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 التحرير هيئة كلمة

 الدراسات العليا

االعرتاف عن عشرات اجلامعات يف ايران وتركيا  ايل والبحث العلمي بسحبقامت وزارة التعليم الع
اجلامعات ولبنان اليت احتضنت عشرات االالف من الطلبة العراقيني الذين اضطروا حملدودية الدراسة العليا يف 

 العراقية اىل التوجه اىل دول اجلوار إلمتام دراساهتم العليا.
ت من خرجيي الدراسات االولية الذين لتدابري الالزمة الستيعاب املئاوكان يُفرتض ابلوزارة أن أتخذ ا

 اضطروا للدراسة خارج العراق على رغم التكاليف الباهضة والغربة عن الوطن.
دية األمكاانت يف اجلامعات العراقية احلكومية على استيعاب هذه األعداد واملعروف لدى اجلميع حمدو 
على الوزارة فسح اجملال أمام اجلامعات األهلية العراقية للقيام هبذِه املهمة  الكبرية من اخلرجيني، لذا نقرتح
يصبوا  العليا يف هذه اجلامعات وفق معايري واسس علمية، وبذلك حققنا ماوذلك ابستحداث الدراسات 

اخل العراق اليه املئات من اخلرجيني الذين اجربوا على الدراسة خارج العراق، ولو ُفسح هلم اجملال للدراسة د
 ملا أقدموا على الدراسة يف اخلارج.

 نعلن عن هذا املقرتح وحنن على ثقة ان الوزارة ستتجاوب معنا لألسباب اآلتية:
 ت األهلية ابستحداث الدراسات العليا.أواًل: ليس هناك مانع قانوين مينع اجلامعا

ايل والبحث العلمي وهو أفضل اثنياً: عملية االستحداث ستتم حتمًا حتت اشراف وزارة التعليم الع
 العراق بدون أي اشراف من قبل الوزارة.بكثري من قيام الطلبة ابلدراسة خارج 

رف يف الداخل األمر الذي سيساهم اثلثاً: األموال اليت تصرف خارج العراق ِمن قبل الدارسني، ستص
 يف تطوير املسرية التعليمية يف العراق.
الت املوجبة الستحداث الدراسات العليا اقية األهلية اليت متتلك املؤهرابعا: هناك ِمن اجلامعات العر 

 ابلكفاءة نفسها اليت متلكها اجلامعات العراقية احلكومية.
رة التعليم العايل والبحث العلمي هذا املقرتح بعني االعتبار نذكر هذه احلقيقة على أمل أن تتلقى وزا

ات اجلامعات األهلية وقدرهتا على القيام هبذه األعباء ومن مث بتشكيل جلنة من الوزارة للتحقق من استعداد
 ية.اصدار قرار االستحداث وفق املعايري الدول
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 المسؤولية الدولية الناتجة عن االعتداء على الممتلكات الثقافية

International Responsibility Resulting from Attack on 

Cultural Property 
 Jawad Kazem Ajeel .Dr                               (1)اظم عجيلم.د جواد ك

 ملخصال

ونظراً  ،ُتشّكل املمتلكات الثقافية واألثرية مريااًث ثقافيًا للبشرية مجعاء تسهم كل الشعوب يف تكوينه
تشمل حاول القانون الدويل محايتها يف حالة النزاع املسلح حيث  ،ألمهيتها جلميع الشعوب يف العامل

آلاثر التارخيية والتحف الفنية واملباين واألماكن الدينية واألماكن األثرية واملتاحف املمتلكات الثقافية احملمية ا
 ...إخل..ودور الكتب واملكتبات وخمازن احملفوظات واجملموعات العلمية

ناجتة عن انتهاك واملسؤولية الدولية ال ،ويهدف هذا البحث إىل بيان مكانة هذه املمتلكات الثقافية
حيث إهنا جتّسد حضارهتا وتعرّب  ،ت؛ نظراَ ِلما متثله من أمهية يف حياة الشعوب واألممذه املمتلكاحرمة ه

 فضالً عن كوهنا متّثل إراثً مشرتكاً لإلنسانية مجعاء. ،عن هويتها وقيمتها الثقافية
 سؤولية اجلنائية، التعويضات.الكلمات املفتاحية: املمتلكات الثقافية، املسؤولية الدولية، امل

Abstract 
Cultural and archaeological property constitutes the cultural heritage of 

all mankind, and all peoples contribute to its formation. Given its importance 

to all peoples in the world, international law has tried to protect it in the event 

of armed conflict. Protected cultural property includes historical monuments, 

artifacts, buildings, religious places, archaeological sites, museums, book 

houses, libraries, archives and collections. Scientific.... etc. 

This research aims to clarify the status of this cultural property, and the 

international responsibility resulting from the violation of the sanctity of this 
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property; Given the importance it represents in the lives of peoples and 

nations, as it embodies their civilization and expresses their identity and 

cultural value, as well as a common heritage for all humanity. 

 المقدمة

فبدون املسؤولية ال تكون لقواعد القانون الدويل أّي أمهية أو  ،تعد املسؤولية نتيجة للحق بصفة عامة
إمهال لتنفيذ هذه االلتزامات يرتتب  وأيّ  ،أثر؛ ألنَّ كل نظام قانوين يفرض التزامات وحقوق ألشخاصه

وألمهية الرتاث الثقايف  وإاّل فال معىن لوجود هذا االلتزام. ،القانونية جرّاء هذا اإلمهال املسؤولية عليه حتّمل
بصرف النظر عن تباينها يف أمناط احلياة  ،العاملي الذي يشّكل اجلسور الباقية ما بني األمم والشعوب

 ا السياسية واالجتماعية.هتوأساليبها واختيارا
نَّ القانون الدويل قد خاطب اجملتمع الدويل أبحكامه وتنظيمه من خالل قواعده اليت تُنظِّم الظواهر او 

االجتماعية واالقتصادية ذات الصفة الدولية. ولكي تستطيع تلك القاعدة القانونية ضبط املشكالت الناشئة 
حمددة وواضحة. إذ إنَّ املبادئ العامة للقانون اليت تعرتف هبا  يلزم أن تكون املشكالت ،مع تلك الظواهر

هي أنَّ الشخص القانوين الدويل مىت ما تسّبب بتصرف صادر عنه يف إحلاق  ،األنظمة القانونية املختلفة
فاملسؤولية الدولية تنشأ نتيجة اإلخالل أبحد الواجبات  ،يلتزم إبصالح ذلك الضرر أو تعويضه ،ضرر ابلغري

أم تلك اليت تقررت بناًء على  ،سواء تلك اليت نشأت عن املعاهدة الدولية أم عن العرف الدويل ،وليةدال
أو اإلخالل  ،كامتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي أو قرار دويل ُملزِم  ،قواعد عامة يف القانون الدويل

 يتوال ،ملتعلق بعدم جواز استخدام القوةا ،( من ميثاق األمم املتحدة4( الفقرة )2اباللتزام الوارد يف املادة )
على أن "ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها  تنصَّ 

ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم 
 ".املتحدة

ية املباشرة على الدولة عن تصرفاهتا بسبب قيامها أو إحدى هيئاهتا أو لتلك حاالت تقيم املسؤو 
بتصرف ميثل إخالاًل بواجب دويل. يف املقابل هناك حاالت قد  ،شخاص يعملون نيابًة عنها أو إبمسهاأ

ولكن تتحمل مسؤولياهتا ألسباب  ،تُثري مسؤولية الدولة بطريقة غري مباشرة عن تصرفات مل تصدر عنها
 .إليها يف قابل البحث قسنتطر 

ال ابألسباب التقليدية لالنداثر  ،إنَّ املمتلكات الثقافية ذات الطابع العاملي مهّددة بتدمري متزايد
لذا فإنَّ  ،وإمنا أيضًا ابلصراعات واحلروب الدولية واألهلية اليت تزيد من جسامة هذا التهديد ،فحسب

وإمنا تنشأ  ،احلماية الوطنية للدولة مالكة املوقع األثري احلفاظ على هذه املمتلكات ال يقتصر دوره على
ومن مّث جند أنَّ املنظمات الدولية املتخصصة اليت لعبت دوراً كبريًا يف مراقبة  ،مسؤولية دولية عن ذلك

 االعتداء على هذه املمتلكات الثقافية.
بد لنا من تقسيم حبثنا على ثالثة  ولبيان املسؤولية الدولية عن انتهاك حرمة هذه املمتلكات الثقافية ال

 ،نتناول يف املطلب األول: مفهوم املسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك حرمة املمتلكات الثقافية ،مطالب
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ويف املطلب الثالث املسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار  ،ويف املطلب الثاين: املسؤولية اجلنائية الدولية 
 لكات الثقافية.تاليت تلحق ابنتهاك املم

 وقد أهنينا البحث خبامتٍة تضمّنت أبرز االستنتاجات والتوصيات اليت توّصل إليها الباحث.
المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك حرمة : مفهوم المطلب األول

 الممتلكات الثقافية

أشخاص  ة ألحدالعائدلكي تنشأ املسؤولية الدولية ال بد من حصول ضرر يلحق ابملمتلكات الثقافية 
 القانون الدويل؛ بسبب خمالفة الغري لاللتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب قواعد القانون الدويل.

ويف الفرع الثاين أساس  ،: نتناول يف الفرع األول تعريف املسؤولية الدوليةفرعنيم هذا املطلب على ونقسّ 
 .املسؤولية الدولية
 ةتعريف املسؤولية الدولي: الفرع األول

 فتعرّ لذا . (2)ةاملسؤولية يف معناها العام: هي التبعة أو املؤاخذة وقد تكون أدبية أو جنائية أو مدني
روعة طبقاً للقانون أبهنا: نظام قانوين يكون مبقتضاه على الدولة اليت تنتهك مصلحة مش املسؤولية الدولية

اليت ارتكب هذا الفعل ضدها أو ضد االلتزام إبصالح ما ترتب على ذلك الفعل حيال الدولة  ،الدويل
 .(3)رعاايها

ويراد ابلعمل غري  ،عدم مشروعية العمل هو يتضح أنَّ العنصر األساس األول للمسؤولية الدوليةو 
فإذا ما أخّلت مثاًل دولة ما  ،ة من قواعد القانون الدويلأبنه كل خمالفة اللتزام دويل تفرضه قاعد ،املشروع

ومن  ،فإهنا تتحمل املسؤولية الدولية الناشئة عنن هذا اإلخالل ،ت هباأن تقيد سبق هلا ،أبحكام معاهدة
 .(4)بتعويض الدولة اليت حلقها ضرر من جراء هذا العمل مثّ تلتزم

فقد  ،يف كتاابت الكثري من ُكتاب القانون الدويل أيضاً  الدوليةوقد وردت عدة تعريفات للمسؤولية 
: نظام قانوين مبقتضاه تلتزم الدولة اليت ينتسب إليها عمل غري ( أبهناBasdevantابدفان )عرّفها األستاذ 

 .(5)اليت وقع عليها ذلك العمل الدولةمشروع يف نظر القانون الدويل بتعويض 
أبهنا: املبدأ الذي ينشئ التزاماً ابلتعويض عن كل خرق للقانون الدويل  (Eglaton)كما عرّفها األستاذ 

 .(6) يسّبب ضرراً تقرتفه دولة مسؤولة و 

                                                        
. ويُنظر: 10ص ،م1957 ،مطبوعات مكتبة القاهرة احلديثة ،املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد ،يُنظر: حسن عكوش -2

القانون الدويل  ،. ويُنظر: د. عصام العطية21ص ،بغداد ،)د. ن( ،املسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة ،د. جابر إبراهيم الراوي
 .517ص ،بغداد ،الطبعة السادسة ،العام

 ،م1973 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،قانون السالم -األحكام العامة يف قانون األمم املتحدة  ،ينظر: د. طلعت الغنيمي -3
 .869ص

 .269ص ،د. ت ،بغداد ،عة السادسةالطب ،القانون الدويل العام ،ينظر: عصام العطية -4
 ،اإلنساين دليل األوساط األكادمييةالقانون الدويل  ،. وينظر: شريف عتلم29ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. جابر إبراهيم الراوي -5

 .242ص ،م2006 ،القاهرة ،منشورات الصليب األمحر
 .20ص ،دار الفرقان ،1ط ،1ج ،بية اإلسرائيليةاملسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العر  ،ينظر: رشاد عارف السيد -6
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: االلتزام املفروض مبوجب فقد عّرف املسؤولية الدولية أبهنا قاموس مصطلحات القانون الدويل أّما
 
ُ
إىل  اللتزاماهتا الدولية أن تقدم تعويضاً  ع خمالفاً سند إليها ارتكاب فعل أو امتنا القانون الدويل على الدول امل

 .(7)أو أموال رعاايهاعليها يف شخصيتها أو من شخص  الدول اجملىن
 هي: ،شروط تستوجب قيام املسؤولية الدولية ةأنَّ هناك ثالث السابقة ستخلص من التعريفاتويُ 
 و االتفاقيات املعمول هبا.ألقواعد القانون الدويل العرفية  أي خمالفاً  ،وقوع عمل غري مشروع دويل -1
 القانون الدويل.اعد لقو  إىل إحدى الدول وفقاَ  ن يكون هذا العمل منسوابً أ -2
 يقع على الدولة األخرى. ن يرتتب على هذا العمل ضرراً أ -3

ا املوقعة عليها يف أي يف حالة إخالل أي دولة بشخص من أشخاص القانون الدويل العام ابلتزاماهت
 .ضرار اليت حلقت ابلطرف اآلخر ابالتفاقيةاتفاقية دولية فإهنا ملزمة ابلتعويض يف حالة تسببها ابأل

 1949امللحق ابتفاقية جنيف لعام  1977الربوتوكول األول اإلضايف لعام  من (91وقد جاء يف املادة )
اع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو هذا امللحق على أن يُسأل طرف النز ": اجاء فيه ،تعريفاً للمسؤولية

ألشخاص األعمال اليت يقرتفها ايكون مسؤوالً عن كافة  ،الربوتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضت احلال ذلك
 ."الذين يشّكلون جزءاً من قواته املسلحة

لكات الثقافية يف اخلاصة حبماية املمت 1954كما جاء يف الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق ابتفاقية 
لب أو أبنَّ املسؤولية الدولية تتحقق يف حالة االعتداء على املمتلكات الثقافية ابلس ،حالة النزاع املسلح

ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول يتعلق ابملسؤولية اجلنائية الفردية يف مسؤولية "بقوله:  ،النهب أو التدمري
 .(8)"ذلك واجب تقدمي تعويضاتمبا يف  ،الدول مبوجب القانون الدويل

ا يبدر من لية عمّ تعين التزام أي شخص قانوين ابملسؤو ف ،أما املسؤولية الدولية يف قانون النزاعات الدولية
ويف سياق قانون النزاعات املسلحة يشري مفهوم املسؤولية  .من أشخاص حتت سلطته مأفعال سواء منه أ

 الدولة:ة على اآلتيإىل تبعات األفعال 
 خمالفة األفراد من القوات املسلحة لقانون النزاعات املسلحة. -1
 وات املسلحة.عدم القيام بواجب نشر هذه القوانني بني أفراد الق -2
بواجب حماكمة األفراد الذين اقرتفوا خمالفات جسيمه ومعاقبتهم )تعد املخالفات  معدم القيا -3

 .(9)اجلسيمة جرائم حرب(
ي فرد من أفراد القوات املسلحة مسؤول عن املخالفات اليت يقرتفها بنفسه وفقا التفاقيات أ نَّ إوهبذا ف

املسؤولية الدولية تنشأ ف إذن .م1954واتفاقية الهاي  1977ق عام جنيف األربعة والربوتوكول األول امللح
غري مشروع  ب عمالً عند إخالل الشخص الدويل ابلتزاماته اليت يفرضها القانون الدويل وذلك حينما يرتك

مرتكب  ةيف مواجه الً الشخص املتضرر يكون خموّ  نَّ إوإذا ما ثبت ذلك ف ،يف مواجهة شخص دويل آخر
 .ةالتعويضات مبا يؤدي إىل إصالح ما حلقه من أضرار بطريقه كافي شروع يف احلصول علىالعمل غري امل

                                                        
 .28ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. جابر إبراهيم الراوي -7
 م.1999من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  38املادة ينظر: نص  -8
 .242ص ،مصدر سابق ،شريف عتلمينظر:  -9
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على إلزام أملانيا وحلفائها بوصفها دولة وقد تضمنت معاهدة السالم اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل  
تعرضت إلجراءات  معتدية ابلتعويض عن األضرار اليت أحلقتها بدول احللفاء وبرد ممتلكاهتم وحقوقهم اليت

معاهدة  أيضاً  حربيه أو إجراءات نزع امللكية أو إلزامها ابلتعويض يف حالة استحالة ردها وهذا ما تضمنته
 .(10)العاملية الثانيةالصلح اليت أعقبت احلرب 

م على امليثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعل ةععضو يف األمم املتحدة وموقّ  ةأي دول إنَّ و 
ر ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمري عمدي ظاختاذ التدابري املالئمة حل و متنع عمداً أبتدمري  والثقافة تقوم عمداً 

يف قائمة حتتفظ هبا  سواء أكان الرتاث مدرجاً  ،لإلنسانيةملمتلكات ثقافية ذات قيمة عظيمة ابلنسبة 
 جل بسط واليتها القضائية.ألدويل من ها القانون اضمن احلدود اليت يقرّ  ةأي منظمة دولي أماليونسكو 

و أ الثقافيةواألشخاص الذين أيمرون مبهامجة املباين ذات الطبيعة  تتحقق املسؤولية الدولية جتاه الدولو 
 .عسكرية وهنبها عنوةً  ضرورةالتارخيية أو االستيالء عليها بدون 

لدويل انجتًا عن خمالفة اص القانون اعلى أحد أشخ اً قعاويُفهم من املسؤولية الدولية أنَّ هناك ضررًا و 
حيث جاء يف حكم  ،على عاتقه مبوجب قواعد القانون العريف الدويلشخص قانوين دويل اللتزاماته امللقاة 

من مبادئ القانون الدويل أنَّ كل إخالل يقع من دولة "م: 1967يونيو  26حمكمة العدل الدولية يف 
وإنَّ هذا التعويض أمر متالزم مع عدم القيام ابلتعهد  ،ويض املالئمإبحدى تعهداهتا يستتبع التزامها ابلتع

زام به قائم من نفسه دون حاجة إىل أن يكون منصوصًا عليه يف االتفاق الذي حيصل اإلخالل وااللت
 .(11)"به

كانون /7( يف 779وقد كّلفت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة )
واستمر العمل  ،جلمعية العامةوتقدمي تقرير إىل ا ،يف تقنني وتطوير قواعد املسؤولية الدولية 1953األول/

حيث ُعد مشروع املسؤولية الدولية عن األفعال غري املشروعة دولياً من قبل  ،2001آب//9بذلك لغاية 
 .(12)مقرر اللجنة

 أساس املسؤولية الدولية: الفرع الثاني
والذي  ،أي على ركن اخلطأ ،تعتمد العمل غري املشروع ردحًا من الزمن ؤولية الدوليةإذا كانت املس

إاّل أنَّ األمر مل يعد يف الوقت احلاضر وأمام تطور اجملتمع  ،يسمى يف القانون اخلاص )املسؤولية اخلطئية(
ور هذا األساس أدت إىل ظهور خماطر عديدة مل يكن مبقد ،وحدوث تغريات متعددة للعلوم والتكنولوجيا

فكان ال بد من ظهور أساس جديد يعتمد على  ،األضرارللتعويض عن مجيع التقليدي أن يكون سببًا 
 .(13)وإن مل يكن هناك خطأ ،الضرر وحده

                                                        
 ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،طبيقاهتا على العراقالتعويضات يف القانون الدويل وت ،ينظر: د. خليل عبد احملسن خليل -10

 .10ص ،بغداد
 .215ص ،)د. ط( ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،لقانون الدويل العامدراسة متعمقة يف ا ،ينظر: علي صادق أبو هيف -11
 والصفحة ذاهتا. ،املصدر نفسهينظر:  -12
مؤسسة حروف عراقية  ،عن األضرار اليت تسببها اآلابر املنتجة للنفط املسؤولية املدنية ،نظر: د. عبد هللا عبد األمري طهي -13

 .90ص ،م2016 ،1ط ،للطباعة والنشر



 

 املسؤولية الدولية الناجتة عن االعتداء على املمتلكات الثقافية 

15 

تعويض الضرر احلاصل على  ءالسبب الذي من أجله يضع القانون عب ،قصد أبساس املسؤوليةويُ 
عها القانوين للمسؤولية الدولية عدة نظرايت ميكن إرجا ألساسيف ا قيلعاتق شخص القانون الدويل. وقد 

واجملموعة األخرى جعلت من الضرر  ،وهي النظرايت الشخصية ،إىل جمموعتني اختذت من اخلطأ أساساً هلا
 .(14)وهي النظرايت املوضوعية ،هو األساس فيها

 نظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية الدولية: -أوالا 
 ،وهلذا ميكن تسميتها ابلنظرية الشخصية ،ساس اخلطأ وحدهسؤولية الدولة على أتُقيم هذه النظرية م

 يف إطار املسؤولية التقصريية. ،واخلطأ الذي تتناوله النظرية الشخصية يشمل اخلطأ بنوعيه العمد واإلمهال
 هي: ،ومن أهم النظرايت اليت تناولت اخلطأ

 نظرية اخلطأ الثابت: -1
واليت تعد خاطئة وخمالِفة  ،ون الدويلأشخاص القان على األفعال الصادرة منتقوم فكرة نظرية اخلطأ 

كأن تقوم الدولة ابالعتداء يف سلوك   ،مما يُرّتب عليهم املسؤولية الدولية الناجتة عن هذه األفعال ،لقواعده
ملعززة اليت تنص إجيايب أو سليب على اإلرث التارخيي الذي توفر له احلماية الدولية العامة أو اخلاصة أو ا

 والربوتوكوالت امللحقة هبا. ،1954ي لعام عليها اتفاقية الها
إذ جيب على  ،وهذا االلتزام دائمًا التزام ببذل عناية ،قانوين ابلتزامف اخلطأ أبنه إخالل يعرّ وهلذا 

جب املساءلة. ُعدَّ خمطئاً واستو  ،فإذا احنرف بسلوكه عن ذلك ،حىت ال يضر ابلغري ،الشخص اليقظة والتبّصر
فاخلطأ  ،إىل ابتداع نظرية مسيت بـ )نظرية اخلطأ الثابت( ،فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية وجته مؤيّدولقد ا

وكذلك )كاندريه  ،وكان من مؤيدي هذه النظرية األستاذ )هنري مازوا( ،وإمنا هو خطأ اثبت ،ال يُفرَتَض
وميثل ركن  .(15)على اخلطأ الثابت ،احلراسة د أطلق اسم اخلطأ يففق ،م1927بيسون( يف رسالته عام 

ن الخطأ ركنلو  ،اخلطأ الثابت عماد املسؤولية املدنية التقصريية النامجة عن الفعل الشخصي غري املشروع
 لذا يستلزِم دعاة هذه النظرية توافر .(16)والثاين معنوي ويتمثل يف اإلدراك ،أحدمها مادي يتمثل يف التعّدي

وحتقق ضرر يلحق ابحلقوق اليت وّفر القانون  ،كان سلوكاً إجيابياً أم سلبياً   ث خطأ سواءومها: حدو  ،عناصرها
على  يقسم اخلطأ الثابتوهلذا فإنَّ  ،وإنَّ هذا اخلطأ يُنسب إىل شخص القانون الدويل ،الدويل احلماية هلا

واخلطأ السليب يتمثل  ،ملسؤولمثل يف عمل قام به افاخلطأ اإلجيايب يت ،فقد يكون إجيابياً أو سلبياً  ،نوعني
 يف االمتناع أو النكول عن القيام بعمل كان ينبغي القيام به.

 نظرية اخلطأ املفرتض: -2
تقوم على أساس القواعد العامة  ،أن املسؤولية على هذه األشياء ،ن هلذه النظريةو يرى الفقهاء املناصر 

ة سببية بينهما( عندما يسأل اإلنسان عن فعله للمسؤولية التقصريية )اليت تتطلب وجود خطأ وضرر وعالق

                                                        
 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،املبسوط يف املسؤولية الدولية )املسؤولية عن فعل الغري( ،نظر: د. حسن علي ذنوني -14
 .228ص ،م2006

 ،البصرة ،شركة الغدير للطباعة والنشر احملدودة ،سؤولية الدولة املدنية عن جرائم اإلرهابم ،كاطع حاجم احلسننظر: علي  يُ  -15
 .23ص ،م2013 ،1ط

 .141ص ،مصدر سابق ،نظر: د. حسن علي ذنوني -16
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فإذا أمهل ذلك فإنه  ،وعليه أن يتخذ التدابري الوقائية من ضررها ،الشخصي وعن األشياء اليت حتت حراسته 
 .(17)اشئ عنهايعد خمطئاً ويتحمل مسؤولية الضرر الن

( الذي جعل اخلطأ حموراً وقد تبلورت هذه النظرية يف القانون الفرنسي القدمي على يد الفقيه )دوما
ال يلتزم بتعويض األضرار الناجتة عن هذا  للمسؤولية؛ ذلك أنَّ الشخص الذي يتصرف دون خطأ

 .(18)التصرف
ة عن املشاريع النفطية على أساس نظرية ووفقًا هلذه النظرية ُتسأل الدولة عن تعويض األضرار الناشئ

( من الفانون 383-380) الفكرة ونّص عليها يف املواد منوقد تناول املشرع الفرنسي هذه  ،اخلطأ املفرتض
 .(19)املدين الفرنسي

 :كأساس للمسؤولية الدولية  نظرية الضرر -اثنياا 
إاّل أنَّ التطورات العلمية  ،ولية الدوليةيعد شرطًا أساسيًا لقيام املسؤ  ،إنَّ الضرر يف القانون الدويل

أخرى للدول غري الدول  اً سبـََّبْت أضرار  ،ورة وفقاً للقانون الدويلظوالتكنولوجية مَحََلْت معها نشاطات غري حم
 فربز بذلك مفهوم جديد للضرر يف القانون الدويل. ،اليت نُفذ فيها النشاط

منها اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار  ،الدولية وقد وردت تعاريف عديدة للضرر يف االتفاقيات
يف املادة األوىل منها: )يقصد بتعبري الضرر أبنه اخلسارة  وذلك ،م1972لعام اليت حتدثها األجسام الفضائية 

أو اخلسارة أو والضرر الذي يلحق مبمتلكات  ،ابألرواح أو اإلصابة الشخصية أو أي ضرر آخر ابلصحة
 عيني أو املعنويني أو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية(.األشخاص الطبي

 .(20)عة ألحد أشخاص القانون الدويل(ملساس حبق أو مبصلحة مشرو كما ُعّرف الضرر أبنه: )ا
أو  ،قد يكون الضرر مباشراً كاالعتداء على حدود الدولة أو ثرواهتا الطبيعية من قبل الدول اجملاورةف

ضرر  ،لى نوعنيعسواء كانوا طبيعيني أو معنويني. ويقسم الضرر  ،يكون الضرر غري مباشر قد ميس رعاايها
 .(21)معنويرر وض ،مادي

يرتتب  ،أو حبقوق أحد رعاايه ،أنه )املساس حبق من احلقوق الشخصية املادية ،ويقصد ابلضرر املادي
اعتبار أو أنه )األذى الذي ميس شرف  ،املعنويعليه أثر ملموس ظاهر للعيان(. كما يقصد ابلضرر 

 .(22)الشخص الدويل أو أحد رعاايه(
أصوهلا وأغلب أحكامها من  ةواملستقا ،تحمل املسؤولية الدوليةومن أهم النظرايت اليت هلا أساس ل

 ونظرية الضمان. ،نظرية املخاطر )حتمل التبعة( ،القانون اخلاص

                                                        
 ،م1997 ،2ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ج ،الوجيز يف شرح القانون املدين ،السنهوري أمحد نظر: د. عبد الرزاقي -17

 .866ص
 .38-37ص ،مرجع سابق ،نظر: علي كاطع حاجم احلسني -18
بل أيضاً إبمهاله  ،كل شخص يكون مسؤوالً عن الضرر الذي حُيدثه ال بفعله فحسب": على أنَّ  (1383املادة )كما نصت   -19

 ."أو عدم تبّصره
 .113ص ،م1962 ،الدول العربيةجامعة  ،معهد الدراسات العربية ،ية الدوليةاملسؤول ،نظر: د. حممد حافظ غامني -20
 .276ص ،م2002 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،األسس العامة يف القانون ،نظر: السيد حممد السيد عمراني -21
 .184ص ،م1985 ،عّمان ،اجلامعة األردنية ،مبادئ القانون الدويل العام ،نظر: رشاد عارف يوسفي -22
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 نظرية املخاطر )حتّمل التبعة(: -1
واليت تستند كليًا على موضوعها أو  ،تعد هذه النظرية األساس الذي تقوم عليه املسؤولية املوضوعية

. أي مبعىن أن يتم تعويض املضرور حىت ولو (23)ن احلاجة إىل إثبات حتقق اخلطأالضرر دو أي على  ،حملها
 ،والنشاط فهذه املسؤولية تقوم على ركن الضرر والعالقة السببية بني الضرر ،مل يرتكب املسؤول أي خطأ

ات الثقافية من قبل فاالعتداء على املمتلك ،ابلتعويض م من تسبََّب بهِ يُلزِ  ،ضررًا للغري فكل عمل سبَّبَ 
 جب أن تُلَزم اجلهة املتسببة مسؤولية التعويض عنه.و ي شخص الدويلال

 ،انتهاك املمتلكات الثقافيةأنسب الوسائل القانونية احلديثة لتغطية معظم مضروري هذه النظرية من  دعوتُ 
أي إثبات  ،ضررد للاملولِّ  اإلجيايبولكن جيب الرتكيز على ضرورة إثبات وقوع الضرر وارتباطه ابلنشاط 

 .(24)حىت ولو كان النشاط سليماً وال يوجد خطأ فيه ،العالقة السببية بني الضرر والنشاط
 ،السيما أنَّ أكثر النشاطات اليت يتولد عنها األضرار ،ا قد يصعب إثبات اخلطأ من جانب املسؤولكم

واللوائح  ،قوق والنظم القانونيةوال ميكن وصفها ابخلطأ؛ ألهنا تدور يف إطار احل ،هي نشاطات مشروعة
 .(25)املعمول هبا

 نظرية الضمان: -2
فنشاط الدولة كافل لكل  ،م عليها املسؤولية عن فعل الغريعد نظرية الضمان من أهم األسس اليت تقو تُ 

ما دامت الدولة متلك حق الرقابة والتوجيه على كل من يعمل  ،ضرارأما يتسبب خطأ يصيب الغري من 
وأعماهلم تدخل يف كل احلدود اليت ترسم ضمن نقاط املسؤولية الدولية. وهذه  ،املوظفني والعاملنيلديها من 

من حق  من مثّ و  ،فالكفالة هنا مصدرها نصوص يف القانون الدويل ،الفكرة هي اليت تفسر الضمان وتربرها
 ،(Starck) يظرية الفقيه الفرنسوقد اندى هبذه الن ،طاملا أنَّ الضرر قد حلق به ،املتضرر الرجوع إىل الدولة

 ،احلق يف التصرف حبرية ،يف أنَّ لكل شخص يف اجملتمع ،يف رسالته عن املسؤولية كضمان وعقوبة خاصة
 ،وحيافظ على حقوق اآلخرين ،أن يلتزم ابحلدود اليت تفرضها األنظمة ،ولكن ينبغي عليه يف تصرفه هذا

ونتيجةً هلذا اإلخالل يوجب التعويض  ،تقرارهواس ق الغري يف أمنهيكون قد أضر حب ،فإذا تصّرف تصرّفاً ضارّاً 
 .(26)عليه

فإذا ما  ،وتستند هذه النظرية على مسؤولية الدولة يف ضمان حق اجملتمع يف األمن واالستقرار الدائمنْي 
كان ذلك ضررًا يستوجب   ،وقع أي فعل يهدد أمن وسالمة األشخاص وأمواهلم لسبب خارج إرادهتم

وحق املتضرر يف أن  ،عملية املفاضلة بني حق حُمِدث الضرر يف أن يباشر نشاطهوهنا تربز لدينا  ،ضالتعوي
وجب على فاعل الضرر  ،فإْن أسفرت هذه املفاضلة عن اإلخالل حبقه ،يقع مثة مساس بسالمته وأمواله

 .(27)تعويضه
                                                        

 .49ص ،سابق مصدر ،نظر: علي كاطع حاجم احلسني -23
 ،م2003 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،ساس املسؤولية )املرفق الطيب العام(أفكرة اخلطأ  ،نظر: د. حممد فؤاد عبد الباسطي -24

 .77ص
عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة )دراسة حول أتصيل قواعد املسؤولية املسؤولية  ،نظر: د. عبد الوهاب حممد عبد الوهابي -25

 .210ص ،م1994 ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه ،ة عن أضرار تلوث البيئة(املدني
 .115ص ،م2014 ،1ط ،عمان ،أمواج للنشر والتوزيع ،املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة ،نظر: د. موفق محدان الشرعةي -26
 .26ص ،م2002 ،اإلسكندرية ،ة للنشردار اجلامعة اجلديد ،حق التعويض املدين ،ينظر: د. حممد فتح هللا -27
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ملي تقوم على الرتاث الثقايف العاويرى الباحث أنَّ األساس القانوين للمسؤولية الدولية النتهاك حرمة  
والذي عّرف أبنه خمالفة من جانب دولة اللتزام قانوين مفروض عليها مبقتضى نظرية العمل غري املشروع 

 ،ال صعوبة يف حتديد مسؤولية الدولة عندما يكون النشاط غري مشروع من مثو  ،إحدى قواعد القانون الدويل
حيث ُوجد أبنَّ هناك من الفقهاء  ،نون الدويلور يف القاظط غري حمولكن الصعوبة تكمن عندما يكون النشا

 ،ما دام املعيار الثابت لديهم هو حتقق الضرر ،املشروعغري وبني النشاط  ،من ال مييز بني النشاط املشروع
 ،وليس القانون الداخلي ،وفق القانون الدويل العام ،(28)فإذا ما حتقق الضرر أصبح النشاط غري مشروع

م: )ليس للدولة أن حتتج بدستورها 1932شباط/  /4ما أكدته حمكمة العدل الدائمية يف فتواها يف ذا وه
أو تفرضها املعاهدات  ،ا القانون الدويلهيف مواجهة دولة أخرى؛ لكي تتخلص من االلتزامات اليت يفرض

 .(29)النافذة عليها(
 المسؤولية الجنائية الدولية: المطلب الثاني

ن يعاقب أواجلزاء  ،الدويل عليها القانون صَّ نَ  املسؤول جرميةً  اقرتفَ ية الدولية إذا ولية اجلنائتتحقق املسؤ 
يف حالة عجز  وتتحقق هذه املسؤولية ابتداءً  ،للنظام األساس ألي حمكمة دولية وفقاً  (30)بعقوبة هذه اجلرمية

أنظمة احلكم أو كبار قادة اجليش  ونأسير ين كانوا احلكومات الوطنية عن حماكمة اجملرمني األشد خطورة والذ
كانت   1998وقبل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عام  ،للقانون الداخلي مما يتعذر معه حماكمتهم وفقاً 

على ارتكاب جرائم اعتربت األشد خطورة يف  بل جملس األمن بناءً من قِ  أُنشئتهناك حماكم جنائية مؤقتة 
 ".العدوانو  ،احلربو  ،اإلنسانيةرائم ضد واجل ،اجلماعية "اإلابدة :وهي القانون الدويل

واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا  ،1945 عام ومن هذه احملاكم احملكمة العسكرية يف نورمربج
من احملاكم املؤقتة  دعوهذه احملاكم تُ  ،1994 عام واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،1993السابقة عام 
وهذا ما دعا اجملتمع الدويل إىل أتسيس حمكمة دولية  جله.أست من سّ نتهاء الغرض الذي أُ واليت تنتهي اب

 .م1998 سنة روما يفدائمة وهي احملكمة اجلنائية الدولية 
 حتقيقاً  ؛املتحدة من التنظيم الدويل الذي دعت إليه األمم اً جزء عد  إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يُ  إنَّ 

حيث كلفت جلنة  ،وإلقامة قضاء جنائي دويل دائم 1945املتحدة بادئ ميثاق األمم ألهداف ومقاصد وم
حققت اللجنة املعنية إبنشاء احملكمة اجلنائية و  ،1996واستمرت ابلعمل حىت  1947القانون الدويل 

 .(31)الدولية وكذلك اللجنة التحضريية
 1998 /متوز/17 يف اسي يف رومامسودة نظام روما األساس الذي عرض على املؤمتر الدبلوم نَّ إو 

لتحقيق العدالة  وضماانً  لتاليف العيوب اليت طرأت على تشكيل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة. ،للتوقيع عليه
ديباجة نظام روما ومبدأ االختصاص العاملي لقمع جرائم احلرب والعقاب عليها وهذا ما نصت عليه 

                                                        
 .94ص ،م1976 ،القاهرة ،عامل الكتب ،املسؤولية الدولية الناجتة عن استخدام الطاقة النووية ،ينظر: د. مسري حممد فاضل -28
 .139ص ،سابق صدرم ،يُنظر: د. عصام العطية -29
 .10ص ،مصدر سابق ،ينظر: حسن عكوش -30
 .225ص ،م2003 ،)د. ن( ،القاهرة ،مدخل لدراسة القانون اإلنساين الدويل ،ينظر: د. حممود شريف بسيوين -31
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أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن  ةولمن واجب كل د إنَّ "إذ تذكر  ،األساسي
 ة".ارتكاب جرائم دولي

 يتعقب الفاعلني جلرائم احلرب بغضّ  عاملياً  ن القانون الدويل العام يقرر اختصاصاً وهكذا ميكن القول أب
ليهم وحماكمتهم وخيول جلميع الدول احلق يف القبض ع ،كن ارتكاب جرائمهمالنظر عن جنسياهتم أو أما 

نتمي إليها هؤالء يسليمهم إىل الدول اليت تطلب تسليمهم سواء كانت الدول اليت أما يف حماكمها أو ت
إىل املبدأ الشامل يف القواعد العامة للقانون  استناداً  ،كبت فوق إقليمهاتلك اليت ارتُ  أماألشخاص 

 .(32)نائياجل
ملمتلكات ة النظر يف جرائم التدمري واالستيالء على اقد أصبح من اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليل

صة صد توجيه هجمات ضد املباين املخوتعم   دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك. الثقافية عنوةً 
 جرائم حرب.ك  ،(33)اآلاثر التارخييةأو ة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العاملية أو اخلريي

يف االتفاقيات املسؤولية اجلنائية الدولية نتناول يف الفرع األول  :فرعنياملطلب يف وسوف نبحث هذا 
 يف االتفاقيات ذات الطابع اخلاص.الفرع الثاين: املسؤولية اجلنائية الدولية ويف  ،ذات الطابع العام
 املسؤولية الجنائية الدولية يف االتفاقيات ذات الطابع العام: الفرع األول

 :1949لية اجلنائية الدولية وفقا التفاقيات جنيف األربع سؤو امل -أوالا 
إىل نوعني من  1977والربوتوكول اإلضايف األول امللحق هبا  1949أشارت اتفاقيات جنيف األربع 

 االنتهاكات:
 .األشخاص املرتكبني جنائياً  ةوتلزم الدول مبراقب ةالفات جسيماالنتهاكات اليت توصف أبهنا خم -1
 ليت تلتزم الدول بوقفها فقط.اكات ااالنته -2

نصت  إذ ،على قائمة ابالنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات 1949وقد تضمنت اتفاقيات جنيف األربع 
 االتفاقيةمن  51تقابلها املادة و  ،األربعيف االتفاقيات  ةمشرتك ةاألوىل وهي ماد االتفاقيةمن  50املادة 
 .(34)الرابعة االتفاقيةمن  147واملادة  ،الثةالث االتفاقيةمن  130واملادة  ،الثانية

لالتفاقيات وهلذا الربوتوكول مبثابة  اجلسيمةتعد االنتهاكات  ،من الربوتوكول 5/85إىل الفقرة  واستناداً 
 ةعد خطوة هاميُ  ،1998ت عليه الفقرة التاسعة من املادة الثامنة من نظام روما وما نصّ  ،جرائم حرب

د توجيه هجمات تعمّ  وذلك بنصها صراحةً  تفصيلياً  حتديداً  رائق جرائم احلربيف جمال حتديد ط ةوحامس
                                                        

منشورات اهلالل  ،القانون الدويل اإلنساين ،اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي احلرب ،د. صالح الدين عامر -32
 .475ص، القاهرة ،األمحر

 ،م2001 ،بغداد ،بيت احلكمة ،حبث منشور ،ماية القانونية لآلاثر العربيةاحل ،ينظر: احملامي عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف -33
 .139ص

إذا اقرتفت  اآلتيةحد األفعال أتتضمن  1949إليها يف املواد أعاله ابتفاقيات جنيف  اإلشارةفات اجلسيمة اليت مت املخال نَّ إ -34
تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع  ،لتعذيبا ،القتل العمد" :ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية ابالتفاقيات

( من الربوتوكول 85( من املادة )4من الفقرة ) (د)البند  ،ز هذا املبدأوقد عزّ ". غري مشروعه وتعسفية ال تربره الضرورة احلربية وبطريقة
شن " :إذا اقرتفت عن عمد ةانتهاكات جسيم اآلتيةتعد األعمال  أنحيث نص على  1949ابتفاقيات جنيف  1977األول امللحق 

واليت متثل الرتاث الثقايف أو الروحي  ،واألعمال الفنية اليت ميكن التعرف عليها بوضوحاهلجمات على اآلاثر التارخيية وأماكن العبادة 
 .458ص  ،مصدر سابق ،د. صالح الدين عامر". ينظر: للشعوب وتوفرت هلا محاية خاصة مبقتضى ترتيبات معينه
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املستشفيات وأماكن و و اخلريية واآلاثر التارخيية أو الفنية أالتعليمية  أوضد املباين املتخصصة لألغراض الدينية  
زاعات الدولية املسلحة وهذه األفعال أثناء الن ،(35)ةعسكري تكون أهدافاً  أاّل  شريطةً  ،واجلرحىضى جتمع املر 

 أم ةية مدنيوجب املسؤولية الدولية سواء أكانت املسؤوليعد انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين الذي تُ 
 .(36)جنائية

( املشرتكة بني االتفاقيات جنيف 3الدويل فقد نصت املادة ) غري أما النزاعات املسلحة ذات الطابع
 جرائم حرب.كاالضطراابت والتوترات الداخلية   أثناءرتكب على األفعال اليت تُ  1949األربع 
 :1999للربوتوكول الثاين امللحق عام املسؤولية اجلنائية الدولية وفقا  -اثنياا 

أثناء النزاعات  الثقافيةاخلاصة حبماية ابملمتلكات  1954التفاقية الهاي  الً هذا الربوتوكول مكمّ  عديُ 
يف الفصل الرابع اخلاص ابملسؤولية اجلنائية والوالية  1999ثاين امللحق نص الربوتوكول ال إذ ،الدولية املسلحة
جلرمية ابملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول  يكون أي شخص مرتكباً ".....اخل: 17-16-15القضائية ابملواد 

 من األفعال التالية: أايَّ  ،ذا ما اقرتف ذلك الشخص عمداً إ
 حلماية املعززة ابهلجوم.استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة اب -1
املباشر يف دعم العمل و استخدام جوارها أاستخدام ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززه  -2

 العسكري.
أو االستيالء  ،إحلاق دمار واسع النطاق مبمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول -3
 عليها.
 .(37)"تفاقيةريب ملمتلكات ثقافية حممية مبوجب االارتكاب سرقة أو هنب أو اختالس أو خت -4

ول واالتفاقية ابعتبار هذه األفعال املشار إليها أعاله جرائم مع التزام الدول األطراف هبذا الربوتوك هذا
دى نطاق املسؤولية مبمع إلزام الدول  ،تضمنها قانوهنا الداخلي وتعرض عقوابت مناسبة على مرتكبيها

والوالية القضائية يف املواد  ،األشخاص الذين ارتكبوا الفعل اجلنائي بشكل مباشر علىاجلنائية الفردية 
أي شخص يرتكب جرمية ابملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول واتفاقية الهاي  إذ ُعدَّ  ،.. إخل.17و16و15

 ق هذا الفعل منيلحإضافة إىل ما  ،حبق املسؤولية اجلنائية انتهاكاً قد ارتكَب  ،ذا كان الفعل عمداً إ 1954
 .مسؤولية مدنية

 15وتتحقق الوالية القضائية للدول مبوجب التشريعات الداخلية على اجلرائم املنصوص عليها ابملادة 
 من الربوتوكول مىت ما:

 رتكب اجلرمية على أراضي تلك الدول.تُ  -1
 .مواطين تلك الدولةقبل اجلرم املزعوم من كان   -2

                                                        
يف العمل العسكري  فعلياً  ه إسهاماَ يسهم حبكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعمال ءشيأي " أنهعين ياهلدف العسكري  -35

وهذا التعريف نصت  ،ة"يف الظروف القائمة يف حينه فائدة عسكرية أكيد أو جزئياً  ويتيح تدمريه أو االستيالء عليه أو إبطال مفعوله كلياً 
 ،والنبائط األخرى من الربوتوكول املتعلق حبضر أو تقييد استعمال األلغام واالشراك اخلداعية 2من املادة  6عليه الفقرة 

 .م1996حزيران//3
 .460ص ،مصدر سابق ،صالح الدين عامرينظر:  -36
 .1999من برتوكول  17/2املادة  نص وينظر: ،1999من برتوكول  15/2املادة نص ينظر:  -37
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من املادة  "ج ،ب ،أ" :على أراضيها يف ما خيص الفقرات الفرعية جوداً وم مو املزعاجملرم كان   إذا -3
وفقا للقانون الداخلي  ةومنصف ةعادل ةوجيب توفري الضماانت الكافية للمتهم مبحاكم ،( من الربوتوكول15)

 .(38)والقانون الدويل يف كافة مراحل اإلجراءات
 ت الطابع الخاصالتفاقيات ذاالدولية يف ااملسؤولية الجنائية : الفرع الثاني

لنظام روما األساس  ة اجلرائم اليت تتعرض هلا املمتلكات الثقافية ابعتبارها جرائم وفقاً قبل الدخول يف ماهيّ 
 من تعريف الضرورة العسكرية ومن مث حتديد أوجهها. بدّ  ال 1998

يت ميارسها املقاتلون رية الالضرو  ةالقو "هنا أب ،الضرورة العسكرية kwakwaكواكوا ستاذ  ف األعرّ حيث 
 .(39)ة"هدافهم العسكرية املشروعأفقط لبلوغ 
 :اآليت ،ه الضرورة العسكريةأوجُ وتعين 

رض الواقع والعمليات أالضرورة العسكرية ال حتددها نصوص القانون إمنا حتددها الضرورة على  إنَّ  -1
أما األهداف غري  اعد يف العمل العسكري.تلك األعيان اليت بطبيعتها تس عسكرايً  هدفاً  عدويُ  ،العسكرية
أو سلمية كدور العبادة أو الثقافة واملستشفيات  ةإنساني فتشمل األعيان اليت ختدم أغراضاً  (40)العسكرية

هم هذا املبدأ من أ دعويُ  .(41)واملباين اليت أتوي املدنيني بشرط عدم استخدامها يف األغراض العسكرية
إن "يف ديباجة التعليمات امللحقة ابتفاقية جنيف الرابعة  1907ية الهاي فاقات هاعلي قامتاملبادئ اليت 

التعليمات تصطبغ وهتيمن عليها روح الرغبة يف تقليل شرور احلرب بقدر ما تسمح به الضرورة 
 .(42)"العسكرية

مية تدمري يف جر فرها انائية للجاين يف حالة تو من املوانع املسؤولية اجل الضرورة العسكرية مانعاً  د  عتُ  -2
 أو االستيالء عليها. الثقافيةاملمتلكات 

 :هي كاآليت ،الثقافيةاخلاصة ابملمتلكات و  1998اجلرائم اليت نص عليها نظام روما األساس وإنَّ 
 :أو التارخيية الثقافيةمهامجة املباين ذات الطبيعة  -أوالا 

تعد جرمية تعمد هجمات " نّصه علىمن خالل  ،هذه اجلرمية جرمية حرب  النظام على كوننصَّ حيث 
واآلاثر التارخيية  ،ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية

ومن خالل هذا . (43)"عسكرية ن ال تكون أهدافاً أشريطة  ،واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى
 :هي ،ةأركان هذه اجلرمي أنَّ  ستنتجنريف التع

 ه مرتكب اجلرمية أمر اهلجوم.أن يوجّ  -1

                                                        
 .46ص ،م2002 ،كلية القانون  ،جامعة الكوفة ،األلغام األرضية املضادة لألفراد ،تالويينظر: أمحد الف -38
 .48ص ،املصدر نفسهينظر:  -39
اهلدف املدين: ويشمل كل شيء ال يستخدم ألغراض عسكرية أي املدنيني واملنشاة املدنية جبميع أشكاهلا ووسائل النقل  -40

 املدنية.
الطبعة  ،ICRCمطبوعات بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلقاهرة ،قانون الدويل اإلنساينال ،ينظر: د. أمحد أبو الوفا -41

 .178ص ،م2003 ،األوىل
 .813دار الفكر اجلامعي ص ،طبعة اإلسكندرية ،احملكمة اجلنائية الدولية ،ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي -42
 .1998ي من نظام روما األساس( 9 -ب  - 8/2) نص املادة -43
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ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو  هاً وموجّ  داً أن يكون اهلجوم متعمَّ  -2 
املرضى واجلرحى واليت وضد اآلاثر التارخيية أو املستشفيات أو األماكن اليت يتجمع هبا  ،العلمية أو اخلريية

 .ةعسكري أهدافاً  مل تكن تشكل
ن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلظروف الفعلية اليت تثبت أو  ،أن يكون هناك نزاع دويل مسلح -3

 وجود هذا النزاع.
 القصد اجلنائي: -4

 متوجهاً  القصدأي يكون  ،ن تتجه إرادة اجلاين إىل اهلجوم على املباين املخصصة للعبادةأمن  بدّ  الإذ 
فالقصد  ه،نفس وهذا ما يلزم حتقق القصد اجلنائي العام واخلاص يف الوقت ،قافيةعلى صفة األعيان الث

ن هناك أَ املباين هي حممية مبوجب القانون الدويل و  أنَّ أي يعلم اجلاين  واإلرادةالعلم  :اجلنائي العام يعين
 بذلك يقوم ابهلجوم املسلح ضدها ويدمرها.ورغم علمه  ،على مهامجتها اً دولي اً حظر 

النية يف اهلجوم على هذه املباين بسبب الصفة الثابتة هلا وهي إهنا فيعين:  ،القصد اجلنائي اخلاص اأم
 .(44)هذه الصفة هي الباعث على هذا اهلجوم نَّ إو  ،الثقافيةعيان من األ

م ظام روما األساسي يتبني إهنا جترّ ( من ن9 -ب  - 8/2ومن خالل التدبر والتمعن يف نص املادة )
يف كل الدول  التارخييةاثر واآل الدينيةماكن واأل ةدور العبادو  ،ةخصصة لألغراض الثقافيألعيان املمهامجة ا

و تتواجد فيها قوات عسكرية أعسكرية الطارات املو أ األسلحةن توضع فيها أب ،للبشرية كلها اً بوصفها ملك
 .ةمواقع ثقافي تعسكرية وليسحبيث تصبح مواقع 

وحسب  ،ةالنزاعات املسلح ةيف حال الثقافيةعيان حلماية األ 1954 لسنة يالها ةبرام معاهدإ وإنَّ 
 وهي: ،الثقافيةعيان نواع من األأتضمنت محاية لثالثة  فإهنا االتفاقيةوىل من هذه األ املادة

 األمهية الكربى لرتاث اإلنسانية والشعوب.يشمل املمتلكات املنقولة والثابتة ذات و  /النوع األول
حلماية وعرض املمتلكات الثقافية مثل املتاحف  ةومعلن ةبصفة رئيسي املخصصةاملباين  /ينالنوع الثا

 واملكتبات ودار الكتب العام.
 .التذكارية األبنيةمراكز  /النوع الثالث

الدينية لألغراض ضد املباين املخصصة  هاً موجّ  اجلاين هجوماً  شنَّ ما هذه اجلرمية تقوم مىت  نّ إوهبذا ف
الصهاينة  ما فعلهُ كذلك و  ،دمت املساجدكما حدث يف حرب البوسنة حيث هُ   ،والكنائسد مثل املساج

ألماكن لحلقوق اإلنسان واحرتام  أو غريه من األماكن املقدسة دون مراعاة يف فلسطني حبرق املسجد األقصى
 .املقدسة
 و االستيالء عليها بدون ضرورة عسكرية:أ الثقافيةتدمري املمتلكات  -اا اثني

 -ب  - 8/2) املادةضمن  وذلك ها جرمية حربعدب ةعلى هذه اجلرمي  نظام روما األساسينصَّ  ذإ
ركان حتقيق هذه اجلرمية بصفتها جرمية حرب ختضع الختصاص احملكمة اجلنائية أحيث وضع شروط و  ،(13

 :وهذه الشروط هي ،اجلنائية مبوجبها املعاقبةب وتستوج الدولية

                                                        
 .798ص ،مصدر سابق ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي -44
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 الء عليها.ملمتلكات بعد االستين يدمر اجلاين هذه اأ -1
 مدنيني. ألشخاص ةن تكون مملوكأال  ،بصورة عامة لطرف العدو ةن تكون هذه املمتلكات مملوكأ -2
 املسلح.ثناء النزاع أ الدوليةابحلماية  ةن تكون هذه املمتلكات مشمولأ -3
 .ةعيان الثقافين يعلم اجلاين بصفة األأ -4
 و االستيالء عليها.ألكات رية تربر تدمري املمتتكون هناك ضرورة عسك أاّل  -5
 ن يكون هناك نزاع دويل مسلح.أْ  -6

وعند عدم حتقق  ،ىل ضرورات عسكريةإن يستند أبد و  تدمري املمتلكات واالستيالء عليها ال نَّ فإوهبذا 
ط واألركان رو لشوابإلضافة إىل ا ،ها جرمية حربعدالعسكرية تنشأ املسؤولية الدولية ضد اجلاين بالضرورة 

 .فر القصد اجلنائي العام واخلاص الذي سبق التعرض له إلدانة اجلاين دولياً امن تو  بدّ  ال
أو فكرة حتّمل وجود الضرر كركن أساس لتحقيق املسؤولية املدنية استناداً إىل فكرة اخلطأ  وكذلك ال بدّ 

كرة اآلمثة( إىل العامل اخلارجي على شكل فعل وُيشرتط لتحقيق املسؤولية اجلنائية أن تظهر اجلرمية )الف ،التبعة
غري أنه ال ُيشرتط لتحقيق املسؤولية اجلنائية أن يتم تنفيذ الفعل الذي ُشرَِع  ،تكاب الفعلأو شروع ابر 

 .(45)بتنفيذه
وُيشرتط يف هذا  ،ماإذ يلزم لقيام املسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غري املشروع ضرراً يصيب دولة 

سواء أكان هذا الضرر الذي يصيب الدولة  ،أن يكون حمتمالً أو ال يقعن يكون مؤكداً وال يكفي الضرر أ
معنوايً كتوجيه اإلهانة لشعب ما من جراء  أم ،كاالعتداء على املمتلكات الثقافية الثابتة أو املنقولة  (46)مادايً 

صلي وهذا ما يرتك أملًا يف نفوس أبناء تعمد وإصرار حيازة اآلاثر املنقولة وعدم اسرتدادها إىل موطنها األ
أو تكرار توجيه ضرر متعمد للرتاث الثقايف املوروث لذلك الشعب على الرغم من محايته  ،ذلك الشعب

 دولياً.
هو قيام املسؤولية املدنية إىل جانب املسؤولية يف اإلطار الدويل  ،ل حبثنا هذاوالذي يهّمنا من خال

أي اتفاقيات جنيف  ،ارتكبوا أفعااًل خُمالفة لقواعد القانون الدويل اإلنساين وذلك ملعاقبة الفاعلني الذين
األساس  دعليت تُ واالتفاقيات الصادرة عن اليونسكو وا 1977والربوتوكولني امللحقني هبا  1949األربعة 

يب األشخاص القانوين مبسألة اجملرمني ومعاقبتهم واحلكم ابلتعويض سواء عن أفعاهلم غري املشروعة اليت تص
 .(47)أم األفعال غري املشروعة اليت تصيب األعيان أمام احملاكم اجلنائية الدولية

                                                        
 املعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوابت العراقي رقم )30)املادة يُنظر:  -45
 .539ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. عصام العطية -46
صة وفقًا للنظام األساسي الذي شكلت احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت أنشئت للتحقيق وحماكمة اجملرمني يف قضااي خا -47

من معاهدات  227حمكمة ليبزج: اليت أنشئت وفق املادة  -رض الذي أنشئت من أجله: )أمن أجله واليت تنتهي مهامها ابنتهاء الغ
احملكمة العسكرية  -ببعد احلرب العاملية األوىل حملاكمة اإلمرباطور املاي غليوم الثاين أمام حمكمة دولية ملساءلته.  1919فرساي لعام 

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية حملاكمة جمرمي احلرب العاملية 1945دن يف آب/ طوكيو: واليت أنشئت مبوجب اتفاقية لن -الدولية نورمربغ
حملاكمة  1993شباط/ /22يف  808احملاكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا: وقد أنشئت مبوجب قرار جملس األمن املرقم  -الثانية. ج

ملسلحة اليت اندلعت بني مجهورايت يوغسالفيا السابقة وانتهاكات اجملرمني الذين ارتكبوا الفظائع أو املذابح اليت صاحبت الصراعات ا
ين تشر /8يف  995احملكمة اجلنائية الدولية يف رواندا: وأنشئت هذه احملكمة مبوجب قرار جملس األمن املرقم  -القانون الدويل اإلنساين. د

البشعة اليت ارُتكبت واليت راح ضحيتها مئات اآلالف من األبرايء حملاكمة جمرمي احلرب يف الصراع الِعرقي يف رواندا واجملازر  1994الثاين/
احملكمة اجلنائية الدولية يف سراليون: وهي حمكمة خاصة مت تكوينها بدعم من جملس األمن  -وذلك النتهاك القانون الدويل اإلنساين. ه

م وقد  2002-1996ارت يف سرياليون للفرتة من الدويل استجابًة لطلب تقدمت به حكومة سرياليون للنظر يف جرائم احلرب اليت د
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 :جرمية النهب واالستيالء عنوة -اثلثاا  
 وقد اشرتط لتحقيق أركان ،(16 -ب  - 8/2)املادة  يف هذه اجلرمية على  نظام روما األساسينصَّ إذ 

 اجلرمية ما يلي: هذه
 .ةاألعيان الثقافي ازة ووضع اليد علىن يقوم اجلاين حبيأ -1
 وحيتفظ هبا الستعماله الشخصي. الثقافيةن يتعمد حرمان املالك الشرعي من صفة األعيان أ -2
 .(48)ت وجود نزاع مسلحبابلظروف الواقعية اليت تثن يكون اجلاين على علم أ -3
دة اين مبمارسة سلوك النهب والسلب لبلن السلوك اإلجرامي يتمثل بقيام اجلإَّ هذه اجلرمية ف ألركان وفقاً و 

صدام حسني( نظام وهذا ما فعله النظام السابق يف العراق ) ،و مكان مملوك للدولة املعادية يف النزاع املسلحأ
العراقية  القوات املسلحة حيث استولت ،1990 يف الثاين من شهر آب لسنةحه لدولة الكويت عند اجتيا

 .(49)إىل الكويت والذي أعيد الحقاً األرشيف الوطين الكوييت  على
فر القصد اجلنائي وهو الركن املعنوي لتحقيق ابد من تو  ال ،املذكورة آنفاً  ةىل األركان الثالثإضافة وابإل

نه يقوم أب وإرادةلم ن يكون اجلاين على عِ أ هو:القصد اجلنائي العام ف ه العام واخلاص.وعيْ هذه اجلرمية بن
ه لكات ووضع اليد عليها واستعماهلا بوصفِ بقصد حرمان املالك من هذه املمت جبرمية النهب واالستيالء

 .ةأن تكون للجاين نية االختالس واالستيالء على األعيان الثقافي فهو: ا القصد اجلنائي اخلاصهلا. أمّ  اً مالك
 العقوابت اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية:

ضد هذه احملكمة عقوابت اليت تصدرها نائية الدولية على المن نظام احملكمة اجل (77)ت املادة نصّ 
 :وهي ،األشخاص املدانني ابرتكاب جرائم احلرب

 سنة. 30من السنوات لفرتة أقصاها السجن لعدد  -1
ابخلطورة البالغة للجرمية وابلظروف اخلاصة ابلشخص  ةالسجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربر  -2
 املدان.

 ابآليت:أن أتمر  احملكمة من حق إنَّ ذه العقوابت ف هإىل وابإلضافة
 ية واإلثبات.مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائ ةفرض غرام -1
دون  ،مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية ةالعائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصور  ةمصادر  -2

 نية.احلسنة ال الثالثةاملساس حبقوق األطراف 
تم إحالة أي شكوى من قبل جملس األمن الدويل على احملكمة اجلنائية الدولية ومل يقدم املدعي تومل 

من على العكس  ،حلد اآلن الثقافيةأمام هذه احملكمة تتعلق ابنتهاك حرمة املمتلكات العام أي شكوى 
تيهومري )ية الشكوى ضد املتهم حمكمة يوغسالفيا السابقة حيث أقام املدعي العام أمام الدائرة االبتدائ

على  جرمية 20ابرتكابه  أعالهحيث وجه املدعي العام يف الدائرة االبتدائية االهتام إىل املتهم  (بالسكيتش

                                                        
وجهت فيها التهم لرئيس ليبرياي السابق شاركس اتيلور وملتهمني آخرين لدورهم يف إشعال فتيل احلرب األهلية يف بالده ويف سرياليون 

 رائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية(.على السواء وارتكاب ج
 .247ص ،مصدر سابق ،د. حممود شريف بسيوينينظر:  -48
 .821ص ،مصدر سابق ،عبد الفتاح بيومي د.ينظر:  -49
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التفاقيات جنيف لعام  ةرئيس ابرتكاب خمالفات جسيم أوأساس املسؤولية الفردية ومسؤوليته كقائد 
وهي االضطهاد  اإلنسانيةإضافة إىل ارتكاب جرائم ضد  ،وابنتهاك قوانني احلرب أو أعرافها ،1949

حداث إصاابت ابلغة إقتل العمد والتسبب يف واهلجمات غري املشروعة على املدنيني واألعيان املدنية وال
خذ أو  اإلنسانيةواملعاملة غري  ،وتدمري املمتلكات وهنبها وتدمري املؤسسات املخصصة للعبادة أو التعليم

قوانني  خالفَ  قد (تيهومري بالسكيتشأنَّ املتهم ) ثبت املدعي العامأوقد  ية.دام الدروع البشر الرهائن واستخ
تقتضيه  والذي ربرامل غرياملادة الثالثة التفاقيات جنيف وهو التدمري يف صوص عليها وأعراف احلرب املن

ينية )مساجد ومراكز الضرورة العسكرية ومن ضمنها التدمري املتعمد للمؤسسات املخصصة لألغراض الد
 .(50)هافي التعليمية وإحلاق ضرراً املراكز ( و ةسالميإ

عام  45ابحلكم على املتهم ابلسجن ملدة  2000آذار//3تاريخ وقد أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها ب
تئناف وقد طعن املتهم بقرار الدائرة االبتدائية أمام الدائرة االستئنافية واليت قبلت بدورها بعض أسباب اس

سنوات  9بتخفيف احلكم إىل  2004متوز//29احملكوم عليه ورفضت البعض اآلخر وأصدرت قرارها بتاريخ 
ابلتدمري املتعمد لبلدية  ةاخلاص (14) ةومن الطعون اليت قبلتها الدائرة االستئنافية التهم ،اً عام 45من  بدالً 

هي املوجهة ضد املتهم  ةحيث كانت التهم يقطنها املسلمني من سكان البوسنة. اليتبوسوفاكا املسلمة 
 ،ةن هذه التهممت املتهم أالدائرة االستئنافية قد بر  نَّ إو  ،اهلجوم املتعمد ضد املمتلكات الدينية أو التعليمية

اليت تثبت هذا التدمري يف  األدلةيف حتديد  خفقَ أو  حكم الدائرة االبتدائية كان غامضاً  أبنَّ معللة حكمها 
دائرة ال فإنَّ وهبذا  ،و حتلل االهتامات الواردة يف الئحة االهتامأالدائرة االبتدائية مل تناقش  إنَّ  كما  ،بوسوفاكا

 اإلدانةيتعني إسقاط  إنهم ترى الدائرة االستئنافية ويف ضوء ما تقدّ  ،ةاالبتدائية مل تتوصل إىل نتيجة حمدد
 .(51)بلدية بوسوفاكابام يف ما يتعلق الرابعة عشرة الواردة يف عريضة االهت ةاملصاغة مبوجب التهم

 :(52)هي ،غسالفيا اجلنائية الدوليةاملبادئ اليت جاء هبا النظام األساسي حملكمة يو  إنَّ وهبذا ف
 للمحكمة.من النظام األساسي  (3( و )2)يشرتط وجود نزاع مسلح كي يتسىن تطبيق املواد  -1
 على أراضي دولة أخرى. ة مالية أو الشاملة لدو أي السيطرة اجلزئ ،أن يكون النزاع ذا طابع دويل -2
من األعيان  جزءاً  الثقافيةعد املمتلكات وتُ  ،ممتلكاهتماهلجوم غري املشروع على املدنيني أو على  -3
 .ةلضرورة عسكري إذا مل يكن هناك مربر   ةاملدني

نطاق  للمحكمةمن النظام األساسي  (7/1)تتجاوز املسؤولية اجلنائية الفردية حسب املادة  -4
ط أو أو خطّ  ألنه أمرَ  ؛نبل يتحمل مسؤولية املخالفات اليت ارتكبها آخرو  ،ارتكاب الفرد للجرمية مادايً 

أو ساعد يف التخطيط لتلك اجلرائم أو اإلعداد هلا أو  ،من األشكالم العون أبي شكل ض أو قدّ حرّ 
 بتنفيذها.

                                                        
 .95-33ص ،مصدر سابق ،(. ينظر: شريف عتلمLT-95-14-Tالشكوى مقيدة بسجل احملكمة ابلرقم ) -50
 .86ص ،مصدر سابق ،ينظر: شريف عتلم -51
 .47-46ص ،املصدر نفسه ينظر: -52
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 ممتلكات الثقافيةالتعويض عن األضرار التي تلحق بال: المطلب الثالث 

من أمن شأنه أن يهدد  اً خطري  اً نسانيا اً متثل بطبيعتها سلوك الثقافيةجرمية انتهاك حرمة املمتلكات  إنَّ 
حدا ابجملتمع الدويل إىل حتديد ذلك  األمر الذي ،ض مصاحل الدول لالنتهاكويعرّ  ،وسالمة اجملتمع الدويل

 .هواملعاقبة علي السلوك اإلجرامي دولياً 
من  بدّ  بل ال ،كفي لردع اجلاينيته مع خطورة اجلرمية ال حتديد العقاب الذي يتناسب بشدّ  أنَّ  إاّل 

للشكوى اجلزائية اليت  حماكمته أمام هيئة قضائية خمتصة )احملكمة اجلنائية الدولية( إليقاع العقاب عليه وفقاً 
 .ام هللب يقدعلى ط ك من قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بناءً رّ حتُ 

بل قد  ،للخطر هِ تمع الدويل ومصاحلمن وسالمة اجملأقتصر ضررها على تعكري ياجلرمية الدولية قد ال  إنَّ 
مواهلم أب مياهتم أحبكان هذا الضرر يتعلق أسواء  ،ةواألعيان املدنية ومنها الثقافي لألفرادجسيمة  اً ضرار اتسبب 

و املعنوي أاملطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي  ضرر من اجلرميةمما يدفع املت ،غري ذلك مأ ...شاعرهممب مأ
 .(53)الذي حلق به

تتضمن يف ذاهتا  ةأي دعوى واحد ،خذ مببدأ الدعوى العامةأنظام احملكمة اجلنائية الدولية قد  نَّ إو 
خلاص الذي تدعو إىل إزالة الضرر ا هويف الوقت نفس ،دعوى جزائية ضد اجلاين واملطالبة مبعاقبته جنائياً 

 معنواي بدعوى مدنية إبلزام اجلاين بدفع التعويض. مأ كان الضرر مادايً أسواء  ،بته اجلرميةسبّ 
هبذا التزام  ووه ،لتحقيق املسؤولية الدولية التزام القانون الدويل بوصفة أثراً  لذا فإنَّ التعويض ما هو إاّل:

 .(54)تبعي ونتيجة الرتكاب العمل غري املشروع
الفرع املطلب على فرعني: نتناول يف  ال بّد لنا من تقسيم هذا ،رر القابل للتعويضاهّية الضوملعرفة م

التعويض ويف الفرع الثاين:  ،ةالتعويض يف املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تلحق ابملمتلكات الثقافي: األول
 .1998لنظام احملكمة اجلنائية الدولية  وفقاً 

 الثقافيةالدولية عن األضرار التي تلحق باملمتلكات  املسؤولية التعويض يف: األولالفرع 
بتعويض الضرر الذي نشأ عن الفعل  املسؤولةالنتيجة الرئيسة للمسؤولية الدولية هي التزام الدولة  إنَّ 

 .(55)غري املشروع
خاصة  ةار مبصلحاملسؤولية املدنية نتيجة اإلضر  أبنه ترت بْ  ،وميكن تعريف التعويض يف املسؤولية املدنية

وملن وقع عليه الضرر وحده  ،حداث الضرر ما سببه للغري من ضررابلفرد وتقتصر على إلزام املسؤول عن إ
 ،ملصلحة اخلاصةابويقدر التعويض بقدر الضرر الذي حلق  ،وله أن يتنازل عن حقه ،أن يطالب ابلتعويض
 .ةإصالح ما حلقه من أضرار بطريقة كافي أنهالتعويض يعين إنَّ وهبذا ف ،ة الفاعلبصرف النظر عن نيّ 

 :اآلتيةويتخذ التعويض يف املسؤولية الدولية الصور 

                                                        
 ،العاتك لصناعة الكتاب ،اجلزء األول ،انون أصول احملاكمات اجلزائيةشرح ق ،عبد األمري العكيلي و ،د. سليم حربهينظر:  -53

 .20ص ،م2008 ،1ط ،بغداد/القاهرة
 .10ص ،مصدر سابق ،خليل عبد احملسن خليلينظر:  -54
 .547ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. عصام العطية -55
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 التعويض العيين: -أوالا 
واحلكم  ،(56)إعادة األمر إىل ما كان عليه قبل وقوع الفعل غري املشروع يُعّرف التعويض العيين أبنه:

 .(57)وقوع الضرر إىل اخلطأ الذي أدىقبل أن يرتكب املسؤول  هإبعادة احلالة إىل ما كانت علي
ف التعويض عرّ يُ إذ  ،يف املسؤولية الدولية عنه تلفخيوهذا التعريف يف القواعد العامة للقوانني املدنية ال 

عن طريق إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل  ةإصالح الضرر بصورة كافي :العيين يف املسؤولية الدولية أبنه
حيق " :وهذا ما جاء يف مشروع قانون املسؤولية الدولية الذي يقضي أبنه .(58)عشرو املحصول العمل غري 

أو  ةعلى جرب كامل الضرر يف واحد غري مشروع دولياً  للدولة املتضررة أن حتصل من الدولة اليت أتت عمالً 
 (".م التكراروضماانت بعدالرد العيين أو التعويض املايل أو الرتضية أو أتكيدات ) :أكثر من الصورة اآلتية

له ما تشكّ لِ  ؛من موقعها األصلي إىل اسرتدادها عيناً  الثقافيةرقت ممتلكاهتا الدول اليت سُ  أما تلج ودائماً 
ال  جزءاً  دعهذه املمتلكات من قيمة اترخيية أثرية ال تقوم مبال وإمنا إبعادهتا إىل موطنها األصلي ألهنا تُ 

 .ةيتجزأ من هويتها الثقافي
 :(59)ايليض املالتعو  -نياا اث
ويلجأ إىل هذا النوع من التعويض عندما يكون التعويض  ،ر التعويض ابلنقد أي دفع مبلغ نقدييقدّ و 

 .ري كامل الضر غطّ العيين غري ممكن أو إهنا ال تكفي لتُ 
ويتم حتديد مبلغ التعويض ابالتفاق بني أطراف النزاع أو عن طريق  ،وهذا هو الشكل الشائع للتعويض

اتفاق يبني مقدار  و القضاء الدويل وقد تلجا الدول إىل املفاوضات بني األطراف املعنية يعقبهاالتحكيم أ
 .(60)ونوع التعويض

 :الرتضية -اثلثاا 
وع املسبب للمسؤولية الدولية أي ويتقرر هذا النوع من التعويض عندما ال يرتتب على العمل غري املشر 

شروع سواء أكان على لة اليت صدر حبقها العمل غري املوهي تسمى الرتضية أي إرضاء الدو  ،ضرر مادي
 ابلطرق الدبلوماسية. وإبداء األسف وتقدمي االعتذار هلا ،موظفيها مسلطتها أ

                                                        
 .548ص ،املصدر نفسهينظر:  -56
 .149ص ،مصدر سابق ،سعدون العامريينظر: د.  -57
 1927 يف سنة chorzow factoryحبكمها الصادر يف قضية مصنع شورزه  الدائمةوهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية  -58

 إبصالح ب عليها التزاماً رتّ اللتزاماهتا يُ  لدولةاانتهاك  نَّ "إمن مبادئ القانون الدويل  إىل أنَّ شارت أ حيث ،حول مسألة االختصاص
 ،"يف نفس االتفاقية هحاجة للنص علي نودو  ،ن هذا االلتزام هو املكمل الضروري لإلخالل بتطبيق اتفاقية ماإَّ و  ،الضرر بصورة كافية

وعلى وجه اخلصوص قرارات حماكم العمل الدويل  هاملبدأ الذي استقر علي نَّ "إأعلنت املنهج  1927ويف حكمها يف ذات القصة سنة 
و دفع أ ،رتكب العمل غري املشروعو مل يُ لكما   هإبعادة احلال إىل ما كان علي التعويض يلزم مىت كان ذلك ممكناً  نَّ التحكيم القاضي أب

و أال يغطيها التعويض  هناك خسارة ذا كانتإو  ،ابلطرق الدبلوماسية ةممكن اإلعادةذا مل تكن إمبلغ نقدي يعادل قيمة اإلعادة العينية 
وهذه املبادئ اليت جيب االستشهاد هبا يف حتديد مقدار التعويض الواجب  ،"لتعويض املايل عن هذه اخلسارةحكم أبداء اما يقابله فيُ 

 .13-12ص ،مصدر سابق ،د. خليل عبد احملسن خليل ينظر: :وملزيد من التفاصيل ،أداءه والعمل املخالف للقانون الدويل
 املعدل. 1951( لسنة 40العراقي رقم )( من القانون املدين 209نص املادة )ر: ينظ -59
 .549ص ،مصدر سابق ،د. عصام العطيةينظر:  -60
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 1998لنظام املحكمة الجنائية الدولية  التعويض وفقًا: نيالفرع الثا 
 إذ ،عليهم ق اجملىنت املادة اخلامسة والسبعون من نظام روما األساسي على جرب الضرر الذي حلنصّ 

ن تضع احملكمة املبادئ فيما يتعلق جبرب أعطت املادة السابعة السلطة التقديرية إىل هيئة احملكمة اجلنائية أب
وعلى هذا  قوق والتعويض ورد االعتبار.األضرار اليت تلحق ابجملين عليهم أو فيما خيصهم مبا يف ذلك رد احل

أو مبادرة منها يف الظروف االستثنائية نطاق ها عند الطلب ن حتدد يف حكمأاألساس جيوز للمحكمة 
وجيوز للمحكمة ان تصدر  ،(61)ما خيصهم و يفأومدى أي ضرر أو خسارة أو آذى يلحق ابجملين عليهم 

 .(62)ضد الشخص املدان جبرب الضرر اً أمرا مباشر 
ابله يف القوانني املدنية يف ما ورد يف نظام روما األساسي من أحكام جرب الضرر والتعويض له ما يق نَّ إ

يصيب الغري أبي ضرر يستوجب التعويض عن  ن كل تعدٍّ أب وذلك ،أحكام املسؤولية املدنية التقصريية
عوى أمام احملاكم اجلزائية اليت حق املتضرر املدعي ابحلق املدين أن يرفع الد نَّ إالضرر الذي سببته اجلرمية و 

وهذا احلكم يف القانون الوطين له ما يقابله ويعادله يف نظام  .املتضرر على طلب تنظر الدعوى اجلزائية بناءً 
 ،..."جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها عند الطلب" ( على أنه75/1)املادة  إذ نصت ،روما األساسي
إذ أوجبت أن يكون  ،كيفية تقدمي الطلب  راءات وقواعد اإلثبات( من قواعد اإلج94) املادةوقد حددت 

 :اآلتيةويتضمن الطلب التفاصيل  ،ويودع لدى املسجل ،أي حتريرايً  ياً الطلب خطّ 
 هوية مقدم الطلب وعنوانه -1
 أو اخلسارة أو الضرر. اإلصابةوصف  -2
الشخص أو األشخاص الذين والقيام قدر املستطاع بتحديد هوية  ه،واترخي بيان مكان احلادث -3

 ضرر.أو ال اإلصابةهنم مسؤولون عن أيعتقد الضحية 
 ها.وصف األصول أو املمتلكات أو غريها من األشياء املادية عند املطالبة بردّ  -4
 .مطالبات التعويض -5
 .اإلنصافاملطالبات املتعلقة أبشكال أخرى من  -6
 ابملوضوع مبا فيها أمساء الشهود وعناوينهم. ةذات صل ةاإلدالء قدر املستطاع أبي مستندات مؤيد -7
ن خيطر ابلطلب الشخص أو أاحملاكمة أبي تدابري محاية  املسجل يف بداية تطلب احملكمة إىلو 

 ،ص أو دولن خيطر قدر املستطاع كل من يهمهم األمر من أشخاأو  ،األشخاص املذكورين فيه أو يف التهم
 95املادة كما بينت   ،لدى قلم احملكمة 75من املادة  3ي بيان يقدم مبوجب الفقرة أبمن مث تبليغهم و 

من نظام روما األساسي حيث أوجبت  75ليت تتخذها احملكمة وفقا للفقرة األوىل من املادة راءات ااإلج
 ،و دولأيهمهم األمر من أشخاص مكان الضحااي وكل من ن خيطر قدر اإلأاحملكمة إصدار حكم حبقهم و 

مبوجب القاعدة  يف طلبه كما لو كان مقدماً  نه يبتّ إخطار إذا قدم الضحية طلب جرب الضرر فونتيجة اإل

                                                        
 من نظام روما األساسي. 1/75الفقرة  :نظريينظر:  -61
 نظام روما األساسي. 2/57الفقرة  :نظري -62
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الالزمة لإلعالن عن دعوى جرب الضرر املرفوعة أمام  هاوجيب أن يتخذ املسجل التدبري كل ،(63)94
 .(64)احملكمة

انتخاب خرباء مؤهلني ملساعدة احملكمة يف  احملكمة بادرة منو مبأعلى طلب الشخص املدان  وبناءً 
وتكليف اخلرباء بتقدمي التقرير املناسب  ،لضحااياليت حلقت اب اإلصابةو أو اخلسارة أحتديد مقدار الضرر 
لألدلة واإلثبات مع مراعاة خمتلف اخليارات املتعلقة ابألنواع املناسبة جلرب الضرر وطرائق  لتقدير التعويض وفقاً 

عن كل من  فضالً  ،وتدعو احملكمة كافة األطراف الضحااي أو ممثليهم القانونيني أو الشخص املدان ،جربه
كمة أن حترتم يف وعلى احمل ،(65)ن تقارير اخلرباءأل لتقدمي مالحظاهتم بشألمر من أشخاص ودو يهمهم ا

 .(66)مجيع األحوال حقوق الضحااي والشخص املدان
والربوتوكول األول اإلضايف امللحق  1949وابلتايل فمن حق الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف األربع 

 ،سلفاً  ااملشار إليه الثقافيةاحلفاظ وصيانة ومحاية املمتلكات  يف كوواالتفاقيات املنبثقة عن اليونس 1977
الثقافية وى اجلزائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية ضد األشخاص والدول تنتهك املمتلكات ان حترك الدعأ

د اإلجراءات اعقو من  75لمادة ل اً وى املدنية أمام احملكمة اجلنائية الدولية وفقاالدع إقامةو  ،قامت بتدمريها أو
 يه املادي واملعنوي )األديب(.بشقّ  ( واملطالبة ابلتعويض97و 96 و 95و 94واإلثبات )القاعدة 

 الخاتمة

لنا  تبنّيَ  املسؤولية الدولية الناجتة عن االعتداء على املمتلكات الثقافية موضوعالبحث يف من خالل 
 ،الثقافيةلممتلكات ء تزايد التدمري العمدي لق ابلرتاث الثقايف من جرالحمدى اخلطورة البالغة اليت ت

ومساس  ةيف األعيان واملمتلكات الثقافي ةيف بلدان العامل الثالث وما يرتتب عليها من أضرار فادح وخصوصاً 
ذي األمر ال ،هتديد للسلم واألمن الدولينيما ميثله ذلك من مبصاحل الشعوب احليوية وحقوق اإلنسان و 

 واالهتمام بشكل أكثر جدية الثقافيةالالزمة للممتلكات ويل ضرورة توفري احلماية يتحتم على اجملتمع الد
 .وصرامة

نوردها من خالل  ،عن مجلة من االستنتاجات والتوصيات يف هذا املوضوع وقد أسفَر البحثهذا 
 :اآليت

 االستنتاجات: -أواًل
 .ل ابملواقع ذات الطابع التارخيي واألثريتمثاملو اث العاملي املشرتك جزء من الرت  الثقافيةاملمتلكات  إنَّ  -1
أثناء النزاعات املسلحة هي من مواضيع القانون الدويل  الثقافيةإن احلماية الدولية للممتلكات  -2

فر حيث يو  ،نيرف الدوليالفقه والعُ  هعلي ما استقرّ لِ  ؛من القانون الدويل العام اً جزء دعاإلنساين الذي يُ 
من األعيان واملمتلكات  مهماً  جزءاً  عدكوهنا تُ   ؛أثناء النزاعات املسلحة الثقافيةلكات احلماية الدولية للممت

 املدنية.
                                                        

 إلثبات.قواعد اإلجراءات وا 95من القاعدة  2الفقرة ينظر: نص  -63
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 96من القاعدة  1الفقرة ينظر: نص  -64
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 97من القاعدة  2الفقرة ينظر: نص  -65
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 97من القاعدة  3الفقرة ينظر: نص  -66
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فقد ذهب جانب من الفقه الدويل  ،ما يتم تقريرها بدوافع ثقافية غالباً  الثقافيةمحاية املمتلكات  إنَّ  -3 
يف حني  ،تع هبا مواقعها مبزااي خاصةالدولية ذات الصبغة القانونية اليت تتمها من قبيل اجلهود اعتبار إىل 
وفر احلد األوفر يويرّجح الباحث االجتاه األول كونه  ،ها البعض اآلخر من قبيل احلماية الدولية العاديةعد

 من احلماية الدولية.
وقد ابت من  ،ور جرائم احلربخطر صأعد من تُ  الثقافيةد للممتلكات أعمال التدمري املتعمّ  إنَّ  -4

هتا الدولية ايف عالق الدول كانت تلجأ قدمياً  إنَّ  إذ ،ض لتأثري هذه اجلرمية يف العالقات الدوليةتعرّ الضروري ال
ال جيوز استخدام القوة ف ،لتحقيق أهدافها من خالل العمليات العسكرية ةإىل احلرب كوسيلة مشروع

واألعيان املدنية ومنها  صوى وجيب التمييز بني األهداف العسكرية يف حالة الضرورة القالعسكرية إاّل 
 .ةالثقافي
إنَّ من أبرز ما قامت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد أتسيسها هو تشكيل منظمات متخصصة  -5

سكو( على ميثاق منظمة الرتبية والعلم والفن )اليون 1945فقد مت التوقيع يف لندن  ،حلماية الرتاث العاملي
االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف ومن أمهها اتفاقية  يم الدويل وإعدادهاّماً يف التنظ واليت لعبت دوراً 

 .1954 عام الهاي يف محاية الرتاث الثقايف أثناء النزاع املسلح
ميكن احلد منها هذه االنتهاكات ال  أنَّ  لنا تبنّي  الثقافيةيف جمال مكافحة انتهاك حرمة املمتلكات  -6

ا بعدة وسائل ومنها حتديد املوقع األصلي للرتاث العاملي وتوفري التصدي ملنع ارتكاهب ابلتعاون الدويل و إاّل 
وإصدار  اإلقليميةثنائية من خالل املنظمات  ةوالوطنية عرب مواثيق واتفاقيات إقليمي واإلقليميةاحلماية الدولية 

 املمتلكات.هاك حرمة هذه ل له نفسه انتالتشريعات الوطنية اجلنائية واملدنية اليت تقاضي كل من تسوّ 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد  ةعدائي لية الدولية تقوم جتاه الدولة اليت ترتكب أعماالً ؤو املس إنَّ  -7

حيث تلتزم الدولة األخرى إبصالح كافة  ،أخرىاليت تقع ضمن الرقعة اجلغرافية لدولة  الثقافيةاملمتلكات 
التعويض وإصالح هذه األضرار  من خاللجراء األعمال االنتقامية األضرار اليت تلحق هبذه املمتلكات من 

أو بدفع تعويض مادي يف حالة استحالة التعويض العيين أو عن طريق  هوإعادة احلال إىل ما كانت علي
ويف حالة السرقة أو النقل غري املشروع إعادة هذه اآلاثر  ،و تنزيل العلم(أ الرتضية )االعتذار الدبلوماسي

 .لة إىل موقعها األصلياملنقو 
 التوصيات: -ثانيًا

بذل اجلهود لعقد مؤمتر دويل يتم من خالله إعداد من خالل التأكيد على دور منظمة اليونسكو  -1
الرتاث العاملي وما تضمنته االتفاقيات الدولية  يشمل كل أنواع وأصناف الثقافيةتعريف واضح للممتلكات 

كافة أنواع احلماية الدولية   االتفاقية هذه وتتضمن ،يف اتفاقيةعها ووض ،الصادرة من اليونسكو من بنود
 والوطنية. واإلقليمية

تكثيف اجلهود الدولية من خالل منظمة اليونسكو وإبراز التعاون الدويل والتعريف أبمهية الرتاث  -2
اء أكانت محاية عامة أم واجبة احلماية دولياً سو  الثقافيةلعاملي والتمييز بني األهداف العسكرية واألعيان ا

 اصة.خ
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ض املمتلكات عرّ عن اختاذ أي وسيلة تُ  التأكيد على تعميم أوصاف الرتاث العاملي واالمتناع متاماً  -3
 النزاعات املسلحة.للتدمري والسرقة والنقل غري املشروع خاصة أثناء  الثقافية
تتوىل الرقابة على محاية الرتاث املساعدة على إنشاء منظمات غري حكومية )منظمات جمتمع مدين(  -4

 دي.الثقايف والطبيعي وغري املا
وحث الدول األعضاء فيها على توقيع االتفاقيات الثنائية السرتداد  اإلقليميةتشجيع املنظمات  -5

 اآلاثر واملخطوطات والتحف املسروقة واملنقولة إليها بصورة غري مشروعه؛ إلعادهتا إىل موقعها األصلي.
لى تفعيل نشاط هذه املنظمة من خالل مؤمترها العام عاليونسكو  منظمة عضاء يفول األحث الد -6

دساتريها يف  تشريع نصوص قانونيةلى عقد اتفاقيات ثنائية بني الدول األعضاء مع دعوهتا إىل والتشجيع ع
 موضوع احلماية.ختص وقوانينها الوطنية 

واقع وماسي إليضاح مدى اخلطورة اليت تتعرض هلا املعلى السلطات العراقية القيام بتحرك دويل دبل -7
والنقل غري املشروع لآلاثر العراقية وإشعار الشرطة الدولية )االنرتبول( األثرية يف العراق من قبل السراق 

 بغية املساعدة على إعادهتا إىل موقعها األصلي. ؛بتعميم أوصافها على كافة الدول
واليت غالبًا ما  ،الثقافية يف البلدآلاثر واملمتلكات ل حلماية الكافيةعلى السلطات العراقية توفري ا -8

مبثابة صيد مسني ألعداء اآلاثر من  دعتُ  وهي بتلك احلال ،و محايةأحراسة  ةخالية من أيّ  نهانرى الكثري م
 السراق واجملرمني.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. ❖

 الكتب: -أواًل
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 ا  إنموذج كربالء الفندقي: القطاع تطوير في الحوكمة دور

The role of governance in the development of the hotel 

sector: Karbala as a model 
 (1) م.د محسن عبد الحسين مهدي الصخني

Mohsen Abdul-Hussein Mahdi Al-Sakhani 

 ملخصال

وتعتمد الدراسة . كربالء  الفندقي يف مدينة القطاع تطوير يف احلوكمة حتديد دورهتدف الدراسة إىل 
على استمارة استقصاء  60مت توزيع  ،الدراسةاملنهج الوصفي التحليلي من أجل حتقيق هدف على احلالية 

استمارة فقط صاحلة للتحليل  52االوىل واملمتازة بكربالء كان منها  ابلفنادق عينة عشوائية من املديرين
ت الواردة ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ل البياانمت حتلي .%94.1 قدرها بنسبة

SPSS  داللة ذات ارتباط عالقة وجدتنه ا نتائج الدراسة. توصلت الدراسة إىل اىلللوصول  26إصدار 
 مكما أنه يف ظل احلوكمة تت  ،العراقية الفندقية املؤسسات وتطوير احلوكمة تطبيق مبادئ بني طردية إحصائية

النتائج املستخرجة مت وضع جمموعة من  ىبناء عل كاملة.  وبشفافية للخربة وفقاً  االدارية الرتقيات حركة
 ىجدو  ىمد من للتحقق احلوكمة تطبيق معدالت عن وموثقة دورية بياانت قواعد توفري ،التوصيات أبرزها

 .الفندق تطوير يف اودوره السياسة تلك تطبيق
 .الفندقية، كربالء املؤسسات ،الفندقي القطاع ،مةاحلوك :فتاحيةالكلمات امل

Abstract 
This study aims to determine the role of governance in the development 

of the hotel sector in the city of Karbala. The current study relies on the 

descriptive analytical approach in order to achieve the study's goal, 60 

survey forms were distributed to a random sample of managers in Iraqi 

                                                        
 .كلية العلوم اإلسالمية  /--أهل البيت جامعة -1
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hotels, of which only 52 were valid for analysis, at a rate of 94.1%. The 

incoming data was analyzed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), version 26, to arrive at the results of the study. The study 

concluded that there is a direct statistically significant correlation between 

the application of governance principles and the development of Iraqi hotel 

institutions, and that under governance, the movement of administrative 

promotions takes place according to experience and with complete 

transparency. Governance helps in facilitating administrative procedures 

and achieving the goals of the hotel. Based on the extracted results, a set of 

recommendations were developed, most notably, the need to provide 

periodic, regular and documented databases on the rates of governance 

implementation to verify the feasibility of implementing this policy and its role 

in the development of the hotel. 

Keywords: governance, the hotel sector, hotel establishments, Karbala. 

 المقدمة

 املايل الفساد وانتشار الشركات بعض وتعثر مالية، أزمات عدة من الدول عانت أن بعد احلوكمة نشأت
 جمموعة عن عبارة بدورها واحلوكمة املالية االهنيارات من للتقليص احلوكمة وجود ضرورة إىل أدى مما فيها،

 اثنياً، واالقتصاد الدولة ويف أوالُ، املسامهة الشركات يف تراعى أن جيب اليت واألسس املعايري، من ةمتكامل
 الوطين االقتصاد منو يف صحيح بشكل مسامهتها وضمان غايتها، وحتقيق املسامهة الشركات جناح لضمان
 .(2)عام بشكل

 املستثمرين على سلبياً  أثرت واليت العربية ولالد من العديد يف املال أسواق شهدهتا اليت للتقلبات ونظراً 
 تلك يف اإلشرافية واجلهات املال سوق هيئات من العديد سارعت منهم، الصغار وخاصة األسواق تلك يف

 املالية أبسواقها أسهمها املسجلة الشركات وطالبت هبا، الشركات حلوكمة لوائح إصدار إىل الدول
الفندقية  املؤسسات يف الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة دور دراسة املنطلق فإنومن هذا . (3)بتطبيقها

 مث ومن الفنادق إدارة العراقية يشكل أمراً ضرورايً يف احلفاظ على موارد القطاع الفندقي حماولة يف حتسني
 والتشغيلية. املالية األزمات جتاوز على وقدرهتا أدائها

 مشكلة البحث:
 على نفع من به تعود ملا الراهن، الوقت يف الفندقية املؤسسات يف خاصة أمهية الشركات حوكمة تتبوأ

 األزمة أطاحت عندما األخرية اآلونة يف الفندقية احلوكمة أمهية برزت وقد أبسره، واجملتمع الفنادق إدارة
 يف مامه حيزاً  يشغل احلوكمة موضوع فبات ،الفندقية املؤسسات من كبري  عدد ابقتصادايت العاملية املالية

                                                        
 الوطين امللتقى يف مقدمة حبثية ورقة للشركات، املايل األداء حتسني يف املؤسسية احلاكمية دور بوسلمه، يمهحك حيياوي، نعيمه -2

 .8ص م،2012 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة واإلداري، املايل الفساد من للحد كآلية  الشركات حوكمة حول
 كلية  اجلنان، جامعة ،(2012 ديسمرب 17-15) الدويل العلمي املؤمتر ومعايريها، احلوكمة حمددات غادر، ايسني حممد. د -3

 .21ص لبنان، طرابلس، األعمال، إدارة
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 يف الفئات من الكثري لدى الشيء بعض مبهماً  يزال ال احلوكمة مفهوم فإن ذلك من وابلرغم. مكان كل 
 .(4)اجملتمع

 من العراق ميتلكه ما ظل يف .الفندقية ابلشكل املطلوب احلوكمة يف املؤسسات إن عدم تطبيق مبادئ
 الفنادق بقطاع اهتماماً  تويل الدولة جعل مما ارشيد استغالالً  مستغالمل يكن  هذا كل  نا إال وموارد إمكاانت

احلوكمة. تكمن مشكلة البحث  مبادئ تطبيق خالل من ذلك ويتجلى السياحة تنمية يف أمهية من له ملا
 التالية:األسئلة  نيف االجابة ع

 ؟الفندقية احلوكمة يف املؤسسات مبادئطبق ت ىأي مد إىل .1
 احلقوق داخل الفندق؟ وضمان ةالعدال هل يساهم تطبيق احلوكمة يف سيادة .2
 واملساءلة داخل الفنادق؟ كيف تتم احملاسبة .3
 هل تتسم املعلومات الصادرة من الفنادق ابلشفافية؟ .4
 ؟يف تطوير القطاع الفندقي احلوكمة مبادئما مزااي تطبيق  .5

 أهداف البحث:
 كربالء يف  نةديمل الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة دور استكشاف إىل عام بشكل البحث يهدف

  :يلي عما فضال منهما كل  أبعاد بني واألثر االرتباط عالقة تشخيص ضوء
 الفندقية. احلوكمة يف املؤسساتحتديد واقع تطبيق  .1
 داخل الفندق.احلقوق  وضمان العدالة معرفة دور احلوكمة يف حتقيق .2
 الفنادق.واملساءلة داخل  تسليط الضوء على آليات احملاسبة .3
 الفنادق.ات الصادرة من شفافية املعلومالتحقق من مدى  .4
 القطاع الفندقي.يف تطوير  احلوكمة مبادئالقاء الضوء على مزااي تطبيق  .5

 أهمية البحث:
 الدول يف الفندقية اإلدارات لدى الصدارة مكان األخرية السنوات خالل احلوكمة موضوع احتل لقد
 سالمة مدى يف الثقة اهتزاز إىل وأدت كبرية  يةفندق بشركات عصفت اليت املالية لألزمة نتيجة املختلفة
 فإن لذا. خمتلفة سلبية تداعيات من لذلك وما املعلنة املالية نتائجها صحة ومدى الفنادق هذه لدى اإلدارة
 املالية األزمات جتاوز على وقدرهتا أدائها مث ومن الفنادق إدارة حتسني إىل سيؤدي احلوكمة مفهوم تطبيق

 من واحلد املصاحل وأصحاب املسامهني حقوق محاية يف الفنادق حوكمة أمهية تكمن حيث والتشغيلية
 دور حتديدالبحث يف حبث وحتليل  امهية جلىتت. (5)االقتصاد دعائم وتوطيد املستثمرين وجذب املخاطر
 الضيافة بشكل عام وومردود ذلك على صناعة كربالء   مدينة يف الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة

 على وجه اخلصوص. الفندقية العراقية تؤسساامل
                                                        

 املكتب اإلدارة الطائي، الغاين محيد ؛2012 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،1ط الشركات، حوكمة خضر، علي أمحد -4
 .341-45ص ،2013 األردن، زهران، دار ،1ط الفنادق، يف األمامي
 على ابلتطبيق-املراجعني واستقاللية أداء جودة تفعيل يف الشركات حوكمة تطبيق أتثري لقياس مقرتح منوذج حسن، علي عادل -5

 .1218 -1191ص ،2016 ،1عدد 20مج ،احملاسيب الفكر جملة ،"الفنادق قطاع



 

 دور احلوكمة يف تطوير القطاع الفندقي: كربالء إمنوذجاا  

37 

 فروض البحث:
 .الفندقي القطاع تطوير و توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني تطبيق احلوكمة •
 الفندقي. القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق أبعاد يوجد أثر بني •

 البحث: حدود
 لى:عالبحث  حدودنقسم ت
 2021ســـبتمرب  15ارات االســـتبيان يف الفرتة بني نية وتوزيع اســـتمالدراســـة امليدا الزمنية: متت دوداحل •

 .2021نوفمرب  1و 
لذا مت  ،لصـــــعوبة اســـــتقصـــــاء مجيع الفنادق العراقية نظرا لعنصـــــر الوقت والتكلفة املكانية: نظرا دوداحل •

 .عينة منهااختيار 
 اإلطار النظري والمفاهيمي للحوكمة:

 يعرف ما تطبق أن احلاصلة التغريات ومواكبة مؤسساهتا جناح يف تطمح اليت الدولة على لزاما أصبح لقد
 من واالنتقال إصالحها بغية مؤسساهتا يف الرشيدة اإلدارة متكني خالل من مؤسساهتا، تسيري يف ابحلوكمة

 طريق عن العامل يف احلاصلة التغريات يواكب الذي الرشيد اإلداري التسيري إىل التقليدي اإلداري التسيري
 بورصةال يف املسامهة واملؤسسات اخلاصة والكبرية الصغرية املؤسسات جلميع املوجه الراشد احلكم ميثاق وضع
 هذه ومشلت. (6)تنافسي عصري اقتصاد ضمن نفسها وفرض نشاطها واستمرار دميومة إىل تصبو واليت

 مطالب من ورايً ر ض اً ومطلب السياحة عصب احلايل الوقت يف دتع اليت الفندقية املؤسسات اإلصالحات
 .(7)احلياة

 املؤسسية الحوكمة تعريف
 قراراهتا يف والتحكم الفندقية اإلدارة تسيري مبقتضاه يتم الذي األسلوب أبهنا املؤسسية احلوكمة وصفت"

 يتمتع مناخ يف لعملها اجليد اإلطار وتوفري املختلفة، األطراف حبقوق الوفاء على يعمل مبا وتوجهاهتا
 ميزة خلق على والعمل مركز أفضل وحتقيق األساسية األهداف وتنفيذ حتديد على يساعدها مبا ابلشفافية،

 .(8)"ككل  للفنادق واقتصادي مايل سواء خدماهتا يف وجودة تنافسية
 حوكمة ملبادئ السليم التطبيق على يتوقف واجتماعي اقتصادي وكمشروع كمؤسسة  الفندق فنجاح

 أيدي من لديها ما على تعتمد فالفنادق اجملال، هذا يف للعمل كفاءهتم  ومدى العاملني اختيار ويف الشركات
 اً هام اً عنصر  البشري العنصر أصبح حيث التشغيلية، خططها لتسيري وممارسة خربة ذات ةوءوكف ماهرة عاملة

                                                        
 .341-45ص ،2010 ،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار ،الشركات وحوكمة املراجعة ،أمني لطفي أمحد السيد -6
 أعمال وقائع" املقارن القياس مدخل: "املصري والفندقة السياحة قطاع يف احلوكمة معايري تطبيق معوقات ،موسى فتحي عمار -7

 .285- 251ص ،2012 العريب، الوطن يف والفندقة السياحة تطوير: الدويل املؤمتر
 احلقوق كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة بورقلة، التاسيلي فندق حالة دراسة اجلزائر يف الفندقية احلوكمة عمومن، الغالية -8
 .7ص ،2015 اجلزائر، ورقلة، مرابح، قاصدى جامعة السياسية، والعلوم
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 ظل يف خاصة جديدة تنافسية ميزة يكسبها مما الفنادق إلدارة الشاملة واجلودة املنافسة عناصر ضمن من 
 .(9)والعوملة املعلوماتية عصر

 احلقوق ويوزع يصف حيث املؤسسة، أعمال ويضبط يوجه الذي النظام" أبهنا املؤسسات حوكمة عرفت
 ويضع العالقة، وذوي واملسامهني اإلدارة اإلدارة، جملس مثل املؤسسات يف األطراف خمتلف بني والواجبات

 واالسرتاتيجيات األهداف يضع كما  املؤسسة، بشؤون صةااخل القرارات الختاذ الالزمة واإلجراءات القواعد
 .(10)"األداء ومراقبة لتقييم املتابعة وأسس لتحقيقها الالزمة

 للفندق الرشيدة اإلدارة: هي منها جزء هي اليت الفندقية احلوكمة على املؤسسية احلوكمة تعريف بتطبيق
. للمؤسسة واملقرتحات اإلرشادات بتوفري ي،والتنظيم واملؤسسي القانوين اإلطار وحتسني لتقييم هتدف

 املؤسسات ويتيح أهدافها حيقق مبا عليه الرقابة إحكام بغرض الفندق إلدارة نظام هي" ،أخر وبشكل
 على نشاطها يؤثر حبيث العام، أو اخلاص للقطاع مملوكة كانت  سواء اخلدمات وتقدمي اإلنتاج ووحدات

 ".الفنادق فيها مبا جملتمعاب واملؤسسات واهليئات األفراد رفاهية
 مبادئ الحوكمة الفندقية

 :(11)وهي املبادي من جمموعة اتباع جيب فإنه الفندقية املؤسسات يف للحوكمة نظام تشكيل من أجل
 املسامهني حقوق بتبيني وذلك: امللكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف املسامهني حقوق  .1

 تسهيل وينبغي الفنادق كفاءة  ورفع األعمال استدامة بغرض حلاملصا أصحاب وظائف وحتديد وضماهنا،
 املعلومات على احلصول األسهم، حتويل أو نقل التسجيل، ملكية أساليب كتأمني  املسامهني حقوق ممارسة
 .ابملؤسسة الصلة ذات

 يف املسامهني جلميع عادلة معاملة ضمان ينبغي: األسهم حلملة واملتكافئة العادلة املعاملة  .2
 عدم لضمان فعالة انتصاف سبل على واحلصول األسهم، ومحلة واألجانب األقليات ذلك يف مبا الفنادق،

 .حقوقهم انتهاك
 وأن القانون، يوضحها كما  املصاحل أصحاب حبقوق ابالعرتاف وذلك: املصاحل أصحاب دور  .3
 االستدامة وحتقيق لالعم فرص خلق يف املصاحل وأصحاب املؤسسات بني االتصال تشجيع على تعمل

 .متينة مالية أسس على للمشروعات
 الوقت ويف الدقيق اإلفصاح حتقيق املؤسسات حوكمة إطار يكفل أن ينبغي: والشفافية اإلفصاح .4
 ممارسة وأسلوب وامللكية واألداء املالية، الوضعية بينها من الفندق بتأسيس املتصلة املسائل لكافة املالئم

 .السلطة

                                                        
9- Chen, C., & Chang, K. (2012). Diversification strategy and financial performance in the 

Taiwanese hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31, 1030–1032. 
 وبناء الرشيدة اإلدارة: حول 12 السنوي املؤمتر املستدامة، التنمية يف للشركات الرشيدة اإلدارة أمهية هتوف، الرازق عبد أمحد -10

 .2012 القاهرة، سبتمرب 10 -8 العربية، الدول جامعة اإلدارية للتنمية العربية املنظمة املؤسسات، دولة
 مجهورية العلمي والبحث العايل التعليم وزارة يف تطبيقية دراسة العامة، املنظمات يف احلكمانية) الطائي، اجلبار عبد حيدر مىن -11

 العربية، ولالد جامعة اإلدارية للتنمية العربية املنظمة املؤسسات، دولة وبناء الرشيدة اإلدارة: حول السنوي املؤمتر عن الصادرة( العراق
 .2012 سبتمرب 10 -8 القاهرة،



 

 دور احلوكمة يف تطوير القطاع الفندقي: كربالء إمنوذجاا  

39 

 لتوجيه اإلسرتاتيجية اإلرشادية اخلطوط إباتحة ابلتكفل وذلك: اإلدارة جملس تمسؤوليا .5
 املؤسسة قبل من لتهءمسا تتم وأن اإلدارة جملس قبل من التنفيذية لإلدارة الفعلية املتابعة كذلك  املؤسسة

 .واملسامهني
 األسس ريتوف على املبدأ هذا ينص: املؤسسات حوكمة إطار لتفعيل الالزم األساس ضمان .6
 مع احلوكمة هيكل توافق على والعمل الشفافية، مستوى رفع أجل من الفندقية احلوكمة لتفعيل الالزمة
 .(12)والرقابة اإلشراف عن املسؤولة اهليئات مسؤوليات بتحديد القانوين اإلطار

 الفنادق  يف املؤسسية الحوكمة أهمية
 يف جمموعة من النقاط كااليت: فندقيةتتجلى أمهية احلوكمة املؤسسية ابلنسب للمؤسسات ال

 (13)الرتكيز على حتسني األداء ولكفاءة واإلنتاجية .1
 .(14)لمواطن يف تسليم اخلدمةلتطبيق مدخل أساسي فعال،  .2
 السعي من أجل زايدة رضا املستخدم. .3
 .(15)السعي حنو االنفتاح والشمولية يف عالقة املؤسسة مع األطراف اجملتمعية واملواطن .4
خلصـــــائص واملمارســـــات احلديثة اليت متكن إدارة املؤســـــســـــة من االســـــتثمار األفضـــــل ة من امتثل منظوم .5

ملواردها مبا يضـــــمن هلا الكفاءة والفعالية، واليت تعكس تطور اإلدارة من إدارة تعتمد على املمارســـــات 
لبات التقليدية إىل إدارة معاصــــــــــرة تعتمد على املمارســــــــــات واآلليات اليت متكنها من حتقيق أعلى ملتط

 فراد اجملتمع املتزايدة يف ظل حتوالت البيئة املتسارعة.أ
تزيد من املقدرات اإلبداعية للمؤســـــــــــســـــــــــات اليت تطمح للوصـــــــــــول إىل التفوق والنجاح يف ظل البيئة  .6

 .(16)التنافسية سريعة التغيري
م يف تؤدي إىل تقليل دميومة وبقاء املؤسسة من خالل رسم التوجهات اإلسرتاتيجية خللق فرص تساه .7

 لق واضافة قيمة مضافة للمؤسسة.خ
متابعة وتقييم األخطاء واالحنرافات عن األهداف احملددة لضــــــمان خدماتية أفضــــــل وجودة أداء أعلى  .8

 .(17)والقدرة على التغيري

                                                        
 .104ص ،2011 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار طبعة،. ال الفنادق، إدارة مبادئ سرحان، حممود موسى انئل -12
 مدراء من عينة ءآلرا حتليلية دراسة: العراقية الفنادق يف العليا اإلدارات أداء لرفع املستمر التحسني اعتماد أمحد، طارق دنيا -13

 .315-302 ص ،2018 ،(15) 41 واالقتصاد، اإلدارة جملة املمتازة، الدرجة فنادق
 ورؤية حديثة أفكار الفنادق، صناعة يف البشرية املوارد هندسة حمبوب، أمحد أمني اجلبار، عبد عدانن موفق احلمريي، ملومينا -14

 .208ص ،2011عمان، والتوزيع، للنشر إثراء مستقبلية،
 على ميدانية دراسة: الفندقية املنشآت يف املايل األداء على احملاسبية األنظمة تطوير أثر محدان، الرمحن عبد عيسى حسام -15

 .37ص ،2014 األوسط، الشرق جامعة ،األعمال ادارة كلية  منشورة غري ماجستري رسالة" األردن يف جنوم اخلمس فئة فنادق سلسلة
 الفنادق قطاع يف تطبيقية دراسة الفندقي، األداء على وأثره الرتوجيي املزيج القعيد، عايد مرزوق و احلبش داود عزام جمدي -16

 .45 -32ص ،2016 األردن، ،العاملية اإلسالمية العلوم جامعة ،العليا الدراسات كلية  ،منشورة غري دكتوراه رسالة ،األردنية
 جامعة ،األعمال ادارة كلية(  منشورة غري)ماجستري رسالة ،الفنادق أداء حتسني يف التسويقية االتصاالت دور غربية، زايد رائد -17

 .2013 عمان،
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  الفندقي الفندقية يف تطوير القطاع الحوكمة دور 
 :يلي فيما الفندقي القطاع تطوير يف الفندقية احلوكمة دور تلخيص ميكن

 من حتقيقها وسبل الفندق أهداف حتديد خالله من ميكن تنظيمي إطار وضع على تعمل .1
 اليت األهداف تلك حتقيق على يعملوا لكي التنفيذية اإلدارة جملس ألعضاء املناسبة احلوافز توفري خالل
 .(18)املسامهني مصلحة تراعي
 من األقلية وخاصة األسهم محلة حقوق على واحملافظة املصاحل ألصحاب الكافية احلماية توفري .2

 .ابلفندق عالقة هلا اليت األسهم محلة
 االقتصادي والتقدم التنمية عجلة دفع من عليه يرتتب وما الفنادق أداء مستوايت رفع .3
 .(19)للدول
 اإلدارة متكني خالل من وذلك الفنادق، فعالية زايدة يف مهما عنصرا الفندقية احلوكمة دعتُ  .4
 .(20)(ملواردها األمثل االستخدام وتشجيع اإلدارة وجملس
 على يرتتب وما الفندقية، املؤسسة تصدرها اليت املالية البياانت يف والوضوح والدقة الشفافية .5
 .(21)القرارات اختاذ يف عليها واعتمادهم هبا املستثمرين ثقة زايدة من ذلك

 .الفنادق تواجهها اليت واإلداري املايل ابلفساد املتعلقة املخاطر ختفيض .6
 ابلثقة جديرة آمنة خدمات وتقدمي تنافسية ميزة اكتساب على الفنادق قدرة من تزيد الفندقية فاحلوكمة

 االستغالل خالل من إال تتحقق ال فهي ،هنفس اجملال يف تعمل اليت ابلفنادق مقارنة عالية جودة ذات
 القيم من أكرب للعميل ومنفعة قيمة خلق إىل يؤدي امم والكفاءات والقدرات واإلمكانيات للموارد اجليد

 .(22)(واالبتكار بسرعة اخلدمة وتقدمي والسعر اجلودة يف سواء املنافسني قبل من املقدمة
 يف كربالء الفندقي القطاع

 املؤثر الرئيس النشاط تُعد اهنا إذ السياحية، التنمية عمليات يف الرئيس الدور الفندقية املنشآت تؤدي
 املقومات تلك استغالل ميكن ال إذ السياحي، النشاط مقومات من مهًما مقوًما كوهنا  العاملية سياحةلا يف

 املباشر االثر له الفندقية املنشآت أداء تطور فإن اخرى انحية ومن رديفة، فندقية منشآت وجود دون من
 الفندقية املنشآت تشكل كما  الكلي، االقتصادي االداء على مباشرة ينعكس مما السائحني أعداد زايدة يف

                                                        
-113ص ،2013 عمان، والتوزيع، للنشر جرير دار ،1ط والتطبيق، النظرية بني الوظيفي األداء وتقييم إدارة احملاسنة، إبراهيم -18

114. 
19- Ongori, J., Iravo, M., & Munene, C. (2013). Factors Affecting Performance of Hotels and 

Restaurants in Kenya: A Case of Kisii County. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 
Business, 4(12), 897- 928. 

 .7ص ،2015 اجلزائر، ورقلة، مرابح، قاصدى جامعة عمومن، مرجع سبق ذكره، الغالية -20
 الفنادق، ادارة مبادئ يف،كا  يوسف ومصطفى درادكة، احلليم عبد ومحزة العلوان، عبدالرزاق ومحزة رمحة، أبو حممد مروان -21

 .17ص ،2014 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمي اإلعصار دار ،1ط
 ،2012 العريب، الوطن يف والفندقة السياحة تطوير: الدويل املؤمتر أعمال وقائع" مرجع سبق ذكره ،موسى فتحي عمار -22

 .285- 251ص
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 يف تقدماً  السائح وجد فكلما ،(23)للبلد السياحية القدرات حجم تعكس اليت السياحية اخلدمات واجهة
 تتواجد اليت السياحية ابملواقع ترتبط اليت اقامته مدة حتديد يف ذلك اسهم ملحوظاً  ومتيزاً  الفندقية اخلدمات

 تدرج ال فإهنا واخلدمات املصنفة الفنادق فيها تتوافر ال اليت سياحيةلا املواقع أما املصنفة، الفنادق فيها
 إىل تسعى احلايل العصر يف الفندقية املنشآت جعل الذي األمر ن،و السائح يزورها اليت املواقع قائمة ضمن
 السياح توقعات اخلدمات هذه تفوق حبيث اخلدمات، من مستوى أفضل تقدمي خالل من وجودها، إثبات
 والتميز التقدم حتقيق إىل الفنادق خالله من تسعى الذي األساس املفتاح هو األفضل فتقدمي ،باهتمومتطل
 .(24)منافسيها  على

 ومستوى ودرجاهتا، إمكانياهتا، حسب املقدسة كربالء  مدينة يف الفنادق تصنيف معايري اعتمدت
 الغرف، كسعة  األخرى املقاييس من ذلك وغري وخدماهتا وموقعها، وأسعارها، جنومها، وعدد رفاهيتها،

 .(25)واحدة بدرجة منها أقل العاملية الفنادق تصنيفات عن وختتلف املفروشات، أو والديكورات،
 وتقدم الفنادق، أنواع أرقى من وتعد جنوم، مخس ذات فنادق وهي: املمتازة الدرجة فنادق -أ

 .خمتلفة أبسعار للضيوف متكاملة خدمات
 أفخم تقدم اليت الراقية الفنادق من وتعد جنوم، ربعا ذات فنادق وهي: وىلاأل الدرجة فنادق -ب

 .املمتازة الفنادق من أقل فيها األسعار وتكون الفندقية، اخلدمات
 فيها تكون اجليدة الفنادق من وتعد جنوم، ثالث ذات الفنادق من وهي: الثانية الدرجة فنادق -ت
 .هلا السابقة من درجة أقل الفندقية اخلدمة
 وأسعارها متواضع، فيها اخلدمة مستوى جنمتني، ذات الفنادق من وهي: الثالثة الدرجة فنادق -ث
 (26).اخلدمات وحمدودة رخيصة
 .الزابئن بني مشرتكة فيها واخلدمات واحدة، جنمة ذات الفنادق من وهي: الرابعة الدرجة فنادق -ج
 (27).معدومة شبه فيها واخلدمات وحمدودة خمفوضة األسعار فيها وتكون: الشعبية الفنادق -ح

هيئة  اتحسب تصنيف نجفالو  (: تصنيف عام للفنادق السياحية يف مدينة كربالء1جدول رقم )
 السياحة يف العراق

 عدد النجوم الدرجة التصنيفية
 مخس جنوم املمتازة

 أربع جنوم فنادق الدرجة األوىل

                                                        
 سلمان كاظم  رايض :.2014 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمي اإلعصار دار مرجع سبق ذكره رمحة، أبو حممد مروان -23
 .122-121ص م،2012 لبنان، بريوت، والنشر، للطباعة البصائر دار ،1ط كربالء،  مدينة اجلميلي،
 .2018 عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار ،ذكره مرجع سبق سرحان، حممود موسى انئل -24
 م،2012 العراق، كربالء،  احلكمة، مكتبة ،1ط واملعاصرة، الرتاث بني السياحي كربالء  دليل الغفاري، اخلفاف حسني علي -25

 .16ص
 للعلوم بغداد ةكلي  جملة العراق، يف الفندقي اإليواء على الطلب حركة يف وأثره الفنادق تصنيف جاسم، عباس ابراهيم -26

 .113ص ،2014 العراق، بغداد، ،38 العدد اجلامعة، االقتصادية
 -بريوت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة ،2ط واألعمار، التنمية يف ودورها العراق يف السياحة االنصاري، علي حممد رؤوف -27

 .324ص ،2016 لبنان،
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 ثالث جنوم فنادق الدرجة الثانية 
 جنمتني الثةدرجة الثفنادق ال

 جنمة واحدة فنادق الدرجة الرابعة
 .(28)اجلدول من إعداد الباحث استنادا إىل املصدر

 الفنادق يف مدينة كربالء املقدسةعدد 
مبا أنَّ مدينة كربالء املقدَّسة هلا خصوصيتها وقداستها، وهي حمط أنظار ماليني الزائرين فقد اقتضت 

واسرتاحة السائحني، علماً أنَّ القطاع الفندقي كان ضعيفاً ومتواضعاً، وكانت  احلاجة توفري أماكن للمبيت
ة، ال تليب رغبات ومتطلبات السائح من حيث اخلدمة الفندقية، ومبا أن املدينة ال متلك سوى فنادق قليل

واء، وكلما زاد إنشاء الفنادق السياحيَّة يُعد  من الضرورايت واألساسيات اليت حيتاج إليها السائح يف اإلي
يف إنشاء  تطورا ملحوظاعدد الزائرين، يشري ذلك إىل زايدة يف عدد الفنادق، فقد شهدت املدينة 

شهد القطاع الفندقي يف مدينة كربالء املقدسة منوًا يف أعداد الفنادق املتزايدة سنواًي بعد  .(29)لفنادقا
ور اختلفت املعايري التصنيفية لكلِّ دولة م( إذ أعقب ذلك تطورًا ملموسًا ونتيجة لذلك التط2003عام)

حي عموماً، والقطاع الفندقي على عن الدول األخرى، وذلك تبعًا لدرجة التطو ر عندها يف القطاع السيا
وجه اخلصوص، ومن أجل إعطاء فكرة عن أعداد وتصنيف الفنادق يف مدينة كربالء املقدَّسة ندون اجلدول 

 ( فندقاً.482( تبلغ )م2019 - 2003خالل املدَّة )( الذي يوضح أعداد الفنادق 2)
 بكربالء ( الدرجات الفندقية وعدد الفنادق2) جدول

 عدد الفنادق دقدرجة الفنا
 4 الدرجة املمتازة
 14 الدرجة األوىل
 164 الدرجة الثانية
 89 الدرجة الثالثة
 211 الدرجة الرابعة

 482 اجملموع
البحث  ،بياانت هيئة السياحة، قسم سياحة كربالء استنتاجا من احثاجلدول من اعداد الباملصدر: 

 م.2014والتطوير، بياانت غري منشورة، 

                                                        
 .م6/8/2021نادق السياحية، : استمارة تصنيف وإعادة تقييم الفالعراقية هيئة السياحة -28
م(، رسالة 2013-1913) الشرفة، تطور السياحة الدينية يف مدينة كربالء املقدسة خالل قرن من الزمنعقيل عباس كاظم  -29

 : .118م، ص2015ماجستري، اجلامعة اإلسالمية يف لبنان، كلية العلوم السياحية، 
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 منهجية البحث

 تهمجتمع الدراسة وعين
املمتازة  ابلفنادق املديرين استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية لتحديد عينة جمتمع الدراسة من

ل انواع العينات حيث تعد العينة العشوائية افض ،(2ة )أنظر اجلدول رقم راسالد كربالء عينة  مدينة واالويل يف
 يف الدراسة فندق من الفنادق املمتازة واالويل عينة 18مت استهداف واكثرها دقة ىف متثيل جمتمع الدراسة. 

 من إمجايل جمتمع الدراسة. الدراسة حمل كربالء  مدينة
 أداة البحث امليداني

حيث البياانت الشخصية للعاملني متضمنة ثالثة حماور على استقصاء مشتملة مت تصميم استمارة 
عناصر لتحديد مدي تطبيق احلوكمة بفنادق كربالء، وحيتوى احملور الثاىن على  6حيتوى احملور األول على 

مقياس ليكرت على عناصر لدراسة اثر تطبيق احلوكمة يف تطوير القطاع الفندقي. وإعتمد االستقصاء  8
( درجات 3ة تتدرج من غري موافق بشدة حيت موافق بشدة ويوضح اجلدول )موافق خلماسي بدرجاتا

 املوافقة واملدى لكل درجة.
 : مقياس اإلجابة على فقرات االستقصاء.3جدول 

غري موافق  درجات املوافقة
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 5: 4.21 4.20: 3.41 3.40: 2.61 2.60: 1.81 1.80: 1 املدى

 0.80=  5( / 1 -5املدي )طول الفئة( = ) •
 ثبات االستقصاء

معامل ألفا كرونباخ املستخدم يف قياس ثبات االستقصاء، حيث توضح النتائج أن  (4)يوضح اجلدول 
وثبات نتائجه عتماد عليه يف الدراسة ثبات االستقصاء وصالحية اإلاىل وهو ما يشري  .0.851 قيمة ألفا

 .هانفس يف الظروف ىستخدم مرة أخر إإذا ما 
 لقياس ثبات االستقصاء.: معامل ألفا كرونباخ 4جدول 

 معامل ألفا عدد العبارات
14 0.  851  

 

 النتائج واملناقشة

 :البياانت الدميوجرافية للمديرينأوالا: 
 املديرين البياانت الشخصيةحتليل  (5جدول )

  ويةالنسب املئ التكرارات و املتغري
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 الرتتيب % ك 
 1 100 207 ذكر اجلنس -1

 2  0 أنثي
 %100 207 اجملموع

 2 31.9 66 30أقل من  العمر -2
30-40 93 44.9 1 
40-50 48 23.2 3 
 4 0 0 فأكثر 50

 %100 207 اجملموع
 2 32.4 67 دبلوم عام املؤهل الدراسي -3

 1 58.9 122 جامعي
 3 8.7 18 دراسات عليا

 %100 207 اجملموع
 2 31.4 65 5أقل من  سنوات اخلربة -4

5 – 10 88 42.5 1 
10-15 32 15.5 3 

 4 10.6 22 15أكثر من 
 %100 207 اجملموع

 عينة افراد مجيع ان ،اجلنس ملتغري وفقا الدراسة عينة افراد توزيع يوضح والذي (5) اجلدول من يتضح
 الدراسة عينة أفراد مجيع أن النتيجة من يتضح .% 100 بتهمسن جاءت حيث الذكور من هم الدراسة

 ملتغري أيضا وفقا يتضح. الدراسة عينة ابلفنادق االدارى اجملال يف تعمل اانث يوجد وال الذكور فئة من
 نسبتهم بلغت حيث سنة 40 - 30 الشباب فئة من الدراسة عينة الدراسة عينة أفراد معظم ان العمر،
 50 - 40 عمرهم من نسبة بلغت بينما ،أخريا. %31.9 عام 30 من أقل نسبة غتبل بينما ،44.9%

 جامعي مؤهل لديهم الدراسة عينة أفراد معظم ان الدراسي، املؤهل ملتغري وفقا كمما يتضح.  %23.2 عام
 بلغت بينما ،أخريا. %32.4 عام دبلومعلى  احلاصلني نسبة بلغت بينما ،%58.9 نسبتهم بلغت حيث
 اخلربة، سنوات ملتغري وفقا الدراسة عينة افراد توزيع يوضح كما.  %8.7 عليا دراساتعلى  صلنيااحل نسبة

 بينما ،% 42.5 نسبتهم بلغت حيث سنوات 10 -5 اخلربة ذوي من هم الدراسة عينة افراد معظم ان
 نسبتهم بلغت سنة 15 من أكثر اخلربة ذوي من فئة أخريا مث %31.4 سنوات 5 من أقل اخلربة ذوي من

10.6 .% 
 التحليل الوصفي ملحاور البحث:

 كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق مدي :(6جدول )
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بارة
الع

 

 املؤشرات اإلحصائية درجة التكرار و النسبة املئوية
يب

الرتت
 املتوسط 5 4 3 2 1 

 احلسايب
 اإلحنراف
 املعياري

 في فهم يوجد
 الفندقية االدارة
 الشكاوي لنظام
 العاملين لدى
 ضمان ويتيح

 الحقوق

 5 994. 2.04 3 19 31 84 70 ك

% 
33.8 40.6 15 9.2 1.4 

 االجراءات
 تتبع االدارية
 القانوني اإلطار

 والمؤسسي
 والتنظيمي
 للفندق

 3 441. 3.21 3 37 167 0 0 ك

% 

0 0 

80.7 17.9 1.4 

 تساوي
 االجراءات
 بين االدارية
 العاملين جميع

 بالفندق

 2 1.251 3.62 54 86 20 29 18 ك

% 
8.7 14 9.7 41.5 26.1 

 حركة تتم
 الترقيات
 وفقا   االدارية
 وبشفافية للخبرة

 كاملة

 1 609. 3.77 0 175 22 5 5 ك

% 
2.4 2.4 10.6 84.5 0 

يقوم موقع 
 بتحديث الفندق

 المعلومات
 واالرقام
 واالعالنات

 مستمر بشكل

 6 1.097 1.78 5 18 22 43 119 ك

% 
57.5 20.8 10.6 8.7 2.4 

 تطبيق يوجد
 في للحوكمة

 الممتازة فنادق
 االولى و

 4 372. 3.09 6 6 195 0 0 ك

% 
0 0 

94.2 2.9 2.9 

 املتوسط احلسايب العام
تكرارات*ك= 
 مديور عبارات حم عبارتني منأن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على  (6اجلدول )يف  النتائج من يتضح

 ومها،كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق
 معياري واحنراف ،(3.77) حسايب مبتوسط" كاملة  وبشفافية للخربة وفقاً  االدارية الرتقيات حركة تتم" •

(0.609). 
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 معياري واحنراف ،(3.62) حسايب مبتوسط" ابلفندق العاملني مجيع بني االدارية االجراءات تساوي" •

(1.251). 
 تطبيق مديعبارات حمور  عبارتني منعلى  اجاابهتم حمايدةعينة الدراسة  أفراد أن النتائج من يتضح

 ومها. ،كربالء  بفنادق احلوكمة
 ،(3.21) حســــايب مبتوســــطللفندق"  والتنظيمي واملؤســــســــي القانوين اإلطار تتبع االدارية "االجراءات •

 .(0.441) معياري واحنراف
 معياري واحنراف ،(3.09) حســـــــــــــــايب مبتوســـــــــــــــطاالوىل"  و املمتازة فنادق يف للحوكمة تطبيق "يوجد •

(0.372). 
 

 مديعبارات حمور  عبارتني منيوافقوا على مل أن أفراد عينة الدراسة  (6يف اجلدول ) النتائج من يتضح
 ومها ،كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق

 حسايب مبتوسط" وقاحلق ضمان ويتيح العاملني لدى الشكاوي لنظام الفندقية االدارة يف فهم يوجد" •
 .(0.994) معياري واحنراف ،(2.04)

 حســـــــــايب مبتوســـــــــط" مســـــــــتمر بشـــــــــكل واالعالانت واالرقام املعلومات بتحديث الفندق موقع يقوم" •
 .(1.097) معياري واحنراف ،(1.78)

 .الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق اثر :(7جدول )
بارة

الع
 

 شراتاملؤ  درجة التكرار و النسبة املئوية
يب اإلحصائية

الرتت
 

 املتوسط 5 4 3 2 1
 احلسايب

 اإلحنراف
 املعياري

 لإلدارة الحوكمة تحقق
 طويلة اهدافها الفندقية
 المدى

 3 627. 3.68 11 126 63 7 0 ك

% 0 3.4 30.4 60.9 5.3 

 الحوكمة تساعد
 اإلدارية االجراءات

 اهدف تحقيق على
 الفندق

 0 0 ك
35 133 39 4.02 .599 1 

% 
0 0 

16.9 64.3 18.8 

 على الحوكمة تساعد
 والكفاءة االداء تحسين
 االنتاجية

 8 640. 3.37 6 73 124 0 4 ك

% 1.9 0 59.9 35.3 2.9 

 نحو الحوكمة تسعى
 في والشمولية االنفتاح
 مع الفندقية العالقات
 المعينة االطراف

 0 ك
7 110 60 30 3.55 .780 5 

% 
0 

3.4 53.1 29 14.5 

 أدارة من المدراء تمكن
 وجودها حالة في االزمة
 القانونية بالطرق
 واإلدارية

 7 1.065 3.40 29 70 81 9 18 ك

% 
8.7 4.3 39.1 33.8 14 
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 تحديد من المدراء تمكن
 لألهداف االوليات
 الفندق في تحقيقها الالزم

 2 1.151 4.01 93 60 27 18 9 ك

% 4.3 8.7 13 29 44.9 

 تحديد من المدراء تمكن
 يحتاجها التي المهارات
 المهام النجاز العاملين

 الفندق في

 6 1.281 3.42 44 68 55 10 30 ك

% 
14.5 4.8 26.6 32.9 21.3 

 على المدراء تشجع
 ادخال مسؤولية تحمل

 داخل متنوعة تحسينات
 الفندق

 4 856. 3.62 11 136 40 10 10 ك

% 4.8 4.8 19.3 65.7 5.3 

 0.875 3.63 املتوسط احلسايب العام
 *ك= تكرارات

 اثرعبارات حمور  ست عبارات منعينة الدراسة يوافقوا على  أفراد أن 7ابجلدول رقم  النتائج من يتضح
 وهي: الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق

 واحنراف ،(4.02) حسايب سطمبتو " الفندق اهداف حتقيق على اإلدارية االجراءات احلوكمة تساعد" •
 .(0.599) معياري

 ،(4.01) حســــــــايب مبتوســــــــطالفندق"  يف حتقيقها الالزم لألهداف االوليات حتديد من املدراء "متكن •
 .(1.151) معياري واحنراف

 معياري واحنراف ،(3.68) حســـــــــايب مبتوســـــــــط" املدى طويلة اهدافها الفندقية لإلدارة احلوكمة حتقق" •
(0.627). 

 حســــــــايب مبتوســــــــط" الفندق داخل متنوعة حتســــــــينات ادخال مســــــــؤولية حتمل على دراءملا تشــــــــجع" •
 .(0.856) معياري واحنراف ،(3.62)

 حســـايب مبتوســـطاملعينة"  االطراف مع الفندقية العالقات يف والشـــمولية االنفتاح حنو احلوكمة "تســـعى •
 .(0.780) معياري واحنراف ،(3.55)

 حســــــــــايب مبتوســــــــــط" الفندق يف املهام الجناز نو العامل حيتاجها اليت تاملهارا حتديد من املدراء متكن" •
 .(1.281) معياري واحنراف ،(3.42)

 حمورعبارات  ثالث عبارات منعلى إجاابهتم كانت حمايدة  الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح
 وهي ،الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق اثر
 حســــــــــــــــايب مبتوســـــــــــــــط" .واإلداريــة القــانونيــة ابلطرق وجودهــا حــالــة يف مــةز اال أدارة من املــدراء متكن" •

 .(1.065) معياري واحنراف ،(3.40)
 معياري واحنراف ،(3.37) حسـايب مبتوسـط" االنتاجية والكفاءة االداء حتسـني على احلوكمة تسـاعد" •

(0.640). 
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 إختبار فروض البحث: 

 الفرض األول:
 تطوير و احلوكمة بني تطبيق 0.05عند مســــــــــــتوى معنوية  يةذات داللة احصــــــــــــائ ارتباطتوجد عالقة  ❖

 .الفندقي القطاع
 .الفندقي القطاع تطوير و احلوكمة بني تطبيق بريسونرتباط إ: معامل (8جدول )

 الفندقي القطاع تطوير االحصاءات البعد

 الحوكمة تطبيق

 **0,802 معامل االرتباط

 0,000 مستوى المعنوية

 207 حجم العينة

 القطاع تطوير و احلوكمة تطبيق أن قيمة معامل االرتباط بني (8ري النتائج الواردة يف اجلدول )شت
قبول الفرضية  مما يؤكد على 0.05وهى أقل من  0.000** وأن مستوى املعنوية 0,802تساوي  الفندقي

 .الفندقي العراقي عالقطا  تطوير و احلوكمة وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بني تطبيقت هأن
 الثاين:الفرض 

 "الفندقي القطاع تطويرعلى  احلوكمة تطبيقيوجد أتثري ذات داللة احصائية البعاد  ❖
 .الفندقي القطاع تطوير و احلوكمة أثر تطبيق أبعاد: (8جدول )

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .985a .970 .970 .21535 

a. Predictors: (Constant), العدالة واملساواة الشفافية وو  النزاهة 
 Linear Regressionمنوذج االحندار اخلطي املتعدد  ابستخدامإلختبار صحة هذا الفرض قام الباحث 

Model  ٍكمتغريات   واملساواة العدالة و الشفافية و النزاهةمن قدرة  وذلك لقياس مدى معنوية أتثري كل
عينة الدراسة كمتغري اتبع وفيما يلي ملخصًا للنتائج اليت مت التوصل  الفندقي القطاع تطويرة على مستقل

كمتغري اتبع ميكن   الفندقي القطاع تطويرمن التغريات يف  %97( أن 8يتضح من جدول رقم ) إليها
معامل التحديد املعدل بلغ  ( حيثواملساواة العدالة و الشفافية و النزاهةاملستقلة ) ةإرجاعها للعوامل الثالث

(Adjusted R Square )970يرجع  الفندقي القطاع تطويرفقط من التغريات يف متغري  %3أن  . مما يعين
 لعوامل أخرى خبالف تلك العوامل.

 االستنتاجات العامة البحث:

 احلقوق. ضمان ويتيح العاملني لدى الشكاوي لنظام الفندقية االدارة يف فهم ال يوجد .1
 املعلومات بتحديث الفندق موقع يقوم الالفنادق العراقية ابلنزاهة والشـــفافية الكافية. حيث  تمتعال ت .2

 مستمر. بشكل واالعالانت واالرقام
 الفندق. اهداف حتقيق على اإلدارية االجراءات احلوكمة تساعد .3
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  .فندقي العراقيلا القطاع تطوير و حلوكمةا وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بني تطبيقت .4
 القطاع تطويركمتغريات مســــــــــــتقلة على   واملســــــــــــاواة العدالة و الشــــــــــــفافية و النزاهةأتثري كٍل من قدرة  .5

 الفندقي.
 التوصيات

 :يلي مبا الدراسة توصي إذ الفنادق ملديري موجََّهه توصيات عدة الدراسةُ  قدَّمت
 وجلنة ،اإلدارة جملس من كال  بني التعاون يضـــــــــــــــمن الفندقية احلوكمة لتطبيق تنظيمي هيكل وضـــــــــــــــع .1

 مـديري" ابلفنـدق التنفيـذيـة واإلدارة ،اخلـارجيني و الـداخليني املـدققني من كـل  تشـــــــــــــــمـل اليت التـدقيق
 .الفندق أقسام كافة  يف جيد بشكل الفندقية احلوكمة دور تفعيل لضمان" االقسام

 ،احلاكمة النظم و اللوائح عوضــ خالل من إداراي احلوكمة تطبيق يف ترغب اليت الفنادق هندســة إعادة .2
 ســياســة وضــع مع ابلفندق إدارة كل  أدوار و مهام وحتديد االدارة جمالس تشــكيل إىل ابالضــافة ذلك

 .لعملها حمددة آلية و
 حيث من املوضوعية و واحملاسبة الشفافية مبدأ ىعل تعتمد سياسة لوضع ابلفندق حمددة جهة تعيني .3

 اليت األخطــاء يف آبرائهم األخــذ و اخلــارجيني و الــداخليني قنياملــدق اســـــــــــــــتقالليــة و املعلومــات تبــادل
 مسبقا الفندق إدارة فيها توقع

 ىمــد من للتحقق احلوكمــة تطبيق معــدالت عن وموثقــة ومنتظمــة دوريــة بيــاانت قواعــد توفري جيــب .4
 .تطوير الفندق يف اودوره السياسة تلك تطبيق ىجدو 

 المصادر والمراجع

 أوال: املراجع العربية:
، دار جرير للنشـــــــر والتوزيع، 1إبراهيم احملاســـــــنة، إدارة وتقييم األداء الوظيفي بني النظرية والتطبيق، ط •

 .114-113، ص2013عمان، 
العراق، جملة ابراهيم عباس جاســــــــم، تصــــــــنيف الفنادق وأثره يف حركة الطلب على اإليواء الفندقي يف  •

 .113، ص2014بغداد، العراق، ، 38كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
 12أمحد عبد الرازق هتوف، أمهية اإلدارة الرشــــــيدة للشــــــركات يف التنمية املســــــتدامة، املؤمتر الســــــنوي  •

امعة الدول العربية، حول: اإلدارة الرشــــــيدة وبناء دولة املؤســــــســــــات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ج
 119ص  .2012سبتمرب القاهرة،  10 -8

؛ محيد الغاين 2012، دار الفكر اجلامعي، اإلســــكندرية، 1حوكمة الشــــركات، طي خضــــر، أمحد عل •
 .341-45، ص2013، دار زهران، األردن، 1الطائي، اإلدارة املكتب األمامي يف الفنادق، ط

اجلبوري، اعتماد منوذج لقياس رضـــا الزبون يف الفنادق  آمال كمال حســـن الربزجني، وســـامل محيد ســـامل •
وىل يف بغداد، جملة االدارة راســــــة اســــــتطالعية آلراء عينة من زائري فنادق الدرجة املمتازة واالالعراقية د

 .200، ص2007، بغداد، العراق، 65واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العدد 
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ألنظمة احملاسبية على األداء املايل يف املنشآت الفندقية: حسام عيسى عبد الرمحن محدان، أثر تطوير ا •

كلية ادارة   تري غري منشورةميدانية على سلسلة فنادق فئة اخلمس جنوم يف األردن" رسالة ماجس دراسة
 .37، ص2014جامعة الشرق األوسط،  ،األعمال

الفنادق العراقية: دراســــــــــة دنيا طارق أمحد، اعتماد التحســــــــــني املســــــــــتمر لرفع أداء اإلدارات العليا يف  •
، ص 2018(، 15) 41رجة املمتازة، جملة اإلدارة واالقتصاد، حتليلية آلراء عينة من مدراء فنادق الد

302-315. 
رســـالة ماجســـتري)غري منشـــورة(  ،دور االتصـــاالت التســـويقية يف حتســـني أداء الفنادق رائد زايد غربية، •

 81 -76ص  .2013جامعة عمان،  ،كلية ادارة األعمال
، مؤسسة األعلمي 2نمية واألعمار، طرؤوف حممد علي االنصاري، السياحة يف العراق ودورها يف الت •

 .324، ص2016ن، لبنا -للمطبوعات، بريوت
، دار البصـــــــــائر للطباعة والنشـــــــــر، بريوت، لبنان، 1رايض كاظم ســـــــــلمان اجلميلي، مدينة كربالء، ط •

 .122-121م، ص2012
دار مة الشـــركات ودور أعضـــاء جمالس اإلدارة واملديرين، التنفيذيني، الســـليمان، حممد مصـــطفى، حوك •

 .36-33ص  .2010اجلامعية، اإلسكندرية، 
-45ص ،2010 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،املراجعة وحوكمة الشركات ،السيد أمحد لطفي أمني •

341. 
يل جودة أداء واستقاللية عادل علي حسن، منوذج مقرتح لقياس أتثري تطبيق حوكمة الشركات يف تفع •

 -1191، ص2016، 1عدد 20مج ،جملة الفكر احملاسيب ،ابلتطبيق على قطاع الفنادق"-املراجعني
1218 

عبد القادر شــــاليل، وعبد القادر عوينان، مداخلة بعنوان: الواقع الســــياحي يف اجلزائر وآفاق النهوض  •
جلزائر وسبل ترقيته، ضمن امللتقى العلمي ضمن احملور الثالث: واقع السياحة يف ا 2025به يف مطلع 

معهد العلوم االقتصــــــــادية  ،2010مايو  12 - 11زائر واقع وآفاق. يومي الوطين: الســــــــياحة يف اجل
 .44ابملركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج ابلبويرة؛ الغالية عموماً، مصدر سابق، ص

ياحة الدينية يف  • مدينة كربالء املقدســـــــــــــــة خالل قرن من عقيل عباس كاظم الشـــــــــــــــرفة، تطور الســـــــــــــــ
 الســـــــياحية، العلوم كلية  لبنان، يف اإلســـــــالمية ةامعاجل ماجســـــــتري،(، رســـــــالة م2013-1913الزمن)

 .118ص م،2015
، مكتبة احلكمة، 1علي حســــــني اخلفاف الغفاري، دليل كربالء الســــــياحي بني الرتاث واملعاصــــــرة، ط •

 .16م، ص2012كربالء، العراق، 
معوقات تطبيق معايري احلوكمة يف قطاع الســـــــياحة والفندقة املصـــــــري: "مدخل  ،ىعمار فتحي موســـــــ •

 ،2012 الوطن العريب، القيـاس املقـارن" وقـائع أعمـال املؤمتر الـدويل: تطوير الســـــــــــــــيـاحـة والفنـدقـة يف
 .285- 251ص
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ســـتري غري الغالية عمومن، احلوكمة الفندقية يف اجلزائر دراســـة حالة فندق التاســـيلي بورقلة، رســـالة ماج •
 .7، ص2015ة، اجلزائر، منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدى مرابح، ورقل

مثىن طه احلوري، حنو خطط رصــــــــــــينة لتنمية الســــــــــــياحة يف العراق، جملة االدارة واالقتصــــــــــــاد، اجلامعة  •
 .227، ص 31، بغداد، العدد2010املستنصرية 

عـايـد القعيــد، املزيج الرتوجيي وأثره على األداء الفنــدقي، دراســــــــــــــــة جمـدي عزام داود احلبش و مرزوق  •
جامعة العلوم  ،كلية الدراســــات العليا  ،رســــالة دكتوراه غري منشــــورة ،الفنادق األردنيةتطبيقية يف قطاع 
 .45 -32ص ،2016األردن،  ،اإلسالمية العاملية

(، 2012ديســــمرب  17-15الدويل ) حممد ايســــني غادر، حمددات احلوكمة ومعايريها، املؤمتر العلمي •
 .21ص جامعة اجلنان، كلية إدارة األعمال، طرابلس، لبنان،

مروان حممد أبو رمحة، ومحزة عبدالرزاق العلوان، ومحزة عبد احلليم درادكة، ومصـــــــطفى يوســـــــف كايف،  •
 .17، ص2014، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1مبادئ ادارة الفنادق، ط

وزارة التعليم العايل مىن حيدر عبد اجلبار الطائي، )احلكمانية يف املنظمات العامة، دراســــة تطبيقية يف  •
حول: اإلدارة الرشــــــــــــيدة وبناء دولة  والبحث العلمي مجهورية العراق( الصــــــــــــادرة عن املؤمتر الســــــــــــنوي

 .2012ســـبتمرب  10 -8ة، املؤســـســـات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، القاهر 
 .112-89ص 

أمحد حمبوب، هندســـــــــــة املوارد البشـــــــــــرية يف صـــــــــــناعة املومين احلمريي، موفق عدانن عبد اجلبار، أمني  •
 .208، ص2011فنادق، أفكار حديثة ورؤية مستقبلية، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،ال

، 2018والتوزيع، عمان، انئل موســـــــــــى حممود ســـــــــــرحان، مبادئ ادارة الفنادق، دار غيداء للنشـــــــــــر  •
 .20ص

عة، دار غيداء للنشـــــــــر والتوزيع، عمان، انئل موســـــــــى حممود ســـــــــرحان، مبادئ إدارة الفنادق، ال. طب •
 .104ص، 2011األردن، 

مية املؤسسية يف حتسني األداء املايل للشركات، ورقة حبثية احلاك دور بوسلمه، حكيمه حيياوي، نعيمه •
حوكمة الشــــــــــــــركات كآلية للحد من الفســــــــــــــاد املايل واإلداري، جامعة مقدمة يف امللتقى الوطين حول 

 .8م، ص2012ائر، حممد خيضر بسكرة، اجلز 
 .م6/8/2021هيئة السياحة: استمارة تصنيف وإعادة تقييم الفنادق السياحية،  •
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• Chen, C., & Chang, K. (2012). Diversification strategy and financial 
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 المعتزلة وأثرهم في الفكر السياسي في التاريخ االسالمي والمعاصر

AL- Mutazila and their effect in political thought in 

Islamic and contemporary history 
 .Haider Kh. Murad Assist. Prof (1)أ.م حيدر خضير مراد

 ملخصال

ا يف الفكر السياسي يف التاريخ اإلسالمي يتمحور موضوع هذا البحث حول مدرسة املعتزلة وأثره
فقد أنتج رجال هذه املدرسة كثرياً من البحوث الكالمية اليت تضم بني طياهتا اراءاً وافكاراً سياسية  ،واملعاصر

وقد عرّب رجال املعتزلة عن آرائهم يف خمتلف  ،متميزة تشكل رافداً مهماً من روافد الفكر السياسي اإلسالمي
 ،وكان هلم دور يف نصيحة اخللفاء ،ضااي السياسية اليت كانت موضع جدل ونقاش يف عصرهماملسائل والق

واليت شكلت جانبًا مهمًا من  ،هم وافكارهم السياسية موجودة ضمن طيات آرائهم الكالميةؤ رااوكانت 
 جوانب الفكر السياسي يف التاريخ االسالمي واملعاصر.

 اآلراء الكالمية. ،العقيدة اإلسالمية ،السياسيالفكر  ،الكلمات املفتاحية: املعتزلة
Abstract 
The main topic of this research is about AL- Mutazila school and its 

impact on political thought in Islamic and contemporary history. The men of 

this school produced a lot of verbal research, which includes distinguished 

political ideas and opinions that constitute an important tributary of Islamic 

political thought, the AL– Mutazila men expressed their views on the various 

political issues that were research and discussed in their time. They played 

a role in the rulers' advice. Their views and political ideas were within the 

folds of their theology opinions Their heritage is an important source of 

political heritage in Islamic and contemporary history. 

                                                        
 .االسرتاتيجية الدراسات مركز /كربالء  جامعة -1
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 31: العدد

  المقدمة 

 أن ذلك ،االسالم اتريخ يف والكالمية الدينية املذاهب حتديد يف كبرياً   دوراً  السياسي الصراع لعب لقد
 بني وقع الذي االختالف ألن سياسية، أسباب اىل أصلها يعود االسالم يف ظهرت اليت الفرق معظم

 عهد يف حدثت اليت الصراعات ان أذ وشيعاً، فرقاً  املسلمني تشتت سبب هو اخلالفة أمر يف املسلمني
 بنا علي االمام الداخلية اليت حدثت يف خالفةواحلروب  ابستشهاده، انتهت واليت عفان بن عثمان اخلليفة

 عن عبارة الفرق هذه وكانت واملرجئة، والشيعة كاخلوارج  فرق عدة ظهور عنها ، نتج-- طالب أيب
 قيادة هلا تكون وان وافكارها آرائها فرض اىل عىست فرقة كل  أذ دينية، بصبغة اصطبغت سياسية احزاب
 اليت املعتزلة فرقة نشأت االسالمية، الفرق بني والسياسية العقائدية الصراعات خضم ويف ،االسالمية الدولة

االسالمي، واليت كان هلا دور مهم يف الدفاع عن العقيدة  الفكر اتريخ يف الكالمية الفرق أهم من تعد
ند سية عاجهة الفكر االجنيب سلميًا خالل العصر العباسي، وقد تشكلت الرؤية السيااإلسالمية يف مو 

املعتزلة استنادًا اىل األصول اخلمسة ملذهبهم الفكري، ويتمحور موضوع هذه الدراسة عن أثر هذه الفرقة 
ال كثرياً من يف الفكر السياسي االسالمي خالل التاريخ االسالمي واملعاصر، فقد أنتج رجال مدرسة االعتز 

سالمي واليت متس جوانب خمتلفة من البحوث الكالمية اليت تتناول عناصر مهمة يف الفكر العقائدي اال
املشاكل واملسائل ذات الطابع السياسي اليت كانت تواجه األمة االسالمية خالل حقبة صدر االسالم واليت 

 رافداً مهماً من روافد الرتاث السياسي االسالمي. دعتُ 
األمساء اليت  لى مبحثني نتناول يف املبحث األول أصل املعتزلة ونشأهتم وأهمعهذا البحث  قسموين

أطلقت على فرقة املعتزلة مث نستعرض مبادئ مذهب االعتزال واصوله ودور املعتزلة يف الدفاع عن العقيدة 
السياسي خالل التاريخ  االسالمية، أما املبحث الثاين فنسلط فيه الضوء على أثر هذه املدرسة يف الفكر

 االسالمي ومراحل التاريخ احلديث واملعاصر.
ابت اليت واجهت أعداد هذا البحث، هي تناثر املعلومات اليت تقدمها املصادر عن اآلراء واهم الصعو 

واالفكار السياسية لرجال مدرسة االعتزال فضاًل عن قلتها، حيث ان معظم الدراسات قد ركزت على 
تاج هم وافكارهم السياسية، لذلك حاولت استنباط واستنءرااهلم والذي ضم يف طياته  اجلانب الكالمي

افكارهم وآرائهم السياسية والتقاط شذراهتا املتفرقة هنا وهناك من خالل حبوثهم الكالمية واستدالالهتم 
مية يف الفكر العقلية ومجعها وتنظيمها يف هذا البحث قدر املستطاع من أجل توضيح أثر هذه الفرقة الكال

الذي وصلت اليه والذي أمتىن ان  السياسي االسالمي، وابلتايل خرجت هذه الدراسة ابلشكل املتواضع
 وبذلك أكون قد حققت بعض ما أصبوا اليه وهللا من وراء القصد. ،حيظى ابلقبول

ختالف واهم املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها يف هذه الدراسة كتاب مقاالت االسالميني وا
األصول اخلمسة واملغين يف أبواب م( وكتايب شرح  941هـ /  330املصلني أليب احلسن االشعري )ت 

م( وكتاب املعتزلة يف بغداد  1024هـ/415التوحيد والعدل للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين )ت
ي عند املعتزلة لنجاح حمسن وأثرهم يف احلياة الفكرية والسياسية ألمحد شوقي العمرجي وكتاب الفكر السياس

 . افادت حمتوى البحث من عدة جوانبوغريها من املصادر واملراجع املهمة اليت
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 المبحث األول: المعتزلة

 نشأة املعتزلة -
، وكان هلا دور (2)يف عصر بين العباس وازدهرت ،نشأت هذه الفرقة االسالمية يف أواخر العصر االموي

ذلك ألن  (3)والتاسع للميالد  طيلة القرنني الثاين والثالث للهجرة/ الثامن كبري يف اتريخ الفكر االسالمي
 اإلسالمية.املشاكل الدينية والسياسية واالجتماعية اليت أملت ابألمة 

 الفرق وظهور وخمالفيه --طالب أيب بن علي االمام بني واحلروب عفان بن عثمان اخلليفة كمصرع
 احللول والتماس فيها، الرأي وابداء وتقليبها دراستها على سلمونملا عكف معقدة مشاكل أفرزت الدينية

 بني واجلدل املناظرات وكثرت اآلراء فتشعبت اجتهاده، حسب كل  النبوية والسنة الكرمي القرآن من هلا
 .(4) املعتزلة ومنها ،الفرق

 على يتفقون يكاد خنياملؤر  من العظمى الغالبية فإن ،االعتزال حركة ظهور اتريخ بتحديد يتعلق وفيما
 بني وابلتحديد (5)امليالدي الثامن /اهلجري الثاين القرن بداية من أعتباراً  الدقيق العلمي مبفهومها نشأت أهنا
 ان قرر أنه إذ (7) املقريزي علي بن أمحد ذلك اىل أشار كما  ،(6) م 729 -719/  ه 110 -100 سنة

 مكان وكان (8) (م729 /ه110 ت) البصري احلسن زمن يف اهلجرة من االوىل املائة بعد ظهروا املعتزلة
 احلسن أستاذه حلقة عن (9) هـ( 131ت) عطاء بن واصل انفصال حادثة أثر على البصرة، هو ظهورهم
 ،اي إمام الدين :فقال ،احلسن البصرياحلادثة كما يرويها أغلب املؤرخني: "دخل واحد على  وتلك البصري،

والكبرية عندهم كفر خيرج به عن امللة وهم "وعيدية  ،ة يكفرون أصحاب الكبائرلقد ظهرت يف زماننا مجاع
مع االميان بل العمل على مذهبهم  ال تضر، ومجاعة يُرجئون أصحاب الكبائر والكبرية عندهم (10)اخلوارج"

 ،(11)"ةاالم مرجئة" وهم ،طاعة الكفر مع ينفع كما ال  ،يضر مع اإلميان معصية ليس ركناً من اإلميان وال
 ال أان: عطاء بن واصل قال ،جييب أن وقبل ،ذلك يف احلسن فتفكر اعتقاداً؟ ذلك يف لنا حتكم فكيف

 مث ،كافر  وال مؤمن ال: املنزلتني بني منزلة يف هو بل مطلق، كافر  وال مطلق مؤمن الكبرية صاحب إن أقول
                                                        

 .2 ص ،العقل ثورة املعتزلة ،خمتار ،العريب -2
 .120ص املأمون، العباسي اخلليفة عهد يف الداخلية السياسة ،دنيان نعيم ،الغراوي -3
 .304ص (،هـ 247 - 132) العراق يف الفكرية احلركة ،مزابن سهيلة ،حسن -4
 حممد ،املفيد؛ 487 ص ،2 مج ،اجلوهر معادنو  الذهب مروج (،هـ 346 ت) احلسني بن علي احلسن أبو ،املسعودي :ينظر -5

 منصور أبو ،البغدادي ؛41 -40 ص ،املختارات املذاهب يف املقاالت أوائل هـ(، 413 ت) البغدادي العكربي النعمان بن حممد بن
 .108 ص ،الفرق بني الفرق ،(هـ429 ت) التميمي طاهر بن القاهر عبد

 ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي ؛42 - 40ص ،املقاالت أوائل ،املفيد ؛487 ص ،2 مج ،الذهب مروج ،املسعودي :ينظر -6
 .12ص ،املعتزلة ،حسن زهدي ،هللا جار ؛108

 183ص ،4 ج ،واآلاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ -7
 ،الندمي ابن :رينظ .النساك الفقهاء واحد ،البصرة أهل أمام كان  اتبعي هـ(110 - 21) البصري يسار بن احلسن سعيد أبو -8
 .202ص ،الفهرست (،هـ 385 ت) اسحاق بن حممد

 ،خلكان ابن :ينظر ترمجته. املعتزلة رأس ،ضبة بين موىل( ه 131 - 80) ابلغزال املعروف املعتزيل عطاء بن واصل حذيفة أبو -9
 .7 ص ،6ج،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات (،هـ 681 ت) حممد بن أمحد

 :ينظر .ابلتحكيم يرضوا ومل معه كانوا  ان بعد صفني حرب يف -- طالب أيب بن علي املؤمنني أمري على اخرجو  الذين هم -10
 .99 -98 ص ،1 ج ،والنحل امللل (،هـ 548 ت) أمحد بن الكرمي عبد بن حممد ،الشهرستاين

 الكفر مع تنفع ال كما  معصية األميان مع تضر ال أبنه ويعتقدون ،والعقد النية عن العمل يؤخرون املسلمني من مجاعة :املرجئة -11
 .116ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين :ينظر .طاعة
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 31: العدد

 فقال ،احلسن أصحاب من مجاعة على به أجاب ما يقرر املسجد أسطواانت من اسطوانة اىل واعتزل قام 
 .(12)"معتزلة وأصحابه هو فسُمي واصل عّنا اعتزلَ : احلسن

 االسالمية الفرق عن متيزت اليت املعتزلة، فرقة لظهور املباشر السبب هي احلادثة هذه كانت  وهكذا
 .مسالاال يف الفكرية احلياة يف األثر بعيد وكالمي فلسفي دور هلا وكان وأصوهلا مببادئها األخرى
 احداث عليهم وتقلبت جسيمة قاهرة بظروف مروا أهنم بل ميسوراً، سهالً  املعتزلة طريق يكن ومل

 العيش من متباينة وضروابً  التعسف من خمتلفة ألواانً  عاشوها اليت السنوات تلك مر على وصادفوا ضخمة،
 وحيتضنهم الناس، حوهلم ويلتف اعليهم الدني تقبل واحياانً  ،الدولة وتضطهدهم الدنيا عنهم تدبر فأحياانً 
 عهد يف وخاصة العباس، بين عصر يف اال عضدهم ويقوى أزرهم يشتد مل لكنهم ،(13) ويقربوهنم احلكام
 الفقهاء من خبصومهم للتنكيل القرآن خلق مسألة ااثرة من املعتزلة متكن حيث والواثق واملعتصم املأمون

 .(14) العقلي جهمنهوم الفكرية لتوجهاهتم املعارضني واحملدثني
 وانصر القرآن خلق حمنة اهنى الذي( هـ247 ت) املتوكل اخلليفة يدي على شديدة لنكبة تعرضوا لكنهم

 .(15)" السنة حميي" بـ فسمي واحملدثني الفقهاء
  املعتزلة أسماء -

 منها ةكثري   أخرى أمساء للمعتزلة أن بل ،(16) الفرقة هذه على أطلق الذي وحده هو املعتزلة اسم ليس
 :األمساء هذه ومن ،أنفسهم على هم أطلقوه ما ومنها ،هبم نكاية عليهم خمالفوهم أطلقه ما

 :والتوحيد العدل أهل –1
 التسمية هذه وكانت ،(17) والتوحيد العدل أهل أسم أنفسهم على يطلقون كانوا  املعتزلة أن املقبلي روى

 أغلب يتضمن إذ ،اخلمسة أصوهلم أهم العدل إذ العدلية الفرقة أنفسهم ومسوا ،اليهم األمساء أحب من
 .(18) عنه الزمة األخرية الثالثة األصول أن عن فضالً  نظرايهتم
 :احلق أهل –2

 النهي و ابملعروف ابألمر يقولون كانوا  ألهنم" احلق أهل" أنفسهم املعتزلة هبا مسى اليت األمساء أبرز ومن
 من الناجية والفرقة ،احلق أهل أنفسهم يعدون فكانوا ،(19) ابطل على وغريهم حق على وأهنم املنكر، عن

 .(20) فرقة وسبعني ثالث

                                                        
 .46 -45ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين -12
 .153 -152ص ،اهلجري الرابع القرن هناية اىل املعتزلة أدب ،احلكيم عبد ،بلبع -13
 بن أمحد ،ملفيل ولرت ،ابتون ؛162ص ،واملعتزلة األشاعرة بني لشيعةا ،معروف هاشم ،احلسين ؛162ص ،املعتزلة ،هللا جار -14

 .بعدها وما 131ص ،واحملنة حنبل
 ص ،حنبل بن أمحد ،ابتون ؛79 ،35 ص ،والسياسية الفكرية احلياة يف وأثرهم بغداد يف املعتزلة ،شوقي أمحد ،العمرجي -15

 .184 -183ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛173 -172
 .108ص ،1 ج ،الكالم علم يف ،حممود دأمح ،صبحي -16
 .300 ص ،واملشايخ اآلابء على احلق أيثار يف الشامخ العلم ،(هـ1108 ت) اليماين صاحل الشيخ ،املقبلي -17
 .108 ص ،1 ج ،الكالم علم يف ،صبحي -18
 .6 ص ،املعتزلة ،جارهللا ؛24 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي -19
 .184 ص ،3ج ،النحل و امللل يف حبوث ،جعفر ،السبحاين -20
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 : القدرية –3
 بيده االنسان قدر أن قوهلم أو االنسان حبرية لقوهلم ،(21) ابلقدرية الكالمية الكتب يف املعتزلة عن يعربّ 

 من وكان املعتزلة سبقت فرقة ريةوالقد ،(23)أفعاله على ،قوة أي ،قدراً  لإلنسان إن قوهلم من رمبا أو ،(22)
 بنفي قوهلا القدرية عن أخذوا املعتزلة ظهر وملا ،(25)الدمشقي وغيالن ،(24) اجلهين معبد األوائل رؤسائها

 الدينوري قتيبة ابن من كالً   ان حىت منهم واحداً  الدمشقي غيالن يعتربون وأهنم والسّيما امسها هبم فعلق القدر
 يتحداثن بل بينهما يفرقان ال املعتزلة و القدرية عن كالمهما  يف (ه 429ت) والبغدادي ه(276 ت)

 .(26) واحدة فرقة وكأهنما عنهما
  :الوعيدية –4

  :اجلبائي هاشم أيب هجاء يف قاله شعر يف املرجئة أحد به مساهم ،الوعيدية املعتزلة أمساء من
 حععععععى ابإلرجععععععاء الععععععقععععععول يعععععععععععععيععععععب
 جععععرمعععععاا  األرجعععععاء ذوي مععععن وأعععععظععععم

 

 اجلععععرائععععر مععععن الععععرجعععععاء ضعععععبعععع يععععر  
 (27)العكعبعععععائعر ععلعى أصعععععععععععر وععيعععععدي

 

 االعتزال، عليها يقوم اليت األركان أحد القول وهذا ،الوعيد و ابلوعد املعتزلة قول من آت الوعيدية واسم
 .(28) التوبة بعد من إال الذنوب يغفر ال وأنه ،ووعيده وعده يف صادق تعاىل هللا أن: ومعناه
 :اجلهمية –5

 ونفت القرآن وخلق ابجلرب وقالت املعتزلة قبل ظهرت فرقة (29) اجلهمية و ابجلهمية، لةاملعتز  يلقب
 خلق يف أقواهلا اجلهمية عن أخذوا ذلك بعد املعتزلة قام فلما ،(30) السعيدة الرؤية وأنكرت ،الصفات

 ،(31) مدهعن به يعرفون وصاروا اجلهمية، اسم السنة أهل عليهم فأطلق ،الصفات والرؤية ونفي ،القرآن
 به يريد جهمي أبنه القائل يصف أو اجلهمية، قالت: يقول فكلما حنبل، بن أمحد هلم منحه اللقب وهذا

 .(32) املسائل بعض يف اجلهمية موافقتهم من وجد ملا املعتزلة

                                                        
 .184 ص ،3 ج ،.نم -21
 . 108 ص ،1ج ،الكالم علم يف ،صبحي -22

23 - Macdonald, Duncan Black, Development of Muslim theology, Jurisprudence and constitutional 
theory,(Lahore:unit printing press,1903), p. 128. 

 ،عباس هناد ،اجلبوري :ينظر. األموية الدولة ضد األشعث أبن فتنة يف اشرتك ،القدر يف تكلم نم أول ،اجلهين خالد بن معبد -24
 .135-134ص ،األموي العصر يف وتطورها القدرية

 (،هـ 840 ت) حيىي بن امحد ،املرتضى أبن :ينظر ترمجته. عفان بن لعثمان موىل كان  ،الدمشقي مسلم بن غيالن مروان أبو -25
 .بعدها وما 25 ص ،املعتزلة طبقات
 .207ص ،املعارف ،هـ( 276 ت) مسلم بن هللا عبد ،قتيبة أبن -26
 .10 -9 ص ،املعتزلة ،جارهللا ؛168 ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي -27
 يف حبوث ،السبحاين ؛126 ص امللحد، الروندي ابن على الرد و االنتصار هـ(،300 بعد ت) حممد بن الرحيم عبد ،اخلياط -28

 .185 ص ،3 ج ،النحل و امللل
 وقتله برتمذ بدعته ظهرت اخلالصة اجلربية من وهو ،هـ( 128 ت) صفوان بن جهم األول رئيسهم اىل نسبة ابجلهمية عرفوا -29

 .27 ص ،1 ج ،النحل و امللل ،الشهرستاين: أنظر .أمية بين ملك أخر يف أحوز بن سامل
 .عزوجل هللا رؤية :السعيدة الرؤية -30
 .8 ص ،املعتزلة ،جارهللا -31
 .186 ص ،3 ج ،والنحل امللل يف حبوث ،السبحاين -32
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 :الثنوية –6 
 من الشر و هللا من اخلري لقوهلم بعضهم من يرتأى ما وجهه ولعل ،خمالفوهم عليهم أطلقه قول وهو

 .(33) العبد
 :املعطلة أو النفاة –7

 التعطيل معاين ومن وتعطيلها، الباري صفات لنفيهم وذلك" املعطلة" و" النفاة" اسم عليهم أطلق كما
 ،خصومهم ذكرها أخرى أمساء وهناك ،(34) عليها تدل اليت املعاين عن السنة و الكتاب ظواهر تعطيل ،أيضاً 

 .(35) عقائدهم من اثنوية عقيدة من ةمشتق أو فرقهم من فرقة على مقتصرة
 مبادئ مذهب االعتزال وأصوله  -

يقوم مذهب االعتزال على أصول مخسة ذكرها اخلياط املعتزيل بقوله:"وليس يستحق أحد منهم اسم 
واألمر  ،واملنزلة بني املنزلتني ،والوعد والوعيد ،والعدل ،اخلمسة: التوحيد ابألصولاالعتزال حىت جيمع القول 

وهذه األصول ، (36)يف اإلنسان هذه اخلصال اخلمس فهو معتزيل"  نهي عن املنكر، فإذا كملتملعروف والاب
 هي:

 التوحيد  –1
ون أنفسهم أشد ديع -أي املعتزلة-وهم  ،يعد هذا االصل من أهم األصول اليت قام عليها هذا املذهب

 من أكثر ودبوج تعتقد اليت املشركة ت واملذاهبالطوائف االسالمية إمياانً ابلتوحيد ودفاعاً عنه إزاء الدايان
 على للرد اجملال هذا يف ألفوها اليت والواسعة املعمقة ورسائلهم وكتبهم مناظراهتم، خالل من وذلك واحد إله

 وفق على القوة ابلغة صورة يف ابلتوحيد القول اىل املعتزلة ذهب وقد ،(37) والدايانت العقائد تلك أصحاب
 عن والدفاع القدمية، الصفات نفي ابلتوحيد يقصدون وهم ،(38)االسالمي الفكر يف والتجريد التنزيه مبدأ

 يكون ان وأنكروا واحد شيء وصفاته هللا ذات أن أي ،والصفات الذات بوحدة فقالوا ،عزوجل هللا وحدانية
 فقد ساسألا هذا وعلى ابلتعدد، -رأيهم حسب-القول يقتضي ذلك ألن ،(39) ذاته غري صفات تعاىل هلل

                                                        
 .25 ص هامش ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛184 ص ،3 ج ،والنحل امللل يف حبوث ،السبحاين -33
 .10 ص ،املعتزلة ،جارهللا ؛25 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي -34
  :األمساء هذه من -35
 .مرة إال الحيرقون رالكفا لقوهلم: احلرقية -
 .والنار اجلنة بفناء لقوهلم: املفنية -
 .القرآن خلق يف ابلوقف لقوهلم: الواقفية -
 .خملوقة القرآن ألفاظ لقوهلم: اللفظية -
 ،جارهللا ؛169 ص ،4 ج ،واالعتبار املواعظ ،املقريزي :ينظر. عليها يردون وإمنا النار املؤمنون يدخل ال لقوهلم: الواردية -

 .25 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛2 ص ،ملعتزلةا
 .127 - 126ص ،االنتصار ،اخلياط -36
 .5 ص ،العريب األدب على املعتزلة أثر ،فاحل ،الربيعي -37
 ص ،االسالمية األحزاب ونشأة اخلالفة ،حممد ،عمارة ؛48 ص ،2ج ،االسالم تراث ،بوزورث وكليفورد جوزيف ،شاخث -38

251. 
 .32ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي -39
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 الذات سوى قدمي أي وجود لنفي (40) خبلقه فقالوا ،القرآن بقدم والقائلة للسلف التقليدية العقيدة خالفوا
 املسيح أللوهية أثبااتً  ،هللا كالم  بقدم القول من ،املسلمني بني يفشونه النصارى كان  ملا ومقاومة ،اإلهلية
 .(41) القدمية هللا كلمة  هو الذي

الرؤية  ونفوا ،(42) القيامة يوم يتجسد تعاىل هللا أبن ظاهرها يفيد اليت القرآنية اآلايت تزلةاملع أَّولَ  كما
 .(43)نفي استحالة وحكموا بكفر من يقول هبا 

 العدل  –2
 ،وتوسعهم فيه ،وأييت هذا األصل يف الدرجة الثانية من األمهية بعد التوحيد من حيث اهتمام املعتزلة به

صحيح أهنم يتفقون يف هذا االصل مع سائر الفرق  ،فيضة حولهالبحوث املستوكتابتهم للدراسات و 
إال ان هناك مسائل وموضوعات كثرية ومتشعبة طرحوها حول أصل العدل كان هلا أثر كبري يف  ،اإلسالمية

الوا وهل أن االنسان خمرّي يف أفعاله ام جمرب، فق ،ومن تلك املسائل مسألة القدر (44)جمادالهتم ومناظراهتم 
وأن األنسان  ،(45)بنفي"  ال إبجياد وال ،ليس له يف أفعال العباد املكتسبة صنع وال تقدير - تعاىل"أبن هللا

 -حسب رأيهم -ذلك ألن القول أبن األنسان جمرب يف أفعاله يستلزم ،ميتلك االختيار وحريّة اإلرادة يف أفعاله
 .(46)علهالعبد على فعل شيء أجربه على ففما كان تعاىل ليحاسب ويعاقب  ،نسبة الظلم إىل هللا

 االهلي العدل مبدأ على أتكيدها خالل من فاملعتزلة سياسي بعد على ينطوي األصل هذا أن كما
 ،(47) خالفتهم تدعيم أجل من نو االموي احلكام هبا قال اليت اجلرب فكرة ترفض االنسانية االرادة حبرية املرتبط

 ملبادئ منتهكة استبدادية واعمال ظاملة افعال من يرتكبون عما مسؤولني نيكونو  احلكام هؤالء فأن وابلتايل
 .املعتزلة نظر يف االخالقية الدولة الدعائم أهم من هو فالعدل ،العامة العدل
  والوعيد الوعد –3

 فرق سائر عن االصل هذا تفسري يف خيتلفون ال وهم ،(العدل) الثاين االصل من متفرع االصل وهذا
لذلك فقد أّولوا مجيع اآلايت  الوعيد، مع تتناىف أهنا اعتبار على (48)الشفاعة ينفون أهنم سوى ،املسلمني

، وأما ابلنسبة إىل مرتكب الكبرية (49)ومتسكوا ابآلايت اليت تُفيد نفيها  ،اليت ظاهرها إثبات الشفاعة

                                                        
 ص ،1ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين ؛42ص ،1 ج ،الداينة أصول عن اإلابنة (،هـ 330 ت) أمساعيل بن علي ،االشعري -40

42. 
 .35 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛130 – 129 ص ،1 ج ،الكالم علم يف ،صبحي -41
 .26ص ،3 ج ،االسالم ضحى ،أمحد ،أمني -42
 .125 ص ،1 ج ،الكالم علم يف ،صبحي -43
 .141ص ،1 ج ،الكالم علم يف ،صبحي ؛5 ص ،العريب األدب على املعتزلة أثر ،الربيعي -44
 .43 ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين ؛94ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي -45
 ص ،االسالمية والعقائد الفرق يف دراسات ،احلميد عبد عرفان ،فتاح ؛368ص ،إسالمية فلسفات ،جواد حممد ،مغنية -46

261. 
 .4ص ،8 ج ،والعدل التوحيد أبواب يف املغين ،هــ(415ت) اهلمذاين أمحد بن اجلبار عبد القاضي: ينظر -47
 .العقاب يستحق الذي الشخص عن والعفو العقاب ختفيف منه ويطلب سبحانه هللا اىل الشفيع يتقدم أن هي: الشفاعة -48

 .79 ص، االسالمي ومفهومها الشفاعة ،حسن ،اجلواهري :ينظر
 .52 -51 ص ،املعتزلة ،جارهللا ؛205 ص ،2 م ،الذهب مروج ،املسعودي -49
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إال أن عذابه أخف من  ،هليد يف النار استنادًا اىل أصل الوعيد اإلفقد قرّروا أنه خملّ  ،وحكمه األخروي 
 .(50)فاسقاً من وجهة نظرهم وليس مبشرك وال كافر  دععذاب املشرك أو الكافر نظراً إىل أنه يُ 

  املنزلتني بني املنزلة –4
 اختذوا إذ ،ونشأهتم بظهورهم ارتبط الذي وهو ،الفرق من غريهم عن املعتزلة مّيز الذي هو االصل هذا

 مؤمن إنه يقال وال ،فاسقاً  الكبرية صاحب يكون االصل هذا ومبوجب ،واملرجئة اخلوارج بني وسطاً  موقفاً 
 احلسن بني للخالف كسبب  التأريخ يف أشتهر الذي هو املبدأ وهذا ،(51) مشرك وال منافق وال والكافر
 كما  ،(52) مستقلة كمدرسة  املعتزلة مدرسة أثره على تبلورت الذي اخلالف ذلك ،عطاء بن وواصل البصري

 قضية خيص فيما وخاصة ،املعتزلة عند السياسي ابلفكر ارتباطاً  االصول أكثر من يعد األصل هذا نا
 االموي احلاكم والسيما ،أمية بين حول أثريت اليت التساؤالت عن االجابة بصدد وهم طبقوه فقد ،اإلمامة
 .(53) الكبائر مرتكيب من فاسق أبنه عليه فحكموا سفيان أيب بن معاوية االول

 األهلية عن اإلمام خيرج مما الكبرية، ارتكاب أي الفسق، ان اعتربوا اإلمامة يف املعتزلة حبث وعندما
 ان جيب االمام أن الصحابة إبمجاع ثبت قد" ألنه املنصب، هذا من خلعه ويوجب منصبه يف لالستمرار

 .(54)" ذلك يف الصحابة بني خالف ال ألنه الفسق، جمرى جيري حبدث خيلع
  املنكر عن والنهي ابملعروف مراأل –5

 انحية من به االرتفاع يف عنهم فيه افرتقوا املعتزلة أن إال ،املسلمني مجيع وجوبه على أتفق احلكم هذا
 إىل ابإلضافة الفريضة هذه تطبيق يف السيف استعمال وجوب ويرون ،الدين أصول مرتبة اىل الوجوب
 مع املنكر عن والنهي ابملعروف األمر وجوب على املعتزلة وأمجعت: "االشعري قال ،(55) األخرى الوسائل
 .(56)" والسيف ،واليد ،ابللسان :والقدرة اإلمكان
 اخلمسة، املعتزلة أصول من ليس أنه اىل ذهب من هناك بل ،(57) ابلسياسة الصلة وثيق عندهم وهو

 أي على الثورة يوجب الذي السياسي العمل قمة يعد فهو ،(58) األخري إال سياسياً  مبدأ ديع ان ميكن ما
 ،(59) الرعية من او اإلمام من االحنراف هذا أكان سواء ،والتوحيد العدل أصول عن اجملتمع يف احنراف
 .(60)" املنكر يقع وال ،املعروف يضيع ال أن" هو األصل هذا تطبيق من املعتزلة فهدف

                                                        
 .4ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن ؛43 ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين -50
 .138 -137 ص، اخلمسة األصول شرح (،هـ 415ت) اهلمذاين أمحد بن اجلبار عبد القاضي -51
 .66 -65 ص ،اإلنسانية احلرية ومشكلة املعتزلة ،حممد ،مارةع -52
 .58 -57 ص ،املعتزلة عند السياسي الفكر ،جناح ،حمسن ؛93ص ،2 ق ،2 ج ،املغين ،اجلبار عبد القاضي :ينظر -53
 .203 ص ،1ق ،2 ج ،املغين ،اجلبار عبد القاضي -54
 .440 ص ،1 ج ،االسالم يف الفلسفي الفكر ةنشأ ،سامي علي ،النشار ؛64 ص ،3ج ،االسالم ضحى ،أمني -55
 .311 ص ،1 ج ،املصلني واختالف االسالميني مقاالت ،(هـ 330 ت) أمساعيل بن علي احلسن أبو ،األشعري -56
 .64 ص ،املعتزلة عند السياسي الفكر ،حمسن -57
 .79 ص ،اإلسالمية السياسية النظرايت ،الدين ضياء ،الريس -58
 .64 ص ،املعتزلة عند سيالسيا الفكر ،حمسن -59
 .741 ص ،اخلمسة األصول شرح ،اجلبار عبد القاضي -60



 

 املعتزلة وأثرهم يف الفكر السياسي يف التاريخ االسالمي واملعاصر 

61 

 أتوا قد مبخالفتهم أهنم دهمالعتقا عليهم ويقسون خمالفيهم يضطهدون جعلهم الذي هو املبدأ هذا
 ذلك هلم أتيح يوم الناس على سلطاانً  هلم وجعل ،الدولة يف فعاالً  موقفاً  هلم جعل الذي وهو ،(61) منكراً 

(62). 
 أهنا كما  ،ومعتقداهتم املعتزلة آلراء متكامالً  نسقاً  متثل وهي االعتزال ملذهب اخلمسة األصول هي هذه

 قد جمتمعة األصول هبذه األميان وأن ،(63) الفروع يف اختالفهم من غمالر  على مذهبهم وأصل ملجأهم تعد
 السياسية الرؤية تشكلت وقد ،(64)واملدارس والفرق املذاهب من سواهم عن فكرية كمدرسة  املعتزلة ميز
 .الفكري ملذهبهم اخلمسة األصول اىل هذه استناداً  املعتزلة عند

 ةالمياالس العقيدة عن الدفاع يف املعتزلة دور -
 يف مؤثر دور هلا كان  ،(65)االسالم يف ظهرت اليت الكالمي الفكر مدارس أهم من واحدة املعتزلة دتع
 العقلية للنزعة وجعلت االسالمية، للعقائد العقلية لألصول أوجدت اليت فهي ،والفلسفي الديين الفكر تطوير

 منحوا حيث ،(67) االسالم يف العقلي ظرالن رواد املعتزلة كان  إذ ،(66) مرموقة مكانة االسالمي الفكر يف
 .دنيوية ام كانت  دينية الشؤون كل  يف حكماً  وجعلوه مطلقة سلطة العقل

 العقائد يف السيما ،االسالمي الدين فهم يف رئيسي دور وله ،(68) املرجع هو املعتزلة عند فالعقل
 الفكر حترير يف الفاعل االجيايب مودوره املعتزلة أثر ينكر أن أحد يستطيع وال ،(69) النقل على ويقدمونه

 ابلنصوص واالكتفاء واحلوار، النقاش يف التقليدية االساليب وأتباع ،النصّ  على اجلمود حالة من االسالمي
 ،(70) ومالحدة ،وزاندقة ،مشّككني من االسالمي الفكر معارضي على الرد يف وحدها واألحاديث القرآنية

 اجملتمع كان  والذين ومبادئه، االسالمي الدين روح عن الغريبة ىاألخر  واملعتقدات الدايانت وأصحاب
 األمم من عديدة بعناصر االسالمي اجملتمع الختالط نتيجة العباسي احلكم فرتة اثناء يف هبم يعج االسالمي
 تلك تراث من الرتمجة حركة ونشاط ،وأفكارها ومبادئها ،معتقداهتا معها محلت اليت األخرى والشعوب

 من التهرب اىل امليّالة وبنزعته ،التقليدية أبساليبه كافياً   وحده النصوصي التفكري يكن ومل ،لشعوباو  األمم

                                                        
 .53 -52 ص ،املعتزلة ،جارهللا -61
 .45 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي -62
 .42ص ،والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه (،هـ 377 ت) الرمحن عبد بن امحد بن حممد ،امللطي -63
 .44 ص ،االنسانية احلرية لةومشك املعتزلة ،عمارة -64
 والباحثني املؤرخني من مجاعة يعتقد كما  ،االسالم يف ظهرت كالمية  مدرسة أول هي املعتزلة مدرسة أبن اجلزم ميكن ال -65
 ،االمامية الشيعة مدرسة هي االسالمي الكالمي الفكر ساحة على ظهرت كالمية  مدرسة أول أبن يعتقد من هناك أن بل ،احملدثني

 ،نشأته ،اإلمامية عند الكالم ،رضا حممد ،اجلعفري :ينظر .غريهم قبل االمامية عند ومناهجه طرقه واستقرت الكالم علم نشأ فقد
 .146 ص ،منه املفيد الشيخ وموقع ،تطوره

 .108 ص ،االسالمية والعقائد الفرق يف دراسات ،فتاح -66
 .91 ص ،االسالم يف السرية احلركات ،حممود ،أمساعيل -67
 .85ص ،املعتزلة تفكري يف العقلية النزعة فهمي، علي ،خشيم ؛100 ص ،االسالم يف العقل ،شوكت ،عليان -68
 .7 -6 ص ،،الكالم لعلم املنهج يف دراسة، علي عباس ،الربايت -69
 به أتصل ما وكل احلنيف االسالمي الدين يبغض من كل  على تطلق كلمة  والزندقة ،واحدة لعملة وجهان :وامللحدين الزاندقة -70

 الفرق ،نبيل ،خليل :ينظر .األميان ويظهر الكفر يبطن وهو ،املسلمني بني فاسدة افكاراً  يروج من هو والزنديق ،وعروبة عرب من
 .223 ص ،وشعراً  فكراً  االسالمية
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 31: العدد

 من االسالمي اجملتمع دخلت اليت والفلسفية ،واملنطقية العقلية ابألساليب االستعانة ومن ،واحلوار اجلدل 
 .(71)املواجهة هذه يف ،األخرى واحلضارات الثقافات

 ظهوره، من أجل جماهبة من البد كان  أحد التيارات الفكرية يف التاريخ االسالمي هعدِّ ب العقلي فاملنهج
 أبعباء للنهوض واملعتزلة (73)الشيعة من كل  حترك واترخيياً  ،(72) االسالم واجهها اليت الفكرية التحدايت

 األول االجتاه ممثلو وناآلخر  ظل بينما ،املرحلة يناسب مبا الديين املعتقد عن الدفاع مهمة العلمية، املهمة
 تركبت واملعتزلة الشيعة رجال ومن ،املسؤولية من وهروب ،انغالق شبه حالة يف (74)( التقليدي ،السليب)

 إطار وحصنوا ،اجلديدة العقلية واشبعوا ،والزندقة اإلحلاد حركة وجدارة إبصرار واجهوا الذين" املتكلمني" فئة
 ،وتساندهم املعتزلة العهد ذلك يف تؤيد كانت  السلطة أن ،والشيعة لةاملعتز  بني والفارق ،(75) كله  العقيدة

 برزت لذلك ،التاريخ يف معروف هو كما  أنفاسهم، وحتبس وتطاردهم ضدهم السلطة فكانت الشيعة وأما
 وبني الشيعة بني نقارن ان االحوال من حال أبي يصح وال ،(76) األدوار أكثر يف هذهِ  واختفت تلك

 .(77) ونشاطهم وجودهم ودعمت السياسة عضدهتم الذين املعتزلة
 العقيدة نشر ويف االسالم عن الدفاع يف املعتزلة جهاد عن رواايت عديدة وتذكر الكتب التارخيية

االسالمي  الدين أعداء به يتسلح كان  الذي واملنطقي الفلسفي السالح نفس استخدام خالل من االسالمية
 منه أعلم أحد ليس" انه عطاء بن واصل عن املرتضى أبن فيقول دين،وامللح الزاندقة من يف تلك الفرتة

 ،(79)" عليهم والرد املخالفني وسائر واملرجئة (78)والدهرية الزاندقة وكالم اخلوارج ومارقة الشيعة غالية بكالم
 على دالر  يف فضل ملتقدميهم وكان: "املعتزلية وبغداد البصرة مدرسيت عن الكوثري زاهد حممد الشيخ ويقول

 اىل أميل وأان" :نيربج السويدي املستشرق ويقول ،(80)" الزاندقة وصنوف والصابئة واليهود واجملوس النصارى

                                                        
 .3 -2 ص ،العريب األدب على املعتزلة أثر ،الربيعي -71
 .5- 4ص ،،الكالمية االّسالمية هباملذا بني التقريب ،الرحيم عبد أمحد ،السائح -72
 عبد بن ويونس مسلم بن وحممد ،الطاق ومؤمن احلكم بن هشام أمثال ،وتالمذهتم ولشيعتهم -- البيت أهل ألئمة كان  -73
 عن الدفاع يف موفقة جوالت ،العشرات من وغريهم شاذان بن والفضل ،عمر بن وحممد ،تغلب بن وأابن ،أعني بن وزرارة ،الرمحن

 ص ،واملعتزلة األشاعرة بني الشيعة ،احلسين :ينظر .االشاعرة وأنصارهم واحملدثني املعتزلة بني وسطاً  طريقاً  فيها سلكوا ،االسالمية ائدالعق
128. 

 .احلديث وأهل احلنابلة -74
 .4 ص ،(هـ 460 ت) الطوسي احلسن بن حممد للشيخ "ابالعتقاد يتعلق فيما االقتصاد" كتاب  مقدمة ،حممود ،املظفر -75
 .22ص ،واملناظرة الكالم يف الثاين القرن وأستاذ االسالم يف الكالمية احلركة رائد احلكم بن هشام ،هللا عبد ،نعمة -76
 .13 ص ،"ابالعتقاد يتعلق فيما االقتصاد" كتاب  مقدمة ،املظفر -77
 املدبر الصانع فجحدوا ،يوجدها خالق عن مستغنية بذاهتا مستكفية الطبيعة أن القول ال تذهب االقدمني من طائفة :الدهرية -78

 .111ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي: ينظر بصانع. ال بنفسه كذلك  موجوداً  يزل مل العامل ان وزعموا ،للعامل
 .30 ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن -79
 .110 ص ،االسالمية والعقائد الفرق يف دراسات ،فتاح -80
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 مركزهم عن وإسقاطهم (82) الثنوية كالم  أبطال يف (81)النظام جناح جنح أحد التاريخ يف يكن مل أبنه القول
 .(83)" األدىن الشرق يف وشأهنم

 املعتزلة به خدمت ومما: "تقول إذ فلزر، ديفلد سوسنة األملانية املستشرقة أيضاً  القول هذا اىل وتذهب
 عند عقيدهتم إثبات اىل الطريق السنة ألهل ووطأت مقاالهتم وردت الثنوية جادلت أهنا االسالم دين

 .(84)" الفرق من ولغريها للثنوية جمادلتهم
 الرد يف كتباً   ،والنظام (86) والعالف (85)عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل أمثال االعتزال رجال ألف وقد

 هذهِ  أصحاب مع عقلي ونقاش جمادالت يف واشرتكوا البل ،والثنوية والدهرية والزاندقة املالحدة على
 األداين أهل جملادلة املرتامية الدولة أطراف اىل التبشريية البعثات يرسل عطاء بن واصل فكان ،املذاهب
 حازم بن جرير عبيد بن عمرو وانظر ،(87)االسالمي الدين ضد يثريوهنا كانوا  اليت الشكوك وتبديد املختلفة
 ،(91) برد بن بشار مناظرة يف عطاء بن واصل مع واشرتك (90) وقطعه البصرة يف (89) السمين (88)األزدي
 بن الكرمي عبد أن (94) االصفهاين وحكى ،(93)فقطعهما الثنوية من وكالمها (92)القدوس عبد بن وصاحل

 ابحلدث من ختلو أنك بلغين قد: عبيد بن عمرو له فقال ابلبصرة، األحداث يفسد كان  (95)جاءعو ال أيب
 على فيه أيت مقاماً  فيك قمتُ  وإال مصران من خرجتَ  فإن دينك، يف وتدخلهُ  وتستزله فتفسدهُ  أحداثنا
 ".هبا وصلبه فقتله (96) سليمان بن حممد عليه فُدلّ  ،ابلكوفة فلِحق ،نفسك

                                                        
 بتأسيس املسامهني ،املعتزلة رجاالت أكرب أحد كان  ،للزايديني موىل ،النظام اسحاق أبو لبصريا هانئ بن سيار بن ابراهيم -81
 ،الشهرستاين :ينظر. هـ231 سنة أو هـ221 سنة تويف ،املعتزلة بكالم كالمهم  وخلط الفالسفة كتب  من كثرياً   طالع ،االعتزال مذهب

 .49ص ،1 ج ،والنحل امللل
 واألخر العامل يدبر أحدمها ،العلم يدبران وأهنما ،قدميان أزليان والظلمة النور أن يزعمون ،األزليِّني االثنني أصحاب هم :الثنوية -82
 .206ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين ؛119ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي :ينظر .يفسده

 .58 ص ،االنتصار كتاب  مقدمة ،نيربج -83
 .(ط) ص ،املرتضى بنال املعتزلة طبقات كتاب  مقدمة فلزر، -84
 ابن :ينظر .وفاته بعد املعتزلة وتزعم عطاء بن واصل رفيق كان  ،(هـ144 -80) عقيل بين موىل ،ابب بن عبيد بن عمرو -85
 .460 ص ،3 م ،األعيان وفيات ،خلكان
 ،الندمي ابن :ينظر .رةابلبص املعتزلة شيخ ،القيس عبد موىل ،هـ( 235 -135) العالف العبدي هللا عبد بن اهلذيل بن حممد -86

 .265 ص ،4 مج ،األعيان وفيات ،خلكان ابن ؛203 ص ،الفهرست
 .110 ص ،االسالمية والعقائد الفرق يف دراسات ،فتاح -87
 (،هـ 748 ت) أمحد بن حممد ،الذهيب :ينظر .هـ 170 سنة تويف ،رُفـََعائهم و البصرة أهل أجلَّة من ،زيد بن حازم بن َجريرُ  -88

 .وما بعدها 98 ص ،7ج ،النبالء أعالم سري
 :ينظر .واالستدالل النظر وإببطال ،العلم بقدم يقولون ،ابهلند بلدة"  سومنات"  اىل نسبة ،اهلند من دهرية فرقة :السمنية -89

 .235ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي
 .39 ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛57 ص ،االنتصار ،اخلياط -90
 بن علي ،االصفهاين :أنظر .هـ168 سنة تويف املشهور الشاعر الضرير ابلوالء العقيلي يرجوخ بن برد بن بشار معاذ أبو -91
 .بعدها وما 135ص ،3ج ،االغاين ،هـ(356ت) القرشي احلسني
 ،خلكان أبن :ينظر. -هـ 167 سنة وصلب فقتل بقتله وأمر ابلزندقة املهدي اهتمه ،األزد موىل البصري القدوس عبد بن صاحل -92

 .493 -492 ص ،2 م ،األعيان ياتوف
 .39 ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛147 -146 ص ،3 ج االغاين، ،االصفهاين -93
 ص ،1ج ،للهجرة والثالث الثاين القرنني يف واجملتمع الكالم علم ،جوزيف ،أس فان ؛147 ص ،3 ج ،االغاين ،االصفهاين -94

621. 
 ج ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان ،هـ(748 ت) أمحد بن حممد ،الذهيب :رينظ .معثر زنديق ،العوجاء أيب بن الكرمي عبد -95

 .386 ص ،4
 .176ص ،6 ج االعتدال، ميزان ،الذهيب :ينظر .البصرة أمري ،اهلامشي هللا عبد بن علي بن سليمان بن حممد -96
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 31: العدد

 أكثرهم من وكان حجة، وقوة عود صالبة االعتزال رجال أشد من كان  العالف اهلذيل أاب أن ويروى 
 ويفند ،حججهم فيها يبطل كتاابً   ستني ألف أنه عنه روي فقد ،املخالفني ومناظرة املعاندين على للرد دأابً 

 فقطعهم فيها لمنياملتك مشايخ من طائفة فناظر البصرة اىل قدم يهودايً  احلجة ألزم وأنه ،(97) أقاويلهم
 انظره حينما احلجة وقوة ابلرباعة املشهور الثنوي الزنديق القدوس عبد بن صاحل له وشهد ،(98) وأفحمهم

 :حقه يف فقال ،وقطعه
 رجععععععل مععععععن هللا جععععععزا  اهلعععععع يععععععل أاب

 

 (99) َجِدل   مفصععععععععععل لعمري حقاا  فأنت 
 

 يف ومياثله ،(100) الكالم أبقل احلجة مفيلزمه وغريهم اجملوس من خلصومه املناظرة كثري  اهلذيل أبو وكان
 (103) واجلاحظ (102)املعتمر بن وبشر (101)أشرس بن ومثامة النظام مثل ،االخرين املعتزلة شيوخ األمر هذا

 .(104) وغريهم
أثر المعتزلة في الفكر السياسي في التاريخ اإلسالمي  :المبحث الثاني

 والمعاصر

ت بعد وفاة مي حديث العهد ابلوقائع واالحداث اليت حدثنشأ املعتزلة يف وقت كان فيه اجملتمع االسال
 ،واليت كانت متثل أهم املشاكل اليت تواجه املسلمني ،مثل قضية اخلالفة واالمامة والبيعة ،--الرسول 

اىل املعتزلة على أهنا فرقة دينية  وينبغي النظر ،فكان هلا أثر كبري يف تشكيل الفكر السياسي عند املعتزلة
ذلك ألن أحد أصوهلم اخلمسة اليت ال يستحق احد منهم اسم االعتزال حىت جيمع  ،مث سياسية اثنياً  ،أوالً 

 .(105)القول هبا هو: "األمر ابملعروف والنهي عن املنكر" يعترب مبدأ سياسياً 
 ،وظهورها املعتزلة نشأة يف كبري  أثر له كان  االمامة مسألة حول السياسي اخلالف ان يعتقد من وهناك

 يرويه ما منها ،سياسية كانت  اجلماعة هلذه االوىل البذور ان اىل بصراحة تشري اآلراء بعض برزت لكلذ
 ،وقاص أيب بن وسعد ،مالك بن سعد مع اعتزلت فرقة ،علي والية بعد افرتقت اليت الفرق من"  :النوخبيت

- هللا رسول موىل ليبالك حارثة بن وزيد ،األنصاري مسلمة بن وحممد ،اخلطاب بن عمر بن هللا وعبد
 دخوهلم بعد معه واحملاربة حماربته عن وامتنعوا ،-- طالب ايب بن علي عن اعتزلوا هؤالء فإن -

                                                        
 .170 -169 ص ،املعتزلة أدب ،بلبع ؛44 ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن :ينظر -97
 .188 ص ،1ج ،املرتضى أمايل (،هـ 436 ت) احلسني بن علي ،املرتضى -98
 .47 ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن -99

 .170 ص ،املعتزلة أدب ،بلبع؛ 44 ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن -100
 .هـ213 سنة تويف ،بغداد يف املعتزلة وشيخ حاذقاً  جدالً  ،واألدب العلم يف دهره أوحد كان  ،النمريي أشرس بن مثامة معن أبو -101

 .62ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن ؛207 ص ،الفهرست ،الندمي ابن :ينظر
 ؛57ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين :ينظر .هـ 210 سنة تويف ،بغداد معتزلة شيخ ،اهلاليل املعتمر بن بشر سهل أبو -102

 .52 ص ،املعتزلة طبقات ،املرتضى ابن
 وفيات ،خلكان ابن :ينظر .ابلبصرة هـ255 سنة تويف ،ابجلاحظ املعروف الليثي الكناين حمبوب بن حبر بن ْمروعَ  عثمان أبو -103
 .471 -470 ص ،3 م ،األعيان

 .170 ص ،املعتزلة أدب ،بلبع -104
 ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛79 ص ،اإلسالمية السياسية النظرايت ،الريس ؛127 -126ص ،االنتصار ،اخلياط :ينظر -105

 .83 ص
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 وال علي قتال حيل ال :وقالوا ،االبد أخر اىل املعتزلة أسالف وصاروا ،املعتزلة فسموا ،به والرضا بيعته يف
 .(106)لكم" أصلح الفتنة وااعتزل: لقومه قاهلا قيس بن واالحنف ،معه القتال

 السياسية الفرق عن االعتزال موقف اختاذها من كانت  املعتزلة نشأت ان اىل تشري أخرى رواية وهناك
 علي بن احلسن االمام مجاعة من أخرى فئة على ذلك بعد املعتزلة تسمية اطلقت إذ ،االمامة حول املتنازعة

 من كانوا  أبهنم وذلك ،الناس ومجيع ومعاوية احلسن ازلو اعت ،األمر إليه وسلم سفيان أيب بن معاوية --
 ،والعبادة ابلعلم نشتغل :وقالوا ،ومساجدهم منازهلم ولزموا ،-- طالب ايب بن علي االمام أصحاب

 .(107)" معتزلة بذلك فسموا
 علي بن احلسن موافقتهم عدم هو -الرواية هذه حسب- املعتزلة نشأة يف السبب ان سبق مما ويتضح

 واالنقطاع املسلمني ابقي وعن عنه االعتزال فرأوا ،سفيان أيب بن معاوية اىل اخلالفة تسليم على --
 .عنهم اعتزلوا مث ،وذريته -- طالب أيب بن علي شيعة اىل ينتمون كانوا  واهنم والعبادة، العلم اىل

اخلوارج السياسية  حبركة نياملنزلت بني ابملنزلة وقوله عطاء بن واصل اعتزال البغدادي القاهر عبد ويربط
واختلف الناس عند ذلك يف أصحاب  ،"فلما ظهرت فتنة االزارقة ابلبصرة واالهواز :فيقول ،يف البصرة

خرج واصل بن عطاء عن قول مجيع الفرق املتقدمة وزعم ان الفاسق يف هذه االمة ال مؤمن وال  ،الذنوب
 .(108)" وجعل الفسق منزلة بني منزلة الكفر واالميان ،كافر

فقال  ،هم السياسية يف أغلب املسائل اليت كانت موضع جدل ونقاش يف عصرهمئرااوعرب املعتزلة عن 
وانه ال يعرف هل  ،"أن أحد الفريقني فاسق ال حمالة :ن وقاتليه وخاذليهواصل بن عطاء يف عثمان بن عفا

"ال ندري قتل عثمان ظاملاً  :فوقال أبو اهلذيل العال ،(109)كان عثمان هو املخطئ أم قاتلوه وخاذلوه؟" 
أن احدمها " :قال واصل ،وكذلك يف الفريقني من اصحاب اجلمل واصحاب صفني ،(110)او مظلوماً" 
 .(111)ينه" خمطئ ال بع

هم يف هذه املسألة السياسية ئواستمر رجال مدرسة االعتزال بعد واصل بن عطاء يف التعبري عن ارا
 ،وجائز أن تكون احدى الفرقتني حمقة واألخرى مبطلة ،وا مبحقني مجيعاً "لقد علمنا أهنم ليس :فيقول اخلياط

 .(112)ومل يتبني لنا من احملق منهم ومن املبطل" 

                                                        
 ص ،املعتزلة عند السياسي الفكر ،حمسن ؛5 ص ،الشيعة فرق هـ(،310 حوايل ت) موسى بن احلسن حممد أبو ،النوخبيت -106

9. 
 .41ص والبدع، األهواء أهل على والرد التنبيه ،امللطي -107
 .98 ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي -108
 .79 ص ،اإلسالمية السياسية النظرايت ،الريس -109
 .19ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛143 ص ،2 ج ،االسالميني مقاالت ،األشعري ؛97 ص ،االنتصار ،اخلياط -110
 .84 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛65ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين ؛100 ص ،الفرق بني الفرق ،البغدادي -111
 .98 -97 ص ،االنتصار -112
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 شأن يف قالوا السلمي عباد بن ومعمر ،العالف اهلذيل وابو ،عمرو بن ضرار فأن أخرى جهة ومن 
 على الفريقني من واحد كل  نتوىل فنحن ،خمطئ واألخر مصيب احدمها أن نعلم" اجلمل معركة يف املتقاتلني
 .(114)قائلني إيمامته  غري خمطئون له فهم سفيان أيب بن معاوية وأما ،(113)" االنفراد

 :حروبه وخطأ من قاتله --يف حني ذهب النظام وبشر بن املعتمر اىل صواب علي بن أيب طالب 
 .(115)طلحة والزبري وعائشة ومعاوية 

، وذهب اىل (116) كانوا من املخطئني التأبنيبار أبن عائشة وطلحة والزبريبينما أعتقد القاضي عبد اجل
ليتخذه عذراً فيما يقوم به من أفعال، ويوهم املسلمني  ،أن معاوية بن أيب سفيان أول من أظهر القول ابجلرب

ىن استث ، وقد(117)أبنه على حق وان هللا قد جعله امامًا وواله األمر، وانتشر ذلك بني اخللفاء االمويني 
 .(118)املعتزلة من هذا احلكم السابق يف ملوك بين أمية، يزيد بن الوليد امللقب ابلناقص وعمر بن عبد العزيز 

وحجتهم يف ذلك ان هللا  ،فقرروا أهنا تنعقد ابختيار األمة ،م شيوخ االعتزال يف االمامة وشروطهاوتكل
 .(119)سلمون على رجل بعينه جتمع امل، وال ا--وال رسول هللا  ،عزوجل مل ينص على رجل بعينه

- علي مث عثمان مث عمر مث بكر أبو -- هللا رسول بعد االمام ان" يرى املعتزلة أكثرية وكان
  .(120)" بسريهتم وسار ختلق أبخالقهم ممن له وعقدت ،األمة اختارته من مث ،-

 ،علي مث ،عمر مث ركب أبو -- الرسول بعد الناس افضل إن: اىل املعتزلة شيوخ بعض ذهب وقد
 .(121) بكر أبو مث علي -- الرسول بعد الناس أفضل ان منهم اآلخر البعض رأى حني يف ،عثمان مث

واحلقيقة ان املعتزلة مل يتقيدوا بشرط القرشية يف االمامة، إمنا اشرتطوا فقط ان يكون االمام قائماً ابلكتاب 
إذا  :"قالت املعتزلة :يقول النوخبيت ،لإلمامة عن غريه ولكنهم يفضلون القرشي ،(122)والسنة مؤمناً عاداًل 

 .(123)لقرشي"اجتمع قرشي ونبطي ومها قائمان ابلكتاب والسنة ولينا ا
، ولكن بعض شيوخهم مال اىل رأي النجدات من اخلوارج (124)ويرى مجهور املعتزلة وجوب إقامة االمام 

ن عمر الفوطي وجوب نصب اإلمامة هشام ب ومن الذين ذهبوا اىل عدم ،أبن اإلمامة غري واجب نصبها
وامنا جيوز عقدها يف حال  ،اذ قال أبن االمامة ال تنعقد يف أايم الفتنة واختالف الناس ،ه( 226ت )

 .(125)االتفاق والسالمة 

                                                        
 .145 ص ،2 ج ،االسالميني مقاالت ،األشعري -113
 ،املعتزلة وطبقات االعتزال فضل(؛ هـ415) أمحد بن اجلبار عبد القاضي ؛145 ص ،2 ج ،االسالميني مقاالت ،األشعري -114

 .143 ص
 .4 ص ،الشيعة فرق ،النوخبيت -115
 .78ص ،2ق ،20 ج ،املغين -116
 .4 ص ،8 ج ،املغين ،اجلبار عبد القاضي -117
 .85 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛150 ص ،2ق ،20 ج ،املغين ،اجلبار عبد القاضي -118
 .86 ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛20 -19ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛10 ص ،الشيعة فرق ،النوخبيت -119
 .758 ص ،اخلمسة األصول شرح ،اجلبار عبد القاضي -120
 .86ص ،ادبغد يف املعتزلة ،العمرجي ؛147 ص ،2 ج ،االسالميني مقاالت ،األشعري -121
 .11 – 10 ص ،الشيعة فرق ،النوخبيت -122
 .10 ص ،نفسه املصدر -123
 .98 – 87 ص ،1ق ،20 ج ،املغين ،اجلبار عبد القاضي -124
 87ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛79 ص ،2 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين -125
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 أيضاً  املعتزلة وقد مال بعض ،(126)يف حني مال قسم اخر من املعتزلة يف قضية االمامة اىل آراء الشيعة 
 طوائف ذهبت" :حزم ابن فيقول األفضل، وجود مع املفضول إمامة جبواز القائل الشيعة من زيديةلا رأي اىل
 إمامة جيوز ال انه اىل الشيعة من الرافضة ومجيع. .املرجئة من وطوائف املعتزلة، من وطوائف اخلوارج، من
 ومجيع املرجئة، من ائفةطو  املعتزلة، من وطائفة اخلوارج من طائفة وذهبت منه، أفضل الناس يف يوجد من

 .(127)" منه أفضل غريه ملن جائزة اإلمامة ان اىل السنة أهل ومجيع الشيعة، من الزيدية
 جعفر الشيعة من للزيدية متابعني االفضل وجود مع املفضول إمامة جوزوا الذين االعتزال شيوخ ومن

 االمامة، يف اخلوارج آراء اىل لما قد االعتزال شيوخ من قسم كان  واذا ،(128) حرب بن وجعفر مبشر، بن
 السنة أهل رأي اىل االمامة يف ذهب قد اثلثاً  قسماً  فإن ،فيها الشيعة آراء اىل ذهب قد منهم اثنٍ  وقسم
 يف البصرة معتزلة زعيما ومها ه(، 321 ت) هاشم ابو وابنه ه(، 295 ت) اجلبائي علي ابو هؤالء ومن

 .(129)إن الصحابة مرتتبون يف الفضل ترتبهم يف اإلمامة يار، و ابالخت تكون اإلمامة إن :وقاال عصرمها،
وأغلب الظن ان شيوخ املعتزلة كانوا أيملون من خلفاء بين العباس خريًا بعد إسقاطهم الدولة االموية 

 كان  عبيد بن عمرو أن م، لذلك كانوا يوجهون إليهم النصيحة، ومما يدل على ذلك 749ه / 132سنة 
 كان  ممن غريك يد يف بقى لو يدك يف أصبح الذي األمر هذا إن: "قائالً  املنصور فرعج أبو اخلليفة يعظ

 عماله جور اىل ينبهه كان  ما وكثرياً  ،(130)" بعده ليله ال يوم عن متخض ليلة فاحذر إليك، يصل مل قبلك
 بسنة وال ،هللا بكتاب فيها يعمل ما اجلور من أتجج نرياانً  اببك وراء من فإن هللا اتق" :فيقول ،وفسادهم

 .(131)"هللا رسول
 النصيحة معه جتد ومل جار اذا االمام أن االعتزال شيوخ هبا يعتقد كان  اليت املهمة السياسية املبادئ ومن

 الوليد بن يزيد مع املعتزلة خرج وقد ،(132) والقدرة اإلمكان هلم توفر إذا عليه اخلروج الناس على جيب فإنه
 احلسن بن هللا عبد ابين وإبراهيم حممد وانصروا ،(133)وجوره فسقه ظهر ملا يزيد بن الوليد ضد( ه126 ت)

 .(134) املنصور جعفر أيب على خروجهما يف طالب أيب بن علي بن احلسن بن
 األمة اعتربت قد الفرقة فهذه ،وحدهم العباس بين لصاحل ينعقد االمامة يف املعتزلة شيوخ رأي كان  وقد

 االمويني مع عداء يف كانت  وابلتايل ،العباسيون توالها ان اىل عفان بن مانثع مقتل منذ فتنة يف اإلسالمية
(135). 

                                                        
 .206ص ،املعتزلة ،هللا جار ؛64 ص ،2 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين -126
 ،العمرجي ؛126 ص ،4 ج ،،والنحل واألهواء امللل يف الفصل ،هـ( 456 ت) الظاهري أمحد بن علي ،االندلسي حزم ابن -127

 .87ص ،بغداد يف املعتزلة
 .163 -162 ص ،7 ج السالم، مدينة أو بغداد اتريخ (،هـ 463 ت) علي بن أمحد بكر أبو ،البغدادي اخلطيب -128
 .89 ص ،1 ج ،والنحل امللل ،الشهرستاين -129
 ،3ج ،األعيان وفيات ،خلكان ابن ؛337ص ،2 ج ،األخبار عيون (،هـ276 ت) مسلم بن هللا عبد ،الدينوري قتيبة ابن -130

 .88ص ،بغداد يف املعتزلة ،العمرجي ؛461ص
 .175 -174ص ،1 ج ،املرتضى أمايل ،املرتضى -131
 .88ص ،بغداد يف عتزلةامل ،العمرجي ؛157 ص ،2 ج ،االسالميني مقاالت ،األشعري -132
 .177 -176 ص ،2 ج ،الذهب مروج ،املسعودي -133
 .17ص ،،املعتزلة وطبقات االعتزال فضل (،هـ319 ت) أمحد بن عبدهللا القاسم أبو ،البلخي -134
 ،دبغدا يف املعتزلة ،العمرجي ؛360 ص ،1ج ،األول العباسي العصر ،املنعم عبد ،ماجد ؛6 -5 ص ،الشيعة فرق ،النوخبيت -135

 .88ص



  

68 

 31: العدد

 ضرورة فإن العدل مبدأ ،اإلسالمية الدولة عليها تقوم اليت االخالقية الدعائم أهم من ان املعتزلة ويرى 
س فيما بينهم "ويتظامل النا اجلاحظ يقول (136) العدل قيمة لتحقيق إال يكون ال ونصبها السياسية السلطة

 أصل خالل من املعتزلة ان كما  .(137)ابلشره واحلرص املركب يف اخالقهم فلذلك احتاجوا اىل احلكام"
 الشورى مبدأ على وأكدوا ،(138) سلطتهم لتدعيم نو االموي اخللفاء هبا قال اليت اجلرب فكرة ينكرون العدل

 بقية على استبد" انه منطلق من معاوية يهاجم بداية فاجلاحظ ابلرأي االستبداد وعدم احلكم يف
 .(140) الظامل املستبد احلاكم بلد يف االقامة من حيذر والزخمشري ،(139)"الشورى
 كمدرسة  هذه أايمنا يف وجود أي للمعتزلة يعد مل انه القول املمكن فمن واملعاصر احلديث التاريخ يف أما

 ،املسلمني عقول من هنائياً  املعتزيل رالفك اضمحالل يعين ال هذا ولكن ،مستقل اسالمي مذهب او دينية
 عندما املعتزلة به متيز الذي العقلي املنهج حنو ميول لديهم الذين واملسلمني العرب املفكرين بعض ظهر فقد
 عدة ظهرت ولذلك ،االسالمية النهضة وحتقيق للتجديد وحباجة اجلمود من يعاين اإلسالمي الفكر ان رأوا

 مواجهة يف اإلسالمي الفكر يف العقل تيار هعدِّ ب املعتزلة فكر أحياء على تقوم والتنوير لإلصالح حماوالت
 بعض طروحات يف واجلمود التحجر ظاهرة تفشي على فعل وكرد ،اإلسالمية األمة تعيشه الذي الرتدي

 زلةاملعت" مدرسة يف واضحاً  كان  االعتزال أتثري ان نالحظ اجملال هذا ويف ،املعاصرة اإلسالمية التيارات
 املسلمني اتصال ان: "جولدتسيهر املستشرق يقول ،املسلمني من اهلنود أحرار بعض ألفها اليت" اجلديدة

 يف عميقاً  أثراً  أحدثت قد.. .االجتماعية للحياة العصرية املظاهر يف ومسامهتهم ،الغربية ابملدنية الوثيق
 تنزع ان يف ترتدد ال وهي.. .به واالشادة ماالسال عن للدفاع جهودها فبذلت ،املستنرية اإلسالمية الطبقات

 تسمية اىل به املتمسكون املاضي اشياع مال وقد.. .عليها غالبة العقلية النزعة جتعل وان ،العقل حتكيم اىل
 واالحباث الكثرية املؤلفات من اجلدد املعتزلة ينشره فيما اجلهود هذه وتتجلى اجلديد، ابالعتزال اجلهود هذه

 هامة مجعيات من أسسوه وفيما ،احمللية ابللغات او االجنليزية ابللغة والتارخيية الدينية تواجملال والكتب
 .(141)" وإصالح جتديد من اإلسالم يف استحدثوه ما حققت

أن ابهلند حنو سبعني مليواًن من املسلمني فشا فيهم الفقر واجلهل  (142)وقد رأى السيد أمحد خان 
وهم خاضعون لرجال دين ال  ،ين عقيم ال يفتح نظرًا وال يبعث حياةوالبؤس، من تعلم منهم فتعليم دي

سعة يف التعليم فأستطاع ان يؤسس يف اهلند مدرسة فكرية قامت حبركة وا ،يفهمون من الدين اال رمسه
وهذه املدرسة ترى أن الدين  ،(143)وأصبح من أعظم القائمني هبا سيد أمري علي ،والسيما يف الرتبية

                                                        
 .209 ص املعتزلة، عند السياسي الفكر حمسن، -136
 -161ص ،1 ج ،اللسان وحفظ السر كتمان  رسالة ،اجلاحظ رسائل ،هـ( 255 ت)حبر بن عمرو عثمان أبو اجلاحظ، -137

162. 
 .143 ص ،املعتزلة وطبقات االعتزال فضل ،اجلبار عبد القاضي -138
 .211 ص ،املعتزلة عند السياسي الفكر ،حمسن ؛10 ص ،2 ج ،النابتة يف رسالة ،اجلاحظ رسائل ،اجلاحظ -139
 .42 -41 ص ،واخلطب املواعظ يف الذهب اطواق (،هـ 538 ت) عمر بن حممود القاسم أبو ،الزخمشري -140
 .290 -289ص ،اإلسالم يف والشريعة العقيدة ،أجناس ،جولدتسيهر -141
 عشر التاسع القرن يف االسالمي االصالح رجال أكرب نم (م 1898 -1817) خان متقي حممد بن خان أمحد السيد -142
 (السري) مقاالت من املنتقى ،الدين صالح حممد ،العمري :ينظر سريته عن التفاصيل من ملزيد .ابهلند عليكرة جامعة ومؤسس ،امليالدي

 .18 -9 ص ،خان أمحد سيد
 العصر يف االسالم عن املناضلني كبار  نوم مؤرخ وهو ،(م 1928 -1849) اهلندي علي سعادت بن علي أمري سيد -143
 .14 -13 ص ،2ج ،األعالم ،الدين خري ،الزركلي :ينظر ترمجته. احلديث
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 من البد ولكن ،البشرية الطبيعة اىل االداين اىل غريه وأنه أقرب من ،ح هو دين العقلاإلسالمي الصحي
 تتفق اليت السلف تعاليم واىل الكرمي القرآن اىل ابلرجوع وذلك معاً  اجملتمع ويف التعليم ويف الدين يف التجديد

 .(144) والطبيعة العقل مع
 من كبري  عدد لدى ماثالً  اجلديد االعتزال ابسم يسمَّ  مل وان ،االعتزال أتثري جند ،أخرى انحية من

 األفغاين الدين مجال الثائر املصلح حاول ولقد ،(145) عبده حممد الشيخ االستاذ طليعتهم ويف ،املفكرين
 أبهداف تلتقي" الكالمية" املشاغل وجعل ،املسلم الشرق بالد يف شاملة اصالحية هنضة حتقيق (146)

 االصالح علم حيمل مل ولكنه عبده حممد الشيخ وصديقه تلميذه به أعجب وقد ،السياسي االهتمام
 وال جلاهل استقالل ال وأن العلم، هو االستقالل عماد ان وجد إذ ،الثقايف االصالح جانب اىل السياسي

 املفكرين هؤالء ان البعض ويرى ،(147) وجوهه خمتلف يف للجمود وتنكر الدينية العلمية برسالته وآمن ،خمرف
واليت ارتكزت على احياء املنهج االعتزايل يف تناول  ،املعتزلة اجلديدة اليت ظهرت يف اهلند ملدرسة دامتدا هم

 مهمة جبوانب أتثروا قد املفكرين هؤالء بعض ان والراجح ،(148) الدينية الشؤون يف العقل وحتكيم الشريعة
 مجال والسيما العقلي ومنهجها يةالكالم املعتزلة طروحات يف ضمناً  املوجود املعتزيل السياسي الفكر من

 االهتمام أبهداف تلتقي الكالمية املشاغل وجعل شاملة اصالحية هنضة حتقيق حاول الذي االفغاين الدين
 .السياسي

 ابلنسبة ذلك كان  كما  هلم مستقل كيان  او دولة أتسيس على يعملوا مل املعتزلة ان القول وخالصة
 اليت والعقائد التيارات ضد اإلسالمية العقيدة عن الدفاع يف كبري  لبشك سامهوا ولكنهم والشيعة، للخوارج

 السياسية واملسائل القضااي أغلب يف رأي هلم وكان ،العباسي العصر خالل افسادها اىل هتدف كانت
 الفكر اثراء يف مؤثر بشكل سامهوا وبذلك هلم، واالرشاد الوعظ وتوجيه اخللفاء نصيحة ويف هلا، املعاصرين

 آرائهم طيات ضمن موجودة كانت  اليت املستنرية السياسية واآلراء االفكار من ابلكثري اإلسالمي سيالسيا
 .الالحقة العصور خالل وتطوره االسالمي السياسي الفكر تشكل يف كبري  اثر هلا كان  واليت الكالمية،
 او دينية كمدرسة  عاصرةملا الفرتة ويف ،احلديثة القرون يف وجود هلم يعد مل املعتزلة أن من الرغم وعلى

 االعتزايل ابلفكر أتثروا الذين واملسلمني العرب واملثقفني املفكرين بعض ظهر أنه اال مستقل اسالمي مذهب
 طروحات تضمنته الذي السياسي الفكر من هامة جبوانب أتثروا قد أهنم يف والريب ،العقلي املعتزلة ومبنهج
 .املعاصر االسالمي ابلواقع والنهوض والتنوير حلإلصال حماوالهتم يف الكالمية املعتزلة

 املنطقية الطبيعة ذات املستنرية وافكارهم املعتزلة عقالنية اىل ماسة حباجة الراهن عصران ويف اليوم وحنن
 جتاه عقالنية موضوعية رؤية وتبين الفكر حرية احرتام اىل وتدعو ،كبرية  أمهية للعقل تعطي واليت ،والناقدة

                                                        
 .372 -371 ص ،احلر والفكر املعتزلة ،عادل ،العوا -144
 ،ياالعرج :ينظر سريته عن التفاصيل من ملزيد .مصري اسالمي وجمدد وفقيه دين عامل وهو (م 1905 -1849) عبده حممد -145

 .403 -401ص ،والسياسية الدينية آراءه يف دراسة عبده حممد االمام ،ابقر مؤيد
 ،للتجديد ابلنسبة اإلسالمي الفكر اعالم أبرز من( م1897 -1838) األفغاين احلسيين صفدر السيد بن حممد الدين مجال -146

 -3172ص ،10ج ،اإلسالمية املعارف دائرة زموج ،"االفغاين الدين مجال مادة" ،أجناس ،جولدتسيهر .عشر التاسع القرن يف
3180. 

 .372 ص ،احلر والفكر املعتزلة ،العوا -147
 .137 -136 ص ،واحلديث القدمي بني املعتزلة ،احلليم عبد وطارق حممد ،العبده -148
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 االرهايب الفكر وحماربة ،الراهن االسالمي واقعنا مشاكل معاجلة أجل من ،والشرع قلالع بني وفيقوالت الدين 
 .الغريب الثقايف للغزو والتصدي األخرى االرهابية التنظيمات من وغريه داعش ميثله الذي املتطرف

 الخاتمة

الكالمية اليت كانت ذات تبني لنا من خالل هذا البحث ان مدرسة املعتزلة انتجت الكثري من البحوث 
مضمون ديين عقائدي هدفها الدفاع عن العقيدة اإلسالمية ابحلجج والرباهني واالدلة العقلية لكنها يف 

 جوهرها ذات طابع سياسي.
كما ان االصول اخلمسة ملدرسة االعتزال ال ختلو من االبعاد السياسية فاملعتزلة مثاًل من خالل أصل 

 ،رادة االنسانية ترفض فكرة اجلرب اليت قال هبا احلكام االمويون لتدعيم خالفتهمالعدل املرتبط حبرية اال
 واعمال ظاملة افعال من يرتكبون عما مسؤولني يكونون -يف نظر املعتزلة- احلكام هؤالء فأن وابلتايل

 االخالقية. الدولة الدعائم أهم من هو فالعدل ،العامة العدل ملبادئ منتهكة استبدادية
املنزلة بني املنزلتني اختذت املعتزلة موقفاً وسطاً بني الفرق االسالمية املختلفة يف حتديد  ل أصلومن خال

لذلك  ،كما ان أصل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يعد مبدأ سياسياً   ،اسم وحكم مرتكب الكبرية
وخالل فرتة التاريخ  ،فكريلا ملذهبهم اخلمسة األصول اىل استناداً  املعتزلة عند السياسية الرؤية تشكلت

 ومبنهج االعتزايل ابلفكر أتثروا الذين واملسلمني العرب واملثقفني املفكرين بعض ظهر احلديث واملعاصر
 طروحات تضمنته الذي السياسي الفكر من هامة جبوانب أتثر قد كما ان البعض منهم  ،العقلي املعتزلة
 .بواقع األمة اإلسالمية والنهوض نويروالت لإلصالح حماوالهتم يف الكالمية املعتزلة

 والمراجع المصادر

  األولية املصادر – أ
 هـ(. 330 ت) أمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، -
 .(ت. د ،زيدون ابن دار :بريوت) 1 ط الداينة، أصول عن اإلابنة -1
 النهضة مكتبة :القاهرة) 1ط ،الدين حميي حممد :تح ،املصلني واختالف االسالميني مقاالت -2
 (.هـ 1369 ،املصرية
 الكتب دار :القاهرة) 1 ط ،األغاين ،(هـ 356 ت) األموي القرشي احلسني بن علي األصفهاين، -3
 (.هـ 1347 ،املصرية
 الناجية الفرقة وبيان الفرق بني الفرق ،هـ(429 ت) التميمي طاهر بن القاهر عبد ،البغدادي -4
 (.ت.د ،سينا ابن مكتبة :قاهرةلا) ،اخلشت عثمان حممد :تح ،منهم

 فؤاد :تح ،املعتزلة وطبقات االعتزال فضل ،هـ(319 ت) أمحد بن عبدهللا القاسم أبو البلخي، -5
 .(م1974 ،التونسية الدار مطبعة :تونس) ،سيد

 هارون، السالم عبد :تح ،اجلاحظ هـ(، رسائل 255 ت)حبر بن عمرو عثمان أبو اجلاحظ، -6
 .(م1964 ،اخلاجني مكتبة :)القاهرة
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 ،والنحل واألهواء امللل يف هـ(، الفصل 456 ت) الظاهري أمحد بن علي ،االندلسي حزم ابن -7
 م(.1996 ،اجليل دار :بريوت) 2ط ،عمرية الرمحن وعبد ابراهيم حممد: تح

 ،السالم مدينة أو بغداد اتريخ هـ(، 463) اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو اخلطيب البغدادي، -8
 هـ(.1422 ،اإلسالمي الغرب دار :بريوت) 1 ط ،معروف عواد بشار :حت

 ،علي أحسان :تح ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات هـ(، 681 ت) حممد بن أمحد ،خلكان أبن -9
 (.م1994 ،صادر دار :بريوت)

 :تح لحد،ملا الراوندي ابن على والرد االنتصار هـ(، 300 بعد ت) حممد بن الرحيم عبد ،اخلياط -10
 .هـ( 1413 ،شرقية أوراق مطبعة :بريوت) 2 ط ،نيربج

 .(هـ 748 ت) أمحد بن حممد ،الذهيب -
 هـ(.1402 ،الرسالة مؤسسة :بريوت)3ط ،األرنؤوط شعيب :تح النبالء، أعالم سري -11
 م(.1982 ،الرسالة مؤسسة :بريوت) 3ط ،األرنؤوط شعيب :تح الرجال، نقد يف االعتدال ميزان -12
 واخلطب، املواعظ يف الذهب هـ(، اطواق538 ت) عمر بن حممود القاسم أبو الزخمشري، -13

 .(م 1813 ،السعادة مطبعة :القاهرة)
 وحممد حجازي أمحد :حتقيق والنحل، امللل ،(هـ 548 ت) الكرمي عبد بن حممد الشهرستاين، -14
 .(م 2006 ،األميان مكتبة :املنصورة) رضوان،
 املظفر، حممود :تقدمي ،ابالعتقاد يتعلق فيما االقتصاد ،(هـ 460 ت) احلسن بن مدحم الطوسي، -15

 هـ(.1406 اآلداب، مطبعة: النجف) النشر، منتدى مجعية :حتقيق
 هـ(. 415ت ) اهلمذاين أمحد بن اجلبار عبد القاضي -

 مكتبة: رةالقاه 3ط عثمان، الكرمي عبد: تح احلسني، بن أمحد :تعليق اخلمسة، األصول شرح -16
 .(م1996 وهبة،

 الدار مطبعة: )تونس سيد، فؤاد: تح املخالفني، لسائر ومباينتهم املعتزلة وطبقات االعتزال فضل -17
 .(م 1974 ،التونسية
: )القاهرة مدكور، ابراهيم: مراجعة قاسم، حممد حممود: تح والعدل، التوحيد أبواب يف املغين -18

 .(هـ 1382 ،الكتب دار مطبعة
 هـ(.276 ت) مسلم بن هللا عبد الدينوري، قتيبة ابن -

 .م(1934 االسالمية املطبعة :القاهرة) 1ط ،أمساعيل حممد :تص ،املعارف -19
 .(ت. د ،العريب الكتاب دار :بريوت) ،األخبار عيون -20
 ،أبراهيم الفضل أبو حممد :تح ،املرتضى هـ(، أمايل436 ت) احلسني بن علي ،املرتضى -21

 (.م 2004 ،العصرية املكتبة :بريوت)1ط
 2ط ،فلزر ديفلد سوسنة :تقدمي ،املعتزلة طبقات هـ(، 840ت) حيىي بن أمحد ،املرتضى أبن -22

 (.هـ 1407 ،املنتظر دار :بريوت)
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 2 ط ،اجلوهر ومعادن الذهب مروج ،(هـ 346 ت) احلسني بن علي احلسن أبو ،املسعودي -23 
 (.م1990 ،العاملي الكتاب دار :بريوت)

 ،املختارات املذاهب يف املقاالت أوائل هـ(، 413 ت) العكربي النعمان بن حممد بن حممد ،املفيد -24
 م(1973 ،احليدرية املطبعة: النجف) 3 ط ،الزجناين هللا فضل :تح

 واملشايخ، اآلابء على احلق أيثار يف الشامخ العلم ،(هـ 1108 ت) اليماين صاحل الشيخ املقبلي، -25
 (.هـ1331،مط .د :رةالقاه)

 ،واآلاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ هـ(، 845 ت) علي بن أمحد الدين تقي ،املقريزي -26
 (.هـ1270 ،صادر دار :بريوت)

 :تح ،والبدع األهواء أهل على والرد هـ(، التنبيه377 ت) الرمحن عبد بن أمحد بن حممد امللطي، -27
 (.م 1968 ،املثىن مكتبة :بغداد) الكوثري، زاهد حممد

 ،جتدد رضا :حتقيق ،الفهرست ،هـ( 385 ت) الوراق اسحاق بن حممد الفرج أبو ،الندمي أبن -28
 .(م 1971 ،مهر مطبعة :طهران)

 هلموت :تصحيح ،الشيعة فرق ،هـ( 310 حوايل ت) موسى بن احلسن حممد أبو ،النوخبيت -29
 .(م1931 ،الدولة مطبعة :استانبول) ،ريرت

 جع الثانويةراامل –ب 
 ،العريب االنتشــــــــــار مؤســــــــــســــــــــة :بريوت) 5 ط ،االســــــــــالم يف الســــــــــرية احلركات ،حممود ،مساعيلا -1

 م(.1997
 م(.1964 ،املصرية النهضة مكتبة :القاهرة) 7 ط ،االسالم ضحى ،أمحد ،أمني -2
 ،اهلالل دار :)القاهرة ،احلق عبد العزيز عبد :تر ،واحملنة حنبل بن أمحد ،ملفيل ولرت ،ابتون -3

 م(.1958
: قم) ،4العدد ،التقريب رسالة جملة ،املقارن الكالم لعلم املنهج يف دراسة ،علي عباس ،الربايت -4
 (.هـ1414 ،اإلسالمية املذاهب بني للتقريب العاملي اجملمع
 ،مصر هنضة مكتبة :القاهرة) ،اهلجري الرابع القرن هناية اىل املعتزلة أدب ،احلكيم عبد ،بلبع -5

 .(م1959
 (.م 1947 ،مصر مطبعة :القاهرة) ،املعتزلة ،حسن زهدي ،هللا جار -6
 ،منشورة غري دكتوراه أطروحة ،األموي العصر يف وتطورها القدرية ،شهاب عباس هناد ،اجلبوري -7

 (.م 2006 ،اآلداب كلية  مكتبة :بغداد)
 ،تراثنا جملة ،منه املفيد الشيخ وموقع ،تطوره ،نشأته ،اإلمامية عند الكالم ،رضا حممد ،اجلعفري -8

 (.هـ 1413 ،مهر مطبعة :قم) ،الرتاث ألحياء -- البيت آل مؤسسة ،31و 30 العددان
 اجملمع :قم) ،28 العدد ،التقريب رسالة جملة ،االسالمي ومفهومها الشفاعة ،حسن ،اجلواهري -9
 .(ت. د ،اإلسالمية املذاهب بني للتقريب العاملي
 .أجناس ،جولدتسيهر -
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 ،وآخرون الشنتاوي أمحد :ترمجة ،اإلسالمية املعارف دائرة موجز ،"االفغاين الدين مجال مادة" -10
 .(م1998 ،الفكري لإلبداع الشارقة مركز :املتحدة العربية االمارات) 1ط

 عبد العزيز وعبد القادر عبد حسن وعلي موسى يوسف حممد :تر ،اإلسالم يف والشريعة العقيدة -11
 .(ت. د ،العريب الكتاب دار مطابع :القاهرة) 2 ط ،احلق

 ،منشورة غري دكتوراه أطروحة ،(هـ 247 -132) العراق يف الفكرية احلركة ،مزابن سهيلة ،حسن -12
 .(م 1992 ،اآلداب كلية  ،بغداد جامعة)

 .(م 1967 ،مسيا مطبعة :بريوت) ،املعتزلة تفكري يف العقلية النزعة ،فهمي علي ،خشيم -13
 .(م1990 ،الثقافة دار :بريوت)1ط ،وشعراً  فكراً  االسالمية الفرق ،نبيل ،خليل -14
 اجملمع :قم) ،20 -19 العدد ،التقريب رسالة جملة ،العريب األدب على املعتزلة أثر ،فاحل ،الربيعي -15
 .(ت .د ،اإلسالمية املذاهب بني للتقريب العاملي

 م(.1984 ،االضواء دار :بريوت) ،اإلسالمية السياسية النظرايت ،الدين ضياء ،الريس -16
 .(م 2005 ،للماليني العلم دار :بريوت) 16ط ،األعالم ،الدين خري ،الزركلي -17
 ،التقريب رسالة جملة ،الكالمية اإلسالمية املذاهب بني التقريب ،الرحيم عبد أمحد ،السائح -18

 م(.1993 ،ميةاإلسال املذاهب بني للتقريب العاملي اجملمع: قم) 3العدد
 .(هـ 1424 ،اإلسالمي النشر مؤسسة :قم) 4ط ،النحل و امللل يف حبوث ،جعفر ،السبحاين -19
 3ط ،صدقي وإحسان مؤنس حسني: ترمجة ،االسالم تراث ،بوزورث وكليفورد جوزيف ،شاخث -20

 .(م 1998 ،الرسالة مطابع :الكويت)
"  الدين أصول يف اإلسالمية الفرق آلراء ةفلسفي دراسة الكالم علم يف ،حممود أمحد ،صبحي -21

 .(م 1982 ،اجلامعية الثقافة مؤسسة :)اإلسكندرية 4 ط ،" املعتزلة
 ،األرقم دار :برمنجهام) 1ط ،واحلديث القدمي بني املعتزلة ،احلليم عبد وطارق حممد ،العبده -22
 م(.1987
 ،)القاهرة ،1196 العدد ،املتمدن احلوار لةجم ،العقل ثورة املعتزلة -الكالم علم يف ،خمتار ،العريب -23
 .(م 2005
 ،الكوفة آداب جملة ،والسياسية الدينية آراءه يف دراسة عبده حممد االمام ،ابقر مؤيد ،االعرجي -24

 .9العدد ،1مج (،م 2011 ،الكوفة جامعة)
 احلرية دار :ددابغ) ،4 العدد ،التاسع اجمللد ،املورد جملة ،اإلسالم يف العقل ،شوكت ،عليان -25
 .(م 1981 ،للطباعة
 .حّممد ،عمارة -

 (.م 1984 ،العربية املؤسسة :بغداد) 2 ط ،اإلسالمية األحزاب ونشأة اخلالفة -26
 (.م 1972 ،العربية املؤسسة :بريوت) 1 ط ،اإلنسانية احلرية ومشكلة املعتزلة -27
 املأمون خالفة من والسياسية الفكرية ياةاحل يف وأثرهم بغداد يف املعتزلة ،شوقي أمحد ،العمرجي -28

 (.م 2000 ،مدبويل مكتبة :القاهرة) 1ط ،هـ(247 -198) سنة من هللا على املتوكل وفاة حىت
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 جامعة :)اهلند 1ط ،خان أمحد سيد( السري) مقاالت من املنتقى ،الدين صالح حممد ،العمري -29 
 .(هـ1428 ،اإلسالمية كره  علي

 .(ت.د ،للطباعة األهايل :دمشق) 1ط ،احلر والفكر ةعتزلامل ،عادل ،العوا -30
 218 - 198) املأمون العباسي اخلليفة عهد يف الداخلية السياسة ،عبيد دنيان نعيم ،الغراوي -31

 .م(1993 ،اآلداب كلية  مكتبة :بغداد) ،منشورة غري ماجستري رسالة هـ(،
 ط ،صاحل ساملة :تر ،للهجرة والثالث الثاين القرنني يف واجملتمع الكالم علم ،جوزيف أس، فان -32

 (.م 2008 ،اجلمل منشورات :)بغداد 1
 ،االرشاد مطبعة :بغداد)1 ط ،اإلسالمية والعقائد الفرق يف دراسات ،احلميد عبد عرفان ،فتاح -33
 .م(1967
 .(م1973 ،املصرية االجنلو مكتبة ،القاهرة) األول العباسي العصر ،املنعم عبد ،ماجد -34
 .(ت .د ،املعارف دار :القاهرة) ،املعتزلة عند السياسي الفكر ،جناح ،حمسن -35
 م(.1978 ،التعارف دار :بريوت) ،إسالمية فلسفات ،جواد حممد ،مغنية -36
 (.ت .د ،املعارف دار :القاهرة) 9 ط ،اإلسالم يف الفلسفي الفكر نشأة ،سامي علي ،النشار -37
 الكالم يف الثاين القرن وأستاذ االسالم يف الكالمية احلركة رائد احلكم بن هشام ،هللا عبد ،نعمة -38
 (.م 1985 ،اللبناين الفكر دار :بريوت) 2 ط ،واملناظرة

 املراجع االجنبية  :ثالثًا
- Macdonald, Duncan Black. 

39- Development of Muslim theology, Jurisprudence and constitutional 

theory,(Lahore:unit printing press,1903). 

 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلراءدراسة تحليلية -المرونة الستراتيجية ادارة الجودة الشاملة في  اثر

 -عينة من منتسبي شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات

The effect of total quality management in strategic 

flexibility -An analytical study of the opinions of a 

sample of employees of Al Furat State Company for 

Chemical and Pesticides Industries- 
 Assistant prof. Sahar Abbas Hussein(1)أ.م سحر عباس حسين

 (2)أ.م.د محمود فهد الدليمي

DR. assistant prof. Mahmoud Fahd al-Dulaimi 

 DR. prof. Meithak Hatef Alfatlawy        (3)تالويأ.د ميثاق هاتف الف

 ملخصال

والتخطيط  ،يهدف البحث بصورة اساسية اىل حتديد اثر ادارة اجلودة الشاملة أببعادها الفرعية )القيادة
وادارة  ،والرتكيز على املوارد البشرية ،واملعلومات والتحليل والتحسني،والرتكيز على الزبون،االسرتاتيجي

يف املرونة االسرتاتيجية على مستوى عينة من منتسيب شركة الفرات العامة  (عمالة، ونتائج االلعملي
( فرداً، انطالقا من مشكلة حبثية شخصت بعدة تساؤالت 216للصناعات الكيمياوية واملبيدات بلغت )

استبانة  ية للبحث اعدتولتجذير االسس الفلسف ،تضمنت مدى ادراك متغريات البحث والعالقة بينهما
( Lin et al, 2014ومقياس ) ،( لقياس ادارة اجلودة الشاملةTarı et al,2007) عتماد على مقياسابال

اذ يقوم البحث  ،جرى التحقق من صدقها ابستخدام اختبارات احصائية مناسبة ،لقياس املرونة االسرتاتيجية

                                                        
 .كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  -1
 كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  -2
 القتصاد/جامعة كربالء.كلية االدارة وا  -3
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ة جاهزة الختبار وحتليل بربامج احصائيعان الباحثون فرضيات فرعية، واست 7تفرع عنها  ،على فرضية رئيسة 
وقد توصل البحث اىل مجلة من االستنتاجات  ،( ومنذجة املعادلة اهليكلية،spssهذه الفرضيات منها برانمج )

وتبين هذه املمارسات بشكل  ،ان اهتمام ادارة الشركة مبمارسات ادارة اجلودة الشاملةوالتوصيات من امهها 
. نة اسرتاتيجية متكنها من التعامل مع التغريات البيئية املستمرةالمتالك مرو  يقود الشركة ،صحيح ومستمر

تعزيز ممارسات ادارة اجلودة الشاملة يف شركة الفرات العامة وتطبيقها وتوظيفها يف واوصى البحث بضرورة 
 .ةئية والتنافسيعمليات الشركة بشكل صحيح هبدف زايدة قدرة الشركة على مواجهة التهديدات البي

مناذج املرونة ،املرونة االسرتاتيجية ،ابعاد ادارة اجلودة الشاملة ،ادارة اجلودة الشاملة :الكلمات املفتاحية
 .االسرتاتيجية

Abstract 
The main objective of the research is to determine the effect of total 

quality management by its sub-dimensions (leadership, strategic planning, 

customer focus, information, analysis and improvement,human resources 

focus, process management, and business results) in the strategic flexibility 

at the level of a sample of employees of Al Furat state Company for 

Chemical and Pesticides Industries amounted to (216) individuals, based on 

a research problem diagnosed by several questions, including the extent of 

awareness of research variables and their relationship, and to root 

philosophical foundations A questionnaire was prepared based on Tarı et al, 

2007 to measure total quality management, and Lin et al, 2014 to measure 

strategic flexibility. 

Validity was verified using appropriate statistical tests. The research is 

based on a main hypothesis, of which 7 sub-hypotheses are subdivided, The 

researchers used ready statistical programs to test and analyze the 

hypotheses of the research, including the program (spss) and structural 

equation modeling. The research has reached a number of conclusions and 

recommendations, the most important of which is that the company's 

management interest in total quality management practices, and the 

adoption of these practices properly and continuously, leads the company 

to possess strategic flexibility to deal with ongoing environmental changes. 

The research recommended the need to strengthen the practices of total 

quality management in Al Furat state Company and its application and 

employment in the company's operations properly in order to increase the 

company's ability to face environmental and competitive threats. 

Keywords: Total quality management, TQM dimensions, strategic 

flexibility, strategic flexibility models. 
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 منهجية البحث -المبحث االول:

كاخلارطة اليت يستدل عن طريقها مسار املتغريات والكشف عن طبيعة تداخالهتا   البحثتعد منهجية 
قد ُخصص هذا املبحث لعرض مسارات الدراسة ووضع الركيزة االوىل للجانب امليداين و و العالقات بينها، 

واهم األدوات والوسائل اليت اعتمدت  ،والفرضيات ،واالهداف ،واالمهية ،البحثإذ يتضمن مشكلة  ،فيها
 لتحقيق توجهات الدراسة وكما أييت:

 اوال: املشكلة
ووصل إىل ذروته ليصبح  ،ارتفع مستوى الوعي جتاه إدارة اجلودة الشاملة يف العقود األخرية بشكل كبري

تلف الشركات يف خم اذ تستخدم العديد من ،(Arumugam et al,2008:636جمااًل راسًخا لألحباث )
 Sit et)،(Mosadeghrad,2014:544لتحقيق جناحها يف مجيع أحناء العامل ) TQMالقطاعات فلسفة 

al,2009:958)؛(Talib et al,2010:113)، وزايدة وعي املستهلك  ،بسبب املنافسة العاملية الشديدة
 تستطيع الشركات العمل يف حىتو  وحتقيق موقع على مستوى عاملي. ،ونقل التكنولوجيا السريع ،ابجلودة

طور القدرة على االستجابة هلا عن طريق تعزيز مرونتها تينبغي ان ت ،ؤثر يف ادائها وقدرهتا التنافسيةبيئة ت
ياهتا وتطوير مواردها وامكان ،السرتاتيجية واليت يضفي وجودها مزيدًا من النظرة االجيابية للتغريات البيئية

ما يسهم يف حتقيق  ،دات واملخاطر احملتملةغالل الفرص املتاحة وجتنب التهديبشكل جيعلها قادرة على است
 .ميزة تنافسية

يف  ر  يف تساؤل رئيس مفاده: هل ملمارسات إدارة اجلودة الشاملة دو  البحثوميكن اختصار مشكلة 
 يس التساؤالت الفرعية اآلتية:ويتفرع من هذا التساؤل الرئ ؟حتقيق املرونة السرتاتيجية

 ؟ما مستوى ممارسات ادارة اجلودة الشاملة اليت تتبناها الشركة قيد الدراسة .1
 ؟. ما مستوى املرونة السرتاتيجية اليت تتمتع هبا الشركة قيد الدراسة2
 ؟ة قيد الدراسة. ما مستوى ارتباط وأتثري ممارسات إدارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتاتيجية يف الشرك3

 االهداف  ثانيا:
 ترمي الدراسة احلالية إىل حتقيق ما أييت:

 .التعرف على مستوى تبين ممارسات إدارة اجلودة الشاملة لدى الشركة عينة الدراسة.1
 . الكشف عن مدى املرونة السرتاتيجية يف الشركة قيد الدراسة.2
 .السرتاتيجيةإدارة اجلودة الشاملة واملرونة  اليت تربط بني ها. التعرف على طبيعة العالقة ونوع3

 ثالثا: االهمية
احلايل طرحًا فكراًي حياول االرتكاز على عنصر  يعد البحثتربز امهية الدراسة من أمهية متغرياهتا، اذ 
العديد من الدراسات  واملرونة السرتاتيجية. اذ اكدت TQMاحلداثة يف الطروحات ذي العالقة مبمارسات

ثريات البيئة اخلارجية والداخلية تيجية اليت تعد مهمًة ملواجهة أتامتالك املنظمات للمرونة السرتا على ضرورة
(Fan et al,2012:712)،   تربز األمهية العملية من تناول القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات كما
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ب فضال عن أتثريه يف اجلوان ،البلدالقتصادية واالجتماعية والبيئية يف ااملهمة ملا له من أتثري يف اجلوانب  
 .االخرى

 منهج البحث رابعا:
على ترمجة الوضع او احلدث  هينصب اهتمام الذياحلايل على املنهج الوصفي التحليلي  بحثاعتمد ال

كما حيدد ،والظروف اليت حتيط هبا،احلايل، و يقوم بوصف خصائص الظاهرة ومكوانهتا والعوامل املؤثرة فيها
يعىن كشف احلقائق  فهو(. 2009:95ر يف تلك الظاهرة )املغريب،العالقات االرتباطية بني املتغريات اليت تؤث

او جمموعة من االفراد مع تسجيل داللتها وخصائصها وتصنيفها وكشف الراهنة اليت تتعلق بظاهرة او موقف 
 .(1998:108ارتباطها مبتغريات اخرى ولفت النظر اىل ابعادها املختلفة. )شفيق،

 فرضيات البحث خامسا:
 ضية رئيسة واحدة وتنبثق عنها سبع فرضيات فرعية وكااليت ت البحث بفر تتمثل فرضيا

املرونة يف مارسات إدارة اجلودة الشاملة ملداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال :H0الفرضية الرئيسة: 
  .السرتاتيجية

 .يجيةونة السرتاتاملر يف  لبعد القيادةداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية االوىل:
 املرونة السرتاتيجية.يف  للتخطيط االسرتاتيجيداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية الثانية:
 .املرونة السرتاتيجيةيف  للرتكيز على الزبونداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية الثالثة:

املرونة يف  للمعلومات والتحليل والتحسنينوية داللة مع وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية الرابعة:
 السرتاتيجية.

 املرونة السرتاتيجية.للرتكيز على املوارد يف داللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية اخلامسة:
 السرتاتيجية.املرونة يف  الدارة العمليةداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرضية الفرعية السادسة:

 السرتاتيجية.املرونة يف  لنتائج االعمالداللة معنوية  وذ أتثريوجد يال  -الفرعية السابعة:ضية الفر 
 سادسا: مخطط البحث

يقدم خمطط الدراسة تصورا عن طبيعة العالقات اليت تربط بني املتغريات وما ينتج من هذه العالقات 
 .(1الشكل )ملخطط املوضح يف هدافها مت تصميم اوما ينعكس عنها، يف ضوء مشكلة الدراسة وا



  

 يجية اثر ادارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتات 

79 

 االمنوذج الفرضي للبحث( 1شكل)

 حدود البحث: سابعا:
 على ثالثة جوانب هي: البحثتوزعت حدود 

، إذ 30/8/2019ولغاية  3/1/2019للمدة من للبحث احلدود الزمانية: امتدت احلدود الزمانية  .أ
 للبحث. تضمنت هذه املدة اعداد اجلانب النظري فضاًل عن اجلانب امليداين

احلدود املكانية: متثلت احلدود املكانية للدراســـــــــــــــة بشـــــــــــــــركة الفرات العامة للصـــــــــــــــناعات الكيمياوية  .ب
 واملبيدات.

ممارســات إدارة اجلودة الشــاملة  امه نيمعرفي حمورينعند بحث احلدود الفكرية: تقف احلدود الفكرية لل .ج
واالدارة حقــل إدارة اجلودة الشــــــــــــــــاملــة ا متتــد جــذوره الفكريــة اىل مــواملرونــة الســـــــــــــــرتاتيجيــة، وكال منه

 السرتاتيجية على الرتتيب.
 :ادوات الدراسة ثامنا:

 -ت واملعلومات:مت االعتماد على االدوات اآلتية يف عملية مجع البياان ،بحثمن اجل حتقيق اهداف ال
اجلـــانـــب النظري: اعتمـــد البـــاحـــث على مـــا توافر من مصـــــــــــــــــادر مكتبيـــة والكرتونيـــة متثلـــت ابلكتــب  -1

املوجودة يف  ،بحثلدورايت والرســـــــائل واالطاريح اجلامعية والبحوث العلمية ذي العالقة مبتغريات الوا
 املكتبات او على شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(.

 بحثمتثل االســـتبانة االداة الرئيســـة يف مجع البياانت واملعلومات مبا يتعلق مبتغريات ال اجلانب امليداين: -2
ابالعتماد على  هاا على تشــــــخيص متغريات الدراســــــة وقياســــــبشــــــكل يعكس قدرهت واليت مت تصــــــميها

 ،( لقيــاس ادارة اجلودة الشــــــــــــــــاملــةTarı et al,2007مقــاييس جــاهزة اذ مت االعتمــاد على مقيــاس )
فضــــــــــــال عن عرضــــــــــــها على جمموعة من  ،( لقياس املرونة االســــــــــــرتاتيجيةLin et al, 2014ومقياس )

واحلكم على صـــــالحية وانتماء فقرات  لالســـــتفادة من آرائهم العلميةاحملكمني من ذوي االختصـــــاص 

 ادارة اجلودة الشاملة

  
 
 نتائج االعمال ادارة العملية الرتكيز على املوارد البشرية  املعلومات والتحليل الرتكيز على الزبون التخطيط االسرتاتيجي القيادة

 املرونة االسرتاتيجية 
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تضــمن معلومات شــخصــية تعريفية عن  االول -اور:ثالثة حماالســتبانة. وقد اشــتملت االســتبانة على  
 الرئيسة. بحثمقاييس متغريات الن ان االخر اوتضمن احملور  ،لى فقرات االستبانةاملستجيبني ع

 تهوعين البحثمجتمع  تاسعا:
 بحث: متثل شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات جمتمع البحث.جمتمع ال -1
اذ تســحب العينة  ،لدراســتهتعرف عينة الدراســة اهنا جزء من اجملتمع يلجأ اليه الباحث بحث: عينة ال -2

( فردا 320) اختيار عينة قصـــــدية بلغتمت فقد  لذامن اجملتمع لغرض دراســـــة صـــــفاته وخصـــــائصـــــه، 
اســــــتباانت غري  8اســــــتبعاد )، وبعد اســــــتبانة (224) منهااســــــرتجع  ،انة الدراســــــةعت عليهم اســــــتبوز 

م ومعاونيه، واملديرين اســــتبانة للتحليل. وزعت االســــتبانة على املدير العا (216ت )عخضــــ ،صــــاحلة(
ع يف خمتلف املســــــــــــتوايت االدارية، فضــــــــــــال عن جزء من املوظفني الفنيني واالداريني يف الشــــــــــــركة جمتم

 الدراسة.
 حسب البياانت العامة وكما أييت: بحث( وصفا لعينة ال1يوضح اجلدول ): وصف افراد العينة -3

 بحث( وصف عينة ال1اجلدول )
 النوع االجتماعي

 انثى ذكر

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

143 0.66 73 0.34 

 الفئة العمرية

 فأكثر-60 50-59 40-49 30-39 20-29

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

5 0.02 45 0.21 114 0.53 46 0.21 6 0.03 

 المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم اعدادية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

47 0.22 48 0.22 109 0.51 4 0.02 5 0.02 3 0.01 

 المنصب الوظيفي

 موظف مسؤول وحدة مدير شعبة مدير قسم معاون مدير عام مدير عام

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

- - 2 0.01 19 0.09 46 0.21 24 0.11 125 0.58 

 ترك بهالتدريبية المشعدد الدورات ا

 فاكثر-10 9-7 6-4 3-1 ال يوجد

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

12 0.05 67 0.31 62 0.29 19 0.09 56 0.26 

 من اعداد الباحثني :املصدر
لعينة اذ شكلت نسبة نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة االانث ضمن أفراد ا نَّ أ( جند 1من اجلدول )

اىل  نيوقد يعزى هذا الفارق ابعتقاد الباحث ،(%34ث نسبة )%( يف حني شكلت االان 66الذكور )
 ةطبيعة عمل الشركة الذي يتسم ابخلطورة نوعا ما كوهنا تنتج منتجات كيمياوية ومبيدات ما ينتج عنه اخبر 

 بنسبةسنه،  49-40ترتاوح اعمارهم بني افراد العينة  كما ان اغلبت قد ال تتحملها النساء.  وغازا
 كانت  نسبة احلاصلني على شهادة البكالوريوس وجند ان( %21( بنسبة )59-50الفئة )تلتها ( 53%)
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ب تشري (، وهي نس%21.7(، وبعدها فئة االعدادية بنسبة )%22( مُثَّ فئة محلة الدبلوم بنسبة )50%)
ما يكون له أتثري يف ادراك  ،جامعية ومؤهالت علمية جيدةإىل ان غالبية افراد العينة ميتلكون شهادات 

( من %95( أن )1يتضح من اجلدول ) ،كمامتغريات الدراسة والقدرة على تشخيص العالقات بينها
لديهم تصور واضح عن ممارسات .ما يعين ان معظم افراد العينة تدريبيةالعينة كانوا قد اشرتكوا يف دورات 

ما يؤشر امكانية  ت الدراسة،وهذا يدل على واقعية اجاابت افراد العينة عن متغرياإدارة اجلودة الشاملة، 
 االعتماد عليها.

 المبحث الثاني: الجانب النظري

 Total Quality Managementاملطلب االول: ادارة الجودة الشاملة 

 الشاملةمفهوم إدارة اجلودة  -1
اكثر املفاهيم الفكرية  ( منTQM" Total Quality Management"الشاملة )تعد ادارة اجلودة 

فقد ازدهرت يف اواخر الثمانينات ومطلع  ،والفلسفية اليت حظيت ابهتمام واسع من لدن املفكرين والباحثني
وتبنتها العديد من املنظمات، وبذلك حتولت من مفهوم بسيط اىل مدخل  ،التسعينيات من القرن املاضي

 ،(، فهي نظام متكامل موجه حنو حتقيق حاجات الزابئنSlack & Lewis,2008:266)شامل للعمليات 
والتأكيد على التحسني املستمر لعمليات  ،ختاذ القرارواعطاء صالحيات اكرب للموظفني تساعدهم يف ا

 ،وقد وصفت ابهنا املوجه الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية وثورة احلواسيب )الرتتوري.انتاج السلع واخلدمات
 الرامية واملبادئ واألساليب واألدوات فلسفة إدارية تكاملية (. اذ تعرف ادارة اجلودة الشاملة ابهنا25:2005

 إىل التحسني املستمر ألداء املنتجات والعمليات واخلدمات لبلوغ وجتاوز توقعات العميل وارضائه
(Antony et al,2002:551 وهي .) عن موقف كل فرد ثقافة تتضمن االلتزام الشامل ابجلودة وتعبري

رائق مر للمنتجات واخلدمات عن طريق االبداع يف استخدام الطيشرتك يف عملية التحسني املست
لإلدارة حياول احلفاظ على حتسني مستدام يف  شامال اهنج (، او اهنا متثلLogothets,1997:5.)العلمية

عبارة ن ابهنا هلا اخرو (. وتناو Alimohammadlou & Eslamloo,2016:105) األداء الكلي للمنظمة
ة يف تطور إدارة فهو ميثل أحدث مرحل ،عن امنوذج إلدارة اجلودة يعتمد على مشاركة اجملتمع ككل

أن إدارة اجلودة الشاملة قد حظيت ابهتمام (. فعلى الرغم من Zhang-bing et al,2010:499).اجلودة
 roldan et)والوضوح عن مفهومها وتعريفاهتا إال أن هناك نقصاً يف االتفاق  ،كبري يف األدبيات اإلدارية

al,2012:183 ) عن مفهوم ادارة اجلودة الشاملة فقد اختلف اجلميع اراء الباحثني  يف اً تبايناذ جند ان هناك
فلسفة ادارية واخرى ثقافة وقد تكون هنجاً ورمبا  ةفهي مر  ،تبعا اىل االساس الذي يرتكزون عليه تهايف ماهي

ادارة اجلودة الشاملة ابهنا مفهوم شامل يتضمن املمارسات واالدوات والتقنيات كننا تعريف امنوذج. وعليه مي
ذات العالقة ابجلودة اليت يتم تنظيمها يف اطار متماسك، تستند اىل التزام االدارة العليا والتكامل مع 

كل اجزاء    املستمر يفالسرتاتيجية الكلية للمنظمة و الرتكيز على املوارد البشرية هبدف حتقيق التحسني
 وعمليات املنظمة ومبا يضمن توليد قيمة إلرضاء الزابئن واالحتفاظ هبم.
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 امهية ادارة اجلودة الشاملة  -2 
بدأت الشركات هتتم بشكل كبري إبدارة اجلودة بعّدها جزءًا ال يتجزأ من خطط أعماهلم السرتاتيجية 

(Kahreh et al,2014:600)،  حسني واالستدامة يف كل من شركات يف تنفيذ التفهي متثل العامل األساس
(. وزايدة احلصة السوقية للشركات Alimohammadlou & Eslamloo,2016:106اخلدمات والتصنيع )

ومن مَث حتسني قدرهتا التنافسية. فاجلودة مكون أساس وعامل جناح ألي منظمة لزايدة األداء املنظمي 
كما (  Ooi et al,2007:62-77)،(Ozdal & Oyebamiji,2018:1واإلنتاجية وحتسني أداء املوظفني )

: 2007تعين الرايدة واالمتياز يف عمل االشياء وحتقيق اهداف ورغبات املستفيدين ابستمرار )الطيب، 
اخنفاض مستوايت و تقليل العيوب وختفيض معدالت إعادة العمل  يفوتربز امهية ادارة اجلودة الشاملة (. 57

القدرة التنافسية لألعمال، وزايدة احلصة السوقية واألرابح، وزايدة املرونة  اليف، وتعزيزاملخزون، وخفض التك
، فضال عن (Mosadeghrad,2006:607) (،Al-Shammari,2013:59)وزايدة رضا املوظفني و العمالء 

حتسني االتصاالت والتعاون بني الوحدات، و زايدة االبتكارات والتحسني املستمر )عبد الرزاق 
 (.44-23: 2008،وعلي
 ابعاد ادارة اجلودة الشاملة  -3

. وقد بذلت حماوالت عدة لتوليف األطر TQMالشاملة إدارة اجلودة  ابعادال يوجد إمجاع كبري على 
العلمية لقياس هذه االبعاد، ومت إجراء العديد من األحباث لدى عدد من الباحثني و األكادمييني 

(Jitpaiboon & Rao, 2007) ، حباث، مت تطوير الغالبية العظمى من املفاهيم هذه األ أساسوعلى
 ،(Rashid & Taibb,2016: 1090والنظم السرتاتيجية للجودة ) واألدوات والطرائق والعمليات االدارية

جائزة مالكومل ابلدريج  يفاملدرجة الشاملة اىل ان ممارسات إدارة اجلودة هذه االحباث وقد خلصت 
(Malcolm Baldrige National Quality Award MBNQA)  مقبولة على نطاق واسع يف اجملتمعات

سيتم اعتماد هذه املمارسات كابعاد  لذا ،(Jitpaiboon & Rao,2007) الدولية كمعيار دويل للجودة
 & Ahire et al., 1995; Deanاجلودة الشاملة يف هذا البحث انسجاما مع دراسات )لقياس ادارة 

Bowen, 1994; Juran, 1995; Prajogo & Sohal, 2003; 2004 ،Talib et al,2010:114-115) ،
بىن ميكن ألي منظمة استخدامها لتقييم تطبيق ادارة اجلودة الشاملة  سبعة MBNQAتوظف معايري اذ 

 وتنفيذها وكما أييت:
وأساسية ألداء برامج  ةييعد التزام االدارة العليا )القيادة( وسيلة ضرور  :القيادة )التزام اإلدارة العليا( -أ

اجلودة الشاملة بنجاح. فاإلدارة العليا مسؤولة عن حتديد أهداف اجلودة و السرتاتيجيات واملوارد الالزمة 
 .(Shahin,2011: 106لتنفيذ برانمج إدارة اجلودة الشاملة )

التنظيمية العامة  : هو العملية اليت حتدد هبا اإلدارة العليا األغراض واألهدافالتخطيط السرتاتيجي -ب
 Mondyوكيفية حتقيقها. فالتخطيط السرتاتيجي هو عملية مستمرة تتغري ابستمرار إلجياد ميزة تنافسية. )

& Martocchio,2016:101.) 
تشري الدراسات احلديثة إىل أن إدارة اجلودة الشاملة ال ميكن أن توجد بدون  الرتكيز على الزبون: -ج

أكثر من جمرد إرسال استطالعات للرأي. فهو جزء من عملية تؤدي إىل  دعالرتكيز على الزابئن. اذ ي
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 & Goetsch)حتسينات مستمرة يف املنظمة تؤدي بدورها إىل رضا العمالء واالحتفاظ هبم.
Davis,2014:108.) 

يشتمل عنصر املعلومات والتحليل على مدى وصالحية حتليل املعلومات والتحليل والتحسني:  -د
ام البياانت واملعلومات لزايدة التميز يف اجلودة وحتسني األداء التشغيلي والتنافسي. كما يغطي دخوإدارة واست

 (.Coskun,2002:49كفاية بياانت الشركة ومعلوماهتا ونظام التحليل لدعم حتسني الشركة.)
ة، ومن أي منظم وقيمة يفتعد املوارد البشرية من االصول األكثر أمهية الرتكيز على املوارد البشرية:  -هـ

اذ يعد  (،Rokke,2013:17مثَّ فإن املوارد البشرية عنصر أساس يف التحول الناجح إلدارة اجلودة الشاملة )
يؤثر يف مشاركة املوظفني للتغلب على  مباأن تركز املنظمات على نظام التدريب واحلوافز من الضروري 

 (.Sahoo & yadav,2018:546مشكلة املقاومة.)
جمموعة من األنشطة اليت ختلق القيمة يف شكل سلع وخدمات عن طريق حتويل  العملية:ادارة  -و

و تعين تطبيق نظام من العمليات داخل املنظمة وحتديد  (Heizer, 2017: 4) املدخالت إىل خمرجات
 (.ISO9001:2008)النتائج املرغوبة. لتحقيقالعمليات والتداخالت بينها وادارهتا 

يهتم هذا البعد بفحص أداء املنظمة يف ضوء أهداف أعماهلا الرئيسة املرتبطة برضا  االعمال:نتائج  -ز
الزبون، و االداء املايل والسوقي، واملوارد البشرية، وأداء اجملهزين والشركاء، االداء التشغيلي، و احلوكمة 

تلك بته إىل توايت نس( فضال عن فحص مس274: 2019 ،واملسؤولية االجتماعية،)الطائي وعبد اهلادي
 (.Krajewski et. al., 2010: 221اليت تكون للمنافسني واملنظمات املماثلة االخرى )

 املطلب الثاني: املرونة االسرتاتيجية 

 مفهوم املرونة السرتاتيجية: -1
بة يف بيئة شديدة التغيري والتغري، حتتاج املنظمات إىل أن تتمتع ابملرونة السرتاتيجية من أجل االستجا

ة. وتتمثل املرونة االسرتاتيجية يف قدرة املنظمة على حتديد التغريات الرئيسة يف البيئة الت بسرعللمشك
اخلارجية، وسرعة حتويل املوارد إىل مسارات عمل جديدة استجابة لتلك التغريات، واالدراك والتصرف 

 :Hagen et al, 2006حلالية )بسرعة عندما حيني الوقت لوقف أو عكس االلتزامات املتعلقة ابملوارد ا
، اذ تتطلب إجياد التوازن الصحيح بني االلتزام ابملوارد الالزمة لتنفيذ القرار وجتنب استثمار األموال (195

، تتيح املرونة االسرتاتيجية درجة معينة من االستقرار (Shimizu & Hitt,2004:44)يف املشاريع السيئة. 
(،كما Jamieson, 2014:29تنظيمية والظروف املتغرية )يجيات الاالسرتاتعن طريق احلفاظ على التوازن بني 

تعرف ابهنا تطوير اخليارات السرتاتيجية البديلة اليت يتم فيها تنفيذ اخليار األكثر مالءمة وفًقا لسمات التغري 
لى او هي القدرة ع (.Combe. 2012:1260يف بيئة األعمال كما مت إدراكها وتقييمها من املنظمة )

يريات املقصودة والتكيف مع التغريات البيئية من خالل التغيريات املستمرة يف النشاطات اع ابلتغاالسر 
 :Nadkarni & Narayanan, 2007االسرتاتيجية احلالية، ونشر األصول واسرتاتيجيات االستثمار )

االستباقية و اتيجية ات االسرت ابهنا جمموعة القدرات واملبادر املرونة السرتاتيجية  (. وعلية ميكن تعريف245
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التفاعلية اليت متتلكها املنظمة واليت تزيد من قابليتها على مواجهة التغريات البيئية املستمرة مبا يضمن للمنظمة  
 و حتسينهما.أاالبقاء على ميزهتا التنافسية و حصتها السوقية احلالية 

 مناذج املرونة االسرتاتيجية -2
ها مقاييس تؤشر املرونة دّ عَ عها او مصادر احلصول عليها بِ ريق انواجية عن طيتم قياس املرونة االسرتاتي

ضم ثالثة اىل ان املرونة ت (Carlsson 1989) (، فقد اشار122: 2011 ،االسرتاتيجية )املعاضيدي والطائي
ملدى التكتيكية: )مرونة متوسطة ااملرونة و  ،أنواع: املرونة التشغيلية )مرونة على املدى القصري يف العمليات(

)مرونة طويلة األمد يف :واملرونة االسرتاتيجية ،فة أو جمموعة واسعة من املنتجات(يف مستوايت إنتاج خمتل
، يف حني (Carlsson 1989: 189-197)كيفية وضع املنظمة نفسها يف األسواق املفضلة والفرص اجلديدة

مرونة  ،املرونة التشغيلية ،املوادولة منا :ا من املرونة متثلت بـ( أحد عشر نوعً Sethi & Sethi 1990) حدد
مرونة  ،مرونة الربانمج ،مرونة التوجه ،مرونة احلجم ،مرونة التوسع ،مرونة املنتج ،مرونة العملية ،اآلالت
تفصيال ألنواع هذا التصنيف د عّ ميكن ان يُـ  و(. Sethi & Sethi,1990:289)ومرونة السوق  ،االنتاج

( أنه ميكن حتقيق Das & Elango 1995: 62-63يرى )يف حني (. Carlsson,1989رونة اليت قدمها )امل
( Leeuw & Volberda,1996:130)و حدداملرونة االسرتاتيجية من املرونة الداخلية أو املرونة اخلارجية. 

ا نمبينة املوجهة حنو اإلدارة. نوعني رئيسني من املرونة. االول املرونة املوجهة حنو املنظمة والثاين هو املرو 
أن املرونة االسرتاتيجية تتضمن مرونة املوارد ومرونة التنسيق. اذ تشري املرونة  (Sanchez 1997:72) اقرتح

 Wei etيف املوارد إىل "القدرة على جتميع املوارد املرنة ابستخدامات متعددة" وتوسيع قاعدة املوارد )
al,2014:835 كما.)( يرىAbbott & Banerjiانه من أجل تطوير )  مرنة حتتاج قدرات اسرتاتيجية

)ب( مرونة اإلنتاج، )ج( واملرونة التنافسية،  ،: )أ( مرونة السوقهي املنظمات إىل ثالثة أنواع من املرونة
 (.Abbott& Banerji,2003:2وهو ما اطلق عليه "منوذج املرونة الثالثي )

 ،ما حتدث فرص األعمال الرئيسة ( انه عندما تتغري البيئة، غالباLi et al,2008يرى )من جانب اخر 
والشركات اليت لديها قدرة أكرب للتعامل مع عدم اليقني تكون قادرة على اغتنام الفرص. وابلتايل، حنتاج 

لشركة بقدرة ا إىل تطوير مفهوم القدرة على املرونة لشرح نطاق اختيار قدرة الشركة. واشار اىل مرونة القدرة
( من خالل استكشاف طرق Li et al,2011:258)ارجية ونشرها بفعالية على دمج املوارد الداخلية واخل

خللق املزيد من القيمة، والسعي بسرعة إىل إنشاء مناطق جديدة يف بيئات غري مؤكدة لتحقيق فائدة 
 Liلى القدرة التنافسية.)استثنائية، واختيار اسرتاتيجيات استباقية يف جماالت أعمال جديدة للحصول ع

et al,2008:227)،  تضم مرونة املوارد اليت تشري إىل القدرة فان املرونة االسرتاتيجية حبسب هذا التصنيف
(، ومرونة القدرات. ومن هذا املنطلق Yi et al,2014:835على جتميع املوارد املرنة ابستخدامات متعددة )

 ة االسرتاتيجية.هذا االمنوذج يف قياس متغري املرون سيتم االعتماد على البحثومتاشيا مع هدف 
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 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

 اوال: اختبار مقاييس البحث

 -:صدق اداة القياس .1
ن الذين مت و الوصول اىل الدقة واملوثوقية يف اداة القياس اعتمد الباحث على ما اجاد به احملكم لغرض

 ( حمكما19غ عددهم )ن يف علم االدارة بلو عرض االستبانة بصورهتا االولية عليهم والذين هم متخصص
ن قام و احملكمويف ضوء اآلراء اليت ابداها  ،وذلك للتأكد من الصدق الظاهري ألداة القياسعلميا 

( من احملكمني واعادة تصحيحها وصياغتها لتكون %50الباحث أبجراء التعديالت اليت اتفق عليها )
 اكثر وضوحا.

 -ثبات اداة قياس الدراسة: .2
من املقياس  هاامكانية احلصول على النتائج نفسم الثبات هو ملعرفة مدى ان الغرض الرئيس الستخدا
 Confirmatory Factor)استخدام التحليل العاملي التوكيدي وسيتم .اذا مت توزيعه مبدد زمنية خمتلفة

Analysis) والثبات البنائي  للتحقق من الصدق البنائي التوكيدي للمقاييس املستخدمة يف هذا البحث
 :وكااليت .(Cronbach Alphaالقياس )الداة 

 :ادارة اجلودة الشاملة ي ملقياسالصدق البنائي التوكيد -أ
جند عدم  (2)مع تلك املوجودة يف اجلدول  (2)مقارنة مؤشرات جودة املطابقة الظاهرة يف الشكل عند 

 &Costello)مقبولة احصائيًا  غري وهي (0.40)من  قلالن قيمتها ا (B1,B8) صدق الفقرات
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 Osborne,2005). من مستوايت منخفضة وليس ضمن فضال عن ان مؤشرات جودة املطابقة ظهرت ض
(. وهلذا فان على الباحث حذف هذه 2حيز القبول او قريبة منه قياسا ابملؤشرات احملددة يف اجلدول )
 النموذج.الفقرات واعادة التحليل لرؤية مدى التغري يف مؤشرات مطابقة 

 وكيدي ملقياس ممارسات ادارة اجلودة الشاملةبنائي التالصدق ال (2)شكل 
 Amos, V.20من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  -در:املص

 جودة املطابقة مؤشرات( 2جدول )
 قاعدة جودة املطابقة املؤشرات ت
1- 2X 𝑷 < 𝟎. 𝟎𝟓 
df 𝟏ودرجات احلرية  (2Xة )النسبة بني قيم -2 < 𝐗𝟐/𝐃𝐅 < 𝟑 
 0.80اكرب من   Goodness of Fit Index (GFI)حسن املطابقة -3
 0.90اكرب من  Normed Fit Index (NFI)مؤشر املطابقة املعياري  -4
 0.95اكرب من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر املطابقة املقارن  -5
 دةمطابقة جي 0.05اصغر من  (RMSEA) مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب: -6

 مطابقة مقبولة 0.08اصغر من 
Source: (Hair et al,2014),(Singh & Sharma,2016),(Byrne,2013) 

 مؤشرات جودة املطابقة الظاهرة يف الشكل(، واعادة التحليل، جند ان B1,B8ف الفقرتني )ذح دنعو 
ممارسات ادارة اجلودة بنية )فقرة تقيس  (38)أن الـ ، تبني (2)مع تلك املوجودة يف اجلدول عند مقارنتها  (3)

 ،الرتكيز على الزابئن ،التخطيط االسرتاتيجي ،القيادةابعاد اساسية ) سبعة ( اليت تتكون منالشاملة
 .(نتائج االعمال ،ادارة العملية ،املوارد البشريةالرتكيز على  ،املعلومات والتحليل والتحسني

 
 B1,B8الشاملة بعد حذف  دارة اجلودةس ممارسات االصدق البنائي التوكيدي ملقيا (3)شكل 

 Amos, V.20من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  -املصدر:
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 املرونة االسرتاتيجيةالصدق البنائي التوكيدي ملقياس  -ب

عبارات تقيس بنية املرونة  (7)صحة افرتاض أن الـ  (4)تظهر مؤشرات جودة املطابقة الظاهرة يف الشكل 
لى األوزان االحندارية املعيارية الظاهرة على االسهم اليت ية )متغري احادي البعد(. وابالعتماد عاالسرتاتيج

واليت تعرف مبعامالت الصدق ميكن احلكم على  ،تربط املتغريات الكامنة مع كل فقرة من فقرات املقياس
 وهي مقبولة احصائياً. (0.40)صدق العبارات الن قيمتها اكرب من 

 لبنائي التوكيدي ملقياس املرونة االسرتاتيجيةدق االص (4)شكل 
  Amos, V.20من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  -:املصدر

 الثبات البنائي ألداة القياس: .3
الباحث اختبار  وللتثبت من صدقها استخدم ،للربهنة على ان االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها

اسئلة املقياس.  ن( لقياس مدى التناسق يف اجاابت افراد العينة عCronbach Alphaاالتساق الداخلي )
اال ان احلصول على قيمة اكرب  ،وعلى الرغم من عدم حتديد القيمة الواجب احلصول عليها يف هذا االختبار

دارة اجلودة تبني ان معامل كرونباخ الفا ملتغري ا اذ.( يعد مقبوال يف العلوم االدارية واالنسانية0.60من )
اما ابعاد ادارة اجلودة الشاملة فكانت كااليت .(0.88ري املرونة السرتاتيجية )( وملتغ0.96الشاملة كان )

، 0.81املعلومات والتحليل  ،0.79، الرتكيز على الزبون 0.84التخطيط االسرتاتيجي ، 0.73)القيادة 
داة أما يدل على ان (. 0.90ائج االعمال تن ،0.80ادارة العملية ، 0.90البشرية  الرتكيز على املوارد

تتصف ابالتساق والثبات الدراسة احلالية تتمتع بثبات عال وهلا القدرة على حتقيق اغراض الدراسة الهنا 
 الداخلي.
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 الوصف االحصائي ملتغريات البحث:ثانيا 
متغريات  عن مدى توافر البحثفي الستجاابت عينة بعرض نتائج التحليل الوص فقرةال هتعلق هذت

اذ سيتم حتديد مستوى االجاابت يف ضوء املتوسطات احلسابية .الشركة جمتمع الدراسةيف  هوابعاد لبحثا
 (.3ها ألي فئة على وفق اجلدول )ئعن طريق حتديد انتما

 ( تصنيف فئات الوسط احلسايب3جدول )
 المستوى  الفئات ت
 منخفض جدا 1.80 – 1 1
 منخفض 2.60 – 1.81 2
 معتدل 3.40 – 2.61 3
 مرتفع 4.20 – 3.41 4
 مرتفع جدا    5.00 – 4.21 5

 (Dewberry, 2004: 25)املصدر: من اعداد الباحثني ابالعتماد على 
 ادارة اجلودة الشاملة .أ

 (4)يظهر اجلدول ( املطروح يف مشكلة الدراسة اذ 1تركز هذه الفقرة على االجابة عن التساؤل)
 واالمهية الرتتيبية والنسبية إلجاابت عينة الدراسة فات املعيارية ومستوى االجابةاملتوسطات احلسابية واالحنرا

 عن ابعاد ادارة اجلودة الشاملة.
على  (4.34- 3.19) بني لبعد القيادة تراوحتان املتوسطات احلسابية ( اىل 4يشري اجلدول ) -1

يم املتوسطات املتقاربة،  قتشريو مرتفع جدا"،  -معتدلابة "ضمن مستوى اج ،مقياس ليكرت اخلماسي
والتشتت املنخفض يف استجاابت افراد العينة اىل توافر دور القيادة اليت تشجع املوظفني على االلتزام 

 .مبتطلبات اجلودة يف جمال االعمال اليت يؤدوهنا
يشري اىل املستوى  ما، (4.09 -3.59) بني كانت  لتخطيط االسرتاتيجيبعد ااملتوسطات احلسابية ل

اذ تشري ،رتاتيجي يف شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات حمل الدراسةملرتفع للتخطيط االسا
تلبيتها وذلك ابتباع لقيم اىل وجود توجه لدى الشركة يف دراسة ما حيتاجه الزابئن وبناء اخلطط هذه ال

 .نو ركها املدراء واملوظفاالهداف يد ةاسرتاتيجية واضح
( على مقياس ليكرت 4.16 - 4.24)بني متوسطاته احلسابية  زابئن فقد تراوحتكيز على الاما بعد الرت 

مرتفع جدا"، وكانت االمهية النسبية هلذا البعد مقارنة مع االبعاد  -مرتفع ضمن مستوى اجابة " اخلماسي،
يها اهتمام ابلزابئن ما يدل على ان ادارة الشركة لد (1)ل االخرى ملتغري ادارة اجلودة الشاملة يف التسلس

الزابئن، وحتقيق  تاهنم اساس ارابحها، وهلذا فهي تعتمد معايري اجلودة املطلوبة لتلبية احتياجا العتقادها
 مستوى رضا لديهم عن منتجاهتا.

 -3.76ذا البعد بني )فيما يتعلق ببعد املعلومات والتحليل والتحسني جند ان املتوسطات احلسابية هل
اذ تبني هذه النتائج ان الشركة تعتمد نظام معلومات ميكنها من  ى اجابة )مرتفع(.(، ضمن مستو 4.02
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حتديد اسباب اهلدر يف الوقت والعمليات الداخلية و تعمل على حتسني عملياهتا ابستمرار عن طريق ادارة 
 الشركة.من اجل دعم واسناد وظائف اجلودة يف  املعلومات وتشجيع الدراسة والتطوير وتشكيل فرق العمل

( على مقياس 3.91 - 3.50الرتكيز على املوارد البشرية: تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني )
ضمن مستوى اجابة )مرتفع(، وكانت االمهية الرتتيبية هلذا البعد مقارنة مع االبعاد  ليكرت اخلماسي،

قيم املتوسطات اىل ان الشركة تعتمد  تشري، و (7)ة اجلودة الشاملة يف التسلسل االخرى ملتغري ممارسات ادار 
وتشجيع العمل  ،عمليات التدريب كأساس يف بناء مهارات االفراد يف تنفيذ اجلودة املطلوبة يف العمل

 اجلماعي والتواصل الفعال مع مجيع العاملني.
ات ت املتوسط.اذ تراوح(0.834)وابحنراف معياري عام بلغ  (3.95)بلغ املعدل العام لبعد ادارة العملية 

( على مقياس ليكرت اخلماسي ضمن مستوى اجابة )مرتفع(، و 4.12 -3.58احلسابية هلذا املتغري بني)
املنتجات فيها فضال عن قيام  تشري هذه النتائج اىل اعتماد الشركة سياسة الرقابة واملتابعة لعمليات حتسني

 املساس جبودة منتجاهتا املقدمة هلم. الشركة مبنع وصول املنتجات املعيبة اىل الزابئن هبدف عدم 
( على مقياس ليكرت 4.0 -3.54نتائج االعمال: تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني )

يبية هلذا البعد مقارنة مع االبعاد االخرى ملتغري ضمن مستوى اجابة )مرتفع(، وكانت االمهية الرتت ،اخلماسي
، تبني النتائج ان الشركة تقوم مبتابعة قياس مستوى رضا الزابئن وكذلك (6)ادارة اجلودة الشاملة يف التسلسل 

وتطوير السياسات  ،واملوظفني ،فضال عن االهتمام آبراء ومقرتحات الزابئن ،املوظفني واالستماع لشكاواهم
 واالهتمام مبعرفة االرابح اليت يوفرها االلتزام مبعايري اجلودة. ،اطر الصحة والسالمةللحد من خم
إلدارة اجلودة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى االجابة واالمهية الرتتيبية  (4جدول)

 الشاملة
املتوسط  القيادة  ت

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 
 االجابة

االمهية 
 لنسبيةا

االمهية 
 العبارة الرتتيبية

تدعم اإلدارة العليا بنشاط برانمج  1
 جلودةإدارة ا

مرتفع  0.618 4.34
 جدا

.86 1 

يّوصل املديرون االلتزام ابجلودة  2
 للعاملني.

 3 81. مرتفع 0.714 4.07

تشجع االدارة العليا العاملني  3
للمساعدة يف اجراء التحسني 

 الشركةاملستمر يف 

مرتفع  0.709 4.31
 جدا

.86 2 

ُيسمح للعاملني ابختاذ قراراهتم  4
 أبنفسهم.

 5 64. معتدل 1.063 3.19

توفر االدارة العليا املساعدة والدعم  5
الكامل للموظفني من اجل أداء 

 واجناز املهام على مستوى عاٍل.

 4 80. مرتفع 0.875 3.99
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 الثاين   مرتفع 0.796 3.98 املعدل العام  
املتوسط  التخطيط االسرتاتيجي

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 
 االجابة

االمهية 
 بيةالنس

االمهية 
 العبارة ت الرتتيبية

تقوم االدارة العليا بصياغة رؤية  1
ورسالة الشركة على وفق متطلبات 

 ادارة اجلودة الشاملة

 1 82. مرتفع 0.753 4.09

االدارة بتطوير وتنفيذ تقوم  2
االسرتاتيجيات واخلطط استنادا اىل 
البياانت املتعلقة مبتطلبات الزابئن 

 كة.وقدرات الشر 

 2 80. مرتفع 0.832 4.00

ترسم اإلدارة األهداف للمديرين  3
وجلميع العاملني وترشدهم 

 لتحقيقها 

 4 78. مرتفع 0.830 3.90

اسرتاتيجيتها تقوم اإلدارة إبيصال  4
 وأهدافها إىل مجيع العاملني.

 5 76. مرتفع 0.900 3.78

تشرك اإلدارة العاملني يف وضع  5
 أهدافها ورسم خططها.

 6 72. مرتفع 1.011 3.59

يتم تقييم النتائج املتحققة عن طريق  6
مقارنتها ابملخططة، من أجل 

 إجراء التحسينات

 3 79. مرتفع 0.925 3.93

 اخلامس  مرتفع 0.875 3.89 العاماملعدل 
املتوسط  الرتكيز على الزبون

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

 االمهية
 العبارة ت بيةالرتتي

توفر ادارة الشركة وسائل اتصاالت  1
 عديدة لالتصال ابلزابئن

 3 83. مرتفع 0.801 4.16

الزابئن أساس اجلودة تعد متطلبات  2
 املطلوبة

 2 84. مرتفع 0.794 4.20

تدعم ادارة الشركة أنشطة حتسني  3
 رضا الزابئن

مرتفع  0.759 4.24
 جدا

.85 1 

 االول  مرتفع  0.785 4.20 لعاماملعدل ا
 املعلومات والتحليل والتحسني
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املتوسط  العبارة ت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

االمهية 
 الرتتيبية

هتدف ممارسات اجلودة إىل حتديد  1
اسباب اهلدر يف الوقت والكلفة يف 

 العمليات الداخلية كافه

 1 80. مرتفع 0.837 4.02

تشجع ادارة الشركة الدراسة  2
والتطوير من اجل حتسني خدماهتا 

 وعملياهتا ابستمرار

 2 80. مرتفع 0.848 4.01

تستخدم الشركة هياكل تنظيمية  3
فرق العمل(  ،حمددة )جلنة اجلودة
 لدعم حتسني اجلودة

 3 78. مرتفع 0.859 3.90

تتبىن الشركة سياسة دمج جماالت  4
 كافه  التحسني

 5 75. مرتفع 0.798 3.76

تقوم الشركة إبدارة املعلومات  5
 هبدف دعم وتطوير حتسني اجلودة 

 4 77. مرتفع 0.717 3.85

 الرابع  مرتفع 0.812 3.91 املعدل العام
املتوسط  الرتكيز على املوارد البشرية

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

االمهية 
 العبارة ت رتتيبيةال

يتم تدريب اإلدارة على مبادئ  1
 اجلودة.

 2 78. مرتفع 0.915 3.90

يتم تدريب العاملني على مبادئ  2
 اجلودة.

 3 75. مرتفع 0.960 3.77

يتم تدريب العاملني على مهارات  3
 حل املشكالت.

 5 71. مرتفع 0.981 3.56

تشجع الشركة املوظفني على العمل  4
 اعي.اجلم

 1 78. مرتفع 0.941 3.91

تستعمل الشركة ادوات معيارية  5
لقياس وتقييم أداء العاملني بشكل 

 دوري لدعم برامج اجلودة.

 4 75. مرتفع 0.907 3.76

تستعمل الشركة نظام اتصاالت  6
متكامل افقيًا وعموداًي بني مجيع 

 العاملني

 6 70. مرتفع 0.969 3.50
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 السابع  مرتفع 0.946 3.73 املعدل العام 
املتوسط  العمليةادارة 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

االمهية 
 العبارة ت الرتتيبية

تركز ادارة الشركة على الرقابة  1
املستمرة وحتسني العمليات 

 الرئيسة.

 3 80. مرتفع 0.809 4.02

تتبع الشركة سياسة منع املنتجات  2
 .للزابئنيبة من الوصول املع

 2 82. مرتفع 0.887 4.08

تبىن عمليات الشركة على مقاييس  3
 اجلودة.

 1 82. مرتفع 0.752 4.12

 تسمح الشركة للموظفني مبعرفة 4
 تقييم ادائهم.

 4 72. مرتفع 0.890 3.58

 الثالث  مرتفع 0.834 3.95 املعدل العام
املتوسط  نتائج االعمال

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

االمهية 
 العبارة ت الرتتيبية

مت حذف الفقرة بناء على خمرجات  1
 التحليل العاملي التوكيدي

     

تشعر ادارة الشركة بوجود حتسن  2
 مستمر يف رضا الزابئن سنواي

 4 78. مرتفع 0.797 3.92

املفتوح تتبىن الشركة سياسة الباب  3
ملعرفة شكاواهم وارائهم  ع الزابئنم

 ومقرتحاهتم

 1 80. مرتفع 0.870 4.00

متتلك الشركة قاعدة بياانت حمدثة  4
ويتم من خالهلا  ،جلميع املوظفني

 معرفة وقياس مدى رضاهم 

 8 72. مرتفع 1.051 3.60

تشعر ادارة الشركة بوجود حتسن  5
مستمر يف اداء املوظفني ورضاهم 

 العمل سنوايعن 

 7 75. مرتفع 0.928 3.74

يتم تطوير السياسات البيئية  6
والصحية للحد من خماطر الصحة 

 والسالمة ومنعها.

 2 80. مرتفع 0.786 3.99



  

 يجية اثر ادارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتات 

93 

هتتم ادارة الشركة بتطوير  7
السياسات حلماية البيئة واحملافظة 

 عليها

 3 79. مرتفع 0.809 3.96

خمرجات مت حذف الفقرة بناء على  8
 ملي التوكيديالتحليل العا

     

 9 71. مرتفع 1.051 3.54 تعد النتائج املالية للشركة جيدة  9
تبين الشركة ملمارسات ادارة اجلودة  10

 الشاملة زاد من ايراداهتا
 6 74. مرتفع 0.920 3.71

تطبيق ممارسات ادارة اجلودة  11
الشاملة حّسن من انتاج وجودة 

 منتجاتنا

 5 77. مرتفع 0.908 3.85

 السادس  مرتفع 0.902 3.81 عدل العامملا
 SPSS V.25خمرجات برانمج من اعداد الباحثني ابالعتماد على  -املصدر:

وعليه ميكن القول ان افراد عينة الدراسة ميتلكون تصورا واضحا، وادراكا عاليا عن ممارسات ادارة اجلودة 
بيدات )حمل الدراسة( تتبىن ممارسات ادارة الشاملة. وان شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية وامل

 مبستوى مرتفع.اجلودة الشاملة 
 املرونة االسرتاتيجية  -ب

ما ":الذي ينص على ،( املطروح يف مشكلة الدراسة2الفقرة على االجابة عن التساؤل)تركز هذه 
ج اجاابت عينة " عن طريق عرض نتائ؟مستوى املرونة االسرتاتيجية اليت تتمتع هبا الشركة قيد الدراسة

وى االجابة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومست (5)اسة عن هذا املتغري اذ يظهر اجلدول الدر 
 3.65واالمهية الرتتيبية والنسبية إلجاابت عينة الدراسة. اذ تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا املتغري بني )

ي، الذي يشري اىل املستوى املرتفع ملتغري ليكرت اخلماس( على مقياس 3.84( مبتوسط كلي مقداره )4.06-
 قيم املتوسطات املتقاربة، والتشتت املنخفض يف اذ تشري.املرونة االسرتاتيجية يف الشركة حمل الدراسة

استجاابت افراد العينة اىل تقارب وجهات نظر االفراد على فقرات هذا املتغري، ما يدل ان افراد العينة لديهم 
ضح عن هذه الفقرات وهم يدركون ان الشركة تعمل على تكييف االسرتاتيجية مع التغريات يف تصور وا

تعتمد املرونة كسمة اساسية يف عملها عن طريق استخدام البدائل والوسائل املختلفة من البيئة. وان الشركة 
 .م والتغريات يف البيئية اخلارجيةءاجل تعديل انشطة االستثمار والتشغيل مبا يتال
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 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى االجابة واالمهية الرتتيبية والنسبية ملتغري (5)جدول  
 االسرتاتيجيةاملرونة 

املتوسط  العبارة ت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 االجابة

االمهية 
 النسبية

االمهية 
 الرتتيبية

يتم تكييف االسرتاتيجيات دائًما وفًقا  1
 تغريات البيئة اليت تواجه الشركة.ل

 4 77. مرتفع 0.772 3.87

ابالعتماد ختضع ختصيصات املوارد للتعديل  2
 على التغريات البيئية.

 7 73. مرتفع 0.875 3.65

تعد املرونة هي السمة الرئيسة السرتاتيجية  3
 .الشركة التنافسية

 3 78. مرتفع 0.825 3.89

 6 75. مرتفع 0.868 3.74 شركتنا. مرونة التصنيع معتمدة داخل 4
هناك فرق واضح بني اسرتاتيجياتنا التنافسية  5

 األخرى.عن الشركات 
 2 78. مرتفع 0.827 3.91

تستخدم الشركة أساليب تسويقية خمتلفة  6
 لتحقيق أهدافها املنشودة.

 1 81. مرتفع 0.867 4.06

ختضع أنشطة التشغيل واالستثمار يف الشركة  7
البيئية عديل استجابة للتغريات اىل الت

 اخلارجية.

 5 75. مرتفع 0.878 3.75

   مرتفع 0.844 3.84 املعدل العام
 SPSS V.25من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  -املصدر:
 اختبار فرضيات الدراسة ثالثا:

اجلودة الشاملة( )ممارسات ادارة  التعرف على مستوى التأثري بني املتغري املستقل: هتدف هذه الفقرة اىل
ابستكشاف مستوى التأثري واجتاهاته بني متغريات الدراسة وعلى  واملتغري املعتمد )املرونة السرتاتيجية(.

 Structural)ابالعتماد على األمنوذج اهليكلي  مستوى التأثري املباشر، خيترب الباحث فرضيات التأثري املباشر
Model) ابالستعانة بربانمج عادلة اهليكلية ابستخدام منذجة امل(Amos. V.20). 

 ختبار الفرضية الرئيسة اليت تنص على:على اهذه الفقرة وتركز 
 .: ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية ملمارسات ادارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتاتيجيةH0فرضية العدم 

 الشاملة يف املرونة السرتاتيجية. سات ادارة اجلودة: يوجد أتثري ذو داللة معنوية ملمار H1فرضية الوجود 
( املطروح يف مشكلة الدراسة والذي ينص على "ما مستوى ارتباط 3حصول على اجابة للتساؤل )للو 

 الدراسة؟".وأتثري ممارسات ادارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتاتيجية يف الشركة قيد 
تقل )ممارسات ادارة اجلودة الشاملة( ة الذي يوضح املتغري املساألمنوذج اهليكلي للدراس (5)يبني الشكل

 ،2 )املرونة السرتاتيجية( إذ نلحظ من مقاييس املالئمة املوجودة يف الشكل )مربع كاي املعتمدواملتغري 
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اسة إذ أن قيمة مالئم لبياانت الدر  للبحث(، أن األمنوذج اهليكلي RMRوجذر متوسط مربعات البواقي
، وهو مؤشر جيد لتطابق األمنوذج اهليكلي (1934.131-)( كانت غري معنوية وقد بلغت 2) مربع كاي

مع البياانت فضال عن نسبة جذر متوسط مربعات البواقي اليت تبني اهنا اقل من املعيار اخلاص هبا والبالغ 
اه الواحد من ، اما االسهم ذات االجت(020.)(، إذ بلغت النسبة ضمن األمنوذج املخترب 0.08)اقل من
(، 0.77اذ بلغ معامل االرتباط بني املتغريين )املستقلة إىل املتغري املعتمد فتمثل عالقة االرتباط  املتغريات

اليت تسمى  ((،R2ومتثل القيمة الظاهرة أعلى متغري املرونة السرتاتيجية معامل التفسري)معامل التحديد)
ارسات إدارة اجلودة الشاملة قادر ات(، اذ يتبني أن متغري ممة )تستخدم الختبار الفرضيابملعامالت املعياري

من التغريات اليت تطرأ على متغري املرونة السرتاتيجية يف شركة الفرات العامة  (%59)على تفسري ما نسبته 
ة ام متغريات أخرى غري داخلفتعود إلسه (%41)للصناعات الكيمياوية واملبيدات، اما النسبة املتبقية والبالغة 

 يل.يف أمنوذج الدراسة احلا
(. وهي تعين أن زايدة 0.905) ( بلغتβاحلدي )أن قيمة معامل امليل  (6كما يتضح من اجلدول )

مستوايت توافر ممارسات إدارة اجلودة الشاملة مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية ستؤدي إىل زايدة 
وبناء على خمرجات  ،من وحدة احنراف معياري واحد%( 90.5املرونة السرتاتيجية بنسبة )مستوايت 

األمنوذج اهليكلي لتأثري املتغري املستقل يف املتغري الوسيط، ال تقبل فرضية العدم ونقبل ابلفرضية البديلة اليت 
ويبني .ملرونة السرتاتيجية"تنص على "يوجد أتثري ذو داللة معنوية ملمارسات ادارة اجلودة الشاملة يف ا

إذ يتبني أن مجيع تقديرات األمنوذج  رابعة( مسارات االحندار وملخص حتليل الفرضية الرئيسة ال6اجلدول)
وهي تدل على  (1.96)اكرب من  .C.Rوكذلك مجيع قيم النسبة احلرجة  ،(P<.001)معنوية حتت مستوى 

إدارة اجلودة  أبن(، Martı´nez et al,2008معنوية التأثري. اذ تدعم هذه النتيجة ما توصلت اليه دراسة )
تعزز املرونة. وعلية ميكن القول أبن ممارسات ادارة اجلودة الشاملة تسهم يف زايدة املرونة السرتاتيجية يف 

 دات.شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبي

 
 ( املسار االحنداري اخلاص ابلفرضية الرئيسة وفق اسلوب منذجة املعادلة اهليكلية5شكل )

 Amos V.20ابالعتماد على برانمج  نياعداد الباحث ر: مناملصد
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 تقديرات أمنوذج التأثري ملتغري ممارسات إدارة اجلودة الشاملة يف متغري املرونة السرتاتيجية (6جدول ) 
   Estimate S.E. C.R. P 

ممارسات إدارة اجلودة  ---> املرونة السرتاتيجية
 *** 17.708 051. 905. الشاملة

ممارسات إدارة اجلودة  ---> الزبونز على الرتكي
 *** 20.624 048. 981. الشاملة

املعلومات والتحليل 
ممارسات إدارة اجلودة  ---> والتحسني

 *** 22.136 042. 937. الشاملة

ممارسات إدارة اجلودة  ---> الرتكيز على املوارد البشرية
 *** 25.531 048. 1.220 الشاملة

ممارسات إدارة اجلودة  ---> إدارة العمليات
 *** 25.055 042. 1.044 الشاملة

ممارسات إدارة اجلودة  ---> نتائج االعمال
 *** 23.809 039. 935. الشاملة

إدارة اجلودة ممارسات  ---> القيادة
 *** 18.760 044. 822. الشاملة

ممارسات إدارة اجلودة  ---> التخطيط السرتاتيجي
 *** 28.160 038. 1.061 الشاملة

Regression Weights (Group number1-Default model) 
 Amos V.20ابالعتماد على برانمج  نياملصدر: من اعداد الباحث

 الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسةاختبار الفرضيات رابعا: 
والتخطيط  ،األمنوذج اهليكلي للدراسة الذي يوضح ابعاد املتغري املستقل )القيادة (6)اذ ميثل الشكل

وإدارة  ،والرتكيز على املوارد البشرية ،واملعلومات والتحليل والتحسني ،والرتكيز على الزابئن ،السرتاتيجي
)املرونة السرتاتيجية( ونلحظ من مقاييس املالئمة املوجودة يف  املعتمدونتائج األعمال( واملتغري  ،العملية

( أن األمنوذج اهليكلي للدراسة احلالية مالئم RMRوجذر متوسط مربعات البواقي ،2الشكل )مربع كاي
شر جيد لتطابق األمنوذج وهو مؤ  (1167.819-)كانت غري معنوية إذ بلغت   2لبياانت الدراسة إذ أن قيمة 

اليت تبني اهنا اقل من املعيار  RMRاهليكلي مع البياانت فضال عن نسبة جذر متوسط مربعات البواقي 
. ومتثل القيمة الظاهرة أعلى متغري (000.)( إذ بلغت ضمن األمنوذج املخترب 08.مناخلاص هبا البالغ )اقل 

(( اليت تسمى ابملعامالت املعيارية )تستخدم الختبار R2حديد)املرونة السرتاتيجية معامل التفسري)معامل الت
من  (%68)ا نسبته الفرضيات( اذ تُبني ان أبعاد متغري ممارسات إدارة اجلودة الشاملة قادرة على تفسري م

التغريات اليت تطرأ على متغري املرونة السرتاتيجية يف شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات 
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فتعود إلسهام متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج  (%32)حمل الدراسة(، اما النسبة املتبقية والبالغة )
 الدراسة احلايل.

 بثقة من الفرضية الرئيسة وكااليت:تبار الفرضيات الفرعية املنو ميكن التطرق اىل نتائج اخ
نويـــة للقيـــادة يف املرونـــة : ال يوجـــد أتثري ذو داللـــة معH0تنص الفرضـــــــــــــــيـــة الفرعيـــة االوىل على  -1

 السرتاتيجية.
H1.يوجد أتثري ذو داللة معنوية للقيادة يف املرونة السرتاتيجية : 

( بني بعد القيادة ومتغري املرونة السرتاتيجية بلغ βل احلدي )( أن قيمة معامل املي7يتضح من اجلدول )
(= 0.038, P>.05) ،ن قيأل. هي قيمة موجبة إال أهنا غري معنوية( مة النسبة احلرجةC.R. بلغت )

، ونتيجة ملخرجات األمنوذج اهليكلي لتأثري بعد القيادة يف متغري املرونة (1.96)، وهي اقل من (0.569)
 اي انه ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للقيادة.تقبل فرضية العدم لعدم وجود ما يثبت خطأهاالسرتاتيجية 

 السرتاتيجية.يف املرونة 
ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للتخطيط االســــرتاتيجي يف  :H0تتنبأ الفرضــــية الفرعية الثانية أبنه: -2

 املرونة السرتاتيجية.
H1سرتاتيجية.تخطيط االسرتاتيجي يف املرونة ال: يوجد أتثري ذو داللة معنوية لل 

اتيجي يف متغري املرونة السرتاتيجية. إذ نتائج أتثري بُعد التخطيط السرت ( 7)واجلدول (6) يعرض الشكل
وهو أتثري سليب وغري  (= -0.045, P>. 05) تعرض النتائج أبن أتثري بعد التخطيط السرتاتيجي بلغ

 وهي (0.610-)بلغت  .C.Rفضال عن ان قيمة النسبة احلرجة  (0.05)( و 0.01)معنوي عند مستوى 
ونتيجة ملخرجات األمنوذج  ،(C.R. > 1.96) ن يكون اكرب مناحملدد لقبوهلا والذي جيب أ اقل من املعيار

لتأثري بُعد التخطيط السرتاتيجي يف متغري املرونة السرتاتيجية نقبل بفرضية العدم لعدم وجود ما  اهليكلي
 طأها. اي انه ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للتخطيط االسرتاتيجي يف املرونة السرتاتيجية.يثبت خ

: ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للرتكيز على الزابئن H0 -ة الفرعية الثالثة على انهتنص الفرضــــــــي -3
 يف املرونة السرتاتيجية.

H1 املرونة السرتاتيجية.: يوجد أتثري ذو داللة معنوية للرتكيز على الزابئن يف 
يف املرونة  (= -0.028, P>. 05) ( أن أتثري بُعد الرتكيز على الزبون بلغ7تعرض نتائج اجلدول )

فضال عن قيمة النسبة احلرجة  (0.05) ،(0.01) السرتاتيجية، وهو أتثري سليب وغري معنوي عند مستوى
C.R.  هلا والذي جيب ان يكون اكرب من وهي اقل من املعيار احملدد لقبو  (0.482-)اليت بلغت(C.R. 

بني بُعد الرتكيز على الزبون ومتغري املرونة  ، ونتيجة ملخرجات األمنوذج اهليكلي لعالقة التأثري(1.96 <
السرتاتيجية تقبل فرضية العدم لعدم وجود ما يثبت خطأها. اي انه ال يوجد أتثري معنوي للرتكيز على 

 ية.الزابئن يف املرونة السرتاتيج
ل : ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للمعلومات والتحليH0-تتنبأ الفرضـــــــــــــــية الفرعية الرابعة ابنه  -4

 والتحسني يف املرونة السرتاتيجية.
H1.يوجد أتثري ذو داللة معنوية للمعلومات والتحليل والتحسني يف املرونة السرتاتيجية : 
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يف  (= 0.148, P<. 05) والتحليل والتحسني بلغ( أبن أتثري بُعد املعلومات 7تعرض نتائج اجلدول ) 
اليت  .C.Rفضال عن قيمة النسبة احلرجة  (0.05)مستوى  املرونة السرتاتيجية وهو أتثري اجيايب ومعنوي عند

، ونتيجة ملخرجات األمنوذج (C.R. > 1.96)وهي اكرب من املعيار احملدد لقبوهلا البالغ  (2.304)بلغت 
املرونة السرتاتيجية ال تقبل فرضية العدم  ري بني بُعد املعلومات والتحليل والتحسني ومتغرياهليكلي لعالقة التأث

وجود ما يثبت صحتها ونقبل ابلفرضية البديلة اليت تنص على "يوجد أتثري ذو داللة معنوية للمعلومات  لعدم
( Zhang, 2005الية دراسة ) والتحليل والتحسني يف املرونة السرتاتيجية". اذ تدعم هذه النتيجة ما توصلت

 سرتاتيجية.لنظم املعلومات يف املرونة ال اً اجيابي اً اليت خلصت اىل ان هناك دور 
: ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للرتكيز على املوارد H0 -تنص الفرضية الفرعية اخلامسة على انه -5

 البشرية يف املرونة السرتاتيجية.
H1 املرونة السرتاتيجية.للرتكيز على املوارد البشرية يف: يوجد أتثري ذو داللة معنوية  

 .<= 0.010, P) ثري بُعد الرتكيز على املوارد البشرية بلغ( أن أت7)تعرض النتائج الواردة يف اجلدول 
 .C.Rفضال عن قيمة النسبة احلرجة  (0.856)وهو أتثري اجيايب إال انه غري معنوي إذ بلغت املعنوية ( 05

ونتيجة ملخرجات األمنوذج  ،(C.R. > 1.96)وهي اقل من املعيار احملدد لقبوهلا والبالغ  (0.181)اليت بلغت 
اهليكلي للتأثري بني بُعد الرتكيز على املوارد البشرية ومتغري املرونة السرتاتيجية نقبل الفرضية العدمية لعدم 

ز على املوارد البشرية يف املرونة وجود ما يثبت خطأها. اي انه ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للرتكي
 السرتاتيجية.

ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية إلدارة العملية يف  :H0-عية الســـــــادســـــــة على تنص الفرضـــــــية الفر  -6
 املرونة السرتاتيجية.

H1.يوجد أتثري ذو داللة معنوية إلدارة العملية يف املرونة السرتاتيجية : 
يف املرونة السرتاتيجية  (= 0.26, P<. 01)ة بلغ د إدارة العملي( أن أتثري بُع7تشري نتائج اجلدول )

اليت بلغت  .C.Rفضال عن قيمة النسبة احلرجة  (0.000)هو أتثري اجيايب ومعنوي إذ بلغت املعنوية و 
ونتيجة ملخرجات األمنوذج اهليكلي  ،(C.R. > 1.96)وهي أعلى من املعيار احملدد لقبوهلا والبالغ  (3.854)

رضية العدم لعدم وجود ما يثبت صحتها السرتاتيجية، ال نقبل بف بني بعد إدارة العملية ومتغري املرونة للتأثري
 ونقبل ابلفرضية البديلة اليت تنص على "يوجد أتثري ذو داللة معنوية إلدارة العملية يف املرونة السرتاتيجية".

االعمال يف  داللة معنوية لنتائج: ال يوجد أتثري ذو H0تفرتض الفرضــــــــــــــية الفرعية الســــــــــــــابعة انه  -7
 املرونة السرتاتيجية.

H1ثري ذو داللة معنوية لنتائج االعمال يف املرونة السرتاتيجية.: يوجد أت 
يف املرونة السرتاتيجية  (= 0.530, P<. 01) ( أبن أتثري بُعد نتائج األعمال بلغ7تعرض نتائج اجلدول )

اليت بلغت  .C.Rفضال عن قيمة النسبة احلرجة  (0.000)وية وهو أتثري اجيايب ومعنوي إذ بلغت املعن
وهذه النتيجة تعكس أتثري بُعد نتائج  (C.R. > 1.96)وهي أعلى من املعيار احملدد لقبوهلا البالغ  (7.998)

ونتيجة ملخرجات األمنوذج اهليكلي للتأثري بني بُعد نتائج األعمال ومتغري  ،االعمال يف املرونة السرتاتيجية
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حتها ونقبل ابلفرضية البديلة اليت تنص ال نقبل الفرضية العدمية لعدم وجود ما يثبت ص،ملرونة السرتاتيجيةا
 على "يوجد أتثري ذو داللة معنوية لنتائج االعمال يف املرونة السرتاتيجية".

ات والتحليل وبناء عليه جند أن املسارات اليت حققت أتثريًا يف املتغري املعتمد هي املسار بني املعلوم
ومسار نتائج  ،ة العملية إىل متغري املرونة االسرتاتيجيةوالتحسني اىل متغري املرونة االسرتاتيجية ومسار إدار 

يف حني مل حتقق ابقي املسارات أيَّ أتثري معنوي ويف ضوء ما تقدم  ،االعمال إىل متغري املرونة االسرتاتيجية
 قبول الفرضيات الفرعية للبحث احلايل. فأن هذه النتيجة تقدم دعماً جزئياً جتاه

املسار االحنداري اخلاصة ابلفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة وفق أسلوب منذجة املعادلة  (6ل )شك
 اهليكلية

 Amos V.20ابالعتماد على برانمج  نيالباحثاملصدر: من اعداد 
 (7جدول )

 ودة الشاملة يف متغري املرونة السرتاتيجيةتقديرات أمنوذج التأثري ألبعاد متغري ممارسات إدارة اجل
   Estimate S.E. C.R. P 

 569. 569. 067. 038. القيادة ---> املرونة السرتاتيجية
 542. 610.- 073. 045.- التخطيط السرتاتيجي ---> املرونة السرتاتيجية
 630. 482.- 058. 028.- الرتكيز على الزبون ---> املرونة السرتاتيجية

 021. 2.304 064. 148. املعلومات والتحليل والتحسني ---> رونة السرتاتيجيةملا
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    Estimate S.E. C.R. P 
 856. 181. 058. 010. الرتكيز على املوارد البشرية ---> املرونة السرتاتيجية
 *** 3.854 066. 26. إدارة العمليات ---> املرونة السرتاتيجية
 *** 7.998 071. 530. نتائج االعمال ---> املرونة السرتاتيجية

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 Amos V.20ابالعتماد على برانمج  نياملصدر: من اعداد الباحث

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

تعلق ابجلانبني النظري  توتوصيايقدم هذا املبحث اهم ما توصلت اليه الدراسة من استنتاجات 
 كما أييت:والتطبيقي و 

 اوال: االستنتاجات
حاز متغري ممارســات ادارة اجلودة الشــاملة على مســتوى امهية مرتفع يعكس التصــور الواضــح واالدراك  -1

وهذا يؤكد امهية هذه املمارســــــــات   ألفراد عينة الدراســــــــة عن ممارســــــــات ادارة اجلودة الشــــــــاملة،العايل
 .فع حبسب اجاابت افراد العينةومدى توافرها يف الشركة حمل الدراسة وضمن مستوى مرت

حقق متغري املرونة الســــرتاتيجية مســــتوى امهية مرتفع على مســــتوى شــــركة الفرات حمل الدراســــة، وهذا  -2
على ان افراد العينة لديهم تصـــــــــور واضـــــــــح عن هذا املتغري وهم يدركون ان الشـــــــــركة تعمل على يؤكد 

عتمد املرونة كســــمة اســــاســــية يف عملها عن تكييف الســــرتاتيجية مع التغريات يف البيئة. وان الشــــركة ت
م ءطريق اســـــتخدام البدائل والوســـــائل املختلفة من اجل تعديل انشـــــطة االســـــتثمار والتشـــــغيل مبا يتال

 والتغريات يف البيئية اخلارجية.
ان اهتمام ادارة الشركة )حمل الدراسة( مبمارسات ادارة اجلودة الشاملة، وتبين هذه املمارسات بشكل  -3

ســــــــتمر، يقود الشــــــــركة المتالك مرونة اســــــــرتاتيجية متكنها من التعامل مع التغريات البيئية صــــــــحيح وم
 .املستمرة

مها بتبين ثقافة ادارة اجلودة الشـــاملة وصـــياغة الســـرتاتيجيات ورصـــد املوارد ان اقتناع االدارة العليا والتزا -4
اي يف املرونة تأثري معنو ، يســــــهم ابلTQMالالزمة للتنفيذ. وســــــياســــــات الرقابة والتحســــــني ملمارســــــات 

اســـتنبط هذا .يعزز قدرة الشـــركة يف مواجهة التغريات البيئية املســـتمرة هِ وهذا بدور  الســـرتاتيجية للشـــركة.
 .وجود أتثري معنوي ملمارسات ادارة اجلودة الشاملة يف املرونة السرتاتيجية من

املرونة االســـــــرتاتيجية وبذلك ترفض  اثبت اجلانب التحليلي وجود أتثري ملتغري ادارة اجلودة الشـــــــاملة يف -5
 .( املنبثقة عنها4،6،7رعية )الفرضية الرئيسة والفرضيات الف

 ثانيا: التوصيات 
ممارسات ادارة اجلودة الشاملة يف شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات وتطبيقها تعزيز  -1

لشـــــــركة على مواجهة التهديدات وتوظيفها يف عمليات الشـــــــركة بشـــــــكل صـــــــحيح هبدف زايدة قدرة ا
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 البيئية والتنافسية.
ودورها يف  ألمهيتها.ة واملبيداتتعزيز املرونة الســـرتاتيجية يف شـــركة الفرات العامة للصـــناعات الكيمياوي -2

جعل الشركة قادرة على مواجهة التغريات البيئية والتنافسية على املدى البعيد ومبا ينعكس على االداء 
 :اآليتالشركة. من  ألعمالستدامة التنظيمي وحيقق اال

 اجه الشركة.م والتغريات البيئية والتنافسية اليت تو ءتكييف اسرتاتيجيات ونشاطات الشركة مبا يتال -أ
 االستغالل االمثل ملوارد الشركة املتاحة وتوظيفها يف اجملاالت املنتجة مبا حيقق حاجات الزابئن. -ب
 الزابئن احلاليني.صول اىل الزابئن احملتملني واالبقاء على استخدام االساليب التسويقية املختلفة للو  -ت
 .بيئية اخلارجيةتعديل انشطة االستثمار يف الشركة وحتسينها وفق التغريات ال -ث

 ثالثا: املقرتحات
كشـــــــــــــــركات   اختبار االمنوذج املقرتح يف هذه الدراســـــــــــــــة على منظمات اخرى يف صـــــــــــــــناعات خمتلفة، -1

 او صناعة االغذية...اخل.،لوشركات النق ،االتصاالت اخللوية
تحصلة مع استخدام متغري املرونة االسرتاتيجية كمتغري معدل يف البحوث املستقبلية ومقارنة النتائج امل -2

 نتائج الدراسة احلالية.
 المصادر

 : املصادر العربيةاواًل

 الكتب -أ
لس السعودي جملا،"ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل،(2005)،حممد عوض ،الرتتوري -1

 جده.،للجودة
االجتمـــاعيـــة((، اخلطوات املنهجيـــة العـــداد البحوث -))البحـــث العلمي ،(1998حممـــد )،شـــــــــــــــفيق -2

 .املكتب اجلامعي احلديث
، 1(، ))اســاليب البحث العلمي يف العلوم االنســانية واالجتماعية((، ط2009املغريب، كامل حممد،) -3

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
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السياسة التشريعية ألنتخابات المجالس المحلية وفق قانون انتخابات 
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 ملخصال

 
اليت  اجملاالت أهم من بصورة خاصة تعدالنتخابية املشاركة يف احلياة السياسية بشكل عام واحلياة ا

 من وبنائها تنظيمها عادةإ يتطلب الوضع بشكل عام حيث ،جمتمع ألي عملية البناء ألعادة يعتمد عليها
 اإلنسان حقوق تصون دستورية دميقراطية أسس على عراقية دولة وبناء سليمة سياسية حياة قيام ضمان أجل

 .العراقي اجملتمع وحترتم
أهم االمور اليت تؤثر على مدى صحة وفعالية النظام االنتخايب هو السياسة التشريعية املتخذة من ومن 

من شروط الرتشيح ومرورا بطريقة توزيع املقاعد التمثيلية احمللية وانتهاء  بتداءً إ قبل الطبقة التشريعية يف الدولة
السياسية  العملية هذه يف دوره يعي أن العراقي خبناال وعلى، أباللية املتبعة لتوزيع املقاعد بني املرشحني

 على أساس اً ختيار من ميثله يف اجملالس احمللية وأن يكون مبنيإيف  الفعال االشرتاك مستوى على خاصة
 االنتخاابت يف مشاركته عند الفرد وأمهية الدور الذي يقوم به الوطن بناء يف املسامهة بضرورة الوطين الشعور

 يف متثيلي منصب وتويل النيابية ابملسؤوليات للقيام والصاحلني املناسبني األشخاص واختيار ةحملليالنيابية وا
 .ومؤثر مهم دور من احمللية اجملالس أعضاء ميارسه ملا املنصب هذا خلطورة" نظرا حملي جملس

 .سانت ليغو ،جمالس احملافظات ،الكلمات االفتتاحية: االنتخاابت

                                                        
 جامعة كربالء/ مركز الدراسات االسرتاتيجية. -1
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Abstract 
Participation in political life in general and electoral life in particular is one 

of the most important areas upon which to rebuild the process of any society, 

where the situation in general requires reorganization and reconstruction in 

order to ensure the establishment of a healthy political life and the building 

of an Iraqi state on the foundations of a constitutional democracy that 

safeguards human rights and respects Iraqi society. 

One of the most important things that affect the validity and effectiveness 

of the electoral system is the legislative policy adopted by the legislative 

class in the State, starting from the conditions of nomination and through the 

method of distribution of local representative seats and ending with the 

mechanisms used to allocate seats among candidates, and the Iraqi voter 

to be aware of his role in this political process, especially The level of 

effective participation in the selection of representatives in the local councils 

and be based on the national feeling of the need to contribute to the building 

of the country and the importance of the role played by the individual when 

participating in the parliamentary and local elections and the selection of 

appropriate people It is possible for those who are good to carry out 

parliamentary responsibilities and assume a representative position in a 

local council due to the "seriousness of this position because of the 

important and influential role of members of local councils. 

Opening remarks: Elections - Provincial Councils - Saint Lego 

 البحث: ةمشكل

 نضج عنه نتج سابقة انتخابية قوانني إىل واستنادا سابقة انتخابية جتارب يف العراقي الشعب مشاركة إن
 يف تطبيقه مت ملا مغايرة انتخابية أنظمة بتطبيق املطالبة عليه وترتب العراقي املواطن لدى االنتخايب الوعي

 والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاب قانون نوابلا جملس شرع وأن سبق السابقة، االنتخابية التجربة
 لسنة( 44) رقم بقانون االول ابتداء من التعديل مرات عدة تعديله جرى مث ،2008 لسنة( 36) رقم

 اجملال إفساح لغرض العراق داخل االقليات متثل اليت للمكوانت مقاعد ختصيص تضمن والذي 2008
 اجملالس، هذه يف وحقوقهم مشاكلهم وعرض أصواهتم وإيصال افظاتاحمل جمالس يف ابلتمثيل للمكوانت

 رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاب لقانون الثاين التعديل 2012 لسنة( 54) رقم وقانون
 انتخاب لقانون الثالث التعديل 2012 لسنة( 55) رقم بقانون األخري وُعدل املعدل 2008 لسنة( 36)

 لسنة( 114) رقم والتعديل الرابع املعدل 2008 لسنة( 36) رقم والنواحي واالقضية اتاحملافظ جمالس
 صوت حيث ،االنتخابية، القوائم على املقاعد لتوزيع( ليغو سانت)بطريقة االخذ تضمن والذي 2012

 من صار الذي القانون تعديل على ،2013 لعام احملافظات جمالس انتخاابت قبيل ابألغلبية النواب جملس
 االقرتاعات يف حصل كما  الكبرية الكتل تبتلعها أن دون وحيول الصغرية الكياانت أصوات حيفظ أن شأنه

، 2009 لسنة 26 رقم بقانون االنتخاابت قانون تعديل مت وعليه ".ليغو سانت"لـ مؤيدين حبسب السابقة
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واليوم يصوت  2018 ( لسنة12تخاب جمالس احملافظات رقم )مث بعد ذلك مت تشريع قانون جديد ألن 
والذي مت االخذ بطريقة سانت  2019متوز  22ل هلذا القانون جملس النواب العراقي يف على التعديل االو 

 املشرع وفق فهل ،وحتديد موعد االنتخاابت احمللية مبا فيها اجراء االنتخاابت يف حمافظة كركوك 1.9ليغو 
 وحيقق السياسية الكياانت ورغبة العراقي العام الرأي متطلبات مع يتفق انتخايب نظام إجياد يف العراقي

 االجتماعي؟ نسيجه متاسك على وحيافظ للعراق السياسي االستقرار
 منهج البحث:

ط أعتمدان يف هذا البحث على الدراسة التحليلية الناقدة للتشريعات االنتخابية يف العراق مع تسلي
 حتليل خالل من وذلك ،2018( لسنة 12قضية رقم )الضوء على قانون انتخاابت جمالس احملافظات واال

واالقضية احلايل وتعديالته، ابالضافة إىل  احملافظات جمالس انتخاابت يف قانون الواردة القانونية النصوص
 .امللغي 2008( لسنة 36م )مقارنتها بنصوص قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رق

 :البحث خطة

 احملافظات جمالس انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية )السياسة موضوع دراسة نَّ إ
 ثالثة على الدراسة هذه تقسيم اقتضى تفاصيله مبجمل ( واالحاطة2018 لعام( 12) رقم واالقضية
 لبطامل تناول مطلبني على وقسم ،احمللية للمجالس الرتشيح شروط لبحث االول املبحث خصص ،مباحث

 تناولنا فيه الثاين املبحث إما ،شرط املؤهل العلمي تناول فقد الثاين املطلب إما ،شرط السن القانوين االول
 الثاين إما ،به املعمول االنتخايب النظام لبيان االول خصص ،مطلبني وكان ذلك ضمن ،النظام االنتخايب

 ليةآ دراسة مت فقد الثالث يف املبحث إما ،ابيةنتخاال الدائرة يف التمثيلية املقاعد حتديد لبيان ختصيصه مت
 سانت طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع االول تناول مطلبني على مقسم وهو ،املرشحني بني املقاعد توزيع

ومن مث اختتمنا البحث جبملة من النتائج والتوصيات نرجو مراعاهتا من قبل املشرع  ،الكوات نظام ليغو والثاين
 . املستقبل القريبالعراقي يف

 شروط الترشيح للمجالس المحلية :المبحث األول

 احلياة يف مبضموهنا وااللتزام تطبيقها على الدميقراطية عادة" الدولة حترص اليت الدستورية املبادئ أهم من
 وتنياملص أبصوات للفوز مصراعيه على املنافسة ابب يتم فتح ومبوجبه ،الرتشيح حرية مبدأ اعتماد السياسية

 من حال بكل يعىن ال ذلك لكن ،النيابية ابجملالس العضوية مقاعد لنيل املرشحني من عدد أكرب أمام
تصني ابلقانون الدستوري البد وال خيفى على املخ ،تنظمه قانونية شروط من الرتشيح حق خيلو أن األحوال

إال  ن السرية وغريها من الشروط،من توفر مجلة من شروط الرتشيح وتتمثل يف اجلنسية والسن القانوين وحس
إن حبثنا سيقتصر على شرطني فقط ومها السن القانوين واملؤهل العلمي وهو ماتناوله جملس النواب 

 وهو ماسنبحثه يف املطلبني االتيني: ،افظات واالقضيةابلتعديالت االخرية لقانون انتخاابت جمالس احمل
 السن القانوين: املطلب االول
 مي: املؤهل العلاملطلب الثاين
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 القانوني السناألول:  املطلب
التمثيل يف  يستطيع حىت الفرد يشرتط توفرها يف معينة سناً  دولة كل  يف املشرع القانوين يف العادة حيدد

 نضج على قرينة االسياسية للمشاركة املطلوبة السن وبلوغ (2)األخرى الشروط استوىف إذا اجملالس احمللية
 .(3)السياسية حقوقه وممارسة العامة األمور إدراك على وقدرته املواطن

 املرشح يف فإنه يشرتط 2008لسنة  36استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية رقم 
 اجملالس: لعضوية

 (4).الرتشيح" عند عمره من سنة الثالثني امت االهلية كامل  عراقيا يكون ان: "اوال
رتشيح، على اعتبار إن هذا السن هو العمر املناسب ن يتم الثالثني عام عند الإن املشرع العراقي اشرتط أ

امللقى  ءلية والعبمقدرا ألمهية دوره يف الوحدة احمل ،كي يكون املرشح مدركا ألمهية الواجبات اليت ستناط به
ط بعضو اجمللس فالسلطات العديدة اليت تنا ،على عاتقه من سكان الوحدة االدارية اللذين قاموا أبنتخابه

 .(5)ة واحلنكة السياسية يف معاجلة االمور ويف كل الظروف ءله حباجة إىل اخلربة والدراية والكفاعاحمللي جت
فضل أن حيدد أمتام الثالثني يف السنة اليت جتري فيها فمن جانب كان ي،وهو حمل أنتقاد من جانبني

املنصب وليس عند الرتشيح وخاصة هناك فرتة االنتخاابت كون إن هذا العمر جيب التمتع به عند تويل 
 .(6)زمنية بني الرتشيح وبني يوم االنتخاب

العشرين من املشاركة ومن جانب اخر فإن إشرتاط إمتام الثالثني عام حيرم فئة الشباب من هم يف عمر 
ام يستطيع القيسن الرشد و  وقانون هم ابلغالويف نظر  ،يف التمثيل احمللي وهم ميثلون فئة كبرية من الشعب

 جماالت يف التطور مع يتماشى اً ومتطور  اً وانفع اً جديد اً مبختلف االعمال والواجبات إضافة إىل إنه حيمل فكر 
 ؟العمر صغار ونشاط بتطور العمر كبار  خربةو  ورصانة نضج دمج من املانع فما احلياة

( لسنة 12افظات واالقضية رقم )استمر املشرع العراقي على النهج ذاته يف قانون انتخاابت جمالس احمل
2018: 

 :يكون ان املرشح يف "يشرتط
 .(7)االنتخاابت"فيها  جتري اليت السنة يف عمره من ( الثالثني30) امت االهلية كامل  عراقياً  -:أوالً 

 عمر ختفيض مت (8)إال إنه تراجع عن هذا العمر ابلتعديالت االخرية اليت صوت عليها جملس النواب
 .السابقة االنتخاابت كل  يف سنة 30 كان  ان بعد 28 اىل الرتشيح

                                                        
 -2 األحزاب تكوين حرية -1 يف مقارنة وحتليلية أتصيلية دراسة -العامة واحلرايت السياسية األحزاب البدراوي، حسن.د -2

 .719ص ،2000اإلسكندرية، اجلامعة، املطبوعات دار السلطة، تداول حق -3 احلزيب النشاط حرية
 .67ص ،2001 القاهرة، العربية، النهضة دار النيابية، للمجالس الرتشيح حول وحبوث ساري،دراسات شفيق جورجي.د -3
 .امللغي 2018 لسنة( 21) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 5) املادة -4
 .12ص ،2011 ،بغداد ،2008 لسنة 21 رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون شرح يف ألوجيز القيسي، حممد حنان.د -5
 السنهوري، مكتبة ،2008 لسنة 36 رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون أحكام جرب، كاظم  نعيم.د -6
 .62 ص ،2009بغداد،
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون( 7) املادة -7
 االثنني اليوم اجمللس رئيس احللبوسي حممد السيد برائسة عقدت اليت والثالثني الرابعة جلسته يف النواب جملس صوت -8

 التابعة واالقضية إقليم يف املنتظمة غري احملافظات جمالس انتخاابت لقانون االول التعديل قانون انئباعلى 217 وحبضور 22/7/2019
 ar.parliament.iq: االلكرتوين الرابط ،2019/متوز/ 22 يف العراقي النواب جمللس االعالمية الدائرة. 2018 لسنة( 12) رقم هلا
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 سياسيا الواعي الشباب من فئة حيرم السياسي العمل ممارسة حرية على املربر غري القيد ونرى إن هذا 
 من وهي اجلمهورية لرائسة الرتشيح العمر من( 25) بلغ ملن يسمح فرنسا ففي ،السياسي العمل ممارسة من

 .احمللية اجملالس يف متثيلنا من همننع وحنن العظمى الدول
 العلمي املؤهل :املطلب الثاني

مبهام  إليه يعهد إذ احمللية، اجملالس لعضوية ٌّضروري أمر   التعليم من معني قدر على احلصول اشرتاط إن
 .(9) إدارية تنفيذية ورقابية مهمة

 من ذلك وغري اخلتامي ابساحل ومراجعة امليزانيات وفحص واألحباث التقارير على اطالعه على عالوة
 .(10) املطلوب النحو على هبا األمي العضو قيام يتصور ال اليت األمور

 املعدل: 2008 لسنة( 21) رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات حيث أشار إىل ذلك قانون
 مبا احمللية عاتالتشري إصدار حق وله احملافظة يف والرقابية التشريعية السلطة هو: احملافظة جملس: "أوالً 

 تندرج اليت األحتادية والقوانني الدستور مع يتعارض ال مبا اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق شؤوهنا إدارة من ميكنه
 .(11)".حتاديةاال للسلطات احلصرية األختصاصات ضمن

مللغي رقم وبناءا عليه اشرتط املشرع العراقي يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي ا
 حصول املرشح على شهادة االعدادية أو ما يعادهلا كحد أدىن:(12) 2008( لسنة 36)

 (13)".يعادهلا ما او ادىن كحد  االعدادية شهادة على حاصال يكون ان: "اثنيا
ملا توفره الدراسة االعدادية من قدر  ،على الرغم من التفات املشرع إىل املؤهل العلمي وإن كان بسيطا

 ولذلك ،من املعرفة مقارنه ابملهام املوكلة للنائب احمللي اً بسيط اً إن مل نقل قدر  ،ن الثقافة العامةمعقول م
اشرتط املشرع العراقي يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات احلايل حصول املرشح على الشهادة اجلامعية 

 .كحد أدىن"
 .(14) الرتشيح" دنع يعادهلا ما أو البكالوريوس شهادة على حاصالً  -:"اثنياً 

 األعدادية الشهادة من بدال األولية اجلامعية الشهادة النائب احمللي على حصول من جهتنا فنحن نؤيد
 .تطبيقها وحسن القوانني فهم على وقدرهتا النخبة هذه ثقافة من يزيد كونه  أستحسان فيه أمر فهو

 النظام االنتخابي :ثانيأل بحثالم

من حتديد النظام االنتخايب من حيث الدوائر ملية االنتخابية العراقية البد قبل بدء البحث يف الع
لى عدة دوائر عتعد ابلكامل دائرة انتخابية أو تقسم احملافظة فيما إذا كانت االنتخابية واليات تقسيمها 

                                                        
 .55ص ،1998 ،نشر مكان بال ،مقارنة دراسة -الربملان انتخاابت منازعات ،هند حممد حسن.د ينظر -9

 حممد حنان. د و .200ص ،2001 ،طبع نمكا بال ،الدستوري والقانون السياسية النظم ،علوان الكرمي عبد. د ينظر -10
 ومابعدها. 12 ص سابق، مصدر القيسي،
 يف 4095 ابلعدد العراقية الوقائع يف نشر 2008 لسنة( 21) رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون من 2 مادة -11

 .2013( لسنة 19والذي مت تعديله بقانون رقم ) 3/11/2008
 .13/10/2008 يف 4091 ابلعدد العراقية ئعالوقا يف القانون نشرهذا -12
 .امللغي 2018 لسنة( 21) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 5) املادة -13
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون( 7) املادة -14
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انتخابية وإن حتديد تلك الدوائر يستتبعه حتديد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية، حىت يتمكن 
عد ملرشحون من معرفة املقاعد املتنافس عليها وهناك عدة معايري لتقسيم تلك الدوائر وحتديد عدد املقاا

منها العدد اإلمجايل أي حتديد عدد حمدد لكل دائرة انتخابية دون اختالف واملعيار اآلخر هو مراعاة الكثافة 
 .(15) السكانية يف حتديد املقاعد املخصصة لكل دائرة

نتناول يف املطلب األول النظام االنتخايب املعمول به يف  مطلبنينتخايب يف النظام اال وعليه سنبحث
 وسنخصص املطلب الثاين لدراسة عملية توزيع املقاعد النيابية يف الدائرة االنتخابية. 2018م العراق لعا

 2018النظام االنتخابي املعمول به يف العراق لعام  األول:املطلب 
الواحدة ابلنسبة للمحافظة استنادا اىل نص املادة  (16)ئرة االنتخابيةعراقي نظام الداأعتمد املشرع ال

 كل  "تكون (18()17) 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أواًل(-23)
 جمالس تانتخااب يف واحدة انتخابية الرمسية دائرة االدارية للحدود وفقاً  اقليم يف منتظمة غري حمافظة

 .احملافظات"
 -:أييت ما اىل القانون هذا يهدف" القانون أهداف إىل منه الثالثة املادة وتشري

 املشاركة يف املساواة -:اثنياً  .واألقضية احملافظات جمالس يف ممثليهم اختيار يف الناخبني مشاركة -:أوالً 
 .االنتخابية

 .نتخابيةالا املشاركة يف واملرشح الناخب حقوق ضمان -:اثلثاً 
 .ونزاهتها وحريتها االنتخاابت الةعد ضمان -:رابعاً 

 ."االنتخابية العملية وإجراءات ملراحل القانونية احلماية توفري -:خامساً 
 وانتقد ،انتخابية دائرة تعد القانون هلذا استنادا املقاعد من عدد هلا خصص حمددة منطقة كل  إن أي
 الكاتب رأي وفق ميثل ألنه ،واحدة انتخابية دائرة بكاملها ظةافاحمل جعل (19) الدستوري الفقه من جانب

 سكان حيرم قد واحدة انتخابية دائرة أبكملها احملافظة جعل حيث ،والنواحي االقضية لسكان اً واضح اً غبن
 متعددة انتخابية دوائر إىل احملافظة قسمت لو حني يف ،احملافظة جمالس يف التمثيل من والنواحي االقضية

وانحية دائرة انتخابية يف انتخاابت جمالس احملافظات  قضاء كل  يكون حبيث ،والنواحي االقضية بحس
السيما إن جملس احملافظة يكون  ،سيضمن بشكل كبري متثيل سكان االقضية والنواحي يف جملس احملافظة

 2008( لسنة 21م )مسؤوال" عن عموم احملافظة استنادا إىل قانون احملافظات غري املنتظمة يف أقليم رق
(20): 

                                                        
 .45ص،سابق مصدر جرب، كاظم  نعيم.د -15
 يف املعدل 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون يف االنتخابية الدائرة لعراقيا املشرع عرف -16

 .القانون هلذا وفقاً  املقاعد من عدد هلا خصص حمددة منطقة كل  -:إبهنا اثمنا/ االوىل املادة
 .4/6/2018 يف 4494 عددواخلمسون،ال التاسعة السنة ،العراقية الوقائع جريدة يف القانون هذا نشر -17
 ".واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت على القانون هذا يسري" القانون هذا من الثانية املادة تشري -18
 .45سابق،ص جرب،مصدر كاظم  نعيم.د -19
 .2008 لسنة( 21) رقم أقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون من اثنيا/ الثانية املادة -20
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 مبا احمللية التشريعات إصدار حق وله احملافظة يف والرقابية التشريعية السلطة هو: احملافظة جملس: "أوالً  
 تندرج اليت األحتادية والقوانني الدستور مع يتعارض ال مبا اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق شؤوهنا إدارة من ميكنه
 .األحتادية" طاتللسل احلصرية األختصاصات ضمن

فيكون من ،وبناءا" على هذه الوالية املنوحة جمللس احملافظة على عموم احملافظة مركز وأقضية ونواحي
تياجاهتا ومشاكل حفسكان كل منطقة أدرى اب، احملافظة من خمتلف مناطقهااالنسب أن ميثل مجيع سكان 

سب االقضية والنواحي قد يؤدي إىل حصر وعدم تقسيم احملافظة إىل دوائر انتخابية متعددة ح ،أبنائها
 لس بسكان مركز احملافظة أو بعض أقضيتها أو نواحيها دون االقضية والنواحي االخرى.العضوية اجمل
فإن كل قضاء حبدوده االدارية يعد دائرة انتخابية  ،سبة للدوائر االنتخابية يف االقضية والنواحيأما ابلن

 :س احملافظات واالقضيةاستنادا إىل قانون انتخاابت جمال
 جمالس يف انتخاابت واحدة انتخابية دائرة الرمسية االدارية للحدود وفقاً  قضاء كل  يكون -:"اثنياً 
  يكون كل قضاء حبدوده االدارية الرمسية دائرة انتخابية.وابلتايل (21)".االقضية

األقضية استنادا اىل نص  السجم على واالبقاء النواحي جمالس أما ابلنسبة جمللس الناحية فقد مت إلغاء
 "اثنياً: 2018( لسنة 10املادة االوىل من التعديل الثالث لقانون احملافظات غري منتمية ألقليم رقم )

 .القضاء جملس ،احملافظة لسجم -:اجملالس
 .القضاء" جملس :احمللي اجمللس -رابعاً .احملافظة جملس :اجمللس -:اثلثاً 

 " 2018( لسنة 12ظات واالقضية رقم )قانون انتخاابت جمالس احملافوأيضا نص املادة الثانية من 
 واالقضية". احملافظات جمالس انتخاابت على القانون هذا يسري

 الناحية مبجلس العمل وألغاء واألقضية احملافظات جملس انتخاابت قانون تعديل نؤيد جهتنا من وحنن
 أمور تسيري يف هلم حقيقية حاجة وجود وبدون هائعضاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصاب ملا نظرا
 .مربرة غري مادية بتكاليف الدولة ميزانية يثقل إنه إىل ابالضافة ،اجملالس تلك

 االنتخابية الدائرة التمثيلية يف املقاعد تحديد :الثاني املطلب
 عدد وحتديد ائردو ال تلك لتقسيم معايري انتخابية،هناك عدة دائرة لكل املخصصة املقاعد لتحديد

 مراعاة هو اآلخر واملعيار اختالف دون انتخابية دائرة لكل حمدد عدد حتديد أي اإلمجايل العدد منها املقاعد
 دائرة. لكل املخصصة املقاعد حتديد يف السكانية الكثافة

 ي املادةامللغ 2008( لسنة 36استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )
 لكل واحد مقعد إليهم يضاف مقعدا وعشرون مخسة( 25) من احملافظة جملس "يتكون(: 24)
 إحصائية أحدث حسب نسمة ألف مخسمائة( 500000) عن زاد ملا نسمة ألف مائيت( 200000)

 .الناخبني" سجل وضع مت أساسها على واليت التموينية للبطاقة وفقا معتمدة
حيث  السكانية لتحديد عدد مقاعد جمالس احملافظات،قي أخذ مبعيار الكثافة وعليه فإن املشرع العرا

على أعتبار عدم  مقعد كحد أدىن عن مخسمائة ألف نسمة،( 25)ـحدد عدد مقاعد جمالس احملافظات ب

                                                        
 .املعدل 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت نونقا من 23 املادة -21
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من مث إضافة مقعد واحد لكل مائيت ألف  و ألف نسمة، وجود حمافظة يقل عدد سكاهنا عن مخسمائة
 املتبقي من سكان احملافظة.نسمة من العدد 

افظات وحسب احصائية املفوضية العليا املستقلة لألنتخاابت بلغ العدد الكلي ملقاعد جمالس احمل
وانتهاءا ابملثىن حيث  اً ( مقعد62ابتداءا من بغداد حيث يبلغ عدد مقاعد جملس احملافظة ) اً ( مقعد456)

 .اً ( مقعد26يبلغ عدد مقاعد جملس احملافظة )
يف البدء املشرع  2018( لسنة 12سبة لقانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية احلايل رقم )ابلنأما 

حيث جاء منت القانون خاليا من حتديد عدد  ،مقاعد جمالس احملافظات يف منت القانونمل يشر اىل عدد 
السبب لعدم االتفاق حول  املقاعد لكل دائرة انتخابية وهو أمر حمل استغراب من املشرع العراقي وقد يكون

 املعيار االفضل يف حتديد املقاعد لكل دائرة انتخابية.
 رئيس برائسة عقدت اليت والثالثني الرابعة جلسته النواب العراقي يفومن مث مت االتفاق من قبل جملس 

 جمالس ابتانتخا لقانون االول التعديل قانون على انئبا، 217 وحبضور 2019متوز  22االثنني  يوم اجمللس
 االقاليم جلنيت من واملقدم ،2018 لسنة( 12) رقم هلا التابعة واالقضية إقليم يف املنتظمة غري احملافظات

 كافة  اجملتمع شرائح ومشاركة حرة انتخاابت إجراء لغرض والقانونية اقليم يف املنتظمة غري واحملافظات
 القوائم بني للمقاعد عادل توزيع نوضما للمرشح العمر شرط وختفيض النتائج أجهزة واستخدام

 .(22)املتنافسة
 مليون لكل حمافظة لكل مقاعد ةعشر  وهي جديدة ليةآ وفق املقاعد عدد حتديد التعديل هذا تضمن

 احملافظات جمالس اعضاء عدد اصبح وبذلك املليون بعد ما نسمة الف مائيت لكل اً مقعد وحيدد نسمة
 .(23)احلالية احملافظات جمالس يف اً مقعد 456 كانت  ان بعد اً مقعد 255

                                                        
 ar.parliament.iq :االلكرتوين الرابط ،2019/متوز/ 22 يف العراقي النواب جمللس االعالمية الدائرة -22
 http://www.ihec.iq: االلكرتوين الرابط ،لألنتخاابت املستقلة العليا للمفوضية الرمسي املوقع -23
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 عضواً  456 من العراق عموم يف احملافظات جمالس أعضاء عدد سيخفض القانون تعديلفإن  وبذلك 
 ملا نظرا كبرية  أمهية يكتسب تعديلال هذا فان لذا ،منه اجملالس أعضاء من %50 يقارب ما أي ،255 إىل

إضافة  ،اجملالس تلك أمور تسيري يف هلم حقيقية حاجة ال هائعضاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصاب
 .أخرىإىل أثقال كاهل الدولة مبصاريف أضافية من رواتب ألعضاء اجملالس احمللية وأمور 

 اً واحد اً مقعد إليها يضاف مقاعد عشرة( 10) من القضاء جملس "يتكون: (24)أما جمالس االقضية 
 سجل وضع مت أساسها على واليت معتمدة صائيةحإ أحدث حسب نسمة ألف مخسني( 50000) لكل

 .الناخبني"
أما يف القانون احلايل فلم يتم االشارة اىل عدد أعضاء جمالس القضاء والحىت يف تعديله لذلك االمر 

االمر كما هو أم مت تقليص عدد أعضاء جمالس  ىفيما يتعلق أبعداد جمالس االقضية فهل أبق اً مازال مبهم
 احلال يف جمالس احملافظات؟.االقضية كما هو 

 المرشحين بين المقاعد توزيع الية: الثالث المبحث

فبعد ، إن اهلدف من مشاركة الكياانت السياسية يف العملية االنتخابية هو احلصول على مقاعد نيابية
عملية توزيع املقاعد على املرشحني، وللبحث يف هذا  أنتهاء عملية التصويت وعد فرز االصوات تبدأ

على مرشحي كل دائرة وفق طريقة سانت ليغو وأتثري هذه  لية توزيع املقاعدآاجلانب البد من البحث يف 
الطريقة على النظام احلزيب يف العراق ومن مث نبحث يف توزيع املقاعد على النساء )الكوات النسائية( يف 

 االتيني:املطلبني 
 ليغو نتسا طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع: االول املطلب
 الكوات نظام: الثاين املطلب
 ليغو سانت طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع :االول املطلب

استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي امللغي فإن عملية توزيع املقاعد تقوم 
 الدائرة يف مقعد على حصوللل الالزمة األصوات عدد على فكرة القاسم االنتخايب والذي عرفه إبنه "وهو

 املقاعد عدد على االنتخابية الدائرة يف الصحيحة األصوات عدد بقسمة إليه التوصل ويتم ةاالنتخابي
 (25)".الدائرة لتلك املخصصة

وعليه فإن عملية توزيع املقاعد على القوائم تكون بعد تقسيم االصوات الصحيحة للناحبني لكل دائرة 
بعد ذلك  القسمة يطلق عليه القاسم االنتخايب،قاعد املخصص للدائرة فإن انتج انتخابية على عدد امل

يقسم عدد االصوات الصحيحة لكل قائمة ويقسم على القاسم االنتخايب فالعدد الصحيح من الناتج 
 (26).يساوي عدد املقاعد اليت حتصل عليه كل قائمة

                                                        
 .2008 لسنة( 36) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 25) املادة -24
 .2008 لسنة( 36) والنواحي رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 1 املادة -25
 األصوات جتمع -أوال" امللغي 2008 لسنة( 36) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من(13) املادة -26

 لتلك املخصصة املقاعد عدد لتحديد االنتخايب القاسم على وتقسم االنتخابية الدائرة يف املفتوحة القائمة عليها حصلت اليت الصحيحة
 ."القائمة
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يف توزيع املقاعد  اً مغاير  اً ضية احلايل فقد اتبع نظامأما استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالق
 النيابية وهو نظام )سانت ليغو(.

 عن الناجتة العيوب من يقلل وهي ،1910 ابتكرعام( Sainte-Laguë method) ليغو سانت نظام
 هنم تستفيد الذي العيب هذا عليها، املتحصل املقاعد وعدد عنها املعرب األصوات عدد بني التماثل عدم

 النرويج يف االوىل صورهتا يف الطريقة هذه طبقت وقد. الصغرية األحزاب حساب على الكبرية األحزاب
 املعدل ليغو سانت طريقة أما...( ،.7 ،5 ،3 ،1) الفردية االعداد تستعمل إذ ،1951 عام والسويد

 يتم وفيها .عدالً  أكثر املقاعد توزيع عملية جعل هبدف وتطبق ليغو، سانت لطريقة معّدلة صورة وهي
 والسويد والنرويج نيوزيلندا يف حالياً  الطريقة هذه وتطبق...( ،.9 ،7 ،5 ،3 ،1.4) لتصبح القواسم تعديل

أشار قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية إىل االخذ بطريقة معدلة  .(27)العراق يف حاليا والبوسنة
 تقسم -:أوالً " – 12- ( يف املادة1.4و معمول به دوليا )وهو يتجاوز ماه 1.7لسانت ليغو أبعتماد الرقم 

 الدائرة مقاعد وبعدد (اخل.. .7 ،3،5 ،1.7) التسلسلية االعداد على قائمة لكل الصحيحة االصوات
 استنفاد يتم حىت احلالة وتكرر مقعداً  ليعطى القسمة نتائج من أعلى رقم على البحث جيري مث االنتخابية

 . االنتخابية" الدائرة مجيع مقاعد
إال إن املشرع العراقي قام بتعديل طريقة سانت ليغو املعدلة قبل تطبيقها على أرض الواقع وجاء بطريقة 

وتعد براءة أخرتاع للمشرع  1.9جديدة غري مطبقة يف ابقي الدول املتبعة لسانت ليغو وهي أستخدام الرقم 
 نتائج يف املقاعد بعض على الصغرية الكتل صولح على تساعد العراقي مربرا ذلك لكون الطريقة السابقة

 والتطاحن االحتدام من املزيد حصول وابلتايل والربملانية االدارية التشكيالت تنوع من يزيد مما االنتخاابت
 .املواقف وحسم القرارات اختاذ يف والتأخري
 هو :به املقصود هنا قعدملا مثن) املقعد مثن جتعل الطرق تلك ان الكبرية للكتل االخرى التربيرات ومن

 اىل قياسا جدا اً عالي الطريقة بتلك عليه حنصل الذي( املقعد ذلك تقابل اليت االنتخابية االصوات عدد
 (28)الصغرية. الكتل عليها حتصل اليت املقاعد امثان

  :املعدلة والطريقة( ليغو سانت) طريقة بني ما الفارق على نتعرف لكي توضيحي مبثال نستدل
I.  وفق  النتائج تكون ،ســـــــياســـــــية كياانت(  5) قبل من الرتشـــــــيح ومت( 6) اجمللس مقاعد عدد إن ضنفرت

 :اآليت طريقة سانت ليغو االصلية ابلشكل
عدد  الكيان

 االصوات
 القاسم  1القاسم 

3 
القاسم 

5 
 القاسم

7 
 القاسم

9 
 القاسم

11 
 عدد

 املقاعد

 29000 أ
 

29000 
(1) 

9666 
(6) 

5800 4142 3222 2636 2 

                                                        
 /ar.wikipedia.org/wiki:االلكرتوين الرابط ،ويكيبيداي: االلكرتوين املوقع ليغو، سانت طريقة -27
 ،سلطان حسني خالد للباحث( العراقية االكتشاف وبراءة( 1.9) املعدلة ليغو سانت) بعنوان االنرتنت ىعل منشورة مقالة -28

 .www.ahewar.org :االلكرتوين الرابط ،4/  8/  2017 يف الزايرة متت ،5601: العدد املتمدن، احلوار :االلكرتوين املوقع
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 27000 27000 ب 
(2) 

9000 
 

5400 3857 3000 2454 1 

 25000 25000 ج
(3) 

8300 5000 3571 2777 2272 1 

 15000 15000 د
(4) 

5000 3000 2142 1666 1363 1 

 13000 13000 ه
(5) 

4333 2600 1857 1444 1181 1 

II. 1.7املعدلة ( ليغو سانت) طريقة وفق: 
عدد  الكيان

 األصوات
القاسم 

1.7 
سم القا
3 

القاسم 
5 

القاسم 
7 

القاسم 
9 

القاسم 
11 

عدد 
 املقاعد

 29000 أ
 

17058 
(1) 

9666 
(4) 

5800 
 

4142 3222 2636 2 

 27000 ب
 

15882 
(2) 

9000 
(5) 

5400 3857 3000 2454 2 

 25000 ج
 

14705 
(3) 

8333 5000 3571 2777 2272 1 

 8823 15000 د
(6) 

5000 3000 2142 1666 1363 1 

 - 1181 1444 1857 2600 4333 7647 13000 ه
III. 1.9 املعدلة( ليغو سانت) طريقة وفق: 

عدد  الكيان
 االصوات

القاسم 
1.9 

 القاسم 
3 

القاسم 
5 

 القاسم
7 

 القاسم
9 

 القاسم
11 

 عدد
 املقاعد

 29000 أ
 

15263 
(1) 

9666 
(4) 

5800 
 

4142 3222 2636 2 

 14210 27000 ب
(2) 

9000 
(5) 

5400 3857 3000 2454 2 

 13157 25000 ج
(3) 

8333 
(6) 

5000 3571 2777 2272 2 

 - 1363 1666 2142 3000 5000 7890 15000 د
 - 1181 1444 1857 2600 4333 6842 13000 ه
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 الذي العدد على يعتمد املختلفة بصيغها ليغو سانت طرق بني الفرق أعاله التوضيحي املثال خالل من
 جديدة صيغة الستحداث نزوال او صعودا اخر عدد اي اختيار وميكن( 1 / 1.7/  1.9) اوال عليه يقسم

 لصاحل الطريقة تكون العدد هذا يف ازدايد اي ان املوضوع يف االساسي املفصل. ليغو سانت طريقة من
 حصلت األوىل الطريقة وفق حيث ،اعاله اىل اجلدول اسفل من ابلتصاعد املقاعد أتخذ حيث الكبرية الكتل

 الكياانت من أي حيصل مل حبيث عليها املقاعد وزعت اجمللس داخل مقاعد على سياسية تاانكي  ةربعا
 سياسية كياانت  ثالثة على العدد اقتصر الطرق املعدلة كانت النتائج متقاربة وفق أما ،املقاعد أغلبية على

 الكبرية ةالسياسي للكياانت تعزيز هذا ويف ،األصوات من عدد أكرب صاحب حصة من املقاعد ونصف
 لعملها اجملالس هذه وممارسة اجمللس داخل اخلالفات قلة عليه ممايرتتب اجمللس داخل االحزاب لعدد وتقليل
 .الصغرية الكياانت بني واملقاعد األصوات ضياع وعدم أفضل بشكل

فاالحزاب الكبرية داخل الربملان تؤيده وبشدة كونه يصب يف جاء هذا التعديل بني مؤيد ومعارض 
بينما عارضت االحزاب السياسية الصغرية واغلب ، لحتهم ويزيد من قوهتم وثقلهم داخل الربملانمص

 هذا التعديل لكونه حيرم االحزاب الصغرية من احلصول على مقاعد نيابية داخل نياملختصني السياسي
حزب أو  من جانب أخر يف حالة استحواذ االندماج مع االحزاب الكبرية، الربملان بشكل منفصل دون

عد النيابية واحلكومة وفشله يف إدارة البلد فإن عملية التغيري يف االنتخاابت تكون أكثر على أغلب املقا
هذه  نتخابية كبرية جتعل استمرارإنتخابية كبرية والعراق يعاين من مقاطعة إصعبة جدا وحتتاج إىل مشاركة 
 به. اً االحزاب يف السلطة أمرا مسلم

فإحدى أسباب فشل العملية السياسية  ،ل عدد االحزاب داخل الربملانمؤيدة لتقلينظري فإين  ةمن وجه
بينما جند الدول الكربى وذات نظام متثيلي وسياسي انجح هي  ،يف العراق هو تعدد االحزاب والتيارات
يارين يف السلطة مع وجود حزب أو حزبني صغريين معارضني ال اليت تقوم على فكرة وجود حزبني أو ت

فمثال لو فرضنا وجود حزبني فقط يف السلطة أحدهم مييين ذات أجتاهات دينية واالخر يساري ذات  ،ثرأك
فهو أمام ، ففي حالة حصول أحد احلزبني على أغلب املقاعد النيابية وتشكيل احلكومة ،أجتاهات علمانية

واب واحلكومة لدورة انتخابية اح العملية السياسية وابلتايل احلفاظ على مكانه يف جملس النجنإخيارين إما 
 يف االنتخاابت ابحلزب االخر وبقائه كحزب معارض. أخرى أو استبداله من قبل الشعب

اليت بعد إنتهاء عملية توزيع املقاعد على القوائم االنتخابية أبتباع طريقة سانت ليغو يتم توزيع املقاعد 
احملافظات واالقضية  ن قانون انتخاابت جمالسالبد من االشارة إىل إ ،فازت هبا كل قائمة على مرشحيها

 .(29)أخذ بنظام القائمة املنفردة والقائمة املفتوحة  2018( لسنة 12رقم )

                                                        
 القائمة -:أبهنا املفردة والقائمة املفتوحة القائمة واالقضية افظاتاحمل جمالس انتخاابت قانون من سادسا( 1) املادة عرفت -29
 املخصصة املقاعد عدد ضعف على القائمة يف املرشحني عدد يزيد أال على املعلنة املرشحني امساء على حتتوي اليت القائمة" املفتوحة
 .الواحدة القائمة ضمن املرشح برتتيب التقّيد دون يراه نم انتخاب حق الناخب مينح ومبقتضاها اربعة عن واليقل االنتخابية للدائرة

 على لالنتخاابت نفسه هبا يرشح أن واحد لفرد حيق ومبقتضاها واحد مرشح من تتكون اليت القائمة -:املنفردة القائمة -:سابعاً 
 ".املفوضية لدى مسجالً  يكون أن
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مة ويكون جمموع االصوات للقوائم املفتوحة أييت من مصدرين، االول أصوات الناخبني املمنوحة للقائ 
وهذا ما أجازه القانون أستنادا للمادة  قائمة،والثاين أصوات الناخبني الذين صوتوا ألحد املرشحني يف ال

 .(30)( من القانون9)
بعد معرفة العدد الكلي لألصوات الصحيحة لكل قائمة يتم تقسم االصوات الصحيحة على االعداد 

 .(31)،....( حسب عدد املقاعد لكل دائرة 5،3وحتدد االعداد الفردية ) (اخل... 3،1.7،5،7)التسلسلية 
ليت حصلوا يتم إعادة ترتيب مرشحي القائمة حسب عدد االصوات ا اعد على القوائموبعد توزيع املق

 .(32)عليها ومن مث يتم توزيع املقاعد على املرشحني الفائزين حسب التسلسل اجلديد
ففي حالة  ،( من القانون حالت تساوي االصوات بني مرشحني أو قائمتني13وأيضا نضمت املادة )

الة ، أما يف ح(33)تسلسل االصلي للحزبني من ذات القائمة فيتم أعتماد التساوي االصوات بني مرشح
 .(34)تساوي بني قائمتني فيتم اللجوء إىل القرعة

 كوتانظام ال :ثانياملطلب ال
 (اإلجراء اإلجيايب)الكوات إىل مصطلح احملاصة أو نظام فهوم األصل التارخيي مل يعود

AFFIRMATIVE ACTS سياسة  كنوع من  االمريكية ايت املتحدةيف الوال ألول مرة والذي أستخدم
أو من قبل أصحاب العمل يف  اكمةأما من قبل السلطات احل أو الفئات املهمشة لجماعاتلتعويض ال

القطاع اخلاص وقد كان يف األصل انمجا" عن حركة احلقوق املدنية ويتصل ابألقلية السوداء وقد أطلقه ألول 
ثل جزء من جونسون يف برانجمه الذي كان ميالرئيس ( واتبعه 1961سنة  )كنيدي االمريكي مرة الرئيس

، فتم تطبيق نظام حصص نسبية )الكوات( يلزم اجلهات ختصيص 1965احلرب على الفقر يف بداية عام 
نسبة معينة من الطالب املقبولني فيها الذين ينتمون إىل أقليات أثنية، فطالبت به مجاعات أخرى مثل احلركة 

 .(35)ها هنا حمرومة من حقوقكما أنتشر يف بلدان أخرى كانت تشعر فيها األقليات أب  ،ئيةالنسا

                                                        
 للناخب وحيق املفتوحة القائمة لنظام وفقاً  الرتشيح يكون" واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 9- املادة -30
 ".الفردي االنتخاب جيوز كما  املرشحني وأحد للقائمة أو للقائمة التصويت
 االعداد على قائمة لكل الصحيحة االصوات تقسم" واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أوالً -12- املادة -31
 مقعداً  ليعطى القسمة نتائج من رقم أعلى على البحث جيري مث االنتخابية الدائرة مقاعد وبعدد( اخل.. .7 ،3،5 ،1.7) التسلسلية

 ."االنتخابية الدائرة مقاعد مجيع استنفاد يتم حىت احلالة وتكرر
 املرشحني ترتيب ويعاد القائمة مرشحي على املقاعد توزع"  واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً ( 12) املادة -32
 املفتوحة القائمة ضمن االصوات من عدد اكثر على حيصل من هو األول الفائز ويكون املرشح عليها حيصل اليت االصوات لعدد استناداً 
 ".الرجال من الفائزين عن النظر بغض فائزين ثالثة آل هناية بعد امرأة تكون ان على املرشحني لبقية ابلنسبة وهكذا

 نفسها االنتخابية القائمة يف اكثر أو مرشحان حصل اذا -:واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أوالً - 13- املادة -33
 التنظيم أو احلزب من املعتمد التسلسل اعتماد فيتم االنتخابية الدائرة ضمن االخري ترتيبهما وكان متساوية صحيحة اصوات على

 .االنتخايب ابملقعد الفائز لتحديد االنتخابية القائمة يف السياسي
 يؤهلهما متساوية قسمة انتج على قائمتان حصلت اذا -:واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً  /13 املادة -34

 .املقعد على للحصول القرعة اجراء فيتم االنتخابية الدائرة يف االخري املقعد هذا وكان واحد مقعد على للحصول
 وروسيا وأملانيا وفرنسا بريطانيا ويف املتحدة الوالايت يف السياسية لألنظمة مقدمة واحلكومة السياسة وآخرون، هامغرا لورانس -35

 طبع، سنة بال الرايض، سعود، امللك جامعة اللحيدان، هللا عبد فهد بن هللا عبد ترمجة الثالث، والعامل واملكسيك والياابن الشرقية وأوراب
 للتنمية الفرات مركز االلكرتوين، املوقع ،2006 العراقي، النواب جملس يف النسائية الكوات نظام اجلابر، هللا عبد ضياء.د و ،50ص

 www.fcdrs.com:االلكرتوين الرابط اإلسرتاتيجية، والدراسات
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ختصيص عدد من  أبنه التمثيلية وهي موضوع حبثنا الكواتاحملاصة أو نظام وميكن استنادا ملا سبق تعريف 
 أي السياسية، حقوقها من (36)فئات اليت تعد حمرومة مقاعد اجملالس التمثيلية الوطنية واإلقليمية واحمللية لل

 ال حبيث واإللزام الوجوب سبيل على والتمثيلية التشريعية السلطة عضوية يف حصة الفئات هلذه يكون أن
 .(37) منهم عدد أعضائها بني يكن مل ما واملشروعية الدستورية الصفة النيابية اجملالس هذه تكتسب

املعدل فقد أخذ  2018( لسنة 12ة رقم)واستنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضي
ة لفئتني: االوىل املكوانت الدينية واليت تعد من االقليات يف العراق كاملسيح صالعراقي بنظام احملاصاملشرع 

مقاعد  ضمن مكون كل  ازاء املبينة للمكوانت اآلتية املقاعد ختصص -:"أوالً  (38)وااليزيدين والصابئني 
 -:اقليم يف ظمةاملنت غري احملافظات جمالس
 .بغداد يف واحد مقعد لكل مكون الفيليني والكورد املندائيني والصابئة للمسيحيني مقاعد ( ثالثة3. )أ

 .نينوى يف واحد مكون مقعد لكل والشبك وااليزيديني املسيحيني من لكل مقاعد ( ثالثة3. )ب
 .البصرة يف للمسيحيني واحد (مقعد1. ) ج
 .واسط يف الفيليني للكورد واحد ( مقعد1. )د
 ." ميسان يف املندائيني للصابئة واحد ( مقعد1. )هـ

ويتم توزيع املقاعد على املرشحني يف الدائرة االنتخابية مبنح املقعد للقائمة اليت حتصل على أكثر عدد 
 من االصوات الصحيحة وبعد أن يعاد ترتيب تسلسل القائمة استنادا إىل عدد االصوات املمنوحة للمرشحني

 (39)لى أكرب عدد من االصوات الصحيحة ضمن القائمة مينح املقعد للمرشح الذي حصل ع
 األقليات هذه حقوق على للحفاظ وذلك العراقي اجملتمع يف لألقليات خمصصة املقاعد هذه تعد وبذلك

كان احملافظات لضمان متثيلهم فهم أدرى مبطالب تلك الفئات ومشاكلهم لذلك   جمالس يف متثيلها وضمان
 داخل جمالس احملافظات.من الضروري ختصيص مقاعد هلم 

أما الفئة الثانية اليت ذكرها املشرع العراقي هي النساء والذي أطلق عليها مصطلح )الكوات النسائية( 
 :وهذا ما سنبحثه بشكل موسع من أكثر من جانب وكما أييت

 مربرات نظام الكوات النسائية -
 املنتخبة وهي: النسائية يف اجملالستطبيق نظام الكوات  تساند أو سببميكن الرجوع ألكثر من مربر 

العدالة، فعدد النســــــــاء يف أي جمتمع يقرتب من النصــــــــف إن مل يكن يزيد يف بعض احلاالت، ولذلك  •
فإنه ليس من العدالة يف شـــــــــــــــيء أن حيرم نصـــــــــــــــف اجملتمع من التمثيل يف اجملالس النيابية على كافة 

 مستوايهتا.

                                                        
( الكوات) احلصص منظا تطبيق يف والعربية الدولية التجارب: املنتخبة اجملالس يف للمرأة مقاعد ختصيص أصبع، أبو بلقيس.د -36

 www.yemeni – women.org.ye:االلكرتوين الرابط للمرأة، الوطنية اللجنة االلكرتوين، املوقع
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 15- املادة -37
 حتصل اليت للقائمة املقعد خيصص" 2018 ةلسن( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً  /15 املادة -38

 ".القائمة يف االصوات اعلى على حيصل الذي للمرشح وخيصص االصوات اعلى على
 www.yemeni women.org.ye: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر أصبع، أبو بلقيس.د -39
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لى مجاعات ذات مصــــاحل علذي ينطلق من تصـــــور النظام الســـــياســـــي بكونه ينقســـــم صـــــاحل، امتثيل امل •

متباينة، وأن دور اهليئات النيابية هو إفســــــاح اجملال للتعبري عن هذه املصــــــاحل، وإجياد الســــــبل اخلاصــــــة 
 للتوفيق بني هذه املصاحل.

جدير الفعالة ية ة الســـــــياســـــــللمشـــــــارك إن ختصـــــــيص مقاعد للنســـــــاء يف اجملالس النيابية يعطي أمنوذجاً  •
 .(40)ابإلقتداء يكمن بدوره يف زايدة املشاركة السياسية للنساء 

حول ممارسة النساء للسلطة السياسية،  1992ويف دراسة قيمة أعدها االحتاد الربملاين الدويل عام 
تخاب، يح واالنيف الرتشوردت اإلشارة إىل أن التشريع الداخلي لكافة الدول تقريبا يؤكد على حق املرأة 

 وبدون أي متييز عن الرجل.
 كآلية  ،1995 عام بكني يف للمرأة، الرابع العاملي املؤمتر خالل" احملاصة أو الكوات" نظام وقد اقرتح

 يف املشاركة عن وعزوفهن السياسية احلياة يف النساء مشاركة ضعف ملشكلة مرحلي كحل  إستخدامها ميكن
 (41)التمثيل. هذا ضعف أو متثيلهن وعدم ءقصااإل من وللحد القرار، صنع مراكز

ما تزال النساء يعانني من التفرقة والتمييز يف غالبية اجملتمعات للعديد من األسباب فوابلرغم من ذلك 
لذي ، ومن هنا كانت التوصية بتبين مفهوم التمييز االجيايب واوحىت الدينية االجتماعية والثقافية واالقتصادية

 .ضمن غريها من -ة املؤسسيةنساء نوعا من املساعدمؤداه أن تعطى ال
 الربملان، مقاعد من %10 إىل تصل نسبة 2002 سبتمرب 27 انتخاابت يف للنساء خصص املغرب ويف
 االلكرتوين، املوقع ،2006 ،"منوذجا املغرب الكوات بنظام للمرأة السياسي التمثيل غلوم، عائشة إليه أشارت

 www.amanjordan.org: وينلكرت اال الرابط الدراسات، مركز
 يتم حىت مؤقتة بصورة ذلك يكون أن على منه، يعانني الذي الفعلي التمييز عن للتعويض -املساعدات

 (42) الرجال وبني بينهن العادل التوازن حتقيق
 سنة مصر ويف (43)النواب جملس انتخاابت يف 2005 سنة العراق يف النسائية الكوات نظام طبق وقد
 .1999 سنة فرنسا ويف 1979
 كوات:أشكال أنظمة ال -

تخصيص نسبة للمرأة يف التمثيل السياسي، وعلى وجه العموم يطبق نظام الكوات أبكثر من شكل ل
قانونية للمجالس هناك أربعة أنظمة رئيسة للكوات وهى الكوات الدستورية والكوات القانونية للربملان والكوات ال

 احمللية والكوات احلزبية:

                                                        
 ar.wikipedia.org/wikilrhgm :ينااللكرتو  الرابط،ويكيبيداي،االلكرتوين املوقع ،نسائية حماصة بعنوان مقالة -40
 االنتخابية الدوائر تقسيم لنظام املعدل النظام وفق األردن للنساء( الكوات) احلصص ختصيص نظام أخذت اليت الدول ومن -41
 ألحكام" وفقا اململكة يف الفائزات املرشحات قبل من ألشغاهلا ختصص مقاعد ستة بتخصيص وذلك 2003 لسنة املخصصة واملقاعد

 السياسية األردنية املرأة جتربة سيادي، صباح إليه أشار ،2001 لسنة 43 رقم النواب جملس انتخاابت قانون من 45 املادة من ج لفقرةا
 www.amanjordan.org: االلكرتوين الرابط الدراسات، مركز االلكرتوين، املوقع ،2006 الكوات، ونظام

 www.yemeni – women.org.ye: لكرتويناال الرابط سابق، مصدر أصبع، أبو بلقيس.د -42
 :2005 لعام العراقي الدستور من( 49) املادة -43

 ."النواب جملس أعضاء عدد من الربع عن تقل ال للنساء متثيل نسبة حتقيق االنتخاابت قانون يستهدف -رابعاً "
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 :الدستورية واتلكا .1
وأييت وينص على ذلك يف الوثيقة الدستورية للدولة يف الربملان  لنساءمقاعد لمبوجبه نظام ختصص  ووه
دولة أتخذ هبذا النظام، وبه حققت رواندا أعلى نسبة متثيل  14وفرنسا واألرجنتني ورواندا ضمن  (44)العراق

 (.%48.5)بنسبة للمرأة يف الربملان يف العامل 
 :القانونية كواتال .2

يف هذه احلالة حتدد نسبة النساء يف الربملان بنص يف قانون االنتخاابت دون ذكرها يف الوثيقة الدستورية 
دولة صدرت فيها قوانني  32اليت أتخذ بنظام الكوات الدستورية تقع ضمن  ةربع عشر والدول اال ،للدولة

 راق وفرنسا.ا العومنه نساءتنص على ختصيص نسبة من املقاعد يف الربملان لل
 القانونية يف اجملالس احمللية: كواتال .3

بتخصيص عدد من املقاعد التمثيلية يف  هذا النوع من الكوات ينص عليه يف الدستور أو ابلقانون،
( للنساء يف قوائم األحزاب إذا %50وهو مطبق يف فرنسا حيث خصص نسبة النصف ) اجملالس احمللية،

 Loi tendant àأو أكثر، حيث جتري االنتخاابت احمللية بنظام القوائم،كان عدد املقاعد ستة مقاعد 
favoriser l'égal accès des femmes et des homes" " وهذا ما أشار إليه قانون تعزيز املساواة يف

إىل الوالايت االنتخابية aux mandats électoraux "et fonctions électivesالوصول للمرأة والرجل 
٪  50"كل قوائم تشمل  إن واليت تشري إىل منه (4)ادة يف امل 2000االنتخابية الصادر عام والوظائف 

 Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats. وللمرشحني لكل من اجلنسني"
de chaque sexe ne peut être supérieur à un إن الفجوة اليت تشري إىل " قائمة كل يوم، ف 5. املادة

 Au sein de chaque groupe entier de six.اً تتجاوز واحد بني عدد املرشحني من كل جنس قد ال
candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de 

candidats de chaque sexe ».ئمة داخل كل جمموعة كاملة من ستة مرشحني من أجل عرض من قا
 .(45)للمرشحني لكل من اجلنسني"  يوينبغي أن تشمل على عدد متساو 

 نظام احلصة احلزبية: .4
تلتزم األحزاب برتشيح نسبة معينة يف قوائمها من النساء وهو التزام اختياري دون تشريع وفق هذا النظام 

نظام القوائم كأملانيا والسويد، يف الدول اليت جتري فيها االنتخاابت ب لزامييف بعض الدول كايطاليا والنرويج وإ
املغرب واجلزائر ابالضافة إىل النتخابية من الدول العربية اليت أخذت هبذا النظام ابلنسبة للقوائم ايعد العراق و 

 .(46)وتونس

                                                        
44  - CONSEIL CONSTITUTIONNEL: DECISIONS RENDUES,web site; www. Conseil- 

constitutionnel.fr/ decision/2000 
 www.ncwegypt.com:االلكرتوين الرابط للمرأة، القومي اجمللس االلكرتوين، املوقع الكوات، البناص، رجب الدين حميي.د -45
46-  ,U.S.A. ,new York university press ,Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering

1997, p: 15, 181 
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ويف فرنسا جتري انتخاابت اجلمعية الوطنية ابلنظام الفردي، لذا ال يلزم القانون األحزاب بتخصيص  
يوقع عقوبة مالية على احلزب الذي ال متثل النساء فيه نصف عدد مرشحيه يف  نسبة للنساء ولكنه

 .(47)لنظام الفردي االنتخاابت العامة اليت جتري اب
 العراقي النواب جمللس الدستورية الكوات إىل" رابعا /49 املادة يف 2005 لسنة العراقي الدستور أشار

 ".النواب جملس أعضاء عدد من الربع عن تقل ال اءنسلل متثيل نسبة حتقيق االنتخاابت قانون يستهدف"
 النسائية: كواتاملعاجلة التشريعية لنظام ال-

إال إنه مل يذكر يف الدستور حتقيق نسبة مماثلة للنساء يف اجملالس احمللية لذلك جند االساس القانوين هلذه 
 افظات واالقضية احلايل إىل الكواتفقد أشار قانون انتخاابت جمالس احمل، الكوات يف القوانني االنتخابية

 حيصل اليت لعدد االصوات استناداً  املرشحني ترتيب يعادو  القائمة مرشحي على املقاعد توزع "(48)النسائية 
 املفتوحة القائمة ضمن االصوات من عدد اكثر حيصل على من هو األول الفائز ويكون املرشح عليها

 من عن الفائزين النظر بغض فائزين آلثالثة هناية بعد امرأة تكون ان على لبقية املرشحني ابلنسبة وهكذا
 .الرجال"

ال ترقى إىل النسبة اليت حددها برانمج اجمللس االقتصادي  املثبتة يف القانون املذكور الربع النسبةمع أن 
يا ال تقل واالجتماعي التابع لألمم املتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء يف أجهزة الدولة العل

 يف اجملالس النيابية نساءجمال متثيل الأوجد طفرة نوعية يف  التمثيلية العراقية إال أن قانون االنتخاابت 30%
 .(49)للدولة قياسا" بنسبة متثيلها يف برملاانت الدول النامية وحىت املتطورة منها  والتمثيلة
 النسائية الكوات نظام من الفقه موقف -

 األول اجتاهني إىل النسائية احملاصة أو الكوات نظام بصدد الدستوري ابلقانون ختصنياثر اجلدل بني امل
 :تبناها اليت النظر وجهة تدعم اليت وأسانيده حججه فريق ولكل يؤيده والثاين النظام هذا يعارض

 ألنه لكذو  مقبول غري النسائية الكوات نظام أن أنصاره ويرى أتييدا األكثر االجتاه وهو: األول االجتاه
 .(50) الدوليةالدساتري والواثئق  أقرته الذي املساواة مببدأ خيل

 واعتنق العراقية املرأة بدون العراقي للمجتمع تقدم ال أن مببدأ آمن قد املشرع الدستوري العراقي كان  فإذا
 ورد ما هامن النصوص الدستورية من كثري  عدد يف املرأة شأن إعالء حاالت تظهر حيث املرأة، تكرمي فكرة

 برجالنا العزم عقدان... العراق شعب حنن" على نصت حيث 2005الدستور العراقي لعام  ديباجة يف
 مبدأ إىل إضافة" وحقوقها ابملرأة واالهتمام... واملساواة العدل وحتقيق القانون قواعد احرتام على... ونسائنا

                                                        
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاب قانون من اثنياً / 12 املادة -47

 لدراسات التقدمي املركز االلكرتوين، املوقع السياسية، احلياة يف املرأة دور تفعيل ومهمة املساواة مبدأ حاجم، إمساعيل فالح -48
 www.rezgar.com:االلكرتوين الرابط ،2006 املرأة، مساواة وأحباث
 القانون، بغداد،كلية جامعة القانونية، العلوم جملة االنتقالية، للمرحلة العراقية الدولة أدارة قانون يف قراءة خالد، حنون محيد.د -49

 .20ص ،2005 العشرون، اجمللد األول، العدد
 -للدراسات الدويل الشريازي اإلمام هدمع االلكرتوين، ،املوقع2007 والطموح، الواقع - الدستور يف العراقية املرأة حرب، طارق -50

 .www.siironline.org:االلكرتوين الرابط واشنطن،
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 أو العرق أو اجلنس بسبب متييز دون نونقاال أمام متساوون العراقيون" 14 املادة يف املقرر املساواة
 ...."القومية
 حبيث( كوات) منه 49 املادة يف منح للنساء الذي ذكره عندما املساواة مبدأ خالف قد الدستور أن إال

 من أعضائه عدد من %25 نسبة يتضمن مل ما بواجباته للقيام" ومؤهال" دستوراي النواب جملس يكون ال
 (51) األقل على النساء

 متثيل نسبة للمرأة ضمن قد كان  إذا الدستوري املشرع أن الكوات النسائية معارضو يرى أخرى جهة ومن
 البالد خدمة على والقدرة للوطن واإلخالص واخلربة الكفاية مبعايري االلتزام يضمن مل فإنه النيابية اجملالس يف

 مستوى يف تدرجيي تراجع إىل يؤدي قد النسبة هذه فرض فإن وابلتايل للربملان، مرشحة أي اختيار عند
 .(52) السياسي العمل يف املرأة ملشاركة اجملتمع تقبل

 الدول يف عاماً  عشر مخسة أقصاها مؤقتة ملرحلة النظام هذا اعتماد أن فريى (53)الثاين االجتاه أما
 أمهيته له الثالث ملعاال كدول  احلداثة إىل واالنتقال التحول مرحلة يف أبهنا تتصف تزال ما اليت واجملتمعات

 .(54) القرار صنع مواقع يف وجودها وإبراز سياسياً  املرأة أوضاع بتحسني اإلسراع يف
 النيابية احلياة ويف عام بشكل اجملتمع يف املرأة دور وتفعيل تعزيز يف يساهم النسائية الكوات نظام وإن

 دول جمتمعات ألن الربملان، عمل الجم يف متمكنة نسائية كوادر  إعداد خالل من خاص التمثيلية بشكل
 .(55)النيابية اجملالس يف سيما وال النسائية الكوادر جانب يف قصور من تعاين مازالت الثالث العامل

 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية دعت فقد لذلك الدويل وقد القى هذا الرأي أتييد اجملتمع
 لصاحل االجيايب التمييز أن اعتبار على وذلك املرأة لصاحل( الكوات) ايباالجي التمييز مبدأ اعتماد إىل املرأة ضد

 حتقيق إىل الوصول على يساعد ما بقدر األخرى الفئات حبق" جمحفا" متييزا يعد ال" حظا األقل الفئات
 .اجملتمع والعدالة بني مجيع فئات املساواة

 إىل 1990 لسنة 15 رقم قراره يف حدةاملت األمم ملنظمة واالجتماعي االقتصادي اجمللس دعا ولقد
 ونساء رجاال اجملتمع تعبئة على والعمل %30 بنسبة القرار صنع ومواقع السلطة هياكل يف املرأة مشاركة
 متكنها وإجراءات آليات وتبين القرار صنع يف ودورها املرأة ضد التميزية السلبية املواقف بتغيري للقيام وتوعيته

 .ذلك من
 2005 األول كانون  15 يف العراقي النواب جمللس العراقية لالنتخاابت الدولية البعثة تقرير أكد وقد

 إىل أدى حيث العامل يف" تقدما األكثر التشريعات بني من يعد التشريع هذا نَّ إ" قائال النظام هلذا أتييده
 .(56)" النواب جملس مقاعد من%25 على النساء حصول

                                                        
 .16ص ،2 دستوران سلسلة اإلعالمي، املركز منشورات العراقي، والدستور املرأة -51
 .ncwegypt.comwww:االلكرتوين الرابط للمرأة، القومي اجمللس االلكرتوين، املوقع الكوات، البناص، رجب الدين حميي.د -52

 www.awapp.org:االلكرتوين الرابط امان، موقع االلكرتوين، املوقع ،2008 النسائية، الكوات قانون العينني، أبو فايز وهند
 الرابط للمرأة، الوطنية اللجنة االلكرتوين، املوقع ،2003 الكوات، مفهوم أطار يف للمرأة السياسي الوضع -53

 WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE:االلكرتوين
 www.fcdrs.com:االلكرتوين الرابط سابق، مصدر اجلابر، هللا عبد ضياء -54
 www.fcdrs.com: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر اجلابر، هللا عبد ضياء -55
: ينااللكرتو  الرابط الدراسات، مركز االلكرتوين، املوقع املرأة، مشاركة على السياسي األمن غياب أثر وحيد، حممد أمين.د -56
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 31: العدد

 املغرب ففي الربملاانت، يف النساء نسبة رفع إىل الدول يف الكوات نظام تطبيق أدى العملية الناحية ومن 
 الربملان، يف سيدة 35 هناك أصبحت حبيث 2003 عام %11 إىل 1995 عام %1 من النسبة ارتفعت

 %11.5 إىل %6.8 من النسبة ارتفعت تونس ويف ذاهتا، للمدة %2.5 إىل النسبة تضاعفت األردن ويف
(57). 

نظام الكوات النسائية كان خطوة ضرورية ومهمة للعملية السياسية العراقية بعد تغيري إن  من وجهة نظران
كون ابتدأ عهد سياسي انتخايب جديد وكون اجملتمع العراقي انذاك مل يتقبل   2003النظام السياسي عام 

سكان العراق  نصف وجود املرأة يف السلطة السياسية واجملالس التمثيلة مع العلم إن النساء تشكل أكثر من
وابلتايل فهم ميثلون فئة كبرية من اجملتمع وهذه الفئة لديها مصاحل ومتطلبات وحقوق حتتاج ملن يعرب عنها 

 من داخل هذه الفئة.
أما اليوم وبعد مضي أكثر من مخسة عشر عام على العملية السياسية يف العراق فالسؤال الذي يطرح 

وهل مازالت املرأة حباجة للكوات للوصول ،د املرأة يف مواقع صنع القراروجو  هل مازال اجملتمع العراقي اليتقبل
 هتا وفعاليتها يف العملية السياسية؟ءللمجالس النيابية بغض النظر عن حقيقة كفا

وهي فرتة كافية ألثبات فكرة إن املرأة جزء أساسي من  اً اليوم وبعد مضي أكثر من مخسة عشر عام
إال إن االمر الذي أصبح  ،كن أن تنجح بدون وجودها وهي تدور وجودا وعدما معهاالعملية السياسية ال مي

ات يف العملية السياسية والكوات هي السبب الوحيد ءغري مقبول من الشارع العراقي هو وجود نساء غري كفو 
ا يضمن لذلك نقرتح على املشرع العراقي أن يراجع تشريعاته االنتخابية مب ،ية السياسيةلوجودها يف عمل

 أمرأة. وجود كل شخص كفوء يف العملية السياسية سواء كان رجال أم
 الخاتمة

 انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية السياسة) موضوع دراسة من انتهينا أن بعد
 :حاتقرت وامل النتائج أبرز نسجل أن الضروري من أصبح( 2018 لعام( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس

 النتائج: أوال
ولغاية يومنا احلايل قام بتشــــــــريع قانونني ألنتخاب اجملالس احمللية  2008إن املشــــــــرع العراقي منذ عام  -

فقد ،ق رضـــــــــا الشـــــــــارع العراقيومع ذلك مازالت هذه التشـــــــــريعات الحتق ،ومت تعديلها ألكثر من مرة
ليص عـدد أعضــــــــــــــــاء جمـالس أصــــــــــــــــاب املشـــــــــــــــرع يف مواضـــــــــــــــع معينـة مثـل إلغـاء جمـالس النواحي وتق

وأخفق يف مواضـــــع أخرى كانت حمل رفض كبري من املختصـــــني ابلقانون والســـــياســـــة وحىت ،احملافظات
النيابية وبنســـــــبة ختتلف عما هو من الشـــــــارع العراقي مثل أتباع صـــــــيغة )ســـــــانت ليغو( لتوزيع املقاعد 

 معمول به دوليا.
 ســياســيا الواعي الشــباب من فئة حيرم يياســالســ العمل ممارســة حرية ( عام على28العمر ب) قيد إن -

 اجلمهورية لرائســة الرتشــيح العمر من( 25) بلغ ملن يســمح فرنســا ففي ،الســياســي العمل ممارســة من
 .احمللية اجملالس يف لنامتثي من مننعه وحنن العظمى الدول من وهي

                                                        
 .www.ecwronline.org: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر وحيد، حممد أمين -57
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 فيه أمر داديةعاأل الشـــــــــــــــهادة من بدال األولية اجلامعية الشـــــــــــــــهادة على احمللي النائب إن حصـــــــــــــــول -
 .تطبيقها وحسن القوانني فهم على وقدرهتا النخبة هذه ثقافة من يزيد كونه  أستحسان

 انتخاابت قانون من الثانية املادة نص اىل‘ استنادا األقضية جمالس على واالبقاء النواحي جمالس إلغاء -
 جمالس تخاابتنا على القانون هذا يســـــــــري" 2018 لســـــــــنة( 12) رقم واالقضـــــــــية احملافظات جمالس

 ".واالقضية احملافظات
 وجود وبدون هائعضــاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصــاب ملا وهو أمر حمل ترحيب وأتييد نظرا -

 مادية بتكاليف الدولة ميزانية يثقل إنه إىل ابالضــــافة ،اجملالس تلك أمور تســــيري يف هلم حقيقية حاجة
 .مربرة غري

 جمـــالس أعضـــــــــــــــــاء عـــدد ختفيض انتخـــاابت جمـــالس احملـــافظـــاتلقـــانون االخري  يرتتـــب على التعـــديـــل -
 اجملالس أعضــــــــــاء من %50 يقارب ما أي ،255 إىل عضــــــــــواً  456 من العراق عموم يف احملافظات

 أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصـــــــــــــــاب ملا نظرا كبرية  أمهية يكتســـــــــــــــب تعديل هذا فان لذا ،منه
 مبصـــاريف الدولة كاهل  أثقال إىل إضـــافة اجملالس، تلك أمور تســـيري يف هلم حقيقية حاجة ال هئعضـــاا

 .أخرى وأمور احمللية اجملالس ألعضاء رواتب من أضافية
 الكبرية السياسية للكياانت تعزيز هذا ( يف1.9مث بنسبة )( ومن 1.7اتباع طريقة سانت ليغو بنسبة ) -

 اجملالس هذه وممارســة اجمللس داخل تاخلالفا قلة عليه مما يرتتب اجمللس داخل االحزاب لعدد وتقليل
 .الصغرية الكياانت بني واملقاعد األصوات ضياع وعدم أفضل بشكل لعملها

 حقوق على للحفاظ وذلك العراقي خطوة مهمة وضــــــــرورية اجملتمع يف لألقليات الدينية حتديد مقاعد -
 الفئات تلك مبطالب أدرى فهم متثيلهم لضـــــــمان احملافظات جمالس يف متثيلها وضـــــــمان األقليات هذه

 احملافظات. جمالس داخل هلم مقاعد ختصيص الضروري من كان  لذلك ومشاكلهم
 الوظيفة ممارســـــــــــة يف اجيابية نتائج عنه أســـــــــــفر النيابية املقاعد لتوزيع النســـــــــــائية الكوات نظام تطبيق إن -

 املرأة إن فكرة اتألثب كافية  فرتة وهي اً عام عشــر مخســة من أكثر مضــي وبعد اليوم التشــريعية، إال إنه
 معها، وعدما وجودا تدور وهي وجودها بدون تنجح أن ميكن ال الســياســية العملية من أســاســي جزء
 العملية يف اتءكفو   غري نســــــــاء وجود هو العراقي الشــــــــارع من مقبول غري أصــــــــبح الذي االمر إن إال

 السياسية. عملية يف لوجودها الوحيد السبب هي والكوات السياسية
 االقرتاحات :ثانيا

 احملافظات جمالس انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية السياسة) يف حبثنا خالل من
 :اآلتية االقرتاحات تقدمي ميكننا (،2018 لعام( 12) رقم واالقضية

ابملمثل من وجهة نظران إن كثرة أصــدار قوانني انتخابية وكثرة تعديلها يضــعف من ثقة املواطن العراقي  -
احمللي كونه يطمح من خالل كثرة التعديالت حتقيق مصــــــــاحله الســــــــياســــــــية على حســــــــاب مصــــــــلحة 

العراقي أن يعزز ثقة املواطن ابملشـــــــرع من خالل االهتمام إبصـــــــدار ملواطن، لدى نقرتح على املشـــــــرع ا
 املربرة. تشريعات تصب يف مصلحة املواطن والتقليل قدر االمكان من كثرة التعديالت التشريعية غري



  

126 

 31: العدد

 
يعـــاين العراق يف األنتخـــاابت الربملـــانيـــة واحملليـــة من عزوف انتخـــايب برفض فئـــة كبرية من اجملتمع من  -

ملية االنتخابية ورفعوا شـــــــعار )مقاطعون(، لذلك نقرتح تعزيز ثقافة املشـــــــاركة االنتخابية املشـــــــاركة ابلع
له وميارس احلقيقي يف حتديد من ميثالناخب هو صـــاحب القرار  نَّ الدى الناخب العراقي وتعزيز ثقافة 

 العملية السياسية بدال عنه.
 من كبرية  فئة ميثلون فهم احمللي التمثيل يف املشاركة من العشرين عمر يف هم من الشباب السماح لفئة -

 والواجبات االعمال مبختلف القيام ويســــــــتطيعون الرشــــــــد ســــــــن وابلغ هم القانون نظر ويف الشــــــــعب،
 احلياة. جماالت يف التطور مع يتماشى اً ومتطور  اً وانفع اً جديد اً فكر  ونحيمل إهنم إىل إضافة

العمل به يف جمالس احملافظات كون هذا الشــــــــــئ نقرتح بتقليص عدد مقاعد جمالس االقضــــــــــية كما مت  -
يقلل من إهدار الوقت بكثرة املناقشـــــــــــــــات وإهدار ألموال الدولة ابلرواتب وغريها من نفقات جمالس 

 االقضية.
وخاصـــة فيما يتعلق ابلكوات النســـائية ووجود  االنتخابية تشـــريعاته يراجع أن العراقي املشـــرع على نقرتح -

وأن يكون إعادة ، أتييد حزب معني من العلمية والعملية وكل مايتمتعن بهنســــــاء ال يتمتعن ابلكفاءة 
 أم رجال كان  سواء السياسية العملية يف كفوء  شخص كل  وجود يضمن النظر ابلقوانني االنتخابية مبا
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دور الوسائل التوضيحية في نشاط المتنزهات )بحث تطبيقي في متنزه 

 (بغداد -الزوراء الوطني

The Role of Illustrative Devices in the Activity of Parks 

(An Applied Research on Al-Zawra National Park- 

Baghdad) 
 .Ameer Zuain-Abed Al Assist. Prof (1)أ.م عبد األمير زوين

 مستخلصال

البحث إىل توضيح  يتجه البحث الختبار العالقة بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات كما يهدف
نشاط التنزه. ومت اختيار متنزه الزوراء الوطين يف بغداد أمنوذجا ألمهيته العالية يف الشروحات وأمهيتها يف 

من املتنزهني بعد تنظيم استمارة  ةعشوائية جملموع ةاستقطاب الطلب السياحي اجملتمعي.كما مت اختيار عين
ئرا الستطالع أرائهم حول أنواع الوسائل التوضيحية اليت ( زا112االستبيان إذ وزعت االستمارة على )

ه. وكانت االستمارة أداة رئيسية جلمع البياانت حيث مت االستعانة ابلوسائل اإلحصائية تقدمها إدارة املتنز 
املعياري ومعامل االرتباط وحتليل االحندار وجاءت  فايب واالحنراإلثبات صحة الفرضيات كالوسط احلس

 دة يف حقل التخصص.بقة ألغلب الفرضيات واليت صيغت مبوجبها عدد من التوصيات لإلفاالنتائج مطا
 .املتنزهات الوسائل التوضيحية، :فتاحيةالكلمات امل

Abstract 
The research aims at examining the relationship between the explanatory 

means and the activity of the parks. The aim of the research is to clarify the 

explanations and their importance in the activity of hiking. The Al-Zawra 

National Park in Baghdad was selected as a model for its high importance 

                                                        
 .جامعة الكوفة /كلية االدارة واالقتصاد -1
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 in attracting the community's tourism demand. A random sample was 

chosen for the total of the parks after the questionnaire was organized. The 

questionnaire was distributed to 112 visitors to explore their views on the 

types of explanatory means provided by the Park Administration. The 

questionnaire was a major tool for collecting data. The statistical methods 

were used to validate hypotheses such as arithmetic mean, standard 

deviation, correlation coefficient, and regression analysis. The results were 

consistent with most hypotheses, in which a number of recommendations 

were formulated for use in the field of specialization 

Keywords: (Illustration, Parks(. 

 المقدمة

ويتم تداول برانمج التوضيح  ميثل التوضيح السياحي احد املهام املتخصصة ذات الطبيعة املهنية الرمسية.
الطبيعية والرتاث اإلنساين إلغراض الرتويح. وألمهية املوارد  دتنزهات الوطنية هبدف استثمار املوار يف امل

مايتها من سوء االستعمال البشري يتم تنظيم السياحية اليت تعد عناصر جذب رئيسية للطلب السياحي وحل
لي املورد الطبيعي للغرض برامج التوضيح ضمن أساليب ووسائل وطرائق لبث الوعي واالهتمام لدى مستعم

املؤسسة السياحية واجملتمع على حد  ةوليؤ الرتوحيي وحلمايته وعدم اإلساءة إليه.كما إن هذه املوارد من مس
وان العبث هبا يعد ظاهرة سلبية توثر يف  للجيل احلايل واألجيال املستقبلية، سواء كوهنا متثل فرصة جذب

.لقد اهتدت املؤسسات اطق اجلمال الطبيعي الفريدة وانكماشهالتنمية اجملتمعية وتؤدي إىل تردي منا
انمج السياحية العاملية إىل تنظيم الربامج التوضيحية واإلرشادية يف توجيه استعمال املتنزهات ووضعت بر 

 .امراقبة لتنمية غاابهتا ومتنزهاهت
ث فيما تناول مباحث خصص املبحث األول اىل املنهجية العلمية للبح ةحيتوي البحث على أربع

املبحث الثاين اجلانب النظري لتوضيح املتغريات وأمهيتها وأهدافها واجته املبحث الثالث إىل اجلانب العملي 
الرابع مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت تفيد واقع  وحتليل فرضيات البحث واختتم املبحث

 البحث.
 المبحث األول: منهجية البحث

 شكلة البحث:م .1
إلسهامات النظرية للكثري من املختصني يف القطاع السياحي بني املفاهيم العامة والواقع امليداين. جتمع ا

م يملعرفة تقي ثرتويح وأدواته جاء هذا البحوملا كان هناك اهتمام متواضع لدراسة العالقة بني عناصر ال
 تمت حتديد املشكلة من خالل إاثرة التساؤال كاالرتباط بني وسائل التوضيح وبرامج التنزه ويف ضوء ذل

 التالية:
 ما مدى تصور الصيغة املبحوثة يف جمتمع املتنزهات عن أمهية الوسائل التوضيحية يف برامج التنزه؟ 1.1
 الوسائل التوضيحية خالل ممارسة نشاط الرتويح يف املتنزهات؟ فكرة عن تعزيز هل لدى العينة 1.2
 وسائل التوضيحية يف املتنزه )عينة البحث( لتحقيق اإلغراض السياحية؟كيف ميكن أتهيل ال  1.3



  

 بغداد( -دور الوسائل التوضيحية يف نشاط املتنزهات )حبث تطبيقي يف متنزه الزوراء الوطين 

131 

 ونشاط املتنزهات يف املتنزه املبحوث؟ ةما طبيعية العالقة واألثر بني تطبيق الوسائل التوضيحي1.4 
 ة البحث:ميأه. 2

السياحي  يركز البحث على أمهية دور الوسائل التوضيحية كمجموعة قنوات اتصالية يف نشاطات الرتويح
من خالل التنزه، ويكتسب البحث أمهية ميدانية تتميز يف تعريف الواقع الرتوحيي ألحد املتنزهات الوطنية 

 ل السياحي ومن خالل مااييت:العراقية وجماالت االرتقاء هبا كوهنا كثيفة الطلب واالستعما
ابحلفاظ على املوارد الطبيعية ومبا  فعالية وحساسية بيئة التنزه وربطها بواقع اخلدمة املقدمة واتصاال 2.1

 يضمن حالة التكامل بني وسائل التوضيح وعمل املتنزهات.
 حتديد مفاهيم الوسائل التوضيحية والربامج وعالقتها يف عمل املتنزهات. 2.2
 فة معرفة لتحسني واقع اخلدمة اليت تقدمها املتنزهات الوطنية وخصوصا املتنزه )عينة البحث(.ضاإ 2.3
تقدمي رؤية مهنية إلدارة املتنزهات يف وضع إسرتاتيجية جديدة لتنظيم فعاليات التنزه كجزء من  2.4

 اإلغراض السياحية اجملتمعية.
 أهداف البحث:. 3

زهات الوطنية ومن خالل  الوسائل التوضيحية ونشاط املتنيهدف البحث إىل تشخيص العالقة بني
 اإلشارة إىل حتقيق األيت:

 ادوار الوسائل التوضيحية يف تنظيم برامج التنزه.حتليل 3.1 
دراسة العالقة بني عناصر الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات واإلفادة من نتائجها العتمادها  3.2

 .ييف توصيات العمل املهين السياح
 التوضيحية التطبيقة يف نشاطات التنزه. جالسعي إىل معرفه مفاهيم وأسس الربام3.3 
كأحد وسائل العمل الرتوجيي يف فعاليات التنزه مع اعتماد هذا الدور   ل دور برامج التوضيحتفعي3.4 

 .يف إدارة املتنزهات ةلزايدة الكفاءة التنظيمي
 فرضيات البحث:. 4

 :رضيات الرئيسية والفرعية التاليةتبىن البحث جمموعة الف أتسيساً على ماتقدم فقد
 اخلاصة بعالقات االرتباط ومفادها:الفرضيات الرئيسة األوىل  4.1

وقد انبثقت .هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائيا بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات
 عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ونشاط املتنزهات. ةمعنوية إحصائيا بني الربامج التوضيحي ةلرتباط ذات دالتوجد عالقة ا 4.1.1
 .معنوية إحصائية بني مداخل التوضيح ونشاط املتنزهات ةقة ارتباط ذات داللتوجد عال 4.1.2
 معنوية إحصائية بني مراكز االستقبال ونشاط املتنزهات. ةتوجد عالقة ارتباط ذات دالل 4.1.3
 معنوية إحصائية بني الوسائل اإلرشادية ونشاط املتنزهات. ةت داللارتباط ذا توجد عالقة 4.1.4
 معنوية إحصائيا بني اجلوالت التوضيحية ونشاط املتنزهات. ةعالقة ارتباط ذات داللتوجد  4.1.5

 الفرضية الرئيسية الثانية واخلاصة بعالقات التأثري ومفادها: 4.2
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 توقد انبثق، بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهاتمعنوية  إحصائية ةهناك عالقة أتثري ذات دالل 
 الية:عنها الفرضيات الفرعية الت

 .معنوية إحصائيا بني الربامج التوضيحية ونشاط املتنزهات ةتوجد عالقة أتثري ذات دالل4.2.1 
 ات.معنوية إحصائياً بني مداخل التوضيح ونشاط املتنزهة توجد عالقة أتثري ذات دالل4.2.2 
 معنوية إحصائياً بني مراكز االستقبال ونشاط املتنزهات. ةتوجد عالقة أتثري ذات دالل4.2.3 
 معنوية إحصائياً بني الوسائل اإلرشادية ونشاط املتنزهات. ةتوجد عالقة أتثري ذات دالل4.2.4 
 ملتنزهاتمعنوية إحصائياً بني اجلوالت التوضيحية ونشاط ا ةتوجد عالقة أتثري ذات دالل4.2.5 

 :املخطط الفرضي للبحث. 5
 من املخطط الفرضي للبحث املتغريين التاليني:يتض

مداخل  ،املتغري املستقل وميثل الوسائل التوضيحية ويشتمل على اإلبعاد )الربامج التوضيحية5.1 
 ات.وكل منها يتكون من مخس فقر  اجلوالت التوضيحية(،الوسائل اإلرشادية ،لالتوضيح، مراكز االستقبا

 (املخطط الفرضي للبحث1لشكل )املتنزهات. ويوضح وميثل نشاط ا داملتغري املعتم5.2 
 ( 1شكل )

 

 ميثل عالقة االرتباط    *السهم
 ميثل عالقة التأثري    *السهم

 مقاييس البحث. 6
إبعاد على وفق تدرج  ةالذي يتكون من مخس لقياس الوسائل التوضيحية (Hittمت اعتماد مقياس )

(Likert2007:72,الاتفق جداً( )، الاتفق ،حمايد ،اتفق ،( اخلماسي )اتفق جدا.al,et Hitt كما مت )
( Likertاملتنزهات والذي يتكون من مخسه ابعاد على وفق تدرج )( لقياس نشاط strandاعتماد مقياس )

 يف قياس املتغريات. (. واستعملت استمارة االستبيان اداة رئيسية جلمع البياانتstrand,2014اخلماسي )

ات
تنزه

ط امل
نشا

 

 الوسائل التوضيحية

 حيةالربامج التوضي-1

 مداخل التوضيح-2

 مراكز االستقبال-3
 الوسائل االرشادية-4
 اجلوالت التوضيحية-5
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 اختبار الثبات. 7
مة الذي يشري إىل قي (1وتتضح النتائج من اجلدول )، لقياس الثبات اعتمدت طريقة )الفا كرونباخ(

 (0.891وسجلت حماوالت االستبانة ككل قيمة مرتفعة بلغت ) ،املعامل، اذكانت مرتفعة وبنسب معقولة
 وهذا يوضح ابن الفقرات تتمتع ابلثبات.

 (1ل )جدو 
 معامل الثبات عدد الفقرات املتغريات ت
 0.847 25 الوسائل التوضيحية  1

 0.898 5 الربامج التوضيحية  1.1
 0.624 5 التوضيحمداخل  1.2
 0.687 5 مراكز االستقبال  1.3
 0.768 5 الوسائل االرشادية  1.4
 0.773 5 اجلوالت التوضيحية 1.5

 0.810 10 نشاط املتنزهات  2
 0.891 35 مجيع اجملاالت  3

 املصدر: إعداد الباحث استنادا إىل نتائج احلاسبة االلكرتونية
 النظريالجانب : المبحث الثاني

 أوال: الوسائل التوضيحية
يعتمد عليها يف  ةأو غري شخصي ةهي جمموعة التقنيات االتصالية للتعبري والشرح قد تكون شخصي

ويتم طرح املعلومات  مجهور الزائرين يف مناطق القصد السياحي. العمل التوضيحي اليصال رسالة إىل
كل صور وعالمات موجهة أو عن طريق إرشادات التوضيحية مباشرة من الدليل إىل الزائر وتنفذ على ش

الزائر مع  ل(. هتدف الوسائل التوضيحية إىل حتقيق االتصال وتعميق تفاعMiles,1977:331اإلشارات )
ويتعلق جناح الوسائل هذه مبدى تفاعل الزائر مع . الربامج ثه على املشاركة واالستمتاع يفاملورد الرتوحيي حل

وحتقيق الغرض من الزايرة مع ختزين صورة للمكان  ةلشخصياللوصول إىل اكتشافاته  ةحمليطااملوقع والبيئة 
وضيح عموما هو فن إيصال هلذا املتنزه أو ذاك. والت ةحتمل التجربة والذكرى واحلنني للعودة يف عطلة الحق

 تسعى إليها أما التوضيح السياحي يف مناطق القصد فيعين توجيه السائح ابالجتاهات اليت فكار ونقلها،األ
ويرتابط التوضيح مع االنطباع لبيان  إدارة املواقع السياحية لتكوين صورة وانطباع لديه مقبول يف أقل تقدير.

إذ يلعب املوضح سواء كانت شخصا أو  ؤثرة يف إعادة تكرار الزايرة،الصورة الذهنية املركبة مستقبال وامل
املشاعر واحلواس لدى الزائر حلل الرموز وتفكيكها وحتويلها إىل صورة أو إشارة دورا مهما يف حتريك 

 انطباعات قابله لإلدراك والتفاعل الفكري.
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 فوائد التوضيح: -1 
يتعامل هؤالء  ية العظمى يف أوقات الرتويح اجملتمعية. ولكييشكل زوار املدينة للمتنزهات الوطنية الغالب

وان أهم  ،اأماكن اخلطر واالستعمال السليب واالهتمام والعناية هباملتنزه البد من توضيحها لتجاوز  مع موارد
 فوائد التوضيح هي:

يؤمن عدم التجمع  الوطنية توزيع مواقع التوضيح مبا تعتمد اإلدارة يف املتنزهات : توازن االستعمال:1.1
 ا يؤثر سلباً على ميزة االستعمال.يف مكان واحد مم

 لعامة هتدف إىل إيصال رسالة اجيابية للمتنزهني.اداة للعالقات أ :توصيل الفكرة: يعد التوضيح1.2
الشروحات الوافية واالستعالم والتمتع ابملوقع. ولتحقيق هذه  :حتقيق غرض الزايرة: وأييت من خالل1.3

 املعرفة احلقيقية لطبيعة اجلمهور د فأن العوامل املرتبطة بتأثري وكفاءة العمل التوضيحي أتيت من خاللالفوائ
 (.Hunt,1975:204وموضوع الرسائل املطلوب إيصاهلا له )الزائر والتأكد من كفاءة وسائل االتصال 

 أساسيات التوضيح: -2
اهلندسي  رباعد أماكن التوضيح واالنتشايعد التفسري من أهم مبادئ العمل يف املتنزهات بسبب ت

يمه التغري على أساس اإلضافة إىل جتربة لسلسلة املشاهدات واالستعماالت لتحقيق برامج الزايرة. وتقاس ق
املشاهدة واالستمتاع بكل عنصر من املعروض، كما إن جمموعة العروض املوجهة يف بيئة املتنزه هتدف إىل 

ركات التجول املتسلسل وحبسب الفئات العمرية دون تكرار التشابه يف استعمال الصورة الذهنية من ح
دم حصول الرضا جملموعة الزائرين من خالل التخطيط والتوزيع اهلندسي بعض املواقع وهذا يولد النفور أو ع

 .(Knudson,1980:196املدروس )
 واملبادئ التالية تشكل أهم أساسيات التوضيح يف املتنزهات وهي:

 الزائر.ربط املوصوف من العرض مع شخصية  رتباط:: اال2.1
التوضيحية واملراد توضيحها  جمموعة املعلومات وتوفريها كأساس للمادة إيصال املعلومة: اعتماد :2.2

 للزائر.
 التنسيق يف ارتباط الشرح مع الواقع. إتباع أسلوب : جتميع العرض:2:3
 ك.ابجتاه الفهم واإلدراخالل احلث والتحريض  من ي:ص: االستفزاز الشخ2:4
 الزايرة وحتقيق الغرض من التنزه بتحفيز احلواس البشرية.إىل غاايت التقيم احلسي: التوصل  :2:5
الربامج التوضيحية حبسب الفئة العمرية والنوع واجلنس ومن خالل االعتماد  :تباين العروض: تتميز2:6

 على أساليب ممنهجة تتناسب مع مجيع أصناف الزائرين.
 عناصر الوسائل التوضيحية:-3

 يت ختططها إدارة املتنزه واليت تعمل على جناح برامج التنزه وهي:هي جمموعة الفعاليات واإلجراءات ال
 (programsالربامج التوضيحية ) :3.1

 ن من الربامج والعروض التوضيحية اما ان تكون شخصية اوموجهه وكما يلي:اهناك نوع
 (personal programsالربامج الشخصية ) :3.1.1
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( بني الزائر واملوضح ومن خالل )الشرح Face –to- Faceتعتمد هذه الربامج على التفاعل الشخصي )
احملاداثت املتبادلة( وهذه الربامج تتسم ابملرونة يف االستيضاح نتيجة للعرض املباشر واالستفسار  املباشر،

 ذات االستعمال كثيف اجلذب.كرد فعل من الزائر، كما تنفع الزائر يف املتنزهات 
 (Direction programsالربامج املوجهة ) :3.1.2

يتجه هذا النشاط إىل تعميم الوسائل البصرية والسمعية وعلى شكل مشاهدات صورية أو فيديوية أو 
مات من خالل االذاعة املنتشرة يف أماكن التنزه املتعددة وتعمل إدارة املتنزه على نشر الرسوم التوضيحية وعال

ذلك برامج التحذير للحفاظ على حياته واالبتعاد الداللة لتوضيح متطلبات الزائر من املعلومات املطلوبة وك
من مناطق اخلطر وتلك اليت تؤدي إىل ذلك. ومن ميزات هذا النوع من الربامج اهنا واطئة الكلفة وتليب 

دي إىل امللل وعدم االستمتاع أو املشاهدة حاجات اغلب الزائرين، إما عيوهبا فإهنا تكرر يف كل زايرة وتؤ 
(Douglass,1975:244). 

 (Interpretation)مداخل التوضيح  :3.2
 هناك جمموعة من املداخل املعتمدة يف التنزه أمهها ما يلي:

( يستخدم هذا املدخل على شكل - Interpretation Story-lineاملدخل القصصي ) :3.2.1
الل من خ داث املتسلسلة على شكل مرأى. وتعتمد اإلدارة بطريقة الردابنوراما قصصية ترتبط ابإلح

 املماشي الطبيعية أو التجمهر حول موقع حمدد يف املتنزه.
 (Historical Interpretation)املدخل التارخيي  :3.2.2

وضح املدخل التارخيي يف املتنزهات الوطنية إعادة تصوير لتاريخ معني يشخص من خالل املوروث ي
خالل املؤثرات املعروضة للزائر لذلك احلدث ويتم التوضيح من  التاريخ حلدث ما يرتبط حبضارة املدينة.و 

وانتمائه وارتباطه بوقائع حمدودة ومؤشرة على النصب التذكارية واألزايء والواجهات اليت ختص 
 (.Rosenow,1978:221احلدث.)

 (invironmental Interpretation:املدخل البيئي )3.2.3
بة للحاجات البشرية وتعليم جمموعة الزائرين يعتمد هذا املدخل على توضيح الوسائل املناسبة لالستجا

يف االستعمال  نطبيعة العالقة بني اإلنسان والبيئة الطبيعية يف املنتزهات واحلدائق احلضرية خللق سلوك متواز 
عرفة وللحفاظ على عامل الطبيعة ويتضمن هذا املدخل برامج توضيحية لزايدة امل.األمثل للمواقع

ر الرغبة لفهم محاية املوارد الطبيعية يف مسعى لتكوين أخالقيات والتزامات جتاه كذلك يهتم بتطوي.وتقديرها
 البيئة الطبيعية.

 (Reception Centers) :مراكز االستقبال3.3
و املداخل الرئيسية للمتنزهات هي جمموعة املراكز والنقاط الرئيسية الستقبال الزائرين يف موقع التنزه ا

 وتشتمل على:
  (visitors Centers)لزائرين:مراكز ا3.3.1

تعد هذه املراكز من أساسيات توضيح املعلومات العامة واخلاصة عن منطقة القصد وهتتم هذه املراكز 
يم اهلندسي ويتم تصميم لوحة املعلومات عن التنزه والتصم.بتقدمي جمموعة اخلدمات حبسب احلاجة والرغبة
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وتعمل بعض املتنزهات  .لوصول إليها دون عناءوسهلة ميكن الطرق االستعمال ضمن آليات واضحة  
اخلدمات من خالل قائمة عرض صغرية تبني معروضات اخلدمة املتاحة  العاملية على توضيح صورة

على توفري مماشي خاصة لالستخدام مع األخذ بنظر االعتبار الفئات العمرية الصغرية وكبار السن كما تعمل 
ات والثقافة املوقعية للعاملني يف املتنزه والرغبة يف تقدمي اخلدمة للزائرين لتجوال املعاقني.إن امتالك املعلوم

 ةتعطي إشارات اجيابية للزايرة من خالل تطوير فكرة العرض املتاح للخدمة يف املتنزه وإمكانية وسهول
 .ليه من العبث والتخريبابلطرق املثلى واحملافظة ع استعماله

 (information serviceخدمة االستعالم )3.3.2
الكثيف  هتتم املتنزهات بوضع مسقفات وأكشاك رائعة يف التصميم عند إطراف املتنزه يف نقاط اجلذب

ملن يرغب من الزوار  ةمع توزيع بعض املطبوعات اخلاصة ابملتنزه كما يتم بيع التذكارات الرتاثية والفلكلوري
( لتوضيح مشاهد الزايرة توجه من Displaysكذلك تضيف املتنزهات معارض ).ملتنزهوترتبط ابملقاصد يف ا

 (.sharpe,1975:213خالهلا الزائر إىل تفحص األماكن ومتنحه احلماية والوعي وتنظيم االستخدام هلا )
 (Guidanceالوسائل اإلرشادية: ) :3.4

النماذج املساعدة يف استعمال مناطق ناطق التنزه هي أحدى ية يف التوضيح داخل مالوسائل اإلرشاد
 القصد وتستخدم إدارة املتنزهات الوطنية هذه الوسائل للتعريف عن مناطق التنزه واهم هذه الوسائل هي:

 (Information signs: لوحات املعلومات )3.4.1
تؤثر هذه اللوحات يف تنشيط  مناطق القصد يف املتنزهات. كماتساعد اللوحات اإلرشادية للتعرف على 

 ستعمال األوسع للمناطق قليلة التجوال واالستعمال. وهذه األمهية حتفز الطلب ابجتاه القصد املطلوب،اال
وتستثمر الوسائل اإلرشادية للتعبري واإلعالن  للتوعية واإلرشاد ملناطق اخلدمة. ةكما أهنا وسيلة ذات دالل

احمليطة والغرض من ذلك توزيعها بشكل ا مع البيئة اجلمالية للطبيعة موجودات املكان شرط عدم تنافرهعن 
ولذلك يتم تركيبها من مواد تتناسب مع بيئة ولون ونوع املكان  هندسي وعدم نشازها،

(Deutche,1987:373). 
 (Rest pointsنقاط االسرتاحة ) :3.4.2

التأمل واالسرتخاء يف املواقع الطبيعية  ة بعد التجوال وبني احلاجة إىلهي نقاط جتمع بني فرصة االسرتاح
وحتمل هذه النقاط أماكن لالسرتاحة متزج مع لوحات للمعلومات اإلرشادية املكتوبة هتدف إىل .للمتنزه

طعام توعية الزائرين ابحملافظة على املكان والطبيعة وعدم التخريب فيها أو احلرق وتنظيم استخدام األرض لل
 والرايضة.

معروضات صغرية متخصصة مبا حييط هبا من طبيعة فرعية تعمل على  اإلرشادية كذلكوتشمل الوسائل 
توضيح نظام املشاهدة. كذلك تعتمد التوضيحات واإلرشادات على نظام عدم جتاوز االستعمال للحدود 

 (.scammoni,1968:453) املسموح هبا بيئياً وتلك اليت تؤدي إىل الضرر ابملوارد الطبيعية
 :ت التوضيحية: اجلوال3.5

 :ن من اجلوالت التوضيحية يف املتنزهات هياهناك نوع
 (interpretive Trailsجوالت اإلحياء والتعبري ) :3.5.1
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( ويكون الذهاب واإلايب Theme trailsتبدأ وتنتهي يف نقطه قصد واحدة وتسمى )جولة الفكرية( )
متعددة وال يعود وصول إىل أهداف قصدية من نقطة قصد حمدودة لل املتجولأو أتخذ  هاعلى الطريقة نفس

 .(Destination Trailوهي ما يطلق عليها )جولة القصد( )،املتجول إىل ذات النقطة اليت انطلق منها
لالسرتاحة واإلطالع واملشاهدة لتوضيح معامل املناطق املقصودة  اً ومن خالل النوعني توفر اإلدارة نقاط

(Clawson, 1986:103). 
 (-Guided Trails selfاملوجهة شخصياً )الت اجلو  :3.5.2

ويقصد هبا اجلوالت اليت يقود الزائر خالهلا نفسه بنفسه مبساعدة عالمات الداللة املعلمة يف املمرات 
واملماشي على شكل لوحات توضيح إرشادية توضح معامل ومداخل وخمارج األماكن وتصمم هذه اجلوالت 

أمنية عند  ةمركزية ووسائل مساعدف االستكشاف الذايت مع مراقبة ة يف مناطق التنزه البعيدة هبدعاد
 .الضرورة

 ثانيا:املتنزهات

 أمهية التنزه:-1
ويتم استثمار األراضي اخلضراء  ،يعد التمتع مبناظر املوارد الطبيعية من فعاليات الرتويح وطلب اهلدوء

م وتلبية الطلب إىل ءعديدة من العامل مبا يتالووسائل الرتفيه إلقامة املتنزهات. وتنتشر املتنزهات يف مناطق 
الرتويح كما ينعكس نشاط التنزه على احلالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات إذ تزداد أمهية 

طبيعية جلميع فئات اجملتمع نتيجة ضغط احلياه املتكرر فتصبح الرغبة إىل التغري حاجة يف املناطق ال الرتفيه
لتلبية هذا النوع من الطلب. لقد ازدادت زايرات اإلنسان بصورة  اً منآ اً عل مناطق التنزه مالذملحه مماجي

املخيمات  ةىت أقاممنظمة وشبه دائمة وبشكل مجاعي أو منفرد إىل املنتزهات ألقامه فعاليات التنزه أو ح
(Camping ومن هنا برزت أمهية التخطيط احلكومي ال قامة املتنزهات الوطنية ) من خالل االستعمال

كما يساعد التخطيط   .مرافق تروحيية وسياحية تستجيب ملتطلبات الزائرين ةاألمثل للموارد الطبيعية ألقام
ويقوم املخطط عند البدء بتنفيذ مشروع التنزه  .مة العرض مع الطلب وطبيعة فعاليات الرتفيةءللتنزه موا

ات اخلضراء وهندسة املرافق اخلدمية يف املتنزه. وتعمل بدراسة شاملة لطبيعة األرض وتنظيم هندسي للمساح
 (.69:1990دة عن التلوث البيئي )الكناين،املتنزهات على ابقاء املناطق نقية وبعي

 تطوير مناطق التنزه:-2
ولنجاح هذه العملية تتجه إىل اعتماد .هات بتقيم واقع خدمات التنزه بني فرتة وأخرىتقوم إدارة املتنز 

 تايل:الربانمج ال
 : دراسة التقيم األولية:2.1

على تصنيف املساحات وخطط تطويرها هندسيًا مبا يتناسب ونوع الطلب  ةإذ تشمل هذه الدراس
 فها حسب احلاجة الفعلية.وتوزيعه مع مراعاة نوع الفعاليات املراد إضافتها أو حذ

 استكمال إجراءات تطوير املرافق: :2.2
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لرتفيه والنزهة مع استثمار املواقع البعيدة جملموعة املساحات املخصصة ل إعادة النظر يف االستعماالت أي 
 لإلضافات الرتفيهية يف املناطق اهلادئة والبعيدة عن مراكز التجمعات.

 التوصيف: :2.3
هلندسي يف التوزيع كالدراسات اوتبويب الفعاليات ضمن النطاق التناسيب  وهو إعداد البياانت
 اءات املقرتحة وتكاليفها.ء النبايت والوجه الطبوغرايف للمواقع مع تنظيم اإلجر االيكولوجية ونوع الغطا

 إضافة املالحق: :2.4
( مع حتديد ة)االفقي ةالكونتوريوتقصد هبا وضع خرائط العمل واملخططات البيانية مع توضيح اخلطوط 

 جملموعة اهلندسية والسياحية.اوإشراف  ةمبشارك ةالزوااي املتعرجة واملسطح
 انتخاب أماكن الرتفيه: :2.5

الرتفيهي والرتوحيي، إذ يتم انتخاب األماكن حبسب  لوهذا يعتمد على األراضي املتوفرة لتوزيع االستعما
 ..اخل.مواقع التزجل أو التجذيف أو املمارسات الرايضية أو فعاليات الصيد رأمهيتها وجغرافيتها مثل استثما

 :اختيار موقع املتنزهات:3
ول او التأشري ات يتم اعتمادها ودراستها عند اختيار موقع املتنزه. اذ اليتم فقط احلصوعة مؤثر هناك جمم

 على املناطق اخلضراء حصراً بل هناك مؤثرات يتم دراستها الختيار موقع املتنزه وهي:
 والتضاريس:دراسة املناخ  :3.1

..اخل( إذ يتم دراسة نوع ةيصخر أو ،حجريةة،او كلسية،ملحي ،ويشتمل ذلك على طبيعة األرض )طينية
 ،الضغط اجلوي ،الرطوبة، سة املناخ من )درجة احلرارةكذلك و درا  ،األرض املراد إقامة املتنزهات عليها

لبيان صالحية املناخ  (Douglassويتم اعتماد هذه الدراسة على معادلة نظرية املناخ للعلوم ) الرايح(
 .(345:2002واستخدامات األرض للتنزه )احلوري،

 :استثمار اجلواذب الطبيعية:3.2
.اخل وهذه اجلوانب هي جزء مهم يف .البحريات هنار،األ ،الشالالت، ويقصد هبا توافر املنحدرات

االنفتاح الطبيعي للمنطقة هبدف زايدة فعاليات الرتفية وقد يكون هلا نشاط سليب نتيجة املخاطر احملتملة 
اردة حيث اليرغب إبقامة املتنزهات فيها عند احتوائها على جبال عند االستعمال ومثال ذلك املناطق الب

ها اغلب الزائرين للمتنزه على عكس املناطق احلارة إذ يكون ءب الشمس واليت حيتاج ضو كوهنا عوارض حتج
 .(Calton, 1999:333الظل يف فرتة الظهرية أهم الدوافع لفعاليات الرتفية والتنزه )

 :القيمة الرتفيهية:3.3
إذ يرى جوهر التنزه  تقدير القيمة الرتفيهية حسب نظرية )سكاموين( العامل األملاين يف نشاط التنزهم يت

يعتمد على االندماج اجلسدي والروحي ابلنظر اىل اجلوانب الطبيعية لتحفيز الطلب الكامن ابجتاه التنزه 
يف أوراب،  ةات ومناطق الرتفيه الغابيويف ضوء هذه النظرية مت تقومي العديد من املتنزه والرتويح والتسلية،

، مثل )الطرق يتم من خالله اختيار القيمة الفعلية )حقيقة املكان(:لويستند العامل يف نظريته اىل عاملني األو 
وغريها( والثاين ميثل أتثريات الضوضاء الطبيعية والبشرية مثل)تقلبات املناخ ، واملنحدرات ،املنظر الطبيعية

 (.Arno,1980:93) البيئي( والتلوث
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 ::القيمة اجلمالية3.4
، بطريقة جذابة على ارض املتنزه وتشتمل على )إضافة مصاطب االسرتاحةوهي جمموعة املؤثرات املضافة 

. (..اخل.األلعاب، املساحات الرايضية، أكواخ اإلضاءة، املضايف، املطاعم، مواقف السيارات، املسابح
 قاط حسب اخلدمة.ومجيع هذه اإلضافات يتم تقديرها بن

 المبحث الثالث: الجانب العملي

 وصف املتغريات: .1
لوصف إىل معرفة إبعاد البحث خالل استعمال األوساط احلسابية االحنراف املعياري والنسب يهدف ا

املئوية جملاالت البحث لعرض املؤشرات اإلحصائية األولية وتوضيح املتغريات اليت اعتمدت يف بناء األمنوذج 
 :وكما يلي
ثل ابملتغري املستقل )الوسائل : وصف متغري الوسائل التوضيحية: وهو املتغري الرئيسي األول ويتم1.1

مراكز  ،مداخل التوضيح ،إذ حيتوي على مخسة متغريات فرعية وهي )الربامج التوضيحية، التوضيحية(
ية للمتغريات بواقع اجلوالت التوضيحية( وقد جاءت األوساط احلساب ،الوسائل اإلرشادية ،االستقبال

وابحنراف معياري بلغ  (4.129 بلغ )أعلى قيمة بوسط حسايب (2)حيث احتل املتغري ،متباين
مما يؤكد إن املتنزه عينة البحث يسعى إىل احملاولة يف تنشيط ، (%82.59(كما بلغت نسبته )0.916)

تجابة إذ جاء أبدىن مستوى اس ( فقد4إما املتغري ) املداخل التوضيحية من خالل تفعيل برانمج التنزه.
وهذا يشري إىل إن إدارة املتنزه اندرا ماتستطيع جتسيد ، (%74.31سجلت النسبة املئوية هلذا املتغري )

( وصفا عاماً لفقرات متغري الوسائل التوضيحية 2ويوضح اجلدول ).الوسائل اإلرشادية جتاه حتقيق أهدافها
( وابحنراف معياري بلغ 3.955فرعية متوسطًا حسابيًا بلغ )والذي سجل بشكل عام وجلميع متغرياته ال

 (.%79جاءت نسبته املئوية )( وقد 1.034)
 (2جدول )

 األمهية النسبية االحنراف املعياري الوسط املوزون املتغري ت
 74.59 0.958 3.729 الربامج التوضيحية  -1
 82.59 0.916 4.129 مداخل التوضيح  -2
 81.76 1.039 4.088  مراكز االستقبال -3
 74.31 1.176 3.716 الوسائل اإلرشادية  -4
 82.20 0.979 4.11 اجلوالت التوضيحية  -5
 79.09 1.034 3.955 الوسائل التوضيحية بشكل عام -6

ا بشكل عام قد سجلت ءهتجاء هذا املتغري بعشرة أسئلة كانت قرا:وصف متغري نشاط املتنزهات :1.2
( وكما 1.19املعياري )( وبلغ االحنراف 3.75وبوسط موزون ) (%75تغري بلغت )نسبة اتفاق على امل

 (.3يوضح اجلدول )
 (3جدول )
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 األمهية النسبية االحنراف املعياري  الوسط املوزون  املتغري  
 75 1.19 3.75 نشاط املتنزهات 

 :متغريات البحث تحليل عالقات االرتباط بني .2
 ا يلي:رتباط بني متغريات البحث وكممت مناقشة واستعراض فرضيات اال

 :فرضية االرتباط الرئيسية بني )الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات(.2.1
( 4وابلنظر إىل اجلدول ).عالقة االرتباط بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات (4يوضح اجلدول )

 (0.744ومبستوى معنوية بلغ ) (0.033يتضح وجود عالقة ارتباط وان كانت ضعيفة إذ بلغت قيمتها )
 (4جدول )

 نشاط املتنزهات املتغريات
 مستوى املعنوية القيمة الثانية معامل االرتباط الوسائل التوضيحية

0.033 0.327 0.744 
 1.66 (0.05( اجلدولية ملستوى )tقيمة )
 2.36 (0.01( اجلدولية ملستوى )tقيمة )
 املتنزهات(بني )الربامج التوضيحية ونشاط ::حتليل فرضية االرتباط الفرعية2.2

فقد بلغت قيمة (، أشرت النتائج إىل وجود عالقة ارتباط بني )الربامج التوضيحية ونشاط املتنزهات
( احملسوبة واليت ظهرت قيمتها اكرب tوهي عالقة معنوية ابالعتماد على قيمة )، (0.472معامل االرتباط )

ج عالقة االرتباط بني الربامج التوضيحية نتائ (5ملعنوية ويوضح اجلدول )من القيمة اجلدولية ضمن مستوى ا
 ونشاط املتنزهات.

 (5جدول )
 نشاط املتنزهات املتغريات

 مستوى املعنوية القيمة التائيه معامل االرتباط  الربامج التوضيحية 
 **

 0.472 

5.35 0.000 

 1.66 (0.05( اجلدولية ملستو  )tقيمة )

 2.36 (0.01اجلدولية ملستو  )( tقيمة )

 :حتليل فرضية االرتباط املعنوية الفرعية بني )مداخل التوضيح ونشاط املتنزهات(.2.3
وبلغت قيمة ،العالقة بني مداخل التوضيح ونشاط املتنزهات هناك عالقة معنوية (6تبني نتائج اجلدول )

القيمة اجلدولية ممايشري اىل قوة كرب من وبة ا احملس (tكما ان القيمة التائيه )،  (0.499معامل االرتباط )
 .العالقة االرتباطية يف هذا املتغري

 (6جدول )
 نشاط املتنزهات املتغريات
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 مستوى املعنوية القيمة التائيه معامل االرتباط  مداخل التوضيح 
 ***

 0.499 

5.759 0.000 

 1.66 (0.05( اجلدولية ملستوى )tقيمة )
 2.36 (0.01ملستوى ) ( اجلدوليةtقيمة )
 .(:حتليل فرضية االرتباط الفرعية بني )مراكز االستقبال ونشاط املتنزهات2.4

يتضح حتقق الفرضية الفرعية التائية بوجود عالقة ارتباطيه اجيابية بني مراكز  (7من نتائج اجلدول )
قة معنوية ابالعتماد العوهي ، (0.529فقد بلغت قيمة معامل االرتباط )، االستقبال ونشاط املتنزهات

 (.tعلى قيمة )
 (7جدول )

 نشاط املتنزهات املتغريات
 مستوى املعنوية القيمة التائيه معامل االرتباط  مراكز االستقبال 

 ***

 0.529 

6.23 0.000 

 1.66 (0.05( اجلدولية ملستو  )tقيمة )

 2.36 (0.01( اجلدولية ملستو  )tقيمة )

 لفرعية بني )الوسائل اإلرشادية ونشاط املتنزهات(:باط ااالرت:حتليل فرضية 2.5
(وجود عالقة ارتباط معنوية بني الوسائل اإلرشادية ونشاط املتنزهات ومبعامل 8توضح نتائج اجلدول )

 (.tوهي عالقة معنوية واعتماداً على قيمة ) (0.58حتديد بلغ )
 (8جدول )
 نشاط املتنزهات املتغريات

 مستوى املعنوية القيمة التائيه معامل االرتباط  اديةالوسائل اإلرش
 **

 0.58 

7.113 0.000 

 1.66 (0.05( اجلدولية ملستوى )tقيمة )

 2.36 (0.01( اجلدولية ملستوى )tقيمة )

 :حتليل فرضية االرتباط املعنوية بني )اجلوالت التوضيحية ونشاط املتنزهات(:2.6
إذ  ،نوية بني اجلوالت التوضيحية ونشاط املتنزهاتارتباط مع وجود عالقة (9يظهر من نتائج اجلدول )

( واليت كانت اكرب من القيمة اجلدولية. tابإلضافة إىل قيمة ) (0.636يوضح اجلدول ان االرتباط قد سجل )
 (9جدول )

 نشاط املتنزهات املتغريات
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مستوى  القيمة التائيه معامل االرتباط  اجلوالت التوضيحية  

 لمعنويةا

 **

 0.636 

8.24 0.000 

 1.66 (0.05( اجلدولية ملستوى )tقيمة )

 2.36 (0.01( اجلدولية ملستوى )tقيمة )

وأتسيسًا على ماتقدم نستنتج قبول الفرضية الرئيسية االوىل والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها جمتمعة 
وكما  لتوضيحية ونشاط املتنزهاتاالرتباطية بني الوسائل اوميكن تلخيص العالقات .واخلاصة ابالرتباط
 (.2يوضحها الشكل )

 المتغير المعتمد المتغير المستقل

 (2شكل)
 :تحليل عالقات التأثري بني املتغريات .3

( إىل وجود عالقة أتثري ذات 1أشارت الفرضية الرئيسية الثانية يف أمنوذج البحث االفرتاضي شكل )
ات والختبار صحة هذه الفرضية والفرضيات الفرعية املنبثقة معنوية بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزه

 -:عنها مت التحليل وفق األيت
 :: اختبار أتثري الوسائل التوضيحية يف نشاط املتنزهات3.1

اذ بلغت ، ( إىل وجود عالقة أتثري معنوية بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات10يشري اجلدول )
( واليت توضح ابن الوسائل التوضيحية تؤثر مانسبته %.4040القة )هلذه الع(2Rمعامل التحديد )

 تابع إىل نشاط املتنزهات.من املتغري ال (40.4%)

 
 نشاط

 املتنزهات

 الربامج التوضيحية

 مداخل التوضيح
 

 مراكز االستقبال

 الوسائل اإلرشادية

 اجلوالت التوضيحية

0.472 

0.499 

0.529 

0.58 

0.636 
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 :اختبار أتثري الربامج التوضيحية يف نشاط املتنزهات :3.2
، وجود عالقة أتثري معنوية ضعيفة بني الربامج التوضيحية ونشاط املتنزهات ( إىل10كما أشار اجلدول )

 (Fقيمة ) ( احملسوبة اصغر منFووجد ان قيمة ) (.0.001هلذه العالقة ) (2Rبلغت معامل التحديد ) ذا
 اجلدولية.
 اختبار أتثري مداخل التوضيح يف نشاط املتنزهات: :3.3

(ابن الفرضية الفرعية الثانية واخلاصة بتأثري مداخل التوضيح يف نشاط 10ونالحظ من اجلدول )
واليت توضح ابن  (0.223( هلذه العالقة )2R) حيث كان معامل التحديد،صحتها املتنزهات قد أثبتت

 (من املتغري التابع إىل نشاط املتنزهات.%22.3التوضيح تؤثر بنسبه )مداخل 
 : اختبار أتثري مراكز االستقبال يف نشاط املتنزهات:3.4

وسجلت  ل ونشاط املتنزهات.وجود عالقة أتثري معنوية بني مراكز االستقبا (10ويتضح من اجلدول )
 (.%24.9)( وبنسبته 0.249معامل التحديد هلذه الفرضية ماقيمته )

 : اختبار أتثري الوسائل اإلرشادية يف نشاط املتنزهات:3.5
ايضًا وجود عالقة أتثري معنوية بني الوسائل اإلرشادية ونشاط املتنزهات  (10ويتاكد من اجلدول )

 (%28( والذي يوضح ابن الوسائل اإلرشادية تفسر )0.28ماقيمته )( R2اذسجلت معامل التحديد )
 التابع إىل نشاط املتنزهات.من املتغري 

 اختبار أتثري اجلوالت التوضيحية يف نشاط املتنزهات: :3.6
صحة الفرضية  تاحملسوبة هي اكرب من قيمتها اجلدولية مما يثب (Fأن قيمة ) (10يتضح من اجلدول )

( هلذه 2Rد )وبلغت معامل التحدي.ضيحية يف نشاط املتنزهاتواخلاصة بتأثري اجلوالت التو  الفرعية اخلامسة
( من املتغري التابع إىل نشاط %33.6( واليت توضح ابن اجلوالت التوضيحية تفسر )0.336العالقة )

 املتنزهات.
 (10جدول )

مج
الربا

 
حية

وضي
الت

 

 Beta  0.033معامل بيتا

دية
رشا

 اإل
ائل

وس
ال

 

معامل 
  Betaبيتا

0.580 

)الختبار Fقيمة 
 األمنوذج(

قيمة  0.107
F الختبار(

 األمنوذج(

50.59 

معنوية  0.744 (P)قيمة Fمعنوية 
F قيمة(P) 

0.000 

قيمة اثبت  0.025 قيمة اثبت االحندار 
 االحندار 

0.534 

معامل التحديد 
R2 

معامل  0.001
 R2التحديد 

0.336 
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ضيح
التو

خل 
مدا

 

 Beta  0.472يتامعامل ب

حية
وضي

ت الت
جلوال

ا
 

معامل 
  Betaبيتا

0.636 

)الختبار Fقيمة 
 األمنوذج(

قيمة  28.62
F الختبار(

 األمنوذج(

67.900 

معنوية  0.000 (P)قيمة Fمعنوية 
F قيمة(P) 

0.000 

قيمة اثبت  0.524 قيمة اثبت االحندار 
 االحندار 

0.859 

معامل التحديد 
R2 

 معامل 0.223
 R2ديد التح

0.404 

بال
ستق

 اال
راكز

م
 

 Beta  0.499معامل بيتا

حية
وضي

ل الت
سائ

الو
 

قيمة 
F الختبار(

 األمنوذج(

67.900 

)الختبار Fقيمة 
 األمنوذج(

قيمة اثبت  33.168
 االحندار

0.859 

معامل  0.000 (P)قيمة Fمعنوية 
 R2التحديد 

0.404 

معامل  0.466 قيمة اثبت االحندار 
 Betaبيتا

0.636 

معامل التحديد 
R2 

معنوية  0.249
F قيمة(P) 

0.000 

وميكن .واستنتاجاً مما تقدم يتأكد قبول الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياهتا الفرعية جمتمعة واخلاصة ابلتأثري
 (.11تلخيص عالقات التأثري بني الوسائل التوضيحية ونشاط املتنزهات من اجلدول )

 (11جدول )

عاد
اإلب

 

)الختبار Fقيمة   
 األمنوذج( 

19.097   

   0.571 قيمة ثابت االنحدار 

   R2 0.498معامل التحديد  

البرامج 
 التوضيحية

 Betaمعامل بيتا 
1 

معنوية )قيمة  0.032
p1( 

0.664 
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مداخل 
 التوضيح

 Betaمعامل بيتا 
2 

معنوية )قيمة  0.126
p2( 

0.161 

 Betaمعامل بيتا  مراكزاالستقبال
3 

معنوية )قيمة  0255
p3( 

0.003 

الوسائل 
 االرشادية 

 Betaمعامل بيتا 
4 

معنوية )قيمة  0.184
p4( 

0.054 

الجوالت 
 التوضيحية

 Betaمعامل بيتا 
5 

معنوية )قيمة  0.373
p5( 

0.000 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات -1

 :االستنتاجات النظرية 1.1
اتفاق ألغلب الباحثني يف جمال الرتويح والتنزه بضرورة اعتماد الوسائل التوضيحية يف  هناك: 1.1.1

 نشاط املتنزهات الوطنية مما يشكل اثرًايف توازن االستعمال وحتقيق الغرض السياحي.
: أصبح التنزه وقضاء وقت الفراغ حاجة جمتمعية للرتويح مما يؤكد استكمااًل للصورة الذهنية 1.1.2

 مة التفسري ابلوسائل التوضيحية دور تكرار التشابه يف بعض املواقع.يقوقياس 
: ميثل تصميم املتنزهات وتوزيع مراكز التنزه أساسيات يف ربط املوصوف من العروض وجزء من 1.1.3

ارتباط التنسيق يف الشروحات الدالة على املكان ابجتاه الفهم واإلدراك لتلك املواقع ابستخدام وسائل 
 .حالتوضي

: يتضح أن التفاعل بني الزائر واملوضح من خالل الشروحات واحملاداثت أييت نتيجة للعرض 1.1.4
 املباشر ورد الفعل االجيايب بعد التوضيح.

: هناك تعظيم للقيمة الطبيعية للبيئة تلبية للحاجات البشرية بعد االستثمار يف خلق السلوك 1.1.5
احلاجة بسلسلة فعاليات توضيحية لتكوين أخالقيات جتاه البيئة  هاملتوازن عند الزايرة وأييت تنظيم هذ

 الطبيعية.
 :االستنتاجات العملية 1.2

وهذا يؤكد ضعف ،: حتليل إجاابت عينة الزائرين ابجتاه أتثري الوسائل التوضيحية يف نشاط التنزه1.2.1
تاحة مثل )مراكز امللوسائل غري إدارة املتنزه املبحوث بتطوير جمموعة الوسائل التوضيحية واستحداث بعض ا

 خدمة االستعالم(.، الربامج املوجهة، املدخل القصصي، الزائرين
ب : أظهرت نتائج التحليل أن بعض الوسائل اإلرشادية التصل إىل حتقيق طموح الزائرين بسب1.2.2

 (.3.716مقداره) اً حسابي اً تقادمها وغياب التنسيق يف العرض وسجلت وسط
 اً حسابي اً النتائج قلة اهتمام إدارة املتنزه ابجلوالت التوضيحية إذ سجلت وسط ن حتليليستدل م :1.2.3

 .(4.11قدرة )
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اف عدم إدخال وسائل وتقنيات توضيحية حديثة مما ساعد على التدين يف حتقيق األهد :1.2.4 
 .ةج جمتمعواملغرايت لتكرار الزايرة أو ضعف يف التشويق إلعادة التجربة وهذا ما أظهرته النتائ

وعدم االهتمام ابخلدمات املطلوبة  غياب اسرتاتيجيات التخطيط والتطوير للمتنزه املبحوث :1.2.5
 والطلب العايل. وتقيمها خصوصا يف مواسم الذروة

 التوصيات: -2
دارة املتنزه عينة البحث ابستثمار موارده البشرية وتدريبهم لتنفيذ برامج التوضيح ضرورة قيام إ :2.1

 هتمام األكثر ابخلدمات املقدمة للزائرين واال
وتوفري الوسائل ،احلالية وتوجيهها خلدمة الطلب السياحي ة: االهتمام بتطوير الوسائل التوضيحي2.2

 .املعنية
التوضيحية احلديثة الساندة لوسائل التوضيح خصوصا يف املواقع البعيدة عن مراكز توفري التقنيات  :2.3

 .االستقبال
ططني واملختصني إبدارة املتنزهات واجلهات ذات العالقة بوضع اسرتاتيجيات عمل املخ إشراك :2.4

 .لتطوير املتنزه
اخللل والضعف واالهتمام ابلنظافة م اخلدمات يف املتنزه من قبل الزائرين ومعاجلة يوضع برانمج لتقي :2.5

 .العامة وجتميل احلدائق
لبيع دم تكدسها يف مكان واحد خصوصا مقاطع اإعادة توزيع مراكز ونقاط االسرتاحة وع :2.6

 .ودورات املياه واأللعاب
 المصادر

 :العربية -1
-345ص ، ردنعمان األ، الوراق للنشر والتوزيع، اإلرشاد السياحي (2002مثىن طه )، أحلوري 1-1
360. 
، وصلامل، دار احلكمة للطباعة، علم السياحة واملتنزهات، (1990مسعود مصطفى )، الكفاين 2-1
 .75-69ص ، العراق
 :األجنبية -2

2.1: Arno, J.L., (1980) planning in the recreation, forests of 

Leningrad,SSR. 

2.2: Colton, W.R.,(1999)., Motivation,wilderness user, Can press, 

Canada. 

2.3: Clawson., M., (1986),Forest Resources., John Hopkins press,Berlin, 

Germany. 

2.4: Deutche Zontrale, (1987)., Tourimus, D.Z.,W. Germany. 

2.5: Douglass, R.,W.(1975).,Forest Recreation,2nd. Eid pergamon press. 

Lnc., New York U.S.A. 
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2.6: Hunt, John,D(1975),Image as a Factor in tourism Development,that 

state university,Logan,UT.U.S.A. 

 2.7: Knudson,Douglas.M.(1980),out door recreation, 

Macmillan.N.Y.,U.S.A. 

2.8: Miles, G.W.N and W. sea Brooke, (1977),.Recreational Land 

Management.E. and F.N.Spoil,London,U.K 

2.9: Rose now,John.E,and,E.G.L publish (1979)., Tourism.The Good The 

bael,and The Ugle., Century Three press,U.K. 

 2.10: Scammoni, A.G., (1969).,Verfahren zue Archiv, Fare, B.18.H.3. 

2.11: Sharpe, Gravel. W.,(1975)., interpreting The Environement, John 

wily and Son, lnc., N.U.S.A. 
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أبو بكر يحيى بن ُجبَر ( و 284-206)الوليد بن عبيد اهلل بحتري الشرق 

 -دراسة موازنة-هـ( 667-524) الفهري الموّحدي بحتري االندلس

East meets West Between Al-Waleed bin Obaid Allah 

Bahtri Al-Sharq (206-284) And the Abu Bakr Yahya bin 

Jabr al-Fihri al-Muwahhid Bahtri al-Andalus (667-524 

AH) model 
 A.M.D.Hashem Jaafar Qassem (1) أ.م.د هاشم جعفر قاسم

 A.M.D.Bushra Hanun Mohsen (2)محسند بشرى حنون .أ.م

 ملخصال

إن اخلوض يف اتريخ األدب العباسي، سواء كان يف حاضرته الشرقية املتمثلة بعاصمة الدولة العباسية 
تقارب وانسجام يف الفنون الشعرية. وال يتوقف بغداد. أم حاضرة الغرب اجملتمعة ابألندلس، يبني ان وجود 

اليت اشتهر هبا شعراء  هانفس لك، بل أخذ بعض شعراء الغرب يلقبون أنفسهم ابأللقاباالمر على ذ
شاعر من املغرب  املشرق، فنجد أن الشاعر الذي اشتهر بلقب البحرتي يف الشرق، يظهر وبعد عقود

عرف  نْ أباب اليت جعلت من األخري يلقب بلقب سبق ليلقب ببحرتي األندلس ولكي نكشف عن األس
تقسيم جاء  احلقيقة. ومن هناالتوصل إىل وجب علينا البحث يف سبيل به شاعر من شعراء الدولة العباسية، 

ره، وتطرقنا إىل الفنون الشعرية اليت ، االول يتناول وابختصار حياة حبرتي الشرق وشعلى مبحثنيعالبحث 
حياة حبرتي األندلس، لنتعرف اليت تركها. اما املبحث الثاين فقد وقفنا وابلتفصيل عند حوهتا دواوين شعره 

 على القواسم املشرتكة اليت جتمع بني البحرتيَّني. املني ان نوفق يف اكتشاف نقاط جتمع بني املشرق والغرب.
 .حبرتي الغرب، حبرتي االندلس، املفتاحية: حبرتي الشرقالكلمات 

                                                        
 كلية اآلداب./--أهل البيت جامعة -1
 جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية. -2
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Abstract 
Delving into the history of Abbasid literature, whether in its eastern 

metropolis represented by the capital of the Abbasid state, Baghdad. Or the 

metropolis of the West gathered in Andalusia, shows that there is 

convergence and harmony in the poetic arts. And the matter does not 

depend on that, but some Western poets called themselves by the same 

titles that the poets of the East were famous for. We find that the poet who 

was known as Al-Buhturi in the East, appears, after decades, a poet from 

Morocco to be called the Buhtari of Andalusia, and to reveal the reasons that 

made the latter be called the title of Sabq. If one of the Abbasid state poets 

knew him, we must search in order to reach the truth. Hence, the research 

was divided into two sections, the first deals with briefly the life and poetry 

of Bahtari of the East, and we touched on the poetic arts that were contained 

in the volumes of his poetry that he left. As for the second topic, we stopped 

in detail at the life of Bahtari of Andalusia, to learn about the common 

denominators that unite the two Bahtari. We hope to be successful in 

discovering points that combine the East and the West. 

 المقدمة

اضرته الشرقية املتمثلة بعاصمة الدولة العباسية سواء كان يف ح ،إن اخلوض يف اتريخ األدب العباسي
وال يتوقف  .ب اجملتمعة ابألندلس، يبني ان وجود تقارب وانسجام يف الفنون الشعريةبغداد. أم حاضرة الغر 

اليت اشتهر هبا شعراء ها لقاب نفسعلى ذلك بل أخذ بعض شعراء الغرب يلقبون أنفسهم ابال ،االمر
 يظهر وبعد عقود شاعر من املغرب ،ذي اشتهر بلقب البحرتي يف الشرقفنجد أن الشاعر ال ،املشرق

حرتي األندلس ولكي نكشف عن االسباب اليت جعلت من االخري يلقب بلقب سبق ان عرف ب ببليلق
رحلة الفكانت بداية  ،التوصل إىل احلقيقةوجب علينا البحث يف سبيل به شاعر من شعراء الدولة العباسية، 

ا على سبيل حيث اعتمدان على كتب اتريخ االدب العريب يف االندلس ومنه ،لة املصادرقلالشاقة وذلك 
صر الطوائف واملرابطني للدكتور احسان عباس وكتاب املثال ال احلصر كتاب اتريخ األدب األندلسي ع

ى كتاب مقدمة ابن خلدون، ومل نعثر عل  فضال عناألدب العريب يف األندلس للدكتور عبد العزيز عتيق 
شعره الذي كان له  يتطرقوا إىلمل  حبرتي األندلس كما ،تطرق إىل حياة الشاعر حيىي بن جمرب الفهريصدر م

 األدبعلما ابن الكتب اليت تتطرق إىل  .حٍد سواءالعريب يف املغرب وابألندلس على  األدبأثر يف هنضة 
ومنهم حبرتي )الشرق( قد حفلت أبخباره وكل ما خيص حياته  وكتابه العريب عموما واليت تتناول شعراءه

اال بعيد من  أوواردة ختص البحرتي من قريب  أوردة يرتك شا الذي مل األغاينومنها كتاب  ،وأشعاره
مثل  ،حبرتي االندلس عن حياة ولكن وبعد جهد توصلنا إىل بعض املصادر اليت كشفت لنا شيئا .وذكرها

 كتاب دولة املرابطني واملوحدين للدكتور عدانن عبد هللا.
وتطرقنا إىل الفنون  ،رتي الشرق وشعرهاالول يتناول وابختصار حياة حب ،نيمبحث علىوقد قسم البحث 

رتي الشعرية اليت حوهتا دواوين شعره اليت تركها. اما املبحث الثاين فقد وقفنا وابلتفصيل عند حياة حب
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لنتعرف على القواسم املشرتكة اليت جتمع بني البحرتيَّني. آملني أن نوفق يف اكتشاف نقاط جتمع  ،األندلس 
 قارب بني أديب املشرق والغرب.يكشف نقاط التوهذا بدوره س ،بني الشاعرين

 البحرتي: اللغوي للقبعنى امل
 (البحرتينا التعرف على معىن كلمة )ارأتي .اللذين لقبا ابلبحرتيلتعرف على شخصية الشاعرين قبل ا

اتِر، واجلمع حبََ  ،وهي كلمة عربية تنسب إىل املذكر ،اليت اختصا واشتهرا هبا. وكلمة البحرتي وتعين القصري
على  أُطلقتعلى الشاعر العباسي الوليد بن عبيد واشتهر هبا. وكذلك  أُطلقت. وقد (3)بال ايءويلفظ 
 ه منلتمييز  (4)األندلسصفة تعريفية هي حبرتي  فضال عنبكر حيىي بن جرب املوحدي،  األندلس أبوشاعر 

 .حبرتي الشرق
 :بحتري الشرقالمبحث األول: 

 اسمه ولقبه:
بن أدد بن زيدان الذي  (5)ر ويعود نسبه إىل طي بن عبيد بن مشالن بن جابعبيد هللا الوليد أبوهو 

 ه(206أو  200)ولد سنة  .(7)عباد أو أبواحلسن  أبووكنيته  ،(6)عرب بن قحطان األخرإىليعود نسبه هو 
 مث بعد ذلك .(10)وهي قرية صغرية قريبة من منبج (9)يف مدينة بَِزرَدِفنة آخروهناك رأي  (8)يف مدينة منبج

متام أين دخلت على أيب سعيد حممد  أاب)أول ما رأيت  حيث يذكر. (11)انتقل إىل محص والتقى أبيب متام
 .(12)بن يوسف، وقد مدحته بقصيدة اقول فيها

يععععععقععععععا  ؟أفععععععاَق صععععععععععععععععب  مععععععن هععععععو  ا فععععععأفععععععِ
 

 (13) أو خعععععان ععععهعععععداا أم أطعععععاَع شعععععععععععععفعععيعععقعععععاا  
 

ه قصد بغداد، لينال من اجلوائز والتكرمي شعراء عصر من فحول  قصائده وعدَّ  وأتقنسبك شعره  أنبعد 
 .(15)وكذلك مدح اخلليفة املتوكل ،(14)اسوة بشعراء البالط، فمدح وزير الواثق بن الزايت

األمراء والوزراء وقواد اجليش والعاملني يف الدولة ذوي املناصب  مدح، بل اخللفاءمل يقتصر مدحه على و 
                                                        

 .وتعين.1:1972/39ملكتبة اإلسالمية ا ،إبراهيم مصطفى وزمالئه ،ينظر: املعجم الوسيط -3
 .44ديوان حبرتي األندلس:ينظر  -4
 .18/170 :هـ1285 ،القاهرة ،مطبعة بوالق ،أبو الفرج األصفهاين،ينظر:كتاب األغاين -5
 .18/671ينظر: املصدر نفسه:  -6
 .168 -167 املصدر نفسه:ينظر  -7
مدينة تقع يف الشام )مشال سوراي( وهي بلدة أيب  -بفتح مث سكون-منبج  ،4/205 :ايقوت احلموي ،ينظر: معجم البلدان -8

 .فراس احلمداين أيضا
 ،إبراهيم مشس الدين :قيقحت ،هـ(370أيب القاسم احلسن بن حيىي اآلمدي البصري )ت  ،ينظر: املوازنة بني أيب متام والبحرتي -9

 .2006 ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية
 وهي تعد من نواحي حلب. :وتنطق أيضا بزردان - 3/136ينظر: معجم البلدان: -10
 .122:1989املوصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،انظم رشيد ،ألدب العريب يف العصر العباسيينظر ا -11
 .122صاملصدر نفسه أعاله. -12
 .174:ينظر: ديوان البحرتي -13
: 1938القاهرة  ،هـ( ينظر: كتاب الوزراء والكتاب332-173هو حممد بن عبد امللك بن اابن بن محزة املعروف ابلزايت) -14

 .9/20 :4ط ،دار املعارف -حتقيق حممد ابو الفضل-ابو جعفر حممد بن جرير /. وينظر: اتريخ الرسل وامللوك 172
 :كم(ينظر: اتريخ الرسل وامللو 861-822ضل جعفر املتوكل على هللا بن املعتصم مب هارون الرشيد )هو اخلليفة ابو الف -15

 هـ.232سنة  9/154
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قرحيته من به ا جتيد و مبحيضر جمالسهم ويشد . وكاناملال والسلطة بحاأصقربني من السيما املالرفيعة، و 
كثرة الفخر بنفسه   بسببر احلاضرين و صد هلا تضيقكانت   للشعر إلقائهطريقة يبدو ان لكن  (16)شعر

ا سبببعد كل بيت ينشده، مما كان  أحسنتيقولوا له  أنعندما كان يطلب منهم  السيماواعتزازه بشعره و 
 فضال عن املنافسني واحلساد. (17)صوماتيف ظهور اخل

 .(18)وال ننسى دوره يف الكتابة وبراعته فيها كما برع يف الشعر ونظم القصائد
امتاز شعر البحرتي بديباجته اليت يستهل هبا مقدمة قصائده مبا حتمله يف طياهتا من سهولة يف املعىن، 

وهذا ما جنده يف  واليت تشد السامع تكلفال عن ةبعيدوال خيال واسع يرسم من خالله الصورة اجلميلة و
 قوله:

 (19)تعععععععظعععععععن شعععععععععععععععععجعععععععوين   تعععععععععععععععتعععععععلعععععععج "
 

 (21)"العععبعععني معععن قعععععد خعععلعععج (20)وقعععععد خعععلعععج 
 

 :يف قوله هذا ما جنده (22)حياته اليت عاصر من خالهلا البادية واملدينةيعرب عن كونه 
 امععععععا رأيععععععَت املععععععريععععععخ قععععععد مععععععا   الععععععزهععععععرة"
 

 (23)"والشعععععععععععععععععععععرفيف احلعععععععععععد  معععععععععععنعععععععععععه  
 

 يقول:(24)نه من الشعر التعليمي لو ديواكما ال خي
 يف نظعععععام من البالشعععععة معععععاشععععععععععععععع   "

زن مسععععععععععععتعععععمعععععل الععكععالم اخععتععيعععععاراا   حعع 
ل الععععلععععفعععع  الععععقععععريعععععب فعععععَأدركععععن  وركععععِ

 

 فعععععععععريعععععععععدِ  نعععععععععظعععععععععام   أَنعععععععععه امعععععععععر  
ل نعععععع   الععععععتعععععععععععععقعععععععيعععععععد ظععععععلععععععمععععععة وجتععععععََ

 (25)"شععععععايععععععة املععععععراد الععععععبعععععععععععععيععععععد بععععععه
 

يصف ف ؛ح خبيالهي وجتعله يسر تسحر املتلق اتخالهلا لوحوله يف فن الوصف قصائد رائعة رسم من 
 يف منظر رائع من مناظر الطبيعة اخلالبة: اهلواء العليل الذي تصحبه زخات من املطريف إحدى قصائده 

ا من  ععععدِ " بععععَ  جععععاَءت يععععا ريح  الصعععععععععع 
 فععععععراحععععععت اأَلرض  بعععععععععععععيعععععع   َرشععععععد
ا يف الععععععععَوهععععععععدِ  دار عععععععع  ا شعععععععع   كععععععععأمنعععععععع 

 

دمثععععَل انتشععععععععععععععاِر ا فععععانتشععععععععععَرت   لِعقععععِ
ن وشعععععععععععععععي أنعععععواِر الععععع  ر ىب يف بعععععرِدمعععععِ

بعععععايعععععا ابلععععنععععرد يععععلعععععععععلَ   (26")مععععن حععععَ
 

يف أواخر  طلب من ولدهوالسبب يف ذلك ان الشاعر قد اليسري،  رالنز منه فن اهلجاء فقد وصل  أما
 قاله: ن ذلك. و م(27)اهلجاء يف فن من الشعر  هقالقد ان حيرق ما عمره 

 وبععععععين اهلععععععجععععععيععععععم قععععععبععععععيععععععلععععععة مععععععلعععععععععععععونععععععة"
 يسععععععععععععععععمعععععععععععععون  كععععععلععععععة أو شععععععععععععععععربععععععةلععععععو 

 األلععععععوانتشععععععععععععععععايععععععو لععععععحععععععى مععععععحعععععع  العععععع 

                                                        
 .6/377 :امحد بن عبد ربه االندلسي ،العقد الفريد -16
 .18/174:ينظر: كتاب األغاين -17
بريوت  -دار اإلحياء الرتاث العريب ،حتقيق عبد السالم هارون ،أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،ينظر: كتاب احليوان -18

1949:1  /68. 
 حرف التاء  - لوسيطاملعجم ا - اضطَرب - تعتلج:ينظر -19
 حرف اخلاء - املعجم الوسيط -حترَّك واضطرب -َخَلجَ  :ينظر -20
 .18/168:ينظر: كتاب األغاين -21
 .15:نة بني أيب متام والبحرتيينظر: املواز  -22
 .1/563ديوان البحرتي  ..168:ينظر: كتاب األغاين -23
 .4،2:ص 1205طبعة املصرية امل ،ابراهيم بن علي احلصري القريواين ،آلدابازهر ينظر  -24
 .41:2ط ،املعارف مبصردار  ،تقدمي طه حسني، كارلو انلينو،اتريخ اآلداب العربية )من اجلاهلية حىت عصر بين اميةينظر  -25
 .1/567: الشرقديوان البحرتي  -26
 .167: األغاينينظر: كتاب  -27
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 (28)"عععععمعععععان اصععععععععععععععبععععح مجعععععععععهععععم بعععععععععمعععععانبعععع  
 

. (29)على كل شيء( وأخبلهمخلق هللا ثواب،  أوسخ) فقد ذكرت كتب التاريخ والرتاجم انه كان صفاته أما
مبنية على البد ان تكون اليت اآلخرين نتصور حياته االجتماعية وعالقته مع  أنومن هذا الوصف نستطيع 

كان اهلجاء هو   ،قصر املمدوح يف العطاء أوأتخر  وإذادح. املقول قصيدة ما جينيه يف وعلى مقدار  ،املنفعة
 هتديده. ختويفه أوالسالح املاضي يف 

لت املكتبات ابلكثري من الدراسات والبحوث وقد حفالباحثون يف الكتابة عن حياته وشعره،  وقد أطنب
 .(30)افية متنوعةاليت تناولت نتاجه اإلبداعي من جوانب فنية ونقدية وثق

 بحتري االندلسالمبحث الثاني: 

بكر  أبووكنيته  (31)هو حيىي بن عبد اجلليل بن عبد الرمحن بن جمرب الفهرياما حبرتي الغرب االندلسي، 
هـ / 667-524) مدةلل األندلسىل دولة املوحدين اليت حكمت يف بالد واملشهور ابملوحدي، نسبة إ

، وهو من األصلدون خالف مما يدل على انه عريب من  فهر . ونسبه يعود إىل(32)م(1129-1268
فقد اختلف املؤرخون يف حتديدها، جاعلني  سنة والدته، أما .(34)نتقل إىل اشبيليةأ ،(33)سكنة مدينة مرسّية

 .(35)ه 537ولد يف سنة احتماال انه 
-542ؤمن بن علي )يعقوب يوسف بن عبد امل )أبوملع امسه وشاع صيته عند مالزمته لقائد املوحدين 

 يتقدم على شاعر البالط على اثر قوله: أهلته أنه ونباهته اليت ئوذلك لفرط ذكا ((36)هـ(558
 إن خعععععععري العععععععفعععععععتعععععععو  معععععععا كعععععععان ععععععععفعععععععوا"
 

 (37)"معععععثعععععلعععععمعععععا خيعععععطعععععب اخلعععععطعععععيعععععب ارجتعععععاال 
 

 بقصيدة طويلة مطلعها: الشاعروملا مات اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن راثه 
 جعععععل األسعععععععععععععععى فعععععأسعععععععععععععععل دم األجعععععفعععععان"
 

 (38)"معععععاذا الشععععععععععععؤون لععغععري هععععع ا الشعععععععععععععععان 
 

وهو  ،والشعرية يف مدح اخلليفة يعقوب امللقب ابملنصور وإمكانياته األدبيةطاقاته  الشاعر معظمكرس 
 :وجاء ذلك بقوله. (39)األندلساملؤمنني من ملوك  أمريعليه لقب  أطلقمن  أول

                                                        
 .170:املصدر نفسه -28
 .18/170 :ينظر: كتاب األغاين -29
 121/رشيد  انظم -األولاالدب العريب يف العصر العباسي  :ينظر -30
بريوت  -خري الدين الزركلي ،واملستعربني واملستشرقنيقاموس ترمجان ألشهر الرجال والنساء من العرب  ،ألعالمينظر ا -31

1969:187. 
ة املوحدين وهي الدولة اليت دول، 114:1975بريوت  -دار النهضة  ،عبد العزيز عتيق ،ينظر: األدب العريب يف األندلس -32

 قامت على أنقاض دولة املرابطني.
وهي مدينة يف األندلس اختطها  :. ُمرِسّية5/107مج:بريوت -دار صادر ،شهاب الدين ايقوت احلموي ،معجم البلدانينظر  -33

 عبد الرمحن بن احلكم بن هشام.
وهي قريبة من  ،تقع غرب قرطبة بثالثني فرسخ ،مثيال هلا وهي مدينة كبرية ليس يف األندلس 1/195مج :املصدر نفسهينظر  -34

 الذي يكثر فيه زراعة الزيتون. ،البحر ويطل عليها جبل الشرف
 .عام هـ وعمره ثالثني567فقد ذكروا انه انتقل إىل اشبيلية سنة  ،31:ينظر: ديوان حبرتي األندلس -35
، القاهرة -عبد الوهاب النجار ،حممد بن حممد املعروف ابن االثري أيب احلسن علي بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخينظر  -36

 .499/ 8:م 1938هـ/1357مطبعة املنريية 
 .35:االندلسالبحرتي ديوان ينظر  -37
 .35:االندلس ديوان البحرتي -38
 .40:املصدر نفسه -39
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ت" قعععععَ لعععععِ د ععععععَ ا َوهعععععَي قعععععَ  قعععععلعععععت  َأمععععع 
 

 (40)" مععععععععععري املععععععععععؤمععععععععععنععععععععععني فععععععععععال 
 

، (41)إىل امللكيةإىل نوع من العصبية اليت تدعو كان بسبب   األندلس يحبرت إطالق لقب  اما سبب
لمساواة بينهم وبني ل هتمدعو  يفالغرب،  أهلتلبية لذوق عاش فيه، و الذي وهي انبعة من طبيعة اجملتمع 

يتساوى معهم  از هم رمو عال مناقصائده ج أبياتشعراء املشرق يف  أمساءجند شاعرهم يذكر  إذ ،الشرق أهل
 :ملا قالالشاعرين املشهورين الفرزدق وجرير من ذلك قوله يف فنذكر  ،عنهم أمهيةوال يقل  نياً ف
 وأذكعععععععععر  لعععععععععلعععععععععفعععععععععر دق ألعععععععععف بعععععععععيعععععععععتِ "

ين   مععععععععيععععععععم  إلععععععععيععععععععَ  عععععععععَ  فععععععععقععععععععاَل يلَ العععععععع  
 

ر  يف الععععععععروايععععععععِة عععععععععن جععععععععريععععععععرِ    وأ كععععععععثععععععععِ
عععريِ  ل  يف الشعععععععععععع  قععبعععععَ عععر  يعع   (42)"فععلععيععَس الشعععععععععععع 

 

 ، حني قارن(43)ابن سعيد املؤرخ واألديب والشاعر هو األندلسعليه لقب حبرتي  قأطلمن  إن أول
بني شعراء  ىجعل ابن جمرب يتباه ما (44)(حبرتي املشرق)الشاعر الوليد بن عبيد البحرتي، شعر مع  شعره
 ،غزارة نتاجه الشعري من جهة ؛يقارنه ويساويه ببحرتي الشرق من حيثإذ اراد ان  ،(45)املغرب أهل

 أخرى.من جهة  و مجال معانيه، قصائده ةوحبك
 إنليؤكد  ،ابن خلكان خيرج عنهم إال ان، (46)هـ 558 انه قد تويف سنة نيوفاته فيتفق معظم املؤرخ أما

 -535) بني كانتبكر بن حيىي بن جبري   أبوحياة  إن. ومن هنا ميكن القول (47)588سنة كانت وفاته  
حسر على يتن تناله املنية وهو أ سنة. وقال قبل نيثالث ومخس من رأكثأي مل يتجاوز من العمر  (هـ588

 حزينة يؤطرها الندم: وأعطت إمياءاتخلوايل اليت انعكست على حالته النفسية األايم ا
ه    ليعععععت الشععععععععععبعععععاَب الععععع ي ولعععععت نضعععععععععععععععارتععععع 
ة  لععععلشععععععععععععععيعععععِب أ ععععلععععهعععععا نعععععّ  فععععلععععم تععععكععععن مععععِ

 

لععععععَم فععععععيععععععمععععععا كععععععان أعععععععطععععععاين   أعععععععطععععععاين احلععععععِ
ععععض   ن سعععععععععععععروري بعععَ  (48)َأحعععَزاين و  يعععكعععن معععِ

 

 :األندلس الشعريةبحرتي أغراض 
يف  السيماكان شاعرا مبدعاً وحماكياً و فقد  وتقدير،  إبعجاباملؤرخون بشاعريته ونظروا إىل أدبه  أشاد

، وهذا (49)لقب ابن جمرب ابألديب، وقليال ما كان يدعى ابلشاعر، قصائده اليت مشلت مدح األمري يعقوب
و نعثر على كتاب قام أيطه بعض الغموض. علما اننا مل جند له نص نثري ه حيأمر و  ،مل جند له أي تفسري

 .(50)كثر نتاجاته هي قصائد شعريةأ، بل هبتأليف

                                                        
 .87:املصدر نفسه -40
 .1/139 :مقدمة ابن خلدون -41
 .97:ينظر: ديوان حيىي بن جمرب -42
م 1286-1213 دةهو نور الدين أبو احلسن بن موسى القيسي املغريب، هو مؤرخ وأديب وشاعر وعامل ابألدب عاش يف امل -43

 .65:ينظر إىل ديوان حبرتي االندلس ودفن يف األندلس.
القاهرة  -والرتمجة النشرمطبعة التأليف و  ،مجعه امحد أمني ،أيب عمر امحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي ،ينظر: العقد الفريد -44
 وينظر اهلامش أيضا من الصفحة نفسها. ،6/377 :م1949
 .44:حبرتي االندلس ديوانينظر  -45
 .1405/4:1985/277دار العلمية  ،حتقيق حممد السعيد بن بسيوين ،حممد بن امحد بن عثمان الذهيب ،ينظر: العرب يف اخلرب -46
 .7/13 :1968بريوت  .يق إحسان عباسحتق ،ابن خلكان ،ينظر: وفيات األعيان -47
 .92، 91:حبرتي االندلسينظر: ديوان  -48
 .37:حبرتي االندلس ديوان :ينظر -49
 .37:حبرتي االندلسديوان  :ينظر -50
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الشعرية املختلفة،  األغراض. وقبل الغوص يف (51)ةياشرتك بكتابة مقامة مسيت ابملقامة احلسن هعرف ان 
، قبةالذي كان منتشرا يف تلك احل األندلسيح وشلملكتابته إىل   أشارقد  همبعض إىل أنننوه  أنيستوجب 

كان ،  جواءأن الشاعر قد عاش يف أعلمًا  .(52)سوة بشعرهإبسبب الضياع الذي مشلها  إليناصل يومل 
ن ارتقت أحتلت مكانة كبرية يف الشهرة بني عامة الناس، مث ما لبثت او  ،هادور الكبري فيالللموشحات 

 فيها: قالعلى مقطوعة  حوى ديوانه الشعري راء والقواد. ولوز وا األمراءلتنظم وتلقى يف حضرة 
 اي قععععععلععععععب مععععععا لععععععلععععععهععععععو  ومععععععالعععععع 

 

 ومععععععععععا ملععععععععععن ال مععععععععععين ومععععععععععايل 
 

 اي قلب يف هوا  أسرفت
 فاجنح إىل سلوة صباكا

 فكاكاتنال من أمره 
 وانت اي اي عاذيل كفاكا

 لععععععو أن حععععععالععععععيت يععععععكععععععون حععععععالعععععع 
 

ل احعععتعععمعععععايل   (53)"ععععلعععمعععععت معععععا  عععععّ
 

كان من نتائجها استحداث فن و مرتبكة اليت عاصرها الشاعر وشهد احداثها اسية كانت احلياة السي
وهو فن االستصراخ والدعوة إىل اجلهاد، الذي كان ممزوجا ابلشجاعة والبسالة والنخوة  األندلسييف الشعر 

الشاعر، قادته فالنجدة والعون من معاين املديح والفخر، لكن املرحلة اليت عاصرها  ،احملتاج وامللهوف وإغاثة
رتي االندلس ويف كثر مثل هذا اللون من الشعر يف ديوان حب  و ،مثل هذا النوع من الفن كتبي أنإىل 

 :هقولذلك يف  مناسبات كثرية حيث جند
 تععععععععععداَر  أمععععععععععرَي املععععععععععؤمععععععععععنععععععععععني دمععععععععععاءان
ه إىل اسععععععععععععععععتععععععنععععععقععععععاذان بععععععكععععععتععععععيععععععبععععععة  ووجععععععّ

 

 فععععععإلنععععععّ  لعععععع سععععععععععععععععالم والععععععديععععععن انصععععععععععععععععر 
 يعععهعععععاب العععرد  معععنعععهعععععا العععععععععدو احملعععععاصعععععععععععععر

 

 :إىل قوله
داا   بععععععععقععععععععيععععععععت أمععععععععري املععععععععؤمععععععععنععععععععني  ععععععععلععععععععّ

 

 (54)وكععل الور  عنععه كنععه وصععععععععععفعع  قععاصععععععععععر 
 

بطنه من ي مما يؤكد ما؛ --البيت  أهلإىل  اإلمياءأبن هذه القصيدة مفعمة مبعاين  النقاداستشف 
 .اإلسالميةوخلود آل بيته يف منهج العقيدة  --، ذاكرا خلود الرسول (55)تشيع

لقدرة على اب يف صف الشعراء الذين اتصفوا عدَّ أبن الشاعر ابن جبري ، ن نقولأومن هنا نستطيع 
سامع ما يريد من معاين حىت يتفاعل التشخيص احلاالت واملواقف اليت تستوجب االنفعال، كي يوصل إىل 

 اخلاصة والعامة بكل شفافية. إعجابوبذلك يستحوذ على  ،معه حينما ينشد
لوصول لن تسد الفجوة أكبرية ال ميكن   تعد خسارة ،يه ديوانهن حيتو وما كا ،شعارهأمن  اً ان ضياع كثري 

 ا كان ميلكه من مواهب. وهو الذي يقول عن نفسه وعن ذاته:د ملإىل مدى بعي

                                                        
ومسيت ابحلسينة ألهنا كانت تتناول قصائدهم قضية استشهاد  .183 :1963القاهرة ،حسني مؤنس حتقيق ،احللة السرياء -51

 .اهلجري 60وما اصابه يف معركة الطف سنة  --بن علي سنياالمام احل
 .56:املصدر نفسه -52
 .58:ينظر: ديوان حبرتي األندلس -53
 .18:ديوان حبرتي األندلس -54
 .255:هـ1332القاهرة  ،عبد الواحد الركايب ،ينظر: املعجب يف تلخيص اخبار املغرب -55
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َأسععععععععععَتجعععععدي صععععععععععغريَا من كبريِ   سعععععععععععععععَ
 

 (56)وأرشعععععب  يف حصعععععععععععععععاِة معععن ثعععبعععريِ  
 

ة اليت ر ص النز ىل النصو ويعود إ ،وهلذا السبب يكون حكمنا على الشاعر حيىي بن جبري حكما جزئيا
ن قسم قليل م وأيضا ،هئخلليفة وقواده ووزراا اليت قاهلا يفصر معظمها على قصائد تواليت اق ،حيتويها ديوانه

 نسلط الضوء تباعا على كل فن من الفنون الشعرية اليت نظم هبا.سالغزل الذي جنده يف بعض قصائده و 
 :رينشاعبين الالمشتركة الشعرية  غراضاأل

يف نظم القصائد اليت أتثر الثاين ابألول، بني الشاعرين، حىت بلغ  وأغراضهااربت الفنون الشعرية تق لقد
الفنون ذات األغراض الشعرية اليت عرفتها وتصب يف ها ل املعاين نفسممفردات متشاهبة حت طياهتا حتمل يف

 .األدبية
 ح:ياملد
حتقيق غاايهتما يف إىل ، وذلك للوصول رين الشاعالفنون غزارة عند كال أكثرح من يغرض املدد يع

 ممدوحهما.التكسب ونيل املنافع او املناصب والسبيل للتقرب إىل 
ومن ذلك مدح اخلليفة املتوكل العباسي على اقتصرت معظم قصائد املدح اليت نظمها حبرتي الشرق 

 :قوله
 قعععععععل لعععععععلعععععععخعععععععلعععععععيعععععععفعععععععة جعععععععععععععععفعععععععر
 اجملععععععععععتععععععععععد  لععععععععععلععععععععععمععععععععععجععععععععععتععععععععععدي

 

 تععععععععوكععععععععل بععععععععن املعععععععععععععععععتصععععععععععععععععععماملعععععععع 
 (57)املعععععععنعععععععتعععععععقعععععععم واملعععععععنعععععععععععععععم ابعععععععن

 

 :ملا قالعليه عباءة الدين والتقديس  قيلي ميدح املتوكل هبا اليت يف احدى قصائدهو 
 اي إمععععععععععععععام اهلععععععععععععععد  العععععععععععععع ي
عععععععوِد يف عععععععِد السعععععععععععععععع  ر بسععععععععععععععععَ  سععععععععععععععععِ
و   ز  والعععععععععععععععععععلععععععععع   وابعععععععععَق يف العععععععععععععععععععِ

 

 احعععععععتعععععععاط لعععععععلعععععععديعععععععن واجعععععععتعععععععهعععععععد 
مععععععد د الصعععععععععععععععع  حععععععبععععععِة الععععععواحععععععِ  صعععععععععععععععع 

د  (58)لععععععععععععنععععععععععععا  خععععععععععععر اال  بععععععععععععَ
 

يعقوب بن املنصور بن عبد املؤمن بعد  فةلياخللس وهو ميدح رتي االنديف شعر حبنفسها وجند الصورة 
 انتصاره على االفرنج قائال:

دا" ل مععععا ع قععععِ  بشععععععععععراَي هعععع ا ِلواء  قععععَ
 وأقبعععععل النصععععععععععر  ال يععععععدو منعععععاحيعععععه
د  واسععععععععععَتقبَعَلتععععه  تبععععاشععععععععععري  الفتوِ  فَعقععععَ

 

 إال ومععععععد لععععععه الععععععرو   األمععععععني  يععععععدا 
دافحيععث مععا   قصععععععععععععدت راايتععه  َقصععععععععععععَ
دان  على أكععععادت تكو   (59)كتععععافععععه لَبععععَ

 

 :الشكوى من املشيب وذهاب الشباب
 وليغيب حلل أنصور لنا الشاعران الشباب الذي كان ميثل مرحلة النضارة والقوة واحليوية، فما كان منه 

 :غرضل يف هذا الافنجد البحرتي ق ،الشيب مبا فيه من اخلمول والضعف وقلة احليلة
بعععععععاب  الععععععع ياي ه املشععععععععععععععععيععععععب   اعععععععتععععععد    حسعععععععععععععععععرات أيعععععععن الشععععععععععععععععع   عععععععلععععععى تعععععععععععععديععععععّ

                                                        
 .45:حبرتي االندلسديوان :ينظر -56
 .18/173 :غاينينظر: كتاب اال -57
 .2/708ج1963دار املعارف القاهرة  -حتقيق حسن كامل الصرييف-ديوان البحرتي  -58
 .73:ينظر: ديوان حبرتي االندلس -59
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 ت فععععععمععععععا أنععععععفعععععع   مععععععن حسععععععععععععععععرة  بععععععشعععععععععععععععع 
 

يعععععب  يف العععرأس رسعععععععععععععول  العععرد   (60)والشععععععععععععع 
 

وظهرت صورة مشبه عند حبرتي املغرب، ومحلت ذات الشعور، املقرون ابألسف واللوعة واحلسرة، ملا 
 قال:

ربَة    رحععععععل الشععععععععععععععععبععععععاب  ومععععععا  عععععععععععععت  بعععععععععععععَ
لقعععععد كعععععنعععععت   ى ابلشعععععععععععععععبعععععاِب و  أخعععععَ  أ  هعععععَ

 

لِ  ا فعععععععراق ذا جتعععععععري ملعععععععثعععععععلعععععععهععععععع   العععععععراحعععععععِ
 (61)أن الشععععععععععيبععععَة كععععاخلضععععععععععععععاِب النععععاصععععععععععععععلِ 

 

 يف موضع اخر: قال حبرتي املغربو 
 ليعععععت الشععععععععععبعععععاب الععععع ي ولعععععت نضعععععععععععععععارتعععععه
هعععععا ة  لععععلشععععععععععععععيعععععِب أ ععععلعععع  نعععععّ  فععععلععععم تععععكععععن مععععِ

 

لععععععَم فععععععيععععععمععععععا كععععععان أعععععععطععععععاين   أعععععععطععععععاين احلععععععِ
ععععض  َأحعععَزاين ن شعععععععععععععروري بعععَ  (62)و  يعععكعععن معععِ

 

 الهجاء:
ومل يصل الينا اال  .آخرونخفق به أبعض الشعراء و  ،متيز هبايعد اهلجاء من االغراض الشعرية اليت 

 حداها:إيف إذ قال ، شرقلبحرتي ال (63)قصيدتني
 رذلععععععت يف هعععععع ه الصععععععععععععععععنععععععاعععععععة أو
   ختععط ابب العععععدهععلععيععز مععنصععععععععععععرفعععععا

 

 أكعععععديعععععت أورمععععتععععهعععععا عععععلععععى اخلععععوف 
 (64)اال و خععلععخعععععاهلعععععا مععع الشععععععععععععنععف

 

 :قائالل ائقبأحدى الخرى يهجو أويف مناسبة 
 بععععيععععلعععععة مععععلعععععععععونعععععةوبععععين اهلععععجععععيععععم قعععع

 لععو يسعععععععععععمعععععون  كععلعععععة أو شعععععععععععربعععععة
 

 األلعععوانحععع  العععلعععحعععى معععتشعععععععععععععععايعععو  
 (65)بعمعععععان أصعععععععععععبح مجعهم بعمعععععان

 

وقلتها يف ديواهنما؛ إذ مل يبلغ حبرتي  -حبرتي املغرب مع حبرتي املشرق يف ندرة قصائد اهلجاءاتفق 
 ه يف اهلجاء:املشرق ابهلجاء مبلغ اجلودة و االتقان مثل ما نظمه بباقي األغراض، ومما قال

م  ركعععععب  إىل النعععععار اجلحيم مسعععععععععععريه 
نععععععا َر  مسعععععععععععععتعععوطعععِ  احلعععي  معععنعععهعععم ال يعععع 
 ممععععععا يععععععزيععععععد األرض طععععععيععععععبععععععاا أ ععععععا

 

يععععع  مسعععععععععععععريا   وركعععععايععععم ال تسعععععععععععععتععععطععععِ
يعععععت  مععععنععععهععععم ال يعععع    ر  مععععقععععبععععوراواملععععَ

داتععععع  أبط نعععععاا وظهورا  (66)لفظعععععت ععععععِ
 

 الغزل:
اهلجر والصدود، يعكس به يشكو ما يعاين من الشوق وعذاب  االندلس يف فن الغزل نرى البحرتي

 ل:افقوأوجاعه اآلمه 
د رَأَتععععععععععيِن   وقععععععععععائععععععععععلععععععععععة  تععععععععععقععععععععععول  وقععععععععععَ
َف العععععفعععععقعععععيعععععه  وأنعععععت تشعععععععععععععععكعععععو طعععععَ  أمعععععا ععععععَ

ى اخلصععععععععععععيعععععبِ   دَب يف املععرعععَ  أقعععععاسععععععععععععي اجلعععععَ
لعععيعععععل إىل العععطعععبعععيعععععبِ لعععععه  كعععو  العععععععَ  (67)شعععععععععععععَ

                                                        
 .1/65ج:)الشرق( ديوان البحرتي -60
 .87:ديوان حبرتي االندلس -61
 .92:املصدر نفسه اعاله -62
 .18/168االغاين:كتاب   -63
 هجري.287ا ذكر صاحب االغاين( وهو حممد بن عيسى بن السكن بن ايب القماش توىف سنة يهجو ابن ايب القماش )كم -64

 .ومل نعثر عليه يف ديوان حبرتي االندلس
 .18/170كتاب االغاين:   -65
 .80ينظر: ديوان حبرتي االندلس: -66
 .67نظر ديوان البحرتي:ي -67
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 سرياأليف نظمه ونقل من خالله حالة احملب املتيم  اآلخر وأكثرهو  أبدعالذي  الغربليتبعه حبرتي 
 يقول:؛ حيث بلوحة مجيلة ومعربة

 دععععععا الشععععععععععععوق قععلعع  والععركعععععائعععععب والععركععبعععععا
 لععععلععععع ي بععععقععععلععععوبععععنعععععا  نشعععععععععععععععاو  لععععنعععععاوضععععععععععععععَ 

روا  إذا الععععععقضععععععععععععععععب  هععععععّز ععععععا الععععععراي   تعععععع كععععععّ
 

افععععععلععععععبععععععوا    مجععععععيعععععععععععععاا وهععععععو أول مععععععن لععععععبععععععّ
بعنعععععا شعععععععععععراب  خنعععععال اهلعو  كعععععأسعععععععععععععععاا وحيسععععععععععع 

بعععععا  (68)قعععععدوداحلسعععععععععععععععاِن الِبيض فعععععاعتنقواالق 
 

سوح القتال واجواء ويرسم يف خميلته  األبياتعل السامع يهيم يف معاين وينقلنا إىل صورة مجيلة اخرى جي
 :س قد ارتدى زي احملاربفار املعارك واصفا ل

 جعععععععععععععععععععععاء ويف يسعععععععععععععععععععععععععععععععاره
َدتكعععععععععععععأنعععععععععععععه  عععععععععععععس     بعععععععععععععَ

ه  اي الئعععععععععععععمعععععععععععععي يف حعععععععععععععبعععععععععععععّ
 

مععععععععع  قعععععععععد    قعععععععععوس  ويف العععععععععيععععععععع 
َز   وحععععععععععععععوهلععععععععععععععا قععععععععععععععوس قععععععععععععععع 

ح  (69)معععععععا كعععععععل  معععععععن الم َنصعععععععععععععععععَ
 

حبرتي يصف ، ف(70)هبمكان شائعا يف عشق الغلمان والتعلق   وقد نظم كالمها يف غزل الغلمان الذي
 غالما قد نبت الشعر يف وجنتيه:االندلس 
 نععععععععبععععععععتععععععععت حلععععععععيععععععععة شععععععععععععععععععقععععععععران"

 حععععععععععلععععععععععقععععععععععت كععععععععععيععععععععععف أتععععععععععتععععععععععه
 

 العععععععنعععععععفعععععععس بعععععععععععععععديشعععععععععععععععععقعععععععيعععععععق  
 (71)"قعععععععبعععععععل أن يعععععععنعععععععجعععععععز وععععععععدي

 

قصائد او ابيات متفرقة يتغزل هبا ابلغلمان كما هو احلال عند  علىمل نعثر يف ديوان حبرتي االندلس 
 اليت عاصرها ابن جمرب. قبةهر يف احلتاش قدمن الشعر  لنوعحبرتي الشرق، ابلرغم ان هذا ا

 الحكمة:
شعرمها وهذا ما يدل على جتربتهما العميقة يف احلياة حىت اوصلتهما  الشاعران فن احلكمة يف عملاست

 فرداتعمل املحني يست كثر أتثريًا وامضاء يف النفوسأوالشعر  .ان تصاغ وتنظم أشعار أإىل نتائج ميكن 
حني اطر  يت تعايشهاال ةالتوصيف للح وأ تعبري وهو -املتمثلة ابحلرق واالشتعال واضدادها مثل اطفاء النار

 :الشكوى ابحلكمة إذ قال حبرتي الشرق
 شعععععروب   دمعععععع  معععععَن األجعععععفعععععاِن تعععععنعععععهعععععمععععععل  "

 ولععععععيععععععس يععععععطععععععفعععععع   انَر احلععععععزِن إذ وقععععععدت
 

 وحععععععرقععععععة  بععععععغععععععلععععععيععععععِل احلععععععزِن تشععععععععععععععععتعععععععععععععل   
ل  وانعععِح إععععلعععى اجلععع  (72)ال العععواكعععف  اخَلضعععععععععععععععِ

 

المه وما يصيب آحلب و مفردات النار معربًا عن حرقة ا لبحرتي الشرق قد استخدمخر آويف مشهد 
ابلغزل احلكمة واملوعظة جامعا يضا يف جمال أل اثرها كلما مر به طيف حبيبته وهو ظالنفوس من لوعة ي

 فيقول:
بعععععععا" طعععععععاملعععععععا امعععععععتعععععععد  يف شعععععععيِّ الصععععععععععععععععع   فعععععععَ

ي ععععععععععهعععععععععو  أ ععععععععععَ   لعععععععععى  اثرِه يعععععععععو فععععععععع 
 

 واشععععععععععععععتعععععد  يف احلعععععِب تععععغععععريععععري وإخععععطعععععاري 
ار ابلععععنعععععاري  (73)كععععمععععطععععفععععِ  مععععن هلعععععِب الععععنععععع 

 

                                                        
 انشاوي( هي من نص القصيدة.وضلن ،الركبا :)املفردات67 ،45:غربحبرتي ال ينظر: ديوان -68
 .71:ينظر: ديوان حبرتي االندلس -69
 .18/169:ينظر: االغاين -70
 .املصدر نفسه -71
 .3/1887:ينظر: ديوان البحرتي -72
 .2/858 :املصدر نفسه -73
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 31: العدد

 :نفسه يف الغرض غربوننتقل إىل ما قاله حبرتي ال 
 إن الشعععععععععععععععدائعععععد قعععععد تغشعععععععععععي الكر  ألن"

ط اجملعععععععععَدب يف ععععععععععلعععععععععمعععععععععه  ال تعععععععععغعععععععععبعععععععععِ
ه ع مععععععععن نععععععععفسععععععععععععععععععِ  إن العععععععع ي ضععععععععععععععععععيععععععععَ

 

 تععععبععععني فضعععععععععععععععل سععععععععععععععجعععععاايه وتععععوضععععععععععععععحعععععه 
 َب يف حععععععععععالععععععععععهوإن رأيععععععععععَت اخِلصعععععععععععععععععععع

ه ر معععععععععن معععععععععالعععععععععِ  (74)"فعععععععععوق الععععععععع ي  ععععععععع 
 

 األفكاروإبجياز نرى التماهي يف افكار الشاعرين والتقارب يف ه يف البحث من خالل ما استعرضناو 
 تقليده او اللحاق به. ةحماول ،سري وراء الشرق العباسي يف االدب والفنونت تكان  األندلس وان

 الخاتمة

 واألحاسيس علىيف املشاعر والعواطف  امشرتك اختلفة قامسامل مهالشعراء العرب ويف عصور  جند بني
وهي ضمن اطار  ةاذا كانت الثقافات متشاهب السيماتفاوت الزمن واختالف الرقعة اجلغرافية. و  من رغمال

عصر حمدد. هلذا جند شعراء الشرق من الدولة العباسية يتبعهم ويتماهى معهم شعراء الغرب يف املغرب 
سالمية اإلمة كي يؤكد انه جزء من األلن ميشي على خطى الطرف االخر أاول كل طرف حيو  واالندلس،
 .هميقلدون اترة ويقتفون اثر فنراهم ندلس دابء املغرب العريب واألأشعراء و  السيماوالعربية، و 

 يبأتسمية الشاعر إىل ندلس دابء يف املغرب واألن الذي قاد النقاد واألأالبحث نستشف  اومن هذ
 .د بن مشالل املشهور ابلبحرتيرب الفهري ببحرتي االندلس تيمنا ببحرتي الشرق عبيد هللا بن عبيبن جم حيىي

 حيث التشابه احلاصل بني الشاعرين يف املعاين، واألغراض، والصور الشعرية املتقاربة الداللة.
سي وكذلك احلال ومن هنا نستنتج أن األدب يف الشرق العريب ال ميكن أن يستغين عن الغرب األندل

ريفد البشرية وخاصة العرب عصارة االفكار ابلنسبة إىل االدب االندلسي، حيث يكمل بعضهما البعض ل
 والفنون واآلداب.
 المصادر

 .القرآن الكرمي
دار الكتاب للطباعة والنشــــــر املوصــــــل  -انظم رشــــــيد-األدب العريب يف العصــــــر العباســــــي االول  -1

1989. 
 .1975دار النهضة / بريوت  -عبد العزيز عتيق-لس األدب العريب يف االند -2
 .1975دار النهضة / بريوت  -عبد العزيز عتيق-األدب العريب يف االندلس  -3
 -خري الدين الزركلي -قاموس ترمجان ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني -االعالم  -4

 . 1069بريوت 
الطبعة  -1970ملعارف مبصر دار ا -تقدمي طه حسني -كارلو انلينو-اتريخ اآلداب العربية  -5
 الثانية.
 دار املعارف/ -حتقيق حممد ابو الفضل -ابو جعفر حممد بن جرير الطربي-اتريخ الرسل وامللوك  -6

 الطبعة الرابعة. 1979بريوت 
                                                        

 .85:ينظر: ديوان حبرتي االندلس -74
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عة الطب -دار الثقافة / بريوت-احسان عباس  -اتريخ األدب األندلسي/ عصر الطوائف واملرابطني -7
 .1971ثانية ال

 .1951دار النشر للطباعة  -فليب حيت  -اتريخ العرب املطول  -8
 .1963القاهرة/ -حتقيق حسني مؤنس -املؤلف جمهول -احللة السرياء  -9

 .1943القاهرة  -عدانن حممد عبد هللا-دولة االسالم واملرابطني واملوحدين  -10
دار  -حتقيق حسن كامل الصرييف-ن عبيد بن مشالن ابو الوليد عبيد هللا ب -ديوان البحرتي  -11

 .1963املعارف القاهرة 
دار الفكر  -مجع وشرح يوسف عيد-ابو بكر حيىب بن جمرب املوّحدي  -ديوان حبرتي األندلس -12

 الطبعة االوىل. 2002العريب/ بريوت 
 هجري.1205املطبعة املصرية  -ي احلصري القريواينابراهيم بن عل-زهرة اآلداب  -13
 .1983بريوت  -دار العريب للكتاب-أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة -الشعر والشعراء  -14
دار العلمية/  -حتقيق حممد السعيد بن بسيوين-حممد بن امحد عثمان الذهيب -العربة يف اخلرب  -15
 .1985القاهرة 
مطبعة التأليف والنشر والرتمجة/  -محد بن عبد ربه االندلسي مجعه/ امحد امنيا-العقد الفريد  -16
 .1949القاهرة 
حتقيق عبد  -ايب علي بن ايب الكرم حممد بن حممد املعروف أببن االثري-الكامل يف التاريخ  -17

 .1938القاهرة  -الوهاب النجار
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 جريمة العدوان بين اختصاص المحكمة الدولية الجنائية ومجلس األمن

 -دراسة تحليلية-

The Crime of Aggression between the Jurisdiction of 

International Criminal Court and Security Council (An 

Analytic Study) 
  .Talaqani-Talib H. Al–Abu Lect(1)ابوطالب هاشم الطالقاني م.د 

 الملخص

حيث القرار والتنفيذ رغم مل تكن اجملتمعات البشرية تعرف جهازاً قضائياً جزائياً دولياً له قوة القانون من 
ومنها تلك اليت انشأهتا دول احللفاء املنتصرة  لية اجلنائية،مة اجلناة وأنشأت عدد من احملاكم الدو احلاجة حملاك

تلك اليت  (1946( وحمكمة )طوكيو( لعام )1945) يف احلرب العاملية الثانية كمحكمة )نورمربغ( لعام
وتلتها احملكمة  (1993لعام )اجلنائية املخصصة ليوغسالفيا السابقة أنشأها جملس األمن كاحملكمة الدولية 

ت فكرة انشاء قضاء أ(، ويف منتصف القرن العشرين بد1994الدولية اجلنائية املخصصة لرواندا لعام )
دويل جنائي متخصص ودائمي وفعال مت االتفاق على انشاء احملكمة الدولية اجلنائية الدائمة واليت دخل 

 .2002نظامها االساسي حيز النفاذ عام
 جرمية العدوان، احملكمة الدولية اجلنائية، جملس االمن. ملفتاحية:الكلمات ا

Abstract 
Human Communities have never Known an international juidical and 

penal system that has the same power of law in decision making and 

execution, though it is necessary to bring criminals into court trials. Severa 

international penal courts were established, like the ones initiated by allies 

countries in wwⅡ; Nuremberg trials (1945), Tokyo Trial (1946). Also the 

                                                        
 .جامعة الكفيل/كلية القانون   -1
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International Criminal Tribunal in Yiugoslavia established by the Security 

Council (1993). This was followed by Judiciary of Rwanda (1994). In the mid-

twenties century a specialized and perminent international penal juidiclary 

was initiated and its main system was brought into force in 2002. 

 المقدمة

 أهمية البحث: اواًل
البشرية على مر العصور أشد اجلرائم وحشية وضراوة اليت أرتكبت يف حق معات لقد شهدت اجملت

ووقفت السياسة الدولية والقوة العسكرية عاجزة عن وقف تلك اجملازر  ،اإلنسانية يف بقاع متعددة من العامل
 قضائياً من ذلك مل تكن اجملتمعات البشرية تعرف جهازاً  مواجلرائم و االعتداء على سيادة الدول، وابلرغ

حيث القرار والتنفيذ رغم احلاجة حملاكمة اجلناة وأنشأت عدد من احملاكم جزائيًا دوليًا له قوة القانون من 
غ( انشأهتا دول احللفاء املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية كمحكمة )نورمرب ومنها تلك اليت  ،الدولية اجلنائية

ك اليت أنشأها جملس األمن كاحملكمة الدولية اجلنائية لت (1946( وحمكمة )طوكيو( لعام )1945) لعام
وتلتها احملكمة الدولية اجلنائية املخصصة لرواندا لعام  (1993املخصصة ليوغسالفيا السابقة لعام )

ص ودائمي وفعال مت ت فكرة انشاء قضاء دويل جنائي متخصأ(، ويف منتصف القرن العشرين بد1994)
 .2002عامساسي حيز النفاذ الدولية اجلنائية الدائمة واليت دخل نظامها االاالتفاق على انشاء احملكمة 

 هومنهج اشكالية البحث: ثانيًا

ان هذا النظام منح جملس االمن بعض الصالحيات يف عمل هذه احملكمة وحتديد بشان موضوع جرمية 
فعيل العدالة الدولية إشكاليات تتمثل بصالحيات جملس األمن يف مدى اسهامها يف تالعدوان مما يثري 

ى عاتقه يف حفظ السلم واألمن الدوليني خاصة ان جملس االمن هو جهاز اجلنائية مع املسؤوليات امللقاة عل
 حملكمة.قد يؤثر على عدالة وحياد هذه  سياسي

سي للمحكمة اليت تنص "متارس احملكمة اإلختصاص ( من النظام األسا5/2نص املادة )و يستشف من 
يعرف جرمية العدوان  123و  121العدوان مىت ما أُعُتِمًد حكم هبذا الشأن وفقا للمادتني على جرمية 

وجيب ان يكون هذا احلكم ،ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة أختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية
 ا النص فأن ماعدم صراحة هذ على الرغم من ،صلة من ميثاق األمم املتحدة"متسقاً مع األحكام ذات ال

لذا ارأتينا تقسيم هذا  ،يف ممارسة احملكمة أختصاصها يف هذه اجلرمية اً أشار اليه يدل على أن للمجلس دور 
نبحث يف األول مفهوم جرمية العدوان ونعقد الثاين ملدى اختصاص احملكمة حول  ،لى مبحثنيعالبحث 

ضوعية تمين الوفاء بتقدميه قانونية وبدراسة مو اعتمدت يف حبثي اسلوب املنهج التحليلي مهذه اجلرمية وقد 
 متكاملة ومن هللا التوفيق.

 مفهوم جريمة العدوان : المبحث األول

لقد عاىن اجملتمع الدويل لفرتٍة زمنيٍة طويلة من آاثر وكوارث احلروب اليت أرتكبتها الدول القوية ضد 
ة مة اغلب مرتكبيها أو مل تفرض عقوابت مناسبوابلرغم من بشاعة هذه اجلرائم مل يتم حماك ،الضعيفةلدول ا
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لذا البد من معرفة مفهوم هذه اجلرمية وهو ما سوف  ،هلذه اجلرميةتعريف حمدد  بسبب عدم وجود ،جتاههم 
ويتحدث األخري عن  ،صورها ويوضح الثاين ،مطالب يتناول األول منها تعريف العدوان ةنبحثه يف ثالث

 األساسي للمحكمة.أركاهنا وكل ذلك مبوجب النظام 
 تعريف جريمة العدوان: املطلب األول

فذهب األجتاه  ،اجتاهات ةلى ثالثع ،انقسم فقهاء القانون يف حماولتهم لوضع تعريف جامع للعدوان
( معرفاً العدوان أبنُه "كل جلوء إىل القوة من قبل مجاعة دولية Pellaاألول )األجتاه العام( ميثله الفقيه )بيال 

هذا وأعُتمد ، (2)يت الدفاع الشرعي واملسامهة يف عمل مشرتك تعتربُه األمم املتحدة مشروعاً"ماعدا حال
 الذيُ وِجهَ وملَ َيسَلم هذا األجتاه من النقد الشديد  ،)3(1951التعريف من قبل جلنة القانون الدويل لعام 

مايؤدي إىل صعوابت يف عملية بسبب اتسامه ابلعمومية والغموض  ،إليه من قبل املختصني ابلقانون الدويل
 )4(.ه وتطبيقِه لذا فهو عدمي اجلدوى ولن يستطيع حل املشكلة املتعلقة ابلتعريفتفسري 

عمد الفقه ابلبحث عن تعريف آخر مناسب ،التعريف السابقوجهة إىل وإزاء االنتقادات امل
ال جرمية -عية مبدأ املشرو  ( إىل اعتمادPolitisوذهب بعض الفقهاء على رأسهم الفقيه )بوليتس ،للعدوان

ومن مث تعريف العدوان بطريقة حصرية بوضع حاالت وافعال  ،كمعيار لتعريف العدوان  -وال عقوبة إال بنص
االحتاد السوفييت )السابق( يف تعريفِه املقدم إىل جلنة القانون الدويل  و اعتنق هذا األجتاه ،)5(واانً تشكل عد

 .)6(1933عام 
ألنه ال يستطيع  ،أيضاً االنتقاد  لكنه تعرض إىل ،دأ املشروعيةام هذا التعريف ملبوعلى الرغم من احرت 

ل ضمن األفعال الواردة كما أُنه يشجع على ارتكاب أفعال ال تدخ  ،أن يغطي كافة صورالعدوان اأُلخرى
لذات يف عدم مواكبته للتطور التكنولوجي احلاصل يف اجملتمع واب فضاًل عن ،يف التعريف احلصري للعدوان

 .)7(ناة من املسؤولية اجلنائية ومن العقاب عنه إفالت اجل ما قد ينجم احلروب،األسلحة املستخدمة يف 
( بوضع صور للعدوان Jravinالفقيه )جرافن إىل جانب األجتاهني السابقني يذهب اجتاه اثلث يتزعمه 

ما  ونؤيد ،)8(لُه ة ُأخرى كي يتمكن من استيعاب ما يستجد من حاالت وصور جديد،على سبيل املثال
عن إتصافه ابملرونة من  فضالً ،السابقنييذهب إليه األجتاه األخري كونه يقف حل وسط بني األجتاهني 

                                                        
 ،2006 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، امحد عطيةد. أبو اخلري :ملزيد من التفاصيل ينظر -2

دار  ،دراسة متخصصة يف القانون اجلنائي الدويل-احملكمة اجلنائية الدولية  ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي :.وينظر104-102ص
 .218-217ص  ،2005 ،االسكندرية ،امعيالفكر اجل

القوة أو استخدامها بواسطة دولة أو حكومة ضد دولة أخرى أبي  القانون الدويل العدوان"التهديد ابستخدامفقد عرفت جلنة  -3
ابستثناء الدفاع الشرعي  ،سواء كان صرحياً أو أبية طريقة اخرى ألي سبب أو ألي غرض ،ومهما كانت األسلحة املستعملة ،شكل كان

د. منتصر سعيد :ينظر.و إعمال توصية صادرة عن أحد األجهزه املختصة ابألمم املتحدة"عن النفس الفردي أو اجلماعي أو تنفيذ قرار أ
 .147ص ،2009 ،االسكندرية ،، دار الفكر اجلامعي1ط ،محوده، احملكمة اجلنائية الدولية

 .148ص ،املصدر السابق ،. وينظر د. منتصر سعيد محوده104ص ،ابقمصدر س ،د. أبو اخلري امحد عطية -4
د. عبد  :.ينظر1933( يف تقريره املقدم إىل مؤمتر نزع السالح عام Politisقدم هذا التعريف من قبل الفقيه )بوليتس وقد -5

 .219ص ،مصدر سابق ،الفتاح بيومي حجازي
 .بعدهاوما  105ص ،مصدر سابق ،د. ابو اخلري امحد عطيه -6
 .149ص ،مصدر سابق ،د. منتصر سعيد محودة -7
 .108ص د.أبو اخلري امحد عطية، مصدر سابق، :. وينظر221ص مصدر سابق، يومي حجازي،د.عبد الفتاح ب -8
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ذا حيث حتديد العدوان وهو ما يتوافق مع التطور احلاصل يف اجملتمع الدويل كون احلاالت اليت حددها ه
 احلصر.األجتاه مل ترد على سبيل 

 ؟عريف جرمية العدوانمهية وضرورة تولكن ما مدى أ
مل يكن هذا املوضوع حمل أتفاق لدى الدول ما ألقى بظاللِه على أنقسام اجملتمع الدويل إزاءُه ما بني 

ن وعلى النحو سوف نبني على حنٍو موجز أهم اآلراء واحلجج اليت قيلت هبذا الشأ لذا ،مؤيٍد ومعارض له
  :اآليت

إىل عدم أمهية وضـــــــع تعريف  ،وبريطانيالوالايت املتحدة األمريكية تذهب بعض الدول على رأســـــــها ا .1
ومن مث  ،حمدد للعدوان وذلك لكون العرف هو املصـــــدر الرئيســـــي للشـــــرعية يف القانون الدويل اجلنائي

ية اليت تعد التشـــــريع املصـــــدر الوحيد فأن تبين تعريف حمدد للعدوان يعين اســـــتجابة لرأي الدول الآلتين
 )9( .مر  مرفوض ابلنسبة هلمللشرعية وهو أ

إىل ضـــــــرورة وضـــــــع تعريف للعدوان واضـــــــح وحمدد  ،بينما تذهب دول ُأخرى خالَف األجتاه الســـــــابق .2
كما أنه يســـــــــاهم يف   ،تطبيقاً ملبدأ املشـــــــــروعية الذي تقوم عليه أغلب التنظيمات القانونية الداخلية،له

 ،)10(لية اجلنائية الفردية على الصــــــــــــعيد الدويل تطوير القانون الدويل اجلنائي ويـَُفِعْل من مبدأ املســــــــــــؤو 
ومنيل إىل ما ذهب إليه األجتاه الثاين ملنطقية األســــــــــباب املطروحة من قبلِه قياســــــــــاً على ما ذهب إليه 

 العدوان.األجتاه املعارض لتعريف 
عصور فلم تكن احلرب حمظورة مسبقًا يف ال، تنظيم الدويل ابلنسبة لتعريف العدواناما على مستوى ال

حيث  ،نتيجة ملا خلفته احلروب من كوارث إنسانية ،ابالنداثرما تبددت هذه الفكرة  لكن سرعان،الوسطى
يكون أصبح للحروب ما ينظمها يف صورة قواعد قانونية وعرفية حتكم سريها وال بد من أحرتامها ومن مث 

مث  ،)11(الهاي الثاين  ية مؤمترخمالفة هذه القواعد عمال غري مشروع يعد جرمية دولية وهذا ما أشار ال
أستصدرت  إذ1919تواصلت اجلهود الدولية بعد ذلك لتجرمي احلرب حىت نشوء منظمة عصبة األمم عام 

على من مث جاء التأكيد و  ،)12(رب فيه صراحة اللجوء للح قرار جُيََرمُ  1927عام اجلمعية العامة للعصبة يف 
عقد مؤمتر نزع السالح يف )لندن( وقدم  1933عام ويف  ،)13(1928 ذلك يف ميثاق)براين كيلو ج( عام

فعرفه أبنه"كل جلوء إىل القوه املسلحة أوالً من  ،مشروعاً لتعريف العدوان (آنذاك االحتاد السوفييت )السابق
االعتبار الصفة السياسية أو االقتصادية أو االسترياتيجية أو الظروف دولة ضد دولة أُخرى دون األخذ بنظر 

                                                        
 . 145ص ،مصدر سابق ،د. منتصر سعيد محوده -9

 566، ص2011 ،اجلزائر ،الدار البيضاء ،، دار االكادميية1ط  ،دراسات يف القانون الدويل االنساين ،د. امحد سي علي -10
 وما بعدها.

( على عدم جواز اللجوء إىل استخدام القوه املسلحة كوسيلة 18/10/1907الهاي الثانية املنعقده يف )اشارت اتفاقية  -11
 ،ا امتنعت عن اللجوء إىل تسوية النزاع بطريق التحكيم. ينظر: د. منتصر سعيد محودهالجبار الدولة املدينة على سداد ديوهنا إال إذ

 .142ص ،مصدر سابق
على الرغم من انه سعى إىل احلد من  ،د العصبة األمم مل حيرم احلرب كوسيلة حلل املشكالت الدوليةجتدر اإلشارة إىل أن عه -12

جيوز شن احلرب قبل مضي ثالثة اشهر من اختاذ أحد أو بعض إجراءات التسوية  ( من العهد تنص على"ال12اللجوء اليها فاملادة )
قَبلْت قرارات التحكيم أو القضاء أو التزمت بقرار اجمللس الصادر ابالمجاع ولو  كما أهنا حتظر إعالن احلرب على دولة  ،السلمية للنزاع

 .بعد مضي ثالثة اشهر"
 ،عمان ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ط ،يف ظل نظام احملكمة اجلنائية الدولية جرمية العدوان ،د. انيف حامد العليمات -13
 .149ص ،م 2007-ه 1428
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اندالع احلرب العاملية الثانية  وبعد ،)14(لية للدولة وال يشكل كل ذلك مسوغاً الي هجوم عسكري" الداخ 
اليت ُعدَت اجلهة األوىل يف العامل ،1945أنشئ عقب ذلك منظمة األمم املتحدة عام  ،عصبة األممواهنيار 

ضع تعريف حمدد هلذه و بدت جهود املنظمة هذه واضحة لو  ،املسؤولة عن حفظ األمن والسلم الدوليني
( عام 3314توصلت اجلمعية العامة التابعة هلا إىل ذلك بوضع تعريف للعدوان يف قرارها رقم )اجلرمية وقد 

( من القراراملذكور"استخدام القوة املسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة 1فقد عرفتهُ املادة ) 1974
 ،أو أبي طريقٍة ال تتفق مع ميثاق األمم املتحدة" ،ووحدة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة أُخرى

ومبا ان  ،قبل الدول ال األفراد ويتضح من هذا التعريف ان العدوان جاء بصفة العمل الذي يرتكب من
دولية اجلنائية ختتص مبساءلة األفراد كان ال بد من وضع تعريف واٍف هلذه اجلرمية يتناسق مع احملكمة ال

احملكمة يف االتفاق على إدراج العدوان كأحد اجلرائم الداخلة ضمن اختصاص  عدبو  ،)15(أحكام امليثاق
 1998التوصل إىل وضع تعريف هلذه اجلرمية خالل مؤمتر روما  مل يتم ،( من النظام األساسي5املادة )

بسبب إختالف وجهات النظر من قبل الدول املشاركة فيه ما أدى إىل تعليق أختصاص احملكمة على هذه 
وبعد نفاذ نظام احملكمة تولت مجعية الدول األطراف يف نظامها  ،)16(أعتماد تعريٍف مناسٍب هلا  جلرمية حلنيا

يف أول اجتماع هلا ابنشاء جلنة حتضريية اتبعة للمحكمة أنيط هبا مهمة تعريف  فقامت،هامهاماألساسي 
طراف بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي جرمية العدوان وحتديد شروطها على أن يُقدم ذلك إىل مجعية الدول األ

املعقودة ية الدول األطراف ويف الدورة السابعة جلمع ،)17(األول بعد نفاذ النظام األساسي ملدة سبع سنوات 
ومَتَ االتفاق على ان يكون موضوع  ،(13/2/2009(إىل )9املمتدة من ) آنذاك يف )نيويورك(خالل الفرتة

ة الذي يت ستعرض للمناقشة يف املؤمتر االستعراضي للنظام األساسي للمحكمتعريف العدوان من املواضيع ال
( وأستمر مدة 11/6/2010)و أنعقد املؤمتر فعالً يف ،2010عام  سيعقد يف مدينة )كمباال( يف)أوغندا(

كان من أهم ماجاء يف ذلك املؤمتر هو أعتماده   و ،إذ أسفر ذلك املؤمتر عن صدور عدة قرارات ،أسبوعني
كأساس لتعريف   1974( لعام 3314املتحدة رقم )عريف جرمية العدوان قرار اجلمعية العامة لألمم لت

اليت تشكل حبكم  ، صفة العدوان على اجلرمية اليت يرتكبها قائد سياسي أو عسكريالعدوان وعلى ان تُلَبسْ 
كمة ة شروط ملمارسة احملكما حدد املؤمتر عد  ،طابعها وخطورهتا انتهاكًا صرحيًا مليثاق األمم املتحدة

 اختصاصها ازاء هذه اجلرمية وهي:
در عن جملس األمن وفق أحكام الفصل ممارسة احملكمة اختصاصها على هذه اجلرمية مرهون بقراٍر صا .1

الفعل الذي وقع عدواانً حييله إىل احملكمة بصـــــــرف النظر عما  ديع ،الســـــــابع من ميثاق األمم املتحدة
 ذكورة تتعلق بدولة طرف أو غري طرف يف النظام األساسي.اذا كانت هذه احلالة امل

                                                        
، 1986بغداد،  دار القادسية، ،1ط ،1979-1919 الدويل العدوان يف ضوء القانون ،ديد. صالح الدين امحد مح -14

 .194ص
 .166، ص2006 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية ،فيدا جنيب محد -15
 ،مؤسسة األهرام ،(45السنة) ،(176العدد) ،(44جملد) ،وليةجملة السياسة الد ،احملكمة اجلنائية الدولية ،د.ادريس لكريين -16

 :وينظر.54ص، 2009 ،القاهرة
Piotr Milik,The Launch of the Jurisdiction of the International Criminal Court of the Initiated by 

the UN Security Council,polish yearbook of International law,Heinonline polish28,2006-2008p.32. 
 .147، ص2008 ،عمان ،احلامددار  ،1ط،النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ،د. براء منذر كمال عبد اللطيف -17
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على اقليم دولــة غري طرف أو لن يكون للمحكمــة اختصــــــــــــــــاص فيمــا يتعلق جبرميــة العــدوان الواقعــة  .2
املرتكبة من جانب رعاايها أو فيما يتعلق بدول اطراف قد اعلنت عدم قبول اختصـــــــــــــــاص احملكمة 

 الة من جملس األمن.بشأن جرمية العدوان ما مل تكن احلالة حم
بقراٍر ( وهذا 2017تكون املمارســــــــة الفعلية هلذا االختصــــــــاص بعد األول من كانون الثاين من عام ) .3

 )18( .إلعتماد تعديل النظام األساسيها تتخذه الدول األطراف ابألغلبية املطلوبة نفس
 للمحكمة صور جريمة العدوان يف ظل النظام األساسي: املطلب الثاني

فقد يتم ارتكاب هذه اجلرمية أبستخدام  ،وخمتلفة بعضها عن االخرن بصوٍر متعددة ة العدواتقع جرمي
لكن ماهو املعيار املميز بينهما؟ هذا ما سوف نوضحه يف الفرعني  ،بدون هذه القوةالقوة املسلحة أو 

 :القادمني
 العدوان املباشراألول: الفرع 

بدون  االهلملعتدية على سيادة دولة أو دول ُأخرى واستقيقصد به أستخدام القوة املسلحة من الدولة ا
ئع واهية ملنح عملها غطاء شرعي ومن الشواهد وذرابصرف النظر عما تزعمُه من ادعاءات  ،)19(وجه حق

( حتت مسميات ومربرات عدة 2003املعاصرة على هذه الصورة العدوان األمريكي على العراق عام )
من قبل املتنفذين  يتم أرتكاب هذه احلروب بناءاً على قرارات سياسيةا ما وغالب ،ُكِشفَّ زيفها بعد ذلك

تقع مبشيئة األقدار أو ابلصدفة  فاحلرب ال ،الدولةبشن احلرب داخل ابلسلطة أو من ميلك زمام االمور 
القانون  د احلرب غري املشروعة جرمية دولية ترتب مسؤولية دولية ابلنسبة للدولة املعتدية وفق أحكاموتع ،)20(

وبصرف النظر عن  ،فضالً  عن املسؤولية اجلنائية الفردية ملرتكبيها امام احملكمة الدولية اجلنائية ،)21(الدويل 
 .)22(ردية حبقهم مهما كانت صفتهم صفة مرتكبيها فذلك ال يؤثر على قيام املسؤولية اجلنائية الف

اجلمعية العامة إىل  1953يت )السابق( عام املقدم من االحتاد السوفي ،ويعّد مشروع )تعريف العدوان(
جلنة  ،اجلمعية العامةوقد َشَكلت ، )23( لألمم املتحدة البادرة األوىل لتحديد األفعال اليت تعّد عدواانً مباشراً 

تقسيم العدوان  ،مواضيع عدة أمهها 1968و انقشت يف دورهتا األوىل عام  ،خاصة لوضع تعريف العدوان
كونه يشكل هتديداً   ،العدوان املباشر من أخطر صور العدوانري مباشر وأعتربت لى نوعني مباشر وغع

 كما أكدت أيضاً على ضرورة إقرار مسؤولية الدولة املعتدية بطريقة عقابية  ،مباشراً للسلم واألمن الدوليني

                                                        
 .[RC/Res/6(2010)]( الصادر ابلوثثائق الرمسية6مجعية الدول االطراف رقم ) من قرار (2مكرر/15املادة ) -18
ندت يف ذلك إىل حق يبيحه القانون الدويل يف هذه املسألة مثل حق الدفاع الشرعي أو تكون احلرب مشروعة مىت ما است -19

 .أو حق األمن اجلماعي مىت ما أقرته األمم املتحدة-بة للدولة اخلاضعة لالحتالل من دولة أخرى ابلنس-حق تقرير املصري 
 .وما بعدها 551ص ،مصدر سابق ،د. انيف حامد العليمات -20
( فقد أصدر جملس األمن جتاه العراق عدة قرارات أدان فيها 1990للعراق عقب دخوله للكويت يف )آب وهو ما حصل  -21

( اليت نصت "العراق مسؤواًل طبقًا للقانون 16يف الفقرة )،3/4/1991( املؤرخ يف 687كان من أبرزها القرار رقم )  ،دخوله للكويت
ابلبيئة وهدر الثروات الطبيعية عمدًا وكذلك عن مجيع اإلضرار اليت حلقت دوالً بينها ماحلق عن مجيع اخلسائر واالضرار ومن ،الدويل

النامجة مباشرة عن االجتياح واالحتالل غري املشروعني للكويت من قبل العراق". للتفصيل عن ،أخرى واالشخاص والشركات االجنبية
 .92ص ،1997،تونس ،العريب حلقوق اإلنساناملعهد  ،ايناملدخل للقانون الدويل اإلنس،ذلك ينظر: د. عامر الزمايل

 ( من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية.25،27،28املواد ) -22
 .567-564ص ،مصدر سابق ،د. امحد سي علي -23
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ف تعري ( خبصوص3314/1974املتحدة رقم )ما ابلنسبة لقرار اجلمعية العامة لألمم أ ،)24(ادعة ر  
املثال ال  على سبيل،( من القرار أكثراحلاالت وقوعا لصور العدوان3فقد ذكرت املادة )،دوانالع

 النحو اآليت:  وعلى،)25(احلصر
لدولة ما على أرض دولة أُخرى شــــــن هجوم أو غزو أو إحتالل عســــــكري من قبل القوات املســــــلحة  .1

 .ال لضم كل اقليم هذه الدولة أو جزء منه سواء كان ذلك مؤقتاً أم
 .قصف أراضي دولة من قبل الدولة املعتدية ابألسلحة .2
 )26(.أستخدام القوة املسلحة من دولة ما لفرض حصار على سواحل وموانئ دولة ُأخرى .3
القوات الربية أو البحرية أو األســـــــاطيل البحرية لدول شـــــــن هجوم عســـــــكري من الدولة املعتدية على  .4

 .ُأخرى أو جوية
استخداماً خمالفاً  ،ى مبوجب اتفاقية دوليةولة ما على أراضي دولة ُأخر استخدام القوات العسكرية لد .5

للشــروط املنصــوص عليها يف هذه اإلتفاقية أو بقاءها على هذه األراضــي بعد انتهاء االجل احملدد يف 
 ها على أراضي هذه الدولة.ئية لبقااإلتفاق

 .)27(ين ضد دولة ُأخرىالسماح لدولة ما أبستخدام أراضي دولة ُأخرى أبرتكاب عمل عدوا .6
قيام دولة ما أبرسال قوات غري حكومية أو مرتزقة أو مليشيات مسلحة أو أي مسمى آخر ال يدخل  .7

الرتكاب أعمال قوة ضـــــد دولة ُأخرى تكون على درجة  ،يف ضـــــمن اطار القوات املســـــلحة احلكومية
 .من اخلطورة االعمال اليت ورد ذكرها أنفا

ملا له من آاثر على العالقات الدولية القائمة  ،ملسلحة هو جوهر العدوانومن مث فأن أستخدام القوة ا
أبسلحة أو ان يتم ذلك  قبل أستخدامها بصرف النظر عما اذا كانت القوة املستخدمة برية أو حبرية أو جوية

لوقوع العدوان أن يتم ذلك من قبل القوات احلكومية فقط بل من املمكن أن يقع  كما ال يشرتط،معينة
( من قرار اجلمعية العامة لألمم 3إيراد املادة )ني مما تقدم أن ويتب، )28(ذلك من قبل قوات غري حكومية 

 للحاالت الواردة فيه و ذلك لكثرة احلاالت وقوعاً ( موفقاً إىل حد ما بعدم حصرهِ 3314/1974املتحدة )
حاالت استخدام  نَّ أمسألة أُخرى هي وجيب التنويه إىل  ،فمن غري املستطاع أن يتم حتديدها على حنٍو معني

القوة متعددة وخمتلفة أبختالف الزمن فمن الضروري ان تكون هناك مواكبة للتطور احلاصل يف اجملتمع 
مبا يؤدي إىل ، عدم حتديد هذه احلاالت للعدوان املباشر ميكنها من مسايرة ذلك التطور الدويل ومن مث فأن

 وقت وضع النص. انت غري موجودةعدم إفالت احلاالت املستجدة وإن ك
                                                        

 .554مصدر سابق ص د. انيف حامد العليمات، -24
، اجلمعية 32لة املصرية للقانون الدويل، جملداجمل ،لعدوانتوصل األمم املتحدة إىل تعريف ا ،د. حسني عبد اخلالق حسونة -25

 .58ص ،1976 ،القاهره ،املصرية للقانون الدويل
لكن ذلك ال يعين  ،على الرغم من وجود دول حبيسة ،أشارت هذه الفقرة إىل الصورة التقليدية للعدوان بـ)احلصار البحري( -26

وبذلك فأن احلصار الربي هو  ،( من القرار املذكور3ه األعمال يف املادة )يفيد مبشروعية هذإقرار مبشروعية احلصار الربي فال يوجد ما 
 ،رضا سعيد حممد اجلنزوري :ومن مث فأن املقصود من أعمال احلصار هي احلصار الربي والبحري. ينظر ،عمل خمالف للقانون الدويل

 .78ص ،2007 ،جامعة القاهرة ،حلقوقكلية ا  ،ماجستري رسالة ،احلرب االستباقية يف قواعد القانون الدويل املعاصر
استخدام الوالايت املتحدة األمريكية األراضي السعودية والكويتية لشن غارات عسكرية على العراق بصورة  مثال ذلك -27

 .2003ولغاية احتالل العراق1998وابلتحديد عقب عملية ثعلب الصحراء عام  ،متكررة
 .43ص  ،2001 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية،1ويل اجلنائي،طالقانون الد ،وجيدالقادر القهد. علي عب -28
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 العدوان شري املباشر: الفرع الثاين
جسد هذِه وتت ،وضعهتعد فكرة العدوان غري املباشر فكرة حديثة نسبياً فلم تكن معاصرة للميثاق عند 

ا يرتب على ذلك مم ،)29(الفكرة يف هدف مرتكبيها بطريقة غري مباشرة إىل هدم الكيان السياسي لدولة ما
وان غري املباشر له عدة صور والعد ،اجلنائيةرتكبيها أمام احملكمة الدولية سؤولية جنائية ابلنسبة ملالفعل م

أستخدام القوة أو فرض تدابري اقتصادية أو أي تشجيع لنشاط كالتهديد أبستخدام القوة أو التحريض على 
 .)30(ليها مبصلحة الدولة املعتدى ع هدام يضر

قبل لدولة ما ستخدام خمالف للمواثيق الدولية من دام القوة يـُْقَصد به أي ااما ابلنسبة للتهديد أبستخ
ومن األمثلة على هذه احلالة هتديد )هتلر  ،يف عالقاهتا الدولية مما يهدد استقالل وسيادة الدولة املوجه هلا

Hitler ن أي ( ابستخدام القوة ضد كل من النمسا وتشيكوسلوفاكيا ومن مث أحتالل هذين البلدين دو
 .)31(ف للمواثيق الدوليةوهو حبد ذاته عمل خمال استخدام للقوة يف ذلك،
اذ جمموعة من التدابري واإلجراءات يقصد به إخت ،االقتصادية )العدوان االقتصادي(اما ابلنسبة للتدابري 

، قتصادهاضد دولة أو جمموعة من الدول بقصد حرماهنا من أستغالل ثرواهتا االقتصادية الضرورية يف بناء ا
وقد ، ما يؤدي إىل إضعاف الدولة، إلغراض سياسية موجهة ضد استقالهلا السياسي بفرض سيطرهتا عليها

ويف الغالب يقرتن هذا  ،املباشر خاصة إذا ما أستمر ذلك ملدة طويلةيكون له أتثري أكرب حىت من العدوان 
الدولة املعتدية ان اإلجراءات والتدابري الشكل من العدوان غري املباشر ابلقوة املسلحة وذلك عندما ترى 

 ،)32(عاجزة عن الدفاع عن نفسها  ذه الدولة وقد أصبحتاالقتصادية املفروضة على دولة ما قد أهنكت ه
احلصار االقتصادي عليِه منذ  وفرض 1990عام ماحصل ابلذات مع العراق عقب اجتياح الكويت  وهو

بل القوات األمريكية والقوات ة ابلنظام العراقي السابق من قومن مث االطاح 2003ولغاية عام ذلك الوقت 
لعراق ال ميلك القوة الكافية ما أدركت الوالايت املتحدة األمريكية ان ا بعد ،األجنبية اأُلخرى املتحالفة معها

 .)33(للدفاع عن نفسه
 فكري( يف العالقاتالقوة )العدوان الويُرَتكب احيااًن العدوان غري املباشر ابلتحريض على استخدام 

الدولية يتخذ فيها املعتدي أساليب السيطرة على دولة ُأخرى يوجه سياستها أو عملها العسكري أبستخدام 
فاحملرض يف هذه الصورة هو فاعل معنوي قد أرتكب يف احلقيقية عمالً  ،ة اثلثةالقوة العسكرية ضد دول

احملرضة ومن األمثلة البارزة على هذه احلالة احتالل  عدوانيًا هو حرب الدولة املعتدية ابلوكالة عن الدولة
)جريالد فور آنذاك ض قد صدر من الرئيس األمريكي بناءاً على حتري 1947اندونيسيا لتيمور الشرقية عام 

                                                        
 (.1هامش) ،80ص ،مصدر سابق ،رضا سعيد حممد اجلنزوري -29
 .168ص ،مصدر سابق ،فيدا جنيب محد -30
 . 257ص ،مصدر سابق ،د.انيف حامد العليمات -31
 . 259-258املصدر السابق، ص ،د. انيف حامد العليمات -32
لطرح األخري لتكييف احلصار املفروض على العراق على انه جرمية عدوان مرتكبة من قبل الوالايت املتحدة ال نتفق مع ا -33

وان كان وراء إصدارِه ضغوطات ، (661/1990األمريكية كون ذلك قد مت بقرار من األمم املتحدة صادر عن جملس االمن رقم )
وإن كنا نتفق معه من جانب اخر على أن غاية الوالايت املتحدة ، القرار ره على إصدار ذلكأمريكية أجريت على جملس األمن إلجبا

األمريكية من اصدار هذا القرار هو أضعاف ملقدرات العراق االقتصادية على موجهتها و مايدلل على هذه النية اعتزام الوالايت املتحدة 
 قوابت الذكية( قرينة على ذلك.ى ضد العراق )العتقدمي مشروع عقوابت جديدة أخر  (1999) األمريكية عام
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 Gerald Ford) 34(،ووزير الدولة )هنري كيسنجر( Kissinger Henry )مما سبق ان للعدوان عدة  ويتضح
 صر سواء يف املعاهدات الدولية أو يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمحلاصور مل ترد على سبيل 

فقد أغفل هذا القرار األخري العديد من األفعال والتصرفات املادية  ،( اخلاص ابلعدوان3314/1974)
فلم  ،ن  والقانونية اليت قد تصدر من الدول يف جمال عالقاهتا الدولية واليت من املمكن وصفها أبهنا عدوا

ية ومبا أن مجع، يشري القرار السابق صراحة إىل موضوع التهديد ابستخدام القوة على وصفه عماًل عدوانياً 
الدول األطراف للمحكمة الدولية اجلنائية الدائمة كما اشران سلفا قد تبنت القرار املذكور اعاله كأساس 

 العدوان مل يكن حمدداً بفعل أو عمل معني ما يعين انعقاد اختصاص احملكمة عن جرمية ،لتعريف العدوان
( 3314/1974معية العامة )الن ذلك مرتوك جمللس األمن لوصف أي فعل آخر غري وارد يف قرار اجل

العدوان - وعلى اي حال نرى مما تقدم ان العدوان املسلح ،فعاًل عدوانياً اذا ما أصدر اجمللس قراراً بذلك
ليني خاصة إذا كان املعتدي من الدول املتطورة على السلم واألمن الدو  يعد أخطر أنواع العدوان -املباشر

 حة فتاكة هتدد أمن اجملتمع الدويل.عسكرايً وتكنولوجياً ملا ميلكه من اسل
 اركان جريمة العدوان بموجب النظام األساسي للمحكمة: املطلب الثالث

بوجود ركن خاص مييزها  رمية الدوليةللجرمية بصورة عامة اركان عدة )مادي،معنوي،شرعي( ومتتاز اجل
فيتطلب لتحققها  ان من اجلرائم الدوليةوعليِه مبا أن جرمية العدو  ،هو الركن الدويل ،عن ابقي اجلرائم اأُلخرى

 اكتمال االركان وهذا ماسوف نوضحه يف الفروع آالتية:
 الركن املادياألول: الفرع 

دون االعتداد ابلنوااي  ،عن أفعال جيرمها القانون أم اجيابياً كان سلبيًا هو املظهر املادي للجرمية سواء  
أن تتوفر فية  -بصورة عامة-يشرتط لتحقق الركن املادي و  ،كوهنا غري مؤثرة على مصاحل جديرة ابحلماية

 .عالقة سببية بني الفعل والنتيجة،نتيجة اجرامية ،سلوك اجرامي :عناصر هي ةثالث
ويُقصد بِه ارتكاب أي فعل خمالف إلحكام  العدوان بـ)العمل العدواين( يتمثل السلوك اإلجرامي جلرمية

الدكتور)حسنني عبيد( إىل  يف حني يذهب ،)35(مسلح  بفعٍل مسلٍح أم غريالقانون الدويل سواء مت ذلك 
 اشرتاط مساءلة الدولة املعتدية عن جرمية العدوان ان يتم ارتكاب هذه اجلرمية ابللجوء إىل استخدام القوة

ات شديدة كي تنهض املسؤولية اجلنائية للدولة يف هذه احلالة و تعرضَ هذا الرأي إىل انتقاد  ،املسلحة فعلياً 
من كون القوة املسلحة جوهر العدوان وعلى الرغم  ،)36(يل ال يواكب التطور املتحقق يف اجملتمع الدو  كونه
دون استخدام القوة املسلحة يف حاالٍت  نم لكن هذا األمر ال ينفي وقوع العدوان ،العالقات الدوليةيف 

ت جتاهها جتعل الدولة املعتدى عليها ختضع دولة ما إىل دولة أُخرى نتيجة ضغوطات قد مورس ،ُأخرى
حرٍب فعلية يف ذلك مما حيقق يف هذه احلالة وقوع جلرمية  خاضعة لرهبة الدولة املعتدية دون نشوب

                                                        
 .168ص ،مصدر سابق ،فيدا جنيب محد -34
 .229ص ،مصدر سابق ،د. انيف حامد العليمات -35
أو أن يتم  ،فقد يتم مثالً خرق للنظام االلكرتوين للدولة يف جماهلا املايل أو االقتصادي مما قد يؤدِي إىل إفالسها واإلضرار هبا -36

للتفصيل يف ذلك ينظر:  .فضاًل عن اهنيار الثقة الدولية فيها تها النقدية ماينجم عن ذلك هز ملركز الدولةيات كبرية من عملتزييف كم
 وما بعدها. 225ص ،مصدر سابق ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي
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من السيطرة على  ان يكون وقت ارتكاهبا يف وضع ميكنهجلرمية هذه اجلاين عن او يلزم ملساءلة  ،)37(العدوان
فضالً ،امام هذه احملكمةابحلصانة كمربر حيول دون مساءلة اجلاين تد وال يع ،)38(سياسة الدولة وتوجيهها 

ذين عن ان مسؤولية القادة والرؤساء متتد أيضاً إىل التصرفات الصادرة من قبل اجلنود اخلاضعني ألمرهتم واملنف
 )39(.لقراراهتم

 ؟وقوع العدوانهل يعد البدء ابستخدام القوة قرينة قاطعة على : وازاء ذلك يُطرح التساؤل االيت
ابستخدام القوة العسكرية من قبل دولة  يرى أوهلما إن البدء ،رأاين يتنازعان يف هذا املوضوعهنالك 

ر االعتبار سلطات جملس األمن يف تقدير ما أبجتاه دولة ُأخرى قرينة على وقوع العدوان مع االخذ بنظ
ومن مث اساس العدوان يتحدد مبعيار مادي يتمثل أبستخدام القوة العسكرية  )40(الظروف واحلاالت اأُلخرى 

وبذلك فأن الدولة البادئة ابستخدام القوة تعد مرتكبة جلرمية العدوان دون االعتداد بنية الدولة يف ذلك 
أبن  ،ملعتديةاحتديد وقوع العدوان على توفر نية االعتداء لدى الدولة فيعتمد يف  الرأي االخراما  ،)41(األمر

الن النية ابلعدوان تسبق ،يكون كافياً لوحده لتحقق وقوع العدوان وان مل أيخذ اي مظهر مادي يف ذلك
خطرية وفتاكة هنالك أسلحة  ويستند اصحاب هذا الرأي إىل ان ،من الناحية الزمنية املبادأة أبستخدام القوة

ان وذلك خلطورة هذه االسلحة فال بد من االعتماد فمجرد النية أبستخدامها كايف حبد ذاته على وقوع العدو 
 )42(األخري.على نية االعتداء يف هذا الفرض 

ونعتقد أبرجحية ما ذهب اليه الرأي الثاين كونه اكثر انسجاماً مع التطور التكنولوجي احلاصل وابلتحديد 
ولوجية والنووية وما موضوع االسلحة وما صاحبها من تطور كبري جداً خصوصًا األسلحة الباي فيما خيص

قد ينتج عن استخدامها من دمار فمجرد اعتزام دولة على استخدام هذه االسلحة يكن كافياً لوقوع العدوان 
كة ذات االثر وان مل أيخذ ذلك اي مظهر مادي للحد من تصنيع وحيازة واستخدام هذه االسلحة الفتا 

 الطبيعة.املستمر وابلتحديد على البشرية و 
ة للعنصر الثاين للركن املادي فهو النتيجة اجلرمية و يراد به األثر املرتتب على ذلك السلوك اما ابلنسب

 حمل االعتداء يف هذه اجلرمية يتخذ صورة اعتداء على ،)43(والذي يتمثل ابالعتداء على حق حيميه القانون
ان تكون  والبد ،)44(خرىا أو استقالهلا السياسي أو اي حق من حقوقها األساسية األُ دة دولة مارض وسيا

جيب أن تكون انشئة  هنالك صلة ما بني السلوك االجرامي والنتيجة اجلرمية املتحققة يف جرمية العدوان إذ
 املعتدى عليها.عن ذلك السلوك العدواين الصادر من الدولة املعتدية ضد الدولة 

                                                        
 .587-586مصدر سابق، ص ،د. امحد سي علي -37
وان أولئك  ،اسة الدولة توضع من قبل افرادحيث الحظت ان سي على هذا املوضوع ،هذا وقد أكدت حمكمة نور مربغ -38

الذين يضعون سياسة إجرامية يتحملون املسؤولية اجلنائية خبالف من يعملون حتت مستوى وضع هذه السياسات ويقومون مبجرد 
 ومابعدها.580ص ،مصدر سابق ،د. انيف حامد العليمات :تنفيذها. للتفصيل يف ذلك ينظر

 ،بغداد ،بيت احلكمة ،1ط ،احملكمة اجلنائية الدولية هيمنة القانون ام قانون اهليمنة ،يوسف ابسيل ،ليل حممودد. ضاري خ -39
 .170-169، ص2003

 .588د. امحد سي علي، مصدر سابق، ص  -40
 وما بعدها. 75د. صالح الدين امحد محدي، مصدر سابق، ص  -41
 .76ص ،مصدر سابق ،رضا سعيد حممد اجلنزوري -42
املياحي، االختصاص القضائي املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا لنظام روما األساسي، رسالة  غزوان رحيم ايسر -43

 .187، ص 2008ماجستري، كلية احلقوق، جامعة النهرين، 
 .229د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص  -44
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 الركن املعنوي : الفرع الثاين 
جلانب النفسي وهو متكون من جمموعة من العناصر الداخلية ذات يقصد ابلركن املعنوي للجرمية أبنه ا

 )45( .الصلة ابلركن املادي أبي صورة تتخذها االرادة يف اجلرمية بقصد أم من دون قصد
يف ذلك ة العدوان بطريق اخلطأ؟ و ل عن مدى امكانية وقوع جرمياءنتسوبناءًا على ما تقدم اعاله 

وقوع هذه اجلرمية بطريق اخلطأ غري العمدي  ( إىل امكانيةGloserسر يذهب رأي فقهي يتزعمه الفقيه )جلو 
وذلك الن القانون اجلنائي ال يسبغ صفة اجلرمية إال على أالفعال اليت متس املصاحل واحلقوق احملمية من 

 داء على هذه احلقوق بصورة عمدية أو غري عمدية وعليه البد من معاقبةالقانون ومن مث ميكن أن يتم االعت
الرأي السابق يذهب البعض من الباحثني إىل عدم امكانية وقوع جرمية وخبالف  ،)46(مرتكبها يف هذه احلالة

ام العدوان بطريق اخلطأ وذلك ألهنا تعد من اجلرائم العمدية مما يستلزم الرتكاهبا أن يتوفر قصد جنائي ع
ومن مث يكون عاملًا بكافة تفاصيل  )48(إن سلوكه قد مت عن قصٍد وعلٍم بذلكمما يعين ، )47(لدى اجلاين

اجلرمية من ختطيٍط واعداٍد لشن هذه احلرب وعاملاً أبن فعله هذا ميثل اعتداء على سيادة دولة ُأخرى وقبوله 
 )49(.بتحقيق هذه النتيجة

معه املسؤولية اجلنائية الفردية عن  الختيار( ينفيدراك وحرية ااملعنوي )االوانتفاء أحد عنصري الركن 
وعلى املتهم اثبات عكس ذلك، كما ال يعتد  والعلم واالرادة يف هذه اجلرمية مفرتضان ،)50(اجلرمية هذه

ولكن قيام  ،)51(ابلباعث الدافع على ارتكاب هذه اجلرمية كوسيلة لنفي املسؤولية اجلنائية ابلنسبة للمتهمني
 )52(.معدوم على حنو مطلقطأ ليس أمر اخل

ساسي للمحكمة من هذا املوضوع فقدُ حِسَم األمر مبا ال يقبل الشك، واما ابلنسبة ملوقف النظام األ
 )53(.أبقرار املسؤولية اجلنائية الفردية عن السلوك العمدي وأستبعد بذلك املسؤولية عن اخلطأ غري العمد

ن اهلجوم أو الغزو أو احلصار رمية بطرق اخلطأ وذلك الن كالً موجند من الصعوبة تصور وقوع هذه اجل
غريها من احلاالت اأُلخرى للعدوان، حتتاج يف الغالب إىل دراسة وختطيط لوقوع هذا األمر وهو ما يدلل أو 

 االجرامية.على علم مَرَتكبها جبميع حيثيات اجلرمية ابالضافة إىل رغبته يف حتقيق هذه النتيجة 

                                                        
 .155منتصر سعيد محودة، مصدر سابق، ص د.  -45
 .194غزوان رحيم ايسر املياحي، مصدر سابق، ص  للتفصيل يف ذلك ينظر: -46
 .588. وينظر: د. امحد سي علي، مصدر سابق، ص 143فيدا جنيب محد، مصدر سابق، ص  -47
دار  ،1ط ،إلنفاذ الوطين للنظام األساسيد. حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات ا -48
 .42 -41، ص 2004 ،القاهرة ،الشروق

 .290 -285د. انيف حامد العليمات، مصدر سابق، ص  -49
 .227د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص  -50
 .157د. منتصر سعيد محودة، مصدر سابق، ص  -51
خلليج العريب ضابط طريان عراقي بضرب احد البوارج األمريكية املتواجدة يف ا فقد حدث يف احلرب العراقية اإليرانية، أن قام -52

( جندي أمريكي، فاعتذرت عن ذلك احلكومة العراقية، حبجة وقوع خطأ، وقبلت الوالايت املتحدة األمريكية 28ما أسفر عن مقتل )
 .589االعتذار آنذاك. ينظر: د. امحد سي علي، مصدر سابق، ص 

 ب( من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية. /2 /30املادة ) -53
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 الركن الدويل: ثالثالفرع ال
فما مُييزها عن اجلرائم  ،)54(اشئة ما بني الدول فقطجرمية العدوان هي من إحدى اجلرائم الدولية الن

ويقصد به  ،الداخلية، إذ ال يكفي لوقوعها اكتمال الركنني املادي واملعنوي فال بد من توفر الركن الدويل
ائي فيه مساس ملصاحل اجلماعة الدولية انشئ عن عمل كل سلوٍك حمرم طبقًا لقواعد القانون الدويل اجلن

الدولة املعتدية ضد الدولة املعتدى عليها، إذ ال ميكن تصور وقوع هذه اجلرمية من دون توفر صادر من 
 .)55(الركن الدويل فيها

حيث األثر املرتتب عنها، لكنها ال تتصف و قد توجد هنالك حاالت مشاهبة جلرمية العدوان، من 
 ان لتخلف الركن الدويل فيها وهي:ابلعدو 

 وقوع نزاع مسلح ما بني القوات احلكومية لدولة ما مع جمموعة مسلحة غري حكومية. .1
ســــــــفن أو طائرات القراصــــــــنة أو اســــــــتخدام القوة املســــــــلحة من قبل القوات احلكومية لدولة ما ضــــــــد  .2

 ابلعكس.
من الدولة التابعني هلا  ن إذنمن دو  قيام مرتزقة أو عصــــــاابت مســــــلحة ابهلجوم على قوات حكومية، .3

 أو ابلعكس.
 احلرب بني دولة اتبعة ومتبوعة. .4
 )56(.االشتباكات املسلحة بني االقاليم يف الدول الفدرالية .5

 المحكمة من عدمه جريمة العدوان بين اختصاص: المبحث الثاني

مما  اق بني الدول،مل يكن موضوع ادراج جرمية العدوان يف النظام األساسي للمحكمة أمرا حماًل لالتف
ألقى بظالله على  ما، )57(أاثر معه جداًل واسعًا استمر حىت مع انعقاد مؤمتر روما اخلاص أبنشاء احملكمة

ه يف املطلبني القادمني يتحدث االول عن املوقف وهذا ماسوف نوضح ،املؤمترأنقسام الدول املشاركة يف 
 وعلى ،)58(احملكمة وجملس االمن العدوان بني لتحديد فعل  الدويل الختصاص احملكمة ويتطرق االخر

 النحو االيت:
 املوقف الدولي من اختصاص املحكمة يف جريمة العدوان األول:املطلب 

مل يكن هنالك اتفاق دويل عند وضع النظام األساسي للمحكمة حول موضوع اختصاص احملكمة يف 
الدول الفاعلة يف الساحة الدولية واملؤثرة  جرمية العدوان بسبب ما قد يشكل هتديدا لبعض الدول وحتديدا

                                                        
 .589محد سي علي، مصدر سابق، ص د. ا -54
 .195ينظر: غزوان ايسر رحيم املياحي، مصدر سابق، ص  -55
على الرغم من عدم اعتبار هذه االفعال جرائم دولية إال أن هذا ال يعين إن هذه االفعال ال تعد جرائم بل هي جرائم داخلية  -56

 .158 -157سعيد محودة، مصدر سابق، ص يعاقب عليها القانون الوطين اخلاص ابلدولة. ينظر: د. منتصر 
57- Antonio Casses, The statute of the international criminal court some preliminary, Reflections 

europan journal of international Law, vol, (100), 1999,P.145.  
 ( www.ejil.org/journal: )نقال عن املوقع االلكرتوين

 .113 -108ابسيل يوسف، مصدر سابق، ص  ،د. ضاري خليل حممود -58

http://www.ejil.org/journal
http://www.ejil.org/journal


  

172 

 31: العدد

ى فرعني وعلى النحو لععلى قرارات األمم املتحدة وجملس األمن التابع هلا وعليه سوف يقسم هذا املطلب  
 اآليت:

 الدول املؤيدة الختصاص احملكمة جبرمية العدوان: الفرع األول
ج جرمية العدوان ضمن اجلرائم اليت ختتص أجتهت أغلب الدول املشاركة يف مؤمتر روما إىل ضرورة إدرا 

غري املنطقي عدم الن هذه اجلرمية تشكل الركيزة األساسية لباقي اجلرائم اأُلخرى فمن احملكمة بنظرها، 
 ،ادراجها يف النظام األساسي للمحكمة، ما يثري التساؤل عن مربر املالحقة القضائية ملرتكيب جرائم احلرب

ن فمن غري املعقول ترك االساس الذي تركُز عليه هذه الب مسبوقة جبرمية العدواإذ أن هذه اجلرائم يف الغ
ادراج هذه اجلرمية مبثابة نقطة سلبية يف عمل  اجلرائم بدون أي مساءلة، وسوف يكون عدم امكانية

 )59(.احملكمة
رمية إىل وَعرَب ممثل أملانيا، املشارك يف اجتماعات اللجنة التحضريية عن رغبة بالده بضم هذه اجل

مبادئ ميثاق نورمربغ عام االختصاص املوضوعي للمحكمة، وان عدم إدراجها سيشكل تراجعًا عن 
قانون الدويل، و ان إدراج هذه اجلرمية سيكون له دوراً فعااًل يف ردع مرتكيب الذي وضعته جلنة ال ،1945

 .)60(عدوانيةهذه اجلرمية واحلد من شن حروب 
رغبتها يف إدراج هذه اجلرمية ضمن اختصاص  ة املشاركة يف املؤمتر عنو عربت اغلب الدول العربي

املؤمتر عن رغبة بالده إبدراج هذه اجلرمية يف النظام أَفَصَح ممثل مصر يف إذ  ،)61(احملكمة بوصفها جرمية دولية
ن أي كوهنا متثل أشد وأفظع اجلرائم يف حق البشرية، فمن غري املنطقي أن ترتك دو   ،األساسي للمحكمة

املؤيد  هالوفد السوري املوقف السابق نفسو اختذ  ،)62(عقاٍب من قبل نظام قضائي دويل جاء لدعم العدالة
 .)63(ىل اجلرائم اأُلخرى اليت ختتص احملكمة بنظرها لضم هذه اجلرمية إ

العدوان ضمن نظام احملكمة من خالل الكلمة اليت وأكدت ليبيا أيضًا على املوقف الداعم إلدراج 
 )64(.لت التُعد مكتملة، إذا مل حتل مسألة جرمية العدوان"لقاها ممثلها يف املؤمتر "أبن االجنازات اليت حصأ

 الدول املعارضة الختصاص احملكمة جبرمية العدوان: الفرع الثاين
على الرغم من إمجاع أغلب الدول املشاركة يف مؤمتر روما على إدراج جرمية العدوان ضمن النظام 

إال أن هذا الطلب قدُ قوِبل برفٍض شديد من بعض الدول مطالبًة بعدم ادراجه يف  ،للمحكمةاألساسي 
ظ على الدور املتميز املمنوح جمللس األمن يف حتديد العدوان، وكان على رغبًة يف احلفا )65(نظام احملكمة 

                                                        
وجتدر اإلشارة إىل ان بعض الدول دائمة العضوية يف جملس األمن عربت عن رغبتها إبدراج هذه اجلرمية يف النظام األساسي  -59

وواضح هلذه اجلرمية واحملافظة ايضاً على دور جملس األمن يف حتديد وقوع للمحكمة، شرط ان يتم ذلك بعد التوصل إىل تعريف دقيق 
، 2010 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الزهر لعبيدي، حدود سلطات جملس األمن يف عمل احملكمة اجلنائية الدوليةالعدوان. ينظر: ا

 .242 -240ص 
 .200غزوان رحيم ايسر املياحي، مصدر سابق، ص  -60
 .294ص ،مصدر سابق حامد العليمات،د.انيف  -61
 .200ص  ،مصدر سابق ،غزوان رحيم ايسر املياحي -62
  www.un.org/icc/speech ة ممثل الوفد السوري املنشورة على شبكة االنرتنت على املوقع االلكرتوين:كلم  -63
رسالة  ،العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن)دراسة يف القانون الدويل( ،نقاًل عن: مأمون عارف فرحات -64
 .159، ص2008 ،جامعة االسكندرية ،كلية احلقوق،ماجستري
 .243مصدر سابق، ص،االزهر لعبيدي -65

http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
http://www.un.org/icc/speech
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التعريف ودور جملس  أبن وضع العدوان يثري مشكلة متذرعة ،األمريكيةرأس هذه الدول الوالايت املتحدة 
فأن وإهنا غري متأكدة فيما إذا كان املؤمتر سوف يستطيع أن يعتمد تعريفاً مرضياً وهلذا  )66(ذلك األمن يف

االدعاءات  ولكن هذه ،)67(الوالايت املتحدة األمريكية تعارض إدراج هذه اجلرمية ضمن اختصاص احملكمة
تحدة األمريكية للموضوع ال تنصب على األسباب السابقة، ال ختفي حقيقة االمر يف ان معارضة الوالايت امل

 .)68(لى ادراج جرمية العدوان بنظام احملكمة بصورة مطلقةً بل ع
عربت اسرائيل ايضاً عن رفضها القاطع إلدراج هذه اجلرمية ذلك الن نظام احملكمة يفرض عقوابت وقد 

مقبولة عاملياً، وال يلوح يف األفق حىت اآلن على أالفعال اإلجرامية، وهذا يستلزم وجود تعاريف دقيقة، و 
رى بدوافع سياسية ختل ظهور تعريف جلرمية العدوان هبذا الشكل وهو ما يؤدي إىل أستعمال تعاريف أُخ

 . )69(حبياد احملكمة
ويبدو ان هذا املوقف طبيعياً ومتوقعاً، ألن هذه الدول اعتادت على استخدام العدوان كوسيلة لتحقيق 

 املشروعة، وهذه االعرتاضات املقدمة من قبل هاتني الدولتني تكشف لنا النقاب عن اعتزامهما مصاحلها غري
ألهنا  ،احملكمةة مما دعامها إىل معارضة إدراج هذه اجلرمية ضمن اختصاص ب هذه اجلرميعلى املضي ابرتكا

يها سوف ميثل هتديداً ملصاحل ان وجود نظام قانوين دويل عادل جيرم افعال العدوان ويالحق مرتكب تدرك متاماً 
 الدويل. هذه الدول غري املتوافقة مع القانون

 مسوغات هي:افضاً من ادراج هذه اجلرمية حتت عدة و أختذت أيضا جمموعة قليلة من الدول موقفاً ر 
يؤدي إىل  ،عـــدم االتفـــاق على تعريف العـــدوان كجرميـــة فرديـــة وحتـــديـــد دور جملس األمن يف ذلـــك .1

لك بني احملكمة وجملس األمن مما يؤثر على رية بتنازع االختصـــــــــــــــاص يف ذحدوث مشـــــــــــــــكالت خط
 ساسي للمحكمة.استقالليتها فيكون من احلكمة استبعادها من النظام األ

جرمية العدوان ذات طبيعة سياسية أكثر مما هي قانونية وهو ما ميكن االستدالل عليه من خالل قرار  .2
( اخلاص بتعريف العدوان، كما أُنه أشـــــــــــــــار إىل 1974 /3314) اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

لألفراد عنها يف حني ان اختصـــــــــاص مســـــــــؤولية الدول عن هذه اجلرمية فقط دون ذكر أي مســـــــــؤولية 
 )70(.احملكمة ال يسري إال على األفراد

 وعلى الرغم من إختالف وجهات النظر من قبل وفود الدول املشاركة يف مؤمتر روما، فقد مت التوصل
على ادراج هذه اجلرمية يف ضمن اختصاص احملكمة ووضع  ابالتفاق ،بني اآلراء املختلفةإىل حل توافقي 

 )71(.تعريف هلا يتناسق مع احكام ميثاق األمم املتحدة
                                                        

نظام القانوين، جملة احلقوق لانشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة هل هي خطوة حقيقية لتطوير ا ،د. حممد حسن القامسي -66
 .94، ص 2003(، كلية احلقوق، جامعة الكويت، 27)(، السنة1الكويتية، العدد )

 .201غزوان ايسر رحيم املياحي، مصدر سابق، ص  -67
 /22) ( يف خطابه امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يفBill Clintonهذا ما اعلنه الرئيس األمريكي األسبق )بيل كلينتون  -68

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1ط ،جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها ،(. ينظر: د. ابراهيم الدراجي1997 /9
 .267، ص 2005

 وما بعدها. 161مصدر سابق، ص  ،مأمون عارف فرحات -69
ابكستان( لتفصيل يف ذلك ينظر: االزهر لعبيدي،  ،كسيكامل ،الربازيل ،تركيا ،هذا ما عرب عنه ممثلي وفود كل من )املغرب -70

 .247 -245مصدر سابق، ص 
 .201غزوان رحيم ايسر املياحي، مصدر سابق، ص  -71
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 العدوان بني املحكمة الدولية الجنائية ومجلس األمن تحديد فعل: املطلب الثاني 
(، ان 1974 /3314املتحدة رقم )رار اجلمعية العامة لألمم لقد َحَدَد ميثاق األمم املتحدة وكذلك ق

جمللس األمن وحده تكييف وقوع فعل العدوان، وهذا األمر قد َشَكل أهم حماور اخلالف يف إطار عالقة 
على الرغم من ،ية مبجلس األمن اثناء نقاشات اللجنة التحضريية خبصوص هذه املسألةاحملكمة الدولية اجلنائ

( من نظامها األساسي، ولكن 5تص احملكمة بنظرها يف املادة )رمية ضمن اجلرائم اليت ختإدراج هذه اجل
املشكلة املطروحة هي هل للمحكمة اختصاص يف حتديد فعل العدوان أم أن ذلك يدخل حصراً 

ع ات جملس األمن؟ وهو ما أاثر جدالً واسعاً بني الوفود املشاركة بني مؤيٍد ومعارض هلذه املوضو إبختصاص
يف التحديد لذا ارأتينا تقسيم هذا املطلب على ثالثة فروع يتطرق األول إىل األجتاه املؤيد حلق اجمللس 

ألخري تقييم االختصاص يف حتديد وينعقد الثاين لبحث األجتاه املؤيد حلق احملكمة ابلتحديد بينما يتناول ا
 وقوع جرمية العدوان وعلى النحو اآليت:

 ق جملس األمن يف التحديداملؤيد حلاألجتاه : الفرع األول
أانط ميثاق األمم املتحدة مهمة حتديد فعل العدوان مبجلس األمن حصراً إذ ميلك هذا األخري سلطة 

قر بذلك تكون فإذا أ ،أم الحدى الدول يشكل عدواانً تقديرية يف حتديد ما إذا كان العمل الصادر من ا
 )72(.عليها يف امليثاقرتتب عليه جزاءات دولية منصوص ولة دولياً عن هذا الفعل مما يؤ الدولة مس

وطالبت بذلك الدول دائمة العضوية يف اجمللس وبعض الدول اأُلخرى وبقوة على حصر هذا املوضوع 
احملكمة اختصاصها إزاء هذه اجلرمية ومبعىن آخر   ضرورايً ملمارسةوجعل ذلك شرطاً  ،وحدهمبجلس األمن 

أن يقرر جملس األمن وفق الفصل السابع  اجلرمية أييت يف مرحلة اتلية بعد أن اختصاص احملكمة على هذه
ابرز املناصرين هلذا الرأي هي الوالايت املتحدة ومن  ،)73(من امليثاق وقوع عمل من أعمال العدوان 

كمة بعد فشلها يف اقناع الدول املشاركة يف مؤمتر روما بعدم إدراج العدوان يف نظام احمل خاصة ،يةاألمريك
وأشار مندوهبا اثناء مناقشات مؤمتر روما إىل أن الفصل يف العدوان كان مهمة ممنوحة جمللس  ،األساسي

ري وفق ما منصوص عليِه يف يف ذلك ما يراه مناسباً من تداب وله ان يتخذ ،مبوجب امليثاق -وحده-األمن 
اململكة املتحدة موقفاً متشدداً من هذا و أختذت  ،)74(امليثاق إذا ما أُريد التصدي للعدوان وتدارك املوقف 

فقد أشار ممثلها يف مؤمتر روما إىل وجوب ان يكون إدراج العدوان يف نظام احملكمة مبين على منح ،املوضوع
اما فرنسا فقد  ،وإال فمن األفضل عدم إدراجها إذا مل مينح اجمللس ذلك الدور ،جملس األمن دور يف ذلك

رار جملس األمن بوقوع فعل حملكمة حول هذه اجلرمية ال يتم اال بعد إقأكدت أيضا على أن اختصاص ا
و ما سوف يكون من مصلحة احملكمة لالستناد على هذا التكييف قبل اصدارها احلكم هبذه وه، عدواين

يف املؤمتر على  إذ أكد ممثلها ،السابقةوقد اعتنقت روسيا أيضًا موقفاً مشاهباً ملواقف الدول  ،)75(ية القض
                                                        

 .122مصدر سابق، ص  ،د. أبو اخلري امحد عطية -72
 .148د. براد منذر كمال عبد اللطيف، مصدر سابق، ص :وينظر -73
تحدة االمريكية قد رفضت مسبقاً منح أي دور للجمعية العامة خبصوص موضوع حتديد وجتدر االشارة إىل ان الوالايت امل -74

 . وينظر:1023ص مصدر سابق، ينظر د.ابراهيم الدراجي،.العدوان حىت يف حال فشل جملس األمن يف ذلك
Ruth Wedgwood.the International Criminal Court:An American View,Emory journal of 

International law,1999,p.105.- 
 .265-264مصدر سابق، ص ،االزهر لعبيدي -75
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مث على  ومن، هذه اجلرميةبتحديد العدوان ميثل االساس الذي يرتكز عليه تعريف  ن قرار جملس األمنا
رمية مامل يقرر جملس األمن بوجود احملكمة احرتام هذا القرار والجيوز هلا ان تباشر اختصاصها جتاه هذه اجل

عن موقف بالده الداعم هلذا ممثل الصني ايضا يف مؤمتر روما و عرب  ،)76(عمل عدوان يف هذه احلالة 
مبوجب ضوع والبد من التأكيد على انُه الينبغي أن يعرقل عمل احملكمة مهام جملس األمن املسندة له املو 

مناصري هذا ويسوغ  ،)77(حتديد وقوع العدوان من عدمه  للمجلس وحدُه سلطة و إن يكون ،امليثاق
 موقفهم مبسوغات عدة امهها:األجتاه 

ن يف حتديد فعل العدوان جينب احملكمة من اخلوض يف غمار االمور ســـــــــــبق جمللس األمان التكييف امل .1
 )78(.ما حيفظ للمحكمة مصداقيتها وطبيعتها القضائية ،السياسية واخلالفات املوجودة بني الدول

ان من يرتكــب جرميــة العــدوان هو الــدول وليس االفراد وعليــه فــأن جملس األمن هو من يقرر وقوع  .2
 يف حني ان احملكمة تقرر ارتكاب جرمية العدوان من قبل االفراد. ،ال العدوانعمل من اعم

 يلزم بــذلــك عــدم خمــالفــة ،املتحــدة على ابقي املعــاهــدات الــدوليــة اأُلخرى مسو أحكــام ميثــاق األمم .3
احكامِه ومن مث فأن حرمان اجمللس من هذا الدور يعين إهناء لقواعد قانونية دولية قائمة قبل انشـــــــــــــاء 

 .)79(كمةاحمل
يتضح لنا مما تقدم ان الدول دائمة العضوية يف جملس األمن تسعى إىل مد سلطات اجمللس املمنوحة له 

ان نلتمس ذلك من املوقف املوحد هلذه الدول  وميكن ،للمحكمةوفق امليثاق إىل أحكام النظام األساسي 
ا األمر يشكل انتقاصاً حتقق هذ واعتبار عدم -حتديد فعل العدوان-املوضوعواصرارها املستمر على هذا 

 وامتيازاهتا.من حقوقها 
 األجتاه املعارض حلق جملس األمن يف التحديد: الفرع الثاين

وعلى نقيض من املوقف السابق شكلت كل من الدول العربية ودول عدم االحنياز موقفًا رافضًا ملنح 
نائية هي صاحبة القرار يف هذا ولية اجلعلى ان تكون احملكمة الد ،العدوانجملس األمن سلطة حتديد فعل 

ما قد  ،على رغبة جملس األمن اً إذ ال جيوز أبي حال من األحوال أن يكون عمل احملكمة معلق ،املوضوع
يؤدي ذلك إىل سلب االختصاص من احملكمة و تركها عاجزة عن الفصل يف قضية ما يف حال عدم التوصل 

األثر السليب للفيتو يف هذه  انهيك عن ،لس األمنمن قبل جمإىل أتفاق على توصيف الفعل أبنه عدوان 
املسألة إذا ما استخدم من قبل أحد الدول دائمة العضوية يف اجمللس تغليباً ملصلحته السياسية على قواعد 

                                                        
 .166مصدر سابق، ص ،مأمون عارف فرحات -76

77- wang xium, the criminal of aggression under the jurisdiciton of the international criminal court 
speech out line, apaper prepared for symposium on the international criminal court February china, 2007, 
p.5. 

(www.icc/r.law.ubc.ca/sit%20map/icc\crime of aggression) منشور على موقع االنرتنت االيت:.    
 .265ص ،مصدر سابق ،االزهر لعبيدي -78
 .167-166ص ،مصدر سابق ،ارف فرحاتمأمون ع -79

http://www.icc/r.law.ubc.ca/sit%20map/icc%5Ccrime
http://www.icc/r.law.ubc.ca/sit%20map/icc%5Ccrime
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يف حني ان احملكمة تستطيع أسباغ الوصف القانوين الصحيح للواقعة املعروضة أمامها ، )80(الشرعية الدولية  
 )82( .ال بد من أسناد هذا املوضوع إىل احملكمة طبقاً لنظامها األساسيعليه و ، )81(ري قانونية سس ومعايوفق أ

 ،وتفصيالً و قد عربت وفود الدول العربية املشاركة يف مؤمتر روما عن رفضها القاطع هلذا املوضوع مجلًة 
ان بيد جملس األمن إذ من شأن فقد أشار ممثل سوراي عن موقف بالده الرافض برتك مسألة حتديد العدو 

برفض بالده أن تفرض  وأكد أيضا على ذلك ممثل مصر ،شديدذلك أن يعرض استقاللية احملكمة خلطٍر 
و أشار ممثل ليبيا عن موقف بالده الرافض هلذا املوضوع أبن ذلك  ،قيود على احملكمة من قبل جملس األمن

 )83(.من عدمه حديد العدوانيشل عمل احملكمة عن طريق قرارات جملس األمن بت
األمن فقد أشار كما أكدت بعض الدول اأُلخرى أيضا عن رفضها أبن ترتك هذه املسألة بيد جملس 

ممثل الفلبني إىل ان احملكمة جيب أن تكون مستقلة وحرة يف عملها بعيدًة عن أي ضغوط سياسية، وأن 
ن مث فأن حتديد صالحية احملكمة من قبل جملس تنظر القضااي املعروضة أمامها على أرضية قانونية فقط، وم

 )84(.دول الضعيفة وبذلك تصبح اداةً سياسيةاألمن، قد يؤدي إىل أستخدام احملكمة كوسيلة للضغط على ال
نتفق مع الطرح املقدم من األجتاه األخري للمحافظة على استقاللية احملكمة خاصة فيما إذا كان املتهم 

 أحدى الدول دائمة العضوية يف جملس األمن فيتعذر يف هذا الفرض أن حتال عن هذه اجلرمية هو من رعااي
ه ابستطاعة هذا الطرف ان يعرتض على هذا القرار مما يرتب على ذلك هذه القضية للمحكمة وذلك ألن

 للعدالة.حتريفاً 
عية العامة وإىل جانب األجتاهني السابقني يقرتح أجتاه اثلث منح سلطة حتديد فعل العدوان إىل اجلم

لة حتديد تعدد اآلراء املطروحة خبصوص مسأوعلى الرغم من ، )85(لألمم املتحدة أو حمكمة العدل الدولية
املوضوع مل حيسم بصورة هنائية حىت مع أنتهاء مؤمتر روما اجلهة املختصة بتقرير فعل العدوان، إال ان هذا 

تفاق إابإلشارة إىل ضرورة  )86(للمحكمة سيسا( من النظام األ2 /5واالكتفاء مبا أشارت له املادة )
من  (39وابلتحديد املادة )ق األمم املتحدة اختصاص احملكمة على هذه اجلرمية مع االحكام الواردة يف ميثا

 .)87(امليثاق، ومن مث فأن أي حتجيم لدور اجمللس يف هذا اجملال سوف يكون أمراً مرفوضاً 
ل مؤمتر روما قد د اجلهة املعنية لتكييف فعل العدوان خالوعلى أية حال فأن عدم األتفاق على حتدي

 مت 2010العدوان، ويف عام لجنة التحضريية املعنية بتعريف حتم على املؤمترين إحالة هذه املسألة إىل ال
عقد املؤمتر االستعراضي للنظام األساسي للمحكمة ومن بني املواضيع املطروحة يف جدول أعمال املؤمتر 

                                                        
. وينظر 185ص ،2004 القاهرة، ايرتاك للطباعة والنشر، ،القضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري ،د. علي يوسف الشكري -80

 .174، ص2009،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية،1ط،د. زايد عيتاين، احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي
 .235، ص2011،القاهرة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،1ط ،د. يوسف حسن يوسف، احملكمة الدولية -81
 .123-122ص ،ر سابقمصد ،د. ابو اخلري امحد عطية -82
 .267-266ص ،مصدر سابق ،االزهر لعبيدي -83
 .169مأمون عارف فرحات، مصدر سابق، ص  -84
ئية الدولية والطابع القانوين هلا ونشوء عناصر فوق الوطنية يف القضاء اجلنائي الدويل، منشأة امري فرج يوسف، احملكمة اجلنا -85

 .119، ص 2008املعارف، االسكندرية، 
 .202ان رحيم ايسر املياحي، مصدر سابق، ص غزو  -86
جامعة ،احلقوق الكويتية جملة ،د. ثقل سعد العجمي، جملس األمن وعالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -87
 .61ص  ،(29السنة)،(4العدد)،الكويت
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اجلهة املعنية بتحديد فعل العدوان و مت حسم هذا األمر ابألتفاق على منح جملس األمن هذه  مسألة حتديد
مث يكون اختصاص احملكمة يف نظر هذه جرمية مرهون بقرار جملس األمن وفق الفصل السابع  ومن، السلطة

 )88(.ال ام من امليثاق والذي حيدد أبن عمالً عدوانياً قد وقع
 يف حتديد وقوع جرمية العدوان الختصاصتقييم ا: الفرع الثالث

أبن جملس األمن قد قدر وقوع عمل لن متارس احملكمة اختصاصها على هذه اجلرمية إال إذا أتكدت 
مث سوف يكون  ومن ،)89(عدوان من جانب دولة ما وال ميكن هلا أن تصف ذلك الفعل على حنٍو خمالف

رات عضوية يف اجمللس والدخول بذلك يف دوامة األعتباختصاص احملكمة متوقفاً على رغبة الدول دائمة الإ
قيد من نشاط احملكمة جبعلها عاجزة عن ردع العدوان وكذلك السياسية واملصاحل الشخصية هلذه الدول، مما ي

ختصاص احملكمة إذا إيطرح التساؤل عن أمهية إدراج هذه اجلرمية ضمن  مما ،)90(القضاء على فكرة العدالة
 .)91(من ووضع إستقالليتها على احملكاألمر أن يزيد من تبعيتها جمللس األكان من شأن ذلك 

لبعض من الباحثني إىل امكانية احلد من خطورة هذه املسألة ويسند رأيهُ وعلى الرغم من ذلك يذهب ا
جرائم  مثل -أُخرىيف ذلك بعدة أسانيد أوهلا امكانية احملكمة أبن ُتَكيَف بعض األفعال على أهنا جرائم 

طاعة جملس األمن تكييف هذه األفعال أبهنا عدوان، حال عدم است -االنسانيةو جرائم ضد احلرب أ
رب الكبري ما بني هذه اجلرائم وجرمية العدوان، اثنياً مسؤولية اجمللس حبفظ السلم واألمن الدوليني هي للتقا

لية مثل اجلمعية العامة ومن مث ليست مسؤولية خالصة، فتشاركه إجهزة أُخرى يف األمم املتحدة هذه املسؤو 
وإن كان امليثاق يَرِْد قيودًا على  ،)92(ينيهلا أن تنظر اعمال العدوان ابعتبارها هتديدًا للسلم واألمن الدول

 )94(. حال عدم إختاذ اإلجراء الالزم من قبل اجمللس إزاء هذه املسألةيف ،)93(ذلك
اض خيلو من األشكاالت الواقعية والقانونية، وعلى أفرت وعلى الرغم من وجاهة الرأي املتقدم آنفا لكنه ال 

( من 16)ه من الناحية العملية قد يصطدم بعقبة املادة التسليم مع ما مت طرحه من حجج سابقة إال أن
يف حال امتناعها  -النظام األساسي للمحكمة مىت ما أتفقت الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن

على ان هذا األمر يتقاطع مع مصاحلها فأهنا لن تتأخر يف استخدام هذه -عدوان عن تكييف الفعل أبنه 
 ام احملكمة ملنعها من التحرك جتاه هذه اجلرمية.املادة كسالح يشهر ام

 ولكن هل للمحكمة سلطة يف البحث عن مشروعية قرار جملس األمن بتحديد العدوان أم ال؟
قرار اإلحالة من جملس األمن وفق الفصل   أن( إىلDohetالفقهاء يتزعمهم )دوت يذهب بعض 

احملكمة من البحث يف حتقق العدوان من عدمه وعن السابع من امليثاق بتحديد فعل العدوان يغل يد 
حتديد اجلرمية وإدانة مرتكبيها مسألة حمددة  مرتكب هذه اجلرمية بعد حتديد جملس األمن لذلك ومن مث يكون

                                                        
 .[RC/Res/6(2010)]ابلوثثائق الرمسية( الصادر 6مجعية الدول االطراف رقم ) (من قرار2مكرر/15املادة ) -88
 .175 -174 ،د. زايد عيتاين،مصدر سابق -89
 وما بعدها. 1027د. ابراهيم الدراجي، مصدر سابق، ص  -90
 .291ص ،مصدر سابق ،عبيدياالزهر ل -91
 ( من ميثاق األمم املتحدة.14( و)2 /11( و )10ينظر املواد ) -92
عندما يباشر جملس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف اليت رمست يف  -1دة "( من ميثاق األمم املتح12املادة ) -93

 ع أو املوقف إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن".امليثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية يف شأن هذه النزا 
 .64 -62د. ثقل سعد العجمي، مصدر سابق، ص  -94
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ام متلك احملكمة إزاء ذلك إال حتديد العقوبة املناسبة هلذه اجلرمية وفق أحك سلفاً من قبل جملس األمن وال 
 )95(.يالنظام األساس

يف حني يرى اخرون عدم إلزامية تكييف جملس األمن للمحكمة كون األخرية هي من يقوم ابلبحث 
ق بتقدير ما اذا كان عن فاعل اجلرمية الذي أعد وخطط هلذه اجلرمية أو نـََفَذ العمل العدواين، فللمحكمة احل

ن ان األخذ ابلرأي السابق سوف يؤدي هذا املتهم ينتمي إىل هذه الدولة أم ال وفق معايري قانونية، فضالً ع
للمحكمة اخذها بنظر  إذ ال ميكن ،ظهور ادلة جديدةمن دون شك إىل اإلضرار حبقوق املتهمني يف حال 

لية اخلاصة حبقوق االنسان كون العدالة ال تقتصر فقط على االعتبار وهو حبد ذاته امر خمالف للمعايري الدو 
اجلرمية بل هي ضمانة ايضاً حلقوق املتهمني يف حماكمة عادلة، فمن غري املنطقي خضوع  انصاف ضحااي

 )96(.جهاز قضائي دويل مستقل لقرارات جهة سياسية
كبل نشاط احملكمة بقرارات نتفق مع ما يطرُحه الرأي األخري لألسباب املذكورة أنفا فيجب إن ال يو 

من االشكاالت القانونية والواقعية ازاء هذا املوضوع، فال متلك جملس األمن، وان كان االمر ال خيلو ايضاً 
من امليثاق لتحديد وقوع فعل  احملكمة صالحية البحث واملراجعة لقرارات جملس األمن وفق الفصل السابع

األمن، وحىت مع التسليم إبمكانية مراجعة قرارات لتقدير جملس  عدوان من عدمه، كون هذه املسألة مرتوكة
( من ميثاق األمم املتحدة اليت متنح 103جملس األمن فأن ذلك سيصطدم بطريٍق مسدود يتمثل ابملادة )

 ابقي االلتزامات الدولية اأُلخرى. افضلية لاللتزامات الواردة يف امليثاق على
األمن، مسألة بغاية من اخلطورة اختصاصها على هذه اجلرمية مبجلس واحلقيقة ان ربط ممارسة احملكمة 

على ما سواها من االمور اأُلخرى ومن مث يويل االعتبارات السياسية امهية  اً سياسي اً كون هذا االخري جهاز 
على اعتبارات العدالة مما جيعل  -الدائمة العضوية يف جملس األمن -لتغليب املصاحل الشخصية هلذه الدو 

اجلرائم الدولية )جرمية العدوان(، حملكمة عاجزة عن مباشرة نشاطها وحتقيق اهدافها السامية يف قمع اخطر ا
جملس  لذا فان منطق القانون السليم يستلزم ان متنح احملكمة صالحية حتديد وقوع العدوان وحتريرها من قيود

 ء العدالة الدولية.األمن حفاظاً على استقالليتها وحتقيقا لغايتها املنشودة إبرسا
 الخاتمة

بعد هذا الطرح الوجيز واملبسط عن موضوع البحث توصلنا اىل عدة نتائج وتوصيات نورد األهم مما 
 النحو االيت:جاء يف ثنااي البحث وعلى 

 النتائج: :أواًل
وان حمل أتفاق لدى الدول االطراف يف النظام االســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة،ما مل يكن تعريف جرمية العد .1

 بني مؤيٍد ومعارض له.بظاللِه على أنقسام اجملتمع الدويل إزاءُه ما  ألقى
ملا له من آاثر على العالقات الدولية القائمة قبل  ،هو جوهر العدوانأســـــــــــــــتخدام القوة املســـــــــــــــلحة  .2

يعد أخطر أنواع العدوان على السلم واألمن الدوليني -باشرالعدوان امل-أستخدامها و العدوان املسلح
                                                        

 .196وسف، مصدر سابق، ص ابسيل ي ،د. ضاري خليل حممود -95
 .293 -291االزهر لعبيدي، مصدر سابق، ص  -96
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هتدد أمن  املعتدي من الدول املتطورة عســكرايً وتكنولوجياً ملا ميلكه من اســلحة فتاكةن كا  خاصــة إذا
 اجملتمع الدويل.

األطراف للمحكمــــــة الــــــدوليــــــة اجلنــــــائيــــــة الــــــدائمــــــة تبنــــــت القرار اجلمعيــــــة العــــــامــــــة مجعيــــــة الــــــدول  .3
مل  ما يعين انعقاد اختصــــــاص احملكمة عن جرمية العدوان،ســــــاس لتعريف العدوان(كأ3314/1974)

جمللس األمن لوصف أي فعل آخر غري وارد يف قرار يكن حمدداً بفعل أو عمل معني الن ذلك مرتوك 
 فعاًل عدوانياً اذا ما أصدر اجمللس قراراً بذلك.

وان مل أيخذ اي مظهر مادي يف  ،املعتدية جرمية العدوان توفر نية االعتداء لدى الدولةيكفي لتحقق  .4
وذلك لوجود أســــــــلحة  ،املبادأة أبســــــــتخدام القوة بق من الناحية الزمنيةالن النية ابلعدوان تســــــــ ،ذلك

حبــد ذاتــه على وقوع العــدوان وذلــك خلطورة هــذه  خطرية وفتــاكــة فمجرد النيــة أبســـــــــــــــتخــدامهــا كــافٍ 
ذه اجلرمية التقع بطريق اخلطا كونه يف الغالب كما ان ه  ،االســـــــــــــــلحة فال بد من االعتماد على نية

 اسية قبل التنفيذ.تكون مسبوقة بتطيط ودر 
الدول دائمة العضــــــــوية يف جملس األمن إىل مد ســــــــلطات اجمللس املمنوحة له وفق امليثاق إىل تســــــــعى  .5

ويتضــــح ذلك املوقف املوحد هلذه الدول واصــــرارها املســــتمر يف  ،أحكام النظام األســــاســــي للمحكمة
 ن حقوقها وامتيازاهتا.واعتبار عدم حتقق هذا األمر يشكل انتقاصاً م-حتديد فعل العدوان-وضوعم

مكانية البحث عن مدى مشـــــــــــــــروعية قرارات جملس األمن بتحديد إاحملكمة الدولية اجلنائية ال متلك  .6
لكون  ،املتحدةوقوع العدوان من عدمه الصــادرة إســتناداً إىل أحكام الفصــل الســابع من ميثاق األمم 

 .مرهذا املوضوع خاضع للسلطة التقديرية للمجلس يف حتديد ذلك األ
 التوصيات :ثانيًا

مبســـاءلة األفراد لذا يســـتلزم من وضـــع تعريف واٍف هلذه اجلرمية يتناســـق ختتص احملكمة الدولية اجلنائية  .1
 مع احكام امليثاق وينسجم مع طبيعة اختصاص احملكمة.

 كمة الدولية اجلنائية أختصـــاصـــها على جرمية العدوان مبجلس األمن مســـألة بغايةاحمليعُد ربط ممارســـة  .2
كون جملس األمن كما ،من اخلطورة إذ من شــــــــــأنه أن يعرقل ممارســــــــــة احملكمة إزاء مرتكيب هذه اجلرمية

أسلفنا سابقاً جهاز سياسي يويل االعتبارات السياسية أمهية على ما سواها من األمور األخرى ومن 
عدالة القانونية ليب املصــاحل الشــخصــية للدول الدائمة العضــوية يف جملس األمن على اعتبارات المث تغ

 ،هذه اجلرمية الدولية اخلطرية رتكيبمما جيعل احملكمة عاجزٍة عن حتقيق هدفها الســــــــــــــامي مبحاســــــــــــــبة م
عديالت وعليه فيجب أن متنح احملكمة سلطة حتديد وقوع العدوان من عدمه خصوصاً بعد مامت من ت

تستطيع إرساء العدالة الدولية لكي  2010على جرمية العدوان إثر املؤمتر االستعراضي يف كمباال عام 
 .الناجزة واحلفاظ على هيبتها واستقالهلا

ان مينح النظام االســــاســــي للمحكمة او للمدعي العام يف احملكمة ســــلطة مراجعة قرارات جملس جيب  .3
لحفاظ على اســـــــتقاللية وفاعلية احملكمة خاصـــــــة فيما اذا كان االمن خبصـــــــوص حتديد فعل العدوان ل

ية يف اجلرمية من رعااي او املســؤولني والقادة العســكرين للدول اخلمس دائمة العضــو  احد املتهمني هبذه
 .جملس االمن للحفاظ على حياد احملكمة
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 قائمة المصادر 

 الكتب القانونية: اواًل
، منشـــــــــــورات احلليب 1ط ،جرمية العدوان ومدى املســـــــــــؤولية القانونية الدولية عنها ،الدراجيد.ابراهيم  .1

 .2005، احلقوقية، بريوت
 .2006 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ،د.أبو اخلري امحد عطية .2
 ،دار النهضــــــة العربية ،لعبيدي، حدود ســــــلطات جملس األمن يف عمل احملكمة اجلنائية الدوليةاالزهر  .3

 .2010 ،القاهرة
ء انوين هلا ونشــوء عناصــر فوق الوطنية يف القضــايوســف، احملكمة اجلنائية الدولية والطابع القامري فرج  .4

 .2008اجلنائي الدويل، منشأة املعارف، االسكندرية، 
 ،دار احلامد ،1ط ،النظام القضــــــــــــــــائي للمحكمة اجلنائية الدولية ،اللطيفد.براء منذر كمال عبد  .5

 .2008 ،عمان
 ،الدار البيضــــــــاء ،ميية، دار االكاد1ط ،دراســــــــات يف القانون الدويل اإلنســــــــاين ،د. امحد ســــــــي علي .6

 .2011 ،اجلزائر
ليب منشـــــــــــــــورات احل ،1ط ،احملكمـــة اجلنـــائيـــة الـــدوليـــة وتطور القـــانون الـــدويل اجلنـــائيد.زايد عيتـــاين،  .7

 .2009 ،بريوت ،احلقوقية
 ،دار القادسية ،1ط ،1979-1919الدويل  العدوان يف ضوء القانون ،امحد محديد.صالح الدين  .8

 .1986 ،بغداد
 ،1ط،احملكمة اجلنائية الدولية هيمنة القانون ام قانون اهليمنة ،ابســيل يوســف ،حممودد.ضــاري خليل  .9

 .2003،بغداد ،بيت احلكمة
 .1997،تونس ،املعهد العريب حلقوق اإلنسان،للقانون الدويل اإلنسايناملدخل ،الزمايلد.عامر  .10
 ،القانون اجلنائي الدويل دراسة متخصصة يف-احملكمة اجلنائية الدولية  ،د.عبد الفتاح بيومي حجازي .11

 .2005 ،االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي
 .2001،،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت1طالقانون الدويل اجلنائي، ،عبدالقادر القهوجيد.علي  .12
ايرتاك للطبـــــــاعـــــــة  ،القضــــــــــــــــــــــاء اجلنــــــــائي الــــــــدويل يف عــــــــامل متغري ،الشـــــــــــــــكريد.علي يوســـــــــــــــف  .13

 .2004والنشر،القاهرة،
ــــــة الــــــدوليــــــةحملا،فيــــــدا جنيــــــب محــــــد .14 منشـــــــــــــــورات احلليب ،1ط،كمــــــة اجلنــــــائيــــــة الــــــدوليــــــة حنو العــــــدال

 .2006،بريوت،احلقوقية
ة اجلنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطين للنظام د.حممود شريف بسيوين، احملكم .15

 .2004،القاهرة،دار الشروق،1ط،األساسي
 .2009،االسكندرية ،، دار الفكر اجلامعي1ط،د.منتصر سعيد محوده، احملكمة اجلنائية الدولية .16
، دار الثقــافــة 1ط ،ةجرميــة العــدوان يف ظــل نظــام احملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــ،د.انيف حــامــد العليمــات .17

 م. 2007-ه 1428،عمان ،للنشر والتوزيع
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 .2011،القاهرة،املركز القومي لإلصدارات القانونية،1ط،د.يوسف حسن يوسف، احملكمة الدولية .18
 الرسائل واالطاريح :ثانيًا

 ،رسالة ماجستري،احلرب االستباقية يف قواعد القانون الدويل املعاصر ،رضا سعيد حممد اجلنزوري-1
 .2007 ،جامعة القاهرة،كلية احلقوق

غزوان رحيم ايسر املياحي، االختصاص القضائي املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً لنظام -2
 .2008تري، كلية احلقوق، جامعة النهرين، روما األساسي، رسالة ماجس

العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن)دراسة يف القانون  ،ون عارف فرحاتمأم-3
 .2008،جامعة االسكندرية،كلية احلقوق،رسالة ماجستري،الدويل(

 البحوث والدوريات: ثالثًا
، (176العدد)، (44جملد) ،ة الدوليةالسياسجملة  ،احملكمة اجلنائية الدولية ،د.ادريس لكريين-1
 .2009، القاهرة ،مؤسسة األهرام ،(45)السنة
اجمللة املصرية للقانون  ،د. حسني عبد اخلالق حسونة، توصل األمم املتحدة إىل تعريف العدوان-2

 .1976، اجلمعية املصرية للقانون الدويل، القاهره،32الدويل، جملد
خطوة حقيقية لتطوير النظام لية الدائمة هل هي شاء احملكمة اجلنائية الدو د. حممد حسن القامسي، ان-3

 .2003(، كلية احلقوق، جامعة الكويت، 27)(، السنة1القانوين، جملة احلقوق الكويتية، العدد )
جملة  ،د. ثقل سعد العجمي، جملس األمن وعالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية-4

 .2005، (29السنة)، (4العدد)، جامعة الكويت، يةاحلقوق الكويت
 الوثائق الرسمية: رابعًا

 .RC/Res/6(2010])( الصادر ابلوثثائق الرمسية ]6قرار مجعية الدول االطراف رقم )-1
 املعاهدات الدولية: خامسًا

 .(1907اتفاقية الهاي الثانية )-1
 .1919عهد عصبة االمم -2
 .1945االمم املتحدة  ميثاق-3
 .2002اجلنائيةالنظام األساسي للمحكمة الدولية -4

 املواقع الكرتونية: سادسًا
 املنشـــــــــــــــورة على شـــــــــــــــبكــــــــة االنرتنــــــــت على املوقع االلكرتوين:كلمــــــــة ممثــــــــل الوفــــــــد الســـــــــــــــوري  -

www.un.org/icc/speech  
 املصادر االجنبية: سابعًا
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 (ه84 –ه 81) سعيد بن جبير ودوره في ثورة القراء

Saeed Ben Jubeir and His Role in the Revolution of 

Reciters (81-84 H.) 
 .Khalid M. Kadhum Assist. Lect (1) م.م خالد مرزة كاظم

 الخالصة

االسالمي من يف التاريخ  اً ابرز  اً تعد شخصية التابعي سعيد بن جبري من الشخصيات اليت تركت اثر 
خالل ما ورد من سريته العطرة من التمسك ابلدين احلنيف وااللتزام مببادى االسالم اليت نص عليها رسولنا 

 ،من خالل اتباعه لتعاليم شيخه حرب االمة عبد هللا بن عباس واخذ العلوم الدينية منه --الكرمي 
اذ  ،لظلم والطغيان من ال اميهلوقوف بوجه اه مل يتوان اوعلى الرغم من كونه توىل مناصب سياسية اال ان

وقف بوجه طاغيه ذلك الزمان املعروف ابحلجاج الثقفي قائدا ثورة عرفت ابلتاريخ بثورة القراء لكثرة من 
 ن واحلديث،آمن علماء القر  شارك فيها من حفظة القران الكرمي حيث خسرت االمة االسالمية فيها جالً 

سة بين امية، وكان لسعيد بن جبري دور كبري يف احلض ج رافضني سياعلى يد احلجا الذين استشهدوا 
 للنهوض واملشاركة فيها وكان سعيد ممن استشهد على يد احلجاج لرفضه طاعة بين امية.

 جهبذ العلماء. ،ثورة القراء ،كلمات مفتاحية: سعيد بن جبري
Abstract 
Al-Tabei Saeed bin Jubair is one of the personalities who left a prominent 

impact in Islamic history through his reported biography of adhering to the 

true religion and adhering to the principles of Islam stipulated by our Holy 

Prophet (peace be upon him) through his followers of the teachings of 

Shaykh Habr. Despite the fact that he held political positions, he did not 

hesitate to stand up to the oppression and tyranny of the illiterate, as he 

stood up to the tyrant of that time, known as the cultural pilgrims, leading a 
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 revolution known in history as the readers' revolution for the many who 

participated in it. Decent where the Islamic nation lost In it she walked from 

the Koran and Hadith scholars, who were martyred by the pilgrims rejecting 

a policy of illiteracy Said bin Jubair had a great role in the incitement to 

advance and participate in it and was Saeed who was martyred by the 

pilgrims for refusing to obey the children of illiteracy. 

 المقدمة

فمنهم ولقد بعثنا يف كل امة رسواًل ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 
فلقد  ،(2)من هدى هللا من حققت عليه الضاللة فسريوا يف االرض فأنظروا كيف كانت عاقبة املكذبني

امرات عديدة استهدفت تقويض اركان مرت االمة االسالمية مبنعطفات خطرية وتعرضت من اعدائها اىل مؤ 
والسيف والسنان واجبا  ،للسانيام ابلدعوة اىل سبيل هللا ابلقلم واالدين االسالمي احلنيف مما جعل الق

ويؤديها اىل الناس كافة اداء رغيبا صاحلا يدفع  ،منوطا على كل من يستطيع ان حيمل رسالة احلق واخلري
اتريخ عرفته البشرية ووعاه عقلها وان االنبياء والرسل هللا تعاىل هو اعرق فتاريخ الدعوة اىل  .عنها االابطيل

 اصطفاهم هللا له.مجيعا هم مشعل اهلداية حبكم ما
وجاء بعد الرسول االكرم حممد الصحابة الذين تولوا مهمة التعليم وجاء من بعدهم التابعني ومنهم سعيد 

 ه(.84 -ه81وره يف ثورة القراء بن جبري الذي هو موضوع البحث )سعيد بن جبري ود
 ،احد كبار التابعنيوكان السبب يف اختيار سعيد بن جبري موضوع حبثنا وذلك لتسليط الضوء على 

يف الكوفة، اذ كان متعطشا للعلم حىت لقب من  --حيث يعد من اصحاب االمام علي بن احلسني 
نه كان خيتم القران مرتني يف كل حىت قيل عنه ا ن بصورة مستمرةآالقر  أقبل الناس )جبهبذ العلماء( وكان يقر 

 حرب االمة( حيث اخذ عنه العلم واملعرفة.ليلة وقد تلقى العلوم على يد استاذه عبد هللا بن عباس )
كان املبحث االول بعنوان )حياة سعيد بن جبري( وتضمن عدة   ،مباحث ةلى ثالثعقسم الباحث حبثه 

 ته والدته ونشأته واسرته وصفاته واستشهاده.حماور منها امسه ونسبه ولقبه وكني
اور التالية منها اراء العلماء فيه وشيوخه اما املبحث الثاين فكان بعنوان )مكانته العلمية( وتضمن احمل

 اما املبحث الثالث فتضمن ثورة القراء وموقف سعيد بن جبري منها. وتالميذه واملأثوريف اقواله،
رة يف مكتبة العتبة احلسينية املطهرة وكان من املصادر واملراجع املتوف وقد اعتمد الباحث على جمموعة

والذي كان له االثر البالغ يف رفد البحث ابملعلومات القيمة  ،230تالطبقات الكربى البن سعد  ،منها
وغريها من املصادر  ،ه360وكذلك كتاب الكامل يف التاريخ البن االثري ت ،ه 310واتريخ الطربي 

 هذا اجملال واخريا نسأل املوىل عز وجل التوفيق يف عملنا هذا خلدمة املعتمدة من قبل الباحثني يف واملراجع
 مسرية العلم.

                                                        
 .(63)ةيآ سورة النحل، -2
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 حياة سعيد بن جبير  األول:المبحث 

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته: :اواًل
ة بن الوبة هو ابن احلارث بن ثعلبوو  ،ينسب اىل بين والبة من بين اسد ،هو سعيد بن جبري بن هشام

 .(3)داود احد بطون بين اسد
 .(5)، ويكىن ابيب حممد وايب عبد هللا (4)وكان يلقب ابلواليب والكويف ولقب جبهبذ العلماء 

 والدته ونشاته: :ثانيا
أ وقد نش (6)ه يف اايم معاوية بن ايب سفيان االموي  45ولد سعيد بن جبري يف مدينة الكوفة يف عام 

ان يعج بطالب العلم، حيث كانت الكوفة ليمه االول يف مسجدها الذي كوترعرع يف الكوفة وتلقى تع
، مث انتقل اىل مكة املكرمة فصحب عبد (7)انذاك مركزاً للعلم واملعرفه مما ضمته من كبار الصحابة والتابعني 

 يل قال :قالسعيد بن جبري قائاًل: "هللا بن عباس وتلقى على يديه العلوم ويذكر ابن سعد رواية نقاًل عن 
 أان فقل قال مواليهم من بل ال قلت مواليهم من أو عرهبم من قال أسد بين من قلت أنت ممن عباس بن
 .(8)"أسد بين من عليه هللا أنعم ممن

وعرف عن سعيد نبوغا عاليا وقابلية على ادراك احلديث فاقت قابليات غريه ممن قدموا على ابن عباس 
اس كما ذكر ابن الذهيب نقال على ان حيدث مبحضر استاذه ابن عب لطلب العلم حىت اصبحت لديه القدرة

 من أوليس: قال! هنا؟ ها وأنت أحدث :قال .حدث:جبري بن لسعيد عباس ابن قال":قال جماهد عن
 .(9)"علمتك أخطأت، وإن فذاك، أصبت فإن شاهد، وأان حتدث أن عليك هللا نعمة

 أاته إذا عباس ابن كان:  املغرية أيب بن جعفر نوي عالدالئل على علم وفقه سعيد بن جبري اذ ر ومن 
وقد عاصر سعيد االمام  .(10)"جبري بن سعيد يعين الدمهاء، أم ابن فيكم أليس: يقول يستفتونه الكوفة أهل

وقد تشرف بصحبته بعد وفاه استاذه ابن عباس واخذ منه العلوم  --زين العابدين علي بن احلسني 
 .(11)االهلية املختلفة

                                                        
دار الكتب  ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،الطبقات الكربى ،ه230،حممد بن سعد بن منيع ابو عبد هللا الزهري ،ابن سعد -3
ه وفيات االعيان وانباء 681ابن خلكان مشس الدين امحد حممد بن ايب بكر ت  ،267ص  ،6ج ،(1997 :)بريوت ،2ط ،العلمية

 ..367ص  ،2( ج1997)بريوت  ،1ط ،دار احياء الرتاث العريب ،محن املرعشليحممد عبد الر  :حتقيق ،ابناء الزمان
 ،مطبعة الكتب العلمية ،حتقيق مصطفى عبد القادر ،حلية االولياء ،ه 430ت ،امحد عبد هللا االصفهاين الشافعي ،ايناالصفه -4

 .300ص ،4ج،(2000:بريوت) ،2ط
 ،حتقيق سيد كسروي :اخبار اصفهان ،ه430ت ،بن مهران االصفهاين امحد بن عبد هللا بن اسحاق بن موسى ،ابو نعيم -5

 .267ص  ،6ج  ،الطبقات الكربى ،ابن سعد ،381ص  ،1ج  ،م(1990بريوت ) ،1ط ،دار الكتب العلمية
 ،دار الفكر ،حتقيق مكتب البحوث والدراسات ،هتذيب االمساء واللغات ،ه676ت  ،حمي الدين حيىي بن شرف ،النووي -6

 .216( ص1996 :بريوت) ،1ط
 .108ص،الشيعه يف امليزان ،حممد جواد ،مغنية -7
 .206ص  ،6ج ،الطبقات الكربى -8
 .3 35 ،4ج  ،سري اعالم النبالء -9

 .364، ص10ج ،هتذيب الكمال ،املزي -10
 ،مطبعة كييا ،سريسعيد بن جبري ومروايته يف االخبار واحلديث والتف ،السيد حيدر السيد موسى وتوت احلسيين ،احلسيين -11

 .7ص ،1ط
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 :اسرته :الثثا 
ن مها عبد امللك بن سعيد وعبدهللا اوكان لديه ولد --وقد كان ابوه راواي للحديث عن االمام علي 

 .(12)حممد  لث يكىن أبمسه وهوبن سعيد وكان له ولد اث
وهذا يدل على ان ام سعيد  ،(13)لقد عرف سعيد بن جبري اترة اببن احلارثية واخرى اببن ام الدمهاء 

يعدون اخواله النتماء امه اليهم ويذكر ان عكرمة  او من بين كليب بن وبرة وان بين والية كانكانت معروفة 
 .(14)موىل ابن عباس كان متزوجا ابم سعيد بن جبري 

 صفاته الَخلقية والٌخلقية: :رابعاً 
قوى وقد مجع سعيد بني العلم والعمل والزهد والت ،(15)كان سعيد ابن اجلبري اسود البشرة حبشي االصل 

نيا وشواغلها فلذلك نرى سريته قد فرغ نفسه لالخرة وقد اثىن العلماء والعبادة والوعي والورع عن ملذات الد
على عبادته وزهده وورعه وغريها من صفات الغري فكان رمحه هللا كثري البكاء لشدة خشية هللا تعاىل يقول 

انه  جبري بن سعيد وكما ورد عن ،(16)القاسم بن ايب ايوب"كان سعيد بن جبري يبكي الليل حىت عمش"
 هي فتلك ،طاعته على وحتملك معصيته، وبني بينك حتول خشية هللا ختشى أن اخلشية أفضل إن: قال "

 منه كثر  وإن له، بذاكر فليس يطعه مل ومن ذكره، فقد هللا أطاع فمن هللا، طاعة والذكر. النافعة اخلشية
 احتقر ذنبه ذكر فكلما ،الذنوب من اقرتف رجل :قال الناس؟ بدأع من :له قيل .القرآن وتالوة التسبيح

 .(17).."،.عمله
وخيربان تلميذه هالل بن  ،وقد عرف سعيد بن جبري انه كان مربيا وذاكرا اىل هللا يف كل وقت وحني

" قال خرجنا مع سعيد بن جبري يف جنازة فكان حيدثنا يف الطريق ويذكران حىت بلغ فلما جلس ()خباب
 .(18)يزل حيدثنا حىت قمنا فرجعنا وكان كثري الذكر هلل عزوجل" فلم 

                                                        
 .381ص  ،1ح ،اخبار اصفهان ،ابو نعيم -12
 ،2ط ،دار املعرفة ،حممود فاخوري :حتقيق ،صفوة الصفوة ،ه597ت  ،عبد الرمحن بن علي بن جوزي ،اجلوزي -13
 .49ص،3ج ،(1979:)بريوت
دار  ،مرزوق علي ابراهيم :حتقيق ،ارمشاهري علماء االمص ،ه345 ،حممد بن حيان بن امحد التميمي السييت ،ابن حيان -14

 .82ص،م1991-املنصورة  ،1ط ،الوفاء للطباعة
 ،الذهيب مشس الدين ايب عبد هللا حممد بن امحد بن عثمان ،371ص ،2ج ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،ابن خلكان -15

ص  ،2ج  ،تونس ،1ج ،رب االسالميدار الغ ،فحتقيق بشار عواد معرو  ،اتريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ،ه 748ت 
1101. 
 .301ص ،4ج  ،حليه االولياء ،االصفهاين -16
 .117ص ،9ج  ،البداية والنهاية ،ابن كثري -17
- هو ابو العالء موىل زيد بن صوحان العبدي احد تالمذة سعيد بن جبري اصله من البصرة مث انتقل اىل املدائن  :هالل بن خباب

وحدث هبا عن ايب جحيفة السوائي وسعيد بن جبري وعكرمة موىل بن عباس وحيىي بن جحدة وتويف ابملدائن سنة واستقر فيها 
 ،دار الكتب العلمية ،اتريخ بغداد ،462ت ، اخلطيب البغدادي امحد بن علي ابو بكر ،)ينظر اخلطيب البغدادي.ه144
 .76ص،14ج،بريوت

 ،2ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق زكراي عمريات :تذكرة احلفاظ ،ه 748ان تمشس الدين حممد بن حممد بن عثم ،الذهيب -18
 م(.2007 :)بريوت



  

 ه(84 –ه 81سعيد بن جبري ودوره يف ثورة القراء ) 

187 

ان سعيدبن جبري ماكان اعدل به من التابعني احد مازال على بصرية من  (19)ويذكر سفيان الثوري 
 .(20)االبعمار اشبهه  امره حىت قتل ما

لكوفة ويذكر هالل بن خباب"قال: خرجت مع سعيد بن جبري يف اايم من شهر رجب فأحرم من ا
يف كل سنة مرتني مرة للحج بعمرة مث رجع من عمرته مث احرم ابحلج يف النصف من ذي القعدة وكان حيرم 

 .(21)ومرة للعمرة" 
اياىب عمر  :تااب اوصاه فيه بتقوى هللا وقالبن اجلبري كتب اىل ايب ك "ان سعيد(22)ويذكر عمر بن ذر 

 .(23)وما يرزقه هللا من ذكره  بقاء املسلم كل يوم غنيمة وذكر الفرائض والصلوات
ويقول ابن جرير: ان سعيد بن جبري قال التطفئوا اسراجكم ليايل العشر ويقول ايقضوا خدمكم 

 .(24)"يتسحرون ليوم عرفة
اخلائفني من هللا تعاىل فنراه العبد الذليل الراغب الراهب املتضرع املعظم املقام وكان سعيد من املصلني 

سعيد يذكر عبد هللا بن مسلم بن هرمز كان سعيد بن جبري ينكر  ةاخلشوع يف صالمن يقوم بني يديه وعن 
ه تطوعا قال ه وتد( وكان اذا ختم السورة يف صالتنّ أيته يصلي االوكأر  ان يتكفأ الرجل يف صالته قال )ما

 .(25)صدق الصادق البار
ويف كل حني وان هللا سبحانه وكان سعيد بن جبري يستائنس ابلدعاء اىل الباري ويناجيه صباحا ومساءا 

"كان لسعيد  (26)هم بسعة رمحته وكرمه فيقول اصبغ بن زيد وتعاىل يعطي عباده بقدر حسن ظنهم به ويفي
سعيد تللك  فلم يصيح ليلة من الليلي حىت اصبح فلم يصلِّ  ،بن جبري ديك كان يقوم من الليل بصياحه

ع له صوت بعد فقالت له امه ايبين التدع على شيء الليلة فشق عليه فقال ماله قطع هللا صوته؟ فما مس
وكان سعيد بن جبري يدعو دائما "اللهم اين اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن  ،(27)بعدها" 

 .(28)بك"
 ذكرته نفسه يف ذكرين ان يذكرين حني واانمعه يب عبدي ظن عند اانالشريف "ويف احلديث القدسي 

 تقرب وان ذراعا إليه تقربت شربا مىن تقرب وان منهم خري هم مال يف ذكرته مال يف ذكرين وان نفسي يف
فسجد بن جبري حيسن الظن ابهلل كثريا ويقول  (29)"هرولة اتيته ميشى ااتين وان ابعا منه تقربت ذراعا إىل

                                                        
مشس  ،الثوري الرابيب نسبا الكويف موطنا )ينظر الذهيبهو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب  :سفيان الثوري -19

بريوت  ،1ط ،دارالكتب العلمية ،يق مصطفى عبد القادر عطاحتق :سرية اعالم النبالء ،ه 478ت  ،الدين حممد بن امحد بن عثمان
 .274ص ،1ج  ،م2004-

 .272ص ،6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -20
 ،1ط ،دار الكتاب العريب ،حممد االسكندراين :الزهد حتقيق ،ه241ت  ،امحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،ابن حنبل -21
 .240ص ،م2007-بريوت 
 .358ص،6ج،سري اعالم النبالء ،ه ينظر الذهيب153عبد هللا بن زرارة ابوذر اهلمداين الكويف تويف سنة هو ابن :عمر بن ذر -22
 .280ص ،4ج ،حلية االولياء ،االصفهاين -23
 .281ص ،4ج ،حلية االولياء ،االصفهاين -24
 .271 ،6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -25
ه يف خالفة 158ف ويروي احلديث ويكىن ابيب عبد هللا وقد تويف سنة اصبغ بن زيد: وهو موىل جلهينة كان يكتب املصاح -26

 (.94ص،6ج ،الطبقات الكربى ،)ينظر ابن سعد .املهدي وكان من اهل واسط
 .274ص ،4ج  ،حلية االولياء ،االصفهاين -27
 .204 ،4ج ،حلية االولياء ،االصفهاين -28
 .68، ص8ج ،صحيح مسلم ،مسلم -29
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ايب سنان قال سعيد لدغتين عقرب فاقسمت على امي ان اسرتقي فاعطيت الراقي يدي اليت مل تلدغ وكرهت  
 .(30)احنثهاان 

ان يقتله فقال )اللهم أراد يف اخر حلظات حياته عندما (31)ودعا سعيدهللا تعاىل ابن ينتقم من احلجاج 
 .(32)التسلطه على احد يقتله بعدي( 

أذ ارادوا ان ،وكان سعيد رمحه هللا مفسرا للقران، حيث اعتمد عليه اهل الكوفه يف حجهم وعمرهتم
وهوان خترج من (33).وامتوا احلج والعمرة هللم احلجة والعمرة يف قوله تعاىل حيجوا اويعتمروا فيفسر هلم متا

 .(34)دوبرة اهلك 
. وكذلك (36)ليلتني  ان سعيد بن جبري كان خيتم القران يف كل (35)ويقول عبد امللك بن ايب سليمان "

ه مايل اراك ثقيل يته عند الصباح ثقيل اللسان فقلت لأان سعيد بن جبري ر  (37)يذكر معاوية بن اسحاق 
 .(38)ن البارحة مرتني ونصف آت القر أاللسان فقال قر 

 استشهاده: :خامسًا
ووقف اىل جانب عبد الرمحن بن  ،مروانان سعيد ممن خرج على حكم بين امية زمن عبد امللك بن ك

مكة  وايل عليه فقبض ،مكة إىل سعيد االشعث اثناء خروجه على بين امية، وبعد مقتل عبد الرمحن سافر
 سعيد قتل كان  قال"عمر بن حممد روي عن ،(40) بواسط فقتله ،(39)احلجاج إىل وأرسله، القسري خالد

، وبذلك يكون اتريخ استشهادة يف (41)" سنة وأربعني تسع بن يومئذ وكان وتسعني أربع سنة جبري بن
 .(42)ه 92

                                                        
 .496 ،4ج ،لنبالءسري اعالم ا ،الذهيب -30
دله ابحلجاج وقد واله اخلليفة وهو ابوحممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن ايب عقيل الثقفي وكان امسه كليب واب :احلجاج -31

 ،طبقات خليفه بن خياط ،)ينظر ابن خياط 95ه وقد بىن مدينة واسط ومات هبا سنة 75عبد امللك بن مروان على العراق سنة 
 .5ص،1ط ،دار الكتاب العريب ،احلجاج بن يوسف الثقفي طاغية بين امية ،حلكيم؛ منصور عبدا350ص

 .500ص ،4ج ،سري اعالم النبالء ،الذهيب -32
 .169االيه  ،سورة البقرة -33
 ،1ط ،مطبعة الرتاث العريب ،حتقيق حممد شاكر احلرستاين ،تفسري الطربي ،ه 310ت ،حممد بن جرير ،الطربي -34
 .249ص،2ج،(2001:)بريوت
العرزمي الكويف نزل جبانة عرزم فنسب اليها هو االمام احلافظ ابوحممد وقيل ابو عبدهللا وابو سليمان  :عبد امللك بن سليمان -35

 ،6ج  ،سري اعالم النبالء ،وكان امسه ميسرة وقد حدث عن انس بن مالك وسعيدبن جبري وعلي بن مهر وغريهم )ينظر الذهيب
 (.107ص

 .303ص ،4ج ،حلية االولياء ،االصفهاين ،270ص  ،6ج ،ات الكربىالطبق ،ابن سعيد -36
اسحاق: وهو معاوية بن اسحاق بن طلحة بن عبيد هللا القرشي التميمي الكويف ويكىن اببو االزهة وقد حدث معاوية بن  -37

بن زكي عبد الرمحن يوسف مجال الدين ابو احلجاج يوسف  ،عن ابن سريين وعن سعيد بن جبري وغريهم من الصحابة )ينظر احلريب
 .133ص ،4ج ،1ط،هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،ه742ت  ،عبد الرمحن يوسف القطاعي الكليب الدمشقي الشافعي

 ،بريوت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق حممد عبد القادر ،املنتظم يف اتريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي ،ابن اجلوزي -38
 .61ص، م1992
 .93،ص3ج،الزركلي،االعالم -39
بناها احلجاج ومساها ابمسها )ينظر ،فرسخا مخسني منهما واحدة كل  إىل هامن الن والكوفة البصرة بني متوسطةمدينة  :واسط -40

 (347،ص5ج،معجم البلدان ،ايقوت احلموي
 .266،ص6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -41
 .93،ص3ج ،االعالم ،الزركلي -42
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 مكانته العلمية :المبحث الثاني

 مكانته العلمية :اواًل
عباس بن عباس لزوم الظل لصاحبه "وكان يدون احلديث مما ميليه عليه ابن  جبري عبد هللاالزم سعيد بن 

فاذا انفذ القرطاس كتب على كفه وعند عودته اىل داره يعيد الكتابة اىل صحفه واىل ذلك بشر سعيد بن 
 (43)"(جبري )كنت اجلس اىل ابن عباس فاكتب يف الصحيفة حىت متتلئ

 --نه القراءات القرانية الثانية عن رسول هللا م تفسري القران وتلقى عفاخذ سعيد عن استاذه عل
ه يقولون فيه مات سعيد بن جبري وما على ظاهر االرض و وتفقه على يديه يف الدين مما جعل معاصر  وقرأ هبا

 .(44)احد من اهل زمانه االهو حمتاج اىل علمه 

ى وعليه املعول يف التفسري لدرجة ان ابن عباس وعندما كان يف الكوفة كان هو املرجع االول يف الفتو 
يل اليه من يستفيت عنده ويقول الهل الكوفة اذا ما اتوه ليسالوه عن شيء اليس فيكم ابن ام الدهاء كان حي

 .(45)ويعين بذلك سعيد بن جبري 
ت الذكر  الهل التفسري يرجعون اليها يف تفسري الكثري من اايوكانت اقواله مرجعا اساسيا ومنهال عذاب
 التابعيني االوائل امللمني يف العلوم الدينية والثقافية حيث كتباحلكيم فكان من اعالم الفقه االسالمي ومن 

 الفقه واالاثر تزخر ابراء سعيد بن جبري الفقهية والعقائدية.
 وابحلالل ،وابحلج عطاء ،عني ابلطالق سعيد بن املسيب)كان اعلم التاب(46)فقد قال تلميذه خصيف 

 (47)وامجعهم لذلك سعيد بن جبري( ،وابلتفسري ابو احلجاج جماهد بن جبري ،طاووسواحلرام 
يف العلم حيث قال كان سعيد املفيت  (48)وكان سفيان الثوري يقدم ابن اجلبري على ابراهيم النخعي 

 .(49)االول يف الكوفة وحىت قبل ابراهيم 
 اراء العلماء به :ثانيًا

سواء من الصحابة اوكبار التابعني ومن عاصره من اهل لماء على سعيد بن جبري لقد اثىن الكثري من الع
"لقد مات سعيد وما على االرض احد االوهو :(50)زمانه وكان من اشهر االقوال كما اشارميمون بن مهران

 ،(52)لعسقالين عنه "انه كان من الثقات وفقيه زمانه"يف حني ذكر قال ابن حجر ا ،(51)حيتاج اىل علمه"
                                                        

 .136ص ،تفنيد العلم ،دياخلطيب البغدا -43
 .155،4ج ،هتذيب الكمال ،املزي -44
 .76ص  ،1ج ،تذكرة احلفاظ ،الذهيب -45
 ،ه )ينظر احلنبلي137وهو خصيف بن عبد الرمحن اجلزري احلراين وكان احد تالميذ سعيد بن جبري وتويف سنة  :خصيف -46

 (.206ص  ،1ج،شذرات الذهب
 .129،ص15ج ،الوايف ابلوفيات ،الصفدي -47
عمر بن ربيعة بن حارثة بن سعيد بن مالك وهو فقيه واتبعي ابراهيم النخعي: وهو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن االسود بن  -48

 (.161ص ،2ج،وفيات االعيان ،ه)ينظر ابن خلكان96يف الكوفة وقد روى احلديث وتويف سنة 
 .129،ص15ج ،الوايف ابلوفيات ،الصفدي -49
أة يف الكوفه واعتقته مث استوطن كان موىل المر   ،فقيه من القضاة ،ويلقب ابيب ايوب ،ه37ولد سنة  :ميمون بن مهران الرقي -50

 (342،ص7ج ،االعالم ،)الزركلي ه 117الرقه فكان عامل ابجلزيرة الفراتية تويف
مؤسسة  ،1ط ،الفقيحممدحامد  :حتقيق ،العقد الثمني يف اتريخ البلد االمني ،ه832ن  ،حممدبن امحد احلسين ،احلسين -51
 .550ص ،4ج ،1986 ،بريوت، الرسالة

 .292ص ،1ج ،تقريب التهذيب -52
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يف حني ذكره سفيان الثوري بقوله "خذوا التفسري عن اربعة جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة بن  
، يف حني ذكره النووي (55))سعيد بن جبري جهبذ العلماء((54)، وذكره اشعث بن اسحاق (53)الضحاك"

لورع وغريها التابعني ومستقدميهم يف التفسري واحلديث والفقه والعبادة وابقوله "كان سعيد من كبار ائمة 
 .(56)من صفات اهل اخلري"

 شيوخه: :ثالثا
من الصحابة وروى عنهم ابالخص الذين الزمهم طيلة فرتة حياته وكثرت  اً عاصر سعيد بن جبري عدد

بن قيس الفهري فضال عن الكثري  استاذه عبد هللا بن عباس وانس بن مالك والضحاك ةرواايته عنهم وخاص
 (57)من ائمة التابعني 

ويقول ابن حجران امه  (58)بن النظر بن ضـــمضـــم بن زيد بن حرام اخلزرجي البخاري مالك  انس بن .1
ملا قدم اىل املدينة فقالت له هذا انس غالم خيدمك فقبله وكناه  --ام ســليم اتت به اىل النيب 

 .(59)ه91سنة  محزة وقد تويف ابلبصرة النيب ابيب
  :الضحاك بن قيس الفهري .2

انيس االمري املشهور وهو صحايب صغري   أبيبالد بن وهب الفهري يكىنهو الضحاك بن قيس بن خ
 .(60)ه 64قتل يف وقعة مرج راهط سنة 

 عبد هللا بن عباس: .3
واملعروف حبرب االمة  --وهو الصحايب اجلليل العامل العابد والفقيه الزاهد تلميذ االمام امري املؤمنني 

طلب اهلامشي ابن عم الرسول االعظم ويكىن اىب العباس وامه وترمجان القران عبد هللا بن عباس بن عبد امل
 ه.71ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وتويف يف الطائف سنة  ام الفضل

 عبد هللا بن الزبري: .4
هو عبد هللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب 

ه وتوىل اخلالفة بعد يزيد بن معاوية 2بن كنانة بن خزمية ولد سنة  بن لؤي بن غالب بن مالك بن النظر
 .(61)ه  73تسع سنني حىت قتل يف احلرم املكي سنة 

  بن عمر:عبد هللا .5

                                                        
 .351 ،4ج ،سري اعالم الذهيب النبالء ،الذهيب -53
وهو اشعث بن اسحاق بن بشري بن شداد بن عمر بن عمران االزدي السجستاين احد حفاظ احلديث  :اشعث بن اسحاق -54

 .(169ص ،4ج،هتذيب التهذيب ،)ينظر ابن حجر
 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق جمموعة من العلماء ،قات املفسرينطب ،ه945ت ،مشس الدين حممد بن علي ،الداودي -55
 .281ص ،1ج ،(1983 :)بريوت
 ،دار الفكر ،مكتب البحوث والدراسات :حتقيق ،هتذيب االمساء واللغات ،ه676ت،حمي الدين حيىي بن شرف ،النووي -56

 .218 ،1ج ،(1996 :)بريوت ،1ط
 .330ص، 2ج ،االصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر -57
 .238ص ،تقريب التهذيب ،ابن حجر -58
 .37ص ،مشاهري علماء االمصار،ابن حيان -59
 .265ص  ،املعارف ،ابن قتيبة -60
 .85ص ،4ج ،االصابة يف متييز اهل الصحابة، ابن حجر -61
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وهو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب كنيته ابو عبد الرمحن ولد قبل نزول الوحي بسنة مل يشهد بدر وعرض 
سنة فلم جيزه ومل ير انه بلغ مث عرض عليه يوم اخلندق وهو ابن  على النيب يف يوم احد وهو ابن اربع عشرة

هللا ادركته املنية وهويف مكة وهو حاج سنة  مخس عشرة سنة فأجازه وكان من اكثرهم تتبعا اىل ااثر رسوال
 .(62)ه73

 :--علي بن احلسني  .6
ن مرة بن هو علي بن احلسني بن علي بن ايب طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب ب

ه يف املدينة املنورة 38د سنة كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزمية، ول
ه وقد نقل  95ه اىل وفاته سنة  61سنة من سنة  35ابدين والسجاد وكانت مدة اقامته اشتهر بزين الع

 بن مسلم والقعقاع بن احلكيم الكثري من حديثه امثال ابو جعفر حممد الباقر وحبيب بن اثبت وعبد هللا
 .(63)وسعيد بن جبري وزيدبن اسلم وحيىي بن سعيد 

 :تالميذه :رابعا
 عدد كبري من التابعني وقد حتدثت عنهم كتب الرتاجم وكان اكثرهم من تتلمذ على يد سعيد بن جبري

 نهم:املشهورين ابلعلم والزهد والعبادة اشتهر يف القراءة والتفسري واحلديث والفقه وم
 ادم بن سليمان: -1

قائال هو ادم بن سليمان والد حيىي بن ادم موىل خالد بن عقبة بن ايب معيط  (64)بن ايب حامتاذكره 
 (65)روى عن سعيد بن جبري وعطاء وانفع وروى عنه سفيان الثوري حيث قالو انه كان من الصاحلني 

 اشعث بن ايب الشعثاء: -2
روى عن ابيه وسعيد  احملاريبواسم ايب الشعثاء سليم بن االسود بن ايب حامت اشعث بن ايب الشعثاء اقال 

 .(66)بن جبري وغريهم وروى عنه سفيان الثوري وكان يعد من التابعني الثقة 
 ايوب اخلتياين: -3

بكر موىل عمار بن ايسر وقد مات مبرض الطاعون  هو ايوب بن متيمة اخلتياين العنزي البصري يكىن ابيب
 .(67)ه 131يف البصرة سنة 

                                                        
 .258ص ،6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -62
دار االضواء  ،2ط ،كشف االمة يف معرفة االمة  ،ه693ت  ،ايب احلسن علي بن عيسى بن ايب فتح االردبيلي ،االردبيلي -63

 .317ص ،2( ج1985 :)بريوت،للطباعة والنشر
ويعرف  هو عبد الرمحن بن محيد بن ادريس بن املنذر بن داود بن مهران التميمي احلنظلي الرازي يكىن اببو حممد :بن ايب حامت -64

ه وله عدة مؤلفات منها املسند والزهد واجلرح والتعديل والتفسري وقد تويف سنة 240وهو احملدث احلافظ ولد سنة  ،اببن ايب حامت
احسان  :حتقيق ،فوات الوفيات ،ه764ت  ،بن امحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارونحممد ابن شاكر  ،ه )ينظر ابن شاكر327
 .(287ص ،2ج ،(1974 :بريوت) ،1ط ،دار صادر ،عباس

 .268ص ،2ج ،اجلرح والتعديل -65
 .270ص ،2ج ،املصدر نفسه -66
 .218ص ،طبقات خليفة بن خياط ،ابن اخلياط -67
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  :بكري بن شهاب -4 
 روى عن سعيد بن جبري وصاحل بن سليمان وغريهم وروى عنهم مبارك بن هو بكري بن شهاب الكويف

 .(68)سعيد وعبد هللا بن الوليد احلريب 
 :اثبت بن عجالن -5

هواثبت بن عجالن االنصاري روى عن جماهد وعطاء والقاسم بن عبد الرمحن وسليم بن عاصم وسعيد 
 (69).نه حممد بن مهاجر وامساعيل بن عياشبن جبري وروى ع

 :فر بن ايب وحشيةجع -6
هوجعفر بن ايب وحشية واسم ايب وحشية اايس الشكري الواسطي روى عن طاووس وسعيد بن جبري 

 .(70)وعبد هللا بن شعري وروى عنه االعمش وايوب وداود 
 :حبيب بن ايب اثبت -7

ويف اثبت قيس بن دينار ت وحيىي واسم اب  ابيبحبيب بن ايب اثبت موىل بين اسد ويكىن :قال ابن حيان
 .(71)ه وكان من خيار الكوفيني 119سنة 

  :عبد املل  بن سعيد بن جبري -8
 .(72)ذكره ابن حجر قائال االسدي موالهم الكويف الابس به من السادسة 

 :عطاء بن السائب -9
ه روى عن 136سنة  عطاء بن السائب موىل لثقيف يكىن ابوحممد وتويف :ذكره ابن اخلياط قائال

 .(73)ريهم وروى عن االعمشيمغيث بن مسي وسعيد بن جبري وغ
 المبحث الثالث: ثورة القراء وموقف سعيد بن جبير منها 

 ثورة القراء:
ك بن مروان، او ثورة القراء من اخطر الثورات اليت واجهها عبد املل (74)كانت ثورة ابن االشعث 

كبري وحمفزا يف استمرارها   دد من الفقهاء والتابعيني والقراء وكان هلم دورومسيت بثورة القراء اذ شارك فيها ع

                                                        
 .404ص ،2ج ،اجلرح والتعديل ،الرازي -68
 .455ص ،2ج ،املصدر نفسه -69
 .473ص ،2ج ،املصدر نفسه -70
 .108ص ،مشاهري علماء االمصار -71
 .330ص ،يبتقريب التهذ -72
 .164ص ،الطبقات -73
واشرافها وصاحب الكندي كان قائدا عسكراي امواي من اهل الكوفة  وهو هو عبد الرمحن بن حممد :عبد الرمحن بن االشعث -74

 ،موسسة االعلمي ،ايب مشس الدين ،)ينظر الدنيوري ،ه ابلكوفة 85ةاعنف الثورات ضد الدولة االموية عندما خرج على احلجاج سن
 (.29ص ،2ج ،2006بريوت  ،1ط
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ومنهم سعيدبن جبري وعامر بن شرحبيل وعبد الرمحن بن ايب ليلى واحلسن بن ايب احلسن البصري وغريهم 
(75). 

على مقاتلة رتبيل ملك سجستان رجع اىل بست عزم ابن االشعث على الثورة وبدال من ان ميضي 
نه ان انتصر على احلجاج فسيعطيه من اخلراج وان ل احلجاج بل وعقد اتفاقا مع رتبيل وصاحله على اليقات

 (76)اهنزم فعلى رتبيل ان يوفر له امللجأ واحلماية 

امللك "لقد خلع طاعة هللا وقد كتب احلجاج اىل عبد امللك بن مروان يعلمه خبرب االشعث فكتب عبد 
ته واستئصاهلم ن الدين عرايان واين الارجو ان يكون هالكه وهالك اهل بيبيمينه وسلطانه بشماله وخرج م

 :(77)على يدي امري املؤمنني وما جوابه عندي يف خلع الطاعة اال قول القائل وذكر ابياات من الشعر
 شعععععععداا  يعععععععم وانعععععععتعععععععظعععععععاراا  وحعععععععلعععععععمعععععععاا  أانة"

 مععععنععععهععععم واجلععععهعععععل رالعععععدهعععع صععععععععععععععروف أظععععن
 

رِع وال ابلععععععواين أان فععععععمععععععا   الععععععغععععععمععععععر الضعععععععععععععععع 
ر مععركعععععب عععلععى مععين لععكععمحععمععسععععععععععععتعع  (78)"َوععع 

 

بعد ان امر اخلليفة عبدامللك بن مروان بتجهيز جيش كبري بلغ تعداده عشرة االف فارس من اهل 
الشام اقبل احلجاج من البصرة اىل ابن االشعث فحط رحاله يف الربية وسلكها حىت نزل قريبا من ابن 

 (79)االشعث ونزل منطقة تسمى بدير اجلماجم 
ه وقد هزم ابن االشعث كل اجليوش اليت ارسلها احلجاج فاضطر االخري 81لثورة سنة بداية ا لقد كانت

للرتاجع اىل البصرة ومل تستطيع اجليوش االخرى من ايقاف ابن االشعث الذي استطاع دخول البصرة 
ه انتصر 82م سنة فاضطر احلجاج ايضا اىل تركها وسار اىل الزاوية حيث دارت بينهما معركة يف شهر حمر 

فيها احلجاج فأنسحب ابن االشعث وحقق مزيدا من االنتصارات وتزايدت مجوعه حىت بلغت مائة الف 
 .(80)مقاتل 

وازاء هذا التطور واقبال الناس على ابن االشعث شاور عبد امللك خاصة رجاله فاشاروا عليه ان خيلع 
ان نزع احلجاج ايسر من حرب احلجاج فزع عنهم احلجاج وقالو له "ان كان امنا يرضى اهل العراق ان ين

 .(81)اهل العراق فانزعه عنهم ختلص لك طاعتهم"
واعترب ذلك وسيلة ملنع الدماء  ،وقد اقتنع عبد امللك بن مروان ابلفكرة اليت طرحها املستشارون له

كانوا احلجاج   وايقاف احلروب ولكن الغريب يف االمر ان اهل العراق كانوا كلما طرحت عليهم فكرة عزل
فضون الفكرة رغم من ان ابن االشعث قد رحب هبا وحثهم على قبوهلا ولكنهم مل يوافقوا بل ارادوا خلع ير 

 .(82)عبد امللك بن مروان وظنوا ان الفرصة اتتهم للتخلص من احلكم االموي 
                                                        

دار  ،مصطفى جنيب فواز :حتقيق ،اتريخ خليفة ،ه240ت ،خليفة بن خياط بن ايب هريرة الليثي العصفري ،ابن خياط -75
 (.1995:)بريوت ،1ط ،الكتب العلمية

 .256ص  ،4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -76
 .94ص ،3ج ،مروج الذهب ،املسعودي -77
 .94،ص3ج ،املصدر نفسه -78
وهودير يقع بظاهر الكوفة وقد مسي هبذا االسم لوقوع احلرب يف هذه املنطقة فكلما حفر الناس ظهرت هلم  :دير اجلماجم -79

 (.294ص ،1ج ،املنتظم ،ابن اجلوزي :اجلماجم )ينظر
 .257 ،4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -80
 .258 ،4ج ،الطربي اتريخ الطربي -81
 .262ص ،4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -82
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طقة دير عة يف من واقنيهم اليت زادت عن مثانعوبذلك استمر الفريقان يف القتال واشتبكا يف اشهر وقائ 
اجلماجم واليت استمرت مائة يوم حىت حلت اهلزمية اببن االشعث يف الرابع عشر من مجادي االخرة سنة 

 (83)وهزم فيها ابن االشعث ايضا  هامث دارت معركة اخرى بعدها يف شهر شعبان من السنة نفس ،ه83
رتبيل الذي وىف  على اثر اهلزمية هرب ابن االشعث اىل واسط ومضى حىت وصل سجستان وسار اىل

 .(84)بعهده اليه فأقام عنده أبمن وسالم 
ولكن عبد امللك مل يهدا له ابل واصبح يعد العدة من اجل االنتقام من ابن االشعث فمضى اىل ملك 

وجه عليه وسأله ابن يرده فقال ملك االتراك ان ابن الرتك خيربه بشقاق عبد الرمحن وخلعه الطاعة وخر 
 .(85)فيتوىل من امره ما احب  هلوك فال ينبغي يل ان اوويه بل ابعث به اىل ملكاالشعث رجل خمالف للم

فوجه عبد امللك مائة رجل من ثقاته وارسلهم من اجل اخذ ابن االشعث وقيدوه مع اخيه ومجاعة معهم 
ا صاروا ابلرفج رمى ابن االشعث بنفسه من فوق القصر وكان معه يف السلسة ومت ارساله اىل احلجاج فلم

حتز راسه ومحل اىل احلجاج ومحله احلجاج اىل أه ف84رجل يقال له ابو العمر فماات مجيعا وكان ذلك سنة 
 .(86)عبد امللك بن مروان 

واحلجاج واريقت وهكذا انتهت حياة ابن االشعث الذي قاد اخطر ثورة ضد عبد امللك بن مروان 
شخصية املتاصلة يف نفس احلجاج من انحية دماء االالف من املسلمني وهي ثورة كانت فيها االحقاد ال

 .(87)ن انحية اخرى وبغض اهل العراق للحكم االموي م
 موقف سعيد بن جبري من ثورة القراء:

ن يف االمة االسالمية الذين انضم سعيد بن جبري اىل ثورة ابن االشعث وكذلك الكثري من الرجال البارزي
ع االسالمي من جراء احلكم االموي اجلائر الذي اضطهد حاولوا دفع الظلم والتعسف الذي حلق ابجملتم

فكان سعيد بن جبري ممن حاول التخلص من السيطرة  ون ويتأملون من حكم القتلة،الناس فكانوا يتذمر 
نضم اليه وكان له دور ابرز يف الثورة حيث قاد كتيبة واحلكم االموي، لذلك فلما اعلن ابن االشعث ثورته ا

ومن اعرف  ،نآعلماء وحفاظ القر الن اشد الكتائب ثباات وقوة لكوهنا ضمت العديد من القراء اليت كانت م
 .(88)بتعاليم الدين االسالمي 

قول يف من سياسة احلجاج حيث يذكر الدكتور ابراهيم حسن اىل ال موقف ابن جبري واضح   أَنَّ  ويبدو
العراق وهي سياسة حزم ممزوج ابلظلم سياسته "ومن هذه السياسة اليت رمسها احلجاج للسري عليها مع اهل 

 .(89) هوادة وقتلهم على الريبة والظنة" واجلربوت والغرور فقد اخذ الناس بغري

                                                        
 .272ص،4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -83
 .279 ،2ج ،اتريخ اليعقويب ،اليعقويب -84
 .467ص ،االخبار الطوال ،الدينوري -85
 .279ص ،2ج ،اتريخ اليعقويب ،اليعقويب -86
 .504ص  ،العامل االسالمي يف العصر االموي ،عبد الشايف حممد لطيف ،الشايف -87
 .46ص ،سرية جهبذ العلماء ،الصايف -88
 .296 ،1ج ،االسالماتريخ  -89
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من  فكانت هذه السياسة مربرا خلروج سعيد بن جبري ضد احلجاج وكان اكثر اصحاب سعيد بن جبري
حلكم وخروجهم من الدين وجتربهم العلماء والصاحلني فكان يقول هلم يف القتال قاتلوهم على جورهم يف ا

 (90).على عباد هللا واذالهلم للمسلمني
وعلى اثر ذلك قام احلجاج  وساند سعيدبن جبري ثورة ابن االشعث، وقدم له الدعم واملساندة املعنوية،

وعزل وكذلك ابن االشعث الذي هرب بعدها اىل بالد  واله على عطاء اجلند،خبلع سعيد بن جبري بعد ان 
 .(91)يل اثىن عشر سنة وهرب سعيد اىل اصفهان واختفى بني املدن والنواحي حوا رتبيل

 القبض على سعيد بن جبري:
فقال له ان سعيد بن جبري  (92)علم احلجاج مبكان سعيد بن جبري يف مكة ارسل اىل خالد القسري 

ت ابخذك واتيت الذهب ادي من اودية مكة متخفيا فارسل خالد يف طلبه فااته الرسول فقال له امنا امر بو 
فقال سعيد بن جبري الك هنا اهل او ولد قال  بك اليه واعوذ ابهلل من ذك فاحلق ابي بلد شئت واان معك

 اكلهم اىل هللا فقال سعيد نعم قال اهنم يؤخذون ويناهلم من املكروه مثل الذي ينالين فقال الرسول فاين
 .(93)بعث به اىل احلجاج فايت به اىل خالد فشد واثقه و  ،اليكون هذا فقال

بن جبري واصحابه طافا ابلكعبة مقيدين فلما علم خالد القسري قال من هؤالء  كما يقال ان سعيد
 .(94)فقيل له انه سعيد بن جبري واصاحبه فامر بقطع الطواف 

 يطوف هبا سعيد يف مكة علما انه كان يف كل سنة اييت اىل مكة حيج ويف الثانيةو كانت هذه اخر مرة 
مروان خالد القسري ابخذ يعتمر اال ان خالد القسري منعهم هذه املرة من الطواف مث امر عبد امللك بن 

 .(95)سعيد اىل احلجاج للقصاص منه 
ني الذي مات يف السجن بعد امللقب ابيب احلص( 96)فاخذ سعيد وكذلك جماهد وعثمان بن عاصم 

مع حارسني وكاان من ىل الكوفة وكان سريهم الذي مات يف الطريق ا (97)بينما أطلق بن حبيب  ذلك
 ،املتعاطفني مع سعيد بن جبري اذا قال له احدهم بعد ان استيقظ من نومه ايسعيد اين ابرأ اىل هللا من دمك

 .(98)يد فاذهب حيث شأت فاين ال اطلبك من دم سع أفقد رايت يف منامي فقيل يل ويلك تترب 
ن يعرفانه بطاعته ااذ كان احلارس ، من ان يقعا يف االذىلكن سعيد رفض الذهاب خوفا على احلارسني

واخالقه ودينه اذ مسح له احلارسان ابملبيت يف بيته الذي يف الكوفة فااته قراء الكوفة عندما مسعوا بذلك 

                                                        
 .273 ،6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -90
 .333ص  ،4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -91
ه 89هو ابو اهليثم خالد بن عبد هللا بن اسد البجلي القسري امري العراق واحد اخلطباء العرب ويل مكة سنة  :خالد القسري -92

 (.275ص  ،6ج ،الطبقات الكربى ،ه( )ينظر ابن سعيد126-125لك )مث قتل يف خالفة الوليد بن يزيد بن عبد امل
 .255ص ،2ج ،االمامة والسياسة ،الدنيوري -93
 .274ص ،6ج  ،قات الكربىالطب ،ابن سعد -94
 .255ص ،2ج،االمامة والسياسة ،الدنيوري -95
هتذيب  ،ابن حجر :ني )ينظرهوعثمان بن عاصم بن حصني االسدي الكويف اتبعي ثقة يكىن ابيب حص :عثمان بن عاصم -96

 (.78ص،4ج،التهذيب
سري اعالم  ،ينظر: الذهيب)هوطلق بن حبيب العنزي البصري زاهد وعامل حدث عن الكثري من الشخصيات  :طلق بن حبيب -97
 .(118ص  ،6ج ،النبالء

 .333ص ،4ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -98
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وعندما اصبح الصباح سار سعيد  ،مبا سيتعرض له امام احلجاج ومل يبالِ وكان على ثقة ابهلل ابنه على حق  
 .(99)واسط. سني واهل الكوفة يودعونه وهو ذاهب اىلمع احلر 

 وكان" احلجاج حجر يف وكان سويد بن الفضلويف حوار بني احلجاج وسعيد بن جبري قبل مقتله ذكره 
 يصنع ما ألنظر فرجعت جبري بن بسعيد جئ قد فقيل حاجة يف احلجاج بعثين قال احلجاج إىل أوصى أبوه
 حىت قال بلى قال أمانيت يف أشركك أمل أستعملك أمل سعيد اي احلجاج له فقال احلجاج رأس على فقمت به

 غضبا شقتني احلجاج فطار قال علي عزم قال علي خرجت أن على محلك فما قال سبيله سيخلي ظنناأنه
 فضربت عنقه اضراب حقا عليك املؤمنني ألمري وال هلل تر ومل حقا عليك الرمحن عدو لعزمية أفرأيت هيه قال

وبعد وصول سعيد بن جبري اىل  ،(100)"رأسه على كانت  الطية بيضاء قلنسية يف رأسه فندر لاق عنقه
 .(101)فضرب عنقه بسيف حنفي عريض  ،واسط امر احلجاج مسلم االعور بقتله
سعيد فلما ابن راسه قال ال اله اال هللا ومل يتم الثالثة وقاهلا بلسان يقول ابوخليفة: شهدت مقتل 

 .(102)منكسر
 الخاتمة

دود من االسهام احملان صفحات التاريخ العريب االسالمي مليئة بصور مشرقة تفصح عن العطاء غري 
نسانية وحضارهتا الراقية الفاعل لالنسان العريب ودوره يف بناء الدولة العربية االسالمية مببادئها السامية واال

اليت تركت ااثرها من الشخصيات  سعيد بن جبري دَّ وعلى هذا االساس ومبا جاء يف مباحث البحث ان نع
يف التاريخ العريب االسالمي خالده خبلوده وبقوة شخصيته ورجاحة عقله وعظمة مقدرته وبعد االنتهاء من 

 توصلنا اليها ومنها: كتابة البحث من املمكن ان نكتب اهم النتائج اليت
من  جبو أنشـــــ فقد لذا --ه وعلى خمتلف الروايت يف عهد االمام علي 45كانت والدته ســـــنة  -1

واســــــــتفاد من  --االميان وتررع يف بيت االمامة وخصــــــــوصــــــــا انه صــــــــاحب االمام زين العابدين 
 علمه.

فكان حافظا ومفســــرا  ،التابعنياتصــــف ســــعيد بن جبري بصــــفات ومؤهالت مل جندها عند الكثري من  -2
يته وكان استاذه االول ن وخاشعا هلل يف جلوسه وقيامه وكان عابدا زاهدا وكانت له مكانته وعلمآللقر 

 حرب االمة عبد هللا بن عباس.
تتلمذ على يديه العديد من الطلبة ونقلوا عنه االحاديث والروايت ومنهم ادم بن ســــليمان واالشــــعث  -3

 .بن الشعثاء
وبطل من ابطال االســــــالم ما خرج االبعد االحســــــاس مبدى  ،د بن جبري من قادة ثورة القراءان ســــــعي -4

على يد احلجاج بعد معارك دامت ثالث  هِ دولة االموية حىت اســــــــــــــتشــــــــــــــهادالظلم والتعســــــــــــــف من ال
 سنوات.

                                                        
 .110ص ،4ج ،هتذيب الكمال ،500ص ،4ج ،الذهيب سري اعالم النبالء -99

 .265،ص6ج ،الطبقات الكربى ،ابن سعد -100
 .105ص، 4ج، هتذيب الكمال ،املزي -101
 .474ص ،4ج ،م2003بريوت  ،دار اهلالل ،الكامل يف التاريخ ،ه 630ت ،ابو احلسن علي بن ايب الكرم ،ابن االثري -102
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 مل تكن ثورة القراء اخر الثورات اليت قامت ضـــــــد تعســـــــف الدولة االموية بل كانت امتدادا للكثري من -5
كانت ثورة القراء مثاال حيتذى به على الرغم من خســـارة   و، الثورات لالنتفاض ضـــد الظلم والتعســـف

ن واحلديث وبذلك خســــــــــرت االمة االســــــــــالمية خنبة االيســــــــــتهان هبا من آة من حفظة القر اعداد كبري 
 العلماء والفقهاء.

 المصادر والمراجع

 القران الكريم 
ه كشـــــــــف الغمة يف معرفة 693ت  ،بن ايب فتح االردبيليايب احلســـــــــن علي بن عيســـــــــى  ،االردبيلي -1

 (.1985دار االضواء للطباعة والنشر )بريوت  ،2ط ،االمة
 ،دار الكتب العلمية ،اتريخ بغداد ،ه462ت ،امحد بن علي ابو بكر اخلطيب البغدادي ،البغدادي -2

 .76ص ،14ج ،بريوت
دار الكتب  ،خليل املنصـــــــــــور :يقحتق ،املعرفة والتاريخ ،ه277ت  ،يعقوب بن ســـــــــــفيان ،البســـــــــــوي -3

 (.1999-)بريوت  ،1ط ،العلمية
 ه.597ت، عبد الرمحن بن علي بن جوزي ،اجلوزي •
 م(.1979 :)بريوت ،2ط، دار املعرفة ،حممد فاخوري :حتقيق ،وة الصفوةفص -4
 ،1ط ،دار الكتــــــب العلميــــــة ،حممــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا :حتقيق ،املنتظم يف اتريخ امللوك واالمم -5

 م(.1992:)بريوت
 .ه345ت ، حممد بن حيان بن امحد بن حامت التميمي السبيت ،ابن حيان •
 (.2003-)اابد دكن  ،2ط ،ةمطبعة املعارف العثماني ،الثقات -6
-)املنصـــــــــــــورة  ،1ط ،دار الوفاء للطباعة ،مرزوق علي ابراهيم :حتقيق ،مشـــــــــــــاهري علماء االمصـــــــــــــار -7

 .م(1991
هتذيب  ،ه(825شــــــهاب الدين امحد بن علي بن حممد بن علي بن حممود بن امحد )ت ،ابن حجر -8

 .ه(1325-)حيدر اابد  ،1ط ،التهذيب
دار  ،حممد االســـكندراين :حتقيق ،الزهد (ه241)ت  ،بل الشـــيباينامحد بن حممد بن حن ،ابن حنبل -9

 .(م2007:بريوت)1ط ،الكتاب العريب
شرات  ،ه(1089)ت ،عبد احلي بن امحد بن حممد ابو الفالح العسكري الدمشقي ،احلنبلي -10

 (.1986بريوت ،)مصطفى عبد القادر عطى :حتقيق ،الذهب يف اخبار من الذهب
 :حتقيق ،العقد الثمني يف اتريخ البلد االمني ،(832:)ت،حلســـــــــــيينحممدبن امحد ا ،احلســـــــــــيين -11

 (.1986 :وت)بري  ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،حممد حامد الفقي
وفيــات االعيــان وانبــاء  ،ه 681ت  ،مشس الــدين امحــد بن حممــد بن ايب بكر ،ابن خلكــان -12

 (.1997 :)بريوت ،1ط ،دار احياء الرتاث العريب ،حممد عبد الرمحن املرعشلي :حتقيق ،ابناء الزمان
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 31: العدد

 ،اتريخ خليفــة ،ه 240ت  ،خليفــة بن خيــاط بن ايب هريرة الليثي العصـــــــــــــــفري ،ابن خيــاط -13 
 (.1995 :)بريوت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،مصطفى جنيب فواز :حتقيق

خنبـــة من  :حتقيق ،طبقـــات املفســـــــــــــــرين ،ه945ت  ،مشس الـــدين حممـــد بن علي ،الـــداودي -14
 (.1983 :)بريوت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،العلماء

ـــدينوري -15 ـــار الطوال ال ،ه282ت  ،امحـــد بن داود ،ال دار  ،عبـــد املنعم عـــامر :حتقيق ،االخب
 (.2001 :)بريوت،1ط ،الكتب العلمية

 ه.748ت  ،مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان ،الذهيب •
 :وت)بري  ،1ط ،دار الكتب العلمية ،منصـــــــــطفى عبد القادر عطا:حتقيق ،ســـــــــري اعالم النبالء -16

2004.) 
 (.2007:)بريوت ،2ط ،دار الكتب العلمية ،زكراي عمريات :حتقيق ،فاظتذكرة احل -17
 ،دار الكتب العلمية ،بشــــار عواد معروف :حتقيق ،اتريخ االســــالم ووفيات املشــــاهري واالعالم -18

 .(د ت:)بريوت ،1ط
معرفـــــة القراء الكبـــــار على الطبقــــات  ،ه748ت  ،حممـــــد بن عثمـــــان بن قـــــاميـــــاز ،الـــــذهيب -19

 .(2004 :)بريوت ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف :حتقيق ،واالعصار
حممد عبدالقادر  :حتقيق ،الطبقات الكربى ،ه 230ت  ،حممد بن ســـعد بن منيع ،ابن ســـعد -20

 (م1979)بريوت  ،2ط ،دار الكتب العلمية ،عطا
عبد  حتقيق مصـــــــــــطفى، ه( حلية االولياء430تاالصـــــــــــفهاين،امحد بن عبد هللا الشـــــــــــافعي ) -21

 .م(2000،)بريوت:2ط، مطبعة الكتب العلمية ،القادر
 (م1990:بريوت)1ط ،دار الكتب العلمية ،اخبار اصفهان -22
مطبعة  ،حممد شـــاكر احلرســـتاين ،حتقيق ،تفســـري الطربي ،ه 310ت ،حممد بن جرير ،الطربي -23

 .(2001 :)بريوت ،1ط،الرتاث العريب
 ،ضـــــــــــاعي الكلييب الدمشـــــــــــقي الشـــــــــــافعيقلا الدين ابو احلجاج يوســـــــــــف بن زكيا مجال ،املزي -24

 (.2004)بريوت  ،1ط ،عمرو سعيد شوكت :حتقيق ،هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،ه742ت
 ،ه مروج الذهب ومعادن اجلوهر346ت ،ايب احلســــن علي بن احلســــني بن علي ،املســــعودي -25

 (.2001)بريوت  ،1ط ،دار احياء الرتاث العريب ،يوسف البقاعي :حتقيق
مكتــب  :حتقيق ،هتــذيــب االمســاء ابللغــات ،ه676ت ،الــدين حيىي بن شـــــــــــــــرف ىيحي،النووي -26

 (.1996 :)بريوت ،1ط ،البحوث والدراسات دار الفكر
 ،دار صــــادر ،اتريخ اليعقويب ،دت ،امحد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضــــح ،اليعقويب -27

 .(دت :)بريوت
 ملراجع:ا

 د.ت(،)بريوت1ط ي،يف العصر االمو  العامل االسالمي ،عبد الشايف حممد لطيف ،الشايف -1
 (ه1424 :)النجف ،1ط ،سريه جهبذ العلماء ،،املوسوي انظم ،الصايف -2
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)دراسة  درجة الفشل الماليوبين  الودائع واالئتمانبين عالقة قياس ال 

 مقارنة لعدد من البنوك التجارية(

Measure the relationship between deposits and credit 

and the degree of financial failure (Comparative study 

of a number of commercial banks) 
 bdA .M Muayid.(1) م.م مؤيد محمد عبد

  Jassem Kazem prof.Dr. Abbas (2)عباس كاظم جاسم .دأ

 مستخلصال

ميزة يف بيان مستوى تم أمهية وذتعد دراسة كل من الودائع واالئتمان وعالقتهما بدرجة الفشل املايل 
االئتمان وال كفاءة ادارة البنك وتعدان من الوظائف الرئيسية يف العمل املصريف وهو قبول الودائع ومنح 

يتوقف الفشل املايل على البنوك الصغرية بل وحىت البنوك الكبرية تواجه خماطر الفشل املايل الذي قد يصل 
ز من خالل دراسة العالقة بني كل من الودائع واالئتمان وبني اىل االعسار والتصفية القانونية فالبحث يرك

وضع البنك على املسار اآلمن لتجنب املخاطر وقد تكون درجة الفشل املايل لتحديد طبيعة العالقة بينهما ل
مباحث االول حبث االطار النظري للودائع واالئتمان واملبحث الثاين حول الفشل املايل واهم  ةمن ثالث
ياسه واملبحث الثالث مثَل اجلانب القياسي والبحث يهدف اىل حتقيق جانب مهم وهو التنسيق منوذج لق

لتحديد درجة الفشل املايل وابلتايل وضع اخلطط الالزمة لتجنب هذه املخاطر وقد  واالئتمان بني الودائع
ئتمان وتوصلت الدراسة توصلنا اىل اهم االستنتاجات ومنها ان خماطر الفشل املايل تزداد مع االفراط يف اال

مانية وادارة اىل استطاعت البنك ان حيقق تقليل خماطر الفشل املايل من خالل التشدد يف السياسة االئت
 الودائع بكفاءة واليت حتقق جذب الودائع والرتكيز اىل ترشيد االئتمان املمنوح.

 .التمانمنوذج  ،خماطر الفشل املايل، االئتمان ،الودائع: الكلمات املفتاحية
                                                        

 .كوفة  -الكلية التقنية اإلدارية /جامعة الفرات األوسط التقنية -1
 .كلية االدارة واالقتصادمعة كربالء/  جا -2
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Abstract 
The study of both deposits and credit and their relationship to the degree 

of financial failure is of particular importance in demonstrating the level of 

efficiency of the management of the bank and are one of the main functions 

in the banking business is the acceptance of deposits and granting credit. 

Insolvency and liquidation legal research focuses by examining the 

relationship between both deposits and credit and the degree of financial 

failure to determine the nature of the relationship between them to put the 

bank on the safe path to avoid risks and may be of three topics first discuss 

the theoretical framework of deposits and credit The second is about 

financial failure and the most important model to measure and the third 

research, such as the standard aspect and research aims to achieve an 

important aspect, which is the coordination between deposits and credit to 

determine the degree of financial failure and thus develop the necessary 

plans to avoid these risks. The study concluded that the bank was able to 

achieve the risk of financial failure through strict credit policy and efficient 

deposit management, which attracts deposits and focuses on rationalizing 

the credit granted.. 

Keywords: deposits, credit, risk of financial failure, Altman mode. 

 مقدمة اوال:

يؤدي القطاع املصريف دورًا مهًما يف توجيه األموال إىل الصناعة واملسامهة يف النمو واالستقرار املايل 
واالقتصادي و ميكن للقطاع املصريف املدار بكفاءة أن يستوعب األزمات املالية اليت تواجه االقتصاد وميكن 

وتعد دراسة الودائع واالئتمان أهم ركيزتني يف  االقتصادي للبلد. أن يقدم شكاًل من أشكال تقوية النظام
العمل املصريف ومها من اهم الوظائف الرئيسية وهي قبول الودائع ومنح االئتمان وتعتمد الركيزة الثانية االئتمان 

اح على الودائع بشكل رئيسي واليت حيقق البنك النسبة االكرب من ارابحه عن طريق منح القروض وان جن
داد اصل القرض مع الفائدة من خالل ادارة كفوءة تلتزم مبعايري منح االئتمان املتزنة غري البنك يف اسرت 

متساهلة وغري متشددة تستطيع حتقيق درجة من االستقرار تنخفض عندها درجات الفشل املايل اليت قد 
حاب املصاحل، ية حيوية جلميع أصتتعرض هلا البنوك فاملخاطر املالية وخصوصا درجة الفشل املايل ذا أمه

مثل املالكني واملستثمرين واملدينني والدائنني واملودعني ومديري البنوك واجلهات التنظيمية واحلكومة وقد 
أدى تعرض البنوك اىل الفشل املايل وبصورة متكررة وحىت الكبرية منها اىل بروز عدد كبري من النماذج 

أحد طرق االنذار املبكر ملخاطر الفشل املايل واليت اليت يعدها البنك التحليلية اليت تقيس درجات الفشل 
 .يستطيع أن يضع احللول العالجية ملشكلة الفشل املايل

 مشكلة البحثثانيا: 

 -ميكن صياغة املشكلة كاآليت:
 هل تتناسب خماطر الفشل املايل طرداي مع توسع البنك يف االئتمان؟ .1
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 31: العدد

 زايدة الودائع أي زايدة االلتزامات اجتاه الغري؟رداي مع هل تتناسب خماطر الفشل املايل ط .2 
 هل ميكن ختفيض خماطر الفشل املايل من خالل التنسيق بني الودائع واالئتمان؟ .3

 أهداف البحثلثا: ثا

 يهدف البحث اىل حتقيق االهداف التالية:
 اسبة.حتديد درجة خماطر الفشل املايل يف البنك بصورة مستمرة الختاذ التدابري املن .1
ديد االمهية النســبية لكل من الودائع واالئتمان يف أتثريها مبخاطر الفشــل املايل والرتكيز على النســبة حت .2

 االكرب يف ادارة املخاطر.
 متكني قسم ادارة املخاطر من التحوط من خماطر الفشل املايل لتجنبها. .3

 أهمية البحث رابعا:

ئع و االئتمان يف خماطر الفشــــــل املايل من الوداامكانية التعرف على مدى الضــــــغط الذي تســــــببه كل  .1
 وابلتايل حتديد حجم التحوط املناسب.

 مساعدة ادارة البنك بتحديد السياسات االئتمانية املناسبة من خالل معرفة درجة الفشل املايل. .2
 ان جناح البنك يف ادارة املخاطر ينعكس اجيااب على حتقيق التنمية االقتصادية. .3

 لبحثفرضيات ا خامسا:

 .توجد عالقة طردية بني درجة الفشل املايل وزايدة الودائع .1
 .توجد عالقة طردية بني درجة الفشل املايل وزايدة االئتمان .2

 تهوعين مجتمع البحث سادسا:

بنك اوف  عينة قصدية من البنوك العاملية مت اختيار جمتمع الدراسة البنوك التجارية الدولية ومت اختيار
وبنك بغداد من العراق وقد كانت مدة االمريكية وبنك ميزوهو من الياابن  ت املتحدةن الوالايامريكا م

لعدم توفر  (2005-2017)بينما بنك بغداد كانت مدة الدراسة  (2002-2017)الدراسة للبنوك االجنبية 
 .القوائم املالية لبنك بغداد

 اسلوب البحث :اابعس

نموذج التحليلي اليف  هاحتليل املؤشرات الداخلة وقياس ختارة يفللبنوك املمت االعتماد على القوائم املالية 
وكذلك استخدام احلاسب اآليل يف قياس وحتليل املتغريات املستخرجة من قوائم  Altmanللفشل املايل 

 .SPSSاملصرف وتوصلنا اىل املخرجات القياسية من خالل الربانمج االحصائي 
 ئع واالئتماناالبعاد الفكرية للودا :المبحث األول

 االبعاد الفكرية للودائع أوال:
ك يوضع يف عهدة مصرف أو شخص آخر حلفظه أو يف االقتصاد هي مال أو مل الوديعةتعرف 

أو العربون هو مبلغ من املال يدفعه الزبون كقسط أول  الوديعة، الستثماره أو رهنه. يف األعمال التجارية
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 املبلغ املتبقي من مثنهاحني أن يتم دفع  ون وحيتفظ هبا البائع، إىلأو كدفعة جزئية نظري بضاعة يشرتيها الزب
(ar.wikipedia.org.) 

 الودائع انواع -1
 Demand depositsالودائع حتت الطلب .أ

واليت يطلق عليها أسم احلساابت اجلارية وهي حساابت مصرفية تسمح لصاحب احلساب أجراء 
ىل طرف اثلث أو سحب النقد من البنك او الصراف اآليل التسوايت النقدية عن طريق أرسال شيكات ا

 (30:تدفع معدالت فائدة وميتلكها األفراد والشركات واحلكومات.دون خسارة فائدة وهي اليت ال 
(Barbara Casu,at,2006  1980يف عام  )اطلق نوع من حساابت املعامالت )احلساابت حتت الطلب

وهو حساب هجني ميتلك صفات الودائع  NOWحساابت واليت حتمل فائدة منخفضة يطلق عليها 
ودائع حتت الطلب اليت ميكن السحب منها بواسطة الشيكات وابلرغم االدخارية اليت حتمل فائدة وحساب ال

عندما يرغب ابلسحب من وديعته.  اً من ذلك من حق البنك ان يطلب من املودع اشعار 
(Rose,2008:350). 

يشار عادة إىل هذه احلساابت ابسم حساابت ان حيددها البنك الفدرايل و  تدفع البنوك فائدة حمددة دون
حىت  NOWغالباً ما تطلب البنوك ان يضع املودع رصيد حيدده البنك مقابل فتح حساب . ةتدقيق الفائد

يتمكن املودع ان حيصل على فائدة على االرصدة اليت تفوق ادىن وديعة اليت قبلها البنك لفتح احلساب 
 .(Timoth,Scott,2015:79) رض رسوم خدمة إذا اخنفض رصيد املودع إىل أقل من احلد األدىنوقد يف

 Time deposits الودائع الزمنيةب. 

وهي ودائع حمددة بفرتة استحقاق اثبتة وهذا يعين أن األموال جيب ان تبقى ملدة حمددة حسب االتفاق 
حتت الطلب كوهنا ال ميكن اجراء التسوايت  بني الزبون والبنك لكسب الفائدة وهي ختتلف عن ودائع

وكذلك ال ميكن السحب منها يف أي وقت اال بعد انتهاء املدة  النقدية بني املتعاملني عن طريق الشيكات
املتفق عليها اليت قد ترتاوح بني عدة اشهر اىل أكثر من مخس سنوات ولكن تتميز أبهنا حتمل فائدة تزداد 

 savingsمنية اليت حيتفظ هبا البنك وتتضمن هذه الودائع كذلك حساابت التوفري مع زايدة مدة الوديعة الز 
accounts (Rose,2008:350). 
  Banks’ depositsودائع البنو  ج. 

تقرتض البنوك وتقرض بعضها البعض من خالل سوق ما بني البنوك. ميكن أن تكون هذه الودائع بني 
ميكن أن يكون هلا آجال استحقاق اثبتة ملدة شهر أو ثالثة البنوك هي نفسها الودائع حتت الطلب أو 

سنوات. وظيفة سوق ما بني البنوك هو توزيع األموال بني البنوك ذات الفائض والبنوك أشهر أو حىت عدة 
ذات العجز يف األموال. لذا فإن القرض من بنك آلخر ال يشبه قرض من بنك إىل عميل. ويتحدد سعر 

مستعدة ايدة وعرض األموال يف سوق ما بني البنوك وهو السعر الذي تكون فيه البنوك الفائدة عن طريق املز 
إلقراض بعضها البعض أو االقرتاض من بعضها البعض. كذلك ميكن للبنوك أيضا االقرتاض من البنك 

 .(Mishkin, et al,2013:207)ه امللجأ األخري لإلقراض عداملركزي يف بعض األحيان ب
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 Foreign currency depositsت األجنبية ودائع ابلعمالد.  
ن ببعض الودائع و ن احملليو ويقرض ابلعمالت األجنبية. ميكن أن حيتفظ املقيمكما يقرتض البنك الدويل 

وميكن لألجانب أيًضا إيداع األموال بعملتهم اخلاصة. إن إيداع  ،ابلعمالت األجنبية مثل الدوالر األمريكي
والر األمريكي عّرض البنوك ملخاطر العمالت األجنبية. إذا كان للبنك ودائع ابلدالودائع ابلعملة األجنبية ي

، فإن البنك يواجه اآلن 1.25$لكل يورو فإذا اخنفض سعر الصرف إىل  1.40$وسعر الصرف هو  $100
 Mishkin,et) خماطر اخنفاض العائد نتيجة لفارق سعر الصرف و على البنك التحوط ضد تقلبات العملة.

al,2013:208). 
 ضمان الودائع -2

عني عنصرا هاما يف تشغيل البنوك. قد يكون لدى املودعني أسباب لطاملا كان استالم وحفظ ودائع املود
خمتلفة لتكليف البنوك حبفظ أمواهلم للحصول على الفائدة عليها. البنوك تقرض هذه األموال يف مقابل 

ًما أعلى من الفائدة على الودائع البنكية مما جيعل من املمكن الفوائد والرسوم. سعر اإلقراض لدى البنوك دائ
بنك تغطية تكاليف التشغيل واملخاطر احملتملة إذا مل يتم اسرتداد القروض. الودائع عموماً قصرية األجل، لل

وميكن سحبها يف كثري من احلاالت دون سابق إنذار، يف حني تكون القروض عمومًا لفرتات أطول وال 
اع معرضة للخطر بصفة لبة املدينني ابلدفع دون إشعار. وهلذا السبب، تكون مؤسسات اإليدميكن مطا

عامة بسبب التفاوت بني استحقاق الودائع والقروض. ويف حالة مطالبة أغلبية املودعني سحب ودائعهم 
قدرة  يف وقت واحد فإن ذلك ميكن أن يسبب صعوابت سيولة كبرية للبنك. إذا كان هذا هو احلال، فإن

بار. وقد يرغب عدد كبري من املودعني يف البنك على الوصول إىل املوجودات السائلة ستوضع موضع االخت
على الرغم من أن هذا ميكن يف معظم  ،بنك معني يف سحب ودائعهم يف وقت واحد ألسباب خمتلفة

أن نقاط الضعف قد احلاالت أن يعزى إىل اخلوف أو الشائعات اليت تفيد أبن البنك املعين ضعيف أو 
نية. حقيقة أن العمالء الذين يصلون إىل البنك أواًل قادرون كشفت يف النظام املايل للدولة أو املنطقة املع

مما يزيد بشكل كبري من خماطر تسارع  ،رمبا على حساب املودعني اآلخرين ،على سحب مجيع ودائعهم
مت أتسيس نظام ضمان و  عود خايل الوفاض.حيث ال يريد أحد أن يكون آخر وي ،املودعني اىل البنك

خالل فرتة الكساد الكبري. وكذلك أدت االضطراابت  1933حدة األمريكية يف عام الودائع يف الوالايت املت
والصعوابت يف تشغيل البنوك واملؤسسات املالية يف ذلك الوقت املودعني إىل الرد عن طريق سحب أمواهلم 

رغة. منذ ت البنوك الفردية والنظام املايل أبكمله، وابلتايل خلق حلقة مففجأة. وهذا بدوره زاد من صعواب
زايدة الثقة يف البنوك  ،كانت الفكرة من وراء إنشاء أنظمة ضمان الودائع هي، يف وقت مبكر  ،البداية

فإن نظام ضمان الودائع غالباً ما يتعلق  ،وتقليل احتمالية تشغيل البنوك يف شكل سحب الودائع. لذلك
 (Mishkin,et al,2013:208)ابستقرار النظام املايل. 

 Deposits behaviorائع سلو  الود -3
إن أفضل مثال للفرق بني االستحقاق التعاقدي واالستحقاق السلوكي يتضح من ودائع التوفري. من 

ذلك ألن ولكننا نعرف أهنم ال يفعلون  ،حيق للمودعني سحب كل مدخراهتم يف أي يوم ،الناحية التعاقدية
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إىل الصفر يف هناية كل يوم. ومع ذلك، نعلم أيًضا أن يف املؤسسات املالية ال تنخفض أرصدة ودائع التوفري 
بعض املودعني سوف يسحبون بعض أو كل مدخراهتم يف أي يوم، وجيب أن يكون لدى البنوك أموال 

ال اليت حيتاجون إليها للحفاظ نقدية للوفاء بتلك السحوابت. كيف حتدد املؤسسات املالية مقدار األمو 
 ب احملتملة؟عليها بشكل يومي لعمليات السح

هذا السؤال أيًضا يف حتديد كيفية تصنيف استحقاق مطلوابت ودائع التوفري لتحليل  نتساعد اإلجابة ع
فجوة السيولة. واليت هي أفضل طريقة لتحديد سلوك املودعني يف مقابل ودائع التوفري مع مزيج من حتليل 

وسلوك العمالء. يتطلب حتليل التقلب التارخيي التقلبات التارخيية ومعرفة اإلدارة العليا لدورات املنتجات 
أن يقوم البنك بتتبع األرصدة اليومية اإلمجالية لكل منتج إيداع. وكلما طالت سلسلة البياانت، كان ذلك 

بسيط للتقلبات من خالل النظر يف التغيريات أفضل اللتقاط االجتاهات واحلركات املتطرفة. ويتم إجراء حتليل 
 أكرب نسبة لقياس مئوية نسب إىل التغيريات تلك وحتويل للتغيري،احلد األقصى واملتوسط اليومية، وحتديد 

 ومستوايت اليومية التغيريات إىل ينظر أن تطوراً  أكثر حتليل إجراء شأن من. اليومي التدفق ومعدل يومي تدفق
ومن املهم  ،كنسبة  واحدٍ  ومٍ هلذه التغيريات لتحديد كمية السحوابت احملتملة لي املختلفة املعياري االحنراف

جًدا أيًضا رسم هذه البياانت، ألن الرسوم البيانية قد تكشف االجتاهات والسلوكيات غري اليت تظهر يف 
الء والسلوكيات. فهم أكثر دقة من توقعات العم التحليل اإلحصائي البسيط. سيكون للمديرين املسؤولني

األصغر جبمع البياانت اجليدة على الودائع حسب نوع  التقلب أن تقوم مؤسسات التمويل يتطلب حتليل
 (Karla Brom,2009,p5) املنتج )على سبيل املثال، ودائع التوفري والودائع ألجل وشهادات اإليداع(.

الطرق لفهم سلوك العميل ألنواع خمتلفة جيب أن تقوم البنوك جبمع البياانت وحتليلها. وهذه متثل إحدى 
اإليداع يف حتليل بياانت اإليداع اإلمجالية من النظام املصريف ككل. هذه البياانت متوفرة عادة من منتجات 

حيث جيب اإلبالغ عنها ألغراض احلجز. لن يكون التحليل  ،عادة على أساس شهري ،يف البنك املركزي
ومبجرد حتديد النسبة  ،ولكنه سيعطي تقريًبا جيًدا لسلوك الودائع ،دقيًقاابستخدام بياانت البنك املركزي 

يتم تصنيف هذا املبلغ من الودائع االدخارية ألغراض  ،املئوية اليومية للتدفق اخلارجي واملوافقة عليها
 االستحقاق على أساس يومي. من املهم أن نفهم أن هذا املبلغ جيب أن يكون متاًحا يف مجيع األوقات

 ،إذا كان احلد األقصى للسحب حيدث يوم االثنني ،ملواجهة عمليات السحب احملتملة )على سبيل املثال
يُفرتض أن  ،من األموال يوم الثالاثء(. عندئذٍ  هنفس جيب إعادة جتديد النقد لتوقع سحب حمتمل للمبلغ

انضًجا على املدى الطويل،  ،يكون املبلغ املوضح ليكون احلد األدىن للمبلغ املستحق خالل الفرتة حملالً 
هذه الودائع على املدى البعيد الودائع  دي أظهر أن هذا املبلغ ظل اثبًتا مبرور الوقت. وتعألن التحليل التارخي

 (.Karla Brom,2009,p5)"األساسية ومن الضروري أيضا القيام بتحليالت اإلجهاد.
ا خالل وقت من اإلجهاد )مبا يف ذلك تشغيل ويستند حتليل اإلجهاد إما على البياانت اليت مت مجعه

( أو على افرتاضات بشأن تدفق أكرب من الودائع بسبب حدث خارجي. جيب أن يتم حتليل الودائع
التذبذب بشكل منفصل عن طريق املنتج ألن املنتجات ذات الشروط التعاقدية املختلفة تتصرف بشكل 

ستخدام ء الذين لديهم ودائع ألجل، بتوفري املال مقابل اخمتلف. على سبيل املثال، غالًبا ما يقوم العمال
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حمدد يف املستقبل، وابلتايل سوف يسحبون املبلغ الكامل لذلك اإليداع عند االستحقاق، أو أهنم حساسون  
 (.Karla Brom,2009,p5)ملعدالت الفائدة وينقلون األموال إىل مؤسسات أخرى تقدم أسعارًا أعلى. 

 كرية لالئتمان االبعاد الف -ثانيا

 MEANING OF CREDITمع  االئتمان 1. 
A- اصل كلمة االئتمان  ان"credit"  مشتقة من الكلمة الالتينية القدمية"créditum"  واليت تعين
يئتمن" وهو كمصطلح  -واليت تعين "يثق "credereوكلت" واملشتقة من الفعل الالتيين " -عهدت-"عهد 

ذلك أتيت مبعىن "االعتقاد" كوال أو الدائنني الذين ميدون اآلخرين ابألموال و أقرب ما يكون اىل مقرضي األم
ومعناها على أساس االعتقاد أبن املقرتض ميتلك االستطاعة من تسديد القرض املقدم له مع الفائدة وفقا 

 (.GOLIN, DELHAISE,2013: 5)للشروط املتفق عليها وهذه القناعة تعتمد على مبدأين مها. 
 املبالغ املالية اليت ستكون بذمته.يكون املقرتض مستعدا لسداد  -:األول املبدأ

 ميتلك املقرتض القدرة على سداد تلك األموال. -املبدأ الثاين:
عموًما على معرفة الدائنني للمقرتضني )بسمعة املقرتضني خبصوص اترخيهم االئتماين  املبدأ األوليعتمد 

يعتمد بشكل أساسي على  لثايناملبدأ ايف حني أن  امالهتم السابقة(خبصوص مدى التزامهم ابلوفاء يف مع
 .فهم الدائنني للحالة املالية للمقرتضني

B-  االئتمان" يف القاموس هو الشعور ابلثقة "معىن كلمة"confidence يف قدرة الشخص أو األمانة "
"honesty" أو النية "intentionفإن االئتمان  ،مان" يعين الثقة" يف الدفع. ومبا أن أصل مصطلح "االئت

أو الثقة اليت يلمس هبا الدائن قدرة املدين واستعداده للوفاء بوعده ابلدفع. عندما  "faithإىل اإلميان " يستند
يكون اإلميان أو الثقة حاضرا، يكون الدائن مستعدا إلعطاء البضائع يف الوقت احلاضر مقابل وعد املدينني 

أجل احلصول على السلع  املدين على استعداد لتحمل الديون من ابلدفع ابملستقبل، ويكون
 (Mehta,2000:180)احلالية.
 تعريف االئتمان  2.

 تعاريف مصطلح "االئتمان" بعدة طرق خمتلفة، ورغم اختالفها ابلنص نيذكر خرباء االقتصاد املختلف
 (Mehta,2000:183)اال اهنا تكاد أن تكون متفقة ابملضمون وهو ما يلي.

.A .وفقا Jevons -."االئتمان يعين أتجيل الدفع" 

.B وفقا Guide ."االئتمان هو عبارة عن تبادل يكتمل بعد انقضاء فرتة معينة من الوقت بعد الدفع" 
.C وفقا ل Kinley  نعين ابالئتمان القوة اليت جيب على شخص واحد أن حيث اآلخر على وضع"

دفوعات املستقبلية. وابلتايل فإن االئتمان هو صفة زمن مع وعد ابملالسلع االقتصادية يف تصرفه لفرتة من ال
 قوة املقرتض".

.Dوفقا ل.Hainey  االئتمان هو حيازة حالية ألي شيء ذي قيمة )املال أو السلعة أو اخلدمات( يف"
 .ائد كمكافئ يف وقت ما يف املستقبل"مقابل وعد بتقدمي ع
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.E  الربوفيسورCole املستمدة من الدخل ولكن مت إنشاؤها من قبل ة الشرائية غري : "االئتمان هو القو
املؤسسات املالية إما على أساس التعويض عن الدخل اخلامل لدى املودعني يف البنك أو كإضافة صافية 

 .إىل املبلغ اإلمجايل أو القوة الشرائية
.FورالربوفيسThomasعلى  ية الشخص وقدرته: "إن املصطلح االئتماين مطبق اآلن على اعتقاد احتمال

السداد واليت تسمح بتكليفه بشيء ذي قيمة ينتمى إىل شخص آخر سواء كان ذلك الشيء يتكون من 
االئتمان هو وظيفة التبادل اليت يعطي فيها الدائن بعض  نَّ إاملال أو السلع أو اخلدمات أو ميكن أن يقال 

ليه. وبعبارة أخرى االئتمان د زمن ما يسدد االسلع أو اخلدمات او املال للمدين مع االعتقاد أبنه بع
 هو"الثقة".

.G طرفني يقوم أحدمها )الدائن أو املقرض( بتقدمي األموال أو السلع أو اخلدمات أو  "معاملة بني
األوراق املالية مقابل وعد من جانب آخر من جانب املستأجر )املدين أو املقرتض(. هذه املعامالت تشمل 

 (Mehta,2000:183)غ مع الفائدة للمقرضعادة دفع اصل املبل
 ROLE OF CREDITدور االئتمان  3.

ن الذين و ميكن استخدام املوارد االقتصادية غري املستغلة بفعالية من خالل االئتمان. يتمكن املقرتض
دف. واليت ميكن إعادهتا إىل املقرض بعد حتقيق اهل ،ليس لديهم موارد كافية ملتابعة نشاط ما اقرتاض املوارد

لتحديد املقرتضني احملتملني. وهنا أييت دور  لديهم فوائض ماليةهناك صعوبة عملية ابلنسبة ألولئك الذين 
تقوم البنوك والوسطاء املاليون اآلخرون جبمع املوارد االقتصادية بشكل  ،الوسطاء املاليني. وعلى نطاق واسع

وسطاء املاليون دورًا مهمًا يف اقتصادات أساسي يف شكل ودائع من اجلمهور وتقدمي القروض. يلعب ال
تتمثل الوظيفة الرئيسية للنظام املايل يف أي بلد يف تعبئة املوارد لتحقيق  ،تصاد الكليالدول. ومن منظور االق

النمو االقتصادي. كما أن الوسطاء املاليني ليسوا وسيطني فقط بني املدخرين واملستثمرين بل يضعون 
حيواًي يف إاتحة  يلعبون دوراً و  أس املال، مبا يتماشى مع السياسة النقدية للبلد.األسعار االقتصادية لر 

االئتمان. كما ميكن هلذه املؤسسات املالية مثل البنوك اليت تستلم تسديدات اصل املبالغ املقرتضة مع الفائدة 
الذي يسمى "خلق واعادة اقراضها اىل طرف آخر أن تزيد يف الواقع من توافر االئتمان يف االقتصاد و 

 االئتمان" من قبل البنوك.
ف لالئتمان إىل منو اقتصادي للمقرتضني، مما يؤدي بدوره إىل الرفاهية يؤدي االستخدام احلصي

االقتصادية العامة للمجتمع فاالئتمان حيفز كل من االستهالك املنزيل واالستثمار التجاري. لذلك اصبحت 
وابلتايل  ،هامة تستخدم لتشجيع التنمية الصناعية واالستثمارات التجارية السياسة االئتمانية الوطنية هي أداة

مييل الناس إىل إنفاق  ،خلق فرص العمل وحتسني مستوى املعيشة لعامة السكان. ومع زايدة القوة الشرائية
 املزيد على السلع االستهالكية، وهذا سيحفز املزيد من النمو االقتصادي. عادة ما تعكس حالة أسواق

 االئتمان الصحة النسبية القتصاد أكرب أيًضا.
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 البعاد الفكرية للفشل واهم نموذج لقياسه: االمبحث الثاني 

 "The concept of "failure "الفشل" مفهوم -1
 حيدث ،القانوين فاجلانب. اقتصادي والثاين قانوين منظورين االول من الشركات" فشل" يتم تناول

 قد و األمريكية املتحدة الوالايت كما يف.  احملكمة يف إفالس معلن بيان كهنا يكون عندما الشركة إفالس
" قانونية" تفسريات الدراسات معظم وتستخدم األعمال تنظيم إعادة أو أصوهلا تصفية السبب يكون

 اما اجلانب. الفاشلة وغري الفاشلة الشركات بني للتمييز اهلدف منظور بسبب الصلة ذات للمصطلحات
 كافية  غري يكون بعدة اسباب منها إيرادات والذي للشركة املايل األداء خالل من الفشل يعرف ،االقتصادي

 األرابح اخنفاض ،املال رأس تكلفة من أقل االستثمار على العائد متوسط يكون وحيث التكاليف لتغطية
املفلسة  غري أو املفلسة: الشركات نوعي وكذلك يصنف اجلانب االقتصادي حتديد

(Altman,Hotchkiss,2006:11) 
 اسباب الفشل املالي -2

الوفاء ابلتزاماته اجتاه الدائنني من االطراف املقابلة  الفشل عندما يكون البنك ال ميتلك القدرة يف حيدث
ال ميتلك سيولة تكفي لسد مطالبات اآلخرين من النقد لذلك يصبح  كاملودعني "اصحاب الودائع" ألنه

فاض قيمة موجوداته اىل مستوى منخفض عن القيمة السوقية شل اقتصاداي عند اخنو يواجه البنك الف اً معسر 
 ،الشركات تواجه قد. جوانبه مجيع يف املايل الفشل حتديد اللتزاماته اي عند بيعها حتقق خسارة ويصعب

رئيسية لا األهداف يف حتقيقعدم قدرهتا  يف للشركات املايل الفشل يكون وقد. الفشل املايل كبرية  أم صغرية
 مما ،مصداقيتها تفقد ديوهنا دفع يف الشركة تفشل عندما. املالية والقرارات السياسات ضعف نتيجة للشركة

 ابلتزاماهتا الوفاء يف الشركة تفشل األحيان بعض يف كلًيا  أو جزئًيا مبسؤولياهتا الوفاء على قدرهتا عدم يعين
 وعدم ،لإلدارة اخلاطئة السلوكيات ،الفشل أسباب بني من و ،دائم بشكل وأحياانً  مؤقت بشكل اجلارية
 ،املرتفع االقرتاض إىل ابإلضافة الشركة تتحملها اليت الزائدة والتكاليف ،للشركات املال رأس هيكل كفاية
 (ALTMAN, HOTCHKISS,2006:14)له املخطط غري والنمو ،الكايف غري املال ورأس
 نماذج الفشل املالي -3

 Z-Score .....Altman’s Z-Scoreالتمان  منوذج
( أول ابحث استخدم منوذًجا إحصائًيا متعدد املتغريات للتمييز بني الشركة Altman 1968يعد التمان )

 multivariateالفاشلة عن الشركة غري الفاشلة. وطبق يف دراسته التحليل املتمايز متعدد املتغريات
discriminate analysis (MDAوكان حجم العينة تتأل ) لى جمموعتني عشركة وقسمها  66ف من

شركة غري فاشلة )الفشل/ عدم الفشل(. كان النموذج دقيًقا جًدا يف  33شركة فاشلة و  33متساويتني 
 AWATAR GOYAL,Jai)٪ من إمجايل العينة بشكل صحيح قبل الفشل بعام واحد.95تصنيف 

Narain,2015:161) 
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.A  منوذج التمان للمؤسسات الصناعية 
وهو منوذج  ،Alt-Altman (1968) Z-scoreتسجيل النقاط االئتمانية األوىل كان منوذجاذج أحد من

تصنيف للمقرتضني من الشركات )ولكن ميكن استخدامه أيًضا للحصول على التنبؤ االحتمايل للتخلف 
والشركات عن السداد( بناءً على مطابقة العينة )حسب السنة، احلجم، والصناعة( كل من الشركات الفاشلة 

ي لتدريج القروض الناجحة، وابستخدام التحليل التمييزي اخلطي يعتمد النموذج القياس
  (Saunders,Allen,2010:122)التجارية
الستخدامه يف حتليل شركات التصنيع املتداولة علناً يف الوالايت املتحدة.  Z-scoreتطوير منوذج ومت 

على قيم النسب  ،ض. ويعتمد هذا التصنيف، بدورهوهو مقياس شامل لتصنيف خماطر التخلف للمقرت 
 النموذج التايل: Altmanمنوذج التقييم االئتماين أيخذ  ،(Xاملالية املختلفة للمقرتض )

(Arkan,2015:239) 
𝐳 = 𝟏. 𝟐𝐱𝟏 + 𝟏. 𝟒𝐱𝟐 + 𝟑. 𝟑𝐱𝟑 + 𝟎. 𝟔 𝐗𝟒 + 𝟏𝐱𝟓 

قد تكون قيم ، كلما كان تصنيف املخاطر االفرتاضي للمقرتض أقل. وابلتايل، Zكلما ارتفعت قيمة 
Z .ًووفًقا لنموذج  املنخفضة أو السلبية دلياًل على أن املقرتض عضو يف فئة خماطر افرتاضية عالية نسبيا

خماطرة عجز فانه يتنبأ إبفالس الشركة وهذا يعين 1.81 أقل من Zألتمان للتقييم االئتماين فإذا كانت قيمة 
للة ظفان الشركات تقع يف هذه احلالة يف املنطقة امل 2.99) – (1.81بني  Zعالية، اما اذا تراوحت قيمة 

غري حمددة، اما اذا بلغت  نكول)الرمادية( واليت تدل على عدم التأكد من احلالة املالية للشركة وهي خماطر 
وان الشركة ال تتعرض لإلفالس.  اخنفاض خماطر التخلف عن السداد 2.99أكثر من  Zقيمة 

مان، إذا كانت نسب احملاسبة املالية للمقرتض عند مسؤول االئت( ويستخدمه 2010:244،)العامري
أقل من قيمة حرجة تدعى نقطة القطع  Z، ينتج عنها درجة Zترجيحها من املعامالت املقدرة يف الدالة 

طر ائتمانية "سيئة"، وسيتم رفض القرض. ميكن سيتم تصنيف املقرتض على أنه يتضمن خما 1.81احلرجة 
ملتوقع تدهور االقتصاد، األمثل حسب التغيريات يف الظروف االقتصادية أي إذا كان من ا حتديد نقطة القطع

ن عن التسديد و مع مرور و ميكن رفع نقطة القطع من أجل تقليل احتمال منح القروض اليت يعجز املقرتض
 .(Saunders,Allen,2010:122) الوقت

.B منوذج التمان للمؤسسات املالية 
-Z)أو  −𝒁وذجه األساسي، مبا يف ذلك منوذج التقييم االئتماين من املتغريات لنم طّور ألتمان عدًدا

prime و )𝑍=  أو(Z-double-prime تستخدم مجيع مناذج العالمات .)Z  حتلياًل متييزاًي على عينات

 
رأس المال العامل

مجموع الموجودات
= 𝒙𝟏  

 القيمة السوقية لألسهم

 القيمة الدفترية للديون طويلة االجل
= 𝒙𝟒 

 
األرباح المحتجزة

مجموع الموجودات
= 𝒙𝟐  

المبيعات

مجموع الموجودات
= 𝒙𝟓 

 
 األرباح قبل الفوائد و الضرائب

مجموع الموجودات
= 𝒙𝟑 
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دد أفضل وجه من الشركات الناجحة واملتعثرة لتحديد املتغريات وأوزاهنا، حبيث يتم تعيني الدرجة اليت حت 
، كلما كانت الشركة أكثر صحة وأقل احتمااًل للتخلف Zللصحة املالية للشركة. و كلما ارتفعت درجة 

التوضيحية اليت متتلك أفضل تقدير عن الوفاء ابلتزاماهتا. يتم تقدير خمططات الرتجيح املختلفة واملتغريات 
لتقييم صحة الشركات غري  =𝒁ميم منوذج لنوع املقرتض املناسب. على سبيل املثال، مت تص Zلدرجة 

 النموذج =𝒁كما مت استخدامه لتقييم صحة الشركات غري األمريكية. أيخذ منوذج النتيجة   ،الصناعية
(SAUNDERS, ALLEN,2010:122) 

𝒁= = 𝟑. 𝟐𝟓 + 𝟔. 𝟓𝟔𝑿𝟏 + 𝟑. 𝟐𝟔𝑿𝟐 + 𝟔. 𝟕𝟐𝑿𝟑 + 𝟏. 𝟎𝟓𝑿𝟒. 

، وقد مت X4و  X3و  X2و  X1مبجرد أن يتم استخدام املتغريات احملاسبية للشركة حلساب النسب 

إىل  =𝒁للشركة و ميكن مقارنة قيمة  =𝒁ضرب هذه املتغريات ابألوزان املناسبة، ميكن حساب درجة 
للشركات وتصنيف  =𝒁املكافئ استناًدا إىل الروابط التارخيية بني درجات  S&P (Moody’s)درجات تقييم 

 ,SAUNDERS) تائج الناجتةلنل Altmanخمطط  1.6الوكالة الضمين. يوضح اجلدول 
ALLEN,2010:122) م قياس املخاطر املصرفية على املستوى الكلي للمصرف بدرجة ويتZ score  وهي

رية يف عوائد موجودات املصرف وهي تقيس مدى استقرار املصرف وتؤشر تشري اىل عدد االحنرافات املعيا
ويف .اىل ان املصرف اقل احتمالية للتعرض للفشل Z scoreالقيمة املرتفعة البعد عن االعسار املايل وتدل 

 .(2011:222،راضي ،)الربيعياً الوقت نفسه يعد املصرف اكثر استقرار 
 المبحث الثالث: الجانب القياسي

لنموذج التمان للفشل املايل هي املتغري  Zعتماد الودائع واالئتمان كمتغريات معتمدة و درجة مت ا
 املايل من خالل تطبيق منوذج التمان للمؤسسات املالية ومت قياس معامل املستقل ومت قياس درجة الفشل

 .5%رجة معنوية االحصائي واعتماد د SPSSاالرتباط ابستخدام احلاسب اآليل من خالل تطبيق برانمج 
 بنك اوف امريكا -اوال

الوالايت املتحدة  يف البنوك التجارية هو اثين أكرب :(Bank of America)ابإلجنليزية بنك أوف أمريكا
من حيث لسوقية. كما أنه أكرب بنك أمريكي يقدم اخلدمات املالية وأكربها من حيث القيمة ا األمريكية

 .املمتلكات
الودائع واالئتمان )مليون دوالر( ودرجة التمان لقياس الفشل املايل لبنك اوف امريكا للمدة  (1)جدول 

(2017-2002) 
 التمان Zدرجة االئتمان الودائع 

 Y1 Y2 X السنة

الموجودات المتداولة _ المطلوبات المتداولة 

اجمالي الموجودات
= 𝒙𝟏 

حاالربا قبل الفوائد والضرائب

اجمالي الموجودات
= 𝑿𝟑 

 
األرباح المحتجزة

اجمالي الموجودات
= 𝑿𝟐  

القيمة الدفترية لحقوق الملكية

اجمالي المطلوبات
= 𝒙𝟒 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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2002 362,653 365,447 4.34225694 

2003 371,479 336,819 4.26409972 

2004 406,233 356,148 4.24195251 

2005 551,559 472,645 4.04841528 

2006 632,432 537,218 4.31203961 
2007 672,995 652,417 4.56802488 
2008 717,182 776,154 4.56904224 
2009 831,144 910,878 4.69488655 
2010 980,966 948,805 4.90930366 
2011 988,586 958,331 4.88469706 
2012 1,035,802 938,096 4.87780068 
2013 1,047,782 898,768 4.51021417 
2014 1,089,735 918,641 4.65344264 
2015 1,124,207 898,703 4.68217519 
2016 1,155,860 876,787 4.74544688 
2017 1,222,561 900,433 4.70770509 

-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على القوائم املالية املنشورة لبنك اوف امريكا للمدة  -:املصدر
2002) 

مت حتليل االرتباط لقياس العالقة بني الودائع واالئتمان ودرجة الفشل املايل للبياانت اعاله بواسطة 
 الية يف اجلدول ادانه.ومت التوصل اىل النتائج الت SPSSاحلاسب اآليل وابستخدام الربانمج 

 لبنك اوف امريكا ميثل عالقات االرتباط بني كل من الودائع واالئتمان و درجة الفشل املايل (2)جدول 
 (2002-2017)للمدة 

 Correlations 

  y1 y2 X 

 y1 Pearson الودائع

Correlation 
1 .931** .789** 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed)  .000 .000 

ةالعين  
N 16 16 16 

 y2 Pearson االئتمان

Correlation 
.931** 1 .887** 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed) .000  .000 

 العينة
N 16 16 16 
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Z. Altmanدرجة الفشل المالي X Pearson 

Correlation 
.789** .887** 1 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed) .000 .000  

 العينة
N 16 16 16 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( 2002-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت بنك اوف امريكا للمدة  -املصدر:
 SPSSابستخدام برانمج 

وبني الودائع  Zاعاله عالقة ارتباط قوية بني خماطر الفشل املايل درجة التمان  (2)يوضح جدول رقم
التوايل وهي ذات طبيعة وعلى  (0.00)وبدرجة معنوية بلغت  (78.9% ,88.7%) الئتمان حيث بلغتوا

لنموذج التمان وهو يعين اخنفاض خماطر  Zموجبة هلما اي كلما زادت الودائع و االئتمان زادت درجة 
ودائع واالئتمان الفشل املايل وهذا حيقق الفرض االول والفرض الثالث الذي ينص على ان تتناسب كل من ال

و تظهر قوة ارتباط االئتمان أكرب من قوة ارتباط الودائع وتؤكد  ،مع درجة الفشل املايل لنموذج التمان طرداي
ان زايدة االئتمان ختفض من خماطر الفشل املايل بنسبة أكرب من نسبة اخنفاض درجة الفشل املايل بزايدة 

بينما زايدة  اً خارج اً نك فوائد ال صحاهبا والذي يعد تدفقالودائع وتفسري ذلك ان الودائع يدفع هلا الب
 .داخالً  اً ئتمان تؤدي اىل زايدة الفوائد املقبوضة والذي يعد تدفقاال

 بنك ميزوهو اليابان -ثانيا
 أكرب من واحدة املالية، ميزوهو جملموعة التابعة املتكاملة والشركات لألفراد املصرفية اخلدمات بنك
 ميزوهو. 2017 عام يف الردو  تريليون 1.8 من يقرب ما أصول إبمجايل الياابن، يف اليةملا اخلدمات شركات

 من واسعة جملموعة املالية واخلدمات املنتجات ميزوهو بنك الياابنية يقدم" العمالقة البنوك" من واحدة هي
 وكياانت املالية ساتؤسوامل الكبرية والشركات واملتوسطة الصغرية واملؤسسات األفراد ذلك يف مبا العمالء،

 .طوكيو يف الرئيسي مكتبها مقر يقع. العام القطاع
 (2002-2017)الودائع واالئتمان )دوالر امريكي( ودرجة التمان لبنك ميزوهو للمدة  (3)جدول 
 التمان Zدرجة االئتمان الودائع 

 Y1 Y2 X السنة
2002 642448297 634849206 3.7032489 

2003 600853928 575790644 3.1931223 

2004 733574510 626771450 3.3817859 

2005 748236276 585767958 3.557848 

2006 701175838 556811715 3.670472 

2007 708004946 558593458 3.6851395 

2008 860918578 654777501 3.6003973 
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2009 880714637 717690050 3.4866445 

2010 931078986 668148963 3.555979 

2011 1068961623 754994076 3.5925007 

2012 1103441156 776728868 3.5740706 

2013 1059354584 718553916 3.5965028 

2014 989227383 673352171 3.6402193 

2015 943314641 610419643 3.6839292 

2016 988323128 624495455 3.661832 

2017 1164674639 698197804 3.6268903 

 (2002-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على القوائم املالية املنشورة لبنك ميزوهو للمدة  -املصدر:
ميثل عالقات االرتباط بني كل من الودائع واالئتمان و درجة الفشل املايل لبنك ميزوهو  (4)جدول 

 (2002-2017)للمدة 
 Correlations 

  Y1 Y2 X 

 الودائع

 

Y1 Pearson Correlation 
1 .786** .331 

 درجة المعنوية
 

Sig. (2-tailed)  .000 .211 

 العينة
 

N 16 16 16 

 االئتمان

 

Y2 Pearson Correlation 
.786** 1 .056 

 درجة المعنوية
 

Sig. (2-tailed) .000  .836 

 العينة
 

N 16 16 16 

Z. Altmanدرجة الفشل المالي 

 

X Pearson Correlation 
.331 .056 1 

 درجة المعنوية
 

Sig. (2-tailed) .211 .836  

 العينة
 

N 16 16 16 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ابستخدام  (2002-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت بنك ميزوهو للمدة  -املصدر:
 SPSSبرانمج 
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وبني الودائع و  Zاملايل درجة التمان جدا بني خماطر الفشل  عالقة ارتباط ضعيفةيوضح اجلدول اعاله  
(. 0.836 ,0.211بلغت )وية حيث وعلى التوايل وهي غري معن )5.6% ,33.1%(االئتمان حيث بلغت 

وابلتايل ختفض من  وهو خالف الواقع النظري الذي ينص على ان زايدة الودائع تزيد من السيولة املصرفية
دم قدرته على جذب ودائع جديدة قد يكون تفسري ذلك اىل سوء ادارة البنك وعاطر الفشل املايل و خم

 وضعف قدرته التسويقية للسياسات االئتمانية املتشددة.
 بنك بغداد -ثالثا

 1992مصرف بغداد هو أول مصرف ُرّخص له يف العراق، حيث أنه بدأ ابلعمليات املصرفية يف سنة 
ألعمال املصرفية ا 1998 القتصاد الوطين يف أولواّيته. مارس مصرف بغداد وحىت عامواضعًا حاجات ا

التجارية فقط. مث نوّع حمفظته اخلدمية حىت مشلت اخلدمات املصرفية على نطاق أوسع وذلك بعد أن مسح 
 .املصرفيةع املصارف اخلاصة مبمارسة كافة األنشطة البنك املركزي العراقي جلمي

 (2005-2017)ودائع واالئتمان )مليون دينار( ودرجة التمان لبنك بغداد للمدة ال (5)جدول 
 التمان Zدرجة االئتمان الودائع 

 Y1 Y2 X السنة
2005 2.46E+05 31545 4.664064327 

2006 2.42E+05 48517 4.870449526 

2007 2.55E+05 58101.38 5.341228891 

2008 4.04E+05 47367.12 4.964464553 

2009 6.62E+05 79500 4.472005134 

2010 8.05E+05 180800 4.217194461 

2011 6.99E+05 149782 4.572138616 

2012 1.05E+05 147401 4.553666191 

2013 1.39E+05 219170 4.598055096 

2014 1.49E+05 228904 4.494347675 

2015 8.97E+05 237922 4.053257388 

2016 8.27E+05 240922 4.506325877 

2017 7.06E+05 287922 4.507936884 

 (2005-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على القوائم املالية املنشورة لبنك بغداد للمدة  -املصدر:
ميثل عالقات االرتباط بني كل من الودائع واالئتمان و درجة الفشل املايل لبنك بغداد للمدة  (6)جدول 

(2017-2005) 
 Correlations 

  y1 y2 X 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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 y1 Pearson الودائع

Correlation 
1 .402 -.567-* 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed)  .173 .043 

 العينة
N 13 13 13 

 y2 Pearson االئتمان

Correlation 
.402 1 -.640-* 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed) .173  .019 

 العينة
N 13 13 13 

Z. Altmanدرجة الفشل المالي X Pearson 

Correlation 
-.567-* -.640-* 1 

 درجة المعنوية
Sig. (2-tailed) .043 .019  

 العينة
N 13 13 13 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ابستخدام  (2005-2017)من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت بنك بغداد للمدة  -املصدر:
 SPSSبرانمج 

بة عكسية بني خماطر الفشل املايل ة جدا وهي ذات طبيعة سالاعاله عالقة ارتباط ضعيف يوضح جدول
وعلى التوايل وهي معنوية  (-56.7% ,-64%)وبني كل من الودائع و االئتمان حيث بلغت  Zدرجة التمان 
التمان  Z. واليت تعين ان زايدة الودائع واالئتمان يؤدي اىل اخنفاض درجة (0.043 ,0.019)حيث بلغت 

 Zاطر الفشل املايل حيث ان منوذج التمان كلما زادت درجة ايل واليت تعين ارتفاع خمملخاطر الفشل امل
اخنفضت خماطر الفشل املايل وابلعكس ويتحقق الفرض الثاين والرابع يف ان عالقة بني كل من الودائع 

ل مريكا. وكذلك يظهر اجلدو واالئتمان وبني درجة الفشل املايل تتناسب عكسيا وهو عكس بنك اوف ا
وهي غري  (17.3%)وبلغت درجة املعنوية  (40.2%)لودائع واالئتمان اليت بلغت االرتباط الضعيف بني ا

معنوية مما يعين ان الزايدة يف الودائع واليت تعين زايدة تكاليف الودائع ال يقابلها زايدة يف االئتمان املمنوح 
ثل سوء ادارة اخنفاض االرابح والذي مي ني أي زايدة التكاليف أواي اخنفاض االرابح ويف كال احلالت

 .املوجودات واملطلوابت تؤدي اىل زايدة درجة الفشل املايل
 مقارنة عالقة قوة وطبيعة ومعنوية االرتباط بني البنوك عينة الدراسة

 جلميع بنوك عينة ميثل عالقات االرتباط بني كل من الودائع واالئتمان و درجة الفشل املايل (7)جدول 
 البحث
 Zعالقة االرتباط مع درجة  املتغريات  البنك

 التمان للفشل املايل
 املعنوية طبيعة االرتباط

 معنوي + قوي الودائع اوف أمريكا
 معنوي + قوي االئتمان 
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 غري معنوي + ضعيف جدا الودائع ميزوهو )الياابن( 
 غري معنوي + ضعيف جدا االئتمان 

 يمعنو  - ضعيف الودائع )العراق(بغداد 
 معنوي - متوسط االئتمان 

 من اعداد الباحث -املصدر:
اتفق بنك اوف امريكا وبنك بغداد حول وجود عالقة فعالة خصوصا يف بنك اوف امريكا حيث 

وتستخدم كانت قوية جدا ومعنوية ولكنها ذات طبيعة خمتلفة. وتطبق ادارة بنك اوف امريكا هنجا علميا 
وض البحث متجلية يف بنك على مساحة واسعه من العامل لذلك كانت فر تكنولوجيا متطورة وينتشر عملها 

اوف امريكا حيث ان زايدة الودائع تؤدي اىل زايدة درجة االمان وتبتعد عن درجة الفشل املايل وينطبق 
أكثر منه يف زايدة الودائع لعالقة ذلك على االئتمان وكذلك تتأثر درجة الفشل املايل بزايدة االئتمان 

ايل. بينما اتفق بنك ميزوهو ابلعالقة الطردية بني كل من باط االقوى بني االئتمان ودرجة الفشل املاالرت
اما  .الودائع واالئتمان وبني درجة الفشل املايل مع بنك اوف امريكا ولكن عالقات االرتباط مل تكن قوية

فشل املايل ولعل اخنفاض مستوى ة عكسية بني الودائع واالئتمان ودرجة الالعالق ةبنك بغداد فكانت طبيع
 ملصرفية على مستوى اجلمهور وقلة االستثمارات وتنويعها يقف خلف العالقة العكسية.الثقافة ا

ونتيجة للتطور احلاصل يف البنوك االمريكية ومنها بنك اوف امريكا سواء بتطور وسائل الدفع االلكرتوين 
نك او امريكا مثاال وتقدميه خلدمات الصريفة الشاملة جيعل ب السواق املالية وتنوع الطرق االستثماريةوتطور ا

 منوذجيا ملوضوع البحث.
 االستنتاجات

تعتمد طبيعة العالقة بني كل من الودائع واالئتمان وبني درجة الفشــــــل املايل لنموذج التمان على اداء  .1
بزايدة الودائع العالقـــة طرديـــة اي تنخفض خمـــاطر االئتمـــان كـــانـــت   اً البنـــك كلمـــا كـــان االداء جيـــد

 .وابلعكسواالئتمان 
كانت قوة عالقة االرتباط بني االئتمان ودرجة الفشـــــــــــــــل املايل اكرب من قوة ارتباط الودائع مع درجة  .2

 املخاطرة.الفشل املايل اي على ادارة البنك التحفظ بدرجة كبرية يف منح االئتمان لتقليل 
انعكس على تكوين عالقــات غري معنويــة  ادارة الودائع واالئتمــان يف بنــك ميزوهو ضـــــــــــــــعف كفــاءة .3

 البنك.ب ارتفاع خماطر تسب
ليس ابلضـــــــــــــــرورة ان تكون طبيعة العالقات بني كل من الودائع واالئتمان وبني درجة الفشـــــــــــــــل املايل  .4

ءة ادارة االئتمان تعتمد طبيعة العالقات ســـــــــــــواء اجيابية او ســـــــــــــلبية على كفامتشـــــــــــــابه بني البنوك بل 
 والودائع لكل بنك.

 صياتتوال

اعتماد هنج علمي إلدارة الودائع واالئتمان ودراسة عالقتهما مع درجة الفشل املايل بصورة مستمرة  1.
 لتحديد املسار الكفوء ألداء البنك.
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 .ة الودائعالرتكيز على السياسات االئتمانية يف منح االئتمان لتخفيض املخاطر أكثر منه على ادار  2.

يهها حنو قنوات استثمارية متنوعة لتقليل زايدة الودائع وجذهبا وتوجضرورة اعتماد طرق جديدة ل 3.
 .املخاطر
ضرورة استقراء البيئة اخلارجية للبنك خصوصا التقلبات اليت حتدث يف املتغريات االقتصادية كالتضخم  4.

 واسعار الفائدة واسعار الصرف لتأثريها املباشر على خماطر الفشل املايل.
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 جزاء على االدارة المتعاقدة االختصاص القضائي في ايقاع ال

 )دراسة مقارنة(

The Jurisdictional Competence of Imposing Sanctions 

on the Contractual Administration (A Comparative 

Study) 
 Rafah K. Karbel .ofAssist. Pr (1) رفاة كريم كربل أ.م.د.

 Khalidi-ir A. AlKhudessist. Lect. A (2)خضير عبد الحسين الخالدي م.م.

 الملخص

ينصب على حتديد القضاء املختص بتقرير اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة يف جمال مسؤولية ان نطاق حبثنا 
اإلدارة اليت تثار يف اطار عقودها للقانون العام )العقود اإلدارية( الناجتة اما عن اخالهلا ابلتزاماهتا التعاقدية 

كورة امتيازات السلطة العامة اليت متارسها ناء تنفيذ العقد اذ تتجلى يف العقود املذ او عن تدخالهتا املشروعة اث
 اإلدارة إزاء االفراد فهي عقود إدارية ختضع الحكام القانون العام والختصاص القضاء اإلداري.

 الكلمات املفتاحية: االختصاص القضائي يف إيقاع اجلزاء، اإلدارة املتعاقدة، العقود اإلدارية.
Abstract 
The scope of the research identifies the legal authority which determines 

the penality of the contracting administration in terms of its responsibility for 

contracts within the public law (administrative contracts). This responsibility 

results either from non-commitment to contracts or legitimate interventions 

during implementing the contracts. 

The privileges of the public authority practiced by the administration on 

the individuals manifest themselves in the mentioned contracts. These are 

                                                        
 كلية القانون.  جامعة اببل/ -1
 رائسة جامعة القاسم اخلضراء. -2
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 administrative contracts subject to the provisions of the public law and the 

jurisdiction of the administrative judiciary. 

 المقدمة

 اواًل: موضوع البحث واهميتة
تلجأ اإلدارة العامة يف سبيل القيام أبعماهلا اإلدارية سواء تعلق بتسيري املرافق العامة او ابستغالل أمواهلا 

تتمثل األوىل ابلقرار اإلداري اما الثانية فتتمثل ابلعقد اإلداري وتصريف شؤوهنا اليومية اىل احدى وسيلتني 
فاالدارة تلجأ اىل االتفاق مع االفراد او املؤسسات املختلفة فتتولد بينهما عقود حتدد حقوق والتزامات كل 

من لعديد من العقود املذكورة لتسيري نشاطها طرف منهما فاالدارة العامة تكون دائمًا يف حاجة البرام ا
والعقود اليت تربمها اإلدارة ليست دائمًا عقودًا إدارية اذ تتعدد هذه العقود  ،اجل حتقيق املصلحة العامة

حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون اخلاص تكون فيها اإلدارة يف مرتبة االفراد العاديني 
وهذه الطائفة من العقود اإلدارية ختضع الحكام ؤجر مثلهم وال تظهر مبظهر السلطة العامة فتبيع وتشرتي وت

القانون اخلاص مع اتباع القيود اخلاصة وتعامل معاملة العقود املدنية اليت يربمها االفراد فيما بينهم وختضع 
 الختصاص القضاء العادي.

مسؤولية  ير اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة يف جمالان نطاق حبثنا ينصب على حتديد القضاء املختص بتقر 
اإلدارة اليت تثار يف اطار عقودها للقانون العام )العقود اإلدارية( الناجتة اما عن اخالهلا ابلتزاماهتا التعاقدية 

متارسها او عن تدخالهتا املشروعة اثناء تنفيذ العقد اذ تتجلى يف العقود املذكورة امتيازات السلطة العامة اليت 
 دارية ختضع الحكام القانون العام والختصاص القضاء اإلداري.اإلدارة إزاء االفراد فهي عقود إ

ومن ابرز امتيازات السلطة العامة يف جمال العقود اإلدارية سلطة اإلدارة يف توقيع جزاءات على املتعاقد 
ثبوت ة اخالل اإلدارة املتعاقدة ابلتزاماهتا و معها يف حالة اخالله ابلتزاماته التعاقدية والقانونية اما يف حال

مسؤوليتها التعاقدية فان اجلزاء املرتتب على ذلك يتمثل يف منح املتعاقد معها حق املطالبة بفسخ العقد 
 والتعويض عن االضرار اليت اصابته سواء قامت هذه املسؤولية على أساس اخلطأ او غري خطأ.

جب توقيع جزاء عليها فاذا ية يستو الفة اإلدارة يف التزاماهتا العقدفالقاعدة األساسية تتمثل يف ان خم
كانت اإلدارة تستطيع ابرادهتا املنفردة توقيع جزاء على املتعاقد معها فان املتعاقد ال ميلك هذه السلطة وامنا 

رة املتعاقدة عليه اللجوء اىل القضاء من اجل اقتضاء حقه فتحديد القضاء املختص يف إيقاع اجلزاء على اإلدا
ة حلماية املتعاقد معها )الطرف الضعيف يف العقد( وضمان حقوقه جتاه اإلدارة من األمهية مبكان كونه وسيل

فاذا كان تنفيذ العقد من قبله يتطلب منه بذل قدر غري عادي من احلرص والعناية اال ان ذلك ال يعين 
ارة  عدم اقدام االفراد على التعاقد مع االدالتضحية حبقوقه املستمدة من ذلك العقد واال أدى ذلك اىل

فتفقد اإلدارة وسيلة من اجنع الوسائل يف تسيري مرافقها العامة فاملتعاقد مع اإلدارة هو الطرف الضعيف يف 
العقد وهو شخص يسعى لتحقيق الربح او املقابل املايل احملدد يف العقد والذي يشكل اهم حقوقه على 

ن منطق الرضائية بوصفها جوهر فكرة  ينبغي على اإلدارة احرتامها انطالقًا ماالطالق تلك احلقوق اليت
العقد سواء يف القانون اخلاص او القانون العام. ولكن ما هو احلل اذا مل حترتم اإلدارة حقوق املتعاقد معها 

حقوق  وتعسفت يف استخدام سلطاهتا املمنوحة هلا مبوجب العقد اإلداري؟ فهل هنالك وسيلة حلماية
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يف تقرير نظام املسؤولية التعاقدية لإلدارة ومنح اختصاص إيقاع جزاء  املتعاقد مع اإلدارة؟ اإلجابة تكمن
املسؤولية املذكورة اىل جهة موضوعية حمايدة تراعي عنصر املنفعة العامة وامتيازات السلطة العامة اليت تسود 

 ال وهي القضاء اإلداري.فكرة العقود اإلدارية دون التضحية حبقوق املتعاقد ا
 بحث.ثانيًا: مشكلة ال

يثري موضوع االختصاص القضائي يف إيقاع اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة مشكلة تتعلق ابلقصور التشريعي 
الذي يعرتي مسألة حتديد القضاء املختص يف جمال منازعات العقود اإلدارية بشكل عام واملسؤولية التعاقدية 

يتداركها املشرع على الرغم من مناداة الفقه زاء عليها بشكل خاص هذه املشكلة اليت مل لإلدارة وايقاع اجل
العراقي بضرورة وضع حل للمشكلة املذكورة ومنح االختصاص املذكور للقضاء اإلداري اسوًة بدول القانون 

 املقارن ويف مقدمتها فرنسا ومصر.
 ثالثًا: منهجية البحث.

نسعى من خالهلا استعراض ملقارنة اليت أسلوب الدراسة التحليلية ا سيتم تناول موضوع البحث وفق
وحتليل اهم القواعد القانونية الوطنية واملقارنة املتعلقة مبوضوع البحث وكذلك نوضح ما تبناه القضاء والفقه 

 يف فرنسا ومصر والعراق يف هذا اجملال.
 رابعًا: تقسيم البحث.

جواز إيقاع اجلزاء لى مبحثني نبني يف األول قاعدة عدم عيمه تستلزم الدراسة يف موضوع البحث تقس
من قبل املتعاقد مع اإلدارة من حيث توضيح أساس هذه القاعدة يف املطلب األول اما املطلب الثاين 
فنتناول فيه الدفع بعدم التنفيذ من قبل املتعاقد مع اإلدارة ونتناول يف املبحث الثاين القضاء املختص ابيقاع 

طة قاضي اإللغاء يف توقيع اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة يف اء على اإلدارة املتعاقدة من حيث حدود سلاجلز 
 املطلب األول اما املطلب الثاين فنتطرق فيه اىل حدود سلطة قاضي العقد يف توقيع اجلزاء املذكور.
 المبحث األول: عدم جواز إيقاع الجزاء من قبل المتعاقد مع االدارة 

دئ املستقرة يف القضاء والفقه اإلداري أن االدارة متلك مجلة من السلطات يف جمال العقد ملبامن ا
اإلداري من أبرزها سلطتها يف إيقاع جزاءات ضد املتعاقد معها إذا ما اخل أو قصر يف تنفيذ التزاماته وتتنوع 

ة وأخرى ضاغطة وأخرياً ماليءات هذه اجلزاءات وختتلف من حيث شدهتا وأثرها جتاه املتعاقد فهناك جزا
هناك اجلزاءات النهائية اليت تشمل سلطتها يف فسخ العقد نتيجة خلطأ املتعاقد والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا من هي اجلهة املختصة إبيقاع اجلزاء ضد االدارة إذا ما قصرت يف تنفيذ التزاماهتا التعاقدية وثبتت 

 ؟اإلدارةطة أو امتياز إيقاع اجلزاء جتاه د سلتعاقمسؤوليتها التعاقدية؟ وهل ميلك امل
لإلجابة عن هذه التساؤالت نقول أبن القاعدة يف هذا اجملال تقضي أبن املتعاقد ال يستطيع أن يوقع 

وإذا كان األمر كذلك فهل ميلك املتعاقد  ،اجلزاء بنفسه على االدارة فليس أمامه إال أن يسلك سبيل القضاء
 اته التعاقدية يف حالة أن االدارة مل تنفذ التزاماهتا مبوجب العقد اإلداري؟تزامذ الأن يدفع بعدم تنفي
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وأتسيساً على ما تقدم ارأتينا تقسيم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب األول أساس قاعدة  
من قبل  نفيذالت عدم جواز إيقاع اجلزاء من قبل املتعاقد مع االدارة ويف املطلب الثاين نتناول الدفع بعدم

 اإلدارة.املتعاقد مع 
 أساس قاعدة عدم جواز إيقاع الجزاء من قبل املتعاقد مع االدارة: املطلب األول

إذا كانت االدارة تستطيع مبوجب سلطتها اليت منحها هلا القانون أن توقع جزاءات على املتعاقد حتثه 
من التزاماته التعاقدية أو امتنع عن تنفيذ اخل أبي إذا ما  ،اإلداريعلى التنفيذ ويف املواعيد احملددة ابلعقد 

فإخالل املتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية ال يقتصر على أن يكون إخالل  ،العقد أو أتخر أو أمهل يف التنفيذ
ري ابملرفق وان اتصال العقد اإلدا ،ابلتزام عقدي وإمنا فيه أيضًا مساس ابملرفق العام الذي يتصل ابلعقد

تعد كلها أساساً ملنح االدارة سلطة توقيع  ،ى حسن سري املرفق العام ابنتظام واطرادوضرورة احلرص عل العام
وبعبارة أخرى أن أساس منح االدارة سلطة توقيع اجلزاء على املتعاقد يتمثل يف  ،(3)اجلزاء على املتعاقد معها

حسن وضمان استمرار  حبكم وظيفتها عنها هي املسؤولة دعأن االدارة هتدف إىل حتقيق املنفعة العامة ب
 .(4)وكذلك لدفع اخللل الذي يصيب املرفق العام من تقصري املتعاقد ،سري املرفق العام ابنتظام واطراد

فأن املتعاقد ال  ،فإذا كانت االدارة تستطيع توقيع جزاء على املتعاقد معها من دون اللجوء إىل القضاء
فليس أمامه إال أن يسلك سبيل القضاء وهذا ما ذهبت إليه  ،الدارةزاء بنفسه على ايستطيع توقيع اجل

احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل انه ))ال جيوز للمتعاقد مع االدارة أن يفسخ العقد املربم معها بقرار منه 
وأساس  –نه بذلك إذا ما وجدت مربرات الفسخ بل يتعني عليه أن يلجأ إىل القضاء للحصول على حكم م

فسخ العقد اإلداري كأصل عام أمر ترتخص فيه جهة االدارة ضماان حلسن سري املرفق العام وليس ذلك أن 
 .(5)((للمتعاقد معها إال حق املطالبة ابلتعويض أن كان له مقتضى

ساس يتضح من ذلك أن أساس قاعدة عدم جواز توقيع اجلزاء من قبل املتعاقد على االدارة هو ذات األ
يف توقيع اجلزاء على املتعاقد أال وهو املنفعة العامة اليت هتدف االدارة إىل يه سلطة االدارة الذي تقوم عل

 حتقيقها ومقتضيات سري املرفق العام ابنتظام واطراد.
 الدفع بعدم التنفيذ من قبل املتعاقد مع االدارة  :املطلب الثاني

فيمكن أن نتسأل هل جيوز للمتعاقد  ،الدارةزاء بنفسه على اإذا كان املتعاقد ال ميلك سلطة توقيع اجل
وإذا  ؟مع االدارة يف العقد اإلداري أن يدفع بعدم تنفيذ العقد إذا مل تنفذ االدارة املتعاقدة التزاماهتا العقدية

 ؟كان جيوز له ذلك فما الشروط الالزمة للتمسك ابلدفع بعدم التنفيذ
                                                        

وما  443ص ،2009 ،بدون جهة طبع ،الوسيط يف القانون اإلداري ،ينظر يف ذلك الدكتور ماهر صاحل عالوي اجلبوري -3
لقومي لإلصدارات املركز ا ،لتعويض اإلداري يف الفقه وقضاء جملس الدولةدعوى ا ،وكذلك الدكتور عبد العزيز عبد املنعم خليفة .بعدها

أشار إليه بالل أمني زين  1957 /24/11وكذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري يف مصر بتاريخ  .245ص ،2010 ،مصر ،القانونية
 .530ص ،2011 ،االسكندرية ،دار الفكر العريب ،1ط ،املسؤولية التعاقدية والغري تعاقدية )دراسة مقارنة( ،الدين

دراسة )سلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقدين معها يف العقود اإلدارية وضوابطها ،ينظر يف ذلك الدكتور طارق سلطان -4
 .130ص ،1998 (،مقارنة

شار إليه حممد سعيد أ ،1978 /28/1والصادر بتاريخ  (1127)ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  -5
جامعة عني  ،كلية احلقوق  ،رسالة دكتوراة ،األسس العامة حلقوق والتزامات املتعاقد مع االدارة يف تنفيذ العقد االداري ،نيحسني أم

 .294، ص1983،مشس



  

 االختصاص القضائي يف ايقاع اجلزاء على االدارة املتعاقدة )دراسة مقارنة( 

223 

م التنفيذ تقوم يف جمال القانون قاعدة الدفع بعد البد من القول أنقبل اإلجابة عن هذه التساؤالت 
اخلاص على اعتبار جوهري مؤداه انه إذا كان للدائن يف العقد امللزم للجانبني أن يطلب فسخ العقد إذا مل 

يذه فأن له من ابب أوىل بدالً من أن يتحلل من التزامه أن يقتصر على وقف تنف ،يقم املدين بتنفيذ التزامه
 .(6)دين التزامهحىت ينفذ امل

إذ  ،وان الدفع بعدم التنفيذ يف جمال القانون اخلاص يعد حقًا لكل متعاقد يف العقود امللزمة للجانبني
يستطيع املتعاقد أن ميتنع عن تنفيذ ما ألتزم به يف مواجهة املتعاقد األخر الذي مل ينفذ التزامه الناشئ عن 

ض الزمين بني االلتزامات احلالة دف إىل كفالة استمرار التعار فهذا احلق له طابع وقائي يه ،(7)العقد ذاته 
 .(8)املتقابلة

 ة شروط وميكن إجيازها ابأليت:ويشرتط للتمسك ابلدفع بعدم التنفيذ عد
 الشرط األول: أن تكون هنا  التزامات متقابلة يرتبها العقد بني طرفيه:

والتزام كل منهما مرتتب على  ،خريعين ذلك انه يفرتض وجود شخصني كل منهما دائن ومدين لأل
تبادلة أو املتقابلة فمثاًل عقد والعقود اإلدارية تعد من العقود ذات االلتزامات امل ،(9)التزام األخر ومرتبط به

األشغال العامة إذا كان حمله بناء مدرسة مثاًل فأن سبب التزام املقاول املتعاقد ببناء تلك املدرسة هو التزام 
املقابل املايل  وسبب التزام جهة االدارة بدفع ،املتعاقدة بدفع املقابل املايل املتفق عليه يف العقدجهة االدارة 
 .(10)قاول ببناء املدرسة هو التزام امل

 الشرط الثاين: أن يكون االلتزام ال ي يدفع بعدم تنفي ه واجب التنفي  وحال األداء:
م الذي تطيع أن يدفع بعدم التنفيذ إذا مل يكن االلتزاويعين هذا الشرط أن املتعاقد مع االدارة ال يس

فإذا كان العقد يوجب على احد  ،ذ حاالً يدفع بعدم تنفيذه التزامًا مستحق الوفاء أي انه واجب التنفي
فمثالً  ،املتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه أواًل قبل املتعاقد األخر فال حيق له االنتفاع من الدفع بعدم التنفيذ

فليس للطرف الذي جيب  ،تطيع أن حيبس العني املبيعة لعدم دفع الثمن إذا كان الثمن مؤجالً بائع ال يسال
 .(11)نفيذ أن يتمسك ابلدفع بعدم التنفيذعليه تعجيل الت

                                                        
وكذلك  ،1006ص، 1953 ،القاهرة،5ج ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،ينظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري -6

املعدل على )لكل من التزم أبداء شيء أن ميتنع عن الوفاء به  1951لسنة  49ن القانون املدين العراقي رقم ( م1 /282نص املادة )
( من القانون املدين املصري رقم 161، وكذلك نص املادة )(مادام الدائن مل يوف ابلتزام يف ذمته نشأ بسبب التزام املدين وكان مرتبطا به

لعقود امللزمة للجانبني إذا كانت االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من املتعاقدين أن املعدل على )يف ا 1948لسنة  131
 ميتنع عن تنفيذ التزامه إذا مل يقم املتعاقد األخر بتنفيذ ما التزم به(.

 .1009ص ،املصدر السابق ،ينظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري -7
 .375، ص2010 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التوازن يف العقد اإلداري الدويل ،بيومي املصريينظر يف ذلك الدكتور حازم  -8
التوازن يف  ،، وكذلك الدكتور حازم بيومي املصري1009ص ينظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري، املصدر السابق، -9

 .375ص ،ابقاملصدر الس ،العقد اإلداري الدويل
جامعة  ،سلطة القاضي ازاء العقد االداري )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراة ،ينظر يف ذلك الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا -10

 .447ص ،2007 ،القاهرة
 714ص،بدون اتريخ نشر ،لبنان ،بريوت ،اجملمع العريب االسالمي،نظرية العقد :ينظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري -11
 .اوما بعده
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 :الشرط الثالث: جيب مراعاة حسن النية عند التمس  ابلدفع بعدم التنفي  
وهو مبدأ أخالقي قبل  ،غلو مبدأ العقد شريعة املتعاقدين يلعب مبدأ حسن النية دوراً كبرياً يف احلد من

وأن التزام املتعاقد بتنفيذ التزامه  ،رينة قانونية عامةوهو ق ،أن يكون مبدأ قانونياً ومبدأ حسن النية أمر مفرتض
 .(12)حبسن نية يعد تطبيقاً للقواعد العامة يف تنفيذ العقود

ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا  ،ز له أن يدفع بعدم تنفيذ العقدومن نتائج هذا الشرط أن املتعاقد ال جيو 
فال جيوز ألي من املتعاقدين أن  ،كان االلتزام املقابل كاد أن يكمل نفاذه وأصبح ما مل ينفذ منه ضئيالً 
 فمن حسن النية يف التنفيذ غض ،يتمسك بتنفيذ العقد تنفيذاً حرفياً مبا يؤدي إىل اإلضرار ابملتعاقد األخر

 دم التنفيذ الذي ميثل إخالالً هبذا الشرط اثنوايً.مىت كان ع ،الطرف عن هذا الشرط
أما يف جمال القانون اإلداري فاألصل ال جيوز للمتعاقد مع االدارة يف العقد اإلداري أن يتمسك ابلدفع 

، وذلك الن قاعدة (13)كنابعدم التنفيذ حبجة أن االدارة مل تقم بتنفيذ التزاماهتا العقدية مادام هذا التنفيذ مم
، (14)رافق العامة ابنتظام واطراد أتىب أن ميتنع املتعاقد مع االدارة عن تنفيذ التزاماته مادام يف وسعه ذلكسري امل

وإمنا هي عالقة تعاون  ،فالعالقة اليت تربط املتعاقد مع االدارة ال تقف عند حد نصوص العقد املربم بينهما
 .(15)رفق العاموتعاضد من اجل تسيري امل

ولة الفرنسي يف العديد من القضااي أن املتعاقد مع االدارة ليس له احلق يف إيقاف وقد أكد جملس الد
بسبب إخالل االدارة ببعض التزاماهتا  ،األشغال العامة أو وقف نشاط املرفق العام املعهود إليه إدارته

 .(16)التعاقدية ما مل يؤِد ذلك إىل استحالة التنفيذ
إىل انه ال جيوز للمتعاقد مع االدارة يف العقد اإلداري أن يدفع اء اإلداري يف مصر فقد ذهب القضأما 

ومن مث فال جيوز له عندما تطالبه االدارة بتنفيذ التزاماته أن يدفع بعدم التنفيذ ويطالب االدارة  ،بعدم التنفيذ
به املتعاقد مع   جيوز أن يتمسكبعدم التنفيذ ال فاألصل أن الدفع، املتعاقدة أن تقوم بتنفيذ التزاماهتا أوالً 

وهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا يف مصر)وحيث أن قضاء هذه احملكمة  ،االدارة يف العقود اإلدارية
                                                        

، 193ص ،2010 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،العقود اإلدارية :ينظر يف ذلك الدكتور حممود خلف اجلبوري -12
وال يقتصر العقد -2جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  –1( مدين عراقي 150ونص املادة )

تقابلها املادة  .ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام ،رد فيهملتعاقد مبا و على إلزام ا
( حيث نصت )... 29/3/1970بتاريخ  676وكذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف القضية رقم ) ،( مدين مصري148)

ميكن التعرف على النية املشرتكة للمتعاقدين من شروط التعاقد وطبيعته  ،فيذها حبسن نيةية هو واجب تنإذ أن األصل يف العقود اإلدار 
رسالة  ،فسخ العقد االداري قضائيا خلطا االدارة، .( أشارت إليه سحر جبار يعقوب.وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بني املتعاقدين

هيئة  /1967حقوقية /  /1229حكم حمكمة التمييز يف القرار رقم ). وكذلك 61ص،،2003،جامعة اببل ،كلية القانون  ،ماجستري
..( .جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)( حيث جاء فيه 1968/  1/  27عامة بتاريخ 

 .61ص ،املصدر السابق ،أشارت إلية سحر جبار يعقوب
دار الفكر  ،4ط ،دراسة مقارنة() األسس العامة للعقود اإلدارية ،.سليمان حممد الطماويالدكتورينظر يف ذلك  -13

 .548ص ،1984،العريب
، 1977 ،2ط ،إجراءات التقاضي( -القضاء الكامل -قضاء اإللغاء )القضاء اإلداري  ،ينظر يف ذلك الدكتور حممود حلمي -14

 .295ص
 ،األسس العامة اللتزامات وحقوق املتعاقد مع االدارة يف تنفيذ العقد اإلداري ،سني أمنيينظر يف ذلك الدكتور حممد سعيد ح -15

 .395ص ،مصدر سابق
(، وحكمه بتاريخ Dolfini( يف قضية )1925 /27/12ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ ) -16

اية مصاحل املتعاقد املشروعة يف العقد االداري مح ة جي،أشار إليهما السيد طاهر طالب التكم (Bellard( يف قضية )21/12/1937)
 .188ص ،(2هامش رقم ) ،1976،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة  ،)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري
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قد استقر على أن من األصول املقررة يف تنفيذ العقود اإلدارية اليت تتصل بتسيري املرافق العامة وتغليب وجه 
اصة انه ليس للمتعاقد مع االدارة الدفع بعدم التنفيذ للتحلل من ة العامة على مصاحل األفراد اخلاملصلح

التزاماته وال يسوغ له االمتناع عن الوفاء ابلتزاماته حبجة أن مثة إجراءات إدارية أدت إىل اإلخالل ابلوفاء 
طاملا كان ذلك ق العامة االستمرار يف التنفيذ بل يتعني عليه إزاء اعتبارات تسيري املراف ،أبحد التزاماهتا قبله

مث يطالب جهة االدارة ابلتعويض عن إخالهلا ابلتزاماهتا إذا كان لذلك مثة مقتضى وكان له  ،يف استطاعته
وال يسوغ االمتناع عن التنفيذ إبرادة املتعاقد مع االدارة املنفردة وإال وجبت مسألته عن تبعة  ،فيه وجه حق
 .(17)فعلة السليب(

مبحكمة التمييز االحتادية فقد ذهب إىل خالف ذلك ويتضح ذلك من  أما القضاء العراقي متمثالً 
خالل اجتاه حمكمة التمييز االحتادية إذ قضت )إذا تعهد الطالب ابخلدمة ومل تصدر الدائرة أمرا بتعيينه 

فية اللتزاماهتا وال يغين عن موظفا وفق شروط العقد بعد خترجه مدة طويلة من الزمن فتعد الدائرة غري مو 
وهذا تطبيق لنظرية الدفع بعدم التنفيذ أو االمتناع  ،ك تعيينه مستخدم وساغ للطالب التحلل من التزامهذل

وال غضاضة من األخذ هبا وتطبيقها إذ إهنا من املبادئ الفقهية العامة ولو مل أيخذ هبا  ،املشروع عن الوفاء
مجيع الوقائع ولكنه قد نص على بعض دين ابعتبارها نظرية تنبسط على الشارع العراقي يف القانون امل

. ومن اجلدير ابلذكر أن هذه العقود (18)تطبيقاهتا كحق احلبس الذي يقصد به حبس املبيع حىت دفع الثمن(
ال تعد عقودا إدارية لعدم وجود سلطة لإلدارة عليها يف الوقت احلاضر كعقد تعهد الطالب أبداء اخلدمة 

 إكمال دراسته. بعد
هو عدم جواز متسك املتعاقد مع االدارة ابلدفع بعدم التنفيذ، وذلك حرصاً وضماانً فإذا كان األصل 

فهذا  ،حلسن سري املرفق العام الذي يتصل به العقد وتغليباً للمصلحة العامة على مصلحة املتعاقد اخلاصة
 ه.األصل ليس مطلقاً بل له ضوابط حتدده وحاالت توقف سراين

جواز الدفع بعدم التنفيذ يف العقود اإلدارية كما بينا سابقاً هو انتظام فإذا كان اهلدف من مبدأ عدم 
فهناك حاالت مسح هبا القضاء يف اخلروج على املبدأ والسماح للمتعاقد  ،سري املرافق العامة ابنتظام واطراد

كما أن تطبيق املبدأ ،  (19)دوام سري املرافق العامة مع االدارة ابلدفع بعدم التنفيذ يف احلاالت اليت ال تؤثر يف
على تلك احلاالت اليت ال تؤثر يف سري املرفق العام قد يؤدي إىل إعاقة املتعاقد من القيام بتنفيذ التزامه ومن 

ومقتضيات حسن النية  (20)فضاًل عن جمافاة ذلك لقواعد العدالة ،مث يؤدي إىل عكس املقصود من إقراره
 ز للمتعاقد فيها الدفع بعدم التنفيذ هي:، ومن احلاالت اليت جيو (21)لعقديف تنفيذ ا

                                                        
( أشار إليه الدكتور حازم بيومي 9/2/1999بتاريخ  618ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -17

( أشار إليه 4/4/2000بتاريخ  1734. وكذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم )378-377ص ،ر سابقمصد ،رياملص
، 2004 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، الكتاب الثاين ،قوانني املزايدات واملناقصات والعقود اإلدارية ،الدكتور حممد ماهر أبو العينيني

 .15ص
املصدر  ،( أشار إليه السيد طاهر طالب19/11/1956بتاريخ  1956ح/ /1722التمييز رقم ) ر حمكمةينظر يف ذلك قرا -18

 .152ص ،السابق
 .380ص ،املصدر السابق ،التوازن يف العقد اإلداري الدويل ،ينظر يف ذلك الدكتور حازم بيومي املصري -19
 .50ص ،املصدر السابق ،ينظر يف ذلك الدكتور حممد ماهر أبو العينيني -20
 ،مصدر سابق ،األسس العامة اللتزامات وحقوق املتعاقد مع االدارة ،ينظر يف ذلك الدكتور حممد سعيد حسني أمني -21

 .397ص
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 احلالة األوىل: العقود اليت ال تتصل مباشرة بتسيري املرفق العام: 
وال يؤدي الدفع بعدم تنفيذها إىل هتديد لسري  ،فهناك بعض العقود ال تتصل مباشرًة بتسيري املرفق العام

فإذا ما أخلت االدارة ابلتزاماهتا الناجتة  ،نيت تصييف للعاملعقود شراء وحدا ومن هذه العقود ،املرفق العام
ففي  ،عن هذه العقود وامتنعت عن دفع املقابل املايل املتفق عليه يف العقد يف وقته احملدد للمتعاقد معها

الدفع ال يعد مؤثرا هذه احلالة ميكن للمتعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ حىت تفي االدارة ابلتزاماهتا، الن هذا 
 .(22)رفق العاميف سري امل

احلالة الثانية: إذا أد  تقصري االدارة يف تنفي  التزاما ا العقدية إىل استحالة تنفي  املتعاقد 
  :اللتزاماته

 ،قد يؤدي توقف االدارة أو تقصريها عن تنفيذ التزاماهتا العقدية إىل استحالة قيام املتعاقد بتنفيذ التزاماته
ال سيما إذا كانت هذه االستحالة  ،املعقول أن يطلب من املتعاقد تنفيذ التزام يستحيل تنفيذه غري فمن

وهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا يف مصر من  ،ترجع إىل إخالل االدارة ابلتزاماهتا الواردة يف العقد
عملية بسبب تعرض رجال اإلصالح ذ التنفيمىت كان الثابت انه قد حيل بني املتعاقد والبدء يف )انه )

األمر الذي ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية ملدة جاوزت السنة منذ صدور أمر التشغيل دون  ،الزراعي
ومن مث فأنه  ،أن تقوم اهليئة املتعاقدة بتنفيذ التزامها تسليم الطاعن مواقع العمل ومتكنه من البدء يف التنفيذ

فأن عدم قيام اهليئة املذكورة بتسليم مواقع  ،لتنفيذ العملية هي شهران فقط حددتليت إذا الحظ أن املدة ا
العمل إىل القطاع طيلة عام أبكمله هو مما سبق معه القول أبهنا قد أخلت إخالال جسيما بواجبها حنو 

ل مما يقوم عقو ر املوإهنا أتخرت يف تنفيذ التزامها هذا مدة كبرية جتاوز القد ،الطاعن بعدم متكينه من العمل
 .(23)((وتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب ذلك ،سببا لفسخ العقد املربم بينهما

 احلالة الثالثة: إذا بلغ تقصري االدارة حدا اعجز املتعاقد معها عن االستمرار يف تنفي  التزامه:
والتطبيق  ،تنفيذ التزامه ر يفتمراويف هذه احلالة يؤدي إخالل االدارة إىل إرهاق املتعاقد وعجزه عن االس

الغالب هلذه احلالة هو عدم قيام االدارة بصرف املستحقات املالية للمتعاقد معها عن األعمال اليت نفذها 
، ال سيما إذا كانت مبالغ كبرية تؤثر يف مركزه املايل ومتنعه من االستمرار يف التنفيذ (24)دون سبب مربر

 .يف تنفيذ العقد ساسياأل لكون عنصر التمويل هو العنصر
يتضح من ذلك أن إقرار هذه احلالة يرجع إىل اعتبارات العدالة اليت أتىب أن يكلف املتعاقد مع االدارة 

فكيف يطلب منه تنفيذ أعمال حتتاج إىل أموال كثرية يف حني توقفت االدارة أو امتنعت عن  ،مبا ال يطيق
مما أدى ذلك التوقف إىل تذبذب مركز املتعاقد  ،تيت متسداد مستحقات املتعاقد معها عن األعمال ال

أتخر )وهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا حيث اعتربت أن ) ،املايل وعدم قدرته على تنفيذ األعمال
االدارة يف صرف املستخلصات املستحقة للمتعاقد معها أو امتناعها عن ذلك خطأ عقدي يرتب مسؤوليتها 

وقررت احملكمة أن التأخري يف تنفيذ بقية  ،تأخري يف صرف مستحقاتهاملقاول عن مدة الالعقدية عن تعويض 
                                                        

 .455ص ،مصدر سابق ،ينظر يف ذلك الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا -22
ار أليه الدكتور سيد امحد حممد أش (3/6/1967بتاريخ  862كم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم )ينظر يف ذلك ح -23
 .457ص ،املصدر السابق ،جاد هللا

 .44، ص2010 ،لبنان ،منشورات زين احلقوقية ،1ط ،العقود اإلدارية ،ينظر يف ذلك الدكتور نصرت منصور انبلسي -24
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نتيجة خلطأ االدارة املتمثل يف عدم تثبتها من توافره قبل اإلقدام على  ،األعمال لعدم وجود االعتماد املايل
، وكذلك حكمها (25)((ليةعماليف إمتام  لتأخرومن بينها ا ،التعاقد يرتتب عليه ابلضرورة حتملها لنتائج ذلك

الذي جاء فيه ))وحيث انه إخالل جهة االدارة يف تنفيذ التزاماهتا قبل املقاول بعدم صرف املبالغ املستحقة 
األمر الذي يتعذر معه على املقاول االستمرار يف استكمال أعمال العقد لعدم توافر  ،له والسابق بياهنا

ومن املعلوم أن عنصر التمويل  ،مال متتاد مستحقاته عن أعوقف االدارة عن سدالتمويل لديه بسبب ت
وال سيما  ،هو العنصر األساسي يف تنفيذ األعمال إذا امتنعت االدارة عن سداد مقابل ما مت من أعمال

ه يف التنفيذ وعلى إمكانية استمرار  ،ويؤثر عدم السداد يف املركز املايل للمتعاقد ،إذا كانت هذه املبالغ كبرية
وحيث انه ال يغري مما تقدم ما أاثره الطاعن من انه ال يسوغ يف العقود اإلدارية للمقاول  ،مالعكمال االواست

أن ميتنع عن الوفاء ابلتزاماته قبل املرفق العام حبجة أن مثة إجراءات إدارية أدت إىل إخالل االدارة أبحد 
فهذا القول وان كان  ،لتعويضاجلهة اإلدارية ابالتنفيذ مث يطالب التزاماهتا قبله ويتعني عليه أن يستمر يف 

إال انه ال يؤخذ على إطالقه وال يسوغ إعماله إال يف احلاالت اليت يكون  ،هو األصل يف العقود اإلدارية
كما لو تقاعست   ،فيها املقاول يف موقف يسمح له بتذليل تلك اإلجراءات اإلدارية دون ضرر جسيم يصيبه

وهذه األمور ختتلف  ،ه أن يقوم بتوفريها ومطالبة االدارة ابلفرقالتموين فيكون عليرة عن توفري مواد االدا
وهو موقف االدارة  ،اختالفا جوهراي عن إخالل االدارة ابلتزام أساسي يف العقد ال يستمر تنفيذ العقد بدونه

 مبالغ كبرية تؤثر ال سيما إذا كانت عن سداد مستحقات املقاول عن األعمال اليت قام بتنفيذها دون مربر
فيجب على هذه االدارة على وفق لعقد وجوب تنفيذه حبسن نية وفقا  ،يف إمكانيته يف االستمرار يف التنفيذ

ملا استقر عليه العمل يف تنفيذ العقود أن تقوم االدارة بسداد مستحقات املقاول أوال أبول حسب تقدم 
الن من شأن ذلك وقف مصدر  ،رمن أعمال بدون مرب  سداد مقابل ما مت وال متتنع عن ،األعمال وتنفيذها

متويل التنفيذ وبسببه يتعثر املقاول يف استكمال تنفيذ األعمال كما هو احلال يف النزاع حمل الطعن وخاصة 
جنيها وهي مبالغ عدم  373,898على ضوء ضخامة تلك املستحقات واليت بلغت حسب تقارير اخلرباء 

رار يف التنفيذ يف استكمال األعمال، فتوقف التمويل يتعذر معه االستم ل املقاول يف موقفصرفها جيع
الالزم الجناز األعمال يؤدي حتما إىل تعثر املقاول وتوقف التنفيذ، إذا تقاعست االدارة وأمهلت يف تنفيذ 

كبريا فأن توقف   التزام جوهري يف العقد بعدم سداد مستحقات املقاول عما مت من أعمال بلغت مبلغا
 .(26)..(( .واستكمال األعمال إمنا يرجع إىل خطأ جهة االدارة بعدم صرف مستحقاته ملقاول عن التنفيذا

 :احلالة الرابعة: إذا اجتهت نية املتعاقدين إىل تنفي  االلتزامات التعاقدية يف وقت واحد
، فأن إخالل االدارة هنفس ابلة يف الوقتقد تتجه نية االدارة واملتعاقد معها إىل تنفيذ االلتزامات املتق

ابلتزامها وعدم تنفيذها يعطي للمتعاقد احلق يف عدم تنفيذ التزامه، ويرجع القاضي اإلداري يف استخالص 
النية املشرتكة للطرفني من شروط وطبيعة العقد اإلداري، وهذا ما ذهبت إليه حمكمة القضاء اإلداري املصرية 

من الوقائع املتقدمة هو أن إرادة طريف العقد اتفقت على  يف حكمها والذي جاء فيه ))وحيث أن الثابت
                                                        

دكتور سيد امحد ( أشار أليه ال23/3/1999بتاريخ  2843إلدارية العليا يف الطعن رقم )ينظر يف ذلك حكم احملكمة ا -25
 .462 -461ص  ،مصدر سابق ،حممد جاد هللا

( أشار أليه الدكتور حممد ماهر أبو 6/5/1997بتاريخ  4483ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -26
 .53-51ص ،مصدر سابق ملناقصات و العقود اإلدارية، الكتاب الثاين،العينني، قوانني املزايدات وا
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مبعىن أن يتم  ،وان يكون الدفع عند االستالم ،أن يكون تنفيذ االلتزامات التعاقدية مبجرد تسليم أمر التوريد 
 .(27)تسديد الثمن عند تسليم األصناف املتعاقد على توريدها((

 ابلدفع بعدم التنفي : ن على التمس ااحلالة اخلامسة: إذا اتفق الطرف
يف العقود املدنية هو جواز التمسك ابلدفع بعدم التنفيذ من قبل الطرفني املتعاقدين،  إذا كان األصل

فال يوجد مانع من أن يتمسك املتعاقد مع االدارة هبذا  ،وملا كان الدفع بعدم التنفيذ ال يتعلق ابلنظام العام
لعقد اإلداري وكان هذا الدفع بعدم التنفيذ الذي مت االتفاق عليه االدفع مىت ما مت االتفاق عليه يف بنود 

بني االدارة واملتعاقد معها ال يؤثر يف سري املرفق العام ابنتظام واطراد، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية 
اول بتوريد عمال قالعليا املصرية يف نزاع بني احد املقاولني ومديرية التحرير بشأن تنفيذ عقد تعهد مبوجبه امل

زراعيني إلعمال تراحيل للقيام أبعمال هندسية ابملديرية ونتيجة لتقصري املقاول يف تنفيذ التزامه وقعت 
مديرية التحرير عليه غرامات أتخري مما دفعه إىل أقامة دعواه أمام حمكمة القضاء اإلداري مقررا يف دعواه انه 

ن ذلك كان إعمااًل ملبدأ الدفع بعدم التنفيذ، الن احملكمة أإذا كان قد أتخر جدال عن توريد العمال، ف
انتهت إىل أن دعوى املدعي على غري صحيح القانون، وقضت برفضها وألزمته ابملصروفات، فطعن يف 
احلكم أمام احملكمة اإلدارية العليا اليت ألغت حكم حمكمة القضاء اإلداري، حيث استخلصت من بنود 

بني مديرية التحرير واملقاول على التمسك ابلدفع بعدم التنفيذ، حيث قضت  العقد وجود اتفاق ضمين
حبكمها ))ومن حيث انه وان كان األصل أن الدفع بعدم التنفيذ ال جيوز أن يتمسك به املتعاقد مع االدارة 

ند التعاقد عيف العقود اإلدارية وذلك ضماان حلسن سري املرافق العامة ابنتظام واطراد إال انه جيوز للطرفني 
أن خيرجا عن هذا األصل، ويف هذه احلالة جيوز للمتعاقد مع االدارة أن يتمسك ابلدفع بعدم التنفيذ، ومن 
مث ال حيق لإلدارة أن توقع عليه غرامات أتخري ما دامت قد تراخت يف تنفيذ التزاماهتا قبله مما أعجزه عن 

يه ))ومن حيث انه إذا كان ال جيوز للمتعاقد مع ف، وكذلك حكمها الذي قضت (28)( تنفيذ التزامه قبلها(
االدارة أن يتقاعس أو ميتنع عن تنفيذ التزاماته إذا ما أتخرت االدارة يف صرف مقابل األعمال، وكان من 
اجلائز االتفاق على خالف هذا األصل مىت كان عدم صرف هذا املقابل للمقاول سوف يعجزه عن تنفيذ 

دد، فأنه إذا استطالت مدة التأخري يف صرف املقابل بسبب عدم توفر االعتماد املايل التزاماته يف امليعاد احمل
وجتاوزت مدة توقف األعمال احلد املعقول نتيجة لذلك، فأن جلهة االدارة يف هذه احلالة أن تعيد النظر يف 

 ختتل اقتصادايت الاألسعار املتعاقد عليها أصال وذلك يف ضوء األسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حىت 
العقود وجتور املصلحة العامة على املصلحة الفردية على حنو يعوق املتعاقد مع االدارة عن النهوض بتنفيذ 
التزاماته، وليس يف ذلك ما خيالف النظام العام إذ أن قواعد العدالة ومقتضيات حسن النية اليت تظل العقود 

عمال موضوع العقد بذات األسعار املتعاقد عليها إذا ما تراخت مجيعا أتىب متسك اجلهة اإلدارية بتنفيذ األ

                                                        
أشار أليه الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا، املصدر  (3/6/1967ينظر يف ذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ ) -27

 .467ص ،السابق
أشار إليه الدكتور حازم بيومي  (1971/  12 /18بتاريخ  76ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -28

 . 469-468املصري، املصدر السابق، ص
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يف أداء التزاماهتا املقابلة، وذلك مىت قدرت اجلهة اإلدارية خروجا على األصل املتقدم، أن عدم تنفيذها 
 .(29)اللتزاماهتا على النحو املتقدم قد اعجز املتعاقد معها عن تنفيذ التزامه يف املوعد احملدد((

 القضاء المختص بإيقاع الجزاء على االدارة المتعاقدة  :لثانياالمبحث 

يعد القضاء اإلداري صاحب االختصاص األصيل يف نظر املنازعات اإلدارية ومنها منازعات املسؤولية 
التعاقدية لإلدارة، وان العقد اإلداري يفرض على االدارة املتعاقدة التزامات متنوعة ومتعددة، وقد ختل االدارة 

حد أو أكثر من االلتزامات اليت يفرضها العقد عليها، األمر الذي يرتتب عليه جلوء املتعاقد معها إىل ابو 
القضاء املختص للحصول على حكم بتوقيع اجلزاء املناسب على االدارة، وعليه سوف نقسم هذا املطلب 

دارة املتعاقدة، أما املطلب اللى فرعني نتناول يف الفرع األول دور قاضي اإللغاء يف توقيع اجلزاء على اع
 الثاين فنبني فيه دور قاضي العقد يف توقيع اجلزاء على االدارة املتعاقدة.

 مدى سلطة قاضي اإللغاء يف توقيع الجزاء على االدارة املتعاقدة : املطلب األول
إال من خالل  ابتداًء ال بد من القول أن دعوى اإللغاء يف منازعات العقود اإلدارية مل تتضح معاملها

قضاء جملس الدولة الفرنسي وبعد عدة مراحل من التطور الذي سار عليه هذا القضاء، فالقاعدة العامة 
املستقرة فقهًا وقضاًء هو أن الطعن ابإللغاء ال يقبل إال ضد القرارات اإلدارية غري املشروعة وهذا يعين 

عدم قبول الطعن ابإللغاء ضد العقود اإلدارية تتمثل  رإغالقه ابلنسبة للعقود اإلدارية، وان األسباب اليت ترب 
اإللغاء كما هو مستقر عليه لدى اغلب الفقهاء إهنا دعوى قضائية ترفع من  : األول: أن دعوى(30)بسببني

قبل صاحب الشأن أمام القضاء اإلداري من اجل املطالبة أببطال قرار إداري كان قد صدر خالفًا ملا 
، فدعوى اإللغاء توجه ضد أعمال االدارة القانونية الصادرة ابإلرادة املنفردة (31)ونيةنتقضي به القواعد القا

أما  ،(32)منها أي القرارات اإلدارية ومن مث فهي ال توجه ضد العقود اإلدارية لكوهنا تنشأ عن توافق إرادتني
اإلخالل اباللتزامات  أبن الطعن ابإللغاء يكون جزاء لعدم املشروعية يف حني أن السبب الثاين فيتمثل

 .(33)التعاقدية يعين إخالالً ابلتزامات شخصية
فإذا كان القضاء اإلداري يرفض قبول الطعن ابإللغاء ضد العقد اإلداري استناداً إىل األسباب املتقدمة 

 (34)إال أن أحكامه استقرت ومنذ مطلع القرن العشرين على تطبيق فكرة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال
                                                        

( أشار أليه الدكتور حممد ماهر أبو 9/2/1999بتاريخ  4063ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -29
 .57-56الثاين، مصدر سابق، صالعينيني، قوانني املزايدات واملناقصات والعقود اإلدارية، الكتاب 

دراسة خاصة بقضاء جملس الدولة  ،جاوز السلطة يف جمال العقود اإلداريةالطعن بت :الدكتور عادل الطبطبائي ينظر يف ذلك -30
 .16ص ،1987 ،السنة احلادية عشر ،العدد الثالث ،جامعة الكويت ،حبث منشور يف جملة كلية احلقوق ،الفرنسي

عوى إلغاء القرارات الوسيط يف د :يل حول تعريف دعوى اإللغاء ينظر يف ذلك الدكتور سامي مجال الدينمن التفص للمزيد -31
 ،عمان ،دار الثقافة للنشر ،قضاء اإللغاء :كذلك الدكتور حممد العبادي  .62ص ،2004 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،اإلدارية
 . 123ص ،1995

 .587، ص1968 ،قضاء اإلداري ورقابته إلعمال االدارةال :الدكتور حمسن خليل ينظر يف ذلك -32
من دون  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مبادئ وأحكام العقود اإلدارية :يمد عبد العال السنا ر ذلك الدكتور حم ينظر يف -33
 .54ص ،سنة طبع
يف إطار عملية مركبة مع إمكان جتزئة هذه التصرفات  ،إبرادهتا املنفردة ةأبهنا تصرفات قانونية تصدر من جانب االدار  تعرف -34

أي كتصرف قانوين فردي مكتمل وهنائي يف حد ذاته دون أن  ،احلة لرتتيب اثر قانوين معنيلتشمل على عدة قرارات قائمة بذاهتا وص
ودون أن يؤثر على العملية ذاهتا أو يعطل أو حيول دون ترتيب اآلاثر القانونية املرجوة من  ،للعملية خيل ذلك بباقي املكوانت األخرى
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، كما (35)يف جمال العقود اإلدارية وقد ظهر هذا االجتاه واتضحت معامله يف قضاء جملس الدولة الفرنسي  
على عدم قبول (36)استقرت أحكام القضاء اإلداري الفرنسي يسانده يف ذلك جانب من الفقه اإلداري 

، بينما يقبل الطعن (37)هة تعاقدبصفتها جالطعن ابإللغاء املقدم من املتعاقد مع االدارة ضد قرارات االدارة 
ففي كثري من األحيان  ،املذكور يف حالة كون تلك القرارات قد صدرت عن االدارة بصفتها سلطة عامة

تقوم االدارة إبصدار قرارات إدارية بصفتها قائمة على املرافق العامة وتؤثر يف مركز املتعاقد معها وتتصل 
د إىل الطعن عليها ابإللغاء أمام القضاء اإلداري ومن هذه املتعاق مما يدفعبتنفيذ العقد بصورة أو أبخرى 

القرارات مثاًل القرار الصادر من االدارة بصفتها سلطة ضبط إداري، فاملتعاقد يف مثل هذه احلالة يستطيع 
د عن العق الطعن ابإللغاء ضد هذه القرارات ويبين طعنه على خمالفة االدارة ملبدأ املشروعية بصرف النظر

، كما يستطيع املتعاقد الطعن ابإللغاء ضد القرارات الصادرة من االدارة واليت (38)مع جهة االدارة املربم
فهناك العديد من العقود اليت تربمها االدارة وتنطوي على نوعني من النصوص  ،يستند فيها للمركز التنظيمي

ى، فاملتعاقد يستطيع الطعن جهة أخر  اقدية منالقانونية وهي النصوص التنظيمية من جهة والنصوص التع
ابإللغاء ضد القرارات الصادرة من االدارة استناداً إىل النصوص التنظيمية على اعتبار أن االدارة تتخذ هذه 

، حيث قبل جملس الدولة الفرنسي العديد من طعون اإللغاء من املوظفني (39)القرارات بصفتها سلطة عامة
يف  واليت تتخذ استنادًا للنصوص التنظيمية اليت خيضع هلا املوظفد إداري دارة بعقالذين يرتبطون مع اال

، وان سلطة قاضي اإللغاء متتد إىل فحص مشروعية هذه القرارات فيقرر مشروعية (40)عالقته مع االدارة
ى كما وميلك ترتيب نتائج اجيابية أو سلبية عل  ،هذه القرارات أو عدم مشروعيتها فيقضي إبلغائها

 ،، مما يدل على إن قاضي اإللغاء يف الوقت احلاضر ال يكون مقيداً يف حكمه حبدود والية اإللغاء(41)حكمه
أي أن سلطة قاضي اإللغاء ليست قاصرة على فحص مشروعية القرار املطعون فيه فله أن حيكم إبلغاء 

يع يف الوقت ن، ويستطين للطاعذلك القرار إذا ما وجد انه معيب، فهو ميلك احلق يف حتديد املركز القانو 
 احلاضر أن يوجه أمراً لإلدارة للقيام بعمل ما أو االمتناع عن عمل.

املعدل  1982لسنة 213القانون رقم  3/1982 /2ومن اجلدير ابلذكر انه صدر يف فرنسا بتاريخ 
                                                        

دار النهضة  ،القرارات القابلة لالنفصال يف القانون اإلداري ،فيق ساريورائها ملزيد من التفصيل ينظر يف ذلك الدكتور جورجي ش
 .وما بعدها 43ص ،2002 ،القاهرة ،العربية

 :أشري إليه يف جمموعة مارسولون (4/8/1905)يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية مارتن الصادر يف  نظري -35
 . 125، ص1995،القاهرة ،دار الفكر العريب ،10ط ،الدكتور امحد يسري ترمجة ،أحكام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرنسي

36- Laubadere, Moderen et Delvolve Paris,1984.p 1034. -)  5( Vedel G et Delvolve, Droit 
administrative, Paris, 1982, p. 741.  

( Tazeryوكذلك حكمه يف قضية ) (،1940/  4/ 5( بتاريخ )Gay)يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية  ينظر -37
 .888هامش رقم  246ص ،مصدر سابق ،( أشار إليهما الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا1944/  5/  30بتاريخ )

أشار إليه السيد حبيب  (1907 /9 /6)بتاريخ  (Compagniesينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية ) -38
 ،تريرسالة ماجس (،دراسة مقارنة)لطعن ابإللغاء ضد القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال يف جمال العقد اإلداري ا :إبراهيم محادة الدليمي

 .55، ص1994 ،جامعة بغداد ،كلية القانون
39- Pierre Delvolve, L ' acte administrative Sirey, 1983, p. 76 -80. -)  2( 

 ،جملة العلوم اإلدارية ،التزام االدارة القانوين يف ممارسة السلطة التقديرية :الدينحممد إمساعيل علم  رينظر يف ذلك الدكتو  -40
 .30، ص1971العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 

 ،منشأت املعارف ،1ط، املسؤولية التعاقدية يف تنفيذ العقود اإلدارية ،ينظر يف ذلك الدكتور عبد العزيز عبد املنعم خليفة -41
 .44، ص2011،االسكندرية
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احمللية بشأن إصالح وسائل الرقابة على اجلماعات  1982 /7 /22يف  1982لسنة  623ابلقانون رقم 
، حيث ترتب على صدور هذا القانون حدوث تطور يف شأن الطعن ابإللغاء يف جمال عقود االدارة (42)

حيث أجاز هذا القانون ملمثل الدولة الطعن ابإللغاء ضد القرارات املنفصلة عن العقود اليت تربمها اهليئات 
وبذلك فأن قانون  ،احملليةاهليئات مها هذه كما أجاز له أيضًا الطعن ابإللغاء ضد العقود اليت ترب   ،احمللية

حبيث مل تعد القرارات املتعلقة إببرام  ،قد احدث انقالابً ابملفاهيم املستقرة لقضاء املشروعية 1982 /2/3
، ويعد هذا املسلك من جانب (43)العقد هي اليت تقبل اخلصومة عن طريق دعوى اإللغاء وإمنا كذلك العقود

ستقرة يف القضاء والفقه الفرنسي واليت تقضي بعدم جواز الطعن اعدة املعلى الق املشرع الفرنسي خروجاً 
كما أيد ذلك القضاء وبعض الفقه الفرنسي حيث يرى الفقيه الفرنسي   ،ابإللغاء ضد عقود االدارة

(Gonidecأن استبعاد الطعن ابإللغاء على العقد اإلداري ال يستند إىل أسس موضوعية أو مادية(( )، 
وليس  ،املوضوعية دعوى عينية حمصلها مدى خمالفة التصرف إلحكام القانونء من الناحية فدعوى اإللغا

حتما أن يتم التصرف يف صورة قرار إداري فمخالفة القانون كما تقع مبناسبة إصدار قرار إداري تتم أيضا 
احلالتني  رة للقانون يفخمالفة االدا عند إبرام االدارة لعقد من العقود واملسألة تعرض على القاضي لبيان مدى

فالعقود اإلدارية ال تستعصي على دعوى  ،سواء اختذت هذه املخالفة صورة عمل أحادي أو تصرف ثنائي
 .(44)((اإللغاء ابلنظر إليها ذاتيا

 أما يف مصر فقد سايرت أحكام القضاء اإلداري املصري ما هو مستقر عليه يف قضاء جملس الدولة
دمة من املتعاقد مع االدارة ضد عقود االدارة حيث مل يقبل الطعن اإللغاء املق ا يتعلق بطعونالفرنسي فيم

حيث قبلت  ،، إال انه قبل الطعن ابإللغاء يف القرارات املنفصلة عن العقد(45)ابإللغاء على عقود االدارة
وقد جاء  صةعليهم املناق حمكمة القضاء اإلداري يف مصر دعوى اإللغاء املقدمة من املتعاقدين الذين رست

يف حكمها أبن ))القرار الصادر من مصلحة الشؤون القروية برسو عطاء مناقصة ردم الربك يف بعض القرى 
دون البعض األخر على املدعني، قرار إداري هنائي مما ختتص احملكمة بنظر طلب إلغاءه وطلب التعويض 

 .(46)لس الدولة((ة من قانون جمعنه وفقا ألحكام الفقرة السادسة من املادة الثالث
كما ميز القضاء اإلداري املصري بني القرارات اإلدارية املتخذة من االدارة بصفتها التعاقدية وبني قراراهتا 

وهذا ما ذهبت إليه حمكمة القضاء  ،اليت تتخذها بصفتها سلطة عامة حيث ختضع األخرية للطعن ابإللغاء
مستندا إىل نص القانون فقط  -لغاء العقدإ-ان اإللغاء ء فيه ))إذا كاإلداري املصرية يف حكمها الذي جا

                                                        
42- De Laubadere et Delvolve: op. cit. p. 1070. (5) 
-Vedel et Delvolve: op.cit. p. 1159.  
43- p 367. Chapus.R. Droit administratif, T-1 Paris, 1982, (1) 

 /4 /24 . وكذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ449ص ،مصدر سابق ،نقالً عن الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا -44
( واليت تتعلق بقرار جملس املقاطعة العام بتعيني احد األشخاص ومع أن Departement de LEure C.Pinauldيف قضية ) 1985

اجمللس وابلعقد  تإال أن اجمللس قبل اإلحالة اليت تضمنت طعنا يف مداوال ،هذا العقد ال يعترب من العقود اليت ختضع للتحويل اإللزامي
( حيث A.J.D.A – Amis de la terreيف قضية ) 1985مارس/  /8وكذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ  ،اإلداري نفسه

أشار أليهما  ،وكذا الطعن ابإللغاء يف العقد املوقع نفسه ،قبل اجمللس الطعن ابإللغاء يف القرار الذي صدر من الوزير ابلتوقيع على العقد
 .256ص ،صدر سابقم ،ور سيد امحد حممود جاد هللاالدكت

 .247ص ،مصدر سابق ،ينظر يف ذلك الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا -45
(، جمموعة أحكام حمكمة القضاء 1951 /6/3بتاريخ ) 203ينظر يف ذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم  -46
 .690ص ،السنة اخلامسة ،اإلداري
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ويطعن فيه أمام حمكمة القضاء اإلداري بدعوى  ،وابلتطبيق ألحكامه كان القرار الصادر ابإللغاء قرارا إداراي 
اء العقد أما إذا كان إلغ ،اإللغاء ويدخل يف نطاقها ويرد عليه طلب وقف التنفيذ اخلاص ابلقرارات اإلدارية

على  ،فأن املنازعة بشأنه تكون حمال للطعن أمام القضاء اإلداري،لعقد وتنفيذا لهدا إىل نصوص امستن
 .(47)..((.أساس استدعاء الوالية الكاملة هلذا القضاء

( من أن قرار االدارة 1997 /27/1وكذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر حكمها الصادر يف )
.. قرارا إداراي ويطعن .ط وابلتطبيق ألحكامه كان القرار الصادريف القانون فقستندا إىل نص إذا كان ))... م

.. مستندا إىل نصوص العقد نفسه وتنفيذا له فأن ... أما إذا كان.فيه بدعوى اإللغاء ويدخل يف نطاقها
هلذا  والية الكاملةاملنازعة بشأنه تكون حمال للطعن أمام حمكمة القضاء اإلداري على أساس استدعاء ال

وكذلك حكمها الذي جاء فيه أيضا من أن ))اخلصومة يف دعوى اإللغاء هي خصومة  (48).((.القضاء
.. لذلك ال جيوز االستناد إىل خمالفة االدارة اللتزاماهتا التعاقدية .عينية مناطها اختصام القرار اإلداري ذاته

 .(49)..((.راراتكسبب من األسباب اليت جتيز إلغاء ما اختذته من ق
كما يسري القضاء اإلداري يف العراق على هنج القضاء اإلداري الفرنسي واملصري بصدد عدم قبول 

وذلك على أساس أن  ،الطعن ابإللغاء املقدم من املتعاقد مع االدارة ضد قرارات اجلهة اإلدارية املتعاقدة
اختصاص حمكمة اليت خترج من ازعة العقدية هذه القرارات تصدر بعد إبرام العقد اإلداري وتتخذ صفة املن

القضاء اإلداري وتدخل يف اختصاص القضاء الكامل املتمثل ابحملاكم العادية اليت ال تزال صاحبة الوالية 
فاملتعاقد إذا ما أراد الطعن ضد أي قرار إداري متصل ابلعقد  ،العامة يف نظر منازعات العقود اإلدارية

، فهو ال يستطيع (50)ضاء الكامل أمام قاضي العقدرفع دعوى الق ة فليس له إالاإلداري املربم مع االدار 
الطعن ابإللغاء ضد القرارات املتعلقة ابلعقود اإلدارية أمام حمكمة القضاء اإلداري وذلك لعدم اختصاصها 

املعدل  1979لسنة  65من قانون جملس شورى الدولة رقم  (/ رابعاً  7بنظر مثل هذه الدعاوي الن املادة )
ن من بينها القرارات القابلة قد حددت اختصاص هذه احملكمة ومل يك 2013( لسنة 17نون رقم )ابلقا

فاملتعاقد إذا كان من حقه التوجه بدعوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد عندما  (51)لالنفصال عن العقد
مينع من أن  قابل لالنفصال كان قد صدر يف مرحلة تكوين العقد فأن ذلك التتضرر مصلحته من قرار 

ل لالنفصال كان قد صدر يف مرحلة تكوين العقد واثر يتوجه ابلطعن بدعوى اإللغاء ضد قرار إداري قاب

                                                        
الدكتور سليمان  ( أشار إليه1957 /7 /27( بتاريخ )197القضية رقم ) ك حكم حمكمة القضاء اإلداري يفينظر يف ذل -47

 .195ص ،مصدر سابق ،العقود اإلدارية :حممد الطماوي
( أشري إليه يف جمموعة الدكتور 1997 /27/1/ بتاريخ  2135ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -48

 .87، ص2004 ،القاهرة ،دارية، الكتاب األول، دار ابو اجملد للطباعةماهر أبو العينيني: العقود اإل حممد
( أشري إليه يف جمموعة الدكتور 1994 /22/3/ بتاريخ  1645ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -49

 .147ص ،مصدر سابق ،ولالكتاب األ ،العقود اإلدارية :حممد ماهر أبو العينيني
( أشار إليه حبيب 1990/  11 /14يف ) (قضاء إداري /99يف ذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم )ينظر  -50

 .72ص ،مصدر سابق ،إبراهيم محادة: الطعن ابإللغاء ضد القرارات القابلة لالنفصال يف جمال العقود اإلدارية
وينظر كذلك  ،2013( لسنة 17املعدل ابلقانون رقم ) 1979لسنة  65لس شورى الدولة رقم رابعاً من قانون جم/7املادة  -51

مصدر  ،( أشار إليه حبيب إبراهيم محادة1992 /12/12قضاء إداري( بتاريخ ) /81حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم )
 .59ص ،سابق
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 .(52)فيه أتثرياً مباشراً مما حتقق له شروط قبول دعوى اإللغاء شأنه شأن الغري عن العقد
للتوصل إىل إلغاء قرار إداري يتعلق االدارة ال جيوز له االستناد إىل حقوقه املتولدة عن العقد فاملتعاقد مع 

وهذا ما ينطبق على  (53)بل جيب عليه أن يلجأ إىل قاضي العقد إعمااًل لقاعدة الطعن املوازي ،ابلعقد
 .(54)االدارة املتعاقدة أيضا

إللغاء ليطلب إلغاء أي قرار إداري صادر عن االدارة وان كان للمتعاقد مع االدارة أن يلجأ إىل قاضي ا
، إال انه ال يستطيع اللجوء إىل قاضي اإللغاء (55)سلطة عامة وذلك إذا حتقق فيه شرط املصلحةبصفتها 

، وذلك الن قاضي اإللغاء ابعتباره قاضي مشروعية (56)للمطالبة مبا يقرره العقد اإلداري من حقوق له 
وعة، ومن مث فهو ال من السلطات سوى احلكم إبلغاء القرارات اإلدارية غري املشر  كما سبق القول ال ميلك

 ملتعاقدة إذا ما حتققت مسؤوليتها التعاقدية.ميلك سلطة إيقاع أي جزاء على االدارة ا
 مدى سلطة قاضي العقد يف توقيع الجزاء على االدارة املتعاقدة: املطلب الثاني

مها قضاء ري يف املنازعات اإلدارية ميكن إرجاعه إىل نوعني رئيسيني و ذكران أن اختصاص القضاء اإلدا
غاء ال خيتص من حيث األصل يف منازعات العقود اإللغاء والقضاء الكامل، وقد الحظنا أن قاضي اإلل

اإلدارية، إال أن القضاء اإلداري سواء يف فرنسا أم مصر أم العراق قد أعطى لقاضي اإللغاء دوراً يف جمال 
لطعن ابإللغاء ضد القرارات اإلدارية القابلة نازعات الناشئة عن العقود اإلدارية وقد متثل ذلك بقبوله اامل

لعقد اإلداري ومن اجل تسليط الضوء على دور قاضي العقد يف توقيع اجلزاء على االدارة لالنفصال عن ا
اء شخصي يطالب فيه املدعي املتعاقدة البد لنا أواًل من تعريف القضاء الكامل حيث يعرف أبنه قض

 ينصب على املطالبة حبقوق شخصية لرافع الدعوى الذي يسعى إىلخصمه حبق ذايت، وهو هبذا املعىن 
خماصمة االدارة من اجل حتديد مركزة القانوين وبيان احلل السليم للمنازعة املطروحة، حيث ميلك قاضي 

ف اإلداري كما هو عليه يف سلطات قاضي العقد سلطات واسعة ال تقتصر على بيان مشروعية التصر 
، فقاضي العقد (57)نامجة عنه إىل القيام بتعديل العقد أو احلكم ابلتعويض عن األضرار ال اإللغاء بل إهنا متتد

يف منازعات العقود اإلدارية ميلك سلطات واسعة متكنه من ترتيب مجيع النتائج القانونية على الوضع غري 
ل إجراء يف تكوينها ملزما ابلفصل يف كل ما يتعلق ابلعملية العقدية بدءًا من أو فهو جيد نفسه ،املشروع

                                                        
القرارات القابلة  :فيق ساري( أشار إليه الدكتور جورجي ش1955 /4/2ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ ) -52

 .92ص ،مصدر سابق ،لالنفصال يف القانون اإلداري
واآلاثر اليت حيققها قاعدة الطعن املوازي تعين انه إذا كان أمام املتعاقد مع االدارة طريقا أخر ميكن أن حيقق له ذات النتائج  -53

 -القضاء اإلداري :صيل ينظر يف ذلك الدكتور سليمان حممد الطماويطريق اإللغاء فما عليه إال استيفاء الطعن املوازي ملزيد من التف
 .218-216قضاء اإللغاء، الكتاب األول، ص

-866ص ،مصدر سابق ،كتاب األولال ،قضاء اإللغاء -القضاء اإلداري :ينظر يف ذلك الدكتور سليمان حممد الطماوي -54
867. 
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منشور على موقع املكتبة االفرتاضية االلكرتوين  ،ا بعدهاوم 177، ص2012،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية القانون  ،واألربعون
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 .867ص ،1968 ،القاهرة ،دار الفكر العريب (،مقارنة

 .11ص ،مصدر سابق ،الكتاب الثاين ،قضاء التعويض -ينظر يف ذلك الدكتور سليمان حممد الطماوي: القضاء اإلداري  -57
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، فاختصاصه شامل لكل ما قد يتولد عن العقد (58)املرتتبة عليها وختاماً بتصفية كل احلقوق وااللتزامات  
ابنعقاد وبغض النظر عما إذا تعلقت املنازعة  ،اإلداري من خصومات مبجرد توافر حقيقة العقد اإلداري

د وكافة اإلجراءات املتعلقة اإلدارية املنفصلة عن العقحيث ينظر إبلغاء القرارات ،العقد أو صحته أو نفاذه
وذلك لكوهنا من العناصر املتفرعة عن املنازعة األصلية ما دام أصل احلق مل يسقط مبضي  ،ابلعقد اإلداري

كما هو عليه احلال ابلنسبة   ،واملالئمة ية التصرففسلطة القاضي اإلداري متتد لتشمل مراقبة مشروع ،املدة
كما ميارس   ،مة التصرفءبنظر مشروعية ومال لقاضي يف دول القضاء املوحد الذي خيتصالختصاص ا

القاضي اإلداري مهمة قضاء التعويض فهو بعد أن يلغي القرار غري املشروع حيكم بتعويض مناسب جراء 
األعمال كما ميلك سلطة فحص الوقائع والقانون وممارسة سلطة الرقابة وإصالح   ،ما حلق املتعاقد من أضرار

 .(59)احد طريف العقد وحقوقاً للطرف األخر  اخلاطئة أو غري املشروعة كما له أن يقرر التزامات على عاتق

وقد سارت أحكام القضاء اإلداري على إخضاع منازعات العقود اإلدارية الختصاص القضاء الكامل، 
ل حيث كان يقبل الطعن ابإللغاء فمجلس الدولة الفرنسي مل يفرق بني دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكام

رحلة اليت مل تكن فيها التفرقة بني الدعويني قد ظهرت بوضوح ضد العقد اإلداري حيث كان ذلك يف امل
 1899( عام uxLevie، إال انه سرعان ما عدل عن قضائه السابق منذ صدور حكمه يف قضية )(60)

. (61)ان الطعن مقدما من املتعاقدين أو الغريحيث رفض الطعن ابإللغاء يف املنازعات العقدية سواء أك
ومنذ هذا التاريخ تواترت أحكام جملس الدولة الفرنسي على خضوع منازعات العقود اإلدارية إىل والية 

سواء تعلق األمر مبسؤولية املتعاقد مع االدارة القضاء الكامل الذي أصبح مبثابة القاعدة املستقرة يف قضائه 
جة إخالهلا ابلتزاماهتا قبلها أم كان يتعلق األمر مبسؤولية االدارة جتاه املتعاقد معها نتيإلخالله ابلتزاماته 

( يرتبط مع Berzowshiومن حيث أن السيد ))، وهذا ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي )(62)التعاقدية 
حصول على فأنه ال يستطيع أن يتمسك يف مواجهتها أبي دعوى خالف دعوى العقد لل ،االدارة بعقد

 .(63)تعويض عن األضرار اليت حلقت به((
 ويرتتب على ذلك أن املتعاقد إذا ما أراد أن يقاضي االدارة عند إخالهلا ابلتزاماهتا 

فقضاء  ،العقدية، استنادًا إىل حقوقه التعاقدية فعليه أن يتوجه إىل قاضي العقد دون قاضي اإللغاء
ا اجملال الكامل )قضاء التعويض( حيث ميتلك القاضي يف هذ العقود اإلدارية ينتمي إىل والية القضاء

وهذا ما ذهبت إليه حمكمة القضاء اإلداري املصرية  ،عنها عتشمل أصل املنازعة وما يتفر  ،سلطات واسعة

                                                        
حبث منشور على املوقع  ،القضائي مبنازعات عقد التوريدينظر يف ذلك الدكتور حيدر طالب حممد علي: االختصاص  -58

 .http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59533.4االلكرتوين األيت: ص
 .110، ص1999 ،دار وائل للنشر، عمان ،ظاملينظر يف ذلك الدكتور أعاد علي محود القيسي: القضاء اإلداري وقضاء امل -59
 .246ص ،سابق مصدر ،ينظر يف ذلك الدكتور سيد امحد حممد جاد هللا -60
( أشار إليه الدكتور سيد امحد 1899 /5/  19بتاريخ ) (Levieux)ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية  -61

 .246ص ،املصدر نفسه ،حممد جاد هللا
جملة  ،العاممبدأ أولوية املسؤولية العقدية يف جمال مسؤولية أشخاص القانون  :لك الدكتور جمدي عز الدين يوسفينظر يف ذ -62

 . 336ص ،1996،السنة العشرون ،العدد الرابع ،جامعة الكويت ،احلقوق
مبدا ، ( أشار إليه الدكتور جمدي عز الدين يوسف1976/  12/ 4ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ ) -63

، 1996،السنة العشرون ،العدد الرابع ،معة الكويتجا ،جملة احلقوق ،اولوية املسؤولية العقدية يف جمال مسؤولية اشخاص القانون العام
 .340ص
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الذي جاء فيه أبنه ))مل يعد اختصاص حمكمة القضاء اإلداري مقصورا على صحة أو بطالن القرارات 
أمتد االختصاص لكل ما يتعلق ابلعملية   شأن هذه العملية املركبة )عملية التعاقد(، بلاإلدارية اليت تصدر يف

ابتداًء من أول إجراء يف تكوينها إىل اخر نتيجة يف تصفية كافة العالقات واحلقوق وااللتزامات اليت نشأت 
اإلدارية اختصاصا وأصبح اختصاص حمكمة القضاء اإلداري بنظر املنازعات اخلاصة جبميع العقود  ،عنها

وهبذه املثابة تنظر احملكمة ما يكون قد صدر بشأن  ،عات وما يتفرع عنهامطلقا وشامال ألصل تلك املناز 
تلك العقود من إجراءات أو قرارات وذلك ابعتبارها من العناصر املتفرعة من املنازعة األصلية يف حدود 

ذلك الن واضع  ، يسقط أصل احلق مبضي املدةاختصاصها الكامل ابلنسبة إىل هذه املنازعات طاملا مل
يستوي يف  ،ريع أراد أن جيعل حملكمة القضاء اإلداري والية القضاء الكامل يف عناصر العملية أبسرهاالتش

ذلك ما يتخذ صورة قرار إداري وما ال يتخذ هذه الصورة، طاملا توافرت فيه حقيقة التعاقد اإلداري..... 
ة خاصة ابنعقاد العقد أو صحته أو سواء أكانت املنازع ،نازعة حقيقة العقد اإلداريفأنه مىت توافرت يف امل

 .(64)فأهنا كلها تدخل يف نطاق والية القضاء الكامل دون والية اإللغاء...(( ،تنفيذه أو انقضائه
ارة ويرتتب على والية القضاء الكامل يف جمال العقود اإلدارية نتيجة هامة وهي انه إذا صدر من االد

تعاقد أن حيصل على حكم من القضاء أببطال تلك فأن للم ،تصرف على خالف التزاماهتا العقدية
التصرفات وذلك عن طريق واليته الكاملة ذلك انه ال يستطيع ابعتباره متعاقداً أن يلجأ إىل قضاء اإللغاء 

وهلذا أثره أيضاً من  ،عاقدةحىت ولو اقتصرت دعواه على طلب إلغاء قرار إداري أصدرته االدارة بصفتها مت
، وهذا ما (65)ي ومدده وذلك الختالف كل من قضاء التعويض واإللغاء عن األخرحيث إجراءات التقاض

حيث تقول ))...  (18/11/1956ذهبت إليه حمكمة القضاء اإلداري يف مصر يف حكمها الصادر يف )
تعاقدية أو بفسخ العقد أو زاء من اجلزاءات الكالقرارات اخلاصة جب  ،أما ما يصدر من القرارات تنفيذا للعقد

وتكون حمال للطعن  ،فهي منازعات حقوقية ،هنائه أو إلغائه فهذه كلها تدخل يف منطقة العقد وتنشأ عنهإ
فيفصل فيها على حنوال خيتلف عن والية القضاء املدين العادي  ،على أساس استجداء والية القضاء الكامل

اختصاصه يف منازعات العقود اليت تربمها احلكومة مع األفراد ابعتبارها من  عندما كان يفصل يف حدود
دارة الصرف وختضع فيها لسلطة احملاكم العادية أسوة ابالرتباطات القانونية بني األفراد أعمال اال
كما ذهبت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل أن ))قضاء هذه احملكمة مستقر على أن .  (66)وبعضهم((

ت قبل املتعاقد معها ملنازعات املتعلقة مبا تصدره اجلهات اإلدارية بصفتها املتعاقدة من تصرفات أو إجراءاا
انصب النزاع على إمنا تندرج حتت والية القضاء الكامل حملاكم القسم القضائي مبجلس الدولة حىت لو 

ة ارات تنفيذا للعقد كالقرارات اخلاص.. ذلك الن ما تصدره االدارة من قر .طلب املتعاقد إبلغاء قرار إداري
.. ومن مث فأن ،.جبزاء من اجلزاءات التعاقدية أو فسخه أو إهنائه أو إلغائه إمنا يدخل يف منطقة العقد

ات هي منازعات حقوقية وتكون حمال للطعن على أساس املنازعات اليت تتولد عن تلك القرارات واإلجراء
                                                        

( أشار أليه الدكتور حازم 1956 /11 /18بتاريخ  118القضاء اإلداري يف الدعوى رقم )ينظر يف ذلك حكم حمكمة  -64
 .58-57ص ،مصدر سابق ،بيومي املصري، التوازن يف العقد اإلداري الدويل

 .62-61ص ،املصدر السابق ،ملصريينظر يف ذلك الدكتور حازم بيومي ا -65
 ،(، أشار أليه حازم بيومي املصري، املصدر نفسه18/11/1956ينظر يف ذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ ) -66

 .62ص



  

236 

 31: العدد

الية اإللغاء ومن مث فال يتقيد الطعن عليها ابإلجراءات واملواعيد استدعاء والية القضاء الكامل دون و  
 .(67)لغاء((املتعلقة بدعوى اإل

إال انه  ،وابلرغم من اتساع سلطات قاضي العقد وذلك مبقتضى واليته الكاملة يف جمال العقود اإلدارية
قدية جند أن سلطة القاضي يف هذا خبصوص توقيع اجلزاء على جهة االدارة املقصرة يف الوفاء ابلتزاماهتا التعا

وهذه الضوابط تتصل من انحية ابخلصائص الذاتية للعقود اإلدارية وتتصل  ،الشأن ختضع لضوابط معينة
 وتتمثل هذه الضوابط مبا أييت: ،العقد اإلداري من انحية اثنية ابهلدف الذي يسعى إليه املتعاقد من إبرام

 اومن مث ليس له أن أيمرها ابلوفاء ابلتزاماهت ،ة ابلقيام بعمل معنيالقاضي أن أيمر االدار  مينع على:أوال
وهذا ما  ،(68)التعاقدية سواء بطريق مباشر أو غري مباشر من خالل فرض الغرامات التهديدية على االدارة

، وكذلك (Cune de Morzine( يف قضية )1924 /2 /27دولة الفرنسي بتاريخ )ذهب إليه جملس ال
، ومن مث فأن جملس الدولة الفرنسي يلجأ عادة (69)(Le Loir( يف قضية )1933 /27/1حكمه بتاريخ )

، حيث تضمنت أحكامه يف (70)إىل ختيري االدارة بني قيامها بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية وبني دفع التعويض
غي عليها تعويض اخلصوص صيغة تقليدية وهي إذا مل ترغب االدارة يف الوفاء ابلتزاماهتا التعاقدية ينب هذا

مهلة لإلدارة لكي ختتار بني الطريقتني املتعاقد عن اإلضرار اليت حلقته وأحياانً حيدد جملس الدولة الفرنسي 
 .(71)وهذا ما أكده جملس الدولة الفرنسي

ية اليت متنع القاضي من إصدار أوامر لإلدارة ختلص منها جملس الدولة الفرنسي إال أن القاعدة التقليد
ية الذي منح اجمللس واحملاكم اإلدار  1995 /8/1الصادر بتاريخ  1995لسنة  125لقانون رقم بصدور ا

حكام على اختالف درجاهتا سلطة إصدار أوامر لإلدارة لضمان اختاذها اإلجراءات الضرورية الالزمة لتنفيذ أ
 .(72)ما يستلزمه احلكم القضاء، فضالً عن إمكانية احلكم عليها بغرامة هتديديه يف حال أتخرها عن تنفيذ 

ويف مصر إذا كان القاضي اإلداري ال ميلك أن أيمر االدارة بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية، أو أيمرها ابلقيام 
 ،جند أن حمكمة القضاء اإلداري ألزمت االدارة بضرورة متديد مدة تنفيذ العقد لصاحل املتعاقد ،بعمل معني

أن حتقيق التوازن املايل للعقد حال ود العقد ويف هذا تقول احملكمة )... وذلك نتيجة لقيام االدارة بتعديل بن
ويض املايل الذي يتكافأ مع تعديل استعمال االدارة حلقها يف التعديل ال يعين فقط احلكم للمتعاقد ابلتع

طلب لتنفيذها التزاماته بل هو يتطلب إفساح اجملال أمامه يف التنفيذ ما دام من املؤكد أن األعمال املعدلة يت

                                                        
(، أشري إليه يف جمموعة الدكتور 1995 /3 /7( بتاريخ )2348ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -67

 .170ص ،مصدر سابق ،تاب األولالك ،العقود اإلدارية :بو العيننيماهر أ
جامعة  ،رسالة ماجستري، كلية القانون ،الغرامات التأخريية يف العقود اإلدارية :ينظر يف ذلك السيد حممود خليل خضري -68

 .17، ص1991 ،بغداد
 .112ص ،مصدر سابق ،ارةفسخ العقد اإلداري قضائيا خلطأ االد :أشارت أليهما سحر جبار يعقوب -69
 .402ص ،مصدر سابق ،ذلك الدكتور حممد سعيد حسني أمني: األسس العامة يف تنفيذ العقود اإلدارية ينظر يف -70
( أشار إليه الدكتور حممد سعيد Foyche( يف قضية )23/1/1924ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ ) -71

( Maggi( يف قضية )18/1/1931.وكذلك حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ )1هامش رقم  403ص ،املصدر السابق ،حسني أمني
 ،مصدر سابق ،( أشار إليهما طاهر طالبSyndicat du canal de Makta Maklouf)( 9/1/1948وكذلك حكمه بتاريخ )

 .199ص
داري إىل االدارة وحظر احللول حملها اضي اإلينظر يف ذلك الدكتور يسري حممد العصار: مبدأ حظر توجيه أوامر من الق -72

 .239، ص2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،وتطوراته احلديثة
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 .(73)..(.وقتا فضال عن تكاليفها املادية
العادي فبالرغم  أما يف العراق فال تزال منازعات العقود اإلدارية واملسؤولية اإلدارية من اختصاص القضاء

، إال أن املنازعات املذكورة بقيت خارج نطاق اختصاص (74)من إنشاء قضاء إداري متخصص يف العراق
لة رقم قانون التعديل الثاين لقانون جملس شورى الدو  1989لسنة  106القانون رقم هذا القضاء ذلك أن 

القرارات واألوامر اإلدارية اليت حدد اختصاص حمكمة القضاء اإلداري ابلنظر يف صحة  1979لسنة  65
مث خيرج  منو  (75) تصدر عن املوظفني واهليئات يف دوائر الدولة والقطاع العام اليت مل يعني مرجع للطعن فيها

من اختصاص  من اختصاصها منازعات العقود اإلدارية ومنازعات املسؤولية اإلدارية حيث بقيت كما ذكران
إال انه ال يبيح لنفسه  ،ية العامة اليت عقدها املشرع العراقي للقضاء العاديوابلرغم من الوال ،القضاء العادي

، إال انه (76)أو أن أيمرها ابلقيام بعمل ،دية كقاعدة عامةأن يلزم االدارة املتعاقدة بتنفيذ التزاماهتا العق
املتعاقد مع االدارة يف يستطيع أن يلزم االدارة بتنفيذ االلتزام الذي ال يقبل البديل بطبيعته، أال وهو حق 

 احلصول على املقابل النقدي وهذا ما جرى عليه قضاء حمكمة التمييز االحتادية يف العراق على إلزام االدارة
ويف ذلك تقول هذه احملكمة ))أن اخلرباء الذين  ،أبداء مثن األعمال أو اخلدمات اليت أداها املتعاقد هلا

قية وإعطاء رأيهم فيما إذا كان املطلوب استعمال الطابوق أم غريه كانوا انتخبتهم احملكمة لدراسة بنود االتفا
تعمال خمترباي وان بنود املقاولة مل تلزم املقاول ابس.. أن الطابوق املشروط ابالتفاقية ثبت صالحيته .قد بينوا

                                                        
 ،املصدر السابق ،( أشار أليه السيد طاهر طالب1/3/1970بتاريخ  927حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم ) -73

 .207-206ص
كان من دول القضاء املوحد ابلرغم من احملاوالت العديدة إلنشاء قضاء   1989م يذهب اغلب الفقه إىل أن العراق قبل عا -74

إداري على غرار ما هو معمول به يف فرنسا ومصر حيث كان للقضاء العادي الوالية العامة يف نظر كافة أنواع املنازعات وقد أتكدت 
احلايل كما أكد املشرع على مبدأ  2005اقي وانتهاء بدستور ي العر هذه الوالية يف كل دساتري الدولة العراقية ابتداء من القانون األساس

امللغى وقانون التنظيم  1963لسنة  26الوالية العامة للقضاء العادي يف العديد من التشريعات االعتيادية كقانون السلطة القضائية رقم 
ولضرورة وجود قضاء إداري متخصص يتوىل  ،1969لسنة  83املعدل وقانون املرافعات املدنية رقم  1979لسنة  160القضائي رقم 

احملاكم اإلدارية وذلك مبوجب  1977لسنة  35حسم املنازعات اإلدارية انشأ املشرع واستنادا إىل قانون إصالح النظام القانوين رقم 
ألهنا مل تكن سوى هيئة  ،مستقالً  امللغى إال أن إنشاء هذه احملاكم مل خيلق قضاء إدارايً  1977لسنة  140قانون احملاكم اإلدارية رقم 

ختتص بصورة عامة يف نظر املنازعات اليت تكون االدارة طرفاً فيها وأايً كانت طبيعة  ،قضائية ضمن تشكيالت النظام القضائي املوحد
عديل ون التقان 1989لسنة  106ليصدر بعد ذلك القانون رقم  1988لسنة  26املنازعة وهذا ما برر إلغاءها مبوجب القانون رقم 

 مضيفاً اختصاصاً جديداً إىل اجمللس إال وهو ممارسة القضاء اإلداري يف جانبني: 1979لسنة 65الثاين لقانون جملس شورى الدولة رقم 
اجلانب األول خيص قضاء املوظفني ميارسه جملس االنضباط العام )الذي كان موجودا قبل ذلك مع اختالف يف ارتباطه وتشكيله( 

( منه للموظف 59إذ جازت املادة ) 1960لسنة  24ر يف املنازعات املتعلقة بتطبيق قانون اخلدمة املدنية رقم  النظحيث خيتص يف
الذي يدعي حبقوق مدنية له إقامة دعوى على احلكومة لدى جملس االنضباط العام للمطالبة هبذه احلقوق كذلك خيتص ابلنظر يف 

إحدى العقوابت االنضباطية عليه واملنصوص عليها يف قانون انضباط موظفي الدولة ر فرض االعرتاضات اليت يرفعها املوظف على قرا
 املعدل.1991لسنة  14والقطاع العام رقم 

 65( / رابعاً من قانون رقم 7أما اجلانب الثاين من القضاء اإلداري فيتعلق مبا متارسه حمكمة القضاء اإلداري مبوجب نص املادة )
الطعن يف أحكام  ،ملزيد من التفصيل ينظر يف ذلك إمساعيل صعصاع البديري .2013( لسنة 17رقم ) لقانوناملعدل اب1979لسنة 

، 1995 ،جامعة اببل،كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،احملاكم اإلدارية يف العراق امام اهليئة العامة جمللس شورئ الدولة )دراسة مقارنة(
جملة القانون  ،1977لسنة  140احملاكم اإلدارية يف ضوء قانون رقم  ،مة عبد هللااقي نعوكذلك الدكتور عبد الب .وما بعدها 15ص

 وما بعدها. 170، ص1971 ،السنة السابعة ،العدد العاشر ،املقارن
على ))ختتص حمكمة  1989لسنة  106(/ اثنيا /د من قانون التعديل الثاين لقانون جملس شورى الدولة رقم 7تنص املادة ) -75

داري ابلنظر يف صحة األوامر والقرارات اإلدارية اليت تصدر من املوظفني واهليئات يف دوائر الدولة والقطاع العام بعد نفاذ هذا القضاء اإل
ومع ذلك فاملصلحة احملتملة تكفي أن  ،بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ،القانون اليت مل يعني مرجع للطعن فيها

 .ىل التخوف من إحلاق الضرر بذوي الشأن((ما يدعو إ كان هناك
 . 225ص ،مصدر سابق ،ينظر يف ذلك السيد طاهر طالب -76
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فريون وجوب  الطابوق اجملوف إال انه اجرب على استعماله بناء على طلب من قبل دائرة األشغال وعلى ذلك 
.. من ... وحيث أن تغيري مواد البناء.إعطاءه فرق السعر بني قيمته وقيمة الطابوق املتفق عليه يف العقد

والن فرق السعر بني نوعي  ،ع ذلك من نتائج تقع على عاتق املميزين)االدارة( وما يستتبقبل املميزين 
تعماله يف البناء من قبلها ألنه غري الطابوق الطابوق يكون من حق املقاول أن يطالب به إلجباره على اس

أحكامها  ء يف احد، كما جا(77)..((.والن املقاول ال يعد متربعا يف هذا النوع من الطابوق ،املتفق عليه
أيضاً انه ))... ال جناح على احملاكم إذا ما عرض عليها نزاع حول هذه العقود أن متارس يف قضائها مهمة 

 .(78)..((.لتزم يف قضائها على ما جرى به الفقه والقضاء اإلداريالقضاء اإلداري وان ت
 2004لسنة  87ة املنحلة رقمكما صدر أيضًا قانون العقود العامة أبمر من سلطة االئتالف املؤقت

، وقد أشار هذا القانون إىل ضرورة وضع قواعد خاصة مبحكمة إدارية مستقلة ختتص بنظر (79)املعدل
، واستنادًا إىل هذا القانون فقد (80)واملنازعات الناشئة عن منح العقود العامة من قبل احلكومةالشكاوي 

لذكر أن املشرع العراقي يف تعليمات تنفيذ جلدير اب، ومن ا(81)أصدرت وزارة التخطيط تعليمات لتنفيذه
يف وزارة التخطيط سلطة العقود احلكومية النافذة حاليًا مل جيعل من اختصاص احملكمة اإلدارية املشكلة 

وإمنا قصر اختصاصها على املنازعات  ،النظر يف املنازعات العقدية الناشئة أثناء تنفيذ العقود احلكومية
، ومما ميكن (82)ة من مقدمي العطاءاتية التعاقد واملتعلقة ابلشكاوي واالعرتاضات املرفوعالناشئة قبل عمل

ات النافذة قد أشارت إىل إمكانية النظر يف املنازعات الناشئة ( من التعليم11مالحظته أيضًا أن املادة )
وهذا  (83) احملاكم املختصةبعد توقيع العقد وأثناء تنفيذه من خالل التوفيق أو التحكيم أو إحالة النزاع إىل

ارسة يعين أن القضاء العادي يف العراق واملتمثل ابحملاكم العادية وعلى رأسها حمكمة التمييز هو املختص مبم
القضاء الكامل بشأن منازعات العقود اإلدارية ومن ضمنها منازعات املسؤولية التعاقدية، حيث ميلك 

فما دام القضاء ال يسمح لنفسه أن جيرب  ،حل املتعاقد معهاالقاضي أن حيكم ابلتعويض ضد االدارة لصا
فانه يلجأ بداًل عن ذلك إىل  ،فيذ ممكناً االدارة على تنفيذ التزاماهتا التعاقدية عينياً، حىت ولو كان هذا التن

 .التعويض
وان كانت  ،القاضي إلغاء اإلجراءات غري املشروعة الصادرة من االدارة مبناسبة تنفيذ العقد اثنيا: ميلك

                                                        
/ مدنية أوىل /  303(، وكذلك قرارها املرقم )1970 /4/4هيئة عامة بتاريخ  969أ/ /355قرار حمكمة التمييز املرقم ) -77

  227.-226ص ،در السابقاملص ،طالب( أشار أليهما السيد طاهر 1971 /2 /10بتاريخ  971
( منشور يف جملة 1965 /25/7بتاريخ  65حقوقية /  /52ينظر يف ذلك ينظر يف ذلك حكم حمكمة التمييز املرقم ) -78

 .51، ص1966 ،العدد الثاين، السنة احلادية والعشرون ،القضاء
قانون التعديل األول ألمر  2013لسنة  (18ن رقم )املعدل ابلقانو 2004لسنة  87ينظر يف ذلك قانون العقود العامة رقم  -79

 .29/7/2013يف  4283املنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  2004( لسنة 87سلطة االئتالف رقم )
قانون التعديل األول ألمر سلطة االئتالف رقم  2013( لسنة 18( من قانون رقم )1الغيت هذه احملكمة مبوجب املادة ) -80

( لسنة 87على )تلغى احملكمة اإلدارية املؤسسة مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة )املنحلة( رقم ) واليت نصت 2013( لسنة 87)
 وأية إشارة إليها يف هذا األمر والقوانني واألنظمة والتعليمات النافذة(. 2004

عليمات يف الوقائع رت هذه التونش 2007( لسنة 1أصدرت وزارة التخطيط تعليمات لتنفيذ قانون العقود العامة رقم ) -81
(، وقد ألغيت هذه التعليمات وصدرت حالياً تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 18/4/2007( بتاريخ )4039العراقية يف العدد )

 ( املعدلة.19/5/2008( بتاريخ )4075العدد ) ،املنشورة يف الوقائع العراقية 2008( لسنة 1)
 .املعدلة 2008( لسنة 1تنفيذ العقود احلكومية العراقية رقم ) ( من تعليمات10) من املادة ينظر يف ذلك البند)اثنيا( -82
 .املعدلة 2008( لسنة 1( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )11ينظر يف ذلك البند )أوال( من املادة ) -83
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سلطة قاضي العقد يف مواجهة قرارات اجلزاء غري املشروعة ختتلف من جزاء إىل أخر، حيث تضيق سلطة 
فسلطة قاضي العقد يف مواجهة اجلزاءات املالية  ،وتتسع يف جزاءات أخرى تجلزاءاالقاضي ابلنسبة لبعض ا

كما ميلك   ،ختفيضها إذا كان مبالغًا هباتتمثل ابإلعفاء منها إذا تبني له إهنا غري مشروعة، كما يستطيع 
 .(84)حق من دون وجه تاحلق ابحلكم على االدارة برد ما حصلت عليه من املتعاقد من غرامات أو تعويضا

وهذا ما ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا يف مصر من أن املتعاقد يستطيع اسرتداد مبلغ الغرامة التأخريية 
 .(85)على الرغم من عدم صحة املخالفة املنسوبة إليهالذي فرضته االدارة عليه 

( 15/11/1972يف )كما أكدت حمكمة التمييز االحتادية يف العراق مثل هذا املبدأ يف حكمها الصادر 
والذي أيدت فيه ضرورة ختفيض مبلغ الغرامة التأخريية املفروضة على املتعاقد بقدر املدة اليت مل يثبت أتخره 

 .(86)فيها
لطة قاضي العقد يف مواجهة اجلزاءات الفاسخة أو الضاغطة غري املشروعة، جند أن ا خيص سأما فيم

يض عن كافة اإلضرار اليت تلحق به من هذه اجلزاءات غري قاضي العقد يستطيع أن حيكم للمتعاقد ابلتعو 
ملشروعة كذلك الصحيحة، ففي فرنسا ميلك قاضي العقد يف إطار عقود االلتزام سلطة إلغاء اجلزاءات غري ا

، كما ميلك أيضاً سلطة تعديل قرار اجلزاء من خالل (87)احلكم ابلتعويض للملتزم عن األضرار اليت تلحق به
 .(88)اء اخف كاستبدال جزاء اإلسقاط جبزاء فرض احلراسةاستبداله جبز 

املشروعة  كما أكد أيضاً جملس الدولة املصري على سلطة قاضي العقد الواسعة يف مواجهة اجلزاءات غري
ه ))... يتعني لوصم الصادرة من االدارة، من ذلك ما ذهبت إليه حمكمة القضاء اإلداري يف مصر من ان

.. األمر الذي مل يقم .االدارة ابلغش والتالعب يف تنفيذ التزاماته وتوقيع اجلزاءات املقررة لذلكاملتعاقد مع 
ادر من حمافظة الشرقية بفسخ العقد ومصادرة التأمني الدليل عليه يف الدعوى احلالية لذلك يكون القرار الص

 .(89)ه مع ما يرتتب عليه من آاثر((.. قرار غري قائم على سند صحيح من القانون لذلك يتعني إلغاء.النهائي
 ةأما يف العراق فليس هناك ما مينع حمكمة التمييز االحتادية ابعتبارها قاضي العقد اإلداري من ممارس

اجلزاء غري املشروعة سواء إبلغائها أو التعويض عنها وهذا ما ذهبت إليه مواجهة قرارات  سلطات واسعة يف
                                                        

وكذلك  (Minstere de lamarineضيةيف ق 13/3/1935ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ) -84
دار  ،( أشار إليهما الدكتور عبد اجمليد فياض: نظرية اجلزاءات يف العقد اإلداريRuizيف قضية  20/3/1957حكمة الصادر بتاريخ )

 .105ص ،1975 ،القاهرة ،الفكر العريب
( أشري أليه يف جمموعة املبادئ 22/5/1960والصادر بتاريخ  61ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ) -85

اهليئة العامة لشؤون  ،إصدار املكتب الفين ،1965إىل عام  1955القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا يف عشر سنوات من عام 
 .1074، ص1966،املطابع األمريية يف مصر

( أشار إليه الدكتور 1972 /11 /15وىل / الصادر يف مدنية أ /515ة املرقم )ينظر يف ذلك حكم حمكمة التمييز العراقي -86
السنة  ،جامعة الكويت، العدد األول ،جملة احلقوق والشريعة،إبراهيم طه الفياض: تعليق على حكم حمكمة التمييز االحتادية يف العراق

 وما بعدها. 200، ص1979 ،الثالثة
جامعة ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،ة االدارة يف إهناء العقدرقابة القضائية على سلطال :ينظر يف ذلك رفاه كرمي كربل -87

 . 63ص ،2000،اببل
( والذي قضى فيه بضرورة استبدال قرار إسقاط 1923 /10/11)ينظر يف ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  -88

سلطة االدارة يف  :أليه الدكتور حممد صالح عبد البديعأشار  ،امة خطأ امللتزمااللتزام بفرض احلراسة نظرا لعدم تناسب اجلزاء مع جس
 . 148ص ،1993 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،إهناء العقد اإلداري

 ،( أشار أليه طاهر طالب4/4/1971الصادر بتاريخ  331ينظر يف ذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الطعن رقم ) -89
 .203ص ،مصدر سابق
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الذي ورد فيه ))... أن للمحاكم الوالية العامة للنظر يف كل  1968 /2/3يف حكمها الصادر بتاريخ  
 .(90)..((.ضرر يلحق األشخاص من القرار اإلداري املخالف للقانون

لعقد اإلداري بناء على طلب املتعاقد مع االدارة وذلك يف حالة احلكم بفسخ اقاضي العقد  اثلثا: ميلك
لتزاماهتا التعاقدية أو جتاوزها للحدود املسموح هبا عند تدخلها إخالل االدارة إخالالً جسيماً بتنفيذ أي من ا

 .(91)إلداريتدخالً مشروعاً أثناء تنفيذ العقد حبيث أدى ذلك إىل اإلخالل ابلتوازن املايل للعقد ا
خنلص مما تقدم أن قاضي العقد )واملتمثل ابلقاضي اإلداري يف كل من فرنسا ومصر والقاضي العادي 

صاحب االختصاص يف نظر منازعات املسؤولية التعاقدية حيث ينظرها بوالية القضاء يف العراق( هو 
 .الكامل اليت متنحه سلطات واسعة يف هذا اجملال تتدرج

 الخاتمة

 يف إيقاع اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة حبثنا االختصاص القضائيتهينا من بعد أن ان
 النتائج واملقرتحات، وذلك على النحو اآليت: ميكن يف خامتة هذه الدراسة أن خنرج مبجموعة من

 أوال:النتائج:
تعاقد معها أن إخالل االدارة بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية )سواء أكان خبطأ أو بدون خطأ( وتضرر امل -1

زاء يتمثل ابلتعويض عن جراء هذا اإلخالل يستتبع أو يتطلب إيقاع جزاء على االدارة املتعاقدة وهذا اجل
ر اليت حلقت ابملتعاقد جراء تصرف االدارة فضالً عن فسخ العقد بناء على طلب املتعاقد نتيجة خلطأ األضرا

 االدارة اجلسيم.
لك سبيل القضاء أوال من اجل نفسه جتاه االدارة وإمنا عليه أن يسال ميلك املتعاقد إيقاع اجلزاء ب -2

لعامة اليت تسعى االدارة إىل حتقيقها ومقتضيات اقتضاء حقه وذلك الرتباط العقد اإلداري بفكرة املنفعة ا
 سري املرفق العام ابنتظام واطراد.

ة التعاقدية لإلدارة بينما ال خيتص القضاء اإلداري يف كل من فرنسا ومصر بنظر منازعات املسؤولي -3
العراقي منازعات هة املختصة بنظر املنازعات املذكورة إذ اخرج املشرع يزال القضاء العادي يف العراق هو اجل

العقود اإلدارية من اختصاص حمكمة القضاء اإلداري وحدد اختصاصها ابلنظر يف صحة القرارات واألوامر 
 فيها.اإلدارية اليت مل يعني مرجع للطعن 

ميلك قاضي العقد سلطات واسعة عند نظره ملنازعات املسؤولية التعاقدية إذ ينظرها بوالية القضاء  -4
نه من إلغاء اإلجراءات غري املشروعة لإلدارة كذلك احلكم ابلتعويض فضالً عن فسخ العقد الكامل اليت متك

توجيه أوامر ونواهي لإلدارة إلجبارها على اإلداري بناء على طلب املتعاقد إال انه ال يستطيع كقاعدة عامة 
اماهتا أوال حالل مدة حمددة أو تنفيذ أحكامه وان كان ميلك احلق يف ختيري االدارة املتعاقدة بني الوفاء ابلتز 

 احلكم عليها ابلتعويض.
                                                        

 (2/3/1968بتاريخ  967حقوقية /  /1335مة التمييز االحتادية يف العراق يف القضية رقم )ينظر يف ذلك حكم حمك -90
 .284، ص1968 ،السنة الثانية ،العدد الثاين ،منشور يف جملة القانون املقارن

تنفيذ  ،خليفة أشار أليه د. عبد العزيز عبد املنعم ،22/3/1994ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بتاريخ  -91
 .309، ص2016، 3ط ،االسكندرية،دار الفكر العريب ،العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء وحتكيما
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ابلنظر يف منازعات العقود اإلدارية إال انه حصل تطور  -كقاعدة عامة-ال خيتص قاضي اإللغاء  -5
املعدل بشأن إصالح وسائل الرقابة  1982ة لسن 213 هذه القاعدة يف فرنسا متثل بصدور القانون رقم يف

ذ أجاز هذا القانون الطعن ابإللغاء ضد العقود اليت تربمها هذه اهليئات احمللية وهذا على اجلماعات احمللية إ
 يعد بداية النقالب املفاهيم املستقرة يف قضاء املشروعية.

 حات:املقرت ثانيا:
ضرورة وضع نظام قانوين متكامل للعقود اإلدارية يف العراق فضاًل عن إخضاعها الختصاص  -1

 اإلداري وذلك من خالل حتديد معيار لتمييز العقد اإلداري وإرساء األحكام والقواعد اليت حتكمه.القضاء 
املقصرة قبل اللجوء للقضاء وذلك  ضرورة قيام املشرع العراقي بتنظيم مسألة أعذار املتعاقد لإلدارة -2

زم املتعاقد بتوجيهه قبل سلوك ومية نصاً يبني معىن األعذار وشكله ويٍلبتضمني تعليمات تنفيذ العقود احلك
 سبيل القضاء.

ملا كانت احلكمة من إنشاء القضاء اإلداري هو إجياد قضاء متخصص يف املنازعات اإلدارية إال  -3
إذ مل تزل منازعات  ،يها يف العراق ابلرغم من وجود حمكمة القضاء اإلداريأن هذه احلكمة مل نصل إل

الختصاص القضاء العادي وهذا على خالف ما جيري عليه العمل يف  املسؤولية التعاقدية لإلدارة خاضعة
 لذلك فأننا ندعو مشرعنا العراقي إىل إعادة ،فرنسا ومصر وغريها من الدول ذات النظام القضائي املزدوج

 ،سيعها لتشمل النظر يف منازعات املسؤولية التعاقدية لإلدارةالنظر يف اختصاص حمكمة القضاء اإلداري وتو 
 سيما أن بقاء اختصاص النظر فيها للقضاء العادي جيعلها تصطبغ ابلصبغة املدنية. وال

وإمنا نطالب نرى عدم االكتفاء فقط إبعادة النظر يف اختصاص حمكمة القضاء اإلداري يف العراق  -4
 لعقود اإلدارية أسوة بدولبتوسيع اختصاص حمكمة القضاء اإلداري ليشمل اختصاصها النظر مبنازعات ا

( البند رابعاً من قانون جملس شورى الدولة رقم 7القضاء املزدوج كفرنسا ومصر وذلك بتعديل نص املادة )
ختتص حمكمة -ه األيت ))ألى الوجلتكون ع 2013( لسنة 17املعدل ابلقانون رقم ) 1979( لسنة 65)

ية اليت تصدر عن املوظفني القضاء اإلداري ابلفصل يف صحة األوامر والقرارات اإلدارية الفردية والتنظيم
واهليئات يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة والقطاع العام اليت مل يعني مرجع للطعن فيها بناء على 

ومع ذلك فاملصلحة احملتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إىل  ،ممكنة طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة
ا ختتص حمكمة القضاء اإلداري ابلنظر يف منازعات كم  -ب ،التخوف من إحلاق الضرر بذوي الشأن

العقود اإلدارية((، والقيام بتطوير ورفع كفاءة قضاة حمكمة القضاء اإلداري ابعتباره قضاء حديثا من خالل 
ات متخصصة هبذا اجملال وإعادة تدريس مادة القضاء اإلداري يف املعهد القضائي يف العراق من تنظيم دور 

كما نرى أن ميتد ذلك إىل القضاة   ،جرى عليه التطور يف جمال هذا القضاء يف الدول املقارنةاجل اإلملام مبا 
 حماكم القضاء اإلداري.يف احملاكم املدنية لغرض خلق مالك متخصص يهدف إعدادهم لتبوء وظائفهم يف 

 جمال االختصاص القضائي من املعرفة إىل الثقافة القانونية يف -وأخرياً أنمل أبننا قد أضفنا قدراً ولو يسرياً 
من  يف إيقاع اجلزاء على اإلدارة املتعاقدة الذي قلت فيه األحباث واملؤلفات الفقهية خاصة يف العراق راجني

 .قانونية يف بلدان العزيزاملوضوع مبا خيدم ويعزز الثقافة الهللا أن نكون قد وفقنا يف عرض 
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 الكتشافالتدريبية الالزمة لمعلمي المواد االجتماعية  االحتياجات

 رعايتهموالمتفوقين و التالميذ الموهوبين

The Training Requirements of the Instructors of Social 

Subjects to Discover and Sponsor the Outstanding and 

Gifted Students 
  .Judeili-Hasan M. Kadhum AlLect (1) يليالجذحسن محمد كاظم  دم.

 مستخلصال

املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ التدريبية الالزمة ملعلمي  البحث احلايل تّعرف االحتياجاتهدف ي
 املواد االجتماعية مجيعهم.لمي من معالبحث تكون جمتمع املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم، وقد 

( حاجة تدريبية توزعت على جمالني األول 36ضمنت )بناء أداة البحث وتاهلدف قام الباحث ب لبلوغ
( 19( حاجة تتعلق ابستكشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني، والثاين تضمن )17منهما اشتمل على )

املوهوبني واملتفوقني، مت التحقق من صدقها وثباهتا، اذ كانت تتمتع حاجة تدريبة ارتبطت برعاية التالميذ 
( معلماً ومعلمة يف املرحلة 128واستعمل املنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من ) ،ق وثبات جيدبصد

( مت 2019-2018االبتدائية التابعة للمديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة للعام الدراسي)
ئوي، معادلة الفاكرونباخ، رهم عشوائياً، واستعملت املعاجلات اإلحصائية )الوسط املرجح، والوزن املاختيا

 اآلتية: ومعامل ارتباط بريسون(، وتوصلت اىل النتائج
( حاجة تدريبية الزمة ملعلمي املواد االجتماعية الســـــتكشـــــاف التالميذ 14أظهر البحث ان هنالك ) -

 ( كانت مبستوى مهمة فقط.4( منها مبستوى مهمة جداً و)10واملوهوبني)املتفوقني 
تدريبية الزمة ملعلمي املواد االجتماعية لرعاية التالميذ واملوهوبني املتفوقني  ة( حاج17أبرز البحث ) -

 ( حاجة كانت مبستوى مهمة.11( حاجات منها بدرجة مهمة جداً و)6)
 اوخلص الباحث اىل عدد من التوصيات منه

                                                        
 جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية. -1
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التدريبية تضـــــــمني برامج اعداد معلمي املواد االجتماعية يف كليات الرتبية األســـــــاســـــــية، واالحتياجات  - 
 املتعلقة ابستكشاف ورعاية املوهوبني واليت مت حتديدها يف البحث.

 ومن املقرتحات
ــــذ املوهوبني يف املو  - ــــة املؤثرة يف تعليم التالمي ــــدريبي ــــاجــــات الت اد اجراء عــــدد من البحوث عن االحتي

 االجتماعية يف ضوء نتائج البحث احلايل.
 واملتفوقني. علمو املواد االجتماعية، التالميذ املوهوبنيالكلمات املفتاحية: االحتياجات التدريبية، م

Abstract 
The aim of this research is to identify the training needs of social material 

teachers to discover and care for gifted students and superior. 

To achieve the goal, the researchers built the research tool, which 

included (36) training needs, which were distributed in the first two fields, 

and included (17) needs related to the discovery of gifted and gifted 

students. The second included 19 needs related to the care of gifted and 

talented students, The study sample consisted of (128) teachers and 

teachers in the primary stage affiliated with the General Directorate for 

Raising the holy governorate of Karbala for the academic year (2018-2019) 

Were randomly selected, and the statistical treatments (weighted mean and 

percentage weight, Fcronbach equation and Pearson correlation coefficient) 

were used, and ended with the following results: 

- The research showed is that (14) a training need for the social sciences 

to discover the gifted and talented students (10) of them at a very important 

level and (4) were at an important level only. 

- The research highlighted (17) the need for training required for the social 

materials for the care of gifted and talented students (6) of them are very 

important and (11) need was at an important level only. 

And researcher concluded a number of recommendations,  

1. including the inclusion of programs for the preparation of social materials 

teachers in the faculties of basic education training needs related to the 

discovery and care of talented people identified in thereseqrch. 

2. Among the proposals are further researchs on the training needs 

affecting the education of gifted students in social subjects in the light 

ofresalt of this research. 

 التعريف بالبحث: الفصل األول

الستثمار قدرات أفرادها  اجملتمعات البشرية يف الوقت احلاضر تركز طاقاهتا وامواهلا املقدمة: أصبحت
تالميذ عامة الطبيعية كافة، وان وسيلتها األوىل هم ال الثرواتتفوق أمهيتها  بشرية ثروةاملختلفة، كوهنم 
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 اهتم واحتياجاهتمص الذين حيتاجون اىل رعاية وتنمية لقدراهتم ومهار واملوهوبني واملتفوقني على وجه اخلصو 
 (.20: 2009،ث وآخرون)غيواملتباينة كما هو احلال مع التالميذ العاديني  اخلاصة واإلرشادية النمائية

املوهوبني  التالميذ مع للعمل واثنائها قبل اخلدمة وتدريبهم املعلمني أتهيل ربامجوالتخطيط الفاعل ل
 (.14: 2003الغفار، )عبدالتالميذ  من الفئة هذه لرعايةيعد من العناصر االساسية املهمة ملتفوقني وا

يعيش حياته مبجموعة إذ ال ميكن له ان متكاملة و  مستدامةاملعلم عملّية  واليوم أصبحت عملية تدريب
وظهور مفاهيم مهمة ، اتلومات واملهارات خصوصاً وحنن نعيش يف زمان متجدد وكثري املتغري املعحمددة من 

 يف جمال التعليم منها إدارة املعرفة، واقتصاد املعرفة، والتنمية املستدامة، وأصبح هدفها املعلم املبتكر واملبدع
(Jeppersan, 2000,p1-3). 

 ويتوقف على خرباته ومهاراته ،التعليمية الرتبوية العملية مدخالتأهم  وأييت االهتمام بتدريب املعلم كونه
مهاراته  وتطوير وتدريبه إعداده قبيلمن  وضعه يف النظر إعادة حيتم علينا الذي ألمراألجيال، اتقبل سم
 (.2006 )صربي،التعليم  لتطوير ممه مدخلٍ ك

 عندما قصوى أمهية ويكتسب العاديني، التالميذ مع التعليمية العمليةمن القواعد األساس يف  املعلم ويّعد
التلميذ املوهوب  حتفز تعليمية فاألمر يتطلب توظيف أمناط واساليب املتفوقني،و  هوبنيو امل التالميذ بتعليم يقوم

 االمر ،تتجه يف الغالب حنو القيام ابملهام غري املألوفةاليت  اهتماماته وتراعي وتوقظ مواهبه وتشبع حاجاته
 امل مع هذه الفئة.اليت متكنه من التع والسمات اخلصائص من جبملة تصفالذي حيتم على املعلم ان ي

 موهوبني، أم عاديني التالميذ كان سواء برانمج أي التعليمية يف الرتبوية العملية لنجاح املفتاح كون املعلم
أو  اإلبداعاالبتكار و  روح وتعزز ،تضعفها أو بنفسه التلميذ ثقة تعزز اليت فالفرص واملواق اذ يستطيع هتيئه

 .(2002)جروان، اتدمره
املواد االجتماعية  ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات لىع التعرف هبدف بحثال ههذ جاء هنا ومن

 .تهمورعاي واملتفوقنيالستكشاف التالميذ املوهوبني 
 أوال: مشكلة البحث

التأهيل و  اإلعداد هذا يف االستمرارُ  يضرور ال من ابت لذا مشكلة؛ يُعدّ  وأتهيله املعلم إعداد يف القصور إن
 .والتقنية والثقافية االجتماعية ابختالف التغريات ختتلف واملسؤوليات األدوار ألن ريب؛تدال خالل من

يف مجيع عناصر  رعنصراً رئيساً يؤث وتدريباً؛ كونه ابملعلم اختياراً  يبدأ أن البد وتطويره التعليم نظام إصالحف
مستمرة مساعدة  حيتاج هوف ،قبلها دادهعإ منال يقل أمهية  اخلدمة ثناءأ تدريبهالنظام الرتبوية التعليمية. و 

والتدريب،  التدريس قائطر  وأحدث الرتبية أبصول وتزويده جديدة معرفة على للحصول عملهممارسة  أثناء
 تستمر أن منها اليت البد النمو وأنشطة فعاليات من مرتابطة لسلسلة بداية إال هو ما اخلدمة قبل إعداده كون

 طوال معه تستمر وإمنا بتخرجه ال تتوقف مستمرة عملية وتدريبه هإعداد فعملية ،احلياة دامت ما املعلم مع
 (.43 :1996 )عامر،حياته 

تصميم الو من حيث التخطيط الربامج التدريبية  جناح وفاعليةهي يف جمال التدريب من احلقائق املهمة 
وهي  (.117: 2007م،السال)عبد للفئة املستهدفة تقومي تعتمد على حتديد االحتياجات التدريبية الو 

يشرتك يكون يف العادة عبارة عن جهد تعاوين مجاعي  اً منظم اً مسحيعملية ليست سهلة اذ تتطلب اجراًء 
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هدف او  يتبني اهداف حمددة ووضع قائم فعال، وأي فجوة ما وحتليلبغية معاينة  ؛ابلنظام الرتبوي ةكاف  فيه 
ر هبا املستهدفون واليت تنبع من احتياجهم الفعلي يف غرض هذا اجلهد هو حتديد االحتياجات اليت يشع

 (.495: 2007)رمضان،  ومهاراهتم فيها ن بنقص يف معرفتهماجلوانب اليت يشعرو 
دراسة احلاجات  ضرورة للباحث تبني املتعلقة مبوضوع املوهبة والتفوق وبعد مراجعة االدبيات والدراسات

احلاجات ذه تطرقت هللعدم وجود دراسة  االبتدائية،للمرحلة عية املواد االجتماالتدريبية املعرفية ملعلمي 
للمعلمني التدريبية  على أمهية االحتياجاتركزت الدراسات السابقة  عاية التالميذ املوهوبني(، اذاكشاف ور )

يف او يف جمال االقتصاد املعريف او  الشاملة،ضوء معايري اجلودة  عامة ومعلمي املواد االجتماعية خاصة، يف
 املستدامة.جمال التنمية 

 ةأيتبني اهنا مل تشتمل على  سم االعداد والتدريب،لقاخلطة العامة للتدريب بعد تتبع موضوعات و 
 مللتعامل مع فئة املوهوبني واملتفوقني سواء كان بكشف هذه الفئات ااملعلم تدريبية يف جمال اعداد  مهارات

 رعايتهم.
ن اشتملت عليه م وما ةاالجتماعيمشريف املواد بعض سجالت عة مراجمن خالل  أيضااملشكلة ربز وت

 الطرائق التدريبية احلديثة يف التعليم، فوصى الغالبية بضرورة االهتمام ابلتعلم النشط وتوظياذ اتوصيات، 
 التلميذ عن مبعلومات املعلمني تزويد واغفال اإلشارة اىل أمهية ،يوصي املشرف ومراعاة الفروق الفرديةو 
 الصفي. النشاطات والتفاعل طريق من تشخيصهم واساليب وخصائصهم، وحاجاهتم ق واملوهوب،تفو امل

 عن االسئلة اآلتية:يف االجابة احلايل  البحثتتحدد مشكلة ذكره  قبناء على ما سبو 
 كشــــــــــــاف التالميذســــــــــــتاملرحلة االبتدائية اليف ما احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية  .1

 ؟املتفوقنيو  وبنيوهامل
التالميذ  لرعايةاملرحلة االبتدائية يف علمات املواد االجتماعية ما احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي وم .2

 واملوهوبني؟املتفوقني 
 أهمية البحث:

عن  ه هباكرم هللا تعاىل هبا االنسان وميز   ةٍ العقل البشري بقدراته وإمكاانته الالحمدودة أعظم نعميعد 
وضعته النظر اىل انسان  من طريقالعظمة  هعلى هذ هباه، ومن املؤشرات اليت ميكن االستدالل خملوقات سائر

خالل املدة الزمنية احملصورة بني شعوره ابملشكلة  اليت يصدرها ستجاابتالالظروف امام مشكلة، وتسجيل ا
اإلجراءات واخلطوات اليت  هناية منة وما السلسلة من العمليات العقلية الرائعاختاذه القرار، من خالل اىل 

، وتتفاعل مع املتغرياتتتزاحم داخل العقل، وتعمل بشكل متكامل ومنتظم ومتتابع يف تنسيق إهلي إلدراك 
 (.32-31: 2008)الدمرداش،  االبعاد اليت تشتمل عليها املشكلةو  اً ومجيع احملسوسات

سهموا بفاعلية يان  إبداعية ميكن هاراتعقلية ومن قدرات مبا ميتلكون من و ن واملتفوقو التالميذ املوهوب
دورهم يف قيادة ، ليأخذوا هم ورعايتهميف تقدم ورفاهية اجملتمع، االمر الذي يدفعنا اىل االهتمام ابلكشف عن

 (.10: 2009)السبيعي،  مجيعاً يف اجملاالت  اجملتمع
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 طريقهتم ومهاراهتم، من ثبات ذاالفرصة ألهلم  أتيحت اذإ ن ثروة ال تقدر بثمنو ان التالميذ املوهوب
تفاعلية تشجع على اظهار وتطوير مواهبهم  ، وبيئة تربوية دميقراطيةوءمناهج تالمس حاجاهتم، ومعلم كف

 (.1429:15)نصار،  وقدراهتم
ة بداع واالبتكار يف العملية التعليميبيئة مالئمة لإلاملوهوبني واملتفوقني تربية التالميذ  فضاًل عن ان

 .(365: 2014)أبو جادو،  سهم معرفة املعلم وقدراته ومهارات يف ادارهتا وتطويرها وتعزيزهاية، وتالتعلم
املوهوبني،  لرعايةالدويل واخذت الدول تضع القوانني و  واليوم زاد االهتمام ابملوهوبني على الصعيد العريب

 .ابملوهبةالربامج املتعلقة و وكثرت الندوات واملؤمترات 
رات االهتمام ابملوهوبني وأساليب اكتشافهم ومعاملتهم، ومنها احلاجة اىل ة من مرب ظهرت مجلقد و 

دى التالميذ، لاالهتمام املتزايد بتنمية مهارات التفكري والتلقني، و تنمية العقول وعدم االقتصار على احلفظ 
 :Renzulli, 2005)اليف هذا اجمل هاالتوصل اليمت األساليب اليت  أمهية العناية ابملوهوبني ابتباع أحدثو 

17). 
الرقي ومنافسة اجملتمعات توفري الرعاية و التقدم حنو يسعى  الذيلمجتمع من الركائز االساسية ل أصبحو 

هنم حباجة اىل االندماج العقلي إقادرين على خلق املعاين وبناء املعرفة اخلاصة هبم ف وايكوناملوهوبني لألبنائه 
 والوجداين يف تعلمهم.واجلسمي 

عد األنشطة الدراسية من الوسائل الرتبوية املهمة اليت تسهم يف تنمية مهارات التالميذ بصورة متكاملة تو 
جتعل تميز بلياقات عقلية ونفسية واجتماعية، ييل من الشباب ج، لتنشئة ، ومهارايً ، ووجدانياً ومتوازية عقلياً 

)الدمرداش،  اجهنا اليومتحدايت الكثرية اليت تو عنا العراقي ومواجهة اليف هنضة وتقدم جمتم ةصر فاعلاعن منهم
2008 :31-32.) 

 مهمة لالندماج والتفاعل، اذا ًصاوتعد املواد االجتماعية يف مقدمة املواد الدراسية اليت توفر للتالميذ فر 
الذي  ، االمرمانياهتوامك التالميذما أحسن االعداد لتدريسها من خالل فلسفة واضحة تراعي عقول مجيع 

 وجه خاص.بجتاه التالميذ عامة واملوهوبني واملتفوقني على ال معلم املواد االجتماعية مسؤولية كبرية محي
ابلتفكري للتالميذ يسمح اذ ان يغري أمناط التفاعل الصفي  معلم املواد االجتماعيةمن  ذلك يتطلبو 

على االستماع  التلميذ فيهار دو  يقتصرمناط التقليدية اليت األوالبحث وتوليد األفكار بداًل من اعتماد 
، وقادراً ومرشداً ومثرياً للتفكريموجهًا  على معلم املواد االجتماعية ان يكونكما جيب   وحفظ املعلومات،

أبنفسهم  التالميذوتنمية ثقة تالميذ على التفكري بصورة مشكالت تنمي قدرة الالتعليمي تقدمي املوقف على 
 (.378ه:1429)نصار،

يف مقدمتها  عديدة توافر أمورجناحه مرهون يف على مهارات التفكري، و  التالميذدريب ت يفويربز دوره 
)فتحي التدريب املبين على أسس علمية تالمس حاجات التالميذ عامة واملوهوبني واملتفوقني خاصة 

 (.2004جروان،
لتخطيط إلعادة إلعداد معلم املستقبل، ا ة( ان من االسرتاتيجيات املقرتح2016ويذكر )العزالين، 

 كفاايهتمهنا ان حتدث تغيريا اسرتاتيجيا دائما يف  اليت من شأاالعداد والتدريب يف مراكز منهم القدامى  أتهيل
 (.196: 2016)العزالين، 
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العاملية وتطوير مفهوم املوهبة والتفوق أصبح التدريب القائم على التخطيط  داثتونتيجة للتطور واملستح 
 هذه الفئةت املعلم وتطوير مهاراته للتعامل مع اعلم هو األساس لتنمية اجتاهات وقدر يف جمال الرتبية والت

 (.12: 2016)اجلمل والسيد، 
 ي، وهريديد والتغيجاثناء اخلدمة أساس التاملعلم وتقدمي الدعم النفسي والرتبوي يف  تدريبوتعد برامج 

 .وقادراً على إدارة املعرفة يف املهنة ومتطوراً  متجدداً  هالوجه املكمل لعملية االعداد مما جيعل
تطوير وحتديث املهارات السلوكية للمعلم  يهدف اىلالرتبية فات صوالتدريب بصورة عامة يعد صفة من 

 ،وعمليات ،أسلوب علمي، فهو نظام فرعي من نظام كلي يدعى التعلم وله مدخالتاىل وجيب ان يستند 
 احملتوى واالهداف والفئة املستهدفة، ريلتغي ناميكية تبعاً ملياته ديوتطوير ع ،رييوتغ ،وتغذية راجعة ،وخمرجات

أصبح مركز ، الذي جناح التدريبإيف  اً أساس اً ربز أمهية حتديد االحتياجات التدريسية كوهنا عنصر توهنا 
يبها لتطوير نظم تدر  واالموال اجلهود تبذلاليت منها على وجه اخلصوص  واملتقدمةاهتمام غالبية دول العامل 

 (.12-8: 2016لسيد واجلمل، خول اخلدمة )اقبل وبعد د
اهداف مت حتديها بشكل دقيق متثل حاجات املتدرب )املعلم(  فقنشاط خمطط له على و هو والتدريب 

بصورة دقيقة عن ومعرباً دفاً اان يكون هجيب و ، الرتبوية التعليميةالعملية الفعلية واحملددة يف ضوء متطلبات 
مدى التطور احلادث كنتيجة للنشاط لتعرف  وى احلاجة اليها،مستو  للمعلم ألساسية والفعليةاالحتياجات ا

 ضوئها.تقومي النتائج يف وابلتايل  التدرييب
 كشاف ورعاية التالميذ املوهوبنيستالزمة ملعلمي املواد االجتماعية اللوحتديد االحتياجات التدريبية ا

وتقومي ن إمكانية التخطيط والتنفيذ القائمني على عملية التدريب م ناملتفوقني، وشدة احلاجة اليها ميكو 
اىل ضياع اجلهود املبذولة من اجل االرتقاء مبستوي مهارة وكفاءة يؤدي ان أي خلل يف تقديرها و  النتائج.

 هي انعكاس ملشكالتف وفق االحتياجات التدريبية الدقيقة على ، لذا جيب ان يكيف الربانمج التدرييباملعلم
 (.25: 2008ك، االتعليمية )سرت ة الرتبوية األداء يف املنظم

تتنوع وتتعد االحتياجات التدريبية اعتمادًا على طبيعة العمل املراد إجنازه واألشخاص املنوط هبم أداء 
العمل، وبوجه عام ميكن التعبري عنها ابستخدام مصطلحات املهارات واملواقف واملعرفة، وقد تغطي بعض 

)السيد  عض منها قد يركز على جوانب منفردة فقطيف حني ان البكافة ت اجلوانب  االحتياجا
 (.124: 2016واجلمل،

لتحسني أداء املعلمني يف مسالة التعرف على املتفوقني ابن يكون لديهم قناعة من املتوقع ان يكون و 
اعة أيضاً أبن املتفوق عقلياً والنقطة الثانية هو ان يكون لدى املعلم قن عقلياً،بني تالميذهم من هو متفوق 

ان هواايت و  ،املتميزة هصة اليت تتناسب وقدراتمن املواد التعليمية واألساليب التعليمية اخلااإلفادة له احلق يف 
 (.48: 1429املتفوقني )نصار،عن املوهوبني و الطفل ينبغي ان تكون موضع اهتمام املعلم عند الكشف 

 املعلمني عامة ومعلمي املواد االجتماعية على وجه اخلصوص دتزوي ضرورة وتواصلت الدعوات إىل
وآخرون،  شارع عليهم ورعايتهم )آل التعرف وكيفية ،ئصهموخصا وحاجاهتم ،املوهوبني عن مبعلومات

1421.) 
 ذكره تتحدد أمهية البحث ابآليت: وأتسيساً على ما مت
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املوهوبني التالميذ  الســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف اعيةاالجتم ملعلمي املواد الالزمة التدريبية االحتياجات حتديد .1
 .تهمورعاي واملتفوقني

 االجتماعيةي املواد معلم لتأهيل هاوتنفيذ تدريبيةال الربامج ختطيط على التدريبية االحتياجات تســـاعد .2
 .تهمورعاي املتفوقنيو املوهوبني التالميذ  الستكشاف

يف  تدريبية من برامج االجتماعية اتالدراســــ ومعلم حيتاجه ما معرفة يف الدراســــة نتائج تســــهم ميكن ان .3
 .تهمورعاي واملتفوقني التالميذ املوهوبني جمال اكتشاف

 تحديد املصطلحات:

 االحتياجات التدريبية:اوالا: 
 :عرفها كل من

- (Kenneth, 1970 أبهنا :)تزويد القوى البشرية يف املؤسسة مبعارف تحديد و نظم واملخطط لامل اجلهد
 ,Kenneth, 1970ســـلوكها واجتاهاهتا بشـــكل إجيايب بناء )و هاراهتا وقدراهتا معينة وحتســـني وتطوير م

p.8-9.) 
- (F.A.O أبهنــا التغريات املســـــــــــــــتمرة واملتجــددة املراد احــداثهــا يف ســـــــــــــــلوك االفراد املعريف واملهــارى :)

ق بني الوضــــــــــــع احلايل، والوضــــــــــــع املرغوب يف مســــــــــــتوى أداء االعمال واالجتاهي، واليت تعرب عن الفر 
 .(F.A.O:1991)ختلفة، واليت يتعني على االفراد تعلمها من خالل التدريب. "امل

 املعرفة والقدرة واملهارة اليت حيتاجها معلم املواد االجتماعية للقيام مبهامه الرتبوية والتعليمية بفاعلية. -
 Giftedاملوهوب اثنياا: 

 :عرفه كل من
- (Hallahan &Kuaffman,2004ابنه هو التلميذ الذ :)األكادميي ويف  ي يظهر أداء يف التحصــــــــــيل

قـــدرة أو أكثر من )القـــدرة العـــامـــة، واالســـــــــــــــتعـــداد األكـــادميي املتخصـــــــــــــــص، والتفكري اإلبـــداعي او 
 (.Hallahan &Kuaffman,2004: p 17االبتكاري، والقدرة القيادية، واملهارات احلركية )

قدرة ألداء وقدرة  ونذين يظهر لا"ابنه  :(2005:261)إبراهيم العويلي وعبد الناصـــــــر العســـــــاســـــــي،  -
والقدرة البارزة يف الفنون  ،وامليل األكادميي احملدد ،اســـــــــــــــتثنائية يف جماالت مثل القدرة الفكرية العامة

 (.2005:261صر العساسي، )إبراهيم العويلي وعبد النااألداء"االفرتاضية وفنون 
ل مثل القدرة العقلية، االبداع، التحصي األداء املتميز للفرد يف بعض اجملاالتأبنه " :(2008)نصار،  -

 (.38: 2008)نصار، "األكادميي، األداء االجتماعي، األداء الفين، األداء القيادي
التعريف االجرائي: التلميـــذ الـــذي ميتلـــك قـــدرة وأداء متقـــدم مييزه عن زمالئـــه يف واحـــد أو أكثر من  -

 ة واجملتمع.سر واالاجملاالت وجيب ان تقدم له رعاية خاصة من قبل املعلم 
 -Superiorتفوق املاثلثاا: 

 :عرفه كل من
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: 2000ي خضـــــــــــــر،شـــــــــــــكل عام" )فخر بابنه "امتالك الفرد قدرة ذهنية  :(2000)فخري خضـــــــــــــر، - 
332.) 

- (Sternberg,2003): يســـــــــــــتطيع ان يفعل املعرفة من اكادميية دراســـــــــــــية اىل معرفة  التلميذ الذي"ابنه
ك عند احلاجة اليها يف أي جمال" فاظ هبا حلني تفعيلها بعد ذليف احلياة العامة، مث االحت للالســــــتعما

(Sternberg,2003.) 
وثة او مكتســــبة ســــواء كانت عقلية او جســــمية او بدنية ابنه "قدرة مور  :(2004)حممود أبو انجي،  -

 (.105، 2004او سلوكا اجتماعيا او قدرة على االتصال" )حممود أبو انجي، 
 أو ادائية أو اجتماعية أو تواصلية تفوق اقرانه.لميذ الذي لديه قدرة عقلية التعريف االجرائي: ابنه الت -

 الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 اسات العربيةاواًل: الدر
حتديد هدفها  وكان ام القرى جامعةه(: أجريت الدراســــــــــة يف الســــــــــعودية/  1431دراســــــــــة اهلباش ) •

 املوهوابت يف اللغة العربية،التلميذات  ورعايةف اكتشـــــــا حموريف  معلمات العربية التدريبيةاحتياجات 
 التحليلي واشــــتمل جمتمع الدراســــة كافة الباحثة املنهج الوصــــفيولتحقيق أهدف الدراســــة اســــتعملت 

مت معلمة ( 285)عينة الدراســـــــــــــــة يف مكة املكرمة وبلغت راحل التعليم العام ملمعلمات اللغة العربية 
 الستبانة( مت التوصل اىل النتائج اآلتية:اة الدراسة )اوبعد تطبيق أد، اختيارهن عشوائياً 

اللغة  حاجة تدريبية الزمة ملعلمات (17) تظهر  اكتشــــــــــــاف التلميذات املوهوابت حموريف  -
 كبرية.بدرجة   العربية

 ( حاجة تدريبية الزمة بدرجة كبرية.25)كان هنالك   رعاية التلميذات املوهوابت حموريف  -
 تدريبية دورات (3)أكثر من املشـــــرتكات يف املعلمات   ملصـــــلحةهنالك فروق دالة احصـــــائياً  -

املشــــــــــــرتكات يف دورات ملعلمات مقارنة اب ؛تالتلميذات املوهوابورعاية  اكتشــــــــــــاف حموريف 
 اقل.

ال أثر لســـــــــــــــنوات اخلــدمــة خبصـــــــــــــــوص مســـــــــــــــتوى أمهيــة االحتيــاجــات التــدريبيــة. )دراســــــــــــــــة  -
 .ه( 1431،اهلباش

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 :(Seger,1996) دراسة •

 ملدرسيالتدريبية االحتياجات إىل التعرف على وهدفت الوالايت املتحدة األمريكية أجريت الدراسة يف 
 عينة الدراسةتضمن األمريكية، يف بعض املقاطعات  ،املدرسني واإلدارةاملرحلة املتوسطة من وجهة نظر 

 لدراسة هي:ت هلا الدراسة بعد تطبيق أداة ا، وكانت أبرز النتائج اليت توصلراءمد (10( مدرساً، و)30)
على وفق مهارات املرحلة املتوسطة مبدرسي  خاص برانمج اعداداحلاجات التدريبية يف  جتسدت -

 والتعلم تـــدريبيـــة تتعلق أبســـــــــــــــــاليـــب التعليم ورش عقـــد متوســـــــــــــــط؛خربات عمليـــة مبســـــــــــــــتوى و 
(Seger,1996: p23). 
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 (:Sticinmillar,2004دراسة ) •
وهدفت اىل تصميم برانمج صيفي تليب احتياجات املتعلمني  سنسايف جامعة أرك أجريت الدراسة

وهتيئة كافة متطلبات الربانمج، ومن مميزات سهولة التصميم والتنفيذ وقابليته للتطوير على متغري املوهوبني 
عدد كبري من أخرى كاهتمام أولياء واملخططني واملنظمني فضاًل عن توافر متطلبات التنفيذ وال حيتاج اىل 

 .هانفس املدرسني ذوي املهارات العالية ومت دعم الربانمج من قبل اجلامعة
وكانت النتيجة: تفضيل املتعلمني للربانمج واالقبال املتزايد لالشرتاك فيه مما انعكس اجياابً تطور مهارات 

 (.Sticinmillar, 2004: p20)التفكري لديهم 
 :(Camps, 2005دراسة ) •

اإلثرائية ت املتحددة االمريكية وهدفت اىل التعرف على أتثري بعض األنشطة ة يف الوالايأجريت الدراس
يف تعليم فرق املتعلمني امللتحقني بربامج املوهوبني وتطوير مهارات تفكريهم وعلى وجه اخلصوص التفكري 

ميتلكون قدرة ودافعية ( متعلما موهواب يف مقاطعة ميامي من الذين 806) الناقدة منها، وبلغت عينة الدراسة
 عالية.

 .(Camps, 2005: p12)ات التفكري للطلبة املوهوبني وابرزت الدراسة فاعلية الربانمج يف تطوير مهار 
 ثالثًا: جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 حتديد املنهج املالئم لتحقيق هدف البحث. •
 يلها للنتائج اليت مت احلصول عليها.انتقاء الوسائل اإلحصائية املالئمة ملعاجلة البياانت وحتل •
 .تهمورعاي املواهبراسات السابقة املتعلقة ابكتشاف التعرف على النتائج اليت توصلت هلا الد •
 السابقة.ن طريق مصادر الدراسات عتعزيز أمهية البحث احلايل  •

 إجراءات البحث: الثالث الفصل

أهدافه  قيتحقألدوات اليت استعملت لاو  ،وعينته وجمتمعه البحث ملنهج وصًفاتضمن هذا الفصل 
 املعلومات مجع أداة طريق نع عليها احلصول مت اليت البياانت معاجلة يف اليت مت توظيفها اإلحصائيةوالوسائل 
 وكاآليت:
 :البحث منهج :أوال
 األنسب لتحقيق اهداف البحث. ألنه ؛املسحي الوصفي املنهجعمل الباحث است

 متغريات البحث: •
 التالميذ املوهوبني واملتفوقنيربات ومهارات معلمي املواد االجتماعي يف جمال اكتشاف ملستقل: خاملتغري ا

 .تهمورعاي
املتغري التابع: االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعي الكتشاف التالميذ 

 .تهمورعاي املوهوبني واملتفوقني
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 31: العدد

 مجتمع البحث: :ثانيًا 
االبتدائية يف مركز مدينة كربالء املقدسة معلمي املواد االجتماعية يف املدارس  ع البحث منيتكون جمتم
 ( معلما ومعلمة.184، والبالغ عددهم )2019-2018للعام الدراسي 

 عينة البحث: :ثالًثا
( من معلمي ومعلمات املواد االجتماعية 24اختار الباحث عشـــوائيا ) -العينة االســـتطالعية •

 رات أداة البحث.االبتدائية من جمتمع البحث؛ ملعرفة مدى وضوح فق يف املدارس
( معلما 32وعددها ) هاختيارها من جمتمع البحث نفســـــــــــــــ مت-االحصـــــــــــــــائيعينة التحليل  •

 ومعلمه، وذلك للتحقق من ثبات أداة البحث.
ها من وضــوح تعليماهتا وصــدقتطبيق أداة البحث )االســتبانة( بعد التأكد  مت -النهائيةالعينة  •

 ( معلماً ومعلمة جملتمع البحث نفسِه.128النهائية املكونة من )وثباهتا على العينة 
 :بحثال أداة :رابًعا
اخلاصة ابلبحث؛ اذ تعد من وسائل  لبياانتوا معلوماتللللوصول  كأداة االستبانة على ثالباح اعتمد

 هديف البحث. مجع املعلومات الشائعة االستعمال يف البحوث الوصفية، وتالئم حتقيق
 البحث: أداة بناء خطوات

 بناء االستبانة على وفق اخلطوات اآلتية:مت 
من األداة: االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشــاف املوهوبني  حتديد اهلدف .1

 واملتفوقني ورعايتهم.
 جمال االجتماعيات يف ي املوادعلمة ملالالزم التدريبية ابالحتياجات ةاملرتبطة الرتبوي األدبيات مراجعة .2

 تهم.ورعاي واملتفوقني املوهوبنيالتالميذ شاف اكت
 الكتشـــــــاف التدريبية االحتياجات على للتعرف املتعلقة بعنوان البحث الســـــــابقة الدراســـــــات مراجعة .3

 تهم.ورعاي املواهب
 واملوضـــــــــوعات ملتفوقني()اكتشـــــــــاف املوهوبني واملتفوقني، رعاية املوهوبني واالدراســـــــــة  جماالت حتديد .4

 .عباراته وصياغة الدراسة حماور من حمور كل  فقرات تحديد؛ لعليها املشتملة
 .مث ضمنت يف أداة البحث ومن التدريبية ابالحتياجات قائمة جهز الباحث .5

 ومن األمور اليت راعاها الباحث يف صياغة فقرات األداة االيت:
 البحث. افقرات االداة هدف حتقق نا .1
 .هممجيع د عينة البحثمستوايت أفراتالئم  ومفهومة واضحةبصورة لفقرات صياغة ا .2
 .األداة يف ضوء اهداف البحث املراد قياسها يف كل حمور عباراتو  فقرات اختيارالتنويع يف  .3

لى قسمني، تضمن القسم األول اهلدف من البحث والتعليمات عاذ مت تقسيم أداة البحث)االستبانة( 
اشتمل على جماالت البحث، اذ تكونت بصورهتا األولية من ، اما القسم الثاين فقد ةاناخلاصة مبلء االستب

( 23الزمة الكتشاف املوهوبني واملتفوقني وعددها )ل( فقرة موزعة على جمالني األول االحتياجات ا50)
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 على ويستجاب( فقرة، 27) فقرة، واجملال الثاين االحتياجات الالزمة لرعاية املوهوبني واملتفوقني عددها
 )نعم، اىل حداً ما، ال(. الثالثي املقياس وفق على راسةالد أداة حماور

 ( االستبانة بصورهتا االولية1جدول )
 عدد الفقرات اجملاالت  ت
 23 واملتفوقني االحتياجات الالزمة يف جمال اكتشاف التالميذ املوهوبني 1
 27 واملتفوقني وهوبنياالحتياجات الالزمة يف جمال رعاية التالميذ امل 2

 50 العدد الكلي للفقرات
 خامًسا: صدق األداة:

بعد بناء االستبانة بصورهتا األولية، مت عرضها على جمموعة من احملكمني يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية 
 ،هاحمتوا وتنوع مشوليتها،و  فقراتا و مفرداهتمة ءمال مدى من للتحقق (، وذلك1ملحق)والرتبية اخلاصة 

 ما من شأنه حتسني األداة. إضافةاو  تعديالت واقرتاح
بني احملكمني، واهم التعديالت اليت اجراها الباحث حبسب  %80اتفاقوذلك ابعتماد نسبة 

بعض املفردات وحذف بعضها كوهنا تتداخل مع مفردات أخرى،  دمجمالحظات السادة احملكمني: 
ل ( فقرة يف اجملال األو 17على جمالني بواقع ) ةموزع( 36ة )النهائي اصورهت يفاألداة  فقرات عدد وأصبح

 (.2)ل( فقرة يف اجملال الثاين، جدو 19و)
 ( االستبانة بصوهتا النهائية2جدول )

عدد  جماالت االستبانة ت
 الفقرات

 ارقام الفقرات

االحتياجات الالزمة يف جمال اكتشاف  1
 واملتفوقني التالميذ املوهوبني

17 1 ،3 ،5 ،7 ،9 ،11 ،13 ،15 ،
17 ،19 ،21 ،23 ،25 ،27 ،29 ،
31 ،33 

االحتياجات الالزمة يف جمال رعاية  2
 واملتفوقني التالميذ املوهوبني

19 2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،16 ،
18 ،20 ،22 ،24 ،26 ،28 ،30 ،
32 ،34 ،35 ،36 

 36 العدد الكلي للفقرات
 يةاألداة على العينة االستطالع قسادًسا: تطبي

( معلما ومعلمة من جمتمع البحث 24نت من )تكو  استطالعية عينة على األداة بتطبيق الباحث قام
مصطلحات وفقرات االستبانة، وتبني ان مجيع مصطلحات وفقرات االستبانة  وضوح مدى ملعرفة هنفس

 واضحة.
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 سابًعا: ثبات أداة البحث 
ها على العينة االستطالعية، عمل تطبيق ن طريقعبعد التأكد من وضوح مفردات وفقرات االستبانة 

الباحث على التحقق من ثباهتا وذلك بتطبيق األداة )االستبانة( على عينة التحليل االحصائي املكونة 
( وبعد مضي أربعة عشر 32-1( معلما ومعلمة من جمتمع البحث وذلك إبعطائهم التسلسل )32من)

لعالقة ابستعمال معامل ام اليت مت حتديدها مسبًقا، ومت حساب ايوما مت تطبيق األداة على العينة نفسها األرق
(، وميكن مالحظة ان هذه النتائج تدل على ان االستبانة 0.88ارتباط بريسون وكان معامل االرتباط )

 تتمتع بثبات جيد.
 ثامًنا: تطبيق األداة

لة للتطبيق ينظر بعد ان اكتسبت أداة البحث الصدق والثبات وأصبحت بصورهتا النهائية القاب
 اآلتية: اإلجراءات الباحث(، اتبع 2ملحق)

 .ةركز حمافظة كربالء املقدسمب االجتماعياتي املواد معلم املتكونة من الدراسة عينة على طبقت .1
الباحث العينة  طمأن كما ،منها والعائد املتوقع ،اأمهيته وبيانالغرض من تطبيق االداة وضح الباحث  .2

 .االستجابة طريقة اىل توضيح إضافة ،امل بسريةلبحث وستعألغراض ا البياانت ان
 اإلحصائية تاسعًا: الوسائل
 واستعمل منها اآليت: ،(SPSS)االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الرزم برانمجاستعمل الباحث 

 بريسون، ومتثل يف حساب ثبات أداة البحث.معامل ارتباط  •
 .حلساب ثبات كرومباخ(،-)الفامعادلة  •

 :عمالعن استفضالً 

 قانون الوسط املرجح:
 ار الثاين يالختلتكرار ال= 2ت خ .ار األوليالختلتكرار ال= 1ت خان: إذ 

 الفقرة  نع اجمموع الذين أجابو ت ك= . ار الثالثيالختلتكرار ال= 3ت خ
اية ورع اكتشاف جمالكل من  يف االجتماعيةي املواد ملعلم الالزمة التدريبية االحتياجات على للتعرف

 (.2003:154 السامرائي،)املوهوبني واملتفوقني 

1 × ت3 خ  +  2 × ت  2 خ   +  3  × ت 1 خ 
ك ت 

= 

( نهوز   × + تكرار  × وزنه  وزنه2 + تكرار  × مج 1 ) تكرار 
االعلى  الوزن   × التكرار  مج   

= املئوي لوزن  ا قانون    
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 االستجابات تفريغعاشرًا: 
 :البياانت تفريغاآلتية ل اإلجراءات الباحثع اتَّبعتمدة امل الفقرات معايري وفقعلى 

 بعد ملء االستبانة من قبل عينة البحث فرق الباحث البياانت حبسب كل جمال من جماالهتا. .1
على وفق التدرج الثالثي املتبع يف البحث، اذ  اا يالئمهاء الفقرات مالبحث مت إعطحبســــــــــــــب هدف  .2

 ، ال(.ا( يقابله )نعم، اىل حد م3،2،1أعطي التدرج )
وعند التعامل مع حتليل بياانت البحث مت معاملة درجة االحتياج مهمة جًدا يف حالة كون وســـــــــــــطها  .3

 اقل أمهية حبسب مهمة فقط اىل لك توزعت بني( وهو الوسط الفرضي، ودون ذ2املرجح اعلى من )
 وسطها املرجح والوزن املئوي.

 مت استخراج الوسط املرجح والوزن املئوي لكل فقرة من فقرات االستبانة. .4
 بصورة تنازلية.مت ترتيب الفقرات حبسب الوسط املرجح  .5

 عرض النتائج وتفسيرها: الفصل الرابع

 النتائج وتفسريهاعرض اواًل: 
لنتائج كما جاءت يف إجاابت عينة البحث، واليت مت مجعها على  وتفسريًا لذ الفصل عرضاً اشتمل ه

وفق اهداف البحث متجسدة يف االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ 
 ، ذلك من طريق اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:تهمورعاي املتفوقني واملوهوبني

 األول: السؤال •
االبتدائية  ابملرحلة ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعية الالزمة التدريبية احلاجات السؤال: ما ىحمتو 

 نظرهم؟ وجهة الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من
 تدريبية تعد حاجات اليت الوسط املرجح والنسبة املئوية للعبارات مت حساب السؤال هذا عن ولإلجابة

 االبتدائية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من املرحلةيف  تماعيةت املواد االجملعلمي ومعلما الزمة
 .(3جدول) نظرهم وجهة

الكتشاف التالميذ  تدريبية تعد احتياجات اليت ( الوسط املرجح والوزن املئوي للفقرات3جدول )
 املتفوقني واملوهوبني.

ت 
 ةااألد

 ت
الوسط  جاتاالحتيا اجلديد

 املرجح
 ن املئويوز ال

اطلعت على اختبارات اإلبداع مثل اختبار تورانس  1 21
Torrance. 

2.83 94.4% 

استوعب نظرية الذكاءات املتعددة لـ )جاردنر(  2 25
Gardner 

2.8 93.3% 
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 31: العدد

أعرف بعض اختبارات القدرات العقلية للتعرف على  3 19 
-الذكاء )ستانفورداملوهوبني: مثل اختبارات معامل 

 ويكسلر. بينيه( و

2.76 92.2% 

أستطيع اعداد اختبارات التحصيل األكادميي  4 17
 )االختبارات املقننة املناسبة للمتفوقني واملوهوبني(.

2.76 92.2% 

قادر على تصميم نشاطات يف مادة االجتماعيات  5 15
 تسهم يف الكشف عن املوهوبني.

2.66 88 % 

لفة للموهوب الفرق بني أساليب التفكري املختأدرك  6 31
تفكري املتعدد، التفكري الناقد، واملتفوقني: مثل ال

 التفكري االبتكاري والتفكري اإلبداعي.

2.56 85.5 % 

األنظمة واملعايري املعتمدة يف الكشف عن أعرف  7 13
 املوهوبني اخلاصة ابلعراق.

2.5 83.3% 

مؤشرات املوهبة والتفوق يف املواد أستطيع حتديد  8 29
 ية.االجتماع

2.46 82.2% 

 %77.7 2.33 أدرك اخلصائص العامة للتلميذ املوهوب. 9 5
 %70 2.1 أدرك مفهوم الدافعية الذاتية للتلميذ املوهوب. 10 27
املوهوبني التلميذأعرف املشكالت اليت تواجه  11 33

 واملتفوقني
1.83 61.1% 

 املوهوبني التالميذ عن الكشف اساليبأعرف  12 3
 االبتدائي. التعليم مرحلة يفواملتفوقني 

1.63 54.4% 

لدى التالميذ  اجلانب الوجداين تعزز أطبق أنشطة 13 23
 املتفوقني واملوهوبني.

1.6 53.3% 

 %52.2 1.56 القيادية للتلميذ املوهوب. أميز السلوكيات 14 11
)العقلية( للتلميذ املتفوق  األكادميية السلوكياتأميز  15 7

 واملوهوب.
1.46 48.8% 

اإلبداعية للتلميذ  أفرق بني اخلصائص السلوكيات 16 9
 املوهوب

1.33 44.4% 
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أميز بني املفاهيم األساسية املرتبطة ابملوهبة )التفوق،  17 1
 والعبقرية، التميز(.

1.1 36.6% 

 اجملموع
 احلسايباملتوسط 

36.27 1209.6% 
2,13 71.15% 

( حاجة تدريبية جيب ان 17( أنه اشــــــــتمل على)3ل )يتضــــــــح من البياانت اليت اشــــــــتمل عليها جدو  •
املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ليتمكنوا من اكتشـــــــــاف التالميذ املوهوبني  ويتدرب عليها معلم

 واملتفوقني.
( بوزن مئوي قدره 2,13املتفوقني )و  بنيو اذ بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات جمال اكتشاف املوه

 .جداً  املهمةقعت يف حقل يدل على ان غالبية االحتياجات أو املتطلبات قد و ( وهذا 71.14%)
(، لذا ميكن عدها حاجات 2لغ )اان عشــــــــر حاجات فاق وســــــــطها املرجح املتوســــــــط الفرضــــــــي والب •

تدريبية عالية وملحة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني )يلحظ اجلدول 
 أعاله(.

 ات اليت حصلت على درجة عالية:تياجاالح
 .Torranceاع مثل اختبار تورانس اطلعت على اختبارات اإلبد -
 Gardnerاستوعب نظرية الذكاءات املتعددة لـ )جاردنر(  -
أعرف بعض اختبــــارات القــــدرات العقليــــة للتعرف على املوهوبني: مثــــل اختبــــارات معــــامــــل الــــذكـــاء  -

 بينيه( و ويكسلر.-)ستانفورد
 سبة للمتفوقني واملوهوبني(.بارات التحصيل األكادميي )االختبارات املقننة املناعداد اختأستطيع ا -
 قادر على تصميم نشاطات يف مادة االجتماعيات تسهم يف الكشف عن املوهوبني. -
أدرك الفرق بني أســـــــاليب التفكري املختلفة للموهوب واملتفوقني: مثل التفكري املتعدد، التفكري الناقد،  -

  االبتكاري والتفكري اإلبداعي.التفكري
 عتمدة يف الكشف عن املوهوبني اخلاصة ابلعراق.أعرف األنظمة واملعايري امل -
 أستطيع حتديد مؤشرات املوهبة والتفوق يف املواد االجتماعية. -
 أدرك اخلصائص العامة للتلميذ املوهوب. -
 أدرك مفهوم الدافعية الذاتية للتلميذ املوهوب. -

نقص يف املعرفة واخلربة ن بو يشعر  ة أن أغلب معلمي املواد االجتماعييف التقديرات إىلوقد يرجع السبب 
واملهارة اليت متكنهم من تشخيص التالميذ املوهوبني بدقة عالية؛ وعليه فقد تولد لديهم شعور ورغبة يف 

ه البد من تدريبهم عليها معرفة االحتياجات التدريبية وتطبيقها بفاعلية يف العملية الرتبوية والتعليمية، وعلي
 .تهمورعاي هوبني واملتفوقنياكتشاف التالميذ املو  علىلتساعدهم 

ه( اليت توصلت اىل  1431دراسة اهلباش )وتتفق نتيجة هذا السؤال مع النتائج اليت توصلت إليها 
 ني غالبيتها متقاربة.( حاجة تدريبية الزمة ملعلمات اللغة العربية بدرجة كبرية يف جمال رعاية املوهوب17وجود )
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 املستوى املهم فقط هي:أما االحتياجات اليت وقعت يف  
 .املوهوبني واملتفوقنيالتالميذ أعرف املشكالت اليت تواجه  -
 أعرف اساليب الكشف عن التالميذ املوهوبني واملتفوقني يف مرحلة التعليم االبتدائي. -
 املتفوقني.و وبني أطبق أنشطة تعزز اجلانب الوجداين لدى التالميذ املوه -

الذهنية لدى بعض معلمي املواد االجتماعية اىل ان املشاكل هي  وقد يرجع السبب يف ذلك اىل الصورة
ن م ع التالميذ املوهوبني وغري املوهوبني ومشاكل التالميذ املوهوبني ال ختتلف عن كثريٍ يذاهتا اليت تواجه مج

ا رمبلوجداين والرتكيز على اجلانب املعريف )العقلي(، و بقية التالميذ، فضال عن ضعف االهتمام ابجلانب ا
يعتقد بعض املعلمني ان اختبارات التحصيل هي كافية للكشف عن التالميذ املوهوبني وابلتايل جاء تقدير 

 احلاجة التدريبية هلا بدرجة متوسطة.
 وجاءت ثالث حاجات فقط يف املستو  األقل أمهية وهي:

 املتفوق.و ب )العقلية( للتلميذ املوهو  أميز السلوكيات األكادميية -
 .أفرق بني اخلصائص السلوكيات اإلبداعية للتلميذ املوهوب -
 أميز بني املفاهيم األساسية املرتبطة ابملوهبة )التفوق، والعبقرية، التميز(. -

-1.1( )%44.4-1.33( )%48.8-1.46املئوية على التوايل ) وسطها املرجح ووزهناإذ كانت 
36.6%.) 

سبب وراء تدين مستوى امهية هذه االحتياجات الثالث، مشول برانمج اعداد املعلم هلذه ا الورمب
االحتياجات او اعتياد امساع املعلمني هلذه املفاهيم )موهوب، متفوق، سلوك، ابداع، متيز، أكادميي( دون 

 ة.قدرة او مهارة لتوظيفها يف العملية التعليمية التعلمي
 السؤال الثاين  •

االبتدائية  املرحلةيف  ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعية الالزمة التدريبية احلاجات سؤال: مالاحمتوى 
 نظرهم؟ وجهة املتفوقني منو لرعاية التالميذ املوهوبني 

 تدريبية تعد حاجات اليت الوسط املرجح والنسبة املئوية للعبارات مت حساب السؤال هذا عن ولإلجابة
 االبتدائية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من ابملرحلة يةاملواد االجتماعملعلمي ومعلمات  الزمة
 .(4نظرهم جدول) وجهة

املوهوب لرعاية التلميذ  تدريبية تعد حاجات اليت ( الوسط املرجح والوزن املئوي للفقرات4جدول )
 املتفوق.و 

 ت
 األداة

 ت
الوسط   االحتياجات اجلديد

 املرجح
الوزن 
 املئوي

-أفرق بني برامج تنمية التفكري )القبعات الست  .1 35
 الكورت(.-سكامرب

2.7 90% 

 %77.7 2.33 أعرف النظرايت األساسية يف رعاية املوهوبني.  .2 28
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أدرك أساليب رعاية التالميذ املتفوقني يف الصفوف   .3 4
 العادية.

2.2 73.3% 

س )بلوم( املعرفية الدنيا والعليا يف تدريأطبق مستوايت   .4 18
 املواد االجتماعية.

2.16 72.2% 

أستطيع صياغة أسئلة يف املواد االجتماعية تثري مهارات   .5 20
 التفكري العليا.

2.16 72.2% 

أعرف اسرتاتيجيات التعامل مع التلميذ املوهوب   .6 6
الدمج  -اإلثراء األفقي والرأسي-التجميع  -)التسريع

 األكادميي(.

2.16 72.2% 

ميذ املتفوقني عقليا ات إثرائية للتالأستطيع تصميم وحد  .7 8
 يف املواد االجتماعية.

2 66.6% 

ميذ املوهوبني يف اصمم وسائل تعليمية مناسبة للتال  .8 24
 املواد االجتماعية.

1.93 64.4% 

أنشطة تعليمية يف املواد االجتماعية أستطيع تصميم   .9 32
 واملوهوبني. نيميذ املتفوقتليب حاجات التال

1.93 64.4% 

أجيد طريقة العصف الذهين يف تدريس املواد   .10 14
 االجتماعية.

1.9 63.3% 

اعتقد ان طريقة التعلم املدمج هي الطريقة املثلى يف   .11 16
 تدريس املواد االجتماعية.

1.86 62.2% 

أوظف طريقة حل املشكالت يف تدريس املواد   .12 12
 االجتماعية.

1.83 61.1% 

جتماعي والذكاء أعرف أساليب تنمية الذكاء اال  .13 30
 خالل تدريس املواد االجتماعية.املكاين من 

1.8 60% 

أعرف الكفاايت الشخصية واملهنية الالزمة ملعلم   .14 34
 املتفوقني واملوهبني.االجتماعيات يف رعاية التالميذ 

1.76 58% 

اعمل على تنمية مهارات التعلم الذايت يف املواد   .15 22
 االجتماعية.

1.73 57.7% 

لتنمية  التعليمية املواقف وادارة وتنظيم يع التخطيطتطأس  .16 36
 قدرات التالميذ املتفوقني.

1.73 57.7% 

 %55.5 1.66 املوهوبأفهم االفكار السلبية اليت يتعرض هلا التلميذ   .17 2
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أستطيع تنمية مهارات التفكري يف تدريس املواد   .18 10 
 االجتماعية.

1.3 43.3% 

 %42.2 1.26 وهوبني واملتفوقني.أستطيع ارشاد التالميذ امل  .19 26

 اجملموع
 املتوسط احلسايب

36.4 1214% 
1.915 63.89% 

ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ( حاجة تدريبية ينبغي 17( أنه يضــــم )4يظهر جدول ) •
 هتم.وقدراهتم ومهارا صورة اليت تتالءملالتدرب عليها ليتمكنوا من رعاية التالميذ املوهوبني واملتفوقني اب

وهذا يدل على ان ( %63.89( بوزن مئوي قدره )1,915اذ بلغ املتوسط العام جلميع فقرات اجملال )
 باً تقع يف مدى املهمة جداً.تقريمجيع االحتياجات 

(، ومعىن ذلك اهنا تعد يف 2لغ )اســــت حاجات تدريبية انلت درجة أكثر من املتوســــط الفرضــــي والب •
 ((. داً )يلحظ جدول)مستوى املهمة ج

 االحتياجات اليت حصلت على درجة عالية:

 الكورت(.-سكامرب-الستأفرق بني برامج تنمية التفكري )القبعات  -
 أعرف النظرايت األساسية يف رعاية املوهوبني. -
 أدرك أساليب رعاية التالميذ املتفوقني يف الصفوف العادية. -
 يا يف تدريس املواد االجتماعية.أطبق مستوايت )بلوم( املعرفية الدنيا والعل -
 العليا. تثري مهارات التفكري اليت أستطيع صياغة أسئلة يف املواد االجتماعية -
 -اإلثراء األفقي والرأســـــــــي-التجميع  -أعرف اســـــــــرتاتيجيات التعامل مع التلميذ املوهوب )التســـــــــريع -

 الدمج األكادميي(.
ن بنقص و يشعر  ةن أغلب معلمي املواد االجتماعيومن املرجح ان السبب يف هذه التقديرات يرجع اىل أ

رعاية التالميذ املوهوبني بفاعلية؛ وعليه فقد تولد لديهم شعور يف اخلربة واملعرفة واملهارة اليت متكنهم من 
العملية الرتبوية والتعليمية، وعليه البد من تدريبهم يف تطبيقها  ةورغبة يف معرفة االحتياجات التدريبية وكيفي

 وهوبني واملتفوقني.لتسهم يف رعاية هذه الثروة الكبرية املتمثلة ابلتالميذ امل عليها
اليت توصلت اىل ان احلاجات التدريبية جتسدت  (Seger,1996)ة هذا السؤال مع دراسة وتتفق نتيج

يف اعدد برانمج خاص مبدرسي املرحلة املتوسطة على وفق مهارات وخربات عملية مبستوى متوسط؛ عقد 
 تدريبية تتعلق أبساليب التعليم والتعلم.ورش 

 ي:أما االحتياجات اليت وقعت يف املستو  املهم فقط ه

 أستطيع تصميم وحدات إثرائية للتالميذ املتفوقني عقليا يف املواد االجتماعية. -
 اصمم وسائل تعليمية مناسبة للتلميذ املوهوبني يف املواد االجتماعية. -
 واملوهوبني. نيميذ املتفوقاجات التاليف املواد االجتماعية تليب حأستطيع تصميم أنشطة تعليمية  -
 يف تدريس املواد االجتماعية. أجيد طريقة العصف الذهين -
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 اعتقد ان طريقة التعلم املدمج هي الطريقة املثلى يف تدريس املواد االجتماعية. -
 أوظف طريقة حل املشكالت يف تدريس املواد االجتماعية. -
 ماعي والذكاء املكاين من خالل تدريس املواد االجتماعية.ية الذكاء االجتأعرف أساليب تنم -
 خصية واملهنية الالزمة ملعلم االجتماعيات يف رعاية التالميذ املتفوقني واملوهبني.أعرف الكفاايت الش -
 اعمل على تنمية مهارات التعلم الذايت يف املواد االجتماعية. -
 يذ املتفوقني.اقف التعليمية لتنمية قدرات التالمأستطيع التخطيط وتنظيم وادارة املو  -
 .لميذ املوهوبأفهم االفكار السلبية اليت يتعرض هلا الت -

ووسائل  ،وتصميم وحدات إثرائية ،وادارة املواقف التعليمية ،وتنظيم ،يرجع السبب يف أن التخطيط
 ،وحل املشكالت ،والتعلم املدمج ،واستعمال طريقة العصف الذهين وأنشطة تعليمية للتالميذ املتفوقني عقلياً 

ر السلبية اليت يتعرض هلا التلميذ املوهوب واملتفوق، وفهم األفكا ،واملكاين ،وأساليب تنمية الذكاء االجتماعي
عينة اهنا الوافرتضت عامة قد مت تدريب معلمي املواد االجتماعية عليها بصورة عامة للتعامل مع التالميذ ف

احلاجة إليها بدرجة مهمة فقط مقارنة حباجات  ايضاً؛ وعليه فقد جاءت مستوى تصلح للطلبة املوهوبني
 .مهمة جًداأساسية أوىل تقدميها وهي اليت قدرهتا عينة البحث حاجات بدرجة 

 وجاءت حاجتان فقط يف املستو  األقل أمهية وهي:

 تدريس املواد االجتماعية.أستطيع تنمية مهارات التفكري يف  -
 هوبني واملتفوقني.التالميذ املو أستطيع ارشاد  -

 ارشاد التالميذ املوهوبني واملتفوقنيو  تنمية مهارات التفكرييعود السبب اىل تصور عينة البحث يف أن و 
ربات سي واالفقي مما يتطلب خأقد يرتبط ابلتخصص الدقيق واساليب جتميع املوهوبني واستعمال اإلثراء الر 

لتفكري، ولكن معرفة مني متخصصني يف االرشاد وتنمية مهارات اكبرية وال يتم ذلك اال من طريق معل
معلمات االجتماعيات هبا قد خيدم العملية الرتبوية التعليمية لذا جاءت مبستوى اقل أمهية مقارنة مع 

 هتا العينة حباجات مهمة جداً.تدريب معلمي املواد االجتماعية عليها وهي اليت قدر لحاجات أساسية أوىل 
 تالستنتاجاثانيًا: ا

تعد مؤشراً على حرص  تبني النتائج اليت مت التوصل اليها من إجاابت عينة البحث وجود وعي ودراية .1
 معلمي املواد االجتماعية لتطوير معارفهم ومهاراهتم.

ريبية ويعد ذلك مؤشــــراً أتكيد معلمي املواد االجتماعية على ضــــرورة توظيف فقرات االحتياجات التد .2
 يف درجة األمهية.واقف التعليمية ان تباينت وجهات النظر على أمهيته يف امل

ف املوقف يتكيل رغبـــة لـــدى غـــالبيـــة معلمي املواد االجتمـــاعيـــة يف تطوير قـــدراهتم ومهـــاراهتمهنـــالـــك  .3
 مبا يراعي مبدأ الفروق الفردية.التعليمي 

 ثالثًا: التوصيات
 توصيات: مت التوصل اليها ميكن تقدمي عدد من العلى وفق النتائج اليت
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تضـــــــــمني برامج اعداد معلمي املواد االجتماعية يف كليات الرتبية األســـــــــاســـــــــية واالحتياجات التدريبية  .1 
 واليت مت حتديدها يف البحث. تهماملتعلقة ابكتشاف املوهوبني ورعاي

ة اثناء اخلدمة من طريق تضــــــــــــمني النتائج ابملرحلة االبتدائي همتدريب معلمي املواد االجتماعية وتطوير  .2
 .تهمورعاي ف املوهوبنيليت توصل اليها البحث فيما يتعلق ابكتشاا

 تضمني دليل معلم املواد االجتماعية احلاجات التدريبية اليت كشف عنها البحث مع امثلة توضيحية. .3
اعداد حقائب تدريبية للحاجات التدريبية ملوضــــــوعات احلاجات التدريبية اليت توصــــــلت هلا الدراســــــة  .4

 احلاجات املهمة جداً.نت ضمن وخصوصا تلك اليت كا
اعتماد االحتياجات التدريبية اليت مت اعدادها يف البحث احلايل واخلاصـــة مبادة االجتماعيات يف تعليم  .5

 شتملت على االحتياجات واملتطلبات من جوانب متنوعة.التالميذ املوهوبني، كوهنا ا
 : املقرتحاترابعًا

 واد دراسية أخرى.ث مماثلة للبحث احلايل ملعلمي مو اجراء حب .1
 استثمار استبانة البحث احلايل لتحديد االحتياجات التدريبية يف حمافظات أخرى. .2
يم التالميــــذ املوهوبني يف املواد عمــــل املزيــــد من البحوث عن االحتيــــاجــــات التــــدريبيــــة املؤثرة يف تعل .3

 االجتماعية يف ضوء مستجدات العصر.
طرائق واألســـــــــــــــاليب التعليمية لتعليم التالميذ الو  تإجراء حبث للتعرف على أحدث االســـــــــــــــرتاتيجيا .4

 املوهوبني يف االجتماعيات.
 المصادر:
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 "ذجا"العراق انمو دور االمن في التنمية االقتصادية

The Role of Security in the Economic Development "Iraq 

as a Sample" 
 (1) م.م عبير مرتضى حميد السعدي

Assist. Lect. Abeer M. Hameed Al-Sa'adi  

 .Hamad J. Mohammad Lect (2) حمد جاسم محمد .م

 مستخلصال

سة اىل معرفة دور االمن يف التنمية االقتصادية يف العراق و تناوهلا العالقة بني االمن ه الدراهدفت هذ
)الوطين، املائي، الغذائي( يف العراق  والتنمية االقتصادية واهم التحدايت اليت تواجه ابالضافة اىل واقع االمن
وصفي التحليلي للوصول اىل النتائج وانعكاساته على التنمية االقتصادية. ولذلك فقد استخدم املنهج ال

وان التنمية االقتصادية  اشكاله و ةبكافبني االمن  عالقة تبادلية وثيقةهناك ان منطلقا من فرضية مفادها 
اما اهم  عسكراي او مائيا او غذائيا سوف يعزز من عملية التنمية االقتصادية. حماولة حتقيق االمن سواء كان

عسكري ومائي وغذائي هتدد عملية التنمية  الباحث أبن العراق يواجه ازمة امنالنتائج اليت توصل اليها 
 يف اقتصاده.لتبعية خارجية مسيطرة ومتحكمة  اً االقتصادية وتقوضها وجتعل االمن الوطين معرض

 .: االمن، التنمية االقتصادية، عالقة االمن ابلتنمية االقتصاديةفتاحيةكلمات املال
Abstract 
This study aimed to know the role of security in economic development 

in Iraq, and the relationship between economic development and security 

challenges facing the most important addition to the reality of security 

(national, water, food) in Iraq and its impact on economic development. 

Therefore, it has used the descriptive analytical approach to reach results 

                                                        
 .سات اإلسرتاتيجية/ جامعة كربالءمركز الدرا -1
 .مركز الدراسات اإلسرتاتيجية/ جامعة كربالء -2
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 starting point from the premise that there is a reciprocal dialectical 

relationship between all forms of security and economic development, and 

to try to achieve security, whether military or a water or food will enhance 

the development process,while the most important effects reached by the 

researcher that Iraq is facing a military water and food security crisis 

threatens the economic development process and undermine it and make 

the Iraqi security exhibition external dependence of dominant and controlling 

its economy. 
Keywords: security, economic development, relationship between 

economic development and security. 

 المقدمة

التطور والتوسع الكبري يف احلياة االقتصادية  فبعد .لتنميةا وألمن أا اختلفت اراء الباحثني حول مفهومي
اىل مفهوم التقليدي )امن األفراد والدولة(  واالجتماعية والسياسية والثقافية انتقل مفهوم االمن من مفهومه

ناجتة عن أتثري هذه املتغريات، ة ملواجهة التهديدات الكافة اإلجراءات الالزم  ليتضمن اكثر تعقيدًا ومشوالً 
 ....اخل.االقتصادي واألمن البيئي واألمن الغذائي واألمن املائي واألمن الصحي فظهر األمن

أما التنمية االقتصادية فهي األخرى قد تعددت مفاهيمها وتطورت وهذا التعدد والتنوع يف مفاهيم 
 متهسار به اإلنسانية من تطورات وتغريات يف خمتلف اجملاالت، اليت التنمية جاء كضرورة ملا مرت ومت

بظهور املشاكل واالختالالت وارتفاع مستوى تعرض البشرية للمخاطر والتهديدات، األمر الذي جعل 
 .التنمية تتنوع وتتعدد من حيث املفهوم واألهداف

التنمية  اشكاله و ةبكافمن اال بني عالقة تبادلية وثيقةهناك انطلق البحث من فرضية مفادها ان 
ن سواء كان عسكراي او مائيا او غذائيا يف العراق سوف يعزز من عملية وان حماولة حتقيق االماالقتصادية 

املائي  التنمية االقتصادية.كون العراق يعاين من مشكلة غياب االمن يف كافة اشكاله )العسكري او الوطين،
اكل واملش 2003م السياسي بعد التنمية االقتصادية خاصة بعد تغري النظاوالغذائي( مما قد يؤثر سلبا على 

اليت واجهتها من عدم االستقرار الوضع االمين وتزايد االنفاق العسكري بشكل كبري مما قلت الفرص 
 للقطاعات املنتجة يف االقتصاد مثل الزراعة والصناعة.

مث سيتم التطرق  واملشاكل اليت تعيق تلك العالقة، لذا سيتم تسليط الضوء على عالقة بني االمن والتنمية
 يف العراق واهم التحدايت اليت تواجهه يف الوقت الراهن وانعكاساته على التنمية االقتصادية. على واقع االمن

 مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة البحث يف ان يعاين العراق من ازمة غياب االمن يف كافة اشكاله )العسكري او الوطين،
 2003تغري النظام السياسي بعد  والغذائي( مما قد يؤثر سلبا على التنمية االقتصادية خاصة بعد ائيامل

 واملشاكل اليت واجهتها على اثره.



  

 تصادية "العراق امنوذجا"دور االمن يف التنمية االق 
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 فرضية البحث

التنمية  اشكاله و ةبكافبني االمن  عالقة تبادلية وثيقةهناك ينطلق البحث من فرضية مفادها ان 
التنمية و مائيا او غذائيا سوف يعزز من عملية من سواء كان عسكراي اوان حماولة حتقيق االاالقتصادية 
 االقتصادية.

 هدف البحث

 -ان من اهم االهداف اليت يبينها البحث:
 توضيح العالقة بني االمن والتنمية واملشاكل اليت ختلخل من تلك العالقة. .1
وقت الراهن وانعكاســـــــــــــــاته على التطرق على واقع االمن يف العراق واهم التحدايت اليت تواجهه يف ال .2

 .التنمية االقتصادية
 منهجية البحث

وذلك  الوصفي التحليليلقد اعتمد الباحث الثبات فرضيته وبغية الوصول إىل اهدافه على املنهج 
 واالحصائيات املتاحة.ة ابملصادر العربية والبياانت تابستعان

 هيكلية البحث

 -مباحث وهي: ةلى ثالثعوضوعة فقد مت تقسيم البحث لتحقيق اهداف البحث، ويف ضوء الفرضية امل
 ...االمن والتنمية االقتصادية.املبحث االول: التعريف مبفاهيم

 .العالقة بني االمن والتنمية االقتصادية املبحث الثاين:
 .2003عام  الواقع االمين يف العراق وانعكاسته على التنمية االقتصادية بعداملبحث الثالث: 

 .ستنتاجات والتوصياتالفضال عن ا
 أساسية ماألمن والتنميةاالقتصادية... مفاهي :المبحث األول

 واشكالهمفهوم األمن  :أوال
من املفاهيم النسبية واملركبة ذات ابعاد متعددة وفقا للمجاالت اليت ينظر هلا الباحث  يعد مفهوم األمن

 .لدوليةاحمللية واإلقليمية وا واملعطيات اثيتطور بتطور الظروف واألحدفهو ديناميكية  ولكونه ذات طبيعة
ويرى ابن  ،على ان االمن ضد اخلوف واالمانة ضد اخليانة جاءت كلمة األمن يف لسان العربفقد 

"اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف حدود عسكراي ابنه يعرف األمن بينما .(3)سيده ان االمن نقيض اخلوف
غريات احمللية والدولية وأتمني كيان يف احلاضر واملستقبل مع مراعاة الت طاقتها للحفاظ على كياهنا ومصاحلها

الدولة واجملتمع ضد األخطار اليت هتددها داخليا وخارجيا، وهتيئة الظروف املناسبة اقتصاداي واجتماعيا 
لبقاء ضد هلذا فاألمن هو الدفاع وا ،لتحقيق األهداف والغاايت ليتم التعبري عن الرضا العام داخل اجملتمع

 .سكرية أم اقتصادية أم بيئية"ات سواء عاألخطار والتهديد

                                                        
 .23ص ،2013، 1ط ملفقود، دار الصفار للنشر والتوزيع، بغداد،بشري الوندي، االمن ا -3
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خطر اإلرهاب بكل أشكاله الذي يشجع على " هواألمن  2005تقرير التنمية البشرية لعام  ووفق 
القيام بردود أفعال عسكرية، اليت من احملتمل أن تفشل يف حتقيق األمن اجلماعي، مما يتطلب تطوير بيئة 

ت األهلية سواء كانت على أساس عرقي أم ديين هي الفقر واالهنيار االجتماعي والنزاعاآمنة تدرك إن 
وعلى العامل أن يكون ذو استجابة كبرية لذلك، هلذا يعد األمن هو  ،املكوانت األساسية للتهديدات األمنية

وق اإلنسان أحد أكثر الوظائف أمهية لدى الدولة لضمان احلماية من خمتلف املخاطر اليت تستهدف حق
 ."النزاعات والعنف، أم املخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية سواء كانت هتديدات سببها

شاملة تتعلق تنموية انتقل مفهوم األمن من جمرد كونه قضية عسكرية حمضة إىل كونه قضية جمتمعية لذا 
. بيئية( ،سياسية ،اجتماعية ،اديةاقتصختطيط وتنفيذ براجمها التنموية )مبدى قدرة الدول واجملتمعات على 

جوهر )روبرت ماكنمارا وزير الدفاع األمريكي األسبق ورئيس البنك الدويل سابًقا يف كتابه  وهذا مااوضحه
 و منه، جزء يكون قد ذلك أن من ابلرغم السالح تراكم هو ليس فاألمن التنمية، يعين ( ان "األمناألمن
 التقليدي العسكري النشاط هو ليس األمن و عليها يشتمل قد انه من مابلرغ العسكرية القوة هو ليس األمن
 أن ويرى" األمن عن للحديث حمل فال التنمية، وبدون التنمية هو األمن أن عليه حيتوي قد أنه من ابلرغم
 إلعطاء ومواجهتها، قدراهتا خمتلف هتدد اليت للمصادر العميقة معرفتها من ينبع للدولة ياحلقيق األمن

 (4)."املستقبل أو احلاضر سواء اجملاالت كافة  يف حقيقة تنمية القدرات تلك لتنمية صةفر ال
لقد حدد برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مثانية أبعاد لألمن وهي: االقتصادي أو املايل، الغذائي، و 

 -لذا سيتم استعراض امهها:.الجتماعي، والسياسيا الشخصي، القومي، ،البيئي ،الصحي
الوطين: والذي يقصــــــــــد به "القيم النظرية والســــــــــياســــــــــات واالهداف العلمية املتعلقة مي او القو  االمن .1

بضـــــــــــمان وجود الدولة وســـــــــــالمة اركاهنا ودميومة مقومات اســـــــــــتمرارها وشـــــــــــروط اســـــــــــتقرارها، وتلبية 
ومحــايتهــا من االخطــار القــائمــة واحملتملــة داخليــا  ،احتيــاجــاهتــا، وأتمني مصــــــــــــــــاحلهــا، وحتقيق اهــدافهــا

 .(5)راعاة املتغريات الداخلية واالقليمية والدولية"خارجيا مع مو 
"حالة من هتديد  ن الســــــياســــــي أبنهماال 2004االمن الســــــياســــــي: عرف تقرير التنمية البشــــــرية لعام  .2

القمع الســـــــــياســـــــــي واحلاية من التعرض للصـــــــــراعات واحلروب واهلجرة، او هو ضـــــــــمان التمتع حبقوق 
 .(6)جميع دون متييز او استثناء"حرية ولل كلب ،االنسان واحلرايت االساسية

االمن الغذائي: هو قدرة اجملتمع على توفري االحتياجات الغذائية املوضـــــــوعية الفراده واليت متكنهم من  .3
العيش بصـــحة ونشـــاط مع ضـــمان ذلك للذين ال متكنهم دخوهلم من احلصـــول عليه ســـواء كان ذلك 

 .(7)على املواد االولية الذاتية اد اعتمادا للذين عن طريق االنتاج احمللي او االستري 

                                                        
جامعة  ،ياسية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم الس2014-1990ساعد عبد هللا، جدلية االمن والتنمية يف اجلزائر  -4

 .45، ص2014بسكرة،  -حممد خيضر
 .39ص ،2017، 1ط اجلزائر، بن الندمي للنشر والتوزيع،دار ا علي عباس مراد، االمن واالمن القومي مقارابت نظرية، -5
 اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة فرحات عباس،  ،مشري سلمى، احلق يف االمن السياسي، رسالة ماجستري -6
 .16ص ،2010
 األمنية(،دنية يف مناهج تعليمية صديق الطيب منري، املفاهيم االمنية يف جمال االمن الغذائي، ندوة علمية )قيم احلماية امل -7
 .8ص ودية،السع جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، ،، مركز الدراسات والبحوث2008
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االمن االقتصـادي: يشـري اىل قدرة الدولة واجملتع يف الوقت املناسـب وبشـكل متصـل وعلى حنو فعال،  .4
 (8)على ضمان وصول افراد اجملتمع للموارد املادية اليت حيتاجوهنا، واحلفاظ عليها عند مستوى معني.

قابلية االمة او اجملتمع ملقاومة ندرة الثروة، املخاطر  ن االمن اىلاالمن البيئي: ينصـــــــــــــــرف هذا النوع م .5
 (9).التغريات املضادة والتوترات املتعلقة ابلبيئةو  ،البيئية

االمن الشـــخصـــي: هو االن الذي يبني "عدم جواز القبض على احد االفراد اة اعتقاله او حبســـه اال  .6
 (10)القانون". يف احلاالت ويف االوضاع واحلدود املنصوص عليها يف

 .(11)الرعاية الصحية لكل فردضمان احلد األدىن من  االمن الصحي: .7
االمن االجتماعي:يشــري هذا النوع من االمن اىل "اقصــى اشــباع ممكن الحتياجات اجلماهري يف اطار  .8

 يفالعدالة االجتماعية اليت تنبذ الصـــــــــــــــراع بني فئات اجملتمع، وتوفري املناخ املالئم لكي يعيش اجملتمع 
 (12)اطار مقبول من التقبل والتعاون والشعور ابالمن والسالم االجتماعي".

متس  انواع السابقة من االمن ابهنا حلقة متكاملة تصب يف حلقة االمن االنساين كوهنالوينظر اىل ا
 عرفته جلنة االمن االنساين على انه"محاية اجلوهر الذي االمن االنساينر والذي هو االنسان بشكل مباش

وهر جلسان وحتقيق االنسان لذاته" وترى ان املقصود اباحليوي حلياة مجيع البشر بطرائق تعزز حرايت االن
وضاع التهم من ااياحليوي حلياة البشر هي جمموعة احلقوق واحلرايت االولية اليت يتمتع هبا االفراد وضمان مح

 .(13)هلا اليت قد يتعرضون تهديداتوال قاسيةال
  االقتصادية: التنمية نياثا

كبريا بني العلماء والباحثني االقتصاديني كوهنا اصبحت   ااصبح مفهوم التنمية االقتصادية تشغل حيز 
 سواء انمية كانت او متقدمة. دٍ جهدفا جوهراي تسعى اليه الدول على 

يف التقدم "التقدم االقتصادي املندرج  لتنمية البشرية ابهناوقد عرفت التنمية االقتصادية من قبل تقرير ا
ويتم عرب الزايدات اليت تطرأ عليه، والتطور والزايدة املنسجمة يف خمتلف القطاعات  ،االمجايل للمجتمع

                                                        
 حسيبة برنكو نصرية، االمن االقتصادي العريب الواقع والتحدايت، جملة الرايدة القتصادايت االعمال، جامعة مصنوعة امحد، -8

 .71ص، 2016، 3، ع2الشلف، م بوعلي بن
دراسات البيئية،كلية العلوم ابراهيم حممد التوم ابراهيم، امحد محد ابراهيم الفايق، ابعاد مفهوم االمن البيئي ومستوايته يف ال -9

حبث منشور على موقع االلكرتوين  ،167ص ،2013 جامعة اخلرطوم، اجلغرافيا والبيئة،
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_a

ldrasat_albyyyt. 
، 2007لية القانون، جامعة اببل، فرقد عبود عواد العارضي، حق االمن الشخصي وضماانته القانونية، رسالة ماجستري، ك -10

 .62ص
 .)ندوة التوعية االمنية والستقبل( املعريف ابلتعاون مع جامعة انيفاالمنية، مركز لتنوير  التوعية املدىن، مفهوم هللا عبد خليل -11
فتوحة لالحباث جملة جامعة القدس امل تعزيز االمن االجتماعي يف كتب الثقافة االسالمية، رائقة علي العمري، واخرون، -12

 .134ص ،2016، 2ع والدراسات،
نون الدويل العام، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، خولة حمي الدين يوسف، االمن االنساين وابعاده يف القا -13

 .527، ص2012، 2، ع28م

https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldrasat_albyyyt
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 31: العدد

االقتصاد، ووجود شبكة اقتصادية مرتابطة، وان تكون النشاطات االقتصادية كافة يف خدمة حتسني مستوى  
 .(14)حياة اجملتمع"وشروط 

اىل حتقيق النمواالقتصادي  ا كسياسة اقتصادية طويلة اجل هتدفبينما عرفت التنمية االقتصادية ابهن
"فهي عملية يزداد بواسطتها الدخل الوطين احلقيقي خالل فرتة زمنية طويلة فأذا كان معدل النمو اكرب من 

 (15)ع".معدل منو السكان فأن متوسط دخل الفرد احلقيقي سريتف
الية صادية واليت اغلبها ظهرت يف االقتصادات الرامسويف ظل الطروحات السابقة لتعريف التنمية االقت

 الرئيس املكّون االقتصادية هي ان التنمية منطلقة يف ذلك. تسعى دائما اىل بيان ان قوة البلدان يف اقتصادها
النظام السياسي والسياسات الدميقراطية احملققة  ولكن يف الواقع ان واالجتماعية. السياسية احلياة لرتكيبة
فالتنمية االقتصادية تساعد على تأثر ابالخر. لة هو وجه االخر للتنمية االقتصادية، فكالمها يؤثر ويللعدا

حتقيق االستقرار الداخلي، بفضل ضماهنا لالحتياجات الضرورية للمواطنني، وإضفائها لعنصر الشرعية على 
لك سيؤدي إىل خلق التوتر داخل لسياسّي نتيجة قبول سياساته االقتصادية، بينما غياب ذممارسات النظام ا

ها، وأمنها السياسي واالجتماعي، واألمر نفسه ابلنسبة للتنمية السياسية اليت تُعّد الدولة، ويهّدد استقرار 
 شرطاً أساسّياً لتحقيق التنمية االقتصادية.

 والتنمية االقتصاديةالعالقة بين االمن  :المبحث الثاني

ان يف حمور حياة االنسان األمن نمية االقتصادية كون كالمها يدور هناك عالقة كبرية بني االمن والت
أي خلل يف أحدمها ينعكس سلبا على اآلخر، وأي استقرار أو تطور فيهما فوالتنمية عنصران متالزمان، 

 .ينعكس إجيااب عليهما
 ميكن وال تنمية الب أمن وال أمن بال تنمية ال إذ جدلية تبادلية عالقة والتنمية هيبني االمن  العالقة ان

 غياب ظل يف األمن يعم أن يعقل ال كما  ،واحلروب والنزاعات الصراعات ظل يف تنموية مشاريع تنجح أن
 عنصران والتنمية األمن إن القول وميكن معيشتهم مستوى وترفع املواطنني وطموحات حاجات تليب تنمية

 جانب ومن مزدهر، اقتصاد أتسيس ميكن ال دونه ومن االقتصادي للبناء أساسي شرط فاألمن متالزمان،
 االستقرار على للحفاظ وسيلة يعد للمواطنني عمل فرص وخيلق جيدة بنسب ينمو الذي االقتصاد فإن آخر

 .األمن لتعزيز وحافزًا
املراحل التارخيية  يزها عن عمليات وجتارب التنمية اليت حدثت عربفالتنمية املعاصرة هلا خصائص معينة مت

خمتلف جوانب احلية يف اجملتمعات املعاصرة وأبرزها اجلانب األمين  األمر الذي كان له آاثر علىالسابقة 
األمر الذي أدى إىل تطور واضح يف مفهوم األمن املعاصر حبيث اتسع نطاقه وازدادت أمهيته يف كافة 

 (16)ب احلياة واألنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.اجلوان

                                                        
جملة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية  عبد الرؤوف العودات، اثر التنمية االقتصادية يف الدميقراطية، هشام الصمادي، -14

 .127ص ،2009، 3ع ،6واالجتماعية، م
 .34ص ق،مصدر ساب، ساعد عبد هللا -15
 ،3661ع احلوار املتمدن، جدلية االمن والتنمية يف العراق، الرضا، عبد نبيل جعفر -16

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0 
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توفري املتطلبات الداخلية واخلارجية الالزمة لتوفري االطمئنان الذي يقصد به "أمن التنمية  مصطلحفظهر 
الضماانت اليت يؤدي إىل وجود البيئة اجلاذبة واحلاضنة للعملية التنموية واليت تتوافر فيها  واالستقرار الذي

ملستوى الكلي الذي يشمل الدولة تكفل استمرارها واستدامتها وانطالقها لتحقيق أهدافها وذلك على ا
 (17)"ؤسسات واملنظمات واألفراد العاملني يف اجملال التنمويواجملتمع وعلى املستوى اجلزئي املتعلق أبمن امل

 الالزم للتعامل مع قضااي األمن بصفة عامة والقضااي فأمن التنمية يقوم على ازدايد املكون الفكري واملعريف
 .على وجه اخلصوص ذات الصلة بعملية التنمية

إن أبرز من تناول العالقة بني األمن والتنمية هو "روبرت ماكنمارا" وزير الدفاع األمر يكي يف ستينات 
"إن األمن  1968لصادر عام القرن العشرين ورئيس البنك الدويل األسبق إذ يرى يف كتابه جوهر األمن ا

قد يكون جزء منه، و األمن ليس هو القوة  أن ذلك يعين التنمية، فاألمن ليس هو تراكم السالح ابلرغم من
العسكري التقليدي ابلرغم من أنه قد  انه قد يشتمل عليها و األمن ليس هو النشاط العسكرية ابلرغم من

للدولة  يمية فال حمل للحديث عن األمن"ويرى أن األمن احلقيقحيتوي عليه أن األمن هو التنمية وبدون التن
ومواجهتها، إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات  تلف قدراهتاعميقة للمصادر اليت هتدد خمينبع من معرفتها ال

 (18)تنمية حقيقة يف كافة اجملاالت سواء احلاضر أو املستقبل".
نظرًا هلشاشة بنيتها السياسية تعاين من غياب التنمية ففي القارة االفريقية جند ان اغلب بلداهنا 

وتوفر  فبالرغم من مساحتها شاسعة وزايدة عدد سكاهنا،الفقر واألمراض،  واالقتصادية، وشيوع مظاهر
وابلرجوع اىل .املوارد الطبيعية الضخمة من النفط والغاز واملعادن اال اهنا تصنف من افقر املناطق يف العامل

ّدي إىل غياب الدولة ومؤّسساهتا هو العامل األساسي الذي يؤ مل اليت ادت اىل ذلك جند ان اسباب والعوا
التمّرد والدخول يف صراعات دفع االفراد اجملتمع اىل  العجز عن توفري االستقرار السياسيفغياب التنمية، 

استغالل  يفلقدرة ا امنها الغذائي كما يف السودان،فضال عن عدم توفر االرادة ومن أجل احلصول على 
 .ق الرفاهية والعيش املالئم لسكاهناقمما حي ااقتصاداهت مواردها اليت تعزز التنمية وتطور واستثمار

الواقع االمني في العراق وانعكاسته على التنمية  :المبحث الثالث

 .2003االقتصادية بعدعام 

 2003تغري النظام السياسي السابق يف العراق عام يعاين الوضع االمين بكافة اشكاله يف العراق اعقاب 
م مما حققته مؤسسات الدفاع واألمن من إجنازات رغالبف ،من معضلة حقيقية، فمن اجلانب العسكري

اليت كانت تقع حتت سيطرة تنظيم داعش منذ عام  2017نية بتحرير املدن والقرى العراقية خالل عام ميدا
مدن أعايل هنر الفرات: راوة بعض األنبار ودايىل، و  ،كركوك،مدينة املوصل، صالح الدين). أمهها 2014

 (19)اىل الوضع السابق. ابلرتاجع اً ، فمازال الوضع العسكري مهدد(رية الثراثروعانة وكبيسة وحديثة وحب

                                                        
 .43ص ،مصدر سابق ساعد عبد هللا، -17
 .45 مصدر سابق،، ساعد عبد هللا -18
 ،2018، 6/4جاسم حممد، معضلة االمن يف العراق،  -19

https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82  

https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


  

274 

 31: العدد

اثر أبكثر من  2003فنجد ان التحول يف النظام السياسي بعد  ،اما من جانب االمن االقتصادي 
مل تكن سياستها  2003ان السلطات االدارية اليت حكمت العراق بعد عام  اذطريقة على االقتصاد، 

والتنمية، اذ تلك السياسات  قرارات االصالح االقتصادي واعادة االعمارحيث عية من متسمة ابلواق
 ،(20)االقتصادية مفاجئة غري دقيقة يف ظل بيئة خمتلة تعج ابختالفات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرية

فها الطبيعية تلكؤ العملية السياسية وغياب االمن واالستقرار وعجز الدولة عن القيام بوظائفضال عن ان 
تلك السياسات مل يتوقف ااثرها السلبية على االمن االقتصادي فقط  مشاكل االقتصاد العراقي. عمقت من

ى اىل مشاكل كبرية وامنا على االمن البيئي ايضا، فما سببته العمليات العسكرية من دمار وتلوث بيئي اد
 2010صحة العاملية يف تقريرها لعام منظمة ال فقد اوضحت غطاء النبايت يف العراق.الكالتصحر واحنسار يف 
حمافظات عراقية من بينها بغداد واحملافظات  7موقعا ملواث ابليورانيوم يف  143اىل وجود اكثر من 

 .(21)اجلنوبية.
اليت جعلت العالقة بني االمن والتنمية االقتصادية يف العراق  وعند الرجوع اىل اسباب احلقيقية اليت

 -:هيالضعف يشوهبا القلق و 
يعد الفقر من أهم التهديدات غري املســــلحة اليت تواجه األمن واالســــتقرار ألي بلد فضــــال عن الفقر:  .أ

الختالفات ابلرغم من اختالفه بني دولة واخرى ومن نظام الخر اال ان هذه ا ،كونه عبئاً على التنمية
من أهم  ظاهرة الفقر اق تعدالعر ويف .مبجموعة من العوامل الســــياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيةتتأثر 

املعضـــــــــــــــالت اليت تواجه الدولة وعملية اإلصـــــــــــــــالح االقتصـــــــــــــــادي بعد أن وصـــــــــــــــلت نســـــــــــــــبتها إىل 
، 2022-2018لعــام  كم أقرت بــذلــك اســـــــــــــــرتاتيجيــة التنميــة الوطنيــة  2014عــام  (22)(5,22%)

ع معدالت البطالة الزايدة الســــــــكانية وارتفا وســــــــتظل مرتفعة يف املســــــــتقبل إذا ما أخذان بنظر االعتبار 
ضــــعف اإلدارات والســــياســــات والربامج  يضــــاف إىل ذلك ســــات االقتصــــادية واالمنية املشــــوه.والســــيا

بني اإلنفاق يف جمال توفري احلاجات األســـــــاســـــــية والصـــــــحة والتعليم وتفعيل  احلكومية يف خلق املوازنة
افظــة على النظــام النشــــــــــــــــاط االقتصــــــــــــــــادي وزايدة معــدالت النمو وبني توجيــه اإلنفــاق ألغراض احملــ

فضـــال عن ما قد تؤديه برامج اإلصـــالح  ،وابلتحديد من خالل االهتمام ابألنفاق العســـكري واألمين
يفرضــــــها صــــــندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف زايدة رقعة الفقر املتمثلة إبجبار  وإعادة اهليكلة اليت

وتؤدي زايدة .ل املعوانت والدعماحلكومات على تبين برامج خفض اإلنفاق العام وخصــــــــوصــــــــا يف جما
التســـــــــــــول والتفكك )جرائم كبرية منها مشـــــــــــــكالت اجتماعية واقتصـــــــــــــادية   الفقر إىل ظهور معدالت
وهو يســـــهم بتوفري األرضـــــية الالزمة  ،عن ظاهرة بيع األعضـــــاء خصـــــوصـــــا لألطفالفضـــــال  (األســـــري

 دول اجلوار ســه أم نقله إىلســواء للبلد نفلتشــكيل اجملموعات املســلحة اليت تعمل على تقويض األمن 
 .املستوى الدويلمما جيعل املوضوع ذات بعد إقليمي وقد يصل إىل 

                                                        
 .98، ص2016، 1ط بريوت، الدار العربية للعلوم انشرون، سة االمن الوطين يف العراق،اعلي عبد اهلادي املعموري، سي -20
 .101املصدر السابق، ص -21
 .13ص ،2018 ،2022-2018وزارة التخطيط، اسرتاتيجية ختفيف من الفقر يف العراق  -22
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المن االقتصــادي والتنمية االقتصــادية فكلما زاد الفســاد الفســاد: هناك عالقة عكســية بني الفســاد وا .ب
 .كلما اخنفض معدل التنمية وكلما قل الفساد زاد معدل التنمية وتوافر االمن واالستقرار

التكاليف املالية ان أحدى الدراسات فقد قدرت ، ابالمر اليسري تكاليف الفساد كبرية ومعاجلته غريف
مع فقدان ما يقارب  ،ملختلف دول العامل أبكثر من تريليون دوالر من الرشاوىللفساد اليت تدفع سنواي 

مليار  400ا وحدها مت هتريب تريليون دوالر سنواي يف العامل من األموال املخصصة للتنمية، ففي أفريقي
من  %25ر اليت تشكل مليار دوال 148دوالر فضال عن تكاليف سنوية نتيجة الفساد تقدر ب 

تذهب دراسة أخرى إىل أن تكاليف الفساد من املمكن أن تؤثر يف  .مي للقارة األفريقيةالدخل القو 
ما يؤديه من زايدة عجز املوازنة العامة امليزانية العامة للدولة من خالل ارتفاع حجم التهرب الضرييب، و 

ما يسهم الفساد و تقليص األنفاق العام ابلتحديد يف جماالت الصحة والتعليم واملدفوعات التحويلية، ك
التكاليف الرأمسالية للمشاريع خصوصا املباين واملعدات  بينما %10يف ارتفاع تكاليف اخلدمات بنسبة 

من التكاليف األصلية مما ينعكس على مستوى حتقيق  %50ىل إ %20إذ ترتاوح نسبة الزايدة من 
نظمة اليت أخذت أبعادا دولية امل ائماجلر بقضية تظهر آاثر الفساد وتكاليفه كذلك . (23)تهوسرع النمو

حدد املؤمتر العاملي حول اجلرمية املنظمة املنعقد يف مدينة انبويل جمموعة اجلرائم  1995ففي عام 
أتثريها يف إحداث االختالل واملخاطر وعدم االستقرار وانعكاس ذلك على األمن املرتبطة ابلفساد و

موال وهتريب املخدرات والرشوة والنصب واالحتيال من أهم هذه اجلرائم هي جرائم غسيل األ ،والتنمية
يف جمال التأمينات وجرائم احلاسب اآليل، كذلك سرقة امللكية الفكرية وهتريب األسلحة وهتريب 

 (24).األعمال الفنيةاص واالجتار ابلبشر، فضال عن القرصنة البحرية وخطف الطائرات و سرقة األشخ
اولة القضاء عليه سيؤدي إىل خفض التهديدات غري املسلحة يتضح مما تقدم إن حتجيم الفساد وحم

ض، إال إن على األمن واثر ذلك يف التنمية على الرغم من إن هذه التهديدات متتاز برتابطها بعضها مع بع
الرتابط بني التهديدات قد يكون ذا فائدة كبرية فمن خالل تقليص قدرات بعض التهديدات سيؤدي إىل 

 .وخفضهايدات األخرى تقليل قدرات التهد
 عملية التنميةالوضــــــع االمين: ان عدم اســــــتقرار الوضــــــع االمين يعد من االســــــباب الرئيســــــية اليت حتد  .ت

اقي وخاصــة بعد ســيطرة عصــاابت المين اصــبح يهدد حياة الفرد العر االقتصــادية يف العراق، فالوضــع ا
على حمافظات نينوى وصــالح الدين واالنبار وبدأت عمليات قتل وهتجري ونزوح  2014داعش عام 

اعداد بلغ  فقد للمواطنني وتدمري البنية التحتية وســـــــــــلب املوارد املالية واالقتصـــــــــــادية لتلك احملافظات.
من مثاين ، وهم مليون شــــــــــــخص 3.3حوايل  2014ب الوضــــــــــــع االمين عام النازحيني داخليا بســــــــــــب
 5,0%، بينما  57 ايمليون  85,1حمافظة، أغلبهم من نينوى حوايل  18حمافظات من أصـــــــــــــــل 

وابقي من صـــــــالح الدين وكركوك. مما تســـــــبب يف زايدة معدالت  من االنبار %16اي حوايل  مليون
 .(25)حتية للمناطق النازحني اليهايف العراق والضغط على البنية التالفقر 

                                                        
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0نبيل جعفر عبد الرضا، مصدر سابق، -23
-قرايش سامية، التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، رسالة ماجستري،كلية احلقوق، جامعة مولود معمري -24

 .148ص ،2014تيزي وزو، اجلزائر،
 .15ص مصدر سابق، ،2022-2018ختفيف من الفقر يف العراق وزارة التخطيط، اسرتاتيجية  -25

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0
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ســـــــلبية على االمن االقتصـــــــادي، فهي تســـــــلب العامل امنه االقتصـــــــادي كون  اً اثر آالبطالة:ان للبطالة  .ث 
دخله هو املصـــدر االســـاســـي يف توفري املعيشـــة له والفراد اســـرته واي افتقاد هلذا الدخل ســـيعرضـــه اىل 

تايل اخنفاض يف الناتج لقيمة العمل البشـــــــــــــــري اب كما ان البطالة تؤدي اىل هدر يف  احلرمان والفقر.
احمللي االمجايل وزايدة العجز يف املوازنة العامةبسبب مدفوعات احلكومة للعاطلني واخنفاض مستوايت 

تعاون اشــارت نتائج املســح الذي اجرته وزارة التخطيط والتعاون االمنائي ابل فقد .(26)االجور احلقيقية
ســـــــنة فما  15الة بني الســـــــكان بعمر جتماعية يف العراق ان معدل البطمع وزارة العمل والشـــــــؤون اال

وحبث  % 16%واالانث  30وقد بلغ معدل البطالة للذكور  ،%لكال اجلنســـــــني 38فوق اكثر من 
ويف  % 30اذ بلغ معدل البطالة يف املناطق احلضـــــــــــــــرية  ،التقرير نتائج مســـــــــــــــح التشـــــــــــــــغيل والبطالة

امل تســــــــــــببت يف ادامة البطالة وميكن القول ان هناك جمموعة من العو % يف املناطق الريفية 25املقابل
وزايدهتا منها احنســــــــــــار االســــــــــــتثمارات االجنبية وعزوفها عن االســــــــــــتثمار داخل العراق كذلك الركود 

دية واخنفاض فرص التشـــغيل فيها وكذلك ســـوء االدارة اذ يعد من االقتصـــادي يف القطاعات االقتصـــا
دايد حجم البطالة، اذ من الواجب على الدولة تقييم قوى العمل حســـــــــب العوامل االســـــــــاســـــــــية يف از 

 .(27)املهارة
لذا سنتطرق يف هذا املبحث اىل واقع كل من االمن العسكري واملائي والغذائي وميثل االخريان اساس 

 ادي وكيف ان كل منها هتدد التنمية االقتصادية يف العراق:االمن االقتص
  االمن العسكري: .أ

عالقة  االقتصادية والتنمية العسكري غالب تكون العالقة بني اإلنفاقاليف  انهدولية راسات التشري الد
( %1) بنسبة العسكري اإلنفاق زايدة إن إىل تشري األوربيني اخلرباء ألحد دراسة توجد حيث عكسية،

 االقتصاد تراقد تراجع إىل سنوات مخس خالل تؤدي أن ميكنها ما، لبلد احمللي الناتج إمجايل من فقط
 استنزاف يف مذهل وبشكل يساهم جديدة أسلحة تطوير يف التنافس إن كما  ،(%0.7) بنسبة الوطين
 التعليم ميزانية تساوي احدةو  نووية غواصة إبنتاج املرتبطة التكلفة فإن ،املثال سبيل فعلى ،كلها  اجملتمع موارد

 اإلنفاق هذا ختفيض شأن ومن الدراسة، نس يف طفل( 180) فيها انميا، بلدا( 36) من ألكثر السنوي
 واجلوع كالفقر  ،العاملية املشكالت مجيع حل حنو سريع تقدم إلحراز الالزمة املوارد واسع نطاق على يوفر أن

 .(28)وغريها والتخلف
اىل ان البلدان اليت تنفق القليل على الدفاع والكثري على  1994بينما اشار تقرير التنمية البشرية لعام 

تنمية كانت اكثر جناحا يف الدفاع عن سيادته الوطنية من تلك اليت تنفق ابفراط على التسلح، وان االنفاق ال

                                                        
، 3ع ،2االمن االقتصادي العريب الواقع والتحدايت، جملة الرايدة القتصادايت االعمال، ممصنوعة امحد، برنكو نصرية،  -26
 .77ص ،2016

وزارة العمل والشؤون ، لبحوث والدراساتاملؤمتر العلمي االول ل ،جنم قاسم حسني، الفقر والبطالة يف العراق متالزمة االزمات -27
 .13ص ،2016االجتماعية، 

 .2017ااير  25ية بديل عن جنون االنفاق العسكري، مقالة منشورة على موقع مركز الشريازي بتاريخ حيدر اجلراح، التنم -28
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د اليت كان ميكن استخدامها يف اغراض ى التسلح يقوض االمن البشري اي انه يستحوذ على اكرب املوار عل
 .(29)التنمية

تحرير اليت رافقت السنوات القية وعمليات لبعض احملافظات العرا ستقراملولنتيجة للوضع االمين غري 
فقد اشار مؤشر السالم الدويل يف تقريره  (،2017-2014الالحقة من تنظيم داعش اي خالل الفرتة )

عن  اً يف قائمة الدول االقل استقرارا يف الوضع االمين حمققة تراجع 160تبة ابن العراق حيتل املر  2018عام 
على  (2016، 2017وام )لالع 161احدة بعد ان احتل املرتبة السنوات السابقة مبقدار وحدة و 

 .(30)التوايل
 ( ترليون دينار2017-2014االنفاق العسكري يف العراق خالل فرتة) (1جدول )

نسبة االنفاق العسكري من الناتج احمللي  ترليون دينار االنفاق العسكري السنة
 االمجايل%

2014 07,8 95,2 
2015 21,11 35,5 
2016 06,7 48,3 
2017 78,8 86,3 

موقع البنك الدويل  املصدر:
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=c

hart 

العسكرية االت اجملول االكثر انفاقا على ن العراق يدرج ضن قائمة الدونالحظ من اجلدول السابق اب
النفاق ل( فقد ارتفعت املبلغ املخصصة 2017-2014) على املستوى االقليمي خاصة خالل الفرتة

بينما جنده تراجع  2015ترليون دينار عام  21,11اىل  2014ترليون دينار عام  07,8العسكري من 
ويعزى ذلك اىل و  ترليون دينار 78,7اىل  2017دينار ليعاود ارتفاعه عام  ليونتر  06,7اىل  2016عام 

ها خالل تلك الفرتة فضال عن عمليات التحرير اليت حدثت خالل عام ؤ صفقات االسلحة اليت مت شرا
 واليت ادت اىل زايدة امليزانية العسكرية. 2017

ارد االقتصادية وخاصة االيرادات النفطية اليت لذا جند ان االنفاق العسكري يف العراق استحوذ على املو 
تنمية االقتصادية خاصة بعد تزايد العلى  ءاً مما اصبح يشكل عب .لرئيسي للموازنة االحتاديةدر اتعد املص

ووفق ماحددت االمم املتحدة ان االنفاق . 2015عام %5نسبته من الناتج احمللي االمجايل مايقارب 
ن وصول اىل من الناتج احمللي االمجايل وا %4التنمية عندما تبلغ نسبته العسكري قد يكون سلبيا على 

                                                        
ماجستري، كلية احلقوق (، رسالة 2015-1990علي خازن، أتثري االنفاق العسكري على التنمية دراسة حالة اجلزائر ) -29

 .51، ص2016ورقلة، اجلزائر، -والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح
30- Global peace index 2017, measuring peace in acomplex world,2017,p11. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=IQ&view=chart
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ن بني خمتلف القطاعات االقتصادية ز قطاع العسكري وخلق التواالهذه النسبة حيتم على الدولة ترشيد نفقات  
 .(31)االخرى

يف جمال  وميكن ان نستكشف االنعكاس السليب لزايدة االنفاق العسكري يف العراق على التنمية خاصة
عملية التنمية االقتصادية ابملوارد البشرية املاهرة واالسكشافات واالبداع التعليم الذي يعد اهم الركائز اليت متد 

من الناتج احمللي (32) %2اي نسبة 2017ترليون دينار من موازنة عام  9,3واالبتكار، مل خيصص اال 
 على مما انعكس ذلك سلبا واضعة،ها نسب متالكبريجند العسكري ابإلنفاق االمجايل وعند مقارنتها

 عملية لقيادة املؤهل البشري املال رأس وإجياد البشرية املوارد تنمية وفرص االقتصادية التنمية مستوايت
فضال عن التهم نسب كبرية من ايرادات النفط واخذ الفرص من القطاعات االخرى اليت لو انتقلت  التنمية

ديثة جتعل االقتصاد يف بناء قاعدة انتاجية متنوعة وخلقت بنية حتتية حتلك التخصيصات هلا لسامهت 
 حديث بدال من اقتصاد االحادي اجلانب. اً متنوع اً العراقي اقتصاد

 :األمن املائي .ب
ففي العراق كثريا  .لكون املياه عصب احلياة وليس له بديل لذا استخدم كسالح للضغط وهتديد األمن

ن االتفاقيات مع دول اغط على احلكومات وعلى الشعب العراقي ابلرغم ما استخدمت املياه كاداة ض
من مياه الفرات،  3ممليار  30 فحصة العراق اليت عرفت على مر اتريخ ابهنا تقاربالشأن. االقليم هبذا 

اليت تصب يف هنر دجلة داخل العراق، ليصل من هنر دجلة، مضافا اىل مياه الروافد  3ممليار  20وقرابة 
الطاقة  شاريع الري و انتاجمبتركيا يف نسبها بسبب قيام  اً قد اخنفضت كثري  (33)3ممليار  40ما يقارب اىل 

 19سد و  22املتكون من و   (GAP)لو الفرات، والذي عرف مبشروع جنوب شرق االانضو  ةعلى دجل
ر دجلة امهها سد سدود على هن 8ر الفرات امهها سد ااتتورك، و سد على هن 14حمطة لتوليد الطاقة منها 

 .ضغط سياسيستخدام املياه كقاعدة ال اليسو
 ( املوازنة املائية يف العراق 2جدول )

 السنة
 املؤشر 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-2017 

جمموع الواردات املائية لنهري 
 سنة/3دجلة والفرات مليارم

34,35 75,54 69,40 

 4831 4212 1975 3كمية كلية ملياه االهوار مليون م
نصيب الفرد من ايرادات هنري 

 سنة/3دجلة والفرات م
6,1003 7,1513 6,1095 

كمية املياه اجملهزة لالستخدامات 
)الزراعية، 

81,42 01,41 8,43 

                                                        
 .75ص علي خازن، مصدر سابق، -31

32- https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268282/Infographics/alsumaria-news 
33- http://fcdrs.com/economical/1083 

https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268282/Infographics/alsumaria-news
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268282/Infographics/alsumaria-news
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268282/Infographics/alsumaria-news
http://fcdrs.com/economical/1083
http://fcdrs.com/economical/1083
http://fcdrs.com/economical/1083
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املنزلية،الصناعية،البيئية(مليار 
 سنة/3م
 املصدر:

لبيئية للعراق وزارة التخطيط، قسم االحصاءات البيئية، االحصاءات ا ،لالحصاءهاز املركزي اجل-1
 .11، ص2017، 2016، 2015

-2015( جمموع الواردات املائية لنهري دجلة وروافده والفرات لسنة املائية 2يظهر من اجلدول )
سنة مقارنة /3مليار م (75,54جند اهنا بلغت ) 2015-2014وعند مقارنتها مع السنة املائية  2016

-2016بينما اخنفضت النسبة للسنة املائية  .(34) %9,54سنة اي بزايدة مقدارها/3(مليار م34,35)ـب
 .(35) %7,25عن السنة املائية اليت سبقتها مبقدار  2017

املائية مما انعكس ذلك على نصيب الفرد من واردات هنري دجلة وروافده والفرات حيث بلغ يف السنة 
بينما  2015-2014عن السنة املائية  %51سنة حمقق زايدة مقدارها/3م (7,1513) 2015-2016

 سنة./3م 6,1095ليبلغ نصيب الفرد  %6,27يف السنة املائية االحقة تراجع مبقدار
للسنة املنزلية، الصناعية، البيئية( ، بينما نالحظ ان نسب وكميات املياه اجملهزة لالستخدامات )الزراعية

كذلك ،سابقةسنة وكانت اعلى الكميات عن السنني ال/3مليار م8,34بلغت  2017-2016املالية 
سنة اي /3مليون م8,87,37نسب اجملهزة فقد كانت اعلى نسبة جمهزة لالستخدام الزراعي حيث بلغت 

سنة /3( مليون م8,751واقل كمية من املياه اجملهزة لالستخدامات البيئية بواقع)%3,86يشكل مانسبته 
 .(36)(%5,2، %5,9بينما كان نسب كل من الستخدام املنزيل والصناعي ) ،%7,1وبنسبة 

مشروع جنوب  خطر ندرة املياه من قيام تركيا ابنشاءلذ نالحظ من البياانت السابقة ان العراق يواجه 
رد املائية وعدم وجود وعي والتغري املناخي العاملي فضال عن سوء التخطيط وادارة املوا شرق االانضول

 .جمتمعي لرتشيد املياه بكافة استخداماته
عد االقتصادي لألمن ملا له من دور يف حتقيق األمن ي من العناصر ذات البلذلك يعد األمن املائ

اذ يشكل االمن املائي احد املتطلبات الرئيسية ، واالستقرار مع ما حيمله من أمهية لنجاح العملية التنموية
ه على خطط يق االمن الغذائي اذ يؤثر بصورة مباشرة على طبيعة وكمية االنتاج الزراعي اىل جانب أتثري لتحق

لذلك . اس وسبل عيشهمالتنمية الزراعية واملستخدمة يف التنمية االقتصادية ككل وكذلك هتدد ارواح الن
 البد ان يضع العراق بعض احللول وبدائل للخروج من هذه االزمة:

 .والفرات دجلة مناسيب من هدر وإيقاف العرب، شط مياه من لالستفادة ةحمطات حتلياقامة . 1
ساليب التقليدية لتقليل نسب كميات الوترك ا ساليب احلديثة يف ارواء االراضي الزراعيةالااتباع . 2

 .جمهزة اليه
 .املائية الوفرة اوقات يف منها االستفادة ميكن للمياه اسرتاتيجية خزاانت انشاء على العمل. 3

                                                        
 .15، ص2016،2016جهاز املركزي لالحصاء، قسم االحصاءات البيئية، االحصاءات عام  -34
 .15،ص2017،2017االحصاءات عام  جهاز املركزي لالحصاء، قسم االحصاءات البيئية، -35
 .25، ص2017، 2017جهاز املركزي لالحصاء، قسم االحصاءات البيئية، االحصاءات البيئية للعراق  -36



  

280 

 31: العدد

 الواقع من تفادةساال خالل من الفرات، و ةدجل مياه مناسيب ألطالق الرتكي اجلانب على الضغط. 4 
 .لرتكيا الثالث التجاري الشريك العراق ابعتبار التجاري،

 واالستفادة االمطار مياه تصريف شبكات أتسيس على العمل خالل من العراقية التحتية البىن تطوير. 5
 .االروائية العملية يف دورها اىل ابإلضافة لالهنار، املائي اخلزين تعزيز يف منها
 االمن الغذائي: .ت

اصبح من  هنااال  ،دوراً مهما يف حتقيق األمن الغذائييف عقود السابقة لعب االنتاج الزراعي يف العراق 
اصبح بشكل من املواد الغذائية لسكان العراق و  لسد الطلب احملليوفر الكميات الكافية الصعوبة االن ان ي

اذ ينظر اىل العراق يف الوقت احلايل  .رجكبري على االسترياد املواد الغذائية والفواكه واخلضروات من اخلا
التقلبات اليت حتدث يف يف االمن الغذائي مما يضعها حتت رمحة  احدى االقطار العربية اليت تعاين من عجزٍ 

نه الغذائي. وابلرغم ماالسواق والسياسات اليت تسلكها الدول املهيمنة على جتارة الغذاء وفقدان مقومات ا
استرياد الغذاء اال ان  من نهكلنفط اليت متيه املوارد املالية املستحصلة من ايرادات امن ان العراق يتوفر لد

 .فري كافة احتياجات الغذائية للمواطننيتلك املوارد املالية غري كافية لتو 
ولكون املوازنة العامة مثقلة ابملبالغ املخصصة للمواد الغذائية املستوردة من اخلارج واليت تعد مصدرا 

فغالبية تلك األسر تعتمد  .ياة الفقراء أو السكان غري األمنني غذائيًا وأبعاد شبح اجملاعة عنهممهما حل
زيع العام )البطاقة التموينية( ملا كان يصعب عليهم أتمني السلة الغذائية من بشكل كبري على نظام التو 

 .األسواق
االستهالك وأييت الرز يف املرتبة تعد احلنطة من أهم حماصيل احلبوب يف جانب األنتاج أو يف جانب 

التموينية )واإلسترياد من الطحني( البية احلنطة املستهلكة مصدرها نظام البطاقة الثانية مع اإلشارة اىل أن غ
وأما األنتاج احمللي من القمح يشكل ثلث املعروض من هذا احملصول خالل سنة ويفضل الرز املنتج حملياً. 

 .والذرة فتنتج أيضاً على الرغم من إهنا تستخدم كعلف حيواين أما احلبوب األخرى كالشعري
 (2018-2015الل الفرتة)(مقدار الفجوة الغذائية من القمح والرزخ3جدول)

عددالسكان  السنة
 نسمة

احلاجة 
السنو

ية 
للقمح 

الف 
 طن

كميةانت
اج القمح 

 الف طن

مقدار 
الفجو

ة الف 
 طن

كميةانتاج 
1شلبال

 طن00

كمية انتاج 
صنع الرز امل

 الف طن

حاجة 
السنو

 ية الرز 
الف 

 طن

مقدار 
الفجو

ة الف 
 طن

2015 35212600 4848 2645 2203 4030 26 131 105 
2016 36169123 4980 3053 1927 1092 7 135 128 
2017 37139519 5114 2974 2140 1813 12 139 127 
2018 38124182 5249 2178 3071 2658 17 142 125 
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هاز املركزي لالحصاء، مديرية االحصاء الزراعي، تقرير انتاج احلنطة والشعري اجلتخطيط، املصدر:وزارة ال
 .5،ص2018
اجلاجة السنوية حمتسبة يف ضوء احلصة الفرد شهراي من بطاقة التموينية للقمح والرز اليت -
 كغم( على التوايل.120,3،كغم475,11تبلغ)

ة التصفية وهي نسبة وفق املعايري املعتمدة لعملي %65رز*ان كمية انتاج الرز املصنع هي كمية انتاج ال-
 .2009الشلب لعام 

يالحظ ان كميات االنتاج احمللي من القمح متذبذبة من سنة اىل اخرى فتارة ترتفع فمن اجلدول اعاله 
كما يف عام   2178الف طن واترة اخرى ينخفض ليصل اىل  3053اليت وصل فيها اىل  2016يف عام 
جند ان الطلب يتزايد حبكم تزايد معدالت منو السكان فقد وصل حاجة االفراد السنوية  يف حني2018

 3071الف طن اي ان الفجوة بني االنتاج واالستهالك تصل اىل 5249اىل حدود 2018عام  من القمح
 حتياجات االخرىالواذ مامت اضافة ا، الف طن من القمح واليت استوجب من حكومة تغطيته من استريادات

 سوف تتزايد مبعدالت اكرب. للقمح فالفجوة
الت انتاجه تتناقص بشكل كبري بسبب شحة املياه اما ابلنسبة للرز فوضعه كان اسوءاً من القمح فمعد

اجات السنوية لالفراد احلوالسياسات الزراعية اليت متنع زراعته يف بعض املواسم حفاظا على كميات املياه و 
الف طن سنواي بينما كانت  26لرز املصنع وصل اىل على كميات النتاج لكان ا  2015ففي عام ، تتزايد

الف طن كما هو موضح يف اجلدول  105طن اي الفجوة الغذائية تصل اىل الف  131احلاجة السنوية 
 وظلت الفجوة يف تزايد مع تزايد عدد السكان وحاجاهتم هلذا احملصول وكميات االنتاج املنخفضة.

 الزراعية السياسات اىل فقدان االمن الغذائي يف العراق بسبب قدم يؤشر عليه هو كما  احلال بقاء إن
واالفات الزراعية، حمدودية االراضي الصاحلة للزراعة والتغريات  ،ونقص املياه ،التصحر عن فضال العراق يف

حبة بيد الدول صاأصبح سالحا  اذ عن فقدان االمن املائي، اليقل شأانً وان فقدان االمن الغذائي  .املناخية
القدرة يف هذا اجملال مبمارسة االبتزاز واملساومة من اجل تنفيذ إرادهتا االقتصادية والسياسية على الدول اليت 

العمل وفق إسرتاتيجيات مستقبلية  النامية مثل العراقتعاين من انعدام أمنها الغذائي، مما يتطلب من الدول 
 ,272اىل  2016ملها موازانهتا العامة اليت وصلت عام باء اليت تتحتخلص من االعالو لبلوغ األمن الغذائي 

 .(37)دينار كدعم لشراء حمصويل القمح والرز 758,760,1
 االستنتاجات

ان غياب االمن الوطين واملائي والغذائي يف العراق ادى اىل تراجع عملية التنمية االقتصــــــــــــادية فالناتج  .1
القطاعات االخرى ظلت نسب مسامهتها قد ال  النفط بينما ا على مسامهةاحمللي االمجايل معتمد كلي

 تذكر، وما زالت معدالت الفقر والبطالة يف تصاعد مستمر.

                                                        
، السنة 4394، ع2016ية جلمهورية العراق، قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق، جريدة رمس ،الوقائع العراقية -37

 .32، ص57
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( مما حرم 2017-2014) لميزانية العســــــــــــكرية خالل فرتةلاســــــــــــتقطاع جزء كبري من ايرادات النفط  .2 
الزراعة   انتاجية قطاعانعكس ذلك بتدينالقطاعات املنتجة من التخصيصات املالية املخصصة هلا مما 

 والصناعة.
توفري املــاء والغــذاء  اً واحــد اً ان فقــدان االمن املــائي يعين فقــدان االمن الغــذائي فكالمهــا حيققــان هــدفــ .3

ســـــــــنواجه ازمة مائية غذائية مســـــــــيطر فراد الشـــــــــعب، وان هتاون احلكومة يف حتقيق كليهما يعين اننا أل
 رض الالبتزاز املستمر.االقتصادية وتعدوامة التبعية عليها املتحكمون وسنظل يف 

 التوصيات

والتنمية االقتصـــــــــــــادية لذا فأن توجيه ختصـــــــــــــيصـــــــــــــات الفقر والبطالة اهم التحدايت اليت تواجه االمن  .1
االنفاق العســــكري حنو التنمية خيفف من حدة دخول الشــــباب يف صــــفوف اجلماعات االرهابية وان 

تســــاهم يف تعزيز التنمية االقتصــــادية  وامنية وقضــــائيةصــــادية وادارية وضــــع اســــرتاتيجيات ســــياســــية واقت
 واالجتماعية يف بلد.

ســـــد اليســـــو يفرض على احلكومة العراقية القادمة البحث اجلاد  ءان الواقع املائي الذي افرزه البدء مبل .2
على حد عن إجراءات سياسية واقتصادية، رادعة الستعادة ماهو حق طبيعي من مياه دجلة والفرات 

الوقت قد حان للتلويح ابلورقة االقتصـــــــــــــــادية، حيث يعترب العراق املورد النفطي األول  انو  ،ســـــــــــــــواء
احتياجاهتم النفطية، كما انه يعد الشـــــــــــــــريك التجاري الثالث لرتكيا من  ٪30لالتراك اذ يزودهم ب 

يــار مل 15-10يــا من بعــد املــانيــا واململكــة املتحــدة، اذ بلغ حجم التبــادل التجــاري بني العراق وترك
، وحبســـــــــب 2017مليار دوالر يف عام  30كما ان قيمة التبادالت التجارية جتاوزت   ،دوالر ســـــــــنواي

ان التلويح اجلاد خبســــارة هذه االمتيازات االقتصــــادية  ،البياانت الصــــادرة عن جملس املصــــدرين الرتكي
تماعي ق ابلنســـــــيج االجلصـــــــاحل دول أخرى، ابإلضـــــــافة للتهديد ابســـــــتثمار أوراق ضـــــــغط أخرى تتعل

الداخلي الرتكي، قد جيرب االتراك على ابداء مرونة كبرية، وتقدمي تنازالت تتناســـــــــــــــب وحجم  والتوافق
 .التبادل التجاري الضخم يصب يف صاحل املوقف العراقي املطالب حبقه

حنســــــــــار املياه من اخذ االحتياطات الالزمة وخزن املياه ملواجهة ازمة افيما خيص يف االمن املائي البد  .3
وان تنفيذ مشــاريع الري بشــكل خمطط له ومدروس ابســاليب علمية حديثة  املصــدر،ليت تســببه دول ا

 سوف حيقق االمن املائي والغذائي معا.
على عاتقها توفري اإلمكاانت الالزمة لتحقيق أيخذ خطط واالســــــرتاتيجيات التنموية البد من وضــــــع  .4

من خالل مواجهــــة خمتلف  ،يــــةاألهــــداف التنمو املالئم لبلوغ  املنــــاخاألمن، ذلــــك ألمهيتــــه يف توفري 
 .التهديدات سواء املسلحة أم غري املسلحة

 المصادر

 الكتب اوال:
 .2013، 1ط والتوزيع، بغداد،بشري الوندي، االمن املفقود، دار الصفار للنشر  .1
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، 1ط ئر،اجلزا للنشــر والتوزيع،دار ابن الندمي  ، االمن واالمن القومي مقارابت نظرية،علي عباس مراد .2
2017. 

 بريوت، الدار العربية للعلوم انشــــــرون، اهلادي املعموري، ســــــياســــــة االمن الوطين يف العراق،علي عبد  .3
 .2016، 1ط

 ثانيا: الرسائل واالطاريح
، رســـــــالة ماجســـــــتري، كلية احلقوق 2014-1990جدلية االمن والتنمية يف اجلزائر  ســـــــاعد عبد هللا، .1

 .2014بسكرة،  -ضرجامعة حممد خي ،والعلوم السياسية
فرقد عبود عواد العارضـي، حق االمن الشـخصـي وضـماانته القانونية، رسـالة ماجسـتري، كلية القانون،  .2

 .2007جامعة اببل، 
كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، رســـــــالة ماجســـــــتري،كلية احلقوق، قرايش ســـــــامية، التعاون الدويل مل .3

 .2014 تيزي وزو، اجلزائر،-جامعة مولود معمري
(، رســـــــــالة 2015-1990علي خازن، أتثري االنفاق العســـــــــكري على التنمية دراســـــــــة حالة اجلزائر ) .4

 .2016ئر، ورقلة، اجلزا-ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح
مشـــري ســـلمى، احلق يف االمن الســـياســـي، رســـالة ماجســـتري، كلية احلقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة  .5

 .2010اجلزائر، باس،فرحات ع
 ثالثا: املجالت واملقاالت

ابراهيم حممـــد التوم ابراهيم، امحـــد محـــد ابراهيم الفـــايق، ابعـــاد مفهوم االمن البيئي ومســـــــــــــــتوايتـــه يف  .1
 .البيئية،كلية العلوالدراسات 

ة )نــدو  االمنيــة، مركز لتنوير املعريف ابلتعــاون مع جــامعــة انيفخليــل عبــد هللا املــدىن، مفهوم التوعيــة  .2
 .توعية االمنية والستقبل(ال

خولة حمي الدين يوســف، االمن االنســاين وابعاده يف القانون الدويل العام، جملة جامعة دمشــق للعلوم  .3
 .2012، 2، ع28ماالقتصادية والقانونية، 

رائقة علي العمري، عماد عبد هللا الشــــــــــريفني،ماهر شــــــــــفيق اهلواملة،تعزيز االمن االجتماعي يف كتب  .4
 .2016، 2ع،االسالمية،جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث والدراساتالثقافة 

املدنية يف  صـــــــــــــــديق الطيب منري، املفاهيم االمنية يف جمال االمن الغذائي، ندوة علمية )قيم احلماية .5
 جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، ،، مركز الدراســــــــــــــــات والبحوث2008 ،مناهج تعليمية االمنية

 السعودية.
امحد،برنكو نصــــرية، االمن االقتصــــادي العريب الواقع والتحدايت، جملة الرايدة القتصــــادايت  وعةمصــــن .6

 .2016، 3، ع2جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، م االعمال،
جملة  ،2012-2003ظم هالل، االنفاق العسكري واثره يف التنمية البشرية يف العراق للمدة علي كا .7

 .2015، 20عتصاد،رية، جامعة واسط، كلية االدارة واالقالكوت للعلوم االقتصادية واالدا
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الشــارقة جملة جامعة  عبد الرؤوف العودات، اثر التنمية االقتصــادية يف الدميقراطية، هشــام الصــمادي، .8 
 .2009، 3ع ،6للعلوم االنسانية واالجتماعية، م

وث مي االول للبحاملؤمتر العل ،جنم قـــاســـــــــــــــم حســـــــــــــــني، الفقر والبطـــالـــة يف العراق متالزمـــة االزمـــات .9
 .2016وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ، والدراسات

 رابعا: دراسات وبيانات الرسمية والنشرات
 .2022،2018-2018من الفقر يف العراق  وزارة التخطيط، اسرتاتيجية ختفيف .1
 .2016،2016جهاز املركزي لالحصاء، قسم االحصاءات البيئية، االحصاءات عام  .2
 .2017،2017االحصاءات عام  صاءات البيئية،حصاء، قسم االحجهاز املركزي لال .3
 .2017، 2017جهاز املركزي لالحصاء، قسم االحصاءات البيئية، االحصاءات البيئية للعراق  .4
قـــانون املوازنـــة العـــامـــة االحتـــاديـــة جلمهوريـــة العراق، جريـــدة رمسيـــة جلمهوريـــة العراق،  ،الوقـــائع العراقيـــة .5

 .57، السنة 4394، ع2016
 خامسا:االنرتنيت

عن جنون االنفاق العســــــكري، مقالة منشــــــورة على موقع مركز الشــــــريازي حيدر اجلراح، التنمية بديل  .1
 .http://shrsc.com 2017ااير  25بتاريخ 

، 3661ع احلوار املتمــــــــدن، والتنميــــــــة يف العراق،جــــــــدليــــــــة االمن  نبيــــــــل جعفرعبــــــــدالرضــــــــــــــــــــــا، .2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298251&r=0. 

، 2018، 6/4مــــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة االمــــــــــــــن يف الــــــــــــــعــــــــــــــراق، جــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــم حمــــــــــــــمــــــــــــــد،  .3
https://arb.majalla.com/node/26161/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82. 

، ابعـــاد مفهوم االمن البيئي ومســـــــــــــــتوايتـــه يف د ابراهيم الفـــايقابراهيم حممـــد التوم ابراهيم، امحـــد محـــ .4
حبث منشـور على  ،167ص ،2013جامعة اخلرطوم، كلية العلوم اجلغرافيا والبيئة،  الدراسـات البيئية،
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ما  تأصيلية مقارنةدراسة تحليلية -ضمان العقد والمسؤولية المدنية 

 -بين الفقه االسالمي والقانون المدني

Contract guarantee and civil liability -Structural 

analysis Comparison between Islamic jurisprudence and 

civil law- 
 hyaDr. Saddam Khazal Ya(1) د. صدام خزعل يحيى

 Ahmed Mohamed Seddiq(2)احمد محمد صديق

 مستخلصال

لى عدة أنواع، منها ضمان العقد اذا كان مصدره العقد، وضمان عاء الشريعة الضمان لديهم يقسم فقه
اليد اذا كان املصدر حيازة غري شرعية، وضمان االستهالك اذا كان املصدر اتالفا فمصطلح الضمان بشكل 

ة، واليت تعرف لديهم ان املسلمون، عند حبثهم يف املسؤوليؤ لفقهية اليت تداوهلا فقهاعام هو من املصطلحات ا
 ابلضمان سواء كانت ضمان عقد، ام ضمان الفعل الضار.

ويعد مفهوم ضمان العقد يف اطار الفقه اإلسالمي، خمتلفا عن املسؤولية املدنية التعاقدية اليت نص عليها 
على  ، ابلرغم من ذكر األخري ملصطلح ضمان العقد۱۹5۱لسنة  40ين رقم املشرع العراقي يف القانون املد
لذلك فان اسباب اختيار املوضوع هي لدراسة وتناول مفهوم  ،منه 168املسؤولية التعاقدية يف املادة 

الضمان يف الفقه اإلسالمي، والسيما يف جمال العقد، مع ذكر العقود اليت يرد عليها و للتوصل عما إذا 
ية )العقدية( يف القوانني الوضعية مان العقد يف الفقه اإلسالمي، يقابل او يطابق املسؤولية املدنكان ض

 احمللية، أم أن الضمان شيء، واملسؤولية املدنية شيء اخر.
 املسؤولية ،ضمان العقد اإلسالمي،الفقه  ،العقد ،املسؤولية املدنية ،)ضمان العقد -الكلمات املفتاحية:

 .العقدية(
                                                        

 .قوقاحل كلية  /املوصلجامعة  -1
 .والعلوم السياسية جامعة كركوك/ كلية القانون -2
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 31: العدد

 Abstract 
Sharia scholars divide their guarantee into several types, including the 

guarantee of the contract if the source of the contract, the guarantee of the 

hand if the source is illegal possession, and the guarantee of consumption 

if the source is an infringement. The term "security" is generally one of the 

jurisprudential terms that our Muslim jurists, Which they know of the 

guarantee whether it is a contract guarantee or the guarantee of the harmful 

act 

The concept of contract guarantee under Islamic jurisprudence differs 

from the contractual civil liability stipulated by the Iraqi legislator in Civil Law 

No. 40 of 1951, although the latter refers to the term contract guarantee on 

contractual liability in article 168 thereof. Therefore, the reasons for choosing 

the subject are to study and address The concept of security in Islamic 

jurisprudence, especially in the field of contract, stating the contracts to 

which it is answered and to find out whether the guarantee of the contract in 

Islamic jurisprudence corresponds to or matches the civil liability in the local 

laws or whether the guarantee is a thing. 

Keywords: (Contract Guarantee, Civil Liability, Contract, Islamic 

Jurisprudence, Contract Guarantee, Nodal Liability). 

 المقدمة

 اوال: مدخل تعريفي باملوضوع
وضمان  ،منها ضمان العقد اذا كان مصدره العقد ،لى عدة أنواععهاء الشريعة الضمان لديهم يقسم فق

. فمصطلح الضمان (3) وضمان االستهالك اذا كان املصدر اتالفا ،اليد اذا كان املصدر حيازة غري شرعية
واليت  ،ؤوليةم يف املسعند حبثه ،ان املسلمونؤ بشكل عام هو من املصطلحات الفقهية اليت تداوهلا فقها

فالضمان هو اثر من االاثر  ،ام ضمان الفعل الضار ،تعرف لديهم ابلضمان سواء كانت ضمان عقد
 .الشرعية اليت يرتبها املشرع على التصرفات الشرعية بوجه عام

عليها  ة اليت نصويعد مفهوم ضمان العقد يف اطار الفقه اإلسالمي، خمتلفا عن املسؤولية املدنية التعاقدي
ابلرغم من ذكر األخري ملصطلح ضمان العقد على  ،۱۹5۱لسنة  40شرع العراقي يف القانون املدين رقم امل

منه. فضمان العقد املعروف يف اطار نظرية العقد ضمن مفهوم الفقه  168املسؤولية التعاقدية يف املادة 
ضة( وان ضمانه يكون مبا عاو امل) ضماناإلسالمي، هو ضمان مال اتلف بناءا على عقد من عقود ال

يقتضيه العقد من عوض دون مراعاة لقيمته كأساس يف التقدير، فاساس حكم ضمان العقد ما اتفقت 
فة عليه ارادة املتعاقدين، فالبيع مضمون يف يد البائع قبل التسليم ابلثمن، فاذا تلف قبل التسليم ولو آب

                                                        
 ،مطبعة اسعد ،۱د. مصطفى ابراهيم الزملي، املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ابلقانون، ج  -3
 .9ص ،م ۱۹۸۰ ،بغداد
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ه اسرتده، اما املسؤولية العقدية، فليس التعويض ي قد اداكان املشرت مساوية انفسخ البيع وسقط الثمن، واذا  
 ،عند عدم تنفيذ املدين ما التزم به بناءا على العقد أال اتلف، وامنا هو تعويض عن ضرر نشمفيها عن 

. فضال عن أن مصطلح (4)وهلذا تتطلب يف وجودها عقد صحيح واجب التنفيذ مل يقم عاقده بتنفيذه
 .(5)ل الفعل الضار او املسؤولية التقصريية يف التقنينات املدنية احلديثةرب يف جمال بشكل أكالضمان يستعم

 ثانيا: اسباب اختيار املوضوع
مع ذكر العقود اليت يرد  ،، والســيما يف جمال العقدهوتناول لدراســة مفهوم الضــمان يف الفقه اإلســالمي .1

 .عليها
ســــؤولية املدنية )العقدية( قابل او يطابق املالفقه اإلســــالمي، يللتوصــــل عما إن كان ضــــمان العقد يف  .2

 يف القوانني الوضعية احمللية، أم أن الضمان شيء، واملسؤولية املدنية شيء اخر.
 ثالثا: منهجية البحث

صيلي ملفهوم ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي، مع حتليل العقود اليت سيتم تناول املوضوع ابسلوب أت
سؤولية املدنية، من خالل حتليل النصوص القانونية اليت املقارنة بينه و بني املحمال له، فضال عن اجراء تكون 

 .عاجلت هذه املسؤولية
 رابعا: هيكلية البحث

 سيتم اعتماد اهليكلية التالية للبحث:
 ضمان العقد واملسؤولية املدنية. مفهوماملبحث األول: 
 ومتييزه عن غريه. ضمان العقد ماهيةاملطلب األول: 

 املسؤولية املدنية ومتييزها عن غريها. ماهيةاين: ب الثاملطل
 .املبحث الثاين: نطاق ضمان العقد واملسؤولية املدنية

 .املطلب األول: انواع العقود حمل الضمان
 نطاق املسؤولية املدنية  :املطلب الثاين

 ملدنية.املطلب الثالث: املقارنة بني ضمان العقد واملسؤولية ا
 اخلامتة
 ياتوالتوص النتائج

 رقائمة املصاد
 ضمان العقد والمسؤولية المدنية فهومم: المبحث األول

املسؤولية  ماهية والثانية ،ومتييزه عن غريهضمان العقد  ماهيةاألول  ،تتناول هذا البحث ضمن مطلبني
 -:وكما يلي ومتييزها عن غريها املدنية )العقدية(

                                                        
 .43ص ،بدون سنة طبع ،بغداد ،طبع والنشرللشركة التأمني  ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،د. حسني على الذنون -4
 .( مدين عراقي186املادة ) -5
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 31: العدد

 ن غريهضمان العقد وتمييزه ع يةماه: املطلب األول 
 :وكما يلي فروع ةثالثونتناوله ضمن 
 لغة تعريف ضمان العقد: الفرع األول

يقال ضمن  :لقد ورد خبصوص مصطلح الضمان العديد من املعاين اللغوية فالضمان لغة هو العزم
. (6)غرمته فالتزمه :وضمنه الشيء تضمينا فتضمنه علي :الشيء ضماان وضمنا فهو ضامن وضمنه أي كفله

 ،وكل شيء جعلته يف وعاء فقد ضمنته اايه ،فهو ضامن وضمني ،ه ايضا ضماان كفل به معناوورد يف
وفهمت ما تضمنه  ، ابلذي يليهما ال يتم معناه اال :واملضمن من البيت ،واملضمن من الشعر ما ضمنته بيتا

الزمانة وقد  :والضمانة .يف طيه :أي ما اشتمل عليه وكان يف ضمنه و انفذته ضمن كتايب أي ،كتابك
ضمن الرجل من ابب طرب فهو ضمن أي زمن مبتلى ويف احلديث الشريف ))من اكتتب ضمنا بعثه هللا 

ما يكون يف القرية وهو يف حديث حارثة  :نخيلضمنا(( أي من كتب نفسه يف ديوان الزمن والضامنة من ال
 .(7)و املضامني ما يف اصالب الفحول

 عدة معان ميكن حصرها ومبا يتعلق ابملوضوع يف االيتور حول ضمن( تد)ويفهم مما تقدم أن كلمة 
 .يقال ضمن الرجل على ما اخيه من دين أي تكفله :الكفالة .1
 .يقال ضمن الشيء أي حفظه ؛احلفظ والرعاية .2
  .واحرازه له ،يقال ما حيتويه الوعاء من شيء :التضمني .3
 أي غرمته والتزم ابألداء :الغرم .4
وضـــــــــــــــمـان الـدرك التزام البـائع برد الثمن اىل املشـــــــــــــــرتي عنـد  ،ل التزمتـهيقـال ضـــــــــــــــمنـت املـا :االلتزام .5

 .(8)االستحقاق 
ايته كثرية منها قوله آاما الكتاب ف .وللضمان مشروعية دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع و املعقول

 ،(9) تقني مع املوا هللا واعلموا أن هللاتقُ ى عليكم واعتدفاَعتدوا عليه مبثل ما ا مدى َعَلْيكَ عتفمن اتعاىل 
وتغرمي  ،رد االعتداء اال مبثلهيأن هللا تبارك وتعاىل امر املعتدى عليه اال  ،حيث يستدل من هذه اآلية الكرمية

 .املعتدي قيمة ما اتلف أو ما فوت من منفعة يكون ردا لالعتداء ابملثل وهذا هو معىن الضمان
قال ))أن  نها -- ما روي عن أنس ،عىن منهاة هبذا املفاألحاديث كثري  ،اما يف السنة النبوية املطهرة

كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات املؤمنني مع خادم هلا بقصعة فيها صلى هللا عليه وسلم  النيب 
طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقالوا كلوا ودفع القصعة الصحيحة 

                                                        
 ،1ط  ،۳ج  ،ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري و اساس البالغة ،طاهر امحد الزاوي الطرابلسي -6

 .35ص ،م ۱۹5۹ ،رةالقاه ،مطبعة االستقامة
 .270ص ،م ۲۰۰5 ،حلب -دار الرضوان  ،خمتار الصحاح ،د. حممد بن أيب بكر الرازي -7
حبث منشور يف جملة الرافدين اليت  ،السبب السادس لاللتزام (احليازة)وضع اليد على ملك الغري  ،عبد هللا سعيد أ.د. ليلى -8

مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري أبن  انظر وللمزيد ،7ص ،1997،ثالثالعدد ال ،تصدر عن كلية القانون يف جامعة املوصل
 .55ص ،بدون سنة طبع ،بريوت لبنان ،دار أحياء الرتاث العريب، 3ط ،2جملد  ،لسان العرب ،منظور

 .194 :االية سورة البقرة -9
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هذا احلديث أن الرسول الكرمي جعل ضمان القصعة و الطعام  يستدل من ،(10)للرسول و حبس املكسورة((
على من اتلفها، حيث طلب منها اانء مثل الذي كسرت وطعاما مثل الذي اتلف فكان ذلك دليال على 

 .(11)لفات على املتلف، اذا كان انساانتمشروعية ضمان امل
ضرور على من اتلف مال ملالضرر عن ازالة اما فيما خيص اإلمجاع فقد أمجع علماء األمة على وجوب ا

 .(12)غريه بال اذن منه فهو له ضامن 
ت بوجوب حفظ األموال، ءراء جاغاما سند الضمان ومشروعيته يف املعقول هو أن الشريعة اإلسالمية ال

جبت الضمان كوسيلة من وسائل أو فققه ومن أجل ذلك شرعت ما يكفل هذا احلفظ ألموال الناس وحي
ملا  اس وصيانتها حمافظة على حقوقهم، وبعدا عن ضررهم ودرءا للعدوان عليهم و جرباً ل النحفظ اموا

ط، والتقوية باما على العقد لغة: فقد اطلق عليه العديد من املعاين اليت تدل على الر . (13) انتقص من أمواهلم
، ورد لفظ العقد (14)اليمني احلبل نقيض حله البيع او ىنوالتوثيق، فقد ورد خبصوصه ابنه )عقد عقدا( مبع

 .(15)اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقوديف القرآن الكرمي بقوله تعاىل 
 تعريف ضمان العقد اصطالحا: الفرع الثاين

لقد اهتم الفقه االسالمي ابملعامالت عموما ألهنا اساس احلياة، فاالنسان ال يستطيع أن يعيش مبفرده 
معهم لقضاء حاجياته يف األمور اجلوهرية اليت حتقق له وللجماعة ما عامل و ارتباطه مع االخرين اال ابلت

من  ،يصبون اليه، وهلذا التعامل كان البد من افراغه يف قالب معني وهو يف صورة التعاقد ابشكاله املختلفة
 ،الفقه هتماموابملقابل فقد كان على ا ،اىل غري ذلك من العقود ،أو كفالة ،او وديعة ،بيع، وأجارة، أو وكالة

ينصب ايضا على ضمان احلقوق للعباد، وابألخص يف جمال العقود من خالل أتكيده على ضمان العقد، 
 .(16)ضة والضمان و ومحاية املتضرر منه عن طريق ضمان املال التالف بناء على عقود املعا

هبما  ادفان يرادرت م انظلفوأن عقد الكفالة والضمان مها  ،ويعرف ضمان العقد اصطالحا ابنه الكفالة
 ،أو ابحضار من هو عليه و هو ضمان النفس أو الوجه ،االلتزام حبق اثبت يف ذمة غريه وهو ضمان الدين

 .(17) أو بتسليم عني مضمونة و هو ضمان العني
كما عرف الضمان مبعىن االلزام ابلرد والتعويض حيث عرف )احلموي( بقوله ))عبارة عن رد مثل 

ه للتعدي ابرتكاب انيميا(( فاقتصر التعريف على ما هو واجب او قن كان ا او قيمته ااهلالك ان كان مثلي
                                                        

 ،الباري بشرح صحيح البخاري فتح ،احلافظ امحد بن علي بن حجر العسقالين ،حديث صحيح رواه البخاري والرتمذي -10
 .50ص ،2005 ،الرايض ،دار الطيبة للنشر والتوزيع ،1ط ،6ج

بدون سنة طبع رقم  ،بريوت -دار الفكر  ،۳ج  ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،امساعيل الصنعاين الزيدي -11
 .842احلديث 
دار  ،األشياء والنظائر ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي :ذلك ايضاواشار اىل  ،( من جملة االحكام العدلية20املادة ) -12

 .118ص ،بدون سنة طبع ،بريوت -الكتب العلمية 
 .8ص ،دون سنة طبع ،معهد البحوث والدراسات العربية جبامعة الدول العربية القاهرة ،نظرية الضمان ،على اخلفيف -13
 .488ص ،۱۹۷5 ،بريوت ،املنجد للطالب ،لويس معلوف -14
 .1سورة املائدة االية  -15
 .16ص ،م ۲۰۰۳ ،دار النهضة العربية القاهرة ،نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي ،د. حممد جنيب عوضني املغريب -16
بدون مكان وسنة  ،۳ج  ،املكتبة اإلسالمية ،ديتاهلداية شرح بداية املب ،ابو احلسن علي بن أيب بكر الرشداين املرغيناين -17

 ،بريوت -دار الفكر  ،۲ط  ،4ج  ،مواهب اجلليل ،حممد بن عبد الرمحن املغريب ابو عبد هللا املعروف ابحلطاب :86ص ،۲طبع 
 .96ص ،ه ۱۳۹۸
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كما ورد خبصوص الضمان ،  (18) أو ماهو واجب هلالك املال يف يد الضامن ،فعل او ترك أخر مبال الغري 
شرعا  اداؤه واملراد ثبوته فيها مطلواب ،شرعي ابنه شغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال او عمل كاصطالحٍ 

ام يف الزمن املستقبل املعني كالدين  ،سواءا كان مطلواب اداؤه يف احلال كالدين احلال ،عند حتقق شرط ادائه
 ،وكاملبيع يف يد من اشرتاه بعقد فاسد ،ه اذا ما حتقق شرط ادائهؤ اذ هو مطلوب ادا ،املؤجل اىل اجل معني

 .(19) ا هلكاذ ته لبائعهضمنه بقيمفيفان ضمانه على مشرتيه مادام يف يده 
وبعد استعراضنا ملفهوم وتعريف ضمان العقد اصطالحا شرعيا فاننا نستطيع أن حندد التعريف القائل 

انه يكون مبا يقتضيه مال اتلف بناءا على عقد من عقود الضمان وان ضمعقد ))هو ضان الابن ضمان 
فضمان  ،مفهوم الضمان للعقد((ول عليه يف ته كاساس يف التقدير هو املعمالعقد من عوض دون مراعاة لقي

وكذلك الثمن  ،العقد يف نظر الفقهاء املسلمني ال يكون اال فيما ينص عليه يف العقد كاملبيع يف عقد البيع
وبدل الصلح اذا  ،ومنفعة العني املؤجرة ،واألجرة يف عقد اإلجارة اذا كانت عينا معينة ،معينة ينااذا كان ع

 ضمان يف العقد ال يقوم على حتقيق املماثلة و املعادلة بني البدلني كما ألن ضمانلك وذ ،كان عينا كذلك
االتالف وامنا يؤسس على الرضا واالتفاق الذي يقوم عليه العقد وهلذا سقط اعتبار التفاوت فيه بني البدلني 

(20). 
م التزا :ابنه (21) اما تعريف ضمان العقد يف اصطالح الفقهاء حديثا فقد عرف جانب من الفقه

على انه تعويض الغري عما حلقه من تلف املال أو  (22)كما عرفه جانب اخر  .بتعويض مايل عن ضرر الغري
ابنه شغل  (23)قه كما عرفه بعض من الف  ،ضياع املنافع او الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث ابلنفس اإلنسانية

 .الذمة ملا جيب الوفاء به من مال او عمل
الفقه تعريفه اخلاص به اال اننا ميكن أن نبني تعريفا لضمان العقد ابنه ))التزام اه من ومبا أن لكل اجت

ابن  ،هذا الضرر عن خمالفته لعقد ما أنش ،او احساسه ،او جسمه ،من يقع منه ضررا للغري سواءا يف ماله
جند  ،حديثة قانونيةفلكل ما تقدم من تعاريف لغوية وشرعية وفقهية . يويف هذا الغري مبال جربا للضرر((

ال اتلف بناءا على ملأن املفهوم االصطالحي لضمان العقد هو املفهوم القائم على فكرة وتطبيق الضمان 
عقد من عقود الضمان ويكون التعويض حسب ما يتضمنه العقد من عوض دون مراعاة لقيمته كأساس 

 .يف التقدير
 ركان ضمان العقد ومتييزه عن شريهأ: الفرع الثالث

 اول الفرع كما يلي:سيتم تن
وطاملا تناولنا معىن  ،يتحقق ضمان الشيء البد من توافر معىن التضمني لكي -:اوال: اركان الضمان

                                                        
 .8ص ،مصدر سابق ،نقال عن د. ليلى عبد هللا ،210ص ،2ج ،عيون البصائر شرح االثبات والنظائر ،احلموي -18
 .245ص ،ر ومكان نشردا بدون ،4ج ،القاموس احمليط ،الفريوز اابدي -19
دار الكتاب العريب،  ،5ج  ،۲ط  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي -20

 .238ص ،م ۱۹۸۲ ،بريوت
 .92ص ،م ۱۹5۲ ،دمشق ،اجلامعة السورية ،مصطفى الزرقاء املدخل الفقهي العام )الضمان( -21
 .15ص ،م ۱۹۸۲ ،دمشق -دار الفكر  ،ظرية الضمانن ،وهبة الزحيلي .د -22
 .5ص ،مصدر سابق ،الشيخ علي اخلفيف -23
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 ن التضمني ال يتحقق اال بوجود ركنني اساسيني:إستطيع القول نالتضمني ف
املالوف للرجل  السلوك واملقصود به عند الفقهاء هو احنراف عن ،او التعدي هو االعتداء :فالركن األول

 ،االعتداء على أنه واقعة مادية حمضة فينظر اىل ،او انه العمل الضار بدون حق او جواز شرعي ،املعتاد
بصرف النظر عن  ،اي ضرورة تعويض الضرر وتعويض املتضرر كلما حدث الضرر ،يرتتب عليها املسؤولية

بني العمد واخلطا وال بني كبري  فرق ال ففي ضمان األموال ،قصدهنوع األهلية يف شخص املعتدي و 
 .(25)يف األموال سواء(( أ))ان العمد واخلط --وقال الفقهاء  ،(24)وصغري

هذا  فأنه ميكن القول أن ،سابقاطالقا من مفهوم ضمان العقد الذي تناوله نومن خالل ما تقدم وا
اخلطا لدى الفقهاء املسلمني الركن جيب توفره ايضا بضمان العقد لكي يتم مبوجبه ضمان مال اتلف ف

))رفع عن أميت اخلطأ  :ل بوقوع الشيء على خالف االرادة وهو ما يدل عليه هذا اللفظ يف قولهثتمي
رجال القانون حني جعلوا  وهذا خالف ما يدل عليه اخلطأ يف تعبري ،همامثأي رفع عنهما ا.(( ..والنسيان

حناول أن تصوره يف ما تقدم أن الركن األساسي للضمان هو  اخلطا ركنا من اركان املسؤولية التقصريية الذي
 ،راف يف السلوك والذي يبدو للوهلة األوىل أن نطاقه هو الفعل الضار او املسؤولية التقصرييةالتعد او االحن

ن العقد اذا ما وقع تعد من املتعاقد األخر ترتب عليه تلف املال اال أن ذلك ال مينع توفر وهنوض ضما
 .مع مالحظة مساواة العمد واخلطأ عند الفقهاء املسلمني فيما خيص حتقق ضمان العقد ،لعقدموضوع ا

ابنه احلاق مفسدة ابألخرين  (26)الضمان فهو يتمثل بتحقق الضرر والذي عرف اما الركن الثاين: لتحقق
 ضوع او حمللف ملال مو تفهو يشمل الضرر املادي ك .أو عاطفته ،او عرضه ،او جسمه ،الهسواء كان يف م

ولكن لنا مالحظة على هذا التعريف وهي كون ان هذا التعريف جاء شامال وواسعا لالشياء اليت  ،التصاق
يف اطار موضوعنا هو الضرر الناشيء عن اتالف املال حمل العقد  يف حني أن الضرر املقصود ،ميسها الضرر

أما اذا  ،فانه يهلك عليه بل التسليمالبائع قبيع بيد حبيث اذا هلك امل ،بناءا على عقد من عقود املعارضات
أن الضرر و  فيلزم البائع ابعادته حسب قيمته يف العقد دون زايدة أو نقصان ،كان املشرتي قد سلم البدل

ا ملا تقدم هو الضرر الذي يتمثل بتفويت املال على مالكه سواء كان ابتالف كل املال أو قاملقصود طب
 .(27)ا كانت عليهقيمته عم نقصتحبيث أو بتعييب يف املال  ،بعضه

حنن يف اطار حتقق الضرر لكي ينهض ضمان العقد، فانه  اثنيا: متييزه عن غريه من املصطلحات: طاملا
ملا لذلك من أمهية يف التفرقة بينهم  ،ويد الضمان، ويد األمانة ،البد لزاما علينا أن منيز بني ضمان العقد
عقد من عقود املعارضة وفقا لقيمته املقدرة  مال تلف بناءا على فضمان العقد يقوم على وجوب ضمان

كوهنا يد ال تستند اىل اذن شرعي سواء اكان من   اما يد الضمان فهي تضمن حىت ولو مل تتعدَّ  .يف العقد
فالضمان طبقا  ،او اهنا تستند اىل اذن شرعي ولكن دل دليل على تضمني صاحبها ،املالك ام من الشرع

لصاحبه فيه فرياعى يف هذا النوع ايضا  بب اليدل يف يد الضامن وذلك لسيكون ضمان التلف ماهلذه اليد 
                                                        

 .19ص ،مصدر سابق ،وهبة الزحيلي .د -24
 .45 -44ص ،مصدر سابق ،الشيخ علي اخلفيف نقال عن -25
 .21 - 20ص  ،مصدر سابق ،وهبة الزحيلي .د -26
 ،دار الطباعة احملمدية ،رنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيالضمان دراسة مقااحكام  ،السيد عواد علي عواد .د -27

 .43ص ،م ۱۹۹۲ ،القاهرة
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بينما ضمان  ،فضمان اليد مرده املثل او القيمة .قيمة املال التالف اذا كان قيميا واداء مثله اذا كان مثليا 
 .(28)العقد مرده ما اتفق عليه املتعاقدان على وجه التحديد 

والية شرعية ومل يقم دليل على ضمان صاحبها )كالوكيل( او الوديع إىل فهي يد تستند  اما يد األمانة
او املستعري فهي ال تضمن اال ابلتعدي مع جواز تبدل اليد من امانة اىل ضمان أو ابلعكس وحسب 

 .(29)األحوال املنصوص عليها يف القانون 
تالف ويضمن لأليكون اثرا  االتالففضمان  ،كذلك البد أن منيز ضمان العقد عن ضمان االتالف

فاذا امتنع  ،وأداء مثله اذا كان مثليا ،لف يف يده ام التبه املتلف قيمة ما اتلفه وقت تعديه سواء كان امل
وكان عمل األجري وقاية له  ،األجري عن القيام مبا التزم به يف عمل فرتتب على ذل تلف مال ملن استأجره

وذلك كما إذا استأجر انسان اخر لرتميم جدار فامتنع عن ذلك وترتب  ،تلفلزمه التعويض ابداء قيمة ما 
على حافة مزرعته ليمنع طغيان ماء النهر عليها  جريا ليقيم له حاجزاا أو استأجر ،على امتناعه سقوط الدار

لتسببه  فانه يلزم بقيمة ما تلف ،لف ما فيها من زرعتفا ،مث امتنع فتسبب عن امتناعه أن طغى املاء عليها
او ما يف  ،فكل ذلك ليس من ضمان العقد اذا مل يكن من اثر عقد اإلجارة ضمان اجلدار ،يف هذا التلف

ضمان اتالف حدث تسببا بسبب امتناع األجري عما التزم به امتناعا كان فيه  بل هو ،املزرعة من زرع
 .(30)متعداي 

ون ضامنا، وقد ذهبت حمكمة التمييز لذا فاملتسبب لالتالف والذي ترتب على فعله ضررا فانه يك
واملداولة وجد ان الطعن  قرار حديث هلا بذات االجتاه اذ جاء فيه ))لدى التدقيق االحتادية العراقية يف

التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكال و عند النظر اىل احلكم املميز وجد انه صحيح و 
موضوع الدعوى للميز مبوجب سند امللكية املربز واشغاله من قبل اتبعي  موافق للقانون لثبوت عائدية العقار

لالضرار املثبتة بتقرير اخلربة نتيجة لالشغال من خالل البينة  املميز املدعى عليه اضافة لوظيفته واحداثهم
م )امنا مباشرة او تسببا يكون ض هالشخصية اليت مت اإلستماع اليها اذا اتلف احد مال غريه او انقص قيمت

مدين( واذا تعدد املسؤولون عن عمل غري مشروع كانوا متضامنني يف التزامهم ابلتعويض للضرر )م  186
 .(31)يزية(( يين عليه قرر تصديق احلكم ورد الطعون التممد( ۲۱۷

 ويتضح من خالل القرار التمييزي ما يلي:
 .أن اإلتالف تسببا او مباشرة يرتتب عليه الضمان .1
 ة.أن مصطلح الضمان نطاقه العمل غري املشروع يف املسؤولية املدني ان السابقة منيؤكد وجهة نظر  .2
حيث جاء يف حكم صــادر من حمكمة التمييز يف اقليم  ،التقصــرييةالتضــامن يف الضــمان يف املســؤولية  .3

االيت )ان احملكمة حكمت ابلتعويض للمدعي املصـــــــــــاب بعد ان اســـــــــــتبعدت عنه  أكوردســـــــــــتان املبد
حيث لالشــــرتاك يف اخلطا اثره يف تقدير التعويض لذا  أناســــب مع درجة اشــــرتاكه يف اخلطمقدار ما يت

                                                        
 .106 - 103ص  ،املصدر السابق ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،19ص ،مصدر سابق ،الشيخ علي اخلفيف -28
 .428القانون املدين العراقي وكذلك املادة  ،2ف/233املادة  -29
 .26ص ،هجرية 1344 ،مصر ،دار احياء الكتب العربية ،الفروق ،رايفشهاب الدين الق -30
 .)غري منشور(4/  5/  ۲۰۱۱يف  ۲۰۱۱هيئة استئنافية عقار /  /۱۹۹۲قرار حمكمة التمييز االحتادية ابلعدد  -31
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 .(32)قا للقانون(يكون احلكم املميز صحيحا ومواف
ويف حكم اخر صادر من حمكمة التمييز يف اقليم كوردستان بينت انه )ان املدعى عليه مدير البلدية 

ابملياة القذرة الراضي التعود له فيعترب احلالة هذا متعداي على  اضافة اىل وظيفته قام ابمرار االانبيب اخلاصة
 .(33)من القانون املدين( 186عمال بنص املادة  ملك الغري وضامنا للضرر الذي يسببه للغري ولعنه

 ماهية املسؤولية املدنية وتمييزها عن غريها: املطلب الثاني
 القانون املدين، وابلتايل فانين سأتناوهلا ضمن يقصد ابملسؤولية موضوع البحث، املسؤولية العقدية يف

 ذا املطلب ثالثة فروع وكما يلي:ه
 تعريف املسؤولية املدنية لغة  :الفرع األول

عة او حتمل عاقبة الفعل تباملسؤولية املدنية مصطلح مزدوج ذو مقطعني فاملسؤولية مبفردها لغة تعين ال
اوتيت سؤلك اي  ئر ا يساله االنسان وقُ املفعل مال وتعين م، ومصدر املسؤولية (34)الذي قام به اإلنسان

سأل سائل بعذاب ال ومسألة وقوله تعاىل سؤ أله عن الشيء ابهلمزة وبغريه، وسأله الشيء وس موسى
سأل عن فالن وبفالن، وقد ختفف مهزته فيقال مال يسال و األمر من نقال األخفش يقال خرجنا  واقع

اما  .(35) ل بعضهم بعضاأوتسألوا س ،بوزن مهزة يعين كثري السؤالسوله  ل ورجلأسل ومن األول اس
ومدن  ،ومجعها مدائن ابهلمزة ،ابملكان اقام به واببه دخل ومنه و املدينة مصطلح املدنية فمصدرها مدن

وفالن مدن املدائن املدينة كما يقال مصر األمصار  ،ت أي ملكتنقال. وقيل هي من ديثوم فاً فومدن خم
من جعله من االقامة مهزة ومن جعله من امللك مل يهمزه،  :لت أاب علي الغسوي عن مهزة مدائن فقالوسأ

مدين واىل مدينة املنصور مديين وايل مدائن كسرى  --كما ال يهمز معايش و النسبة اىل مدينة 
 .(36) --ومدين قرية شعيب  ،تلطمدائين للفرق بينهما كي ال خي

 املدنية اصطالحا ومتيزها عن شريها  ملسؤوليةتعريف ا :الفرع الثاين
ال  ،لقد اختلف فقهاء القانون يف تعريف املسؤولية املدنية اختالفا كبريا ظهرت آاثره يف أحكام القضاء

اذ  ،صطلح القدمي يف لغة القانونفمصطلح املسؤولية املدنية فهو ليس ابمل ،بل وحىت يف التشريعات الوضعية
ي )دوما( )و البوتيه( اال اندرا، ولعل أول من أرسى دعائم فيما كتبه الفقيه الفرنسال جند هذا املصطلح 

هذا االصطالح هم فالسفة القرن الثامن عشر )األنكليز(، ومصطلح املسؤولية املدنية يستعمل لدى املشرع 
 يفشتقاهتا ويستعمل تعبري املسؤولية املدنية وم ،يف بعض النصوص ،العراقي مبصطلح الضمان او مشتقاته

 أخرى.نصوص 
                                                        

قرار منشور لدى . 1/  12/  ۲۰۱۱يف  ۲۰۱۱/  املدنية الثانيةهيئة  /856ابلعدد  اقليم كوردستانقرار حمكمة التمييز  -32
اربيل  ،مطبعة حاج هاشم ،1ط ،1ج ،كامل املباديء القانونية يف قضاء حمكمة متييز اقليم كوردستان العراق  ،القاضي كيالين سيد امحد

 .244ص  ،2012 ،العراق
منشور لدى  . قرار22/  8/  ۲۰۱۱يف  2011/  املدنية الثالثةهيئة  /538عدد ابل اقليم كوردستانقرار حمكمة التمييز  -33

 .239ص  ،املصدر السابق ،القاضي كيالين سيد امحد
 .87ص ،م ۱۹۹۰ ،لبنان ،بريوت ،دار األمواج ،۲ج  ،۲ط  ،املعجم الوسيط ،ابراهيم أنيس واخرون .د -34
 .204ص ،املصدر السابق ،الرازي -35
 .240ص ،املصدر نفسه ،الرازي -36
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 31: العدد

 ،فاملسؤولية املدنية اصطالحا: هي االلتزام الذي يقع على اإلنسان بتعويض الضرر الذي احلقه ابالخرين 
لية وبفعل األشخاص أو األشياء اليت يسأل عنها. ويذهب األستاذ الكبري )جوسربان( اىل اعطاء املسؤو 

 ،أن يرجع على من أحدث هذا الضرر ،ه ضررقن حلع ميمعىن اوسع فهي ال تقتصر على احلالة اليت يستط
 .(37) وامنا تشمل فوق ذلك احلالة اليت يتحمل فيها املصاب نفسه عبء هذا الضرر

حمل  املسؤولية العقدية وهي اليت تتعلق مبوضوعنا ،فاملسؤولية املدنية بشكل عام تصنف اىل نوعني مها
لو وضع  ، السلوك عن الشخص االعتياديحنراف يفنتيجة ال تبواملسؤولية التقصريية اليت ترت  ،البحث

واملتمثلة  ،ان )العقدية و التقصريية( البد لتوفرها من قيام وحتقق اركاهناتيفاملسؤول ،بذات الظروف اخلارجية
العقدية هي املسؤولية املتحققة من جراء اخالل أحد سؤولية لذا فامل ،و الضرر والعالقة السببية أابخلط

حبيث يكون ذلك انجتا اما من أتخري  ،لتزامه التعاقدي، ترتب عليه احلاق ضرر ابملتعاقد األخراملتعاقدين اب
فجزاء حتقق هذه املسؤولية هو جرب الضرر وتعويض املتضرر  ،يف تنفيذ التزامه أو عدم قيامه بتنفيذه اصال

ب تبني الطرفني واملر خسارة وما فاته من كسب فاملسؤولية العقدية مصدرها العقد الصحيح ما حلقه من 
وتتميز املسؤولية العقدية عن غريها من النظم القانونية األخرى، اذ تتميز عن املسؤولية . لالاثر القانونية له

قية اذ هو شعر نتيجة فعل االدبية و اليت تدور حول فكرة )اخلطيئة(، فيكون االنسان مسؤوال مسؤولية خل
االمتناع او ذاك الفعل امام هللا  يه القيام به، انه مسؤول عن هذاأو نتيجة امتناع عن عمل كان عل ،قام به

شخص اخر  و امام ضمريه، فاملسؤولية العقدية ذات طابع عقدي موضوعي كوهنا مسؤولية شخص جتاها
سؤولية األدبية فهي تنهض حىت ولو مل يتحقق الضرر بل حىت واهنا تتحقق عند توافر اركاهنا املعروفة، اما امل

 .(38) ه، فيكون هو املسؤول واملضرور يف الوقت نفسان هذا الضرر قد نزل ابملسؤولية نفسهولو كا
الفرد مبا التزم  لكما تتميز املسؤولية املدنية العقدية عن التقصريية من أن األخرية يكون مصدرها اخال

ن ذلك بسبب عدم انتباه وان، أو نتيجة الحنرافه يف السلوك حبيث يرتتب ضررا للغري ملا كابه قبل الغري قان
، ويكون التعويض هو اجلزاء املرتتب على هذا (39) القواننياو رعونة او طيش او عدم مراعاة لألنظمة و 

عويض عن الت ،ولكن يتوسع التعويض يف اطارها ليشمل اضافة اىل اخلسارة وما فاته من كسب ،الفعل
اطار املسؤولية العقدية، فضال عن حتقق التضامن يف الضرر املباشر املتوقع وغري املتوقع، وهذا ال يتوفر يف 

الضرر متعددين، فضال عن كل ما تقدم فان املسؤولية العقدية تفرتق عن  وقصريية اذا كان حمدثاملسؤولية الت
)اجلرائم والعقوابت( حيث تنهض ابرتكاب جرمية ما،  املسؤولية اجلنائية اليت يكون نطاق هذه األخرية هي

سه، واجملتمع ايضا، وابلتايل بتحققها يؤدي اىل اختالف أحكامها جذراي مية الشخص نفمتس هذه اجلر و 
 عن املسؤولية املدنية وابألخص العقدية.

 ركان املسؤولية العقديةأ: الفرع الثالث
ونتناول ذلك  سببيةوضرر وعالقة  أاركان ثالثة وهي خطكما بينا سابقا فان املسؤولية العقدية ذات 

 :جياز والرتكيز وكااليتبشيء من اال
                                                        

 .12ص ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون -37
 .505ص ،م1968، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ج ،يف شرح القانون املدين د الرزاق امحد السنهوري، الوسيطد. عب -38
 .10ص ،م ۱۹5۹، مطبعة مصر، 1حسني عامر، املسؤولية املدنية التقصريية و العقدية، ط  -39
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املدين خمطئا اذا مل يقم بتنفيذ التزامه التعاقدي، وابلتايل تتحقق مسؤوليته التعاقدية،  يكون: أاوال: اخلط
ويلزم ابلتعويض سواء ان عدم تنفيذ االلتزام انشئا عن عمد او امهال أو تقصريه وللبحث يف مسالة اخلطا 

تحقق نتيحة بان التزامه لعقد، فاذا كاببني االلتزامات اليت تتعلق عد املدين خمطئا البد أن نفرق يومىت 
تسليم املبيع للمشرتي، وال يستطيع  ووغاية، فانه يكون ملزما بتنفيذ التزامه، كالتزام البائع يف عقد البيع و ه

 دعفي أن يُ ، أما اذا كان التزامه ببذل عناية فانه يكابلسبب االجنيبالتخلص من املسؤولية و التعويض اال 
اد، تمة، ومعيار ذلك هو معيار الرجل املتوسط او العز ل يف تنفيذه العناية الالذبخمال بتنفيذ التزامه، اذا مل ي

وال يقتصر قيام  ،ابلتزامه ولو مل يتحقق الغرض املقصود ل هذا القدر من العناية، فانه يكون قد أوىفذفاذا ب
ذ التزامه اشخاص آخرين اذا كان قد أستخدمهم يف تنفي اخلطا على عاتق املدين فحسب، بل ميتد اىل

 .التعاقدي
الضرر ابنه األذى الذي يلحق ابملتعاقد، و الذي يكون متمثال خبسارة مالية  يعرف: اثنيا: الضرر

تكبدها من جراء التأخر يف اجناز االلتزام، أو عدم القيام به اصال، وتدور املسؤولية العقدية وجودا وعدما 
هذه املسؤولية وجزاء حتققه هو التعويض، والذي وحتقق الضرر، فالضرر ركن اساسي من اركان  مع توفر
 اطار املسؤولية العقدية على الضرر املادي فقط دون األديب وعلى املباشر املتوقع فقط، يفتصرا قيكون م

 .(40) د االخرجسيما من املتعاق أمع امكانية حتول هذه املسؤولية اىل تقصريية اذا حتقق غشا وخط
وحتقق املسؤولية العقدية، وقوع خطا وحتقق  ال يكفي لقيام: اخلطأ والضرراثلثا: العالقة السببية بني 

و الضرر، حبيث يكون الضرر انجتا بسبب  أضرر فحسب بل البد من وجود رابطة عالقة سببية بني اخلط
قطع، وحيدث ذلك عندما يكون نية وتفهنا يف هذه املسؤول أ، أما اذا كان الضرر ليس بسبب اخلطأاخلط

تزامه وبني الضرر الذي أصاب الدائن، لال ذ االلتزام راجعا لسبب اجنيب بني عدم تنفيذ املدينعدم تنفي
 .(41)فعل شخص اثلث بوالسبب األجنيب اما ان يكون قوة قاهرة، أو حاداث فجائيا، أو 

 لعقدية(نطاق ضمان العقد والمسؤولية المدنية )ا: المبحث الثاني

، استخدمه الفقهاء املسلمني، وابلذات يف جمال اً شرعي اً فقهي اً مصطلحملا كان مصطلح ضمان العقد 
املعامالت، وابألخص يف العقود، وملا كانت املسؤولية العقدية هي األخرى من املصطلحات القانونية اليت 

ونطاق لكل من هذين املفهومني، من  استخدمتها القوانني املدنية احلديثة، لذا فكان البد أن نبني جمال
 وكما يلي: مطالب ةثالثاجل التوصل اىل ما مييز احدمها عن اآلخر، لذا تناولنا هذا املبحث ضمن 

 نطاق ضمان العقد: املطلب األول
اليت تندرج ضمن هذا الضمان حيث سنتناول هذا املطلب  هاقصد بضمان العقد ماهية العقود وانواعن

 :وكااليت (ول نتطرق فيه إىل عقود الضمان )املعاوضات(، والثاين )عقود األمانةاأل، نيمن خالل فروع
 عقود الضمان: الفرع األول

                                                        
مصادر  ،۱ج  ،رية االلتزام يف القانون املدينالوجيز يف نظ ،عبد اجمليد احلكيم / عبد الباقي البكري / حممد طه البشري .د -40

 وبعدها. 183ص ،بدون مكان وسنة طبع ،االلتزام
 .331 -330ص ،در سابقمص ،حسني عامر -41
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 31: العدد

 عند التلف، فاذا وجد عقد من هذه العقود بضويقصد هبا هي العقود اليت يرتتب عليها الضمان ابلق 
لعقد من يد اىل اخرى، كان ذلك )كالبيع، القسمة، الصلح عن مال مبال، والتخارج، القرض( وانتقل حمل ا

اول هذه نفعل اجنىب، أو آبفة مساوية وسنتبص القابض، او احملل مضموان مطلقا سواء ملك بفعل الشخ
 شاء هللا وكما يلي العقود بشكل موجز ومركز يفيد الغاية من البحث ان

ع صحيحا، فانه يف هذه مال مبال"، فاذا مت عقد البي ةعقد البيع ابنه "مبادل عقد البيع: يعرفاوال: 
يوجب ضمان املبيع على البائع ما دام يف يده، وهالكه يف هذه احلالة يكون بثمنه، فيسقط عن احلالة 

فقا هلذا العقد ميكن ف احملل و تال، وحاالت ا(42)املشرتي ويسرتده من البائع وأن دفعه اليه ويبطل العقد 
 تصوره ابجياز ما يلي.

اعال ابن يكون على البائع اذا كان يف يده وســـــــــــقوط الثمن ويبطل  كمان كان من البائع فكذلك احل .1
 العقد.

 لما وقابضا له ومت بذلك البيع.سوان كان املشرتي، عد بذلك م .2
اســـــــــــــرتداد الثمن أن كان قد دفعه، وان كان من اجنيب كان املشـــــــــــــرتي ابلتخيري ما بني ابطال البيع و  .3

، واذا هلك يف الفت االتوقبقيمته  فيرجع على املتلانه على البائع ابلثمن، مث مومعىن ذلك أن ض
ســــاده فهالك املبيع يف يد البائع فيد املشــــرتي فان هالكه يكون عليه يف حال صــــحة العقد، أما عند 

ســـد حكمه قبل القبض، واذا ملك عليه، اما اذا قبل تســـلميه يكون عليه، اذ ال يرتتب على البيع الفا
 .(43) عليه ضماناملشرتي فانه يكون مضموان هسلمت

ويف اطار هذا العقد ))ان تلف املبيع قبل القبض يكون على ضمان يتبني لنا انه  وخالصة ما تقدم
 يوجب االنفساخ تالف األجنيب الابيع يكون مبثابة القبض و مالبائع وينفسخ العقد، وان اتالف املشرتي لل

 .اخليار((حق لكن للمشرتي له 
، (44)اء عن بعض او مبادلة بعض ببعض بالقسمة افراز بعض االنص داثنيا: عقد القسمة: يقصد بعق

والقسمة هي القسمة الرضائية ال القضائية ونقصد ابلقسمة ضمن هذا االطار قسمة األعيان املشرتكة قسمة 
تعريف القسمة اعاله فانه يتضح أهنا تتميز بوصفني ومها األفراز واملبادلة  وبتحليل ،(45) ةاملنافع و املهااب

املتقاربة لعدم التفاوت بني فاالفراز هو األمر الظاهر يف املكيالت، واملوزوانت، والذرعيات، والعددايت 
 احادها.

وض التجارية، كالدور واحليواانت والعر   ،الت و املوزوانتياما املبادلة فهي األمر الظاهر غري املك
ه ريك اذا اخذ نصيبه فان بعضه كان له وبعضفالقسمة ال خترج عن معىن املبادلة فالش ،للتفاوت بني افرادها

وأيخذ اجلزء األخر عوضا عما يبقى حقه يف حصة  ،فهو أيخذ ما خيصه بطريق االفراز ،كان لصاحبه
ويرجح املشرع العراقي يف القانون املدين  ،صاحبه فكانت القسمة افرازا من جهة اومبادلة من جهة أخرى

كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة املفرزة اليت الت   دفيع ،سمةجهة االفراز على جهة املبادلة يف الق
                                                        

 .( مدين عراقي506املادة ) -42
 .22-21ص  ،مصدر سابق ،الشيخ علي اخلفيف :وللمزيد ينظر .238ص ،املصدر السابق ،الكاساين -43
 .17ص ،السابقاملصدر  ،الكاساين -44
  .138ص ،املصدر السابق ،د. السيد عواد علي -45
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القسمة هي  نؤيد الراي القائل ابن سيسا على ما تقدموأت ،(46)من ابقي احلصص  ئاوان مل ميلك شي ،اليه
ك كان ضامنا له وليس لهمث ه يبصنكل شريك   فاذا قبض الضمان و عليه من املعاوضات فهي من عقود

 .(47)ه لق بلصاحبه اي تع
، (48) ابنه عقد يرفع به النزاع ويقطع اخلصومة ابلرتاضي يعرف الصلح :اثلثا: عقد الصلح عن مال مبال

من عقود  دو يعوه ،وصلح بعد اقرار املدعى عليه ابحلق املدعي به ،صلح بعد اإلنكار :والصلح نوعان
فان كان الصلح  ،انفسخ الصلح ،فاذا كان بدل الصلح مما يتعني فهلك قبل تسليمه للمدعي ،الضمان

من دون حاجة ملخاصمة جديدة يف اثباته ألنه ثبت  ،رجع املدعي على املدعى عليه ابملدعي بهيعن اقرار 
فتطبق  ،حقيقية ان كان على منفعتها ألن الصلح هنا بيع حقيقة أن كان على عني مال و اجارة ،ابإلقرار

ن انكار او سكوت رجع ارة املذكور وان كان الصلح عوالضمان يكون ضمان عقد اإلج ،أحكام اإلجارة
وبدل الصلح أن كان  ،املدعي اىل دعواه ابملصاحل عنه لتبني بطالنه فحق الدعوى مضمون ببدل الصلح

ل تسليمه اىل بقفاذا هلك أحدمها  ،والسكوت وهذا صلح اإلنكار ،عني معينة مضمون حبق الدعوى
عن العاقد األخر ورجع اىل دعواه يف املصاحل عنه قبل  املقابل فسخ وسقطنقتضى عقد الصلح امبمستحقه 

 .(49)الصلح 
ه من الرتكة تبه أن يتصاحل بعض الورثة على مقدار معني نظري أن يرتك حص رابعا: التخارج: يقصد

وعقد التخارج من املعارضات أحد بدليه نصيب الوارث  (50)سواء أكان ذلك مع بعض الورثة او كلهم 
 .)املال املعلوم(من الرتكة 

وارث الشيء املعلوم عد التخارج من عقود الضمان يرتتب عليه اثره مبجرد انعقاد العقد، فيمتلك اليو 
وتزول ملكيته عن نصيبه الشرعي من الرتكة سواء كان يعلم ما يرثه من الرتكة او مل يعلم. ويرتتب على ذلك 

فانه ال يهلك عليه اذا كان قد سلمه اما اذا مل  أن املخارج وبعد ختارجه اذا هلك الشيء املتخارج عنه
 .قد قبض بدل التخارج فانه يلزم بردهواذا كان  ،يسلمه وحدث التخارج فانه يهلك عليه

العقود الواردة على دفع مال مثلي ألخر لريده مثله كالنقود واحلبوب  خامسا: عقد القرض: هو من
فيؤخذ املال من  ،المبيع ألنه متليك مال والقرض يشبه الب ة كاجلوز والبيض،بواألقطان والعددايت املتقار 

املقرض عند حلول األجل املتفق على تسليم   يؤدي عوضا عنه اىلاجل استخدامه فيما حيتاجه املقرتض، مث
رض من عقود املعاوضات وابلتايل فهو عقد ضمان ويرتتب على هذا التوصيف لعقد قفال .القرض فيه

ة فلك بعد او تقصري منه يف حفظه ام ابهال يصري ضامنا له مطلقا سواء قبض امل رتض اذاقأن امل ،القرض
 ،ك شان املشرتي بعد تسلمه املبيع، واملقبوض بقرض فاسد كاملقبوض ببيع فاسد ايضاه يف ذلأنمساوية ش

 .(51)ليات، وقيمته ان كان من القيميات ثرتض ضامنا مثله ان كان من املقفاذا هلك يكون امل

                                                        
 .( مدين عراقي1075ينظر املادة ) -46
 .185ص  ،املصدر السابق ،السيد عواد عليد.  -47
 .( مدين عراقي698املادة ) -48
 .221ص ،م ۱۹۳۳ - ۱۳5۲ ،مطبعة مصطفى البايب و اوالده ،السراج الوهاج ،حممد الزهري الغمراوي -49
 .238ص ،ة طبعنبدون مكان وس ،مطبعة دار التاليف ،األحوال الشخصية ،د.حممد مصطفى شحاتة احلسيين -50
 .188ص  ،املصدر السابق ،لسيد عواد عليد. ا -51
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 31: العدد

 عقود األمانة: الثاينالفرع  
وامنا  ،مبجرد قبض املعقود عليهلف تود األمانة ابهنا العقود اليت ال يرتتب عليها الضمان ابلقعبيقصد 

 .(52)ابلتعدي عليه من القابض او ابلتقصري يف حفظه 
ز اهلبة ونتناوهلا بشكل موج ،الوصاية ،الوكالة ،الشركات ،االعارة ،األيداع :وعقود األمانة ستة هي

 وكااليت 
 وال يتم اال ابلقبض ،به حييل املالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله اىل اخر هو عقد :عقد االيداع :اوال

 ،أما يف األمانة ال يربأ اال ابألداء لصاحبها ،و احلكم يف الوديعة أن يربأ من الضمان اذا عاد اىل الواثق (53)
وان الضمان ال جيب عليه اال  ،لوديع وليست مضمونةوقد أمجع الفقهاء على أن الوديعة امانة يف يد ا

))ليس على املستودع غري املغل  --الكرمي حممد  ، عمال بقول رسولنا(54)ابلتعدي او ابلتقصري
 .(55)ضمان((

شخص ألخر شيئا غري قابل لالستهالك يستعمله بال عوض على أن  د به يسلمقع :اثنيا: عقد العارية
والعارية نوعان حقيقية وجمازية واليت يدخل ضمن  (56) العارة اال ابلقبضتتم اوال  ،يرده بعد االستعمال

النطاق هي العارية احلقيقية واليت يقصد هبا اعارة األعيان اليت ميكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها كالثوب هذا 
اىل ان  احلنفية حيث ذهب ،انمهي يد امانة ام ضأد والدابة. ))وقد اختلف الفقهاء يف يد املستعري بوالع

يضمن عندهم اال  فاملستعري ال ،الستعمالاملستعار امانة يف يد املستعري يف حال االستعمال ويف غري حال ا
وما ال يغاب عليه  ،غاب عليهياما املالكية منهم يفرقون بني حالني مهاما  .اذا حدث منه تعد أو تقصري

 ،غاب عليها أي ما ميكن أخفاءها كاحللي والشبابيارية ما فاحلالة األوىل اذا كانت الع ،)كاحليوان والعقار(
أما الشافعية واحلالية أن عقد  ،أما احلالة الثانية فال يضمن املستعري ،ذا احلالفان املستعري يضمن يف ه

 .(57)العارية بوجب ضمان العارية يف بد املستعري وهو الرأي األرجح((
وتعد يد الشريك يد امانة ألنه قبض املال  ،حاألصل والري املشاركني يف عقد بني :اثلثا: عقد الشركة

فاذا هلك املال يف يد الشريك من غري تفريط  ،ادلة فصار كالوديعة و العاريةبامل ال على وجه ،ابذن صاحبه
وعلة ذلك انه انئب عن شريكه يف احلفظ والتصرف فكان اهلالك يف يده كاهلالك  ،له او قيمتهثمل يضمن م

 .(58)هيف يد شريك
، ويف الشرع عبارة عن (59)يقيم به شخص غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم  عقد :رابعا: الوكالة

                                                        
حبث منشور يف جملة الرافدين اليت  ،ب السادس لاللتزامبوضع اليد على ملك الغري )احليازة( الس، ليلى عبد هللا سعيد .د .أ -52

 ( مدين عراقي.950/1وينظر هبذا الصدد املادة ) ،4ص ،1997،العدد الثالث ،عن كلية القانون يف جامعة املوصلتصدر 
 ( مدين عراقي1 /951املادة ) -53
 .35ص ،بدون سنة طبع ،اعدادية ابكستان تبةمك ،وريعذاجلوهرة املنرية على خمتصر ال ،أيب بكر علي بن حممد احلداد -54
 ،هجرية 1403 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،نيل االوطار على منتقى االخبار ،مشار لدى الشوكاين ،اخرجه الدار قطين -55

 .333ص 
 ( مدين عراقي.847املادة ) -56
 .ومابعدها 200ص  ،املصدر السابق ،نقال عن د. السيد عواد علي -57
 .344ص  ،املصدر السابق ،أيب بكر علي بن حممد احلداد -58
 .( مدين عراقي927انظر املادة ) -59
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فيضمن  ،، وتعد يد الوكيل يد امانة ومبنزلة يد الوديع(60) اقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف تصرف معلوم
ايصال  ه ول يف دفع الضمان عن نفسويكون القول قول الوكي ،مبا يربأ منها أويرب  ،مبا يضمن يف الودائع

 .(61) ىو الوكيل امني يف ما قبضه فال ضمان عليه ملوكله اال اذا تعد ،األمانة
متليك مضاف اىل ما بعد املوت بطريق التربع سواء كان ذلك يف األعيان  الوصية :خامسا: عقد الوصاية

اإلطار ان الوصية ولكن املقصود هبذا  ،ريفاتو الوصية و الوصااي امسان بذات املعىن يف التع ،أو يف املنافع
 .(62) عقد يفوض به اإلنسان بعد وفاته ألخر تنفيذ وصيته او رعاية حقوق اوالده الذين مل يبلغوا احللم

ويده يد امانة ال يضمن  ،ا شرعيا عن املوصي يف تنفيذ الوصية وادارة شؤون القاصرينبانئ دعفالوصي يُ 
 .(63)اال ابلتفريط والتعدي 
 (64)ض بوهي من العقود العينية اليت التتم اال ابلق ،متليك يف احلياة بال عوض هي :سادسا: عقد اهلبة

 .داع وبقية العقود سالفة الذكريويعد القبض هنا قبض امانة غري مضمون ألن اهلبة عقد تربع كاالعارة واال
بعقود الفقه االسالمي ينحصر مما تقدم أن ضمان العقد يف اطار نظرية العقد يف ويتبني لنا من كل 

 اال اذا وقع تعد أو تقصري من الطرف األمني يف أي عقد من هذه العقود. ،دون عقود األمانة ،الضمان
 نطاق املسؤولية العقدية: ملطلب الثانيا

 فان هناك مثة تساؤل ،ضرر والعالقة السببيةالو  أطخلبعد أن تناولنا اركان املسؤولية العقدية واملتمثلة اب
أي مبعىن اخر هل تكون هذه األركان  ،وهو ما هو نطاق وجمال تفعيل هذه األركان ،يثور يف هذا اجملال

ألن هذه األركان جيب أن تدخل  ،قول ان اجلواب عن ذلك هو ابلنفين ؟لوحدها كافية للمطالبة ابلتعويض
هما ضمن هذا قحتقفان هناك شرطني جيب لذا  ،حتت نطاق ومسمى معني يسمح بنهوضها بشكل قانوين

وحتقق اإلخالل اباللتزام التعاقدي وهذا ما سنتناوله ضمن  ،ومها وجود عقد صحيح بني الطرفني ،النطاق
 يلي: الفرعني التاليني وكما

 وجود عقد صحيح بني الطرفني: الفرع األول
فالعقد  ،قديناال اذا كان مصدرها مثة عقد ابرم صحيحا بني املتعا ،املسؤولية عقدية دال ميكن أن تع

الصحيح هو العقد املشروع ذاات ووصفا ابن يكون صادرا من اهله مضاف اىل حمل قابل حلكمه وله سبب 
، فهذا العقد هو العقد املعترب لتحقق نطاق املسؤولية املدنية (65)مشروع و اوصافه صحيحة ساملة من اخللل

فسخه ابرادته املنفردة اال بااي منهما   يستقلحبيث ال ،كونه العقد املركب لاللتزامات بني عاقديه  ،العقدية
أو عند عدم قيام أحد املتعاقدين بتنفيذ التزامه مما يشكل ذلك خلال يوجب  ،ابتفاقه مع الطرف اآلخر

د الصحيح قتعاقد مبثابة العولكن مثة تساؤل يطرح هبذا الصدد هل تعد الفرتة السابقة على امل ،التعويض
                                                        

 .358ص  ،املصدر نفسه ،أيب بكر علي بن حممد احلداد -60
 .206ص  ،املصدر السابق ،د. السيد عواد علي -61
 .293ص ،املصدر السابق ،مصطفى الزرقاء -62
 .208ص  ،املصدر السابق ،د. السيد عواد علي -63
 ( مدين عراقي603(و)601/1)املادة  -64
وايضا املادة  ،اليت اشارت اىل احلاالت اليت يعد العقد موقوفا 134وكذلك املادة  ، عراقي( مدين133/1ينظر املادة ) -65

 ومابعدها. 120ص ،املصدر السابق ،حممد جنيب عوضني املغريبد.  وللمزيد ينظر ،اليت تناولت بطالن العقد 138/1
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 31: العدد

وهل أن الفرتة الالحقة على انتهاء العقد تبقي على املسؤولية فيها ابلرغم  ؟املدنيةويرتتب عليها املسؤولية  
 :هذا التساؤل يكون من خالل التمييز ما بني هاتني املرحلتني وكما يلي نأن اإلجابة ع ؟من انتهاءها

ري بني ن ال يرتتب على هذه املرحلة أي أثر قانوين على ما جيأ األصل :مرحلة ما قبل التعاقد :أوال
ولكن ومع  ،اذ لكل منها حق العدول عن امتام الصفقة دون أية مسؤولية ،طريف التعاقد يف دور املفاوضات

مما تسبب عنه ضررا  ،لك أحد الطرفنيمبساملسؤولية يف تلك احلالة اليت مل يتم فيها التعاقد  أذلك قد تتش
 كلفته ماال ووقتا لعقد بعض االجراءات اليتواختذ يف سبيل امتام ا ،الذي اعتقد جبدية املفاوضاتلالخر 
يقتضي املنطق  .كعدم دخوله يف صفقة اخرى  فوائدهالضرر فيما ضاع عليه من كسب او ومن  ىدأوقد يت

خيلص املوضوع من  ولكن مل ،فليس هناك مسؤولية عقدية ،القانوين وطاملا مل يكن هناك عقد بني الطرفني
ذلك لعدم وجود عقد و ل املسؤولية التقصريية يد ذلك من قب عإىل (66)حيث يذهب بعض الفقهاء ،خالف
إىل أن املسؤولية هي عقدية وحجتهم أنه ميكن أن تتطبق على هذه  (67)يف حني يذهب اجتاه آخر ،صحيح

فضال عن ما قام به الطرفان من اعداد للتعاقد يف دور املفاوضات ال ميكن معه  ،احلالة دعوى صحة العقد
ينشأ عنه  ،ومن وجه اليه اإلجياب بكذلك وجود اتفاق ضمين بني املوج  ،نبيا عن اآلخراعتبار ايهما أج

 .ما دام أن املوجه اليه هذا اإلجياب مل يرفضه ،التزام بقاء املوجب مقيدا طوال املدة اليت عينها
ي يوجب عد اإلخالل ابملفاوضات اخالل ابلتزام تعاقدياآلراء املعروضة أعاله فانه وان كان ال  وازاء

من مطالبته ابلتعويض عن  ولكن هذا ال مينع من الطرف املتضرر ،لعدم قيام عقد أصال ،املسؤولية العقدية
 االخر والسيما اذا كان هذا الطرفالضرر وفقا لقواعد املسؤولية التقصريية من جراء اإلخالل ابملفاوضات 

 .ضاتهو افغري جدي يف م
اال اهنا ليس هلا حمل  ،العقدية كما تقوم منذ نشوء العقد : واملسؤوليةاثنيا: املرحلة الالحقة إلهناء العقد

ما مل يكن  ،أي الفرتة اليت تلي انتهاء العقد أن ذلك ال يعد من قبيل املسؤولية العقدية ،عقد انقضاءه
ه كما يف بيع احملل التجاري الذي يلزم في  ،قد تضمن أن متتد ااثره لبعض الوقت حىت بعد انقضائه العرف

فاملسؤولية اليت ترتتب على اإلخالل هبذا الشرط بعد انتهاء عقد  ،معينةالبائع ابن ال ينشأ حمال مماثال ملدة 
فان أية مسؤولية تقوم  ،هذا القبيل من واذا مل يكن مثة شرط ،امنا اساسها قواعد املسؤولية العقدية ،البيع

 .(68)التقصريية  ال تطبق عليها اال قواعد املسؤولية ،بعد انتهاء العقد

 شيء من العقدانعلى التزام  لأن ينصب األخال: الفرع الثاين
ان ينصب األخالل على  ،اىل جانب وجود عقد صحيح بني الطرفني ،ينبغي لقيام املسؤولية العقدية

و  ،ها العقد بعضها التزامات جوهريةأوااللتزامات اليت ينش ،التزام انشيء من هذا العقد الصحيح نفسه
وال  ،ن ابلنسبة لعقد البيعثمكنقل امللكية ودفع ال  ،لتزامات اليت ال يتصور وجود العقد بدوهناتلك االهي 
وال من حيث املسؤولية النامجة عن االخالل  ،اللتزامات اجلوهرية مشكلة جدية ال من حيث وجودهاتثري ا

شرتي حق رفع دعوى هلذا امل ال شك أن ،مشرتيللعة يبحيث اذا امتنع البائع عن تسليم العني امل ،هبا
                                                        

 .60ص  ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون :نقال عن بوثريو الرومبري -66
 .49و 48ص ،مصر سابق ،نقال عن حسني عامر ،نج وسايلاهر  -67
 .64ص  ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون -68
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ف ابلنسبة ريا من اخلالحيث تثري كث ،ولكن اخلالف بثور ابلنسبة لاللتزامات الثانوية ،املسؤولية العقدية
و غالبا ما يوجد هذا االلتزام الثانوي يف عقد ملحق ابلعقد  ،لوجودها أو ابلنسبة لتحديد مداها ونطاقها

وخيتلف اإلخالل اباللتزام الناشيء من العقد  .البس واألمتعةكالتزام صاحب الفندق حبفظ امل  ،األصلي
ولكن جيمعها قاسم مشرتك جلميع هذه  ،ع اجملال بذكرهاابختالف أنواع العقود وااللتزامات واليت ال يس

ه أو التأخر بتنفيذ ،اال وهو عدم تنفيذ االلتزام من قبل امللتزم به ،اإلخالالت العقدية يف هذه العقود املختلفة
 .اق الضرر ابملتعاقد أي بعبارة أخرى يف حالة حتقق )اخلطا العقدي(مما يؤدي اىل احل

 نة بني ضمان العقد واملسؤولية املدنية )العقدية(املقار: املطلب الثالث
ماهية  اضافة اىل ذلك ،بعد أن تناولنا مفهوم وتعريف ضمان العقد ونطاقه والعقود اليت يرد عليها

بني يف هذا املطلب ما مييز ضمان العقد عن املسؤولية نفانه البد أن  ،واركاهنا ونطاقها املسؤولية العقدية
 :وسنتناول ذلك يف فرعني وكما يلي ،قنينات املدنيةالعقدية يف اطار الت
 االختالف بني الضمان املقرر يف الفقه اإلسالمي واملسؤولية املقررة وفق القانون: الفرع األول

 املدنية واجلنائية( ميكن أن يكون معىن)كل ما تعنيه املسؤولية القانونية    عداىل (69)يذهب بعض الفقه 
اذ يبدو للوهلة األوىل أن الضمان يف الفقه اإلسالمي هو ذاته املسؤولية املدنية  ،للضمان يف الفقه اإلسالمي

هذا املوضوع التعمق بدراسة اال انه وبعد  ،ا الضمانهتوان املسؤولية املدنية هي ذا ،ام التقصريية ،العقدية
وانه ال ميكن  ، احكام املسؤولية املدنية واجلنائيةالضمان ال يعين نَّ إويف ضوء ما عرضناه فانه ميكن القول 

سدة مالية مل تسبق العقد او بدنية مل تقرتن بقصد(. كما ذهب إليه البعض من فتعريفه ابنه )تضمني م
وكذلك  ،نفسالفالضمان من املمكن أن يكون ضمان  ،ىن وغريهبل ان الضمان يتسع هلذا املع (70)الفقه

 .اه العام للتأمينات بنوعيها الشخصية )الكفالة( و العينية الرهنويدخل يف معن ،الملضمان ا
فبالنسبة لضمان العقد يف الفقه اإلسالمي هو ضمان مال تلف بناءا على عقد من عقود الضمان 

دون مراعاة لقيمة املال كاساس يف التقدير فاملبيع عند  ،قد من بدلوضمانه عندئذ يكون مبا يقتضيه الع
اذا كان قد ادى  ،ويرد الثمن ،ائع مضمون ابلثمن فيسقط الثمن هبالكه ويبطل عقد البيعهالكه يف يد الب

 ،كاملبيع يف عقد البيع  ،ال يكون اال فيما ينص عليه يف العقد ،قبل فضمان العقد يف نظر الفقهاء املسلمني
لصلح اذا كان عينا وبدل ا ،واألجرة يف عقد االجارة اذا كانت عينا معينة ،وكذلك الثمن اذا كان معينا

كما يف ضمان االتالف وامنا   ،ائلة واملعادلة بني البدلنيمفضمان العقد ال يقوم على حتقيق امل ،كذلك
وبتحليل  .ل بفعل آفة مساويةحىت وان كان هالك احمل ،يؤسس على الرضا واالتفاق الذي يقوم عليه العقد

 ما تقدم ميكن أن نوجز خصائص ضمان العقد يف الفقه االسالمي مبا يلي:
فانه يصــــــــــــار اىل ان يكون  اً بيننه يف حالة هالك حمل العقد )الضــــــــــــمان( حىت ولو كان الســــــــــــبب اجإ .1

 الضمان وفقا لقيمته يف العقد ال أكثر وال أقل.
 بل يكفي الرضائية بذلك. ،ادليق املماثلة او التعن الضمان يف العقد ال يقوم على حتقإ .2

                                                        
 .97ص ،مصر السابق ،الزحيلي د.وهبة -69
 237ص ،2009، لبنان ،بريوت ،احلقوقيةمنشورات احلليب  ،1ط ،النظرية العامة للقصد املدين ،حممد سليمان األمحد .د -70

- 238. 
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بفكرة  ة( اعاله تطابق القوانني احلديث۱رة )قن فكرة ضـــــــــــــمان العقد املشـــــــــــــار اليها وابألخص يف الفإ .3 
العقد مع مالحظة أن الضــمان ال يزول يف الفقه االســالمي حىت  خاملســؤولية العقدية ويف اطار انفســا 

ب كجزاء من جراء اخالل التعاقد بتنفيذ التزامه ية املدنية فهي ترتتوان كان بســــبب اجنيب اما املســــؤول
والضـــــرر والعالقة الســـــببية فاملســـــؤولية العقدية ليس التعويض فيها عن مال  أالتعاقدي، بعد توفر اخلط

عن عدم تنفيذ املدين ما التزم به بناءا على العقد وهي  أاتلف فقط، بل هو تعويض عن ضـــــــــرر نشـــــــــ
ويف حالة مااذا كان  ،(71)فيذ، اذا مل يقم عاقده بتنفيذهاعقد صحيح واجب التن بذلك تتطلب وجود

 هناك اســـــتحالة اعادة احلال اىل ماكانت عليه فيصـــــار اىل التعويض يف املســـــؤولية العقدية والتقصـــــريية
ان لدى التدقيق واملداولة وجد اذ جاء فيها ) اوهذا هو توجه حمكمة التمييز االحتادية يف احد قراراهت

احلكم املميز  علىالنظر  لدى عطفقدم ضـــــمن مدته القانونية فقرر قبوله شـــــكال و الطعن التمييزي م
ذلك ان االجراء الذي قامت به البلدية ابطال قانوان ويفرتض  للقانون الفصــحيح و خمغري وجد انه 

حكام مبوجب حكم القانون اعادة املســــــاحة اىل اصــــــحاب حق التصــــــرف اال ان الثابت ايضــــــا ان اال
قانوان ســواء كان يف املســؤولية العقدية او التقصــريية اذا اســتحال اعادة اىل ماكانت عليه  العامة املقررة

 (72)فيصار اىل التعويض ورفع احليف(
( 168ن قد بيدو للوهلة األوىل أن ضمان العقد هو ذاته املقصود مباذكره املشرع العراقي يف املادة )ذفا

بارة ضمان العقد، اال أن احلقيقة ليست كذلك فضمان ذكر املشرع صراحة ع املسؤولية التعاقدية، حيث
ال بل حىت يف اطار هذا  ،سواء يف اطار الفقه االسالمي و القانون ،ةديالعقد خيتلف عن املسؤولية العق

 .هذات املصطلح ضمان العقد يف القانون مع املسؤولية املدنية يف القانون
 املسؤولية التقصريية()مان اليد أو وض الفتضمان اال: الفرع الثاين

ل البعض عن جدوى بيان الفروقات ما بني ضمان االتالف وضمان اليد مع املسؤولية ءقد يتسا
جيب على ذلك أن التطرق هلذا الفرع يعطي انطباعا نف ،التقصريية، ابنه ال عالقة ابملوضوع حمل البحث

 .تالف وضمان اليد مع املسؤولية التقصرييةاال مانللفرق الذي يشكله الضمان يف ض ،وصورة كاملة
 ،غري مشروع ابلغري بتعويض هذا الضرر ابهنا الزام من احدث ضررٍ  ،ه يعرف املسؤولية التقصرييةقفالف

 ،نتيجة اخالله ابلتزام قانوين مرده عدم اإلضرار ابحد ،فهي املسؤولية اليت يقررها القانون على حمدث الضرر
 ،فالغاصب يده على املغصوب فومن ابرز صوره ضمان األتال ،غري تعاقدي أخطن ع أشتنوهي مسؤولية 

ب غصفان االتالف وال ،وعلى الرغم من وجود هذه العالقة ،يد ضمان فينتج عن الغصب ضمان اليد
كالتعسف   ،اال أن هناك صورا أخرى هلذا العمل ، للعمل غري املشروعني املهمتنيابلرغم من كوهنا الصورت

 حىت ولو مل يرتكبضمان االتالف يتحقق و  ،ري واألشياءغواملسؤولية عن ال ،ل احلق والتجاوزعمااست يف
 .غاصبة اً يد دعفيد الغاصب والسارق واملتجاوز كلها تُ  ،او يتعدى أصاحب اليد أي خط

جزءا  واملسؤولية املدنية قد تكون ،ال ترتب على املسؤولية املدنية ،ان الضمان ترتتب عليه جوانب كبرية
اء املسؤولية ولكن ليس ابلضرورة أن يؤدي انتفاء فاء للضمان يستتبعه انتفحبيث أن كل انت ،من الضمان

                                                        
 .249ص ،مصدر سابق ،األمحدد. حممد سليمان  -71
 .)غري منشور( 28 /5/  2008يف  2008/ هيئة استئنافية عقار /  1707قرار حمكمة التمييز االحتادية ابلعدد  -72
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ار يخلف اجلزء مع بقاء األجزاء األخرى من الكل ومعتإذ من املمكن ان ي ،اء الضمانفاملسؤولية اىل انت
و الضرر وابلتايل اهداء  أبية بني اخلطذا األخري يقطع الرابطة السبحيث ه ،هذا التميز هو السبب األجنيب

اء الضمان يف صورة األخرى فيف حني توفر السبب األجنيب ال يعطي انت ،املسؤولية املدنية النتفاء أحد اركاهنا
الشيء  الكفمثال الغاصب يضمن ه ،كما يف حالة يد الضمان حيث اهنا تكون ضامنة يف مجيع األحوال

 .(73)منه ب ال دخل إلرادته بيبه او بسبع
وقد بني حكم حمكمة التمييز االحتادية يف احد قراراته خبصوص انتفاء املسؤولية بسبب اجنيب اذ جاء 

لدى لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكال و فيه )
ض السيارة للتسليب من قبل نه تعر ذلك ا للقانون وافقصحيح و م احلكم املميز وجد انه علىالنظر  عطف

عن سبب اجنيب اليد له فيه كافة مساوية او حادث  أجمموعة مسلحة وحيث ان من يثبت ابن الضرر نش
فجائي او قوة قاهرة او فعل الغري او خطا املتضرر كان غري ملزم ابلضمان مامل يوجد نص او اتفاق على 

السيارة كان بسبب خطا املدعى عليه او تقصريه  فقدان يد ابنأدين عراقي وحيث مل يت( م211غري ذلك م)
 .(74)للسند القانوين وموجبه للرد( اً او امهاله لذا تكون دعوى املدعي/ اضافة لوظيفته فاقد

 الخاتمة

 :وعلى النحو االيتبني النتائج والتوصيات بصدده نبعد ان انتهينا من حبثنا املتواضع فانه ميكن أن 
 اوال: النتائج

 ،احلفظ والرعاية التضـــــــــــــــمني ،رجح ما بني الكفالةأقد العديد من املعاين واملفاهيم تتان العان لضـــــــــــــــم .1
 .االلتزام ،الغرم

اإلسـالمية له اسـانيده الشـرعية يف القرآن والسـنة واالمجاع مصـطلح الضـمان من املصـطلحات الفقهية  .2
 .و املعقول

المي تقوم على فكرة وتطبيق ضـــمان مفهوم الضـــمان وابالخص للعقد يف نظرية العقد يف الفقه االســـ .3
ن عقود الضمان حبيث يصار اىل التضمني حسب قيمة بدله املذكورة يف مال اتلف بناءا على عقد م

وان الضــــمان يتحقق حىت لو حدث هالك املال  ،اة للمعادلة او التماثل ابلقيمةالعقد فقط دون مراع
 .أبفة مساوية

ان يتحقق يف العقد يف القانون مع وجود فارق أن الضـــمتطابق فكرة ضـــمان العقد مع فكرة انفســـاخ  .4
 .حىت ولو حتقق السبب األجنيب ،الفقه اإلسالمي

ســـــــــــنة ل 40 اليت تناوهلا القانون املدين العراقي رقم (168ال يتطابق مفهوم ضـــــــــــمان العقد مع املادة ) .5
ذه األخرية ال تتحقق ابلرغم من ذكر املشرع هلا عنوان ضمان العقد )املسؤولية املدنية( ألن ه ۱۹۵۱

تعاقدي مبوجب عقد صــــــــــحيح وان حيدث ضــــــــــررا للطرف  أاال ابخالل اللتزام تعاقدي بســــــــــبب خط

                                                        
 ،مكتب الفكر والوعي لالحتاد الوطين الكردستاين ،خواطر مدنية )افكار وآراء يف القانون املدين( ،حممد سليمان األمحد .د -73

 .مدين عراقي 1/  198واملادة  ،233ص ،م ۲۰۰9 ،السليمانية
 )غري منشور(30 /6/  2015يف  2015/  مدنية/ هيئة  3070قرار حمكمة التمييز االحتادية ابلعدد  -74
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يف حني أن ضــــــمان  اللض املتضــــــرر من اجراء هذا االخفقيام هذه املســــــؤولية هي على تعوي ،اآلخر 
 .العقد يقوم على ضمان مال اتلف لعقد من عقود الضمان

 قود األمانة اال ابلتعدي.ال يرد ضمان العقد يف ظل ع .6
ان ضــمان اليد يوجب املســؤولية املدنية على صــاحبها حىت ولو كان ذلك لســبب اجنيب يقطع عالقة  .7

 السببية.
 ت:ثانيا: التوصيا

 :ما يلي ۱۹5۱لسنة  40وصي املشرع العراقي يف القانون املدين رقم ن
نية و املذكورة كعنوان للمســـــــــــؤولية حذف عبارة ضـــــــــــمان العقد الواردة كعبارة مرادفة للمســـــــــــؤولية املد .1

 ( الختالف مفهوم و معىن ضمان العقد يف الفقه االسالمي عن القانون.168العقدية يف املادة )
د الضــــــمان يؤيد ونوصــــــي املشــــــرع مبن ســــــبقنا من توصــــــيات هبذا اجملال بوجوب تضــــــمني صــــــاحب ن .2

حيث أن  ،وال يد له فيه اً لتعويض يف حالة هالك الشــــــــــــيء حمل اليد وان كان ذلك الســــــــــــبب اجنبياب
والسـيما أن املشـرع يف  ،ذلك يتطابق مع مفهوم يد الضـمان الواردة يف نصـوص القانون املدين العراقي

( مدين أعطى اخليار للمغصـــــــــــــوب منه الرجوع اىل الغاصـــــــــــــب او غاصـــــــــــــب الغاصــــــــــــب ۱۹۸دة )املا
 .للتضمني

 186ة الضـــمان وابألخص للمواد م موقف املشـــرع العراقي جتاه النصـــوص اليت عاجلت مســـألءأن يتال .3
مدىن و ازالة التناقضــــات احلاصــــلة فيها وذلك ابعتماد اراء املذاهب االســــالمية هبذا الصــــدد  ۱۹۱و 
 .املناسبكثر حتقيقا للعدالة وجرب الضرر ابلتعويض اال 

 المصادر

 القران الكريم

 اوال: كتب اللغة العربية
 .م ۱۹۹۰ ،لبنان ،بريوت ،دار األمواج ،۲ج  ،۲ط  ،املعجم الوسيط ،ابراهيم أنيس واخرون .د .1
 ،العريبدار أحياء الرتاث ، 3ط ،لســـــــــــان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم األنصـــــــــــاري أبن منظور .2

 .بدون سنة طبع ،بريوت لبنان
ج  ،ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصــباح املنري و اســاس البالغة ،طاهر امحد الزاوي الطرابلســي .3

 .م ۱۹5۹ ،القاهرة ،االستقامة بعةمط ،1ط  ،۳
 .۱۹۷5 ،بريوت ،املنجد للطالب ،لويس معلوف .4
 .بدون دار ومكان نشر ،4ج ،القاموس احمليط ،الفريوز اابدي .5
 .م ۲۰۰5 ،حلب -دار الرضوان  ،خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر الرازي .د .6

 ثانيا: كتب الفقه االسالمي 
دار  ،1ط ،6ج ،فتح الباري بشـــــــرح صـــــــحيح البخاري ،احلافظ امحد بن علي بن حجر العســـــــقالين .1



  

 -دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة ما بني الفقه االسالمي والقانون املدين-ضمان العقد واملسؤولية املدنية  

305 

 .50ص ،2005 ،الرايض ،الطيبة للنشر والتوزيع
ج  ،املكتبة اإلســـــالمية ،ديتاهلداية شـــــرح بداية املب ، بكر الرشـــــداين املرغيناينابو احلســـــن علي بن أيب .2

 .(بدون مكان وسنة طبع) ،۳
بدون  ،ة اعدادية ابكســـتانتبمك ،تصـــر القدورياجلوهرة املنرية على خم ،أيب بكر علي بن حممد احلداد .3

 .سنة طبع
 -دار الفكر  ،۳ج  ،ســـــــبل الســـــــالم شـــــــرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،امساعيل الصـــــــنعاين الزيدي .4

 .(بدون سنة طبع) ،بريوت
بدون ســـــــــنة  ،بريوت -دار الكتب العلمية  ،األشـــــــــياء والنظائر ،جالل الدين عبد الرمحن الســـــــــيوطي .5

 .طبع
 ،5ج  ۲ط  ،بدائع الصـــــنائع يف ترتيب الشـــــرائع ،بكر بن مســـــعود الكاســـــاين احلنفي دين أبوعالء ال .6

 .م ۱۹۸۲ ،بريوت ،دار الكتاب العريب
 .هجرية 1403 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،نيل االوطار على منتقى االخبار ،الشوكاين .7
دون  ،لدول العربية القاهرةمعهد البحوث والدراســـــات العربية جبامعة ا ،نظرية الضـــــمان ،على اخلفيف .8

 سنة طبع
دار الفكر  ،۲ط  ،4ج  ،مواهب اجلليل ،املعروف ابحلطابحممد بن عبد الرمحن املغريب ابو عبد هللا  .9

 .ه ۱۳۹۸ ،بريوت -
 .م ۱۹۳۳ - ۱۳5۲ ،مطبعة مصطفى البايب و اوالده ،السراج الوهاج ،حممد الزهري الغمراوي .10
 .م ۱۹5۲ ،دمشق ،اجلامعة السورية ،)الضمان( الزرقاء املدخل الفقهي العاممصطفى  .11
 ،القاهرة ،دار النهضــــــــــــة العربية ،نظرية العقد يف الفقه اإلســــــــــــالمي ،املغريبحممد جنيب عوضــــــــــــني د.  .12

 م. ۲۰۰۳
 .بريوت ،املكتبة العلمية ،فتح الباري .13
 .هجرية 1344 ،مصر ،دار احياء الكتب العربية ،شهاب الدين القرايف، الفروق .14
  .م ۱۹۸۲ ،دمشق -دار الفكر  ،نظرية الضمان ،يليوهبة الزح .د .15

 قانونيةثالثا: الكتب ال
دار  ،احكام الضمان دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،السيد عواد علي عواد .د .1

 .م ۱۹۹۲ ،القاهرة ،الطباعة احملمدية
 .م ۱۹5۹ ،صرمطبعة م ،1ط  ،املسؤولية املدنية التقصريية و العقدية ،حسني عامر .2
بدون سنة  ،بغداد ،شركة التأمني الطبع والنشر ،املبسوط يف املسؤولية املدنية ،نونلذحسني على ا .د .3

 طبع.
 1986 ،القاهرة ،، دار النهضة العربيةيف شرح القانون املدينالوسيط  ،عبد الرزاق امحد السنهوري .د .4

 م.
يف القانون  الوجيز يف نظرية االلتزام ،لبشـــــــــــــــريعبد اجمليد احلكيم/ عبد الباقي البكري/ حممد طه ا .د .5
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 (.بدون مكان وسنة طبع) ،مصادر االلتزام ،۱ج  ،املدين 
 ،1ط ،كامل املباديء القانونية يف قضـــــــــاء حمكمة متييز اقليم كوردســـــــــتان العراق  ،كيالين ســـــــــيد امحد .6

 .2012 ،اربيل العراق ،مطبعة حاج هاشم
 .2001 ،املوصل ،مطبعة اجلمهور ،ن اليدلعامة لضماالنظرية ا ،ليلى عبد هللا احلاج سعيد .د .7
 ،بريوت ،1ط ،احلقوقيةمنشــــــــورات احلليب  ،النظرية العامة للقصــــــــد املدين ،حممد ســــــــليمان األمحد .د .8

 .2009 ،لبنان
مكتـب الفكر والوعي  ،خواطر مـدنيـة )افكـار وآراء يف القـانون املـدين( ،حممـد ســـــــــــــــليمـان األمحـد .د .9

  .م ۲۰۰9 ،السليمانية ،اينلالحتاد الوطين الكردست
ة نبدون مكان وســـ) ،مطبعة دار التاليف ،األحوال الشـــخصـــية ،حممد مصـــطفى شـــحاتة احلســـيين .د .10

 (.طبع
 ،۱ج  ،املســــؤولية اجلنائية يف الشــــريعة اإلســــالمية دراســــة مقارنة ابلقانون ،مصــــطفى ابراهيم الزملي .د .11

 .م ۱۹۸۰ ،بغداد ،دمطبعة اسع
 رابعا: البحوث

ب الســــــــادس لاللتزام، حبث بوضــــــــع اليد على ملك الغري )احليازة( الســــــــ ،د هللا ســــــــعيدى عبليل .د .أ .1
 .1997منشور يف جملة الرافدين اليت تصدر عن كلية القانون يف جامعة املوصل، العدد الثالث،

 خامسا: القوانني
 .م املعدل ۱۹5۱( لسنة 40القانون املدين العراقي رقم ) .1

 سادسا: القرارات القضائية
 /5/  2008يف  2008هيئـــة اســـــــــــــــتئنـــافيـــة عقـــار/  /1707ار حمكمـــة التمييز االحتــاديــة ابلعـــدد ر ق .1

 )غري منشور(28
 4 /5/  ۲۰۱۱يف  ۲۰۱۱/ هيئة اســـــــــــــــتئنافية عقار /  ۱۹۹۲قرار حمكمة التمييز االحتادية ابلعدد  .2

 )غري منشور(
 8/22 /۲۰۱۱يف  2011/ ةاملدنية الثالثهيئة  /538ابلعدد  كوردســـــــــــــتان  اقليمقرار حمكمة التمييز  .3

 )قرار منشور(
 /12/  ۲۰۱۱يف ۲۰۱1/  املدنية الثانيةهيئة /856ابلعدد  اقليم كوردســـــــــــــــتانقرار حمكمة التمييز  .4

 .)قرار منشور(1
)غري  30 /6 /2015يف  2015 /مـــدنيـــة/ هيئـــة  3070قرار حمكمـــة التمييز االحتـــاديـــة ابلعـــدد  .5

 .منشور(
 



307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

راقية وأثره على القيمة للمصارف التجارية الع الوعي البيئي المستدام

 -لعينة من العاملين مصرف بغداد التجاريدراسة تطبيقية - المصرفية

Sustainable Environmental Awareness of the Iraqi 

Commercial Banks and its Impact on the Banking Value- 

An Applied Study of a Sample of Personnel in Baghdad 

Commercial Bank- 
   .Ridha -Al-Abd Lect. Mustafa S(1) م. مصطفى سالم عبد الرضا

  H. Nassir Assist. Lect. Qassim(2)م.م قاسم حميد ناصر

  Assist. Lect. Shuhab A. Siwan(3)م.م شهاب احمد صيوان

 مستخلصال

لسياسات االقتصادية التنموية ابلشكل بدأت املصارف تويل نوعا من االهتمام للجانب البيئي عند رسم ا
مثل للموارد الطبيعية والبيئية، ولتحقيق ذلك سعت املصارف اىل استخدام الذي حيقق االستعمال األ

هجت املصارف التجارية العراقية التكنولوجيا كوسيلة لتخفيف االاثر السلبية لعمليات التنمية على البيئة، وانت
الثقافة  ، اذ بدأت تويل اهتماما متزايدا للجانب البيئي من خالل اشاعةمنهج املصارف واملؤسسات االخر

البيئية بني مجيع العاملني لتحقيق متيز مستدام عن غريها والعمل على خلق وابتكار خدمات وعمليات 
على تقليل املشاكل البيئة االجتماعية املصاحبة لتقدمي  ابداعية تسهم يف انشاء اسواق جديدة والعمل

ظم من قيمتها املصرفية، وتناولت جات اليت تنعكس بشكل مباشر على تعظيم عوائدها املالية مما يعاملنت
فقرة وغايتها هو  17هذه الدراسة قياس جاهزية البعد البيئي املستدام من خالل عمل استبانة تكونت من 

بيئي املستدام لعملياهتا وأنشطتها تكزات املعرفية للمصارف التجارية العراقية واخلاصة ابألثر الالوقوف على املر 

                                                        
 .املعهد التقين املسيب /الفرات االوسط التقنيةجامعة  -1
 .املعهد التقين املسيب /جامعة الفرات االوسط التقنية -2
 .املعهد التقين املسيب /االوسط التقنيةجامعة الفرات  -3
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( فضال عن قياس صدق spss)ستبانة، وقد مت حتليها على وفق الربانمج االحصائي ا 40املصرفية اذ مت توزيع  
لك لغرض اختبار وقياس درجة وثبات االستبانة من خالل اختبار درجة املصداقية مبعامل الفا كرومباخ وذ

نتيجة  اابت الواردة عن أسئلة االستبانه، وقد توصلت هذه الدراسة اىلاملصداقية )االعتمادية( يف االستج
وكذلك توصلت الدراسة اىل مفادها ان هناك اثرا معنواي للوعي البيئي املستدام على تعظيم القيمة املصرفية، 

دويل اذ عداد تقارير عن تكاليف التلوث البيئي على املستوى احمللي والتوصيات أمهها ضرورة املسامهة يف إ
ومطالبة اجلمعيات واهليئات العلمية للوحدات، من متابعة التلوث الناتج عن األنشطة املختلفة متكن 

بيئي مستدام  داءٍ التحقيق للوحدات االقتصادية بضرورة اإلفصاح عن البياانت اخلاصة ابألنشطة البيئية 
 .ينعكس على تنمية اجملاالت االقتصادية للبلد

 ي املستدام، القيمة املصرفية، مصرف بغداد التجاري، التنمية املستدامة.ية: الوعي البيئالكلمات املفتاح
Abstract 
Banks began to pay some attention to the environmental aspect in 

drawing up the economic policies of development in a manner that achieves 

the optimum use of natural and environmental resources. To achieve this, 

banks sought to use technology as a means to mitigate the negative effects 

of development processes on the environment. The Iraqi commercial banks 

adopted the approach of banks and other institutions.Increasing attention to 

the environmental aspect by spreading the environmental culture among all 

employees to achieve sustainable differentiation from others and work to 

create and innovate services and creative processes that contribute to the 

creation of new markets and work to reduce environmental problems Social 

associated with the provision of products that are reflected directly to 

maximize financial returns, maximizing the banking value, This study dealt 

with measuring the readiness of the sustainable environmental dimension 

through the work of a questionnaire consisting of 17 paragraphs. Its purpose 

is to find out the knowledge bases of Iraqi commercial banks related to the 

sustainable environmental impact of their operations and banking activities, 

as 40 questionnaires were distributed. The study was conducted according 

to the statistical program (spss) as well as measuring the validity and stability 

of the questionnaire by testing the degree of credibility by Alpha Crombach 

to test and measure the degree of credibility (reliability) in the responses 

from the questionnaire questions, The study reached the conclusion that 

there is a significant effect of sustainable environmental awareness on 

maximizing the value of banking. The study also reached the following 

recommendations: The importance of contributing to the preparation of 

reports on the costs of environmental pollution at the local and international 

levels,, And ask the scientific associations and bodies of economic units to 

disclose data on environmental activities to achieve sustainable 
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environmental disease reflected on the development of the economic fields 

of the country.. 

 المقدمة

التنموية اخلاصة ابجملاالت االقتصادية أدرك العامل خالل السنوات االخرية من القرن العشرين ان الربامج 
كانت قائمة على هدر املوارد والثروات الطبيعية اليت هي ملك االجيال احلالية واملستقبلية، فضال عن عدم 

تسعى املصارف عامة واملصارف العراقية خاصة حتقيق حالة من التجانس بني اجلانب االقتصادي والبيئي و 
م قياس اآلاثر البيئية اليت تتسبب هبا منظمات األعمال، ويسعى هذا البحث لدعم محاية البيئة عن طريق دع

ايضا يف حتقيق مجلة من االهداف ومن امهها بيان وحتديد مدى فاعلية املعلومات البيئية وخاصة احملاسبية 
حملاسبية اليت تعمل على درء املخاطرة أو معاجلتها بتقدمي املعلومات االقتصادية وامنها يف صنع القرارات 

الالزمة لذلك، واليت على اساسها سيبدأ ابلنقاش التحليلي املعريف التفصيلي أثر الوعي البيئي لدى املصارف 
االقتصادية التنموية  يف حتقيق التنمية املستدامة، كونه من املوضوعات املهمة واحليوية عند رسم السياسات

 ية والبيئية.ابلشكل الذي حيقق االستعمال االمثل للموارد الطبيع
 منهجية البحث  :المبحث األول

 اوال: مشكلة الدراسة
يف اطار اجلهود الدولية الرامية اىل حث مجيع املنظمات اىل احملافظة على البيئة من خالل االهتمام 

حتد من املخلفات البيئية للمنشآت الصناعية، ويف اطار ذلك فان املؤسسات  بتطبيق معايري االيزو البيئية اليت
املالية تسعى اىل توظيف مواردها املالية يف اجملاالت االستثمارية على شكل مشاريع تنموية هتتم ابلدرجة 

ان تدعم  األساس بدعم اجلانب البيئي وابلتايل فان املصارف العراقية وكغريها من املؤسسات املالية حتاول
ة متقدمة، وذلك من خالل إجياد افضل الفرص اجلانب البيئي املستدام يف البلد مبا حيقق تنمية اقتصادية بيئي

االستثمارية اليت تعزز وتدعم فكرة األداء البيئي املستدام وتطبق املعايري البيئية املستدامة، وابلتايل فان هذا 
ية العراقية يعزز املكانة التنافسية هلا يف الساحة املصرفية احمللية التوجه االسرتاتيجي من قبل املؤسسات املال

دولية وميكنها من احلصول على افضل الفرص االستثمارية اليت هتتم ابجلانب البيئي وابلتايل فان االستحواذ وال
عظيم القيمة يف العوائد املالية املصرفية مبا ينعكس على ت اً على املزيد من الفرص االستثمارية حيقق تعظيم

يت وهو هل ان حتقيق مبدأ األداء البيئي شكلة البحث يف التساؤل االاملصرفية، ويف ضوء ما تقدم تكمن م
 ؟املستدام يعظم القيمة املصرفية

 أهمية الدراسة :ثانيا
 تكمن أمهية الدراسة يف االيت:

وهلا ملنشآت مالية تسبق منافسيها . إن تبين املنشآت املالية لفلسفة األداء البيئي املستدام يقود إىل حت1
املنشآت غري املالية كانت سباقة يف جمال احملافظة على البيئة عن خبطوات وعلى الرغم من أن العديد من 

طريق االستثمار يف مشاريع ذات صفة تنموية من الناحية االجتماعية والبيئية، إال إن األمر يتطلب بذل 
 ت املالية.جهود أكرب من قبل املصارف واملؤسسا
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عن قابليتها يف حتقيق نتائج مرضية  اً كونه معرب   . إن أمهية األداء البيئي املستدام للمنشآت املالية أييت2 
 لألطراف املهتمة مجيعها، وفاعليتها اليت تعد معياراً يعكس جناحها بتحقيق األهداف املستدامة.

داء مجيعها بضمنها األداء البيئي للوصول . العمل على رفع مستوى أداء املصارف العراقية بنواحي األ3
 دام.إىل األداء املست

االرتقاء ابالداء املستدام وحتقيقه وفقا لتوجهات املصارف العراقية يسهم يف تعظيم عوائدها املالية . ان 4
 اليت تعظم بذات الوقت قيمتها املصرفية.

 أهداف الدراسة: :ًالثثا
 البيئي املستدام والقيمة املصرفيةداء تناول املرتكزات املعرفية لكل من األ .1
 والتوجه حنو اداء بيئي مستدام.خاطر النامجة عن التلوث البيئي بيان دور املصارف يف تقليل امل .2
 االستثمارية التنموية للبلد.ستدام يف تعزيز الفرص املبيان دور االداء البيئي  .3
 ها.وقياس للمصرف عينة البحثحتليل القيمة املصرفية  .4
 بحث.املصرفية للمصرف عينة الة بني االداء البيئي املستدام والقيمة العالقحتليل  .5

 :فرضيات الدراسة :رابعا
 يقوم البحث على فرضية اساسية وهي:

 عدم وجود أتثري معنوي ذو داللة إحصائية لألداء البيئي املستدام على القيمة املصرفية.
 الجانب النظري :المبحث الثاني

 بيئيةاملحاسبة ال :أواًل
السلبية يف استغالل الوحدات االقتصادية للموارد بدأ اهتمام احملاسبني ابلبيئة بعد أن ظهرت اجلوانب 

 (:6:2009املتاحة، وقد ظهرت مسميات عدة يف جمال احملاسبة تشري إىل هذا اجلانب ومنها )شعيب، 
 . احملاسبة اخلضراء.1
 . احملاسبة البيئية من أجل التنمية املستدامة.2
 . احملاسبة البيئية واالقتصادية.3

ية القياس واإلفصاح احملاسيب واالقتصادي لألنشطة والربامج اليت تؤثر على فهذه املسميات كلها عمل
 هاالبيئة واليت متارسها الوحدات االقتصادية. وهناك من يرى أهنا "حتديد تكاليف األنشطة البيئية وقياس

ألنظمة ة السلبية لألنشطة واات البيئية هبدف ختفيض اآلاثر البيئيواستعمال تلك املعلومات يف صنع قرار 
(، كما وأن احملاسبة البيئية ودورها يف استدامة 6:2009البيئية وإزالتها عمال مببدأ من يلوث يدفع )شعيب، 

معلومات التنمية هي جزء ال يتجزأ عن احملاسبة االجتماعية، فهي أداة متد املستفيدين ابملعلومات احملاسبية و 
كاملة عن أداء الوحدة االقتصادية، اذ تضم بياانت تتعلق التكاليف املتعلقة ابلنواحي البيئية إلعطاء صورة  

ابألداء البيئي إىل جانب البياانت واملعلومات املتعلقة ابلنواحي املالية، وهي أيضا تكمن يف وضع إطار 
ليف البيئية لتحسني جودة املعلومات احملاسبية، وتعد مقرتح لقياس التكاليف البيئية وبيان أمهية قياس التكا

 .(87: 2009،سبة البيئية وسيلة لتحقيق جمموعة من األهداف منها: )اجلوزياحملا
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. إعداد بياانت عن املبيعات والتكاليف اإلمجالية اليت هتدف إىل احلفاظ على البيئة ومحايتها لكل 1
رارات قتصادية لتطوير هذه النفقات من حقبة إىل أخرى واختاذ القمدة مالية، مما يؤدي إىل متابعة الوحدة اال

 املناسبة.
. إعداد التقارير عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التزام الوحدة االقتصادية بتطبيق القوانني 2

 والتشريعات البيئية.
 . توضيح املسؤولية االجتماعية والبيئية للوحدة االقتصادية لضمان االستمرارية.3
 . إظهار املنافع والوفرة البيئية اليت خصصتها الوحدة االقتصادية يف كل فرتة مالية 4

 األداء البيئي: :ثانيًا
يظهر األداء البيئي مقدار املوارد اليت تستعملها الوحدة االقتصادية يف عملياهتا مثل )الطاقة واألرض 

ازات واملخلفات وغريها(. ويظهر البعد البيئي واملياه( والنشاطات اليت يسببها املنتج )اهلدر وانبعاث الغ
بوضوح يف مفهوم استدامة الشركات، ومن مث حتاول الوحدات االقتصادية الناجحة االهتمام ابألدوات اليت 

ألدائها البيئي. لقد تزايد االجتاه حنو اإلفصاح عن األداء البيئي، وإدخال احملاسبة البيئية  اً جيد اً حتقق مقياس
 العام وذلك ألسباب عدة منها:ضمن اإلطار 

 أمهية البيئة وضرورة محايتها وتنميتها عن طريق تبين مفهوم التنمية املستدامة. .1
 الضغوط اليت متارسها العديد من اهليئات املهنية والوحدات االقتصادية الدولية. .2
 اهتمام الدراسات النظرية والتطبيقية ابلبيئة واحملاسبة عنها. .3
 ئية مبوجب القوانني الدولية واحمللية.حتمية احملاسبة البي .4

 ثالثا: قياس األداء البيئي:
استجابت الشركات للضغوطات الناجتة من تزايد التشريعات احلكومية ومجاعات الضغط غري احلكومية. 

ن اذ أن مؤشرات األداء البيئي هتتم بتأثري الوحدة االقتصادية على النظم الطبيعية احلية وغري احلية واليت تتضم
واألرض واهلواء واملاء، فتساعد تلك املؤشرات يف حتديد التأثريات البيئية  eco systemsالنظم البيئية احليوية 

 .(Hubberd, 3:2006)األكثر أمهية وإظهار وربط األهداف البيئية للمنظمات وتطوير العاملني 
ئي على انه منهج بوصفه مقياسًا لألداء البي (14031األيزو  Stuart, 2004: 85وقد عرف )

لتسهيل قرارات اإلدارة خبصوص األداء البيئي للوحدة االقتصادية ابختيار املؤشرات ومجع وحتليل البياانت 
وتقييم املعلومات وفقًا ملقياس األداء البيئي وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص الدوري. ويواجه 

 ه برتتيب املؤشرات البيئية على وفق أمهيتها.انتقاداً بسبب عدم اهتمام 14000معيار األيزو 
 :(Kolk& Mauser, 4,2002)وميكن تقسيم مؤشرات األداء البيئي كما أييت

: وتتضمن جهود اإلدارة للتأثري على األداء البيئي للوحدة االقتصادية اليت EMSأنظمة اإلدارة البيئية  .1
ي لإلدارة البيئية، ونظم اإلدارة والتوثيق املتعلق ختتص ابلرؤية واالسرتاتيجية والسياسة، واهليكل التنظيم

ة ذات ة واخلارجيهبا، وااللتزام اإلداري اخلاص ابملســـــــــــــــائل البيئية، واالتصـــــــــــــــاالت ابألطراف الداخلي
لتطوير الســـــــياســـــــات البيئية للوحدة االقتصـــــــادية ووضـــــــع  EMSالعالقة. وصـــــــمم نظام اإلدارة البيئية 
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تطوير اهليـــاكـــل والعمليـــات لتنفيـــذ النظـــام وإيصـــــــــــــــــال وتوثيق هـــذه األهـــداف لتقليـــل اآلاثر البيئيـــة و  
 السياسات.

ليمية أو الدولية أو العاملية : وتوفر معلومات عن احلالة احمللية أو اإلقECIsمؤشـــــــــــــــرات احلالة البيئية  .2
 تركيز التلوث يف اهلواء والرتبة واملياه. ،متوسط احلرارة العاملية ،مثل: مسك طبقة األوزون

 لى:ع: وتنقسم EPIsالبيئي األداء مؤشرات  .3
مؤشـــــرات تشـــــغيلية بيئية: وتتعلق مبجاالت املقاييس الفنية للمنتج/ العملية، ومقاييس اســـــتعمال  .1

 وتصريف املخلفات. املنتج/ العملية
مؤشــرات األثر البيئي: وتتعلق ابملخرجات مثل إمجايل املخلفات، اســتهالك املواد واملياه والطاقة،  .2

 ت.وانبعاث الغازا
اذ ان بعض الوحدات االقتصادية متسكت بتحدي قياس أدائها البيئي من خالل تبين أنظمة اإلدارة 

قتصادية على تطوير وتنفيذ وتوصيل السياسات البيئية ( وهذه األنظمة تساعد الوحدة االEMSالبيئية )
تمدت أنظمة اإلدارة البيئية ووضع األهداف لتقليل اآلاثر البيئية ومراقبة األداء مقابل حتقيق األهداف، واع

EMS  علىISO 14001  ونظام قياس األداء املرتبط به  1999وعدل عام  1996اذ قدم أول مرة عام
ISO14031  ( شهادة 3600) 2009وسجل عام  2001قدم عامISO  112ملنظمات تعمل يف 
 أنظمة القياس فالوحدات االقتصادية حتاول تطبيق معايري( Gonzalez& Gonzalez, 4:2005)دولة 

لتحقيق متطلبات احملاسبة والتقارير واستجابة ملتطلبات اجملتمع حول الشفافية  ISO 14001البيئي مثل 
(Tyleca, et al ,2002 :2)  اذ تبني شهادةISO 14001  أن الوحدة االقتصادية لديها نوع معني من

صادية عن أاثرها البيئية. ونظام فهي تقدم إشارة إلدارة لوحدة االقت EMSأنظمة اإلدارة البيئية 
ISO14001  هو جمموعة متطلبات هتتم بتكوين نظام إدارة بيئية ميكن تطبيقه يف أنواع وأحجام الوحدات

قتصادية مجيعها، ويتكيف مع خمتلف الظروف سواء أكانت ثقافية أم اجتماعية أم جغرافية أم غريها. اال
يئة ومنع التلوث آو توازنه مع احلاجات لية محاية البإىل تدعيم عم يويهدف هذا النظام بشكل رئيس

ديدها بشكل متزامن االقتصادية واالجتماعية، فضال عن تسهيل عملية التطبيق جبمع متطلبات النظام وحت
ويبدو انه يتفوق على  EMASومراجعتها يف أي وقت. وهناك نظام آخر هو نظام القياس والتدقيق البيئي 

ألنه يتطلب تقديرات حقيقية لنتائج األداء البيئي بداًل من  ISO14001و EMS أنظمة اإلدارة البيئية
. ولكن مع ذلك هناك حمددات هلذا اً يخارج اً منح شهادة لوجود النظام فقط وهو يتطلب أيضا تدقيق

( يعد ISO14001(، إن هيكل نظام )Hubbord,2006:3املدخل مرتبطة ابملتطلبات املتشددة جدا )
ات تساعد الوحدة االقتصادية على حتقيق أفضل أداء بيئي وعادة ما  يف التطبيق العملي خبطو هيكالً مثالياً 

كل قوي وأشرعة متينة، قادر على اآلخذ بيد الوحدة االقتصادية يشار له على انه زورق جناة صمم بعناية وهي
ستقبل التنمية املستدامة لتحسني أدائها البيئي وتعد خطوات تطبيقه بوصلة تساعد على قيادة الزورق إىل م

(Chalfan ,2002 :6.) 
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 رابعا: تكاليف األثر البيئي:
لبية على النظام اإلحيائي والبيئي خاصة إن أنشطة الوحدات االقتصادية ال ختلو من بعض اآلاثر الس

ل ومكمن اخلطورة هنا انه إذا ما استمر هذا اإلمها ،ارتفاع معدالت تلوث األرض ومياه األهنار والبحار
ياة يف األرض وابلنتيجة تعرض اجلنس البشري ملخاطر للنظام البيئي فان ذلك سيؤدي إىل تدمري أسس احل

فلن يكون مبقدور الوحدات االقتصادية إن حتافظ  .(Bansal:2005:198عدة تتعلق بوجوده أصال )
قتصادية ت الوحدات االوإذا ما استمر  ،على استدامة نشاطها، الن النظام البيئي ال يدعم ثقافة االستهالك

األمر ،على العمل هبذه الوترية فان ذلك سيؤدي إىل استنزافها للموارد الطبيعية النادرة وغري القابلة للتجديد
وابلنتيجة لن  ،لذي سريفع أمثان املنتجات بشكل كبري مما جيعل الوحدات االقتصادية تفقد أسواقها تدرجيياا

وإن البعد البيئي  ،سيواجه مشاكل هتدد استمراره على قيد احلياةيواجه اإلنسان مشاكل صحية فقط، بل 
يتحدد اهلدف االسرتاتيجي للبعد البيئي مرتبط ابستهالك الطاقة واملواد اخلام وخملفاهتا وانبعاث امللواثت، و 

بيئية ونظم على وفق املفاهيم البيئة احليوية الصناعية ويرتبط ابملقاييس اليت ميكن اشتقاقها من نظم اإلدارة ال
احملاسبة اإلدارية البيئية وحتليل دورة حياة املنتجات. لذلك ميكن تطوير خارطة املهتمني ابلبيئة بتحديد أربعة 

 (.Miller: 2009: 142ذوي العالقة ابلوحدة االقتصادية يهتمون ابألمور البيئية وهم: )أطراف من 
 ة األداء املايل أو التشغيلي.. اإلدارة: هتتم بتغطية املتطلبات البيئية بدون إعاق1
 ن: يهتم العاملون ابألحوال البيئية داخل الوحدة االقتصادية.و . العامل2
 مراعاة الوحدة االقتصادية للوائح والقوانني.. احلكومة: هتتم ابلتأكد من 3
يط ابلوحدة . اجملتمع: يهتم مبا وراء االلتزام ابلقوانني إبظهار احلاالت اليت تؤثر على اجملتمعات احمل4

 االقتصادية على الرغم من عدم تعديها على أي قانون.
 التنمية املستدامة  :خامسًا

خرية من القرن العشرين، اذ يعد تقرير اندي روما الذي صدر تبلور هذا املفهوم خالل الثالثني سنة األ
ففي هذا التقرير دق حتت عنوان وقف التنمية، هو نقطة البدء هلذا املفهوم اجلديد للتنمية،  1972سنة 

اخلرباء انقوس اخلطر إىل ما ميكن أن ينجم عن الوترية املتسارعة للتنمية االقتصادية والتزايد الدميوغرايف من 
تنزاف للموارد، وتلوث للطبيعة، والضغط على النظام البيئي، وقد أاثر هذا التقرير يف حينه جداًل واسعاً اس

وفريق يناصر احملافظة على  فريق مؤيد الستمرار عملية التنمية يقني:لى فر عبني املختصني الذين انقسموا 
( 9:2009 ،بيئة( خيارين متناقضني )سعيدةالبيئة، وذلك يف تصور جيعل املسألتني )التنمية واحملافظة على ال

رية يظهر ذلك جليا من خالل تتبع تقارير التنمية البش ،وقد شهد مفهوم التنمية املستدامة تطورا تدرجييا
فقد مت جتاوز  ،إضافة إىل مسامهات خرباء البنك الدويل وحىت بداايت القرن احلايل،1990بداية من سنة 

 ،لى أساس الزايدة الكمية يف الدخل إىل مفهوم دويل جمتمعي شامل وديناميكياملفهوم االقتصادي املرتكز ع
( وهناك مجلة من 4: 2008،قيقية )منصوريوأن البشر هم الثروة احل ،يضع األفراد يف مركز العملية التنموية

مو االقتصادي مفاهيم للتنمية املستدامة نستعرض بعضا منها فقد عرفت التنمية املستدامة ابهنا الربط بني الن
والقدرة على تلبية االحتياجات االساسية لألجيال احلالية من دون احلد من اخليارات املتاحة لتلبية احتياجات 

وعرفت من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أبهنا املسار  (Seelos&Mair 10:2004)االجيال القادمة 
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يق مفهوم العدالة االجتماعية عرب الزمن مبا يكفل حتقيق املتوازن بني التنمية االجتماعية واالقتصادية لتحق 
عملية للتغيري  ، وأشار اليها اخرون ابهنا(Seelos& Mair 3:2005املستوى الضروري من العيش بكرامة )

ا استغالل املوارد وتوجهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغيري املؤسسات ويعزز كالً يتناغم فيه
( وعرفت 3: 2012إمكاانت احلاضر واملستقبل للوفاء ابحتياجات اإلنسان وتطلعاته )لعمي ورمحن،من 

يهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغري ايضا ابهنا هي عملية يتناغم فيها استغالل املوارد وتوج
إلنسان وتطلعاته االقتصادية املؤسسات على حنو يعزز كال من إمكاانت احلاضر واملستقبل للوفاء حباجيات ا

( ويف ضوء ما تقدم يتضح لنا ان التنمية املستدامة هي 3: 2012واالجتماعية والبيئية )رقامي وبوشنقري،
سواء، للمحافظة على املوارد الطبيعية وعدم استنزافها محاية  من املؤسسات واإلفراد على حدٍ اجلهود املبذولة 

ى فضاء بيئي نقي وذلك من خالل العمل على اجياد النظم االنتاجية حلياة االجيال القادمة وحمافظة عل
استغالهلا افضل املستندة اىل استعمال التكنولوجية كأساس لتحقيق افضل استثمار للموارد الطبيعية و 

 استغالل.
 ابعاد التنمية املستدامة :سادسا

ني وجهات النظر العلمية اليت يدعو مفهوم التنمية املستدمية إىل تعدد االختصاصات وكذا التقارب ب
تعد إىل حد اآلن متباعدة، ألجل توحيد التخصصات البيئية واالقتصادية، ومينح هلذين احلقلني العلميني 

ة، وتعرب األبعاد الثالثة للتنمية املستدمية عن طبيعته املتعددة االختصاصات بشكل واضح إمكانيات املصاحل
 ابعاد للتنمية املستدامة وهي كاآليت: ( وهناك ثالثة6: 2009)محادي وعبادي،

البعد االقتصـــــــــــــــادي: لقد أفرزت التطورات البيئية يف العقود األخرية إىل الوجود فرًعا جديًدا من فروع  .1
االقتصـــادية هو و)علم اقتصـــاد البيئة( الذي يعّرف أبنه العلم الذي يقيس مبقاييس بيئية خمتلف العلوم 

اســـــــــــــــبية للحياة االقتصـــــــــــــــادية واالجتماعية ويهدف إىل احملافظة على ة والتحليلية واحملاجلوانب النظري
ة املســـــتدامة إجراء توازانت بيئية تضـــــمن منًوا مســـــتداًما، ابلنســـــبة للدول الصـــــناعية املتقدمة تعين التنمي

خفض عميق ومتواصــــل يف اســــتهالك هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية و إجراء حتوالت جذرية 
ياتية الســـــــــائدة، اقتناعها بتصـــــــــدير منوذجها التنموي الصـــــــــناعي الذي حيقق التوازن بني يف األمناط احل

ملســــــتدامة، يســــــتدعي تدعيم وتفعيل النمو االقتصــــــادي والنظام البيئي وكما أن تطبيق مبادئ التنمية ا
أدوات االقتصـــــــاد البيئي حىت تتوفر أدوات اقتصـــــــادية جيدة تســـــــاعد على اســـــــتهالك موارد احلاضـــــــر 

 (.8: 2009،( )بوعبد هللا والسبيت10: 2008ب يراعي مصاحل املستقبل )عماري،أبسلو 
رد كوكبنا، ففي ظل االنتشـــــار البعد البيئي: هذا البعد يعىن ابحملافظة على الطبيعة من خالل محاية موا .2

ســــــــتخراج املعادن وإنشــــــــاء الصــــــــناعات املدمرة للبيئة وما املتنامي لبعض القطاعات كالبرتول والغاز وا
حتدثه من تلوث ميس اجلو، املياه، الرتبة، االحتباس احلراري والتصـــــــــــــحر وغريها من الكوارث الطبيعية 

 ( 4: 2009لتنمية املستدامة )جرخاش وجرخاش،واليت من شأهنا أن تدمر البيئة وتؤثر سلبا على ا
ه من جهود البعد االجتماعي: يشــــــــــــــمل املكوانت البشــــــــــــــرية والعالقات الفردية واجلماعية وما تقوم ب .3

تعاونية أو ما تســـــــببه من مشـــــــاكل أو تطرحه من احتياجات وعناصـــــــر هذا البعد هي احلكم الرشـــــــيد 
بني القطاع اخلاص وقطاع اجملتمع املدين وتوعية  املتمثل يف منط الســــياســــات والقواعد ومدى الشــــراكة
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الشـــــراكة إلقامة جمتمع اجملتمع بضـــــرورة اإلســـــهام يف بناء وتعبئة طاقاته من أجل املســـــتقبل واالندماج و 
 (.2: 2012موحد يف أهدافه، ومتضامن يف مسؤولياته )اجلوزي،

 القيمة املصرفية :سابعا
فاءة األداء املايل يف املنظمات بشكل عام واملؤسسات ة على كللدالل اً جيد اً تعد القيمة السوقية مقياس

ر ابلعديد من العوامل مثل العرض املالية بشكل خاص، اذ تبىن هذه القيمة على األسهم وقيمتها وتتأث
( وتعد 47: 2014والطلب على األسهم والظروف اليت حتيط ابملؤسسة داخلية منها او خارجية )العودات،

ملؤسسة املالية ابهنا تعتمد على جزء من االسهم اململوكة من قبل االدارة وكلما ازدادت قيمة املصرف او ا
ين اضفاء الطابع الرمسي للعالقة ما بني ملكية االسهم االدارية هذه االسهم ازدادت قيمة املصرف، اي يع

ه ليس ( وآخرون يعد تعظيم ثروة املسامهني كهدف مرغوب فيLee&Ryu,2003:596وقيمة املؤسسة )
نه ان يؤدي اىل تعظيم أمع، اذ ان تعظيم الثروة من شفقط من وجهة نظر املسامهني وامنا ايضا ابلنسبة للمجت

وما يدعم هذه الفكرة البد من العودة التارخيية اىل االقتصادي آدم  (Krishnan,2009:1) ثروة اجملتمع
ابعون ثروهتم من اجل خلق ن االفراد يتاذ بني فيه اب The wealth of nationsمسيث وكتابه ثروة االمم 

وان رأس املال سيتم جمتمع رأمسايل ملصلحة اجلميع ملوحاً اىل أن اجلميع يسعون اىل تعظيم منافعهم اخلاصة، 
استثماره بشكل افضل ابلرغم من انه قد ال يكون يف مصلحة االفراد تعزيز املصلحة العامة، اال انه على اية 

( وابلرغم من امهية هذا Jensen&Wittrup,2012:8خصيص يف رأمسال )حال تكون من خالل الت
قيمة اىل املديرين فقط وذلك بسبب تركيزهم املوضوع اال ان البعض يعزى حالة العجز الرئيسي إلدارة هذه ال

على اعالن االرابح اكثر من القيمة ابلرغم ان االخري يتحدد بواسطة االمد البعيد قياسا ابألول. اما 
ص امهيته على صعيد القطاع املصريف، فيوضح البعض على حمدودية املقاالت املركزة هبذا اجلانب خبصو 

تقييمها ودورها الفعال يف جمال اقتصادايت العامل والسيما بعد توالت ابلرغم من امهية املصارف وتعقيد 
صارف قياسا ابلشركات او االزمات بني احلني واالخر ما يتحتم االمر اعطاء االمهية الكبرية ابلنسبة للم

( اذ اعرف القيمة على اهنا مقياس للثروة وتشري اىل Jensen&Wittrup,2012:8املؤسسات العامة )
تدره وحدات االعمال من ثروة للمالك او محلة األسهم كون ان اهلدف األساسي للمصرف هو  مقدار ما

ح ان القيمة املصرفية او ما يعرب عنها ( من خالل ما تقدم يتض34: 2008تعظيم ثروة املسامهني )عثمان،
مالية هي تعظم ابلقيمة السوقية هي تعظيم ثروة محلة األسهم اذ ان الوظيفة األساسية ألي إدارة مؤسسة 

ثروة املالك وتعظيم هذه الثروة ينتج من خالل ما حيقق املصرف من عوائد مالية فنمو هذه العوائد يعين 
سوم األرابح وهذا االمر يقود ابلتايل اىل تعظيم ثروة محلة األسهم، وهناك ارتفاع حصة السهم الواحد من مق

( اليت سنركز TOBIN,S Qية ومنها نسبة توبن )مجلة من املؤشرات املستخدمة يف حساب القيمة املصرف
 عليها يف هذا البحث.

 Tobin's Qمقياس  :ثامنا
مار الرأمسايل اذ يفرتض ان القيمة السوقية جيمس توبن هو العامل الذي كان وراء ابتكار منوذج االستث

راس املال تكون مساوية اىل كلفة استبدال راس املال اذ تتأثر القيمة املصرفية ابلعوائد املتوقعة )املصرفية( ل
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كون هذه النسبة مرتبطة مبعدل االستثمار وأسعار الفائدة املرتبطة بكلف اكتساب القروض كما ويقرتح ان ت 
(Duvander& Forsberg,2014:12( وتستخدم معادلة توبن ،)Q يف ادبيات تقييم املؤسسات املالية )

وقد اشتقت هذه املعادلة من اسهم العامل توبن احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد اذ اوضح توبن ان 
ة يف سوق األسهم جيب ان تساوي عدد األسهم املكتتب هبا تسعري القيمة السوقية ملؤسسة مالية معين

( اذ مت تعريف مقياس توبن ابنه نسبة القيمة Danielsen,2017:16ضرواب يف سعر السهم السوقي )م
السوقية لرأس املال إىل تكلفة اقتناء رأس املال اجلديد واليت ميكن أيضا أن تفسر على أهنا سعر السهم 

سيتم استخدامها  ليتوا Tobin 's Q(، أما املعادلة اآلتية تعرب عن منوذج Juselius,2008:16احلقيقي)
 يف هذا البحث

Q = (MVE +PS + DEBT)/ TA 
 حيث ان 

MVE من كل عام( * عدد األسهم العادية املكتتب هبا. 12\31: سعر السهم )يف هناية 
PS.القيمة النقدية لألسهم املمتازة القائمة للمصرف : 

DEBT ومضافا هلا القيمة الدفرتية املطلوابت قصرية األجل مطروح منها املوجودات املتداولة : قيمة
 للمطلوابت طويلة األجل.

TA.القيمة الدفرتية ألمجايل موجودات املصرف : 
وسيتم استثناء القيمة النقدية لألسهم املمتازة من املعادلة أعاله لعدم تعامل املصارف عينة البحث 

اكرب  Tobin's Qذا كانت قيمة مع بقاء متغريات املعادلة األخرى كما هي دون تعديل، فإ ابألسهم املمتازة
( الصحيح دل ذلك على األداء اجليد للمصرف والرحبية العالية وزايدة يف قيمة املصرف أي معىن 1من )

( الصحيح 1اقل من ) Tobin's Qذلك إن القيمة السوقية أعلى من قيمة املوجودات، أما إذا كانت قيمة 
( فاذا 1سوقية للمصرف، اما اذا كانت مساوية لرقم )معىن ذلك إن قيمة املوجودات أعلى من القيمة ال

 (.Kaijser,2014 :5ان القيمة السوقية لقيمة املوجودات ويكون األداء عادي )يعين 
 الجانب التطبيقي )المالي واالحصائي( :المبحث الثالث

 الجانب املالي
 (2016-2012( القيمة املصرفية ملصرف بغداد التجاري للمدة )1اجلدول رقم )

املؤشر  2016 2015 2014 2013 2012 النسبة
 العام

 0.2662 .32070 .30570 .24350 .32400 0.1370 القيمة املصرفية
 ابالعتماد على التقارير املاليةاملصدر من اعداد الباحث 

يف القيمة املصرفية ملصرف بغداد على مدى السنوات  ( يتضح ان هناك تذبذابً 1من خالل اجلدول )
اىل التغريات احلاصل يف  كانت مجيعها اقل من الواحد الصحيح، اذ ان سبب التذبذب يعود  اخلمس فقد

كل من حجم املوجودات إضافة اىل حجم املوجودات املتداولة وعدد األسهم املكتتب هبا إضافة اىل 
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وح من السهم يف سوق العراق لألوراق املالية اذ ان سعر االغالق تراالتغريات احلاصلة يف سعر اغالق 
اذ هناك مجلة من العوامل اليت  2016 سنة ادىن سعر( والذي كان يف 0.19اعلى سعر وصوال اىل  2.06)

تؤثر يف ارتفاع سعر السهم يف التداول من ابرزها ما حيققه املصرف من عوائد مالية )أرابح( من خالل 
كفاءة املصرف يف توظيف موارده املالية االستثمارية واالئتمانية اليت يقوم بتمويلها، وابلتايل فان  اجملاالت 

يف تشجيع الزابئن على شراء سهم مصرف بغداد والتداول به مما يعين  اً يعد عامال مهم وحتقيق عوائد إجيابية
القيمة املصرفية عن الواحد الصحيح  ارتفاع السعر السوقي للسهم مبا ينعكس على قيمة املصرف فاذا ارتفعت

د الحظ هي اكرب من قيمة موجوداته وابلعكس اذا كانت دون الواحد، وق هذا يعين ان قيمة املصرف
الباحث ان حجم األرابح اليت حققها مصرف بغداد خالل السنوات اخلمس كانت مبعدالت منخفضة 

مقابل  2013( مليار يف سنة 32على مبلغ )قياسا حبجم املوجودات اذ ان حجم األرابح قد تراوح من ا
( 1400يبا )تقر  2015( مليار دينار وقد بلغت موجودات املصرف يف سنة 6) 2015اقل مبلغ يف سنة 

مليون دينار وهذا رقم كبري ابلتايل فان نصيب رحبية السهم الواحد ستكون منخفضة جدا اذ بلغ حجم 
بلغت تقريبا  2016بل فان حجم األسهم املتداولة يف سنة ( مليار سهم ابملقا250األسهم املكتتب هبا )

ولة، وابلتايل وكما بينا سابقا ان مليار سهم ما يعين ان اجلزء األكرب من اسهم املصرف غري متدا( 36)
يف حجم األرصدة النقدية السائلة لدى مصرف بغداد وهذا االمر ذكران يؤثر على ما حيققه  اً هناك ارتفاع

ة يف جماالت استثمارية او د مالية وابلتايل البد للمصرف من استغالل هذه الوفرة املالياملصرف من عوائ
ئد مالية ترفع من قيمة اسهم يف التداول مبا ينعكس على قيمته املصرفية ائتمانية ابلشكل الذي حيقق له عوا

ري من املصارف ال ترغب ولكن قد يكون الظرف الذي مير به البلد واألوضاع االقتصادية املتقلبة جتعل الكث
ان ذ تتجه اىل البحث عن اجملاالت ذات املخاطرة املنخفضة، وكما يف توظيف أمواهلا يف جماالت خمتلفة ا

القيمة املصرفية هي أداة للتنبؤ ابألرابح املستقبلية للمصرف لذا البد للمصرف ان يويل عناية يف رفع قيمة 
ون هناك معادلة بني ما حيفظ به املصرف من سيولة نقدية وما أسهمه يف التداول، ابلتايل البد من ان تك

 ب علية ان حيققه من عوائد مالية.جي
 تحليل استمارة االستبانة :الجانب االحصائي

( للقيام بعملية التحليل، SPSSإلغراض البحث فقد قمنا يف تفريغ وحتليل البياانت من خالل برانمج )
(، ويعد مقبوال %1لبحث. ومن مث مت استعمال مستوى املعنوية )وحتقيق األهداف املوضوعة يف إطار ا

جريت على مصرف بغداد وقد مت استعمال ( لتفسري نتائج الدراسة اليت أ%99ويقابله مستوى ثقة يساوي )
 األساليب اإلحصائية اآلتية:

ار وقياس صـــدق وثبات االســـتبانة: مت اختبار درجة املصـــداقية مبعامل الفا كرومباخ وذلك لغرض اختب .1
ة عن أســـــئلة االســـــتبانة، إذ يعتمد هذا االختبار درجة املصـــــداقية )االعتمادية( يف االســـــتجاابت الوارد

 ت الداخلي ودرجة االعتمادية ألسئلة االستبانة.على مدى الثبا
 ( معامل ثبات احملور البيئي املستدام2اجلدول رقم )

 معامل الثبات )طريقة ألفا كرو نباخ(
 معامل ألفا كرو نباخ للثبات لفقراتعدد ا اجملال
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 0.667 17 األداء البيئي املستدام 
( معامالت االرتباط بني كل فقرة من 3قياس االتســـــــــاق الداخلي لفقرات االســـــــــتبانة: يبني اجلدول ) .2

فقرات االستبانة اخلاصة يف مصرف بغداد والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط 
د فقرات االســــــتبانة (، وبذلك تع0.05الظاهرة هي معنوية إحصــــــائيا عند مســــــتوى أمهية إحصــــــائية )

 اخلاصة يف إدارة املصرف صادقة ملا وضعت لقياسه.
 ( نتائج فقرات االستبانة3اجلدول رقم )

 الوسط الفقرات ت
 احلسايب

األمهية 
 النسبية

 االحنراف
 املعياري

 معامل
اختبار  االرتباط االختالف

T 

1. 

ان توجه املصارف التجارية حنو 
د حتقيق مبدأ التنمية املستدامة يع

مؤشرا حنو تنامي الوعي البيئي 
 املستدام

4.80 96.00% 0.58 12.08% 0.71 9.79 

2. 

ان التزام املصرف ابلتشريعات 
والتعليمات املنظمة للجانب 
البيئي يعكس الثقافة البيئية 

 إلدارة املصرف

4.60 92.00% 1.09 23.70% 0.93 6.00 

3. 

ان اهتمام إدارة املصرف حنو 
يئي مستدام حتقيق مبدأ أداء ب

يعزز مكانته التنافسية ويعظم 
 ه املاليةعوائد

4.56 91.20% 0.89 19.52% 0.94 5.52 

4. 

ان تنامي الوعي البيئي املستدام 
للمصرف ميكنه من ترشيد 

ينعكس القرارات االستثمارية مبا 
 على تعظم عوائده املالية

4.76 95.20% 0.76 15.97% 0.78 8.71 

5 
ثقافة  يعمل املصرف على نشر

 8.71 0.78 %15.34 0.73 %95.20 4.76 قة بني العاملنيالبيئة الصدي

6 

حتتاج إدارة املصرف ملعلومات 
عن التكاليف البيئية لغرض 
ترشيد القرارات اخلاصة خبفض 

األسباب اليت أو التخلص من 
ميكن أن تؤدي إىل أاثر بيئية 

 سلبية

4.80 96.00% 0.69 14.38% 0.71 9.79 
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7 

االهتمام مبصادر جه حنو ان التو 
الطاقة البديلة يعكس رؤية 

يف تعزيز األداء املصرف ورسالة 
 البيئي املستدام

4.56 91.20% 0.72 15.79% 0.94 5.52 

8 
يستعمل املصرف معايري األيزو 

 4.34 0.84 %19.82 0.88 %88.80 4.44 للمحافظة على البيئة 14031

9 

ان إلزام املصرف اجلهات 
عه بضرورة التخلص املتعاملة م

الضارة ومحاية  من االاثر السلبية
البيئة يعزز مبدأ األداء البيئي 

 املستدام 

4.68 93.60% 0.7 14.96% 0.86 7.14 

10 

ميكن للمصرف أن حيقق اعلى 
معدالت العوائد املالية إذا توجه 
حنو دعم الفرص االستثمارية 

 احملافظة على البيئة

4.60 92.00% 0.82 17.83% 0.94 6.00 

11 

تساعد املعلومات عن التكاليف 
البيئية إدارة املصرف يف حتقيق 
رضا الزابئن بتقدمي خدمات 

 ملشاريع صديقة للبيئة

4.48 89.60% 0.84 18.75% 0.89 4.70 

12 

ان توفري املعلومات عن 
املصرف التكاليف البيئية إلدارة 

 يساعدها يف املفاضلة بني
لرقابة البدائل املختلفة الالزمة 

زز مبدا األداء درجة التلوث مبا يع
 البيئي املستدام

4.48 89.60% 0.79 17.63% 0.89 4.70 

13 

توفر املعلومات عن التكاليف 
البيئية إلدارة املصرف ميكنها من 
حتديد أفضل الفرص اليت ميكن 

التكاليف عن طريقها ختفيض 
بيئية وترشيد استخدام املوارد 

ولة من والطاقات للمشاريع املم
 قبل املصرف

4.60 92.00% 0.84 18.26% 0.94 6.00 
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14 

توفر املعلومات عن التكاليف 
البيئية إلدارة املصرف يساعد يف 
احلصول على ميزة تنافسية عن 
طريق ختفيض األثر البيئي الناتج 

وتقدمي عن تطوير اخلدمات 
خدماهتا ملشاريع صديقة للبيئة 

 مبا حيقق تنامي العوائد املالية

4.60 92.00% 0.58 12.61% 0.94 6.00 

15 

ان استخدام أفضل الطرق يف 
التخلص من املخلفات السلبية 

تقليل التكاليف البيئية  يسهم يف
 ما ينعكس على القيمة املصرفية

4.52 90.40% 0.60 13.27% 0.92 5.09 

16 

ان تبين املصرف ثقافة التنمية 
املستدامة يسهم يف دعم السعر 

املصرف مما يؤثر  لسهم السوقي
 على القيمة املصرفية

4.40 88.00% 0.77 17.50% 0.79 4.00 

17 

ان التزام املصرف بتحسني الواقع 
البيئي للمشاريع االستثمارية 

يف تعظيم  به يسهم اخلاصة
 القيمة املصرفية

4.52 90.40% 0.88 19.47% 0.92 5.09 

 6.3 0.86 %16.87 0.77 %91.95 4.59 املعدل العام 
أظهرت النتائج اإلحصائية ان مجيع فقرات االستبانة حققت معامالت ارتباط ذات قيمة عالية مع . 1

، واليت كانت 2،3،7،10،13،14،15،17،12،11بعضها اذ ان اعلى معدل حصلت علية الفقرات 
 سوبةاحمل T(، فضال عن كوهنا معنوية والذي ظهر من خالل قيمة 0.86اعلى من املعدل العام والبالغ )

 .(2.48واليت كانت اعلى من القيم اجلدولية والبلغة )
. أظهرت النتائج اإلحصائية ان توجه املصارف التجارية حنو حتقيق مبدأ التنمية املستدامة يعزز تنامي 2

( وابحنراف 4.80الوعي البيئي املستدام ويظهر ذلك واضحا من خالل الوسط احلسايب للفقرة االوىل والبالغ )
( واليت كانت أكرب 9.79احملسوبة والبالغة ) T(، ومما يؤكد معنوية هذه الفقرة االوىل ان قيمة 0.58معياري)

للفقرة األوىل  مساوايً  اً حسابي اً (، وكما حققت الفقرة السادسة وسط2.48من قيمتها اجلدولة والبالغة )
 وكانت معنوية أيضا. 0.69ابحنراف معياري 

يف الوسط احلسايب املوزون العام للمحور االول، إذ  اً ناك ارتفاعن ه. أظهرت النتائج اإلحصائية أب3
( معربًا عن تشتيت %16.87(، ومعامل اختالف قدره )0.77(، وابحنراف معياري قدره )4.59بلغ )

(، اذ جند الوسط احلسايب املوزون العام أكرب من الوسط %91.95قليل يف اجاابت العينة ووزن مئوي بلغ )
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(، وهذا يؤكد ان اهتمام املصارف التجارية العراقية يف حتقيق مبدأ التنمية املستدامة يعكس 3لغ)الفرضي البا
 مستوى تنامي الوعي البيئي لديها يف متويل املشاريع االسرتاتيجية املختلفة.

للمتغري املستقل  اً يف ضوء ما تقدم ويف ظل النتائج االحصائية اليت ظهرت اعاله يتضح ان هناك اثر 
ابلوعي البيئي املستدام للمصارف التجارية العراقية على املتغري املستقل واخلاص ابلقيمة املصرفية اص واخل

وابلتايل فان زايدة الوعي البيئي يسهم يف توجه املصارف التجارية العراقية اىل متويل الفرص االستثمارية اليت 
ا اجلانب يسهم يف زايرة رغبة ذديقة للبيئية وهالص تركز على احملافظة على البيئية واليت تقدم خمتلف املنتجات

الزابئن يف التعامل مع هذه املصارف كوهنا تتبىن اشاعة الثقافة البيئية يف متويل فرصها االستثمارية وابلتايل 
 حتقق منافع مالية خمتلفة مما يساهم يف تعظيم القيمة املصرفية.

معنوية بني الوعي البيئي املستدام وتعظيم القيمة لة حتليل االحندار/ ال توجد عالقة إحصائية ذات دال
 املصرفية.

ابلوعي البيئي املستدام للمصارف  ( الرتابط بني املتغري املستقل األول واملقصود2تظهر نتائج اجلدول )
 (0.05)التجارية واملتغري التابع املوصوف ابلقيمة املصرفية، اذ اعتمدت الدراسة يف استخدام مستوى معنوية 

( ومعامل 0.965واستنادا اىل النتائج املستخرجة وفقا منوذج االحندار اخلطي فكان معامل االرتباط )
( وهذا االمر يؤكد بشكل واضح ان تقدمي اخلدمات املصرفية من قبل املصارف التجارية 0.931التحديد )

املصرفية هلذه  القيمةتعظيم عينة البحث ذات الطابع البيئي املستدام ميكن ان يساهم بشكل فاعل يف 
املصارف ونظرا الن معامل االرتباط إجيابيا ميكن االستنتاج ان العالقة ذات داللة إحصائية معنوية كون ان 

( احملسوبة كانت اكرب من القيمة اجلدولية T(، فضال عن ان قيمة )0.05( اقل من مستوى املعنوية )Pقيمة )
للوعي البيئي املستدام على تعظيم القيمة املصرفية وابلتايل  واضحاً  اً ثري ( مما يؤكد ان هناك أت1.671البالغة)

 نرفض فرضية العدم.
 ( االرتباط بني الوعي البيئي املستدام والقيمة املصرفية4اجلدول رقم )

Sig T β 2R R Variable 

 القيمة املصرفية 0.965 0.931 0.966 30.55 0.000
 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع

 أواًل: االستنتاجات
يف االبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية مبا يضمن حتقيق  . حققت عملية التنمية املستدامة توازانً 1

 احلياة السليمة لألجيال احلالية واملستقبلية واحملافظة على الثروات الطبيعية.
ملصارف ئي وبذلك يشار اىل ان ااالجتماعي فضال عن البي. سعت املصارف العراقية اىل حتسني ادائها 2

 العراقية تسعى اىل ان تكون ضمن العمليات التنموية وحتقيق استدامة للسنوات القادمة.
. تسعى املصارف التجارية العراقية وفق إجاابت افراد العينة اىل االرتقاء بثقافتها البيئية من خالل 3

املايل مما ينعكس على تعظيم القيمة  دي وتنمي املور االستثمارية اليت تعزز اجلانب البيئإجياد أفضل الفرص 
 املصرفية.



  

322 

 31: العدد

صرفية اذ كانت اقل من الواحد امل. حقق مصرف بغداد التجاري معدالت منخفضة ابلنسبة للقيمة 4 
سوق  الصحيح ويعود ذلك اىل االخنفاض احلاصل يف سعر السوقي لسهم مصرف بغداد يف تداوالت

 .ل اخلمس سنواتض معدالت صايف األرابح املتحققة خالاألوراق املالية فضال عن اخنفا
للمتغري املستقل واملتمثل ابلوعي البيئي املستدام للمصارف  اً ثر ا. أظهرت النتائج اإلحصائية ان هناك 5

 .التجارية على املتغري التابع واملتمثل ابلقيمة املصرفية
 ثانيًا: التوصيات 

غي على املصارف التجارية لذا ينبملستدام للمصارف واجملتمع، على الرغم من أمهية الوعي البيئي ا .1
العراقية ان تقوم بتعزيز ثقافة افرادها العاملني فضال عن ادارهتا العليا مما يسهم يف وضع اسرتاتيجية فاعلة 

 لبيئية.اهلادفة اىل احملافظة على العوامل احتقق اهداف التنمية املستدامة من خالل متويل الفرص االستثمارية 
. ضرورة تبين املصارف ملفهوم محاية البيئية واحملافظة عليها من خالل إشاعة ثقافة االستخدام األمثل 2

 للموارد الطبيعية كون ذلك سيساعدها يف التحسني من مسعتها وابلتايل تعظيم عوائدها.
والذي يفيد يف احلصول  ف التلوث البيئي على املستوى القومي. ضرورة املسامهة يف إعداد تقارير تكالي3

من متابعة التلوث الناتج عن األنشطة املختلفة للوحدات وإجراء الدراسات الالزمة اليت متكن  على املؤشرات
 خبصوصها.

قة . ضرورة ان يضم العمل البيئي بقوانني وتعليمات حتافظ على الواقع البيئي للبلد كون ان هناك عال4
نظر اىل اجلانب البيئي عن متويل الفرص وانب البيئية اذ البد للمصارف ان تقوية بني املوارد االقتصادية واجل

 االستثمارية املختلفة مبا حيقق عملية توازن بني اجلانب االقتصادي والبيئي.
الدولية مبا يعزز مسعة . ضرورة تطبيق معايري االستدامة البيئية كما هو احلال ابلنسبة ملعايري احملاسبية 5

 ملسامهة يف الورش واملؤمترات املقامة هلذا الغرض.اقية على املستوى الدويل، فضال عن ااملصارف العر 
 المصادر

(،"إشكالية التنمية االقتصادية املستدامة"، من حبوث 2009. بوعبد هللا، علي والسبيت، وسيلة)1
 يلة.ل التنمية املستدامة، اجلزائر، املسامللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظ

(،"دور نظام احملاسبة اخلضراء يف تقييم أداء املؤسسات االقتصادية يف ظل 2009. تيجاين، ابلرقي)2
املتغريات البيئية احلديثة املرتبطة ابلتنمية املستدامة"، من حبوث امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف 

 ة، اجلزائر، املسيلة.ظل التنمية املستدام
ية احملاسبة البيئية يف التنمية املستدامة"، من حبوث امللتقى الدويل حول (،"امه2012يلة). اجلوزي، مج3

 سلوك املنظمة االقتصادية يف ضل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية.
(،"مقومات حتسني أداء املؤسسات االقتصادية يف 2009الزهراء). محادي، نبيل وعبادي، فاطمة 4

التنمية املستدامة،  ة املستدامة"، من حبوث امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظلإطار التنمي
 اجلزائر، املسيلة.
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مة"، (،"معايري قياس وأداء املنظمة يف ظل التنمية املستدا2009. خرخاش، سامية وخرخاش، اندية)5
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 (مقارنة دراسة) وأحكامه مفهومه النقال الهاتف عقد

The Contract of Mobile Phone, Concept and Provisions 

(A Comparative Study) 
 .Hawrah A. Hossein Lect (1) حسين علي حوراء. م

 .Sundus Q. Mohamad Assist. Lect (2)محمد قاسم سندس م.م

 خالصةال

 عنها، االستغناء الميكن تواصل وسيلة أصبحت إذ احلياة ضرورايت من النقال اهلاتف خدمة أصبحت
 خدمة عقد أما االتصاالت، هيئات مع تربمه الذي الرتخيص عقد مبوجب شركات تقدمها اخلدمة وهذه

 جند لذا الربح، هدفها استثمارية شركات وهي االتصاالت شركات شروطه بوضع تنفرد النقال اهلاتف
 أو احلال عليه هو كما  يقبله أما العقد، شروط مناقشة على اليقوى اً مذعن اً فر ط اخلدمة هذه مستهلك

 أهم لتوضيح وأحكامه وماهيتة النقال اهلاتف عقد مفهوم توضيح البحث خالل من حاولنا لذا يرفض،
 وابلتايل خدمة بيع عقد هو هل العقد طبيعة وماهية االتصاالت شركات عاتق على تقع اليت االلتزامات

 حيق ومىت اإلجيار، عقد أحكام عليه تنطبق وابلتايل خدمة إجيار عقد هو أم البيع عقد أحكام عليه بقتنط
 ؟العقد إهناء للمشرتك

 .اهلاتف عقد فتاحية:امل الكلمات
Abstract 
Mobile service become a necessity of life as it has become a means of 

communication cannot be dispensed with and this service provided by 

companies under the license contract concluded with the telecommunication 

bodies while the mobile service contract is un pique to the conditions of 

telecommunication companies which are investment for profit we do not 

                                                        
 .كربالء  جامعة /العلوم كلية  -1
 .كربالء  جامعة /اهلندسة كلية  -2
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 have the right to discuss the tems of the contract accept it as it or reject so 

we turned through bribe study to clarify the most important obligation in 

cumbent on telecommunication companies and what is the nature of the 

contract of sale or is it a service lease and there for the terms of the lease 

apply to it and when the participant has the right to terminate the contract. 

Keys word Phone contract 

 المقدمة

 تحديد موضوع البحث :أواًل
على أن يكون يف وهو ما استلزم منه  ،من املسائل املعروفة لدى اجلميع ابن اإلنسان اجتماعي بطبعه

ل وتواصل مع االخرين منذ زمن طويل، وقد اختذ هذا االتصال صورا شىت كانت بدائية يف أول األمر اتصا
ن طريق الرسل وشهدت وسائل االتصال تطوراً وذلك ابخرتاع غراهام بيل جلهاز اهلاتف كإرسال الرسائل ع

احلد بل استمر ابلبحث حىت أسفر ذلك  التلفون وعلى الرغم من ذلك مل يتوقف اجلهد البشري عند هذا
 عن إجياد وسائل اتصال حديثة من بينها التلكس والفاكس واالنرتنت واهلواتف املتنقلة.

  اختياره وسبب البحث هميةأ :ثانيًا
 إذ ،والفقهاء املشرعني قبل من إليه ابالنتباه جدير أمر ،هحكاماو  النقال اهلاتف عقد مفهوم معاجلة نَّ إ

 كثرية  قانونية مشاكل ونشوء ،العملي الواقع يف العقد هذا شيوع فان لذا جدا العهد حديثة مةداخل هذه أن
 القانونية القواعد وضوح وعدم العراق، يف وخاصة الالزمة احللول بوضع الكفيلة التشريعات وغياب ،عنه
 فالكشف واحلقوق لتزاماتالا من مجلة يتضمن النقال اهلاتف عقد أن إىل ابإلضافة ،كلها  لةأاملس تعاجل اليت
 النطبقت خدمة بيع عقد النقال اهلاتف عقد كان  فلو األساسية األمور من حتكمه اليت القانونية القواعد عن

 حتديد فعند لذا اإلجيار عقد أحكام عليه النطبقت خدمة إجيار عقد كان  ولو ،البيع عقد أحكام عليه
 .للمشرتك احلماية من قدر توفري ابإلمكان النقال اهلاتف عقد طبيعة

 مشكلة البحث :ثالثًا
أضحت ضرورة ملحة من ضرورات مل يعد استخدام اهلواتف النقالة واقتنائها من األمور الكمالية بل 

أن مل يكن ألمجعها، وأدى ذلك إىل ظهور شرحية كبرية من ، احلياة املعاصرة ابلنسبة ألغلب أفراد اجملتمع
مبوجب  االلتزامات من جمموعة عليهم الة والذين تثبت هلم احلقوق ويكوناملستهلكني خلدمة اهلواتف النق

واحلقوق اليت يتمتع مستهلك خدمة اهلواتف  ،االتصاالت اجملهزةعقود االشرتاك املربمة بينهم وبني شركة 
ة املتنقلة يتميز هبا يف كثري من األوجه من حقوق مستهلكي املنتجات واخلدمات األخرى وذلك نظرا للطبيع

تثور مشكلة البحث حول ماهية حقوق املشرتك وماهي ضماانته جتاه طمع الشركات  ،اخلاصة اليت يتميز هبا
 ؟هلذه اخلدمةاملزودة 
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 تهوخط منهجية البحث :رابعًا
موجز أهم أحكام عقد اهلاتف النقال من خالل تقسيم موضوع على مبحثني نتناول بشكل  سنوضح

تف النقال بعد تقسيم املبحث على مطلبني خصصنا املطلب األول يف املبحث األول مفهوم عقد اهلا
قسيمه على فرعني بينا يف الفرع األول تعريف العقد د تلتعريف عقد اهلاتف النقال وبيان أهم خصائصه بع

ويف الفرع الثاين خصائص عقد اهلاتف النقال ووضحنا يف املطلب الثاين الطبيعة القانونية لعقد اهلاتف 
صنا الفرع األول لتوضيح عقد اهلاتف النقال بعده عقد توريد إجيار خدمة وخصصنا الفرع الثاين النقال خص

النقال بعده عقد إجيار خدمة وسنتناول يف املبحث الثاين التزامات طريف العقد )عقد  لتوضيح عقد اهلاتف
يم املطلب على فرعني اهلاتف النقال( بينما سيكون موضوع املطلب األول التزامات طريف العقد بعد تقس

ع الثاين التزامات تناولنا يف الفرع األول التزامات الشركة )مقدم اخلدمة شركة االتصاالت( وتناولنا يف الفر 
لى فرعني سنبني يف عاملشرتك وسنتناول يف املطلب الثاين انتهاء العقد من قبل طرفيه بعد تقسيم املطلب 

دمة )شركة االتصاالت( وسنخصص الفرع الثاين لتوضيح إهناء الفرع األول إهناء العقد من قبل مزود اخل
 .لعقد من قبل املشرتكا

 المبحث األول

 ،مفهوم عقد اهلاتف النقال جيب الوقوف على تعريفه وبيان خصائصه واالحاطة ابلتزامات طرفيهلبيان 
 ما سنوضح يف اثنيهماينب ،وهذا ما سنبينه تباعاً من خالل مطلبني سنبني يف أوهلما تعريف العقد وخصائصه

 .التزامات طريف العقد
 املطلب األول: تعريف العقد وخصائصه

يوجد تعريف حمدد هلذه العقود وإمنا هناك تعريفات لعقود االشرتاك بشكل عام يف جمال االتصاالت ال
 لذا سنوضح تعريف عقد اهلاتف النقال ،واليت هي جزء من العقود حمل البحث بني الشركة واملستخدم

طلب على فرعني سنوضح الفرع األول لتعريف العقد وخنصص الفرع وبيان أهم خصائصه بعد تقسيم هذا امل
 ين لتوضيح أهم خصائصه.الثا

 الفرع األول: تعريف العقد )عقد اهلاتف النقال(
عقد خاص لالشرتاك بشبكة  أبنهعرفه البعض ) "إذ ،اختلف الفقه يف تعريفه لعقد اهلاتف النقال

اغبني يف احلصول على خدمات اهلاتف النقال من الشركات اليت تقدم النقالة، والذي يربم ما بني الر  اهلواتف
 .(3)"االشرتاك مقابل الدفع املسبق من قبل املشرتك( خدمة

انه  أال منه، األساسيةوكذلك بني االلتزامات  ،وأطرافهقد حدد نوع العقد  التعريف السابق، أننالحظ 
)عقد من العقود  "أبنهتعريفه  إىلمن الفقه  آخرو من عقود املدة، ويذهب جانب لعقد ههذا ا أنمل يذكر 

تربم بني مقدم هذه اخلدمة )شركة االتصاالت( وبني الراغب ابحلصول على هذه  ،اةاخلاصة وغري املسم
                                                        

 اجمللد ،النهرين جامعة احلقوق، كلية  جملة يف منشور حبث ،النقال اهلاتف خدمات جتهيز عقود ،مشعل منعم سالم.انظر د -3
 :االلكرتوين املوقع على متاحة مقالة ،اإلذعان وعقد االتصاالت كةشر  ،الشهواين حيىي ،158 ص ،2006 ،(17) العدد( 9)

httpll:www.oroblaw.org. 
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مني اتصاله بتقدمي خدمة االتصال للطرف الثاين عن طريق أت األوليلتزم مبوجبه الطرف  اخلدمة )املشرتك(، 
)العقد نهأب ه البعضكما يعرف  ،دفع مادي معلوم من الطرف الثاين قبالةابلشبكة خالل فرتة زمنية حمددة 

فيه وهو شركة االتصاالت يتمثل بتجهيز العميل خبدمة  األولالذي ينطوي على التزام من قبل الطرف 
تزام شركة االتصاالت بتجهيز مباشرة على الالتعريف ركز  أن، ويبدو "اشرتاك بنظام البطاقة املدفوعة مقدما(

انه مل يبني طبيعة هذا العقد، وطبيعة اخلدمة اليت تلزم شركة االتصاالت بتقدميها  أال، (4)العميل خبدمة اشرتاك
واملرخص له والذي  كبني املستهل)العقد املربم " أبنهيعرفه  إذعليه عقد االشرتاك  أطلقوالبعض  ،للعميل

الشرتاك( هي تسمية )عقد ا أن، ("خدمة اهلواتف املتنقلة للمستهلك لقاء اجر األخريا مبوجبه يقدم هذ
تسمية عادة تشمل الكثري من العقود كعقد االشرتاك يف خدمات االنرتنت وعقد االشرتاك يف قواعد 

 .(5)املعلومات االلكرتونية 
 خصائ  عقد اهلاتف النقال: الفرع الثاين

اخلصائص ميكن ردها إىل طائفتني، األوىل هي  مة اهلاتف النقال بعدد منيتميز عقد االشرتاك يف خد
خلصائص العامة اليت يلتقي هبا مع العقود املدنية األخرى، والثانية هي اخلصائص أو السمات اخلاصة به ا

 -دون غريه من العقود:
  اإلذعان عقود من النقال اهلاتف عقد :أوالا 
 حمكومة ،(املشرتك) األطراف احد إرادة تكون إذ اإلذعان، صفة ظهور النقال اهلاتف عقد خصائص من

احملرتفة فال يكون  ابلشركة املتخصصة واملتمثل اقتصادايً، األقوى اآلخر الطرف عليه ميليها اليت ابلشروط
أال االستجابة واإلذعان للشركة دون أن يتمكن من مناقشتها، أو تعديل  (6)للطرف الضعيف )املشرتك(

اد تكون حمتكرة من جهة وهي تك ،يتعلق عادة عقد اإلذعان بسلع وخدمات ضرورية للمستهلكشروطها و 
، ويف هذا اجملال (7)معينة أو جهات معينة وتعرض على اجلمهور بشروط عامة ومماثلة وعلى وجه الدوام 

رية أم تعد من هل تعد خدمة االشرتاك ابهلواتف النقالة خدمة ضرو  ،جند من املفيد أن نطرح التساؤل اآليت
جابة فقد اثبت الواقع العملي أن خدمة اهلواتف النقالة ء عنها؟ لإلالكماليات واليت ابإلمكان االستغنا

أصبحت من اخلدمات الضرورية إذ أصبحت وسيلة تواصل مع اآلخرين يف ظل الظروف الراهنة ويتميز 
يتم عرضها على اجلمهور بذات  عقد اإلذعان أيضا ابن شروطه ينفرد بوضعها احد العاقدين، ومن مث

، وأما أهنا ال حتظى بقبوله (8)ناقشتها فأما أن يقبلها كلها فيتم العقد الشروط وال يسمح للطرف اآلخر مب
بواسطة تقنية اهلاتف النقال إبمكان اجلميع  نوملا كا فال ينعقد العقد وهذا ما جنده يف عقد اهلواتف النقالة،

بل لكون االتصاالت بشكل عام واهلواتف النقالة بشكل خاص تكون التواصل وبشكل أسهل من ذي ق
                                                        

 ،العربية النهضة دار ،األوىل الطبعة ،(مقارنة دراسة) احلديثة االتصال تقنيات عرب التعاقد ،مجال العزيز عبد حامد مسري. د انظر -4
 .79ص ،2009 ،القاهرة
 .84 ص ،2012مصر، ،القانونية الكتب دار احلديثة، االتصاالت لعقد القانوين النظام،يدراحل هللا جاد سعد.انظر د -5
 النهضة دار ،(اإلجيار ،البيع ،املقاولة) املعلومات برامج تقدمي عقود عن الناشئة االلتزامات ،العال عبد حممد مدحت. د انظر -6
 .92 ص ،2001 ،القاهرة العربية،
 .165 ص ،سابق مصدر ،مشعل منعم سالم. د انظر -7
 -:االنرتنت شبكة على متاحة مقالة ،اإلذعان وعقود االتصاالت الشهراين، مصطفى انظر -8

http:llwww.mohamoon.net  
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، البد من تنظيم هذه العالقة من خالل (9)على اتصال مباشر بني املواطنني املشرتكني والشركات اخلاصة 
عقود رمسية تضمن حق كل طرف من خالل احلقوق والواجبات املتبادلة بني أطراف العقد، وعقد اإلذعان 

ومحايته من املقاضاة  ،ةد أطراف العقد بصياغة بنوده وشروطه كما يتوافق ومصلحته اخلاصهو انفراد اح
من شروط تعسفية قد تؤدي إىل  ،دون أن يكون للطرف املقابل احلق يف تعديله أو إلغاء ما يتضمنه العقد

 .( منه167)يف "املادة  1951لسنة  40اإلضرار به وقد عاجل املشرع العراقي يف القانون املدين رقم 
 وال املوجب يضعه مقرر نظام ذي عقد مبشروع التسليم جمرد يف ينحصر االذعان عقود يف القبول -1"
 .مناقشة فيه يقبل

 الشروط هذه تعدل ان للمحكمة جاز تعسفية شروطاً  تضمن قد وكان االذعان بطريق العقد مت اذا -2
 .ذلك خالف على اتفاق كل  ابطالً  ويقع عدالةلا به تقتضي ملا وفقاً  وذلك منها املذعن الطرف تعفي او

 ولو املذعن الطرف مبصلحة ضاراً  االذعان عقود يف الغامضة العبارات تفسري يكون ان جيوز وال -3
 ".دائناً  كان

، (10)ويتعلق عقد اإلذعان بتقدمي سلعة او خدمة حيتاج اليها اجملتمع وال غىن هلا عنها كاالتصاالت 
در قانوان ينظم وحيدد أن تص ،ملؤسسة التشريعية منهب على الدولة وخصوصا اويف سبيل ذلك وغريه جي

طريقة وشروط إصدار عقود اإلذعان يف العراق، وخاصة أن احلياة قد تطورت وتظهر أمهية إصدار هكذا 
تشريع حلماية املستهلك العراقي من حيث استقالل الشركات اخلاصة له ومراقبة عقد اهلاتف النقال اليت 

مكن الدولة من أحكام السيطرة الفعلية على ولكي تت،درها الشركات ملا فيه مصلحة وفائدة للمواطنتص
ذلك ال بد من وجود حمددات تلتزم هبا الشركات العاملة يف العراق ومنها االتصاالت وغريها حىت ال تطمع 

مبنح  مى االحتكار والقياكثريا يف أموال املستهلكني من العامة ومنع كل الوسائل اليت تساعد وتشجع عل
عليه نالحظ "ابن عدم التوازن االقتصادي بني املهين أو احملرتف من جهة ، (11)املنافسة بني اجلميع 

لذا حث املشرع يف غالبية الدول على حماولة محاية املستهلك  ،واملستهلك متلقي اخلدمة من جهة أخرى
هو الطرف  طق والعدالة ذلك أن متلقي اخلدمةوهذه احلماية تربرها ضرورات املن، عرب تقنيات خاصة

الضعيف يف التعاقد عالوة على ذلك أن تلك العقود ويف اغلب األحوال تتعلق حباجيات املستهلك 
واليت قد ال يكون لديه املعلومات واخلربة الكافية يف مثل هذه األحوال مما يتضح  وضرورايته الشخصية "،

القتصادية والتكنولوجية حلماية ية لاللتزامات مل تعد تصمد أمام التغريات النا فيما تقدم أن النظرية التقليد
املستهلك بل أصبحت تلك احلماية ضرورية من خالل تقنيات االستهالك وذلك الن حاجة املستهلك 

 .إىل احلماية القانونية أضحت ضرورة ملحة

                                                        
 -:النظام القانوين لعقد االتصاالت احلديثة، حبث منشور على شبكة االنرتنت ،هالة صالح احلديثي.انظر د -9

http:llwww.nijash.orglcontent. 
 .25 ص ،2002 القاهرة، ،العربية النهضة دار ،االنرتنت عرب التعاقد خصوصية ،جماهد احلسن أبو أسامة. د انظر -10
 ص ،2005 ،القاهرة العربية، النهضة دار الثاين، اجلزء ،املصرية التجارة قانون شرح يف الوسيط ،القليويب مسيحة. د انظر -11

174. 
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 اثنياا: عقد اهلاتف النقال من عقود املدة 
الزمن عنصرًا جوهراي فيه هو العقد الذي يكون  من العقود املمتدة أي "أن عقد اهلاتف النقال

(contract success if ابعتبار الزمن املقياس الذي حيدد فيه حمل العقد، ومثال ذلك عقد اإلجيار إذ حدد )
د وق ،(12)رة؛فيه االلتزامات بقدر الزمن الالزم لتنفيذها والذي يكون الغرض منها هو إشباع حاجات مستم

صل على اخلدمات اخلاصة ابهلاتف النقال خالل هذه املدة تكون هذه املدة قابلة للتجديد واملشرتك حي
هبذا فأن التزام الشركة بتقدمي خدمة  وفيما يتعلق "،(13)وحتدد التزاماته بدفع املقابل املايل حسب هذه املدة

ل تنفيذه واألمر ذاته ينطبق على املقابل هو التزام مستمر طول مدة العقد وال ينتهي عند أو اهلاتف النقال 
 .(14)ايل امل

ويظهر  ،وعليه "فاملنفعة اليت حيصل عليها املشرتك هي مرتبطة مبدة زمنية طاملا انه مقيد ببنود العقد املربم
إذ نالحظ  ،دور املدة بشكل واضح يف العقود املربمة بني املستخدم وشركة االتصاالت وخاصة يف العراق

تخدم الكثري من بنود العقد تتعلق ابملدة مثال حيق توقع بني الشركة واملسماذج من العقود اليت يف بعض الن
للشركة وقف اخلدمة فوراً يف حالة عدم القيام إبعادة شحن وزايدة الرصيد يف املدة احملددة لدورة السماح 

هبذه املدة وإذا ما انتهت مدة  اليت حتددها الشركة لكل فئة من كروت التعبئة"، لذا فان حق املشرتك مرتبط
منوحة لشركات االتصاالت أي مقدم اخلدمة فان العقد املربم بني مقدم اخلدمة واملستخدم الرتاخيص امل

 ينتهي ابنتهاء تلك املدة.
 الطبيعة القانونية لعقد الهاتف النقال :املطلب الثاني

ع خبصوصية ذاتية من حيث احملل الذي يرد بعد أن بينا عقد اهلاتف النقال يعد من العقود احلديثة يتمت
عليه لذلك البد من توضيح ماهية الطبيعة القانونية لعقد اهلاتف النقال من خالل تقسيم املطلب على 

 -فرعني:
 عقد اهلاتف النقال عقد توريد خدمة :الفرع األول

ون التجارة النافذ من األعمال عقد توريد اخلدمة من العقود التجارية اليت عدها املشرع العراقي يف قان نَّ إ
ريف عقد التوريد )العقد الذي يلتزم مبوجبه شخص بتجهيز التجارية الواردة بصيغة مشروع، "وميكن تع

زمنية لقاء مثن أو أجرة  شخص آخر ببعض األموال املنقولة واليت تكون على دفعات متتابعة خالل فرتة
 .(15)بيل البيع أو اإلجارة أو االستعمال("متفق عليها حسبما إذا كان تسليم األموال على س

)أبهنا كل شيء غري مادي  وإذا كان عقد اهلاتف النقال يتضمن توريد خدمة فالبد من تعريف "اخلدمة
كالنقل واملواصالت والتخزين أو ما   ذي منافع اقتصادية لسد حاجات اجلمهور أو دعم االقتصاد القومي

                                                        
 .6ص ،1988 ،املوصل جامعة ،والنشر للطباعة الكتب دار ،املستمرة العقود يف ملدةا دور ،ذنون علي حسن. د - انظر -12
 اي اىل الرقم النقال اهلاتف شركة حيازة حتويل ميكن ال) انه على ينص الذي سيل اسيا عقد من( 8) رقم الشرط انظر -13
 .اخلطية سيل اسيا مبوافقة اال اخر شخص

 ،النهرين جامعة ،احلقوق كلية  احلقوق جملة يف منشور حبث ،النقال اهلاتف خدمات جتهيز عقود ،مشعل منعم سالم.د انظر -14
 .13 ص ،2006 ،(17) العدد ،9 اجمللد

 اجلامعي، الفكر دار ،(حتليلية فقهية دراسة) التوريد لعقود الفقهي التكييف ،نصر يوسف الدين صالح يوسف. د انظر -15
 .ص اإلسكندرية،
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 1984لسنة  30مات التعليمية والصحية( وقانون التجارة العراقي رقم يقدم لإلفراد مبقابل أو بدونه كاخلد
دمات عمال جتاراي"، ونالحظ أن كال العقدين يردان على التزام احد األطراف بتجهيز الطرف اآلخر عد اخل

د( التزام الطرف اآلخر بدفع األجرة، فضال عن قيام احد اطراف العقد )املور  قبالةببعض األموال املنقولة يف 
 ،خالل فرتة زمنية معينة لقاء اجربسلسلة من عمليات تسليم أموال منقولة واليت تكون على دفعات متتابعة 

ام أو فضال عن أن كال العقدين ال يهم فيهما صفة املتعهد والذي ميكن أن يكون ًمن أشخاص القانون الع
فال نرى مانعاً من القياس على عقود اخرى ، "ونظراً لقلة األحكام القضائية املتعلقة هبذا املوضوع (16)اخلاص

ها الفقه والقضاء صورة خاصة من صور عقد توريد اخلدمات كعقد توريد خدمة الكهرابء واملاء والغاز عد
 وخدمات التلفون".

 ار خدمةعقد اهلاتف النقال عقد إجي: الفرع الثاين
 كن املشرتي من القيام ابلتصرف ابملبيععقد اهلاتف النقال يتعارض وفكرة البيع، فبمقتضى البيع يتم نَّ إ
عقد اإلجيار بنص املادة  العراقي املشرع عرف اذ" القانونية، التصرفات مبختلف املالية ذمته من أصبح الذي

متليك منفعة معلومة بعوض معلوم ملدة  )هو 1951لسنة  40( من القانون املدين العراقي رقم 722)
عقد االشرتاك خبدمة اهلاتف النقال  نَّ إاملستأجر من االنتفاع ابملأجور("، معلومة وبه يلتزم املؤجر ان ميكن 

أكثر توافقا مع عقد اإلجيار، ومفهومه منه إىل عقد البيع وذلك أن الطرف األول يف العقد وهو شركة 
ة دمة إىل الطرف الثاين املشرتك دون أن يؤدي ذلك إىل انتقال ملكية اخلدماالتصاالت تتعهد بتوفري اخل

، وإمنا حقه يشبه (17)لتشغيلبشكل هنائي إىل املشرتك، مبعىن انه ليس للمشرتك حق ملكية على بطاقة ا
حبق املستأجر يف االنتفاع ابملأجور، فضال عن ذلك يعد القول ابن حق املشرتك هو حق ملكية مستمد من 

ضي )ال يصح يف العقد اقرتان من القانون املدين العراقي واليت تق (292قد البيع يتناىف "ونص املادة )ع
لذلك لوكان للعميل حق ملكية مبوجب عقد البيع ملا انقضى حقه ،أبجل(" فحق امللكية حق مؤبد امللكية

برأينا الميكن اعتبار عقد اهلاتف النقال  ،بعد انتهاء رخصة شركة االتصاالت، لذلك العقد هو عقد إجيار
ترتتب على عقد اإلجيار يصعب تنفيذها ابلعالقة القانونية  عقد إجيار خدمة إذ أن هناك التزامات جوهرية

املشرتك يف العقد، لكن من شروط احملل يف عقد اإلجيار هي عدم قابلية الشيء املوجودة بني مقدم اخلدمة و 
إلجيار الميكن أن يرد على أشياء ميكن أن تستهلك من أول استعمال هلا وان املأجور لالستهالك الن ا

ابلشيء  على عاتق املستأجر، وهو احملافظة على املأجور ورده يف هناية املدة احملددة لالنتفاع هناك التزاما
ألشياء وهو أمر ال ينطبق على خدمات االتصاالت اليت متثل حمل عقد خدمات اهلاتف النقال بصفتها من ا

مبجرد استعماهلا من  اليت تستهلك مبجرد استعماهلا ويف الوقت نفسه فهي تكون من األشياء اليت تستهلك
 .(18)املستحيل ردها إىل صاحبها 

                                                        
 .40 ص ،سابق مصدر ،ينالد صالح يوسف. د انظر -16
 .34ص 1981 القاهرة، للطباعة، وهدان دار ،األصلية العينية احلقوق ،شنب لبيب حممد. د انظر -17
 ،2009 ،العربية النهضة دار ،(مقارنة دراسة) االلكرتوين التعاقد يف املستهلك محاية،حممود هللا عبد ذيب هللا انظرعبد -18

 .87ص
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 المبحث الثاني: التزامات طرفي العقد وانتهاءه 

ال ميكن أن  ومعىن هذا أن إرادة واحدة،ميثل العقد تطابق إرادتني أو أكثر لغرض ترتيب آاثر قانونية
هلاتف النقال الخيرج عن عقد اوان  ،تكون عقداً بل جيب لتكوينه اجتماع إرادتني لرتتيب اثر قانوين معني

، وعند (19)األصل أعاله فيجب أن تكون هناك إرادة صادرة من طرف ميكن أن حتظى بقبول طرف آخر 
أن من حق طريف العقد إهناءه يف حالة  ابإلضافة إىل ،انعقاد العقد ترتتب التزامات على عاتق طريف العقد
بعد تقسيم املبحث على مطلبني خنصص املطلب األول  إذ ما أخل احد طرفيه ابلتزاماته وهذا ما سنوضحه

 الثاين لتوضيح انتهاء العقد. لتوضيح التزامات طريف العقد واملطلب
 املطلب األول: التزامات طريف عقد الهاتف النقال

قع على عاتق مقدم اخلدمة جتاه املشرتك، إذ أن على مقدم اخلدمة إعالم املشرتك هناك عدة التزامات ت
وتوصيل هذه اخلدمة إىل املشرتك، تقابلها  ،وكذلك التزام مقدم اخلدمة بتقدمي أفضل اخلدمات ،وتبصريه

ك بدفع املقابل التزامات املشرتك جتاه مقدم اخلدمة إذ يقع على عاتق املشرتك التزامات أمهها هو التزام املشرت 
قسيم املطلب على فرعني خنصص املايل والتزامه ابحرتام تعليمات مقدم اخلدمة، وهذا ما سنوضحه بعد ت

 ثاين لتوضيح التزامات املشرتك.الفرع األول لتوضيح التزامات مقدم اخلدمة وخنصص الفرع ال
 التزامات مقدم اخلدمة )شركات اهلاتف النقال(: الفرع األول
زم االشرتاك يف خدمة اهلاتف النقال على عاتق مزود هذه اخلدمة جمموعة من االلتزامات يلت يفرض عقد

وسوف نوضح  ،بتنفيذها خالل مراحل متعددة، من اجل متكني املشرتك من احلصول على أفضل خدمة
 .األسعار ريتغي أهم التزامني وهو االلتزام بتبصري املشرتك وااللتزام الثاين هو التزام مقدم اخلدمة بعدم

 التزام مقدم اخلدمة ابإلعالم والتبصري -:أوالا 
التبصري البد من توضيح معىن املشرتك يف خدمة م مقدم اخلدمة ابإلعالم و قبل البدء يف حتديد التزا

لكن  ،فنالحظ أبنه ال يوجد تعريف دقيق للمشرتك يف خدمة اهلاتف النقال يف كتب الفقه ،اهلاتف النقال
إذ يعرف )أبنه الشخص  ،ميكن أن نستمد تعريفه من تعريفات مشاهبة له ومنها عقود وخدمات املعلومات

 .(20)لنهائي من املعلومات مهما تقدر الوسائط(يعي أو املعنوي املستفيد االطب
وهو من وجهة نظر قانونية كل  ،لذلك ميكن أن نصف املشرتك يف خدمة اهلاتف النقال ابملستهلك

 يربم عقداً يهدف من ورائه احلصول على شيء حيتاجه يف أموره العادية. شخص
ن قانون محاية املستهلك رقم الفقرة اخلامسة من املادة األوىل م وقد عرف املشرع العراقي املستهلك يف

ستهلك 2010( لسنة 1)
ُ
 اإلفادة بقصد خدمة أو بسلعة يتزود الذي املعنوي أو الطبيعي الشخص: "امل

 منها

                                                        
 ندمي، مطبعة ،اخلامسة الطبعة ،األول اجلزء ،االلتزام مصادر ،املدين القانون شرح يف املوجز ،احلكيم اجمليد عبد. د انظر -19

 .75 ص ،1977 ،بغداد
 ،اآليل احلاسب بواسطة للبياانت اآللية واملعاجلة املعلوماتية املشورة لعقد قانوين نظام إرساء حنو ،سعد حممود أمحد .د انظر -20

 .97 ص القاهرة، لعربية،ا النهضة دار ،األوىل الطبعة
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قد تناول املشرع املصري تعريفاً للمستهلك يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من قانون محاية املستهلك و 
 إلشباع املنتجات أحد إليه يقدم اعتباري أو طبيعي شخص كل  -:"املستهلك 2018 لسنة (181م )رق

 اخلصوص". هبذا معه التعاقد أو التعامل جيرى أو التجارية، غري أو احلرفية غري أو املهنية غري حاجاته
لذي مر ااأل ،ومن خالل ماتقدم يعد املشرتك يف عقود خدمات االتصاالت مستهلكا هلذه اخلدمة

يدعوان إىل محاية املستهلك وتوضيح أهم التزامات مقدم اخلدمة اجتاه املستهلك هو التزامها إبعالم وتبصري 
بتبصري املشرتك يف خدمة اهلاتف النقال هو ذاته االلتزام بتبصري  ومن هنا فان مضمون االلتزام ،املستهلك

ة واملؤثرة اليت تدفعه إىل اإلقدام على التعاقد أو املستهلك ويقصد ابإلعالم هو "إحاطته ابملعلومات اهلام
ك فهي ملزمة إبعالم املشرت  مهين   اإلحجام عنه" وابعتبار إن الشركات املزودة خلدمة اهلاتف ابئع حمرتف  

 .(21)ابلصفات اجلوهرية للخدمة 
ت الضرورية لتنفيذ ومضمون االلتزام ابإلعالم هو التزام مقدم اخلدمة إبعالم املشرتك ابملعلومات والبياان

فهو يثق يف قدراته أبنه سيقدم ،تعقد االشرتاك ذلك أن املشرتك عندما يتعاقد مع مقدم خدمات االتصاال
"ويتضمن االلتزام  ،و من التعاقد وابلشكل الذي يتفق مع ضوابط املهنةأفضل الوسائل لتحقيق اهلدف املرج

املشرتك بكيفية التعامل مع املعطيات التقنية الالزمة  يف جمال االشرتاك خبدمات االتصاالت التزاما إبعالم
 وخطوات االستخدام، هذا كيفية  وتوضيح األمثل ابالستخدام اإلعالم ذه اخلدمات وأيضالالستفادة من ه

 ،املشرتك جتاه اخلدمة مقدم على املفروض وااللتزام املعلومات من وغريها البياانت إدخال وطرائق التشغيل
 الصفات ضمن ومن التعاقد حمل ابخلدمة اخلاصة اجلوهرية ابلصفة املتعلقة املعلومات لكب يتعلق أن جيب

 .(22) التعاقد حمل اخلدمة بسعر املشرتك تبصري اخلدمة مقدم عاتق على يقع إذ اخلدمة مثن حتديد اجلوهرية
 الذكر سالف اقيالعر  املستهلك محاية قانون من السابعة املادة من األوىل الفقرة من نستخلص ان وميكن

 -:أييت مبا واملعلن اجملهز يلزم"  والتبصري ابألعالم االلتزام
 " للمنتج الكاملة واملكوانت واملواصفات البياانت تثبيت من التأكد: أوالً 
 مقدم التزام اىل الذكر سالف املستهلك محاية قانون من الرابعة املادة نص يف املصري املشرع أشار وقد
 وعلى املنتجات، عن اجلوهرية البياانت جبميع املستهلك إبعالم املورد يلتزم" والتبصري ابالعالم اخلدمة

 هلذا التنفيذية الالئحة حتددها أخرى بياانت وأي األساسية، وخصائصه وصفاته ومثنه املنتج مصدر األخص
 ".املنتج طبيعة حبسب القانون

( من القانون املدين الفرنسي إىل 1129املادة ) وجند ان املشرع الفرنسي قد تناول االلتزام ابالعالم يف
حتديد جودة اخلدمة من العناصر اجلوهرية واألساسية اليت جيب االتفاق عليها عند التعاقد لذلك اعتبار 

اليت يستمر فيها تقدمي اخلدمة  على املزود أن يبني على وجه اخلصوص اخلصائص الكمية والكيفية واملدة
هو التزام جيد أساسه يف مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود أو يف ،(23)عالم املشرتك والتزام مقدم اخلدمة إب

                                                        
 للعلوم االنبار جامعة جملة يف منشور حبث ،النقالة اهلواتف ملشرتكي القانونية احلماية رشيد، الدين صفاء أقدس. د انظر -21
 .34 ص ،2012 اخلامسة، السنة ،الرابع العدد ،والسياسية القانونية

 .48 ص ،1996 ،القاهرة العربية، النهضة دار،األوىل الطبعة،قدالع يف ابإلفصاح االلتزام السالم، عبد سعد سعيد. د انظر -22
 جامعة جملة يف منشور حبث ،احلديثة االتصال أجهزة استعمال إساءة عن النامجة املدنية املسؤولية ،هللا عبد عاشور عامر. د -23

 .65 ص ،2011 ،الثالث العدد ،والسياسية القانونية للعلوم االنبار
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 أن على الفقهي واجب التعاون واملشاركة بني مقدم اخلدمة ومستخدمها عند تنفيذ العقد وينعقد اإلمجاع 
حقيق التزام بت عناية وليس ببذل التزام هو النقال اهلاتف خدمة عقد يف املستخدم إبعالم التعاقدي االلتزام
 .(24)نتيجة

 التزام مقدم اخلدمة بعدم تغيري األسعار -اثنياا:
فاألصل أن مقدم اخلدمة ال ميلك سوى  ،جيب ان يتضمن عقد اهلاتف النقال حدود معينة لألسعار

تنفيذ العقد كما مت االتفاق عليه دون أن يكون ملقدم اخلدمة احلق يف تعديل او تغيري بنود العقد أو من 
من القانون املدين العراقي واليت نصت  146وذلك تطبيقا حلكم الفقرة األوىل من املادة  ،مة االشرتاكقي

وال جيوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله إال مبقتضى نص يف القانون  على "إذا نفذ العقد كان الزما
 ابلرتاضي".

ن لتعريفات األسعار ابلنسبة للعقود اليت منه على انه "يكو  895كما نصت الفقرة األوىل من املادة 
 قضي به".م مع عمالئه قوة القانون الذي ال جيوز للمتعاقدين أن يتفقا على خالف ما ييربمها امللتز 

ويتبني من النصوص املتقدمة أبنه الجيوز ملقدم اخلدمة تغيري األسعار املتفق عليها مبوجب عقد الرتخيص 
وإال ألزم بتعويض املشرتك مبا يلحق به من أضرار، وكذلك نص قانون  ،(25)ت املربم بينه وبني هيئة االتصاال

واليت تنص على "حيدد الرتخيص  25من املادة  يف "الفقرة السادسة هاالتصاالت املصري على املوضوع نفس
الصادر التزامات املرخص له واليت تشمل على األخص ما أييت )حتديد سعر اخلدمة وطريقة التحصيل 

 لتزام ابإلعالن عن ذلك".واال
إىل نقطة ابعد  2003( لسنة 10من قانون االتصاالت رقم ) 26وقد ذهب املشرع املصري يف املادة 

ية مستخدمي اهلواتف املتنقلة إذ أانط القانون مهمة حتديد األسعار ابجلهاز القومي لالتصاالت يف سبيل محا
لدراسات املقدمة هلا من قبل املرخص له او طالب والذي له يف هذا السبيل االسرتشاد ابملقرتحات وا

ومن خالل النص املتقدم فان شركة االتصاالت ال تستطيع فرض تسعرية جديدة أو تغيري  ،الرتخيص
وكذلك فان على الشركات اجملهزة خلدمة اهلاتف النقال ضرورة  ،على حنو خيالف عقد الرتخيص،التسعرية

يق الرسائل ابلتغيريات اليت جتريها على التسعرية سواء عن طر  ،خلدمةإعالم املستهلكني املشرتكني هبذه ا
 .(26)القصرية أو االنرتنت أو الصحافة أو الربيد 

 التزامات املشرت  يف خدمة اهلاتف النقال: الفرع الثاين
 ،دمةيلتزم املشرتك يف خدمة اهلاتف النقال ابلتزامات معينة سببها االلتزامات اليت يتحملها مزود تلك اخل

 -:وينحصر نطاقها يف التزامني ومها على النحو االيت

                                                        
 ،اجلامعية الثقافة مؤسسة( اخلدمات ،الربامج،اآليل احلاسب) املعلومات لعقد القانونية الطبيعة ،عمران دحمم السيد.د انظر -24

 .104 ص ،1992 ،اإلسكندرية
 .21ص ،الدولية العلمية الدار للنشر، الثقافة دار ،(مقارنة دراسة) الرتخيص عقد ،اجلبوري محيد عزيز عالء. د انظر -25
 .45 ص سابق، مصدر ،دمحي عزيز عالء.د انظر -26



  

 نة(عقد اهلاتف النقال مفهومه وأحكامه )دراسة مقار  

335 

 أوال: التزام املشرت  بدفع املقابل املايل
يعد التزام العميل املشرتك بدفع مبلغ االشرتاك من االلتزامات الرئيسة املفروضة على عاتقه، ومن مث أن 

فيلتزم  ،وإال انعدم وجود العقد ،اضي عنهالتزام املشرتك بدفع املقابل النقدي هو التزام أساسي ال ميكن التغ
االنتفاع من خدمة االشرتاك إذ أن عقد اهلاتف النقال من عقود  قبالةبدفع مبلغ االشرتاك  العميل املشرتك

 .(27)املايل  املقابل بدفع املشرتك ويقوم االتصاالت خدمة املعاوضة يقوم مقدم اخلدمة بتقدمي
واملشرتك ن قبل شركة االتصاالت وهذه األخرية تقدم إىل املشرتك م وأن حمل هذا العقد هو وجود اخلدمة

"إال أن التزام املشرتك بدفع هذا املقابل  ،عندما ينتفع من هذه اخلدمة فانه يعطي مقابل وهو مبلغ االشرتاك
أو من حيث طرق تقديره  ،أو من حيث طريقة الوفاء به ،سواء من حيث الوفاء به ،املايل له طبيعة خاصة

من القانون املدين  571لفقرة األوىل من املادة رتك بدفع املقابل املايل هو نص ا"،وان أساس التزام املش
واليت تنص على ان "يلتزم املشرتي بدفع الثمن املتفق عليه وفق الشروط اليت يقررها  ،العراقي سالف الذكر

 العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء".
قدم اخلدمة احلرية بيعة عقد اهلاتف النقال ترتك ملايل له طبيعة خاصة أن "طونقصد ابن دفع املقابل امل

خاصة يف الدول اليت ليس هلا قوانني خاصة ابالتصاالت كما هو عليه احلال  ،يف إعادة تقدير املقابل املايل
يتم قبل االستفادة ن الحتساب املقابل املايل الطريقة األوىل تدعى الدفع املسبق أي ا"وهناك طريقت ،يف العراق

والطريقة الثانية تدعى الدفع الالحق وتتم هذه الطريقة بقيام املشرتك بشراء من خدمات اهلاتف النقال 
 .(28)وتسمى بطريقة الدفع االلكرتوين" ،بطاقة التعبئة

ان طريقة الدفع املسبق هي الطريقة املستخدمة عند أغلب املشرتكني يف العراق ومصر وأكثر الدول 
 ،الدفع بشكل مباشر من قبل املشرتك إىل شركة االتصاالتأما طريقة الدفع الالحق فتتم من خالل  ،بيةالعر 

وتكون  ،ويتم الدفع ابلطريقة العادية وابلنقود املعمول هبا يف البلد ،من خالل الذهاب إىل فروع الشركة
دد يلتزم املشرتك بدفعه إىل شركات االتصاالت اليت جيريها املشرتك اقل كلفة مع وجود مبلغ اشرتاك شهري حم

 لنقال واليت هي بدورها تقدم له اخلدمة.اهلاتف ا
 اثنياا: التزام املشرت  ابلتعاون

يفرضه مبدأ حسن  ،يعد االلتزام ابلتعاون من االلتزامات اجلوهرية يف عقد االشرتاك يف خدمة االنرتنت
تعالم إذ أن تقصري املشرتك يف التحري واالس ،لعقدالنية يف تنفيذ العقود على عاتق املشرتك طيلة مراحل ا

 .(29)يؤثر يف اختياراته ويؤدي به إىل حصوله على خدمة ال تتناسب مع احتياجاته وأغراضه 
ومن مث يؤدي ذلك إىل انعقاد مسؤوليته عن اإلخالل ابلتزامه ويتحمل املشرتك مسؤولية مزود اخلدمة 

احلصول على اخلدمة  ولكي يتمكن العميل املشرتك من ،مة االشرتاكعن تقصريه يف اجناز التزامه بتقدمي خد

                                                        
 ،مصر ،والتوزيع للنشر شتات دار ،(النقال اهلاتف) احلديثة االتصاالت لعقد القانوين النظام ،احليدر هللا جاد سعد. د انظر -27
 .33 ص ،2012

 .85ص  ،2000 االسكندرية، ،املعارف منشاة ،االلكرتونية املسؤولية ،منصور حسني حممد. د -28
 .65 ص ،1996 ،العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ،التعاقد قبل ابإلعالم االلتزام ،امحد مجال خالد. د -29
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 املشرتك عاتق على فيلقى املناسبة الحتياجاته البد له من التعاون مع مزود اخلدمة للحصول على ما يريد 
 .(30) للمواصفات مطابقتها ومدى اخلدمة عن ابالستعالم يقوم أن ،التعاون لتحقيق

هل هو التزام ببذل عناية  ،املشرتك ابلتعاونميل بيعة القانونية اللتزام العوالسؤال الذي يطرح ماهي الط
 أو التزام بتحقيق نتيجة؟

لإلجابة عن هذا التساؤل فقد اختلف الفقه حول طبيعة التزام العميل منهم من يرى أبنه التزام ببذل 
فمهما أبدى العميل املشرتك  وذلك أن تنفيذ العقد يتوقف على تدخل املتعاقد اآلخر مزود اخلدمة ،عناية
تعاون فان االلتزام بتقدمي اخلدمة وحتقيق النتيجة املرجوة من إبرام العقد يقع على عاتق مزود تلك اخلدمة من 

"،بينما الرأي اآلخر يرى ابن "طبيعة التزام العميل املشرتك ابلتعاون هو التزام بتحقيق نتيجة نظرا ألمهية 
 .(31)ق النتيجة املطلوبة به والذي يكون ذا أتثري يف حتقيالدور االجيايب الذي يقوم 

وحنن نرجح الرأي األول ابن التزام العميل هو التزام بذل عناية وذلك الن العميل ليس لديه املعلومات 
وان مقدم اخلدمة هو شركة حمرتفة لديها املعلومات الكافية  ،الكافية عن اخلدمة اليت يرغب يف احلصول عليها

 دمات إىل املشرتك.خالهلا تستطيع أن تقدم أفضل اخل اليت من
 انتهاء عقد االشرتاك من قبل طرفيه: املطلب الثاني

بتنفيذ االلتزامات اليت أنشأها العقد كما أن  ،يعين انتهاء العقد أو انقضاء العقد زوال الرابطة العقدية
املشرتك ت بني مقدم اخلدمة وبني التصاالوعقد ا ،العقد يزول قبل تنفيذ االلتزامات وبعد البدء يف تنفيذه

أي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه فمىت ما اخل احد طرفيه بتنفيذ التزاماته ،هو عقد ملزم للجانبني
وهذا ما سنبينه بعد تقسيم املطلب على فرعني خنصص الفرع  ،حيق للطرف اآلخر فسخ العقد أو إهناءه

ت ونوضح يف الفرع الثاين إهناء عقد ف النقال من قبل شركات االتصاالاألول لتوضيح إهناء عقد اهلات
 اهلاتف النقال من قبل املشرتك.

 االتصاالت إنتهاء عقد االشرتا  من شركات: الفرع األول
يرتب التزامات متبادلة على  ،بينا سابقا ابن من خصائص عقد اهلاتف النقال انه عقد ملزم للجانبني

ستثناء وهو انه إبمكان شركة االتصاالت إهناء عقد قول ابن هلذه القاعدة اميكن ال اال انه ،عاتق طرفيه
وذلك عند إخالل املشرتك أبي بند من بنود العقد، ويشمل ذلك على  (32)اهلاتف النقال يف أحوال معينة 

احلالة حيق سبيل املثال حماولة استخدام البطاقة بشكل احتيايل أو حماولة تفادي إعادة تعبئتها ويف هذه 
فإذا كانت املعلومات أي البياانت اخلاصة لالشرتاك يف عقد  ،د دون إشعار املشرتكللشركة فسخ هذا العق

ويف حالة إذا ختلف املشرتك  ،اهلاتف النقال غري صحيحة فان للشركة فسخ هذا العقد دون إشعار املشرتك

                                                        
 ،2001 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ،املعلومات برامج تقدمي عن الناشئة االلتزامات ،العال عبد مدحت. د -30

 .109 ص
 .110 ص نفسه، املصدر ،العال عبد مدحت. د -31
 كلية  جملة ،النقالة اهلواتف خدمة مستهلكي حلقوق املدنية احلماية ،سليمان محيد داداير القاضي ،جالل يلخل انصر. د -32

 .19 ص ،2010 ،(3) اجمللد ،(8،9) العددان ،املستنصرية جامعة ،احلقوق
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غري مشروعة غري قانونية أو يف أعمال غري يف إعادة تفعيل االشرتاك، وإذا استخدم هاتفه اخللوي بصورة 
 .(33)ونية كارتكاب اجلرائم مشروعة أو غري قان

ويذهب اجمللس الفرنسي لالستهالك يف هذا اخلصوص بضرورة عدم وضع أي نوع من الشروط يف 
ار منفرد واليت مبوجبها يستطيع التحلل من العقد بطريقة تقديرية وبقر واليت تعطي احلق للمورد احملرتف  ،العقد

 .(34)ية املستهلك منهدون مسوغ مشروع وإال فانه نكون بصدد تعسف جيب محا
 انتهاء العقد من قبل املشرت : الفرع الثاين

 ك فرقوهنا االشرتاك، عقد إهناء أو فسخ يف حقه هو النقالة اهلواتف خدمة مستهلكي حقوق أهم من
 املتعاقدين مبعىن إعادة أتيت واليت التنفيذ الفورية ودعقال يف يكون اإلهناء أن إذ والفسخ اإلهناء مصطلحي بني
 .(35)العقد أبرام قبل الطرفان عليها كان  اليت احلالة إىل

إعادة احلالة وملا كان عقد االشرتاك يف خدمة اهلواتف النقالة من العقود املستمرة التنفيذ فانه ال ميكن 
الذي يطرح كيف يتم إهناء عقد االشرتاك ابلنسبة للمشرتك إىل ماكان عليه الطرفان قبل إبرام العقد، والسؤال 

ن عقد جتهيز خدمة اهلواتف املتنقلة تتم لفرتة غري حمددة أوغري معينة لذا كان من املهم منح املستهلك طاملا كا
وقد جتري  ،ى هذا املنوال سارت بعض تشريعات االتصاالتاحلق يف إهناء العقد يف أي وقت يشاء وعل

اخلدمة أو يف شروط عقد االشرتاك فهل حيق للمشرتك يف مثل هذه االت تغيريات يف نوع شركة االتص
 األحوال احلق يف إهناء العقد أم ال؟

ك بتلك التغيريات بينا سابقاً أبنه على الشركة قبل إجرائها ألية تغيريات يف شروط العقد ان تعلم املستهل
لتنفيذ، وابلرغم من إعالم شركة االتصاالت للمستهلك قبل مدة مناسبة وقبل دخول تلك التغيريات حيز ا

ليت ستطرأ على اخلدمة وشروط العقد فان هلذا األخري احلق يف االستمرار ابلشروط اجلديدة ابلتغيريات ا
دفع تعويض للشركة، وان يف حالة ثبوت مسؤولية وكذلك له احلق يف إهناء العقد من دون أن يكون ملزما ب

العميل املشرتك  ء عدم تنفيذ التزاماته يؤدي إىل حتريك هذا االرتباط من خالل منحمزود اخلدمة من جرا
احلق يف عدم تنفيذ التزاماته وأيضا يف حالة عدم رغبته طلب التنفيذ العيين أو تعذر هذا التنفيذ حيق له 

 .(36)طلب فسخ العقد" 
العقود، وطلب الفسخ يف عقد  وهذه األحكام ما هي إال تطبيق ملا هو مقرر يف القواعد العامة يف

اليت ينبغي توفرها يف القواعد العامة للعقود  هاط توفر الشروط نفساالشرتاك يف خدمة االنرتنت فانه يشرت 
قبل مزود اخلدمة  وتتمثل يف وجوب وجود عقد ملزم للجانبني وان يكون هناك عدم تنفيذ للعقد من

                                                        
 جامعة جملة يف شورمن حبث ،احلديثة االتصاالت أجهزة استعمال إساءة عن النامجة املسؤولية ،هللا عبد عاشور عامر. د -33

 .45ص ،2011 الثالث، العدد ،والسياسية القانونية للعلوم االنبار
 الفكر دار ،(مقارنة دراسة) االستهالك عقود يف التعسفية الشروط مواجهة يف املستهلك محاية ،هللا محد حممد هللا محد. د -34

 .100 ص ،1997 ،القاهرة ،العريب
 .165 ص ،1954 ،القاهرة ،الثانية الطبعة ،اجلديد املدين القانون يف االلتزام نظرية ،ستيت ابو حشمت أمحد. د -35
 ص ،2003 القاهرة، العربية، النهضة االتصاالت،دار تنظيم قانون يف العقاب يف التجرمي أحكام،طنطاوي حامد إبراهيم. د -36

90. 
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اشئة عن عقد االشرتاك يف خدمة االنرتنت على إعادة احلال واستعداد العميل املشرتك لتنفيذ التزاماته الن 
 .(37)كان عليه قبل أبرام العقد إىل ما  

 الخاتمة

من النتائج  بعد االنتهاء من توضيح الكثري من املوضوعات واحكام البحث فقد توصلنا اىل عددٍ 
 -واملقرتحات وهي على النحو االيت:

 أوال: النتائج:
يتميز  أصبح إذلطبيعة القانونية هلذا العقد بسمات خاصة انعكست على ايتسم عقد اهلاتف النقال  .1

فهو من العقود امللزمة للجانبني أي عقد تباديل ينشـــــــــئ التزامات متبادلة على عاتق ،خبصـــــــــائص ذاتية
املعاوضــــــة النفعية لكن الذي مييزه هو ظهور مسة اإلذعان فضــــــال عن أن تقدير وهو من عقود  ،طرفيه

 لخدمة وتغيريه مرتوك لسلطة وإرادة الشركة اليت تعمل على تقدمي اخلدمة.العوض املايل ل
ه عقد توريد خدمة والبعض داختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية لعقد اهلاتف النقال البعض يع .2

 إجيار خدمة. ه عقدداآلخر يع
 ا عقد اهلاتف النقال.ه يف حالة إخالل احد طرفيه اباللتزامات اليت يرتبهؤ من حق طريف العقد إهنا .3

 ثانيًا: التوصيات:
ندعو املشـــــرع العراقي إىل تفعيل دور مســـــودة قانون اإلعالم واالتصـــــاالت ملا يف ذلك من أســـــاس يف  .1

 تشريع قانون خاص لالتصاالت يف العراق.
هي جزاءات غري  ،ملرتتبة على مقدم اخلدمة )الشـــــــــــــــركة( يف حالة إخالله ابلتزاماته العقديةاجلزاءات ا .2

اية للمشــــــرتكني وخاصــــــة إذا جلأ املشــــــرتك إىل القضــــــاء بشــــــكل منفرد وكذلك تفعيل افية لتوفري احلمك
 قانون محاية املستهلك وتطبيق أحكامه.

القانون املدين وذلك لتوفري نوع من  نقرتح أن ختصص بنود خاصة بعقد اهلاتف النقال ضمن نصوص .3
 ة ابلتزاماته.احلماية العقدية للمشرتك يف حالة إخالل مقدم اخلدم

 المصادر

 الكتب: أوال
 النهضة دار االتصاالت، تنظيم قانون يف العقاب يف التجرمي أحكام،طنطاوي حامد إبراهيم. د -1

 .2003 القاهرة، العربية،
 مؤسسة( اخلدمات ،الربامج،االيل احلاسب) املعلومات لعقد القانونية الطبيعة ،عمران حممد السيد.د -2
 .1992 ،اإلسكندرية ،اجلامعية الثقافة
 للبياانت اآللية واملعاجلة املعلوماتية املشورة لعقد قانوين نظام إرساء حنو ،سعد حممود أمحد. د -3

 .القاهرة العربية، النهضة دار ،األوىل الطبعة ،اآليل احلاسب بواسطة
                                                        

 .100 ص ،2007 اجلديدة، امعةاجل دار،والشبكات املعلومات جمال يف املسؤولية،رسالن إمساعيل نبيلة -37
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 ،ة،القاهرةانيالث الطبعة ،اجلديد املدين القانون يف االلتزام نظرية ،ستيت ابو حشمت أمحد. د -4
1954. 
 .2002 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،االنرتنت عرب التعاقد خصوصية ،جماهد احلسن أبو أسامة. د -5
 ،املوصل جامعة ،والنشر للطباعة الكتب دار ،املستمرة العقود يف املدة دور ،ذنون علي حسن. د -6

1988. 
 االستهالك عقود يف التعسفية الشروط مواجهة يف املستهلك محاية ،هللا محد حممد هللا محد. د -7

 .1997 ،القاهرة ،العريب الفكر دار ،(مقارنة دراسة)
 .1996، العربية النهضة دار ،مقارنة دراسة ،التعاقد قبل ابإلعالم االلتزام ،امحد مجال خالد. د -8
 ،العربية النهضة دار الثاين، اجلزء ،املصرية التجارة قانون شرح يف الوسيط ،القليويب مسيحة. د -9
 .2005 ،القاهرة

 الطبعة ،(مقارنة دراسة) احلديثة االتصال تقنيات عرب التعاقد ،مجال العزيز عبد حامد مسري. د -10
 .2009،القاهرة،العربية النهضة دار،األوىل

 العربية، النهضة دار،األوىل الطبعة،العقد يف ابإلفصاح االلتزام السالم، عبد سعد سعيد. د -11
 .1996 ،القاهرة

 ،القانونية الكتب دار،احلديثة االتصاالت لعقد القانوين النظام،احليدر هللا جاد سعد.د -12
 .2012،مصر

 النهضة دار ،(مقارنة دراسة) االلكرتوين التعاقد يف املستهلك محاية،حممود هللا عبد ذيب هللا عبد -13
  2009 ،العربية

 ندمي، مطبعة ،األول اجلزء ،االلتزام مصادر ،املدين القانون شرح يف املوجز ،احلكيم اجمليد عبد. د -14
 .1977 ،بغداد ،اخلامسة الطبعة

 العلمية الدار للنشر، الثقافة دار ،(مقارنة دراسة) الرتخيص عقد ،اجلبوري محيد عزيز عالء. د -15
 .الدولية
 .1981 القاهرة، ة،للطباع وهدان دار ،األصلية العينية احلقوق ،شنب لبيب حممد. د -16
 البيع، املقاولة،) املعلومات برامج تقدمي عقود عن الناشئة االلتزامات ،العال عبد حممد مدحت. د -17
 .92 ص ،2001 ،القاهرة العربية، النهضة دار ،(اإلجيار
 .2000 االسكندرية، ،املعارف منشاة ،االلكرتونية املسؤولية ،منصور حسني حممد. د -18
 النهضة دار ،مقارنة دراسة ،املعلومات برامج تقدمي عن الناشئة االلتزامات ،العال عبد مدحت. د -19
 .2001 ،القاهرة ،العربية

 .2007 اجلديدة، اجلامعة دار،والشبكات املعلومات جمال يف املسؤولية،رسالن إمساعيل نبيلة -20
 ،(حتليلية فقهية دراسة) التوريد لعقود الفقهي التكييف ،نصر يوسف الدين صالح يوسف. د -21

 بال سنة طبع. ،اإلسكندرية اجلامعي، الفكر دار
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 والبحوث املجالت: ثانيًا 
 جامعة جملة يف منشور حبث ،النقالة اهلواتف ملشرتكي القانونية احلماية رشيد، الدين صفاء أقدس. د -1
 .2012 اخلامسة، السنة ،الرابع العدد ،والسياسية القانونية للعلوم االنبار
 ،احلقوق كلية  جملة يف منشور حبث ،النقال اهلاتف خدمات جتهيز عقود،مشعل منعم سالم.د -2
 .2006 ،(17) العدد( 9) اجمللد،النهرين جامعة
 حبث ،احلديثة االتصاالت أجهزة استعمال إساءة عن النامجة املسؤولية ،هللا عبد عاشور عامر. د -3
 .2011 الثالث، العدد ،والسياسية ةنونيالقا للعلوم االنبار جامعة جملة يف منشور
 خدمة مستهلكي حلقوق املدنية احلماية ،سليمان محيد داداير القاضي ،جالل خليل انصر. د -4

 .2010 ،(3) اجمللد ،(8،9) العددان ،املستنصرية جامعة ،احلقوق كلية  جملة،النقالة اهلواتف
 ثالثًا: القوانني

 .1948 لسنة 131 رقم املصري املدين القانون -1
 .1951 لسنة 40 رقم العراقي املدين القانون -2
  1984 لسنة 30 رقم العراقي التجارة قانون -3
 .2003 لسنة 10 رقم املصري االتصاالت تنظيم قانون -4
 .2010 لسنة 1 العراقي رقم املستهلك محاية قانون -5
 .2018 لسنة 181 املصري رقم املستهلك محاية قانون -6

  االنرتنت صادررابعًا: م
 االنرتنت شبكة على متاحة مقالة ،اإلذعان وعقود االتصاالت ،الشهراين مصطفى-1

http:llwww.mohamoon.net  
 االنرتنت على منشور حبث ،احلديثة االتصاالت لعقد القانوين النظام ،أحلديثي صالح هالة.د-2

http:llwww.nijash.orglcontent  
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 المحلي الناتج وتحليله في الكلي االقتصاد اتشرمؤ بعض اثر قياس

 (دراسية حالة العراق)االجمالي 

Measurement and Analysis of the Impact of Some 

Indicators of the Macroeconomy on the Gross Domestic 

Product ( Iraq – A Case Study) 
 iWazn-Muhi E. Kadhum Al                     (1) الوزني كاظم عيسى محي

 Battat-Prof. Kadhum Al                                    (2) البطاط كاظم د.أ

 Massudi-Prof. Tawfiq A. Al                (3) المسعودي عباس توفيق د.أ

 الملخص

 يف ... اخل(ً تسهم املتغريات االقتصادية )االستهالك واالستثمار واالنفاق والصادرات واالستريادات و.
اجلذر الرئيس للناتج احمللي اإلمجايل، ذلك لتحقيق حالة التوازن بني اإلمجايل، اذ تشكل  احمللي الناتج تعظيم

 اتباع سياسة العرض الكلي والطلب الكلي وابلتايل حتقيق االستقرار االقتصادي، هنا ال بد ان تربز أمهية
 الكلي االقتصاد متغريات على املناسبة التأثريات أحداث حنو اهلادفة احلكومة توجهات خالل من االنفاق
 من قدرا اجملتمعات من جمتمع حيقق ان املمكن غري ومن، االقتصادي االصالح حتقيق مرحلة اىل وصوال
 عن النظر بغض رئيسا دورا حتقيقها يف مثلت قد احلكومي األنفاق سياسة تكون أن دون واالستقرار النمو

 .االقتصادية مهامها الدولة هيف تؤدي الذي املستوى
Abstract 
Economic variables (consumption, investment, expenditure, exports, 

imports etc…) contribute to the increase of the gross domestic products 

                                                        
 .كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة -1
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -2
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -3
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 (GDP) by achieving balance between aggregate supply and the aggregate 

demand which leads to an economic stability. It is important to follow 

expenditure policy deviced by the government’s targets that aim to produce 

the suitable changes in the overall variables, in order to achieve economic 

reform. It is essential that acommunity follow agovernmental policy in order 

to attain growth and stability regardless of the state’s performance in regard 

of its economic tasks. 

 المقدمة

 يف تسهم املتغريات االقتصادية )االستهالك واالستثمار واالنفاق والصادرات واالستريادات و.... اخل(ً 
ذلك لتحقيق حالة التوازن بني  اإلمجايل،اذ تشكل اجلذر الرئيس للناتج احمللي  اإلمجايل، احمللي الناتج تعظيم

 اتباع سياسة االقتصادي، هنا ال بد ان تربز أمهيةالعرض الكلي والطلب الكلي وابلتايل حتقيق االستقرار 
 الكلي صاداالقت متغريات على املناسبة التأثريات أحداث حنو اهلادفة احلكومة توجهات خالل من االنفاق
 من قدرا اجملتمعات من جمتمع حيقق ان املمكن غري ومن ،االقتصادي االصالح حتقيق مرحلة اىل وصوال
 عن النظر بغض رئيسا دورا حتقيقها يف مثلت قد احلكومي األنفاق سياسة تكون أن دون واالستقرار النمو

 مبستوى ال الدولة مبوقع املالية السياسة ارتباط أن مبعىن ،االقتصادية مهامها الدولة فيه تؤدي الذي املستوى
 ضعف ييؤد ما غالبا إذ ،املؤسسي بوجودها يرتبط أيضا بل ،ابألنفاق خالله من تقوم الذي النطاق

 يفقد هلذا ،عقالين بشكل األنفاق توجيه يف براجمها وفشل الدولة جهود إحباط إىل احلكومية املؤسسات
 واالستقرار. النمو يف سلبا املؤثرة األفعال ضمن وينخرط االجيابية داللته احلكومي األنفاق

 الكلمات املفتاحية: مؤشرات االقتصاد الكلي، االقتصاد العراقي.
 :اهمية البحث

بشكل  هاتسهم يف حتسني مؤشرات التنمية املستدامة وتطوير  خيارات مهمة ابراز يف البحث أمهية تربز
 شاملة اقتصادية تنمية احداث ويسهم يف ،ظروفها مع وينسجم واالجتماعية االقتصادية احلاجات مع يتناغم
 .التنمية املرجوة ن حيققواستثمارها بشكل ميكن ا املتاحة االقتصادية املوارد توظيف خالل من تقود

 مشكلة البحث:

اذ يساهم  ،كونه ميتلك اقتصادًا احادي اجلانب  ،يواجه االقتصاد العراقي اختالالت هيكلية واسعة
القطاع النفطي يف تكوين الناتج احمللي االمجايل بشكل كبري جداً يفوق مسامهة القطاعات االخرى املكونة 

ح هنا هو هل يستطيع العراق ان خيفض من تبعية اقتصاده اىل االيرادات لالقتصاد العراقي، السؤال الذي يطر 
 النفطية؟

 بحث:فرضية ال

ميكن ان تساهم متغريات االقتصاد الكلي يف تعظيم الناتج احمللي االمجايل دون االعتماد بشكل كبري 
 على العوائد النفطية.
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 الهدف من البحث:

عناصر الطلب د من االختالالت اهليكلية من خالل تفعيل اجياد احللول املناسبة اليت قد تسهم يف احل
 الكلي او املسامهة القطاعية.

 هجية البحث:من

 احمللي الناتج يف الكلي االقتصاد مؤشرات بعض اثر لبيان الكمي والتحليل الوصفي املنهج استخدام مت
 .العراق االمجايل يف

 :العراق في الكلية االقتصادية المتغيرات: اوال  

 التأثريات أحداث حنو اهلادفة احلكومة توجهات من خالل حتسني املتغريات االقتصادية أمهية لمتث
 االختالف وينجم ،االقتصادي االصالح حتقيق مرحلة اىل وصوال الكلي االقتصاد متغريات على املناسبة

 تماعيةجاال الظروف اختالف عن االقتصادات كل  ويف الواحدة الدولة يف االقتصادية السياسات يف
 النمو من قدرا اجملتمعات من ومن غري املمكن ان حيقق جمتمع ،اخلاصة التوجهات عن أو ،والسياسية
 عن النظر بغض رئيسيا دورا حتقيقها يف متثل قد حكومية اقتصادية سياسات تكون أن دون واالستقرار

 ال الدولة يعتمد على موقع ليةام سياسة فمثال اتباع ،االقتصادية مهامها الدولة فيه تؤدي الذي املستوى
 يؤدي ما غالبا إذ ،املؤسسي بوجودها يرتبط أيضا بل ،ابألنفاق خالله من تقوم الذي النطاق على مستوى

 هلذا ،عقالين بشكل األنفاق توجيه يف براجمها وفشل الدولة جهود إحباط إىل احلكومية املؤسسات ضعف
 .(4)واالستقرار النمو يف سلبا املؤثرة األفعال ضمن رطنخوي االجيابية داللته احلكومي األنفاق يفقد

ومن اهم هذه  ،االقتصاد العراقي ابمتالكه الكثري من املوارد واملزااي اليت متكنه من حتقيق النموويتسم 
مليار برميل بعد اململكة العربية السعودية ( 143املوارد انه ميتلك اثلث اكرب احتياطي نفطي مؤكد قدر بـ )

وهو ما قدر بنسبة  ،مليار مرت مكعب (3000اضافه اىل امتالكه الحتياطي الغاز الطبيعي والبالغ ) ،اوكند
وال يتوقف االمر عند ذلك احلد بل  ،ما جعله أييت ابملرتبة التاسعة عاملياً  ،%( من االحتياطي العاملي1.7)

ف اىل امتالكه االراضي الزراعية اض ،فضال عن املوارد البشرية املؤهلة ،وجود الكربيت والفوسفات وغريها
وعلى الرغم من امتالك العراق لكل هذه  ،الصاحلة للزراعة واليت متكنه من اقامة مشاريع تنموية خمتلفة

غري ان اقتصاده ظل يعاين من هيمنة القطاع النفطي على الناتج  ،املقومات واالمكانيات واملوارد اهلائلة
 ،التنافسية بني قطاعاته االنتاجية فضالً عن الدور اهلامشي للقطاع اخلاص رةمما افقده القد اإلمجايل،احمللي 

وان ما حققه الناتج احمللي االمجال من منو كان الدور  ،وهذه اهليمنة تعد من اهم مسات االقتصاد العراقي
لة على دو وكذلك ما متيز به االقتصاد العراقي هو هيمنة ال ،االكرب فيه يعود للقطاع النفطي وليس سواه

هذه اهليمنة جاءت من دور القطاع النفطي الذي متلكه الدولة كوهنا املتصرف الوحيد  ،نشاطه االقتصادي
اذ أن تركز املوارد املالية املتأتية من  ،اضف اىل ذلك مسة الشمولية اليت اتسم هبا االقتصاد العراقي ،بعوائده

كزية مشولية يف عملية ختصيص هذه املوارد لتنمية مر الصادرات النفطية بيد الدولة اىل اعتمادها سياسات 
                                                        

 ، االول والعلمياملؤمتر الوطين ،العراق ،واقع االقتصاد العراقي واليات التحول حنو اقتصاد السوق ،عبد الستار عبد اجلبار موسى -4
 .3ص ،2010 ،قسم االقتصاد ،كلية االدارة واالقتصاد  ،اجلامعة املستنصرية
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كما ان ضعف   ،وان سوء ختصيص املوارد جاء نتيجة اسباب سياسية واجتماعية وامنية ،القطاعات االخرى 
 ،القطاع اخلاص نتيجة التهميش من قبل الدولة ابلرغم من مسامهته الكبرية يف العمليات االنتاجية واخلدمية

اذ انه يعاين من تدهور  ،يت اتسم هبا االقتصاد العراقي هو ضعف البنية التحتية لهالومن السمات االخرى 
اضف اىل ذلك رداءة مشاريع البىن  ،وبعدها 2003البىن التحتية بسبب احلروب اليت خاضها قبل عام 

ب وان غيا ،وما يشوب تنفيذ تلك املشاريع من تلكؤ وفساد اداري ومايل ،التحتية ومستواها املتدين
وعدم االستفادة  ،وما يعاين منه االقتصاد العراقي من غياب املشاريع البعيدة املدى ،التخطيط االسرتاتيجي

هذا كله  ،من الفوائد اليت تتوفر لالقتصاد املتحرك حبرية خارج دائرة االقتصاد املقيد خبطط بعيدة املدى
اليت جعلت منه اقتصاداً يتسم ابالختالالت  ،ييضاف اليه اخنفاض مرونة اجلهاز االنتاجي يف االقتصاد العراق

 ،اهليكلية وابلتايل عدم القدرة على مواجهة الطلب املتزايد االمر الذي ادى اىل حدوث موجات التضخم
تنوع يذكر يف الصادرات جاء نتيجة الضعف  أيان اعتماد العراق على االيرادات النفطية دون احداث 

 .(5)القتصاد العراقيا الذي اصاب القاعدة االنتاجية يف
كل ما مت ذكره كان له الدور الكبري من جعل املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد العراقي يكاد 

 ،التجاري امليزان فعدم تنوع الصادرات واالعتماد على الصادرات النفطية واختالل ،يكون دورها هامشياً 
مما جعل معدالت البطالة  ،يعاين منها االقتصاد تضخم اليتوحالة ال ،واالخنفاض الكبري لإلنفاق االستثماري

 ترتفع بشكل كبري مما ادى اىل خلق وضع سياسي واجتماعي واقتصادي غري مستقر.
 ثانيا : االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي:

وان من  ،لةؤشرات اليت تعرب عن مستوى االداء االقتصادي للدو ان الناتج احمللي االمجايل يعد من امل
اذ ان الناتج  ،النقاط الرئيسة ملعرفة موطن اخللل ومعاجلتها من خالل حتليل منو الناتج وهيكله القطاعي

 من البلد هبا مر اليت للظروف نتيجة احمللي االمجايل ابألسعار الثابتة يف العراق كان قد شهد تذبذابً واضحا
 الناتج حبجم التذبذب وهذا ،1990 عام ويتالك حرب بعد عليه االقتصادية العقوابت وفرض حروب
 ،عليها السيطرة ميكن ال واليت العاملية االسعار على تعتمد اليت النفط ايرادات بتذبذب ارتبط قد احمللي

 التغيري حالة بعد االمين للوضع اضافة ،والسياسية االقتصادية للظروف خاضعة كانت  اليت املنتجة والكميات
 .(6) 2003 عام نيسان يف السابق ماحلك بنظام اطاحت اليت

إن الناتج احمللي االمجايل يف العراق يعاين من اختالالت هيكلية خمتلفة ميكن مناقشتها على اساس 
ومن  ،عامةواالختالل اهليكلي للموازنة ال ،وحسب بنود االنفاق ،االختالل حسب القطاعات االقتصادية

 النحو التايل:مث الختالل اهليكلي للتجارة اخلارجية وعلى 

                                                        
 االقتصاد يف الكلي داالقتصا متغريات بعض على احلكومي االنفاق توجيه أثر ،حممد بد القادر امساعيل ،امحد خليل احلسيين -5
 .109ص ،2019 ،1العدد  ،11جملد  ،بلجامعة اب ،العراق ،(2016- 2003) للمدة قياسية دراسة العراقي
 بغداد كلية  جملة ،البشرية والتنمية االقتصادية للمؤشرات حتليلية دراسة وحتدايت فرص العراقي االقتصاد ،بريهي كرمي  فارس -6
 .26ص ،2011 سنة ،العراق - بغداد ،27 العدد ،اجلامعة االقتصادية للعلوم
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 Structural imbalances by:االختالالت الهيكلية حسب القطاعات االقتصادية -أ
economic sectors: 

ان هيمنة قطاع النفط على مكوانت الناتج احمللي االمجايل جعل االقتصاد العراقي يعاين من اختالل يف 
-2003حمللي االمجايل كمتوسط للمدة من اذ شك ل هذا القطاع نسبة كبرية من الناتج ا ،اهليكل االنتاجي

%( من الناتج احمللي 2.3كانت مسامهة قطاع الصناعة التحويلية حوايل )بينما   ،%( 69-32بلغت ) 2015
ع التعدين فكانت نسبة اما قطا  ،%( منه4.8اما القطاع الزراعي فكانت مسامهته تقدر بـ ) ،االمجايل

فنسبتهما من الناتج احمللي االمجايل  (رابء واملاء والبناء والتشييدكهال)بينما قطاع  ،%(2.0املسامهة حوايل )
)وقطاع املواصالت والنقل وقطاع التجارة واملطاعم والفنادق  ،على التوايل %(6.8) ،%(1.6كانت حوايل )

%( على 14.1 ،%7.1 ،%7.3 ،%5.9حبوايل ) تفان نسبها قدر وقطاع املال والتأمني وقطاع اخلدمات( 
فقطاع الزراعة  ،كما يالحظ يف السنوات املتعاقبة بني الزايدة والنقصان  غري مستقرةهذه النسب و  ،التوايل

 ،%2.1) حوايلشهد اخنفاضًا مستمرًا لتصل نسبة مسامهته الفعلية واملتوقعة يف الناتج احمللي االمجايل 
تعدين والصناعات لا)كذلك احلال لقطاع   ،على التوايل 2022 - 2018و 2016-2018 للفرتة %(2.2

 -2015)التحويلية والكهرابء واملاء واملال والتامني واخلدمات احلكومية( كانت نسبها غري مستقرة للفرتة 
د وقطاع النقل ويالحظ ان هناك زايدات نسبية ضئيلة لبعض القطاعات كـ )قطاع البناء والتشيي ،(2.22

%( 8.9و  7.9و  7.5) ـت نسبها املتوقعة تقدر بانك  حيثواملواصالت وقطاع التجارة واملطاعم والفنادق( 
بسبب غياب  ،%(8.4 ،7.8 ،7.5بينما نسبها الفعلية كانت ) ،2020-2018على التوايل للفرتة 

عمل على تطوير وتنمية هذه القطاعات ة اليت توءالسياسات االقتصادية والتشريعات القانونية واالدارة الكف
( 1وهذا ميكن مالحظته من خالل اجلدول ) ، تكوين الناتج احمللي االمجايلواليت تتسم ابألمهية الفائقة يف

 أدانه.
( نسبة مسامهة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي االمجايل يف العراق ملتوسط 1جدول )

 ( نسبة مئوية2022 -2018) ،(2018 -2016) ،(2015 -2003املدة )
القطاعا

 ت
 متوسط

 املدة

 قطاع

الزراع

 ة

 قطاع

التعد

 ين

 القطاع

 النفطي

 قطاع

 الصناعة

التحويلي

 ة

 قطاع

الكهرب

 اء

 والماء

 قطاع

 البناء

والتشي

 يد

 قطاع

 النقل

والمواصال

 ت

قطاع 

 التجارة

والمطاع

 م

 والفنادق

قطاع 

 المال

والتأمي

 ن

قطاع 

 الخدمات

الحكومي

 ة

الناتج 

االجمال

 ي

 المحلي

GDP 

2015-

2003 

4,8 2,0 48,1 2,3 1,6 6,8 5,9 7,3 7,1 14,1 100 

2018-

2016 

2,1 0,2 57.5 0,9 1,1 7,2 7,8 7,4 5,7 10,1 100 

2018-

2022* 

2,2 0,1 57.2 1,1 1,1 7,5 7,9 8,9 4,8 9,2 100 
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 املصادر التالية:اجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد على  
يف العراق )دراسة قياسية الواقع الريعي وااثره على مؤشرات التنمية املستدامة  ،مايح شبيب الشمري -
 .154ص ،2018 ،23العدد  اإلنسانية،جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم  ،(2015-19985للمدة 
 ،التقديرات االولية للناتج احمللي االمجايل ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مجهورية العراق وزارة التخطيط -

 صفحات خمتلفة. ،2019 - 2018 - 2017 - 2016
 .10ص ،2018 ،وزارة التخطيط والتعاون االمنائي العراقية ،اسات والتخطيطبيان للدر مركز ال -
  .61ص ،2022 -2018 ،خطة التنمية الوطنية ،وزارة التطيط والتعاون االمنائي العراقي -

 *توقعات 
 Gross domestic product :الناتج املحلي االجمالي حسب بنود االنفاق -ب

according to spending items: 
( تطور االمهية النسبية ومعدالت منو بنود االنفاق على الناتج احمللي االمجايل 2دول )اجليتضح لنا من 

مث  ،%(85.0حيث كانت االمهية النسبية لالستهالك النهائي هي ) ،2005- 2004يف العراق للفرتة من 
 ،على التوايل 2015 ،2013لعامي  (%67.1 ،%58.8وارتفعت اىل ) 2008%( عام 43.2اخنفضت اىل )

لطلب يف امقابل تذبذب ابألمهية النسبية بني االرتفاع واالخنفاض  2018%( عام 62.2و اخنفضت اىل )
 على السلع واخلدمات.

( ارتفاع االمهية النسبية للصادرات من السلع واخلدمات وبشكل يتوافق مع 2يالحظ من اجلدول )و 
%( عام 97.5الصادرات من السلع واخلدمات حوايل )ت نسبة اذ كان ،ارتفاع قيمة الصادرات النفطية

 ،نفسه%( للعام 90.2كذلك احلال ابلنسبة لواردات السلع واخلدمات فقد قدرت نسبتها بـ )  ،2004
واردات السلع واخلدمات ابالخنفاض ومن مث التذبذب اخنفاضاً وارتفاعاً لتصل  وتواصلت نسبة الصادرات و

 .على التوايل 2019عام %( 14.5) ،%(2.4لتكون )والواردات اىل الصادرات  اىل ادىن مستوى ابلنسبة
 بة مئوية(( )نس2019 -2004( الناتج احمللي االمجايل حسب بنود االنفاق )2جدول )

االستهالك  السنوات
 النهائي

االستهالك 
 العائلي

االستهالك 
 احلكومي

صادرات 
السلع 

 واخلدمات

واردات 
 السلع

 واخلدمات

الناتج 
احمللي 

 االمجايل
2004 85.0 48.2 36.8 97.5 90.2 100.0 
2005 85.0 48.2 36.8 79.7 85.0 100.0 
2006 65.0 35.0 30.0 55.0 41.6 100.0 
2007 63.0 34.0 29.0 55.2 34.3 100.0 
2008 43.2 15.5 27.7 47.9 26.4 100.0 
2009 46.1 21.4 24.7 35.0 34.0 100.0 
2010 51.5 23.6 27.9 37.0 31.2 100.0 
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2011 53.4 34.2 19.2 42.1 27.1 100.0 
2012 53.9 38.1 15.8 42.1 28.0 100.0 
2013 58.8 40.5 18,3 42,1 29,1 100.0 
2014 58.8 41.2 17,6 38,1 29,4 100.0 
2015 67.1 50.1 17,0 31,2 32,1 100.0 
2016 67.4 51.0 16.4 23.7 20.0 100.0 
2017 62.2 44.1 18.1 28.0 23.1 100.0 
2018 9.1 0.6 8.5 37.4 20.5 100.0 
2019 6.9 -5.9 12.8 2.4 14.5 100.0 

 ابالعتماد على املصادر التالية:اجلدول من اعداد الباحث 
صفحات  ،2019 -2004للسنوات من ،التقرير االقتصادي العريب املوحد ،صندوق النقد العريب وآخرون -

 خمتلفة.
للسنوات  ،اجملموعة االحصائية السنويةاجلهاز املركزي لإلحصاء  ،وزارة التخطيط والتعاون االمنائي العراقية -
 لفة.صفحات خمت ،2018 -2004 نم

 Structural imbalance of the public :االختالل الهيكلي للموازنة العامة -ج
budget: 

%( من االيرادات 97ان االيرادات النفطية حسب البياانت ابتت تشكل نسبة عالية جدا تفوق الـ )
بينما مل تتجاوز االيرادات  اإليرادات،ه مما يؤكد اعتماد العراق على هذ ،2019 -2004العامة ملتوسط املدة 
فضالً عن هيمنة القطاع النفطي الذي احدث اختالالً واضحاً يف  ،%( للمدة نفسها3الضريبية ما قيمته )

 2014وهذا ما حصل ابلفعل هناية عام  ،وجعل منها عرضة للتقلبات احلاصلة يف اسعار النفط ،هذا اجلانب
(7). 

من  2019 -2004احمللي االمجايل للمدة من ر االنفاق العام والناتج وميكن مالحظة اجتاهات تطو 
 ( املبني يف ادانه:3خالل اجلدول )

( يف 100= 2004( اجتاهات تطور االنفاق العام والناتج احمللي االمجايل ابألسعار الثابتة )3جدول )
 (مليون دينار) 2019 -2004العراق للمدة 

الناتج احمللي  السنوات
 االمجايل

 ابألسعار الثابتة

النفقات  النفقات اجلارية
 االستثمارية

 امجايل االنفاق
 الفعلي

الرقم 
القياسي 
ألسعار 

امجايل االنفاق 
العام ابألسعار 

 الثابتة

مؤشر 
االجتاه 

                                                        
سلسلة اصدارات مركز البيان  ،العراق ،رؤية مستقبلية 2003يف العراق ما بعد  االصالح االقتصادي ،كرمي سامل حسني  -7

 .11ص ،2018 ،للدراسات والتخطيط
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 31: العدد

املستهل 
 ك 

2004=

100 

العام 
(%) 

2004 29,956,000 29102758 3014733 32117491 100.0 32,117,491 107.2 
2005 34,061,714 21803157 4572018 26375175 137.0 19,251,952 56.5 
2006 36,077,437 32778999 6027680 38806679 209.9 18,488,174 51.2 
2007 31,789,068 31308188.3 7723043.7 39031232 274.6 14,213,849 44.7 
2008 55,209,471 47522700 11880675 59403375 281.9 21,072,499 38.2 
2009 48,209,409 52567000 13091000 65658000 274.0 23,962,773 49.7 
2010 58,575,299 60981000 23678000 84659000 280.7 30,159,957 51.5 
2011 75,139,356 60926000 17832000 78758000 296.4 26,571524 35.4 
2012 125,472,015 75789000 29351000 105140000 214.4 49,039,179 39.1 
2013 85,442,692 78747000 40381000 119128000 320.2 37,204,247 43.5 
2014 83,149,891 77986200 35487400 113473600 327.4 34,659,010 41.7 
2015 66,096,353 51832840 18564670 70397510 326.3 21,574,474 32.6 
2016 67,540,784 51173400 15894000 67067400 326.6 20,535,027 30.4 
2017 79,435,380 59025600 16464500 75490100 327.3 23,064,497 29.0 
2018 213,840,695 67052900 13820300 80873200 328.0 24,656,463 11.5 
2019 287,350,175 95851678 32591374 128443052 239.6 53,607,283 18.7 

 صادر التالية:اجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد على امل
 .387ص ،2015التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،صندوق النقد العريب -
التقارير السنوية والنشرات االحصائية  ،النشرة االحصاءات االقتصادية للدول العربية ،صندوق النقد العريب -

 لسنوات خمتلفة. والفصلية
 ،2014 للسنوات ،متابعات خرباء الصندوق حول العراق ،16/11التقرير القطري رقم  ،قد الدويلصندوق الن -

 .صفحات خمتلفة، 2019
 .صفحات خمتلفة ،2019 - 2015 للسنوات من ،املوازنة العامة ،املاليةوزارة  مجهورية العراق -
 -2017 للسنوات من تقارير اقتصادية ،بغداد ،املديرية العامة لإلحصاء واالحباث ،البنك املركزي العراقي -

2019. 
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ينار ( مليون د32117491ويالحظ من اجلدول اعاله ان االنفاق العام ابألسعار الثابتة قد اخنفض من )
بينما بلغ مؤشر االجتاه العام لإلنفاق العام نسبة  ،2007( مليون دينار عام 14,213,849اىل ) 2004عام 

وذلك نتيجة التحوالت اليت حدثت بعد عام  %(107.2حوايل ) 2004عام اىل الناتج احمللي االمجايل 
وهذا املؤشر  (،%44.7)اىل  2007مث اخذت هذه النسبة ابالخنفاض وبشكل متذبذب لتصل عام  ،2003

 ،يكون اهلدف منه معرفة حجم اجتاهات سياسة االنفاق احلكومي ونسبة أتثريها يف النشاط االقتصادي
ارتفع  هانفس ةومؤشر االجتاه للسن ،( مليون دينار30,159,957اق العام قد بلغ )االنفكان   2010ويف عام 

 ،وهي اعلى نسبة يصل هلا خالل فرتة الدراسة نتيجة ارتفاع اسعار النفط يف السوق العاملية ،%(51.5اىل )
 ،%(32.6) حوايل 2015حىت بلغت عام  اً كبري   اً مث اخذت هذه النسب بعد ان شهدت اسعار النفط اخنفاض

ام للسنوات ومع تزايد االنفاق الع ،نتيجة تذبذب اسعار النفط وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي
اما الناتج احمللي االمجايل  ،( مليون دينار53,607,283بلغ االنفاق العام حوايل ) 2019ففي عام  ،الالحقة

وذلك  ،%(18.7جتاه العام اىل )مؤشر االاخنفض  ،( مليون دينار287,350,175ابألسعار الثابتة فكان )
 ى حد سواء.نتيجة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واسعار النفط عل

 Structural imbalance in foreign ::االختالل الهيكلي يف التجارة الخارجية -د
trade  

الصادرات  %( من امجايل84.6( الصادرات النفطية تشكل نسبة بلغت )4يتضح من خالل اجلدول )
عراقي فضاًل عن تعرض االقتصاد ال ،مما يشري اىل وجود خلل واضح يف هيكل الصادرات ،2004ام لع

مما تسبب يف اخنفاض مستوايت االنتاج والدخل القومي  ،لصدمات قوية انجتة عن ظروف السوق الدولية
 .النموومعدالت 

 -2004طية صادرات العراقية النف( التايل يوضح لنا ال4وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول )
2019. 

 (100=2004) ،(مليون دينار)2019 -2004( هيكل الصادرات العراقية للسنوات 4جدول )
 )نسب مئوية(

 
 السنة

امجايل 
الصادرات 
ابألسعار 

 اجلارية

الرقم 
القياسي 
ألسعار 

 املستهلك 
2004=100 

امجايل 
 الصادرات
ابألسعار 

 الثابتة
 

صادرات النفط 
ابألسعار  اخلام

 اجلارية

صادرات النفط 
اخلام ابألسعار 

 الثابتة

نسبة 
الصادرات 

النفطية/ 
 جمموع

 الصادرات
ابألسعار 

 %()الثابتة
2004 29956000 100.0 29956000 25363132.1 25363132 84.6 
2005 39963900 137.0 29170729 34149516.8 24926654 85.5 
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 2006 48780400 209.9 23239828 43819447.5 20876344 89.8 
2007 51158000 274.6 18630007 47952275.7 17462591 93.7 
2008 79028600 281.9 28034267 74446091.1 26408687 94.2 
2009 51473600 274.0 18785985 46056275.4 16808859 89.5 
2010 63880700 280.7 22757641 60971805.0 21721341 95.4 
2011 96531300 296.4 32567914 94971370.0 32041622 98.4 
2012 112155000 214.4 52311100 115628890.5 53931385 103.1 
2013 108514000 320.2 33889444 104181866.8 32536498 96.0 
2014 103715000 327.4 31678375 99077016.8 30261764 95.5 
2015 67192500 326.3 20592246 60463880.8 18530150 89.9 
2016 55352500 326.6 16948101 48829151.0 14950750 88.2 
2017 75180300 327.3 22969844 96712000.0 29548426 128.6 
2018 115218000 328.0 35127439 102100453.0 31128186 88.6 
2019 105569687 239.6 44060804 93741110.0 39124002 88.8 

 :ث ابالعتماد على املصادر التاليةاجلدول من اعداد الباح
 .صفحات خمتلفة ،2018 -2004 ،االحصاءات االقتصادية عن العراق ،النقد الدويلتقرير صندوق  -
شبكة االقتصاديني  ،2019 -2015قراءة يف املوازانت االحتادية يف العراق لألعوام  ،كامل عالوي كاظم  -

 .7 -4ص ،العراقيني
وات %( للسن88.8 ،%128.6 ،%103.1يف حني بلغت ) ،%(89.8فبلغت ) 2006اما يف عام 

وهذه النتيجة تؤكد مدى اعتماد االقتصاد العراقي على الصادرات  ،( على التوايل2019 ،2017 ،2012)
 النفطية لتغطية االنفاق العام.

 وميكن مناقشة مؤشرات اختالل هيكل التجارة اخلارجية من خالل االيت:
 Foreign trade index toلي االمجايل: رجية اىل الناتج احملمؤشر التجارة اخلا -1

GDP: 
فقد برزت احلاجة اىل استهالك سلع  ،ان االنفتاح االقتصادي كان قد ادى اىل تغري منط املعيشة لألسرة

 .فتاح االقتصاديلذا فان ارتفاع نسبة هذا املؤشر هو دليل على درجة االن ،وخدمات مل تكن معروفة من قبل
( مدى التذبذب ابلنسب املئوية ملؤشر التجارة اخلارجية نسبة اىل الناتج احمللي 5دول )ح اجلويوض

 ،2004%( عام 200.2فقد بلغت هذه النسبة ) ،االمجايل وذلك بسبب احادية الصادرات والتبعية اخلارجية
%( عام 131.9اخرى وصوال اىل ) لرتتفع مرة ،2007%( عام 57.5مث اخنفضت لتصل اىل ما مقداره )

لتعاود هذه  ،نتيجة حالة االنفتاح لالقتصاد العراقي بسبب ارتفاع اسعار النفط يف السوق العاملية، 2008
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مث اخنفضت اىل ادىن مستوى  ،2016%( يف عام 41.0النسب ابلتذبذب بني الزايدة والنقصان حىت بلغت )
( ادانه 5واجلدول ) ،واالقتصاديم االستقرار السياسي نتيجة عد ،2019%( عام 11.2هلا حيث بلغت )

 يوضح مؤشرات االنفتاح االقتصادي للمؤشرات الثالث.
( يوضح مؤشرات االنفتاح االقتصادي )التجاري( يف العراق للمؤشرات الثالثة للفرتة 5جدول )

 )مليون دينار( ،نسب مئوية 2018 -2004
 

 السنة

الناتج 

المحلي 

االجمالي 

باألسعار 

الثابتة 

 مليون دينار

الصادرات 

مليون 

 دينار 

(×) 

االستيراد

ات 

 مليون

 دينار

(M) 

 

الرقم 

 القياسي

ألسعار 

 المستهلك

2004=10

0 

الصادرا

ت 

باألسعار 

 الثابتة

االستيراد

ات 

باألسعار 

 الثابتة

مؤشر 

الصادر

 ات

(×) 

 %

GDP 

مؤشر 

االستيرا

 دات

M)) 

% 

GDP 

مؤشر 

التجار

ة 

الخار

 جية

X+

M 

% 

GDP 

2004 29,956,0

00 

258793

83 

340510

00 

10

0.0 

258793

83 

340510

00 

86.4 113.8 200.

2 

2005 34,061,7

14 

348819

84 

451457

00 

13

7.0 

254613

02 

329530

65 

74.8 96.7 171.

5 

2006 36,077,4

37 

450302

75 

369147

00 

20

9.9 

214532

03 

175868

03 

47.1 48.7 95.8 

2007 31,789,0

68 

501605

30 

314228

00 

27

4.6 

182667

62 

114431

17 

57.5 36.0 57.5 

2008 55,209,4

71 

157026

119 

482498

00 

28

1.9 

557027

73 

171159

27 

100.9 31.0 131.

9 

2009 48,209,4

09 

461331

00 

513261

00 

27

4.0 

168368

97 

187321

53 

34.9 38.9 73.8 

2010 58,575,2

99 

605638

80 

552327

00 

28

0.7 

215760

17 

196767

72 

36.8 33.6 70.4 

2011 75,139,3

56 

932256

00 

603165

00 

29

6.4 

314526

31 

203496

96 

41.9 27.1 69.0 

2012 125,472,

015 

109847

694 

697645

00 

21

4.4 

512349

31 

325394

12 

40.8 25.9 66.7 

2013 85,442,6

92 

107723

280 

788354

00 

32

0.2 

336424

98 

246206

74 

39.4 28.8 68.2 

2014 83,149,8

91 

100777

080 

699488

06 

32

7.4 

307810

26 

213649

37 

37.0 25.7 62.7 
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 31: العدد

 2015 66,096,3

53 

615932

40 

569878

70 

32

6.3 

188762

61 

174648

69 

28.6 26.4 55.0 

2016 67,540,7

84 

495579

60 

407075

20 

32

6.6 

151739

00 

124640

29 

22.5 18.5 41.0 

2017 79,435,3

80 

690709

20 

461315

40 

32

7.3 

211032

44 

140945

73 

26.6 17.7 44.3 

2018 213,840,

695 

100684

000 

457360

00 

32

8.0 

306963

41 

139439

02 

14.4 6.5 20.9 

2019 287,350,

175 

440608

04 

328146

00 

23

9.6 

183893

17 

136955

75 

6.4 4.8 11.2 

 ابالعتماد على املصادر التالية:اجلدول من اعداد الباحث 
صفحات  2012 ،-1997 ،احلساابت القوميةرية مدي اإلمنائي،وزارة التخطيط والتعاون  ،مجهورية العراق -

 خمتلفة.
 .14ص ،2018 ،مديرية احلساابت القومية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط ،مجهورية العراق -

 Index of exports to GDPمؤشر نسبة الصادرات اىل الناتج احمللي االمجايل:  -2
ratio: 

من انتاج سلعة اولية تصديرية واحدة او  هدخلها القومي مستمدهناك دول كثرية تكون نسبة كبرية من 
مؤشراً  تعدهي االخرى فارتفاع نسبة الصادرات من الناتج احمللي االمجايل  ،عدد قليل جدا من السلع

 .لالنفتاح االقتصادي
املدة  ان قيمة الصادرات اىل الناتج احمللي االمجايل اخذت ابلتناقص خاللاعاله ( 5اجلدول )اذ يبني 

ويف عام  ،2006%( عام 47.1اخنفضت اىل ) ،2004%( عام 86.4اذ كانت النسبة ) ،(2007 -2004)
 ،( بسبب االرتفاع الكبري أبسعار النفط%100.9اىل ) 2008مث ازدادت عام  ،%(57.5قدرت ب) 2007

بسبب وذلك  ،%(6.4اىل ) 2019مث اخذت ابالخنفاض للسنوات الالحقة وبشكل متذبذب لتصل عام 
ثريات االزمة املالية وعدم قدرة العراق على زايدة االنتاج النفطي لغرض التصدير وغياب التنوع االقتصادي أت

 واالعتماد على النفط بصورة كلية.
 The ratio of imports toمؤشر نسبة االستريادات اىل الناتج احمللي االمجايل:  -3

GDP: 
لى دالئل مهمة تتعلق مبدى اعتماد الدولة على اخلارج توي عاليت حتان هذا املؤشر يعد من املؤشرات 

اذ ان نسبة االستريادات اىل الناتج احمللي االمجايل تعكس درجة  ،ملقابلة الطلب احمللي من السلع واملنتجات
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%( 20بعاً للخارج اذا شكلت االستريادات نسبة تزيد عن )ات دفاقتصاد الدولة يع ،التبعية للعامل اخلارجي
 .(8)(GDPتج احمللي االمجايل )النا من

كما هو مالحظ   ،وبتحليل نسبة االستريادات اىل الناتج احمللي االمجايل جندها يف حالة تذبذب ايضاً 
اخنفاض نسبة االستريادات اىل الناتج احمللي  ،2008 -2005فقد شهدت املدة  ،( اعاله5يف اجلدول )

 2004عن ما كانت عليه عام  ،%%( على التوايل31.0 ،%36.0 ،%48.7 ،%96.7االمجايل اذ بلغت )
وبلغت عام  ،%(18.5بلغت ) 2016ويف عام  ،2012%( عام 25.9وبلغت ) ،%(113.8اذ بلغت )

ما  ،%(4.8اخنفضت لتصل اىل ادىن مستوى هلا فبلغت حوايل ) 2019ويف عام  ،(%17.7حوايل )2017
خلارجي بسبب ضعف القاعدة االنتاجية احمللية وعدم يعكس درجة انكشاف االقتصاد العراقي على العامل ا

 خلدمات.اهتا على تغطية الطلب احمللي من السلع و قدر 
 :هوتحليل قياس اثر بعض مؤشرات االقتصاد الكلي في الناتج ثالثا :

 Unit Root Testأواًل: اختبار جذر الوحدة 
(، يتضح أبن متغري الناتج احمللي 1)وفق اختبار جذر الوحدة لديكي فولر املوسع واملوضح يف اجلدول 

االمجايل غري مستقر عند املستوى سواء كان بقاطع واجتاه عام ام بوجود قاطع فقط وبدون قاطع واجتاه 
. وكذلك ابلنسبة ملتغري (%5)بدون قاطع واجتاه عام عند مستوى معنوية عام. وقد استقر عند الفرق االول 

. يف حني (%5)ق االول بدون قاطع واجتاه عام عند مستوى معنوية االنفاق اجلاري، اذ استقر عند الفر 
وبدون  (%10)استقر متغري االنفاق االستثماري عند الفرق االول بوجود قاطع فقط عند مستوى معنوية 

. اما متغري الصادرات النفطية قد استقر عند الفرق االول (%1)قاطع واجتاه عام عند مستوى معنوية 
قاطع واجتاه عام عند مستوى  وبدون (%5)اه عام وبوجود قاطع فقط عند مستوى معنوية بوجود قاطع واجت

. بينما استقر متغري االستريادات عند الفرق االول بوجود قاطع فقط عند مستوى معنوية (%1)معنوية 
 .(%1)% وبدون قاطع واجتاه عام عند مستوى معنوية 5

 وحدة( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر ال1جدول )
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 .E-views10اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
a .تعين االحندار حيتوي على قاطع واجتاه عام 
b .تعين االحندار حيتوي على قاطع فقط 
c .تعين االحندار بدون قاطع واجتاه عام 

 على التوايل. %10، 5%،  1*، **، *** تعين معنوي عند مستوى 
 ARDLوالفرق االول، ميكن استخدام منوذج مة قد استقرت عند املستوى ومبا ان املتغريات املستخد
 لتحليل العالقة بني املتغريات.

 ARDLثانيًا: تقدير دالة الناتج باستخدام نموذج 

-Rلدالة الناتج، اذ يتضح أن قيمة  ARDL( حنصل على نتائج اختبار منوذج 2من اجلدول )
squared=0.87اي (%87)داخلة يف النموذج هيريية للمتغريات املستقلة ال، وهذا يعين ان القوة التفس ،

-Adjusted Rمن التغري احلاصل يف النموذج. كما يتضح ابن قيمة  (%87)ان املتغريات املستقلة تفسر
squared=0.80. 

. ووفقاً (%1)، ومعنوية عند مستوى (12.5)احملتسبة هي  F( ابن قيمة 2كما يتضح من اجلدول )
 عاين من مشكلة االرتباط الذايت.يفان النموذج ال  Durbin-Watson statالختبار 

 لدالة الناتج ARDL(امنوذج 2جدول )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

GDP(-1) 0.551230 0.391119 1.409368 0.1923 

CE 5.357574 2.475384 2.164341 0.0587 

IE -4.298847 4.554827 -0.943800 0.3699 

EO 2.357771 1.878835 1.254911 0.2411 

IM -4.859026 1.727981 -2.811967 0.0203 

C -5036375. 40102777 -0.125587 0.9028 

R-squared 0.874518 Mean dependent var 89825983 
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Adjusted R-
squared 

0.804805 S.D. dependent var 70905851 

S.E. of 
regression 

31326807 Akaike info criterion 37.64702 

Sum squared 
resid 

8.83E+15 Schwarz criterion 37.93024 

Log likelihood -276.3527 Hannan-Quinn criter. 37.64400 

F-statistic 12.54465 Durbin-Watson stat 2.434386 

Prob(F-statistic) 0.000773    

 .E-views10العتماد على الربانمج اجلدول من إعداد الباحث اب

 ( فرتات االبطاء املثلى1البياين ) الشكل
 .E-views10الشكل من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

( اعتمادًا على معيار 1,0,0,0,0( ابن فرتات االبطاء املثلى هي )1ويتضح من الشكل البياين )
Akaikeعطي اقل قيمة.لفرتة اليت ت، إذ خنتار ا 



  

356 

 31: العدد

 Bounds Testثالثًا: اختبار الحدود  

احملتسبة  Fئج اختبار احلدود لدالة الناتج، اذ يتضح ان قيمة ( حنصل على نتا3استنادًا اىل اجلدول )
، وهذا (%10)عند مستوى معنوية  (3.09)اجلدولية العظمى والبالغة  Fوهي اكرب من قيمة  (3.43)هي 

 جد عالقة توازنية طويلة االجل بني املتغريات.ملعادلة متكاملة وتو يدل على ان ا
 Bounds Test( اختبار احلدود 3جدول )

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

Asymptotic: n=1000 

F-statistic 3.435699 10% 2.2 3.09 

k 4 5% 2.56 3.49 
  2.5% 2.88 3.87 
  1% 3.29 4.37 
     

Actual Sample Size 15 Finite Sample: n=30 
  10% 2.525 3.56 
  5% 3.058 4.223 
  1% 4.28 5.84 

 .E-views10اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
 رابعًا: االختبارات التشخيصية

 Heteroskedasticity Testن اختبار عدم ثبات التباي -1
هي اكرب  Chi-Squareو  F-statistic( يتضح ابن القيم االحتمالية لكل من 4وفق نتائج اجلدول )

، اي اهنا غري معنوية، وهذا يدل على ان النموذج املقدر ال يعاين من مشكلة عدم ثبات جتانس (%5)من 
 التباين.

 ( اختبار عدم ثبات التباين4جدول )

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.754651 Prob. F(5,9) 0.6036 

Obs*R-squared 4.431043 Prob. Chi-Square(5) 0.4892 

Scaled explained SS 3.862783 Prob. Chi-Square(5) 0.5693 

 .E-views10اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
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 Serial Correlationالكرانج لالرتباط التسلسلي بني البواقيمضروب  اختبار -2
LM Test 

(، يتضح ابن القيم االحتمالية ل 5استناداً اىل نتائج اختبار االرتباط التسلسلي املوضحة يف اجلدول )
F  احملتسبة وChi-Square  ة من مشكل%، وبذلك فان النموذج املقدر ال يعاين 5غري معنوية عند مستوى

 باط التسلسلي بني البواقي.االرت
 اختبار االرتباط التسلسلي (5جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.565852 Prob. F(1,8) 0.2462 

Obs*R-squared 2.455378 Prob. Chi-Square(1) 0.1171 

 .E-views10اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

 Stability Diagnosticsخامسًا: اختبار االستقرارية الهيكلية ملعلمات النموذج 

 CUSUM( اختبار االستقرارية اهليكلية ملعلمات النموذج املقدر وفق اختبار 2يوضح الشكل )
TEST درة داخل عمود القيم احلرجة، وهذا يعين أبن املعلمات املقتراكم البواقي يقع ، إذ يتضح أبن جمموع

 %.5تكون مستقرة عند مستوى معنوية 
 ( اختبار االستقرارية اهليكلية ملعلمات النموذج2الشكل البياين )

 .E-views10الشكل من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
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  الطويل(سادسًا: تقدير معالم )تصحيح الخطأ واالجل  

 تقدير معلمة منوذج تصحيح اخلطأ .1
 طأذج تصحيح اخل( معلمة منو 6جدول )

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CointEq(-1)* -0.448770 0.079250 -5.662731 0.0003 

R-squared 0.641628 Mean dependent var 17159612 

Adjusted R-squared 0.641628 S.D. dependent var 41957177 

S.E. of regression 25117324 Akaike info criterion 36.98035 

Sum squared resid 8.83E+15 Schwarz criterion 37.02756 

Log likelihood -276.3527 Hannan-Quinn criter. 36.97985 

Durbin-Watson stat 2.434386    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 3.435699 10% 2.2 3.09 

k 4 5% 2.56 3.49 
  2.5% 2.88 3.87 
  1% 3.29 4.37 

 .E-views10اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
اي انه سالب ومعنوي عند مستوى  ،(0.448-)(، يتضح أبن معامل تصحيح اخلطأ هو6اجلدول )من 

من االخطاء يتم تصحيها يف االجل القصري لبلوغ التوازن يف االجل  (0.448)، وهذا يعين أبن (1%)
تصحيح اخلطأ اقل من واحد ابلقيمة املطلقة، فهذا يدل على ان سرعة التكيف الطويل. ومبا ان قيمة معامل 

 صول اىل التوازن يف االجل الطويل.جل الو تكون بطيئة جداً من ا
اي ان املتغريات املستقلة تفسر  ،R-squared=0.641( ابن قيمة 6اجلدول )كما يتضح من 

 نموذج.من التغري يف ال (64.1%)
 ل الطويلتقدير معا  االج .2

( يظهر ابن النفقات اجلارية ليس هلا أتثري معنوي يف 7من نتائج االجل الطويل املوضحة يف اجلدول )
الناتج يف االجل الطويل، اي مبعىن ان االنفاق اجلاري ال يساهم بشكل اجيايب ومهم يف الناتج يف االقتصاد 

اري يوجه حنو االغراض االستهالكية واليت العراقي. وميكن تفسري ذلك ابن اجلزء االكرب من االنفاق اجل
م تلبيتها عن طريق االسترياد من اخلارج، ليس بسبب عدم مرونة العرض احمللي فحسب، بل غالبًا ما يت

لرتاجع قدرة املنتجات احمللية على املنافسة مع املنتجات املستوردة السباب تتعلق ابلسياسة النقدية للبلد 
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ز جداً ادت اىل تراجع نيوية. كل هذه االسباب اليت مت التطرق اليها بشكل مركواخرى تنظيمية وتشريعية وب
 دور االنفاق اجلاري يف الناتج.

 (معامل االجل الطويل7جدول )

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CE 11.93836 8.876294 1.344972 0.2115 

IE -9.579187 16.33731 -0.586338 0.5721 

EO 5.253857 7.340055 0.715779 0.4923 

IM -10.82744 8.453036 -1.280894 0.2323 

C -11222632 95463588 -0.117559 0.9090 

EC = GDP - (11.9384*CE -9.5792*IE + 5.2539*EO -10.8274*IM 

-11222631.8581) 

 .E-views10ول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اجلد
معنوي يف االجل  أتثري( ابن االنفاق االستثماري هو االخر ليس له 7كما يتضح من نتائج اجلدول )

الطويل يف الناتج. وهذا يعين ابن االنفاق االستثماري ال يوجه بشكل مباشر او غري مباشر حنو اجملاالت 
االثر امللموس  اليت ليس هلايف تعزيز الناتج، اذ غالباً ما يوجه حنو جماالت البىن التحتية  اليت ميكن ان تساهم

تنتج عن هذه البىن التحتية، االمر الذي ال يساهم بشكل اجيايب  يف الناتج، فضالً عن رداءة اخلدمات اليت
 ومهم يف الناتج.

الطويل يف س هلا اتثري معنوي يف االجل ( ابن صادرات النفط اخلام لي7كما يتضح من نتائج اجلدول )
طاعي الناتج، وميكن تفسري ذلك ابن القطاعات االقتصادية يف االقتصاد العراقي تتصف بعدم التشابك الق

ميكن ان ينعكس اتثريه اجيابياً يف الناتج، اذ يعتمد القطاع النفطي على تلبية اجلزء الغالب الذي شكل لاب
ج، كما ان منتجات القطاع النفطي ال تساهم بشكل كبري )عدا الوقود( يف من احتياجاته عن طريق اخلار 

صادرات النفطية يف الناتج يف ىل ضعف دور المنتجات القطاعات االقتصادية االخرى. كل هذا ادي ا
الوقت الذي ميكن ان يكون القطاع النفطي القطاع القائد للنهوض يف قطاعات االقتصاد الوطين االخرى 

 اعات التحويلية.وخاصة الصن

. ذلك ان الطويل ليس هلا اتثري معنوي يف الناتج يف االجل لغرض االنتاج كما يتضح ابن االستريادات
غم انه يعتمد على االستريادات لتلبية اجلزء االكرب من احتياجاته احمللية، اال ان الطابع االقتصاد العراقي ر 

مع تراجع دور االستريادات اليت تساهم بشكل كبري االستهالكي يطغى على هذا النوع من االستريادات 
 ضاعف واملعجل.يف التنمية االقتصادية، اذ يكون االثر املهم هلذه االستريادات هو تنشيط الية عمل امل
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 االستنتاجات والتوصيات: 

 االستنتاجات:

 استنتاجات اجلانب النظري: -اوال:
 للدولة. االقتصادي االداء مستوى عن تعرب اليت املؤشرات من االمجايل احمللي الناتج يعد .1
 البلد هبا مر اليت للظروف نتيجة واضحا تذبذابً  العراق يف الثابتة ابألسعار االمجايل احمللي شهد الناتج .2

 واليت العاملية االســـــــــعار على تعتمد اليت النفط ايرادات بتذبذب ارتبط التذبذب ، هذا2003بعد عام 
 والســـــــياســـــــية االقتصـــــــادية للظروف خاضـــــــعة كانت  اليت املنتجة توالكميا ،عليها الســـــــيطرة ميكن ال

 واالمنية السائدة.
 العراقي االقتصــــــــــــاد على جعل االمجايل احمللي الناتج مكوانت على النفطي القطاع هيمنة اســــــــــــهمت .3

 االنتاجي. اهليكل اختالالت يف من يعاين
 اســـــــــــــــاس على مناقشـــــــــــــــتها ميكن لفةخمت هيكلية من اختالالت العراق يف االمجايل احمللي الناتج يعاين .4

 ،العامة للموازنة اهليكلي واالختالل ،االنفاق بنود وحســب ،االقتصــادية القطاعات حســب االختالل
 اخلارجية. للتجارة اهليكلي االختالل مث منو 

ــــــــــــــــــــ فاقت عالية نســــــبة البياانت حســــــب النفطية شــــــكلت االيرادات .5  العامة االيرادات من%( 97) الـ
 االيرادات تتجاوز مل بينما ،االيرادات هذه على العراق اعتماد يؤكد مما ،2019 -2004 املدة ملتوسط

 اختالالً  احدث الذي النفطي القطاع هيمنة عن فضــــــــــالً  ،نفســــــــــها للمدة%( 3) قيمته ما الضــــــــــريبية
 حصــــــل ما وهذا ،النفط اســــــعار يف احلاصــــــلة للتقلبات عرضــــــة منها وجعل ،اجلانب هذا يف واضــــــحاً 

 .2003م اع هناية ابلفعل
 احادية بســـبب وذلك االمجايل احمللي الناتج اىل نســـبة اخلارجية التجارة ملؤشـــر املئوية النســـب تذبذب .6

 اخلارجية. والتبعية الصادرات
 :استنتاجات اجلانب العملي -اثنيا:

 من مالرغ وعلى ،النمو حتقيق من متكنه اليت واملزااي املوارد من الكثري ابمتالكه العراقي االقتصـــاد يتســـم -1
 هيمنـة من يعــاين ظــل اقتصــــــــــــــــاده ان غري ،اهلــائلــة واملوارد واالمكــانيــات املقومــات هــذه لكــل امتالكــه
 العراقي مما االقتصـــــــــــــــاد مسات اهم من اهليمنة هذه وتعد ،االمجايل احمللي الناتج على النفطي القطاع
 اخلاص. عللقطا  اهلامشي الدور واعطاء االنتاجية قطاعاته بني التنافسية القدرة افقده

 مســــــتقر غري االمجايل احمللي الناتج متغري أبن يتضــــــح ،املوســــــع فولر لديكي الوحدة جذر اختبار وفق -2
 اســــــتقر عام، اذ واجتاه قاطع وبدون فقط قاطع بوجود ام عام واجتاه بقاطع كان  ســــــواء املســــــتوى عند
 االنفاق ملتغري ســــبةابلن وكذلك ،(%5) معنوية مســــتوى عند عام واجتاه قاطع بدون االول الفرق عند

 حني يف ،(%5) معنوية مســــــــــــتوى عند عام واجتاه قاطع بدون االول الفرق عند اســــــــــــتقر اذ اجلاري،
 (%10) معنوية مســــتوى عند فقط قاطع بوجود االول الفرق عند االســــتثماري االنفاق متغري اســــتقر
 .(%1) معنوية مستوى عند عام واجتاه قاطع وبدون
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 وبوجود عام واجتاه قاطع بوجود االول الفرق عند اســـــــــتقر قد النفطية دراتالصـــــــــا ابلنســـــــــبة ملتغري اما -3
 بينما. (%1) معنوية مســــــــتوى عند عام واجتاه قاطع وبدون (%5) معنوية مســــــــتوى عند فقط قاطع

 وبدون (%5) معنوية مســــــــتوى عند فقط قاطع بوجود االول الفرق عند االســــــــتريادات متغري اســــــــتقر
 .(%1) معنوية ىمستو  عند عام واجتاه قاطع

 القوة ان يعين وهذا ،R-squared=0.87 قيمة أن الناتج، لدالة ARDL منوذج اختبار نتائج بينت -4
 املســـــــــــــــتقلــة املتغريات ان اي (،%87) هي النموذج يف الــداخلــة املســـــــــــــــتقلــة للمتغريات التفســـــــــــــــرييــة

 .Adjusted R-squared=0.80 قيمة ابن يتضح كما.  النموذج يف احلاصل التغري من (%87تفسر)
بة F قيمة ان الناتج، لدالة احلدود اختبار اثبتت نتائج -5  F قيمة من اكرب وهي (3.43)هي  احملتســـــــــــــــ

 متكاملة املعادلة ان على يدل مما (،%10) معنوية مســـــــــــــــتوى عند (3.09) والبالغة العظمى اجلدولية
 .املتغريات بني االجل طويلة توازنية عالقة وتوجد

 اكرب هي Chi-Square و F-statistic من لكل االحتمالية القيم ابن ضحيت( 4) اجلدول نتائج وفق -6
 ثبات عدم مشــــــكلة من يعاين ال املقدر النموذج ان على يدل وهذا معنوية، غري اهنا اي (،%5) من

 .التباين جتانس
ــــــــــــــــ االحتمالية القيم ان التســلســلي االرتباط اختبار نتائج تبني من -7  غري Chi-Square و احملتســبة F لـ

 التســـــلســـــلي االرتباط مشـــــكلة من يعاين ال املقدر النموذج فان وبذلك (،%5) مســـــتوى عند معنوية
 .البواقي بني

 أن اثبتت ،CUSUM TEST اختبار وفق املقدر النموذج ملعلمات اهليكلية االســـــــــــــــتقرارية اختبار -8
 مســـــــــــــتقرة تكون رةاملقد املعلمات أبن يعين وهذا احلرجة، القيم عمود داخل يقع البواقي تراكم جمموع

 .(%5) معنوية مستوى عند
 (،%1) مســــتوى عند ومعنوي ســــالب (،0.448-) اخلطأ تصــــحيح معامل ان ،(6) يوضــــح اجلدول -9

الطويل،  االجل يف التوازن لبلوغ القصري االجل يف تصحيها يتم االخطاء من (0.448) أبن يعين وهذا
 التكيف ســـــــــــرعة ان على يدل مما طلقة،ملا ابلقيمة واحد من اقل اخلطأ تصـــــــــــحيح معامل قيمة ان مبا

-R قيمــة ابن اتضـــــــــــــــح كمــا  الطويــل، االجــل يف التوازن اىل الوصـــــــــــــــول اجــل من جــداً  بطيئــة تكون
squared=0.641، النموذج يف التغري من (%64.1تفسر) املستقلة املتغريات ان اي. 

 االنفاق ان كما  يل،الطو  االجل يف الناتج يف معنوي أتثري هلا ابن ليس اجلارية ظهرت النفقات -10
 االنفاق من االكرب اجلزء كما ان  االمجايل العراقي، الناتج يف ومهم اجيايب بشــــــــــــكل مل يســــــــــــهم اجلاري
 اخلارج، من االســـــــــــترياد طريق عن تلبيتها يتم ما غالباً  واليت االســـــــــــتهالكية االغراض حنو يوجه اجلاري

 مع املنافســــــة على احمللية املنتجات قدرة لرتاجع بل فحســــــب، احمللي العرض مرونة عدم بســــــبب ليس
مما ادى  وبنيوية، وتشريعية تنظيمية واخرى للبلد النقدية ابلسياسة تتعلق السباب املستوردة املنتجات

 .الناتج يف اجلاري االنفاق دور تراجع اىل
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 31: العدد

الناتج  على الطويل االجل يف معنوي اتثري هلا ليس اخلام النفط صـــــــــــــادرات ابن اتضـــــــــــــح اكم -11 
 التشـــابك بعدم تتصـــف العراقي االقتصـــاد يف االقتصـــادية القطاعات ان ا يدل علىمجايل، مماحمللي اال
 .الناتج يف اجيابياً  أتثريه ينعكس ان ميكن بشكل القطاعي

 التوصيات:
والتبعية  العمل على اســـــــتقرار الناتج احمللي الســـــــنوي ومبعدالت منو موجبة من خالل ختفيض االرتباط .1

 املنتجة والكميات ،عليها الســـــيطرة ميكن ال واليت العاملية االســـــعار على تعتمد اليت لإليرادات النفطية
 .السائدة واالمنية والسياسية االقتصادية للظروف خاضعة كانت  اليت

 على النفطي القطاع هيمنة من عليه اخلروج ،النمو االقتصــــادي حيقق ان العراقي االقتصــــاد اذا ما اراد .2
 .يتحقق ذلك اال من خالل استثمار امكانياته وموارده االقتصادية الوفريةن ول اإلمجايل، احمللي الناتج

 االقتصــــاد متغريات على املناســــبة التأثريات أحداث حنو احلكومي االنفاق ســــياســــة العمل على توجيه .3
 االقتصادي. حتقيق متطلبات االصالح مرحلة اىل وصوال الكلي

بشـــــكل اجيايب ومهم  واملســـــامهةاتج يف االجل الطويل، لنفقات اجلارية أتثري معنوي يف النحىت يكون ل .4
االنفاق اجلاري حنو االغراض االســــتهالكية اليت غالباً ما يتم تلبيتها  جيب تقليليف االقتصــــاد العراقي. 

املنتجات احمللية قدرة مع رفع ، الناتج يف اجلاري والتوجه حنو االنفاق عن طريق االســــــــــترياد من اخلارج
 املنتجات املستوردة.على املنافسة مع 

 يف تساهم ان ميكن اليت اجملاالت حنو مباشر غري او مباشر بشكل االستثماري االنفاق ضرورة توجيه .5
 مع حتســــــني الناتج، يف ملموس هلا اثر ليس التحتية اليت البىن جماالت حنو الناتج، مع ختفيضــــــها تعزيز

 .الناتج يف ومهم اجيايب بشكل يساهم ال الذي االمر التحتية، البىن هذه عن تنتج اليت اخلدمات
جيب ان تشـــــــــــــــارك مجيع  الناتج، يف الطويل االجل يف أتثري معنوي النفطية كي يكون للصـــــــــــــــادرات .6

مع تقليل االعتماد على اخلارج يف تلبية  الناتج، بشــــــــــــــكل فعال و اجيايب يف القطاعات االقتصــــــــــــــادية
 منتجات يف كبري  بشــــــكل النفطي طاعالق منتجات جيب ان تســــــاهم كما  النفطي، قطاعال احتياجات
 يف الناتج يف النفطية الصــــــــادرات دور تفعيل هذا حبصــــــــل لو مت كلاألخرى.   االقتصــــــــادية القطاعات

 الوطين االقتصـــــــــــــــاد قطاعات يف للنهوض القائد القطاع النفطي القطاع يكون ان ميكن الذي الوقت
 .التحويلية الصناعات وخاصة االخرى

 االســـــــتريادات اليت يطغي عليها الطابع االســـــــتهالكي واليت ليس هلا اتثري ضـــــــرورة العمل على ختفيض .7
 يف كبري  بشـــــكل تســـــاهم اليت االســـــتريادات احالل الطويل، مع التوجه اىل االجل يف الناتج يف معنوي
 .واملعجل املضاعف عمل الية تنشيط هو االستريادات هلذه املهم االثر يكون اذ االقتصادية، التنمية

 المصادر:

 بحوث:-
 ،العراق ،السوق اقتصاد حنو التحول واليات العراقي االقتصاد واقع ،موسى اجلبار عبد الستار عبد -1
 .3ص ،2010 ،االقتصاد قسم ،واالقتصاد االدارة كلية  ،املستنصرية اجلامعة ،والعلمي االول الوطين املؤمتر
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 مجالت: -
 متغريات بعض على احلكومي االنفاق توجيه رأث إمساعيل، القادر بد حممد ،احلسيين خليل امحد -2

 جملد ،اببل جامعة ،العراق ،(2016- 2003) للمدة قياسية دراسة العراقي االقتصاد يف الكلي االقتصاد
 .109ص ،2019 ،1 العدد ،11

 والتنمية االقتصادية للمؤشرات حتليلية دراسة وحتدايت فرص العراقي االقتصاد ،بريهي كرمي  فارس -3
 .26ص ،2011 سنة ،العراق -بغداد ،27 العدد ،اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية  جملة ،ةالبشري
 سلسلة ،العراق ،مستقبلية رؤية 2003 بعد ما العراق يف االقتصادي االصالح ،حسني سامل كرمي  -4

 .11ص ،2018 ،والتخطيط للدراسات البيان مركز اصدارات
 :النشرات -
 ،2018 ،القومية احلساابت مديرية ،لإلحصاء املركزي اجلهاز ،التخطيط ةار وز  ،العراق مجهورية -5

 .16ص
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تحليل المخاطرة المصرفية وانعكاسها على كفاية رأس المال باستخدام 

أنموذج التمان )دراسة تطبيقية في عينة من المصارف المدرجة في سوق 

 (2017- 2005العراق لألوراق المالية للمدة من 

Analysis Of Banking Risk And Its Reflection On Capital 

Adequacy Using The Altman Model (Applied study in a 

sample of banks listed in the Iraqi market securities for 

the period from 2005 to 2017) 
 Zainab makee mahmood Albanaa (1) أ.م.د زينب مكي محمد البناء

 Simaa Hassan M. Ali Al Shammarei (2)محمد الشمريحسن اء سيم

 مستخلصال

القطاع املصريف الركيزة االساسية للنظام املايل يف أي بلد نتيجة لدوره الفعال يف تنمية اقتصاد البلد  يعد
 عليه تعتمد مصدر أهم وان متنوعة، جماالت يف واستثمارها األفراد من األموال على حصوله خالل من

 يلتجأ الذي اخلزين مبثابة يعد الذي املمتلك املال رأس هو كالودائع األخرى املصادر عن فضال ،صارفملا
 يعمل املختلفة لذلك املصرفية ابملخاطر واملتمثلة املصريف عمله نتيجة أبزمات مروره حالة يف املصرف إليه

 درجة لتقليل استثماراهتا وتنويع لةيتمو اله ملصادر  تنشيطه خالل من هلا يتعرض خماطر أي جاهدًا ملواجهة
 املخاطرة املصرفية عن طريق استخدام مقياس التمان وكذلك حتليل بتحليل الباحثة قامت لذا .املخاطرة

هنا انطلقت مشكلة البحث يف حتديد مقاييس  ومن ،اخلاصة املؤشرات حتليل خالل من املمتلك املال رأس
متثلت يف  اً مصرف( 11)عينة الدراسة وقد مشلت  ،رأس املالاية حديثة تربط بني املخاطرة املصرفية وكف

االستثمار  ،االهلي ،االئتمان ،التجاري العراقي ،اخلليج التجاري ،الشرق االوسط ،سومر ،اببل ،)بغداد
-2005من املوصل للتنمية واالستثمار( بناًء على توفر البياانت لسلسة زمنية  ،املتحد ،العراقي

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد -1
 ية اإلدارة واالقتصاد.جامعة كربالء/ كل -2
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استخدمت اذ .وعة من الوسائل املالية واالحصائية لتحقيق أهدافهالدراسة جممواستخدمت ا،2017
 ( ووجد اهنا خاضعة للتوزيع الطبيعي،Kolmogorov-Smirnov) للتحقق من التوزيع الطبيعي للبياانت

االحندار اخلطي و  Pearsonموعة من األساليب اإلحصائية مثل معامل االرتباط اخلطي واستخدمت جم
وتوصلت الدراسة اىل جمموعة .SPSSعن طريق استخدام تطبيق الربانمج االحصائي اجلاهز ك البسيط وذل

اطرة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية ما بني املخثر و من االستنتاجات لعل أمهها عدم وجود عالقة أت
إدارة املصارف وقد قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أمهها ضرورة اهتمام  .املصرفية وكفاية رأس املال

 الالزم ملواجهة املخاطر املتوقعة.تحديد رأس املال إبستخدام املقاييس احلديثة كأمنوذج التمان ل
 سوق العراق لالوراق املالية.الكلمات املفتاحية: املخاطرة املصرفية، رأس املال، امنوذج التمان، 

Abstract 
The banking sector is the main pillar of the financial system in any country 

as a result of its effective role in developing the economy of the country by 

obtaining funds from individuals and investing in various fields. The most 

important source depends on banks, as well as other sources such as 

deposits. The Bank is in a situation of crisis due to its banking business, 

which is represented by various banking risks. Therefore, it works hard to 

face any risks that arise through its involvement in the sources of financing 

and diversifying its investments to reduce the risk level. Therefore, the 

researcher analyzed the banking risk by using the Altman scale as well as 

analyzing the capital owned by analyzing the special indicators. Hence, the 

problem of research started to define modern measures linking the banking 

risk and capital adequacy. The sample included (11) banks represented in 

(Baghdad, Babel, Sumer, Middle East, Business Bay, Commercial Bank of 

Iraq, Credit, Al Ahli, Iraqi Investment, United Bank, Mosul Development and 

Investment) based on the availability of data for a time series from 2005-

2017. The study used a variety of financial and statistical means to achieve 

its objectives. Used to check the Tu The results of the study were found to 

be subject to normal distribution, and a range of statistical methods were 

used, such as Pearson and linear regression, using the application of SPSS. 

With significant statistical significance between banking risk and capital 

adequacy. The study presented a number of recommendations, the most 

important of which is the need for the management of banks to use modern 

measures such as the Altman model to determine the capital needed to face 

the expected risks. 

 المقدمة

هي زايدة تعرض تلك املصارف  األزمات املصرفيةان اهم اسباب وقوع  الدراسات املستفيضة تكشف
اضافة اىل العوملة وانفتاح االسواق املالية واملصرفية على  ،كفاءة ادارهتا  مفضال عن عد ،للمخاطرة املصرفية
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ويف اطار ما تقدم فان حتديد تلك املخاطر وتقوميها ميثل احلجر  .املستوى العاملي زاد من حدة هذه املخاطر 
 اخلاصة اإلرشادات من العديد اح املصارف وحتقيق اهدافها مما دفع جلنة ابزل اىل إصداراالساس يف جن

حمدودية راسة  هبذه الد القيام إىل قادتنا اليت احلقيقية األسباب ومن.املصرفية أنواع املخاطر من نوع كل إبدارة
العربية واكتفائها  الدول يف خاصة التجارية املصارف طرف من احلديثة االساليب اإلحصائية استخدام

 -z لذلك يهدف هذا البحث اىل استخدام أمنوذج التمان ،ستقبليةيف تقدير املخاطر املابألساليب املالية 
score يف قياس اثر املخاطرة املصرفية لتخصيص رأس املال للمصارف كأجراء وقائي للتحوط من املخاطر

مباحث تضمن  ةان الدراسة قد مت هيكلتها يف ثالثومن اجلدير ابلذكر  .اليت قد تتعرض هلا املصارف
مطالب تضمن املطلب االول مفاهيم املخاطرة  ةين ثالثية الدراسة وتناول املبحث الثااملبحث االول منهج

املصرفية واملطلب الثاين أمنوذج التمان واملطلب الثالث كفاية رأس املال يف حني تناول املبحث الثالث حتليل 
 االستنتاجات والتوصيات. اما املبحث الرابع فتضمن. فية وكفاية رأس املال واختبار الفرضياتاملخاطرة املصر 

 المبحث األول: منهجية الدراسة

 تمهيد
 تعد منهجية الدراسة مبثابة خارطة طريق تستند اليها الدراسة احلالية، اذ تتضمن منهجية الدراسة االيت:

 اواًل: مشكلة الدراسة
ا على املصارف مي والفلسفي للقضااي املالية واملصرفية يف قطاع املصارف صار لزاممع التطور املفاهي

ا عامل جذب لتحقيق االزدهار االقتصادي يف البالد االهتمام بكل ما يعزز من مكانتها التنافسية وجيعله
رة من خالل حسن ادارهتا ملؤشرات مهمة ضمن نطاق عملها ومن اهم هذه املؤشرات هي مؤشرات املخاط

 تساؤالت االتية:لدراسة ابلعن مشكلة ايُعرب و  املصرفية ومؤشرات كفاية راس املال املصريف.
ما الدور الذي تؤديه مؤشـــرات املخاطرة املصـــرفية يف كفاية رأس املال املصـــريف، وما هي طبيعة العالقة  .1

 بينهما؟.
 املخاطرة اليت يتعرض هلا املصرف؟هل ميكن ان تتحسن كفاية رأس املال من خالل حتديد مقدار  .2
 وكفاية رأس املال املصريف؟هل هناك أتثري مباشر بني املخاطرة املصرفية  .3

 أهمية الدراسة: ثانيًا
تظهر امهية الدراسة كوهنا اداة حتاول تسليط الضوء على واقع املخاطرة املصرفية يف قطاع املصارف 

معني ملصريف الذي ميكن ان يعد يف هذه الظروف افضل اخلاصة العراقية واثرها يف ختصيص راس املال ا
 ما تقدم تكمن األمهية يف:برية اليت تعاين منها. ومن خالل للحكومة يف ختطي االزمة الك

 تتناول الدراسة موضوعاً يربط بني خماطرة املصرفية وكفاية راس املال املصريف. .1
االمر الذي  يف إغناء العمل يف املصـــــــارفتقدمي جمموعة من املقرتحات واحللول اليت ميكن أن تســـــــهم  .2

 املصارف او القطاعات املالية االخرى.ميكن من خالله اعمام التجربة على ابقي 
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 ثالثًا: فرضيات الدراسة
 املصرفية وكفاية رأس املال للمصرف.ذات داللة معنوية بني املخاطر  ال توجد عالقة ارتباط .1
 .على كفاية رأس املالاملصرفية ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للمخاطرة  .2

 رابعًا: اهداف الدراسة
 داف االتية:توصلت الدراسة اىل االه

التعرف على املخاطرة املصـــــــــــــــرفية وحتديد نوع العالقة بينها وبني كفاية رأس املال للمصـــــــــــــــارف عينه  .1
 الدراسة.

 بني مؤشرات املخاطرة املصرفية وكفاية رأس املال. هاحتديد طبيعة العالقة ونوع .2
 .z-scoreاستخدام مقياس التمان  لقياس املخاطرة املصرفية من خال .3

 الدراسة خامسا: حدود 
الزمانية للجانب التطبيقي يف املصــــــــــــارف التجارية عينة الدراســــــــــــة يف  تتمثل احلدود -احلدود الزمانية: .1

 .2017 -2005السنوات اليت اعتمدهتا الدراسة وفق سلسلة زمنية للمدة 
ملالية املكانية يف املصــارف التجارية املدرجة يف ســوق العراق لألوراق ا تتمثل احلدود -احلدود املكانية: .2

 .اً ( مصرف11وقد مشلت )
 شرات القياس املعتمدة يف الدراسة: مؤسادسًا

ركزت الدراسة على استعمال جمموعة من املؤشرات ذات العالقة مبوضوع الدراسة، ومت التطرق إليها يف 
املعتمدة مؤشرات التحليل  نَّ إ ،وكفاية رأس املال اجلانب النظري فقط لغرض بيان عالقتها ابملخاطرة املصرفية

موجز لبيان مدى الرتابط فيما بينها من انحية وسهولة العودة إليها  التطبيق سيتم عرضها بشكلألغراض 
 ومراجعتها عند استعراض اإلطار التطبيقي للدراسة، فقد مت اعتماد املؤشرات االتية:

 .z-scoreاملخاطرة املصرفية ابستخدام  .1
 .نسبة رأس املال اىل امجايل املوجودات .2
 .راس املال اىل امجايل القروض بةنس .3

المضامين النظرية للمخاطرة المصرفية وأنموذج التمان  :الثانيالمبحث 

 وكفاية رأس المال

 املخاطرة املصرفية :املطلب األول

 متهيد
ينطوي العمل املصريف على جمموعة من املخاطر اليت تتنوع بتنوع اخلدمات اليت يقدمها لآلخرين وبذلك 

ا دفعهم اىل البحث عن الكيفية اليت ميكن ان وضوع الشغل الشاغل لكثري من الباحثني مماصبح هذا امل
 .حيتاطوا او يقللوا من أتثري هذه املخاطر على العمل املصريف بشكل خاص
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 أوالا: مفهوم املخاطرة املصرفية  
 .ن والكتابتعددت مفاهيم املخاطرة بشكل عام حسب االجتاهات واجملاالت اليت يتناوهلا الباحثو 

حيث  ،شيء حيدث يف املستقبل ولكن ال ميكن التنبؤ به اليوم بسبب عدم التأكد لذلك فأن املخاطرة
( أبهنا Berg,2010:79)( على اهنا عدم التأكد من النتائج املستقبلية. واكد Olsson,2002:5-6عرفها )

فية حمفوفة ابملخاطر نتيجة عمال املصر ومبا ان طبيعة األ حالة عدم التأكد اليت حتيط ابملستقبل والنتائج.
 حالة عدم التأكد السائدة يف البيئة املصرفية.

 اثنياا: تصنيف املخاطرة املصرفية 
 (.127:2008 ،تصنف املخاطر اليت تواجه املصارف إىل صنفني أساسني )الشيخ

اطر النظامية صـــــــنفت اىل نوعني مها املخ املخاطرة على اســـــــاس ارتباطها ابملؤســـــــســـــــة املصـــــــرفية: واليت .1
 (:Gitman,2009:250) النظامية واملخاطر غري

الصـــادر عن مصـــرف التســـوية 1992املخاطر النظامية يف تقرير عام  عرفت املخاطرة النظامية العامة: .أ
الدولية على اهنا حدوث خلل يســـــــبب صـــــــعوابت واســـــــعة النطاق للمصـــــــارف يف قطاعات الســـــــوق 

على صـــدمة أو اضـــطراب نشـــأ  ن املخاطر النظامية تعتمدنظام املايل ككل. لذلك فأاألخرى أو يف ال
ســــــــــواء داخل النظام املايل أو خارجه مما يؤدي إىل تعطل املشــــــــــاركني يف الســــــــــوق واآلليات األخرى. 

(Gallati,2003:23,26). 
خلصـــــــــائص املخاطر اخلاصـــــــــة اليت تواجه مصـــــــــرف معني نتيجة  هي املخاطرة غري النظامية اخلاصـــــــــة: .ب

ق اســـــــــــــــــــرتاتـــــيـــــجـــــيــــــــة الـــــتـــــنـــــويــــع والـــــيت ميـــــكـــــن جتـــــنـــــبـــــهــــــــا عـــــن طـــــريـــــوظـــــروف ذلــــــــك املصـــــــــــــــــــرف 
(Davies&Crawford,2014:179.) 

هلذا املعيار ُتصـــنيف املخاطر اليت تتعرض هلا املصـــارف إىل  املخاطرة على اســـاس مصـــدر اخلطر: وفقا .2
 (:208:2016،نوعني رئيسيني مها )قامسي

ر ســـــــــــــــلًبا على األداء املايل ع تؤثمتوق حداث معينة بشـــــــــــــــكل غرياملخاطر املالية: هي احتمال وقوع أ .أ
للمصـــــرف ســـــواء من خالل ختفيض صـــــايف قيمة موجوداهتا أو تدفقاهتا النقدية، أو عن طريق خفض 

نفت املخاطر املالية اىل خماطر االئتمان وخماطر الســـــيولة Culp, 2002:9أرابحها املعلنة. ) (. وقد صـــــُ
 املالية والســلع(رف وخماطر اســعار االدوات الفائدة وخماطر اســعار الصــوخماطر الســوق )خماطر اســعار 

(Woods& Dowd,2008:5.) 
واحدة من أقدم أنواع املخاطر اليت تواجه املصــــــارف كوســــــطاء ماليني واليت  خماطر االئتمان: هي -1

تنطوي على ختلف املقرتض عن ســـداد الفائدة أو اصـــل الدين او كالمها مما يؤدي للقضـــاء على 
ويرى  (.Broll,et. al.,2002:1)رض املصـــــــــــــــرف لإلفالس س مــــال املصـــــــــــــــرف وابلتــــايل تعرأ

Luy,2010:27) خماطر االئتمان أبهنا تلك اخلســـــــــــــــارة اليت يتعرض هلا امل قرض نتيجة لفشـــــــــــــــل )
قرتض( يف الوفاء ابلتزاماته املتعاقد عليها.

ُ
 الطرف املقابل )امل

كل فوري خالل فرتة اء ابلتزاماته املادية بشـــــــاملصـــــــرف على الوف خماطر الســـــــيولة: هي عدم قدرة -2
وذلـــــك نتيجـــــة لعـــــدم تطـــــابق اتريخ  ،(Drehmann& Nikolaou,2010:4حمـــــددة )زمنيـــــة 
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الداخلة واخلارجة او احتياجات الســــــــــــــيولة املفاجئة وغري املتوقعة  اســــــــــــــتحقاق التدفقات النقدية
املوجودات بشـــكل فوري وبقيمة الســـوق بســـبب الظروف الطارئة وعدم قدرة املصـــرف على بيع 

وان الســـــــيولة عنصـــــــر هام لالســـــــتمرارية لذلك فأن  (.Giannotti,et. al.,2011: 100ة )العادل
إدارة الســــــــــــيولة هي أداة مهمة إلدارة املصــــــــــــارف فهي تعكس امكانية املصــــــــــــرف على ســــــــــــداد 

ليت تســــــتخدمها حيث هناك العديد من نســــــب الســــــيولة ا ،االلتزامات القصــــــرية والطويلة االجل
داء املايل للمصــــارف اصــــة واليت ميكن أن تؤثر بشــــكل كبري على األاملصــــارف إلدارة الســــيولة اخل

 -(:Durrah,et. al.,2016,436واهم هذه النسب )
تعين قياس مدى امكانية املصرف على الوفاء ابلتزاماهتا املستحقة االداء خالل السنة  نسب التداول: •

ملقابلة االلتزامات املســــتحقة واليت  ويل املوجودات املتداولة اىل ســــيولة نقديةاملالية وذلك من خالل حت
 :وصيغة هذه النسبة ،نسبة املوجودات املتداولة إىل املطلوابت املتداولة متثل

 نسبة التداول= املتداولة املوجودات/ املتداولة املطلوابت
وفاء ابلتزاماته قصرية االجل من النقدية النسبة السريعة: تقيس هذه النسبة مدى قدرة املصرف على ال •

املصــــرف  دويع رات قصــــرية االجل مســــتبعدا املخزون.يف الصــــندوق والنقد لدي املصــــارف واالســــتثما
كفوء والذي يقاس بعدد املرات عندما تكون نســــــــبة املؤشــــــــر واحد مرة وصــــــــيغة هذه النســــــــبة كااليت 

(Breuer,et. al.,2012:80.) 
 ابتاملخزون/ املتداولة املطلو  -لة املوجوداتالنسبة السريعة= املتداو 

خماطر الســـــــــــوق: هي املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصـــــــــــرف نتيجة لتحركات أســـــــــــعار الســـــــــــوق  -3
لى اربع فئات عوقد قســـــــــم خماطر الســـــــــوق  (.Greuning & Iqbal, 2008:165املعاكســـــــــة )

ة وخماطر البضـــــائع( رئيســـــية )خماطر أســـــعار الفائدة وخماطر أســـــعار الصـــــرف خماطر أدوات امللكي
 -(:2 ،األردين)البنك املركزي 

واليت تنشـــــأ عندما  ،احملتملة نتيجة لتحركات أســـــعار الفائدة خماطر اســـــعار الفائدة: هي اخلســـــارة .أ
تكون فرتة اســـــــتحقاق موجودات املصـــــــرف أطول بكثري من التزاماته لذلك تســـــــمى إدارة خماطر 

يف فمخاطر أســعار الفائدة هي خماطر اخنفاض صــاأســعار الفائدة إبدارة املوجودات واملطلوابت. 
ا منها تكلفة الفائدة نتيجة لتحركات أســـعار الفائدة. معظم إيراد الفائدة أو إيراد الفائدة خمصـــومً 

القروض يف امليزانية العمومية للمصـــــــارف والودائع ألجل أو االدخار حتقق إيرادات ومصـــــــروفات 
رض أو يقرتض خيضـــــــــــع ملخاطر ســـــــــــعر الفائدة مدفوعة بســـــــــــعر الفائدة. حبيث ان أي طرف يق

(Rathod,2015:24). 
بســــــــبب  ،اليت قد يتعرض هلا املصــــــــرف خماطر اســــــــعار صــــــــرف العمالت األجنبية: هي املخاطر .ب

اخلسارة الناجتة عن حتركات أسعار الصرف غري املواتية خالل الفرتة اليت يكون فيها املركز مفتوحاً 
لتســـوية الناجم عملة األجنبية نفســـها. ابإلضـــافة اىل خطر اســـواء كان آين أو آجل أو كليهما ابل

التأخري الزمين يف تســــــــــــوية عملة واحدة يف مركز واحد وتســــــــــــوية  عن ختلف الطرف املقابل وعن
 (Kanchu&Kumar,2013:149عملة أخرى يف منطقة زمنية أخرى )
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املخاطر املرتبطة بتقلب أســـعار األســـهم. وتشـــري خماطرة  هي تلك خماطرة ادوات امللكية والســـلع: .ج 
 .ىل حســـاســـية األداة للتغيري يف مســـتوى مؤشـــرات ســـوق األوراق املاليةالســـوق العامة لألســـهم إ

ويشـــــــــري اخلطر املتبقي إىل ذلك اجلزء من تقلبات أســـــــــعار األســـــــــهم اليت يتم حتديدها من خالل 
اما  (.Crouhy, et. al,2006:28االدارة ) خصـــــــائص معينة للشـــــــركة مثل نوع النشـــــــاط وكيفية

. وتشــــمل ،لســــلعحملتملة بســــبب التغري الســــليب يف أســــعار اخماطر الســــلع فتعرف أبهنا اخلســــارة ا
وسلع الطاقة وتتذبذب قيم السلع األساسية بدرجة كبرية بفعل  ،السلع الزراعية والسلع الصناعية

ذه الســـــــــــــــلع يتعرض ملخــــاطرهــــا التغريات يف العرص والطلــــب وان اي مصـــــــــــــــرف يتعــــامــــل هبــــ
(Vidyashree &Rathod,2015:25.) 

عندما تكون القيمة الســــــوقية جملودات املصــــــرف اقل من تنشــــــأ هذه املخاطرة خماطرة رأس املال:  -4
القيمة الســـــــــــــوقية ملطلوابته. حيث ان متطلبات االحتفاظ حبجم رأس املال املمتلك ترتبط طردايً 

رتفع خماطرة املصـــــــــــــرف جيب زايدة رأس املال ملواجهة تلك اي كلما ت ،مبســـــــــــــتوى خماطرة احملفظة
 (.Casu,et.al.,2006:275املخاطر )

اخلســـائر املالية احملتملة الناجتة بســـبب اهنيار العمليات التشـــغيلية اليومية  وهي :املخاطر التشـــغيلية -5
ابإلضــــــــــــــــافــة اىل إخفــاق اإلدارة واإلجراءات التنــافســـــــــــــــيــة واألخطــاء البشـــــــــــــــريــة أو التكنولوجيــة 

(Alam&Masukujjaman,2011:18وقد حددت اتفاقية ابزل للرقابة املصـــــــــــــــرفية ســـــــــــــــبع.)ة 
 (:Rhanoui& Belkhoutout,2018:114االيت )تصنيفات للمخاطر التشغيلية وهي ك

االحتيال الداخلي: والذي يتمثل ابخلســــــــائر املتعلقة ابألفعال املتعمدة أو غري املالئمة وعدم  -1
 .االلتزام ابلقوانني وسياسة املصرف من قبل موظفي املصرف

ل الطرف الثــالــث الــذي يهــدف اىل التحــايــالغش اخلــارجي: تتمثــل ابألعمــال اليت يقوم هبــا  -2
 .على القانون والغش و السرقة والتزوير

ممارسات التوظيف والسالمة يف العمل: اخلسائر املتعلقة أبعمال تتعارض مع قوانني الصحة  -3
 .أو قوانني العمل ومطالبات التعويض بسبب التميز واملسؤولية العامة

تزامات املهنية ســـــــائر النامجة عن عدم الوفاء اباللممارســـــــات الزابئن واملنتجات واالعمال: اخل -4
للعمالء أو تصـــــميم املنتج واخلروقات وإســـــاءة اســـــتخدام معلومات العميل الســـــرية وأنشـــــطة 

وغســــيل األموال وبيع املنتجات غري املصــــرح  ،التداول غري الســــليمة على حســــاب املصــــرف
 .هبا

 .كوارث الطبيعية كالزالزل والفيضاناالضرار ابملوجودات املادية: اخلسائر ذات الصلة ابل -5
تعطل األعمال التجارية وإخفاقات النظام:حتدث بســـــبب االخفاقات نتيجة فشـــــل االجهزة  -6

 األخرى.والربجميات 
التنفيذ والتســـليم وإدارة العمليات: أخطاء إدخال البياانت وفشـــل إدارة الضـــماانت والواثئق  -7

 .القانونية
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 املطلب الثاني: أنموذج التمان

 Z-Scoreمفهوم امنوذج التمان  :أوالا 
استكماال  1974والذي وضع عام.امنوذج التمان من اكثر النماذج شيوعا للتنبؤ ابلفشل املايل دعيُ 

والذي يعمل على ترجيح وانتقاء النسب املالية اليت ميكن ان تتنبأ ابلفشل 1968 لنموذج سابق وضع عام
ك يعرف ابنه املقياس العام لصحة املؤسسات املالية لذل (.274:2017،الربيفكاين املايل )عبد الستار و

( Z)والذي يستخدم مخس نسب مالية جتمع بطريقة حمددة ألنتاج رقم واحد يدعى 
(Mohammed,2016:73.) 

واقتصر التمان يف بناء منوذجه على اهم مخس نسب مالية وقد استخدم االسلوب االحصائي اذ متثلت 
 :(Zaki,2016:1940) ابلنسب االتية

X1املال العامل اىل جمموع املوجودات : راس 
X2احملتجزة اىل جمموع املوجودات  : االرابح 
X3التشغيلي قبل الفوائد والضرائب اىل جمموع املوجودات : الربح 
X4السوقية حلقوق املسامهني اىل جمموع املطلوابت : القيمة 
X5.املبيعات اىل جمموع املوجودات : 

زن نسيب لكل حمتوى من حمتوايت النموذج خيتلف عن االخر حسب أمهيته يص و بتخصمث قام ألتمان 
وبني لنا درجة امهية كل مكون من احملتوايت حبسب الوزن النسيب املضروب يف النسبة املالية، اذ ، النسبية

 لمعاموهي نسبة راس املال العامل اىل جمموع املوجودات مضافا اىل  X1 معامال لنسبة2 .1 انه استخدم
مضرواب بنسبة  3.3وهي االرابح احملتجزة اىل جمموع املوجودات مضافا اىل معامل  X2مضرواب بنسبة 1.4
X3 مضرواب بنسبة0.6 وهي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب اىل جمموع املوجودات مضافا اىل معامل 
X4مضرواب بنسبة 1.0مل معا اىل وهي القيمة السوقية حلقوق املسامهني اىل جمموع املطلوابت مضافاX5 

 (.Alkhatib,AL,2011:209وهي املبيعات اىل جمموع املوجودات )
 وابلتايل كانت الصورة النهائية ملعادلة النموذج كالتايل

Z=1.2×X1+1.4×X2+3.3×X3+0.6×X4+1.0×X5 
  (anjum,2014:215)مناطق وكما يلي: بعد ذلك صنف التمان املصارف اىل ثالث

 (Z < 1.8) 1.8نتيجة النموذج اقل من  اذ كانت -راءاملنطقة احلم •
 (Z < 1.9 <2.9)1.9 -2.9 اذ كانت النتيجة ترتاوح بني -املنطقة الرمادية •
 (Z > 3.0) 2.9اذ كانت النتيجة اكرب من  -املنطقة اخلضراء •

 كمؤشرات للتنبؤ ابإلفالس  Altmanالنسب املالية اليت استخدمها  اثنياا:
ة، مبا يف ذلك السيولة والرحبية والرافعة املالية واملالءة املالية إىل مخس نسب قياسي مت تصنيف املتغريات

والنشاط. يتم اختيار النسب على أساس شعبيتها يف األدبيات ومالءمتها احملتملة للدراسة 
(Altman,2000:9). 



  

372 

 31: العدد

 :رأس املال العامل/ امجايل املوجودات .1 
 السائلة تقيس هذه النسبة حجم املوجوداتطلوابت املتداولة. ميثل الفرق بني املوجودات املتداولة وامل

املصرف  مقدرة على هذه النسبة ذلك ارتفعت فكلما .األجل قصرية التزاماهتا مطلوابهتا أو تغطية بعد الفائضة
ايل اىل امج ويرمز لنسبة رأس املال العامل.هذه النسبة اخنفاض حالة يف والعكس ابلتزاماته املالية الوفاء على

 (.Wong&Ong,2014:202وحبسب املعادلة التالية: ) (X1)جودات ابلرمز املو 

𝐗𝟏 =  
 رأس المال العامل 

 اجمالي الموجودات
 

 األراب  احملتجزة/ امجايل املوجودات: .2
 املتمثل الذاتية مواردها من جزء املوجودات إبستخدام متويل املصرف على إعتماد درجةهذه النسبة  تقيس

 يف موارده الذاتية املصرف على إعتماد زايدة على ذلك هذه النسبة دلت إرتفع تجزة. فكلماح احملاألراب يف
 يف الغري أموال املصرف على اداعتم زايدة على يدل ذلك يف حال اخنفاض النسبة فأن أما متويل موجوداته،

 (Altman,2015:594)وحسب املعادلة االتية:  X2املوجودات.ويرمز هلا ابلرمز  من إحتياجاته متويل

𝐗𝟐 =  
االرباح المحتجزة

 اجمالي الموجودات
 

 األراب  قبل الفوائد والضرائب/ إمجايل املوجودات: .3
 .الفوائد والضرائب على إمجايل موجودات املصرفحتسب هذه النسبة من خالل قسمة األرابح قبل 

 خصم الفوائد االرابح قبل ايفصب وتقاس األرابح توليد يف املوجودات فاعلية تعكسه النسبة هذ نَّ إ
وحبسب  x3ويرمز هلا ابلرمز الدائنني  و املسامهني أموال من تتكون املوجودات إمجايل ألن وذلك ،والضرائب

 (.Chieng,2013:28) املعادلة االتية:

𝑿𝟑 =  
 االرباح قبل الفوائد والضرائب

 اجمالي الموجودات
 

 :املطلوابت القيمة السوقية حلقوق املسامهني/ امجايل .4

 تقيسه النسبة هذ أن حتسب هذه النسبة بقسمة القيمة السوقية حلقوق املسامهني إلمجايل املطلوابت.
 األمان هامش املسامهني حقوق تعد املصرف حيث بذمة اليت املطلوابت جملموع املسامهني حقوق تغطية مقدار

ابلتزاماته والعكس يف حال اخنفاض  اليفاءعلى ا اً فكلما ارتفعت هذه النسبة ع د املصرف قادر  للدائنني.
( ومعادلتها X4)ويرمز هلا.يدل على ان املصرف غري قادر على تسديد ديونه مما يؤدي اىل التعثر املايل

 (.Al-Manasee & Al-Oshaibat,2018:184) كااليت:

𝑿𝟒 =  
القيمة السوقية لحقوق  المساهمين

 اجمالي المطلوبات
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 جودات:املبيعات/ امجايل املو  .5
وتستخدم لقياس قدرة موجودات املصرف  .حتسب هذه النسبة بقسمة املبيعات اىل امجايل املوجودات

لنسبة املبيعات اىل امجايل املوجودات  X5وسيتم وضع الرمز  ،االيرادات من خالل مبيعاهتاعلى توليدها 
 .(Gibson,2009:456)وحسب املعادلة التالية: 

𝑿𝟓 =
 المبيعات

اجمالي الموجودات
 

 

 كفاية رأس املال املصريف لث:الثا طلبامل

 أوالا: مفهوم كفاية رأس املال املصريف أمهيته 
هناك مفهومان مصرفيان ال خيتلفان يف مضموهنما فهما تعبريان مرتادفان، أهدافهما واحدة وهي دعم 

عمله ومنوه، وامتصاص  ثقة املودعني ابملصرف، ليتمكن املصرف من اجتذاب ودائع كافية لتأمني حسن سري
ومتكني املصرف من متابعة نشاطاته وفعالياته املختلفة من غري أن تتأثر ثقة املودعني أية خسائر غري متوقعة، 
كفاية رأس املال، ويقصد بكفاية رأس املال هو مقدار رأس املال الذي يكون كافياً   ،به. مها: املالءة املصرفية
األعمال الفرعية األخرى ن أن حتدث بسبب التسليف واالستثمار و اليت ميكتوقعة و املالمتصاص اخلسائر غري 

أما املالءة املصرفية فتعرف أبهنا قدرة موجودات املصرف على تغطية مطلوابته. لذا  ،اليت يقوم هبا املصرف
 فإن مصطلحي الكفاية واملالءة وجهان لعملة واحدة وهو أن يكون رأس املال كافيًا لدعم ثقة املودعني

 (3:2004،)املخاليف
م كفاية رأس املال املصريف، فقد ازدادت بشكل كبري منذ عقد السبعينات، وفيما يتعلق أبمهية مفهو 

مما دعا إىل  ،عندما شهد العامل تغريات كبرية أثرت سلبيًا يف املصارف، فضال عن ظهور األزمات املالية
س وقائية دفاعية للمصرف يف أوقات األزمات استذكار مفهوم كفاية رأس املال املصريف لغرض بناء أس

تعود أمهية كفاية رأس املال إىل ضرورة أتمني الضمان وكذلك  .Jack,1975:4)ظروف غري الطبيعية )وال
الكايف ألصحاب الودائع والدائنني واحملافظة على عائد معقول للمسامهني، و بدأ مفهوم كفاية رأس املال 

اإلقراض دون زايدة متسقة يف  نتيجةً  لزايدة فعاليات املصارف وتوسع عملياتومعايريه حيتل أمهية متزايدة 
رأمساهلا، وأدى ذلك التوسع وما جنم عنه من خماطر إىل بروز أزمة الديون العاملية وأتثر العديد من املصارف 

ة وتطوير معايري العاملية بذلك، وقد دفعت هذه التطورات السلطات الرقابية اىل التشدد يف اإلجراءات الرقاب
 (65:2017 ،)املرسوميفية يف جتنب الوصول إىل مرحلة اإلخفاق جديدة ملساعدة املنشآت املصر 

 اثنياا: مكوانت راس املال يف املصارف طبقاا ملقررات جلنة اب ل: 
-18،مبوجب مقررات جلنة ابزل فان رأس املال يتكون من االيت )املوىل

 .(5:2004،)املخاليف،(19:2004
 :اآلتيةال األساسي: يتألف من تركيبة من العناصر امل راس .6

 راس املال املدفوع: يتمثل ابألسهم العادية واملدفوعة ابلكامل واألسهم املمتازة غري املرتاكمة. •



  

374 

 31: العدد

 
االحتياطيات املعلنة: يتكون من االحتياطيات اليت تنشـــــأ من االرابح احملتجزة واالحتياطيات القانونية  •

 .واالختيارية
 ساند:ال املراس امل .7

 االتية:يتكون من العناصر 
تتكون من ذلك اجلزء املســــتقطع من االرابح الصــــافية بعد الضــــرائب وعلى  االحتياطيات غري املعلنة: •

شـــــكل )فضـــــلة( من االرابح احملتجزة، ويشـــــرتط لقبوهلا ضـــــمن مكوانت راس املال املســـــاند ان تكون 
الســـــتقطاع أي خمصـــــصـــــات   تكون خاضـــــعةويشـــــرتط ان ال ،معتمدة من قبل املراقب على املصـــــرف

 ة أي التزامات بل جيب ان تكون متاحة ملواجهة أية خسائر غري متوقعة يف املستقبل.ملواجه
احتياطيات إعادة تقييم املوجودات: تنشــأ هذه االحتياطيات بطريقتني مها، االوىل تقوم على الســماح  •

انية والث ،يتوافق مع القيم الســائدة يف الســوقللمصــارف إبعادة تقييم املوجودات بني مدة وأخرى ومبا 
تنشــــــأ بســــــبب مســــــك املصــــــرف وآلجال طويلة ألوراق مالية على شــــــكل حقوق ملكية يف شــــــركات 

 .أخرى
املصارف خمصصات ملواجهة اخلسائر احملتملة يف املستقبل  أتنش االحتياطيات العامة خلسائر القروض: •

 ( من املوجودات اخلطرة وترتفع%1.25دود )من ديون ليســـــــــــــــت حمددة ســـــــــــــــلفاً وعادة ما تكون حب
 .(%2استثنائياً إىل )

مثل  ،هي جمموعة من األدوات اليت جتمع بني صــفات حق امللكية والديون أدوات راس املال اهلجينة: •
بشــــرط ان تكون غري مضــــمونة ومن الدرجة الثانية ومدفوعة ابلكامل وغري  ،األســــهم املمتازة املرتاكمة

 .وأهنا قادرة على امتصاص خسائر املصرف برغبة حاملها ومبوافقة السلطات الرقابيةقابلة لالسرتداد 
الديون طويلة األجل من الدرجة الثانية: تتضـــــــــــمن أدوات الدين التقليدية غري املضـــــــــــمونة من الدرجة  •

 .الثانية اليت ال يقل عن مخس سنوات واألسهم املمتازة ذات اآلجال احملدودة والقابلة لالستعادة
راس املال يف الشــــــــــرحية الثالثة ومن ضــــــــــمنها القروض دين قصــــــــــري األجل: قدمت جلنة ابزل مفهوم لا •

 .قصرية األجل، وذلك ملعاجلة أخطار السوق ومنها خطر سعر الصرف
 معايري قياس كفاية رأس املال املصريف اثلثاا:

 ،(13-11: 2005 ،)املزورييتم قياس رأس املال املمتلك مبجموعة من املعايري وهي كااليت: 
 :(74-2017:71،)املرسومي

النســبة مدى قدرة املصــرف على رد الودائع من مصــدر رأس  نســبة رأس املال إىل الودائع: تقيس هذه .1
 ة هذه النسبة:للمودعني. وصيغاملال، وان ارتفاع نسبة هذا املؤشر ميثل مصدر أمان 

 %10 = 100× رأس املال/ الودائع 
هـذا املعيـار يف كونـه يربط رأس املـال إبمجايل  تكمن أمهيـة  املوجودات:نســـــــــــــــبـة رأس املـال إىل إمجـايل .2

ومما يؤخذ على هذه النســبة مشوهلا جلميع املوجودات من  ،املوجودات ملواجهة آية خســائر غري متوقعة
 أنواع وخطورة كل منها. وصيغتها كااليت:دون التمييز بني 

 %100× رأس املال/ إمجايل املوجودات 
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هذه النسـبة بتصـنيف موجودات املصـرف إىل موجودات  تقوم املوجودات اخلطرة: املال إىلنسـبة رأس  .3
ملوجودات اخلطرة كل املوجودات مطروحا منها األرصـــدة النقدية يف خطرة وعدمية اخلطورة، ويقصـــد اب

 الصندوق، ولدى املصارف األخرى. وصيغتها كااليت:
 % 100× رأس املال/ املوجودات اخلطرة 

النسبة مقياساً هلامش األمان يف مواجهة خماطر الفشل يف اسرتداد  هذه إىل القروض: س املالنسبة رأ .4
 :مرة يف القروض. وصيغتها كااليتجزء من األموال املستث

 % 100× رأس املال/ القروض 
هذه النســـبة مدى قدرة املصـــرف على اســـتخدام رأس ماله  نســـبة رأس املال إىل االســـتثمارات: تقيس .5

 . وصيغتها كااليت:اخلسائر الناجتة عن االستثمار من غري املساس أبموال املودعنيملواجهة 
 %100* رأس املال/ امجايل االستثمارات 

هذه النسبة إىل مدى قدرة املصرف على استخدام  تشري نسبة رأس املال احلر إىل املوجودات العاملة: .6
ثابتة لتغطية اخلســـــــــــــائر املرتتبة عن اســـــــــــــتثماره رأس ماله احلر املتمثل برأس املال انقصـــــــــــــاً املوجودات ال

قــديــة واملســـــــــــــــتحق لــدى وهي تســــــــــــــــاوي إمجــايل املوجودات مطروحــا منهــا كــل الن .ملوجوداتــه العــاملــة
 (.Hempel: 1998: 83املصارف، والبنك املركزي، واملوجودات الثابتة )

لى الوفاء ابلتزاماته هذه النســـــــــبة قدرة املصـــــــــرف ع نســـــــــبة رأس املال إىل االلتزامات العرضـــــــــية: تقيس .7
خطاابت ضية اليت ال تظهر يف امليزانية وامنا تظهر حتت عنوان حساابت نظامية، مثل الكفاالت، و العر 

 % 100× رأس املال/ االلتزامات العرضية: الضمان. وصيغتها
ية هذه النسبة مدى قدرة رأس املال احلر على تغط نسبة رأس املال احلر إىل املوجودات اخلطرة: تقيس .8

دون التعرض ملطلوابت املصـــرف من قبل اآلخرين والناشــئة اخلســـائر املتوقعة يف املوجودات اخلطرة من 
وحيســـــــب رأس املال احلر عن طريق طرح املوجودات الثابتة من رأس املال لتحديد مقدار  عن الودائع.

 (.Anthony, 1997: 404رأس املال النقدي ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة )
 تحليل متغيرات الدراسة واختيار الفرضيات :الثث الثالمبح

 أنموذج التماناملطلب االول: تحليل املخاطرة املصرفية بإستخدام 
يتناول هذا املبحث حتليل القوائم املالية للمصارف العراقية االهلية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية 

. 2017- 2005ط ومصرف اخلليج التجاري للمدة واليت مشلت مصرفني متثلت يف مصرف الشرق االوس
وذج التمان والقابلية االئتمانية للمصارف ويركز هذا املبحث على حتليل املخاطر املصرفية ابستخدام أمن

 العراقية عينة الدراسة.
 مصرف الشرق االوسط .1

ب ( ان بياانت مصرف الشرق االوسط تقع ضمن املنطقة احلرجة وحس1يتضح من خالل اجلدول )
ان بياانت مصرف الشرق االوسط خالل دراسة نشاطها للفرتة من عام  Z-Scoreحتليل أمنوذج التمان 

(. اي ان املصرف يتعرض ملخاطر مصرفية عالية جداً 0.584 -1.326ترتاوح بني ) 2017- 2005
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تدهور لعدد ويعود هذا ال Z-Score<1.8ره حنو التعثر املايل حسب امنوذج التمان اذ ان مجيع قيم واحندا 
واحتفاظ املصرف حبجم موجودات  ،االسباب منها سوء اداره املصرف وعدم قدرته على حتسني نشاطه من

فاض القيمة السوقية وزايدة املطلوابت واخنفاض ارابح املصرف. فضالً عن تذبذب اسعار االسهم واخن ،عالية
صرف الشرق االوسط وابلتايل االفالس. مما يؤكد التعثر املايل مل 2017حلقوق املسامهني وخاصة يف عام 

 .2017- 2005ملصرف الشرق االوسط ملدة الدراسة  Z-scoreامنوذج التمان ( يوضح 1واجلدول )
 ( مقياس التمان ملصرف الشرق االوسط 1جدول )

  Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
( التدرج والتذبذب امللحوظ لنشاط املصرف وارتفاع واخنفاض أمنوذج 1وكما هو موضح يف الشكل )

احلقيقي يف عام  موكداً دخوله منطقة اخلطر 2017- 2005( من عام 0.584 -1.326التمان ما بني )
اذ بلغت  2017اخلروج من دائرة التعثر املايل ومنطقة االفالس اىل هناية عام  ةواستمراره دون حماول 2012

 .Z (0.584)قيمة 

 Zمقياس التمان  X1 X2 X3 X4 X5 السنة

2005 0.778 0.026 0.035 0.298 0.063 1.326 
2006 0.711 0.013 0.019 0.184 0.060 1.104 
2007 0.743 0.028 0.040 0.217 0.072 1.265 
2008 0.580 0.023 0.025 0.179 0.078 0.995 
2009 0.723 0.020 0.022 0.297 0.065 1.211 
2010 0.551 0.014 0.017 0.146 0.055 0.882 
2011 0.524 0.026 0.032 0.362 0.070 1.060 
2012 1.073 0.028 0.035 0.347 0.071 1.721 
2013 0.545 0.026 0.032 0.420 0.072 1.118 
2014 0.525 0.005 0.006 0.399 0.053 0.950 
2015 0.448 0.008 0.010 0.321 0.064 0.837 
2016 0.527 0.011 0.022 0.297 0.056 0.956 
2017 0.154 0.033 0.041 0.199 0.097 0.584 
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 ( املخاطرة املصرفية ملصرف الشرق االوسط1الشكل )

 Excelتماد على خمرجات برانمج املصدر/ اعداد الباحثة ابالع
 مصرف اخلليج التجاري .2

( وبعد حتليل بياانت مصرف اخلليج التجاري حسب امنوذج التمان 2ني من خالل نتائج اجلدول )بت
Z-Score ان مصرف اخلليج التجاري مستمر بعملياته املصرفية دون تطوير اذ ان مجيع قيم Z  من عام

( اي طيلة الثالث 0.830-1.804( فهي ترتاوح بني )1.8)هي اقل وتساوي  2017اىل عام  2005
ذات املخاطرة املصرفية العالية وبعيدا عن  مدة التحليل يظهر املصرف ضمن املنطقة احلرجة .عشرة سنة

وعدم قدرهتا على تسري اعماهلا بشكل  وذلك لعدة اسباب وامهها سوء االدارة املصرفية ،االستقرار املايل
 يولة املصرفية اذ ان املصرف ملوالسبب االخر اخنفاض نسبة الس ،املايل واستمراريتها يضمن سالمة مركزها

لعدم توفر  2017اىل عام  2005يقم بتوزيع االرابح على املسامهني اذ بلغت نسبتها صفر من عام 
 فارتفاع فضالً عن اتباع املصرف سياسة متويلية تعتمد على االقرتاض بشكل كبري ،او لرتاكم العجر ،السيولة

وكذلك تدين مبيعات املصرف ساهم يف  ،بل الفوائد والضرائبنسبة املديونية يؤدي اىل اخنفاض االرابح ق
اخلليج  ملصرف Z-score( يوضح امنوذج التمان 2تعثر املصرف ووقوعه يف املنطقة اخلطرة. واجلدول )

 .2017- 2005التجاري ملدة الدراسة 
 ملصرف اخلليج التجاري( أمنوذج التمان 2جدول )

 Zمقياس التمان  X1 X2 X3 X4 X5 السنة

2005 0.281 0.023 0.033 2.099 0.068 1.804 
2006 0.557 0.013 0.033 0.498 0.065 1.159 
2007 0.721 0.029 0.035 0.295 0.008 1.205 
2008 0.692 0.044 0.064 0.182 0.010 1.222 
2009 0.706 0.027 0.031 0.454 0.008 1.268 
2010 0.620 0.015 0.023 0.247 0.069 1.059 
2011 0.607 0.029 0.036 0.256 0.007 1.050 
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 2012 0.387 0.069 0.086 0.413 0.012 1.103 
2013 0.479 0.058 0.072 0.604 0.010 1.265 
2014 0.526 0.042 0.052 0.575 0.096 1.304 
2015 0.411 0.012 0.017 0.314 0.076 0.830 
2016 0.578 0.000 0.008 0.279 0.033 0.921 
2017 0.442 0.030 0.035 0.414 0.043 0.979 

 Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
موازية  Zكانت قيم   2017 -2005( يتضح ان نشاط املصرف احندر من عام 2وبناءاً على الشكل )

ر التدرجيي ( اي اهنا اخذت ابالحندا0.830-1.804للمحور االفقي وتقع على احملور العمودي ما بني )
وعدم قدرهتا على اخلروج من منطقة التعثر املايل ذات املخاطرة العالية فأصبحت ضمن نطاق  ،حنو االسوء

 املصارف املشكوك يف استمراريتها.

 صرف اخلليج التجاري( املخاطرة املصرفية مل2الشكل )

 املطلب الثاني: تحليل كفاية رأس املال
ق االوسط واخلليج التجاري للمدة ت اخلاصة بكافية رأس ملصريف الشر يتناول هذا املطلب حتليل املؤشرا

 :وان املؤشرات اليت سيتم حتليلها هي مؤشرين متثلت يف ،2017-2005من 
 واليت سيتم حتليلها كااليت:( 100ال / القروض *، راس امل100)راس املال/ امجايل املوجودات*

 100: نسبة راس املال/ امجايل املوجودات *اوالا 
يستخدم هذا املؤشر لقياس قدرة املصرف على استخدام راس املال يف متويل موجوداته الكلية. وكلما 

املركزي، ولكن يف ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك افضل حلماية اموال املودعني من وجهة نظر البنك 
 .ا يضر مصلحة املسامهنيالوقت ذاته زايدة هذه النسبة يؤدي اىل اخنفاض معدل العائد على راس املال مم

 مصرف الشرق االوسط  .1

( ومن خالل حتليل بياانت مصرف الشرق االوسط ان نسبة راس مال املصرف اىل 3يوضح اجلدول )
( الن حجم راس املال املصرف 39.443اذ بلغت ) 2016امجايل موجوداته كانت اعلى نسبة يف عام 
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الن حجم رأس  .2005( يف عام 4.695سبة وهي )بينما حقق املصرف ادىن ن ،فاق امجايل املوجودات
بينما سجل ارتفاع يف امجايل املوجودات املصرفية وذلك لسوء االدارة  ،جداً  اً ل املصرف كان منخفضما

 .املصرفية اضافة اىل تدهور االوضاع االقتصادية. واجلدول االيت يوضح نسبة راس املال اىل امجايل املوجودات
 الشرق االوسط  امجايل موجودات مصرف( راس املال اىل3جدول )

 مصرف الشرق االوسط السنة

2005 4.695 
2006 9.018 
2007 7.621 
2008 7.373 
2009 9.865 
2010 11.377 
2011 14.970 
2012 18.316 
2013 19.375 
2014 36.599 
2015 37.030 
2016 39.443 
2017 33.417 
 19.16136241 المتوسط

 Excelابالعتماد على خمرجات برانمج اد الباحثة املصدر/ اعد
( يبني ان نسبة راس املال اىل امجايل املوجودات ملصرف الشرق االوسط كانت 3والشكل البياين )

- 4.695فكان املؤشر ما بني  2013- 2005متدنية خالل االعوام االوىل وموازية للمحور االفقي من 
مودي اذ بلغت يف عام احملور الع لتدرجيي حنوواخذت ابالرتفاع ا 19.375

 على التوايل. 33.417و 39.443و 37.030و 36.599 2017و2016و2015و2014

 
 ( راس املال اىل امجايل موجودات مصرف الشرق االوسط3شكل )

 Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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 مصرف اخلليج التجاري .2 
ري حقق اعلى نسب لراس املال ( ان مصرف اخلليج التجا4دول )نشاهد من خالل حتليل بياانت ج

الن هذه السنة شهدت اخنفاض يف حجم  .(49.725بلغت ) 2017اىل امجايل املوجودات يف عام 
بينما كانت ادىن نسبة  ،ارتفاع يف قيمة راس ماله بلغت ثالمثائة مليار دينار عراقيموجودات املصرف و 

 كانت واليت 2008لراس املال اىل امجايل املوجودات يف عام حققها مصرف اخلليج التجاري 
الن خالل هذه  ،ويرجع سبب اخنفاض النسبة اىل اخنفاض راس مال املصرف وزايدة موجوداته.(10.417)

 د العراق تدهورا اقتصاداي وسياسيا اثر يف استقرار املصارف والذي ادى اىل تدهور انشطتها.السنة شه
 مصرف اخلليج التجارياىل امجايل موجودات ( راس املال 4جدول )

 مصرف الخليج التجاري  السنة

2005 22.522 
2006 27.300 
2007 15.751 
2008 10.417 
2009 19.331 
2010 20.950 
2011 30.236 
2012 24.472 
2013 31.991 
2014 36.743 
2015 36.993 
2016 37.405 
2017 49.725 
 27.9873982 المتوسط

 Excelصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج ملا
وتقعر ( يوضح نسبة راس املال اىل امجايل املوجودات ملصرف اخلليج يوضح انزالق 4والشكل البياين )

بينما نالحظ ارتفاعه  10.417عند احملور االفقي واليت بلغت  2008املؤشر عند ادىن نقطة يف عام 
( ومن مث ارتفاع 24.472اذ بلغت النسبة ) 2012واخنفاضه يف  2011اىل  2009التدرجيي من عام 

 (.49.725ور العمودي )واليت بلغت على احمل 2017النسبة لتصل اىل اعالها يف عام 
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 ( راس املال اىل امجايل موجودات مصرف اخلليج التجاري4شكل )

 Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 100اا: نسبة راس املال/ القروض* نياث

يقيس هذا املعيار قدرة املصارف على استخدام رأس املال يف مواجهة اخلسائر املتعلقة ابسرتداد جزء 
ستثمرة يف القروض. وتعد هذه النسبة مقياساً هلامش األمان يف مواجهة تلك املخاطر فضال من االموال امل

 يد السياسة االقراضية للمصارف.عن كونه احد العوامل املؤثرة يف حتد
 مصرف الشرق االوسط  .1

( ان مصرف الشرق االوسط حقق اعلى نسبة لراس املال 5يتضح من حتليل نتائج بياانت اجلدول )
( اذ توضح هذه النسبة ان حجم 270.674واليت كانت تساوي ) 2008ايل املوجودات يف عام اىل امج

اسا ابلسنوات االخرى للفرتة املبحوثة واليت بلغت منخفضة قي 2008القروض املمنوحة يف سنة 
صرف ميتلك هامش امان ( مليار دينار نسبة اىل راس املال املمتلك. وهذا يعين ان امل15516842118)

( 47.106اذ بلغت ) 2010بينما سجل املصرف ادىن نسبة يف عام  ،لتجنب املخاطرة املصرفية فٍ كا
نسبة اىل راس ماله املمتلك والذي  اً كان مرتفعالن حجم القروض اليت منحها املصرف  

( مليار 1401108525829( مليار دينار مقارنه حبجم القروض اليت بلغت )66000000000كان)
ان مصرف الشرق االوسط ذو خماطرة عالية الن يتبع سياسة جمازفة. واجلدول االيت يوضح دينار. مما يدل 

 نسبة راس املال اىل امجايل القروض.
 ( نسبة راس املال اىل امجايل القروض ملصرف الشرق االوسط5ول )اجلد
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 مصرف الشرق االوسط السنة
2005 61.245 
2006 134.968 
2007 183.376 
2008 270.674 
2009 87.065 
2010 47.106 
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 Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
واالخنفاض يف نسبة راس املال اىل امجايل القروض تبعا حلجم ( يشرح االرتفاع 5والشكل البياين )

-270.674) ترتاوح ما بني 2010وادانها يف عام  2008القروض املمنوحة واليت بلغت اقصاها يف عام 
 ( وهذا ما يوضحه الشكل املقعر ملؤشر نسبة راس املال اىل امجايل القروض.47.106

 
 القروض ملصرف الشرق االوسطنسبة راس املال اىل امجايل  (5شكل )

 Excelاملصدر/ اعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 مصرف اخلليج التجاري .2

س املال مصرف اخلليج التجاري كانت اعلى نسبة لرا ( ان6نشاهد من خالل حتليل نتائج اجلدول )
( نتيجة الخنفاض حجم القروض املمنوحة من 300.669واليت بلغت ) 2007اىل امجايل القروض يف عام 

( مليار دينار بينما كانت ادىن نسبة 7431436098) 2007قبل املصرف واليت بلغت قروض عام 
نتيجة لزايدة حجم القروض املمنوحة من  2012 عام ( يف63.205حققها مصرف اخلليج واليت بلغت )

قبل املصرف نسبة اىل راس ماله املمتلك اذ ان املصرف ليس لدية هامش امان وان درجة املخاطرة مرتفعة. 
 للمصرف.واجلدول االيت يوضح راس املال اىل امجايل القروض 

 اخلليج التجارياىل امجايل القروض ملصرف  ( راس املال6اجلدول )
 مصرف الخليج التجاري  السنة
2005 133.296 
2006 247.241 
2007 300.669 
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2011 53.726 
2012 78.305 
2013 75.604 
2014 136.916 
2015 172.067 
2016 208.291 
2017 231.677 
 133.9245959 المتوسط
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2008 198.114 
2009 197.543 
2010 189.469 
2011 167.652 
2012 63.205 
2013 107.872 
2014 147.793 
2015 115.566 
2016 105.114 
2017 137.455 
 162.3837592 المتوسط

 Excelعتماد على خمرجات برانمج املصدر/ اعداد الباحثة ابال
( يوضح االرتفاع واالخنفاض يف نسبة راس املال اىل امجايل القروض اليت تراوحت 6والشكل البياين رقم )

 .2017-2005( على احملور العمودي من عام 63.205- 300.669ما بني )

 
 اخلليج التجاري( راس املال اىل امجايل القروض ملصرف 6)شكل 

 Excelة ابالعتماد على خمرجات برانمج داد الباحثاملصدر/ اع
 اختبار الفرضيات :املطلب الثالث

يستعرض هذا املبحث أهم ما توصلت اليه الباحثة من خالل حتليل عالقات االرتباط واالحندار ملتغريات 
باط ت وذلك عرب استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية مثل معامل االرتالدراسة واختبار الفرضيا

لقياس درجة االرتباط بني املتغريات وكذلك استخدام االحندار اخلطي البسيط فضالً عن  Pearsonاخلطي 
الذي يبني مقدار ما يفسره املتغري املستقل من تغريات تطرأ على  2Rاستخدام معامل التحديد )التفسري( 

عامل االحندار لبيان مدى معنوية وبة ملاحملس Fوقيمة  Betaملتغري املعتمد. وكذلك استخدام معامل االحندار ا
 معامل االحندار.
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 أوال: اختبار فرضيات االرتباط  
 الفرضية الرئيسية األوىل: .1

 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املخاطر املصرفية والقابلية االئتمانية
 ع من هذه الفرضية فرضيتني فرعية هي:وتتفر 

يــة ونســـــــــــــــبــة رأس املــال اىل امجــايل لــة معنويــة بني املخــاطر املصـــــــــــــــرفال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دال .أ
 .املوجودات

ورأس املال اىل امجايل املوجودات كانت  ( ان عالقة االرتباط بني املخاطرة املصرفية7يتبني من اجلدول )
ائية .( وهذا يعين ان هناك عالقة ارتباط ذات داللة احص875بلغت قيمة العالقة )عالقة طردية موجبة اذ 

 ونسبة رأس املال اىل امجايل املوجودات. ومعنوية ما بني املخاطرة املصرفية ابستخدام امنوذج التمان
 قروض ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املخاطر املصرفية ونسبة رأس املال اىل امجايل ال .ب

بة رأس املال اىل امجايل القروض ( ان عالقة االرتباط بني املخاطرة املصرفية ونس7يتبني من اجلدول )
.( وهذا يعين ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة 147قيمة العالقة ) عالقة ارتباط عكسية سالبة اذ بلغت

ن وخمصص خسائر القروض اىل امجايل احصائية ومعنوية ما بني املخاطرة املصرفية إبستخدام امنوذج التما
 القروض.

 للفرضية الرئيسة االوىل( قيم عالقات االرتباط 7جدول )
 y1 y2 

 
X 

Pearson 
Correlation 

.875** -.008- 

Sig. (2-tailed) .000 .978 
N 13 13 

 SPSS Var.25املصدر: اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي 
 اثنيا: اختبار فرضيات التأثري

 الفرضية الرئيسية الثانية: .2

 رفية على القابلية االئتمانية للمصارف(ة معنوية للمخاطرة املص)ال يوجد أتثري ذو دالل
 وتتفرع من هذه الفرضية فرضيتني فرعيتني

 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية بني املخاطر املصرفية ونسبة رأس املال اىل امجايل املوجوداتال  .أ
اىل امجايل املوجودات ( ان معامل احندار املخاطرة املصرفية على مؤشر راس املال 8يبني اجلدول )

ا اخنفضت ( اذ0.003-ملوجودات سيقل مبقدار )( وهذا يعين ان مؤشر راس املال اىل امجايل ا0.003)
املخاطرة املصرفية مقيمة أبمنوذج التمان مبقدار وحدة واحدة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مستوى 

( وهي قيمة معنوية عند 16.1)االحندار كانت  احملسوبة ملعامل (t) ( الن قيمة%5( او مستوى )1%)
(، وهي قيمة معنوية 36.1ية امنوذج االحندار )احملسوبة واليت تقيس معنو  (F) بلغت قيمةو  .املستوين املذكورين
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وهذا يعين ان املخاطرة  (0.77) (R2) وبلغت قيمة معامل التحديد.(5( او املستوى )%1عند املستوى )
ليت تطرأ على مؤشر راس املال اىل .%( من التغريات ا77ج التمان تفسر ما مقداره)املصرفية مقيمة أبمنوذ 

 .( فتعود لعوامل أخرى غري داخلة يف االمنوذج%99.23بة املتبقية البالغة )امجايل املوجودات، اما النس
ة بني يوجد أتثري ذات داللة معنوي ،(H0عليه تستدل الباحثة من التحليل أعاله رفض فرضية العدم )و 

 رة أبمنوذج التمان ومؤشر راس املال اىل امجايل املوجودات.املخاطرة املصرفية مقد
 ات االحندار البسيط للفرضية الفرعية االوىل( حتليل عالق8جدول)

 المتغير التابع
 
 المتغير المستقل

 مؤشر راس المال الى اجمالي الموجودات
F 2R 

α β 
 tقيمة 

 الجدولية
 tقيمة 

 المحسوبة

 36.1 16.1 4.84 0.003 1.25 المخاطرة المصرفية
0.77 Sig. 0.00 

  SPSS Var.25ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائياملصدر: اعداد الباحثة 
 ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية بني املخاطر املصرفية ونسبة رأس املال اىل امجايل القروض. .ب

ر القروض اىل امجايل خاطرة املصرفية على مؤشر خمصص خسائ( ان معامل احندار امل9يبني اجلدول )
( اذا زادت املخاطر املصرفية مقيمة أبمنوذج 4.98املؤشر سيقل مبقدار )( وهذا يعين ان - 4.98القروض )

( %5( او مستوى )%1التمان مبقدار وحدة واحدة. علما ان هذا التأثري كان غري معنوي عند مستوى )
وبلغت  .( وهي قيمة غري معنوية عند املستوين املذكورين4.25عامل االحندار كانت )وبة ملاحملس (t) الن قيمة

( %1(، وهي قيمة غري معنوية عند املستوى )0.007احملسوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار ) (F) يمةق
املصرفية مقيمة وهذا يعين ان املخاطرة  (0.00) (R2) وبلغت قيمة معامل التحديد (.%5او املستوى )

خمصص خسائر القروض اىل  ( من التغريات اليت تطرأ على مؤشر%0.00التمان تفسر ما مقداره ) أبمنوذج
 امجايل القروض.

ال يوجد أتثري ذات داللة ، (H0وعليه تستدل الباحثة من التحليل أعاله عدم رفض فرضية العدم)
 ومؤشر رأس املال اىل امجايل القروض. معنوية بني املخاطرة املصرفية مقدرة أبمنوذج التمان

 فرعية الثانية( حتليل عالقات االحندار البسيط للفرضية ال9جدول)
 المتغير التابع

 
 المتغير المستقل

 F 2R مؤشر راس المال الى اجمالي القروض
α β  قيمةt 

 الجدولية
 tقيمة 

 المحسوبة

 0.00 0.007 4.25 4.84 4.98- 1.52 المخاطرة المصرفية

Sig. 0.98 

  SPSS Var.25املصدر: اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي
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 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع 

 االستنتاجات :املطلب االول
توصلت الدراسة لعدد من االستنتاجات استنادا اىل نتائج التحليل املايل واالحصائي وهذه االستنتاجات 

 :هي
 جات هي:االستنتا

ملخاطرة مصــــــرفية عالية نتيجة لعدد أظهرت نتائج التحليل املايل ان املصــــــارف عينة الدراســــــة تتعرض  .1
من العوامل املختلفة منها عوامل داخلية متعلقة ابملصرف ومنها ما هو خارجي كاألوضاع االقتصادية 

ملنقطة احلرجة وتعانيان وحبســب أمنوذج التمان ان هذين املصــرفني يقعان ضــمن ا ،والســياســية واالمنية
 .فشالً مالياً 

يف نســـــــــــــــبــة رأس املــال اىل امجــايل املصــــــــــــــــارف مــا بني  ن هنــاك تفــاواتً أظهرت نتــائج التحليــل املــايل ا .2
املوجودات ممــا يــدل على التفــاوت الكبري يف تبين املصــــــــــــــــارف لالســـــــــــــــرتاتيجيــات االداريــة والتنظيميــة 

ن يف مصــــــــــلحة ل اىل امجايل املوجودات تكو حيث ان زايدة نســــــــــبة رأس املا ،واالســــــــــتثمارية خاصــــــــــة
اية ضــــــــــــــد املخاطرة لكنها يف الوقت ذاته حتد من رحبية املســــــــــــــامهني املودعني ألهنا تضــــــــــــــمن هلم احلم

 واملستثمرين.
بنســـــــبة كفاية رأس املال حســـــــب تشـــــــريعات البنك  ةملتزماملصـــــــارف اظهرت نتائج التحليل املايل أن  .3

 يف منح القروض يف سنوات االضطراب االقتصادي.املركزي واهنما يتبعان سياسة متحفظ 
حصائي انه هناك ارتباط واثر ما بني املخاطرة املصرفية ونسبة رأس املال اىل اظهرت نتائج التحليل اال .4

بة رأس املال اىل امجايل  ،امجايل املوجودات اي كلما ارتفعت املخاطرة املصـــــــــــــــرفية ترتفع معها نســـــــــــــــ
 املوجودات.

رأس املال جد ارتباط واثر ما بني املخاطرة املصــرفية ونســبة االحصــائي انه ال يو  اظهرت نتائج التحليل .5
اي كلما ارتفعت املخاطرة املصـــــــــــــــرفية ترتفع معها نســـــــــــــــبة رأس املال اىل امجايل  ،اىل امجايل القروض

 القروض.
 الثاني: التوصيات طلبامل

على املصارف التجارية اخذها يهدف هذا املبحث لعرض التوصيات اليت توصلت هلا الدراسة وينبغي 
 لتوصيات هي:هذه ابنظر االعتبار لكي ترتقي أبدائها و 

ضـــــــرورة اهتمام املصـــــــارف ابتباع وتطبيق امنوذج التمان لقياس خماطرها املصـــــــرفية وحتديد مركزها املايل  .1
عن  كون هذا االمنوذج يســـــاعدها يف التنبؤ مبســـــتقبلها املايل ومدى امكانيتها على االســـــتمرار فضـــــالً 

 اختاذ قرارات ائتمانية سليمة.
ضـــــرورة اهتمام إدارة املصـــــارف بتنويع انشـــــطتها املصـــــرفية والتعامل مع خمتلف القطاعات االقتصـــــادية  .2

 وذلك الن تنويع االنشطة املصرفية يعمل على توزيع املخاطرة وابلتايل تقليلها 
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االعتماد على املعايري الدولية  احلفاظ على راس املال وفق مستوى مقبول من الرحبية وذلك من خالل .3
مة للبيئة اليت يعمل هبا املصــــــرف العراقي وعدم املبالغة ابالحتفاظ بســــــيولة ءختيار املعيار االكثر مالوا

عالية تؤثر بشكل سليب يف عائدات املصارف وامنا استثمار السيولة املتاحة يف جماالت استثمارية امنة 
 حتقق ارابح معقولة.

كنها من حتقيق املواءمة ما بني االرابح اليت ائتمانية متوازنة متارف برســــــم ســــــياســــــة ضــــــرورة قيام املصــــــ .4
 تسعى اىل حتقيها واملخاطرة اليت ميكن جتنبها.

ضــــــرورة جتنب املصــــــارف التجارية القروض املتعثرة ألهنا تؤثر على ســــــيولة املصــــــارف وتضــــــعف قدرهتا  .5
 املصارف وابلتايل يعرضها لإلفالس. وذلك ألن حجم القروض املتعثرة يوثر سلباً على رحبية

 قائمة المصادر

 العربية:املصادر اوال: 
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ادارة تنوع المورد البشري ودورها في تحقيق االداء العالي لعينة من 

 المستشفيات االهلية في محافظة كربالء المقدسة

Managing The Diversity of The Human Resource and its 

Role in Achieving The High Performance of A Sample of 

Private Hospitals in The Holy Province of Karbala 

 Murshdi-Riyadh H. Alsist. Lect. sA (1) م.م رياض حسين المرشدي

  .Duleimi-Mahmood F. AlAssist. Prof (2)أ.م.د محمود فهد الدليمي

 مستخلصال

اء العايل للمنظمات ابلتطبيق يف البحث إىل حتديد دور ادارة تنوع املورد البشري يف حتقيق االد يهدف
 ،قيق هذا الغرض اعتمد الباحثان ابعاد ادارة تنوع املورد البشري )تكافؤ الفرصمنظماتنا العراقية ومن أجل حت

 وايضاً جرى اعتماد ابعاد األداء العايل ،(Larky, 1996)التوعية الشاملة للتنوع( اإلجيايب،تقييمات العمل 
استناداً  (والتوجه الفعال، التحسني املستمر، جودة قوى العملطويل االمد، االنفتاح  جودة االدارة، االلتزام)

ومت اختيار جمموعة من املستشفيات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة  ،(DeWaal,etal.,2014) اىل
م معامل وقد استخد فردا ضمن العينة املبحوثة 144ومت توزيع استباانت مشلت  ،زين العابدين( ،)الكفيل

( لتحديد معنوية معادلة االحندار، كما F( ملعرفة معنوية العالقة بني املتغريات، واختبار)tواختبار) رتباط،اال
ستنتاجات اليت جرى ( لتفسري مقدار أتثري املتغري املستقل يف املتغري التابع. ومن أهم اال2Rجرى استخدام )

مع خمتلف املستشفيات ثة ابتفاقيات وشراكات جديدة يُعد دخول املستشفيات املبحو التوصل إليها هو "
العربية منها واالجنبية ضرورة لتعزيز التفكري املعريف ملواردها البشرية ويسهل اجراء عمليات ادارة تنوع املورد 

العمل على استقطاب املوارد البشرية املتنوعة  كان امهها"كما خرج البحث مبجموعة من التوصيات  .البشري

                                                        
 جامعة كربالء. /كلية االدارة واالقتصاد  -1
 جامعة كربالء. /كلية االدارة واالقتصاد  -2
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اهي اخلدمات املقدمة يف املستشفيات دول العامل املوهوبة منها لتقدمي افضل اخلدمات مبا يض من خمتلف 
 العاملية من انحية اخلربة و املهارة واملعرفة والدقة يف العمل.

 لعايل، املستشفيات االهلية.الكلمات املفتاحية: تنوع املورد البشري، األداء ا
Abstract 
The research aims to determine the role of managing the diversity of the 

human resource in achieving the high performance of the organizations 

applied in our Iraqi organizations. In order to achieve this purpose, the 

researchers adopted the dimensions of managing the diversity of the human 

resource (Equal opportunities, affirmative action assessments, 

comprehensive awareness of diversity) (Larky, 1996), The dimensions of 

high performance (quality management, long-term commitment, openness 

and effective orientation, continuous improvement, labor force quality) were 

also based on (DeWaal,etal.,2014), A questionnaire was used to determine 

the significance of the correlation between the variables and the F test to 

determine the significance of the regression equation. In addition, R2 was 

also used to explain the effect of the independent variable in the dependent 

variable. One of the most important conclusions reached is that "the entry of 

new hospitals with new agreements and partnerships with various Arab and 

foreign hospitals is necessary to enhance the cognitive thinking of their 

human resources and facilitate the management of the diversity of human 

resources. From various countries in the world, who are able to provide the 

best services to match the services provided in international hospitals in 

terms of experience, skill, knowledge and accuracy in work. 

 المقدمة

ة الذي ترتكز عليه املنظمات من اجل حتقيق االستدامة اصبح املورد البشري من اهم املوارد التنظيمي
وامليزة التنافسية، ويف ظل التوجهات املعاصرة للمنظمات احلديثة اليت تتجه حنو البحث عن املوارد البشرية 

ملنظمة، فمن الضروري توفري مناخ مالئم اليت متتلك املعرفة واملقدرة على حل املشكالت اليت تواجه ا
ما متتلكه املنظمة من رأس مال بشري وذلك ميكن حتقيقه من خالل تطبيق العدالة أبنواعها للمحافظة على 

على مستوى املنظمة ككل، مما يسهم يف تعزيز كل من التزام العاملني وانغماسهم يف اعمال املنظمة وأتدية 
اىل تطبيق اعلى  التعامل مع تنوع يف مواردها البشرية فهي حتتاج ة عندوخاص واجباهتم على اكمل وجه،

وقد مت اختيار عدد من املستشفيات .مستوى من االمهية يف تلك املوارد لتقدميها االفضل وحتقيق اهدافها
االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة وكانت مستشفى الكفيل التخصصي ومستشفى زين العابدين اليت ترعى 

مما ميكنها أن تكون رائدة يف  ،ايل من خالهلاع مواردها البشرية ضمن جمال عملها لتحقيق االداء العتنو 
 جمال عملها على مستوى البلد. ومن اجل حتقيق أهداف البحث فقد مت هيكلته يف أربعة مباحث هي:

 املبحث االول: منهجية البحث 
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 نوع املورد البشري واالداء العايل للمنظمات(املبحث الثاين:االطار النظري للبحث ويشمل )ادارة ت
 .اإلطار امليداين للبحث ويشمل اختبار عالقات االرتباط والتأثري بني املتغريات الثالث:املبحث 

 .املبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 منهجية البحث األول:المبحث 

 ق الفقرات اآلتية:يستعرض املبحث اخلطوات األساسية ملنهجية البحث احلايل على وف
 :أوال: مشكلة وتساؤالت البحث

 ى مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية:تتجل
 ما مستوى تبين مفهوم ادارة تنوع املورد البشري يف املستشفيات عينة البحث؟ .1
 ما مستوى االداء العايل املتحقق يف املستشفيات االهلية عينة البحث؟ .2
منظمات من ري واالداء العايل للباط بني ادارة تنوع املورد البشـــــــــــــــما هو مســـــــــــــــتوى واجتاه عالقة االرت .3

 وجهة نظر االفراد عينة البحث؟
ما هو مســـتوى وطبيعة عالقة أتثري ادارة تنوع املورد البشـــري يف تعزيز مســـتوى االداء العايل من وجهة  .4

 نظر االفراد عينة البحث؟
 ثانيًا: اهمية البحث:

داء العايل للمنظمات د البشري يف تعزيز االر الذي يلعبه ادارة تنوع املور تنبع أمهية البحث من خالل الدو 
واليت أصبحت من السلوكيات املهمة يف املنظمات احلديثة، والسيما املنظمات اليت تتنوع هبا املوارد البشرية 

م يف حتقيق مستوايت يف حتفيز أداء عامليها، وايضاً مع تزايد أمهية تنوع املوارد البشرية يف أي منظمة مما يسه
 العراقالبحث من كونه حياكي جمموعة من مؤسسات القطاع الصحي يف  عالية من األداء، كما تنبع أمهية

اذ تتجسد امهية البحث من خالل ابراز امهية ادارة ويتمثل ذلك ابملستشفيات االهلية يف كربالء املقدسة، 
 ،العايل هلام الذي يلعبه يف حتقيق االستدامة واالداء تنوع املورد البشري للمستشفيات من خالل الدور امله

املتمثلة ابملستشفيات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة واليت هلا من الدور و ابإلضافة ألمهية العينة املبحوثة 
املهم و احليوي يف تقدمي خدماهتا الصحية من خالل استقطاب املوارد البشرية املوهوبة من خمتلف اجلنسيات 

واضافة نتاج علمي لفائدة  أهدافها،واحتياجات الزابئن لتحقيق  مءيتال االجنبية والعربية من اجل تقدمي ما
 الباحثني و املهتمني يف جمال دراسة ادارة التنوع وادارة املوهبة واالداء العايل للمنظمات.

 ثالثًا: اهداف البحث:
للمنظمات البشري يف حتقيق االداء العايل يهدف البحث اىل بيان الدور الذي يلعبه تنوع املورد 

 للمستشفيات املبحوثة من خالل عدة اهداف فرعية نذكر منها ما أييت:
تقدمي جمموعة من التوصـــــــــــــيات اليت من شـــــــــــــأهنا تعزيز مســـــــــــــتوى املعرفة والتطبيق لدى العينة املبحوثة  .1

 مبتغريات البحث واهم املقرتحات البحثية املستقبلية.
تواجهها عينة البحث يف جمال تطبيق ادارة التنوع  ل للمشاكل اليتاملقرتحات واحللو تقدمي جمموعة من  .2

 لتحقيق االداء العايل.



  

394 

 31: العدد

 استعراض االدبيات ذات الصلة مبوضوع ادارة تنوع املورد البشري واالداء العايل ومناقشتها وحتليلها. .3 
 ت.حتليل دور ادارة تنوع املورد البشري لتحقيق االداء العايل للمنظما .4
 من ادارة تنوع املورد البشري واألداء العايل يف املستشفيات املبحوثة. حتليل عالقة االرتباط بني كل .5
حتليل عالقة التأثري بني كل من ادارة تنوع املورد البشــــــري واالداء العايل للمنظمات يف املســــــتشــــــفيات  .6

 املبحوثة.
 :فرضيات البحث :رابعًا

 شكلة من خالل الفرضيات اآلتية:انطلق البحث احلايل يف معاجلته للم
 :الفرضية الرئيسية االوىل

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بني ادارة تنوع املورد البشري : ال 0Hفرضية العدم 
 .بداللة أبعاده جمتمعةً  بداللة أبعاده جمتمعًة واالداء العايل للمنظمات

ع املورد البشري بداللة ة تنو ات داللة احصائية بني ادار توجد عالقة ارتباط موجبة ذ: 1Hفرضية الوجود 
 وتتفرع منها الفرضيات االتية:،بداللة أبعاده جمتمعةً  أبعاده جمتمعًة واالداء العايل للمنظمات

الفرضية الفرعية االوىل: توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد تكافؤ الفرص مع متغري االداء 
 .العايل للمنظمات

عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد التوعية الشاملة للتنوع مع متغري ة الفرعية الثانية: توجد رضيالف
 .االداء العايل للمنظمات

الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد تقييمات العمل االجيايب مع متغري 
 االداء العايل للمنظمات.

 الثانية: الفرضية الرئيسة
بداللة ابعاده  توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية إلدارة تنوع املورد البشري : ال0Hفرضية العدم 

 ات بداللة ابعاده جمتمعة.يف االداء العايل للمنظم جمتمعة

 بداللة ابعاده جمتمعة توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية إلدارة تنوع املورد البشري: 1Hفرضية الوجود 
 وتتفرع منها الفرضيات االتية: ،داللة ابعاده جمتمعةات بيف االداء العايل للمنظم

الفرضية الفرعية االوىل: يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد تكافؤ الفرص يف متغري االداء العايل 
 .للمنظمة

تغري االداء العايل الفرضية الفرعية الثانية: يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد التوعية الشاملة يف م
 .للمنظمات

الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد تقييمات العمل االجيايب يف متغري االداء 
 العايل للمنظمات.
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 املخطط الفرضي للبحث :خامسًا
العايل حتقيق االداء ادارة املوهبة يف  يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه، مت بناء خمطط فرضي يبني أثر

ديده من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة ابلبحث، ويتضمن املتغريات والذي مت حتات للمنظم
 -:اآلتية

 ،تكافؤ الفرص اإلجيايب،تقييمات العمل املتمثلة بـــ ) تنوع املورد البشريدارة اباملتغري املستقل: ويتمثل  .1
 (.التوعية الشاملة للتنوع

عتمــــد .2
ُ
االدارة، االلتزام طويــــل االمــــد، جودة العــــايل للمنظمــــات اببعــــاده ) ابالداءويتمثــــل  :املتغري امل

 (االنفتاح والتوجه الفعال، التحسني املستمر، جودة قوى العمل

 ( املخطط الفرضي للبحث1)شكل 
 :حدود البحثسادسًا: 

 تقسم حدود البحث وفق الفقرات االتية:
ســـــــــــتشـــــــــــفيات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســـــــــــة ملاب احلدود املكانية: تتمثل احلدود املكانية للبحث .1

لغرض إجراء اجلانب امليداين، مســتشــفى زين العابدين التخصــصــي(  ،)مســتشــفى الكفيل التخصــصــي
وقــد مت اختيــارهــا كوهنــا متتلــك مقومــات تطبيق ادارة تنوع املورد البشـــــــــــــــري ممــا يعزز االلتزام للعــاملني 

ن املؤســــــســــــات املهمة يف البلد واليت تتعامل مع جهات م اويســــــمح بتحقيق األداء العايل، إضــــــافة اهن
متعددة، ولديها اليات عمل متنوعة يف جمال عملها، وبذلك تعطينا صـــــورة واضـــــحة عن مدى تطبيق 

 ابعاد البحث يف املستشفيات املبحوثة.
ث بحللاحلدود الزمنية: لقد أجنزت عملية مجع البياانت للجانب العملي وإجراء املقابالت الشخصية  .2

 .10/5/2019لغاية  20/3/2019للمدة ما بني 

 
 

 ارتباط
 

 أتثري

 ادارة تنوع املورد البشري

 تقييمات العمل االجيايب

 تكافؤ الفرص

 التوعية الشاملة للتنوع

 االداء العايل للمنظمات

 جودة االدارة

 االلتزام طويل االمد

 االنفتاح والتوجه الفعال

 التحسني املستمر

 جودة قوة العمل
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إذ بلغ  )قصدي( احلدود البشرية: تتمثل احلدود البشرية للبحث ابلعينة املبحوثة واليت اختريت بشكل .3 
 .( فرداً يف املستشفيات املبحوثة144حجم العينة بواقع )

 أدوات التحليل اإلحصائي:  :سادسًا
 بينة لتحليل فرضيات البحث وخمططه واختبارها كاآليت:املة مت اعتماد أدوات التحليل اإلحصائي

 األساليب اإلحصائية الوصفية: تستخدم للتحقق من متركز إجاابت عينة البحث وتشتتها وكاآليت: .1
 الوسط احلسايب: لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة ملتغريات البحث. .أ

 عن أوساطها احلسابية.ة اباالحنراف املعياري: ملعرفة مستوى التشتت لقيم االستج .ب
 األساليب اإلحصائية التحليلية: .2
 معامل االرتباط البسيط: ُأستخدم لقياس قوة العالقة بني متغريين. .أ

 معامل االرتباط املتعدد: ُأستخدم لقياس قوة العالقة بني ثالثة متغريات. .ب
يف املتغري   على انفراداملســـــــتقلة كالً معامل االحندار اخلطي البســـــــيط: اُســـــــِتخدم الختبار أثر املتغريات  .ج

 املعتمد.
 معامل االحندار املتعدد: اُسِتخدم الختبار أثر املتغري املستقل يف املتغري املعتمد. .د
 .: اُسِتخدم لتوضيح مقدار التغريات احلاصلة يف املتغري املعتمد(2R)معامل التفسري .ه
 : اُِستخدم الختبار معنوية عالقات االرتباط.(tاختبار ) .و
 .اُسِتخدم يف اختبار معنوية عالقات التأثري (:Fاختبار ) .ز

 ( ملعاجلة البياانت.SPSS V 23, Excel 2010, Amos v 23) اإلحصائيةامج مت استخدام الرب  .ح
  :أدوات البحث :سابعًا

 من أجل أن حيقق البحث أهدافه، مت اعتماد األدوات اآلتية:
اجملالت، والشبكة والدورايت والبحوث و والرسائل واالطاريح أدوات اإلطار النظري: ومتثلت ابلكتب  .1

 الدولية لألنرتنيت.
من أســـــــــاليب مجع البياانت واملعلومات اخلاصـــــــــة هبذا اجلانب  اً أدوات اإلطار امليداين: اعتمدت عدد .2

 :وهي
إجراء عدد من املقابالت الشــخصــية ألفراد عينة البحث، هبدف الوقوف على  مت :املقابلة الشــخصــية -أ

 نالبحث، وكذلك توضـــــــــــــــيح فقرات االســـــــــــــــتبانة من خالل اإلجابة ع آرائهم خبصـــــــــــــــوص متغريات
 .التساؤالت اليت تطرح، لضمان احلصول على الدقة املطلوبة

ت واملعلومات الالزمة، واعتمد للبحث للحصـول على البياان ةأداة رئيسـ اعتمدت :اسـتمارة االسـتبانة -ب
وقد مت اعتماد مقياس ليكرت  الباحث يف صياغتها البساطة والوضوح يف تشخيص متغريات البحث،

( درجات اذا 5اذ تعطي ) ( درجات،1-5اخلماســــــي لقياس شــــــدة االجابة والذي يرتاوح مداه بني )
( درجة اذا 2 اتفق بشـــــــــــدة و)( درجة اذا كانت االجابة ال1كانت اجابة املبحوثني اتفق بشـــــــــــدة و)

 اتفق.اىل  ات( درج4( درجة اذا كانت االجابة حمايد و)3كانت ال اتفق و)
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 اإلطار النظري :المبحث الثاني

يتناول هذا املبحث اإلطار النظري إلدارة تنوع املورد البشري من حيث املفهوم واالمهية واالبعاد املتمثلة 
التوعية الشاملة للتنوع( واالطار النظري لألداء العايل من حيث  ،الفرصتكافؤ  ،بـ )تقييمات العمل االجيايب

تحسني بعاد املتمثلة بـ )جودة االدارة، االنفتاح والتوجه الفعال، االلتزام طويل االمد، الاملفهوم واالمهية واال
 املستمر، جودة قوى العمل( وكااليت:

 Managing Diversity Of Human Resourceاواًل: ادارة تنوع املورد البشري 

 املفهوم واالمهية  .1
بعاد الداخلية واخلارجية والتنظيمية وان ذلك التنوع هو عبارة عن االختالفات يف كل من جمموعة األ

تالف يؤدي اىل اختالف ثقافات وخصائص عادات االفراد وعلى املنظمات ادارة هذه االختالفات االخ
ويُعّرف التنوع أبنه مسة من مسات  .ثقايف بني القوى املتنوعةبكفاءة حىت ال حيدث تعارض يف االطار ال

 Gajjar)درجة وجود اختالفات موضوعية أو ذاتية بني أعضاء اجملموعة  التجمعات االجتماعية اليت تعكس
& Okumus,2018: 3)، ( ان التنوع هو مصطلح يدل على 177 :2014 ،فيما اكد )العنزي واخرون
العاملني يف املنظمة الواحدة من حيث العمر او اجلنس او العرق او الدين او  االختالفات املوجودة بني

 ,Dessler)و اشار .ية اجلسمانية او اللون او توجهات الفرد السياسية واالجتماعيةاالصل او القابل
اىل ان التنوع هو االختالف الذي حتمله جمموعة او اكثر من العاملني وهذا االختالف يشمل  (2013:81

ع يعين مجيع ( اىل ان التنو 2015:129 ،فيما اكد )احلسناوي ،القومية والثقافة واجلنس والعمر ،لعرق والدينا
 ،الدين ،اجلنس ،اللون ،ابلعرق ،ختالفات الثقافية يف اخلصائص الدميوغرافية للموارد البشرية املتمثلةاال

واليت أحدثت أتثريًا واضحًا على تغري خصائص  ،االجتماعية ،االقتصادية ،اخللفية الثقافية ،األخالق
واألفكار  ،شخاص ِمن ذوي اخلربة واملواهباملنظمات للعمل مبنظور عاملي ِمن حيث االعتماد على األ

مع االعتماد على صناع املعرفة يف إجناز املهام مبا حيقق امليزة  ،وحيملون نظرة عاملية حنو العمل ،اإلبداعية
 .إذ أصبح التنافس اليوم هو تنافس التنوع الثقايف للموارد البشرية دولياً ما بني املنظمات ،ية املستدامةالتنافس
زايدة الوعي بني املديرين  ،أوالً وقبل كل شيء ،نوع املورد البشري يف املنظمة لذا من الضروريادارة ت وألمهية

فذلك كفيل بقيامهم بعد ذلك إبدارة  ،جناح املنظمة التنفيذيني بشأن التنوع وإمكانية التعاون اجليد من أجل
 ،وابلتايل ،ثقافة املنظمة على مجيع مستوايتهوالذي من خالله سيؤثر يف تغيري  ،التنوع من األعلى إىل األسفل

من الضروري توفري تدريب للعاملني على مجيع املستوايت اهلرمية حبيث يصبح األفراد حساسني جتاه عناصر 
إدارة التنوع هو هنج إداري يركز على التنوع يف مكان العمل ابعتباره ان  ،نون على دراية هباخمتلفة ويكو 

لعالية يف العمل. فالفكرة األساسية إلدارة التنوع هي أن االعرتاف بقيمة تنوع أحد مؤشرات الكفاءة ا
وهناك العديد  .(Hana et al, 2016: 1083 ).دم حنو النجاح االقتصادي للشركة أو املؤسسةاملوظفني خي

داة حتفيزية اذ يعد تشجيع التنوع يف منظمة عامة أ ،من األسباب اليت تدفع املؤسسات العامة إىل تبين التنوع
املوظفني واالحتفاظ هبم وكذلك زايدة مستوى التنافسية التنظيمية. ويعتمد إجيابية ميكنها جذب أفضل 

ظمة على قدرة اإلدارة على إدارة قوى عاملة متنوعة األداء من حيث اهلدف واإلجناز املوضوعي ألي من
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ما كان ميكن  ،ملهم. نتيجة لذلكبشكل فعال جتلب أفكارًا مبتكرة ووجهات نظر متنوعة إىل أماكن ع 
ميكن حتويله بسهولة إىل أصول تنظيمية اسرتاتيجية إذا كانت  ،اعتباره حتدايً بسبب التنوع يف مكان العمل

املنظمة قادرة على االستفادة من املواهب املتنوعة املوجودة داخل أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة 
(Bezibwe,2015:36). 

 البشري  ابعاد تنوع املورد .2
ورد البشري اليت حدد فيها حول ابعاد تنوع امل (Larkey, 1996)تفقت الدراسة مع ما اشار اليه ا

التوعية الشاملة  ،تقييمات العمل االجيايب ،جمموعة من االبعاد الرئيسية إلدارة التنوع متثلت بتكافؤ الفرص
 :واليت متثلت مبا أييت ،ارة التنوعاذ اعتمد الباحث على هذا املقياس يف اختيار متغري اد ،للتنوع

 تكافؤ الفرص: 

اوية أبهنا "السياسات واملبادئ األساسية للقوانني اليت هتدف إىل توفري فرص تُعرَّف فرص العمل املتس
وحلظر أي متييز على أساس  ،متساوية يف املعاملة وفرص العمل فيما يتعلق ابلتوظيف واخلدمة والنهوض

م ال تعرتف إدارة التنوع ابلقي ،(Pekeur,2002:22)ل القومي واجلنس أو العمر" أسباب مثل الدين واألص
مثل اخلصائص الفردية واخللفيات والتوجهات واملعتقدات  ،املختلفة للقوى العاملة فحسب بل تسخرها أيًضا

 أن حبيث يتم استخدام املواهب الفردية بشكل كامل ويتم حتقيق األهداف التنظيمية. يف حني ،الدينية
ع تدفعها حالة العمل وتستفيد إدارة فإن إدارة التنو  ،تكافؤ فرص العمل هو مدفوع يف املقام األول ابلتشريع

وتنامي حركة  ،وتطوير األسواق العاملية ،التنوع من التعددية الثقافية املتنامية الناجتة عن تدويل األعمال
العمل املتساوية خارجيا ويتم إنفاذها من خالل فرص  تبدأ ،وزايدة الوعي ابلفوارق الفردية ،القوى العاملة

من خالل اجلهود الرامية إىل خلق جو من املساواة وثقافة تنظيمية  ،إدارة التنوع داخليابينما تبدأ  ،التشريعات
تؤدي هذه املناقشات إىل نتيجة مفادها أنه يف حني أن إدارة التنوع تتضمن التزاًما  ،شاملة متاما يف العمل

هناك جمموعة من  .افإن النطاق الفعلي إلدارة التنوع أوسع كثريً  ،افؤ فرص العمل والعمل اإلجيايببتك
 ،األهداف اليت ترغب املنظمات يف حتقيقها من خالل اإلدارة الفعالة للتنوع يف املوارد البشرية. يف األعلى

هداف األخرى بشكل رئيسي اإلبداع االمتثال ملتطلبات تكافؤ الفرص القانونية والعمل اإلجيايب. وتشمل األ
 .(J.Shen et al, 2016:238.239) وقدرات تسويقية أفضل وظفنيواملرونة وجذب املوظفني واستبقاء امل

  :تقييمات العمل االجيايب

لقد أصبح العمل اإلجيايب جانًبا ال مفر منه يف عملية توظيف العمالة فقد وضعت للمساعدة يف القضاء 
و يعرف العمل االجيايب ابنه "جهد نشط لتحسني  ،ؤسسي املوجود أصال يف هذه املمارساتعلى التمييز امل

يف حني حدد بعض الباحثني  ،(Kennedy,2015:1فرص العمل أو التعليم ألفراد األقليات أو النساء" )
وغري ذلك من  العمل اإلجيايب أبنه "سياسة هتدف إىل حتسني املظامل التارخيية ضد النساء واألقليات العرقية

العمل االجيايب  اىل مفهوم (Pekeur,2002:22)اشار ، (McFerran et al 2014:722الفئات احملرومة")
من منظورين عام وخاص فمن جهة املنظور اخلاص ُعرف ابنه "جتنيد جمموعات انقصة التمثيل يف القوى 

التحامل الذي قد يكون لديهم  وتغيري إدارة املواقف من خالل القضاء على ،العاملة لدى صاحب العمل
 ،وإزالة التمييز يف مكان العمل ،موعات غري ممثلة متثيالً انقصاً يف القوى العاملة لدى صاحب العملجتاه جم
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وإعطاء معاملة تفضيلية ألعضاء اجملموعات األقل متثياًل". وعرف فوكس العمل اإلجيايب من منظور القطاع 
فع مستوى الوظائف ويف أعمال ور  ،ذ من قبل أرابب العمل يف التوظيفالعام على أنه "إجراء إجيايب يتخ

 أخرى موجهة حنو اخلدمة للقضاء على التمييز يف العمل وضمان تكافؤ فرص العمل".
 التوعية الشاملة للتنوع: 

وتعرف التوعية الشاملة للتنوع أبهنا "جمموعة من السلوكيات واملواقف والسياسات املتطابقة اليت جتمع 
كن هذا النظام أو الوكالة أو هؤالء املهنيني من العمل بفعالية يف عبور يف نظام أو وكالة أو بني املهنيني ومت

ميكن أن تساعد هذه العمليات اإلدراكية الواعية مًعا يف حتقيق ما  ،(Tasha Doerr:5مواقف ثقافية" )
ي الذايت لألفراد مع وجهات نظر ترغب به املؤسسات يف حتقيق ميزهتا التنافسية من خالل دمج الوع

فيما حدد  ،(Mosley& Wang,2011:66)ين لتكون نظرة عاملية ومتنوعة التجربة االخر 
(Pekeur,2002:38) :عدة اهداف من اجل التوعية الشاملة للتنوع ومنها ما أييت 

 توضـــــــــح توفري معلومات عن التنوع، بدءا من املقابالت إىل العروض التقدميية اإلحصـــــــــائية، واليت -أ
 التنوع.ضرورة التدريب على 

زايدة الوعي واحلســـاســـية من خالل الكشـــف عن التحيز واالفرتاضـــات اخلفية من خالل التمارين  -ب
 .اليت هتدف إىل مساعدة املديرين على التواصل مع أنفسهم ومشاعرهم حول التنوع

 تقييم املواقف والقيم. -ت
النظر إىل اآلخرين جيع املديرين على تصـــــــحيح وجتنب الصـــــــور النمطية واخلرافات عن طريق تشـــــــ -ث

 كأفراد وليس كممثلني.
  High Performance Organizationsاالداء العالي للمنظمات  :ثانيًا

 املفهوم واالمهية  .1
ان  (Dewall,2010:10)تناول العديد من الكتاب و الباحثني مفهوم االداء العايل بعدة تعاريف فيذكر

الرضا املتحقق من لدن العاملني و الزابئن و املستوايت  ا يتم اجنازه ومدىاالداء العايل يوصف من خالل م
العالية من املبادرات الفردية و مدى االنتاج واالبداع و مقاييس االداء و انظمة املكافآت و القيادة 

ة يتحقق االداء العايل عندما متتلك املنظمة ثقافة داعم (Akdemire,etal,2010:150)فيما اشار.القوية
و  ،تحملون املسؤولية الالزمة إلشباع حاجات الزابئن بطرق مناسبة لضمان جناح اعماهلاجلعل العاملني ي

األداء الذي يطلق على جمموعة من العمليات  ( مفهوم االداء العايل أبنهKdemir,2010:p156)اوضح 
 ،)العابدي و بني ،قيق النجاحواملمارسات اليت تزاوهلا املنظمة لتوفري الثقافة للعاملني واملسؤولية لتح

( أبنه )ذلك األداء الذي يولد رغبة عالية لدى الفرد العامل يف تطوير مستواه ومستوى 10 :2012،اجلاف
مرؤوسيه وزمالئه ومساعدهتم لتحقيق أهداف املنظمة عن طريق تقدميه أفكاراً وأنشطة بال حدود والعمل 

اىل امهية انظمة عمل  (Laggat et al, 2011,288)واشار  على تطبيق تلك األفكار يف الواقع العملي(.
االداء العايل ملا هلا من أتثري كبري على االمان الوظيفي وختفيض التكاليف وترفع من التزام العاملني وتقلل 

اضافة لتحقيق رغبات الزابئن وحتسني مستوى االداء العايل للمنظمات  ،من االجهاد وحاالت عدم الرضا
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ان التنفيذ الناجح  .مام ابملواهب و زايدة طاقات العاملني يف كل املستوايتفة املوارد واالهتو زايدة ثقا 
ملمارسات االداء العايل للمنظمات جيلب العديد من املنافع للمنظمات وامهها زايدة وحتسني مستوى االداء 

مل و التحفيز وية داخل بيئة العاملنظمي واالستمرار يف حتسني مستوى اداء مواردها البشرية ورفع الروح املعن
غالًبا ما تقوم املؤسسات بتطبيق أداة حتسني  ،(Zhang,2011,65).على بذل اقصى اجلهود ملصلحة املنظمة

واحدة تلو األخرى فقط لتحقيق مكاسب مؤقتة يف األداء. األدوات فعالة للمهام اليت تنطبق عليها ولكنها 
ستدامة من األداء. الثقافة فقط ميكنها فعل مستوايت عالية وم ليست فعالة وحدها يف دفع املؤسسات إىل

 ،ذلك. يتم تطوير األداء العايل املستدام من خالل ثقافة انبضة ابحلياة حلل املشكالت والتحسني املستمر
 ,Plenert)واحتضنت املؤسسات اليت حتقق األداء العايل املستدام ضرورة تطوير ثقافة مؤثرة ومفعمة ابحليوية.

تطور املنظمات القدرة التنافسية من خالل احلصول على مواردها وتطويرها وختصيصها بفاعلية  .(2 :2018
 وقدراهتم ومهاراهتم نيفوظلما فةرمع نيتحس العايل لألداء ميكن ،أكرب إلضافة قيمة فريدة. وبناًء على ذلك

 ال العايل االداء ممارسات ،لكذ إىل فةابإلضا. ةیتنافس زةیم لیإ ؤديی دق مما ،االخرى التنظيمية املوارد و
ولكنها أيًضا تغري طبيعة عالقات  ،خلاصة ابملوظفنيا والقدرات واملهارات املعرفة تطوير على فقط تعمل

 Özçelik etاملوظفني ابإلضافة إىل تشجيع صانعي الدور لتطوير ورعاية شبكة من العالقات املنتجة. )
al, 2016:232.) ( واشارGupta,2011:221-223()Farndale,2011:6-7 إن األداء العايل للموارد )

بيئة عمل داخلية تدعم احتياجات الزابئن والتعرف على البشرية يف املنظمة هو االفرتاض الرئيسي إلنشاء 
 ،إلجناز األعمال اً عالي اً وترابط اً إن نظام األداء العايل يقوي ويعزز االلتزام التنظيمي ويولد حتفيز  ،توقعاهتم

كما إن األداء العايل حيافظ على حتقيق واستدامة مستوايت عالية من األداء املطلوب لتلبية العمل وخربات 
طور وترفع معرفة وقابلية العاملني النشاء القيمة للمنظمة. إن األداء العايل للموارد البشرية يف املنظمة هو ت

التناسق فيما بينها ابجتاه الغرض املراد حتقيقه لدعم نظام خلربات إدارة املوارد البشرية الذي حيقق التناغم و 
 اها ذءدااإدارة املوارد البشرية للمنظمة مما جيعل اإلمكاانت التنظيمية والتحفيز والفرص لتقدمي خدمات 

 (Chan&Mak,2012:137. )مستوى عالٍ 
  :ابعاد االداء العايل للمنظمات .2

 أمثال: ،من ابعاد االداء العايل للمنظماتاتفق العديد من الكتاب و الباحثني على جمموعة 
(DeWaal,2008;2009;2010;2011;2012:3;6;312;7;32) 

(DeWaal&Frijins,2009;2011;2012:2;7;4) (DeWaal&Chachage,2011:152) 
(DeWaal&Sultan,2012:216) (DeWaal&Jansen,2013:45) (DeWaal,etal.,2014:37-38) 

(DeWaal&Akaraborwor,2013:79) (De Waal&Beatrice,2017:4)،(De Wall,2018, 988) 
مبجموعة من االحباث و الدراسات فيما خيص االداء العايل للمنظمات منها  De Wallحيث قام 

خاصية لألداء العايل وزعت على مخسة ابعاد اساسية  35دراسة خمتصة متخضت من خالهلا عن  290
جودة القوى  ،رالتحسني املستم ،التوجه طويل االمد ،لفعالاالنفتاح والتوجه ا ،متثلت بـ )جودة االدارة

واليت سنعتمدها كأبعاد فرعية ملتغري االداء العايل كوهنا طبقت على مدى واسع من املنظمات  ،العاملة(
 واليت بدورها افرزت تلك اخلصائص لتكون مميزات متتاز هبا منظمات االداء العايل.
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األداء العايل فاملديرون ملنظمات  يف املنظمة إحدى اخلصائص املميزةجودة اإلدارة: تعد جودة اإلدارة  .1
 ،حيرصــــــــــون على بناء عالقات الثقة مع العاملني يف كل املســــــــــتوايت التنظيمية والتعامل معهم ابحرتام

كما إهنم يؤدون عملهم بنزاهة ويعكســون مســتوايت عالية من االلتزام واالحرتام واحلماس والتوافق مع 
وجهة حنو النشـــــاط وجتنب اإلســـــهاب يف التحليل ن ابختاذ القرارات املو ا يقوم هؤالء املدير اآلخرين كم

كمــا إن إدارة منظمــة األداء العــايل تتميز   ،والرتكيز بــداًل من ذلــك على القرارات واألعمــال اجلوهريــة
رة ابهتمـــامهـــا بتـــدريـــب العـــاملني لزايدة قـــدراهتم على حتقيق أفضــــــــــــــــــل النتـــائج من خالل دعم اإلدا

 .ية يف مقابل حتميلهم مسؤولية النتائج وحماسبة املقصرينومساعدهتم ومحايتهم من التدخالت اخلارج
وأما الرتكيز  ،االنفتاح والتوجه الفعال: ال تقتصــــــــر هذه اخلاصــــــــية على خلق ثقافة االنفتاح فحســــــــب .2

من خالل إقــامـة  فــإدارة منظمــات األداء العــايل تعىن آبراء العــاملني ،على توصـــــــــــــــيفــه لتحقيق النتــائج
كما متكن هلم إجراء التجارب والتعلم من أخطائهم   ،كل األعمال املهمة  احلوارات معهم وإشراكهم يف

وابلتايل تصــــــبح فرصــــــة تعلم كما إهنا تشــــــجع العاملني على حتمل نوع من املخاطرة احملســــــوبة وتبادل 
وتعمل منظمات األداء  ،املعرفة هبدف احلصــــــــول على أفكار جديدة تســــــــهم يف حتقيق نتائج أفضــــــــل

 ،والتجـديد ،والدفع ابجتاه التغيري ذاتيـةفراد العـاملني على تطوير قابليتهم الـالعـايل على تشـــــــــــــــجيع األ
 .واملشاركة الشخصية إلدارة تلك املنظمات يف هذه العملية

حل وهو من أهم السمات األساسية ملنظمات األداء العايل ابجتاه أصحاب املصا :االلتزام طويل األمد .3
فمنظمات األداء العايل تكافح ابســــــتمرار  ،واجملتمع بشــــــكل عام ،عاملني ،وزابئن ،من محلة األســــــهم

لتحســـــــــــــني عملية خلق القيمة للزابئن من خالل معرفة ماذا يريدون واحلرص على بناء عالقات ممتازة 
يل ابلعمل على واصــل معهم ابســتمرار واالســتجابة لكل رغباهتم، وتلتزم منظمات األداء العامعهم والت

ارهم األســــــاســــــي هو خدمة املنظمة يف حتقيق األهداف التنظيمية وحتفيز العاملني على أن يكون شــــــع
ذات الوقت الذي تســــعى فيه إىل حتقيق مصــــلحة أعضــــائها وتلبية احتياجاهتم والعمل على خلق بيئة 

ية هبدف خلق منة من خالل منح العاملني اإلحســــــــــــاس ابألمان واالســــــــــــتقرار والروح الرايضــــــــــــآل عم
 .هاوتطوير  القيادات اإلدارية من داخلها

التحسني املستمر: عادًة ما يبدأ التحسني واإلبداع املستمر يف منظمات األداء العايل من خالل تبين  .4
املنظمــات األخرى من خالل تطوير العــديـد من  املنظمــة االســـــــــــــــرتاتيجيــات اليت متيزهـا عن غريهـا من

دة واختيار أفضــــــــلها لتحل حمل االســــــــرتاتيجيات الســــــــابقة ومن مث تقوم اخليارات االســــــــرتاتيجية اجلدي
بتوجيه مواردها وقابليتها خللق مصـــــــــــادر جديدة للميزة التنافســـــــــــية وحتســـــــــــني وتنظيم عملياهتا  املنظمة

والتغريات اليت حتصــــــــــل يف البيئة اخلارجية من خالل  لتحســــــــــني مقدراهتا على االســــــــــتجابة لألحداث
 .تليب حاجات الزابئن املتغرية واملتطورةتطوير منتجات وخدمات 

جودة قوى العمل: من خصـــــــــائص منظمات األداء العايل بناء فريق إدارة وفرق عمل متنوعة ومكملة  .5
يات وتشـــــــجيع احللول بعضـــــــها البعض وذات مرونة عالية للمســـــــاعدة يف اكتشـــــــاف التعقيد يف العمل

 فيها لكي يكونوا مرنني والســـــــــــــــماح هلم االبتكارية هلا حيث تعمل املنظمات على تدريب العاملني
م بشـــــــــــــــراكات مع املوردين والزابئن ليتمكنوا من حتقيق نتائج ابلتعامل من اآلخرين من خالل دخوهل



  

402 

 31: العدد

رائق جديدة لتحقيق للنتائج اســــــتثنائية ويتحملون مســــــؤولية أدائهم ويكونوا مبدعني ابالعتماد على ط 
 املطلوبة.

 حثلبل اإلطار الميداني :المبحث الثالث

يسعى هذا املبحث إىل وصف وتشخيص آراء عينة البحث حول متغريات البحث، واختبار وحتليل 
عالقات االرتباط والتأثري بني بينها واملتمثلة ابدارة تنوع املورد البشري، واالداء العايل على مستوى 

وسائل اإلحصائية شفيات عينة البحث للتحقق من مدى سراين املخطط البحث الفرضي ابستخدام الاملست
هبدف حتليل وقياس استجاابت األفراد املبحوثني املناسبة وقد مت استخدام مقياس )ليكرت( اخلماسي، وذلك 

 حول أسئلة استمارة االستبانة، وكما أييت:
 أوال: اختبار اداة قياس البحث

اذ  ،الحقة من املبحثطوة االوىل واملهمة لالطمئنان ابجتاه النتائج اليت سينتجها اخلطوات المتثل اخل
تعد هذه اخلطوة املمهدة لذلك من خالل التأكد من البياانت اليت مت مجعها مث التأكد من مدى صدق 

كد من صدق وذلك للتأ ،وثبات املقاييس املستخدمة يف البحث من خالل اعتماد طرائق واحصاءات عدة
ية لدى املستشفيات االهلية يف حمافظة املقياس املعتمد يف البحث يف بيان مدى توافر التوجهات احلقيق

رة تنوع املوارد البشرية وانعكاس ذلك يف تعزيز االداء العايل للمنظمات كربالء جمتمع البحث لالهتمام إبدا
 -املستخدمة يف البحث وكما أييت: فاخلطوة االوىل للتحقق من دقة البياانت وثبات املقاييس

يتم مجعها يشكل  لبحث: ان التأكد من دقة البياانت اليتاجراء فحص بياانت االستبانة اخلاصة اب
ضرورة للباحث ليعتمد تلك البياانت حىت ميكن الوصول اىل نتائج ذات موثوقية عالية ودقة ويتم ذلك من 

ة للبياانت اليت مت استخالصها من خالل االستبانة خالل اجراء بعض االختبارات االحصائية والفني
لك قبل البدء يف عملية حتليل االجاابت ابلوصف االحصائي ولتحقيق هذا املخصصة هلذا الغرض وذ

 -حص يستلزم االمر خطوات عدة هي:الف
 حتديد البياانت املفقودة .أ

 الفحص اخلاص ابلبياانت املفقودة والشاذة .ب
 البياانت )االختبار املعلمي للبياانت(اختبار اعتدالية  .ج

 ارد البشريةاالحتمايل ملتغري ادارة تنوع املو ( نتائج اختبار اعتدالية التوزيع 1اجلدول )
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

تكافؤ  
 الفرص

التوعية 
 الشاملة

تقييمات 
 العمل

ادارة تنوع 
املورد 

 البشري
N 144 144 144 144 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3.5645 3.5894 3.3720 3.5086 

Std. 

Deviation 

.60002 .65541 .72218 .50492 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 .099 .170 .056 

Positive .084 .048 .067 .042 

Negative -.126- -.099- -.170- -.056- 

Test Statistic .126 .099 .170 .076 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .001c .000c .000c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 Spss. V. 23نتائج برانمج  :املصدر
 االداء العايل للمنظمات( نتائج اختبار اعتدالية التوزيع االحتمايل ملتغري 2اجلدول )

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

جودة  
 االدارة

االنفتاح 
والتوجه 

 الفعال

االلتزام 
طويل 
 االمد

التحسني 
 املستمر

جودة 
القوى 
 العاملة

االداء 
 العايل

للمنظما
 ت

N 144 144 144 144 144 144 

Normal 

Parameter

sa,b 

Mean 3.46

35 

3.43

58 

3.52

60 

3.53

82 

3.51

74 

3.49

62 

Std. 

Deviati

on 

.657

11 

.684

97 

.683

67 

.718

34 

.636

62 

.519

85 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolu

te 

.126 .101 .135 .215 .151 .107 

Positiv

e 

.082 .066 .084 .149 .113 .060 

Negativ

e 

-

.126- 

-

.101- 

-

.135- 

-

.215- 

-

.151- 

-

.107- 

Test Statistic .126 .101 .135 .215 .151 .107 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000c .001c .000c .000c .000c .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

  Spss. V. 23نتائج برانمج :املصدر
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 مقياس الدراسة:ثانيًا: اختبار صدق  
حتتاج االستبانة املعدة الستكشاف الظواهر اىل اختبارات عدة ألغراض دقة النتائج ومصداقيتها اذ متثل 

على وتعتمد هذه االستبانة  ،االستبانة الوسيلة املهمة جلمع البياانت ذات الصلة مبتغريات البحث الرئيسة
 فق متاما(.ماسي من )ال اتفق متاما اىل اتسلم مقياس ليكرت اخل

 صدق اداة القياس .أ
يشري مفهوم صدق اداة القياس اىل القابلية على القياس الدقيق واملوثوق للبناء املراد قياسه أي املدى 

ذلك عرض  حقيقولت ،الذي متثل فيه اداة القياس اخلصائص اليت تتوفر يف الظاهرة قيد الدراسة والتحقيق
ى عدد من احملكمني املتخصصني يف علم االدارة وذلك للتأكد الباحث اداة القياس يف صورهتا االولية عل

 من الصدق الظاهري ألداة القياس.
 صدق الرتكيبة البنائية ألدوات القياس: .ب

ث )ادارة تنوع لغرض التحقق من الرتكيبة البنائية ألداة القياس اخلاصة ابلبحث احلايل وملتغريات البح
فقد مت استخدام اسلوب التحليل العاملي التوكيدي  االداء العايل للمنظمات( ،املورد البشري

(Confirmatory Factor Analysis)  للتحقق من الصدق البنائي التوكيدي للمقاييس املستخدمة يف هذا
 Structural Equation) يكليةالبحث. اذ ميثل هذا االسلوب احد التطبيقات اخلاصة مبعادلة النمذجة اهل

Modeling)  وتتمثل اإلجراءات املتبعة يف هذا التحليل يف حتديد النموذج املفرتض والذي يتكون من
أو املتغريات غري املقاسة وهى متثل األبعاد املفرتضة للمقياس ومنها  (Latent Variables)املتغريات الكامنة 

قاسة أو املتغريات التابعة أو املتغريات واليت تعرف ابملتغريات امل خترج أسهمًا متجهة إىل النوع الثاين من
 واليت متثل الفقرات اخلاصة بكل بعد أو األبعاد اخلاصة بكل عامل عام  ،املتغريات الداخلية

واعتمد يف تطبيق هذا االسلوب على الربانمج  وهنا يفرتض أن العبارات مؤشرات للمتغريات الكامنة.
 .(Amos. V.20)االحصائي 

 :الصدد ان الغاية االساسية هلذا التحليل هو االجابة عن سؤالني اساسني مهاوما يشار له يف هذا 
 .مدى انسجام البياانت اليت مت مجعها مع النموذج الفرضي .1
واالداء العايل للمنظمات(  ،وادارة املوهبة ،)ادارة تنوع املورد البشــــري هل ان منوذج القياس املســــتخدم .2

ددة، وهل الفقرات اليت تتضـــــــــمنها هذه االبعاد تتصـــــــــف ل فعلي ومؤكد من االبعاد احمليتكون بشـــــــــك
 ابلصدق ومقبولة احصائياً؟

االجابة عن السؤال االول يتم التحقق منها من خالل جمموعة من املؤشرات يطلق عليها مؤشرات 
وذج املفرتض للبياانت أو . ويف ضوء هذه املؤشرات يتم قبول النم(3)جودة املطابقة الظاهرة يف اجلدول 

ه. اما السؤال الثاين فانه يعتمد على هذه املؤشرات ايضا ابإلضافة اىل التحقق من قيم األوزان االحندارية رفض
املعيارية اليت تظهر على االسهم اليت تربط املتغريات الكامنة )املتغريات اليت تكون غري قابلة للقياس( مع كل 

فانه هذا يدل على  (0.30)ما كانت اكرب من تعرف مبعامالت الصدق وكل ليتوا ،فقرة من فقرات املقياس
 صدق الفقرة
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 مؤشرات وقاعدة جودة املطابقة ملعادلة النمذجة اهليكلية (3)جدول 
 قاعدة جودة المطابقة المؤشرات ت

 5اقل من  dfودرجات الحرية  2xالنسبة بين قيم -1

 0.90اكبر من   Goodness of Fit Index (GFI)حسن المطابقة  -2

 0.90اكبر من  Normed Fit Index (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -3

 0.95اكبر من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقارن  -4

 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي: -5

Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) 

 0.05-0.08بين 

 (Chan et al.,2007)ابالعتماد على  (2010)در: العنزي والعطوي صامل
لى خطوتني تعلقت االوىل ابلصدق عولتحقيق اهلدف االساسي من هذه الفقرة مت تقسيم هذا االجراء 

يف حني تعلقت اخلطوة الثانية ابلصدق البنائي التوكيدي  ،البنائي التوكيدي ملقياس ادارة تنوع املورد البشري
 .االداء العايل للمنظماتس ياملق

 ثالثًا: ثبات اداة قياس الدراسة
يشري الثبات اىل اتساق مقياس الدراسة وثبات النتائج املمكن احلصول عليها من املقياس عرب فرتات 

 مها الثبات البنائي للمتغري والثبات ني. والثبات أيخذ شكل(Bartholomew, 1996: 24)زمنية خمتلفة 
 :وكااليتملتغري، لفقرات االبنائي 
  الثبات البنائي ألداة القياس: .1

مت التحقق من الثبات البنائي ألداة القياس اخلاصة ابلدراسة احلالية من خالل حساب معامل ثبات 
 -(:4)ارتباط كرونباخ الفا واملوضح يف اجلدول 

 ( الثبات البنائي ألداة القياس4)اجلدول
 باخ الفا للمتغريكرون  معامل عدمعامل كرونباخ الفا للب املقياس
 0.70  ادارة تنوع املوارد البشرية1-

  74 .0 تكافؤ الفرص .أ

  0.80 التوعية الشاملة .ب

  0.73 تقييمات العمل .ج

 0.83  االداء العايل للمنظمات 2-

  0.70 جودة االداء .أ
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  0.75 االنفتاح والتوجه الفعال .ب 

  0.79 االلتزام طويل االمد .ج

  0.85 املستمرالتحسني  .د

  0.75 جودة القوى العاملة .ه

 .اإللكرتونية احلاسبة خمرجات على ابالعتماد نيثالباح من اعداد :املصدر
( وهي 0.70 – 0.83) ان قيم معامل الثبات كرونباخ الفا قد تراوحت ما بني (4)يالحظ من اجلدول 

ما يدل على ان االداة  (0.70)قيم مقبولة احصائيا يف البحوث االدارية والسلوكية الن قيمتها اكرب من 
 تتصف ابالتساق والثبات الداخلي.

 ثبات فقرات اداة القياس: .2
ختتص هذه الفقرة بعملية التحقق من ثبات فقرات اداة القياس اذ يتم احتساب معامالت االرتباط بني 

 (Construct-item correlations) ن الفقرات والبعد مرة واملتغري الذي تنتمي له مرة اخرىكل فقرة م
فان معامل االرتباط بني الفقرة واملتغري او البعد اليت تنتمي اليه جيب ان ال  (Chin, 1998)وعلى وفق راي 

ت والبعد او املتغري يوضح معامالت االرتباط بني كل فقرة من الفقرا (5)واجلدول رقم  (0.60)تقل عن 
 الذي تنتمي اليه وكما يلي: 

 د البشري:ثبات فقرات مقياس ادارة تنوع املور  .3
تتعلق هذه الفقرة بعملية اختبار ثبات فقرات املقياس اخلاص ابملتغري املستقل ادارة تنوع املورد البشري 

( 5ية( اذ يتبني من خالل اجلدول )تقييمات العمل االجياب ،التوعية الشاملة ابلتنوع ،وابعاده )تكافؤ الفرص
مع االبعاد اليت تنتمي هلا من جهة ومع املتغري  (0.60)أبن مجيع الفقرات كان معامل ارتباطها اعلى من 

 الرئيس من جهة اخرى وهذا يدل على ثبات الفقرات اخلاصة مبقياس ادارة تنوع املورد البشري.
 عد او املتغري الذي تنتمي اليه( معامالت االرتباط بني الفقرات والب5)اجلدول

ارتباطات  الفقرات البعد املتغري
 الفقرات ابلبعد

لفقرات اط اارتب
 ابملتغري

ادارة تنوع املورد 
 البشري

 **608. **665. 1 تكافؤ الفرص

2 .672** .652** 

3 .645** .661** 

4 **.743 .655** 

5 **.683 .637** 

6 **.601 .668** 

7 **.671 .736** 

التوعية الشاملة 
 ابلتنوع

8 **.679 .654** 

9 **.732 .657** 

10 **616. .680** 
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11 **.765 .626** 

12 **.670 .600** 

13 **.613 .621** 

14 **.703 .668** 

15 **.677 .799** 

تقييمات العمل 
 االجيابية

16 **.644 .698** 

 Aomsمت حذفها بناء على برانمج  17
18 **.693 .638** 

19 **.752 .685** 

20 **.656 .642** 

21 **.710 .643** 

22 **.713 .695** 

 .SPSS V.23برانمج  على خمرجات ابالعتماد نيالباحث اعداد :املصدر
 ثبات فقرات مقياس االداء العايل للمنظمات: .4

بعملية اختبار ثبات فقرات املقياس اخلاص ابملتغري املعتمد االداء العايل للمنظمات تتعلق هذه الفقرة 
وجودة القوى  ،والتحسني املستمر ،وااللتزام طويل االمد ،واالنفتاح والتوجه الفعال ،ةوابعاده )جودة االدار 

مع  (0.60)أبن مجيع الفقرات كان معامل ارتباطها اعلى من  (6العاملة( اذ يتبني من خالل اجلدول )
ات اخلاصة االبعاد اليت تنتمي هلا من جهة ومع املتغري الرئيس من جهة اخرى وهذا يدل على ثبات الفقر 

 مبقياس األداء العايل للمنظمات.
 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد او املتغري الذي تنتمي اليه6اجلدول)

ارتباطات الفقرات  الفقرات البعد املتغري
 ابلبعد

ارتباط الفقرات 
 ابملتغري

 
االداء العايل 

 للمنظمات

 
 جودة االدارة

1 .654** .730** 

2 .827** .651** 

3 .836** .681** 

4 **.660 .683** 

االنفتاح والتوجه 
 الفعال

5 **.607 .749** 

6 **.638 .680** 

7 **.759 .665** 

8 **.674  .603** 

 
 االلتزام طويل االمد

9 **.832 **.737 

10 **.805 **.657 

11 **.834 .669** 

12 **.666 .659** 

 **693. 668.** 13 التحسني املستمر

14 **.604 .670** 

15 **.624 .643** 
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 16 **.871 .650** 

 **766. 786.** 17 جودة القوى العاملة

18 **.732 .715** 

19 **.610 .636** 

20 **.621 .643** 

رتباط سواء ومن خالل االطالع على نتائج البياانت الظاهرة يف اجلدول نالحظ ان مجيع معامالت اال
وهذا يؤكد ثبات الفقرات  (0.60)بني الفقرات واملتغري االساس ام الفقرات واالبعاد الفرعية ال تقل عن 

 .االداء العايل للمنظماتومقياس  ،ومقياس ادارة املوهبة ،ابلنسبة ملقياس ادارة تنوع املورد البشري
 رابعًا: اختبار فرضيات البحث

 ،تغريات البحث )ادارة تنوع املورد البشريقات االرتباط والتأثري بني مختتص هذا الفقرة ابختبار عال
ومن خالل حمورين االول الختبار عالقات ارتباط والثاين الختبار عالقات التأثري  واالداء العايل للمنظمات(

 ري املباشر وكما يلي:املباشر وغ
 اختبار فرضيات االرتباط األول:احملور 

 ة االوىل:اوالا. الفرضية الرئيس
توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بني ادارة تنوع املورد البشري بداللة ال "0Hفرضية العدم 

 بداللة أبعاده جمتمعًة" أبعاده جمتمعًة واالداء العايل للمنظمات
بداللة "توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بني ادارة تنوع املورد البشري  1Hفرضية الوجود 

 بداللة أبعاده جمتمعًة" أبعاده جمتمعًة واالداء العايل للمنظمات
الختبار الفرضية الرئيسة االوىل واملتمثلة بعالقات  سيتم يف هذا الفقرة اعتماد معامل االرتباط البسيط

ايل للمنظمات(. اذ رتباط بني ابعاد املتغري املستقل )ادارة تنوع املورد البشري( واملتغري املعتمد )االداء العاال
بني ابعاد هذه املتغريات. وقبل الدخول يف اختبار  مصفوفة معامالت االرتباط البسيط( 7)يظهر اجلدول 

 (.Sig). وخمتصر (tailed-2)ونوع االختبار  (144)يشري ايضاً اىل حجم العينة  (8)الفرضيات فان اجلدول 
ة من غري ياحملسوبة مع اجلدول (t)من خالل مقارنة قيمة يف اجلدول يشري اىل اختبار معنوية معامل االرتباط 

احملسوبة اكرب  (t)على معامل االرتباط فان هذا يعين ابن قيمة  (**)ان يظهر قيمها. فاذا ظهر وجود عالمة 
، (Saunders, et al.2009,459)احلكم على مقدار قوة معامل االرتباط يف ضوء قاعدة من اجلدولة. ويتم 

 وكااليت:
 ( تصنيف مستوايت عالقات االرتباط7ل )جدو 

 Rمقدار االرتباط  مستوى عالقة االرتباط ت
 0.30-0.00اذا كان معامل االرتباط اقل من  عالقة ارتباط منخفضة  1
 0.31-0.70اذا كان قيمة معامل االرتباط بني  عالقة ارتباط قوية 2
 100%-0.71اعلى من اذا كان معامل قيمة االرتباط  عالقة ارتباط قوية جدا 3
 0اذا كان معامل قيمة االرتباط  ال توجد عالقة ارتباط 4
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 (-0.30-0.00)اذا كان معامل االرتباط اقل من  عالقة ارتباط سلبية ضعيفة 5
 (0.31-)-(0.70-)اذا كان قيمة معامل االرتباط بني  ارتباط سلبية قويةعالقة  6
عالقة ارتباط سلبية قوية  7

 جدا
 (100-%)-(0.71-)قيمة االرتباط اعلى من معامل  اذا كان

 ابعتماد االدبيات االحصائية نياملصدر: اعداد الباحث
قبوهلا قام الباحث ابختبار قيمة معامل االرتباط هبدف قبول الفرضية الرئيسية االوىل أعاله من عدم 

ري  متغري ادارة تنوع املورد البش( للوقوف على معنوية العالقة بنيSig. 2-tailedالبسيط ابستخدام اختبار )
اىل وجود عالقة ارتباط موجبة  (8) )املستقل( ومتغري االداء العايل للمنظمات )املعتمد( إذ يشري اجلدول

إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ،تغري ادارة تنوع املورد البشري ومتغري االداء العايل للمنظمةومعنوية بني م
هذه القيمة اىل قوة العالقة الطردية بني متغري ادارة تنوع املوارد البشري شري ( وت.365**البسيط بينهما )

%( 1) ظهرت عند مستوى معنويةواالداء العايل للمنظمات، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط اليت 
ة رفض فرضية العدم وقبول فرضياذ يتضح  ،يوضح تلك العالقة (8)%( واجلدول 99وبدرجة ثقة بلغت )

اليت تنص على إنه )توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بني ادارة تنوع املورد البشري الوجود 
%( أي إن 1بداللة أبعاده جمتمعًة(. عند مستوى معنوية ) بداللة أبعاده جمتمعًة واالداء العايل للمنظمات

 %(.99نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )
رتباط بني متغري ادارة تنوع املورد البشري أببعاده ومتغري االداء العايل عامالت االمصفوفة م (8)جدول 
 للمنظمات

Correlations 

تكافؤ  
 الفرص

التوعية 
الشاملة 

 للتنوع

تقييمات 
العمل 
 االجيايب

ادارة تنوع 
املورد 

 البشري

االداء العايل 
 للمنظمات

تكافؤ 
 الفرص

Pearson 

Correlation 

1 .458** .296** .736** .299** 

Sig. (2-

tailed) 

 .000 .000 .000 .000 

N 144 144 144 144 144 

التوعية 
الشاملة 

 للتنوع

Pearson 

Correlation 

.458** 1 .387** .799** .319** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 .000 

N 144 144 144 144 144 

Pearson 

Correlation 

.296** .387** 1 .762** .227** 



  

410 

 31: العدد

تقييمات  
العمل 
 االجيايب

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .000 .006 

N 144 144 144 144 144 

ادارة تنوع 
املورد 

 االجيايب

Pearson 

Correlation 

.736** .799** .762** 1 .365** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000  .000 

N 144 144 144 144 144 

االداء العايل 
 منظماتلل

Pearson 

Correlation 

.299** .319** .227** .365** 1 

 Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .006 .000  

N 144 144 144 144 144 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :فرضيات فرعية هيوتتفرع من هذه الفرضية ثالث 
 الفرضية الفرعية االوىل 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد تكافؤ الفرص مع متغري االداء العايل ال م "العد فرضية
 "للمنظمات

عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد تكافؤ الفرص مع متغري االداء العايل فرضية الوجود "توجد 
 "للمنظمات

( 0.30من  اقلاط ضعيفة )الن ابن هنالك عالقة ارتب (8)يظهر حتليل االرتباط الظاهر يف جدول 
ومتغري االداء العايل للمنظمات اذ بلغت  بني بعد تكافؤ الفرص (1 %)وذات داللة معنوية عند مستوى 

ود ورفض فرضية قبول فرضية الوج. وتدعم هذه النتيجة )0.299**(قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما 
 .العدم

 الفرضية الفرعية الثانية
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد التوعية الشاملة للتنوع مع متغري االداء  فرضية العدم "ال

 ات"العايل للمنظم
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد التوعية الشاملة للتنوع مع متغري االداء فرضية الوجود "

 .ات"يل للمنظمالعا
ارتباط اجيابية قوية و دالة معنواي بني بعد قيمة  ةابن هنالك عالق (8)يظهر جدول مصفوفة االرتباط 

يف حني بلغت  )0.319**(التوعية الشاملة للتنوع ومتغري االداء العايل للمنظمات. اذ بلغت عالقة االرتباط 
 (1 %)مستوى وجود عالقة ارتباط معنوية عند  اذ تظهر نتائج اجلدول (000.)معنوية عالقات االرتباط 
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قبول فرضية الوجود ورفض وتدعم هذه النتيجة  ،داء العايل للمنظمةلشاملة للتنوع واالبني بعد التوعية ا
 .فرضية العدم

 الفرضية الفرعية الثالثة 
توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد تقييمات العمل االجيايب مع متغري االداء  فرضية العدم "ال

 ."العايل للمنظمات
داللة احصائية لبعد تقييمات العمل االجيايب مع متغري االداء ارتباط ذات توجد عالقة فرضية الوجود "

 ."العايل للمنظمات
ن هنالك عالقة ارتباط ضعيفة وذات داللة معنوية اىل مصفوفة االرتباط اليت توضح ا (8) يشري جدول

مات اذ بلغت قيمة ظاهرة بني بعد تقييمات العمل االجيايب ومتغري االداء العايل للمنظ (1 %)عند مستوى 
 قبول فرضية الوجود ورفض فرضية العدم.وتدعم هذه النتيجة  )0.227**(معامل االرتباط بينهما 

 التأثرياختبار فرضيات  :احملور الثاين
ان الغرض الرئيس الذي تستهدفه هذه الفقرة هي اختبار فرضيات التأثري اخلاصة مبتغريات البحث )ادارة 

اء العايل للمنظمات( واليت تتمحور حول التأثري املباشر وغري املباشر بني تلك الدوا ،تنوع املورد البشري
وما ينبثق عنها  لثانيةي تضمنته الفرضية الرئيسة ااملتغريات ووفقا لطريقة ابرون وكيين الختبار النموذج والذ

 Simple Regressionمن فرضيات فرعية، وقد استخدم الباحث هلذا الغرض حتليل االحندار البسيط )
Analysis وحتليل االحندار املتعدد )(Multiple linear regression)  الذي عن طريقه يتم حتديد التأثري

التأثري غري املباشر فتم استخدام طريقة ابرون وكيين وهي تعد من الطرق اجليدة  املباشر بني املتغريات واما
 غري املستقل واملعتمد.الختبار أتثري املتغري الوسيط على العالقة بني املت

إذ يوجد  ،(Fومن أجل اختبار معنوية أمنوذج االحندار اخلطي البسيط واملتعدد استخدم الباحث اختبار)
( اجلدولية وال يوجد هذا التأثري إذا كانت قيمة F( احملسوبة أكرب من قيمة )Fأتثري معنوي إذا كانت قيمة )

(F( احملسوبة أصغر من قيمة )Fاجلدولية عن ) وابستخدام برانمج  (0.05)و  (0.01)د املستوى(spss v.23 )
 ري بني متغريات البحث سيقوم الباحث اباليت:وبشأن اختاذ القرار الدقيق حول ثبوت صحة فرضيات التأث

 الفرضية الرئيسية الثانية:
لة ابعاده دالب عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني ادارة تنوع املورد البشري ال توجدH"0 فرضية العدم

 ات بداللة ابعاده جمتمعة"ومتغري االداء العايل للمنظم جمتمعة
بداللة ابعاده  ات داللة معنوية بني ادارة تنوع املورد البشريتوجد عالقة أتثري ذH"1 فرضية الوجود

 ات بداللة ابعاده جمتمعة"ومتغري االداء العايل للمنظم جمتمعة
لغرض تقدير أتثري ادارة تنوع املورد البشري  ،دار اخلطي البسيط( نتائج مقدار االحن9يوضح اجلدول )

 :على االداء العايل للمنظمات أذ يتضح ما أييت
(. وبناءً عليه تقبل 0.01( عند مستوى داللة )21.770( احملسوبة لألمنوذج املقدر بلغ )Fإن قيمة ) -1

شري يف االداء العايل للمنظمة رة تنوع املورد البالفرضية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصائية معنوية إلدا
 %(.99وبدرجة ثقة )
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احملسوبة لعالقة التأثري بني متغري ادارة تنوع املورد البشري واالداء العايل للمنظمات  F( قيمة 9جدول ) 
(N =144) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 5.137 1 5.137 21.770 .000b 

Residual 33.508 142 .236   

Total 38.645 143    

a. Dependent Variable: االداء العالي للمنظمات 

b. Predictors: (Constant)، ادارة تنوع المورد البشري 

  SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد :املصدر
( ابن ادارة تنوع املورد البشري قادرة على 133.لغة )( البا²Rيتضح من قيمة معامل التحديد ) -2

. أما املشفيني املبحوثتني( من التغريات اليت تطرأ على االداء العايل للمنظمات يف 13.3%تفسري ما نسبته )
 .%( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث86.7النسبة البالغة)
ة التأثري بني متغري ادارة تنوع املورد البشري على االداء العايل لعالقاحملسوبة  2R( قيمة 10جدول )
 (N  =144للمنظمات )

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .365a .133 .127 .48577 

a. Predictors: (Constant)، ادارة تنوع المورد البشري 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث داعدا :املصدر
(. ابن زايدة مستوايت توافر ادارة 375.) البالغ( βيتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي ) -3

تنوع املورد البشري مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة االداء العايل للمنظمات 
فرضية الوجود اليت تنص تقبل نرفض فرضية العدم و معياري واحد اذاً راف احن %( من وحدة37.5بنسبة )
ومتغري االداء  بداللة ابعاده جمتمعة وجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني ادارة تنوع املورد البشريعلى "ت

 .ات بداللة ابعاده جمتمعة"العايل للمنظم
للمنظمات داء العايل ري ادارة تنوع املورد البشري واالاحملسوبة لعالقة التأثري بني متغ B( قيمة 11جدول )

(N =144) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
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B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2.179 .285  7.642 .000 

ادارة تنوع 

 المورد البشري

.375 .080 .365 4.666 .000 

a. Dependent Variable: االداء العالي للمنظمات 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر
بني ابعاد واليت تلقي الضوء على العالقة الفرضيات الفرعية االتية  ثانيةوتتفرع من الفرضية الرئيسة ال

ومتغري االداء  وتقييمات العمل االجيايب( ،ة للتنوعوالتوعية الشامل ،تكافؤ الفرص)ادارة تنوع املورد البشري 
 .العايل للمنظمات

يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد تكافؤ الفرص يف متغري االداء العايل " الفرضية الفرعية االوىل
 للمنظمات"

 بني بعد تكافؤ (= 0.154, P<0.05)فأن هنالك عالقة أتثري ذات داللة معنوية  (12)يعرض اجلدول 
 االداء العايل للمنظمات.الفرص ومتغري 

يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد التوعية الشاملة للتنوع يف متغري االداء العايل " الفرضية الفرعية الثانية
 للمنظمات"
نتائج العالقة بني بعد التوعية الشاملة للتنوع ومتغري االداء العايل للمنظمات.  (12)هر اجلدول كما يظ

لعايل ع هذه الفرضية ابن بعد التوعية الشاملة للتنوع سيكون له أتثري اجيايب يف مستوى االداء ااذ تتوق
له أتثري  (= 0.159, P<0. 05)التوعية الشاملة للتنوع أبن بعد للمنظمات عينة البحث. اذ تعرض النتائج

 وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات البحث. (5 %)اجيايب ومعنوي عند مستوى 
يوجد أتثري ذو داللة احصائية لبعد تقييمات العمل االجيايب يف متغري االداء " الفرضية الفرعية الثالثة

 .العايل للمنظمات"
بني بعد  (= 0.069, P>0.05) عالقة أتثري معنويةوجود عدم  (12)اجلدول يالحظ من خالل 

. (5%)وال عند مستوى  (1 %)ى مستو عند تقييمات العمل االجيايب ومتغري االداء العايل للمنظمات ال 
وتفيد هذه النتيجة ابن بعد تقييمات العمل االجيايب ال تزيد من مستوى االداء العايل للمنظمات. كما 

 ،والتوعية الشاملة للتنوع ،تكافؤ الفرص)ادارة تنوع املورد البشري  ىل ان ابعادا (12)تشري نتائج اجلدول 
متغري االداء العايل للمنظمات من التغيري احلاصل يف  (13.9 %)ري يف تفس ( تساهموتقييمات العمل االجيايب

 ,F =7.539)قيمة  يعود لتدخل عوامل اخرى غري داخلة يف النموذج االحصائي. وكما تؤكد (86.1 %)و 
P < 0.01) ادارة  على وجود الداللة املعنوية يف تفسري زايدة االداء العايل للمنظمات من خالل مفهوم

 اجتاه الفرضيات الفرعية. اً جزئي اً . ويف ضوء ما تقدم فأن هذه النتيجة تقدم دعملبشريع املورد اتنو 
 من الفرضية الرئيسة اخلامسة نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار الفرضيات الفرعية (12)جدول 
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F R 2 Sig. T B  المتغير

 المستقل

المتغير 

 المعتمد

االداء العالي       

 اتللمنظم

7.539** 0.139 
.048 1.998 .154* 

  تكافؤ الفرص 

  

.032 2.170 .159* 

التوعية 

الشاملة 

 للتنوع

 

  

.264 1.122 .069 

تقييمات  

العمل 

 االيجابي

 

 Spss V.23ابعتماد خمرجات برانمج  نياملصدر: اعداد الباحث
 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع

 أواًل: االستنتاجات:
الفقرة تناول االستنتاجات اليت مت التوصل إليها وفقًا للجانب النظري ومعززة بنتائج  هذه سيتم يف

 اجلانب التطبيقي للبحث وكااليت:
اظهرت نتائج البحث امليداين ان املســـتشـــفيات املبحوثة هتتم ابدارة تنوع مواردها البشـــرية وتعمل على  .1

بني االدارة ومواردها البشـــــــــــرية من اجل حتقيقها  اجياد مناخ عمل مالئم لتجســـــــــــيد روح املودة وااللفة
تلك املنظمات ابن ادارة تنوع املورد البشـــــــري يلعب دورا االســـــــتدامة وامليزة التنافســـــــية بعد ان ادركت 

 .مهما يف عملية حتقيق تلك االهداف
ا يُعد دخول املســـتشـــفيات املبحوثة ابتفاقيات وشـــراكات جديدة مع خمتلف املســـتشـــفيات العربية منه .2

ع املورد ضــــــــــــرورة لتعزيز التفكري املعريف ملواردها البشــــــــــــرية ويســــــــــــهل اجراء عمليات ادارة تنو  واالجنبية
 .البشري

ادارة تنوع املورد البشـــــــــري يضـــــــــمن بيئة عمل تســـــــــودها الطمأنينة اوضـــــــــحت نتائج البحث احلايل ان  .3
 .واالستقرار للموارد البشرية ما ُيسهم يف تعزيز االداء العايل للمنظمات

ع املورد احصـــــــــــــــائية معنوية بني ابعاد ادارة تنو  ةدالل اذ اً أكدت نتائج الدراســـــــــــــــة احلالية أن هناك أتثري  .4
ويشـــري مضـــمون أتثريا قوي  وكان لبعد التوعية الشـــاملة للتنوع ،البشـــري وبني االداء العايل للمنظمات

من املمكن ان يعزز خصــائص  هذه النتيجة اىل ان توفري االجواء املرحية املالئمة املســتشــفيات املبحوثة
خرى تكــافؤ الفرص وتقييمــات وكــذلــك كــان هنــاك أتثري لبقيــة االبعــاد اال ،االداء العــايل للمنظمــات
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وابلتايل انعكاس ذلك يف تعزيز خصــــائص االداء العايل للمنظمات يف املســــتشــــفيات  ،العمل االجيايب
 .وهذا جاء مطابق مع توقعات البحث املبحوثة

على تكوين رؤية مشـــــرتكة بني االدارة العليا ومواردها البشـــــرية يف بيئة املورد البشـــــري  تعمل ادارة تنوع .5
وهذا ما يتيح للمســـــــــتشـــــــــفيات املبحوثة من اكتشـــــــــاف نقاط  ،واجملتمع املســـــــــتهدف من قبلها العمل

 .االهتمام املتبادل بني تلك االطراف
من خلفيات خمتلفة عندما كشــــــــفت نتائج التحليل والوصــــــــف االحصــــــــائي ان عمل املوارد البشــــــــرية  .6

 .الداء العايلاقيق املنظمة حلماس مما يعزز من امكانية حتيعملون معا فاهنم يشعرون االندفاع وا
رحية اليت تعاين من مشاكل تتعلق بعدم املنسجمة وغري املاكدت نتائج البحث اىل إن بيئة العمل غري  .7

وجود نظام عادل لرتقية االفراد حســــــــب الكفاءة واخلربة ســــــــتؤثر ســــــــلباً على جناح املنظمة يف حتقيقها 
 .االداء العايل

املبحوثة ميزة تنافسية عن بقية املؤسسات الصحية العامة واخلاصة يف عدم وجود متتلك املستشفيات  .8
 .ستوى احمللي ملا متتلكه من امكانيات مادية وبشرية لتحقيق االداء العايلامكانية منافستها ضمن امل

دارة اكدت نتائج حتليل االرتباط اىل وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة معنوية بني متغري ا .9
وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط اليت ظهرت  ،تنوع املورد البشـــــــري واالداء العايل للمنظمات

%( وهذا ما يفسر ان تنوع املوارد البشرية العاملة 99%( وبدرجة ثقة بلغت )1) عند مستوى معنوية
يف رســـــم مســـــتقبل يف املســـــتشـــــفيات املبحوثة هم مصـــــدر فخر واعتزاز مبا حيققونه من مزااي ســـــاعدت 

 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرئيسة االوىل. ،املستشفيات
لمنظمات يعتمد على عدة عوامل تتعلق يف قدرة املنظمة على إن تعزيز خصــــــــــــــــائص االداء العايل ل .10

التكنولوجيا، اذ تســــعى املنظمات للبحث عن ســــلوكيات تنظيمية، تســــاعدها على  ،مواكبة التغيريات
 .ئها، يف ظل املنافسة القوية لتحقيق امليزة التنافسيةاالرتقاء مبستوى أدا

بحوثــة من خالل ادارة تنوع املورد البشـــــــــــــــري فقــد هنــاك امكــانيــة حتقيق االداء العــايل للمنظمــات امل .11
اظهرت نتائج البحث عالقة ارتباط اجيابية ومعنوية بني املتغريين ميكن االســــــــتناد عليها يف أتكيد هذا 

 .االستنتاج
 وصيات:ثانيًا: الت

البشري دور ادارة تنوع املورد يف ضوء ما تقدم، مت التوصل إىل جمموعة من التوصيات اليتُ تسهم يف تعزيز 
 يف حتقيق االداء العايل للمنظمات يف املستشفيات املبحوثة و تتجسد مبا أييت:

ل تبادل ينبغي على املســــتشــــفيات املبحوثة تدعيم الشــــراكة مع خمتلف املســــتشــــفيات العاملية من خال .1
ـــة او انشـــــــــــــــــاء اتفـــاقيـــات تعـــاون مشـــــــــــــــرتك فيمـــا بينهـــا ملختلف  ـــادل اخلربات واعـــارة فرق العمـــل املتب

 .اصات الطبية والتقنية من اجل تقدمي افضل اخلدماتاالختص
جيب على املســـــــتشـــــــفيات املبحوثة العمل على االحتفاظ مبواردها البشـــــــرية املوهوبة من ذوي اخلربة و  .2

 .من مصادر تعزيز قيمتها السوقية اهمم اً هم مصدر عدالكفاءة و 
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وتطويرية يف خمتلف االختصــــــاصــــــات العمل على زج الكوادر الطبية والتقنية واالدارية بدورات تدريبية  .3 
 .داخلية وخارجية من اجل االستفادة منها يف حتقيق اهدافها لتقدمي افضل اخلدمات

يتعلق منها برضــــــــــا الزابئن على  العمل على اجراء دراســــــــــات وحبوث يف خمتلف اجملاالت وخاصــــــــــة ما .4
ال من خالل ما يعرف مســــتوى اخلدمات املقدمة ومعرفة اوجه القصــــور اليت تواجهها لتفاديها مســــتقب

 .ابلتغذية الراجعة
ضــــرورة ان تعكس املســــتشــــفيات املبحوثة صــــورة ومكانة اجيابية عن مسعتها لدى مواردها البشــــرية من  .5

تمع عن طريق نشـــــــــــــــر املعلومات االجيابية عن مسعة املنظمة اجل تعزيز هويتهم االجتماعية داخل اجمل
عليه من اي جهة داخلية ام خارجية من خالل اقامة اجليدة وابراز اهم اســــهاماهتا واي تثمني حتصــــل 

ندوات او مؤمترات او برامج تلفزيونية او اذاعية او اصـــدار جملدات توضـــح هذه املعلومات وفتح ابب 
 .يرهاالنقاش حول تعزيزها وتطو 

جيب ان تعمل املســــــــتشــــــــفيات املبحوثة على اســــــــتثمار ما متتلكه من قدرات يف تعزيز ادراك وشــــــــعور  .6
البشـــــــــــــــرية ابالحرتام والتقدير و التقييم االجيايب لقابلياهتم و قدراهتم من خالل اجياد منظومة  مواردها
ومســــتوايت االداء واظهار االحرتام والتقدير للقدرات واخلصــــائص املميزة املوجودة لديها  تتالءماجور 

 .واحلث على املشاركة ابختاذ القرارات املهمة اليت تصب يف مصلحة املنظمة
املشـــاركة واالســـتفادة  مبدأبيئة عمل تســـمح حبرية التعبري عن الرأي وتقدمي االقرتاحات واعتماد  أتمني .7

ن منهم من اجل حماولة تطبيق افكارهم و من املعلومات واخلربات اليت ميتلكها االطباء خاصـــــــــــــــة املغرتب
 .لتحقيق اهدافهافيما يصب يف مصلحة املنظمة 

عملهم من خالل منحهم حرية حتديد اســــــــــــــاليب اجناز العمل  ية يفالعمل على متكني املوارد البشــــــــــــــر  .8
ومناقشـــة املشـــاكل اليت تواجههم حبرية وبصـــراحة دون خوف او تردد من طرح تلك املشـــاكل واعتماد 

 .سياسة الباب املفتوح
 المصادر

 املصادر العربية  :اواًل
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 .العراق ،جامعة كربالء ،اطروحة دكتوراه ،إطار التنوع الثقايف للموارد البشرية
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 .16 :، اجمللدجملة العلوم االقتصادية واالدارية ،تعزيز السلوك الرايدي
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 ملخصال

 ،االنسان حقوق تطبيق خالل من وذلك ،املماليك دولة يف السياسية احلقوق على البحث اشتمل
 .تطبيقها درجات اعلى اىل هبا والوصول جناحها وعوامل تطبيقها يف اتباعها الواجب والشروط

 الصحيحة االدلة وذكر، لتطبيقها احلكام واجب هو وما احلقوق هذه تطبيق كيفية  االسالم منهج ووضح
 --هللا رسول حديث صحيح ومن ،القران آايت من احلقوق هذه كفالة  على نصت اليت

 به قامت ما كل  ان حيث ،الدولة داخل للمواطنني احلقوق هذه تطبيق على املماليك سالطني حرص
 ،اجلوانب كافة  من حدودها داخل املسلم وغري للمسلم مجيعاً  احلقوق هذه خدمة يف يصب كان  الدولة

 .واملرأة للرجل احلقوق هذه وحفظت
 تطبيقها على واحلرص املواطنني لكافة احلقوق هذه توفري يف املمالك سالطني منهج عن البحث وحتدث

 من نيمرقب العلم واول فكان ،والنصح والتقومي للنقد العلماء امام اجملال وافساح ،الدولة ظروف احلك يف
 .وللمسلمني والهتم وعلى عليهم ويشريون ينصحوهنم الدولة سالطني

 من اً اساسي ءاً جز  هابعدو  ،احلقوق هذه كافة  مشلت بل النواحي من انحية على احلقوق تقتصر مل
 اسس ،بيربس الظاهر لسلطانا الفعلي اململوكية الدولة فمؤسس الرشيد احلكم اساسيات ومن ،االسالم

 العلماء واستمر ،وعامتهم املواطنني خلاصة بنفسه واتبعها وتطبيقها تفعيلها على وحرص ورعاها قاحلقو  هذه
 .ومحايتها احلقوق هذه كافة  على والوالة السالطني تذكري يف املخلصني اململوكية الدولة ورجاالت والفقهاء

 .املغول ،بيربس السلطان ،االيوبية ،املماليك: املفتاحية الكلمات

                                                        
 .املديرية العامة لرتبية كربالء -1
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Abstract  
The research contained the human political rights in the Mamalik state. 

by practicing human rights. it’s conditions and factors of success and reach 

it to the highest level. 

Clarifying it by Islam and what is obliged by the rulers to execute them. 

by Quran and the messenger of Allah quotes. 

The sultans of the Mamalik made sure to give these rights to their citizens. 

To Muslim and non-Muslim. Men and women. 

The research also discussed about the methods to supply these rights 

and to practice them in the darkest of time. Giving space to advisement and 

corrections by the scientists. 

These rights didn’t reflect one side but all sides. considering it one of the 

fundamentals of Al-sultan Al-Daher Bebos reign. he made sure to follow it 

and practice it for all citizens. the men of knowledge and scientists loyal to 

the state continued to give their advice on how to enforce and protect these 

rights. 

 المقدمة

 ،للكليات شامل ،واالحكام لقواعدا ويوصل ،والقلب العقل خياطب متني بدين عباده على هللا منَّ  لقد
 واهل ،والعظماء البسطاء مع التعامل اصول وقرر ،واآلداب ،والسلوك ،والعبادات ،اداتواالعتق ،واجلزئيات

 .واالغنياء والفقراء ،واالثرايء البطالة
 واموالكم دماءكم ان:"--قال ،عال وان فرد لكل االنسان حقوق :الدين هذا اسس ومن

 ".هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمهّ   حرام بينكم واعراضكم
 الكتاب به جاء ما على للحاكم االنسان حقوق توضيح يف األقوم السبيل الصاحل السلف سلك وقد
 من اجملتمع هللا وحفظ ،املعاملة بينهم وحسنت ،العبادة يف قويت احلق على القلوب اجتمعت واذا ،والسنة
 .معهم هللا يد وكانت ،الشرور

 صفه وتوحيد ،واالنصار املهاجرين بني خاتهمؤا: املدينة قدم حني--النيب اعمال اوائل ومن
 .واستقرار امن يف اجلميع ويعيش املسلمني شوكة لتقوى

 على أمنوذجاً  االنسان حقوق مبادئ تطبيق من جتعل ان أتسيسها منذ االسالمية الدولة واستطاعت
 .الدولة يف احلياتية النواحي مجيع ومشلت االصعدة مجيع

 البحث حاجة واقتضت ،"املماليك دولة يف السياسية احلقوق" وسومامل للبحث اختياران جاء وهلذا
 النقطة اما احلكم يف املشاركة حق لدراسة االوىل النقطة خصصت: هي رئيسة نقاط اربعة على تقسيمه

 يف اما ،الشورى يف احلق الثالثة النقطة تناولت حني يف ،والنصح التعبري يف احلق على ركزت فقد الثانية
 وتتلوها ،مقدمة النقاط هذه تسبق املسلمني بني املساواة يف احلق على الضوء سلطنا فقد رابعةال النقطة
 .البحث اليها توصل اليت النتائج تتضمن خامتة
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  الحكم في المشاركة حق :اوال   

 الدولة سالطني اخر (2) تورانشاه السلطان مقتل بعد وذلك االيوبية الدولة من احلكم املماليك ورث
 السلطة بتسليم واوصى بعده السلطة بتوليته االيويب الدين جنم الصاحل امللك ابوه رفض الذي ،يةااليوب

 على والده رابهم الذين املماليك شجع مما للشرعية فاقداً  احلكم اىل تورانشاه فجاء ،(3) العباسية للخالفة
 احلادثة تلك بعد الشام دوبال مصر حكم اىل املماليك فوصل ،(4) التوصية تلك على بناءً  منه التخلص

 امورهم وترتيب انفسهم تنظيم على املماليك حرص ،(5) الشرعية على للحصول وعلمائها اهلها اىل وتقربوا
 حق من وكان ،السلطنة داخل االدارية العملية تسهل خاصة هيكلية هلم فكان بينهم احلكم امور وتوزيع

 دولة يف الرتقية نظام وكان ،(6) العليا املناصب اىل والوصول ةالدول يف التدرج اململوكية الدولة يف مملوك اي
 التدرج طريق عن إما طرق ةبعد متر الدولة داخل الرتقيات وكانت حتكمه خاصة لقوانني اتبع غري املماليك
 مما ،(8)مشروعة غري بطرق العليا املناصب اىل الوصول طريق عن او ،(7) الدولة وظائف داخل الطبيعي

 عليه ينعم أبن نفسه السلطان طريق عن يرتقي أو انفسهم املماليك بني اشكاليات حدوث اىل يؤدي
 على الرتب يوزع قالوون بن حممد الناصر السلطان وكان ،(10) ألف إمارة أو (9)مائة أبمارة االمريي ابللقب
 .(12) وكياململ اجلندي كفاءة  حسب االحيان بعض ويف للجنود ومراقبته الشخصي رأيه حسب(11) جنوده

 املهمة املناصب اختياره سيتم الذي اجلندي مراقبة بعد مباشر سلطاين مبرسوم تصدر الرتقيات وكانت
 اعطت أيضاً  احلكم يف املشاركة حق الدولة يف للعسكر وكما ،(13)الثغور انئب او ،املقدم او ،النائب مثل

 سياسية وظائف العليا الدولة مناصب يف كبري  نصيب للعلماء فكان ،احلق هذا واالعيان للعلماء الدولة
 استقرار يف االساسية الركيزة وهنمدويع حكمهم يف عليهم يعتمدون املماليك سالطني فكان ،مهمة وعسكرية

                                                        
 ابوه وكان واالدارة احلكم يف السمعة سيء وكان ايوب الدين جنم امللك ابيه وفاة بعد احلكم توىل الذي السلطان هو :تورانشاه -2

 ،النبالء اعالم سري (،م1347/  هـ748ت) امحد بن حممد الدين مشس ،الذهيب ،ابيه مماليك يد على قتل ،السلطة توليته يف يرغب ال
 .151ص ،33ج، (م2006 ،احلديث دار :القاهرة،)1ط

 حممد حسنني :حتقيق ،ايوب بين اخبار يف الكروب مفرج (،م1298/  هـ697ت) سامل بن حممد الدين مجال ،واصل ابن -3
 . 376ص ،5ج ،(ت.د :مصر) ،ربيع

 :مصر) 1ط ،والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم، (م1470/  هـ874ت) هللا عبد بن تغري بن يوسف ،بردي تغري ابن -4
 .372ص ،6ج ،(ت.د،الثقافة وزارة

 احلافظ :حتقيق ،1ط ،فعيةالشا طبقات، (م1447/  هـ851ت) الدمشقي امحد بن بكر ايب الدين تقي،شهبة قاضي ابن -5
 .245ص ،8ج (،هـ1407 ،الكتب عامل :بريوت) ،خان العليم عبد

 ابخلطط املعروف واالاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ ،(م1442/  هـ845ت) القادر عبد بن علي بن امحد ،املقريزي -6
 .220ص ،2ج ،(م1997 ،ويلمدب مكتبة :القاهرة،)الشرقاوي ومدحية زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،املقريزية
 ،(م1968 ،العريب الكتاب دار :القاهرة) ،الوسطى العصور يف االوسط الشرق يف االقطاعية النظم ،علي ابراهيم ،طرخان -7

 .163ص
 ،بال :القاهرة) ،1ط ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،(م1496/  هـ902ت) بكر ايب بن حممد بن الرمحن عبد ،السخاوي -8

 .286ص ،3ج (،ت.د
 االنشا صناعة يف االعشى صبح، (م1418/  هـ821ت) علي بن امحد ،القلقشندي .واكثر فارس مائة امارة وهي :مائة امارة -9

 .14ص ،4ج ،(ت. د ،املصرية الكتب دار: القاهرة)
 .361ص ،8ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن ،االلوف مقدم مسمي حتت فارس الف على االشراف وهو :الف امارة -10
 .286ص ،3ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -11
حممد عبد املعيد  :حتقيق ،2ط ،الدرر الكامنة يف اعيان املائة الثامنة، م(1217هـ / 614حممد بن امحد )ت،ابن جبري -12

 .16ص ،2ج ،م(1972،دائرة املعارف :اهلند،)ضان
 .400ص ،11ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -13
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 من خاص بقرار التعيني يتم وكان ،هبم الكبرية لثقتهم املناصب) توليتهم على السالطني وحرص ،احلكم
 ،اخلوانق ومشيخة ،(15) القضاة قاضي منصب مثل الدولة يف كبرية  مناصب وقلدوا ،(14) نفسه السلطان
 مع وتعاملها الوظائف تلك خطورة على بناءً  ،(16) الدولة يف الطب ورائسة الشيوخ ومشيخة ،واملدارس
 والفساد للرشوة يسمح وال الفاسدة العناصر إليها تصل اال السالطني حرص ،مباشر بشكل املواطنني
 هلم املشهود اال فيها يعني وال خاصة بعناية السالطني وخصها ،العليا املناصب هذه يف التغلغل االداري

 .(18)والفقهاء للعلماء العليا املناصب يسلمون املماليك سالطني وكان ،(17) والنزاهة والثقة ابلورع
 وكان ،كالوالية  كبرية  مبناصب للعلماء املماليك سالطني اوعز احلكم يف املشاركة حق منطلق ومن

 الضعيف وانصاف احلق واحقاق العدل إقامة ابب من فقط ويقبلوهنا املناصب تلك قبول يف يتورعون لماءالع
 اً شرعي اً واجب العلماء هاعدّ و  ،منهم الضعفاء حقوق ألخذ عليهم والضغط االقوايء وحتجيم امللهوف واغاثة
 (20)االعز بنت الوهاب دعب الدين اتج توىل م1261/  ه659 سنة ففي ،(19) منها يعتاشون وظيفة وليس

 ةعشر  مخس بيده وكان اجليش ونظر اجلامع وامامة الشيوخ ومشيخة الفقه بني مجع الدولة يف عدة وظائف
  (21)الوزارة وتقلد وظيفة

 .(22) مرة من اكثر

                                                        
  .4ص ،12ج ،نفسه املصدر -14
 عفيفاً  رجالً  يكون وأن،لذلك يزكيه وعمال نبيه وسنة هللا بكتاب العلم فيه يتوسم من املنصب هلذا خيتار كان  :القضاة قاضي -15

 نظام ،عطيه ،مشرفة .الدعاة داعي بعده وأييت ،للفاطميني ابلنسبة االوىل ابملرتبة أييت املنصب هذا الن الئم لومة احلق يف أتخذه ال تقياً 
 :القاهرة) 3ط ،مصر يف ورسومهم الفاطميني نظم ،ماجد ؛232ص(، ت.د ،الفكر دار :القاهرة) 2ط ،الفاطميني عصر يف مبصر كماحل

 . 153-141ص ،1ج (،م1985 ،املصرية االجنلو مكتبة
 ،(م1988 ،رتاثال (احياء دار :بريوت)،1ط ،التاريخ يف والنهاية البداية (،هـ774ت) الدمشقي عمر بن امساعيل ،كثري  ابن -16

 القادر عبد :حتقيق ،1ط ،ذهب من اخبار يف الذهب شذرات(، هـ1089ت) امحد بن احلميد عبد،العماد ابن ؛93ص ،13ج
 .274ص ،5ج ،(ت. د :دمشق) ،االرانؤوط وحممود االانؤوط
 .5ص ،12ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -17
 .27 ،12ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -18
 .69ص ،(م1983 ،العلمية الكتب دار :القاهرة،)1ط ،االسالمية العربية احلضارة من صور ،الناصر ياةح ،احلجي -19
/  هـ604 سنة ولد ،الشافعي العالئي االعز بنت بن الدين اتج القاضي هو :االعز بنت بن الوهاب عبد الدين اتج -20
 خليل الدين صالح ،الصفدي .عدة مناصب على وكان ،والشام مصر يف القاضي كان  ،احداً  حيايب وال دين على عفيفاً  كان  ،م1207

 ،الرتاث احياء دار :بريوت) ،مصطفى وتركي االرانؤطي امحد :حتقيق ،1ط ،ابلوفيات الوايف، (م1071/  هـ764ت) ايبك بن
 .413ص ،3ج ،(م2000

 الَوزرَ  من مأخوذ او ،أثقاله مفاعلة مع حيمل نهأل الثقل وهو الَوْزر من أو املعاونة وهي املؤازرة من مأخوذة كلمة  هي :الوزارة -21
: أنظر الوزارة عن أكثر للتفصيل .تنفيذ ووزارة تفويض وزارة :نوعني اىل تقسم والوزارة ،ومعونته وزيره اىل يلجأ امللك الن امللجأ وهو

 :عمان، )دية أبو سعد :حتقيق، 1ط،الوزراء حتفة(، م1038/  هـ429ت)=  = امساعيل بن حممد بن امللك عبد منصور أبو ،الثعاليب
 السلطانية األحكام (،م1058/  هـ450ت) حبيب بن حممد بن علي احلسن ابو ،املاوردي ؛21ص (،م1993 ،للطباعة البشر دار

 (،م1065/  هـ458ت) احلسني بن حممد ،يعلى أبو ؛24ص (،م1966 ،احلليب البايب مصطفى مطبعة :مصر) 1ط ،الدينية والوالايت
 شهاب ،االبشيهي ؛30-29ص ،(م1983 ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،الفقي حامد حممد :تصحيح ،1ط السلطانية ماالحكا

 (،م2004 ،للطباعة الندى دار :بريوت) 1ط ،مستظرف فن كل  يف املستطرف ،(اهلجري التاسع القرن اعالم من) أمحد بن حممد الدين
 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 1ط ،الوسطى العصور يف االسالمية ارةاحلض اتريخ ،املنعم عبد،ماجد ؛137-136صص ،1مج

 .32ص (،م1963
 برقوق السلطان ،(م1451/  هـ855ت) موسى بن امحد بن حممد ،العيين ؛259ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -22

 اميان شكري :حتقيق (،م1382/  هـ784 ت) الزمان اهل اتريخ يف اجلمان عقد خمطوط خالل من اجلراكسة املماليك دولة مؤسس
 .113ص ،1ج ،(م2002 ،مدبويل مكتبة :بال) ،عمر
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 31: العدد

 ودرس ،واملارستان واالوقاف القضاة قاضي منصب م1282/  ه681 سنة يف (23) خلكان ابن وتوىل 
 ،(27) والبادرئية والبهنسية واالقبالية والركنية (26)والنجيبية (25)والناصرية (24) العادلية :وهي مدارس سبع يف

 سالطني عهد يف املمنوحة الوظائف وتعددت ،للجميع احلكم يف املشاركة حق املماليك سالطني ومنح
 وقضاء كرالعس وقضاء ،القضاة الفرتة هذه خالل شغلت اليت املناصب فمن ،كبري  بشكل للجميع املماليك
 وعني ،الكربى ابجلوامع (29)واالمامة ،املال بيت ووكالة ،(28) واحلسبة العدل دار وافتاء االربعة املذاهب

                                                        
 ابو ،االربلي الربمكي خلكان ابن بكر ايب بن ابراهيم بن حممد بن امحد( م1282-1211/  هـ681-608) خلكان ابن -23

 ضبطاً  احسنها ومن الرتاجم كتب  اشهر وهو( لزمانا ابناء وانباء االعيان وفيات) صاحب ،املاهر االديب ،احلجة املؤرخ :العباس
 وعزل .الشام قضاء الظاهر امللك فواله ،دمشق اىل سافر .قضاهتا نيابة وتلى ،مدة فيها واقام مصر اىل وانتقل اربل يف ولد .واحكاماً 

 ،دمشق مدارس من كثري  يف التدريس وويل .مدة بعد عنه عزل مث ،الشام قضاء اىل ورد ،سنني سبع فأقام مصر اىل فعاد .سنني عشر بعد
 .308ص ،7ج ،ابلوفيات الوايف ،الصفدي .الربامكة اىل نسبه يتصل .فاسنيون سفح يف فدفن فيها وتويف

/  هـ922 سنة يف القاهرة يف وكانت ابي طومان الدين سيف العادل امللك السلطان عهد يف بنيت مدرسة وهي :العادلية -24
 .27ص ،8ج ،لذهبا شذرات ،العماد ابن .م1516

 ،(م1570/  هـ978ت) حممد بن القادر عبد ،النعيمي .م1443/  هـ847 سنة تويف ،طوخان االمري بناها :الناصرية -25
 .199ص ،2ج (،هـ1410 ،العلمية الكتب دار :بريوت،،)الدين مشس ابراهيم :حتقيق ،1ط ،املدارس اتريخ يف الدارس

 سنة تويف ،اجملديل الدين عالء جماهد بن علي مشيختها يف اشتغل ،النجمي صاحليال اقوش الدين مجال بناها :النجيبية -26
 ،التاريخ يف العمر أببناء الغمر انباء ،(م1448/  هـ852ت) علي بن امحد الدين شهاب،العسقالين حجر ابن. م1393/  هـ794

 .74ص ،5ج ،(م1986 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)2ط
 .312ص ،13ج ،هايةوالن البداية ،كثري  ابن -27
 وظيفة وهي ،االسالمية اخلالفة يف احلياة ظروف تضخم نتيجة ؛القاضي وظيفة جانب اىل احلسبة وظيفة نشأت:احلسبة -28

 فرضه فيتعني ،له اهالً  يراه من لذلك يعني ،املسلمني ابمور القائم على فرض هو الذي ،املنكر عن والنهي ابملعروف االمر ابب من دينية
 والنهي ابملعروف االمر يف الديين املعىن هذا احلسبة تعدت فقد تطورها ويف ،الكفاية فروض من غريه على كان  وان ،الوالية محبك عليه
 النظافة على احملافظة مثل ؛متعددة اجتماعية اموراً  تناولت فقد للمسلمني العامة املصاحل مع تتفق مادية عملية واجبات اىل املنكر عن
 عمل وكان .واخالقه ابجملتمع يتعلق ما كل  عامة وبعبارة .وغريها الصحة ورعاية،يطيق ماال حيمل ال ابن ابحليوان ةوالرأف ،الطرق يف

 عبد،خلدون ؛ابن.ونسبها وصحتها واملكاييل املوازين على االشراف وخباصة ،واملعامالت الصناعة يف الغش منع االساسي احملتسب
 ،(م1984 ،القلم دار :بريوت،)5ط ،خلدون ابن بتاريخ املعروف واخلرب املبتدأ وديوان عربال ،(م1405/  هـ808ت) حممد بن الرمحن

 .225ص ،1ج
 ،(124) رقم أية ،البقرة سورة ِإَماًما لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإيّنِ  :تعاىل قوله يف وذلك الكرمي القران يف اإلمام لفظة وردت :االمامة -29

 َوَرمْحَةً  ِإَماًما ُموَسى ِكَتابُ   قـَْبِلهِ  َوِمنْ  :تعاىل وقوله (12) رقم أية ،االحقاف سورة َوَرمْحَةً  ِإَماًما ُموَسى َتابُ كِ   قـَْبِلهِ  َوِمنْ  :تعاىل وقوله
 ءالشي أصل :لغة واإلمامة .اإلمام خبصوص الكرمي القران يف وردت اليت اآلايت من وغريها (17) رقم أية ،هود سورةِبهِ  يـُْؤِمُنونَ  أُولَِئكَ 

/  هـ666ت) القادر عبد بن بكر ايب بن حممد ،الرازي. واملتبع به نقتدي الذي وهو اإلمام لفظة أييت ومنها ونبيهم وللقوم وعماده
 مادة) 77-76ص ،4ج ،احمليط القاموس ،أابدي الفريوز ؛26ص(، ت.د ،النهضة دار :بغداد) 1ط ،الصحاح خمتار ،(م1267

 يسمي أن هبم للصالة القوم تقدم من أستحق وبذلك ،واملتبوعة والرايسة القيادة يف قومه على تقدمامل على فتطلق اصطالحا أما .(أمام
 وعند ،عام بشكل الشيعة عند متيزاً  العقائد أكثر من االمامة وتعد.29ص ،الصحاح خمتار ،الرازي. يتقدمهم أي يؤمهم ألنه إماماً 

 ملن عندهم دين فال فرقهم أختالف على الشيعة عقائد عليه تدور الذي وراحمل بل االسالم دعائم أحدى فهي خاص بشكل الفاطميني
 طاعتهم مثل ويطيعهم بواليتهم ويؤمن يعتقد مل ان مسلم عمل هللا يقبل وال البيت أهل من عليهم املنصوص األئمة إبمامة يعتقد ال

 اّللََّ  َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها ايَ  بقوله الكرمي ابهكت  يف تعاىل هللا أمر ،متصلة مقرونة طاعات ثالث فهذه، --الكرمي  للرسول
 والدنيا أمور الدين يف عامة رائسة هي االمامة ان ذكر النعمان فالقاضي (59) رقم اية النساء سورة  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا

 كامل  حممد :حتقيق ،األئمة أتباع أداب يف اهلمة، أمحد بن حممد النعمان ةحنيف أبو -- نيبال عن نيابة االشخاص من لشخص
 تدور واليت واساسه الدين قطب هي االمامة ان"  :قائالً  فيذكر النيسابوري الداعي أما ،19ص (،ت.د ،الفكر دار :القاهرة) ،حسني
 اىل يصل وهبا املعاد دار يف اجلزاء وقبول ،البالد وعمارة لعبادا أمور هلا وينظم ،واالوىل اآلخرة وصالح ،والدنيا الدين امور مجيع عليها
 تويف) أبراهيم بن أمحد ." الرسالة أثبات االمامة أثبات الن ،وبياهنا الشريعة معرفة اىل والداللة ،والربهان ابحلجة والرسالة التوحيد معرفة

 بني وللمقارنة .27ص (،م1996 ،االندلس دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،االمامة أثبات(، اهلجري اخلامس القرن يف
 الدكتور مكتبة يف مصورة خطية نسخة( خمطوط،)اآلاثر خمتصر ،النعمان القاضي :أنظر اإلمامة عقيدة حول االمساعيلية دعاة كتبه  ما

 :بريوت) ،اتمر عارف :حتقيق ،1ط ،اليقني شجرة (،اهلجري الثالث القرن يف تويف) القرمطي عبدان الداعي ؛13 ورقة الكربالئي حيدر
 مصطفى :حتقيق ،االمامة أثبات يف املصابيح (،م1020/  هـ411ت) الدين محيد أمحد ،الكرماين ؛101ص ،(م1982 ،االفاق دار

 ،حميو دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،الذهبية االقوال ،الكرماين ؛12ص (،م1996 ،املنتظر دار :بريوت) ،غالب
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 مجيع يف النظر إليه وأوكل الفرات اىل العريش من خلكان ابن الشام بالد حكم يف بيربس الظاهر السلطان
 بلغوا حيث املعاونني من الكثري خلكان ابن ونةمعا يف وكان ،(30) واالفتاء التدريس عن فضالً  الشام اوقاف

 يف عنه انئباً  ليكون العسقالين حجر ابن السلطان وفوض ،معاون وعشرين واحد اىل تاالوقا بعض يف
 (31)اليمن

 املعينني بعض ان حيث احلكم يف للمشاركة كبرية  حقوقاً  املماليك سالطني واعطى ،(32) أبسرها
 السلطان ولكن السلطان يعفيهم حىت للغاية صعبة شروطاً  السلطان على يشرتطون كانوا  العليا للمناصب

 املماليك سالطني حرص ومع ،(33) االعز الوهاب عبد بن الدين اتج القاضي فعل مثلما بشروطهم يقبل
 من بعض على السالطني سخط الوشاة يثري كان  االحيان بعض يف انه اال احلكم يف املشاركة حق على

 أبن إليه الوشاية متت عندما حممد الناصر السلطان مع حدث مثلما السلطان فيقلقون مايديه حتت يعملون
 ملكك أبن: "تيمية ابن عليه فرد ،يسأله إليه فأرسل عليه احلكم نظام قلب يريد تيمية ابن االسالم شيخ

 .(34)"  السلطان فأطمأن فلسني عندي يساوي ال
 ادى ما ،امرهتم حتت هو من بعض نفوذ توسع ما بعد حكمهم على املماليك سالطني بعض وخاف

 مبوت بيربس الظاهر ابلراحة شعر مثلما ،موهتم بعد منهم والراحة امالكهم ومصادرة احلكم عن ابعادهم اىل
 بني التنافس يوجد احلكم يف املشاركة حق وكان ،(35)" يل احلكم استقر االن" :وقال السالم عبد بن العز

 مثلما ،السالطني امام صورهم وتشويه مبنافسيهم لإليقاع الفرص يتحينون علهمجي ما واالداريني االمراء
 اموال اعطاءه الدين شرف منه طلب عندما (36) املالكي االفتائي بكر ايب بن حممد القاضي مع حدث

                                                        
 مصطفى :حتقيق ،1ط ،الكرماين رسائل جمموعة كتاب  ضمن نشرت ،والبشارات املباسم رسالة ،الكرماين ؛بعدها وما 26ص (،م1977
 رسالة (،م1101/  هـ495ت) زهرة بن عمران بن حامت ،املعايل ابو الداعي ؛55ص (،م1983 ،اجلامعية املؤسسة :بريوت، )غالب

 121ص ،(م1956 ،االنصاف دار :سلمية) 1ط ،اتمر عارف :حتقيق ،امساعيلية رسائل مخس كتاب  ضمن نشر ،واالحكام االصول
 ،1ط ،املناضل وحتف الباطل دامغ (،م1215/  هـ612ت) العبشمي األنف الوليد بن حممد بن علي ،الوليد أبن الداعي ؛بعدها وما

 ومعدن العقائد اتج ،الوليد أبن الداعي ؛بعدها وما 39ص ،1ج(،م1982 ،الدين عز مؤسسة :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق
 وزبدة العقول جالل ،الوليد ابن الداعي ؛بعدها وما 65ص (،م1967، الكاثوليكية املطبعة :بريوت، )اتمر عارف :حتقيق ،الفوائد

 ؛93ص ،(م1958 ،السورية اجلامعة مطبعة :بريوت) ،العوا عادل :حتقيق ،1ط ،إمساعيلية منتخبات كتاب  ضمن نشر ،احملصول
 ،" االمساعيليني عقائد يف"  العقائد معرفة يف احلقائق مسط ،(م1229/  هـ626 ت) سامل أيب بن حنظلة بن علي ،الوداعي داعيال

 .66-62ص (،م1953 ،الفرنسي املعهد :دمشق، )العزاوي عباس :حتقيق
 ،1ج ،(م1997 ،العلمية الكتب دار :بريوت)،عطا القادر عبد حممد :حتقيق ،1ط ،امللوك دول ملعرفة السلوك ،املقريزي -30

 .539 ص-538ص
 الرمل من تالل االن وهي االحقاف وهبا وزروعها أشجارها لكثرة اخلضراء تسمى ،جنران اىل عمان من واسعة بالد :اليمن -31

 كراً ذ  عشر ثالثة خروج بعد أقبل نوح بن سام بن أرفخشد بن شاخل بن عابر بن يقطن الن اليمن مسيت وقيل وحضرموت عدن بني
 بن أمحد بكر أبو ،اهلمداين الفقيه ابن .=الكعبة ميني= عن ألهنا بيمن مسيت وقيل ،يقطن بنو تيمن العرب فقالت اليمن موضع فنزل
 بن زكراي ،القزويين ؛36ص (،م1988 ،العريب الرتاث دار أحياء :بريوت) 1ط ،البلدان كتاب  خمتصر ،(م975/  هـ635ت) حممد
 .66-65ص (،ت. د ،صادر دار: بريوت) 1ط، العباد وأخبار البالد أاثر(،م1283/  هـ682 ت) حممود بن حممد

 .172ص ،(م1984 ،اقرأ دار :بال،)1ط ،حجر البن التارخيي واملنهج التاريخ ،كمال  حممد،الدين عز -32
 .236ص ،2ج،السلوك ،املقريزي -33
 .72ص (،هـ1399 ،االسالمي املكتب :وتبري ) ،تيمية ابن مناقب يف العلية االعالم ،علي بن عمر ،البزار -34
 احللو الفتاح عبد :حتقيق ،الكربى الشافعية طبقات ،(م1369/  هـ771ت) الوهاي عبد نصر ايب الدين اتج ،السبكي -35

 .215ص ،8ج ،(ت. د ،عيسى مطبعة :بال) 1ط ،الطناجي وحممود
 بسبب للعزل وتعرض ،والشام مصر يف املالكية قاضي انوك وفضله بعلمه عرف :املالكي االفنائي بكر ايب بن حممد القاضي -36

 .67ص ،3ج ،الدرر ،جبري ابن .للباطل وانكاره اجلريئة مواقفه
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 31: العدد

 االموال بسرقة واهتامه واملساءلة التهديد اىل عرضه ما السلطان اىل به فوشى إايها هءاعطا فرفض االيتام 
 ابراهيم الدين نور فعزلوا رغباهتم تلبية يف خيالفهم من يعزلون االحيان بعض يف االمراء وكان ،(37)

 احلكم يف املشاركة حق املماليك سالطني واستغل ،(39) الزكاة اموال تسليمهم رفض عندما ،(38)االنسائي
 احلكم يف شارك سلطان تعيني اىل جلأ (40) السلطنة ايبك الدين عز السلطان توىل فعندما سلطاهتم لتثبيت

 امللك فعني له احلكم يستتب حىت ،ستار له يكون ان العمل هذا من يريد ايبك وكان ،(41) االيوبيني من
 فكانت ،له وااليوبيني املماليك والء يضمن حىت له شريكاً  عمره من السادسة يف صيب وهو موسى االشرف
 ووافق ،(42) ايبك يد يف االمور مجيع احلقيقة يف ولكن واملعز االشرف االمسني حتمل خترج السلطانية املراسيم

 االمري على ويسيطروا ابحلكم يستفردوا حىت واحلكم السلطة يف االزدواجية على آليبك ينؤ املناو  املماليك
 على تنطلِ  مل احليلة ولكن (43) االيوبيني وإسكات رهبمآم تنفيذ يف طيعة اداة يدهم يف ويكون الصغري

 .(44) للمماليك يسلموا ومل االيوبيني
 قالوون بن حممد الناصر السلطان عهد ففي ،احلكم اىل يصل ملن النزاع على الدولة يف احلال وبقي

 حىت م1293/  ه692 سنة) من واحدة سنة اال متتد مل االوىل وسلطته السن صغري وهو البالد ادارة توىل
 متحكمني االقوايء االمراء بعض فكان ،ومهية وسلطة جداً  قصرية سلطته وكانت (،م1294/  ه693 سنة

 وعني منصبه من حممد الناصر السلطان وأقال ،(45) كتبغا  الدين زين السلطان انئب امههم االمور مبقاليد
 بن حممد الناصر للسلطان الثانية الوالية فرتة ويف ،(46)له املناوئني االمراء اقصى ان بعد سلطاانً  نفسه كتبغا

 االمراء فعلم اهليمنة هذه من للخروج االمراء بعض مع وتواصل عليه االمراء تضييق من صدره ضاق قالوون
 الناصر لصاحل العامة تدخل ولوال ،(47) صالحياته مجيع ونزعوا عليه فقبضوا املراسالت هبذه به احمليطون

                                                        
 .393ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -37
 سنة واعتزاله القضاة وتوىل الفقه درس ،الشافعي االسنائي احلميدي هللا هبة بن ابراهيم هو :االسنائي ابراهيم الدين نور -38

 .76ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .م1321/  هـ721
 ،املعارج سورة. َواْلَمْحُرومِ  ّلِلسَّاِئلِ مَّْعُلوم   َحقٌّ  أَْمَواهِلِمْ  يف  َوالَِّذينَ : تعاىل قال الكرمي، القرآن يف الزكاة مصطلح ورد :الزكاة -39

 اسم الشرع يف الزكاة ومعىن.55 االية ،مرمي سورةَمْرِضيًّا رَبِّهِ  ِعندَ  وََكانَ  لزََّكاةِ َوا اِبلصَّاَلةِ  َأْهَلهُ  أَيُْمرُ  وََكانَ : تعاىل وقوله .25-24 االية
 قوله املعىن هذا إىل ويومئ املطهرين، الطاهرين من ويصري وتعاىل، سبحانه هللا عند بفعلها يزكو فاعلها ألن املال من الواجبة" للصدقة"

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ :تعاىل  ومعىن املاوردي، فسرها وقد القرآن، حبكم واجبة والزكاة .104 االية ،التوبة سورة هِبَا َوتـُزَكِّيِهم ُتَطهِّ
 أَْمَواهِلِمْ  يف  َوالَِّذينَ : قائالً  عباده، على تعاىل هللا فرضه فرض وهي. أعماهلم وتزكي ذنوهبم، تطهر أي هبا وتزكيهم تطهرهم سبحانه قوله
-- نبيه وتعاىل سبحانه هللا أمر وقد والقادرين، األغنياء على فرضت إسالمية ضريبة أول وتعد. َواْلَمْحُرومِ  مَّْعُلوم  ّلِلسَّاِئلِ  َحقٌّ 

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ :تعاىل قوله مبقتضى الفقراء على لريدها األغنياء أموال من الزكاة أيخذ أن ،  االحكام .هِبَا يِهمَوتـُزَكِّ  ُتَطهِّ
 .295ص ،3ج ،االعشى صبح ،القلقشندي ؛101-98صص ،السلطانية
 .اململوكية الدولة سالطني اول 9 1257 عام ابلقاهرة تويف) النجمي الصاحلي الرتكماين اجلاشنكري ايبك الدين عز املعز امللك -40

 الصاحل االيويب السلطان وارملة مصر الدر سلطانة شجر لعرشا عن له وتنازلت تزوجته ان بعد 1250 عام يف مصر على سلطاانً  نصب
 .463ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي ؛76ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .اجلبل بقلعة اغتيل ان اىل سلطاانً  وبقي ،ايوب

 .5ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -41
 . 369ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -42
 .5ص ،7ج ،اهرةالز  النجوم ،بردي تغري ابن -43
 .370ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -44
  .793ص ،نفسه املصدر -45
 .801ص ،نفسه املصدر -46
 .149ص ،8ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -47
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 ،(48)صالحيات وند القلعة يف إببقائه واكتفوا احلكم عن ابعاده عن التوقف على املماليك اجرب الذي حممد
 اىل ذهب الطريق ويف ،الفعل هذا عليه احداً  ينكر ال كي  احلج اىل ابخلروج حممد الناصر السلطان دفع ما

 ،(49)م1308/  هـ707 سنة احلكم من استقالته القاهرة قلعة يف املوجودين االمراء اىل وكتب الكرك قلعة
 بن حممد الناصر بدل سلطاانً  نفسه اجلاشنكري بيربس االمري وعني نفسه قالوون بن حممد السلطان وعزل

 .(50)قالوون
 وهم سلطنتهم يقومون الذين الضعاف السالطني من االقوايء لألمراء السلطة اغتصاب مسلسل واستمر

 ،الشخصية خمططاهتم تنفيذ يف السلطان سن صغر من واالستفادة البالد شؤون ادارة عليهم يسهل كي  صغار
 ومن القوة وصاحب النفوذ لصاحب احلكم قانون ساد حيث ،احلكم يف شاركةامل حق غياب اىل ادى ما

 الناصر السلطان عصاها شق حىت ذلك على االمور واستمرت ،االخر االمري من اكثر ورجال مال لديه
 ادارة يف احلق واعطي ،مستمرة عاماً  وثالثني واحد مدة حكمها اليت الثالثة واليته فرتة يف قالوون بن حممد
 .(51) السلطنة سالمة لضمان احلاجة وقت يف اال التدخل دون للوالة الوالايت نشؤو 

 احلكم بتوريث بيربس الظاهر السلطان فعل مثلما وراثياً  احلكم جيعلوا ان املماليك سالطني بعض وحاول
 أتمر ىلا ادت الطائشة افعاله ولكن ،والدهِ  وفاة بعد سلطاانً  تعينه مث ومن حياته يف سلطنته ففرض البنه

 من لذريته السلطة بتوريث بيربس الظاهر من رغبة اقل حممد الناصر للسلطان يكن ومل وقتلوه عليه املماليك
 السلطان امال حطم املوت ولكن ذلك على االمراء ووافق ،االنوك الدين انصر االمري ابنه تعيني وحاول بعده

 وحىت حممد الناصر السلطان وفاة وبعد ،(53) قبله (52) انوك الدين انصر ابنه فتوىف قالوون بن حممد الناصر
 بسبب االقوايء االمراء أبيدي املدة هذه يف احلكم بقي م1382/  هـ784 سنة الربجية املماليك حكم بداية
 السلطنة تشهد فلم االقوايء االمراء يد يف ألعوبة وكانوا قالوون بن حممد الناصر السلطان احفاد سن صغر

 احلكم يف املشاركة طريق عن وليس ابلقوة االمر زمام واخذ االنقالابت كثرة  بسبب راراً استق الوقت ذلك يف
(54). 

 وشارك املماليك سلطة داخل اصيل حق هو احلكم يف املشاركة حق ان الباحثة ترى املصادر خالل ومن
 يف االمراء بعض طمع ولكن سنداً  وكانوا احلكم يف والتجار والعلماء االمراء من الكثري املماليك سالطني
 فوضى حدوث اىل ادى مما ،ابلقوة احلكم عن واالمراء السالطني من الكثريين اقصاء اىل ادى السلطة
 يف السلطان يعني كان  االوقات بعض ويف يقال حىت سلطان يعني ان يلبث فما السلطان حكم مدة وقصر

 .املساء يف منه بدالً  ويعني يقال مث الصباح
                                                        

 .173ص ،نفسه املصدر -48
 .180-179ص ،نفسه املصدر -49
 .46ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -50
 ،3ج ،(ت. د ،للكتاب املصرية اهليئة :القاهرة) ،امني حممد :حتقيق ،الوايف دبع واملستويف الصايف املنهل ،بردي تغري ابن -51

 .250ص
 .والده انئب منصب يشغل وكان والده عند االبناء اعز كان  قالوون بن حممد الناصر السلطان ابن االنوك الدين انصر االمري -52
 ،1ج ،(م1979 ،الكتب احياء دار :مصر،)1ط ،براهيما الفضل ابو :حتقيق ،والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة حسن ،السخاوي

 .232ص
 .343ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -53
 .697ص ،1ج ،نفسه املصدر -54
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 31: العدد

  والنصح عبيرالت في الحق ثانيا : 

 لطبيعة وكان للعلماء وجمالسي علم اهل السالطني وكان ،والعلماء العلم اهل املماليك دولة يف ساد
 احياء على للحرص للسالطني دافعاً  ،قدوة الرسول ومن اً دستور  الكرمي القران من االخذة الدينية الدولة
- الرسول وكان ال كيف  ،والنصح ريالتعب حق االسالمي الدين اساس ومن ،مملكتهم ارجاء يف الدين

 النصائح تلك من -- الرسول واستفاد ،له ونصحهم مواقفهم عن ابلتعبري ألصحابه يسمح -
 يف املسلمني خلف بدرٍ  بئر يكون ان بدر معركة يف -- للرسول ورأيه (55)املنذر بن احلباب فنصيحة

 برأيهم واالخذ العلم اهل شرف -- لنيبا واظهر ،املعركة يف مهم دور ونصيحته لرأيه فكان املعركة
 ورثوا بل ديناراً  وال درمهاً  يورثوا مل االنبياء وان االنبياء ورثة العلماء ان" :-- فقال لنصيحتهم والسماع

 ،للعلماء والتعبري النصح حق تدعيم على املماليك سالطني وعمل ،(56)"وافر حبظ اخذ اخذه ومن العلم
 قوله من انطالقاً  للحكام النصح واسداء املنكر عن والنهي ابملعروف االمر عاتقهم على العلماء فحمل
 املفلحون هم واولئك املنكر عن وينهون ابملعروف وأيمرون اخلري اىل يدعون امة منكم ولتكن :تعاىل

 وول ابهلل وتؤمنون املنكر عن وتنهون ابملعروف أتمرون للناس اخرجت امةٍ  خري كنتم :تعاىل وقوله ،(57)
 (58) الفاسقون واكثرهم املؤمنون ومنهم هلم خرياً  لكان الكتاب اهل أمن

 واجب ذلك الن ،ملل أو كلل  دون الدوام على االسالمية االمة مسرية يصوب والنصح التعبري وحق
 ،القلب امراض من للنفوس عالج وهو ،دولته يف العلم اهل من النصح يسمع ان احلاكم فعلى شرعي

 احلاكم من منةً  ليس والنصح التعبري حق اعطاء وان ،(59) والثغرات الزالت من للحاكم ايةومح لالمة واهناض
 التحلل من وحفظها االمة حلماية العلماء على عني وفرض عليه شرعي واجب هو بل والعلماء الرعية على

 اجملتمع لصالح اعطوه امنا واالمراء والعامة للعلماء التعبري حق املماليك سالطني اعطى وعندما (60) والفساد
 من والرعية احلاكم ومحاية الشوائب من وتنظيفه االخالق وسوء اآلفات من اجملتمع وتنقية حكمهم وصالح

 السالطني قرب املقابل يف ،جلية بكل موقفهم عن والتعبري احلكام نصح يف ابرز دور للعلماء وكان ،الزلل
 السلطان وجه يف يقفون العلماء فكان فيه وقع اذا طأاخل وتصويب احلق احقاق على حلرصهم العلماء هؤالء
 .(61) واحلاكم الشعب من احرتام موضع فأصبحوا الظامل

                                                        
 بن حق بنت الشموس وامه عمرو ايب ويكىن كعب  بن حرام بن زيد بن اجلموح بن املنذر بن احلباب هو املنذر بن احلباب -55

 ،سلمة بن عبيد = = بين من خنساء بن صخر بن صيفي بنت زينب وامهما مجيل امو  خشرم الولد من حلباب وكان حرام بن امة
 ،ليموت اعنق -- هللا رسول له وقال ،معونة بئر يوم قتل الذي وهو ،النقباء احد الساعدي عمرو بن املنذر خال هو واحلباب

 .567ص ،3ج ،(ت.د ،صادر دار :بريوت) ،الكربى الطبقات ،(هــ230ت) منيع بن حممد ،سعد ابن :انظر .بدراً  احلباب وشهد
 ،السيد وعادل العاس عبيد عزت :عليه وعلق اعده ،داوود ايب سنن (هـ275ت) االزدي االشعث بن سليمان ،داود ابو -56

 :حتقيق ،1ط ،حبان ابن صحيح (،هـ345ت) امحد بن حبان بن حممد،حبان ابن ؛354ص ،3ج ،(م1974 ،احلديث دار :محص)
 .289ص ،1ج ،(م1988،بال :بريوت)،االرنؤوط شعيب

 .1104 ،اية ،عمران ال سورة -57
 .110 ،اية ،عمران ال سورة -58
 .18ص ،1ج ،السلطانية االحكام ،املاوردي -59
 .20ص ،1ج ،نفسه املصدر -60
 .57ص ،(م1996 ،العلم دار :بال)،1ط،التارخيية احلركة ،زكي نعيم ،فرغلي -61
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 خرج عندما السالم عبد بن العز بنصيحة فأخذ العلماء من يسمع (62) قطز املظفر السلطان فكان
 وان امواهلم من االمراء بتجريد السالم عبد بن العز عليه فأشار العامة من الضريبة اخذ واراد املغول ملواجهة

 العباسيني اخللفاء من احداً  يبايع ال بيربس الظاهر السلطان فكان ،(63) العامة من أتخذ امواهلم تكفِ  مل
 .(64) بنصيحته واخذ قبله السالم عبد بن العز استشار اال

 على واضح أتثري هلم وكان االحيان من كثري  يف بنصائحهم واخذوا العلماء املماليك سالطني فأستشار
 بل الئم لومة هللا يف أتخذهم ومل املماليك سالطني حضرة يف مسموعاً  رأيهم وكان ،(65)الشعب عامة

 م1279/  هـ678 سنة ويف ،(66) نفسه السلطان رأي رأيهم عارض لو حىت خوف دون برأيهم يصرحون
 هلم فأستجاب الدين واقامة كراملن ازالة اىل بنصحه العلماء قام حيث قالوون املنصور السلطان عهد يف

 وعاقب واغلقها الفواحش بيوت وحاصر ،وابئعيها اخلمور مروجي فحارب ،بنصيحتهم ومسع برأيهم واخذ
 عليا مناصب الرأي اهل إبعطاء وذلك والنصح التعبري حق تعزيز يف املماليك سالطني وساهم ،(67)مراتديها

 ملن العليا املناصب هذه فأسندت الدولة يف العامة االمور يف مآبرائه ويستنريوا مهل سنداً  ليكونوا الدولة يف
 السالطني فوافق ،(68) احملتسب ومنصب ،القضاة قاضي كمنصب  والنصيحة التعبري حبسن له مشهود هو

 يف مهلنصائح السلطان فيستجيب الوالايت بعض يف االمراء سلوك ينتقدوا فكانوا جمالسهم يف آرائهم على
 واالمر طاعته ولزوم هللا تقوى على السالطني والفقهاء العلماء حث وقد ،ادانته تثبت من فيقيل الوالة بعض

 فقام ،احلق إلحقاق املماليك سالطني نصح يف مهم دور للعلماء وكان ،(69)املنكر عن والنهي ابملعروف
 وكان ،هبا نيقومو  خمالفة كل  عن ينهاهم وكان للحكام النصح بتقدمي ،(70)القونوي يوسف بن حممد الشيخ

 اً مطلب له يردون ال واالمراء السالطني وكان واالمراء السالطني امام عنه والتعبري رأيه ابداء يف خيشى ال
 على املسلمني حرص ةشد ومن ،(71)املسلمني على حرصه لشدة يهابونه وكانوا ورأيه بنصيحته وأيخذون

                                                        
 استاذه ابن خلع بعد تسلطن ،املصرية ابلداير الرتك ملوك من الثالث املعزي هللا عبد بن قطز ،الدين سيف :قطز املظفر -62

 االراجيف عظمت ان بعد وذلك ؛هـ657 سنة القعدة ذي عشر سابع السبت يوم يف الرتكماين ايبك املعز امللك بن علي املنصور امللك
 وملا ،البالد عن التتار بدفع ليقوم ؛قطز فتسلطن ؛االمور تدبري ييدر  ال صغرياً  كان  كونه:  املنصور امللك خلع وسبب ،التتار بقدوم

 السلطنة ويل من يف اللطافة مورد ،احملاسن ابو ؛225ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .التتار لقتال امره جتهيز يف اخذ تسلطن
 .30ص ،2ج ،(ت.د ،املصرية الكتب دار :القاهرة) ،امحد نبيل: حتقيق ،واخلالفة

 ،مصطفى حممد :حتقيق ،الدهور وقائع الزهوريف بدائع (م1523/  هـ930ت) امحد بن حممد الربكات ابو ،اايس ابن -63
 .317ص ،1ج ،(م1975 ،املصرية اهليئة :القاهرة)

 .318ص ،1ج ،نفسه املصدر -64
 .58-57ص ،احلركة ،فرغلي -65
 ،املصرية اهليئة :القاهرة) 1ط ،احملمودي قاتيباي النصر ابو الدين سيف قاتيباي االشرف ،حممود الرمحن عبد ،التواب عبد -66
 .118ص( م1978

 .940ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -67
 .940ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -68
 .201ص ،8ج ،الغمر ابناء ،حجر ابن -69
علي  بن حممد الدين عز ،شداد ابن :انظر .بقون ولد الشافعي الدين عالء هو :القونوي يوسف بن حممد الشيخ -70

 .419ص ،1ج ،(ت.د ،املعرفة دار :بريوت) ،السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر ،(م1250/ه684ت)
 .179ص ،8ج ،نفسه املصدر -71
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 31: العدد

 عن اعرضوا حال يف ويسرتضوهنم تاجونهحي ما كل  هلم يقدمون كانوا  العلماء من والنصح التعبري اهل 
 .(72) جمالسهم وعن السالطني
 ألنه منه السلطان وغضب الغوري قنصوه السلطان يف رأيه عن (73) الدروطي الدين مشس الشيخ وعرب

 واصبحت ابلعصيان تقابله وانت عليك هللا انعم" :السلطان وقال ،اجلهاد لرتكه السلطان على العامة حرض
 الشيخ وعارض ،(74)"حقهم املسلمني وأعطي هلل النية فأخلص مملوكاً  عبداً  كنت  ان بعد منيللمسل سلطاانً 

 بناه مسجد من واملقتنيات االاثر بعض اراد عندما الغوري قنصوه السلطان (75) االقصرائي الدين امري
 روطش حسب النقل يكون ان اال الشيخ فرفض ،اجلديد موقعه اىل قالوون بن حممد الناصر السلطان

 انئب على (77) املغريب الدين شرف القضاة قاضي اعرتض م1450 /هـ854 سنة ويف ،(76) نفسه الواقف
 واراد الفالحني من جمموعة يف االعدام حكم تنفيذ اراد عندما (78) اململوكي شاه مبارك القدس يف السلطان

 وان فيهم االعدام حكم فيذتن على موافقاً  لست انين" :ذلك على معرتضاً  القضاة قاضي له فقال ،قتلهم
 الشيخ وابدى ،القضاة قاضي اوامر اىل الوايل فأنصاع (79)" جبانبهم وألعلقنك معهم ألقتلنك بذلك قمت
 الفتوى هذه إعطاء فرفض احلروب يف الستخدامها الرعية من املال اخذ فتوى يف رأيه (80) العيد دقيق

 .(81)ذلك  قبل قطز املظفر للسلطان هاءطاعا رفض الذي السالم عبد بن العز فتوى اىل مستنداً 
 ابن فقام ،السالطني قبل من وبنصائحهم برأيهم يؤخذ ال عندما انفسهم عزل اىل يلجأون العلماء وكان

 يثنيه ومل ،(83)ونصائحه كالمه  اىل دقمق الظاهر السلطان يسمع مل عندما نفسه بعزل (82) العسقالين حجر
 قيتباي السلطان واستمع ،(84) موقفه على وأصر وامواله اوالده مبصادرة له السلطان ووعيد هتديد قراره عن

 اجليش على لألنفاق االسالمية االوقاف اموال مصادرة جواز بعدم االقصرائي الشيخ رأي اىل احملمودي

                                                        
 اجمليد عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ اجلليل االنس ،(م1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -72

 .107ص ،2ج ،(م1999 ،دنيس مكتبة :عمان) ،اتهنب
 عفيفاً  ،السلطان مع ابجلرأة معروفاً  وكان ،االزهر ابجلامع يعمل كان  ،مصر من زاهد واعظ :الدروطي الدين مشس الشيخ -73

 ؛288ص ،7ج ،الذهب = شذرات =،العماد ابن .الغوري قانصوه السلطان عهد يف وذلك م1515/  هـ921 سنة تويف ،قوي وواعظ
 .176ص ،3ج ،(م2002 ،العلم دار ،بال،)15ط ،االعالم ،حممود بن الدين خري ،الزركلي

 . 30ص ،1ج ،السلطانية االحكام ،املاوردي -74
 ،13ج ،سري ،الذهيب .مصر يف وتويف ولد ،االصل تركي وهو ،احلنفية شيوخ من ،االقصرائي ابراهيم بن حممد بن حيىي هو -75

 .168ص ،8ج ،االعالم ،الزركلي ؛253ص
 .385ص ،1ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -76
 زمن القدس مدينة يف القضاة منصب يف يعمل كان  ،املغريب عيسى الدين شرف القضاة قاضي هو :املغريب الدين شرف -77
 .234ص ،3ج ،سري ،الذهيب .وورعاً  فاضالً  عاملاً  كان  انه عنه وقيل ،جقمق السلطان
 (م1451/  هـ850) سنة ،جقمق الظاهر السلطان زمن وتوالها القدس مدينة على السلطان ئبان هو :اململوكي شاه مبارك -78

 .277ص ،2ج ،اجلليل االنس ،احلنبلي .هلم ويسمع العلماء جيل وكان
 .248ص ،2ج ،نفسه املصدر -79
 يف وشيخاً  عاملاً  وكان ،رملص قاضياً  يعمل كان  القشريي الفتوح ابو الدين هللا تقي االسالم شيخ هو :العيد دقيق الشيخ -80

 .273ص ،13ج ،سري ،الذهيب (.م1301/  هـ702) سنة وتويف ،(م1219/  هـ625) سنة ولد ،عصره
 .242 ،10ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -81
 عالمة وهو( م1373/  هـ773) سنة ولد ،حجر اببن املعروف العسقالين الكناين علي بن امحد هو :العسقالين حجر ابن -82
 .229 ،3ج ،سري ،الذهيب .العلوم يف طويل ابع هول املماليك زمن والشام مصر فقيه وكان وحمدث

 .345ص ،4ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -83
 .242ص ،10ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -84
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 قيتباي السلطان وكان ،الطلب بذلك السلطان فأجابه نسائهم وحلي االمراء اموال اخذ على وحثهم ،(85)
 سالطني واهتم ،(86) هبا ويعمل ابلنصائح وأيخذ الرأي عن التعبري حقوق ويوفر ابلنصيحة أيخذ ياحملمود

 وملا الشرع ألوامر واالمتثال هللا شرع تطبيق على يعينوهم كي  منهم وقربوهم النصح أبهل وامراؤهم املماليك
 حيب بيربس الظاهر السلطان فكان للمشكالت احللول اجياد يف كبرية  وقدرة وعلم فقه من النصح اهل ميثله

 ،(87)عليه فيشريون ويستشريهم جمالستهم ويلزم نصائحهم يسمع ان وحيب والنصح الرأي اهل جمالسة
 مرموقة مكانة هلم وكان بل والنصح التعبري أبهل السالطني واستعان والنصح التعبري يف احلق الدولة واعطت

 امهية املماليك سالطني وادرك ،(88)االمان بر اىل لدولةاب الوصول يف والسالطني هم وتعاونوا ،الدولة يف
 يف ومؤازرهتم قلوهبم وجلب الرعية والء حلفظ ضمان وفيه للدولة فوائدٍ  من فيه ملا والنصح ابلرأي االخذ
 ادى ما والنصح التعبري حق املماليك سالطني بعض جتاهل ،االحيان بعض يف (89) والشدائد احملن وقت

 (90) تيمية ابن الشيخ ونصح اراء الدولة جتاهلت عندما حصل مثلما الدولة داخل اشكاالت حدوث اىل
 م1293 /ه693 سنة عليه شعبية ثورة وخروج السلطان على مجاهريية اعرتاضات حدوث اىل ادى ما

 .(91) كبري  شغب حدوث اىل وادى
 (92) (م1451/  هـ855ت) البايريت الدين مشس العالمة فالقاضي احلق هذا املماليك سالطني ورعى

 الرعية حقوق وحفظ الدولة امن على احلفاظ يف ابرز دور وله ،واوامره نصائحه ونفذ له السلطان مسع
 عالية مكانة والتعبري والنصح الرأي اصحاب الدولة يف وتبوأ ،(93) املخالفني التجار وضبط االسعار وتثبيت

 أبرائهم وتصدوا احلاجة واصحاب واملساكني والفقراء االيتام من االمة حقوق على وحافظوا الدولة يف
 وكرم ،(95) العامة املصاحل وحفظوا كثرية  شرور من الناس ومحوا ،(94) واملنتفعني والسيئني للفاسدين ونصحهم
 اجلميع خرج العسقالين حجر ابن تويف فعندما ،مماهتم ويف حياهتم يف والنصح التعبري اهل املماليك سالطني

 أبنفسهم بدفنه وقاموا واالمراء السلطان وتقدمهم بكرهتا عن البالد وبكته الذمة لاه فيهم مبن وداعه يف
 حىت االهتمام جل واعطوه احلفظ حق املماليك سالطني حفظه والنصح التعبري حق ان الواضح ومن ،(96)

 اجملتمع بني االساسي الرابط وهم االسالمية للمدن امان وصمام االسالمي اجملتمع يف حمورية قوة اهله اصبح

                                                        
 .253ص ،13ج ،سري ،الذهيب -85
 .50ص ،قتباي ،التواب عبد -86
 .309ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -87
 .220-219ص، (م1984 ،العلمية الكتب دار :بريوت)،5ط،خلدون ابن مقدمة ،خلدون ابن -88
  .221-220ص ،نفسه املصدر -89
 املذهب ائمة وكان من ،احلراين النمريي تيمية ابن احلليم عبد الدين شهاب امحد العباس ابو الدين تقي هو :تيمية ابن الشيخ -90

 .269ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .آلرائه وعذب سجن وقد ،واالفتاء ريسابلتد وعمل دمشق اىل ذهب ،احلنبلي
 .396ص ،نفسه املصدر -91
 صاحب احلجة قوي وكان( م1451/  هـ855) سنة تويف البايريت الدين مشس العالمة القاضي هو :البايريت الدين مشس -92

 .242ص ،2ج ،االنس ،احلنبلي .هيبة
 .242ص ،نفسه املصدر -93
 .443ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -94
 .117ص ،احلضارة من صور ،احلجي -95
 ،صادر دار :بريوت)،عشر احلادي القرن اعيان يف االثر خالصة ،(م1699/  هـ1111ت) هللا فضل بن امني حممد ،احمليب -96

 .34ص ،3ج ،(ت.د
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 31: العدد

 الناس هؤالء اجملتمع عرف حيث املماليك جمتمع يف ظاهرة اصبح ان اىل االمر وتعدى بل ،(97)احلاكم وبني 
 عند حظوة اصحاب واهنم ،احلقوق عندهم يضيع ال وانه والزهد والتقوى احلق اصحاب من واهنم ،وقوهتم

 احلكم معامل وارساء املظامل عضب عنهم ورفع للسلطان مشاكلهم إليصال العامة منهم فتقرب السلطان
 .(98) ابلدولة اخلاصة امليادين كافة  يف وبروزهم ،الرشيد االسالمي

 وضد اخلاص السلطان لناظر (99)البلبيسي الدين عماد القاضي تصدى م1337/  ه738 سنة ويف
 سالطني ةمسامه ذكر االنصاف ومن ،(100) والعامة االيتام اموال على التعدي من ومنعهم املسؤولني كبار

 الرأي اصحاب فشجعوا حكمهم سنوات طول وعلى االوقات اغلب يف والنصح التعبري حق حبفظ املماليك
 يف العليا املناصب واعطوهم منهم قربوهم بل ،بنصيحتهم وعملوا النصيحة ألصحاب ومسعوا أبرائهم واخذوا
 من وغضب اضطهاد االوقات بعض وجود مع الرعية وبني بينهم وصل وحلقة هلم سنداً  ليكونوا الدولة

 بعض من فردية حوادث هذه وكانت ،الشخصي هلواه ملخالفتهم والنصح الرأي اصحاب على السلطان
 احلكام هلؤالء املظلم اجلانب ميثل وهذا ،فعلوا ما اال الصواب يرون وال لرأيهم يتعصبون كانوا  الذين السالطني

 .نصحوال الرأي إلصحاب ابضطهاد فرتاهتم انتهت الذين
  الشورى في الحق ثالثا :

 خالل من يكون والذي ،االسالمية الشريعة يف راسخ مبدأ عن نتحدث فإننا الشورى عن احلديث عند
 اقرب اىل للوصول وذلك الشريعة يف االسالمية القيم على حتث اليت الرأي وتبادل واحلوارات املناقشات

 ليس االسالمي اجملتمع يف والشورى ،االسالمية الدولة يف اساساً  الدين وضعه الذي واحلق العدل من درجة
 عن مسؤول وكلكم راعٍ  كلكم" :--الرسول قول بند حتت هي امنا ،سياسياً  جملساً  هلا يراد كما
 قرار اىل الوصول هبدف والسداد الرأي اهل من جمموعة مشاورة هو الشورى ومبدأ ،(101) عليه متفق" رعيته
 من بتقرهبم السالطني وتفاخر ،والعلم الشورى اهل منهم وقربوا الشورى حبقكام احل وعين ،وصواابً  دقة اكثر
 :(102) الدؤيل االسود ابو قال وكما .هلم ومشاورهتم العلم اهل

 املماليك سالطني قرب ذلك اجل ومن (103)"امللوك على حكماء والعلماء الناس على ملوك احلكام"
 فاجتمعت ،والعباد البالد امر إلصالح معهم وتعاونوا ائمنيالد جمالسهم رواد من وجعلوهم إليهم العلماء

                                                        
 .173ص ،(م1985 ،احسان دار :شقدم) ،زكار سهيل: ترمجة ،1ط ،اململوكي العصر يف الشام مدن ،ايرا ،البدوس -97
 رسالة( م1098/  هـ1291 – م491/  هـ690 الصلييب الصراع مرحلة يف فلسطني يف العلمية احلياة،عمر رشاد ،املدين -98
 .192ص ،(م2005 ،االداب كلية  :االسالمية اجلامعة) ،منشورة غري ماجستري
 حمباً  وكان ،وعز القضاء ويل ،العلم ودرس ،فقيه عامل ،البليسي مرتضى حممد بن اسحاق بن حممد هو :البلبيسي الدين عماد -99

 .473ص ،3ج ،الدرر ،جبري ابن .الطاعون بداء .(م1348/  هـ749) سنة مات ،عنهم مدافعاً  للفقراء
 .114ص ،احلضارة من صور ،احلجي -100
 ،كثري  ابن دار :بريوت،)بغاال ديب :حتقيق ،3ط ،البخاري صحيح ،(م869/  هـ256ت) امساعيل بن حممد ،البخاري -101

 .853ص ،(م1987
--طالب  ايب بن علي صحب ،واعياهنم التابعني سادات من كان  ،سفيان بن عمرو بن ظامل هو :الدؤيل االسود ابو -102

 ،الكلمة مبداد وجعله ،الكلمات اواخر على التشكيل وضع الذي وهو ابلصرة النحو يف تكلم من اول وهو ،حطني واقعة معه وشهد ،
 الكبار القراء معرفة ،(م1538/  هـ945ت) =علي بن= حممد الدين مشس ،الداودي .(م688/  هـ69) سنة تويف الدئل قبيلة من وهو
 .(م1988 ،الرسالة مؤسسة :بريوت،)االرانؤؤط وشعيب ومعروف ،عواد بشار :حتقيق ،2ط ،واالعصار الطبقات على

 .10ص، (ت. د ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،واملتعلم العامل ادب يف تكلموامل السامع تذكرة ،الدين بدر ،مجاعة ابن -103
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 حفظ اىل ويؤدي قوايً  سياسياً  نظاماً  ينتج مما احلكام يف املوجودة احلكم وقوة العلماء يف املوجودة العلم قوة
 وفريت ال الذي االمر ،جرياهنا على وهيبتها قوهتا تفرض اجلانب مرهوبة قوية القيادة وتكون ،املواطنني حقوق

 ،(104) وكبرية صغرية كل  يف هلم منهجاً  مشورهتم من أيخذون اقوايء دولة ورجال صاحلني علماء بوجود اال
 مثلما ،دولتهم امور يف ويشاوروهنم صاحلة بطانة هلم ليكونوا املخلصني أبمرائهم املماليك سالطني واستعان
 ،(105)الدولة امور يف واستشارهم وقرهبم املخلصني امرائه من مبجموعة قالوون بن الناصر السلطان استعان

 رجال كبار  ابستشارة كثرية  احوال يف يستعينون السالطني كان  نفوذهم واتساع املماليك دولة اتساع ومع
 السلطان وعني ،(106) قالوون املنصور السلطان يفعل كان  مثلما املهمة واالمور املسائل من الكثري يف الدولة

 وادارة احلكم شؤون ادارة يف السلطان مساعدة على مهمتهم اقتصرت ستشارينامل من الكثري قالوون املنصور
 .(107) البالد

 حلهم ويف ،اسفارهم يف واحلنبلي واملالكي واحلنفي الشافعي املذهب ائمة املماليك سالطني بعض وقرب
 يف وشاوروهم املماليك سالطني ابحرتام القضاة وحظي ،(108)الدولة امور يف يستشريوهنم وكانوا ،وترحاهلم

 اسرتضائهم على وحرصوا ،تقدير افضل وقدروهم السالطني جمالس يف مسموعة كلمتهم  وكانت السلطنة امور
 هبم عالقتهم فوثقوا الدولة سياسة يف أتثريهم ومدى القضاة قوة املماليك سالطني وعرف ،(109)واستشارهتم

 املماليك سالطني واستشار ،(110)نصائحهمب السالطني واخذ املهمة القضااي يف وافتائهم مشورهتم وطلبوا
 على الدالة واالحاديث اآلايت يف واستشاروهم العسكرية محالهتم وتوجيه اجلهاد امر يف والفقهاء العلماء
 والدعاء املعارك ساحات يف اجليوش وتثبيت اجلنود تقوية يف منه واستفادوا (111)ابلشريعة والتمسك اجلهاد

( م1259/  ه657) سنة قطز املظفر السلطان واستشار ،(112)التمكنيو  ابلنصر املنابر على للجيوش
 .(113)املغول مواجهة امر يف واالعيان والفقهاء العلماء

 كرب  من ابألمة متر اليت احلوادث يف رأيهم واختاذ مشورهتم يف والعلماء للفقهاء املماليك سالطني وجلأ
 نفاذ بعد والتجار االغنياء من االموال مجع وضوعمب السالم عبد بن العز قطز السلطان استشار فقد ،أمل او

 وكان واملشايخ والعلماء الفقهاء مشاورة اىل قالوون املنصور السلطان وعمد ،(114)املغول حملاربة الدولة اموال

                                                        
 .193ص، 1ج ،(م1993 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)1ط ،الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة ،السخاوي -104
  .327-326ص ،9ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -105
 .بعدها وما348ص ،(م1976 ،العربية النهضة دار :القاهرة ،والشام مصر يف املماليكي العصر ،سعيد ،عاشور -106
 .312-308ص ،(ت. د ،املصرية النهضة مكتبة ،بال) ،البحرية املماليك اتريخ ،ابراهيم علي ،حسن -107
 .37ص ،4ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -108
 .95-94ص ،صور ،احلجي -109
 .155ص ،نفسه املصدر -110
 .153ص ،7ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -111
 .244ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  بنا -112
 واملغول فالتتار، وافخاذها بطوهنا عظمم تفرق ومنهم الرتكية االمة من كبري  شعب هم والتتار ،التتار من طائفة هم :املغول -113

 واخلزر ،والقفجاق ،واملغول تتاروال واخلوارزمية السالجقة منها شىت قبائل منه تشعب الذي الرتك جنس وهو واحد جنس من والرتك
 بعض فيها تنعدم واسعة ارض وهي ،جريب صحراء مشايل منغوليا هضبة ابسم املعروفة اهلضبة يف املغول نشأ ،الشعوب من وغريهم

 واالقتصادية ةوالديني السياسية وااثره االسالمي للعامل خان جنكيز غزو)واملغول  اخلوارزمية الدولة ،امحد حافظ ،محدي .احلياة مقومات
 .127-126ص ،(ت.د ،العريب الفكر دار :بال،)1ط (والثقافية

 .269ص ،2ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -114
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 (115) قايتباي االشرف السلطان وعقد ،ومشورهتم رأيهم ليأخذوا اجتماعهم عليها يعقدوا ربوةٍ  على جيمعهم 
 نقدهم يتقبل وكان الدولة امور كل  يف رأيهم أيخذ وكان الفقهاء من غالبيتهم وكان عهده يف الشورى جمالس

 جمالس واستشار تكرب او صلف دون االخر الرأي وحيرتم للعلماء يتواضع وكان ،(116)وصرب ثقة بكل لرأيه
 املظامل ورفع هللا اىل ةالتوب إبعالن العلماء عليه فأشار حكمه فرتة يف السلطنة الطاعون اصاب عندما العلماء

 .(117) اهلها اىل احلقوق ورد الناس عن
 االمة تصيب ومصيبة منزلة كل  يف املشورة واهل العلماء برأي لألخذ واالمراء السالطني وهرع
 فيقوموا واحلل العقد اهل مع هبا يتشاورون وال القرارات أبخذ املماليك سالطني تفرد وعند ،(118)والسلطنة

 زين االشرف السلطان فطلبه ،الفساد رأى حينما (119) مجاعة ابن القاضي مع حصل كما  اماكنهم ابعتزال
 ضمان اعدت لقد" :له فقال ،اعتزاله عن وسؤاله السرتضائه( م1277/  هـ676 ت) املعايل ابو الدين
 قلم ذلكب له علم ال أبنه السلطان عليه فرد ،"الدعارة مهنة من جبايته يتم مال عن عبارة وهو (120) املغاين
 مجيع يف املرسوم اذاعة ومت ،الضمان ذلك إبلغاء سلطاين مرسوم إبصدار اال العودة على مجاعة ابن يوافق

 ،هبم واالجتماع الفقهاء استشارة بعد الفساد حماربة يف املماليك سالطني واسهم ،(121)السلطنة نواحي
 جتارة من اجملموعة والضرائب فاسدامل خطورة من العلماء عليه اشار ما قايتباي االشرف السلطان وفعل

 اىل العلماء اشار االحيان بعض ويف ،(122)الفور على أببطاهلا فقام املنكرات من وغريها واخلمر احلشيش
 املمارسات تلك أببطال السالطني فيقوم الفساد يف ويشاركون يرتحبون الدولة رجال بعض ألن السالطني
 عدم من حالة يف البالد وضع كان  ومصر الشام بالد غولامل هاجم وحني ،(123)ومراقبتهم وحماسبتهم
 ،(124)بنفسه االخطار هذه مواجهه على يقدر ال السن صغري صيب سلطان مصر عرش يتوىل وكان االستقرار

 الن الرتدي يف البالد وضع واستمر ،قطز االسالم سيف االمري الوقت ذلك يف االمراء كبار  من وكان

                                                        
 اسواق اهم من كانت  وهي االن روسيا يف الفوجلا هنر اقاليم من بالد وهي القفجاق بالد يف 1421 سنة ولد :قايتباي -115

 وأرسله مملوكاً  واصبح برسباي االشرف امللك حينها مصر سلطان واشرتاه ،العباسية الدولة يف اليكمم يكونوا مث ومن يباعون الذين العبيد
 اصبح مث خاصكى مث مجدار وعني الشراء طريق عن جقمق الظاهر وصل برسباي االشرف وفاة وبعد ،املماليك ابقي مع ويتدرب ليتعلم
 يف عينه الذي متربغا السلطان عهد يف اجليش قائد - ااتبك وصل ان اىل لرتقيا يف واخذ اجليش يف وتركه اعتقه االمر اخر ويف دوادار

 .90ص ،2ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن ،مصر سلطان تنصيبه بعد املنصب هذا
 .262ص ،مفاكهة ،طالون ابن -116
 .201ص ،4ج ،الدرر ،جبري ابن -117
 .201ص ،4ج ،نفسه املصدر -118
/  هـ694) سنة ولد املسلمني قاضي الدين عز ،مجاعة بن هللا سعد بن ابراهيم بن حممد بن العزيز عبد هو :مجاعة ابن -119

 قوي كان  ،احلديث رواية يف متبحراً  كان  ،والفقه احلديث ودرس املشايخ كبار  له واجاز والقراءة والدروس العلم طلب من اكثر( م1295
 عن نفسه عزل ،والفضل للعلم حمباً  النية سلني ،اضرةاحمل حسن كان  ،1338/  هـ738 سنة مصر قضاة ويل، االخالق حسن ،احلجة

 .490ص ،الدرر ،جبري ابن .م1366/  هـ767 سنة تويف ،هـ766 سنة هناية القضاة
 ،السلوك ،املقريزي، وغريها اخلتان مثل سعيدة مبناسبة حيتفل او عرساً  يقيم من كل  يدفعها ضريبة وهي: املغاين ضمان -120

 .266ص ،3ج
 .354ص ،14ج ،(م1987 ،العريب الكتاب دار :بريوت،)تدمري السالم عبد عمر :حتقيق ،1ط ،االسالم ريخات ،الذهيب -121
 .5ص ،5ج ،السلوك ،املقريزي -122
 .291ص ،11ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري بنا -123
 . 254ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -124
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 وركوب واللهو اللعب يف االوقات يقضي وكان االمور توجيه على يقدر مل (125) علي الدين نور السلطان
 .(126) احلمام يف واللعب احلمري

 االمري فعقد ،الداهم اخلطر هذا من والرعية الدولة حلماية املناسب االجراء اخذ من قطز لألمري بد وال
 الدين بدر القضاة وقاضي المالس عبد بن العز امثال من والقضاة الفقهاء من املكون الشورى جملس قطز

 ،احلرب على افاقهنال الرعية من االموال اخذ يف قطز الدين سيف االمري واستشارهم ،(127)سنجاري حسن
 من القادمة احلرب وادارة البالد ادارة على يقدر وال صيب انه السلطان موضوع يف ايضاً  واستشارهم

 وامللك ،العدو هذا قهر على يقدر وقاهر قادر انسلط على اال تستقيم ال البالد ان وقال ،(128)املغول
 وانئب قادر رجل ألنه توليته على للمجلس احلاضرون واتفق ،(129) امللك تدبري يعرف وال صغري الصيب

 وقام ،(131)تعيينه على اجلميع ووافق املظفر ابلسلطان ولقبوه ،(130)(م1259 /ه657) سنة يف السلطان
 وشاورهم االمراء فجمع ،ابلتسليم له هوالكو رسالة على للرد حريب ىشور  جملس بعمل قطز املظفر السلطان

 ليس املغول الن العدوان هذا مواجهه من البد انه االمراء عليه فأشار عليهم هاأقر  ان بعد الرسالة امر يف
 اذا املعركة اىل موحدين والتوجه الرسل بقتل يقوم ان بيربس الظاهر االمري عليه وأشار عهد وال امان هلم

 عليه ووافق اخلطة هذه على احلرب الشورى جملس وامجع ،معذورين نكون احلالتني تلك يف هزمنا او انتصران
 واعطائها قرارهتم لتمرير ،فقط الشورى جمالس يستخدمون املماليك سالطني بعض وكان ،(132)قطز السلطان

 الذين العباسيني اخللفاء من اصةوخ كبرية  فائدة الناحية هذه من السالطني واستفاد فقط الشرعي الطابع
 جمالس يف اخلليفة مهمة فكانت فعلية تكون ان من اكثر رمزية اخلليفة مهمة وكانت ،السلطان يعينهم كان

 جديدة ضرائب فرض او صلح وعقد حرب شن مثل يريده امر اي يف السلطان رأي على املوافقة الشورى
 .(133) الناس على

 هـ872 سنة قايتباي االشرف عقده الذي الشورى جملس اعضاء احد (134) ابهلل املستنجد اخلليفة فكان
 اجليش لتجهيز منها جزء على االستيالء وحماولة املساجد على املوجودة االوقاف اموال يف للنظر م1467 /

                                                        
/  هـ655) سنة االول ربيع يف عشر اخلامسة سن يف وهو سلطاانً  بهتنصي مت ايبك املعز السلطان ابن: علي الدين نور -125

 ،سري ،الذهيب .السلطنة داخل اضطراابت اىل ادى مما الصيب ابلسلطان االعرتاف املماليك ورفض ،علي املنصور امللك ولقبوه (م1257
 .200ص ،23ج

 ،(م1998 ،القلم دار :دمشق)،1ط ،لوتجا عني معركة بطل قطز الدين سيف املظفر السلطان ،قاسم ،عبده ،قاسم -126
 .83ص

 ،حمتشماً  صدراً  كان  ،الزرزاري ،الشافعي ،السنجاري احملاسن ابو ،الدين بدر القضاة قاضي: سنجاري حسن الدين بدر -127
 يف نواب له انوك ،والزيداين وبغلبك البقاع قضاء ويل دمشق متلك فلما ،االشرف امللك عند البالد وتلك بسنجار تقدم .ممدحاً  وجواداً 
 .162ص ،49ج ،االسالم اتريخ ،الذهيب .القضاة قاضي سجالته يف له وكتبوا بعضها

 .88ص ،نفسه املصدر -128
 .55ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -129
 .417ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -130
 .90ص ،السلطان املظفر ،قاسم -131
 .84ص ،(م2014 ،كثري  دار :بال،)2ط ،اترخيية دراسات، الدين عماد ،خليل -132
 من الثامن اجلزء) الرتكية الدولة اخبار يف الزكية الدرة ،(م1335/  هـ736ت) ايبك بن هللا عبد بن بكر ابو،الداوداري -133

 .79ص ،9ج ،(م1971 ،االملاين املعهد :القاهرة)،هارمان اولرخ :حتقيق ،الغرر وجامع الدرر كنز  كتاب
 ،والثالثني الثالث العباسي اخلليفة كان  ،(م1170-1124/  هـ566-518) حممد بن يوسف فرابواملظ :ابهلل املستنجد -134

 كان  حيث. ابلعدل وصف ،ابهلل املقتفى له السابق اخلليفة ابن كان  ،(م1170-1160/  هـ566-550) عامي بني بغداد حكم
 .137ص ،1ج ،الوفيات فوات ،فديالص :انظر للتفصيل .ابلفلك معرفة وله ذكياً  كان  كما  .املفسدين على شديداً 
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 السلطان واستخدم ،(135)للقرار شرعية إلعطاء السلطان لرأي اً موافق اخلليفة رأي وكان ،إليه حيتاجون مبا 
 هـ842 سنة برسباي االشرف امللك بن يوسف العزيز السلطان االربعة والقضاة اخلليفة (136) جقمق اهرالظ

 االمر مرجعني السلطة على لالستيالء شرعية املوضوع إلعطاء فقط صورايً  شورى جملس وعمل م1438 /
 .(137) االمة لمةك  لتوحيد جقمق الكبري االمري بتولية اال تصلح ال االمور وان ،السلطان سن صغر اىل

 ،احد اىل الرجوع دون يريدون ما ويقرون ابلرأي يستبدون املماليك سالطني كان  الظروف بعض ويف
 السلطان طلب ألنه،(138)ابهلل املستكفي اخلليفة على غضب ملا قالوون بن حممد الناصر السلطان فعل كما
 دون جمللس يذهب ان الدولة يف الناهي اآلمر وهو السلطان على ذلك فشق الشريف الشرع جملس اىل

 لعزل االربعة املذاهب قضاة من فقط شكلية ومهية شورى جمالس املماليك سالطني وشكل ،(139) علمه
 بعض وكان ،(140) االربعة الفقهية للمذاهب والقضاة السلطان مببايعة حيظى ان البد تعيينه الن اخلليفة
 الناصر السلطان فعل كما  ،الشورى جمالس على ابلقوة يردون ما لفرض نفوذهم قوة يستخدمون االمراء
 .(142)الناصري شيخون االمري فعل وكما ،(141) م1339/  هـ740 سنة ابهلل املستكفي اخلليفة مع حممد

 ابخلالفة الحد يعهد ان دون( م1353/  هـ754)سنة املستكفي بن امحد هللا أبمر احلاكم توىف عندما
 القضاة من وجمموعة حممد الناصر بن الصاحل لسلطانا حبضور كان  للتشاور جملس فعقد ،(143) بعده

 االمري اراده ما وهو سليمان الربيع ايب ابهلل املستكفي بن بكر ايب اخلليفة يتوىل ان ختيارالا ومت ،واالمراء
 السلطان مع وقع ما مثل ،صاحله يف تسري ال االمور ان السلطان اىل يصل كان  حني ويف ،(144) شيخون

 من فطلب االمر يف ليشاورهم اً جملس عقد قالوون بن حممد االمري اىل االمراء انظم حيث اجلاشنكر بيربس
 فوافق ،البالد اىل االستقرار إلعادة جديدة بيعة املستكفي اخلليفة يبايع ان املنعقد اجمللس ومبوافقة اخلليفة

                                                        
 .14ص ،3ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -135
 .39ص ،9ج ،الغمر انباء ،حجر ابن -136
 .145-141ص ،2ج ،الدرر ،جبري ابن -137
 ،هـ333 سنة صفر من بقني لعشر له بويع ،غصني امسها ولد ام وامه املكتفي بن هللا عبد القاسم ابو: ابهلل املستكفي -138

 ؛222ص ،11ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن :انظر للتفصيل .اشهر واربعة سنة خالفته فكانت هـ334 سنة يف ناهعي ومسلت وخلع
 .302 ،1ج ،االانفة مأثر ،القلقشندي
 الدين حمي حممد :حتقيق ،1ط ،اخللفاء اتريخ (،م1505/  هـ911ت) الرمحن عبد الدين جالل احلافظ االمام ،السيوطي -139

 .773-772ص (،هـ1371 ،السعادة مطبعة :مصر،)احلميد عبد
 امحد :حتقيق ،1ط ،الناصر امللك سرية يف الناظر نزهة ،(م1358/  هـ759ت) حيىي بن حممد بن موسى ،اليوسفي -140

 .87ص ،(م1986 ،الكتب عامل :بريوت،)حطيط
 . 350ص ،15ج ،الوايف ،الصفدي -141
 ،الدرر ،جبري ابن (.م1357/  هـ758)سنة تويف ،حسن الناصر دعه يف شأهنم عظم الذين االمراء من :الناصري شيخون -142

 .197-196ص ،2ج
 ،الدين كمال  حممد :حتقيق ،والسالطني امللوك سري يف الثمني اجلواهر ،(م1406/  هـ809ت) الدين برهان ،دقمان ابن -143

 .190ص ،(م1985 ،الكتب عامل :بريوت)
 ،(م2006 ،الثقافية الدار :القاهرة،)عزب وحممد زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،لوكوامل اخللفاء امر يف السلوك جواهر ،اايس ابن -144

 .410ص
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 (146) بزلغي االمري اىل (145)رهباد االمري مع البيعة كتاب  أبرسال السلطان وقام الطلب على املنعقد اجمللس
 .(147) جدوى دون لكن صاحله اىل الشام جنود يستميل حىت

 كي  حكمهم فرتات كافة  يف الشورى يف احلق استخدموا املماليك سالطني ان القول ميكن وبذلك
 من وشرط االسالمي الدين علية حيث شرعي كواجب  احلق تفضيل ويف احلق نصرة يف إما يستخدموه

 يكون ومهية شورى جمالس عقد خالل من يريده ما لتنفيذ غطاء ليكون استخدمه من منهمو  ،احلكم شروط
 السلطان يريده ما ةشرعن فقط مهمتها هلا قيمة ال جمالس وتكون واالخري االول القرار صاحب فيها هو

 .غري ال فقط
 .المسلمين بين المساواة في الحق رابعا :

 اىل ادى ما والتفكك الضعف يسودها وكان ،االيوبية الدولة ةهناي يف احلكم اىل املماليك دولة وصلت
 االوضاع تلك حتسني على املماليك سالطني فعمل ،ضعيفهم قويهم وأكل ،املسلمني بني املساواة حق ضياع

 قالوون املنصور السلطان وكان ،املسلمني بني واملساواة العدل اقامة على قادر قضائي جهاز خالل من
 حل على السلطان وعمل (148) املظامل من العديد فأبطل عنها والتخفيف الرعية صافوإن ابلعدل يقوم

 حوائج لقضاء املراسيم بكتب يقوم (149) السر كاتب  وكان ،مشاكلهم كل  يف بينهم واملساواة الرعية مشاكل
 ،بعينه جنس اىل مييل يكن مل انه املماليك شراء يف حىت قالوون املنصور للسلطان ويسجل ،(150) املواطنني

 االربعة املذاهب بني قالوون املنصور السلطان وازن وقد (151) ،غريه عن ميزه ما النجباء االقوايء خيتار وكان
 حيسن وان الطالب بني واملساواة ابإلنصاف املدرسني طالب ،(152) الفقه لتدريس مدارس هلا واوقف

 منهم خذأف املسلمني جتار من ؤخذت اليت الضرائب يف السلطان وساوى ،(153) وااليناس الطلب عم التلطف
 داخل مترد يقع ال كي  االمراء بني املساواة على برقوق السلطان وحرص ،(154) فقط السلطانية احلقوق
 احلرص شديد كان  برقوق السلطان لكن بركة االمري على حيرض (155)اليوسفي اينال االمري وكان اململكة

 دولة عهد يف قوايً  القضاء وكان ،(156) بركة لألمري فياليوس االمري كره  عن انجتة الوشاية تكون ال كي

                                                        
 .477-476ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن (،م1338/  هـ739) سنة تويف :الرتكماين عبدهللا هبادر -145
 .476ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن (.م1311/  هـ711) سنة تويف ،قالوون بن خليل االشرف مماليك من هو :بزلغي -146
 .7ص ،9ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -147
 .664ص ،3ق ،1ج ،السلوك ،املقريزي -148
 من يصدر وهو هبا يكاتب الذي اسراره على واالطالع السلطان عن التوقيع وظيفته الدولة يف موظف هو :السر كاتب  -149

 ،القلقشندي .ابلعدل فيها وحيكم رأيه فيها السلطان ليضع له وشرحها السلطان على القصص عرض واجبه ومن ،والعزل الوالايت كتب
 .30ص ،4ج ،االعشى صبح

 .925ص ،الزهور بدائع ،اايس ابن -150
 .327ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -151
 .380ص ،2ج ،املواعظ ،املقريزي -152
 املنصور امللك سرية يف والعصور االايم تشريف (،م1292/  هـ692 ت)هللا عبد الفضل ابو الدين حمي ،الظاهر عبد ابن -153

 .227-226ص (،م1961 ،العربية الشركة :القاهرة) ،كامل  مراد :حتقيق ،قالوون
 .286ص ،املماليكي العصر ،عاشور -154
 ويف حلب نيابة مث طرابلس نيابة ذلك قبل وويل االشرف ابن حاجي الصاحل دولة يف العساكر ااتبك استقر اليوسفي اينال -155

 .516ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .وحلب والشام مصر من العساكر جردت حلب على واليته
 .243-242ص ،1ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -156
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 والتعديل اجلرح قانون عليهم ويطبق اخلرية اهل منهم واخذ للشهود يستمع ان القاضي حق ومن املماليك 
 .(157)هبم يثق ال كي

 والنزاهة والعدالة االمانة شروط توفر ووجوب ،اخلصوم بني واملساواة والشفافية النزاهة مبدأ ليتحقق
 ،شهادة منه يقبل وال القاضي جيرحه الشروط هذه توفر عدم حال ويف ،ابحلق والشهادة الصدق حتريو 

/  هـ661) سنة (158) العدل دار بيربس الظاهر السلطان وأنشأ الرعية افراد بني املماليك سالطني وساوى
 مجيع وحل اال عدلال دار يغادر وال به حييطون والقضاة ،املظامل يف للنظر بنفسه جيلس وكان( م1262

 العادي القضاء يعجز اليت القضااي او العامة القضااي العدل دار يف وتناقش ،(159) املستعصية املشكالت
 اىل فتحال عليه احلكم تنفيذ القضاء يستطيع فال واجلاه النفوذ اصحاب من املعتدي ويكون حلها عن

 واملعتدي املعتدي بني املساواة فيتم املعتدي هو نفسه الوايل يكون وقد ،املعني الثغر يف انئبه او السلطان
 الكثري املماليك دولة وشهدت ،(160) نهأش كان  مهما الظامل ويعاقب املظلوم وينصف السلطان امام عليه
 ما بعد املسلمني بني ومساواة وامان امن ارض الدولة وصارت االخرى االسالمية الدول من اهلجرات من

 هرابً  بغداد ومن العريب املغرب واهل االندلس اهل من العديد مصر اىل اجرفه واهللع والفزع الرعب ساد
 فيها املواطنون ونعم االسالم بالد شىت من املسلمني من الكثري مصر اىل وسار ،(161) املغول وحشية من

/  ـه906) سنة يف املماليك عهد يف الدولة يف توفرت اليت واملساواة والعدل واالمان االمن ظل يف ابلرخاء
 ،(162) املماليك دولة ارض اىل غرانطة اهل من الكثري هاجر غرانطة على الفرنج استوىل عندما .(م1500
 اىل الدولة رجال كبار  من حىت املظامل ورد ،اصحاهبا اىل احلقوق ارجاء على املماليك سالطني وعكف

 ،االمراء احد على رجل فاشتكى ،انونالق فوق احد يوجد ال وانه .املواطنني بني املساواة ملبدأ إحقاقاً  ،الناس
 يف سجنه مث واهانه الوايل فضربه املال منه ليخلص القاهرة وايل اىل وسلم ابملقارع يضرب ان السلطان فامر

 السلطان انئب املارديين افيغا ابعتقال السلطان وامر ،(163)( م1391/  هـ793) سنة مشائل خزانة سجن
 .(164) الناس حقوق منه لصخت حىت وضرب ،مبصر القبلي الوجه يف

 العدل اساس ألهنا الرعية يف املساواة على احلرص شديد (165) قالوون بن حممد الناصر السلطان وكان
 عليهم االمراء وتسلط ،الظلم كاهلهم  عن ورفع الناس وامن وحاكمهم الظاملني وواجه ،االمور له تستقيم وهبا

                                                        
 .264ص ،املقدمة ،خلدون ابن -157
 على اشار والذي العزيزي غدي ايد الدين مجال واالمري بيربس الظاهر السلطان فيه اجتمع الذي الدار هو :العدل دار -158

 اجتماع عقد ومت ذلك اىل فأجابه ،مذهبه مبقتضلى حيكم مستقالً  قاضياً  االربعة املذاهب من مذهب كل  من يويل ابن رالظاه السلطان
 املذاهب من مذهب لكل = قضاة = قاضي تعيني السلطان اقتضى حيث ،هـ662 سنة احلجة ذي 22 االثنني يوم الدار هذه يف

 .248-245ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .للشافعية الرائسة بقاء مع ،االربعة
 .10ص ،السامع تذكرة ،مجاعة ابن -159
 .122ص ،(م1991 ،الرشيد مطابع: املنورة املدينة) ،1ط،االسالمية احلضارة يف دراسات ،علي عائد مجيل ،اجلبوري -160
 .282ص ،5ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -161
 .128ص ،6ج ،نفسه املصدر -162
  .21ص ،12ج ،الزاهرة ومالنج ،بردي تغري ابن -163
 .19ص ،12ج ،نفسه املصدر -164
 السلطان ابناء اصغر ،م1341/  هـ741 يف ابلقاهرة تويف -م1285/  هـ684 سنة ابلقاهرة ولد: قالوون بن حممد الناصر -165

 ديسمرب يف خليل رفاالش السلطان اغتيال بعد ابلقاهرة اجلبل بقلعة ولد .خليل االشرف للسلطان االصغر واالخ ،قالوون املنصور
 .الفتح وأبيب ،املعايل أبيب لقب .البحرية املماليك سالطني اتسع ،حممد الدين انصر الصغري اخيه تنصيب على االمراء اتفق ،م1293
 .388ص ،1ج ،الوفيات ،املعايل ابو .مرات ثالث السلطنة عرش على جلس
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 املواطنني يرعى فكان املتسلط او ابلظامل يوصف ان هيكر  وكان ،املواطنني ارضاء على احلرص كل  وحرص
 افراد بني املساواة من جو وساد الرشوة وازال والعناء الظلم من الكثري املواطنني عن وازال ،(166) ويرضيهم

 حتويل اىل وسعى ،(168) والشوارع املدن يف يراهم ان حيب وكان ،له الرعية كره  عدم وحترى ،(167) الرعية
 من عامل ابنه السلطان تيمية ابن الشيخ وصف ،(169) رخاء اىل شقاء ومن عدل عن ظلم من الرعية حياة
 اليت القرارات بعض السلطان وابطل ،له السلطان حبس من الرغم على واملسلمني االسالم مصلحة اجل
 القدس يف السلطان وانئب الرعية بني املغريب الدين شرف القضاة قاضي وساوى ،(170) ابلضرر الرعية متس
 على النائب فأصر القاضي اىل الرجوع ودون احكام دون الفالحني بعض يف االعدام حكم تنفيذ اراد حني

 جيرأ ومل ،"جانبهم اىل والعلقنك السلطان بلباس وانت ألقتلنك عدمتهم لو وهللا" :القاضي له فقال موقفه
 . (171) اعدامهم على السلطان انئب

 املماليك جمتمع ان حقيقة ينكر ال هذا ان اال املسلمني بني اواةاملس يف املماليك دولة حماسن ذكر ومع
 واالقطاعيني املالك وكبار واالمراء السالطني من املكونة احلاكمة الطبقة من فتكون ،موزعاً  طبقياً  جمتمعاً  كان

 يف الطويل اليد اصحاب وكانوا الدولة داخل االمتيازات جبميع الفئة تلك ومتتعت ،الدول يف واتباعهم
 ،املختلفة الشعب طوائف على واعتدوا ابملفاسد انغمس من ومنهم البالد شؤون على وهيمنوا ،(172)البالد

 بتعاليمه وعارفة واموره الدين يف متفقهة كانت  الشعب من مميزة طائفة وهم الدين رجال طبقة الثانية والطبقة
 العامة الوظائف بعض وليتّ  فئة همومن ،االحيان اغلب يف احلاكمة الطبقة من قريبة فكانت ،واحكامه

 تفرغ وبعضهم ،واخلطابة ابلتدريس اكتفت اخرى وفئة ،االنشاء وديوان والقضاة السر كأمانة  للحكام التابعة
 تعاليم عن احلاكمة الطبقة خلروج احلاكمة الطبقة مع الطبقة هذه تتعارض االحيان بعض ويف ،فقط للعلم
 .(173) العامة املصلحة وجتاوز الدين

 وجل او منه خوف دون السلطان امام ابحلق وينطقون ،الئم لومة هللا يف خيشون ال الطبقة هذه ورجال
 مجع على يوافقه مل حينما بيربس الظاهر السلطان مع (175) النووي الدين حمي الشيخ فعل مثلما ،(174)

 هذه وسامهت ،(176)جملسه من بطرده وقام منه السلطان اغضب ما للقتال للخروج الناس من االموال
                                                        

 .29ص ،الناصر السلطان ،احلجي -166
 .35ص ،ثمنيال اجلواهر ،دقماق ابن -167
 .228ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -168
 .98ص ،9ج ،الدرر كنز  ،الدوادري -169
 .98ص ،9ج ،نفسه املصدر -170
 عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ اجلليل االنس ،(م1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -171

 .248ص ،2ج ،م1999 ،دنيس مكتبة :عمان، نباته اجمليد
 .67ص ،6ج ،الصايف املنهل ،بردي تغري بن -172
 .366ص ،1ج ،الوفيات فوات ،الكتيب -173
 .225ص ،2ج ،املختصر تتمة ،الوردي ابن -174
 شيخ زكراي ابو الدين حميي العالمة الشيخ النووي مجعة بن حزام بن حسني بن حسن بن مري بن شرف بن حيىي :النووي -175

 يبال مل وزاهداً  ،النفس على وليثاً  سيداً  هللا رمحه حيىي كان  السالفني سبيل اىل والداعي الالحقني لىع هللا وحجة املتأخرين استاذ االسالم
 يصرف ال ،اخلري انواع على واملصابرة واجلماعة السنة اهل من السالفني ومتابعة والقناعة الزهد له معموراً  ريعا دينه صري اذا الدنيا خبراب
 طبقات ،السبكي .ذلك وغري وتصوفاً  ولغة رجال وامساء واحاديث ومتون فقهاً  العلوم اصناف يف ننالتف مع هذا طاعة غري يف ساعة

 .395ص ،8ج ،الكربى الشافعية
 .105ص ،2ج ،احملاضرة حسن ،السيوطي -176
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 يف وكانوا ،للحكام ارضائها من اكثر االمة مصاحل على حريصة وكانت جليلة خدمات االمة خبدمة الطائفة 
 من املختلفة الشعب طوائف من االخرى والطوائف ،(177) اعماهلم مقابل اجراً  يتقاضون ال االحيان اغلب

 طبقة ونديع الهنم واحدة معاملة ملماليكا دولة ظل يف تعامل فكانت ،والعوام والصناع والتجار الفالحني
 هذه من االكرب العدد الفالحون ويشكل ،(178) احلاكمة الطبقة من ازدراء نظرة إليها ينظر اجملتمع يف دونية

 وليس فقط للعمل انه على للفالح ينظر فكان املساواة وانعدام سوء من الفالحون يعاين وكان ،الطوائف
 ،فالح اي له يقول االخر يشتم ان يريد احدهم كان  اذا للشتيمة اً مصطلح الفالح عدوي اخرى حقوق اي له

 امري وهو حر الفالح ان وتناسوا الظروف كافة  يف ابلعمل وإلزامهم عنوة العمل على يقهرون كانوا  اهنم وغري
 فال احلرية ومبادئ احلقوق أببسط ابلتمتع هلم يسمح نو الفالح يكن مل ،(179) ،نفسه سيد وهو نفسه

 وكانت ابلكامل حقوقهم فهضمت فرساً  يركب وال شاء كما  يلبس وال ،يشاء كيفما  يتحرك ان تطيعيس
 الفالحني من بقليل افضل االخرى احلرف اصحاب حال وكان ،(180) السلطانية املخازن اىل الغالل تؤخذ
 .(181) االحيان بعض يف حقوقهم عن تدافع تاباقن هلم فكان

 منعزلة وكانت ،املراعي عن تفتش وكانت ،احلياة يف اخلاص منطها هلا مستقلة فئة االعراب فئة وكانت
 ان ذلك اىل السبب ويرجع ،الرعية بني ابملساواة املماليك عصر متيز ،(182) اجملتمع عن الشيء بعض

 القتالية قدراهتم واهلتهم ،االيوبيون واشرتاهم عبيداً  إليها واؤ جا بل البالد هذه سكان من ليسوا املماليك
 الرعية افراد بني املساواة على احلرص كل  حيرصون فكانوا السلطان منصب اىل الوصول لىع اعتهموشج

 اجلندي تفوق حسب االقطاعات فيها توزع اقطاعية طبقة عن عبارة وكانوا ،حكمهم استمرار لضمان
 طوائف وبني بينهم حواجز تكون اىل الوقت مرور مع ادى ما ،السلطان اىل يؤديها اليت واخلدمات وشجاعته

 الطبقة وتسلط املساواة انعدام سبب ما ،االحيان بعض يف الطوائف لتلك واستبدادهم االخرى الشعب
  (183)الطبقات ابقي على احلاكمة

 الخاتمة

 :يةتاآل النتائج اىل توصلنا البحث هذا خالل من
 نرى هنا ومن ،لياالع املناصب اىل والوصول ،الدولة يف التدرج يف احلق هلم كان  املماليك ان  -1

 .املماليك سلطة داخل اصيل حق هو احلكم يف املشاركة حق ان
 العلماء فحمل ،واالمراء والعامة للعلماء والتعبري النصح تدعيم على املماليك سالطني عمل -2

 يصوب والنصح التعبري حق الن ،للحكام النصح واسداء ،املنكر عن والنهي ابملعروف االمر عاتقهم على

                                                        
 .325ص ،2ج ،الصايف املنهل ،بردي تغري ابن -177
 .367ص ،1ج ،الوفيات فوات ،الكتيب -178
 .34ص (،م1986 ،الثقافية الكتب مؤسسة :بريوت) ،1ط ،النغم ومبيد النعم معيد ،السبكي -179
 .44ص ،نفسه املصدر -180
 الثقافة مكتبة :مصر) ،حيت فيليب :حترير ،االعتبار (هـ584) مرشد بن اسامة الدين جمد هللا مؤيد املظفر ابو ،منقذ ابن -181

 .179ص ،(ت. د،الدينية
 .54ص ،النعم معيد ،السبكي -182
 .55ص ،نفسه املصدر -183
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 اعطوه امنا ،والعامة للعلماء التعبري حق املماليك سالطني اعطى وعندما ،الدوام على االسالمية االمة مسرية
  االخالق وسوء ،اآلفات من اجملتمع وتنقية ،حكمهم وصالح اجملتمع لصالح
 وهبدف ،والسداد الرأي اهل من جمموعة مشاورة على قائم مبدأ هو الشورى مبدأ ان منطلق من -3

 والعلماء الناس على ملوك احلكام" الدؤيل االسود يبأ قول اىل واستناداً  ،وصواابً  دقة اكثر قرار اىل الوصول
 وتعاونوا الدائمني جمالسهم رواد من وجعلوهم إليهم العلماء املماليك سالطني قرب ،"امللوك على حكماء

 امور يف ويشاورهنم صاحلة بطانة هلم اليكونو  املخلصني أبمرائهم واستعانوا ،والعباد البالد امر إلصالح معهم
 .حكمهم فرتات كافة  يف الشورى يف احلق مبدأ استخدموا املماليك الطنيس ان القول ميكن لذلك .دولتهم
 والعدالة االمانة شروط توفر ووجوب ،الناس بني واملساواة والشفافية النزاهة مبدأ ليتحقق -4

 اقامة على قادر قضائي نظام وضع على املماليك سالطني لعم ،ابحلق والشهادة الصدق وحتري ،والنزاهة
 املظامل ورد ،اصحاهبا اىل احلقوق ارجاع على املماليك سالطني عكف حيث ،الناس بني واملساواة العدل
 .القانون فوق احد يوجد ال وانه ،املواطنني بني املساواة ملبدأ إحقاقاً  ،الناس اىل الدولة رجال كبار  من حىت

 والمراجع مصادرال قائمة

  الكرمي القران -
  االولية املصادر: اواًل

 :املخطوطات -1
 .م(973/  هـ363ت) املغريب منصور بن حممد بن النعمان حنيفة أبو ،النعمان القاضي-
 .الكربالئي حيدر الدكتور مكتبة يف مصورة خطية نسخة ،االاثر خمتصر -1
  العامة االولية املصادر -2

 .اهلجري( التاسع القرن اعالم من) أمحد بن حممد ينالد شهاب ،االبشيهي -
 .(م2004 ،للطباعة الندى دار :بريوت) 1ط ،مستظرف فن كل  يف املستطرف -2

 (.م1523/  هـ930ت) امحد بن حممد الربكات ابو ،اايس ابن -
 م(.1975 ،املصرية اهليئة :القاهرة) ،مصطفى حممد :حتقيق ،الدهور وقائع الزهوريف بدائع -3

 (.م869/  هـ256ت) امساعيل بن حممد ،خاريالب -
 (.م1987 ،كثري  ابن دار :بريوت،)البغا ديب :حتقيق ،3ط ،البخاري صحيح -4

 (.م1470/  هـ874ت) هللا عبد بن تغري بن يوسف بردي تغري ابن -
 (.ت.د،الثقافة وزارة :مصر) 1ط ،والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم -5
 (.ت. د ،للكتاب املصرية اهليئة :القاهرة) ،امني حممد :حتقيق ،الوايف بعد ويفواملست الصايف املنهل -6

 .م(1038/  هـ429ت) امساعيل بن حممد بن امللك عبد منصور أبو ،الثعاليب -
 .(م1993 ،للطباعة البشر دار :عمان) ،دية أبو سعد :حتقيق ،1ط ،الوزراء حتفة -7

  .م(1217/  هـ614ت) امحد بن حممد جبري ابن -
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 دائرة :اهلند،)ضان املعيد عبد حممد :حتقيق ،2ط ،الثامنة املائة اعيان يف الكامنة الدرر -8 
 (.م1972،املعارف

  الدين بدر ،مجاعة ابن -
 (.ت. د ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،واملتعلم العامل ادب يف واملتكلم السامع تذكرة -9

  .(هـ345ت) امحد بن حبان بن حممد ،حبان ابن -
 (.م1988،بال :بريوت،)االرنؤوط شعيب :حتقيق ،1ط ،حبان ابن حيحص -10

 .م(1448/  هـ852ت) علي بن امحد الدين شهاب،العسقالين حجر ابن -
 .م(1986 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)2ط ،التاريخ يف العمر أببناء الغمر انباء -11

 .م(1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -
 مكتبة :عمان) ،نباته اجمليد عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ ليلاجل االنس -12

 .م(1999 ،دنيس
 م(.1405/  هـ808ت) حممد بن الرمحن عبد،خلدون ابن -

 م(.1984 ،القلم دار :بريوت،)5ط ،خلدون ابن بتاريخ املعروف واخلرب املبتدأ وديوان العرب -13
 م(.1984 ،العلمية الكتب ارد :بريوت)،5ط،خلدون ابن مقدمة -14

 م(.1215/  هـ612ت) العبشمي األنف الوليد بن حممد بن علي ،الوليد ابن الداعي -
 ،الدين عز مؤسسة :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،املناضل وحتف الباطل دامغ -15
 م(.1982
 م(.1967، يكيةالكاثول املطبعة :بريوت) ،اتمر عارف :حتقيق ،الفوائد ومعدن العقائد اتج -16
 عادل :حتقيق ،1ط ،إمساعيلية منتخبات كتاب  ضمن نشر ،احملصول وزبدة العقول جالل -17

 م(.1958 ،السورية اجلامعة مطبعة: بريوت)،العوا
 .اهلجري( الثالث القرن يف تويف) القرمطي عبدان الداعي -

 م(.1982 ،االفاق دار :بريوت) ،اتمر عارف: حتقيق،1ط ،اليقني شجرة -18
 م(.1229/  هـ626 ت) سامل أيب بن حنظلة بن علي ،الوداعي الداعي -

 املعهد :دمشق) ،العزاوي عباس :حتقيق ،"االمساعيليني عقائد يف" العقائد معرفة يف احلقائق مسط -19
 م(.1953 ،الفرنسي

 .(هـ275ت) االزدي االشعث بن سليمان ،داود ابو -
 ،احلديث دار :محص) ،السيد وعادل العاس دعبي عزت :عليه وعلق اعده ،داوود ايب سنن -20
 م(.1974

 .م(1335/  هـ736ت) ايبك بن هللا عبد بن بكر ابو،الداوداري -
 اولرخ :حتقيق ،الغرر وجامع الدرر كنز  كتاب  من الثامن اجلزء) الرتكية الدولة اخبار يف الزكية الدرة -21
 (.م1971 ،االملاين املعهد :القاهرة)،هارمان

 .م(1406/  هـ809ت) الدين رهانب ،دقماق ابن -
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 ،الكتب عامل :بريوت) ،الدين كمال  حممد :حتقيق ،والسالطني امللوك سري يف الثمني اجلواهر -22
 (.م1985

 .م(1347/  هـ748ت) امحد بن حممد الدين مشس ،الذهيب -
 (.م2006 ،احلديث دار :القاهرة،)1ط ،النبالء اعالم سري -23
 (.م1987 ،العريب الكتاب دار :بريوت،)تدمري السالم عبد عمر :يقحتق ،1ط ،االسالم اتريخ -24

 (.م1267/  هـ666ت) القادر عبد بن بكر ايب بن حممد ،الرازي -
 .(ت.د ،النهضة دار :بغداد) 1ط ،الصحاح خمتار -25

 . م(1369/  هـ771ت) الوهاي عبد نصر ايب الدين اتج ،السبكي -
 ،عيسى مطبعة :بال) ،الطناجي وحممود احللو الفتاح عبد :حتقيق ،1ط ،الكربى الشافعية طبقات -26

 (.ت. د
 .(م1986 ،الثقافية الكتب مؤسسة :بريوت) ،1ط ،النغم ومبيد النعم عيد -27

 .م(1496/  هـ902ت) بكر ايب بن حممد بن الرمحن عبد السخاوي -
 .(ت.د ،بال :القاهرة،)1ط ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء -28
 احياء دار :مصر) ،ابراهيم الفضل ابو :حتقيق،1ط ،والقاهرة مصر اتريخ يف اضرةاحمل حسن -29
 (.م1979 ،الكتب

 (.م1993 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)1ط ،الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة -30
 (.هـ230ت) منيع بن حممد ،سعد ابن -

 .ت(.د ،صادر دار :بريوت) ،الكربى الطبقات -31
 .م(1505/  هـ911ت) الرمحن عبد الدين جالل احلافظ االمام ،السيوطي -

 .(هـ1371 ،السعادة مطبعة :مصر)،1ط ،احلميد عبد الدين حمي حممد:حتقيق ،اخللفاء اتريخ -32
 م(.1250/ه684ت)علي بن حممد الدين عز ،شداد ابن -

 (.ت.د ،املعرفة دار :بريوت) ،السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -33
 .م(1071/  هـ764ت) ايبك بن خليل الدين صالح ،الصفدي -

 (.م2000 ،الرتاث احياء دار :بريوت) ،مصطفى وتركي االرانؤطي امحد :حتقيق ،ابلوفيات الوايف -34
  .(م1292/  هـ692 ت)هللا عبد الفضل ابو الدين حمي ،الظاهر عبد ابن -

 الشركة :القاهرة) ،كامل  مراد :حتقيق ،نقالوو  املنصور امللك سرية يف والعصور االايم تشريف -35
 .(م1961 ،العربية

 .(هـ1089ت) امحد بن احلميد عبد،العماد ابن -
 وحممود االانؤوط القادر عبد :حتقيق ،1ط ،ذهب من اخبار يف الذهب شذرات -36

 (.ت. د :دمشق)،االرانؤوط
  .م(1451/  هـ855ت) موسى بن امحد بن حممد ،العيين -
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 اهل اتريخ يف اجلمان عقد خمطوط خالل من اجلراكسة املماليك دولة مؤسس برقوق السلطان -37 
 .م(2002 ،مدبويل مكتبة :بال) ،عمر اميان شكري :حتقيق (،م1382/  هـ784 ت) الزمان

 (.م975/  هـ635ت) حممد بن أمحد بكر أبو ،اهلمداين الفقيه ابن -
 .(م1988 ،لعريبا الرتاث أحياء دار: بريوت) 1ط ،البلدان كتاب  خمتصر -38

 .(م1283/  هـ682 ت) حممود بن حممد بن زكراي ،القزويين -
 .(ت. د ،صادر دار: بريوت) 1ط، العباد وأخبار البالد أاثر -39

 .م(1447/  هـ851ت) الدمشقي امحد بن بكر ايب الدين تقي ،شهبه قاضي ابن -
 .(هـ1407 ،الكتب عامل:بريوت) ،خان العليم عبد احلافظ :حتقيق 1ط ،الشافعية طبقات -40

 .(م973/  هـ363ت) املغريب منصور بن حممد بن النعمان حنيفة أبو ،النعمان القاضي -
 .(ت.د ،الفكر دار :القاهرة) ،حسني كامل  حممد :حتقيق ،األئمة أتباع أداب يف اهلمة -41

 .م(1418/  هـ821ت) علي بن امحد ،القلقشندي -
 (.ت. د ،املصرية الكتب دار: القاهرة) االنشا صناعة يف االعشى صبح -42

 .(هـ774ت) الدمشقي عمر بن امساعيل ،كثري  ابن -
 (.م1988 ،الرتاث احياء دار :بريوت)،1ط ،التاريخ يف والنهاية البداية -43

 .(م1020/  هـ411ت) الدين محيد أمحد ،الكرماين -
 .م(1996 ،املنتظر دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،االمامة أثبات يف املصابيح -44
 .(م1977 ،حميو دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،الذهبية االقوال -45
 مصطفى :حتقيق ،1ط ،الكرماين رسائل جمموعة كتاب  ضمن نشرت ،والبشارات املباسم رسالة -46

 .(م1983 ،اجلامعية املؤسسة :بريوت) ،غالب
 .(م1101/  هـ495ت) زهرة بن عمران بن حامت ،املعايل ابو -

 1ط ،اتمر عارف :حتقيق ،امساعيلية رسائل مخس كتاب  ضمن نشر ،واالحكام االصول رسالة -47
 (.م1956 ،االنصاف دار :سلمية)
 .(هـ584) مرشد بن اسامة الدين جمد هللا مؤيد املظفر ابو ،منقذ ابن -

 (.ت. د،الدينية الثقافة مكتبة :مصر) ،حيت فيليب :حترير ،االعتبار -48
  .(م1298/  هـ697ت) سامل بن حممد لدينا مجال ،واصل ابن -

 (.ت.د :مصر) ،ربيع حممد حسنني :حتقيق ،ايوب بين اخبار يف الكروب مفرج -49
  .(م1065/  هـ458ت) احلسني بن حممد ،يعلى ابو -

 ،العلمية الكتب دار :بريوت، )الفقي حامد حممد :تصحيح ،1ط ،السلطانية االحكام -50
 (.م1983

 .(م1058/  هـ450ت) حبيب بن حممد بن علي ناحلس ابو ،املاوردي -
 .م(1966 ،احلليب البايب مصطفى مطبعة: مصر)1ط ،الدينية والوالايت السلطانية األحكام -51

 .م(1442/  هـ845ت) القادر عبد بن علي بن امحد ،املقريزي -
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 زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،املقريزية ابخلطط املعروف واالاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ -52
 (.م1997 ،مدبويل مكتبة :القاهرة،)الشرقاوي ومدحية

 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)عطا القادر عبد حممد :حتقيق ،1ط ،امللوك دول ملعرفة السلوك -53
 (.م1997

 .م(1570/  هـ978ت) حممد بن القادر عبد ،النعيمي -
 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)ينالد مشس ابراهيم :حتقيق ،1ط ،املدارس اتريخ يف الدارس -54
 .(هـ1410

 .(اهلجري اخلامس القرن يف تويف) أبراهيم بن أمحد ،النيسابوري -
 .(م1996 ،االندلس دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،االمامة أثبات -55

 .م(1358/  هـ759ت) حيىي بن حممد بن موسى ،اليوسفي -
 م(.1986 ،الكتب عامل :بريوت،)حطيط امحد :حتقيق ،1ط ،الناصر امللك سرية يف الناظر نزهة -56

  العامة املراجع :ثانيًا
 علي بن عمر ،البزار -

 .(هـ1399 ،االسالمي املكتب :بريوت) ،تيمية ابن مناقب يف العلية االعالم -57
 علي عائد مجيل ،اجلبوري -

 .م(1991 ،الرشيد مطابع :املنورة املدينة) ،1ط،االسالمية احلضارة يف دراسات -58
 الناصر حياة ،احلجي -

 .م(1983 ،العلمية الكتب دار :القاهرة،)1ط ،االسالمية العربية احلضارة من صور -59
 ابراهيم علي ،حسن -

 (.ت. د ،املصرية النهضة مكتبة ،بال) ،البحرية املماليك اتريخ -60
 امحد حافظ ،محدي -

 واالقتصادية والدينية السياسية وااثره مياالسال للعامل خان جنكيز غزو)واملغول اخلوارزمية الدولة -61
 .ت(.د ،العريب الفكر دار :بال،)1ط (والثقافية

 حممود بن الدين خري ،الزركلي -
 (.م2002 ،العلم دار ،بال،)15ط ،االعالم -62

 علي ابراهيم ،طرخان -
 ،العريب الكتاب دار :القاهرة) ،الوسطى العصور يف االوسط الشرق يف االقطاعية النظم -63
 .م(1968

 سعيد ،عاشور -
 (.م1976 ،العربية النهضة دار :القاهرة ،والشام مصر يف املماليكي العصر -64

 حممود الرمحن عبد ،التواب عبد -
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 ،املصرية اهليئة :القاهرة) 1ط ،احملمودي قاتيباي النصر ابو الدين سيف قاتيباي االشرف -65 
 (.م1978

 كمال  حممد،الدين عز -
 (.م1984 ،اقرأ دار :بال،)1ط ،حجر البن لتارخييا واملنهج التاريخ -66

 زكي نعيم ،فرغلي -
 .م(1996 ،العلم دار :بال،)1ط،التارخيية احلركة -67

  ايرا ،البدوس -
 (.م1985 ،احسان دار :دمشق،)زكار سهيل: ترمجة ،1ط ،اململوكي العصر يف الشام مدن -68

 املنعم عبد ،ماجد -
 (.م1963 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 1ط ،الوسطى ورالعص يف االسالمية احلضارة اتريخ -69
 .(م1985 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 3ط ،مصر يف ورسومهم الفاطميني نظم -70

 .م(1699/  هـ1111ت) هللا فضل بن امني حممد ،احمليب -
 (.ت.د ،صادر دار :بريوت)،عشر احلادي القرن اعيان يف االثر خالصة -71

  طيهع ،مشرفة -
 .(ت.د ،الفكر دار :القاهرة) 2ط ،الفاطميني عصر يف مبصر احلكم نظام -72

 الجامعية الرسائل :ثالثًا
  عمر رشاد ،املدين -

( م1098/  هـ1291 -م491/  هـ690 الصلييب الصراع مرحلة يف فلسطني يف العلمية احلياة -73
 م(.2005 ،االداب كلية  :االسالمية اجلامعة) ،منشورة غري ماجستري رسالة
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تراتيجية االقراض ودورها في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة اس

 وتأثير ذلك على التنمية في العراق

The Role of Lending Strategy in Developing the Small 

and Medium Enterprises and Its Impact on the 

Development in Iraq 
 ssist. Lect. Salih M. IbadiA                       (1) صالح مهدي عباديم.م 

 مستخلصال

هدفت الدراسة احلالية اىل اختبار أتثري اسرتاتيجية اإلقراض املتبعة حاليا من قبل املصارف التجارية 
 خالل مؤشر معدل البطالة، وضمن سلسلة زمنية امتدتالعراقية يف التنمية االقتصادية يف البيئة العراقية من 

من األساليب اإلحصائية  اً (. استخدم الباحثان عدد2015( ولغاية )2006( سنوات اعتبارا من )10ملدة )
(، ولقد توصل الباحثان اىل استنتاج مفاده AMOS 23من أمهها أسلوب حتليل املسار من خالل برانمج )

صغرية، لكنها فعليا مل تساهم يف الية سامهت يف ارتفاع عدد املشاريع املتوسطة والان اسرتاتيجية اإلقراض احل
ختفيض مؤشر البطالة، مما يعين ان القروض مل تستخدم فعليا للغرض الذي استلمت من اجله، واوصت 

 الدراسة بضرورة تشديد الرقابة ومتابعة القروض املمنوحة من قبل املصارف.
 لتنمية، االقتصاد العراقي.اتيجية اإلقراض، املشاريع الصغرية واملتوسطة، االكلمات املفتاحية: اسرت 

Abstract 
The present study aimed to test the impact of the current lending strategy 

adopted by Iraqi commercial banks on the economic development through 

the unemployment rate index, within a time series of 10 years from 2006 to 

2015. The researchers used a number of statistical methods; the most 

important method of analyzing is path analysis through AMOS 23 program. 

                                                        
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  /كربالءجامعة   -1
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 The researchers concluded that the current lending strategy contributed to 

the increase in the number of SMEs, but it did not contribute to reducing the 

unemployment index. This mean not actually used for the purpose received 

for The study recommended to tighten control and follow-up loans granted 

by banks. 

 جية الدراسةمنه :المبحث األول

 :املشكلة 1.1
الكثري من املشاكل ويف مقدمتها اختفاء دور املشاريع  2003ي خاصًة بعد عام يعاين االقتصاد العراق

جند  2003الصغرية واملتوسطة اليت تعد رافداً من اهم الروافد اليت تدعم االقتصاد، ففي هذه املدة بعد عام 
القروض اطلقت الكثري من  2003واملتوسطة قد اغلقت، وايضا بعد عام ان الكثري من املشاريع الصغرية 

لذلك متثلت  االقتصاد العراقي. لدعم وتنشيط هذه املشاريع لتأخذ اثرها يف دعم 2007السيما يف عام 
السؤال اآليت)ما دور اسرتاتيحية اإلقراض املعتمدة حاليا من قبل املصارف  نمشكلة الدراسة ابألجابة ع

 .توسطة؟(ة العراقية يف دعم التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملالتجاري
 :فرضيةال 1.2

 .توجد عالقة اتثري ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية االقراض ومعدل البطالة -اوال
 .توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية االقراض وعدد املشاريع الصغرية واملتوسطة -اثنيا
 .ة واملتوسطة ومعدل البطالةتوجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني املشاريع الصغري  -ااثلث

 .تساهم اسرتاتيجية االقراض يف تعزيز التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملتوسطة -رابعا
 االهداف: 1.3

 سعت الدراسة اىل حتقيق األهداف االتية:
 معرفة دور اسرتاتيجية االقراض يف دعم وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة  -1
 شاريع الصغرية واملتوسطة يف دعم وتطوير التنمية يف العراق معرفة أمهية امل -2
  معرفة دور املشاريع الصغرية واملتوسطة كحل مقرتح للقضاء على البطالة -3
 التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملتوسطة  معرفة أتثري اسرتاتيجية اإلقراض يف دعم -4
 :تهوعين مجتمع الدراسة 1.4

البياانت املتحصل عليها من سوق العراق لألوراق املالية، وكذلك تقارير األداء  اعتمدت الدراسة على
(، كما متت اإلفادة 2015( ولغاية )2006( سنوات من )10اخلاصة ابملصارف التجارية العراقية ملدة )

ة ن تقارير وزارة التخطيط والدراسات السابقة األخرى خبصوص كل من عدد املشاريع الصغرية واملتوسطم
 .ةونسبة البطالة خالل فرتة الدراس
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 االطار النظري للدراسة: المبحث الثاني

 :سرتاتيجيةاال -1
احلرب وتطور مفهوم ( اىل كلمة يواننية تعين فن القيادة يف Strategiesيعود اصل كلمة االسرتاتيجية )

ار او االعمال االسرتاتيجية عرب العصور مع تطور االنسان فأصبحت تعرف على اهنا جمموعة من االقك
اذن االسرتاتيجية تكون معنية ابملستقبل لذلك فهي  ،اواالفعال اليت هتدف اىل حتقيق االهداف املرسومة

بل وتكون قابلة للتعديل وفقا" جملرايت املستقبل أتخذ يف نظر االعتبار كل االحتماالت اليت تتعلق ابملستق
 (.19ص -18ص 1999:-وماميكن ان حيدث من املستجدات )املغريب
وسيلة  ،أمنوذج ،مناورة، اذ يعرفها على أهنا )خطة Mntzbergأما التعريف االكثر قبوال" هو تعريف 

لتعريف عن غريه بالملامه ( متيز هذا ا44:ص2004 -)الركايب (تصور لوجهة مستقبلية ،لتحقيق موقف
 .(Five p5جبوانب االسرتاتيجية ونتيجة لذلك مساه املختصون بـ )

 االسرتاتيجيةخصائ   1.1
 -(:6ص:تتمتع االسرتاتيجية خبصائص متعددة وهلا أمهية كبرية ومن هذه اخلصائص)بو عزيز شيشون

أوضاع املنظمة فيجب ان تكون  اذ ان االسرتاتيجية هي نظرة مستقبلية ملا تؤل علية -الشمول: -اوال
 .تصدر عنها أو املمارسات"شامال" جلوانب املنظمة كافة من سلوكيات ميكن ان  االسرتاتيجية اطارا

فاملنظمات عبارة عن أنظمة مفتوحة تعمل داخل بيئة  -ا حنو أنظمة مفتوحة:هيتم توجيه -اثنيا
..( تتفاعل االنظمة الداخلية فيمابينها .وغريها موارد بشرية -انتاج  -خارجية وهلا انظمة داخلية )تسويق 

ة من اجل حتقيق اهداف املنظمة وهنا أييت دور ومن مث مع بيئتها اخلارجية بطريقة متكاملة ومرتابط
 االسرتاتيجية مبنظورها املستقبلي لتعمل على حتليل ودراسة هذا النظام ملا يضمن حتقيق النظرة املستقبلية.

الوقت املالئم يف االسرتاتيجية مهم جدا" فأن اي أتخري خاصة مع بيئة غري  -ئم:الوقت املال  -اثلثا
 ت فأن هذا التأخري سوف يؤدي اىل ان تكون هذه االسرتاتيجية غري ذي فائدة.مستقرة كثرية التقلبا

جيب ان تتميز االسرتاتيجية ابلوضوح اذ أن االسرتاتيجية  -قابليتها على االقناع والوضوح: -رابعا
 .اجبة التطبيقو 

 -:مستوايت االسرتاتيجية 1.2
 مستو  االسرتاتيجية الكلية )االدارة العليا(: -اوال
امل هذا املستوى من االسرتاتيجيات مع قرارات ذات امهية كبرية أذ هنا يف هذا املستوى يتم اختاذ يتع

: 2004/ 2003-االنكماش. )العارف القرارات غاية يف االمهية أذ حتدد هنا التوسعات يف االعمال أو 
44). 

 )االدارة الوسطى( مستو  االسرتاتيجية التنافسية: -اثنيا
يتم صياغة االسرتتيجية من لدن مديري االقسام او القطاعات او الوحدات وتكون يف هذا املستوى 

مرجع -هنا االسرتاتيجية ترمجة الهداف املنظمة عن طريق التنافس بني الوحدات اوخطوط االنتاج )الركايب 
 .(274-273 :سابق
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 ستو  الوظيفي()املديرون التنفي يون /امل مستو  االدارة التشغيلية: -اثلثا 
كون الرتكيز يف هذا املستوى على تعظيم االنتاجية يف املنظمة أذ اليكون اهتمام االسرتتيجية فقط يف ي

 يف اطار االسرتاتيجية الشاملة للمنظمة. شامالً  اً العمليات اليومية بل يضع تصور 
 -ستوايت )الكليةبصورة عامة فان هذه املستوايت التعمل واحدة مبعزل عن االخرى بل ان هذه امل

 .التشغيلية( تعمل بصورة مرتابطة تعتمد احدمها على االخرى أذ تفيد كل منها االخرى -التنافسية
 .(44:مرجع سابق -)العارف
 أمهية االسرتاتيجية  1.3

 التعرف على اجتاهات املنظمة وحتقيق أفضل أجناز  -اوال
 اتعطي نظرة مستقبلية لتغطية أهداف املنظمة وتوجهاهت  -اثنيا
الطالع على العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤدي اىل أجراء تغريات مهمة يف املنظمة مثل ا -اثلثا

 األسواق.ادخال منتجات جديدة أو التوسع يف 
: 2007 -يحتديد االجتاهات الصحيحة يف اختاذ القرارات وفحص املشكالت )الصميدع -رابعا

12). 
 القروض -2

على اختالف انواعها تعمل كوسيط بني االموال اليت هي تكون يُعد اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية 
حاضرة لالستثمار وبني املشاريع اليت تكون مستعدة الستقبال هذه االموال واستخدامها يف انتاج ثروة او 

 ق ماتقدمة من اموال على شكل قروض من ادواتٍ اموال جديدة لذلك تُعد املؤسسات املالية وعن طري
 .وطنيةللتنمية ال فعالةً 
 (CREDITمفهوم القرض ) 2.1

يقصد ابالئتمان )هو العمليات اليت تربط بني مؤسسة مالية أو بنك حكومي وطالب القرض سواء 
 .أو شركة أو منشأة( اً كان فرد

ة أو بنك حكومي على ان يتعهد املقرتض ويقصد به اخلدمات اليت تقدم للزابئن من لدن مؤسسة مالي
اية عموالت أخرى على شكل اقساط أو دفعة واحدة حسب الشروط املتفق بسداد القرض مع فوائده و 

عليها وخالل مدة زمنية معينة يتفق عليها ايضاً كما يطلب البنك ان يقدم الزبون ضماانت اليت تكفل 
 (1ط:2015 -للبنك اسرتداد أمواله )املعهد املايل

 عناصر القرض 2.2
 AMMEU)العناصراليت يستند اليها القرض وهي من التعاريف السابقة ميكن لنا أن حندد بعض

HALIMAU-1997):- 
يقوم البنك أبجراء دراسة شاملة لوضعية طالب القرض سواء أكانت هذه الوضعية  -الثقة: -اوال

 تفوق يف قيمتها مبلغ القرض. ةضماانت مالي وضعية حالية أم مستقبلية. البد ان يقوم طالب القرض بتقدمي



  

 اسرتاتيجية االقراض ودورها يف تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة وأتثري ذل  على التنمية يف العراق 

451 

وهي املدة الزمنية مابني منح القرض ومابني عملية اسرتداد البنك لكامل  -:حقاقاتريخ االست -اثنيا
مبلغ القرض مع الفوائد واملصاريف املرتتبة عليه وهذه ماتعرف ابلفجوه الزمنية فهنا البد ان تكون هذه 

 .الفجوه حمدودة
ك )الدائن( املقرض ويكون وهي عالقة تنشأ بني الزبون )املدين( املقرتض وبني البن -:املديونية -اثلثا

أساس نشوء هذه العالقة هي عملية منح القرض اىل الزبون من جانب البنك وترتتب على هذه العالقة ااثر 
 قانونية متمثلة ابحلقوق والواجبات من كال طريف هذه العالقة.

ية منح من الطبيعي ان تصاحب عملية منح القروض بعض املخاطر أذ التوجد عمل -:املخاطرة -رابعا
للمخاطر مهما كانت قيمة الضماانت  اً قرض معني من دون ان يكون هناك خماطر فالبنك يكون معرض

 للقرض. اً املقدمة من جانب الزبون ومهما عظمت اسباب الثقة لذا يُعد عنصر املخاطرة مالزم
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة :المبحث الثالث

اهتمام لكثري من الدول وعلى االخص الدول املتقدمة صناعيا تُعد املشاريع الصغرية واملتوسطة موضع 
ملا هلذه املشاريع من دور كبري يف حتقيق منو اقتصادي كبري لذلك جند ان كثرياً من الدول والسيما دول شرق 

شاريع الصغرية واملتوسطة جناحا كبريا يف هذه الدول فضاًل عن آسيا وكذلك اهلند وابكستان اذ حققت امل
 لدول الكربى مثل الوالايت املتحدة االمريكية هلذه املشاريع.تبين ا
 :مفهوم املشاريع الصغرية واملتوسطة –1

 .للمشاريع الكثري من التعاريف وحسب املعايري املستخدمة يف هذه التعاريف
 -:املتحدة للتنمية الصناعيةتعريف منظمة األمم  1.1

اً وهو الذي يقوم ابدارهتا والصرف عليها ويتحمل هي تلك املشاريع اليت يكون مالكها شخصاً واحد
 150 -10مسؤوليتها سواء أكانت هذه املسؤولية طويلة االجل او قصرية االجل ويرتاوح عدد عماهلا من 

 .عامالً 
 -:تعريف جلنة التنمية االمريكية 1.2

عدودين ك املنظمات أو املشروعات اليت يكون راس ماهلا من لدن شخص واحد او اشخاص مهي تل
 :2004-وتكون االدارة من لدن مالك راس املال ويكون موقع العمل فيها يف منطقة حملية واحدة )جبار

8). 
 خصائص املشاريع الصغرية واملتوسطة -2

املشاريع االخرى وهذه اخلصائص اليت جتمعت  املشاريع الصغرية واملتوسطة ببعض اخلصائص عن تعتتم
الصغرية واملتوسطة حتتل امهية كبرية يف اقتصادايت دول العامل املتقدمة منها  يف هذه املشاريع جعلت املشاريع

 -والنامية اذ جند اَن الدول املتقدمة هلا جتارب انجحة يف اقامة مثل هذه املشاريع وهذه اخلصائص هي:
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 :سيس والنشوءبسيطة يف التا 2.1 
تاسيسها وكذلك تتميز بقصر الوقت واملتوسطة اىل رأس مال صغري احلجم ل حتتاج املشاريع الصغرية

 .(335-303 :2001 -خالد)الالزم العدادها. 
 :قدر ا على جتميع املدخرات 2.2

املشروعات صغر حجم رأس املال للمشروعات الصغرية واملتوسطة والذي ميكن عن طريقه انشاء هذه 
 (69 :2006 -)البدري.يعطي حافزاً اىل الشرائح االخرى أبستثمار رؤوس امواهلا يف هكذا مشاريع

 :رفد سوق العمل 2.3
ان املشروع عائلي مثال فأهنا من  ترفد سوق العمل بتوفريها لفرص عمل متنوعه وخمتلفة ففي حالة

 (2008-. )جملس التخطيط الوطينالطبيعي ان تقوم بتوفري فرص عمل لكثري من االقارب كافة
 :االدارة املرنة 2.4

وهو املالك هلا وهو الذي يقوم ابدارهتا  اً واحد اً طة يكون مديرها شخصاغلب املشاريع الصغرية واملتوس
 .(7 :2008 -وتنظيم اعماهلا )مفتاح

 :كفاءة انتاجية  2.5
نتاجية عن طريق استغالهلا وحتكمها تتميز املشاريع الصغرية واملتوسطة أبستغالهلا لكامل طاقتها اال

 .(114ص :2006-)الرفاعي .بعناصر االنتاج
 :اقها حمليةاسو  2.6

تنشأ املشاريع الصغرية واملتوسطة يف مناطق حملية ومتعددة لذلك فأن هذه املشاريع تقدم خدمة للمناطق 
 .(13 :مرجع سابقاحمللية فأن منتجاهتا حملية يف االغلب االعم واسواقها حملية )مفتاح 

 اهمية املشاريع الصغرية واملتوسطة بالنسبة لالقتصاد القومي  -3
شاريع الصغرية دوراً كبرياً يف تقدمي العون واملساعدة والدعم للمشاريع الكبرية وتسهم املشاريع تؤدي امل

اجملتمعات والسيما  الصغرية يف حل الكثري من املشاكل االقتصادية وكذلك املشاكل االجتماعية اليت تواجهها
املادية لذلك جند ان املشاريع العربية واليت تتمثل يف مشاكل البطالة وعدم التوازن وضعف االمكاانت 

لذا يُعد االهتمام هبذه املشاريع .الصغرية واملتوسطة اصبحت اداة مهمة والسيما يف مكافحة ظاهرة البطالة
لذا يتم قياس .البيئية سواء الداخلية منها أو اخلارجيةضرورة ملحة تفرضها الظروف االقتصادية واالحداث 

غيل وكذلك مسامهتها يف االنتاج وحصتها من العدد الكلي للمشاريع أمهيتها عن طريق مسامهتها يف التش
 -:يف االقتصاد وتظهر امهيتها عن طريق

للمشاريع سًا قوايً تقوم املشاريع الصغرية واملتوسطة ابالسهام يف االنتاج فهي بذلك تُعد مناف -3-1
 .السعارالكبرية وبذلك تعمل على احلد من قدرة املشاريع الكبرية يف التحكم اب

تُعد مصدرا لتوفري الوظائف فهي بذلك اداة ميكن هلا من القضاء على البطالة وكذلك مصدرا  -3-2
 (32 :2005-لزايدة االنتاج. )مجيل وعبد احلليم
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واة أولية ملشاريع مستقبلية تكون كبرية كما هو احلال يف شركة ميكن ان تكون هذه املشاريع ن -3-3
(BMWاليت بدأت مبشروع صغ ) ري حىت اصبحت اليوم من كربايت الشركات للسيارات يف العامل وكذلك

 .هنفس احلال شركة مايكرو سوفت
 .فيها تتساعد املشاريع الصغرية واملتوسطة على تطوير املناطق اليت نشأ -3-4
 (3 :2006-تقوم هذه املشاريع بتبين االفكار واالبدع الفكري. )اهلييت  -3-5

 التنمية :المبحث الرابع

 -تعريف التنمية: -1
 لغة: التنمية هي ارتفاع ابلشيء من موضعه االول إىل موضع اعلى من االول -أ

 مثال نقول تناما املال أي ازداد و كثر.
من النقاش واجلدل على مجيع املستوايت )النظرية  مفهوم التنمية كثري إصطالحا: يدور حول -ب

 معدودة حسب امليادين و املناهج العلمية اخلاصة بذلك. والعملية والتطبيقية( اذ مت تناوله من زاواي
ومن 1889ولعل أول من استعمل هذا املصطلح هو)بوجني ستيلي( حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة 

 نذكر مايلي:بني أهم التعاريف هلذا املصطلح 
ستوى االول، وأفضل من امل التنمية هي عملية َرفع اجملتمعات من مستوى أدىن إىل مستوى أعلى 1.1

 أو من شكل تقليدي اىل شكل اخر متقدم 
يقصد ابلتنمية إحداث تطور يف جمال من اجملاالت عن طريق تدخل أطراف اخرى واستعمال  1.2

أو هي تدخل  ةقي، وبذلك فالتنمية هي عبارة عن عملية تدخليالوصول إىل التطور والر  أدوات تساعد يف
 اخلدمات وهي تغري إجيايب يهدف به إىل نقل اجملتمع من حالة إىل إرادي من الدولة وهي حتقيق زايدة يف

 (119: 2000حالة أفضل. )مخيس,/
 :خصائص التنمية-2

 كاآليت:أهم خصائص التنمية وهي   ومن التعاريف اعاله ميكن لنا ان نستنتج
رد حتقيق اىل اخرى وتتصف ابالستمرار وليست جم ةاو انتقال من حال ةالتنمية هي عملية مستمر  2-1

 .عن حاجات اجملتمع ةوالتوقف وتكون معرب  ةحال
 .ةعام ةيف اجملتمع بصور  الفئات كافة ويف كل القطاعات التنمية عملية جيب أن تسهم فيها 2-2
 وأبتقان إذن هي ليست عملية عشوائية حمددة الغاايت واألهداف. ةالتنمية عملية خمطط 2-3
للتنمية تعتين ابالهداف  يف التخطيط ةمتخصصة ولديها خرب التنمية يتم ادارهتا مبوجب إدارة  2-4

 اجملتمعية وتسعى لتحقيقها.
 أنواع التنمية: -3

ت السكانية لكنها كمفهوم جديدة بل هي قدمية ظهرت مع ظهور البشر والتجمعا التنمية ظاهرة ليست
وُصناع القرار يهتمون هبا،لذلك  نو فهي حديثة النشأة ظهرت بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية إذ بدأ املفكر 

 -:(20 :2013 -لى مفهوم تقليدي ومفهوم حديث وكما أييت )العبيديعميكن تقسيم مفهوم التنمية 



  

454 

 31: العدد

مع ظهور مصطلح العامل الثالث وهي الدول النامية  املفهوم التقليدي: وهو مفهوم مرتبط او ظهر 3-1 
إذ ظهرت مشكلة التّخلف  ان يطلق عليها يف السابقمن إفريقيا وآسيا وأمريكا او الدول املتخلفة كما ك

كانت تعيش الرخاء   وتّدين مستوايت املعيشة يف هذه املناطق، بينما نرى الدول األوروبية الصناعية اليت
 .مستوايت كبرية من التطور والتقدم إذ وصلت إىل

ب الدول املتقدمة من املفهوم احلديث: نتيجة لفشل جهود التنمية يف العامل الثالث، وما اصا 3-2
تراجع ملعدالت النمواالقتصادي يف سبعينيات القرن العشرين، فضال عن قصور النظامني االقتصادي 

يرتكز على اجلانب  لتقليدي للتنمية الذي كاناملفهوم ا والنقدي العامليني كل ذلك أدى إىل الرتاجع عن
ونتيجة لذلك ظهرت احلاجة اىل توسيع مفهوم االقتصادي إذ طرحت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ وملن؟ 

 األهداف االقتصادية مثل اجلانب االجتماعي والسياسي أخرى فضال عن اً هدافاالتنمية ليشمل 
 فهوم التنمية أمهها ماأييت:ومن مث ادى ذلك اىل ظهور أنواع حديثة مل

قتصادية أبهنا رفع مستوى الدخل التنمية اإلقتصادية: عرف معجم اللغة العربية املعاصرة التنمية اال -أ
( وتعرف التنمية 2290ص  3ج  2008القومي وذلك عن طريق زايدة االنتاج وحتسني االنتاجية )عمر 

الة التّخلف إىل حالة التقدم عن طريق إحداث تغري يف على أهنا عملية اإلنتقال من ح االقتصادية ايضا
 اهلياكل االقتصادية

وبطريقة علمية ورمسية يف هيأة األمم املتحدة إذ 1950ت ألول مرة عام التنمية اإلجتماعية: ظهر  -ب
كانت اخلطة اخلماسية للحكومة اهلندية، قد خطفت حنوها األنظار لسهولة وبساطة اساليبها وقد عرف 

( التنمية االجتماعية على أهنا Verner Ramcay( وفارنررامسي. )L.Nilsonالري نيلسون )كل من 
 (88: 2007 -غريات اليت حتدث يف اجملتمع من حيث بنائه. )القريشيدراسة هتتم ابلت

التنمية الثقافية: الثقافة تعين املعرفة املتصلة ابلعلوم اإلنسانية بوجه خاص, ألهنا ترقي ابإلنسان  -ج
 .وسع معارفه ومتده ابلنظرة الشاملة لألموروت

ى مجيع مواطن الضعف يف جمتمع ما، سواء التنمية الشاملة: تعين التنمية الشاملة هي الرتكيز عل -د
 .أكان ذلك اقتصادايً أم سياسياً أم اجتماعياً 

حديثا فهي تتناول موضوع التنمية السياسية: وهي من املفاهيم احلديثة للتنمية واليت بدأ االهتمام هبا  -و
 (55 :1ط:2010التنشئة السياسية وغريها.)د حممد 

مية اليت يتّم إستحداثها لتواكب التطورات اليت حتدث لتليب حاجات التنمية املستدامة: وهي التن -ه
ن )عثما.األفراد من اجليل احلديث املواكب دون أن تتطّلب التضحية من األجيال الالحقة وإحلاق الضرر هبم

 .(2010غنيم 
جعل التنمية اإلدارية: وهي اليت تركز على تنمية وتطوير اجلوانب اإلدارية والتنظيمية هبدف  -د

 .(6: 2011 -التنظيمات اإلدارية قادرة على القيام بواجباهتا ومهامها اإلدارية )يوسف
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 أهداف التنمية: -4
وحتقيق األهداف احمللية والقومية ابلطرائق املنهحية اليت هتدف التنمية اىل تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع 

وارد املادية والبشرية يف ختطيط برامج التنمية يستخدمها خمتصون مدربون لتكفل مشاركة غالبية الناس ابمل
 وتنفيذها ومن أهم هذه األهداف:

 فتعمل على حتقيق: تؤدي التنمية الشاملة دوراا مهما يف اجملال االقتصادي  -:األهداف االقتصادية -أ
 رفع املستوى اإلنتاجي لألفراد ومن مث حتقيق دخل فردي حيقق احلياة الكرمية للفرد. -
 مهية النسبية اليت حتظى هبا القطاعات الرئيسة على مستوى االقتصاد الوطين.رفع مستوى األ -
 زايدة رقعة االعتماد على الناتج واالدخار احمللي كمصدر لالستثمار. -

 وتتمثل االهداف االجتماعية ابآليت: -:االجتماعيةاألهداف  -ب
 التعليمي والصحي. حتقيق حياة كرمية والعيش برفاهية للمواطنني عن طريق رفع املستوى -
 تركيز االهتمام على مجيع طبقات اجملتمع مبا فيها املتوسطة والكادحة.  -
 الرتكيز على ضرورة تنمية األيدي العاملة وتدريبها لرفع نسبة اخلرباء والعلماء.  -

 -األهداف السياسية: -ج
 القرارات والسياساتوتتمثل هذه خبلق دولة قوية هلا كياهنا، وتكون أجهزهتا مستقلة نسبيا يف صنع 

االعتماد القوي على السياسة بشقّيها الداخلية واخلارجية إلجناح  فضال عن ،واختاذها يف ميادين احلياة كافة
 ذلك.

 العملي الجانب :الخامس المبحث

 فرضيات اختبار سيتم( 3-2-1 ملحق) عليها احلصول من الباحثان متكن اليت البياانت من ابالستفادة
 :االيت النحو وعلى الدراسة

سرتاتيجية بني معنوية داللة ذات تاثري عالقة توجد -1  يبني. البطالة ومعدل االقراض ا
 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات تقدير ادناه (1) الجدول

 ( معلمات امنوذج االحندار البسيط1جدول )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.964 .738  20.269 .000 

استراتيجية 

 االقراض
.004 .025 .055 .157 .879 

 المتغير التابع معدل البطالة 

R2=0.003 
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 املصدر: من إعداد الباحث -

 معدل وهو (0.004) البطالة معدل على اإلقراض اسرتاتيجية احندار معامل ان( 1)اجلدول يبني
 كما.  معنوية وغري ضعيفة قيمة وهي( 0.157) احملسوبة( t) قيمة بلغت اذ معنوي، وغري جدا ضعيف

 ما تفسر حاليا املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية ان يعين وهذا( R2 ()0.003) التفسري معامل قيمة بلغت
 الباحث يستدل تقدم مما. جدا ضعيفة نسبة وهي البطالة معدل على تطرأ اليت التغريات من( %0.3) نسبته
 املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد ال مبعىن آنفا الفرضية رفض على

 .البطالة ومعدل حاليا
 املتوسطة واملشاريع االقراض اسرتاتيجية بني معنوية داللة ذات تأثري عالقة توجد -2

 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات قديرت ادناه( 8) الجدول يبني. والصغرية
 ( معلمات امنوذج االحندار البسيط2جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12479.079 6056.450  2.060 .073 

استراتيجية 

 االقراض
432.114 201.225 .605 2.147 .064 

 المتغير المعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

R2=0.37 

 املصدر: من إعداد الباحث
( 432) كان  واملتوسطة الصغرية املشاريع على اإلقراض اسرتاتيجية احندار معامل ان( 2) اجلدول يبني
 قيمة بلغت كما(.  %6.4) ىمستو  عند معنوية قيمة وهي( 2.147) احملسوبة( t) قيمة وبلغت مشروعاً،

( %37) نسبته ما تفسر حاليا املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية ان يعين وهذا( R2 ()0.37) التفسري معامل
 مبعىن الفرضية قبول على الباحث يستدل تقدم مما. واملتوسطة الصغرية املشاريع على تطرأ اليت التغريات من

 .واملتوسطة الصغرية واملشاريع حاليا املعتمدة اإلقراض رتاتيجيةاس بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد
 ومعدل والصااااغرية املتوسااااطة املشاااااريع بني معنوية داللة ذات تأثري عالقة توجد -3

 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات تقدير ادناه( 9) الجدول يبني. البطالة
 االحندار البسيط( معلمات امنوذج 3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 
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B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 14.961 .905  16.539 .000 

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة
4.123E-6 .000 .042 .120 .907 

 المتغير المعتمد معدل اللبطالة

R2=0.002 

 املصدر: من إعداد الباحث
( 4.123E-6) كان  البطالة معدل على واملتوسطة الصغرية املشاريع احندار معامل ان( 3)جلدولا يبني

 بلغت كما.  ومعنوية جدا ضعيفة قيمة وهي (0.120) احملسوبة( t) قيمة وبلغت جدا، ضئيل مقدار وهو
 نسبته ما تفسر حاليا واملتوسطة الصغرية املشاريع ان يعين وهذا (R2 ()0.002) التفسري معامل قيمة

 ال مبعىن الفرضية رفض على الباحث يستدل تقدم ما. البطالة على معدل تطرأ اليت التغريات من( 0.2%)
 .البطالة ومعدل واملتوسطة الصغرية املشاريع بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد

  املباشر غري التاثري فرضيات اختبار :سادسا
 املباشر غري التأثري فرضية اختبار لغرض( AMOS) وبرانمج راملسا حتليل أسلوب الباحث استخدم
 :االيت النحو وعلى ،واملتوسطة الصغرية املشاريع طريق عن البطالة معدل على اإلقراض السرتاتيجية

 علما( 0.05) يبلغ البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر املعياري التأثري أن( 1) الشكل يبني
 واملتوسطة الصغرية املشاريع يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر املعياري التأثري يبلغ فيما ،معنوي غري أتثري انه
 يف واملتوسطة الصغرية للمشاريع املعياري التأثري اما(. %6.4) مستوى عند معنوي أتثري وهو ،(0.60)

 غري املعياري التأثري ان حيتض الربانمج من وابإلفادة. معنوي غري أتثري وهو( 0.01) فكان البطالة معدل
 وهو( 0.008) يبلغ واملتوسطة الصغرية املشاريع طريق عن البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر

 البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية الكلي املعياري التأثري فان مث ومن ،معنوي وغري جدا ضعيف أتثري
 .أيضا ويمعن غري ضعيف أتثري وهو ،(0.058) سيكون
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 31: العدد

  والتوصيات السادس: االستنتاجات المبحث 

 :االستنتاجات أوال:
 .واملتوسطة الصغرية املشاريع تواجه اليت املشاكل اهم من التمويل يُعد -1
 الصغرية املشاريع عدد زايدة من الرغم على البطالة معدل ختفيض يف ةاملمنوح القروض تساهم مل -2

 .واملتوسطة
 .فقط ارقاما وامناكانت حقيقية غري مشاريع عن عبارة كانت  واملتوسطة ريةالصغ املشاريع ان -3
 املمنوحة ضاغر لال وليست استهالكية ألغراض استغلت املمنوحة القروض ان الباحثان يستدل -4
 .هِ الجل

 .املشاريع هذه عمل بتنظيم تقوم اليت اخلاصة والتشريعات القوانني غياب -5
 .املستفيدين قبل من القروض تلك انفاق لوجه للقروض املاحنة صارفامل ومراقية متابعة غياب -6

 :التوصيات :ثانيا
  .القرض عقد يف احملددة لألغراض القروض صرف على للرقابة خاصة امهية املصارف ايالء -1
 .االنتاج تكاليف وختفيض املنتج جودت دعم طريق عن االسواق اىل الوصول عملية تسهيل -2
 .احلوافز نظام تطبيق خالل من الصغرية املشاريع لتطوير احلكومة انفاق زايدة -3
 .واملتوسطة الصغرية املشاريع اقامة على تساعد عمل ورش اقامة -4
 .مؤسسة حكومية تشرف على انشطة هذه املشاريع توفري -5
 داريا مالك توفري مهمتها واملتوسطة الصغرية ابملشاريع للنهوض متخصصة تعليمية توفري مؤسسات-6
 .العراقي االقتصاد خيدم مبا املشاريع هذه ادارة على قادر

 .لذلك الالزمه عداتامل توفري خالل من واملتوسطة الصغرية للمشاريع التقنية املساعدات تقدمي -7
 المصادر قائمة

 :العربية املصادر
 النيــل جمموعــة 1ط .21 القرن حتــدايت ملواجهــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة - املغريب الفتــاح احلميــد عبــد .1

  19 ص– 18 ص, 1999 ،القاهرة ،العربية
 ،عمان ،للنشـــــــــر وائل دار ،1ط ،واملنافســـــــــة العوملة ،االســـــــــرتاتيجية االدارة - الركايب نزار كاظم .2

 44ص،2004
 العلوم يف ماجســتري رســالة ،صــناعية ملؤســســة شــاملة اســرتاتيجية لوضــع مســامهة ،شــيشــون بوعزيز .3

 6ص ،:االقتصادية
 .44ص 2004-2003- اجلامعية الدار- االسرتاتيجية رةاالدا- العارف اندية .4
- عمان-والتوزيع للنشـــر حامد دار -التســـويق اســـرتاتيجيات -الصـــميدعي حممد جاســـم حممود .5

 12 ص 2007
  النقدالعريب مؤسسة 2015 يوليو االوىل الطبعة -القروض اجراءات يف مقدمة -املايل املعهد .6
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 العريب الوطن وحبوث دراسـات -واملسـتقبل العرب لةجم -البطالة مشـكلة معاجلة/  جبار سـتار د .7
- 

 يف واملتوسطة الصغرية املنشأت انتشار وعوامل معدل 2001- العزيز عبد بن خالد السهالوي .8
 .335ص -303ص 2 العدد -41 اجمللد -العامة االدارة جملة -السعودية العربية اململكة

 دراســـــة – لبيا يف واملتوســـــطة الصـــــغرية املشـــــروعات واقع -2006- النوجيي القادر عبد البدري .9
 وتطوير تنمية ندوة اىل مقدمة حبثية ورقة واملتوســـــطة الصـــــغرية املشـــــروعات من عينة على ميدانية

 ايليب بنغازي - االقتصادية العلوم مركزحبوث- لبيا يف واملتوسطة الصغرية املشروعات
 واملتوســـطة الصـــغرية املؤســـســـات لتطوير الوطنية االســـرتاتيجية - 2008 الوطين التخطيط جملس .10

  ليبيا -طرابلس -العمل وخطة
 اكادميية -واملتوســـــــــطة الصـــــــــغرية املشـــــــــروعات وتطوير منو معوقات -2008 علي امرية -مفتاح .11

 7ص :بنغازي- العليا الدراسات
  اليت املعوقات ،امهيتها ،االردن يف الصغرية املنشات 2006 -خليل الرفاعي- خالد اخلطيب .12
 معاجلة يف واملتوســـــطة الصـــــغرية الصـــــناعات دور -احلليم عبد الفتاح عبد وامحد يلمج العزيز عبد .13

 -مصـر -اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشــورات العربية الدول يف الشــباب بني البطالة مشــكلة
 .32ص 2005

 لةجم -اخلليجي التعاون جملس دول يف واملتوســــطة الصــــغرية الصــــناعات -اهلييت الرمحن عبد نوزاد .14
 .3ص 2006 -30 العدد -اإلنسانية العلوم

 الطبعة القاهرة، الكتب، عامل املعاصرة، العربية اللغة معجم خمتار، أمحد عمر، .15
 االوىل لطبعه ا.وادوات ختطيطها وأســاليب فلســفتها -املســتدمية التنمية عثمان، وآخرون، غنيم.  .16

2008 
 2010األوىل، الطبعة األردن، لتوزيع،وا للنشر اثراء التنمية، اقتتصاد علم حممد، القريشي، .17
 الكوفة، جامعة االقتصـادية، التنمية راضـي، الشـيخ عيسـى مازن. د ،الفهداوي خلف مخيس. د .18

 .11ص ،2000 العراق،
تقرير املنشـــــــات  ،مديرية اإلحصـــــــاء الصـــــــناعي ،جلهاز املركزي لإلحصـــــــاء وتكنولوجيا املعلوماتا .19

 (2007-2003)الصناعية الصغرية لسنوات 
املعلومات، نتائج مســـح البطالة والتشـــغيل ارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصـــاء وتكنولوجيا وز  .20

 .(2006،2008،2004،2005،2003للسنوات)
اجلهاز املركزي لإلحصــــــــــــــاء، اجملموعة اإلحصــــــــــــــائية الســــــــــــــنوية  ،وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي .21

 .(2003-2009للسنوات)
 األجنبية: املصادر

1- AMMEUR BEN HALIMAU TECHNIQUE ET PRATIQUE BENCAIRE 

EDIT DEHLB- ALGER-1997- P:55.
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 التوزيع القطاعي لالئتمان المصرفي ودوره في معالجة مشكلة البطالة

The Sectoral Distribution of the Bank Credit and Its 

Role in Addressing the Unemployment Problem 
 (1)جواد الشمري د كمال كاظم .م.أ

Assist. Prof. Kamal K. Jawad Al-Shemri  

 Ammar A. Sha'alan                             (2)عمار عبد الحسين شعالن

 مستخلصال

يف  اً كبري   اً النامية من خالل العقود األخرية تزايد الدول وخصوصا الدولشهدت معظم االقتصادات 
ربية والسيما العراق واحدة من أبرز االقتصادات اليت عانت من هذه معدالت البطالة، وكانت الدول الع

ها من توجه حنو دعم املشكلة، وقد اعتمدت هذه الدول على أساليب خمتلفة يف معاجلة هذه املشكلة، فمن
اال ان  ،القطاعات اإلنتاجية واحالل الواردات من اجل فسح اجملال امام العمالة احمللية إلجياد فرص عمل

هذه القطاعات اإلنتاجية ال ميكن ان يعم اال من خالل توجيه االئتمان املصريف واملسامهة يف متويل دعم 
يف معاجلة  هامجيع القطاعات اإلنتاجية تساهم يف النسبة نفسوالتساؤل هنا هو هل ان  ،املشاريع االستثمارية

جلة مشكلة البطالة يف العراق من أييت هذا البحث لتشخيص القطاعات الفاعلة واملسامهة يف معا ؟البطالة
وقد توصل البحث اىل ان هنالك عالقة بني قطاع خدمات اجملتمع من  ،اجل توجيه االئتمان املصريف حنوها

فكلما زادت نسبة هذا القطاع من االئتمان املصريف كلما  ،البطالة يف العرق من جانب اخرجانب ومؤشر 
هنالك عالقة ارتباط عكسية بني كل من قطاع التعليم  ،البطالةكان له األثر اإلجيايب يف معاجلة مشكلة 

ي وقطاع البناء والتشييد وقطاع النقل والتخزين واملوصالت وقطاع املاء والكهرابء والغاز وقطاع العامل اخلارج
من جانب ومؤشر البطالة من جانب اخر اىل انه هذه العالقة ذات أتثري قليل جدا حبيث ال ميكن ان يعتد 

كما توصل البحث اىل ان هنالك عالقة طردية بني االئتمان املمنوح لقطاع الزراعة والصيد والصناعة   ،اهب

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -1
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -2
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ملة واملفرد والفنادق من جانب ومؤشر البطالة من جانب اخر، التحويلية وقطاع التمويل والتأمني وقطاع اجل
ات األخرى الفعالة يف فكلما ازدادت حصة هذه القطاعات من االئتمان كلما اخنفضت حصة القطاع

 امتصاص البطالة.
 الكلمات املفتاحية: االئتمان املصريف، مشكلة البطالة، التنمية االقتصادية.

Abstract 
Most of the economies, especially developing countries, witnessed 

during the last decades a significant increase in unemployment rates, Some 

of them are directed towards supporting productive sectors and replacing 

imports in order to allow local labor to find jobs. However, supporting these 

productive sectors can only be achieved through directing bank credit and 

contributing to financing investment projects. The question is whether all 

productive sectors Contribute to the same percentage in addressing 

unemployment, this research comes to diagnose the active sectors and 

contribute to address the problem of unemployment in Iraq, In order to direct 

bank credit towards them, the research has found that there is a relationship 

between the community services sector on the one hand and the 

unemployment index in race on the other, the more the proportion of this 

sector of bank credit In order to direct bank credit towards them, the research 

has found that there is a relationship between the community services sector 

on the one hand and the unemployment index in race on the other hand 

There is an inverse correlation between the education sector, transport, 

storage, and transport, water, electricity, gas, the outside world, construction 

sector on the one hand and unemployment index on the other hand The 

research also found that there is a direct relationship between the credit 

granted to agriculture, fishing, manufacturing, finance and insurance sector, 

wholesale and retail sector and hotels on the one hand, and the 

unemployment index on the other, the more the share of these sectors of 

credit, the lower the share of other sectors effective in absorbing 

unemployment. 

 المقدمة

بني  اً مالي اً ه وسيطعديلعب االئتمان املصريف دورًا مهمًا جدًا يف دعم عملية التنمية االقتصادية، ب
دخرين واملستثمرين حيث جيرى حتويل رأس املال من شخص لديه فائض نقدي إىل شخص حباجة إىل امل

إلنتاج واستخدام املوارد البشرية وزايدة إنتاجية هذا الفائض وغري متوافر لديه من اجل استغالله يف عملية ا
صوب املشاريع االستثمارية  رأس املال، ويعد الدور الكبري لالئتمان املصريف يف توجيه النشاط االقتصادي

املهمة ذات االستغالل األمثل للموارد املتوافرة والداعمة لعملية التنمية االقتصادية، لذا فأن االئتمان املصريف 
 ياة النشاط االقتصادي.عصب ح
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 31: العدد

 يرتبط االئتمان املصريف واملؤسسات اليت متنحه غالباً بتمويل القطاعات االقتصادية على اختالفها إذ أن 
عجز هذه القطاعات عن متويل املشاريع والصناعات اليت حتتويها كان أحد أهم األسباب لتطور أمهية 

شطتها حنو جتميع املدخرات الوطنية وتقدميها للراغبني كذلك فأن هذه املؤسسات تتجه أن  ،االئتمان املصريف
ة االدخار احمللي من خالل عملية ابالقرتاض ملختلف اآلجال واألغراض كما أهنا تسهم يف زايدة الوعي أبمهي

يعد االئتمان املصريف فعالية مصرفية غاية يف األمهية ومن أكثر الفعاليات تعبئتها واجتذاهبا للمدخرات، 
جاذبية إلدارة املصارف التجارية واملؤسسات املالية الوسيطة األخرى، ولكنه يف الوقت ذاته يعد املصرفية 

اسية، اذ ال تقف أتثرياهتا الضارة على املصرف واملؤسسات املالية الوسيطة من أكثر األدوات االقتصادية حس
هلا ميكن حتقيق اجلزء األكرب و امنا تصل أبضرارها إىل االقتصاد الوطين ان مل حيسن استخدامها، فمن خال

من اجل الوصول اىل هدف البحث فقد مت  .من األرابح و من دوهنا تفقد املصارف دورها كوسيط مايل
لى ثالثة مباحث، تضمن املبحث األول االطار النظري لالئتمان املصريف، يف حني تناول املبحث عقسيمه ت

ة، اما املبحث الثالث فقد تطرق اىل اجلانب العملي وحتليل الثاين اإلطار املفاهيمي والنظري ملشكلة البطال
 .2017-2008دور التوزيع القطاعي ملعاجلة البطالة يف العراق للمدة 

 منهجية البحث:

 أوال: مشكلة البحث
تعاين معظم االقتصادات املتقدمة والنامية من مشكلة البطالة اليت تعد واحدة من أخطر املشاكل 

الوسائل والسبل املستخدمة ملعاجلة هذه املشكلة وهنا يربز التساؤل  تاعية، وقد اختلفاالقتصادية واالجتم
الرئيسي للبحث والذي يدور حول إمكانية استخدام التوزيع القطاعي لالئتمان املصريف وتوجيهه حنو 

 ا أييت:القطاعات الكفؤة يف امتصاص االيدي العاملة الفائضة وميكن صياغة بعض التساؤالت الفرعية وكم
 ؟االئتمان املصريف يعاجل مشكلة البطالة هل ان -1
 ؟ما مدى أتثري االئتمان املصريف يف معاجلة مشكلة البطالة -2
ما هو القطاع االقتصادي الذي يستوعب تشغيل العدد األكرب من االيدي العاملة يف حال توجيه  -3

 ؟االئتمان املصريف حنوه
ليس هلا أتثري يف استيعاب االيدي العاملة يف حال توجيه االئتمان  القطاعات االقتصادية اليتماهي  -4

 ؟املصريف حنوها
 ثانيا: أهمية البحث
 ابراز دور التوزيع القطاعي لالئتمان املصريف يف معاجلة مشكلة البطالة، اذ ان تكمن أمهية البحث يف

اهم يف معاجلة مشكلة البطالة يعد توجيه االئتمان املصريف السيما يف العراق حنو قطاعات اقتصادية ال تس
 على العمالة من االخطاء الشائعة لدى اجلهاز املصريف العراقي، فهناك قطاعات اقتصادية تعتمد بشكل كبري

األجنبية مثل القطاع النفطي، وهذا القطاع ال يساهم يف معاجلة مشكلة البطالة يف حني هناك قطاعات 
والصناعي واخلدمي السيما املشاريع الصغرية واملتوسطة تساهم يف  خدمية وانتاجية أخرى كالقطاع الزراعي



  

 كلة البطالةلالئتمان املصريف ودوره يف معاجلة مشالتو يع القطاعي  

463 

راسة يف توجيه االئتمان املصريف حنو معاجلة مشكلة البطالة بشكل فاعل، ومن هنا جاءت أمهية الد
 القطاعات الفاعلة يف معاجلة هذه املشكلة االقتصادية واالجتماعية.

 ثالثا: هدف البحث
حنو االئتمان املصريف والتعرف على مفهومه وابعاده والتوزيع القطاعي  لى تسليط الضوءعيهدف البحث 

البطالة يف العراق اليت تعد من أبرز  ةف على مشكلهلذا االئتمان يف االقتصاد العراقي من جانب، والتعر 
 املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت يعاين ومنها الواقع العراقي، ومن جانب اخر ومن خالل ذلك ميكن

الوصول اىل هدف الدراسة الرئيسي واملتمثل يف معرفة حقيقة استجابة القطاعات االقتصادية يف االئتمان 
 ومدى أتثري ذلك بنسبه البطالة للسنوات املذكورة. 2008-2017ه املصريف للعراق للمد

 رابعا: فرضية البحث 
إحصائية ومعنوية  ةت دالل)ال توجد عالقة ارتباط ذا (على انهHOفرضيات البحث الرئيسية ) تنص

وكما . تفرعت من هذه الفرضية عشر فرضيات فرعية بني التوزيع القطاعي لالئتمان املصريف ومؤشر البطالة(
 :أييت
1. (HO1): 

إحصائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد ومؤشر  ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل
 .البطالة

2. HO2):) 
إحصائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع التعدين ومؤشر  ةارتباط ذات دالل ال توجد عالقة

 .البطالة
3. (HO3:) 

إحصائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع الصناعات التحويلية  ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل
 .ومؤشر البطالة

4. (HO4:) 
طاع النقل والتخزين لقروض املمنوحة لقإحصائية ومعنوية بني ا ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل

 .واملواصالت ومؤشر البطالة
5. ((HO5: 

إحصائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع  ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل
 .ومؤشر البطالة
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 31: العدد

 سادسا: الحدود املكانية والزمانية 
ود الزمانية فقد مشلت اما ابلنسبة للحد تناول البحث يف حدوده املكانية حالة االقتصاد العراقي،

 من اجل الوصول اىل هدف البحث. 2017-2008السلسلة الزمنية الواقعة بني عامي 
 سابعا: هيكلية الدراسة

األول منهجية  املبحث، تضمن ثالثة مباحثلى ع هفقد مت تقسيم البحثمن اجل الوصول اىل هدف 
الثالث بحث امللتوزيع القطاعي لالئتمان املصريف، اما ل يالنظر اإلطار لثاين  املبحث، يف حني تناول البحث

 .اىل االطار النظري للبطالة فقد تطرق
 االطار النظري لالئتمان المصرفي  :المبحث األول

 أوال: مفهوم االئتمان املصريف
 وسيط ميدمهما يف االقتصاد الوطين، اذ تعمل املصارف ك اً تلعب املؤسسات املالية والنظام املصريف دور 

األسواق براس املال ويتم توفري رؤوس األموال اجلديدة عن طريق حتويل الودائع اىل قروض، مما خيلق فرصا 
(. وُعرَف أيضًا أبنه )عملية يقوم من خالهلا املصرف بوضع Yanelle,2012:294واستثمارات جديدة )

ر مع الفوائد يف املوعد املتفق غ املذكو مبلغ معني من املال حتت تصرف عميله مقابل تعهد األخري برد املبل
(. ويعرف االئتمان املصريف أيضا على انه عالقة اقتصادية بني طرفني دائن 17: 2008عليه )البديري، 

ومدين ويقوم مبقتضاها الدائن بتسليم املال اىل املدين على ان يشرتط علية اعادته بعد مدة معينة ومقابل 
(. ويف تعريف اخر يعرف االئتمان املصريف على انه تلك 2015،22،)على فائدة متفق عليها بني الطرفني

الثقة اليت يوليها املصرف لشخص ما سواء كان طبيعيا ام معنواي أبن مينحه مبلغا من املال الستخدامه يف 
غرض معني خالل مده زمنيه معينة متفق عليها وبشروط معينه لقاء عائد مادي متفق علية وبضماانت 

كما عرف (.  2010:58اسرتداد قرضه يف حال توقف العميل عن السداد )عشيش صرف من متكن امل
االئتمان املصريف على انه القروض اليت متنحها البنوك التجارية لعمالئها من االفراد ومؤسسات والبنوك 

املتولدة  العوائد األخرى، وميثل االئتمان املصريف أكثر جماالت االستثمار جاذبية للبنوك التجارية نظرا لوفرة
 (.30:2012)داود،عنة 

 أهمية االئتمان املصريف :ثانيا
يف حتقيق التنمية االقتصادية عن طريق العديد من اخلدمات اليت تقدمها. لذلك  كبري    ر  للمصارف دو 

فان دورها كوسيط مايل ميكن ان يكون حافزا للنمو االقتصادي. فمن خالل منح االئتمان للجمهور ودعم 
 (. ولكنKolapo et al ,2012:32طة االقتصادية فأهنا تؤدي اىل تسارع وترية النمو االقتصادي )األنش

هناك الكثري من االختالف يف اراء االقتصادين واملالني عن العالقة بني النمو االقتصادي واالئتمان املصريف 
ثريه يف وحدات االئتمان هو ليس هو نفسه يف مجيع املراحل املختلفة من دوره االعمال التجارية. وان أت

االقتصادين يعتقدون انه جمموعة من ال كبري وواضح يف فرته معينة وبعد ذلك تنعكس األدوار، ولكن ما يز 
(. ان للمصارف دورا Manikanda et al ,2012:247ال توجد عالقة بني االئتمان والنمو االقتصادي )

ث هلا دور رئيس يف توفري االئتمان املصريف ومنح التسهيالت اقتصاداي مهما ألهنا الوسيط املايل يف الدول حي
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قتصادية ولكافة الشرائح يف اجملتمع، وهذا ما أسهم يف منو وتطور االئتمانية ملختلف القطاعات اال
االقتصادايت احلديثة يف العامل، وختتلف طبيعة وامهية الدور الذي يقوم به االئتمان تبعا الختالف الظروف 

القتصاد يف املسامهة ودعم ا اً كبري   اً االقتصادية واالجتماعية الرائجة يف العامل. تؤدي املصارف دور السياسية و 
من حيث منوه وتطوره يف كافة الدول ابختالف أنظمتها ويربز من خالل الدور املهم الذي يشغله االئتمان 

فة الشرائح يف اجملتمع، وهذا ما املصريف يف منح التسهيالت االئتمانية ملختلف القطاعات االقتصادية ولكا
طبيعة وامهية الدور الذي يقوم به االئتمان تبعا  منو وتطور االقتصادايت احلديثة يف العامل، وختتلفأسهم يف 

 (.77:2013الختالف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرائجة يف العامل )الدوري والسامرائي، 
 يفاالئتمان املصر تصنيفثالثا: 

تولدة عنه جاذبية وذلك جراء األرابح امليعد نشاط االئتمان املصريف من أبرز أنشطة املصرف وأكثرها 
يف حني تعد القروض من أبرز صور االئتمان، ويتسم االئتمان املصريف مبرونة عالية وبتنوع كبري اذ أيخذ 

 مبا أييت: أنواع ميكن تلخيصها ةلى عدعأنواعا متعددة ومتنوعة، ينقسم االئتمان 
 االئتمان النقدي )املباشر(-1

إدارة االئتمان يف املصارف واألكثر رحبية أيضا، متثل هذه التسهيالت التوظيف األكثر أمهية من لدن 
التسهيالت مبنح مبالغ نقدية لطالب االئتمان الستخدامها اذ تقوم إدارة االئتمان وفقا هلذا النوع من 

 أنواع أبرزها: ةلى عدعتنقسم  واالنتفاع منها بشكل مباشر وهي
 السحب على املكشوف-أ

ائتماان مباشرا، بدأت املصارف مبنحها كتسهيالت لزابئنها من أصحاب يعد هذا النوع من التسهيالت 
احلساب اجلاري، اذ يكون بشكل اتفاقية بني املصرف واملقرتض واليت حتدد اقصى حد لالئتمان املمنوح 

سهيالت يقدمها املصرف لزابئنه ويف حدود سقف زمين معني يستطيع الزبون من املصرف، وهو عبارة عن ت
سحب منه، وذلك بعد االتفاق بينة وبني املصرف على ذلك، ومبا انه اتفاق غري رمسي فمن حق املقرتض ال

 االئتمانية  (Ferrell,2008:494) املصرف الغائه عندما تتدهور اجلدارة.
 خصم االوراق التجارية -ب

جرد االطالع ق التجارية هي أوراق مالية مصرفية قابلة للتداول متثل حقا نقداي وتستحق الدفع مباألورا
(. تعد عملية خصم األوراق التجارية من لدن املصرف نوعا من 2012:66او بعد اجل قصري )الشمري، 

 للمقرتض ميكن له أنواع االئتمان املصريف، وتكون اجال هذه األوراق غالبا دون السنة واليت توفر أمواال
ملساعدة الزبون املقرتض اجليد عندما  استخدامها، وتقوم املصارف عن طريق منح هكذا نوع من التسهيالت

وتتيح املصارف استخدام األوراق التجارية للحصول على مدى واسع من مير بظروف غري مواتية مؤقتا، 
 (.Besley,Brigham,2006:586مصادر االئتمان )

 سلفالقروض وال-ج
ن املقرتض الطرف يعرف القرض ابنة اتفاقية بني طرفني اذ يكون املقرض الطرف األول، يف حني يكو 

الثاين، ويوافق املقرتض على دفع التزامات للمصرف مكونة من مبلغ القرض والفائدة يف الوقت احملدد، لقاء 
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شروط القرض بني املقرضني)املصارف( اإلفادة من مبلغ القرض املمنوح ويف الوقت احملدد له، ودائما ما تكون  
تصنيف أنواع القروض  . وميكن(Besley&Brigham,2006:24واملقرتضني )الزابئن( قابلة للتفاوض )

 املمنوحة اىل عدة أنواع وهي كااليت:
 االجل تصنيف القروض وفق-1

ترتاوح اجاهلا ملصــــريف، و اقروض قصــــرية االجل: ميثل هذا النوع من القروض األكثر انتشــــارا يف العمل  -
ملال العامل ملؤســــســــات ســــد النقص احلاصــــل يف راس ا علىدون الســــنة. وتســــهم هذه القروض غالبا 

االعمال او ملواجهة النفقات اجلارية هلا، ونظرا لقصـر اجل اسـتحقاقها فان أسـعار الفائدة اخلاصـة هبا 
ب بدون ضـــــــــــــــمان تتســـــــــــــــم ابالخنفاض يف العادة، كما يكون هذا النوع من التســـــــــــــــهيالت يف الغال

(Shapir&Sarin, 2009:478). 
 Roseمويل شراء خمزوانت من السلع او لشراء املواد اخلام )وغالبا ما تستخدم القروض قصرية االجل لت

& Hudgins 2013:553). 
قروض متوســـــــط االجل: ترتاوح مدته بني الســـــــنة ومخس ســـــــنوات، وهي متنح بغرض متويل األنشـــــــطة  -

رانجما للســــــــــــــــداد يرتبط ابلتدفقات النقدية احلالية واملتوقعة واليت تظهرها االســـــــــــــــتثمارية، وحيدد هلا ب
 االقتصــــــــــــادية ملشــــــــــــروع املقرتض او االحتياجات احلقيقة اليت ختتص ابلعمل )ابلعجوز،الدراســــــــــــات 

88:2009.) 
قروض طويلة االجل: مت تصــــــــــميم القروض طويلة االجل لتمويل اســــــــــتثمارات االعمال التجارية على  -

ويل، مثل شــــــــــراء معدات او بناء املرافق املادية، اليت تغطي مدة أطول من مخس ســــــــــنوات. املدى الط
تكلفة ميزانية عادة ما تســـــــعى الشـــــــركات لالقرتاض للحصـــــــول على قرض مببلغ مقطوع على أســـــــاس 

مشـــــــروعها املقرتح ومن مث تتعهد بتســـــــديد القرض يف ســـــــلســـــــلة من أقســـــــاط شـــــــهرية او ربع ســـــــنوية 
(Rose&Hugdins, 2013:556). 
 تصنيف االئتمان املصريف وفقا للضماانت املطلوبة:-2

 :(454:2007أنواع وكما أييت )طه،  ةلى عدعوميكن تقسيم االئتمان املصريف وفقا للضماانت املطلوبة 
االئتمان املصريف املضمون: يف هذا النوع من القروض جيب على املقرتض تقدمي الضماانت العينية  -

وتكون الضماانت اما موجودات اثبتة )أراضي، مباين، االالت( او موجودات مالية للحصول على القرض، 
قت يصبح للمصرف احلق يف )أوراق مالية(. وعندما يتعثر املقرتض وال يستطيع دفع ما بذمته ففي ذلك الو 

ب التصرف ابلضمان. وعادة ما تكون مبالغ هذه القروض كبرية لذلك فمن الضروري توافر الضمان املناس
كي تصبح الشركات قادرة على االقرتاض ويف الوقت نفسه توفر نوعا من احلماية للمصرف عن طريق هذا 

 (.,Besley&Brigham.2006:586)الضمان 
 غري املضمون: متنح هذه القروض من دون ضمان او بضمان الشخص ذاته، وتكون االئتمان املصريف -

مبنح هذا االئتمان عن طريق تعهد املقرتضني بسداد  ملخاطر االئتمان، الن املصرف يقوم ةأكثر عرض
القروض اليت حصلوا عليها عندما حيني موعد السداد املتفق علية، وتعد املصارف هذا الوعد كافيا ملنح 

ئتمان هلم نظرا لثقتها يف قيامهم بسداد ديوهنم يف مواعيدها، وغالبا ما يكون زابئن هذا النوع من القروض اال
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ار او رجال االعمال والسيما عند توفر معلومات اترخيية عنهم وعن مسعتهم االئتمانية او ان من كبار التج
من قوة مركزهم االئتماين وذلك يساعد يف تصنيفهم االئتماين يكون ذا نوعية عالية وابلتايل أتكد املصرف 

 (.Ferrell et Al,2008,:494)اختاذ قرار منح االئتمان 
 قطاعتصنيف االئتمان حسب ال-3

 ميكن تقسيم االئتمان املصريف حبسب القطاعات اىل ما أييت:
وردين مستلالقروض التجارية: متنح هذه القروض لتمويل التجارة اخلارجية وذلك عن طريق تقدميها ل-

(. ويف 2009:136واملصدرين من اجل املساعدة يف تسهيل عمليات االسترياد والتصدير )اجلنايب وارسالن، 
وم املصارف أيضا بتقدمي القروض التجارية ابلعمالت األجنبية الن الشركات حتتاج هلذه هذا النوع تق

اذبية من حيث األرابح املتأتية العمالت او الن أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض هي األكثر ج
 (Quiry, et al, 2009:5). منها

وذوي املهن واحلرفيني ويتم منحها الجال  للصناعيني ةالقروض الصناعية: وهي القروض اليت متنح عاد-
متوسطة او طويلة االجل للجهة املقرتضة. ومتنح للشركات لتغطية املخزون ودفع الضرائب وتلبية الوظائف 

(Rose&Hudgins,2013:522.) 
القروض العقارية: يشمل هذا النوع من القروض مجيع الرهوانت طويلة األمد للمباين التجارية  -

وهذه القروض قد تكون اما  (.Lioyd,2006:211كذلك القروض قصرية االجل ملقاويل البناء )والسكنية و 
قروض البناء على املدى القصري، تدفع يف غضون أشهر كمشروع اكمال بناء، او الرهون العقارية طويلة 

لكات العقارية. سني املمتسنة من اجل توفري التمويل الدائم القتناء او حت 30-50االجل اليت قد متتد اىل 
وتعد القروض العقارية واحدة من القروض األسرع منوا يف اغلب دول العامل املتقدم، اذ تصل اىل ما يقرب 
من ثلث مجيع موجودات املصارف. ولسوء احلظ فان مثل هذه القروض تكون من بني اخطر اشكال 

 .(Rose&Hudins,2013:613)االئتمان املمنوح للزابئن 
عية: تربز أمهية هذا النوع من القروض يف النشاطات الزراعية اذ متنح للمزارعني لغرض قروض الزراال -

شراء األمسدة والبذور وعادة تكون قصرية او متوسطة االجل، ويف الوقت نفسه تكون خماطرها عالية كوهنا 
اد احملاصيل ودعم زراعة وحص ( ومتنح للمزارعني للمساعدة يف2012:103تتأثر ابلتقلبات املومسية )اجلميل، 
 (.Rose&Hudins.2013:522التغذية والعناية ابلثروة احليوانية )

 االئتمان التعهدي )شري املباشر(: -2
هو عبارة عن ائتمان يقدم للعميل يف حالة عدم التزامه ابلتعهدات املتفق عليها ووفائه ملبلغ القرض يف 

 (:69:2006كراجة واخرون،ليم  يت)عبد احللى عدة انواع وكاالعويقسم  ،الوقت احملدد
 من اهم اشكال التسهيالت االئتمانية  الكفاالت املصرفية )خطاابت الضمان(: هي-أ

املصرفية وهي عبارة عن عقد كتايب يتعهد مبقتضاه البنك )مصدر الكفالة( بضمان أحد عمالئه بناء 
مبناسبة التزام ملقى على عاتق املستفيد( على طلبة يف حدود مبلغ معني وملدة معينة اجتاه طرف اثلث )

 .العميل املكفول وضماان لوفائه ابلتزاماته اجتاه ذلك الطرف
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يف تسري التجارة العاملية من خالل توفري أدوات االدخار  كبري    ر  هلا دو  االعتماد املستندي: املصارف-ب 
ترتيب غري قابل لإللغاء  تماد هو أيواملدفوعات، وعمليات االسترياد والتصدير عرب احلدود الوطنية فاالع
عاما ويستخدم على نطاق واسع  150يشكل تعهدا واضحا للمصرف املصدر وقد مت تطويره منذ أكثر من 

يف تعزيز املعامالت التجارية الدولية، حيث تعمل كجسر بني املشرتي والبائع واليت يتعهد املصرف مبوجبها 
عينة، مبا يف ذلك مستندات الشحن ويف الظروف مستندات م بدفع سعر الشراء للمعاملة مقابل تسليم

 ما يكون املشرتي يفضل الدفع عن استالمه الفعلي للبضائع او مستندات امللكية. ةالعادية عاد
بينما يفضل البائع تسليم البضاعة او املستندات املعنية للمشرتي فقط. بعد حصوله على السداد 

(2013:675, Rose & Hudgins.) 
 نية حديثة:أنواع ائتما -

 مع تطور العمل املصريف ظهرت أنواع جديدة وحديثة لالئتمان، فيما يلي بعض هذه النماذج:
 :البيع التأجريي-أ

يعد أحد أنواع البيع ابلتقسيط إذ يتم دفع قيمة السلع خالل مدة حمدد ووفقاً لرتتيبات خاصة إذ يقوم 
ر بسداد قيمة السلع على شكل أقساط شهرية أو املستأج املصرف بتمويل البائع على أن يقوم املشرتي

(. وغالباً ما يستعمل هذا النوع 2005:64،وتبقى ملكية السلع اتبعة للمصرف خالل مدة التأجري )الياس
لتمويل شراء السيارات إال أن بعض املصارف مازالت متنحه لتمويل السلع االستهالكية املعمرة، ويف حال 

و املستأجر يف دفع األقساط الشهرية حيق للمالكً  املصرفً  ابختاذ ل املشرتي أوجود أي قصور من قب
اإلجراءات القانونية السرتجاع السلعة أو املطالبة ابملبالغ املتأخرة وأهناء العقد، وعادة ما يكون الدفع عن 

 ع كامل مبلغطريق النقد املباشر أو احلساب اجلاري مع أمكانية تسوية العقد يف أي وقت من خالل دف
 .(Edwards,2004, 375)السلعة وضمن الشروط املتفق عليها يف العقد

 التأجري التمويلي:-ب
عبارة عن تقنية للتمويل تستخدمها املصارف واملؤسسات املالية املتخصصة للحصول على أصول منقولة 

اء مدة العقد صل عند انتهأو عقارات ومن مث أتجريها إىل مؤسسة أخرى واليت بدورها تقوم إبعادة شراء األ
إذ يكون للمستأجر ثالثة خيارات: إما أن ميتلك األصل ابلثمن املتفق عليه، أو القيام بتجديد العقد ملدة 

 (.2005:5قصرية أو إعادة األصل إىل املؤسسة املؤجرة )مصطفى وآخرون، 
 :بطاقات االئتمان-ج 

اليوم هي من أفضل أشكاله أصبحت يف النصف الثاين من القرن العشرين واجهة ملنح االئتمان و 
املستخدمة إذ تعد هذه البطاقات من األدوات الشخصية للزبون إال أن بعض املنظمات مسحت لعامليها 

الئتمان وبطاقات ا( Edwards ,2004:47)استخدامها لتسهيل مدفوعاهتم الضرورية مثل النقل والوقود 
(credit cardهي أداة بالستيكية متنح صاحبها حداً أقص ) ى مسموحاً لالئتمان من خالل البطاقة واليت

وحتمل هذه البطاقة العديد من املزااي للمصرف إذ تساعد على  ،تعد منفصلة عن حساب الزبون اجلاري
 (.65 :2005 ،من حامليها )الياسمن خالل الفوائد املستحصلة  جذب الزابئن وتعد مصدراً مميزاً لألرابح
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 املخاطر االئتمانية رابعا:

 اطر عدم السداد:  -أ
يرتبط هذا النوع من املخاطر جبودة األصول واحتماالت العجز عن السداد. حيث ان هنالك صعوبة 

وحمدودة وكلما  ةكبرية تواجه عملية تقيم اشكال األصول بسبب ان املعلومات املتاحة واملنشورة تكون اندر 
ه خماطرة عدم السداد او تعثر البنك واليت ملرحبة فانة بذلك يواجااستحوذ املصرف على أحد نواع األصول 

تتمثل بعجز املقرتضني عن تسديد األصول ابإلضافة اىل الفوائد يف تواريخ االستحقاق وحسب الشروط 
 عليها.املتفق 

ؤثر على صايف الدخل، وهناك أنواع خمتلفة من األصول ويكون خطر االئتمان هو املتغري األساسي امل
ث عجز عن السداد فيها ومشل هذه البنود ما هو ضمن امليزانية مثل السندات اليت تتميز ابحتمال حدو 

والقروض وما هو خارج امليزانية مثل االعتمادات املستدينة او خطاابت الضمان القروض هي أكرب هذه 
ات قدر من خماطر االئتمان، فالتغري يف الظروف االقتصادية العامة وبيئة العملياألنواع واليت تصنف أبكرب 

ومن الصعب التبوء يف  التشغيلية للمصرف تؤثر على التدفقات النقدية املتاحة خلدمة الدين او السداد،
ف وصايف الزبون على إعادة الدين ختتلف وفقا للتغريات اليت تطرأ على التوظي ةالظروف اضافة اىل ان قدر 

قرض على حدة لتقييم قدرة املقرتض  ثروة الزبون وهلذا السبب تتجه املصارف حنو حتليل االئتمان لكل طلب
على إعادة الدين ولسوء احلظ فان القدرة علة سداد القروض تنهار لدى املقرتض قبل ان تظهر املعلومات 

حيث قدرهتا على تنوع خماطر االئتمان حسب احملاسبية بوقت طويل، تتميز املؤسسات املالية عن االفراد من 
 (.Koch&Scott 2003:119قانون االعداد الكبرية )

  : اطر البلد -ب
وهي املخاطر اليت تنشأ عن احتمالية التعرض للخسارة بسبب التعامل مع احد البلدان اليت ميكن ان 

واملعروفة بتمويل اإلرهاب  تعاين من سوء الظروف االقتصادية، وسوء األوضاع السياسية واالجتماعية
زامات، وعدم استقرار العملة نتيجة ختفيض قيمة العملة من والسمعة السيئة للبالد بعدم الوفاء او سداد الت

مة ما بني مدة ء(. وخماطر السيولة تنشا نتيجة لعدم املواKoch&Scott 2003:122خالل البنوك املركزية )
ابعة االحنرافات بني املتوقع واحلايل من فائض النقد، وعدم متابعة االستحقاق األصول واملطلوابت، وعدم مت

يفت الذي يبني احلساابت اجلارية للبنك لدى البنوك املراسلة فيما يتعلق ابلعمالت األجنبية كشف السو 
، وفقدان الفرصة البديلة، واخنفاض أرابح البنك واالاثر الناجتة عن سوء إدارة السيولة ورفع كلفة األموال

 (.Koch&Scott 2003:123بسبب عدم توظيف هذه األموال )
تيجة لعوامل داخلية وخارجية، وتشمل العوامل الداخلية على ضعف التخطيط وتظهر خماطر السيولة ن

للسيولة، وسوء توزيع األصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة، واالنتقال املفاجئ لبعض 
زمات احلادة وركود االقتصادي اليت تنشا يف أسواق راس االمل كل من تشااللتزامات. اما العوامل اخلارجية 

 (.Saunders&Cornett 2002:521املال )
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وان إدارة خماطر السيولة تتم من خالل تنويع مصادر أموال البنك، ودراسة األصول يف إطار سياسة  
قابلة للتسييل يف السوق  نقدية تتمثل يف الحتفاظ يف الرصيد معقول من السيولة، وهنالك أدوات مالية

ك، حيث ان االحتفاظ بنسبة معينة من الودائع وتوزيع املايل، والتدقيق اليومي ألوضاع السيولة لدى البن
التمويل، وتنويع قرارات التمويل املمنوحة للعمالء، وتنويع مدة استحقاق االقساط وتغطية العجز احلاصل 

ركزي او البنوك األخرى، وعدم الرتكيز على عميل معني او االقرتاض من البنك امليف السيولة من خالل 
 ومعاجلة فائض السيولة. جمموعة من العمالء،

 السوق: اطر  -ج
املخاطر احملتملة واحلالية اليت هلا أتثري على كل من صايف الدخل والقية السوقية مللكية محلة  تتمثل

خالل التحركات او التغريات يف معدالت السوق واالسعار وهي خماطر منتظمة ينعكس  أاألسهم واليت تنش
تزامات وتتمثل خماطر السوق يف كل من خماطر تسعري األصول وخماطر أتثريها على كل من األصول واالل

 (.Santomero&Babbel 2004:525معدالت أسعار الفوائد ومعدل أسعار الصرف )
مة ما بني استحقاق األصول ءلفوائد: وهي اليت تنشأ بسبب عدم املواخماطر معدالت أسعار ا-أ

(، Rose&Hudgins 2005:163تمان او إعادة االستثمار )واملطلوابت، وابلتايل اختالف كلفة إعادة االئ
وتشري خماطر معدل الفائدة اىل التغري األساسي يف صايف دخل فائدة البنك والقيمة السوقية حلقوق امللكية 

 (.Koch&Scott 2003:124الفائدة السوقية )قارنة مع التغريات اليت ستحصل يف معدالت ابمل
هذه املخاطر نتيجة التغريات اليت حتصل يف أسعار األصول وبشكل  خماطر تسعري األصول: وتنشأ-ب

 وتعتمد على عده عوامل داخلية منها هيكل التمويل، وعوامل خارجيةخاص حمافظ االستثمار واالئتمان، 
 (.Koch&Scott 2003:124أخرى مثل الظروف االقتصادية )

، وحدوث تذبذب يف أسعار العمالت خماطر أسعار الصرف: تنشأ نتيجة تعامل العمالت األجنبية-ج
يت يكون هلا أتثري على األصول وااللتزامات املسعرة ابلعمالت األجنبية واألنشطة خارج امليزانية، وتزداد لوا

معدالت أسعار صرف العمالت األجنبية عندما تكون مبالغ األصول ختتلف عن  تغري يف لعندما حيص
أي تغري حيصل يف معدالت الصرف تكون نتيجة خسارة او ربح  االلتزامات كنتيجة الختالف العملة، فان

 .(Koch&Scott 2003:124األسهم )ويظهر أتثريها على القيمة السوقية مللكية محلة 
 النظري للبطالة المبحث الثاني: اإلطار 

 أوال: مفهوم البطالة
من طرف الباحثني  تعد البطالة من املواضيع اليت استولت على جزء كبري من االهتمام والدراسة

واالقتصاديني، حيث تعددت النظرايت االقتصادية اليت حاولت تفسري هذه الظاهرة من خالل تعمق 
من مث التقليل من معدالت البطالة وابلتايل تعد من األحباث، سعيا من هذه الدول اىل رفع حجم العمالة و 

 السياسات االقتصادية.ضعي اهم األهداف االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمخططني ووا
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تعرف البطالة أبهنا، احلالة اليت ال يستطيع فيها االفراد ممارسة النشاط االقتصادي خالل مدة زمنية 
يف سن العمل وقادرين عليه وراغبني فيه وابحثني هتم ابلرغم من كوهنم معينة نتيجة لعوامل خارجة عن اراد

 (.2012:82عنه وهذا ما يسمى ابلبطالة الكاملة )حسني،
بينما عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل ))ابنه ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال 

وى أجر سائد لكنه ال جيده(( )املصبح، عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مست
2008:3.) 

غبني يف العمل ولكنهم مل جيدوه تعرف البطالة على اهنا حالة وجود اشخاص قادرين وراكما ميكن ان 
 (.183:2007)القريشي، 

ويراها طاقة واخرون ابهنا الفرق بني كمية العمل املطلوبة وكمية العمل املعروضة )طاقة واخرون، 
141:2008.) 

( البطالة "ابهنا التعطل والتفرغ من العمل ويعين تعطل وتفرغ فهو 155:2014 ،وقد عرف )العيسى
 .اي ألجراء او لغري االجراءالبطالة على اهنا كل توقف عن النشاط اراداي او اجبار  بطال". وأيضا عرفت

 ثانيا: انواع البطالة
 وهي كااليت:لى عدة أنواع عيقسم االقتصاديون البطالة 

 :البطالة الدورية-1
ترتفع حيث  ويعين هبا البطالة املرتبطة ابلدورات االقتصادية اليت تتعرض هلا النشاطات االقتصادية،

والركود ويرجع السبب يف ذلك اىل تقليل الطلب الكلي الذي يؤدي البطالة يف مرحلة االنكماش والكساد 
واخنفاض درجة االستخدام وتقليل البطالة يف حالة  استخدام الطاقة اإلنتاجية يف االقتصاد، اىل ضعف

واستخدامها وتسمى هذه البطالة االزدهار واالنتعاش، حيث ترتفع النشاطات االقتصادية ويزداد انتاجها 
 (.355،:2006لة العابرة وهي تظهر يف الدول املتقدمة )خلف، أيضا ابلبطا

 البطالة االحتكاكية:-2
 وهي التوقف املوقت عن العمل نتيجة االنتقال من وظيفة اىل أخرى او البحث عن وظيفة أخرى

(Robert Elucas,1978,354.) 
اسبة او يبحثون عن وظيفة ىل وجود افراد قادرين ويبحثون عن وظيفة منويشري هذا النوع من البطالة ا 

أفضل من سابقتها يف الوقت الذي توجد فيه وظائف تناسب أعماهلم وخرباهتم ومهاراهتم، اال اهنم مل يلتحقوا 
 هبا نتيجة عدم معرفتهم هبذه الوظائف او أبماكن وجودها، يتكون هذا النوع من البطالة بسبب التغريات

 (.17:2005ة )جنا،احلاصلة يف سوق العمل او يف القوة العامل
 البطالة اهليكلية:-3

هذا النوع من البطالة بسبب عدم التوافق بني الكفاءات وفرص العمل املتاحة عندما تتغري أمناط  أينش
العاملة  (. وتعرف البطالة اهليكلية على اهنا حالة تعطل جزء من القوىBegg,2002:217)الطلب واإلنتاج 
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ات متطلبات بنية وهيكل االقتصاد الوطين عن نوع وطبيعة العمالة بسبب التطورات اليت تؤدي اىل تغري  
 (.268:2002،املتوفرة، لذلك تسمى ابلبطالة البنيوية )الوزين والرفاعي

 البطالة االختيارية والبطالة االجبارية-4
قيام جمموعة على البطالة اليت تعزى مباشرة اىل وصف اطلقه االقتصادي اإلجنليزي "جون ما ينرد كيرت" 

من العمال بسحب خدمه عملهم، نظرا ال هنم اال خيتارون العمل أبقل من مكافأة حقيقية معينة 
(K0hli,1999:90.) هِ وأيضا عرفت البطالة االختيارية على اهنا احلالة اليت ينحسب فيها شخص من عمل 

وال يرغبون فيه عند األجور اىل وجود افراد قادرين على العمل، مبحض أرادته ألسباب عديدة فهي تشري 
السائدة رغم توفر الوظائف هلم، مثل الفقراء املتسولون واالغنياء العاطلون واألشخاص الذين تركوا وظائف 
كانوا حيصلون على أجور عالية فيما ال يرغبون يف االلتحاق بوظائف مشاهبة أبجور اقل، لتعودهم على 

 (.221:2004املرتفعة. )أبو السعود، األجور 
 البطالة املقنعة-5

ميكن تعريف البطالة املقنعة على اهنا التحاق بعض األشخاص بوظائف معينة، يتقاضون عليها اجورا 
(. 268:2002 نتيجة اسهامهم يف إنتاجية العمل، فالتخلي عنهم ال يؤثر على حجم اإلنتاج )الوزين والرفاعي،

 الكمية املنتجة.ها دون أتثري من مواقع اإلنتاج عن فهي عمالة يتم سحب
لحوظة حيث ختتلف عن األنواع األخرى املتعرف كذلك البطالة املقنعة على اهنا البطالة املسترتة غري 

يف طبيعتها واليت تكون ظاهرية يف مجيعها، يف حني تكون البطالة املقنعة غري ظاهرة كون ان الفرد ال يكون 
عمل فيها ظاهراي لكنها، وليست صرحية وواضحة وتعد ضمن القوى العاملة وميارس ال عاطال عن العمل،

 (.258:2005كاألنواع األخرى )داود واخرون،
 البطالة املو ية وبطالة الفقر-6

بعض القطاعات االقتصادية تتطلب اعداد كبرية من العمال مثل السياحة والزراعة والبناء وغريها. 
العاملني هبذه القطاعات وهلذا تظهر ما تعرف د انتهاء املوسم، مما يتطلب إحالة يتوقف النشاط فيها عن

ابلبطالة املومسية، ميكن تفادي النوع هذا من البطالة ابخنراط العاملني او تدرهبم على اعمال ميكن مزاولتها 
 اإلنتاجي للسعلة.بعد االنتهاء املوسم اإلنتاجي للسعلة اليت يعملون هبا املوسم 

د كبري والفرق الوحيد بينها يتمثل يف كون البطالة املومسية تكون النوع يشبه البطالة الدورية اىل ح هذا
 .قصرية املدىيف مدة 

اما ابلنسبة لبطاله الفقر فهي تلك الناجتة بسبب النقص احلاصل يف التنمية، والغالب يف هذه البطالة 
دول القليلة النمو ر والدائم، هذه البطالة تسود يف الان األشخاص ال جيدون يف حميطهم فرصة للعمل املستم

واليت يسودها ضعف التنمية والركود )واملنهكة اقتصاداي( كما يتكون لدى افرادها ميل للهجرة اخلارجية 
وعلية تعرف هذه الدول )دول االرسال( وتعرف الدول املوظفة هلذه العمالة )دول االستقبال( )الوزين 

 .(270:2002والرفاعي،



  

 كلة البطالةلالئتمان املصريف ودوره يف معاجلة مشالتو يع القطاعي  

473 

في  هالعراق ودورلالئتمان المصرفي في التوزيع القطاعي  :المبحث الثالث

 معالجة مشكلة البطالة

استخدامه قد  ءاالئتمان املصريف من اهم مصادر متويل للقطاعات االقتصادية املختلفة، وإذا سي دعيُ 
الة االفراط يؤدي اىل حيدث اضرار كبرية يف االقتصاد فاالئتمان يف حالة انكماشه يؤدي اىل كساد ويف ح

زايدة التضخمية، ذلك يقتضي ان يكون مستوى االئتمان املصريف متوافقا مع احلاجات الفعلية للنشاط 
لة التوافق بني ما يقدم من االئتمان االقتصادي ومتناسبا مع خطط التنمية االقتصادية، وال يضمن حا

سياسة مصرفية وائتمانية منسجمة مع االحتياجات املصريف وعملية التنمية االقتصادية وحاجاهتا اال وجود 
الفعلية للقطاعات االقتصادية املختلفة املتكاملة مع السياسات االقتصادية االخرى، الن عدم وجود سياسة 

ؤدي فقط اىل فقدان االستقرار االقتصادي وامنا ايضا اىل سوء ختصيص املوارد ائتمانية متكاملة وواضحة ال ي
فية وابلتايل اختالف يف معدالت النمو للقطاعات االقتصادية املختلفة، وهنا يفقد االئتمان االئتمانية املصر 

 (1) اجلدول .(2000:185احد معوقاهتا )الزبيدي، دعاملصريف أمهيته يف التنمية االقتصادية بل يُ 
 (2008-2017)بل املصارف التجارية للفرتة من قالتوزيع القطاعي لالئتمان النقدي املمنوح من 

زي العراقي، دائرة اإلحصاء لبنك املركالتقارير الدورية ل من اعداد الباحث ابالعتماد على املصدر: النسب

 واألحباث، النشرة اإلحصائية السنوية، اعداد متفرقة.

لزراعة قطاع ا السنوات
 والصيد

 قطاع
 التعدين

 قطاع
الصناعة 
 التحويلية

 قطاع
النقل والتخزين 

 واملواصالت

 قطاع
خدمات 

 اجملتمع
2008 6.86 0.01 7.60 3.13 17.97 

2009 7.33 0.00 7.27 1.98 22.04 

2010 4.87 0.00 4.57 1.65 49.77 

2011 6.41 0.00 12.31 4.38 38.15 

2012 5.98 0.00 5.19 6.58 37.58 

2013 6.04 0.02 5.28 0.39 34.88 

2014 5.78 0.06 5.85 2.79 35.82 

2015 5.55 0.00 6.52 2.22 38.92 

2016 5.72 0.00 4.99 7.46 39.02 

2017 4.59 0.00 4.56 6.96 38.76 
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العراقية بفرعيها يبني اجلدول أعاله نسب التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي املمنوح من قبل املصارف  
ومركزا  اىل القطاعات االقتصادية وكما يبدو من خالل اجلدول ان االئتمان كان موجها احلكومي واألهلي

قطاعات اقتصادية قد استحوذت على اجلزء  ةعلى قطاعات اقتصادية معينة وميكن القول ان هنالك ثالث
وبنسب متفاوتة وابرز تلك القطاعات هو ( 2008-2017األكرب من االئتمان املمنوح خالل األعوام من )

( وسجلت اقل 49.77ر )( مبقدا2010قطاع اخلدمات اذ بلغت اعلى نسبة يف هذا القطاع هي يف عام )
وهذا يبني االهتمام هبذا القطاع مقارنة  (17.97بلغت ) وقد (2008) يف عامنسبة مقدمة هلذا القطاع 

االئتمان املوجه هلا ائتمان منخفض  صادية األخرى فقد كانما ابقي القطاعات االقتأابلقطاعات األخرى. 
ان هنالك قطاعات االقتصادية  (1خالل اجلدول )مقارنة مع قطاع اخلدمات او ائتمان معدوم فنالحظ من 

وقد  (2009وهي قطاع الزراعة والصيد فقد بلغت على نسبة من االئتمان النقدي املمنوح له يف عام )
( وهذا ما يدل تراجع الدعم املقدم اىل 2017اقل نسبة ائتمان له يف عام)(كما سجلت 7.33بلغت )

أي اهتمام هبذا القطاع وهذا واضح من خالل النسب املوجودة يف  هذا القطاع اما قطاع التعدين فال يوجد
وكذلك قطاع الصناعات التحويلية فقد بلغت اعلى نسبة ائتمان موجه اىل هذا القطاع عام  (1اجلدول )

( 4.56( اىل )2017( وكذلك تراجع الدعم هلذا القطاع حىت وصل عام )12.31وقد بلغت ) (2011)
( 2016ن واملواصالت فقد بلغت اعلى نسبة ائتمان ممنوح هلذا القطاع يف عام )اما قطاع النقل والتخزي

لغت ( وقد ب2013( كما سجلت اقل نسبة ائتمان اىل هذا القطاع يف عام )7.46وقد بلغت النسبة )
يف النسب املمنوحة اىل تلك القطاعات  ( ان هناك تفاواتً 1( ومن املالحظ من خالل اجلدول )0.39)

وبتايل تؤثر على النهوض هبذه القطاعات واستيعاب االيدي العاملة وزايدة اإلنتاج وبتايل تطور  االقتصادية
 .القطاعات االقتصادية املذكورة

 اراهتومؤثيف العراق  واقع البطالة -اثنيا
تعد البطالة من املشاكل اخلطرية، ولعل خطرها االجتماعي أكرب من خطرها االقتصادي، فمشكلة 

مالحظة لالقتصادات األقل منوا ومنه الدول العربية كافة والعراق بشكل خاص ويعود ذلك اىل البطالة مسة 
اعدادها من قبل اجلامعة  خلل يف هيكلية االقتصاد العراقي كما مر سابقا، اذ جاء يف دراسة علمية مت

الدول العربية حتت % وان نسبة سكان 1.7العربية، ان نسبة الفقر يف البلدان العربية يزداد سنواي مبعدل 
دوالر سنواي. يتسم االقتصاد العراقي  1500فنصيب دخل الفرد ال يتجاوز %( 36)خط الفقر يتجاوز 

امجايل عوائد الصادرات، كذلك يعاين  من (%95ابختالل هيكليي النفطي يهمني على جممل القطاعات )
وهيمنة املدخالت االنتاجية املستوردة، من تفاقم مشكلة املديونية اخلارجية، وحمدودية مصادر االستثمار، 

( كما يف 69:2009التحدايت، السيما حتدي البطالة )هاشم واخرون، ةوابلتايل غري قادر على مواجه
 (:2اجلدول )

 (2008-2017) للمدةمعدالت البطالة يف العراق ( امجايل 2جدول )
 السنوات البطالة%

15.34 2008 

13.28 2009 
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 لسنوات خمتلفة الدويل تقاريرالبنك املصدر: 
( وهذه النسبة قد اخنفضت 15.34%كان )  2008( ان معدل البطالة يف عام 2يتضح من خالل اجلدول)

ويعزى ذلك اىل توجه الدولة اىل  2009%( يف عام 13.28يف األعوام الالحقة اذ سجلت نسبة البطالة )
البطالة عن طريق توظيف اعداد كبرية يف مؤسسات الدولة العامة والسيما وزارة الداخلية  العمل على ختفيض

 .دفاع، كما بقى العراق يعاين من البطالة ولكن بدأتوال
( 7.95ىل )ا (2016( حىت وصلت يف هناية عام )11.23من ) 2010معدالت البطالة تنخفض بعد عام 

بشكل عام معدالت  ةاألوضاع االقتصادي وكذلكالسياسات املرتاكمة  بسببابالرتفاع  بدأتوبعدها 
وهذا مؤشر خطري يبني ارتفاع يف مستوى البطالة  2017لة يف عام البطا (%9.24البطالة كما جلت نسبة )

ت االقتصادية املذكورة يف وهذا ينعكس على الوضع العام للبلد وخصوصا على فعالية القطاعا اتدرجيي
اهلجرة اىل خارج البلد  تاىل األسباب أعاله تزايد من عدة أسباب كما اسلفنا ابإلضافة أالبحث وهذا ينش

 .حبثا عن فرص العمل ابإلضافة االزمات اليت مر هبا البلد يف تلك السنوات

 (2008-2017( معدل ومنو البطالة يف العراق خالل املدة )4شكل )
 البنك الدويل، لسنوات خمتلفة. املصدر:

 عالقات االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة  لاثلثا: حتلي
ث يف هذا املبحث اختبار الفرضيات اليت انبثقت عن الدراسة، من خالل اختبار فرضيات هدف الباح

حقق من شرط االرتباط واختبار فرضيات التأثري بني متغريات الدراسة، ولقد أجري الباحث اختبار الت
 .البياانتخضوع 

االختبار االحصائي الذي  ( ملا هلذا االختبار من أمهية يف حتديد نوعNormality testللتوزيع الطبيعي )
سيتم اعتماده الختبار فرضيات الدراسة، فعند خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي سيستخدم الباحث أساليب 

يف حال عدم خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي فتستعمل الباحث (، اما Parametric testاالختبار املعلمي )

11.23 2010 

8 2011 

8.24 2012 

7.90 2013 

7.55 2014 

7.72 2015 

7.95 2016 

9.24 2017 
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(. علما ان قياس عالقات التأثري تعتمد بشكل Non.parametric.testأساليب االختبار الالمعلمي ) 
 كامل على االختبار املعلمي.
( كونه من اهم أنواع اختبارات التوزيع الطبيعي، Kolmogorov-Smirnovاستخدم الباحث اختبار)

 ( نتائج االختبارات:3ويبني اجلدول )
 البحث( اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات 3جدول )

 اديةاالقطاعات االقتص
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

 *0.200 10 0.139 قطاع الزراعة والصيد

 0.100 10 0.381 قطاع التعدين

 *0.200 10 0.213 قطاع الصناعات التحويلية

 *0.200 10 0.200 النقل والتخزين واملواصالتقطاع 

 0.064 10 0.282 قطاع خدمات اجملتمع

 SPSS Var.23نتائج الربانمج االحصائي ابالعتماد على نتائج  الباحثاملصدر: اعداد 
( كانت معنوية عند مستوى Kolmogorov-Smirnov)ان مجيع قيم اختبار  (3)يتبني من اجلدول 

 املعلمي.يعين خضوع بياانت الدراسة للتوزيع الطبيعي مما حيقق شرط االختبار %(، وهذا 5أكرب من )
  اختبار فرضيات االرتباط بني متغريات الدراسة وال:أ

(، SPSS V.23(، من خالل الربانمج االحصائي )Pearsonاستخدم الباحث معامل االرتباط البسيط )
 من فرضيات فرعية، وعلى النحو االيت: لغرض اختبار الفرضية الرئيسة األوىل وما تفرع عنها

على أنه )ال توجد عالقة ارتباط ذات دالله إحصائية ومعنوية بني  صالفرضية الرئيسة األوىل: وتن
. ولقد تفرع عنها عشر فرضيات فرعية وكما القروض املمنوحة لقطاعات اقتصادية خمتارة ومؤشر البطالة(

 مبني يف ادانه:
د إحصـــــــــــــائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصـــــــــــــي ةت داللال توجد عالقة ارتباط ذا .1

 .ومؤشر البطالة
إحصـــــــــــائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع التعدين ومؤشـــــــــــر  ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل .2

 .البطالة
ت إحصــــــــــــــــائيـة ومعنويـة بني القروض املمنوحـة لقطـاع الصـــــــــــــــنـاعا ةال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـ .3

 .التحويلية ومؤشر البطالة
إحصـــــــــــــــائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين  ةال توجد عالقة ارتباط ذات دالل .4

 .واملواصالت ومؤشر البطالة
إحصـــــــــــــــائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع  ةعالقة ارتباط ذات دالل دال توج .5

 .ومؤشر البطالة
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ها الفرضية الفرعية ( اليت ضمنتPearson( مصفوفة قيم معامالت االرتباط البسيط )4يظهر اجلدول )
 فرعية.األوىل وما تفرع عنها من فرضيات 

 الفرضية الفرعية األوىل( قيم عالقات ارتباط 4جدول )

 SPSSملصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي ا
الفرعية األوىل وما تفرع منها  الذي اخترب الفرضية( مصفوفة االرتباط ومستوى املعنوية 4يظهر جدول )

 أبن عالقات االرتباط وكما يلي:من فرضيات 
كــانــت قيمــة عالقــة االرتبــاط بني القروض املمنوحــة لقطــاع الزراعــة والصـــــــــــــــيــد ومؤشـــــــــــــــر البطــالــة  .1

(، وهي قيمة موجبة، وتدل إجيابية العالقة بينهما اهنما يتحركان بنفس االجتاه ســـــــــــــــواء 0.471)
عليه يســـــــــتدل الباحث  .%1% او 5اال اهنا مل تكن معنوية عند مســـــــــتوى زايدة او االخنفاض ابل

إحصـــــــــــــــائية  ةمبعىن )ال توجد عالقة ارتباط ذات داللعلى عدم رفض الفرضـــــــــــــــية الفرعية األوىل، 
 ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد ومؤشر البطالة(.

 (،0.221-) اع التعدين ومؤشـــــــــــــــر البطالةكانت قيمة عالقة االرتباط بني القروض املمنوحة لقط .2
العالقة بينهما اهنما يتحركان ابجتاه متعاكس ســـــــواء ابلزايدة او  ةوهي قيمة ســـــــالبة، وتدل ســـــــالبي

%. عليه يســــــــــتدل الباحث على عدم 1% او 5مســــــــــتوى  اهنا مل تكن معنوية عند االخنفاض اال
إحصـــــــــــائية ومعنوية بني  ةط ذات داللرفض الفرضـــــــــــية الفرعية الثانية، مبعىن )ال توجد عالقة ارتبا

 القروض املمنوحة لقطاع التعدين ومؤشر البطالة(.
عات التحويلية ومؤشــــــــــر البطالة كانت قيمة عالقة االرتباط بني القروض املمنوحة لقطاع الصــــــــــنا .3

%. عليه 1% او 5عند مســـــــتوى (، وهي قيمة موجبة وضـــــــعيفة جدا، ومل تكن معنوية 0.089)
دم رفض الفرضــــــــــــــية الفرعية الثالثة، مبعىن )ال توجد عالقة ارتباط ذات يســــــــــــــتدل الباحث على ع

 شر البطالة(.إحصائية ومعنوية بني القروض املمنوحة لقطاع الصناعات التحويلية ومؤ  ةدالل

 املستقل
صيد املعتمد
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 *-0.660 -0.25 0.089 -0.221 0.471 مؤشر البطالة

Sig. .169 .540 .807 .489 .038 

N 10 10 10 10 10 
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كانت قيمة عالقة االرتباط بني القروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين واملواصــــــــــــالت ومؤشـــــــــــر  .4 
ســالبة، تدل ان العالقة بينهما اهنما يتحركان ابجتاه متعاكس ســواء وهي قيمة  (،0.25-البطالة )

دل الباحث %. عليه يســـــــــت1% او 5ابلزايدة او االخنفاض اال اهنا مل تكن معنوية عند مســـــــــتوى 
إحصـــــــــــــــائية  ةالفرعية الرابعة، مبعىن )ال توجد عالقة ارتباط ذات داللعلى عدم رفض الفرضـــــــــــــــية 

 .(والتخزينقطاع النقل ومعنوية بني القروض املمنوحة ل
-)البطالة كانت قيمة عالقة االرتباط بني القروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع ومؤشـــــــــــــــر  .5

العالقة بينهما اهنما يتحركان ابجتاه متعاكس ســـــــــــواء  ةبيوهي قيمة ســـــــــــالبة، وتدل ســـــــــــال (،0.66
احث على رفض %. عليه يســتدل الب5مســتوى ابلزايدة او االخنفاض وكانت العالقة معنوية عند 

إحصـــــــــــائية ومعنوية بني القروض  ةالفرضـــــــــــية الفرعية الثامنة، مبعىن )توجد عالقة ارتباط ذات دالل
 البطالة(.املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع ومؤشر 

 ثانيا: اختبار فرضيات التأثري بني متغريات الدراسة
اسة، وطبقا ملا ورد يف الفرضية هدف الباحث من هذه الفقرة اختبار عالقات التأثري بني متغريات الدر 

الرئيسة الثانية وما تفرع عنها من فرضيات من خالل استخدام معامل االحندار البسيط، ومن خالل الربانمج 
 (.SPSS V.23ي )االحصائ

إحصائية ومعنوية للقروض  ةعلى أنه )ال توجد عالقة أتثري ذات دالل الفرضية الرئيسة الثانية: وتنص
ت اقتصادية خمتارة ومؤشر البطالة(. ولقد تفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية، وكما مبني املمنوحة لقطاعا

 يف ادانه:
 الفرضية الفرعية األوىل: .1

إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد يف مؤشر البطالة.  ةال يوجد أتثري ذو دالل
 األوىل.الفرعية للفرضية  ( قيم معامالت االحندار البسيط5اجلدول ) ويبني

 ( حتليل االحندار البسيط للفرضية الفرعية األوىل5جدول )
 املعتمد املتغري

 املتغري املستقل
 tقيمة  مؤشر البطالة

 احملسوبة
مستوى 

 املعنوية
 Fقيمة 

احملسوبة 
ومستوى 
 معنويتها

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
2R Α Β 

القروض املمنوحة 
لقطاع الزراعة 

 يدوالص
0.487 1.55 1.510 0.17 2.280 0.17 0.22 

 SPSS Var.23نتائج الربانمج االحصائي املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على 
 ما أييت: (5)يتبني من اجلدول 
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(، 1.55مؤشر البطالة )بلغت قيمة معامل احندار القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد على  -1
( اذا ازدادت القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد 1.55)سيزداد( مبقدار )وهذا يعين ان مؤشر البطالة 

 .(3)إضايفمبقدار مليون دينار 
( اليت تقيس معنوية معامل التأثري tالن قيمة ) ،%(5ان هذا التأثري مل يكن معنواي عند مستوى ) -2

احملسوبة ملعامل االحندار ( Fفيما بلغت قيمة ) ،%(17توى معنويتها احملسوب )(، ومس1.511بلغت )
%( أيضا، مما يدل على عدم معنوية امنوذج االحندار املقدر عند مستوى 17، ومستوى معنويتها )(2.280)

 %(.5املعنوية املستهدف يف الدراسة وهو )
ان القروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد ( وهذا يعين 2R( )0.22بلغت قيمة معامل التحديد ) -3

%( فتعود لعوامل 88%( من التغريات اليت تطرأ يف مؤشر البطالة، اما النسبة املتبقية )22بته )تفسر ما نس
 أخرى غري داخلة يف النموذج.

 ةيستدل الباحث من التحليل أعاله عدم رفض الفرضية الفرعية األوىل )ال يوجد أتثري ذو دالل -4
 يف مؤشر البطالة(.ائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع الزراعة والصيد إحص
 الفرضية الفرعية الثانية: .2

إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع التعدين يف مؤشر البطالة. ويبني  ةال يوجد أتثري ذو دالل
 ( قيم معامالت االحندار البسيط للفرضية الفرعية الثانية6اجلدول )

 حتليل االحندار البسيط للفرضية الفرعية الثانية (6جدول )
 تغريامل

 املعتمد
 املتغري

 املستقل

 tقيمة  مؤشر البطالة
 احملسوبة

مستوى 
 املعنوية

 Fقيمة 
احملسوبة 

ومستوى 
 معنويتها

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
2R Α Β 

القروض 
املمنوحة 

لقطاع 
 التعدين

9.93 -31.505 -0.640 0.540 0.410 0.540 0.05 

 SPSS Var.23لربانمج االحصائي نتائج ااملصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على 
 ما أييت: (6)يتبني من اجلدول 

وهذا  (،31.505-بلغت قيمة معامل احندار القروض املمنوحة لقطاع التعدين على مؤشر البطالة ) -1
( اذا ازدادت القروض املمنوحة لقطاع التعدين مبقدار مليون 31.505يعين ان مؤشر البطالة )سيقل( مبقدار )

 .دينار اضايف

                                                        
 وحدة قياس مبالغ القروض املمنوحة هي )مليون دينار(. -3
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( اليت تقيس معنوية معامل التأثري tالن قيمة ) ،%(5ان هذا التأثري مل يكن معنواي عند مستوى ) -2 
( احملسوبة ملعامل االحندار Fيما بلغت قيمة )ف ،%(54(، ومستوى معنويتها احملسوب )0.640-بلغت )

دار املقدر عند مستوى %( أيضا، مما يدل على عدم معنوية امنوذج االحن54(، ومستوى معنويتها )0.410)
 %(.5املعنوية املستهدف يف الدراسة وهو )

تفسر  ( وهذا يعين ان القروض املمنوحة لقطاع التعدين2R( )0.05بلغت قيمة معامل التحديد ) -3
%( فتعود لعوامل أخرى 95اما النسبة املتبقية ) ،%( من التغريات اليت تطرأ يف مؤشر البطالة5ما نسبته )

 النموذج. غري داخلة يف
 ةيستدل الباحث من التحليل أعاله عدم رفض الفرضية الفرعية الثانية )ال يوجد أتثري ذو دالل -4

 إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع التعدين يف مؤشر البطالة(.
 الفرعية الثالثة: الفرضية .3

ت التحويلية يف مؤشر إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع الصناعا ةال يوجد أتثري ذو دالل
 .( قيم معامالت االحندار البسيط للفرضية الفرعية الثالثة7البطالة. ويبني اجلدول )

 ( حتليل االحندار البسيط للفرضية الفرعية الثالثة7جدول )
 املعتمد املتغري

 املتغري املستقل
 tقيمة  مؤشر البطالة

 احملسوبة
مستوى 

 املعنوية
 Fقيمة 

احملسوبة 
ومستوى 

 ويتهامعن

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
2R Α Β 

القروض 
املمنوحة لقطاع 

الصناعات 
 التحويلية

8.978 0.104 0.252 0.81 0.064 0.81 0.008 

 SPSS Var.23نتائج الربانمج االحصائي املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على 
 ما أييت:( 7)يتبني من اجلدول

نوحــة لقطــاع الصـــــــــــــــنــاعــات التحويليــة على مؤشـــــــــــــــر البطــالــة بلغــت قيمــة معــامــل احنــدار القروض املم .1
( إذا ازدادت القروض املمنوحة 0.104البطالة )ســــــــيزداد( مبقدار )(، وهذا يعين ان مؤشــــــــر 0.104)

 لقطاع الصناعات التحويلية مبقدار مليون دينار اضايف.
ية معامل التأثري ( اليت تقيس معنو t(، الن قيمة )%5) ان هذا التأثري مل يكن معنواي عند مســـــــــــــــتوى .2

( احملســــــــــوبة ملعامل F(، فيما بلغت قيمة )%81(، ومســــــــــتوى معنويتها احملســــــــــوب )0.252بلغت )
( أيضـــــــــا، مما يدل على عدم معنوية امنوذج االحندار %81، ومســـــــــتوى معنويتها ))0.064االحندار )

 (.%5دراسة وهو )املقدر عند مستوى املعنوية املستهدف يف ال
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( وهذا يعين ان القروض املمنوحة لقطاع الصـــــــــــــــناعات 2R( )0.008تحديد )بلغت قيمة معامل ال .3
التغريات اليت تطرأ يف مؤشـــــــر البطالة، اما النســـــــبة املتبقية ( من %0.08التحويلية تفســـــــر ما نســـــــبته )

 ( فتعود لعوامل أخرى غري داخلة يف النموذج.99.2%)
 ةالثالثة )ال يوجد أتثري ذو داللالفرضـــــــــــــــية الفرعية ليل أعاله عدم رفض يســـــــــــــــتدل الباحث من التح .4

 إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع الصناعات التحويلية يف مؤشر البطالة(.
 الفرضية الفرعية الرابعة: .4

مؤشر إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين واملواصالت يف  ةال يوجد أتثري ذو دالل
 .معامالت االحندار البسيط للفرضية الفرعية الرابعة ( قيم8البطالة. ويبني اجلدول )

 ( حتليل االحندار البسيط للفرضية الفرعية الرابعة8جدول )
 املتغري املعتمد
 املتغري املستقل

 tقيمة  مؤشر البطالة
 احملسوبة

مستوى 
 املعنوية

 Fقيمة 
احملسوبة 

ومستوى 
 معنويتها

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
2R Α Β 

القروض 
ملمنوحة ا

النقل  لقطاع
والتخزين 

 واملواصالت

10.675 -
0.274 

-
0.275 0.49 0.256 0.49 0.062 

 SPSS Var.23نتائج الربانمج االحصائي املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على 
 أييت:ما ( 8)يتبني من اجلدول 

لى مؤشـــــــــر البطالة بلغت قيمة معامل احندار القروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين واملواصـــــــــالت ع -1
( إذا ازدادت القروض املمنوحة 0.274(، وهذا يعين ان مؤشــــــر البطالة )ســــــيقل( مبقدار )0.274-)

 مبقدار مليون دينار اضايف.لقطاع النقل والتخزين واملواصالت 
( اليت تقيس معنوية معامل التأثري t(، الن قيمة )%5واي عند مســـــــــــــــتوى )ان هذا التأثري مل يكن معن -2

( احملســـــــوبة ملعامل F(، فيما بلغت قيمة )%49(، ومســـــــتوى معنويتها احملســـــــوب )0.275-بلغت )
( أيضــــــــا، مما يدل على عدم معنوية امنوذج االحندار %49، ومســــــــتوى معنويتها )(0.256االحندار )

 (.%5وهو )املستهدف يف الدراسة املقدر عند مستوى املعنوية 
يعين ان القروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين ( وهذا 2R( )0.062بلغت قيمة معامل التحديد ) -3

( من التغريات اليت تطرأ يف مؤشـــــر البطالة، اما النســـــبة املتبقية %6.2واملواصـــــالت تفســـــر ما نســـــبته )
 داخلة يف النموذج.( فتعود لعوامل أخرى غري 93.8%)

إحصائية  ةثري ذو دالليستدل الباحث من التحليل أعاله عدم رفض الفرضية الفرعية الرابعة )ال يوجد أت
 واملواصالت يف مؤشر البطالة(.ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع النقل والتخزين 
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 ة:امسالفرضية الفرعية اخل .5 
مات اجملتمع يف مؤشر البطالة. إحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع خد ةال يوجد أتثري ذو دالل

 ة:امسللفرضية الفرعية اخل ( قيم معامالت االحندار البسيط9ويبني اجلدول)
 ةامس( حتليل االحندار البسيط للفرضية الفرعية اخل9جدول )

املتغري 
 املعتمد
 املتغري

 املستقل

 tقيمة  مؤشر البطالة
 احملسوبة

مستوى 
 املعنوية

 Fقيمة 
احملسوبة 

ومستوى 
 معنويتها

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
2R Α Β 

القروض 
املمنوحة 

لقطاع 
خدمات 

 تمعاجمل

16.66 -0.20 -
2.487 0.038 6.187 0.038 0.44 

 SPSS Var.23نتائج الربانمج االحصائي املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على 
 ما أييت: (9)يتبني من اجلدول

(، 0.20-بلغت قيمة معامل احندار القروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع على مؤشـــــــــــر البطالة ) -1
( إذا ازدادت القروض املمنوحة لقطاع خدمات 0.20)ســـــيقل( مبقدار ) وهذا يعين ان مؤشـــــر البطالة

 مبقدار مليون دينار اضايف.اجملتمع 
( اليت تقيس معنوية معامل التأثري بلغت t)(، الن قيمة %5ان هذا التأثري كان معنواي عند مســـتوى ) -2

عامل االحندار ( احملســــــوبة ملF(، فيما بلغت قيمة )%5(، ومســــــتوى معنويتها احملســــــوب )2.487-)
( أيضا، مما يدل على معنوية امنوذج االحندار املقدر عند مستوى %5، ومستوى معنويتها ))6.187)

 (.%5وهو ) البحثاملعنوية املستهدف يف 
( وهذا يعين ان القروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع 2R( )0.44مة معامل التحديد )بلغت قي -3

( فتعود %56اليت تطرأ يف مؤشــر البطالة، اما النســبة املتبقية )( من التغريات %44تفســر ما نســبته )
 لعوامل أخرى غري داخلة يف النموذج.

، وقبول الفرضية البديلة )يوجد أتثري امسةاخليستدل الباحث من التحليل أعاله رفض الفرضية الفرعية 
 (.لبطالةاإحصائية ومعنوية للقروض املمنوحة لقطاع خدمات اجملتمع يف مؤشر  ةذو دالل

 تاالستنتاجااوال : 

يلعب االئتمان املصــــــــريف دورا كبريا يف حتقيق التنمية االقتصــــــــادية ومعاجلة مشــــــــكلة البطالة من خالل  .1
 يف خمتلف القطاعات االقتصادية.متويل املشاريع االستثمارية 
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توزع على ان القدرة االئتمانية يف االقتصـــــــــــــادات املتقدمة والنامية على حد ســـــــــــــواء هي قدرة حمدودة  .2
 القطاعات االقتصادية بسبب السياسات االقتصادية السائدة يف االقتصاد القومي.

ة حمددة تعاجل مشـكلة البطالة يعمل البنك املركزي على توجيه االئتمان املصـريف حنو قطاعات اقتصـادي .3
 من خالل استيعاب االيدي العاملة.

لبعد االجتماعي، والذي يؤدي اىل تعد البطالة من اخطر املشـــــــــــــاكل االقتصـــــــــــــادية وذلك بســـــــــــــبب ا .4
 ..اخل..مشاكل اجتماعية خطرية مثل انتشار اجلرمية واملخدرات واإلرهاب

ت اجملتمع من جانب ومؤشـــــــــــر البطالة يف هنالك عالقة عكســـــــــــية بني االئتمان املمنوح لقطاع خدما .5
له األثر  ق من جانب اخر، فكلما زادت نســـــــــــــــبة هذا القطاع من االئتمان املصـــــــــــــــريف كلما كاناالعر 

العالقة العكســــــية بني القطاعني على النحو االيت )عندما  اذ تقوم،اإلجيايب يف معاجلة مشــــــكلة البطالة
 اخلدمات تؤدي اىل اخنفاض يف نسبة البطالة(. تزداد نسبة االئتمان املصريف املوجه اىل قطاع

ة التحويلية وقطاع التعدين هنالك عالقة طردية بني االئتمان املمنوح لقطاع الزراعة والصــــــيد والصــــــناع .6
أي ان زايدة االئتمان هبذه القطاعات تؤدي اىل ارتفاع ، من جانب ومؤشـــــــــــر البطالة من جانب اخر

فكلما ازدادت حصــة ، حمدودية القدرة االئتمانية للقطاع املصــريفمؤشــر البطالة والســبب يف ذلك هو 
 ى الفعالة يف امتصاص البطالة.هذه القطاعات من االئتمان كلما اخنفضت حصة القطاعات األخر 

 التوصياتثانيا : 

بنوك املركزية بشـــــــكل عام و البنك املركزي العراقي بشـــــــكل خاص بتوجيه الدعم لقطاع الضـــــــرورة قيام  .1
 املصريف وذلك لدوره الفاعل يف تنشيط القطاعات االئتمانية املختلفة. االئتمان

ســــــية واالقتصــــــادية والثقافية حنو معاجلة مشــــــكلة توجيه اجلهود االســــــتثنائية يف خمتلف اجملاالت الســــــيا .2
 البطالة، لكوهنا من املشاكل املركبة ذات ابعاد خطرية.

تخطيط بدراســــــة القطاعات االقتصــــــادية كافة من اجل قيام البنك املركزي العراقي ابلتعاون مع وزارة ال .3
 كل قطاع على استيعاب االيدي العاملة.  ةالوصول اىل قدر 

 من االئتمان املصــريف حنو القطاعات االقتصــادية القادرة على اســتيعاب االيدي توجيه النســب االكرب .4
 العاملة ويف مقدمتها قطاع خدمات اجملتمع.

يص القطاعات الكفؤة والقادرة على تشغيل االيدي العاملة من اجل ضرورة قيام البنك املركزي بتشخ .5
سـتثمارية فيها فضـال عن التقليل من االئتمان توجيه االئتمان املصـريف حنوها ومتابعة تنفيذ املشـاريع اال

 قادرة على استيعاب االيدي العاملة.الفاعلة وغري الاملمنوح للقطاعات اخلاملة وغري 
قة إجياد احللول الالزمة لتشغيل االيدي العاملة يف القطاعات االقتصادية غري على اجلهات ذات العال .6

 وحماولة احلد من ظاهرة البطالة. فعالة يف تشغيل االيدي العاملة العراقيةال
 المصادر العربية واألجنبية

االردن البديري، امحد حســـــن عطشـــــان، اجلهاز املصـــــريف واثره يف متغريات االســـــتقرار االقتصـــــادي يف  .1
 .2008،والعراق، رسالة ماجستري، جامعة الكوفة
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البلقاء جامعة  -نظرايت وســـــــــياســـــــــات وموضـــــــــوعات-التنمية االقتصـــــــــادية  مدحت،د.  القريشـــــــــي، .2 
 .2007 ،األردن السلط، التطبيقية،

الوزين، خالد واصـــــــف، والرفاعي، امحد حســـــــني، مبادئ االقتصـــــــادايت الكلي بني النظرية والتطبيق.  .3
 .2002،ل للنشر والتوزيع، عمان، دار وائ1ط

الياس ماهر جالل يعقوب، أتثري خطر الســــيولة يف عائد توظيفات األموال املصــــرفية "دراســــة تطبيقية  .4
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 لنقدي في تقييم اداء المصارف العراقيةاستخدام مؤشرات التدفق ا

Use of Cash Flow Indicators in evaluating Iraqi Banks' 

Performance 
  .AbdallahHossein Sh (1)حسين شاكر عبداهلل 

  .Adel A. Abed HosseinAssist. Prof(2)أ.م.د عادل عباس عبد حسين

 aeedBilal N. Sssist. Prof. A                       (3)أ.م.د بالل نوري سعيد

 مستخلصال

للمصارف ركزت الدراسة على الدور الذي تلعبُه قائمة التدفقات النقدية يف جمال تقييم احلالة املالية 
اذ ان العديد من املصارف الزالت تتجاهل اعداد هذه القائمة ضمن حساابهتا اخلتامية اليت  ،عينة البحث

مما ادى يف النهاية اىل عدم استخدام املعلومات واملؤشرات املنبثقة من هذه  ،تعدها يف هناية الفرتة املالية
 القائمة يف تقييم احلالة املالية.

كما   ،قائمة التدفقات النقدية من حيث املفهوم واالمهية وطرق اعداد هذه القائمة اذ تناول هذا البحث
ذه القائمة يف تقييم احلالة املالية للمصارف. وقد تناول هذا البحث مدى قدرة املؤشرات املالية املعدة وفقاً هل

اق لألوراق املالية ( مصارف من املصارف املدرجة يف سوق العر 10اجريت هذه الدراسة على عينة قوامها )
 (.2015-2005وللفرتة من )

 ويف ضوء النتائج اليت مت التوصل اليها كانت هنالك جمموعة من االستنتاجات كان أمهها:
مة التدفقات النقدية أمهية كبرية يف القطاع املصـــريف من غريها من القطاعات كوهنا مدخالت حتتل قائ -

 وخمرجات العملية املصرفية.

                                                        
 .كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة -1
 تصاد.واالقجامعة كربالء/ كلية اإلدارة  -2
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -3
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 ،واســتثمارية ،املصــرف من خالل هذه القائمة اىل ثالثة انشــطة رئيســية )تشــغيلية ان تصــنيف أنشــطة -
يد أثر كل نشـــــاط على املركز املايل ومتويلية( ســـــيوفر معلومات ملســـــتخدمي القوائم املالية من اجل حتد

 ومبالغ النقدية والنقدية املعدلة.
 واختتم البحث مبجموعة من التوصيات كان امهها:

 الرتكيز القائمة هذه مسـتخدمي على الضـروري من فأنه ،كبرية  امهية هلا النقدية دفقاتالت قائمة لكون -
 من النقدي التدفق وصـــايف احملاســـيب الربح يفصـــا بني والتفريق القائمة هذه توفرها اليت املعلومات على

 .مناسبة مالية قرارات الختاذ التشغيلية االنشطة
 النقدية، املؤشرات املالية، مصارف سوق العراق لألوراق املالية.الكلمات املفتاحية: التدفقات 

Abstract 
This study focused on the role played by the statement of cash flows in 

the evaluation of the financial situation of the banks of the research sample. 

From this list in the assessment of the financial situation. 

This paper examines the list of cash flows in terms of concept, importance 

and methods of preparing this list. This paper also examines the ability of 

financial indicators prepared according to this list to evaluate the financial 

situation of banks. This study was conducted on a sample of (10) banks from 

banks listed in the Iraqi market for securities for the period (2005-2015). 

In the light of the findings, there were a number of conclusions, the most 

important of which were: 

- The list of cash flows is of great importance in the banking sector than 

other sectors as it is the inputs and outputs of the banking process. 

- The classification of the Bank 's activities through this list into three main 

activities (operational, investment and financing) will provide information 

to users of the financial statements in order to determine the impact of 

each activity on the financial position and the amounts of cash and cash 

adjusted. 

The research concluded with a set of recommendations, the most 

important of which are: 

- Because the statement of cash flows is of great importance, it is 

necessary for users of this list to focus on the information provided by 

this list and distinguish between net accounting profit and net cash flow 

from operating activities to make appropriate financial decisions. 

 المقدمة

كانت امليزانية   ويف الوقت اليت ،اذ تتفاوت امهية هذه القوائم عرب التاريخ ،للقوائم املالية أمهية كبرية
تراجع لصاحل اال ان هذا  ،العمومية حتتل مكانة ابرزة بني القوائم املالية االخرى منذ القرن السابع عشر
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قائمة الدخل ويف اآلونة االخرية بدأ االهتمام يف كيف تكوين سيولة مالية والقدرة على توليد النقدية وبذلك  
اداة حتليلية تبني  عداذ ان هذه القائمة تُ  ،التدفقات النقدية حتول االهتمام بقوائم مالية اخرى مثل قائمة

املؤسسة من خالل انشطة التشغيل واالستثمار والتمويل.  التحصيالت واملدفوعات الفعلية اليت قامت هبا
اذ حتتل قائمة التدفقات النقدية أمهية كبرية يف القطاع املصريف من غريها من القطاعات كوهنا مدخالت 

والتغريات  العملية املصرفية وهذا يتطلب توفري معلومات عن حركة النقد ومصادر احلصول عليه وخمرجات
اذ تكشف هذه القائمة عن نقاط القوة والضعف يف  ،د النقد بني بداية الفرتة وهنايتهااليت تطرأ يف رصي

ل هذه القائمة وكما ان تصنيف أنشطة املصرف من خال ،نشاط املصرف من خالل املعلومات اليت توفرها
الية من اجل اىل ثالثة أنشطة رئيسية )تشغيلية واستثمارية ومتويلية( سيوفر معلومات ملستخدمي القوائم امل

 حتديد أثر كل نشاط على املركز املايل ومبالغ النقدية والنقدية املعدلة.
علمية للبحث واملبحث نهجية الاملفقد تناول املبحث االول  ،لى اربعة مباحثعاذ مت تقسيم هذا البحث 

تناول املبحث  فيما ،اذ بني فيه مفهوم وامهية ومؤشرات قائمة التدفقات النقدية ،الثاين اجلانب النظري
 الثالث اجلانب التطبيقي ملؤشرات التدفقات النقدية واخرياً تناول املبحث الرابع االستنتاجات والتوصيات.

 منهجية البحثاألول: المبحث 

 لبحثاواًل: مشكلة ا
تكمن مشكلة البحث من خالل اعتبار قائمة التدفقات النقدية من اهم القوائم املالية اليت تساعد يف 

ف على احلالة املالية وكذلك تبني التحصيالت النقدية ومدفوعاهتا الفعلية. لذا تتمحور مشكلة البحث التعر 
 من خالل طرح التساؤل االيت:

 ؟تقييم احلالة املالية للمصارف عينة البحث هل ملؤشرات التدفقات النقدية دور يف -
 ثانيًا: اهمية البحث 

اذ تعد من اهم القوائم  ،تلعبُه قائمة التدفقات النقدية تربز امهية هذا البحث من خالل الدور الذي
املالية اليت تساعد املصارف يف التعرف على حالتها املالية من خالل املعلومات املسجلة فيها بصفة عامة 

 ئمة التدفقات النقدية بصفة خاصة.وقا
 ثالثًا: اهداف البحث

 التعرف على قائمة التدفقات النقدية ومؤشراهتا. .1
 دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية يف تقييم احلالة املالية للمصارف عينة البحث. معرفة .2

 رابعًا: فرضيات البحث
 -ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها:

 ات النقدية دور يف تقييم احلالة املالية للمصارف عينة البحث.ملؤشرات قائمة التدفق -
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 تهوعين خامسًا: مجتمع البحث
وعينة الدراسة ابملصارف االهلية العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية والبالغ تتمثل جمتمع 

 ،ي )بغداد( مصارف لتكون عينة قصدية وهذه املصارف ه10اذ مت أختيار ) ،( مصرف22عددها )
سومر  ،اببل ،االهلي العراقي ،املتحد لالستثمار ،االستثمار العراقي ،الشرق االوسط ،التجاري العراقي

( اذ مت استبعاد سنة 2015 -2005املوصل للتنمية واالستثمار( وللفرتة من ) ،اخلليج التجاري ،التجاري
ملعايري الدولية واليت ختتلف عن اعداد ( كون القوائم املالية يف هذه السنتني اعدت وفق ا2016-2017)

%(  45اذ كانت نسبة العينة ) ،ستبعادهاالقوائم السابقة وابلتايل تؤثر هذه يف دقة النتائج يف حال عدم ا
 جمتمع الدراسة االمجايل. وان اختيار هذه املصارف جملموعة من األسباب ميكن ذكرها كااليت: من
 -2005العراق لألوراق املالية او هيئة األوراق املالية من سنة )مجيع املصارف لديها بياانت يف سوق  .1

 باحث.( مثبتة بشكل رمسي مما يسهل عمل ال2015
مواصـــلة املصـــرف لنشـــاطه وعملياته املتنوعة واســـتمراره ابألدراج يف ســـوق العراق لألوراق املالية خالل  .2

 سنة. ةمدة الدراسة البالغة احدى عشر 
اختيارها تتميز ابلشــــــفافية واإلفصــــــاح العلمي على حســــــاابهتا اخلتامية وأن ان مجيع املصــــــارف اليت مت  .3

 يوضح عينة الدراسة:لالطالع. واجلدول االيت  هذه احلساابت متاحة لكل الراغبني
 الدراسة عينة (1) جدول
 مبلغ التأسيس اتريخ التأسيس اسم املصرف  ت
 100,000,000 18/2/1992 مصرف بغداد 1
 500,000,000 6/4/1999 مصرف اببل 2
 400,000,000 26/5/1999 مصرف سومر 3
 1,000,000,000 23/8/2001 مصرف املوصل 4
 1,000,000,000 20/8/1994 مصرف املتحد 5
 400,000,000 7/7/1993 األوسطمصرف الشرق  6
 600,000,000 20/10/1999 مصرف اخلليج 7
 150,000,000 11/2/1992 مصرف التجاري 8
 400,000,000 2/1/1995 األهلي مصرف 9

 100,000,000 13/7/1993 مصرف االستثمار 10
 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت املصارف عينة البحث

 سادسًا: مؤشرات القياس املعتمدة يف الدراسة
 مت االعتماد على املؤشرات االتية:
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 الدخل صايف اىل التشغيلية النقدية التدفق نسبة .1 
وحتسب من خالل  ،تدفقات نقدية تشغيليةذ توضح هذه النسبة مدى قدرة ارابح املصرف على توليد ا

 قسمة التدفقات النقدية التشغيلية على صايف الدخل.
 نسبة التدفقات النقدية التشغيلية اىل صايف الدخل التشغيلي .2

 اذ ،تشغيلية نقدية تدفقات توليد على املصرف يف التشغيلية االنشطة قدرة مدى النسبة هذه تبني اذ
 التشغيلي. الدخل صايف على التشغيلية النقدية اتالتدفق قسمة خالل من حتتسب

  االنداثر أثر نسبة .3
 التنبؤ يف املؤشر هذه يفيد وكما ،املايل ستوىامل على احملافظة يف املصرف قدرة مدى النسبة هذه توضح
 النقدية التدفقات على االنداثر قسمة خالل من بةالنس هذه حتسب اذ ،املستقبلية النقدية ابلتدفقات
 .التشغيلية

 الفائدة تغطية نسبة .4
 وتستخرج ،الفوائد التزامات تلبية يف التشغيلية النقدية التدفقات قدرة مدى اىل النسبة هذه تشري اذ

 لفائدةا على( ةاملدفوع الضرائب+  املدفوعة الفائدة+  النقدية التدفقات) قسمة خالل من النسبة هذه
 .املدفوعة

 الجانب النظري للبحث: المبحث الثاني

 النقدية التدفقات ماهية: أواًل
( 992:2009،ميجس) من كل  وضح فقد ،النقدية التدفقات ماهية حول املفاهيم من العديد ظهرت

 املدفوعات وأوجه النقدية املتحصالت مصادر فيها توضح النقدية التدفقات قائمة ان( Bragg,2002:10)و
 ليست ولكنها النقدية حساب رصيد يف التغريات لتفسري مفيدة وتعد معينة حماسبية فرتة خالل النقدية
 يف تساعد وكذلك املاليني للمديرين النقدية التدفقات لتحليل أساساً  تشكل فهي .الدخل قائمة عن بديالً 

 غرض؟ وألي االموال عوض مت واين ؟املال على احلصول مت أين مثالً  اهلامة األسئلة نع اإلجابة
(Shim&Siegel,1999:280 .)توليد مت كيف  فيه يوضح ملخص جمرد هي النقدي التدفق قائمة ان اذ 

 يف العمومية وامليزانية واخلسارة الربح حساب يكون ان ومبجرد ،معينة فرتة خالل انفاقه مت وكيف النقد
 التدفقات بيان وان(. Howard,2008:112)ابلكامل النقدي التدفق قائمة اصدار ميكن اليد متناول
 تفسر ان النقدية التدفقات يف للتغريات وميكن التدفق معلومات يستخدم الذي الوحيد التقرير هو النقدية
 ان( Kieso,et.al.,2009:332) وذكر(. Webster,2004:54) العمومية امليزانية حساابت يف تغري سبب
 أنشطة عن الناتج النقد يف التغري وصايف النقدية واملدفوعات نقديةال االيرادات توضح النقدية التدفقات بيان

فهي توفر معلومات مفيدة حول قدرة املؤسسة املالية على القيام مبا  .احملددة الفرتة خالل ةالثالث الشركة
 :(Warren,et.al.,2018:608)يلي
 توليد النقد من العمليات. -
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 ية.احلفاظ وتوسيع قدرهتا التشغيل -
 لتزاماهتا املالية.الوفاء اب -
 دفع االرابح. -

 النقدية التدفقات قائمة تصنيف: ثانيًا
 ،ذلك من النقيض وعلى عديدة لسنوات تقليدية مالية بياانت والدخل العمومية امليزانية كشفي  يعد

 1995 وعام والرحبية التجارية لألعمال ابلنسبة 1989 عام منذ استخدم النقدي التدفق كشف  فان
 ملطالب استجابة السنوي التقرير اىل نسبياً  القائمة هذه اضافة ومتت ،الرحبية غري جاريةالت لألعمال

 ،اخلارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية التدفقات حول أفضل معلومات على للحصول املستخدمني
 سبب عن تفاصيل تقدم ال أهنا اال الفرتة هناية يف املوجود النقدي الرصيد اىل العمومية امليزانية تشري وبينما
 النتائج يوضح الدخل كشف  ان كما  ،(Gapenski,2005:102) النقدية حساب يف النقصان أو الزايدة

 اساس على النقدية للتدفقات اً ملخص يعرض فأنه النقدية التدفقات كشف  بينما االستحقاق اساس على
 ،(أرابح مقسوم) أرابح أي دفع عدم حالة يف حىت للمؤسسة النقدية املوارد يف اخنفاض تعرض وقد نقدي

 الفوائد وتعظيم االسرتاتيجي التطوير عملية من كجزء  فيه مرغوابً  بل معقوالً  التخفيض هذا مثل يكون وقد
 مبوجب النقدية التدفقات قائمة تصنيف وميكن ،(Alexander&Nobes,2007:110)الطويل  املدى على

 والتدفقات التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات وهي رئيسية اجزاء ثالثة اىل( 7رقم) احملاسيب املعيار
 من نوعني اىل منها كل  ويتألف ،التمويلية االنشطة من النقدية والتدفقات االستثمارية األنشطة من النقدية

 صايف بينهما الفرق وميثل اخلارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية التدفقات وهي النقدية التدفقات
 (.166:2003،مطر) تدفقال
 هو التشـــــغيلية األنشـــــطة من الصـــــايف النقدي التدفق ان -:التشـــــغيلية األنشـــــطة من النقدية التدفقات .1

احتســابه  ويتم التشــغيلية االرابح اىل الوصــول يف تضــمينها يتم اليت األنشــطة تلك بكل املتعلق التدفق
 يتم ما وعادة املتاجرة او التشــــــــــــغيل أبنشــــــــــــطة املتعلقة املعامالت جلميع النقدية التأثريات اىل ابلرجوع

( Pendrill,2004:531) التشــــــــغيلي الربح اىل الوصــــــــول يف واخلســــــــارة الربح حســــــــاب يف تضــــــــمينها
 صــــــــايف حتدد واليت وخارجة داخلة تدفقات على التشــــــــغيلية األنشــــــــطة من النقدية التدفقات وتنطوي
 بيع ومن واخلدمات السلع بيع من النقدية املقبوضات على الداخلة النقدية التدفقات وتشمل الدخل
 القروض على املوزعـة واالرابح الفوائـد النقـديـة التـدفقـات ايضــــــــــــــــاً  وتشـــــــــــــــمـل التجـاريـة املـاليـة االوراق

 واملخزون لألجور النقــديــة وعــاتاملــدف على اخلــارجــة النقــديــة التــدفقــات وتشـــــــــــــــمــل ،واالســـــــــــــــتثمــارات
-Needles&Powers,2007:659) التجارية اليةامل االوراق وشـــــــــــــراء والضـــــــــــــرائب والفوائد والنفقات

660.) 
 االســـــتثمارية االنشـــــطة من النقدية التدفقات تشـــــمل -:االســـــتثمارية األنشـــــطة من النقدية التدفقات .2

 التجارية( املالية االوراق خبالف) املالية االوراق وبيع شـــــــــــــــراء على تنطوي اليت والفعاليات واملعامالت
 البيع إلعادة عام بشـــــكل هبا االحتفاظ يتم ال اليت االصـــــول من وغريها واملعدات واملباين واملمتلكات

 حتديد االستثمار انشطة حتليل ويتضمن ،استثمارية انشطة اهنا على تصنيفها يتم اليت القروض ومجيع
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 االجل طويلة االصـــــول حســـــاابت عادة) ابالســـــتثمارات املتعلقة العمومية امليزانية يف احلســـــاابت تلك 
(Albrecht,et.al.,2011:614-615 .)مدى البند هذا حتت املصـــــــــــنفة النقدية التدفقات وتوضـــــــــــح 

 .(Acca,2009:390) مستقبلية نقدية ارابحاً  ستولد اليت اجلديدة االستثمارات
 مبصادر واملتعلقة واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات وهي -:التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات .3

 من النقد على الشــــركة حتصــــل اذ( Robert,et.al.,2009:657( )والدائنني ملالكا) اخلارجية التمويل
 للمســـــامهني االســـــهم ارابح لدفع النقد ويســـــتخدم املمتازة أو العادية االســـــهم اصـــــدار ومن االقرتاض
 من نقدية كتدفقات  املبالغ هذه وتظهر واملمتازة العادية االســهم شــراء واعادة االقرتاض ســداد وكذلك
ويعرض الشـــكل اآليت  (Stickney,et.al.,2010:188) النقدية التدفقات كشـــف  يف التمويل انشـــطة

 للتدفقات النقدية: ةاالنواع الرئيسية الثالث

 نواع الرئيسية للتدفقات النقديةال( ا1الشكل )
Source: Stickney, Clyde P., Weil, Roman L., Schipper, Katherine, Francis, 

Jennifer,2010, Financial Accounting,13th, South-Western Cengage Learning,USA 
 ثالثًا: اهمية قائمة التدفقات النقدية

 -لوظائف اآلتية:يساعد كشف التدفقات النقدية املديرين واملستثمرين والدائنني على أداء ا
ة مؤشـــــرات جيدة توقع التدفقات النقدية املســـــتقبلية: اذ تعد املقبوضـــــات واملدفوعات النقدية الســـــابق .1

 ومعقولة للتدفقات النقدية املستقبلية.
 (.Harrison,et al.,2015:556حتديد القدرة على دفع األرابح والفوائد ) .2

النقدية املستلمة من 
 مبيعات السلع واخلدمات 

املدفوعة مقابل النقدية 
 سلع واخلدمات التشغيليةال

 

 التدفقات النقدية من
 العمليات التشغيلية

 

- = 
+ - 
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واملمتلكات االستثمارات 

 واملنشآت واملعدات

املدفوعة القتناء النقدية 
االستثمارات واملمتلكات 

 واملصانع واملعدات
 

التدفقات النقدية من 
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 االستثمارية
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املدفوعة ألرابح النقدية 
االسهم واعادة اكتساب 

 يون او راس املالالد
 

التدفقات النقدية من 
 العمليات التمويلية

 

- = 
= 

 التمويلية

صايف التغري يف النقد 
 خالل فرتة
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ير مناذج لتقدير ومقارنة القيمة احلالية ان قائمة التدفق النقدي تســـــــــــــــاعد املســـــــــــــــتخدمني على تطو  .3
 (.16:2008،للتدفقات النقدية املستقبلية للمشاريع املختلفة )امحد

 (.16:2016،تساعد قائمة التدفق النقدي يف تقييم السيولة والقدرة على الوفاء ابلديون )ايمسني .4
 .نقدية وصــايف الدخل معاً عادة ما تتحرك التدفقات ال ،تقييم عالقة صــايف الدخل ابلتدفقات النقدية .5

توايت الدخل املنخفضــــــة ومتيل مســــــ ،ومتيل مســــــتوايت الدخل العالية اىل ان تؤدي اىل زايدة يف النقد
ومع ذلك فأن التدفق النقدي للشـــــــــــــــركة ميكن أن يعاين حىت عندما  ،اىل اخنفاض يف التدفق النقدي

 ية.يكون صايف الدخل مرتفعاً أو يتحسن عندما يعاين من خسارة صاف
 (.Harrison,et.al.,2015:557مقارنة االداء التشغيلي ملختلف الشركات ) .6

 النقدية تالتدفقا مؤشرات: رابعًا
وما هو جديد هو توافر  ،مفهوم مؤشرات التدفقات النقدية ليست جديدة على احملاسبة واحملاسبني نَّ إ

اذ توفر قائمة التدفقات النقدية املؤشرات أو املقاييس لتقييم االداء. واذا كانت  ،بياانت التدفقات النقدية
االستنتاج املنطقي فيها ابلنسبة للمحللني ال  معلومات التدفقات النقدية مفيدة ولكنها غري مستلمة فأن

اذ نوقشت العديد من نسب التدفقات النقدية اجلديدة  .صحيحيقومون بتحليل البياانت املتاحة بشكل 
ومل يتم االتفاق يف حينها على جمموعة شاملة من نسب التدفقات  ،يف ادبيات االعمال املهنية االخرية

(. Jooste,2006:5م أنشطة التشغيل الرئيسية للشركة كمكون لكل نسبة )النقدية لتقييم االداء ابستخدا
 -(:Barua&Saha,2015:232) ،شرات التدفق النقدي هيوان أهم اهداف مؤ 

وكما ميكن  ،ف الرئيســـي هو حتديد فائدة نســـب قائمة التدفق النقدي يف عامل االعمال التنافســـيةداهل •
اســــــتكمال املعلومات املقدمة ابلفعل من قبل احملاســــــبني ان تكون معلومات التدفق النقدي مفيدة يف 

معلومات التدفق النقدي ايضـــــاً قدرته على توليد التدفقات  على اســـــاس االســـــتحقاق وتشـــــمل فائدة
 النقدية من املصادر الداخلية.

 اهلـــدف الثـــاين هو فحص بعض نســـــــــــــــــب التـــدفق النقـــدي اليت اقرتحهـــا العـــديـــد من املؤلفني مثـــل •

Beaver,Lee,Shulman. 
 يل.اهلدف الثالث هو اقرتاح قائمة بنسب التدفقات النقدية ألدراجها يف التحليل املا •

 لى مؤشرات السيولة ومؤشرات الرحبية وكما يلي:عوميكن تقسيم مؤشرات التدفقات النقدية 
 مؤشرات السيولة  .1

اسبية خيتلف مفهوم التدفق النقدي عن مفهوم صايف الدخل وجيب على مستخدمي املعلومات احمل
(. وتعرف Atieh,2014:151التفكري يف كل منها بعبارات خمتلفة وحتليل كل منها من منظور خمتلف )

 ،السيولة أبهنا قدرة الشركة على مواجهة التزاماهتا القصرية األجل عن استحقاقها ابستخدام اصوهلا السائلة
فاذا كان صايف التدفق  ،نشطة التشغيليةاذ ترتبط سيولة الشركة على مدى توفر صايف التدفق النقدي من اال

ميكن من خالله الشركة ان تستخدمه  نقدايً  اً الك فائضالنقدي من االنشطة التشغيلية موجب يعين ان هن
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فعلى الشركة ان تبحث  اً واذا كان سلبي ،أما يف توسيع االنشطة االستثمارية او تسديد ديون طويلة االجل 
 -(. ومن أهم نسب مؤشرات السيولة:60:2016،دينالعجز )حسام العن مصادر لتمويل 

 الفائدة تغطية نسبة .أ

هذه النسبة اىل مدى قدرة التدفقات النقدية التشغيلية يف تلبية التزامات الفوائد ويتم حساب هذه  تشري
 -(:Robinson,et.al.,2009:252) ،النسبة وفق الصيغة االتية

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية+الفائدة المدفوعة+الضرائب المدفوعة =نسبة تغطية الفائدة 
الفائدة المدفوعة

.(.1) 

 االنداثر اثر نسبة .ب

 حمللي أن اال ،مفيداً  اجراءً  يعد االخرية الفرتة يف الرأمسالية النفقات اىل النقدي التدفق نسبة ان ابلرغم
 قدرة لتقييم اجليدة الطرق احدى مثلوتت ،املاضي من أكثر ابملستقبل مهتمني يكونوا ما دائماً  االئتمان

 التدفق من مئوية كنسبة  االنداثر اثر حساب هو احلالية النقد كفاية  مستوى على احلفاظ على الشركة
 -(:Fridson&Alvarez,2002:286) ،االتية املعادلة يف وكما النقدي

 االندثار نسبة التدفق النقدي اىل االنداثر =
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
.(..............2) 

 مؤشرات الرحبية .2
اذ  ،الرحبية اىل قدرة الشركة او املؤسسة املالية على توليد األرابح كعائد على االموال املستثمرةتشري 

تعكس نسب الرحبية الوضع التنافسي للشركة أو املؤسسة املالية فضاًل عن جودة االدارة وكذلك تعكس 
سعى االدارة اىل ت اً اساسي اً (. وتعد الرحبية هدفRahman,2017:87ؤسسة )النسب جناح او فشل امل

ومبا اهنا ذات عالقة بني االرابح  ،حتقيقها لبناء األعمال واستمراريتها اذ يعد غاية يتطلع اليها املسامهون
ارات املتاحة واالستثمارات اليت سامهت يف حتقيقها لذلك يوجه جهداً كبرياً حنو االستخدام االمثل لالستثم

اذ يتم حتديد نسب الرحبية لقياس مدى كفاءة االدارة يف  ،لتحقيق أفضل وأعلى عائد ممكن للمسامهني
استخدامها ملواردها لتحقيق أعلى العوائد من انشطتها التشغيلية مقارنة ابلنفقات وغريها من التكاليف 

يف حتديد مدى أمهية ارتفاع النقدية لألنشطة  اً هام خالل فرتة زمنية معينة. وعليه تعد نسب الرحبية عامالً 
اذ كلما ارتفع صايف التدفقات النقدية كلما ارتفعت نوعية وجودة االرابح ألهنا تعتمد على  ،التشغيلية

(. ومن اهم مؤشرات الرحبية 65:2016،اساس النقدي وليس على اساس االستحقاق )حسام الدين
 -هي:

 :التشغيلي النشاط نسبة .أ

اذ كلما  ،لنسبة قدرة االنشطة التشغيلية للمصرف على توليد التدفقات النقدية التشغيليةتقيس هذه ا
ومن جهة اخرى تزداد  ،زادت هذه النسبة زادت جودة االرابح للمصرف وتنخفض بنقصان هذه النسبة
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س مصداقية معلومات قائمة الدخل اليت اعدت على اساس االستحقاق ابرتفاع هذه النسبة والعكس ابلعك
 -(:68:2014،)العابدي ،ويعرب عن هذه النسبة ابلصيغة االتية

 صافي التدفق النقدي التشغيلي=  نسبة النشاط التشغيلي

 صافي الدخل التشغيلي
.(....................3) 

 الدخل صايف اىل التشغيلية النقدية التدفقات نسبة .ب

اذ تعكس  ،ت النقدية التشغيلية مع صايف الدخلالتدفقاتعد أهم عالقة للتدفقات النقدية متمثلة بعالقة 
هذه النسبة اىل مدى ادراج افرتاضات وتسوايت حماسبية على اساس االستحقاق يف حساب صايف الدخل 

 -(::302Stice&Stice,2012-303) ،وحتسب هذه النسبة كما يف املعادلة االتية

التدفقات النقدية التشغيلية= نسبة التدفقات النقدي التشغيلية اىل صايف الدخل
 صافي الدخل

.(.................4) 

( بسبب وجود 1صايف الدخل هلا قيمة اكرب من) وبشكل عام فان نسبة التدفق النقدي التشغيلي اىل
نفقات كبرية غري نقدية مثل االنداثر اليت تقلل من صايف الدخل املسجل ولكن ليس هلا أتثري على التدفقات 

 النقدية.
 الجانب التطبيقي للبحث: لثالثحث االمب

 اواًل: تحليل مؤشرات التدفقات النقدية 

 (X1الدخل) صايف اىل التشغيلية النقدية التدفق نسبة حتليل .1
 النسبة هذه أتخذ ال اذ تشغيلية نقدية تدفقات توليد على املصرف أرابح قدرة مدى النسبة هذه توضح

( للمصارف العراقية االهلية X1( نتائج حتليل )2دول )ويظهر يف اجل والضرائب. الفوائد االعتبار بعني
وكذلك املتوسط لكل  للتحليل،املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية خالل املدة الزمنية اليت خضعت 

 (.0.173-والذي يبلغ )مصرف ولكل سنة من سنوات الدراسة واملتوسط العام 
جاء مصرف بغداد  ،(0.173-ابملتوسط العام البالغ )تحصل عليها ومقارنتها وبعد مقارنة النتائج امل

اوال من حيث قدرة أرابح املصرف على توليد تدفقات نقدية تشغيلية اذ بلغ متوسط حتليل نسبة التدفقات 
( 10.408-صرف التجاري العراقي )يف حني كان متوسط امل( 6.401)النقدية التشغيلية اىل صايف الدخل 

 هلذه النسبة.وهو أقل املصارف حتقيقاً 
 حتليل نسبة التدفقات النقدية التشغيلية اىل صايف الدخل (2اجلدول )

املصار
 ف

املت السنوات
2005 وسط

 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
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 31: العدد

 

 بغداد
-

26.

141 

4.3

25 

-

0.7

27 

-

4.6

24 

3.5

71 
4.08

9 

-

2.0

17 

-

0.97

5 

-

3.40

7 

-

1.57

6 

97.8

98 
6.4
01 

 بابل
0.0

96 
0.1

00 
0.8

00 
1.0

46 
0.4
89 

-

1.10

3 

-

5.3

17 

3.38

4 
1.2
22 

4.6
54 

3.2
90 

0.7
87 

 سومر
-

9.7

92 

-

0.5

97 

1.6

29 

-

0.9

85 

1.9

43 

-

0.57

6 

24.

186 

-

1.64

3 

2.14

6 
7.85

1 

-

1.95

6 

2.0
18 

المو
صل 
 للتنمية

-

0.0

94 

-

1.3

13 

-

0.9

02 

4.0

62 

-

5.2

76 

0.19

7 
1.0

23 
0.02

0 
1.55

2 

-

2.95

2 

7.45

5 
0.3

42 

 المتحد
لالستثم

 ار

2.0

83 

-

2.2

12 

1.2

80 
3.9
86 

8.2

90 

-

0.85

6 

2.0

92 
1.46

5 

-

2.09

6 

2.05

8 
0.66

1 
1.5

22 

الشرق 
االوس

 ط

-

10.

696 

14.

45

2 

-

3.1

29 

2.1

10 
6.5

48 
9.14

0 
0.5

79 

-

0.54

8 

2.36

3 

-

0.10

0 

7.00

2 
2.5

20 

الخليج 
التجار

 ي

6.8
07 

-

8.9

14 

-

6.8

18 

-

2.3

93 

-

2.8

09 

4.76

5 

-

1.5

05 

3.84

4 
0.94

6 

-

0.45

1 

0.16

5 

-

0.5

78 

-8.68-2.143.60.773.09-----التجار
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ي 
 العراقي

15.

776 
69.

92

6 

19.

368 
1.2

79 
9.5

93 
9 81 5 9 16.9

38 
8 10.

408 

االهلي 
 العراقي

-

5.8

44 

-

5.3

78 

3.5

96 

-

3.8

40 

-

8.4

47 

9.78

6 

-

1.0

50 

3.58

3 
2.26

9 
3.57

9 
3.75

2 
0.1
82 

االستثم
ار 

 العراقي

-

12.

300 

-

74.

90

9 

1.0

96 
0.2
57 

0.8
02 

1.54

1 
1.2

00 
33.6

31 
0.35

5 

-

0.16

8 

-

1.19

9 

-

4.5

17 

المت
 وسط

-

7.1

65 

-

14.

43

7 

-

2.2

54 

-

0.1

66 

-

0.4

48 

2.91

3 
2.2

87 
4.35

3 
0.84

4 

-

0.40

4 

12.5

75 

-

0.1

73 

 خمرجات احلاسبة االلكرتونيةاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على 
 (X2الدخل التشغيلي ) حتليل نسبة التدفقات النقدية التشغيلية اىل صايف .2

 اذ تشغيلية، نقدية تدفقات توليد على املصرف يف التشغيلية االنشطة قدرة مدى النسبة هذه تبني
 السابقة عن النسبة هذه ختتلف اذ االستحقاق، ألساس وفقاً  التشغيلية االنشطة نتائج النسبة هذه تعكس
( للمصارف العراقية X2( نتائج حتليل )3ل )ويظهر يف اجلدو  .والضرائب الفوائد االعتبار بعني أبخذها

وكذلك املتوسط  للتحليل،خضعت االهلية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية خالل املدة الزمنية اليت 
 (.0.482-ملتوسط العام هلذا املؤشر الذي يبلغ )لكل مصرف ولكل سنة من سنوات الدراسة وا

( ان مصرف املتحد جاء 0.482-نتها ابملتوسط العام البالغ )ظهرت النتائج املتحصل عليها وبعد مقار 
يف  ،(1.566اواًل من حيث قدرة االنشطة التشغيلية على توليد تدفقات نقدية تشغيلية اذ بلغ متوسطهُ )

 (.5.299-راقي ادىن املصارف حتقيقاً هلذه النسبة اذ بلغ متوسطُه )حني كان املصرف التجاري الع
 سبة التدفقات النقدية التشغيلية اىل صايف الدخل التشغيلحتليل ن (3اجلدول )

 السنوات املصارف
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 31: العدد

 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 

املت

 وسط

 بغداد
-

10.

803 

2.9

01 

-

0.5

33 

-

3.1

00 

2.1

41 

2.4

97 

-

1.2

89 

-

0.6

52 

-

2.1

90 

-

1.0

16 

26.

510 

1.3
15 

 بابل
0.0

44 

0.0

59 

0.4

27 
0.5
55 

0.1
66 

-

0.3

79 

-

1.8

42 

1.1

83 

0.
29
3 

1.6
51 

0.9
71 

0.2
84 

 سومر
-

7.7

55 

-

0.4

61 

1.2

16 

-

0.5

25 

1.4

30 

-

0.1

37 

3.4

22 

-

0.4

45 

0.5

31 
2.8

92 

-

0.9

49 

-

0.0

71 

الموصل 
 للتنمية

-

0.0

77 

-

1.0

92 

-

0.7

55 

3.0

27 

-

3.9

97 

0.1

55 
0.8

09 
0.0

16 

1.1

81 

-

2.2

36 

-

8.8

01 

-

1.0

70 

المتحد 
 لالستثمار

1.7

04 

-

2.4

95 

0.6

17 
9.1
89 

5.4

46 

-

0.6

73 

1.6

54 
1.3

09 

-

1.6

19 

1.5

59 
0.5

36 
1.5
66 

الشرق 
 االوسط

-

7.9

28 

7.3

53 

-

1.8

55 

0.9

57 
3.0

50 
3.9

45 
0.3

39 

-

0.3

33 

1.2

37 

-

0.0

21 

1.9

10 
0.7

86 

الخليج 
 التجاري 

4.8

91 

-

5.8

29 

-

3.9

38 

-

1.6

55 

-

1.6

18 

2.4

15 

-

0.9

54 

2.5

46 

0.6

19 

-

0.2

56 

0.0

49 

-

0.3

39 
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ري التجا
 العراقي

-

12.

843 

-

31.

643 

-

8.3

32 

-

0.3

53 

-

6.1

42 

1.7

75 
2.9

20 
0.6

64 
2.3

00 

-

13.

363 

6.7

28 

-

5.2

99 

االهلي 
 العراقي

-

4.8

57 

-

6.3

58 

2.2

87 

-

2.4

21 

-

1.8

35 

4.1

57 

-

0.5

82 

2.6

50 
1.4

53 
1.4

44 
0.8

91 

-

0.2

88 

االستثمار 
 العراقي

-

8.3

82 

-

17.

782 

0.6
51 

0.1
58 

0.3
91 

1.0

17 
0.7

56 
5.0

15 
0.2

37 

-

0.1

09 

-

0.7

05 

-

1.7

04 

 المتوسط
-

4.6

00 

-

5.5

34 

-

1.0

21 

0.5

83 

-

0.0

96 

1.4

77 
0.5

23 
1.1

95 
0.4

04 

-

0.9

45 

2.7

14 

-

0.4

82 
 الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.من اعداد  -املصدر:

 (X3االنداثر) إثرحتليل نسبة  .3
وكما يفيد هذه املؤشر يف التنبؤ  املايل،ستوى امللى احملافظة عيف توضح هذه النسبة مدى قدرة املصرف 

ية املتولدة من االنداثر على التدفقات النقد إثرويساعد ايضًا على اظهار  املستقبلية،ابلتدفقات النقدية 
( للمصارف العراقية االهلية املدرجة يف سوق Y3( نتائج حتليل )4اذ يظهر يف اجلدول )التشغيلية. االنشطة 
وراق املالية خالل املدة الزمنية اليت خضعت للتحليل وكذلك املتوسط لكل مصرف ولكل سنة من العراق لل

 (.0.026-لغ )والذي يبسنوات الدراسة واملتوسط العام هلذا املؤشر 
وخالل الفرتة الزمنية اليت خضعت للتحليل وعند  البحثمستوى متوسطات املصارف عينة  فعلى

( اذ وجد ان مصرف اخلليج هو أكثر املصارف متوسطاً على وفق 0.026-الغ )مقارنتها ابملتوسط العام الب
ة يف احلفاظ على مستوى جيد ة( وهذا يدل على ان املصرف له قدر 0.188هذه النسبة اذ بلغ متوسطه )

 ،)ابعتبار االنداثر مصروف غري نقدي وموجود ضمن كشوفات التدفقات النقدية التشغيلية كفاية النقد
وان  االخرى،ابملقارنة مع نتائج املصارف يعترب مؤشر اجيايب على كفاية التدفقات النقدية(  فأي زايدة

(. وعند مقارنة 0.529-ملتوسط اذ بلغ متوسطه )مصرف الشرق االوسط هو أدىن املصارف حتقيقًا هلذا ا
سجلت أدىن  مصارف سجلت اعلى من هذا املتوسط والبقية ةاملصارف ابملتوسط العام جند ان هنالك سبع

 ك.من ذل
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 31: العدد

 حتليل نسبة أثر االنداثر (4اجلدول ) 

املصار
 ف

 السنوات
املت

 وسط
2005

 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 

 بغداد
-

0.0
06 

0.0
11 

-
0.0
24 

-
0.0
04 

0.0
12 

0.0
31 

-
0.0
66 

-
0.1
24 

-
0.0
30 

-
0.0
65 

0.0
04 

-
0.0
23 

 بابل
0.5
43 

0.4
71 

0.0
64 

0.0
26 

0.1
54 

-
0.0
94 

-
0.0
16 

0.0
31 

0.2
15 

0.0
44 

0.0
85 

0.1
38 

 سومر
-

0.0
04 

-
0.0
67 

0.0
43 

-
0.4
19 

0.0
39 

-
1.5
12 

0.0
44 

-
0.2
34 

0.1
97 

0.0
24 

-
0.0
55 

-
0.1
76 

المو
صل 
للتنم
 ية

-
0.4
50 

-
0.0
34 

-
0.0
47 

0.0
08 

-
0.0
09 

0.1
56 

0.0
37 

1.2
52 

0.0
12 

-
0.1
63 

0.3
42 

0.1
00 

المتح
د 

لالس
 تثمار

0.0
35 

0.0
15 

0.1
15 

-
0.0
19 

0.0
02 

-
0.0
24 

0.0
11 

0.0
17 

-
0.0
25 

0.0
46 

0.1
63 

0.0
30 

الشر
ق 
االو
 سط

-
0.0
01 

0.0
06 

-
0.0
07 

0.0
13 

0.0
15 

0.0
12 

0.1
01 

-
0.1
03 

0.0
33 

-
5.9
77 

0.0
79 

-
0.5
29 

2.20.1-0.00.0-0.0----0.0الخلي



  

 استخدام مؤشرات التدفق النقدي يف تقييم اداء املصارف العراقية 

501 

ج 
التجا
 ري 

17 0.0
07 

0.0
10 

0.0
17 

0.0
30 

24 0.0
35 

06 31 0.1
39 

35 88 

التجا
ري 
العر
 اقي

-
0.0
04 

-
0.0
03 

-
0.0
05 

-
0.3
84 

-
0.1
21 

0.0
59 

0.0
04 

0.0
36 

0.0
17 

-
0.0
02 

0.0
09 

-
0.0
35 

االهل
ي 
العر
 اقي

-
0.0
11 

0.0
24 

0.0
15 

-
0.0
07 

-
0.0
21 

0.0
12 

-
0.1
61 

0.0
12 

0.0
27 

0.0
46 

0.1
94 

0.0
11 

االس
تثمار 

العر
 اقي

-
0.0
02 

-
0.0
23 

0.0
94 

0.0
98 

0.1
67 

0.0
65 

0.0
83 

0.0
30 

0.1
50 

-
0.2
55 

-
0.0
52 

0.0
32 

المت
 وسط

0.0
11 

0.0
39 

0.0
23 

-
0.0
70 

0.0
20 

-
0.1
27 

0.0
002 

0.0
92 

0.0
62 

-
0.6
44 

0.3
00 

-
0.0
26 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية. -املصدر:
 (X4حتليل نسبة تغطية الفائدة ) .4

 يف يظهر اذ. الفوائد التزامات تلبية يف ةالتشغيلي النقدية التدفقات قدرة مدى اىل النسبة هذه تشري
 الفرتة خالل املالية لألوراق العراق سوق يف املدرجة العراقية للمصارف( X4) حتليل نتائج( 5) اجلدول
 الدراسة سنوات من سنة ولكل مصرف لكل املتوسط وكذلك للتحليل، خضعت اليت للدراسة احملددة الزمنية

 (.2.719-) يساوي لذيوا املؤشر هلذا العام واملتوسط
وخالل الفرتة الزمنية اليت خضعت للتحليل وعند  البحثمستوى متوسطات املصارف عينة  فيظهر على

( اذ وجد ان مصرف املتحد هو أكثر املصارف متوسطاً على وفق 2.719-مقارنتها ابملتوسط العام البالغ )
ف هو أكثر املصارف قدرة على تلبية ( وهذا يدل على ان املصر 17.194هذه النسبة اذ بلغ متوسطه )
صرف التجاري هو أدىن املصارف حتقيقاً هلذا املتوسط املالنقدية التشغيلية وان التزامات الفوائد من التدفقات 
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 31: العدد

مصارف من عينة  ة(. وعند مقارنة املصارف ابملتوسط العام جند ان هنالك سبع42.451-) اذ بلغ متوسطه 
 والبقية سجلت أدىن من ذلك. الدراسة سجلت اعلى من املتوسط

 حتليل نسبة تغطية الفائدة (5اجلدول )

املصار
 ف

 السنوات
المت

 وسط

2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 

 بغداد

-

21.

887 

14.

262 

-

1.6

23 

-

8.8

54 

8.6

59 

10.

47

7 

-

3.8

93 

-

1.5

21 

-

8.2

51 

-

2.78

2 

73.

26

2 

5.2

59 

 بابل
1.3

43 

1.5

47 

2.4

14 

2.7

48 

1.3

77 

0.4

49 

-

2.0

34 

3.1

04 

1.5

74 

3.95

8 

2.9

90 

1.7

70 

 سومر

-

108

.32

3 

-

2.5

16 

9.6

97 

-

0.1

59 

12.

62

6 

0.8

67 

5.0

96 

0.2

15 

2.1

81 

6.21

8 

-

1.0

11 

-

6.8

28 

المو

صل 

 للتنمية

2.5

80 

-

42.

648 

-

18.

320 

26.

623 

-

32.

64

9 

4.7

93 

14.

78

0 

4.4

59 

13.

612 

-

20.6

46 

49.

74

4 

0.2

11 

المتحد 

تلالس

 ثمار

18.

296 

20.

507 

2.7

57 

-

6.0

41 

11

3.2

49 

-

8.9

47 

17.

77

3 

25.

19

2 

-

27.

703 

23.1

19 

10.

93

7 

17.

19

4 
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الشرق 

االوس

 ط

-

36.

201 

17.

866 

-

4.3

20 

2.7

63 

6.9

83 

9.1

01 

2.4

02 

0.2

08 

4.4

34 

1.02

6 

3.9

55 

0.7

47 

الخليج 

التجار

 ي

28.

906 

-

20.

002 

-

8.7

60 

-

4.5

76 

-

2.8

39 

5.9

06 

-

1.8

37 

12.

99

2 

4.2

48 

0.53

2 

1.2

97 

1.4

42 

التجار

ي 

 العراقي

-

152

.41

0 

-

273

.37

2 

-

24.

339 

1.1

33 

-

20.

41

0 

14.

76

0 

26.

42

8 

11.

19

1 

24.

035 

-

126.

164 

52.

18

2 

-

42.

45

1 

االهلي 

 العراقي

-

97.

739 

35.

919 

10.

333 

-

6.9

85 

-

1.4

20 

9.5

21 

-

0.3

83 

22.

95

9 

7.7

64 

4.21

5 

2.9

06 

-

1.1

73 

االستثم

ار 

 العراقي

-

45.

065 

-

22.

022 

3.6

37 

1.8

08 

2.1

25 

6.0

66 

4.3

77 

9.2

68 

2.6

60 

1.11

3 

-

0.9

79 

-

3.3

64 

المت

 وسط

-

41.

05 

-

27.

045 

-

2.8

52 

0.8

46 

8.7

70 

5.2

99 

6.2

70 

8.8

06 

2.4

55 

-

10.9

41 

19.

52

8 

-

2.7

19 
 من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية. -املصدر:
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 المبحث الرابع  

 اتاواًل: االستنتاج
اذ ميكن تلخيص هذه االستنتاجات  ،اهم االستنتاجات اليت توصلت اليهاتسعى هذه الدراسة اىل عرض 

 -على وفق االيت:
كان مصـــــرف بغداد أكثر املصـــــارف قدرة على توليد تدفقات   ،يف ضـــــوء النتائج اليت مت التوصـــــل اليها .1

عراقي هو أقل املصارف قدرة صرف التجاري الامليف حني ان  ،نقدية تشغيلية من خالل صايف الدخل
 على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من صايف الدخل.

النقدية التشــــــغيلية ومن خالل حتليل نســــــبة التدفقات  ،من خالل نتائج التحليل اليت مت الوصــــــل اليها .2
جاء مصرف املتحد أوالً من حيث قدرة االنشطة التشغيلية على توليد تدفقات  ،اىل صايف التشغيلي

 صرف التجاري العراقي هو أقل املصارف حتقيقاً هلذه النسبة.املوان  ،تشغيليةنقدية 
قطاعات كوهنا مدخالت حتتل قائمة التدفقات النقدية أمهية كبرية يف القطاع املصـــريف من غريها من ال .3

 وخمرجات العملية املصرفية.
 ،واســتثمارية ،تشــغيليةان تصــنيف أنشــطة املصــرف من خالل هذه القائمة اىل ثالثة انشــطة رئيســية ) .4

ومتويلية( ســـــيوفر معلومات ملســـــتخدمي القوائم املالية من اجل حتديد أثر كل نشـــــاط على املركز املايل 
 .ومبالغ النقدية والنقدية املعدلة

والذي يهتم ابلدفع الفعلي والقبض الفعلي  ،يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية على اســـــــــــــاس النقدي .5
 ستحقاق املبين على اساس املقابلة.بغض النظر على اساس اال

ان التفريق بني مفهوم صــــــايف الربح ومفهوم صــــــايف التدفق النقدي التشــــــغيلي لُه اثر اجيايب من خالل  .6
كثر كفاءة وفاعلية من قبل املســـــتخدمني. اذ ان احتســـــاب صـــــايف الدخل تدخل اختاذ قرارات مالية أ

بينما هذه البنود ال تراعى يف  ،ثل انداثر االصـــــــــول الثابتةم اً فعلي نقدايً  اً فيه بنود ال يرتتب عليها تدفق
 احتساب صايف التدفق النقدي.

 .تهولوسي من فوائد قائمة التدفقات النقدية هي تقييم جودة ارابح املصرف .7
 ثانيًا: التوصيات

كيز فأنه من الضـروري على مسـتخدمي هذه القائمة الرت  ،لكون قائمة التدفقات النقدية هلا امهية كبرية .1
على املعلومات اليت توفرها هذه القائمة والتفريق بني صـــايف الربح احملاســـيب وصـــايف التدفق النقدي من 

 االنشطة التشغيلية الختاذ قرارات مالية مناسبة.
ضرورة االهتمام بشكل أكرب ابلنسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية لتقييم السيولة املالية  .2

 اذ القرارات املالية.للمصارف عند اخت
 إعطاء مؤشرات التدفقات النقدية أمهية لقدرهتا على التنبؤ ابلتدفقات النقدية املستقبلية. .3
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 المصادر

 املصادر العربية

 راوالا: التقاري
 (.2015-2005لالوراق املالية ملصارف عينة البحث للمدة من ) التقارير املالية لسوق العراق -1
حلساابت اخلتامية يف هيئة االورق املالية للمصارف عينة البحث للمدة من التقارير املالية وا -2

(2005-2015.) 
 اثنياا: الكتب

االســـــاليب واالدوات واالســـــتخدامات  :"االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واالئتماين ،حممد ،مطر .1
 .2003 ،االردن -عمان ،دار وائل للنشر ،الطبعة االوىل ،العملية"

 ،"احملاســـــــبة املالية"، ترمجة وتعريب: وصـــــــفي عبد الفتاح أبو املكارم ،روبريت ،ميجس ،رتفال ،ميجس .2
 ،دار املريخ للنشـــــر ،مراجعة: امحد حامد حجاج ،حممد هاشـــــم البدوي ،ســـــلطان بن حممد الســـــلطان

 . 2009 ،اململكة العربية السعودية -الرايض
 اثلثاا: الرسائل اجلامعية

ية للنسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية "األمهية النسب ،دعبد الناصر شحدة السي ،أمحد .1
يف تقييم الســـــــــــــــيولة وجودة األرابح وذلك من وجهة نظر حمللي االئتمان يف البنوك التجارية األردنية 
وحمللي األوراق املالية يف بورصــــــــــــة عمان"، رســــــــــــالة ماجســــــــــــتري قدمت اىل جملس كلية العلوم اإلدارية 

 .2008االردن، كانون الثاين،  ،سط للدراسات العلياجامعة الشرق األو  ،واملالية
ظافر عبدهللا حامد، "توظيف مؤشرات التدفقات النقدية للتنبؤ ابستمرار الشركات"، رسالة  ،العابدي .2

 .2014العراق،  -ماجستري قدمت اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، الكوفة
"دور قائمة التدفقات النقدية يف متكني مســـتخدمي القوائم املالية من اختاذ  ،يبن عبد ،حســـام الدين .3

رسالة ماجستري قدمت اىل جملس كلية العلوم االقتصادية  ،القنطرة" -القرار:دراسة حالة شركة الزيبان
 .2016اجلزائر، ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،والتجارية وعلوم التسيري

 :االقتصـــــادية املايل للمؤســـــســـــة األداء تقييم يف النقدية التدفقات مةائق مؤشـــــرات كايف، ايمسني، "دور .4
"، رســـالة ماجســـتري قدمت 2015-2011للفرتة  -تقرت -الواحات مطاحن مؤســـســـة حالة دراســـة

 -ورقلة  ،ورقلة-التســـــيري، جامعة قاصـــــدي مرابح  وعلوم والتجارية االقتصـــــادية العلوم اىل جملس كلية
 .2016اجلزائر، 
 نكليزيةالاملصادر ا
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في مصارف القطاع الخاص  IIIتطبيق مقررات لجنة بازل مدى إمكانية 

 العراقي

The possibility of applying the requirements of the Basel 

III Committee in the banks of the Iraqi private sector 
 Dr. Ali Ahmad ALkabee                  (1) على احمد فارس الكعبيأ.م.د 

 LsharefiDheyaa Mohammed A               (2)ضياء محمد عبد الشريفي

 مستخلصال

صممت متطلبات جلنة ابزل من قبل جلنة ابزل للرقابة املصرفية ابلتعاون مع اعضاء بنك التسوايت 
 تنظيمياً  هجاً تناول البحث منو  الدولية للوقوف بوجه املخاطر اليت يتعرض هلا النظام املصريف بشكل عام،

من اجل الوصول ابلوضع املايل  (IIIدراسة متطلبات جلنة ابزل ) للنظام املصريف يف العراق من خالل اً جديد
( ومناقشتها للوصول III,II,Iاىل بر االمان حيث متثل البحث ابجراء مقارنة بني متطلبات جلنة ابزل )

رصينة ملواجهة مجيع انواع املخاطر اليت من املمكن ان هلدف تطوير املنظومة املصرفية العراقية لتكون كفوءة و 
 ،يتعرض هلا النظام املصريف أذ اختري قطاع املصارف العراقية اخلاصة جماال للتطبيق وحسب هذه املتطلبات

عينة البحث من املصارف التجارية العراقية اخلاصة املدرجة يف سوق العراق  اختيارمت البحث عن طريق 
إن د اشارت النتائج اليت مت التوصل اليها قو  .اً خاص اً عراقي جتارايً  اً املتمثلة أبحد عشر مصرف لالوراق املالية

به  الذي ظهرت تميزلان رغم معلى ال، 3لدى املصارف عينة الدراسة أمكانية لتطبيق مقررات جلنة ابزل 
لبات يعين مواكبة التطور ( من حدة وصرامة يف التطبيق، كون ان تلبية تلك املتطIIIمتطلبات جلنة ابزل )

لدى اجلمهور أبن املصارف اخلاصة العراقية تتبىن وتقوم على تنفيذ  اً ا يرتك انطباعيف النظام املصريف العاملي مم
وابلتايل أنمل ان يكون هلذه البحث الدور يف حتصني القطاع املصريف ، السياسات احلديثة يف حتصني ثرواهتم

 .ومستقبالحاضرا  هالعراقي اخلاص وتطوير 
                                                        

 .أالدارة و االقتصادية لك  /كربالءجامعة   -1
 .أالدارة و االقتصادية لك  /كربالء  جامعة -2



  

 يف مصارف القطاع اخلاص العراقي IIIمد  إمكانية تطبيق مقررات جلنة اب ل  

509 

 .لقطاع اخلاص العراقيمصارف ا ،I,II,IIIابزل  الكلمات املفتاحية:
Abstract 
The Basel Committee requirements were designed by the Basel 

Committee on Banking Supervision in collaboration with members of the 

Bank for International Settlements to address the risks to the banking 

system in general. In order to reach the financial situation to safety where 

the study was a comparison between the requirements of the Basel 

Committee (III, II, I) and discussed to reach the goal of developing the Iraqi 

banking system to be efficient and discreet to face all kinds of risks that may 

be exposed Banking System The banking sector was selected An upscale 

private room for the application according to these requirements, the study 

was conducted by selecting a sample study of Iraqi private commercial 

banks listed on the Iraq Stock Exchange of one of ten special Iraqi 

commercial bank. The results of this study indicated the possibility of 

applying the requirements of the Basel Committee (III) on the sample of the 

study is well available in the banks of the Iraqi private sector, despite the 

characterized by the requirements of the Basel Committee (III) of sharpness 

and rigor in Application, the fact that meeting these requirements means 

keeping pace with the development of the global banking system, which 

leaves the impression among the public that the Iraqi private banks adopt 

and based on the implementation of modern policies in fortifying their wealth, 

and therefore hope that this study will have a role in the fortification and 

development of the Iraqi private banking sector Present and future.  

Keywords: Basel I, II, III, Iraqi private sector banks. 

 منهجية البحث :المبحث األول

 اواًل: مشكلة البحث
لثة يف املصارف البحث من املوضوع الذي تناوله وهو امكانية تطبيق مقررات جلنة ابزل الثا هتنبع مشكلة

 هالعراقية اخلاصة اذا يتمتع النظام املصريف يف اي بلد مبكانة عالية يف دعم التنمية االقتصادية ويف الوقت نفس
تتولد نتيجة ذلك ازمات مالية  قد يعمل على توليد اسباب لعرقلة الوضع االقتصادي يف البلد وابلتاىل قد

املصريف عامة والعراقي خاصة بقدر من الرصانة يضمن عدم  الحيمد عقباها، وعلىه وجب ان يتمتع النظام
 وصول النظام اىل ازمة مالية. وأستنادا لذلك ميكن صياغة مشكلة البحث من التساؤلني املهمني:

 ؟IIIتطبيق مقررات جلنة ابزل  هل لدى مصارف القطاع اخلاص العراقية القابلية على .1
 ؟IIIقي لتلبية متطلبات جلنة ابزل ما درجة استعداد مصارف القطاع اخلاص العرا .2

 ثانيًا: هدف البحث
 يهدف البحث اىل حتقيق االيت:
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تقدمي استعراض واضح وصريح ملدى توفر اليات وامكانيات لعينة البحث من املصارف العراقية اخلاصة  
تقدمه للنظام ، وما سوف IIIلتطبيق وااللتزام مبقررات جلنة ابزل  هراق لالوراق املاليةاملدرجة يف سوق الع

 ؟املصريف العراقي يف حال مت تطبيقا ابلكامل
 ثالثًا: فرضيات البحث

انطلق البحث من فرضــــــــــية رئيســــــــــية واحدة مفادها: لدى املصــــــــــارف عينة الدراســــــــــة أمكانية لتطبيق  .1
هذا البحث التاكد من صحة هذه الفرضية من عدمها لغرض قبوهلا . وسيتم يف 3مقررات جلنة ابزل 

 او نفيها.
 ًا: أهمية البحثبعرا

 أتيت أمهية البحث من خالل جمموعة من النقاط االتية:
اساسيا كبريا يف اقتصادايهتا والهنا تعد منصة اساسية لنجاح  اً تلعب االنظمة املصرفية يف اي دولة دور  .1

 ارد املالية فالبد من وجود قواعد و انظمة توعوية صـــارمة حتد من تزعزع هذهاالســـتثمارات وتوجيه املو 
 .املنصة للحيلولة دون تدهور االستثمارات املالية وابلتاىل توجيه االموال بشكل رصني

وتطبيقها تدرجييا ســـــــــوف يعمل على زايدة كفاءة  IIIان قيام املصـــــــــارف ابالتزام مبتطلبات جلنة ابزل  .2
لصناعية جناح النظام املصريف، والذي بدوره سوف يدعم ابقي القطاعات االقتصادية واادائها وابلتايل 

من خالل املكانة املالية اليت تتمتع هبا االنظمة املصـــــــــــــــرفية يف منح االئتمان وتوجيهه وابلتاىل محاية 
 الثروات واصحاب الثروات.

 : حدود البحثًاخامس
 دود الزمانية واملكانية وكااليت:تشمل حدود البحث نوعني من احلدود تتمثل ابحل .1
( 9املرجوة من الدراســة فقد متثلت حدود الدراســة الزمانية مبدة )احلدود الزمانية: للوصــول اىل النتائج  .2

( وهي ذات املدة اليت ابشــــــــــرت هبا املصــــــــــارف العربية 2018( ولغاية )2010ســــــــــنوات للمدة من )
 لكفاية رأس املال. 3 بتطبيق مقررات جلنة ابزل

صــــــــــة يف العراق لتكون املصــــــــــارف اخلا اندود املكانية: آلختبار الفرضــــــــــيات ميدانياً، إختار الباحثاحل .3
عينة من جمتمع الدراســـــة  توزيع اســـــتمارة االســـــتبانة علىجمتمعاً للدراســـــة أذ تضـــــمنت احلدود املكانية 

من املصــــارف العراقية اخلاصــــة املدرجة يف ســــوق العراق لالوراق املالية وهي  اً ( مصــــرف11مكونة من )
ســومر التجاري، مصـرف  مصــرف اببل، مصــرف التجاري العراقي، مصــرف كل من )مصــرف بغداد،

اإلســــتثمار العراقي، مصــــرف الشــــرق األوســــط العراقي لإلســــتثمار،املصــــرف األهلي العراقي، مصــــرف 
حد لإلســــتثمار، مصــــرف املوصــــل للتنمية واإلســــتثمار ومصــــرف اخلليج مصــــرف املت اإلئتمان العراقي،

 .(التجاري
 سًا: هيكلية البحثساد

األول تضمن منهجية البحث يف حني تضمن املبحث  ،مت تقسيم هيكلية البحث اىل اربعة مباحث
حث متمثال اجلانب التطبيقي للبواملبحث الثالث فقد تناول  ،ى ملتطلبات جلنة ابزلالثاين اإلطار النظر 
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واخرياً  ،بتحليل استمارة االستبانة املعروضة على مدراء ورؤساء االقسام العاملني يف املصارف عينة البحث
 .اني تناول االستنتاجات و التوصيات اليت توصل اليها الباحثاملبحث الرابع الذ

 التفاقيات بازلاإلطار النظري : المبحث الثاني

 التاريخي ألتفاقيات لجنة بازلاواًل: التطور 
تصف السيولة قدرة املصرف على متويل الزايدة يف املوجودات والوفاء اباللتزامات املالية دون تكبد 

ة للعدد الكبري من االضطراابت اليت حدثت يف األسواق املالية الدولية، كاهنيار واستجاب ،خسائر مدمرة
لوطين يف نيويورك. مت إنشاء جلنة ابزل لإلشراف املصريف من نظام بريتون وودز أو إغالق بنك فرانكلني ا

سني املعرفة . اذ أرادت اللجنة حت(BIS,2007:1) 1974قبل حمافظي البنوك املركزية جملموعة العشرة يف عام 
مما سيؤدي إىل استقرار مايل أفضل، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف،  ،اإلشرافية وجودة اإلشراف العاملي

(. اذ Jablecki,2008:16ودعت إىل احلد األدىن لنسبة رأس املال ) 1988 فاقية لبازل يفقدمت أول ات
أنواع املخاطر غري املضمونة وغري املؤمنة جيب أن حتمي نسبة عالية من رأس املال املؤسسات املالية من مجيع 

أذ مت  ،يتطور مبرور الوقت(. كان املقصود من االتفاق أن Gual,2011:6) واليت قد تتحول إىل خسائر
. كان هذا اإلطار 1988ليحل حمل اتفاق عام  2004إصدار إطار جديد لكفاية رأس املال يف عام 

ر تكيًفا مع االبتكار املايل الذي ظهر خالل السنوات السابقة ، أكثIIاجلديد، املعروف عموًما ابسم ابزل 
ت رأس املال التنظيمي املخاطر األساسية وكان يهدف إىل حتسني الطريقة اليت تعكس هبا متطلبا

(Jablecki,2008:17 ومع ذلك، كان لدى ابزل .)II  عدد معني من نقاط الضعف اليت زادت من عمق
 ادية يف العقد املاضي.وشدة األزمة املالية واالقتص

 األوىل ، أصدرت اللجنة ورؤساء اإلشراف النسخة2010وأيلول )سبتمرب(  2009بني متوز )يوليو( 
اللذان يتبعهما هذا اإلطار الثالث هو زايدة  ناكان اهلدفان الرئيسي  ،IIIمن اإلصالح التنظيمي يف ابزل 

ميكن أذ ليل املخاطر اليت تعمل هبا املؤسسات. مستوى األسهم من أجل التعامل مع اخلسائر احملتملة وتق
تلفة، وهي تعزيز رأس املال، جماالت خم ةربعاالوصول إىل هذه األهداف عن طريق إجراء حتسينات يف 
(. ابلرغم من اتفاق اجلميع أن Gual,2011:6ومعيار السيولة العاملية وتغطية املخاطر ونسبة الرافعة املالية )

أكثر أمااًن مع هذه التغيريات، فهناك خالف مهم حول اآلاثر األخرى اليت  نك سيكوانالنظام املايل والبنو 
 الواقع، لدى املصرفيني احلجج التالية ضد إصدار هذا اإلطار اجلديد: يف ،IIIستحدثها اتفاقية ابزل 

 لديون ألن املســــــتثمرين يطلبون عوائد أعلى من أصــــــحابابتمويل الألســــــهم أغلى من ابتمويل ال ديع .1
 تكون مدفوعات الفائدة معفاة من الضرائب.حيث الديون 

ويؤدي إىل زايدة يف معدالت  من قدرة املصـــــــرف على تقدمي قروض لالقتصـــــــاد IIIابزل ســـــــوف يقلل .2
 اإلقراض.

ستؤثر الزايدة يف متطلبات األسهم على مسامهي املصرف بسبب اخنفاض العائد على حقوق امللكية  .3
(Admati, et al, 2013:2). 
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مت إجراء العديد من الدراسات من أجل التحقق من دقة هذه احلجج، وخاصة فيما يتعلق بتأثري  لقد 
 ،ان مفهوم الرحبية مهم جدا ،ديد على أداء البنوك وقدرهتا على حتقيق ربح مستداممتطلبات رأس املال اجل

ة ألنه يقوي مركز رأس ماله يف الواقع، إنه العنصر األول القادر على محاية املصرف من اخلسائر غري املتوقع
التدابري األكثر شيوعا املستخدمة لتقييم و  ،ومينح إمكانية استثمار األرابح احملتجزة لتحسني الرحبية املستقبلية

يشري االول إىل مدى كفاءة أذ  ،ائد على حقوق امللكيةأداء املؤسسة املالية هي العائد على املوجودات والع
دات لتوليد األرابح، يف حني يعطي األخري فكرة عن الربح الذي حيققه املصرف اإلدارة يف استخدام املوجو 

 .(European Central Bank, 2010:10) من خالل األموال اليت استثمرها املسامهون
ة على ارتفاع رأس املال، اذ يقوم بعض االقتصاديني واملنظمني على هنالك أراء خمتلفة حول اآلاثر املرتتب

 1958أطلقها موديلياين وميلر يف عام أاليت  (the irrelevance theory) نظرية الالعالقيةفرضياهتم على 
يفسران من خالهلا أتثري هيكل رأس املال على قيمة الشركات ويف ظل افرتاض وجود عامل خاٍل من  والىت
نسبة أقل من الديون. وفًقا  كاك، تشري هذه النظرية إىل أن قيمة الشركة ال تتأثر بزايدة الرافعة املالية أواالحت

هلذه النظرية، يعتقد بعض االقتصاديني أنه ال يوجد سبب يدعو املصارف لعدم زايدة نسبة رأس املال اليت 
على اآلاثر السلبية لبيع املزيد من  خراالا. يركز الرأي III (Berger, et al, 1995:393) تتطلبها ابزل

االعفاء الضرييب أو الضماانت التامة أو أتمينات الفة، مثل احلكومات سياسات خمتااألسهم، اذ أطلقت 
ملديرين الذين اافإن  ،الودائع، واليت تدعم الديون وتقلل قيمة األسهم بصورة غري مباشرة. عالوة على ذلك

يون يتخذون قرارات أكثر كفاءة من أجل سداد الدائنني ابنتظام. وقد تساعد ميولون املشاريع من خالل الد
 (.Aboura & Lépinette,2015:3مات غري املتماثلة املوجودة يف السوق أيًضا يف متويل الديون )املعلو 

أخريًا، يرى رأي اثلث أن نسبة رأس املال األعلى قد يكون هلا أتثري إجيايب على أداء املصرف بسبب 
ات رأس املال إىل اخنفاض خاطر األخالقية القائمة بني الدائنني ومحلة األسهم، اذ تؤدي الزايدة يف متطلبامل

القسط املطلوب من قبل الدائنني بسبب جهود املراقبة القوية. اذ تتضمن هذه العناصر عائًدا أعلى على 
 (.:7Bandt,et al, 2014حقوق امللكية )

املفروضة على البنوك متباينة بني البلدان، مما ا، كانت معايري رأس املال 1987عام  قبل Basel Iاثنياً: 
لبعض البنوك أن تتمتع مبيزة عاملية نسبية على غريها. مما يوعز اىل ان هذه البنوك ستنمو بسهولة  أاتح

رغم من اخنفاض على ال ،أكرب، ألهنا ستحتاج إىل كمية صغرية نسبيا من رأس املال لدعم زايدة املوجودات
املرجح اكومات يف تلك البلدان من فإن هذه البنوك مل تكن تُعترب ابلضرورة خماطرة كبرية ألن احل ،رأس ماهلا

دولة  12، حاولت 1987(. يف ديسمرب Madura, 2010:68)ه مشاكل مالية جأن تدعم البنوك اليت توا
وافق  1988ويف يوليو  ،يري مصرفية موحدةصناعية رئيسية التخلص من هذا التباين من خالل اقرتاح معا

وجيهية موحدة، مبوجب هذه اإلرشادات جيب أن حتتفظ دولة على مبادئ ت 12حمافظو البنوك املركزية يف 
 ،% على األقل من موجوداهتا، واستنادا هلذا يتم وزن موجودات البنوك ابملخاطر 4البنوك برأس مال يساوي 

اذ يتم أيًضا  ،نسبة رأس املال املطلوبة للموجودات ذات املخاطر العالية وهذا يؤدي يف األساس إىل زايدة
خارج امليزانية العمومية كيال تستطيع البنوك التحايل على متطلبات رأس املال من خالل احتساب البنود 

 ومن (.Madura, 2011:62)الرتكيز على اخلدمات اليت ال تظهر بوضوح كموجودات يف امليزانية العمومية 
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 1988ها يف عام واعتماد Iبوضع اللمسات األخرية على اتفاقية ابزل جلنة ابزل للرقابة املصرفيةهنا قامت 
(. امتثلت العديد BCBS,1988, July)مع وجود خيار لدى الدول العتماد معايريها أو عدم اعتمادها 

 ها يف نظامها املصريف.وأدرجت Iابزل ملتطلبات ابزل  همن الدول األعضاء وغري األعضاء يف اتفاقية
 Tier 1) االساسي ولاملستوى األ علىمن رأس املال  صرفيتكون رأس مال امل Iمبوجب ابزلو 

capital)  الثايناملستوى  علىورأس املال ( التكميليTier 2 capital)(Rose, 2008: 484). 
أولوية أقل يف الســداد يف يتكون رأس املال على املســتوى االول من رأس مال أســاســي عايل اجلودة له  .أ

العادية والفائض، واألرابح  )األساسي( األسهم ى االولحالة اإلعسار. ويشمل رأس املال من املستو 
احملتجزة، واألسهم املمتازة، وحقوق األقلية يف حساابت حقوق امللكية للشركات التابعة، واملوجودات 

أيًضا أن احلد األدىن  Basel Iكما طالبت   ،(Rose,2008:483)بعد طرح شهرة احملل  هغري امللموسة
ـــــــة رأس املـــــــال االســـــــــــــــــــــاســـــــــــــــي احملتفظ هبـــــــا هو  وجودات املرجحـــــــة ابملخـــــــاطر من امل %4لكمي

(Ramirez,2017:144). 
)التكميلي( ذواجلودة املنخفضـــة هو جمموعة واســـعة من موارد رأس املال  الثاينرأس املال من املســـتوى  .ب

% كحد أقصــــــــــى من  1.25ض املصــــــــــرف ما يصــــــــــل إىل الثانوي، ويشــــــــــمل احتياطي خســــــــــارة قرو 
لالســــــتبدال  هالدين الرأمسالية الثانوية القابلة املوجودات املعدلة حســــــب املخاطر ابإلضــــــافة إىل أدوات

 (.Saunders & Cornett,427:2012ذات احلد األقصى املسموح به )
 I( امثلة لبعض املوجودات وأوزاهنا حسب مقررات اتفاقية ابزل 1جدول )

 االصل وزنه
 موجودات خالية من املخاطر -اوال صفر%

 العملة النقدية. -
 كومة ابلعملة احمللية.املطلوابت اليت بذمة احل -
مطلوابت اخرى من دول منظمـــة التعـــاون االقتصـــــــــــــــــادي و  -

 التنمية.
مطلوابت مســتندة اىل ضــماانت نقدية او ضــماانت من دول  -

 منظمة التعاون االقتصادي و التنمية.
 %50-0من 

حسب تقدير 
 السلطة الرقابية

20% 
20% 

 موجودات متوسطة املخاطر -اثنيا
طاع العام وقروض مضــــمونة من مطلوابت من مؤســــســــات الق -

 .ابستثناء احلكومية منها ،قبلها
مطلوابت يف مصـــــــــــــــارف مرخصـــــــــــــــة من دول منظمة التعاون  -

 االقتصادي و التنمية او قروض مضمونة من قبلها.
 ابلكامل لعقارات لغرض السكن و التأجري.قروض مستندة  -

 موجودات عالية املخاطر -اثلثا 100%
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 قطاع العام.مطلوابت من شركات اتبعة لل -
 مطلوابت من القطاع اخلاص. -
 املوجودات الثابتة مثل املباين و اآلالت. -
 االدوات الرأمسالية الصادرة من مصارف اخرى. -
 موجودات اخرى. -

Sources: Balthazar, Laurent, 2006 "From Basel 1 to Basel 3: The 

Integration of State-of-the-Art Risk Modeling in Banking Regulation" First 

published, by PALGRAVE MACMILLAN, P: 18. 

 هالرغم من ان ابزل األول كان ثوراًي يف البداية، فقد كان تطور األسواق املالية على Basel IIاثلثاً: 
ل سريًعا للغاية ومل يعد االتفاق األول كافياً حيث بعد فرتة وجيزة من اعتماد اتفاقية ابزل األوىل، بدأ العم

II (Raman, 2015:20 .)ل يف اإلصدار التاىل من اتفاق رأس املال املصريف الدويل، واملعروف اليوم أبسم ابز 
الصناعة كيفية تصحيح نقاط الضعف  ون واهليئات التنظيمية و حمللو كان من األمور اليت هتم املصرفي

لقد وجد املصرفيون األذكياء طرقًا  .، ال سيما عدم حساسيته لالبتكار يف السوق املاليةIالواضحة يف ابزل 
ستخدم العديد من املصارف الكبرية عملية املراجحة يف رأس . على سبيل املثال، اIلاللتفاف على قيود ابزل

. اكتشفت هذه الشركات (BCBS, 2006:25)املال لزايدة األرابح وخفض مستوايت رأس املال املطلوبة 
تشمل ابلفعل العديد من املستوايت املختلفة للتعرض  Iواسعة يف ابزل املصرفية أن فئات خماطر املوجودات ال

، هنفس ابلوزنو ت القروض التجارية وقروض بطاقات االئتمان يف نفس فئة املخاطر للخطر. حيث وضع
نظرًا ألن أوزان املخاطر  ،على الرغم من أن قروض بطاقات االئتمان غالباً ما تكون أكثر خطورة. ومع ذلك

جودات نفسها ابلنسبة جلميع املوجودات يف فئة املخاطر نفسها، ميكن للبنك ببساطة بيع املو كانت هي 
منخفضة املخاطر واحلصول على موجودات أكثر خطورة ولكن ذات عائد أعلى دون زايدة متطلبات رأس 

أن يصبحوا املال. وابلتايل، بدالً من جعل البنوك أقل خماطرة، بدت بعض أجزاء ابزل األول تشجعهم على 
 .,Rose)2008:492(أكثر خطورة 
لتحميها من أنواع  أس املال أكثر حساسية للمخاطرنظاًما كانت فيه متطلبات ر  Basel IIأنشأت 

، كذلك حاولت ضمان أن املوجودات منخفضة املخاطر تتطلب Basel Iمما كان مبوجب  أكثر من املخاطر
. I (Rose,2008:492)والعكس صحيح مع ابزل ،خاطرابستمرار رأس مال أقل من املوجودات عالية امل

"الركائز الثالث" الركيزة األوىل تتضمن بشكل مباشر حساب وفق ما يعرف ابسم هنج  IIصدرت ابزل 
معايري املراجعة  ةوالثالث ةالثاني تتضمن الركيزة. و Iكفاية رأس املال يف حماولة للرد على انتقادات ابزل 

 (.Allen & Gale,2004:11ط السوق على التوايل )وقضااي انضبا هاإلشرافية
حيث  IIويف أعقاب األزمة املالية عززت جلنة ابزل اتفاقية ابزل  2009هناية عام  يف Basel III رابعاً:

لرأس املال و الذي يرفع من كمية  IIIمت اقرتاح جمموعة جديدة من القواعد من خالل إطالق اتفاقية ابزل 
 ت السيولةطلوب من البنوك االحتفاظ به. كما يتطلب من البنوك تلبية بعض متطلباونوعية رأس املال امل

(Hull,2009:190-191).  "يف شكل وثيقة "إطار تنظيمي عاملي اكثر مرونة للبنوك واألنظمة املصرفية
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-2014، مث أتجيله يف وقت الحق إىل 2019 - 2012مع التنفيذ األويل يف  2010حتديدا يف سبتمرب 
من الدروس املتلقات  لالستفادة BCBSيتضمن اتفاق ابزل الثالث حماوالت من قبل جلنة ابزل  .2019

وابالغها للتنظيم املصريف الدويل. حيث كان هدف ابزل الثالث هو  2009- 2007من االزمة املالية 
السيادة. وفيما تعزيز قدرة البنوك على استيعاب خسائر املوجودات دون التأثري سلًبا على االقتصادات ذات 

هج املوحد التفاقية ابزل الثانية والثالثة نسب رأس مال يتعلق بتنظيم رأس املال املصريف جيب أن ينتج عن الن
 ,Saundersشيًا مع املخاطر االقتصادية الفعلىة اليت تواجهها مؤشرات التنمية )اأكثر مت

Anthony,2012:425تطلب بعض التعديالت من أجل  (. لقد كان من الواضح أن اتفاق ابزل الثاين
أوهلماً: جيب أن متتلك  ،(.حيث يتم متابعة هدفني رئيسينيRaman,2015:22) هامنع ظهور املشكلة نفس

واثنياً: جيب أن تعمل هذه املؤسسات  ،املؤسسات مستوى أعلى من األسهم للتعامل مع اخلسائر احملتملة
أجل حتقيق هذه األهداف، مت إجراء العديد من (. من Gual,112011:يف مستوايت منخفضة املخاطر )

ام خمتلفة، وهي تعزيز رأس املال، ومعيار السيولة العاملية، وتغطية املخاطر ونسبة التحسينات يف أربعة أقس
ليست الزامية غري اهنا الزالت معايري عاملية، وخصوصا بعد  IIIالرافعة املالية وعلى الرغم من ان معايري ابزل

 .(Harzi,2011:12)ونية لديهم ت املتحدة و االحتاد االوريب االخذ هبذه املعايري ضمن االطر القانقرار الوالاي
 IIIأهداف اتفاقية اب ل 

احد اهم املعايري التنظيمية املتخصصة مبوضوع كفاية رأس املال و السيولة املصرفية وعلى  IIIابزل دتع
مؤسسة مالية، فاهنا ذات أمهية كبرية وتؤثر على البنوك  الرغم من إن مقرراهتا ليست إلزامية بل طوعية ألي

بية للغاية. وهذه االنظمة ليست حيوية فقط للمصارف الفردية اليت قد تستفيد أو تعيق املصارف بطريقة إجيا
يف عملياهتا ولكنها تؤثر أيضا يف النظام املايل املوجود يف اي بلد بصورة عامة وكذلك على الصعيد العاملي 

، فان املصارف IIIيه ابزلاالنظمه اجلديدة. ومبوجب اتفاق هاريد جلميع البلدان ان تعتمد مصارفإذا أ
تؤثر على قطاع االعمال التجارية، فان هذه املصارف  ةمعاكس ةالضعيفة، عندما تواجه عوامل خارجي

التخلي عن القروض كبرية عندما يتعلق األمر جبمع راس املال الكايف ومن مث عدم القدرة على   ةستجد صعوب
 Barthعلى املنافسة ) ةموال وابلتاىل تصبح اقل قدر اليت تؤدي يف وقت الحق إىل تقليص أنشطه توليد األ

& Levine, 2004:84 سيكون األثر على القطاع املايل يف البلد هو زايدة راس املال وكذلك السيولة .)
املخاطر املستخدمة يف  ةوزايدة مستوى أدار  املؤقتة ذات الصلة ابملستثمرين وأصحاب املصلحة اهلامني

وهذا ، اضافة اىل زايدة املعايري والقدرات القائمة من خالل االنظمة .القطاع املايل اليت حققت معايري أفضل
لن تتكرر أبدا. يف الوالايت املتحدة االمريكية  (Lehman Brothers)يضمن ان خماطر اهنيار البنوك مثل 

قطاع املايل من خالل احلد من العالقة املباشرة بني مؤسساته أخرى سوف تساعد ال ةمر  IIIفمقررات ابزل 
 Wu)بسعر االقراض بني املصارف  (Barclays)، وابلتايل جتنب حاالت التالعب كتالعب بنك ةاملختلف

)2012:32and Hong,. 
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 IIIوابزل  II( مقارنة بني اتفاقية ابزل 2جدول ) 
 املوجودات املرجحة ابملخاطر(ن متطلبات رأس املال )كنسبة م

رأس املال االساسي  االسهم العادية 
(TI) امجايل رأس املال 

ادىن  
 نسبة

النسبة االضافية 
 )االحتياطية(

النسبة 
 املطلوبة

ادىن 
 نسبة

النسبة 
 املطلوبة

ادىن 
 نسبة

النسبة 
 املطلوبة

  II  2%   4%  8%ابزل
 III  4.5% 2.5% 7% 6% 8.5% 8% 10.5%ابزل

 ابالعتماد على: نياملصدر: من اعداد الباحث
(Caruana, Jaime, "Basel III: towards a safer financial system", 2010:7) 

نسبة رافعة مالية تتطلب من البنوك االحتفاظ بنسبة احلد األدىن  IIIابإلضافة اىل ما ذكر يقدم ابزل 
لنظر عن املخاطر املرتبطة ابملوجودات. من خالل ٪ بغض ا3لرأس املال إىل إمجايل املوجودات بنسبة 

التهرب من احلد األدىن من متطلبات رأس املال من قبل البنوك.  IIIيقيد ابزل  اشرتاط نسبة الرافعة املالية
تايل، فإن نسبة الرافعة املالية هتدف إىل ضمان احتفاظ البنوك ببعض رأس املال ملواجهة اخلسائر غري وابل

من التوقعات أبن متطلبات رأس املال  III. خيفف اجلدول الزمين لتنفيذ ابزل (Larson,2011:30)توقعة امل
ابلكامل إال يف بداية عام  IIIزل املرتفعة ستظر ابالقتصادات وتقلل من الرحبية. اي انه لن يتم تطبيق اب

تزايدة والسماح ابنتقال . ويوفر هذا اجلدول الزمين للبنوك الفرصة للتكيف مع متطلبات رأس املال امل2019
 III (Basel,2010b:48.)إىل ابزل  IIسلس من ابزل 

لة و نسبة صايف مها نسبة تغطية السيو  ،كما نشرت جلنة ابزل للرقابة املصرفية معيارين جديدين للسيولة
 :(Bučková & Reuse, 2011:7). ومها كالتاىل 2010التمويل املستقر يف ديسمرب 

يوًما تقوميًيا، إن  30دف إىل ختفيف ســـيناريوهات إجهاد الســـيولة على مدار الســـيولة:هت تغطية نســـبة •
املوجودات الســـائلة عالية مقياس خماطر الســـيولة هذا جيرب البنوك على االحتفاظ مبســـتوايت كافية من 

اجلودة اخلالية من الديون واليت هتدف إىل موازنة صـــــــــــــــايف التدفقات النقدية اخلارجة خالل عمليات 
الســيولة املرتفعة اليت حيتفظ هبا  ذات املوجودات من نســبة الســيولة قصــرية األجل، حيث حُتســب اهنيار

يوما ويتضـــــــــمن تطبيقها كالً من الصـــــــــدمات  30لديه خالل  النقدية التدفقات حجم إىل املصـــــــــرف
 النظامية واملؤسسية.

 اجمالي الموجودات ذات السيولة المرتفعة
 ≥ 100%ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تغطية السيولة = ــــــــــ

 يوم 30حجم التدفقات النقدية خالل 
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يل األجل للموجودات واألنشطة املصرفية من التمويل طو انسبة صايف التمويل املستقر: تعتزم تشجيع  •
خالل وضع حد أدىن اثبت للتمويل على مدار عام واحد. يتم حتديدها بقسمة مبلغ التمويل املستقر 

تاح على التمويل املســـــــتقر املطلوب على مدار فرتة إجهاد مدهتا عام واحد. بشـــــــكل عام، تســـــــعى امل
ودات واملطلوابت مع فرتات االســــتحقاق التعاقدية هذه النســــبة للحد من عدم االســــتحقاق بني املوج

 وميكن التعبري عنها مبا يلي: سنة أو أكثر 1املتبقية من 
 التمويل المستقر المتاح

 > 1ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صافي التمويل المستقرنسبه 
 التمويل المستقر المطلوب

. IIIيعد التمسك مبعايري نسبة تغطية السيولة و نسبة صايف التمويل املستقر أمرًا ضروراًي لنجاح ابزل 
أن تكون هذه النسب أكرب من واحد لضمان أن التمويل املتاح يفي ابلتمويل املطلوب  IIIويتطلب ابزل 

 .(Cullen, 2011:26);(Basel,2013:7) خالل فرتة التقييم
في  IIIتطبيق مقررات لجنة بازل مكانية إلاالختبار العملي المبحث الثالث: 

 مصارف القطاع الخاص العراقي

ان القطاع املصريف العراقي اليوم يعد الدعامة االساسية لبناء االقتصاد الوطين وأحد الركائز الرئيسية 
ة التمويلية الرئيسية له يتحقق النمو واالستقرار االقتصادي فهو يشكل احللقالداعمة للدولة والذي من خال

 دإذ يتوفر يف العراق عدد كبري من املصارف احلكومية واالهلية واالجنبية وهذا يع ،لألنشطة االستثمارية
عن  وق املايلاليت تلعب دوراً مهماً يف تعزيز نشاط الس IIIتطبيق مقررات جلنة ابزل مؤشراً جيداً إلمكانية 
دد كبري من املستثمرين الصغار واملدخرين الذين لديهم الرغبة يف . فضالً عن وجود عطريق تنظيمها املصريف

مرتددون دائما بسبب االزمات املالية اليت ابتت تعصف ابلقطاعات استثمار امواهلم يف السوق املايل إال اهنم 
قيام بدراسة استطالعية من اجل الوقوف على مدى ه ارأتى الباحثان اليوعل ،االقتصادية بشكل عام

تنظيم ملا هلا من دور مهم يف يف مصارف القطاع اخلاص العراقي  IIIتطبيق مقررات جلنة ابزل ة إمكاني
جذب اكرب قدر من املدخرات الصغرية القطاع املصريف وابلتاىل محاية ثروات املستثمرين من االزمات املالية و 

اق لألوراق املالية، وذلك عن د من املدخرين وتوجيهها حنو االستثمار داخل سوق العر املتوفرة لدى العدي
طريق توزيع جمموعة من استمارات االستبانة على مدراء املصارف وجمموعة اخرى على املستثمرين يف سوق 

ت البحث العراق لألوراق املالية وحتليلها ابالعتماد على بعض االساليب واألدوات اإلحصائية ملتغريا
لنسب املئوية،االمهية النسبية، األوساط احلسابية للمتغريات واملتمثلة بـ )التوزيع التكراري،ا وفقراهتا،

 وفقراهتا،االحنراف املعياري( وذلك على النحو االيت:
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تحليل استمارة االستبانة املعروضة على مدراء ورؤساء االقسام العاملني يف املصارف اواًل:  
 عينة البحث

ء اقسام من فروع املصارف العراقية اخلاصة ض هذا املبحث يف اختيار عينة عشوائية من مدراء ورؤسامتخ
( مصرف التالية )مصرف 11املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية و املتمثلة بعينة البحث املكونة من )

صرف الشرق م مصرف سومر، مصرف االستثمار، املصرف التجاري العراقي، ،بغداد، مصرف اببل
وقد مت  ،مصرف املوصل ومصرف اخلليج( صرف املتحد،االوسط، املصرف االهلي، مصرف االئتمان، امل

%( 100( استبانة على مدراء ورؤساء اقسام تلك املصارف وقد مت اسرتدادها مجيعهاً و بنسبة )100توزيع )
 ( جرى اخضاعها للتحليل اإلحصائي.N=100وبذلك أصبح حجم العينة )

( وصـــــــــفاً خلصـــــــــائص عينة البحث 3)اجلدول  ل البياانت الشـــــــــخصـــــــــية إلفراد عينة البحث: ميثلحتلي .أ
 وكاآليت:
 ( خصائص عينة مدراء ورؤساء اقسام املصارف3جدول )

 استمارة االستبانةابالعتماد على  نياملصدر من اعداد الباحث
من حيث اجلنس بني مدراء ورؤساء االقسام يف  هنالك تفاواتً ( يتضح أبن 3من خالل اجلدول )

% 45( سنة بنسبة 31-40املصارف، فبالنسبه إىل املتغري اخلاص ابلفئة العمرية فقد كان من حصة الفئة )
فأن ذلك يدل على ان غالبية املصارف تستعني ابلطاقات الشابة يف رائسة اقسام و إدارة املصارف. يف ما 

% 68فقد وجد ان نصيب محلة شهادة البكالوريوس ابلدرجة االوىل بنسبة تحصيل العلمي خيص متغري ال
فيما كان املركز الثالث من نصيب محلة  %25يف حني حصل محلة شهادة الدبلوم على املركز الثاين بنسبة 

ملصرف ويشري ذلك اىل عدم توجه ا %2ومحلة شهادة املاجستري بنسبة  %5شهادة الدبلوم العايل بنسبه 
ب محلة الشهادات العلىا كاملاجستري و الدكتوراة. أما ابلنسبة إىل متغري سنوات اخلربة العملية اذ الستقطا

 ت المتغيرات الفئة المستهدفة ذكور اناث المجموع النسبة

 21-30سنة 7 4 11 11 %

 1 الفئة العمرية

 31-40سنة 27 18 45 45 %

 41-50 سنة 22 13 35 35 %

 51-60 سنة 4 1 5 5 %

 61 سنة فأكثر 3 1 4 4 %

 المجموع 63 37 100 100 %

 دبلوم 19 6 25 25 %

 التحصيل
 العلمي

2 

 بكالوريوس 48 20 68 68 %

 دبلوم عالي 3 2 5 5 %

 ماجستير 1 1 2 2 %

 دكتوراه 0 0 0 %0

 المجموع 71 29 100 100 %

 1-5سنة 4 3 7 7 %

سنوات الخبرة 
 العملية

3 

 6-10 سنة 23 14 37 37 %

 11-15سنة 19 13 32 32 %

 15-25 سنة 13 7 20 20 %

 سنة فاكثر 26 3 1 4 4 %

 المجموع 62 38 100 100 %
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( املركز الثاين وبنسبة 11-15، يف حني احتلت الفئة )%37( سنة املركز االول وبنسبة 6-10احتلت الفئة )
توسطة استنادا اىل عدد لديهم خربات م، أذ نالحظ ان اغلبية رؤساء االقسام و مدراء املصارف 32%

 سنوات اخلربة العملية، وذلك يدعو اىل ضرورة االهتمام ابخلربات لإلفادة منها.
خالل هذا احملور  من حتليل اســــتجاابت عينة رؤســــاء اقســــام ومدراء املصــــارف حول حماور االســــتبانة: .ب

اســــي الذي أعطى االســــلوب اخلم ســــيتم عرض البياانت اليت اظهرهتا نتائج االســــتباانت وحتليلها وفق
( درجة إىل 3( درجات إىل احلقل )اتفق( و )4( درجات متثل حقل االجابة )أتفق بشـــــــــــــــدة( و )5)

( درجة إىل احلقل )ال أتفق( و درجة واحدة إىل احلقل )ال أتفق بشــدة(. وبعدها 2احلقل )حمايد( و )
ى االوســــاط احلســــابية بحث للحصــــول علللمتغريات املعتمدة يف ال ىيتم عمل جداول التوزيع التكرار 

مث يتم  انســـــــــــجام اســـــــــــتجاابت العينة املبحوثة، ياملوزونة واالحنرافات املعيارية هبدف التعرف على مد
اســــــتخراج األمهية النســــــبية للوســــــط احلســــــايب اليت تبني مدى االتفاق مع الفقرة. إذ مت االعتماد على 

املرتبطة ابالســــــتجاابت، علماً ان  لقياس الدرجة درجة كمعيار (3الوســــــط احلســــــايب الفرضــــــي البالغ )
وأوطأ  3= 2(/1+5( اي )3الوســــــط احلســــــايب الفرضــــــي ميثل املتوســــــط بني أعلى درجة يف املقياس )

ملتغريات البحث مت التوصـــــــل إىل االوســـــــاط احلســـــــابية وبعد إجراء عملية التحليل االحصـــــــائي  درجة،
 نسبية.املوزونة واالحنرافات املعيارية واالمهية ال

 االول: مدى توفر متطلبات كفاية رأس املال املحور
( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وشدة 4يوضح اجلدول )

 اإلجابة حملور مدى توفر متطلبات كفاية رأس املال وكاآليت:
الحنراف املعياري وشدة اإلجابة سط احلسايب وا( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الو 4جدول )

 :مدى توفر متطلبات كفاية رأس املالحملور 

تسل
 سل

االس
 ئلة

5 4 3 2 1 

زون
املو

يب 
حلسا

ط ا
وس

ال
 

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

سبية
ة الن

المهي
ا

 ال اتفق بشدة ال اتفق حمايد أتفق اتفق بشدة 

العد
 د

% 
العد

 د
% 

العد
 د

% 
العد

 د
% 

العد
 د

% 

X1 
57 57% 30 30% 13 13% 0 0% 0 0% 

4.4

4 
0.71

5 
88.80

% 

X2 
63 63% 23 23% 14 14% 0 0% 0 0% 

4.4

9 
0.73

2 
89.80

% 

X3 
62 62% 24 24% 7 7% 7 7% 0 0% 

4.4

1 
0.90

0 
88.20

% 
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X4 
62 62% 24 24% 7 7% 7 7% 0 0% 

4.4

1 
0.90

0 
88.20

% 

X5 
78 78% 12 12% 10 10% 0 0% 0 0% 

4.6

8 
0.64

9 
93.60

% 

X6 
76 76% 12 12% 12 12% 0 0% 0 0% 

4.6

4 
0.68

9 
92.80

% 

X7 
58 58% 22 22% 20 20% 0 0% 0 0% 

4.3

8 
0.80

1 
87.60

% 

X8 
22 22% 58 58% 12 12% 8 8% 0 0% 

3.9

4 
0.81

4 
78.80

% 

X9 
47 47% 43 43% 10 10% 0 0% 0 0% 

4.3

7 
0.66

1 
87.40

% 

X10 
62 62% 26 26% 12 12% 0 0% 0 0% 4.5 

0.70

4 
90.00

% 

X11 
25 25% 15 15% 50 50% 8 8% 2 2% 

3.5

3 
1.02

0 
70.60

% 

X12 
24 24% 56 56% 20 20% 0 0% 0 0% 

4.0

4 
0.66

5 
80.80

% 

X13 
47 47% 30 30% 23 23% 0 0% 0 0% 

4.2

4 
0.80

6 
84.80

% 

املؤشر 
 الكلي

 
52.5

% 
 

28.8

% 
 

16.2

% 
 

2.3

% 
 

0.2

% 
4.3

1 
0.77

4 
86.26

% 

 Excelابالعتماد على خمرجات برانمج  نيالباحث املصدر من اعداد
%( من املديرين و رؤساء االقسام على مدى 86.26( ابن هنالك اتفاقاً بنسبة )4يتبني من اجلدول )

( وابحنراف معياري 4.31بوسط حسايب موزون ) ،توفر متطلبات كفاية رأس املال يف املصارف عينة البحث
 اصرها االساسية جند ما أييت:نسب مع عنويف حال ربط هذه ال (،0.774بلغ )

( من املديرين ورؤساء االقسام ان أبمكان املصرف االلتزام مبتطلبات جلنة ابزل الثالثة %88.80يتفق ) .1
(، وأبحنراف معياري بلغ 4.44يف االحتفاظ ابحلد االدىن من كفاية رأس املال، بوســـط حســـايب بلغ )

اق جيد بني افراد العينة حول هذه الفقرة مبعىن ان ي اىل اتف( اذ تشـري نسـبة االحنراف املعيار 0.715)
 %10.5هنالك نســــــــــــــبة عالية تؤكد امكانية توفري احلد االدىن من نســــــــــــــبة كفاية رأس املال و البالغة 

 .%10.5( و اليت جتاوزت مجيعها 4ويؤكد ذلك النسبة الفعلىة للمصارف و اليت يظهرها اجلدول )



  

 يف مصارف القطاع اخلاص العراقي IIIمد  إمكانية تطبيق مقررات جلنة اب ل  

521 

القسـام على ان إبمكان املصـرف االلتزام مبطلبات جلنة ابزل ورؤسـاء ا ( من املديرين%89.80يتفق ) .2
الثالثة يف االحتفاظ مبســتوى كفاية رأس املال الالزم للتحوط من خماطر االئتمان، بوســط حســايب بلغ 

( وتشــــــري نســــــبة االحنراف اىل عدم التشــــــتت يف اجاابت العينة 0.732(، وابحنراف معياري )4.49)
خماطر االئتمان اىل احلد االدىن وان هنالك  من أس املال تســــــــــهم وتقللة كفاية ر مبعىن ان حتقق نســــــــــب

 امكانية لتحقيق هذه النسبة.
( من املديرين ورؤساء االقسام إن إبمكان املصرف االلتزام مبطلبات جلنة ابزل الثالثة %88.20يرى ) .3

ســــــط حســــــايب بلغ بو  تشــــــغيل،يف االحتفاظ مبســــــتوى كفاية رأس املال الالزم ملقابلة خســــــائر خماطر ال
( وتشري نسبة االحنراف اىل عدم التشتت يف اجاابت العينة 0.900(، وابحنراف معياري بلغ )4.41)

مبعىن ان االحتفاظ مبســــتوى كفاية رأس املال الالزم يســــهم ويقلل من خماطر التشــــغيل اىل احلد االدىن 
 وان هنالك امكانية لتحقيق هذه النسبة.

رؤساء االقسام إن إبمكان املصرف االلتزام مبطلبات جلنة ابزل الثالثة ملديرين و ( من ا%88.20يرى ) .4
بوســـــــط حســـــــايب بلغ  يف االحتفاظ مبســـــــتوى كفاية رأس املال الالزم ملقابلة خســـــــائر خماطر الســـــــوق،

( وتشــري نســبة االحنراف املعياري هذه اىل عدم التشــتت يف 0.900(، وابحنراف معياري بلغ )4.41)
ان االحتفاظ مبسـتوى كفاية رأس املال الالزم يسـهم ويقلل من خماطر السـوق اىل  ينة مبعىناجاابت الع
 وان هنالك امكانية لتحقيق هذه النسبة. احلد االدين

جملس ادارة املصـــــرف يراعي تكوين خمصـــــصـــــات  ( من املديرين ورؤســـــاء االقســـــام إن%93.60يرى ) .5
( وتشــــــــري 0.649معياري بلغ ) وابحنراف (،4.68بوســــــــط حســــــــايب بلغ ) ،اخنفاض قيمة املوجودات

نسبة االحنراف املعياري هذه اىل عدم التشتت يف اجاابت العينة مبعىن ان ادارة املصرف تراعي تكوين 
 .خمصصات اخنفاض قيمة املوجودات

جملس ادارة املصــــــــــــرف يراعي االســــــــــــتثمار يف  ( من املديرين ورؤســــــــــــاء االقســــــــــــام إن%92.80يرى ) .6
بلغ  ى(، وابحنراف معيار 4.64، بوســـــــــــــط حســـــــــــــايب بلغ )طر علىهااطر املســـــــــــــياملوجودات ذات املخ

جملس ادارة املصـــــــــــــــرف يراعي ابلفعل االســـــــــــــــتثمار يف املوجودات ذات املخاطر  ( مبعىن إن0.689)
 .املسيطر علىها

جملس ادارة املصرف يراعي تصنيف الديون ووضع  ( من املديرين ورؤساء االقسام إن%87.60يرى ) .7
(، وابحنراف 4.38، بوســــــط حســــــايب بلغ )اطرها وفقا التفاق ابزل الثالثية حســــــب خماوزان ترجيح

جملس ادارة املصــــــرف يراعي تصــــــنيف الديون ووضــــــع اوزان ترجيحية  ( مبعىن إن0.801معياري بلغ )
 .حسب خماطرها وفقا التفاق ابزل الثالث

ية )االقرتاض فعة املالاملصــــــــــــــرف يلجأ اىل الرا ( من املديرين ورؤســــــــــــــاء االقســــــــــــــام إن%78.80يرى ) .8
( 0.814(، وابحنراف معياري بلغ )3.94، بوســــــط حســــــايب بلغ )%3اخلارجي( بنســــــبة التزيد عن 

ة ي، إال ان النســـــــــــــــب الفعل%3املصـــــــــــــــرف يلجأ اىل االقرتاض اخلارجي بنســـــــــــــــبة التزيد عن  مبعىن إن
 .وهذا خالف ملا بينته اجابة العينة %3للمصارف تبني ان النسبة جتاوزت ال 
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املصــــــرف حيرص على االحتفاظ بنســــــبة ســــــيولة  ( من املديرين ورؤســــــاء االقســــــام إن%87.40رى )ي .9 
(، 4.37، بوسط حسايب بلغ )منها %100ملواجهة االستحقاقات القصرية االجل بنسبة التقل عن 

حيرص على االحتفاظ بنســــــــــبة ســــــــــيولة ملواجهة ( مبعىن ان املصــــــــــرف 0.661وابحنراف معياري بلغ )
 .الجلالقصرية ااالستحقاقات 

املصــــــرف حيرص على االحتفاظ بنســــــبة ســــــيولة  ( من املديرين ورؤســــــاء االقســــــام إن%90.00يرى ) .10
، بوســــط حســــايب بلغ منها %10ملواجهة االســــتحقاقات املتوســــطة وطويلة االجل بنســــبة التقل عن 

ة املصــــــــــرف حيرص على االحتفاظ بنســــــــــبة ســــــــــيول ( مبعىن إن0.704(، وابحنراف معياري بلغ )4.5)
 .ملواجهة االستحقاقات املتوسطة وطويلة االجل

املصرف لديه القدرة على تطبيق بنود اتفاقية ابزل  ( من املديرين ورؤساء االقسام إن%70.60يرى ) .11
املصـــرف لديه القدرة على تطبيق  ( اي إن3.53بوســـط حســـايب بلغ ) ،ولديه الوقت الكايف لذلك 3
( مما يدل على ان 0.704وابحنراف معياري بلغ ) ، لذلكولديه الوقت الكايف 3نود اتفاقية ابزل ب

 ابإلجاابت إال انه يتم االعتماد على الوسط احلسايب له. اً هنالك تشتت
إبمكان املصرف االلتزام بتكوين احتياطي منفصل  ( من املديرين ورؤساء االقسام إن%80.80يرى ) .12

، بوســـــــــط ة الصـــــــــدمات املســـــــــتقبليةمن املوجودات ملواجه %2.5دية و يعادل يتكون من اســـــــــهم عا
( مبعىن ان 0.665( ممـا يـدل على اتفـاق افراد العينـة، وابحنراف معيـاري بلغ )4.04حســــــــــــــــايب بلغ )

من  %2.5املصـــــــــــــــرف يلتزم ابلفعل بتكوين احتياطي منفصـــــــــــــــل يتكون من اســـــــــــــــهم عادية ويعادل 
 قبلية.املوجودات ملواجهة الصدمات املست

املصـــــــــرف حيتفظ ابحتياطي رأس مايل ملواجهة  اء االقســـــــــام إن( من املديرين ورؤســـــــــ%84.80يرى ) .13
من رأس ماله  %2.5و  0االاثر الســـــــــلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصـــــــــادية وبنســـــــــبة ترتاوح بني 

تفظ املصــرف حي( مبعىن ان 0.806وابحنراف معياري بلغ ) ،(4.24بوســط حســايب بلغ ) ،االســاســي
 0ر السـلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصـادية وبنسـبة ترتاوح بني ملواجهة االاث ابحتياطي رأس مايل

 .س ماله االساسيأمن ر  %2.5و 
 املحور الثاني: السياسة الرقابية و االشراف االداري

راف املعياري وشدة واالحن ( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الوسط احلساىب5يوضح اجلدول )
 اسة الرقابية و االشراف االداري وكاآليت:اإلجابة حملور السي

( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وشدة اإلجابة 5جدول )
 حملور السياسة الرقابية و االشراف االداري
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 31: العدد

( من املديرين ورؤساء االقسام على حمور %87.7( ابن هناك اتفاقًا بنسبة )5نالحظ من اجلدول ) 
(، وعند %0.709معياري بلغ )( وابحنراف 4.38بوسط حسايب )،السياسة الرقابية و االشراف االداري

 ما أييت: ربط هذه املؤشرات بعناصرها االساسية جند
جملس االدارة يقوم ابملراجعــــة الــــدوريــــة ( من املــــديرين ورؤســــــــــــــــــاء االقســــــــــــــــــام ابن %91.80يرى ) .1

ابحنراف و  ،(4.59بوســــــط حســــــايب بلغ ) ،الســــــرتاتيجيات العمل و الســــــياســــــات العامة يف املصــــــرف
ـــدوريـــة الســـــــــــــــرتاتيجيـــات العمـــل و ىن ان ( مبع0.683معيـــاري بلغ ) جملس االدارة يقوم ابملراجعـــة ال

 .لسياسات العامة يف املصرفا
املصـــــــرف ميتلك قســـــــم متخصـــــــص أبدارة ( من املديرين ورؤســـــــاء االقســـــــام على ان %90.20يتفق ) .2

( مبعىن ان املصرف ميتلك قسم 0.718وابحنراف معياري بلغ ) (،4.51بوسط حسايب بلغ )،املخاطر
 متخصص أبدارة املخاطر.

ملصــرف يتبع ســرتاتيجية املراجعة الدورية املالئمة ا( من املديرين ورؤســاء االقســام ابن %92.20يرى ) .3
( مما يدل على ان 0.695ابحنراف معياري بلغ )و  ،(4.61، بوســــــــــــط حســــــــــــايب بلغ )حلدود املخاطر

 املخاطر.املصرف ميتلك سرتاتيجية يتبعها للمراجعة الدورية حلدود 
ة داخلية وخارجية يعزز نظام رقاب املصــرف ميتلك( من املديرين ورؤســاء االقســام ابن %93.20يرى ) .4

ابحنراف و  ،(4.66بوســـــط حســـــايب بلغ ) ،عمليات رقابة ومتابعة العمليات املرتبطة مبخاطر التشـــــغيل
و الرقابة للعمليات ( مبعىن ان املصـــــــــــــــرف لديه نظام رقابة يعزز عمليات املتابعة 0.670معياري بلغ )

 اليت ترتبط هبا خماطر التشغيل.
املصــرف ميتلك نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز رؤســاء االقســام ابن ( من املديرين و %91.20يرى ) .5

ابحنراف و  (،4.56بوســـــــط حســـــــايب بلغ ) ،عمليات رقابة ومتابعة العمليات املرتبطة مبخاطر الســـــــوق
راف املعياري اىل عدم التشـــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان ( وتشـــــري نســـــبة االحن0.701معياري بلغ )

 خاطر السوق.هنالك رقابة دقيقة مل
جملس االدارة يهتم برســـم الســـياســـات االدارية و ( من املديرين ورؤســـاء االقســـام ابن %90.20يرى ) .6

( وتشـــــــــري نســـــــــبة 0.703ابحنراف معياري بلغ )و  (،4.51، بوســـــــــط حســـــــــايب بلغ )اهليكل التنظيمي
تمام برســــــــــــــم حنراف املعياري اىل عدم التشـــــــــــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان لدى جملس االدارة اهاال

 السياسات االدارية و اهليكل التنظيمي.
املصــــرف حيتفظ بنســــبة كفاية تفوق احلد االدىن ( من املديرين ورؤســــاء االقســــام ابن %88.80يرى ) .7

( وتشــري نســبة 0.770بلغ ) ىحنراف معيار ابو  (،4.44، بوســط حســايب بلغ )ملؤشــر كفاية رأس املال
اابت العينة مبعىن ان املصـــــــرف حيتفظ بنســـــــبة كفاية تفوق االحنراف املعياري اىل عدم التشـــــــتت يف اج

 احلد االدىن ملؤشر كفاية رأس املال.
املصـــــرف يقوم بتقييم االســـــرتاتيجيات الداخلية ( من املديرين ورؤســـــاء االقســـــام ابن %73.20يرى ) .8

 ،(3.66، بوســـــــط حســـــــايب بلغ )س املال ومدى وفاء املصـــــــرف مبتطلبات رأس املال الرقابيةلكفاية رأ
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( وتشـــري نســـبة االحنراف املعياري اىل عدم التشـــتت يف اجاابت العينة 0.768ابحنراف معياري بلغ )و 
 مبعىن ابن لدى املصرف خطة لتقييم كفاية رأس املال.

املصــــــــــرف يعمل على زج العاملني يف دورات ن ( من املديرين ورؤســــــــــاء االقســــــــــام اب%71.00يرى ) .9
( وتشري 0.809ابحنراف معياري بلغ )و  ،(3.55حسايب بلغ ) ، بوسطتثقيفية يف جمال ادارة املخاطر

نسبة االحنراف املعياري اىل عدم التشتت يف اجاابت العينة مبعىن ان املصرف يعمل على زج العاملني 
 بدورات يف جمال ادارة املخاطر.

 هنالك تناســــــب بني ســــــياســــــة ادارة املخاطر و( من املديرين ورؤســــــاء االقســــــام ابن %89.80يرى ) .10
( 0.674ابحنراف معياري بلغ )و  (،4.49، بوســـــــط حســـــــايب بلغ )املخاطر اليت يتعرض هلا املصـــــــرف

وتشـــــــــــــري نســـــــــــــبة االحنراف املعياري اىل عدم التشـــــــــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان هنالك عالقة بني 
 اسة ادارهتا.املخاطر و سي

داد تقرير للبنك املركزي املصـــــرف يعمل على اع ( من املديرين ورؤســـــاء االقســـــام ابن%92.80يرى ) .11
ابحنراف معياري بلغ و  (،4.64، بوســـــــــــــــط حســـــــــــــــايب بلغ )حول املؤشـــــــــــــــرات املالية املتعلقة ابملخاطر

املصــــــــرف  ان ( وتشــــــــري نســــــــبة االحنراف املعياري اىل عدم التشــــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن0.612)
 .ابملخاطر يعمل على اعداد تقرير للبنك املركزي حول املؤشرات املالية املتعلقة

 تطبيق االجراءات لتحقيق انضباط السوقلثالث: املحور ا
( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وشدة 6يوضح اجلدول )
 االجراءات لتحقيق انضباط السوق وكاآليت:اإلجابة حملور تطبيق 

ية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وشدة اإلجابة ( التوزيعات التكرارية والنسب املئو 6جدول )
 حملور مدى تطبيق االجراءات لتحقيق انضباط السوق
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 31: العدد
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 Excelابالعتماد على خمرجات برانمج  نياحثاملصدر من اعداد الب
%( من املديرين ورؤساء االقسام على 90.48( اعاله ابن هناك اتفاقاً بنسبة )6نالحظ من اجلدول )

( وابحنراف معياري بلغ 4.52بوسط حسايب ) ،انضباط السوقحمور مدى تطبيق االجراءات لتحقيق 
 :ساسية جند ما أييتوعند ربط هذه املؤشرات بعناصرها اال (،0.556)
املصــرف يفصــح عن مكوانت رأس املال ونســبة  ( من املديرين ورؤســاء االقســام ابن%95.40يرى ) .1

( وتشـــــــــري نســـــــــبة 0.423ابحنراف معياري بلغ )و  (،4.77بوســـــــــط حســـــــــايب بلغ ) ،كفاية رأس املال
وانت رأس املصــــــرف يفصــــــح عن مكاالحنراف املعياري اىل عدم التشــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 

 .املال ونسبة كفاية رأس املال
محاية حقوق امللكية و يعمل على  املصـــــــــرف ن ورؤســـــــــاء االقســـــــــام ابن( من املديري%95.60يتفق ) .2

( وتشـــري نســـبة 0.416وابحنراف معياري بلغ ) (،4.78، وبوســـط حســـايب بلغ )العمالء بشـــكل عام
محاية حقوق يعمل على  املصــــــــــــرفان  االحنراف املعياري اىل عدم التشــــــــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن

 .امللكية و العمالء بشكل عام
السلطة الرقابية تطلب من املصارف بصورة عامة ( من املديرين ورؤساء االقسام ابن %84.60يرى ) .3

بوســـــط حســـــايب  ،س املالااالفصـــــاح عن الطرق و االســـــاليب اليت تتبعها يف قياس املخاطر و كفاية ر 
ت يف ( وتشري نسبة االحنراف املعياري اىل عدم التشت0.468ياري بلغ )(، و ابحنراف مع4.23بلغ )

الســـــــلطة الرقابية تطلب من املصـــــــارف بصـــــــورة عامة االفصـــــــاح عن الطرق و اجاابت العينة مبعىن ان 
 .االساليب اليت تتبعها يف قياس املخاطر و كفاية رأس املالا

يفصـــــح يف قوائمه املالية املنشـــــورة عن  املصـــــرف( من املديرين ورؤســـــاء االقســـــام ابن %93.60يرى ) .4
( مما يدل على وضـــوح الســـؤال 4.68بوســـط حســـايب بلغ )،اطر و تقييمهارأس املال و التعرض للمخ

( وتشري نسبة االحنراف املعياري اىل عدم التشتت 0.649لدى افراد العينة، و ابحنراف معياري بلغ )
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ه املالية املنشــــــــــــــورة عن رأس املال و التعرض يفصــــــــــــــح يف قوائم املصــــــــــــــرفيف اجاابت العينة مبعىن ان 
 .للمخاطر و تقييمها

يتيح للمشـــــاركني يف االســـــواق املالية  املصـــــرف( من املديرين ورؤســـــاء االقســـــام ابن %87.60يتفق ) .5
( مما يدل على 4.38، بوســـــط حســـــايب بلغ )املعلومات اليت تســـــهم يف تقييمهم ملدى كفاية رأس ماله

ياري ( وتشــــري نســــبة االحنراف املع0.693عينة، و ابحنراف معياري بلغ )وضــــوح الســــؤال لدى افراد ال
يتيح للمشــــاركني يف االســــواق املالية املعلومات  املصــــرفاىل عدم التشــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 
 .اليت تسهم يف تقييمهم ملدى كفاية رأس ماله

لى االفصــــــــــاح عن تقارير يعمل ع املصــــــــــرف( من املديرين ورؤســــــــــاء االقســــــــــام ابن %81.60يتفق ) .6
( مما يدل على 4.08، بوسط حسايب بلغ )جوداته ومطلوابتهالسياسات احملاسبية املطبقة يف تقييم مو 

( وتشــــري نســــبة االحنراف املعياري 0.563وضــــوح الســــؤال لدى افراد العينة، و ابحنراف معياري بلغ )
قارير الســياســات احملاســبية املطبقة يفصــح عن ت املصــرفاىل عدم التشــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 

 .هيف تقييم موجوداته ومطلوابت
يعمل على االفصــــــــــــــاح الدوري  املصــــــــــــــرف( من املديرين ورؤســــــــــــــاء االقســــــــــــــام ابن %93.40يتفق ) .7

( مما يدل على 4.67بوســـــــــط حســـــــــايب بلغ ) ،للمعلومات املتعلقة ابلرافعة املالية )االقرتاض اخلارجي(
( وتشــــري نســــبة االحنراف املعياري 0.652، و ابحنراف معياري بلغ )وضــــوح الســــؤال لدى افراد العينة

يعمل على االفصــــــــــــاح الدوري للمعلومات  املصــــــــــــرفاىل عدم التشــــــــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 
 املتعلقة ابلرافعة املالية.

لدى املصــــــرف نظام رقابة يضــــــمن كفاية رأس ن ورؤســــــاء االقســــــام ابن ( من املديري%92.00يتفق ) .8
، بوســــــط داخليا مع توفري االحتياطيات املالية املســـــــتقبلية يف ضـــــــوء حجم املخاطر وخطة العمل املال

( 0.586( مما يدل على وضوح السؤال لدى افراد العينة، و ابحنراف معياري بلغ )4.6حسايب بلغ )
رقابة  لدى املصرف نظامعياري اىل عدم التشتت يف اجاابت العينة مبعىن ان وتشري نسبة االحنراف امل

يضمن كفاية رأس املال داخليا مع توفري االحتياطيات املالية املستقبلية يف ضوء حجم املخاطر وخطة 
 .العمل

 املعلومات و االتصاللرابع: املحور ا
احلسايب واالحنراف املعياري وشدة اقيم الوسط ( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية و 7يوضح اجلدول )

 مات و االتصال وكاآليت:اإلجابة حملور املعلو 
( التوزيعات التكرارية والنسب املئوية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وشدة اإلجابة 7اجلدول )

 املعلومات و االتصالحملور 

 تسلسل
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 31: العدد

 
X33 66 66% 23 23% 11 11% 0 0% 0 0% 4.55 0.687 91.00% 

X34 77 77% 12 12% 11 11% 0 0% 0 0% 4.66 0.670 93.20% 

X35 60 60% 23 23% 16 16% 1 1% 0 0% 4.42 0.794 88.40% 

X36 63 63% 25 25% 12 12% 0 0% 0 0% 4.51 0.703 90.20% 

X37 72 72% 18 18% 10 10% 0 0% 0 0% 4.62 0.663 92.40% 

X38 61 61% 25 25% 14 14% 0 0% 0 0% 4.47 0.731 89.40% 

X39 50 50% 29 29% 21 21% 0 0% 0 0% 4.29 0.795 85.80% 

المؤشر 
 الكلي

 64%  22%  14%  0%  0% 4.50 0.721 90.06% 

 Excelابالعتماد على خمرجات برانمج  نيلباحثاملصدر من اعداد ا
املديرين ورؤساء االقسام على حمور %( من 90.06( ابن هناك اتفاقًا بنسبة )7نالحظ من اجلدول )

وعند ربط هذه املؤشرات  (،721.0اري بلغ )وابحنراف معي( 4.50بوسط حسايب ) املعلومات و االتصال،
 بعناصرها االساسية جند ما أييت:

املصــرف تتوفر فيه انظمة معلوماتية داخلية مالية  ( من املديرين ورؤســاء االقســام ابن%91.00يرى ) .1
ل ( مما يد4.55بوســـــط حســـــايب بلغ ) ،وتشـــــغيلية كافية تعمل على حتســـــني اجراءات الرقابة الداخلية

( وتشــــــــــري نســــــــــبة االحنراف 0.687ابحنراف معياري بلغ )و  على وضـــــــــوح الســــــــــؤال لدى افراد العينة،
املصرف تتوفر فيه انظمة معلوماتية داخلية مالية يف اجاابت العينة مبعىن ان  عياري اىل عدم التشتتامل

 .وتشغيلية كافية تعمل على حتسني اجراءات الرقابة الداخلية
لدى ادارة املصـــــرف الوعي الكامل ابســـــتخدام  يرين ورؤســـــاء االقســـــام ابن( من املد%93.20يرى ) .2

( مما يدل على 4.66، بوســــــــط حســــــــايب بلغ )ني اجراءات الرقابة الداخليةاالنظمة املعلوماتية لتحســــــــ
( وتشري نسبة االحنراف املعياري اىل 0.670ابحنراف معياري بلغ )و  وضوح السؤال لدى افراد العينة،

لدى ادارة املصـــــــــــرف الوعي الكامل ابســـــــــــتخدام االنظمة جاابت العينة مبعىن ان عدم التشـــــــــــتت يف ا
 .اجراءات الرقابة الداخلية املعلوماتية لتحسني

ادارة املصــــــــــــــرف توفر اجراءات رقابة خمتلفة  ( من املديرين ورؤســــــــــــــاء االقســــــــــــــام ابن%88.40يرى ) .3
، بوســـــــــــط تســـــــــــتخدم يف حاالت الطوارئ تعمل على عدم التوقف عن العمل او التعرض للخســـــــــــائر

( 0.794عياري بلغ )ابحنراف مو  ( مما يدل على وضوح السؤال لدى افراد العينة،4.42حسايب بلغ )
ادارة املصـــــــــرف توفر ت العينة مبعىن ان وتشـــــــــري نســـــــــبة االحنراف املعياري اىل عدم التشـــــــــتت يف اجااب

 .اجراءات رقابة خمتلفة تستخدم يف حاالت الطوارئ
ادارة املصرف تشمل انظمة الرقابة خطة عمل يف  ( من املديرين ورؤساء االقسام ابن%90.20يرى ) .4

، بوسط من سري العمل وتقليل احتماالت تعطل االجهزة و االنظمة االلكرتونيةحاالت الطوارئ لتض
( 0.703ابحنراف معياري بلغ )و  ( مما يدل على وضوح السؤال لدى افراد العينة،4.51حسايب بلغ )

خطة عمل يف وتشــــــري نســــــبة االحنراف املعياري اىل عدم التشــــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان هنالك 
 .ئحاالت الطوار 
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اتصـــال فعالة تضـــمن  ادارة املصـــرف توفر قنوات ( من املديرين ورؤســـاء االقســـام ابن%92.40يرى ) .5
( مما 4.62، بوســــط حســــايب بلغ )فهم كافة املوظفني للســــياســــات و االجراءات املتعلقة بنظام الرقابة

حنراف ( وتشـــري نســـبة اال0.663ابحنراف معياري بلغ )و  يدل على وضـــوح الســـؤال لدى افراد العينة،
توفر قنوات اتصــال فعالة تضــمن ادارة املصــرف املعياري اىل عدم التشــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 

 .فهم كافة املوظفني للسياسات و االجراءات املتعلقة بنظام الرقابة
لدى املصرف نظام معلومات دقيق وسريع ميكن  ( من املديرين ورؤساء االقسام ابن%89.40يرى ) .6

حنراف ابو  ( مما يدل على وضوح السؤال لدى افراد العينة،4.47، بوسط حسايب بلغ )ىهاالعتماد عل
( وتشـــــري نســـــبة االحنراف املعياري اىل عدم التشـــــتت يف اجاابت العينة مبعىن ان 0.731معياري بلغ )

 .لدى املصرف نظام معلومات دقيق وسريع ميكن االعتماد علىه
تلتزم بنشر البياانت واملعلومات اخلاصة  املصارف قسام ابن( من املديرين ورؤساء اال%85.80يرى ) .7

( مما يدل على امكانية 4.29بوســـط حســـايب بلغ ) ،ملخاطر وفقا لظروف االســـواقابســـاليب تقدير ا
( وتشــــــري نســــــبة االحنراف املعياري 0.795ابحنراف معياري بلغ )و  ،تطبيق هذه الفقرة لدى املصــــــرف

تلتزم بنشــــــــــر البياانت واملعلومات اخلاصـــــــــة  املصــــــــــارفمبعىن ان  اىل عدم التشــــــــــتت يف اجاابت العينة
 .املخاطر وفقا لظروف االسواقابساليب تقدير 

وبعد حتليل نتائج حماور استمارة االستبانة املوزعة على عينة املصارف حول امكانية تطبيق مقررات ابزل 
III ية تطبيقها.( لبيان مدى إمكان8اذ ميكن تلخيصها ابجلدول ) بحثعلى عينة ال 

 املصارف( ملخص نتائج حتليل استمارة االستبانة املوزعة على 8جدول )

الوسط احلسايب  احملاور
 املوزون

االحنراف 
 شدة االجابة املعياري

احملور االول: مدى توفر متطلبات كفاية 
 %86.26 0.774 4.31 رأس املال 

احملور الثاين: السياسة الرقابية و االشراف 
 %87.7 %0.709 4.38 االداري 

احملور الثالث: تطبيق االجراءات لتحقيق 
 %90.48 0.556 4.52 انضباط السوق 

 %90.06 0.721 4.50 احملور الرابع: املعلومات و االتصال
 (8(اىل)3) -ابالعتماد على نتائج اجلداول من نياملصدر: من اعداد الباحث

على عينة البحث متوفرة بشكل  IIIررات ابزل ( نالحظ أبن امكانية تطبيق مق8من خالل اجلدول )
وذلك ألن الوسط احلسايب املوزون جلميع احملاور قد جتاوز الوسط احلسايب  جيد داخل السوق املايل العراقي،

فر املتطلبات االساسية (، فضاًل عن ان شدة االجابة كانت جيدة جدا مما يدل على تو 3الفرضي البالغ )
 على مصارف القطاع اخلاص العراقي. IIIزل امكانية تطبيق مقررات اب
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 االستنتاجات والتوصيات : المبحث الرابع 

 اوال: االستنتاجات 
تتوافر املتطلبات االســــــــــــاســــــــــــية الالزمة لدى املصــــــــــــارف من قوانني وموارد مالية وتكنلوجيا املعلومات  .1

 .العراقي تطبيق متطلبات جلنة ابزل يف مصارف القطاع كانيةوخربات فنية مما يدل على ام
 .3 مقررات جلنة ابزلى تطبيق لع هلا القدةالعراقية  فاملصار  نا .2
، وهذا يتوقف على موقفهم بداية وديناميات الســوق صــارفلكل امل شــامالً ســيكون التخفيف الكبري  .3

 التنافسية.
 اجلديدة أتثري كبري على األعمال األســـــاســـــية للبنوك. ال ســـــيما أن التأهيل IIIســـــيكون التفاقية ابزل  .4

ســـــيكون له أتثري كبري على  نســـــبة صـــــايف التمويل املســـــتقرو  نســـــبة تغطية الســـــيولةاملعزز لرأس املال/ 
 املدى القصري.

 ض.ارت إىل رفع معدالت اإلقراض وتقليل اإلق املصرفيةنسبة القد تؤدي تكلفة زايدة رأس املال و  .5
 .IIIلية من ابزل وصايف الدخل خالل الفرتة االنتقا امليزانية العموميةسوف يتأثر منو  .6
يف األفق الطويل، يتم بعد ذلك رمسلة البنوك بشـــــــــكل أكرب، وعلى األقل من حيث املبدأ أن تصـــــــــبح  .7

 قد تنخفض تكلفة التمويل كنتيجة الرتفاع مستوايت رأس املال. ،أكثر أمااًن، وابلتايل
 التوصيات ثانيا:

تتوفر لديهم الســـــبل الالزمة لذلك  ينبغي على املصـــــارف االســـــراع بتنفيذ متطلبات جلنة ابزل مادامت .1
 من قوانني وموارد مالية وخربات وتكنولوجيا.

إعادة هيكلة امليزانية العمومية لتحســـــــــــني جودة رأس املال وتقليل احتياجات رأس املال الناشـــــــــــئة عن  .2
 .3متطلبات ابزل 

راع يف اجلهات الرقابة بصــــــورة عامة و البنك املركزي بصــــــورة خاصــــــة حث املصــــــارف على االســــــعلى  .3
 .3تطبيق مقررات جلنة ابزل 

تعديالت منوذج األعمال إلنشاء مناذج ومنتجات فعالة من حيث رأس املال والسيولة وإعادة التفكري  .4
 يف نطاق خطوط عمل معينة وقدرهتا على البقاء.

 م.مل الزايدة يف رأس املال وهتيئة املوارد املالية الالزمة عن طريق أصدار اسههتيئة املصارف لتتح .5
ينبغي على املصــــارف ان تســــتوعب التغريات اليت ســــوف حتصــــل يف ميزانياهتا وصــــايف دخلها يف حال  .6

 قامت بتطبيق مقررات جلنة ابزل.
رأس املال نتيجة  مســــــتقبلية الســــــتيعاب الزايدة يف مســــــتوايت اً ينبغي على املصــــــارف ان تضــــــع خطط .7

 الخنفاض تكاليف التمويل.
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تقييم مؤشرات االداء املصريف وفقا التفاقية )مارة االستبانة اخلاصة ابلبحث املوسوم بـ )نرفق طيًا است
( والذي هو جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف العلوم املالية (ابزل الثالثة و أتثريها يف عوائد االسهم

ات الواردة فيها راجني اإلجابة ستطالع اآلراء بشأن الفقر أذ هندف من خالل هذه االستمارة اىل ا .واملصرفية
كم على حسن انيشكر  انعلى كافة األسئلة بشكل دقيق من أجل املسامهة يف إجناح هذه البحث وأن الباحث

 .أبن بياانت هذه االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقطان تعاونكم مؤكد
 رتفضلو بقبول فائق االحرتام و التقدي

 ومن هللا التوفيق
 انت الشخصية إلفراد عينة البحث البيا .1

 ( يف املربع املناسب لكل فقرة.يرجى وضع عالمة )

 أنثى         ذكر اجلنس

 الفئة العمرية

 سنة 51-60        سنة 30-21 

 سنة فأكثر 61سنة         40-31 

      سنة   50-41

 التحصيل العلمي

 دبلوم     

 بكالوريوس  

  دبلوم عالي 

 ير ماجست  

 دكتوراه أو ما يعادلها 

 سنوات اخلربة العملية

5 - 1              20 -  16 

10 - 6             25 - 21  

 فأكثر  26            11 - 15

  املال رأس كفاية متطلبات توفر مدى .2
 

 :وجهة نظركمام العبارة اليت تراها مناسبة من أ (يرجى وضع عالمة )
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اتفق  الفقرة ت
ال  حمايد فقات بشدة

 اتفق
ال اتفق 

 بشدة

1 
إبمكان املصرف االلتزام مبتطلبات جلنة ابزل 
الثالثة يف االحتفاظ ابحلد االدىن من كفاية رأس 

 .%10.5املال البالغة 
57 30 13 0 0 

2 
إبمكان املصرف االلتزام مبطلبات جلنة ابزل الثالثة 

االحتفاظ مبستوى كفاية رأس املال الالزم يف 
 .من خماطر االئتمانللتحوط 

63 23 14 0 0 

3 
إبمكان املصرف االلتزام مبطلبات جلنة ابزل الثالثة 
يف االحتفاظ مبستوى كفاية رأس املال الالزم 

 .ملقابلة خسائر خماطر التشغيل
62 24 7 7 0 

4 
ابزل الثالثة إبمكان املصرف االلتزام مبطلبات جلنة 

الزم يف االحتفاظ مبستوى كفاية رأس املال ال
 .ملقابلة خسائر خماطر السوق

62 24 7 7 0 

يراعي جملس ادارة املصرف تكوين خمصصات  5
 0 0 10 12 78 .اخنفاض قيمة املوجودات

يراعي جملس ادارة املصرف االستثمار يف  6
 0 0 12 12 76 .املوجودات ذات املخاطر املسيطر علىها

7 
قيام ادارة املصرف بتصنيف الديون ووضع اوزان 
ترجيحية حسب خماطرها وفقا التفاق ابزل 

 .الثالث
58 22 20 0 0 

يلجأ املصرف اىل الرافعة املالية )االقرتاض  8
 0 8 12 58 22 .%3بنسبة التزيد عن  (اخلارجي

9 
حيرص املصرف على االحتفاظ بنسبة سيولة 

االستحقاقات القصرية االجل بنسبة ملواجهة 
 .منها %100التقل عن 

47 43 10 0 0 
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10 
على االحتفاظ بنسبة سيولة  حيرص املصرف

ملواجهة االستحقاقات املتوسطة وطويلة االجل 
 منها. %10بنسبة التقل عن 

62 26 12 0 0 

لدى املصارف القدرة على تطبيق بنود اتفاقية  11
 2 8 50 15 25 .الكايف لذلكولديها الوقت  3ابزل 

12 
منفصل  بتكوين احتياطي إبمكان املصرف االلتزام

من  %2.5يتكون من اسهم عادية و يعادل 
 .املوجودات ملواجهة الصدمات املستقبلية

24 56 20 0 0 

13 

حيتفظ املصرف ابحتياطي رأس مايل ملواجهة 
االاثر السلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصادية 

من رأس ماله  %2.5و  0وبنسبة ترتاوح بني 
 .االساسي

47 30 23 0 0 

 ة الرقابية و االشراف االداريالسياس .3

14 
يقوم جملس االدارة ابملراجعة الدورية 

السياسات العامة يف السرتاتيجيات العمل و 
 .املصرف

70 19 11 0 0 

 0 0 13 23 64 .ميتلك املصرف قسم متخصص أبدارة املخاطر 15

يتبع املصرف سرتاتيجية املراجعة الدورية املالئمة  16
 0 0 12 15 73 .حلدود املخاطر

17 
ميتلك املصرف نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز 

العمليات املرتبطة مبخاطر عمليات رقابة ومتابعة 
 .التشغيل

77 12 11 0 0 

18 
ميتلك املصرف نظام رقابة داخلية وخارجية يعزز 
عمليات رقابة ومتابعة العمليات املرتبطة مبخاطر 

 .السوق
68 20 12 0 0 

دارة برسم السياسات االدارية و يهتم جملس اال 19
 0 0 12 25 63 .اهليكل التنظيمي
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املصرف بنسبة مالءة تفوق احلد االدىن حيتفظ  20
 0 0 17 22 61 .ملؤشر مالءة رأس املال

21 
يقوم املصرف بتقييم االسرتاتيجيات الداخلية 
لكفاية رأس املال ومدى وفاء املصرف مبتطلبات 

 . رأس املال الرقابية
18 30 52 0 0 

يعمل املصرف على زج العاملني يف دورات تثقيفية  22
 0 5 50 30 15 ادارة املخاطر.يف جمال 

هنالك تناسب بني سياسة ادارة املخاطر و  23
 0 0 10 31 59 .املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف

يعمل املصرف على اعداد تقرير للبنك املركزي  24
 0 0 7 22 71 .ابملخاطر حول املؤشرات املالية املتعلقة

 تطبيق االجراءات لتحقيق انضباط السوق  .4
 0 0 0 23 77 يفصح املصرف عن مكوانت رأس املال ونسبة كفاية رأس املال. 25
 0 0 0 22 78 .محاية حقوق امللكية و العمالء مطبقة يف املصرف بشكل عام 26
عن الطرق  تطلب السلطة الرقابية من املصارف بصورة عامة االفصاح 27

 0 0 2 73 25 .االساليب اليت تتبعها يف قياس املخاطر و كفاية رأس املالو 

يفصح املصرف يف قوائمه املالية املنشورة عن رأس املال و التعرض  28
 0 0 10 12 78 .للمخاطر و تقييمها

يتيح املصرف للمشاركني يف االسواق املالية املعلومات اليت تسهم يف  29
 0 0 12 38 50 .رأس مال املصرفى كفاية تقييمهم ملد

يعمل املصرف على االفصاح عن تقارير السياسات احملاسبية املطبقة  30
 0 0 12 68 20 يف تقييم موجوداته ومطلوابته.

يعمل املصرف على االفصاح الدوري للمعلومات املتعلقة ابلرافعة  31
 0 0 10 13 77 املالية )االقرتاض اخلارجي(.

املصرف نظام رقابة يضمن كفاية رأس املال داخليا مع توفري لدى  32
 0 0 5 30 65 االحتياطيات املالية املستقبلية يف ضوء حجم املخاطر وخطة العمل.

 املعلومات و االتصال .5
تتوفر يف املصرف انظمة معلوماتية داخلية مالية وتشغيلية كافية تعمل  33

 0 0 11 23 66 الداخلية.على حتسني اجراءات الرقابة 
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لدى ادارة املصرف الوعي الكامل ابستخدام االنظمة املعلوماتية  34
 0 0 11 12 77 لتحسني اجراءات الرقابة الداخلية.

توفر اجراءات رقابة خمتلفة تستخدم يف حاالت الطوارئ تعمل على  35
 0 1 16 23 60 عدم التوقف عن العمل او التعرض للخسائر.

ة خطة عمل يف حاالت الطوارئ لتضمن سري تشمل انظمة الرقاب 36
 0 0 12 25 63 العمل وتقليل احتماالت تعطل االجهزة و االنظمة االلكرتونية.

تتوفر قنوات اتصال فعالة تضمن فهم كافة املوظفني للسياسات و  37
 0 0 10 18 72 االجراءات املتعلقة بنظام الرقابة.

 0 0 14 25 61 ميكن االعتماد علىه.نظام معلومات دقيق وسريع لدى املصرف  38
تلتزم املصارف بنشر البياانت واملعلومات اخلاصة ابساليب تقدير  39

 0 0 21 29 50 .املخاطر وفقا لظروف االسواق
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-قياس مدى تنويع محفظة القروض باستخدام نموذج )هيرشمان 

 هيرفندال( وأثره في عوائد المصرف

Analysis diversification range of the loan portfolio using 

the (Herschmann-Herfndal) Model and their impact on 

the Bank's returns 

 Qassim M. Humud                                          (1) قاسم محمد حمود

 .Ali A. Faris Assist. Prof                             (2)أ.م.د علي احمد فارس

 مستخلصال

 -عرب استخدام منوذج )هريمشانحمفظة القروض كمتغري مستقل  تنويعالدراسة اىل قياس مدى  هتدف
وهي كل من  لعائدمؤشرات  ثالثة استعمالاذ مت  اتبع،املصرف كمتغري  عوائدعلى  هريفندال( وأتثريه

الدراسة على  وقد مت اجراء هذه .(عالعائد على الودائ، العائد على حق امللكية، العائد على املوجودات)
. 2017 -2006من عام  للمدةيف سوق االوراق املالية العراقي  مصارف جتارية مدرجة (3)عينة مكونة من 

جتسدت  اذ .القوائم املالية للمصارف عينة الدراسة الظاهرة يفمت االعتماد على البياانت السنوية  كما
 العوائدعلى  أتثريهافظ قروض املصارف عينة الدراسة وما هو حم تنويعمشكلة الدراسة حول معرفة مدى 

وقد مت استخدام جمموعة من املؤشرات املالية واملقاييس االحصائية من اجل الوصول اىل هدف املصرفية 
 الدراسة.

 هريفندال، عوائد املصارف.-الكلمات املفتاحية: حمفظة القروض، منوذج هريمشان
Abstract 
The study aims to measure the diversification of the loan portfolio as an 

independent variable by using the Hirschman-Herfendal model and its effect 

                                                        
 .كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  -1
 .كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  -2
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on the Bank's returns as a dependent variable. three return indicators were 

used (return on assets, return on equity, return on deposits). This study was 

conducted on a sample of (3) commercial banks listed in the Iraqi stock 

market for the period from 2006 to 2017. The annual data shown in the 

financial statements of the sample banks was also based on the study's 

problem of knowing the diversification of portfolios Bank loans Sample of the 

study and what is its effect on banking returns, A set of financial indicators 

and statistical measures have been used in order to reach the objective of 

the study. 

  Introductionالمقدمة

 ياساس مكوانت حمفظة القروض جزءا ال يستهان به من موجودات املصرف، ملا تتسم به من دورٍ د تع
يف عامل استثمارات القطاع املصريف، سيما وان اهلدف الرئيسي من هذه االستثمارات هو لتحقيق اعلى 

ن م معنيمستوى  اعلى عائد عندعائد ممكن عند مستوى معني من املخاطر، او العكس وهو حتقيق 
، اذ تقع على عاتق ادارة احملفظة مهمة ومسؤولية كيفية التعامل مع تلك املخاطر والعمل او العكساملخاطرة 

دراسة ولذلك فان هذه ال على جعلها يف حدها االدىن عن طريق التنويع الكفوء يف حمفظة القروض املصرفية.
عن طريق قياس مدى م املصريف العراقي العاملة يف النظا عينة من املصارفستهدف اجراء حتليل تطبيقي لت

ن العديد من البلدان متتلك سيما وأ عوائد املصرف،على  حمفظة االئتمان اخلاصة هبا وكيف يؤثر تنويع
و قطاع واحد، ويف املقابل، هناك العديد من أجمموعة من القواعد اليت حتد من تعرض البنك ملقرتض واحد 

،تتمثل يف الكشف ضها للقطاعات اليت تتمتع فيها خبربة وميزة نسبيةر تركيز أنشطة قرو املصارف اليت تقر 
مت توثيق نسبة متزايدة من الكتاابت حول ختصيص األصول مع الرتكيز اذ  املبكر عن تدهور حالة الزبون،

اليت حدثت عام وبناءا على ذلك ويف ضوء األزمة املالية  ،على املخاطر بداًل من تقدير العوائد املتوقعة
، وابلنظر إىل أن القروض هي واحدة من أهم املخرجات املصرفية، أصبح هذا املوضوع ذا أمهية 2008
 توصيات قد تفيد وتساعد املصارف على اختاذ القراراتب الوصول إىل نتائج واخلروجمن أجل  ،قصوى

 .وتسهم يف زايدة االستقرار املايل
 منهجية البحث االول: المبحث

 مشكلة البحث: :اواًل
مشكلة البحث األساسية تكمن يف عدم وجود حتليل كمي لقياس حجم التنويع يف حمافظ قروض  ان

املصارف عينة البحث ومن مث عدم قدرة تلك املصارف على قياس أتثري هذه االسرتاتيجية يف عوائد 
 :األتية. وابلنتيجة تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤالت املصارف

 ؟فظة القروض يف املصارف عينة البحثحم تنويعما مستوى  .1
كل مصــــــرف من املصــــــارف عينة   عوائد يفيف حمفظة القروض ( HHI) التنويعملؤشــــــر  أتثريهل هناك  .2

 ؟البحث
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 البحث: ثانيًا: أهداف 
من اهم  واحدةحمفظة القروض يف املصـــــــــــارف املختارة ك تنويع ةاســـــــــــرتاتيجي وأمهيةالتعرف على ماهية  .1

  القطاع املصريف.االسرتاتيجيات املتبعة يف
 قياس مدى تنويع حمفظة القروض يف املصارف عينة البحث. .2
ويف القطاع كل مصــرف من املصــارف عينة البحث   عوائد يفحمفظة القروض  تنويع أتثريالتعرف على  .3

 .ككل
واملقرتحات لتقومي عمل املصــارف العاملة يف القطاع املصــريف الوطين من تقدمي جمموعة من التوصــيات  .4

حملفظة القروض واليت حتقق اعلى عائد ممكن عند مســتوى معني من  األمثلالشــكل  إىللتوصــل اجل ا
 ادىن خماطرة ممكنة عند مستوى معني العائد. أواملخاطرة 

 البحث: أهمية :ثالثًا
 :األتيةط البحث من خالل النقا أمهيةأتيت 

وهو )القطاع  أالتصــــــــــــــــاد البحـث من خالل دراســـــــــــــــتـه لواحـد من اهم القطـاعـات يف االق أمهيـةتنبع  .أ
حلقة الوصـــل داخل االقتصـــاد الوطين والذي يتم االعتماد عليه يف متويل خمتلف  دعاملصـــريف( والذي يُ 

 االقتصادي.والنمو القطاعات يف االقتصاد الوطين وبذلك فانه يسهم وبشكل فاعل يف البناء 
ة وخاصــــة العراقية ما جيعل هذا حمفظة القروض يف الدراســــات العربي تنويعتوجد هناك ندرة يف دراســــة  .ب

 للمكتبة العربية والعراقية على وجه اخلصوص. إضافةليشكل  البحث مرشحا
 املصارف عينة البحث. عوائدحمفظة القروض واثرها يف  تنويع ةاسرتاتيجي أمهية إبراز .ج

 فرضيات البحث:رابعًا: 
 من خالل االيت: األساسيةتنبع فرضيات البحث 

 املصارف إىل اتباع اسرتاتيجية التنويع يف حمفظة القروض. ال متيلللبحث: وىل األالفرضية الرئيسة 
 يفحمفظة القروض  التنويعملؤشر  إحصائيةذو داللة  أتثري ال يوجدالفرضية الرئيسية الثانية للبحث: 

 البحث.يف املصارف عينة  العائدمؤشرات 
 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

0H: العائد على املوجودات مؤشر  يفحمفظة القروض  تنويعبني مؤشر  إحصائيةداللة   ذوأتثري وجديال
(y1) لمصارف عينة البحثل. 

0H: العائد على حق  مؤشر يفحمفظة القروض  تنويعبني مؤشر  إحصائيةذات داللة  أتثريوجد يال
 .لمصارف عينة البحثل (y2امللكية )

0H: العائد على الودائع مؤشر  يفحمفظة القروض  تنويعمؤشر  بني إحصائيةداللة  وذأتثري وجد يال
(y3) لمصارف عينة البحثل. 



  

 هريفندال( وأثره يف عوائد املصرف-قياس مد  تنويع حمفظة القروض ابستخدام منوذج )هري ان  

541 

 :تهوعين مجتمع البحثخامسًا: 
( 23) عددها والبالغ العراقي املصريف القطاع يف العاملة املصارف التجارية كافة البحث جمتمع يتضمن

 ومتوقد  اً جيد اً قراضيا اً نشاطتلك كوهنا متاما عينة الدراسة فقد تكونت من ثالثة مصارف لمصرفاً. 
فضال مما يوفر سلسلة زمنية طويلة ميكن اعتمادها يف الدراسة نسبيا  ليست ابلقصرية زمنية مدة منذ أتسيسها

القطاعات االقتصادية  إىلن املصارف عينة الدراسة كانت مفصحة عن تفاصيل قروضها املمنوحة أ عن
 .وكما موضح يف اجلدول ادانه الدراسة أجراءت املطلوبة لغرض لبياانشفاف ما يعين توفر ااملختلفة وبشكل 

 (ابلدينار)املبالغ  للبحثاملصارف التجارية العراقية املختارة كعينة  (1اجلدول )
 التأسيسراس املال عن  سنة التأسيس  اسم املصرف  التسلسل

 400000000 2005 املنصور 1
 250000000 2005 اشور 2
 400000000 1995 راقيالع األهلي 3

 البحثالباحث اعتمادا على التقارير املالية للمصارف عينة  إعداد املصدر: من
 المبحث الثاني: االطار النظري للبحث

 The concept and Historicalفهوم والتطور التاريخي للمحفظةملااواًل: 
development of the portfolio: 

)هاري هور نظرية احملفظة احلديثة على يد االقتصادي ظهر مفهوم احملفظة بشكل عام قبل ظ
كان هناك مفهوم للمحفظة االستثمارية أو ما يشابه هذا   اذ، 1952( عام Harry Markowitzزماركويت

ين املفهوم بصورة تدل على قدم فكرة احملفظة وهو اعتماد األفراد كمؤسسات أو شركات أو حىت مفكر 
( 1938"ال تضع البيض كله يف سلة واحدة"، واليت ظهرت بداايهتا يف ) اقتصاديني على املقولة القائلة

 Model Of Profitsعلى يد االقتصادي جون ويليامز والذي جاء مبا يعرف منوذج خصم االرابح )
Discount )كلفة حقوق امللكية احملفظة االستثمارية لقياس   الستعمالذ يعد منوذج خصم االرابح وسيلة إ

Cost Of Equity  هذا النموذج يف اعتباره العائد منسواب اىل حجم االستثمار الكلي يف  أيخذحيث
نه يهتم إخر آمبعىن  Tool Of One Demotionكأداة ذات بعد واحد   يعداحملفظة فقط وبذلك فانه 
ي االعتبار عنصر املخاطرة اليت حتتو يف احملفظة اال وهو العائد وال ايخذ بنظر  بتحليل وتقييم جزء واحدٍ 

. (Rubinsten,2006,75كذلك فانه يلغي أي توقعات ختص التنبؤ ابملستقبل)  ،عليها مكوانت احملفظة
االب الروحي  دإال أن النماذج والنظرايت اليت ظهرت بعدها وعلى راسها نظرية هاري ماركويتز والذي يع

ىل إة من خالل النظر كيفية تشكيل احملفظ  اوضحت ،واعدهالنظرية احملفظة احلديثة وهو اول من ارسى ق
 عالقة االرتباط بني تلك املوجودات استعمالعائد وخماطرة املوجودات الفردية بواسطة 

(Mangram,2013:59(جاء من بعد ذلك رواد الفكر املايل امثال .)Treynor  ( و)1961عامSharp 
( 1972عام Black) ( و1969ام ع Lintner) ( و1966عام Mossin)( و 1963عام 

(Haugen,2002:2 .)ذ عملت مجيع دراساهتم على تبسيط اطروحات ماركويتز واليت طورت مفهوم إ
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احملفظة االستثمارية، وعاجلت أغلب األخطاء وما زالت هناك دراسات تعاجل املشكالت اليت تواجه  
م احملفظة على املستثمرين املستخدمني هلذه األداة املالية املهمة، لذا فقد مت تقسيم النماذج اليت تناقش مفهو 

، (4)(Modern Schoolة احلديثة)املدرس و (3)(Traditional Schoolمدرستني ومها )املدرسة التقليدية 
وقد  (.142: 2008)ابكري، وبين هذا التقسيم على االفرتاضات اليت أعتمدها كل أمنوذج عند ظهوره

ل على جائزة نوبل حصل كل من هاري ماركويتز و شارب الذي عمل على تبسيط اطروحات االو 
 & Kazanثة()( بسبب مسامهتهم القيمة يف ما يعرف)نظرية احملفظة احلدي1990عام)

Halim,2014:1209.) 
هنا عبارة عن جمموعة أ( "على Websterاذ عرفت احملفظة االستثمارية بشكل عام حسب قاموس )

املالية مثل املصارف  املؤسساتاملستثمر أوهي أوراق جتارية متسكها  حيتفظ هباأوراق مالية 
(Webster,2003:110 يف حني عرفها كل من .)(Corrado,2000:487) و(Fischer,1996:560)  على

يضا على اهنا جمموعة موجودات مالية وغري مالية أاهنا عبارة عن حزمة او توليفة من املوجودات. كما عرفت 
عد ان تعرفنا على مفهوم احملفظة وب (.Cecchetti & schoenholtz,2015:56)حيتفظ هبا املستثمر 

ذ تعرف إ ص،حمفظة القروض املصرفية على وجه اخلصو ىل مفهوم إ التطرقاالستثمارية بشكل عام، البد من 
على اهنا جمموعة القروض اليت مت منحها واليت يتم االحتفاظ هبا لغاية اتريخ سدادها، حيث متثل حمافظ 

سسات اإلقراض األخرى، وهي ببساطة تشري اىل القروض اليت القروض املوجودات الرئيسية للمصارف ومؤ 
 إدراج حمفظة القروض كأصل يف امليزانية العمومية للمقرضيدين هبا املقرض، حيث يتم 

(Awuitor,20l5:22  فيما اشار اليها .) كل من(Mokaya & Jagongo,2014:88 على اهنا توليفة )
 قصى عائد عند مستوى مقبول من املخاطرة،،.أجل حتقيق أ املصرف من يستعملهامتنوعة من القروض واليت 

القروض اليت متتلكها البنوك أو شركات االستثمار أو حىت الوكاالت احلكومية وتديرها او اهنا جمموعة من 
وابلتايل فان حمفظة القروض هي أصول بسبب العائدات املتكررة اليت تنشأ عنها مدفوعات 

 (.John,2017:1القرض)
 :Loan Portfolio Objectivesفظة القروض اهداف حم .1

افز الرئيســي واالكرب من اســتثمار اموال املصــرف ومبا فيها حمفظة قروض الرحبية احل تعظيم الرحبية: متثل .أ
ن جناح احملفظة يف تعظيم الرحبية هو ما يعطي للمحفظة مسة النجاح، حيث يكون أذ إاملصـــــــــــــــرف، 

ســــــس تســــــعري القروض يف املصــــــرف إلى ســــــياســــــات و ذلك من خالل نســــــب مقبولة وممكنة مبنية ع
(Greg,2009:199.) 

                                                        
ما يعرف ابسم التنويع الساذج من خالل مجع اكرب عدد من املوجودات داخل املدرسة التقليدية: اعتمدت هذه املدرسة على  -3

 .(Van Horn & Wachowicz, 2009:104)احملفظة والذي ال يعري أي امهية للعالقة بني تلك املوجودات بقدر وضع اكرب عدد منها 
عندما اصدر كتابه )امنوذج  Markowitzدرسة على املدخل الكمي واملعلمي الذي قدمه املدرسة احلديثة: اعتمدت هذه امل -4

احملفظة االساس( والذي وضح فيه اسلوب قياس املخاطرة بواسطة استخدام تباين العوائد واشار اىل انه اسلوب مقبول حيث انه ليس 
 (.Brown & Reilly, 2009:182)لبيان كفاءة تنويع احملفظة وامنا لغرض تنويع احملفظة بشكل كفوء 
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ذ يعمل املصــرف على إاهداف تشــكيل احملفظة هو التامني ضــد املخاطر،  حدأن إ ختفيض املخاطرة: .ب
و منطقة جغرافية أضبط مكوانت حمفظته من خالل السيطرة على تركيز حمفظة القروض ضمن قطاع 

 .(Greg,2009:199معينة )
ل خماطر املالية تســـــتخدم احملفظة كمصـــــدر أويل للســـــيولة ولتقلي ولة: ان أغلب املؤســـــســـــاتإدارة الســـــي .ج

 .(Hempel & Simonson,1999:275) السيولة
 يعــدومنو راس املــال وابحملصـــــــــــــــلــة زايدة القيمــة الرامســاليــة، اذ ان منو احملفظــة  النمو: مبعىن تعظيم الثروة .د

لنجــاح العمليــة  مؤشـــــــــــــــراً  دعــنــه يُ أحيــث  الــذي جيــب على كــل مصـــــــــــــــرف حتقيقــه، اهلــدف اجلوهري
 (.158: 2004)رزق، االستثمارية

 :Types of loan portfolioحمفظة القروض انواع  .2
 Business Loan Portfolioحمفظة القروض التجارية:  .أ

تتكون احملفظة هذه من القروض اليت متنحها املصارف التجارية مبختلف انواعها، وبذلك تقوم هذه 
صول ذات سيولة مرتفعة لغرض احلفاظ على مبدا التوازن بني مصادر أه مواردها حنو املصارف بتوجي

متنح  يتجل مبختلف انواعها والواستخدامات االموال، لذلك تتضمن هذه احملفظة القروض قصرية األ
 .(Roberto, A, 2013:5)للجمهور بكافة شرائحه 

 Miscellaneous loan portfolio:حمفظة القروض املتنوعة .ب
يف هذه احملفظة تقوم املصارف بتقدمي قروض متنوعة لقطاعات اقتصادية خمتلفة مثل حمفظة قروض 

من قبل املصارف  ال متولواليت املشاريع االستثمارية الكبرية  لتمويل اً مصارف االستثمار ايل متنح قروض
 ,Acharya 2006,11) ةوكذلك حمافظ قروض املصارف الشامل ،التجارية واليت عادة ما تكون طويلة االجل

V., Hasan,.) 
: 2009)املزاري،  Specialized loan portfoliosحماف  القروض املتخصصة  .ج

15:) 
 .Real estate loan portfolioحمفظة القروض العقارية -

و بناء أجل متنحها املصارف لغرض شراء ألىل طويلة اإشكل احملفظة العقارية من قروض متوسطة تت
هنا مضمونة ابلعقار أهذه القروض هو  ما مييزن إهوض بقطاع االسكان داخل البلد و املساكن هبدف الن

 بناؤه.منا على شكل دفعات حبسب نسبة ما مت إو  ةواحد ةمر  التدفع فأهنااملمول وكذل 
 Agricultural Loanحمفظة القروض الزراعية -

Portfolio: 
جل النهوض بواقع أزارعني والفالحيني من ىل املإوتتضمن القروض املمنوحة من قبل املصارف الزراعية 

وتكون  اً عام شرينعمن  ألكثرالزراعة يف البلد وعادة ما تكون هذه القروض طويلة االمد حيث متتد 
 و املواشي واحملاصيل.أالزراعية نفسها  ابألراضيمضمونة 



  

544 

 31: العدد

 :Industrial loan portfolioحمفظة القروض الصناعية  - 
 تآللمنشمتوسطة وطويلة االجل واليت متنح من قبل املصارف الصناعية  احملفظة من قروض هذهتتشكل 

جل النهوض ابلواقع الصناعي يف البلد وكذلك دعم وتنمية النشاط االقتصادي بشكل عام أالصناعية من 
 مقابل ضماانت عينية خمتلفة.

 :Management of bank loan portfolioاملصرفية حمفظة القروض  إدارة .3
إدارة املخاطر املتأصلة يف عملية  يتم حمفظة القروض الكفؤة العملية اليت يتم من خالهلامتثل ادارة 

تعد من العمليات  (5)(LPMاالئتمان والتحكم فيها، ونظرًا ألن مراجعة العمليات يف إدارة حمفظة القروض )
 LPMدارة حمفظة القروض املنطقية واملهمة جًدا فإهنا متثل نشاطًا إشرافًيا أساسًيا، حبيث يتضمن تقييم ا

تقييم اخلطوات اليت تتخذها إدارة البنك لتحديد املخاطر والتحكم فيها طوال عملية االئتمان، اذ يركز 
قبل أن تصبح مشاكل، وابلتايل تتطلب مهمة مدراء حمافظ التقييم على ما تقوم به اإلدارة لتحديد املشاكل 
ن منها حمفظة القروض املصرفية، اذ ان هذه املهمة ليست القروض يف املصارف اختيار العناصر اليت تتكو 

سهلة على االطالق، وذلك لكون عملية اختيار العناصر القابلة للنمو ابالعتماد على القواعد واالسس 
كوانت احملفظة، وادارة هذه التشكيلة املكونة حملفظة القروض االستثمارية ضمن البيئة اليت تضبط تشكيلة وم

ثماري املعقد تتطلب الفهم واالملام الكامل ابلظروف احمليطة وبشكل دقيق وكذلك التكيف واإلطار االست
 (.Comptroller’s Handbook,2017:4) والتفاعل املستمر والسريع معها

 The Basis of loan portfolio managementروض أسس إدارة حمفظة الق .د
ومن امهها: عديدة االعتبار اسس جيب عند ادارة حمفظة القروض االستثمارية االخذ بنظر 

(Greg,2009:5). 
 جتّنب املخاطر املرتفعة.لغرض التحّفظ والعقالنية عند اختاذ القرارات اليت تعىن إبدارة حمفظة القروض  -
 ن القروض كبدائل متاحة لالستثمار ووضع أولواّيت لكّل منها.اعداد قائمة مبجموعة م -
 اء هيكل حمفظة القروض اليت تالئم اهداف املصرف.حتديد التوقيت املناسب عند اختيار وبن -
على اسعار الفائدة وكذلك قيمة  أاملراقبة واملتابعة املستمرة لطلبات القروض وكذلك التقلبات اليت تطر  -

 .ا احملفظةالقروض اليت تتكون منه
 االستعانة خبرباء وخمّتصني يف عمليات إدارة احملفظة. -

 Efficient Frontier and Optimalىاحلعععد الكفوء وحمفظعععة القروض املثل .4
Portfolio: 

كذلك من وجهة النظر اخلاصة مبصرف معني له من االجتاهات وامليول   دعن مصطلح احملفظة املثلى يُ إ
ن احملفظة املثلى ابلنسبة ملصرف متحفظ معني إمما يعين  ،صرف آخرما قد ختتلف عن اجتاهات وميول م

 ،طه لى ابلنسبة ملصرف جمازف مثال )ص( والعكس صحيح )املرشد،وليكن مثاًل )س( غري احملفظة املث
قصى أاليت تعرض  ةوءالكفن املستثمر سيختار حمفظته املثلى من جمموع احملافظ إ(. وابحملصلة ف2007:50

                                                        
5- Loan portfolio managment 
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دىن خماطرة عند مستوى معني من العائد أعائد متوقع عند مستوى معني من املخاطرة، أو تلك اليت تعرض 
 (.Sharpe, et.al,1999: 171) املتوقع

ئد متوقع ألي مستوى مقبول من املخاطرة هنا تلك "احملافظ اليت تقدم أعلى عاعرفت احملفظة املثلى أب
هنا "تلك احملفظة أو أ(. Brigham & Ehrhardt,2011:935)أو ادىن خماطرة حمتملة ألي عائد حمدد" 

مة ءدوات االستثمارية، وبشكل جيعلها اكثر مالاليت تتكون من توليفة متوازنة ومتنوعة من االصول واأل
حيث ان . (206: 2005 ،و من يقوم إبدارهتا")مطر و تيملتحقيق أهداف املستثمر مالك احملفظة أ

عام  (هاري ماركويتز)احملفظة املثلى تقع يف العادة على ما يعرف مبنحىن احلد الكفوء، والذي ابتكره 
دانه، والذي ميثل املبادلة بني املخاطرة على احملور االفقي والعائد أ( واملوضح على الرسم البياين 1959)

ن هذا املنحىن ميثل مجيع احملافظ لتعظيم العائد إاذ  ،عمودي جملموعة من احملافظ االستثماريةعلى احملور ال
 عند مستوى معني من املخاطرة:

 ( احلد الكفء ومنحنيات السواء1) الشكل رقم

Source: Gareth,D,(2003),Investment Analysis, Journal of Finance, P68. 
ة وال توجد حمفظة وءمجيع احملافظ الواقعة على احلد الكفوء هي حمافظ الكفن أب السابقيوضح الشكل 

ن احملافظ الواقعة حتت يضا أبأهنا تسمى ابجملموعة غري املمكنة، و يبني الشكل إن وجدت فإفوق اخلط و 
 دعي احملافظ تأة يتم طرح التساؤل التايل؟ وءكفالوابلتايل عند استعراض احملافظ  ،ةوءغري كف داخلط تع

جيب هنا أن نعرف موقف املستثمر جتاه  ،افضل ابلنسبة للمستثمر؟ ولتحديد احملفظة األمثل ملستثمر ما
الشكل السابق  ذ يبنيإيعرف مبنحنيات السواء.  أو ما ،املخاطر عن طريق دالة املبادلة بني العائد واملخاطرة

بادلة بني واملخاطرة والعائد املتوقع جنبا ( واليت حتدد املl1،l2،l3منحنيات السواء تفضيالت املستثمرين )
واليت من خالهلا يتم حتديد احملفظة املفضلة ابلنسبة للمستثمر حبسب مبادلته  ،إىل جنب مع احلد الكفوء

 (.Brown& Reilly,2003:230بني العائد واملخاطرة )
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ثلى ابلنسبة للمصرف تتحدد عند نقطةإبناءً على ما تقدم ف 
ُ
التماس ألحد منحنيات  ن حمفظة القروض امل

(، والذي يعين أّن نقطة التماس متّثل اقصى مستوايت OPسواء املصرف مع احلد الكفوء أي يف النقطة )
ة املثلى ابلنسبة للمصرف الذي الرضا اليت من املمكن أن حيققها املصرف، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن احملفظ

ثلى للمصرف املتحوط بشكل كبري ذات درجة خماطر أ يرغب بتجنب املخاطرة تكونال 
ُ
كرب من احملفظة امل

 (.Gareth, 2003:68) ضد للمخاطر
 :Diversification Strategy محفظة القروضتنويع ثانيًا: 

متثل قلب جمموعة كبرية من سات املالية واملؤسلقد كانت قضااي التنويع يف أنشطة أعمال الشركات 
من  اً واحد دن التنويع يعإذ ا .(Acharya, et.al., 2002:7) بتمويل الشركاتاملؤلفات احلديثة املتعلقة 

ضرورية ابلنسبة للمصرف كمؤسسة مالية،  دهذه االسرتاتيجية تعأن ذ إاملواضيع اهلامة يف األدبيات املالية، 
االئتمان  نويع حمافظ االئتمان اخلاصة هبا لزايدة األداء وتقليل خماطر حمفظةكوهنا متكن املصارف من ت

(Turkmen& Yigit,2012:111) .مبثابة إسرتاتيجية أعمال تسمح للكيان بدخول جمال  دالتنويع يعف
مت تنفيذ هذه االسرتاتيجية بنجاح  العوائد، فاذاعمل جديد هبدف أساسي وهو تقليل املخاطر وحتسني 

يقصد  فالتنويع هو مفهوم .(Jain,2017:120) مبثابة سور حلماية املؤسسة من حاالت عدم اليقنيتكون 
به احلد من املخاطر عن طريق ختصيص االستثمارات بني خمتلف األدوات املالية والصناعات وفئات 

روض ن الفهم احلديث إلدارة املخاطر يف حمفظة القاذ إ(. Mangram,2013: 66االستثمار األخرى )
مع التنويع كأداة رئيسية تسمح بتفادي املخاطر ذ يتم التعامل إلتنويع القروض،  كبرياً   هتماماً أة يويل وءالكف

 .(Freitakas, 2013:5)املرتبطة ابإلقراض املفرط لبعض قطاعات النشاط االقتصادي أو تركيز القروض 
 :Portfolio diversification methodsتنويع احملفظة  أساليب .1

 :naive diversificationتنويع الساذج: ال .أ
 الباحثنياحملفظة ذات الوزن املتماثل، قد لفتت اهتمام الكثري من  أو، N/1التنويع الساذج  أسلوبإن 

ث ينص التنويع الساذج على تقسيم خمصصات رأس املال ي. ح(Bowie Li, 2018:21) واملمارسني
طرار الكلية للمحفظة بطريقة بسيطة وبديهية دون االض ابلتساوي بني مجيع األصول هبدف تقليل املخاطر

 ,Lhabitant)إىل التعمق والتعقيد يف القوانني الرايضية املستخدمة حاليا حلل مشاكل حتسني العائد
على اختيار عدد من املوجودات وبشكل  األسلوبخر، يعتمد املستثمر وفقا هلذا آ. مبعىن (2017:91
فظة غري النظامية واليت تؤثر احملفظة واليت ستعمل على ختفيض خماطر احمل اهلاوإدخوزان متساوية عشوائي وأب

على خماطر احملفظة الكلية وابلنتيجة ستقتصر خماطرة احملفظة على املخاطر النظامية فقط واملتمثلة مبخاطر 
على مقولة )التضع كل البيض يف سلة واحدة(  األسلوبذ يعتمد على هذا إ ،السوق

(Frankfurter&Frecka,1981:3.) 
 ,Lhabitant) تباين احملفظة ابلشكل التايل: يكون(، iلكل  wi = 1 / Nففي حالة األوزان املتساوية )

2017:92:) 
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………………(1) 

 :نأإذ 
 الرتباطا = 
 الحنراف املعياريا = 

كون تباين يت تقدم املعادلة السابقة رؤى مفيدة حول الفوائد احملتملة للتنويع الساذج، إذ تشري إىل أنه
احملفظة من حدين، ميكن ختفيض األول عن طريق زايدة عدد األصول يف احملفظة، ويعتمد النوع الثاين على 

نه ميثل احلد األدىن لتباين احملفظة املتنوعة أي أمتوسط االرتباط بني األصول وليس على عدد األصول، 
 بسذاجة.

 املخاطرة

 احملفظةعدد املوجودات يف 
 فع التنويع يف تقليل خماطرة احملفظةنا( م2الشكل )

Source: Jordan,Bradford & Miller,Thomas,"Fundamentals of investment",4th 
edition,McGraw-Hill Irwin,2008:p. 365. 

ابلرغم من اخنفاض تكاليف  احملتملةالتنويع الساذج هو اخنفاض املنافع  أسلوبن ما يعاب على إذ إ
ابالعتبار االرتباطات بني املوجودات املكونة للمحفظة وعالقة املخاطرة  أيخذانه ال املعامالت فيه، كما 

 (.Andersen& Musajev,2010: 4)ابلعائد 
 :Markowitz's diversification approach تنويع ماركويتز .ب

 ويل الشركات،ا يف مسامهاته النظرية يف االقتصاد املايل ومترائدً  عدِّهحيظى هاري ماركويتز بتقدير كبري ب
ماركويتز على جائزة نوبل ملسامهاته يف هذه اجملاالت، واليت مت تبنيها يف مقال بعنوان  حصل 1990ففي 

 The Journalوالذي نشر ألول مرة يف جملة املالية 1952 عام" Portfolio Selectionاختيار احملفظة "
of Finance ،ذ شكلت أعماله إ(، 1959نويع الكفوء )وعلى نطاق أوسع يف كتابه "اختيار احملفظة" الت

(، كما مت توسيع األساس هلذه النظرية MPTالرائدة أساس ما يعرف اآلن ابسم "نظرية احملفظة احلديثة" )
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اق واسع يف وقت الحق من قبل زميل ماركويتز الفائز جبائزة نوبل، وليام شارب، الذي اشتهر على نط 
 عري األصول الرأمسالية حول نظرية تشكيل أسعار األصول املاليةمبا يعرف بنموذج تس 1964بعمله يف عام 

(Mangram, 2013:59). 
 ( على أمهية حمافظ1952بدأت النظرية احلديثة لتنويع احملافظ االستثمارية عندما أكد ماركويتز )

عري الرأمسايل االستثمار، وأدت رؤى ماركويتز فيما بعد إىل تطوير منوذج التسالتباين الكفوءة إلدارة -متوسط
. (Kupiec,2015:2) (، وهو أول منوذج توازن يربط بني املخاطر والعائد املتوقع1964من قبل شارب )

كثر ( على أن احملفظة متنوعة إذا مل يكن من املمكن تقليل التباين أ1952اذ تؤكد نظرية حمفظة ماركويتز )
 احملفظة يستخدم كدليل ملستوى تنويع احملفظة من العائد املتوقع، ويعين هذا أن تباين هعند املستوى نفس

(Theron& Vuuren,2018:2) .( على أن احملفظة متنوعة 1952بتعبري آخر تنص نظرية ماركويتز ) أو
أعلى متوقع  على خماطر أقل او عائد هإذا مل تكن هناك حمفظة حتتوي يف الوقت نفسفقط بشكل جيد 

(Behr, et al, 2007:8) .يف تنويعها إذا مل تكن هناك حمفظة أخرى  تكون احملفظة كفوءة بتعبري اثلث، أو
ذات خماطر أقل وعائد متساو )على األقل( وال حمفظة ذات عائد أعلى متوقع و )على األكثر( خماطر 

توزيع االستثمارات بني األصول املختلفة  إىلد تنويع ماركويتز . ويستن(Kamp,et. al., 2005:5)متساوية 
من قبل ماركويتز  1952ذ مت إدخال التحليل الرايضي لتنويع احملفظة يف عام إأداء احملفظة، من أجل حتسني 

واليت تسمى احملفظة كفوءة إذا كان لديها، من بني مجيع  من خالل مفهومه حمفظة التباين املتوسط الكفوءة
افظ يساعد على التحكم يف افظ االستثمارية تباين ضئيل ملعدل العائد املتوقع، ومن مث فإن تنويع احملاحمل

وابلتايل فان اهلدف من التنويع هو تعظيم  .(Fernholz,2010:1) خماطر احملفظة وحتديد العائد املتوقع فيها
ليت ميكن أن يتفاعل كل منها بشكل العوائد وتقليل املخاطر من خالل االستثمار يف األصول املختلفة ا

تسببت األخبار السلبية املرتبطة أبزمة الديون  ،املثال)األحداث(، على سبيل  هخمتلف مع احلدث نفس
األوروبية بشكل عام يف اخنفاض البورصة إىل حد كبري و يف الوقت نفسه، كان لألخبار نفسها أتثري إجيايب 

 .(Mangram,2013 66)عام على أسعار بعض السلع مثل الذهب 
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 ع الساذج( منافع التنويع الكفوء)ماركويتز( مقارنة ابلتنوي3شكل )

 ،املكتب العريب احلديث ،مدخل حتليلي معاصر( -)اإلدارة املالية ،منري إبراهيم ،هندي -املصدر
 .2004،56،مصر ،اإلسكندرية

العالقة بني العوائد اليت تتكون ( يعكس COV)ن وجود معامل التباين املشرتكأ( 3) يبني الشكل
وابلتايل فان التنويع الكفوء  ،لتباين بني عوائد االستثمارفالتباين املشرتك حيدد مدى واجتاه ا ،احملفظة منها

(. 101: 2004 ،ملاركوتز من شأنه أن خيفض خماطر احملفظة بكفاءة أعلى من التنويع الساذج )هندي
اط بني عوائد املكوانت الفردية للمحفظة اخنفضت خماطر عوائد احملفظة وابملقابل كلما اخنفض معامل االرتب

( 1-( و)1ن قيمة معامل االرتباط تنحصر بني )أافضل االستثمارات املقرتحة. حيث  وابلتايل يعترب
(Marling,2012: 3.) 
 :diversification in the loan portfolioالتنويع يف حمفظة القروض  .2

ن إذ إيف السيطرة على خماطر الرتكيز االئتماين،  األساليبهم أحد أالقروض  التنويع يف حمفظة ديع
تعثر املصرف يف حتصيل تلك القروض،  إىل منح القروض لقطاعات اقتصادية حمددة قد يؤدي الرتكز يف

اقتصادية معينة كالكساد املايل والتضخم وابلتايل على املصارف اللجوء اىل اتباع احدى  ظروف بضلل
ى مناطق اجلغرايف لغرض نشر تلك املخاطر عل أوت التنويع يف حمفظة القروض، كالتنويع القطاعي سياسا

 (.159: 2012)مامندي، و قطاعات خمتلفةأجغرافية 
)مفتاح (Machiraju,2008,198ن فكرة التنويع يف حمفظة القروض تقوم على ما يلي)إابلتايل ف

 (:15: 2007ومعاريف،
 القروض وفقا الجال استحقاق القروض املمنوحة )طويلة ومتوسطة وقصرية(.حتليل حمفظة  -أ
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 .اجنبيةلنوع العملة اليت منح هبا القرض سواء كانت حملية ام عملة  حتليل حمفظة القروض وفقا -ب 
 حتليل حمفظة القروض وفقا حلجم الزابئن سواء كان كبري ام صغري. -ت
 )جتارية او صناعية او زراعية او عقارية(. حتليل حمفظة القروض وفقا للنشاطات االقتصادية -ث
مان للحكومات االجنبية بعدا اخر ملخاطر حتليل حمفظة القروض وفقا للدول، اذ يضـــــــــــيف منح االئت -ج

 االئتمان وهو خماطر الدول.
 لى عدة انواع:علذا فان التنويع يف حمفظة القروض ميكن ان يقسم 

 Geographical Diversificationالتنويع اجلغرايف: 1) 
لية أقل من احملفظة تشري مبادئ نظرية احملفظة احلديثة إىل أن احملفظة املتنوعة لديها خماطر إئتمانية إمجا

نظرية احملفظة أتخذ هبذا االفرتاض وتستند على حقيقة أن خماطر االئتمان تتضمن خماطر . األكثر تركيزًا
مان ميثل املخاطر اليت ال ميكن تنويعها، أي بعبارة منتظمة وغري منتظمة، اذ إن اخلطر املنتظم ملخاطر االئت

لة بتقصري الشركات املرتبطة ابنكماش اقتصادي حملي أو إقليمي أخرى خماطر السوق، اذ اهنا املخاطر املتمث
أو دويل، اعتماًدا على معيار التنويع )املنطقة اجلغرافية اليت خيتار البنك تنويع نفسه فيها(، وعندما يتعلق 

تخلي ابلتنوع اجلغرايف، ميكن أن تتجسد املخاطر املنتظمة بفقدان االئتمان الذي ال يستطيع املصرف الاألمر 
-David& Dionne,2005:20.)عنه إذا كان يسعى لتغطية مجيع القطاعات يف منطقة جغرافية معينة

21.) 
 industrial diversification :التنويع الصناعي 2)

عزى إىل درجة التنويع اجلغرايف، ومبا أن الصناعات ترتكز يف كثري من األحيان التنويع الصناعي غالبا ما ي
فمن الطبيعي أن يكون هناك مصرف متنوع جيًدا جغرافًيا قادرًا على تغطية العديد  ،معينة يف مناطق جغرافية

من الصناعات يف حمفظته، على افرتاض أنه ليس لديه أهداف حمددة للتخصص 
 .(BOATENG,2011:22)الصناعي
 :sectoral Diversificationالتنويع القطاعي:  3)

ف مسألة الرتكيز أو التنويع يف إسرتاتيجية التنويع القطاعي اليت تناولت مؤلفات كبرية يف متويل املصار 
حتدث عندما تسعى الشركة إىل أعمال جتارية جديدة ال عالقة هلا بعملياهتا التجارية أو السوقية احلالية، اذ 

ح نظرية التمويل الكالسيكي أن التنويع جيب أن يكون وسيلة للحد من املخاطر داخل حمفظة األصول تقرت 
نظرًا للمعلومات غري املتماثلة يف األسواق املصرفية، فالنظرية تربز أن الرتكيز يزيد من تكلفة الوساطة املالية، 

حد، مما يشجعهم على "وضع البيض ذ متتلك العديد من البلدان قواعد حتد من تعرض البنك ملقرتض واإ
املصارف تقرر املشاركة يف القطاعات يف أكثر من سلة واحدة" هذا من انحية، ومن انحية أخرى فإن بعض 

واليت أدت يف وقت الحق  ،2008ن أزمة الرهن العقاري يف عام إذ ، إاليت لديها خربة وتتمتع مبزااي نسبية
إىل األزمة املالية العاملية تعود أسباهبا إىل التعرض الكبري لقطاع العقارات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ابالقتصاد 

األزمة اليت تسبب فيها تركيز حمفظة االئتمان بعرقلة الصناعة املصرفية بكاملها يف الوالايت  ن هذهإذ إالكلي، 
الرتكيز أحد أهم القضااي اليت جيب مناقشتها فيما  قبالاألزمة املالية، أصبح التنويع  املتحدة، ويف ضوء تلك
 .(Belguith,Bellouma,2017:35) يتعلق ابستقرار املصرف
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 :Cost of loan portfolio diversificationظة القروض تكلفة تنويع حمف .3
ل إىل حمفظة أكثر تنوًعا إىل تكاليف التنويع أييت بتكلفة، فقد يؤدي التوغل يف قطاعات جديدة للوصو 

ذ تتمثل تكلفة التنويع حملفظة تتكون من األسهم على سبيل إ .(Bebczuk, Galindo,2005:3) عالية
ابلنسبة للمصارف تتمثل العوامل الرئيسية لتكاليف . أما املة وتكاليف املراقبةاملثال مبجموع تكاليف املع

انقشناها  ة وتكاليف االستثمار املرتبطة ابسرتاتيجيات التنويع املختلفة اليتالتنويع األساسية يف تكاليف املراقب
، القطاعياجلغرايف، ع يآنفا، ومن اسرتاتيجيات التنويع اليت ميكن للمصارف أن تشرتك فيها مثل: التنو 

بطة إبنشاء ابلنسبة للتنويع اجلغرايف، ميكن أن تكون التكاليف الضمنية هي التكاليف املرت الصناعي. فمثالً 
تكاليف التدريب( يف منطقة معينة،  ،تكاليف العمالة ،التسويق املخصص ،مكتب حملي )تكاليف التسويق

 الستثمارات واخلربات الالزمة لتقييم ومراقبة الصناعاتوقد يتطلب التنويع عرب الصناعات والقطاعات إىل ا
(BOATENG,2011:23,24). 

 ،القروض حمفظة وقيود على تنويع حدود وضع تقتضي اليت الفكرة وبناءا على ما تقدم فان الباحث يؤيد
هنا أل افظهاحم تنويع يف اإلدارية ابإلفراط وعدم الكفاءة تفتقر للخربة اليت بعض من املصارف تعمل رمبا ألنه

يفرتض  الذي الكفؤء التنويع مبدأ مع يتعارض اساسا وهذا ،دح ألدىن املخاطرة قد خيّفض ذلك أبنّ  تعتقد
ىل إيؤدي  ن جتاوزهاإذ إ حدودها، أبدىن املخاطر عندها واليت تكون ،للمحفظةمثلى  تنويع درجة ان هناك

 .عنها املتوّلدة العوائد بتذبذ رتفاعأو  تشتت احملفظة مما يعين حدوث اتثريات عكسية،
 Indicators of concentration ofيف حمفظة القروض التنويعمؤشععععععععرات قياس  .4

the loan portfolio: 
 ترجيًحا متساواًي جلميع القطاعات بناًء على افرتاض التنوع التام تفرتض املقاييس التقليدية للرتكز

(Langrin & Roach,2008:7). ة االكثر استخداما لقياس تركز)تنويع( حمفظة وتتمثل املقاييس التقليدي
 القروض ابملقاييس التالية:

 (:Hirschman-Herfindahl-Index(HHI)مؤشر )هريمشان هريفيندال( ) -
 G (معامل جيين)مؤشر  -

 وز والتنويع يف حمفظة القروض وهيذ اننا سنتعرض ألبرز هذه املؤشرات واكثرها شيوعا يف قياس الرتكإ
 .هريفندال( –مؤشر )هريمشان

 (HHI) "هريمشان -هريفيندال" مؤشر -
يس األكثر استخدامًا بني املؤشرات ( على أنه أحد املقايHHIهريمشان )-يُعرف مؤشر هريفيندال

 :(Adzobu, et,. al.,2017:3) وفقا للمعادلة التالية HHIالرتاكمية للرتكيز، ويتم حساب 
(2) ......... 
 :نأإذ 
bti

2rكل قطاع = التعرض النسيب ل 
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 متثل عدد القطاعات. nقيمة املؤشر متثل حيث أن 
( أن التنويع الكامل يعين تعريض املصرف بشكل متساو HHIهريفندال )-هريمشانذ يفرتض مؤشر إ

، فإن املصرف مرتكز متاًما يف قطاع واحد، وكلما 1هو  HHI(، فإذا كان iلكل القطاعات االقتصادية )
يف حني يرى  .(Adzobu, et, al., 2017:3) كيز يف حمفظة االئتمانرتفع الرت أ، HHIرتفعت قيمة أ

يعد املؤشر األدق واألكثر أستخداماً يف قياس حجم الرتكيز والتنويع يف حمافظ ( HHI( ان مؤشر ))مامندي
( نقطة كحد 10000ن قيمة هذا املؤشر ترتاوبح ما بني )صفر( كحد ادىن ولغاية )إالقروض املصرفية، إذ 

م والتنويع اتم اما لو ( نقطة فأن هذا يعين أن الرتكيز معدو 1000ذا كانت قيمة املؤشر اقل من )اعلى فأ
ن (نقطة فان هذا يعين ابن الرتكيز والتنويع معتدال1800( اىل )1000كانت قيمة املؤشر ترتاوح مابني )

أبن الرتكيز اتم والتنويع  ( نقطة فأن هذا يعين10000( اىل )1800أما لو كانت قيمة املؤشر ترتاوح مابني )
 (.241: 2012معدوم )مامندي،

 :Banking returnsاملصرفية  ثالثًا: العوائد
املؤسسات املالية، مبا فيها املصارف، هو لتحقيق العوائد، ولغرض  أمواللتوظيف  األساسإن اهلدف 

ن تكون مقروءة بعناية أ حمددة، كما جيب ةاسرتاتيجيحتقيق هذه العوائد جيب على كل مؤسسة مالية اتباع 
، وعالقة تطبيقها ومواردها أبنشطتهااملرتبطة  رمن جانب مدى قدرة تلك املؤسسة على التعامل مع املخاط

ر االعتبار يف اختيار تلك ظخر، فضال عن ضرورة أخذ العوامل السوقية بنآرية واملالية من جانب البش
هم العناصر يف تقييم الوضع املايل للمصرف وما يرتتب من أ اً االسرتاتيجية. كما يعد موضوع العائد واحد

سات املالية بشكل عام على زايدة العائد الذي ميكن أن حيققه املصرف من خماطر عالية، لذا فان املؤس
بادلة ما بني العائد واملخاطرة، ومبا يؤدي إىل تعظيم العائد املواملصارف على وجه اخلصوص ستسعى لتحقيق 

 من املخاطر والعكس صحيح. عند مستوى مقبول
 Returnالعائد  .1

و ( على انه "الربح الناتج من مبادلة السلع أو من العمل أWebsterيعرف العائد حسب قاموس )
( على انه Nothrup,2004:193)(. كما مت تعريفه من قبلWebster, 2003: 1216االستثمار أو غريه" )

مبلغ معني ميثل العائد  فضاًل عنرتجاع مبلغ االستثمار بعد اس أرابحمقدار ما حيصل علية املستثمر من 
األولية وقيمته  يمة االستثمار"الفرق بني ق أبنه أيضاً عرف  .املخاطر هنتيجة عادلة نتيجة لتحمل دوهذه تع

عرف أيضاً "ابنه مقدار األرابح واخلسائر الكلية الناجتة . (Feibel,2003:16)النهائية خالل مدة من الزمن"
 أو هو مقدار (.Lowserce & J. Gitman, 2000: 237)"ثمار معني خالل مدة زمنية حمددةعن است

املتوقعة من استثمار ما خالل فرتة معينة من الزمن واحملسوب بواسطة قسمة  اإلمجاليةاخلسائر  األرابح أو
ولية يف بداية املدة مضاف إليها حجم التغري يف القيمة على القيمة االستثمار األ لألصلالتوزيعات النقدية 

(Gitman, 2009: 228): 
……..……(3)  

𝑪τ + Pτ - Pτ-1
𝐏𝛕−𝟏

= tr 
 -:ذ أنإ
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tr  = متثل معدل العائد املطلوب خالل املدةt. 
tC  = 1للمدة  األصلالتدفق النقدي لالستثمار يف –t   إىلt. 
tP  = قيمة املوجود يف للمدةt. 

1-t P  =1قيمة املوجود للمدة –t . 
 خالل )tP – Pt - 1) أثر التغريات يف القيمة فضال عن tCأثر التدفق النقدي  trذ يعكس العائد إ
 tاملدة 

1 -tP .هي القيمة يف بداية املدة 
tP .هي القيمة يف هناية املدة 

 Measurements used in measuringاملقاييس املسعععععععتخدمة يف قياس العائد .2
return  

 :Profit marginهام  الربح  .أ
(. فعلى سبيل Block & Hirt,2000:56)اإلمجاليةوهو حاصل قسمة الدخل الصايف على املبيعات 

 أرابحهن أفان هذا يعين ، ابملئة 6ن مصرف ما قد ربح أاملثال اذا كشفت التقارير املالية للسنة املاضية 
(. وحيسب هامش الربح وفق الصيغة Gibson,2009:297) ابملئة من املبيعات الكلية 6كانت تساوي 

 (:Block & Hirt, 2000: 56)التالية 
 …..…..(4) 

𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔
 Profit Margin = 

 (Rate of Return on Assets)معدل العائد على املوجودات  .ب

 اإلدارةمدى كفاءة  إىلتستخدم يف حتليل رحبية املصرف واليت تشري  هو واحد من النسب الرئيسية اليت
هذا املعدل  ان(. اذ Kangarloei,et.al.,2012:1) ملوجوداته املتاحة األمثلاملصرفية يف حتقيق االستخدام 

قاييس الرحبية العوائد للمسامهني من خالل م أو األرابحيقيس قدرة املصرف على توفري 
(Rosenbaum&Pearl,2013:58 .)املصرف  إدارةن معدل العائد على املوجودات يقيم مدى كفاءة أ أي

(. مث يتم مقارنة kidwell,et.al.,2012:438) ابستخدام كمية معينة من املوجودات األرابحعلى توليد 
 ارتفعت هذه النسبة فان هذا يعينهذه النسبة بنسب السنوات املاضية أو تقارن مبعيار الصناعة، فكلما 

 & Brigham) املؤسسة املالية يف استخدام موجوداته والعكس صحيح أوارتفاع كفاءة املنشاة 
Ehrhardt,2005:454 األتية(. وميكن قياس معدل العائد على املوجودات كما يف الصيغة الرايضية 

(Gitmin, 2000: 128) (Ross et al, 2010: 110): 
ROA = 𝐍𝐞𝐭 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐭 
×)……….(5)) 

احلصول على هذه النسبة من خالل عدة طرائق ومن أمهها ضرب هامش الربح يف معدل  أيضاوميكن 
 (:Block&Hirt,2000,56)دوران املوجودات 

ROA =Profit Margin x Asset Turnover……………(6) 
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أهنا ال هتمل موضوع  فضاًل عنحيث إن الطريقة هذه أتخذ بنظر االعتبار معدل دوران املوجودات،  
ولذلك فأن بعض من املؤسسات املالية، و لزايدة معدل العائد على االستثمار تقوم بزايدة  ،نسبة الرحبية

احلصول على عائد على  مما ميكنهم من ،معدل دوران املوجودات، مع احلفاظ على نسبة حمددة من الرحبية
 و املؤسسات املالية األخرى املنافسة.أت مشابه للمعدل الذي حتققه الشركا أواالستثمار اعلى 

)املوجودات( ميثل تقديرا للتدفقات النقدية املتوقع ان حيصل عليها املستثمر  إذن فالعائد على االستثمار
 العائد املتحقق ابلفعل ميثل حصيلة اإليرادات الناجتة من عملية االستثمار أنيف املستقبل، يف حني 

(Lowserce & J. Gitman, 2000: 238.) 
 Rate of Return on Equity (ROE) معدل العائد على حق امللكية .ج

، حيث تبني مقدار صايف الدخل على شكل األموالرؤوس  إدارةتبني هذه النسبة مدى الكفاءة يف 
املصرفية يف  اإلدارةتقيس الرحبية من خالل حتديد مدى كفاءة  أهناوية من حقوق املسامهني، مبعىن نسبة مئ
اذ  .(Ermenyi,2015:192) األرابحاملستثمرة واملقدمة من قبل املسامهني لتوليد  األموالم رؤوس استخدا

ن قبل مسامهيها وابلنتيجة فان العائد املقدمة إىل الشركة م األموالاملتحققة من  أوتقيس العوائد املتولدة  أهنا
مثل متوسط حقوق املسامهني يف  الصافية من مصروفات الفوائد، األرابحعلى حق امللكية يتضمن قياس 
(. لذا فان معدل العائد على حق Rosenbaum &Pearl, 2009: 36) املقام، وصايف الدخل يف البسط

على معدل عائد على حق  املؤسسةالن حصول  ،الرحبية واحدا من املعايري املهمة يف قياس دامللكية يع
 نظرائهماكرب من  آتحيصلون على مكاف األسهملة امللكية اكرب من معدل الصناعة فان هذا يدل على إن مح

(. وحيسب معدل العائد على حقوق املالكني وفق الصيغة اآلتية Block & Hirt,2000: 56يف الصناعة )
(Gitman, 2000: 129:) 

× ……………………(7) ROE = 𝐍𝐞𝐭 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦

𝐄𝐪𝐮𝐭𝐲
 

الية وان هذا اهلدف قد يتحقق أو ال من اذ إن اهلدف الرئيسي للمصرف هو تعظيم قيمة أصوله امل
ألن القرض ميثل زايدة يف املخاطرة وابلتايل فأن  العائد على حق امللكيةخالل استخدام القروض يف زايدة 

(. ولذلك اذا كان Block&Hirt,2000:58) يتم تقيمها بشكل منفصل عن احلالة األخرىكل حالة قد 
فان كلفة الدين تزداد بسبب مطالبة الدائنني بعالوة خماطرة اعلى زم الاملصرف حيصل على دين اكثر من ال

 .(Ermenyi,2015:192) وابلتايل فان هذا خيفض من معدل العائد على حق امللكية
 :Rate of return on deposits العائد على الودائعمعدل  .د

ارف ابلنسبة ملعظم احملللني من أفضل مقاييس أداء الرحبية يف املص اً معدل العائد على الودائع واحد دعيُ 
العمالء من أجل  إيداعاتمن  اإلفادةحيث تعكس هذه النسبة مدى قدرة إدارة املصرف على  ،املاليني
 األرابح(. حيث حيسب معدل العائد على الودائع عن طريق قسمة Dufera, 2010:29) األرابححتقيق 

النسبة مدى قدرة املصرف يف احلصول على ذ تعكس هذه أالودائع،  أمجايلالصافية بعد الضرائب على 
من املودعني واالحتفاظ هبا يف املصرف، حيث تقاس هذه النسبة حسب الصيغة اآلتية  األموال

(Adam,2014:171:) 
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=  عدل العائد على الودائعم
صافي الربح بعد الضريبة

مجموع الودائع
×(...........8) 

 : الجانب التطبيقي للدراسةلثالمبحث الثا

اواًل: البيانات املالية ملصرف املنصور التي تم استخدامها يف تحليل واختبار فرضيات 
 الدراسة:

 ( متوسط مؤشر التنويع ومؤشرات العائد لكل سنة من سنوات الدراسة يف مصرف املنصور 2جدول)
 HHI العائد على الودائع العائد على حق امللكية العائد على املوجودات السنة/ املؤشر

2006 4.60 14.57 8.38 5903 

2007 12.1 5.17 6.97 5414 

2008 6.09 33.90 4.79 5522 

2009 3.84 16.55 3.19 5438 

2010 2.64 5.39 5.42 4339 

2011 3.52 8.75 6.13 4869 

2012 2.98 12.74 3.03 5746 

2013 3.80 10.71 6.18 7127 

2014 2.33 7.30 3.62 7765 

2015 1.91 7.46 2.95 7968 

2016 1.30 9.27 1.84 7464 

2017 1.12 5.11 1.51 8280 

 6319 4.50 11.41 3.85 املعدل

 2006)كشف الدخل( او غريها ملدة من  املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت املصرف
-2017. 

بار ثانيًا: البيانات املالية ملصرف الشرق االوسط التي تم استخدامها يف تحليل واخت
 فرضيات الدراسة.

 ة يف مصرف آشور( متوسط مؤشر التنويع ومؤشرات العائد خالل مدة الدراس3جدول)
 HHI العائد على الودائع العائد على حق امللكية العائدعلى املوجودات السنة/ املؤشر

2006 4.78 18.73 9.83 3698 

2007 8.02 20.47 13.73 3113 

2008 6.40 17.31 10.86 3439 

2009 7.83 14.8 12.7 3511 

2010 4.49 15.87 15.4 4324 
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 2011 5.91 11.82 14.34 4216 

2012 7.38 11.60 27.66 4158 

2013 3.93 8.44 16.9 6060 

2014 2.10 3.40 8.37 7303 

2015 2.26 3.79 8.48 7926 

2016 3.85 2.77 15.54 8492 

2017 3.58 5.07 15.20 9592 

 5486 14.08 11.17 5.04 املعدل

 من ملدة غريها او( الدخل كشف)املصرف بياانت املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على على
2006 -2017. 

ثالثًا: البيانات املالية ملصرف االهلي التي تم استخدامها يف تحليل واختبار فرضيات 
 :الدراسة

 ة يف املصرف االهلي( متوسط مؤشر التنويع ومؤشرات العائد خالل مدة الدراس4جدول)
 HHI العائد على الودائع العائد على حق امللكية العائد على املوجودات السنة/ املؤشر

2006 -1.69 0.00 -5.48 4816 

2007 3.62 6.63 8.49 4946 

2008 4.98 11.30 9.36 5238 

2009 0.74 1.35 1.73 6886 

2010 1.26 2.55 2.61 7994 

2011 1.35 2.37 3.30 4274 

2012 4.57 9.97 9.96 10000 

2013 2.56 8.23 3.85 4644 

2014 1.13 2.64 2.06  2689 

2015 0.43 0.88 0.86  3052 

2016 4.60 8.16 15.8 2859 

2017 0.47 1.00 1.56 2906 

 5025 4.51 4.59 2.34 املعدل

او غريها ملدة من  املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على على بياانت املصرف)كشف الدخل(
2006 -2017. 
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 :هاواختبار الدراسةتحليل متغيرات : رابعالمبحث ال

( X) التنويع( HHIب)حتليل عالقة األثر واالرتباط ملؤشر املتغري املستقل املتمثل  احملور يتضمن هذا
ساليب وذلك من خالل االعتماد على جمموعة من األ (y) ابلعائديف مؤشرات املتغري التابع واملتمثل 

 اإللكرتونيةقيمها من خالل الربامج اإلحصائية اخلاصة ابحلاسبة  واملقاييس اإلحصائية اليت مت احلصول على
 .(Microsoft Excel 2016( و )SPSS Statistics v.25املتمثلة )

 .Y)) والعائد( Xشر التنويع )بني مؤ التحليل اإلحصائي لعالقة األثر واالرتباطاواًل: 
البحث الرئيسة وحتليلها والفرضيات الفرعية النامجة عنها فقد مت استعمال معامل  اتيالختبار فرض

بواسطة  (، لقياس مدى وجود عالقة اثر ونوعها ودرجة قوهتا بني متغريات البحثbاالحندار البسيط )
 فضاًل عن ،(1Y = a + bX) املستقلبني القيمة احلقيقية للمتغري التابع واملتغري  خط االحنداراملعادلة 

حىت وان كان مقدار  (Xملؤشر التنويع ) اً ن هناك وجودأوالذي يعين  (Constant-a)اختبار احلد الثابت 
( للتعبري عن اختبار حتليل مستوى Fتساوي صفر. يف حني مت استخدام منوذج ) (Y) العائدمؤشرات 

( هبدف Sigالعتماد على مستوى داللتها )ذ مت اإبني املتغريين،  التأثريالتباين خلط االحندار وحتديد معنوية 
مستوى الداللة  ، فاذا كانت اكرب من(0,05املعتمد ابلبحث والبالغة ) مقارنتها مع مستوى الداللة املعنوية

ما اذا كانت اقل أتكون غري دالة معنواي بني متغريات البحث،  التأثرياملعتمد ابلبحث فأن عالقة  املعنوية
كما مت استخدام معامل   ،بني متغريات ابلبحث. إحصائياً ذات داللة معنوية  تأثريالفان ذلك يعين عالقة 

من التغريات اليت أتثرت  (Xاملؤشر املستقل التنويع )( الذي يستخدم يف قياس نسبة ما يفسره 2Rالتحديد )
ياس نوع ( كمقياس إحصائي لقr. يف حني مت استخدام معامل األرتباط البسيط )(Z) هبا مؤشرات املخاطرة

 .(Y) ( واملؤشرات التابعةxعالقة االرتباط ودرجة قوهتا بني املؤشر املستقل )
 :نصورمصرف امل .1
 إحصـــــــائيةذو داللة  أتثريعلى )ال يوجد واليت تنص الثانية من اجل اختبار فرضـــــــية البحث الرئيســـــــية  .أ

 الفرعية املنبثقة عنها والفرضيات يف املصارف التجارية عينة البحث( العائدمؤشرات  يف التنويعملؤشر 
 ..ما يلي( 5فقد تبني من اجلدول )

ملصرف ( Y)مؤشرات العائد ( و X) التنويع (HHIر)واالرتباط بني مؤش التأثريعالقة ( 5جدول )
 نصورامل

 .(SPSS v.25) اإلحصائيالباحث ابالعتماد على الربانمج  أعداداملصدر: 

 املستقل
 التابع

X مؤشر التنويع 
a B F t sig r 2R 

Y1 503. 709.- 013. 2.949 8.701 103.- 103. العائد على املوجودات 
 Y2070. 265.- 406. 0.867 753. 159.- 215. العائد على حق امللكية 
 Y3 372. 610.- 047. 2.223 4.943 091.- 103. الودائعالعائد على 
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 (Y1) املوجودات على عائدال معدل من لكل املنصـــــــــــــــور مصـــــــــــــــرف يف (b) االحندار معامل قيمة نَّ إ -

 (10.3-)% بلغــت قــد (Y3) الودائع على العــائــد ومعــدل( Y2) امللكيــة حق على العــائــد ومعــدل
 إحصـــائياً  معنوية داللة ذات ســـلبية أتثري عالقة هناك أن يعين مما التوايل على (9.1)% (15.9-)%

 الودائع على والعائد (Y1) املوجودات على العائد مؤشــــــــرات من كل  ( يفX) والتنويع الرتكيز ملؤشــــــــر
(.Y3 )والتنويع الرتكيز مؤشــــــر بني إحصــــــائياً  معنوية داللة ذات ليســــــت كانت  أهنا أال (X )ومؤشــــــر 

 تقيس اليت( F) بقيمة اخلاص( Sig) املعنوية الداللة مســـــــــــــــتوى لكون (Y2) امللكية حق على العائد
 يف اعتماده مت الذي الداللة ســـــــــــــــتوىم قيمة من اكرب كانت  قد ،اجلدول يف الظاهرة النموذج معنوية
 (.0.05) والبالغ البحث

 على العـائد ومعـدل (Y1) املوجودات على العـائد معـدل من لكـل (R2) التحـديد معـامل قيمـة نَّ إ -
 ( على50.3)،(0.70)،(37.2) بلغـــت قـــد (Y3) الودائع على العـــائـــد ومعـــدل( Y2)امللكيـــة  حق

 معدل على تطرأ اليت التغيريات من( X) والتنويع الرتكيز مؤشــــــر يفســــــره ما نســــــبة أن يعين مما التوايل،
 على العائد ( ومعدل7)% امللكية حق على العائد ( معدل50.3 )% هي املوجودات على العائد
العائد  مؤشـــــــــــرات من كل  يف( X) املســـــــــــتقل للمتغري التفســـــــــــري قوة على يدل ( مما37.2)% الودائع

(Y1,Y2) للمتغري التفسري وضعف(Xيف ) التابع تغريامل (Y2). 
 تراوحت إحصــــــائياً  معنوية داللة ذات عكســــــية ارتباط عالقة هناك أن إىل( r) االرتباط معامل يشــــــري -

 كانت  أهنا ( أالy1,y3)العائد  ( ومؤشـــــراتx) والتنويع الرتكيز مؤشـــــر بني واملتوســـــطة القوية بني قوهتا
 امللكية حق على العائد ( ومؤشــرx) والتنويع الرتكيز مؤشــر بني إحصــائية داللة ذات وليســت ضــعيفة

(Y2لكون ) الداللة مســــــــتوى قيمة (Sig )الداللة مســــــــتوى قيمة من اكرب كان  النموذج يف الضــــــــاهر 
 (.0.05) والبالغة ابلبحث املعتمدة املعنوية

 : شور التجاريمصرف  .2
 إحصــــــائيةلة ذو دال أتثريعلى )ال يوجد واليت تنص  الثانية للبحث من اجل اختبار فرضــــــية الرئيســــــية .أ

 الفرعية املنبثقة عنها والفرضيات يف املصارف التجارية عينة البحث( العائدمؤشرات  يف التنويعملؤشر 
 هرت النتائج كما يف اجلدول التايل..ظفقد 

 آشورملصرف ( Y)مؤشر العائد ( و Xالتنويع ) (HHIواالرتباط بني مؤشر ) التأثريعالقة ( 6جدول )

 (SPSS v.25) اإلحصائيالربانمج الباحث ابالعتماد على  أعداداملصدر: 

 املستقل
 التابع

X  التنويعمؤشر 
a B F t sig r 2R 

Y1 610. 781.- 003. 3.956 15.649 650.- 084. العائد على املوجودات 
 Y2772. 879.- 000. 5.820 33.875 227.- 230. العائد على حق امللكية 
 Y3463. 680.- 015. 2.934 8.607 214.- 238. العائد على الودائع 
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ومعدل  (Y1لكل من معدل العائد على املوجودات ) أشـــوريف مصـــرف  (bقيمة معامل االحندار) نّ إ -
 (22.7-%) (65-%قــد بلغــت ) (Y3ومعــدل العــائــد على الودائع )( Y2العــائــد على حق امللكيــة )

ملؤشــــــــر  إحصــــــــائياً اللة معنوية عكســــــــية ذات د أتثرين هناك عالقة أعلى التوايل مما يعين  (21.4-%)
 .(Y1,Y2,Y3يف مجيع مؤشرات العائد )( Xالرتكيز والتنويع )

ومعــدل العــائـد على  (1Yلكــل من معــدل العــائـد على املوجودات ) (2Rقيمــة معــامـل التحــديـد ) نَّ إ -
على التوايل،  (610.)،(772.)،(463.)قد بلغت (Y3ائع )ومعدل العائد على الود( Y2حق امللكية )

من التغيريات اليت تطرأ على معدل العائد على ( X) ن نسبة ما يفسره مؤشر الرتكيز والتنويعأيعين  مما
ومعـــدل العـــائـــد على الودائع ( 77.2%ومعـــدل العـــائـــد على حق امللكيـــة )( 61 %)املوجودات هي 

ات العائد يف مجيع متغري  (Xمما يدل على القوة التفســــريية اليت يتمتع هبا املؤشــــر املســــتقل ) (%46.3)
 (.Y1,Y2,Y3التابعة )

بني  إحصـــــائياً ن هناك عالقة ارتباط عكســـــية قوية ذات داللة معنوية أ إىل( rيشـــــري معامل االرتباط ) -
 (.y1,y2,y3ومؤشرات العائد )( xالرتكيز والتنويع ) مؤشر

 التجاري: هلياألمصرف  .3
 إحصـــــــائيةذو داللة  أتثريوجد على )ال يواليت تنص الثانية من اجل اختبار فرضـــــــية البحث الرئيســـــــية  .أ

الفرعية املنبثقة عنها  والفرضياتيف املصارف التجارية عينة البحث(  العائدمؤشرات  يف التنويعملؤشر 
 هرت النتائج كما يف اجلدول التايل..ظفقد 

ملصرف ( Y)العائد ( يف مؤشرات Xالتنويع ) (HHIواالرتباط بني مؤشر ) التأثريعالقة ( 7جدول )
 األهلي

 .(SPSS v.25العتماد على الربانمج االحصائي )الباحث اب املصدر: اعداد
التجاري لكل من معدل العائد على املوجودات  األهليصـــــــــــــــرف امليف  (bقيمة معامل االحندار) نَّ إ -

(Y1) ( ومعدل العائد على حق امللكيةY2 )( ومعدل العائد على الودائعY3) ( 22.3%قد بلغت) 
يف ( Xملؤشــــــــــر الرتكيز والتنويع ) إجيابية أتثريك عالقة ن هناأعلى التوايل مما يعين  (%2.6) (%50.1)

لكون  (Y3يف مؤشـــر العائد على الودائع ) إحصـــائياً ضـــعيفة وليســـت معنوية  أهنا أالمؤشـــرات العائد 
قد  ،يف اجلدول الظاهرة( اليت تقيس معنوية النموذج F( اخلاص بقيمة )Sigمســــــتوى الداللة املعنوية )

(. يف حني كانت 0.05الداللة الذي مت اعتماده يف البحث والبالغ )كانت اكرب من قيمة مســـــــــــــــتوى 

 املستقل
 التابع

X مؤشر التنويع 
A B F t SIG r 2R 

Y1 375. 613. 044. 2.152 4.632 220. 009. العائد على املوجودات 
 Y2396. 629. 037. 2.619 6.858 501. 021. العائد على حق امللكية 
 Y3012. 110. 733. 0.351 123. 026. 033. العائد على الودائع 
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يف كل من  (Xبني مؤشــــــــــــر الرتكيز والتنويع ) إحصــــــــــــائياً وذات داللة معنوية  إجيابية ثريأتهناك عالقة  
 .(Y2والعائد على حق امللكية )( Y1مؤشري العائد على املوجودات )

ومعــدل العــائـد على  (1Yعـائـد على املوجودات )لكــل من معــدل ال (2Rقيمــة معــامـل التحــديـد ) نَّ إ -
على التوايل،  (375.)،(396.)،(012.)قد بلغت  (Y3ومعدل العائد على الودائع )( Y2) حق امللكية

من التغيريات اليت تطرأ على معدل العائد على ( Xن نسبة ما يفسره مؤشر الرتكيز والتنويع )أمما يعين 
ومعــدل العــائــد على الودائع ( 39.6%د على حق امللكيــة )ومعــدل العــائــ( 37.5%املوجودات هي )

يف كل من املتغريات التابعة ( Xمما يدل على قوة التفســـــــــــــــري نســـــــــــــــبيا للمتغري املســـــــــــــــتقل )، (%1.2)
(Y1)(Y2 )وضعف التفسري ملتغري العائد على الودائع (Y3). 

وذات داللة معنوية بني  متوســـــــــطة القوةان هناك عالقة ارتباط طردية  إىل( rيشـــــــــري معامل االرتباط ) -
معنوية  إحصائيةليست ذات داللة  أهنا أال (Y1( )Y2)ومؤشرات العائد ( xالرتكيز والتنويع ) مؤشر

( Sig( لكون قيمة مســـــــتوى الداللة املعنوية )y3( ومؤشـــــــرات العائد )Xبني مؤشـــــــر الرتكيز والتنويع )
 (.0.05والبالغة )مدة ابلبحث اهر يف النموذج كان اكرب من قيمة مستوى الداللة املعتظال

 : االستنتاجات والتوصيات خامسالمبحث ال

 اواًل: االستنتاجات:
لدى مجيع املصــــــــــارف عينة  اً عام اً ن هناك توجهأ ملؤشــــــــــر التنويع تبني من خالل نتائج التحليل املايل .1

بعض اخنفاض ملحوظ يف تتســبب يف  ممايف حمفظة القروض  ةضــتنويع منخفتباع ســياســة إالبحث يف 
وابلتايل فان هذه النتائج تشـــري اىل قبول الفرضـــية الرئيســـية  عينة البحثرف ااملصـــالعائد يف مؤشـــرات 

 على )ال متيل املصارف اىل إتباع اسرتاتيجية التنويع يف حمفظة القروض(.االوىل للبحث واليت تنص 
لديها  ة البحث ليسابن املصــــــــــارف عين( HHIتبني من خالل نتائج التحليل املايل ملؤشــــــــــر التنويع ) .2

 تنويع جغرايف او دويل على االطالق.
املنبثقة من فرضـــــــية  األوىلثبوت صـــــــحة الفرضـــــــية الفرعية إىل عدم  اإلحصـــــــائينتائج التحليل  تشـــــــري .3

مؤشــــــر  يف التنويعملؤشــــــر  إحصــــــائيةذو داللة  أتثرييوجد ال على )واليت تنص  الثانيةالبحث الرئيســــــة 
يف مجيع املصــارف عينة البحث وبذلك فقد مت ( عينة البحثصــارف مليف اY1 العائد على املوجودات

 يف التنويعملؤشر  إحصائيةداللة  وذ أتثرييوجد رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة واليت تنص )
 ملصارف عينة البحث(.يف اY1 عائد على املوجوداتمؤشر ال

املنبثقة من فرضـــــية البحث  لثانيةارعية ثبوت صـــــحة الفرضـــــية الفإىل  اإلحصـــــائينتائج التحليل  تشـــــري .4
العائد على مؤشــر  يف التنويعملؤشــر  إحصــائيةذو داللة  أتثرييوجد ال تنص على )واليت  الثانيةالرئيســة 

يف )مصــــــــــرف املنصــــــــــور( فقط من بني املصــــــــــارف عينة ( ملصــــــــــارف عينة البحثيف اY2 حق امللكية
ذو داللة  اتثرييوجد لة واليت تنص )البدي البحث، يف حني مت رفض فرضـــــــــــــــية العدم وقبول الفرضـــــــــــــــية

ملصـــــــــارف عينة البحث( يف كل من يف اY2 العائد على حق امللكيةمؤشـــــــــر  يف التنويعمعنوية ملؤشـــــــــر 
 االهلي(. ،املصارف )آشور
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املنبثقة من فرضــــية البحث  الرابعةثبوت صــــحة الفرضــــية الفرعية إىل  اإلحصــــائينتائج التحليل  تشــــري .5
العائد على مؤشــر  يف التنويعملؤشــر  إحصــائيةذو داللة  أتثرييوجد ال على )ليت تنص وا الثانيةالرئيســة 
يف  ،صرف )االهلي( فقط من بني املصارف عينة البحثامليف ( ملصارف عينة البحثيف اY3 الودائع

ملؤشـــر  إحصـــائيةذو داللة  أتثرييوجد تنص ) حني مت رفض فرضـــية العدم وقبول الفرضـــية البديلة واليت
ملصـــارف عينة البحث( يف كل من املصـــارف )املنصـــور، يف ا Y3العائد على الودائع مؤشـــر  يف نويعالت

 آشور(.
 التوصيات ثانيا:

املصارف اليت كانت مؤشرات العائد لديها قروض يف حمفظة  التنويعمستوى  زايدةضرورة العمل على  .1
 حتسينها والعمل على خفض خماطرهتا يف نفس الوقت.ة من اجل ضمنخف

و قطاع معني أو صــــــــــــناعة أضــــــــــــرورة حتديد ســــــــــــقوف ائتمانية حلجم القروض املمنوحة ملقرتض واحد  .2
قدرة املصــــــــــرف على مواجهة  من اجل حتســــــــــني وزايدة مســــــــــتوى العائد فضــــــــــال عن زايدةوالتقيد هبا 

من خالل دراســــــة وحتليل الســــــوق والطلب على  يةضــــــرورة االهتمام ابلعوائد املصــــــرفاخلســــــائر احملتملة 
 .ض ابألعتماد على إدارة مكتب االئتمانالقرو 

عند منح القروض  واملخاطرة العائدثر عملية املبادلة بني أعتبار كيد على االخذ بنظر األأضـــــــــــــرورة الت .3
ن يكون هناك تناســــــــــب بني حجم أجل ضــــــــــمان أىل قطاعات او مناطق او اشــــــــــخاص معينني من إ

من خالل قيام إدارات  ،تجارية عينة البحثوبني معدل العائد املطلوب من قبل املصارف ال طرةاملخا
املصـــــارف عينة البحث بتقييم ودراســـــة الفرص االســـــتثمارية املتاحة وخماطرها واليت على أســـــاســـــها يتم 

 .حتديد معدل العائد املطلوب جراء حتمل تلك املخاطر
عينة البحث  للمصارف التجارية )اجلغرايف(قروض القطاع اخلارجيضرورة االهتمام ابلتنويع يف حمفظة  .4

لتحســـــني مســـــتوى العوائد  ســـــتثمارات ائتمانية دولية كخيارات جديدةإِ الدخول يف ذلك من خالل و 
ن تتعرض هلا ضـــــمن بيئة االعمال أاليت من املمكن الرتكيز ضـــــد خماطر  لتحوطا املصـــــرفية فضـــــالً عن

 داخل البلد.
ومنها القطاع الزراعي والصـــناعي يف البلد  هاالقطاعات االقتصـــادية املختلفة ودعم ضـــرورة تفعيل دور .5

وعدم  مثل هذه القطاعاتيف ســـــتثمار ومنح القروض من خالل زايدة نســـــب األ ،والعقاري واخلدمي
مما يســهم بزايدة النمو االقتصــادي وكذلك خلق بيئة  ،فقطعلى القطاع التجاري يف الرتكيز قتصــارها إِ 

يف حتســـــني مســـــتوى املعيشـــــة للســـــكان  اســـــتثمارية حاضـــــنة ومتطورة يف خمتلف اجملاالت حبيث تســـــهم
 بىن التحتية يف البلد.الوخلق املزيد من فرص العمل وتطوير 
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 استراتيجية تطوير الموارد البشرية ودورها في بناء المنظمة الذكية

)بحث استطالعي الراء عينة من االدارات العليا في الجامعات والكليات 

 االهلية في محافظة كربالء المقدسة(

The Strategy of Human Resources Development and Its 

Role in Building the Smart Organization (A Survey of 

Opinions of A Sample of Higher Managements in the 

Private Colleges and Universities in Holy Karbala) 
 Ahmed S. Salih                                           (1)احمد سعيد صالح 

 rAtta-Fuad H. Al                                      (2)العطار فؤاد حمودي .أ

 مستخلصال

ختطيط  ،أبعاد املتغري املستقل )تدريب العاملني والتأثري بني رتباطالاجياد عالقة ااىل البحث يهدف 
 ،املصري املشرتك ،ابعاد املتغري املعتمد )الرؤية االسرتاتيجيةو و توجيه العاملني(  ،وتطوير املسار الوظيفي

ة متناسقة العين وجاءت ،وضغط االداء( ،االنتظام والتوافق ،الرغبة يف التغري ،تطوير املعرفة ،ماعيااللتزام اجل
 ومتناغمة مع متغريات البحث لكوهنا تعد احدى اهم الروافد اليت تزود اجملتمع ابملعارف والكفاءات البشرية.

توزيع استمارة  ومت ،عالقة بينهماوعلى وفق ذلك مت صياغة الفرضيات الرئيسة والفرعية هبدف اختبار ال
كلية   ،كلية ابن حيان  ،كلية الصفوة  ،ني اهلندسيةكلية احلس  ،على عينة البحث )جامعة اهل البيت االستبانة

 ،( استمارة119)بلغ عدد االستمارات املوزعة جامعة وارث االنبياء( اذ  ،جامعة العميد الطبية ،الطف
العليا يف الكليات  االداراتلتحليل االحصائي شكلت العينة ( استمارة صاحلة ل100اسرتجع منها )

 ،رؤساء االقسام ومقرريهم( ،عمداء الكليات ومعاونيهم ،امعة ومساعديهاجل)رئيس  واجلامعات املبحوثة
 ( للحصول على نتائج دقيقة.SPSS)واستخدم البحث العديد من االدوات والربامج االحصائية كربانمج 

                                                        
 كلية اإلدارة واالقتصاد.  جامعة كربالء/ -1
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -2
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تعانة يتم االس اذ ،هناك اهتمام ورغبة حقيقية ابلتغيري :اابرزهوعة من االستنتاجات جمم توصل البحث اىل
حتويل كلياهتم اىل منظمات ذكية من خالل اتباع يف كبري الذوي اخلربات الذين هلم الدور  ابلعاملني

ناسبة وآليات املاسرتاتيجية مناسبة لتطوير املورد البشري. فضالً عن ذلك قدم البحث جمموعة من التوصيات 
إلشراك العاملني بدورات تدريبية  ةناسبعلى االدارات العليا وضع جمموعة من املعايري امل تنفيذها اههما:

 .العمل اجلماعيمن خالل الرتكيز على وتزويدهم ابملعارف وبث روح التعاون بينهم 
 .املنظمة الذكية ،الكلمات املفتاحية: اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية

Abstract 
The aim of this research is to find the correlation and influence between 

the dimensions of the independent variable (training of employees, planning 

and development of career path, and orientation of employees) and 

dimensions of the adopted variable (strategic vision, common destiny, 

collective commitment, knowledge development, desire for change, 

regularity and compatibility, and performance pressure). The sample was 

consistent with the research variables because it is one of the most 

important tributaries that provide society with human knowledge and 

competencies. 

Accordingly, the main and sub hypotheses were formulated with a view 

to testing the relationship between them, and the questionnaire was 

distributed to the research sample (Ahl al-Bayt University, Al-Hussein 

Engineering College, Al-Safwa College, Ibn Hayyan College, Al-Taf College, 

Al-Ameed Medical University, Warth University of Prophets). Distributed 

forms (119) questionnaire, retrieved (100) valid form for statistical analysis. 

On accurate results. 

The research reached a number of conclusions, most notably: There is a 

real interest and desire for change, as the use of experienced workers who 

have a major role in the transformation of their faculties to smart 

organizations through an appropriate strategy for the development of human 

resources. In addition, the research presented a set of appropriate 

recommendations and the mechanisms for their implementation. The top 

management should develop a set of appropriate standards to engage 

employees in training courses, provide them with knowledge and spread the 

spirit of cooperation among them by focusing on teamwork. 

Keywords: Human Resources Development Strategy, Smart 

Organization 
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  المقدمة 

دوره الكبري ل ،املهمة املنظمةاصول ري" احد او كما يسميه البعض "رأس املال الفك ،املورد البشرييعد 
وتشري معظم الدراسات  ،رة على مواجهة التحدايت واستثمار الفرص احمليطة هبايف بناء منظمات ذكية قاد

مواجهة قدرة يف مستمرة وواعية تكون اكثر  البشرية بصورةتطوير مواردها ب وهتتمان املنظمات اليت تركز 
 ة.يالتغيريات البيئ

وقدراهتم من خالل عملية  مومهاراهت العاملني معارف زايدة اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية إىلهتدف 
 واسرتاتيجية من اجل بناء منظمة ذكية. متكاملة بطريقة والتوجيه ،ختطيط املسار الوظيفي ،التدريب

 املبحث تناوليف حني  األول )منهجية البحث(، املبحثتناول  ،مت هيكلة البحث اىل اربعة مباحث
 الثالث املبحث بينما خصص ،(متغريات البحث والعالقة بنيالثاين )اإلطار أملفاهيمي ملتغريات البحث 

)االستنتاجات والتوصيات( واالخري فتناول  الرابع املبحث اما ،(اختبار فرضيات البحث)لجانب العملي ل
 .اليت توصل اليها البحث
 منهجية البحث: المبحث األول

 مشكلة البحث أواًل:
السرتاتيجية تطوير املوارد البشرية دور يف بناء متت صياغة مشكلة البحث الرئيسة بتساؤل مفاده )هل 

 ؟املنظمة الذكية يف اجلامعات والكليات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة(
 وينبثق منها عدد من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ء املنظمة الذكية؟هل لتدريب العاملني أتثري يف بنا -1
 أتثري يف بناء املنظمة الذكية؟هل لتخطيط وتطوير املسار الوظيفي  -2
 هل لتوجيه العاملني أتثري يف بناء املنظمة الذكية؟ -3
ما مدى اهتمام اجلامعات والكليات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة ابسرتاتيجية تطوير املوارد  -4

 ختطيط وتطوير املسار الوظيفي و توجيه العاملني(؟ ،املنيالبشرية وابعادها )تدريب الع
 ما مدى اهتمام اجلامعات والكليات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة ابملنظمة الذكية وابعادها؟ -5

 ثانيًا: اهمية البحث
 تتمثل امهية البحث احلايل اباليت:

واملنظمة الذكية( خاصة يف ظل التطور  ،شريةامهية متغرياته الرئيسة )اسرتاتيجية تطوير املوارد الب -1
 املتسارع.

 ه احملرك االساسي لبقية موجوداهتا.عدِّ ب ،معرفة مدى أتثري املوارد البشرية يف بقاء واستمرار املنظمات -2
ابراز دور املنظمة الذكية اليت تكون قادرة على استثمار الفرص املتاحة واكتشاف الفرص املستقبلية  -3

 بيئة تتسم ابملنافسة الشديدة.فضاًل عن كوهنا تعمل يف  ،ها قادرة على مواجهة التحدايتبشكل جيعل
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 ثالثًا: اهداف البحث
 :يسعى البحث احلايل اىل بلوغ االهداف اآلتية

تكوين اطار مفاهيمي متكامل يعىن مبتغريات البحث الرئيســــــــة جمتمعة )اســــــــرتاتيجية تطوير املوارد  -1
 (.البشرية و املنظمة الذكية

ير املوارد البشـــــــرية أببعادها )تدريب تشـــــــخيص مدى اهتمام املنظمات املبحوثة ابســـــــرتاتيجية تطو  -2
و توجيه العاملني( واملنظمة الذكية أببعادها )الرؤية  ،ختطيط وتطوير املســـــــــــــــار الوظيفي ،العاملني

 ،االنتظام والتوافق ،الرغبة يف التغري ،تطور املعرفة ،االلتزام اجلماعي ،املصري املشرتك ،االسرتاتيجية
 و ضغط االداء(.

 .هاوقياس متغريات البحث املتمثلة يف املنظمات املبحوثةاختبار  -3
 بيان مدى أتثري اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املنظمات املبحوثة. -4

 رابعًا: املخطط الفرضي للبحث
وكما موضح يف الشكل  ،بحثمت تصميم املخطط الفرضي ابالعتماد على االطر الفكرية ملتغريات ال

(1). 
يبني املخطط الفرضي وجود عالقة ارتباط وأتثري مباشر بني كل من املتغري املستقل أببعاده واملتغري 

 .املعتمد أببعاده

 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )
  ابالعتماد على متغريات البحثنياملصدر: من اعداد الباحث

 خامسًا: فرضيات البحث
 لبحث اهدافه فقد تبىن صياغة الفرضيات الرئيسة اآلتية:بلوغ الغرض 

 هوتطوير  ختطيط املسار الوظيفي العاملني توجيه تدريب العاملني 

 اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية

 
ضغط 
 االداء

االنتظام 
 والتوافق

الرغبة يف 
 غريالت

الرؤية 
 االسرتاتيجية

اللتزام ا
 اجلماعي

تطور 
 املعرفة

املصري 
 املشرتك

 املنظمة الذكية

  ارتباطعالقة  عالقة اتثري 
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الفرضـــــــية الرئيســـــــة االوىل: ال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصـــــــائية بني اســـــــرتاتيجية تطوير املوارد  .1 
 .البشرية اببعادها يف املنظمة الذكية

وارد البشـــرية إببعادها وير املال يوجد أتثري ذات داللة معنوية الســـرتاتيجية تطالفرضـــية الرئيســـة الثانية:  .2
 الذكية إببعادها.يف املنظمة 

 تهوعين سادسًا: مجتمع البحث

 جمتمع البحث -1
اختص موضوع البحث احلايل يف جانب التعليم االهلي للجامعات والكليات لكونه جتربة جديدة 

( --ت)جامعة اهل البيمستحدثة يف حمافظة كربالء املقدسة اذ أتسست اول جامعة اهلية يف كربالء 
( سبعة بني 7وبدأت اجلامعات والكليات تفتح ابواهبا امام الطلبة تدرجيياً حىت بلغ عددها ) ،2004عام 

 مت اختيارها مجيعاً جمتمعاً للبحث. أهلية،جامعة وكلية 
 عينة البحث -2

 كربالء املقدسة  اشتملت عينة البحث على عدد من العاملني يف اجلامعات والكليات االهلية يف حمافظة
و  ،رؤساء اقسام ،عمداء كليات ،مساعدي رئيس جامعة ،ممن يشغلون مناصب ادارية عليا )رئيس جامعة

على اساس ان القرار االسرتاتيجي الية منظمة يعد من مهام  ،مت الرتكيز على هذه الفئات مقررين(.
تمع البحث االصلي ( مفردة من جم100اما حجم العينة فقد بلغ ) ،وصالحية االدارة العليا والوسطى فيها

 ( مفردة.119البالغ )
 وصف عينة البحث: -3

 ( يتبني االيت:1مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
 ( وصف عينة البحث1اجلدول )

 النسبة التكرار الفئة الصفة ت

 االجتماعيالنوع  1

 68% 68 ذكر

 32% 32 أنثى

 100% 100 المجموع

 العمر 2

 41% 41 سنة 34 -25

 22% 22 سنة 44 -35

 23% 23 سنة 54 -45

 14% 14 سنة فاكثر 55

 100% 100 المجموع

 التحصيل الدراسي 3

 34% 34 ماجستير

 66% 66 دكتوراه

 100% 100 المجموع

 1% 1 رئيس جامعة  المنصب الوظيفي 4
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 3% 3 مساعد رئيس جامعة

 12% 12 عميد كلية 

 17% 17 معاون عميد 

 35% 35 رئيس قسم 

 32% 32 مقرر

 100% 100 المجموع

 سنوات الخدمة  5

 68% 68 4-اقل من سنة 

5-9 23 %23 

10-14 6 %6 

 3% 3 فاكثر  – 15

 100% 100 المجموع

  ابالعتماد على نتائج استمارة االستبانةنياملصدر: من اعداد الباحث
 مقاييس متغريات البحث: -4

( سؤااًل موزعة على ثالثة ابعاد بصورة متساوية 21اييس اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية )تضمنت مق
فضاًل عن  ،( اسئلة لكل بعد.5سبعة ابعاد بواقع )( سؤااًل موزعة على 35وتضم ابعاد املنظمة الذكية )

وفقاً لدرجات  ،تلك األسئلة عنلتحديد اإلجابة ( اخلماسي LIKRT) مقياس اناستخدم الباحث ذلك فقد
-1تراوحت درجة اإلجابة من ) اذ ،غري موافق بشدة( -غري موافق-حمايد  -موافق -)موافق بشدةاملقياس 

 ( يوضح مقاييس لكل من املتغريين مع ابعادهم2واجلدول ) .( درجات5
 بعد( املتغريات الرئيسة وابعادها وعدد الفقرات لكل 2اجلدول )

 البعد المتغير
 عدد

 العبارات
 المصدر رمزال

استراتيجية تطوير الموارد 

 البشرية

Human resources 

development 

strategy 

HRDS)) 

تدريب العاملين 

Employers training 
7 ET 

 2016عاكول:

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي

Career path 

development and 

planning 

7 PD 

توجيه العاملين 

Employers direction 
7 ED 

  21 المجموع

 المنظمة الذكية

Smart organization 

SO)) 

الرؤية االستراتيجية 

Vision 
5 V 

 2013هادي:
المصير المشترك 

Common destiny 5 CD 
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االلتزام الجماعي  

Collective 

commitment 

5 CC 

تطوير المعرفة 

Knowledge 

development 

5 KD 

 الرغبة في التغيير

Change Desire 
5 DC 

االنتظام والتوافق 

Contingence and 

Organized 

5 CO 

ضغط األداء 

Performance 

pressure 

5 PP 

  35 المجموع

  56 المجموع الكلي

  ابالعتماد على االدبيات االداريةنياملصدر: من اعداد الباحث
 التأطير المفاهيمي لمتغيرات البحث: الثانيالمبحث 

 طوير املوارد البشريةاسرتاتيجية ت :اواًل

 مفهوم اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية -1
الذي  املهم الدور فضالً عناملوارد البشرية على األداء التنظيمي بدالً من األداء الفردي،  اسرتاتيجيةتركز 

دمج املوارد البشرية يف  لذلك اصبح من البديهيتلعبه أنظمة املوارد البشرية كحلول ملشاكل األعمال. 
ارسات املوارد على تصميم وتنفيذ جمموعة من سياسات أو مم للعملاسرتاتيجيات األعمال التنظيمية. 

 .التنظيميةتضمن مسامهة رأس املال البشري للمنظمة يف إجنازات أهدافها البشرية االستباقية اليت 
(Owosenl & et al,2014:1 ) 

االسهامات حسب  تلكبعض  (3)اجلدول  ويبني ،تعددت وجهات نظر الباحثني حول حتديد مفهومها
 تسلسلها الزمين:

 باحثني ملفهوم اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية( بعض اسهامات ال3اجلدول )
 املفهوم الصفحةو الباحث و السنة  ت
1  Hamlin&Stewart,2011: 

213 
األنشطة املخطط هلا و/ أو عمليات التدخل املنظم اليت يكون هلا أتثري 

التعلم التنظيمي والفردي لتطوير اإلمكاانت البشرية لتحقيق  يف تعزيز
الفعالية و األداء سواء على مستوى فرد أو مجاعة و/ أو أقصى قدر من 
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على مستوى تنظيمي و/ أو تغيريات فعالة و مفيدة لتغيري السلوك 
 .احلايل واملستقبلي الشخصي أو التنظيمي

ى زايدة املعرفة واملهارات والقدرات وكفاءات املوارد البشرية عملية تعمل عل 314: 2011،نوري و كورتل  2
 تتمتع هبا املنظمة.اليت 

3  Meifert,2013: 17  جمموعة من األنشطة اليت متارسها املنظمة لتحسني مؤهالت و/ أو أداء
األفراد عرب العديد من املستوايت التنظيمية يف التسلسل اهلرمي عن طريق 

الوظيفي للعاملني مبا يؤمن حتقيق األهداف  التدريب و تطوير املسار
 .للمنظمة االسرتاتيجيةفضالً عن األهداف  ،للعاملنيالفردية 

عملية يتم من خالهلا الرتكيز على تطوير االمكانيات البشرية من اجل  39:2014 ،الغراوي  4
حتقيق اهلدف املتمثل بتطوير املوارد البشرية يف اجلوانب كافة وعلى حنو 

 مستمر.
للمهارات واملعارف والسلوكيات اليت تعمل على اكتساب العاملني  2016:61،الخفاجي  5

 االرتقاء بقدراته يف مواجهة التغريات احلاصلة يف متطلبات العمل والزبون.
  ابالعتماد على املصادر املذكورة.نياملصدر: من اعداد الباحث

املنظمة ابخلربات والكفاءات بشرية متثل عملية حتصني مما تقدم ميكن القول ان اسرتاتيجية تطوير املوارد ال
تعمل على تزويدهم ابملعارف واملهارات واخلربات  ،البشرية وفق برامج وخطط اسرتاتيجية طويلة األجل

يف بيئة تتسم ابلسرعة وعدم التأكد فضاًل عن مواجهة  ،ليكونوا قادرين على حتقيق االهداف املطلوبة
 ملتاحة بكفاءة وفاعلية.تقبلية واستثمار الفرص االتحدايت احلالية واملس

 امهية اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية -2
 (439:2009،تتمثل امهية اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف اآليت: )عقيلي

والعمل على اكســــــاهبم امناط اجيابية  ،انشــــــاء اجتاهات مؤيدة لدى املوارد البشــــــرية جتاه اعمال املنظمة .أ
 صلحتهم ومصلحة العمل.ختدم م

 رفع مستوى مهارات العاملني مما ينعكس على رفع الكفاءة االنتاجية للمنظمة. .ب
قدرة العاملني على أتدية مهام ووظائف متنوعة وخمتلفة حاضرا او مستقبال مما يؤدي اىل حتقيق مرونة  .ج

 عالية يف اداء عمل املنظمة.
 بدال من عرقلتها وافشاهلا. ،ة يف اعماهلاالعاملني مع التغريات اليت تدخلها املنظم تكيف .د
 بناء القدرة االبداعية واالبتكارية لدى العاملني لتقدمي كل ما هو جديد. .ه

 أهداف اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية -3
البشري واحملافظة عليه داخل العنصر  وتطويرهتدف املوارد البشرية يف نشاطاهتا وممارساهتا اىل تكوين 

 .(87:2014،تها )العبيديليعوفا اهتيف رفع كفاء ةمهساللماملنظمة 
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بكل  تسهم املوارد البشريةان اسرتاتيجية تطوير  اىل( Denisi & Griffin, 2001:345)فيما اشار  
 للمنظمات منها: متعددةحتقيق اهداف  يفوظائفها 

املوارد  ويرلتط عن طريق حتديد مواصــــفات العمل والبحث عن مصــــادر ملاهريناحلصــــول على االفراد ا -أ
البشــرية وحتديد عملها وفق متطلبات متفق عليها لتحقيق االســتخدام االمثل للجهود البشــرية والقيام 

 التعيني واالختيار. إبجراءات
 .ادائهم ييمتقفضاًل عن من جهودهم  االستفادةاالفراد وحتسني مهاراهتم وقدراهتم من اجل  تطوير -ب
لفاعلة للموارد البشـــــــــرية إذ تقوم بتســـــــــهيل قدرة املنظمة على من خالل االدارة ا حتقيق ميزة تنافســـــــــية -ت

 املنافسة.
 لكي العاملةوالقانونية وخاصـــــــــــــــه لدى تعاملها مع القوى  االجتماعيةالتعامل مع متطلبات املنظمة  -ث

 العوائق القانونية املتعلقة بعالقتها مع االفراد. تتجنب
اذ ان امتالكها موارد بشرية  ،متطلبات جناح املنظمة ضوء ما تقدم تعد مميزات املوارد البشرية من أهم يف

 ذات خربات ومهارات عالية الكفاءة له الدور الكبري يف زايدة كفاءهتا وفاعليتها مقارنة ابملنظمات املنافسة.
 ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية -4

وقد تباينت  ،ة ابعاد لقياسهاحثني اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية ووضع جمموعدرس العديد من البا
-Chiavenato,2001:17اذ اتفق البعض ومنهم: ) ،هم وفقًا لألهداف املنشودة من وراء دراستهمءآرا
( حول االبعاد اآلتية: )اسرتاتيجية ثقافة 32-28: 2010،)الدايين ،(99-102: 2007،)املري ،(26
 ،اسرتاتيجية التكيف والتغري املستمر ،نظيمياسرتاتيجية التمكني والتعلم الت ،والفكري ع البشريالتنو 

اسرتاتيجية التفكري االستباقي  ،اسرتاتيجية التعلم والتدريب املستمر واإلداري،اسرتاتيجية التطور الفين املهاري 
ابعاد  ة( اربع5:2010،واسرتاتيجية اعادة االبتكار وادارة املوارد البشرية( فيما اضاف )الطهراوي ،والتنافسي

املستوى  ،تطور اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية ،)اسرتاتيجيات منهجية ومهنية لتنمية املوارد البشريةاخرى 
حجم االستثمار يف العنصر البشري( فيما  و ،املهين للجهة املسؤولة عن متابعة اسرتاتيجيات تنمية املوارد

اخلربات  ،تقومي أداء العاملني ،الرمسي( ابالبعاد االربع اآلتية )برامج التعليم 11:2010 ،حدد )ابجكر
 ،( فحصرها مبجموعتني مها )وظائف التوظيف2013:6،و التعاون مع مجاعة العمل( اما )طه ،الوظيفية

واالختيار  ،االستقطاب ،موعة االوىل على )ختطيط املوارد البشريةوالوظائف التطويرية( اذ تشتمل اجمل
وتطوير  ،تدريب العاملني ،حتفيز العاملني ،ت )تقييم اداء العاملنيوالتعيني( اما اجملموعة الثانية فتضمن

 العاملني ضمن املسار الوظيفي(.
 & Decenzo)( وDessler,1999: 2اما الباحثان فقد اتفقا مع ما ذهب اليه الباحثون )

Robbins,1999: 9لبشرية ( يف حتديد ثالثة ابعاد السرتاتيجية تطوير املوارد ا7:2016،،( و )الشبالوي
 هي:

 أ: تدريب العاملني.
 .هوتطوير  ب: ختطيط املسار الوظيفي

 ت: توجيه العاملني.
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 وفيما أييت توضيح موجز لكل بُعد من هذه االبعاد:
 تدريب العاملني-أ

اليت وضعت له عدة مفاهيم بعضها تتشابه يف نقاط  ،مصطلح التدريب كبقية املصطلحات االخرىيعد 
اخرى ويرجع هذا االختالف اىل اختالف يف وجهات نظر الباحثني من خالل  معينة االخرى ختتلف نقاط

امكانياهتم يف دراستهم للتدريب اذ يعرف ابنه الوسيلة الفعالة اليت متكن العاملني من استثمار طاقاهتم و 
يف مزاولة اداء وسلوك العاملني مبا حيوهلم اىل افراد ذات كفاءة احداث تغيريات ابملعلومات واخلربات وطرائق 

 .(138:1990،اعماهلم بصورة منتظمة وإبنتاجية عالية )الشنواين
موضح بعض اسهامات الباحثني حول مفهوم تدريب العاملني وحسب تسلسلها الزمين وكما وفيما أييت 

 .(4)اجلدول يف 
 ( بعض اسهامات الباحثني حول مفهوم تدريب العاملني4اجلدول )

 والباحث و السنة  ت
 الصفحة

 فهومامل

الطائي و   1
 200:2009،اخرون

ها دون اخطاء ئتفوق العاملني يف اداء وظائفهم ورفع مستوى قابليتهم على ادا
 تذكر.

 ،العزاوي وجواد)  2
224:2010) 

منظمة ُمستِمرّة لتطوير جماالت واجتاهات الفرد أو اجملموعة لتحسني عملية 
 .األداء، وإكساهبم اخلربة املنظمة

3  (, 2011: 292 
Dessler) 

كافة األساليب املتبعة لتزويد العاملني اجلدد أو احلاليني ابملهارات اليت 
 حيتاجوهنا ألداء وظائفهم

4  (Kulkarni,2013: 
136 ) 

القدرة على إحداث تغيريات اجيابية وصوال إىل أهداف  عملية تعلم لديها
 املنظمة املرجوة

: 2016،اخلفاجي  5
29  

م من خالهلا تزويد العاملني ابملهارات واملعارف احد انشطة املوارد البشرية يت
واخلربات وسلوكيات او اجتاهات جديدة او تعديل على سلوكيات قائمة 

 االداء الوظيفي.جلعلها تتالءم مع متطلبات 
  ابالعتماد على املصادر املذكورة.نياملصدر: من اعداد الباحث

وعة من االنشطة تتمثل ابملهارات واملعارف اليت مما تقدم ميكن القول ان عملية تدريب العاملني )جمم
لغرض رفع او تعديل من مستوى ادائهم احلايل او  ،يتم نقلها من شخص معني اىل اخرين يفتقرون هلا

 .لزجهم يف مهام جديدة(
 هوتطوير  املسار الوظيفيختطيط -ب

نظمة املهمة يف الوقت أحد ركائز الوظائف و اسرتاتيجيات امل هيشكل ختطيط املسار الوظيفي و تطوير 
أييت بعض اسهامات الباحثني وفيما  .(193 :2013،احلاضر وجيعلها حمط اهتمام العاملني دائما )الكرخي

 (5حول مفهوم ختطيط وتطوير املسار الوظيفي حسب تسلسها الزمين وكما موضح يف اجلدول )
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 وظيفي( بعض اسهامات الباحثني ملفهوم ختطيط وتطوير املسار ال5اجلدول ) 
 املفهوم الصفحةو الباحث و السنة  ت
)الطائي   1

 (99:2014والعبادي،
مبوجبها املواءمة بني احتياجات ورغبات االفراد يف عملية يتم 

 .التقدم واالحتياجات املستقبلية للمنظمة وفرصها يف النمو
2  (Mondy & Martocchio, 

2016: 189) 
عاملني املهنية عملية مستمرة يتم بواسطتها حتديد اهداف ال

 .والوسائل الالزمة لتحقيقها
3  

(Monton, 2017: 39) 
ملستقبلهم وهدفهم  طريق خارطة أو دليل إبنشاء العاملني قيام

الوظيفي بناًء على مصاحلهم ونقاط القوة اليت يتمتعون هبا، 
 فضالً عن وضع اخلطة الالزمة لتحقيق ذلك اهلدف.

 د على املصادر املذكورة. ابالعتمانياملصدر: من اعداد الباحث
)عملية اختيار الشخص  هاملسار الوظيفي للعاملني وتطوير مما تقدم ميكن القول ان عملية ختطيط 

املناسب للمكان املناسب وفق ما يتملكه من امكانيات معرفية وخربات متكنه من العمل على حتقيق اهداف 
 .املنظمة من جهة وتطلعاته من جهة اخرى(

 لنيتوجية العام-ت
اجلديد اىل مكان عملة وتقدمية اىل رئيسة  تبدا عملية التوجيه بقيام ممثل عن املنظمة ابصطحاب العامل

وغالبا  ،الذي يقوم بدوره بتعريف هذا العامل اجلديد اىل مكان عمله وتوضيح حمتوايت ذلك العمل ،املباشر
فاذا كانت اللحظات االوىل  ،فشله ما تكون هذه اخلطوة هي االساس الذي يقرر جناح العامل اجلديد او

وبذلك  ،ية فأهنا دون شك تعمل على أتقلمه مع حميطه اجلديد بسرعة وسهولةمن عالقته برئيسة وزمالئه ود
وفيما أييت بعض اسهامات الباحثني حول  .(42:2007،يقوم ببذل اقصى جهوده منذ البداية. )املغريب
 .(6كما موضح يف اجلدول)مفهوم توجيه العاملني حسب تسلسها الزمين و 

 توجيه العاملني( بعض اسهامات الباحثني ملفهوم 6اجلدول )
 املفهوم الصفحةو الباحث و السنة  ت
1  Smith&Lynch,2014: 

3 
 عملية تعلم مستمرة لدعم العاملني املهنيني من خالل التحوالت املهنية 

االستعداد شيء بشكل فعال فان  ان اختيار العاملني بعناية ال يكفل اداءهم 386:2015،ديسلر  2
واالداء شيء اخر اذ ان العاملني ذوي االستعداد املرتفع ال ميكنهم القيام 

 بوظائفهم ان مل يعرفوا ما يفعلونه او كيف يفعلونه.
93 :2015 ،بوطة  3  

والتعاون املشرتك القائم  ،إرشاد العاملني وحتديد أهداف العمل ووسائل اجنازه
 بة والثقة املتبادلة بني العامل ورئيسه. على الرضا واالستجا

  ابالعتماد على املصادر املذكورة.نياملصدر: من اعداد الباحث
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مما تقدم ميكن القول ان توجيه العاملني عملية تعليمية هتدف اىل تنفيذ االعمال املخطط هلا للوصول 
 االقدم. املنشودة وتتم بني العاملني اجلدد واملدير او العاملنياىل االهداف 

 املنظمة الذكية :ثانيًا

 مفهوم املنظمة ال كية -1
وحدة على اهنا  (15:2002،)الشماع ومحوداذا عرفها  الذكية تعددت املفاهيم املتعلقة ابملنظمة

 تعمل هبا. اجتماعية هادفة تقوم بتحقيق اهداف معينة يف ظل الظروف البيئية اليت
فضاًل عن ذكاء  ،ستخدام الوسائل واالجهزة التكنولوجيةابهنا افريى  (2011:16،الفرج و الزبري)اما 

 االفراد يف املنظمات الناجتة عن التعلم والتدريب.
( يوضح بعض تلك 7واجلدول ) ،هايف حتديد مفهوم واسهاماهتم تعددت وجهات نظر الباحثنيلذلك 

 حسب تسلسلها الزمين:االسهامات 
 ملنظمة الذكية( بعض اسهامات الباحثني حول مفهوم ا7اجلدول )

اسم الباحث و السنة  ت
 والصفحة

 املفهوم

1 
 862:2012،العبادي

منظمة توفر ألفرادها ادوات النجاح الضرورية جلعل اعماهلا اكثر سهولة 
واالستمرار يف بيئة االعمال املتغرية لتصبح اكثر ومساعدهتا على البقاء 

 كفاءة.
 ،عجيالت 2

13:2013 

وتنفيذها  ،ختاذ القرارات االسرتاتيجية النوعيةمنظمة تتميز بقدرهتا على ا
فضاًل عن  ،بشكل فعال للحصول على افضل الفرص لتبقى عالية االداء

 قدرهتا يف النمو والتكيف مع البيئة ابستمرار.
الطائي  3

 132:2013،واخرون
ها ابمتالكهم املعرفة واحلكمة وعلى و وحدة اجتماعية هادفة ميتاز مدير 

 جهة احلاالت الطارئة.مستوى عايل ملوا
4 

 (27:2017 ،)غنيم

رة على التكيف مع وهلا القد ،منظمة متتلك القدرات البشرية واملعرفية املميزة
وتستخدم  ،حميطها اخلارجي والتعامل حبكمة مع املشكالت اليت تواجهها

ادارة املعرفة واجلودة الشاملة يف حتقيق االهداف بشكل فعال واختاذ القرارات 
 اتيجية يف الوقت املناسب.االسرت 

  ابالعتماد على املصادر املذكورة.نياملصدر: من اعداد الباحث
مزج املوارد البشرية مع تكنلوجيا  ميكن حتديد مفهوم املنظمة الذكية أبهنا "قدرة االدارة العليا علىمما تقدم 

اص الفرص البيئية املتاحة وملواجهة املنظمة القتنوثقافة املعلومات املتوفرة بصورة مثلى وخمطط هلا وفق قيم 
 .التحدايت املستقبلية واليت حتقق استدامتها على األمد البعيد"



  

578 

 31: العدد

 امهية املنظمة ال كية -1 
امهية املنظمة الذكية جاءت كاستجابة لالضطراابت اليت تعرتي البيئة اذ اهنا تتضمن عمليات مسح 

 ل التخطيط واملراجعة السنويةوتكيف مستمرين مع البيئة اكثر من املسح الذي يتم من خال
( ابن االمهية تكمن مبدى ادراك املنظمة 2:2015 ،واضاف )راضي و حسني ،(865،2012،)العبادي

فضاًل عن قدرهتا على التوجه  ،يف التعامل مع افراد متعلمني لتصبح ذات قدرة عالية ابلتحكم مبصريها
س واالستمرار. اما الباحثان فيؤكدان على أن امهية املستقبلي املرغوب. مما جيعلها اكثر قدرة على التناف

 يف النقاط اآلتية:املنظمة الذكية تكمن 
قدرهتا على تطوير نفســــــــها من خالل مواكبة التطورات احلاصــــــــلة يف بيئة االعمال فضــــــــالً عن مراقبة  .أ

 التغريات البيئية متوقعة احلدوث او املتنبأ هبا.
 فراد العاملني والسعي املستمر لتطوير مواردها البشرية.متابعتها املستمرة للتطور املعريف ولأل .ب
 ملاهرة والتكنولوجيا احلديثة يساعدها على استثمار بقية املوارد بصورة مثلى.توفري العقول ا .ج
 قدرهتا على سد االحتياجات الطارئة اليت تواجهها. .د

 خصائ  املنظمة ال كية  -2
يئتها الداخلية واخلارجية وتكون غري قادرة على مع ب ةاملنظمات اليت تقع يف االخطاء بصورة متكرر 

لكوهنا ال تعمل يف بيئة منعزلة بل اهنا  ،اكثر عرضة لالهنيار والفشل سوف تكون ،التعلم والتكيف والتطور
على املنظمات ان تكون  ينبغيومن اجل االستمرار والنمو  ،التأكدتعمل داخل بيئة تتسم ابلسرعة وعدم 

دامة الستاان تتميز مبجموعة من اخلصائص جتعلها قادرة على فهم البيئة و و ذكاء من ال على مستوى عالٍ 
بشكل مستمر من خربهتا  فضالً عن التعلمواالستعداد الستثمار الفرص املتاحة  ةالتهديدات احملتمل ةملواجه

للمنظمة الذكية ست  ( أن7: 2010 ،)الدوريو اشار  (Vickers,2000:9)ومن اخطاء منافسيها 
 :هيئص خصا

 املنظمي داخل املنظمة.احليوية وتتمثل بقدرة املورد البشري على حتقيق التميز  .1
 املرونة يف التعامل مع العاملني للشعور حبرية العمل داخل املنظمة. .2
 التجدد ومواكبة العمليات اليت حتدث يف بيئة املنظمة. .3
 لوجي.االنفتاح على البيئة اخلارجية لتوطيد العالقات والتبادل التكنو  .4
 قبول التغري بكافة مستوايته دون املعارضة. .5
 يا من االعتبارات املهمة اليت تعتمد عليها املنظمات يف التكيف مع التغريات احلاصلة.جعل التكنلوج .6

 ابعاد املنظمة ال كية -3
هم ابختالف ءرااوقد اختلفت  ،درس العديد من الباحثني املنظمة الذكية ووضع جمموعة ابعاد لقياسها

 داف املنشودة من وراء دراستهم اذ اكد.االه
(Matheson & Matheson,2001:50 على وجود تسعة ابعاد اساسية للمنظمة الذكية مقسمة )لى ع

تضمنت اجملموعة االوىل )ثقافة توليد اذ  ،وفهم البيئة( ،نقل املوارد ،ثالث جمموعات هي: )حتقيق األهداف
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متكني  ،االنضباطية يف حني تضمنت اجملموعة الثانية )اختاذ القرارات والتعلم املستمر( ،حتقيق البدائل ،القيمة
 ،التفكري النظمي ،للمعلومات( اما اجملموعة الثالثة فشملت )املنظور االسرتاتيجيوالتدفق املستمر  ،العاملني

 .د(واستيعاب حاالت عدم التأك
الذكاء املنظمي يها تسمية اطلق علوعة رابعة ( جممFinkelstein & Jackson,2005:2) فيما اضاف

اما  ،اخلفة يف االستجابة للمتغريات(و  ،بناء فريق اسرتاتيجي ،)اختيار االفراد املميزون توتضمن
(Filos,2005:5 )االلتزام ابلتعاون  ،)الرتكيز على العمالءمتثلت اباليت: ابعاد اسرتاتيجية  ةمسفقد حددها خب

 ،تعظيم أتثري االفراد ،خدام التنظيم للتحكم يف متغريات البيئةاست األخرى،نظمات املنظمي داخليًا مع امل
 .املعرفة(و 

 & Bakhshian) (,2002Albrecht :10ن )و ما ذهب إليه الباحث اما الباحثان فيتفقان مع
hamidi,2011( )Meshkani et al,2012( )Marjani,2012) ( 2016 ،( )الكرعاوي2013 ،)قيصر

 (2) الشكليف وكما موضح  الذكية للمنظمة ابعاد ةسبع يف حتديد

 ( ابعاد املنظمة الذكية2الشكل )
  ابالعتماد على املصادر املذكورةنياملصدر: من اعداد الباحث

 وفيما يلي توضيح موجز لكل بعد من تلك االبعاد:
 الر ية االسرتاتيجية-أ

اذ تصف  ،امهية ورغبة كثراملنظمة اال  أبهدافمن عمليات االدارة االسرتاتيجية واليت تتعلق  تعد جزءً 
مهمة بسبب تصميمها يف احلصول تعد اذ  ،لذي تريد ان تصل اليهما تطمح اليه املنظمة يف املستقبل وما ا

ها نوان البعض منها تبحث ع ،والعمل على حثهم يف اجناز االهداف الكبرية العاملنيعلى خميالت االفراد 

 

ابعاد 
املنظمة 
 الذكية

الرؤية 
 االسرتاتيجية

املصري 
 املشرتك

ضغط 
 االداء 

االلتزام 
تطوير  اجلماعي

 املعرفة 

الرغبة 
 يف التغري

االنتظام 
 لتوافقوا
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من  ارتقاء يف بعض النشاطات اليت يشارك هبا مجيع افرادهاملنظمة واليت تستطيع من خالهلا التفوق واال 
اىل اعداد مسبق للعملية من  حيتاجوناذ ان املديرين يف املنظمة  (Pitts & Lei, 1996: 8) كةمشرت  نواحي

  (Thompson &Strickland,1999:29) اآلتية: التساؤالتخالل االجابة على ة
 ما رؤيتنا احلالية للمنظمة؟ .1
 ظمة اليت حناول بناؤها؟ما نوع املن .2
 ما توجه املنظمة؟ .3
 املستقبلية اليت تعمل عليها املنظمة؟ما اخلطة  .4

 املصري املشرت -ب
س وبنفس االمل يف ختصيص الوضع القائم يف ايعرف ابنه الشعور املشرتك بنفس االنتماء والرغبة واحلم

املصري هذا  ا يفتغيري ذلك الوضع وان الطبيعة الفكرية تلعب دورا مهماملنظمات على 
(Lamont,2007:509ان االفراد ) عندما  ايضاً  يف بعض االحيان عوائلهمو واصحاب املصاحل  ملنيالعا

اجناحها يعين جناحهم وفشلها يعين  وان ،هايعرفون ماهية املنظمة سوف يتولد لديهم شعور ابهنم جزء من
د اشرتاك االفراد العاملني مع االدارة ومن مضامني هذا البع ،فشلهم اي خيلق االحساس ابلقوة كمجموعة

 (Albrecht,2003:12ابالنتماء ) إلحساسهمالعليا يف وضع اخلطط واملشاركة 
 االلتزام اجلماعي-ت
يف املنظمة  كأعضاءاستعداد نفسي ورغبة واقتناع االفراد العاملني  ابنه االلتزام اجلماعي  مفهوم ديع

ناع هبذه القيم واالهداف جتعل من االفراد يرتبطون هبا ارتباطا قواي دافها وان عمق االقتواه هاواالميان بقيم
 (36:2006،)الوزان ها.اهداف إلجنازدي اىل بذل اقصى ما ميكنه الفرد من اجملهود يؤ وينتج شعور ابلقوة 

 تطوير املعرفة-ث
وهي يف  ،(31:)البقرة لََّهاَدَم اأْلَمْسَاَء كُ َوَعلََّم آَ اذ قال تعاىل  ،نشأت املعرفة مع بداية خلق االنسان

وتتميز ابهنا تراكمية وقد مرت مبراحل تطور خمتلفة على مر االزمنة وفق الظروف  ،حالة تطور مستمر
املختلفة ابتداًء من عصر االنسان القدمي مث احلضارات السومرية واالشورية والبابلية والفرعونية وكذلك 

سان وبشكل كبري نتيجة للصفة الرتاكمية للمعرفة فاهنا مكنت االنو  ،احلضارات الصينية واهلندية واليواننية
 .(19:2015،من التقدم والرقي )الياسري و احلسناوي

 الرشبة يف التغيري- 
اذ ،حياول صيانة حياته وحتصينها ضد املخاطرللخليقة ان االنسان كان وال يزال اجلذور االوىل  تؤكد

تراه مرة يتغلب عليها  لذا ،ما حتوية من تقلبات ومتغريات مع ابطنا خرىوا تراه اترة يتصارع ظاهرايً مع البيئة
التغري يطلق كلما احس مبشاعر اخلوف وفقدان الصالحيات ف ،بقوته الذاتية ومرة يكون هو الضحية

( التغيري ميثل االنتقال من وضع معني اىل وضع اخر افضل من السابق 84:2011،واملسؤوليات )امساعيل
 .(177 :2010اجلمود واعادة توجيه طاقاته )قنديل،اي انه كسر 
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 االنتظام والتوافق-خ

اي  ،مة وضبط االختالفات والتباين بني املقاييس واالساليب واالجراءات املختلفةءيقصد ابلتوافق املوا
ا تفادي العمليات االزدواجية للجهود يف العمل. اما االنتظام فهو جمموعة التعليمات والقواعد اليت تضعه

خالل التنسيق فيما بينهم لكي يتجنبوا عملية التصادم مع  ن داخل املنظمة منو املنظمة ويلتزم هبا العامل
ويتم تقسيم الوظائف واملسؤوليات والعمل على وضع جمموعة من القواعد للتفاعل مع  ،بعضهم البعض

فراد من حتقيق االهداف بعضهم البعض وللتعامل مع بيئة االعمال من خالل تنظيم ذكي والذي ميكن اال
 .(1:2010،ؤمتر االطراف العامليةاليت يعملون من اجلها )م

يف حالة عدم وجود قواعد تنظم  ان أي جمموعة يف املنظمة تبدأ ابلتصادم والتعارض مع بعضها البعض
ئف وابلعكس يف حالة وجود قواعد اذ يتم من خالهلا تنظيم انفسهم ملهمة املنظمة وتقسيم الوظا ،العمل

واملسؤوليات وابلنتيجة فان العاملني سيتمكنون من حتقيق الرسالة فضاًل عن توفري التفاعل مع بعضهم 
 (.10:2015،البعض)راضي و حسني

 ضغط االداء-ج
ة واالجتماعية وجود خطط وبرامج وسياسات حتدد لإلدارة يتطلب حتقيق اهداف املنظمة االقتصادي

العمل على متابعة النتائج من خالل نظام رقايب يوضح نسبة تنفيذ كيفية ادارة مواردها بطريقة جيدة و 
التغلب عليها من خالل بناء انظمة متكاملة  االعمال واملشاكل ومدى الصعوابت اليت تواجه تنفيذها وكيفية

لذلك حظي ابهتمام كبري من قبل  ،اذ ميثل االداء مفهوماً جوهرايً ملنظمات االعمال ،لشامللتقومي االداء ا
أال اهنم مل يتفقوا على وضع مفهوم حمدد ومعايري معتمدة لقياسه  ،الباحثني يف العديد من حبوثهم ودراساهتم

هداف واجتاهات الباحثني فضال عن اعتباره انعكاسا لسلوك االفراد يف املنظمة. مما يدل ذلك على تنوع ا
 .(35:2006،يف دراستهم له. )الكيكي

 البحثالعالقة بني متغريات  :ثالثًا
اي ان  ،ترتبط عملية تدريب العاملني ارتباطًا قوايُ ابملنظمة الذكية من خالل بعد الرؤية االسرتاتيجية

 تتماشى هاوتطوير  شريةالب املوارد لتدريب خطة وضع يتطلب االسرتاتيجية للمنظمات، األهداف حتقيق
 على االنتباه ركزت التعليم، جمال يف لتعم اليت واجلامعات، الكليات وأن. االسرتاتيجية أهدافها مع بعناية

 الوسط يف العاملني تطوير ان اذ ،واإلداريني التدريس هيئة أعضاء حيوية على للحفاظ العاملني تدريب
 .(Allui, Sahni, 2016:364مضى. ) وقت أي من اليوم أمهية يعد أكثر األكادميي

ملوارد البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقاً ان اسرتاتيجية تطوير ا (Sánchez,2015:142-143)فيما اضاف 
ابملنظمة الذكية من خالل ب عد تطوير املعرفة وان ممارسات اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية وادارة املعرفة 
ميكن ان تتفاعل من اجل حتقيق نتائج افضل للمنظمة واليت تضمن استمرارها وبقاؤها. فضاًل عن ذلك 

( ان اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية ترتبط ابملنظمة الذكية من خالل Allui, Sahni, 2016:365ة )اضاف
 عرب البشرية ابملوارد فعالة عالقة األداء لتقييم وضغط االداء( أي ان ،و الرغبة يف التغري ،االبعاد)التوافق

أنظمة  بني وافقالت تقييم خالل من يجيةاالسرتات القرارات الختاذ الالزمة املعلومات توفر :االول. شقني
 والثاين:. االسرتاتيجي االجتاه يف التغيري يتطلبها اليت األنظمة وتلك احلالية البشرية املوارد اسرتاتيجية تطوير
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 األداء هو واهلدف االسرتاتيجية ابألهداف مقارنة الفردي األداء قياس خالله من ميكن حتكم نظام إنه 
 الفعال. الوظيفي

 عملي للبحث المبحث الثالث: الجانب ال

 اواًل: الوصف االحصائي ألبعاد اسرتاتيجية املوارد البشرية
يبني إذ اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية بعاد أل البحثوصف وتشخيص آراء عينة هذه الفقرة  تتناول

 .اسرتاتيجية تطوير املوارد البشريةألبعاد  البحثأفراد عينة  إستجاابتالوصف العام آلراء و  (8)اجلدول 
 واالحنراف املعياري البعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشريةاألوساط احلسابية املوزونة ( 8اجلدول )

 الفقرة ت
الوسط 

احلسايب 
 املوزون

االحنراف 
 املعياري

االمهية 
 النسبية

 الثاين 0.93 3.75 تدريب العاملني 1
 االول 0.92 3.83 وتطوير املسار الوظيفيختطيط  2
 الثالث 0.88 3.69 عاملنيتوجيه ال 3

 N=100 0.91 3.76 املعدل الكلي السرتاتيجية تطوير املوارد البشرية 
  ابالعتماد على نتائج االستبانةنيالباحث املصدر: من اعداد
( ان املعدل العام للمتوسطات احلسابية املوزونة و االحنرافات 8الواردة يف اجلدول )يتبني من النتائج 

( 3.83موزون اذ بلغ ) التخطيط والتطوير املسار الوظيفي قد حقق اعلى وسط حسايب املعيارية لبعد
ونة اذ اما توجيه العاملني فقد حصل على اقل معدل يف االوساط احلسابية املوز  ،(0.92ابحنراف معياري )

 .ةعلى اقل االوساط احلسابية املوزون ( وعلى الرغم من حصوله0.88( وابحنراف معياري )3.69بلغ )
ان املنظمات املبحوثة هتتم بتخطيط وتطوير املسار الوظيفي يف عملياهتا  ،ويتضح من اجلدول السابق

ت املبحوثة يف بعد فيما ظهر ضعف اهتمام املنظما ،بصورة واضحة من خالل االجاابت لعينة البحث
ويدل ذلك على  ،الخرىتوجيه العاملني اال انه مازال يتمتع مبستوى اجابة مرتفع لكنه اقل من الفقرات ا

اهتمام املنظمات املبحوثة يف ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية لكوهنا سوف تسهم وبشكل كبري يف 
 بناء املنظمة الذكية.

 الوصف االحصائي البعاد املنظمة الذكية :ثانيا
 (9)اجلدول  يبنيإذ املنظمة الذكية بعاد أل البحثوصف وتشخيص آراء عينة هذه الفقرة  تتناول

 املنظمة الذكية.ألبعاد  البحثأفراد عينة  واستجاابتالوصف العام آلراء 
ياري ومستوى اإلجابة إلبعاد وشدة االجابة واالحنراف املعاحلسابية املوزونة األوساط ( 9اجلدول )
 املنظمة الذكية
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 ت
 الفقرة

الوسط 
احلسايب 

 املوزون

شدة 
 االجابة

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 جابةاال

ترتيب االمهية 
 النسبية

 الثالث مرتفع 0.84 %75.40 3.77 الرؤية االسرتاتيجية 1

 الخامس مرتفع 0.89 %74.48 3.72 املصري املشرتك 2

 االول مرتفع 0.76 %77.72 3.89 االلتزام اجلماعي 3

 السابع مرتفع 0.89 %73.84 3.69 تطوير املعرفة 4

 السادس مرتفع 0.89 %74.08 3.70 الرغبة يف التغري 5

 الثاني مرتفع 0.82 %75.52 3.78 االنتظام والتوافق 6

 الرابع مرتفع 0.80 %74.92 3.75 ضغط االداء 7

الكلي املعدل  
 للمنظمة الذكية

 N=100 مرتفع 0.84 75.14% 3.76

  ابالعتماد على نتائج االستبانةنيثالباح املصدر: من اعداد
( ان املعدل العام للمتوسطات احلسابية املوزونة و االحنرافات 9اجلدول ) الواردة يفيتبني من النتائج 

( ابحنراف معياري 3.89موزون اذ بلغ ) املعيارية لبعد االلتزام اجلماعي قد حقق اعلى وسط حسايب
( 3.69على اقل معدل يف االوساط احلسابية املوزونة اذ بلغ ) اما تطوير املعرفة فقد حصل ،(0.76)

 ( وعلى الرغم من حصوله على اقل االوساط احلسابية املوزونة 0.89معياري ) وابحنراف
ويدل ذلك على عدم اهتمام املنظمات املبحوثة فيه بسبب طبيعة عمل املنظمات اال انه ما زال يتمتع 

 مبستوى اجابة مرتفع ولكنها اقل من الفقرات االخرى.
 اختبار فرضيات البحث :ثالثا

)ال توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني اسرتاتيجية تطوير ألوىل: تنص على الرئيسة ا الفرضية-1
 املوارد البشرية واملنظمة الذكية(. وانبثق عنها ثالث فرضيات فرعية هي:

 الفرضية الفرعية االوىل:
(H0) بعادها.ال توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني تدريب العاملني واملنظمة الذكية أب 

(H1 )وجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني تدريب العاملني واملنظمة الذكية أببعادها.ت 
 ،اليت ختترب الفرضية الفرعية األوىل( Pearson( مصفوفة معامالت االرتباط البسيط )10يظهر اجلدول )

 :(، وكاآليتCohen,1977:79-81ويتم احلكم على مقدار قوة معامل االرتباط يف ضوء قاعدة )
 (0.29اىل  0.10يرتاوح بني )االرتباط منخفضة: إذا كانت قيمة معامل االرتباط  عالقة-1
 (0.49اىل0.30)بني يرتاوح : إذا كانت قيمة معامل االرتباط متوسطةاالرتباط  عالقة-2
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 (.1اىل  0.5يرتاوح بني )االرتباط قوية: إذا كانت قيمة معامل االرتباط  عالقة-3 
ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية واملنظمة الذكية ة معامالت االرتباط بني مصفوف( 10اجلدول )

 أببعاده

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) N = 100 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
)ألن  متوسطةارتباط  ةعالق كأبن هناالذي اختربت الفرضية مصفوفة االرتباط  ان (10دول )اجليظهر 

( ETتدريب العاملني )( بني 1%داللة معنوية عند مستوى ) وذاتوموجبة ( 0.30او يساوي قيمتها أكرب 
أما ،وضغط االداء( ،الرغبة يف التغيري، االنتظام والتوافق ،االلتزام اجلماعي ،)الرؤية االسرتاتيجيةوكل من 

كانت عالقة قوية )الن فقد  وتطوير املعرفة(  ،مع كل من )املصري املشرتك تدريب العاملنيارتباط عالقة 
هناك عالقة قوية موجبة  (. وبشكل عام كانت%1مستوى ) وموجبة ومعنوية عند( 0.50اكرب من  قيمتها

اذ بلغت قيمتها  (SO( بني تدريب العاملني ومتغري املنظمة الذكية )%1وذات داللة معنوية عند مستوى )
ارتباط ذات  ( مبعىن )توجد عالقةH1فرضية الوجود )قبول ( و H0رفض فرضية العدم ) ( مما يعين0.535)

اجلامعات والكليات االهلية ن أيدل على  مما، أببعادها(داللة معنوية بني تدريب العاملني واملنظمة الذكية 
عينة البحث ميكنها اإلفادة من تدريب العاملني يف جمال بناء منظمات ذكية قادرة على حتقيق أهدافها 

 صحاب املصلحة واجملتمع بشكل عام.سواء على صعيد اجلامعات والكليات نفسها او على صعيد أ
 الفرضية الفرعية الثانية:

(H0)  ال توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني ختطيط وتطوير املسار الوظيفي واملنظمة الذكية
 أببعادها.

 V CD CC KD DC CO PP SOB 

 Pearson تدريب العاملين 

Correlation 
.462** .549** .300** .559** .458** .396** .379** .535** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 

 Pearson توجيه العاملين 

Correlation 
.730** .663** .517** .629** .673** .638** .570** .759** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

تخطيط وتطوير 

 المسار الوظيفي 

Pearson 

Correlation 
.736** .691** .557** .565** .644** .641** .595** .758** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

استراتيجية 

تطوير الموارد 

 البشرية

Pearson 

Correlation 
.735** .729** .521** .674** .678** .638** .588** .784** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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(H1 توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني ختطيط وتطوير املسار الوظيفي واملنظمة الذكية )
 أببعادها.
)ألن  قوية ارتباط ةعالق كالفرضية أبن هنا تمصفوفة االرتباط الذي اخترب ان ( 10دول)اجل يظهر

ختطيط وتطوير املسار الوظيفي ( بني 1%وذات داللة معنوية عند مستوى )وموجبة ( 0.50قيمتها أكرب من 
(PD)، بني ختطيط وتطوير املسار رتباط عالقة االأما ،ومجيع ابعاد املنظمة الذكية( الوظيفيPD ومتغري )

( اذ بلغت %1نت عالقة قوية موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى )كافقد  ( SOاملنظمة الذكية )
( مبعىن )توجد عالقة H1فرضية الوجود )قبول ( و H0مما يعين رفض فرضية العدم ) ،(0.758قيمتها )

ن أيدل على  مما، ظمة الذكية أببعادها(ارتباط ذات داللة معنوية بني ختطيط وتطوير املسار الوظيفي واملن
والكليات االهلية عينة البحث ميكنها اإلفادة من ختطيط وتطوير املسار الوظيفي لعامليها يف اجلامعات 

 حال رغبتها التحول حنو املنظمات الذكية.
 الفرضية الفرعية الثالثة:

(H0ال توجد عالقة ) واملنظمة الذكية أببعادهاتوجيه العاملني بني معنوية دالله ذات ارتباط . 
(H1توجد عالقة )  أببعادها توجيه العاملني واملنظمة الذكية بني معنوية دالله ذات تباطار. 

)ألن قيمتها  قوية ارتباط ةعالق كأبن هناالذي اخترب الفرضية ( 10اجلدول مصفوفة االرتباط ) يظهر
ومجيع ابعاد  ،(EDتوجيه العاملني )( بني 1%وذات داللة معنوية عند مستوى )موجبة و ( 0.50أكرب من 

كانت عالقة قوية فقد   (SOومتغري املنظمة الذكية ) بني توجيه العاملنيرتباط عالقة االأما  ،املنظمة الذكية
مما يعين رفض فرضية العدم  ،(0.759( اذ بلغت قيمتها )%1موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى )

(H0 و ) قبول( فرضية الوجودH1)  توجيه العاملني واملنظمة  ذات داللة معنوية بنيمبعىن )توجد عالقة ارتباط
اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث ميكنها اإلفادة من توجيه ن أيدل على  مما، الذكية أببعادها(

 .عامليها يف حال رغبتها التحول حنو املنظمة الذكية

الفرضية الرئيسة األوىل قام ابختبار الفرضية ية املنبثقة عن بعد ان قام الباحثان ابختبار الفرضيات الفرع
 الرئيسة األوىل منطلقا من الفرضيتني:

 الفرضية الرئيسة االوىل
(H0 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية واملنظمة الذكية )

 أببعادها
(H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة م )تيجية تطوير املوارد البشرية واملنظمة الذكية عنوية بني اسرتا

 أببعادها
 قوية ارتباط ةعالق كأبن هناالرئيسة االوىل  الذي اخترب الفرضية( 10اجلدول مصفوفة االرتباط ) يظهر

 اسرتاتيجية تطوير املوارد( بني 1%وذات داللة معنوية عند مستوى )موجبة و ( 0.50)ألن قيمتها أكرب من 
بني اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية رتباط عالقة االأما الذكية. ومجيع ابعاد املنظمة  ،(HRDSالبشرية )

(. مما %1كانت عالقة قوية وموجبة وذات داللة معنوية عند مستوى )فقد   (SOومتغري املنظمة الذكية )
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داللة معنوية  القة ارتباط ذات( مبعىن )توجد عH1فرضية الوجود )قبول ( و H0رفض فرضية العدم ) يعين 
اجلامعات والكليات االهلية ن أيدل على  مما، بني اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية واملنظمة الذكية أببعادها(

عينة البحث ميكنها اإلفادة من اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية بشكل عام يف حال رغبتها التحول حنو 
 املنظمات الذكية.

 ختبار فرضيات التأثري بني متغريات البحثا :رابعًا
 Multiple Regression) االحندار املتعددمعامل  استخدامأعتمد الباحثان يف إجراء االختبار على 

Analysis( وابستخدام أسلوب احلذف الرتاجعي )Backward ومن اهم مزااي هذه الطريقة اهنا تقوم ،)
(. وسيتم قياس القوة Field,2009:213املتغري املعتمد ) يفي نو غري مع أتثريهاحبذف االبعاد اليت يكون 

( احملسوبة ملعامل االحندار tقياس معنوية قيم ) من خاللالتأثريية للمتغريات املستقلة يف املتغري املعتمد 
 ( الذي يقيس القوة التفسريية للمتغريات املستقلة يف املتغري2Rكما مت استخدام معامل التحديد )  املتعدد،

 (11كما يف اجلدول )  (.SPSS V.23ومن خالل الربانمج االحصائي )،التابع
تنص الفرضية الرئيسة الثانية على )ال يوجد أتثري متعدد ذات داللة معنوية السرتاتيجية تطوير املوارد 

 البشرية إببعادها يف املنظمة الذكية إببعادها( وينبثق عنها سبع فرضيات فرعية هي:
 االوىل:ة الفرضية الفرعي

(H0 ال يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية إلبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف الرؤية )
 االسرتاتيجية.

(H1 يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية إلبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف الرؤية )
 االسرتاتيجية.
ية تطوير املوارد البشرية يف الرؤية االسرتاتيجية أبسلوب احلذف يج( اختبار أتثري ابعاد اسرتات11اجلدول )

 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .778 .257  3.029 .003 

 تدريب العاملين
-.028- .069 -.032- 

-

.403- 
.688 

ر المسار تخطيط وتطوي

 الوظيفي
.431 .096 .443 4.506 .000 

 000. 4.294 420. 091. 391. توجيه العاملين

2 (Constant) .750 .246  3.049 .003 
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تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.420 .091 .432 4.595 .000 

 000. 4.356 409. 088. 382. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: تراتيجيةالرؤية االس  

R2=0.617 

F=78 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح عدم معنوية بعد 11يتبني من اجلدول )

لتحليل على االمنوذج الثاين الذي تضمن ومن مث استقر ا ،االمر الذي أدى اىل حذفه ،العاملنيتدريب 
 اآليت:

(، وهذا 0.420بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املســــار الوظيفي على الرؤية االســــرتاتيجية ) .1
ملسـار الوظيفي مبقدار ( اذا ازداد ختطيط وتطوير ا0.420يعين ان الرؤية االسـرتاتيجية سـتزداد مبقدار )

(، %1يات املبحوثة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مستوى )وحدة واحدة يف اجلامعات والكل
( وهي قيمة 4.595( احملســـــــــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )،( تقريبا%99أي بدرجة ثقة )

 معنوية يف املستوى املذكور.
الرؤية  نا يعين وهذا ،(0.382) الرؤية االســـــــــــــــرتاتيجية على ملنيتوجيه العا احندار معامل قيمة بلغت .2

 يف واحدة وحدة االهتمام بتوجيه العاملني مبقدار ازداد اذا( 0.382) مبقدار االســـــــــــرتاتيجية ســـــــــــتزداد
 ثقة بدرجة أي ،(%1) مســـــــــتوى عند معنواي كان  التأثري هذا ان علما. املبحوثة اجلامعات والكليات

 يف معنويــة قيمــة وهي( 4.356) بلغــت االحنــدار ملعــامــل احملســـــــــــــــوبــة( t) قيمــة الن ،تقريبــا( 99%)
 .املذكور املستوى

(، وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـر ما نســـبته 2R( )0.617بلغت قيمة معامل التحديد ) .3
( فتعود 0.383اما النســـــــــــــــبة املتبقية ) ،( من التغريات اليت تطرأ على الرؤية االســـــــــــــــرتاتيجية61.7%)

 لعوامل أخرى غري داخلة يف األمنوذج.
( وهي قيمة معنوية عند مســــــــــتوى 78( احملســــــــــوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)F)بلغت قيمة  .4

(1%.) 
( للفرضية الفرعية األوىل، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات H1مما تقدم يتضح صحة فرضية الوجود )

 .%67معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف الرؤية االسرتاتيجية(، وبنسبة  داللة
 الفرضية الفرعية الثانية:

(H0.ال يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية إلبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املصري املشرتك ) 
(H1 يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية ).إلبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املصري املشرتك 
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عاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املصري املشرتك أبسلوب احلذف ( اختبار أتثري اب12اجلدول ) 
 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .779 .281  2.768 .007 

 060. 1.906 166. 076. 145. تدريب العاملين

وير المسار تخطيط وتط

 الوظيفي
.378 .105 .387 3.613 .000 

 010. 2.626 280. 100. 262. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: المصير المشترك 

R2=0.545 

F=38 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نيالباحثاملصدر: من اعداد 
ذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح معنوية اتثري مجيع ( أن االمنو 12يتبني من اجلدول )

 االبعاد وعلى النحو اآليت:
(، وهذا يعين ان املصـــــــــري 0.145)بلغت قيمة معامل احندار تدريب العاملني على املصـــــــــري املشـــــــــرتك  .1

امعات ( اذا ازداد تدريب العاملني مبقدار وحدة واحدة يف اجل0.145املشـــــــــــــــرتك ســـــــــــــــيزداد مبقدار )
أي بـــدرجـــة ثقـــة  ،(%6والكليـــات املبحوثـــة. علمـــا ان هـــذا التـــأثري كـــان معنواي عنـــد مســـــــــــــــتوى )

مة معنوية يف املســـــــــــــتوى ( وهي قي1.906( احملســـــــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )،(94%)
 .املذكور

، وهذا يعين (0.378بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املسار الوظيفي على املصري املشرتك ) .2
( اذا ازداد ختطيط وتطوير املســــار الوظيفي مبقدار وحدة 0.378ان املصــــري املشــــرتك ســــيزداد مبقدار )

أي  ،(%1ا التأثري كان معنواي عند مســـــــــــــتوى )واحدة يف اجلامعات والكليات املبحوثة. علما ان هذ
( وهي قيمة معنوية 3.613( احملسوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )،( تقريبا%99بدرجة ثقة )

 .يف املستوى املذكور
املصـــــــــــري  ان يعين وهذا ،(0.262) املصـــــــــــري املشـــــــــــرتك على توجيه العاملني احندار معامل قيمة بلغت .3

 يف واحــدة وحــدة االهتمــام بتوجيــه العــاملني مبقــدار ازداد اذا( 0.262) رمبقــدا املشـــــــــــــــرتك ســـــــــــــــيزداد
 ثقة بدرجة أي ،(%1) مســـــــــتوى عند معنواي كان  لتأثريا هذا ان علما. املبحوثة اجلامعات والكليات

 يف معنويــة قيمــة وهي( 2.626) بلغــت االحنــدار ملعــامــل احملســـــــــــــــوبــة( t) قيمــة الن،تقريبــا( 99%)
 .املذكور املستوى
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(، وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـر ما نســـبته 2R( )0.545بلغت قيمة معامل التحديد ) .4
( فتعود لعوامل 0.455اما النســــبة املتبقية ) ،اليت تطرأ على املصــــري املشــــرتك( من التغريات 54.5%)

 أخرى غري داخلة يف األمنوذج.
( وهي قيمة معنوية عند مســــــــــتوى 38ة امنوذج االحندار)( احملســــــــــوبة واليت تقيس معنويFبلغت قيمة ) .5

(1%.) 
ىن )يوجد أتثري متعدد ذات ( للفرضية الفرعية الثانية، مبعH1مما تقدم يتضح صحة فرضية الوجود )

 داللة معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املصري املشرتك(.
 الفرضية الفرعية الثالثة:

(H0ال )  يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف االلتزام
 اجلماعي.

(H1يوجد أتثري متعدد ذات دالل )ه معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف االلتزام اجلماعي. 
املوارد البشرية يف االلتزام اجلماعي أبسلوب احلذف ( اختبار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير 13اجلدول )

 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.837 .298  6.171 .000 

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.346 .111 .387 3.126 .002 

 070. 1.846 229. 106. 196. العاملينتوجيه 

a. Dependent Variable: االلتزام الجماعي 

R2=0.334 

F=24.3 

 spssة االلكرتونية وفق برانمج  ابالعتماد على نتائج احلاسبنياملصدر: من اعداد الباحث
واتضح عدم معنوية بعد ( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، 13يتبني من اجلدول )

تدريب العاملني، االمر الذي أدى اىل حذفه، ومن مث استقر التحليل على االمنوذج الثاين الذي تضمن 
 اآليت:

(، وهذا 0.346ر املســـــــــــــــار الوظيفي على االلتزام اجلماعي )بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوي .1
ازداد ختطيط وتطوير املســــــــار الوظيفي مبقدار  ( اذا0.346يعين ان االلتزام اجلماعي ســــــــيزداد مبقدار )

(، %1وحدة واحدة يف اجلامعات والكليات املبحوثة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مستوى )
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( وهي قيمة 3.126( احملســــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )، با( تقري%99أي بدرجة ثقة ) 
 معنوية يف املستوى املذكور.

االلتزام  ان يعين وهــذا ،(0.196) االلتزام اجلمــاعي على توجيــه العــاملني احنــدار عــامــلم قيمــة بلغــت .2
 يف واحــدة ةوحــد االهتمــام بتوجيــه العــاملني مبقــدار ازداد اذا( 0.196) اجلمــاعي ســـــــــــــــيزداد مبقــدار

 ثقة بدرجة أي ،(%7) مســـــــــتوى عند معنواي كان  التأثري هذا ان علما. املبحوثة اجلامعات والكليات
 املســـــــــــتوى يف معنوية قيمة وهي( 1.846) بلغت االحندار ملعامل احملســـــــــــوبة( t) قيمة الن ،(93%)

 .املذكور
دار املتعدد يفســـر ما نســـبته وهذا يعين ان أمنوذج االحن ،(2R( )0.334بلغت قيمة معامل التحديد ) .3

فتعود لعوامل أخرى غري اما النســـــبة املتبقية  ،( من التغريات اليت تطرأ على االلتزام اجلماعي33.4%)
 داخلة يف األمنوذج.

( وهي قيمة معنوية عند مســــتوى 24.3( احملســــوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)Fبلغت قيمة ) .4
(1%.) 

( للفرضية الفرعية الثالثة، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات H1ة الوجود )مما تقدم يتضح صحة فرضي
 .%67(، وبنسبة اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف االلتزام اجلماعيداللة معنوية إلبعاد 

 الفرضية الفرعية الرابعة:
(H0ال ) شرية يف تطور املعرفة.يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية البعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد الب 
(H1 يوجد أتثري متعدد ذات دالله معنوية ل ابعاد )اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف تطور املعرفة. 

( اختبار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف تطور املعرفة أبسلوب احلذف 14اجلدول )
 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) .885 .317  2.794 .006 

تدريب 

 العاملين
.284 .087 .298 3.265 .002 

 000. 5.032 459. 094. 472. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: تطور المعرفة 

R2=0.455 

F=40.52 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
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( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح عدم معنوية بعد 14يتبني من اجلدول )
ختطيط وتطوير املسار الوظيفي، االمر الذي أدى اىل حذفه، ومن مث استقر التحليل على االمنوذج الثاين 

 اآليت: الذي تضمن
(، وهذا يعين ان تطور املعرفة 0.284بلغت قيمة معامل احندار تدريب العاملني على تطور املعرفة ) .1

( اذا ازداد تدريب العاملني مبقدار وحدة واحدة يف اجلامعات والكليات 0.284ســـــــــــــــتزداد مبقدار )
الن ،( تقريبا%99أي بدرجة ثقة ) ،(%1املبحوثة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مســـــــــتوى )

 ( وهي قيمة معنوية يف املستوى املذكور.3.265( احملسوبة ملعامل االحندار بلغت )tقيمة )
تطور املعرفة  ان يعين وهـذا ،(0.472) تطور املعرفـة على توجيــه العــاملني احنـدار معــامـل قيمــة بلغــت .2

اجلــامعــات  يف واحــدة وحــدة االهتمــام بتوجيــه العــاملني مبقــدار ازداد اذا( 0.472) ســـــــــــــــتزداد مبقــدار
 ثقـــة بـــدرجـــة أي ،(%1) مســـــــــــــــتوى عنـــد معنواي كـــان  التـــأثري هـــذا ان علمـــا. املبحوثـــة والكليـــات

 املســـــــــــــتوى يف معنوية قيمة وهي( 5.032) بلغت االحندار ملعامل احملســـــــــــــوبة( t) قيمة الن،(99%)
 .املذكور

ر املتعدد يفســـر ما نســـبته وهذا يعين ان أمنوذج االحندا ،(2R( )0.455بلغت قيمة معامل التحديد ) .3
امــا النســـــــــــــــبــة املتبقيــة فتعود لعوامــل أخرى غري  ،( من التغريات اليت تطرأ على تطور املعرفــة45.5%)

 داخلة يف األمنوذج.
( وهي قيمة معنوية عند مستوى 40.52( احملسوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)Fبلغت قيمة ) .4

(1%.) 
( للفرضية الفرعية الرابعة، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات H1جود )مما تقدم يتضح صحة فرضية الو 

 .%67داللة معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف تطور املعرفة(، وبنسبة 

 الفرضية الفرعية اخلامسة:
(H0ال يوجد ) يف لرغبةيف ا البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية ألبعاد معنوية دالله ذات متعدد أتثري 
 .التغيري
(H1يوجد ) التغيري يف يف الرغبة البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية ألبعاد معنوية دالله ذات متعدد أتثري. 

( اختبار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف الرغبة ابلتغيري أبسلوب احلذف 15اجلدول )
 اجعيالرت 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) .626 .321  1.949 .054 

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.357 .120 .321 2.987 .004 
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 000. 4.040 434. 115. 463. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: الرغبة في التغيير 

R2=0.50 

F=48.29 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نيصدر: من اعداد الباحثامل
( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح عدم معنوية بعد 15يتبني من اجلدول )

ذي تضمن العاملني، االمر الذي أدى اىل حذفه، ومن مث استقر التحليل على االمنوذج الثاين التدريب 
 اآليت:

(، وهذا 0.357بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املســـــــــــــــار الوظيفي على الرغبة يف التغيري ) .1
ر الوظيفي مبقدار وتطوير املســـــــــا ( اذا ازداد ختطيط0.357يعين ان الرغبة يف التغيري ســـــــــتزداد مبقدار )

 ،(%1 كان معنواي عند مستوى )وحدة واحدة يف اجلامعات والكليات املبحوثة. علماً ان هذا التأثري
( وهي قيمة 2.987( احملســــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة ) ،( تقريبا%99أي بدرجة ثقة )

 معنوية يف املستوى املذكور.
الرغبة يف  ان يعين وهذا ،(0.463) الرغبة يف التغيري على العاملنيتوجيه  احندار معامل قيمة بلغت .2

اجلامعات  يف واحدة وحدة االهتمام بتوجيه العاملني مبقدار ازداد اذا( 0.463) التغيري سـتزداد مبقدار
 ثقـــة بـــدرجـــة أي ،(%1) مســـــــــــــــتوى عنـــد معنواي كـــان  التـــأثري هـــذا ان علمـــا. املبحوثـــة والكليـــات

 املســـــــــــــتوى يف معنوية قيمة وهي( 4.040) بلغت االحندار ملعامل احملســـــــــــــوبة( t) قيمة الن،(99%)
 .املذكور

وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـــــر ما نســـــــبته  ،(2R( )0.50معامل التحديد )بلغت قيمة  .3
( فتعود لعوامـل 0.50امــا النســـــــــــــــبــة املتبقيــة ) ،( من التغريات اليت تطرأ على الرغبــة يف التغيري50%)
 خرى غري داخلة يف األمنوذج.أ

( وهي قيمة معنوية عند مستوى 48.29( احملسوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)Fبلغت قيمة ) .4
(1%.) 

( للفرضية الفرعية اخلامسة، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات H1مما تقدم يتضح صحة فرضية الوجود )
 .%67البشرية يف الرغبة يف التغيري(، وبنسبة  داللة معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد

 الفرضية الفرعية السادسة:
(H0ال ) يف االنتظام  البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية البعاد معنوية دالله ذات متعدد أتثري يوجد

 والتوافق.
(H1يوجد ) يف االنتظام والتوافق. البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية البعاد معنوية دالله ذات متعدد أتثري 

النتظام والتوافق أبسلوب احلذف ( اختبار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف ا16اجلدول )
 الرتاجعي
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) 1.045 .300  3.478 .001 

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.377 .112 .373 3.374 .001 

 002. 3.256 360. 107. 349. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: االنتظام والتوافق 

R2=0.47 

F=43 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح عدم معنوية بعد 16يتبني من اجلدول )

االمر الذي أدى اىل حذفه، ومن مث استقر التحليل على االمنوذج الثاين الذي تضمن  تدريب العاملني،
 اآليت:

(، وهذا 0.377بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املســـــــــــــــار الوظيفي على االنتظام والتوافق ) .1
مبقدار  وتطوير املســـــــار الوظيفي ( اذا ازداد ختطيط0.377يعين ان االنتظام والتوافق ســـــــتزداد مبقدار )

(، %1مستوى ) وحدة واحدة يف اجلامعات والكليات املبحوثة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند
( وهي قيمة 3.374( احملســــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )، ( تقريبا%99أي بدرجة ثقة )

 معنوية يف املستوى املذكور.
االنتظام  ان يعين وهذا ،(0.349) نتظام والتوافقاال على توجيه العاملني احندار معامل قيمة بلغت .2

 يف واحـــدة وحـــدة االهتمـــام بتوجيـــه العـــاملني مبقـــدار ازداد اذا( 0.349) والتوافق ســـــــــــــــتزداد مبقـــدار
 ثقة بدرجة أي ،(%1) مســـــــــتوى عند معنواي كان  التأثري هذا ان علما. املبحوثة اجلامعات والكليات

 املســـــــــــتوى يف معنوية قيمة وهي( 3.256) بلغت االحندار ملعامل احملســـــــــــوبة( t) قيمة الن ،(99%)
 .املذكور

(، وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـــــر ما نســـــــبته 2R( )0.47التحديد )بلغت قيمة معامل  .3
( فتعود لعوامل 0.61امـا النســـــــــــــــبـة املتبقيـة ) ،( من التغريات اليت تطرأ على االنتظـام والتوافق47%)

 األمنوذج.أخرى غري داخلة يف 
قيمة معنوية عند مســــــــــتوى ( وهي 43( احملســــــــــوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)Fبلغت قيمة ) .4

(1%.) 
( للفرضية الفرعية السادسة، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات H1مما تقدم يتضح صحة فرضية الوجود )

 .%67 (، وبنسبةوالتوافق داللة معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف االنتظام
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 31: العدد

 الفرضية الفرعية السابعة: 
(H0ال ) يف ضغط االداء البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية ألبعاد معنوية دالله اتذ متعدد أتثري يوجد. 
(H1يوجد ) يف ضغط االداء. البشرية املوارد تطوير اسرتاتيجية ألبعاد معنوية دالله ذات متعدد أتثري 
احلذف ار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف ضغط االداء أبسلوب ( اختب17جلدول )ا

 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) 1.432 .298  4.805 .000 

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.357 .111 .382 3.222 .002 

 018. 2.410 286. 106. 256. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: ضغط االداء 

R2=0.39 

F=31 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
، واتضح عدم معنوية بعد ( أن االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل17يتبني من اجلدول )

أدى اىل حذفه، ومن مث استقر التحليل على االمنوذج الثاين الذي تضمن تدريب العاملني، االمر الذي 
 اآليت:

(، وهذا يعين 0.357بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املســــــار الوظيفي على ضــــــغط االداء ) .1
يط وتطوير املســــــــار الوظيفي مبقدار وحدة ( اذا ازداد ختط0.357ان ضــــــــغط االداء ســــــــيزداد مبقدار )

أي  ،(%1معات والكليات املبحوثة. علماً ان هذا التأثري كان معنواي عند مســـــــــــــتوى )واحدة يف اجلا
( وهي قيمة 3.222( احملســـــــــــــــوبـة ملعـامـل االحنـدار بلغـت )tالن قيمـة )، ( تقريبـا%99بـدرجـة ثقـة )

 معنوية يف املستوى املذكور.
ضــــغط االداء  ان يعين وهذا ،(0.256) ضــــغط االداء على توجيه العاملني اراحند معامل قيمة بلغت .2

اجلــامعــات  يف واحــدة وحــدة االهتمــام بتوجيــه العــاملني مبقــدار ازداد اذا( 0.256) ســـــــــــــــيزداد مبقــدار
 ،(%99) ثقة بدرجة أي ،(%1) مســــــتوى عند معنواي كان  التأثري هذا ان علماً . املبحوثة والكليات

 .املذكور املستوى يف معنوية قيمة وهي( 2.410) بلغت االحندار ملعامل سوبةاحمل( t) قيمة الن
وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـــــر ما نســـــــبته  ،(2R( )0.39بلغت قيمة معامل التحديد ) .3

( فتعود لعوامل أخرى 0.34اما النســـــبة املتبقية ) ،( من التغريات اليت تطرأ على ضـــــغط االداء39%)
 ة يف األمنوذج.غري داخل
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( وهي قيمة معنوية عند مســــــــــتوى 31تقيس معنوية امنوذج االحندار)( احملســــــــــوبة واليت Fبلغت قيمة ) .4
(1%.) 

الفرعية السابعة، مبعىن )يوجد أتثري متعدد ذات ( للفرضية H1مما تقدم يتضح صحة فرضية الوجود )
 .%67، وبنسبة (االداء داللة معنوية البعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف ضغط

الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية سيقوم ابختبار الفرضية بعد ان اخترب الباحثان 
 :الرئيسة الثانية بشكل امجايل وعلى النحو اآليت

ذف ( اختبار أتثري ابعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف املنظمة الذكية أبسلوب احل18اجلدول )
 الرتاجعي

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) 1.092 .198  5.513 .000 

تخطيط وتطوير المسار 

 الوظيفي
.361 .074 .434 4.899 .000 

 000. 4.929 436. 071. 348. توجيه العاملين

a. Dependent Variable: المنظمة الذكية 

R2=0.66 

F=94.14 

 spss ابالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية وفق برانمج نياملصدر: من اعداد الباحث
( ان االمنوذج األول تضمن مجيع ابعاد املتغري املستقل، واتضح عدم معنوية 18يتبني من اجلدول )

ومن مث استقر التحليل  ،بعد لعدم معنويته بصورة كبريةاالمر الذي أدى اىل حذف هذا ال ،تدريب العاملني
 على االمنوذج الثاين الذي تضمن اآليت:

(، وهذا 0.361بلغت قيمة معامل احندار ختطيط وتطوير املسار الوظيفي على متغري املنظمة الذكية ) .1
ظيفي مبقدار وتطوير املســـــــــــــار الو  ازداد ختطيط ( اذا0.361يعين ان املنظمة الذكية ســـــــــــــتزداد مبقدار )

 ،(%1وحدة واحدة يف اجلامعات والكليات املبحوثة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مستوى )
( وهي قيمة 4.899( احملســـــــــــــــوبة ملعامل االحندار بلغت )tالن قيمة )،( تقريبا%99أي بدرجة ثقة )

 معنوية يف املستوى املذكور.
املنظمة  ان يعين وهذا ،(0.348) متغري املنظمة الذكية على توجيه العاملني احندار معامل قيمة بلغت .2

اجلامعات  يف واحدة وحدة االهتمام بتوجيه العاملني مبقدار ازداد اذا( 0.348) الذكية ستزداد مبقدار
 ثقـــة بـــدرجـــة أي ،(%1) مســـــــــــــــتوى عنـــد معنواي كـــان  التـــأثري هـــذا ان علمـــا. املبحوثـــة والكليـــات
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 31: العدد

 املســـــــــــــتوى يف معنوية قيمة وهي( 4.929) بلغت االحندار ململعا احملســـــــــــــوبة( t) قيمة الن،(99%) 
 .املذكور

وهذا يعين ان أمنوذج االحندار املتعدد يفســـــــر ما نســـــــبته  ،(2R( )0.66بلغت قيمة معامل التحديد ) .3
اما النســـــــــــــــبة املتبقية فتعود لعوامل أخرى  ،( من التغريات اليت تطرأ على متغري املنظمة الذكية66%)

 منوذج.غري داخلة يف األ
 ( وهي قيمة معنوية عند مستوى94.14( احملسوبة واليت تقيس معنوية امنوذج االحندار)Fبلغت قيمة ) .4

(1%.) 
( للفرضية الرئيسة الثانية، مبعىن )يوجد أتثري متعدد H1مما تقدم يتضح للباحث صحة فرضية الوجود )

 .%67املنظمة الذكية(، وبنسبة ذات داللة معنوية ألبعاد اسرتاتيجية تطوير املوارد البشرية يف 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات :اواًل
هناك عالقة اجيابية ومعنوية بني اســـــرتاتيجية تطوير املوارد البشـــــرية واملنظمة الذكية مما يدل على الدور  .1

يف ممارســـــات مة الذكية يف ارســـــاء مبادى املنظ املبحوثةاجلامعات الكليات و  العليا يف لإلداراتالكبري 
 .االفراد العاملني فيها

شـــــــــــــــرتاك العــاملني يف الربامج من خالل ااملهــارات  تطوير الكليــات واجلــامعــات املبحوثــة علىتعمــل  .2
 .فضال عن توفري املستلزمات اخلاصة ابلتدريب ،مبا يتوافق ومتطلبات العمل وتوقيتاتهالتدريبية، 

كما تعمل على تقييم ومتابعة   ،د مســـــــــــار عمل للعاملني اجلددبتحدي واجلامعات املبحوثة تقوم الكلية .3
 ير او تقومي االخطاء ان وجدت.اعماهلم بصورة مستمرة لغرض التطو 

ها التغذية داملبحوثة اذ تع الكليات واجلامعاتيعد توجيه العاملني من الضـــــــــــــــرورات اليت تركز عليها  .4
ر املبكر عندما ينحرف االداء عن االهداف فضــالً عن كوهنا االنذا ،العكســية للخطط احملددة مســبقاً 

 احملددة مسبقاً.
 فضــــــالً عن ســــــعيهممعات املبحوثة ابملصــــــري املشــــــرتك اجتاه كلياهتم، العاملني يف الكليات واجلا شــــــعور .5

للتكيف مع بيئات العمل اجلديدة، االمر الذي أدى اىل وجود رضا عام عن اهلياكل التنظيمية احلالية 
 .فيها

من االنتظام والتوافق اذ تنســجم اجراءات وســياســات  مبســتوى عالٍ واجلامعات املبحوثة متتع الكليات  .6
العمل مع اولوايت العمل الرئيســــــــــة كما اهنا تســــــــــهل اداء العاملني ملهامهم وحتســــــــــن من قيمة اخلدمة 

 املقدمة للزابئن.
 العاملني تبادر ويف حالة وجود مشـــاكل بني ،توضـــح االدارات العليات للعاملني ادوارهم ومســـؤولياهتم .7

اســــــتبعاد غري ومن مث يتم  ،لها بشــــــكل ســــــريع كما اهنم يشــــــعرون بعدالة يف تقييم ادائهماالدارة اىل ح
 .منهمكفوئني ال



  

 تطوير املوارد البشرية ودورها يف بناء املنظمة ال كية اسرتاتيجية 

597 

بناء منظمة ذكية وهذا ما أظهرته  يؤدي اىلتطبيق اســــرتاتيجية تطوير املوارد البشــــرية اعتماد املرونة يف  .8
 نتائج التحليل اإلحصائية.

 صياتالتو :ثانيًا
ليا يف بناء منظمات ذكية من خالل تبين ابعاد اســــــــرتاتيجية تطوير املوارد ضــــــــرورة اهتمام االدارات الع .1

تطوير واســــتمرار عمل  تســــاهم يفالبشــــرية هبدف حتقيق اهداف الكليات والتوصــــل اىل نتائج افضــــل 
 كلياهتم.

صـــــــــــة أســـــــــــاليب التدريب االهتمام مبوضـــــــــــوع األســـــــــــاليب واالدوات احلديثة املعتمدة يف التدريب وخا .2
 .على تطبيقها ذوي املؤهالت واخلربات واملعرفة والقدرة املميزة االفراداستقطاب  ن خاللم ،التفاعلية

والســــعي املســــتمر اىل غرس مفهوم  ،ع العاملني على املنافســــة من خالل طرح االفكار اجلديدةيتشــــج .3
 املنظمات الذكية يف عقوهلم مع ضرورة مراعاة مشاعرهم.

من خالل ااتحة الفرصـــــــة هلم  ،اخلطط االســـــــرتاتيجية بصـــــــورة أكربالعاملني يف عملية وضـــــــع اشـــــــراك  .4
كما يتطلب منها دعم اســــــــــــاليب التحليل لغرض   ،لتجنب املخاطر واســــــــــــتثمار الفرص ابعطاء ارائهم
 املتاحة. تقييم البدائل

افســــــــــــــــة الوديـة بينهم بـث روح التعـاون واالنتمـاء والرغبـة واحلمـاس بني العـاملني عن طريق ادخـال املنـ .5
 اي جناح املنظمة من جناحهم وفشلها من فشلهم. ،هم يشعرون ابهنم يف قارب واحدوجعل

 ،من خالل املتابعة والتقييم املستمرة لالدارة ،التأكيد على االلتزام اجلماعي بني العاملني اجتاه اعماهلم .6
 اف املنظمة.اهدمما يؤدي اىل حتقيق  هافضال عن امياهنم بقيم املنظمة واهداف

رامج وســـــياســـــات لإلدارات العليا عن كيفية ادارة مواردها والعمل على متابعة النتائج وضـــــع خطط وب .7
من خالل نظام رقايب يوضـــــح نســـــبة تنفيذ االعمال واملشـــــاكل والصـــــعوابت اليت تواجه التنفيذ وكيفية 

 االداء الشامل.التغلب عليها من خالل بناء انظمة متكاملة لتقومي 
 رالمصاد

 العربيةاوال: املصادر 

 الكتب العربية واملرتمجة -أ
 ،دار احلامد ،التحدايت واالســــرتاتيجيات للمدراء املعاصــــرين ،ادارة التغيري ،خضــــر مصــــباح ،امساعيل .1

 .2011 ،عمان
دار االايم للنشـــــر  ،والواقع ،النظرية ،تنمية وتســـــيري املوارد البشـــــرية: جدلية املفهوم ،عبد احلميد ،بوطة .2

 .2015 ،عمان ،زيعوالتو 
 ،ردار املريخ للنشــــــــ ،تعريب ا.د حممد ســــــــيد امحد عبد العال ،ادارة املوارد البشــــــــرية ،جاري ،ســــــــلريد .3

 .2015 ،اململكة العربية السعودية -الرايض
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 ،مؤســــســــة شــــباب اجلامعة :مدخل االهداف :ادارة االفراد والعالقات االنســــانية ،صــــالح ،الشــــنواين .4 
 .1990،االسكندرية

نظم ادارة اجلودة يف  ،ليث علي ،و احلكيم ،حممد عاصـــــــــــــــي ،يوســـــــــــــــف حجيم و العجيلي ،الطائي .5
 .2009 ،عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،املنظمات االنتاجية واخلدمية

قضـــــــااي معاصـــــــرة يف الفكرة  الطائي، يوســـــــف حجيم و العبادي، هاشـــــــم فوزي، املوارد البشـــــــرية إدارة .6
 .2014،ر والتوزيع، املطبعة الوطنية، عماناإلداري، دار صفاء للنش

دار اليازوري للنشـــــــــــــر  ،العزاوي، جنم عبد هللا و جواد، عباس حســـــــــــــني، تطوير ادارة املوارد البشـــــــــــــرية .7
 .2010،عمان ،والتوزيع

 ،دار وائل للنشـر ،الطبعة الثانية ،جيبعد اســرتاتي :ادارة املوارد البشــرية املعاصــرة ،عمر وصــفي ،عقيلي .8
 .2009،عمان

املنظمة العربية  ،املنظمة الذكية واألعمدة اخلمســـــــة ملنظمة املســـــــتقبل ،عثمان ،الزبري ،حممد مسري،الفرج .9
 .2011 ،مجهورية مصر العربية ،القاهرة ،للتنمية اإلدارية

 .القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار، الطبعة األوىل، دار الفكر ،قنديل، عالء حممد سيد .10
دار املناهج للنشــــــــــــــر  ،الطبعة االوىل ،وارد البشـــــــــــــــرية: مدخل نظري وتطبيقيادارة امل ،جميد ،الكرخي .11

 .2013 ،عمان ،والتوزيع
رن اثة وحتدايت القداالدارة اصــــــــــالة املبادئ واالســــــــــس ووظائف املنشــــــــــاة مع ح ،كامل حممد  ،املغريب .12

 .2007،السعودية ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،1ط ،احلادي عشر
 ،مكتبة اجملمع العريب للنشـــــــر والتوزيع ،الطبعة االوىل ،ادارة املوارد البشـــــــرية ،منري و كورتل فريد ،نوري .13

 .2011 ،عمان
 مفاهيم معاصـــــرة يف االدارة االســـــرتاتيجية ونظرية ،صـــــاحل مهدي ،اكرم حمســـــن واحلســـــناوي ،الياســـــري .14

 .2015،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل ،اجلزء الثالث ،املنظمة
 :و املؤمترات والقوانني البحوث -ب

املنظمة العربية للتنمية  ،التخطيط االسرتاتيجي ،اإلدارة اإلسرتاتيجية والتميز اإلداري ،حسني ،الدوري .1
 .2010،القاهرة ،اإلدارية

دور ابعاد التعلم التنظيمي يف التحول اىل منظمات  ،ســــــجى جواد ،جواد حمســــــن و حســــــني ،راضــــــي .2
حبث مستل  ،من رؤساء االقسام يف بعض جامعات الفرات االوسط دراسة حتليلية الراء عينة -ذكية

 3العدد  19اجمللد  -جامعة القادسية ،وم االدارية واالقتصاديةلجملة القادسية للع،من رسالة ماجستري
 .2015لسنة 

صياغة االسرتاتيجية املستدامة  ،قيصر علي ،حممد جبار و هادي ،يوسف حجيم و الصائغ ،الطائي .3
جملة  ،دراســـة اســـتطالعية الراء عينة من املديرين يف شـــركة زين العراق ،بناء املنظات الذكيةللشـــركة يف 

 .2013 ،26العدد  ،التاسعةالسنة ،جامعة الكوفة ،الغري للعلوم االدارية واالقتصادية
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 ،منظور مفاهيمي –الذكاء التنظيمي كممارســة اعمال حنو بناء منظمة ذكية  ،هاشــم فوزي ،العبادي .4
كلية االقتصاد   ،جامعة الزيتونة ،ذكاء االعمال واقتصاد املعرفية -ر العلمي السنوي احلادي عشراملؤمت

 .2012 ،عمان ،والعلوم االدارية
 ،التوحيد القياســــــــــــي واملوائمة يف البياانت ومبادرات مجع البياانت ،تفاقية العامليةمؤمتر األطراف يف اال .5

 .2010 ،نوفمرب ،الدورة الرابعة
 ئل واألطاريح اجلامعية:الرسا -ت

 الـدين صـــــــــــــــالح جـامعـة يف البشـــــــــــــــريـة املوارد تطوير اســـــــــــــــرتاتيجيـة ،نوري كمـال  الرزاق عبـد ،ابجكر .1
 جامعة – واالقتصـــــاد االدارة كلية  ،ماجســـــتري رســـــالة ،الفكري املال رأس اســـــتثمار على وانعكاســـــاهتا

 .2010 ،املوصل
 - ISO) الــدوليــة املواصـــــــــــــــفــة ابعــاد وفق على التــدريــب جودة اثري ،الغين عبــد فــائز زهراء ،اخلفــاجي .2

 يف التدريب مراكز يف العاملني من لعينة اســــــــــــتطالعية دراســــــــــــة -البشــــــــــــرية املوارد تطوير يف( 10015
 الكلية -الوســـطى التقنية اجلامعة، الشـــاملة اجلودة ادارة تقنيات يف ماجســـتري رســـالة، العراقية الوزارات

 .2016 ،بغداد ،االدارية التقنية
 ،ماجستري رسالة ،البشرية املوارد تطوير يف ودورها االلكرتونية االدارة اثر ،وحيد خضري رشاد ،يينالدا .3

 .2010،عمان ،االوسط الشرق جامعة -االعمال ادارة قسم
 اخلدمات جودة على وانعكاســـــها البشـــــرية املوارد تطوير اســـــرتاتيجية ،عاكول مزهر عباس ،الشـــــبالوي .4

 .2016،بغداد ،بغداد جامعة -واالقتصاد االدارة كلية  ،للماجستري ةاملعادل علي دبلوم ،البلدية
 ،الوطنية التامني شـــــــركة يف دراســـــــة حالة -التامني صـــــــناعة يف البشـــــــرية املوارد تنمية دور ،عدانن ،طه .5

 .2013،بغداد ،واملالية احملاسبية للدراسات العايل املعهد ،ماجستري رسالة
 يف املؤســــســــايت االداء تطوير يف البشــــرية املوارد تنمية ســــرتاتيجيةا دور ،رمضــــان املنعم عبد ،الطهراوي .6

 .2010،غزة ،االسالمية اجلامعة -التجارة كلية  ،ماجستري رسالة، غزة يف احلكومية غري املنظمات
 بني العالقة لتحليل وفقا واملتوســــــطة الصــــــغرية املشــــــروعات فاعلية ،جبار القادر عبد ســــــارة ،العبيدي .7

 -واالقتصــاد االدارة كلية  ،ماجســتري رســالة ،البشــرية املوارد ادارة واســرتاتيجيات الاالعم اســرتاتيجيات
 .2014،بغداد جامعة

 كلية  ،ماجســـــــــــــــتري رســـــــــــــــالة ،التقين االبداع على ابلتعلم والتوجه الذكية املنظمة اثر ،داان ،عجيالت .8
 .2017،عمان ،االوسط الشرق جامعة ،االعمال

 دراسة -العايل االداء تعزيز يف ودوره البشري للمورد االسرتاتيجي التطوير ،جاسم جبار رضا ،الغراوي .9
 االدارة كلية– االعمال ادارة يف ماجســـــــــــــــتري رســـــــــــــــالة ،العامة واالشـــــــــــــــغال البلدايت وزارة يف ميدانية

 .2014،بغداد جامعة -واالقتصاد
 رســالة ،الذكية نظمةامل بناء تعزيز يف االدارية املعلومات نظم اســتخدام اثر ،امساعيل حممد رمزي ،غنيم .10

 .2017،غزه ،التجارة كلية  ،االعمال ادارة ،ماجستري
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 بناء خالل من الذكيـة املنظمـات امنوذج لتبين االعمـال رايدة اســـــــــــــــرتاتيجيـة ،اثبت حممـد ،الكرعاوي .11 
 .2015،كربالء  جامعة ،واالقتصاد االدارة كلية  ،ماجستري رسالة ،البشرية املوارد قدرات

 لعينة اســتطالعية دراســة ،املنظمي األداء يف أثرها و املادي التوزيع أنشــطة ،محدا حممد غامن ،الكيكي .12
 اإلدارة كلية  ،منشـــــــورة غري ماجســـــــتري رســـــــالة نينوى حمافظة يف العامة الصـــــــناعية املنظمات من خمتارة

 .2006،املوصل جامعة ،واالقتصاد
 ،ماجســــــــــتري رســــــــــالة ،االلكرتونية رةاالدا لتطبيق البشــــــــــرية املوارد تنمية متطلبات ،مخيس ايهاب ،املري .13

 .2007،رايضال ،االمنية للعلوم العربية انيف جامعة
 ،منشـــــوره غري ماجســـــتري رســـــالة ،التنظيمي اباللتزام وعالقته التنظيمي املناخ ،امحد عمر خالد ،الوزان .14

 .2006 ،الرايض .العليا الدراسات كلية  ،االمنية للعلوم العربيه انيف جامعة
 ر االجنبيةثانيا: املصاد
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المصرف التجاري العراقي  النشاط المصرفيأثر السيولة النقدية في 

 ومصرف الشرق األوسط أنموذجا  

Impact of Liquidity at the Strategic Performance Level 

of Iraqi Commercial Bank & Middle East Bank is a 

model 
 A'araji-Ali A. Razaq Al                          (1) علي أكرم رزاق االعرجي

 (2)مصطفى كاظمى نجف آبادىأ.م.د 

Assist.Prof. Mustafa K. Najaf Abadi 

 مستخلصال

 اليوم مير أبزمات مالية ونقدية هلا انعكاسات خطرية على معظم البلدان ومنها العراق سيما ان عامل
املؤسسات والشركات املصرفية احلكومية والتجارية متمثلة مبدى قدرة املصارف ابإليفاء اباللتزامات اليومية 

ف ادارة املوجودات ات وضعووقت األزمات أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني وقلة االستثمار 
التدفقات اخلارجية مما انعكس على مستوى  قُبالواملطلوابت، وقصور الرحبية والكفاءة والفاعلية النقدية 

اداء املصارف العراقية. تستند أمهية الدراسة اىل الظروف االقتصادية واملالية اليت تتعرض هلا املصارف التجارية 
دة حجم املخاطر املصرفية وقلة االستثمارات، وزايدة حجم ، وزايمن حيث ضعف التسهيالت املصرفية

 التحدايت اخلارجية لعدم التزامها النسبة املالية اليت حددهتا اللجان الدولية املصرفية يف جمال اخلدمة املصرفية.
ف للمصار قامت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها ان مؤشرات السيولة النقدية هلا أتثري يف األداء املايل 

عينة الدراسة، وهتدف اىل التعرف على السيولة النقدية من حيث املفهوم واملنطلقات والعوامل املؤثرة فيها 
وحتليلها وتناولت مصريف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي عينة الدراسة، وتوصلت 

خماطر السيولة املصرفية هبدف   قياسدراستنا اىل ان عملية تقومي االداء املصريف ذات أمهية قصوى يف
                                                        

 ة.و اجلامع هبحوث احلوز المرکز املصطفى/  جامعة -1
 ة.و اجلامع هبحوث احلوز المرکز املصطفى/  جامعة -2
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اكتشاف نقاط القوة والضعف والتحري عن أسباهبا ومعاجلتها وذلك ابلعمل على تطوير األنظمة احملاسبية  
 وجتنب خماطر السيولة املصرفية اليت تتمثل بعدم القدرة على سداد االلتزامات املالية عند استحقاقها.

قانوين ترتبط بعالقة طردية وموجبة مع السيولة النقدية وهذا اطي الفقد اظهرت الدراسة ان نسبة االحتي
يعكس قدرة املصرف على مواجهة خماطر السيولة مع التزاماته اليومية، كذلك فانه توجد عالقة ارتباط وأتثري 
معنوية وذات داللة ملؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف ما، قد تستند اىل 

 احصائية )او قد ال تستند حبسب طريقة التعامل املصريف( كما هو احلال يف مصريف عينة الدراسة.جداول 
وقد خلص اىل الباحث اىل مجلة من االمور املهمة لتدعيم النشاط املصريف من خالل ضرورة اهتمام 

ة احلديثة بشكل اوسع كرتونياعتماد الوسائل اال  ادارة املصارف بزايدة النقد و االهتمام ابلبحث والتطوير و
 ودراسات حول اجلدوى االقتصادية لتقومي االداء وفق مواصفات اخلدمة املصرفية العاملية.

 الكلمات مفتاحية: السيولة، السيولة املصرفية، املخاطر، االداء املصريف، كفاية رأس املال، جلنة ابزل.
Abstract 
The objective of the study was to identify liquidity indicators, capital 

adequacy indicators and some strategic performance indicators such as rate 

of return on assets, rate of return on equity in terms of concept and 

principles, measurement and analysis of correlation relationships and 

impact on liquidity indicators and capital adequacy in return on assets (2003 

- 2017) using the financial ratios and the simple linear regression and 

multiple according to the data of the SPSS system, according to the 

hypothesis that there are significant and significant correlation and influence 

Statistics on the indicators of liquidity and capital adequacy in the rate of 

return on assets, rate of return on equity of the Middle East Bank of Iraq for 

investment and Commercial Bank of Iraq sample study. 
The study explains that ratio of legal reserve fund has been related in 

positive relation with liquidity and that reflects bank ability to fence the risks 

of liquidity add to its commitments, either there is a relation effects on signs 

of liquidity in the average of refund to the deposits in a bank, which may be 

according to statistical sheet or not as well as the bank doing, as we found 

in the study samples. 

At the end the researcher concludes to sets of matters that important to 

support the banking activities by increasing fund and care of research and 

development so as depending modern electronic tools in wide range other 

doing studies about the economic feasibility to improve the act synchronize 

with international banking service specifications. 

Keywords: (Liquidity),(bank liquidity),(Risks),)3( (Capital Adequacy).)4( 

                                                        
 .245، ص2004عماد صاحل سالم، البنوك العربية والكفاءة االستثمارية، بريوت،  -3
 .70، ص2002قاسم حمي اجلبيطي، زايد هاشم حيىي، حتليل ومناقشة القوائم املالية، دار للطباعة والنشر، املوصل،  -4
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 المقدمة

نظرًا للتميز الذي تتمتع به املصارف داخل القطاع املايل لتوليها ادارة حركة النقود اليت متثل احملرك 
االساسي للنشاط االقتصادي يف عملها اليومي وتعاملها مع الزابئن كمودعني ومستثمرين ومقرتضني واليت 

الدارات  صريح على توفر السيولة النقدية لتلبية طلباهتم ابلوقت املناسب وهو ما يشكل حتدايً بشكل  تعتمد
 .املصارف واملهتمني ابلسياسة النقدية واخلدمات املصرفية

استهدفت الدراسة التعرف على السيولة النقدية وكفاية رأس املال واالداء املايل من حيث فقد لذا 
العوامل املؤثرة فيها، وقياس وحتليل عالقات االرتباط والتأثري ملؤشرات السيولة وأهم  املفاهيم واملنطلقات

النقدية وكفاية رأس املال كمتغريات مستقلة يف االداء املايل ملصرف الشرق األوسط واملصرف التجاري 
ة واالحندار حصائي( مسرتشداً ابلدوال اللوغاريتمية واملعايري اال2017-2003العراقي عينة الدراسة للمدة )

، وفق فرضية مفادها )ان هناك عالقات ارتباط وأتثري (SPSS)اخلطي البسيط واملتعدد وفق معطيات نظام 
 .)داللة احصائية معنوية يف مستوى االداء املايل ملصرف الشرق األوسط، واملصرف التجاري العراقي يذ

 لى ثالثة مباحث:عوذلك من خالل تقسيم البحث 
 ل مفاهيم السيولة النقدية من حيث املفاهيم واالهداف واالمهية.ث االو انقش املبح

ويف املبحث الثاين انقش الباحث العوامل املؤثرة على السيولة النقدية ملصريف الشرق االوسط واملصرف 
 م(.2017 -2003التجاري العراقي )عينة الدراسة( من خالل حتليل املعطيات املصرفية للفرتة من )

الث فقد انقش االاثر املباشرة للسيولة النقدية لعينة الدراسة يف معدل العائد على حث الثاما املب
 املوجودات.

 :مشكلة الدراسة
عامل اليوم مير أبزمات مالية ونقدية هلا انعكاسات خطرية على معظم البلدان ومنها العراق سيما على  ان

ى قدرة املصارف ابإليفاء اباللتزامات اليومية املؤسسات والشركات املصرفية احلكومية والتجارية متمثلة مبد
ارات، وضعف ادارة املوجودات ووقت األزمات أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني، وقلة االستثم

التدفقات اخلارجية مما انعكس على مستوى  قبالةواملطلوابت، وقصور الرحبية والكفاءة والفاعلية النقدية 
 .العراقيةاداء املصارف 

 مية الدراسة:أه
تستند أمهية الدراسة اىل الظروف االقتصادية واملالية اليت تتعرض هلا املصارف التجارية من حيث ضعف 
التسهيالت املصرفية، وزايدة حجم املخاطر املصرفية وقلة االستثمارات، وزايدة حجم التحدايت اخلارجية 

 ة املصرفية يف جمال اخلدمة املصرفية.لعدم التزامها النسبة املالية اليت حددهتا اللجان الدولي
 :فرضية الدراسة

 :0H(، أو isnull hypothesالدراسة تقوم على فرضية العدم )ابإلجنليزية: 
الفرضية القائلة أبن الفرق املالحظ بني جمموعيت التجربة والشاهد يف العينة انتج عن الصدفة، وهي 

 إثبات بطالهنا بواسطة االختبارات اإلحصائية.صحيحة حىت يتم  د  عوغري موجود يف اجلمهرة. وتُ 
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 :هداف الدراسة 
حيث املفهوم واملنطلقات والعوامل املؤثرة فيها هتدف الدراسة اىل التعرف على السيولة النقدية من 

 وحتليلها وتقديرها.
 عينة الدراسة:

جرت عليها تناولت الدراسة )مصرف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي( اليت 
االختبارات املتعلقة ابجلانب العملي من هذه الدراسة وذلك ألمهية املصارف عينة الدراسة من حيث حجم 
املوجودات واالئتمان املصريف وحجم الودائع والقروض والنقد واالحتياجات النقدية وشبه السائلة وهلا دور 

 ن واملقرتضني.يف تطبيق مقررات وهلا شأن وثقة أمام املودعني واملستثمري
 حدود الدراسة:

 البعد املكاين: مصرف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي.
زماين: املدة الزمنية اليت اعتمدهتا الدراسة من خالل ما توفر لديه من إمكانيات من املعلومات البعد ال

رف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف وبياانت وحتليل ملؤشرات السيولة النقدية ومستوى االداء املايل ملص
 (.2017-2003التجاري العراقي للمدة )

 -سيولة النقدية )المفاهيم: مدخل لدراسة مفاهيم الاألولالمبحث 

 االهمية( -األهداف

تعد السيولة النقدية من أهم املؤشرات االقتصادية اليت جيب االهتمام هبا من قبل املهتمني إبدارة املصارف 
ؤشرًا يعكس القدرة االيفائية اليومية للمصرف جتاه املودعني واملستثمرين واملقرتضني اىل جانب ها معدِّ ب

ة يف وقت األزمات)كفاية رأس املال( لذلك تناول الباحث يف هذا املبحث السيولة بشكل القدرة االيفائي
الوظائف وأهم العوامل املؤثرة عام ومن مث السيولة املصرفية من حيث املفاهيم واملكوانت واألمهية واألهداف و 

 فيها.
 مفهوم السيولة النقدية: املطلب األول

 مفهوم السيولة: :أوالا 
هناك عدة مفاهيم للسيولة ميكن تناول البعض مها، فقد عرفت السيولة أبهنا "قدرة البنك على مواجهة 

للسحب من الودائع، وتلبية التزاماته، واليت تتمثل بصفة أساسية من عنصرين مها: تلبية طلبات املودعني 
 (5)تمع".طلبات االئتمان، أي القروض والسلف لتلبية احتياجات اجمل

وتعرف السيولة أبهنا "قدرة املصرف على تسديد مجيع التزاماته نقداً، وعلى االستجابة لطلبات االئتمان، 
احلصول عليه عن  أو منح القروض اجلديدة، وهذا يستدعي توفر نقد سائل لدى املصارف، أو إمكانية

                                                        
، 2000فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحن الدوري، دار البنوك مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر، دار وائل للنشر،  -5

 .93ص
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و "هي مدى توافر أصول سريعة ، أ(6)طريق تسييل بعض أصوله، أي حتويلها اىل سائل بسرعة وسهولة"
 (7)التحرك اىل نقدية بدون خسائر يف قيمتها ملقابلة الديون املستحقة يف مواعيدها دون أتخري".

سائل بدرجات متفاوتة، ويعرف آخرون السيولة أبهنا: "احتفاظ املصرف جبزء من أصوله يف شكل 
املفتوحة للعمالء، حبيث يتمكن املصرف  وذلك ملواجهة الزايدة يف سحب الودائع والسحب من االعتمادات

من استغالل ودائعه مبا حيقق له أكرب ربح ممكن، مع احتفاظه بنقود كافية من مقابلة طلبات  هيف الوقت ذات
ارتباط يف أعماله. وميكن للمصارف أن حتقق غايتها السحب دون أدىن أتخري، من غري أن ينجم عن ذلك 

قدار مناسب منها يف كل وقت من األوقات، أو من خالل إجراء التزامن يف السيولة من خالل االحتفاظ مب
 (8)بني دخول األموال اليها وخروجها منها".

 مفهوم السيولة املصرفية: :اثنياا 
لى الوفاء بسحوابت املودعني، سواء العادية منها أو غري تعين السيولة املصرفية: أبهنا مقدرة املصرف ع

املقرتضني يف الوقت املناسب دون االضطرار اىل بيع أوراق مالية خبسائر كبرية أو  العادية، وتلبية احتياجات
 أبشكاهلا. (Cash)، فضالً عن النقدية (9)االقرتاض مبعدالت فائدة مرتفعة

 فية:أهداف السيولة النقدية املصر : اثلثا
 اختاذ القرارات واحلكم توصف نتائج السيولة النقدية املصرفية أهنا من أهم األسس اليت يستند عليها يف

على مدى كفاءة االدارة وقدرهتا على حتقيق االستثمار األفضل للموارد، وعليه فإن السيولة املصرفية هتدف 
 :(10)اىل حتقيق اآليت

 تقييم الوضع املايل والنقدي للمصرف. .1
 ييم نتائج قراءات االستثمار والتمويل.تق .2
 طط وتشخيص أسباهبا.حتديد االحنرافات ابألداء املتحقق عن املخ .3
 االستفادة من نتائج التحليل لعداد قوائم التدفقات النقدية واخلطط املستقبلية. .4
 التدقيق ابحتماالت الفشل الذي يواجه املصرف. .5

دية بسرعة وبدون خسائر هبدف مواجهة االلتزامات وتشمل السيولة كل موجود قابل للتحويل اىل نق
 .(11)ن فرتة قصريةاملستحقة األداء حالياً أو يف غضو 

أما السيولة شبه النقدية: وهي االصول اليت ميكن تصفيتها أو بيعها أو رهنها ومنها أذوانت خزنية، 
االستثمارية خلدمة كمبياالت خمصومة، أوراق مالية يف األسهم والسندات وهي أصول تسمى ابألصول 

                                                        
 .185، ص2002لفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن، صارف، دار ارضا صاحب أبو أمحد، إدارة امل -6
 .60، ص1993سيد اهلواري، إدارة البنوك، مكتبة عني مشس، القاهرة،  -7
 .185، ص2006، مكتبة اجملمع العريب، عمان، 1مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، ط -8
، 1999نظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، االردن، ز املايل املمجيل سامل الزيدانيني السعودي، أساسيات يف اجلها -9

 .155ص
عدانن اتيه النعيمي، وأرشد التميمي، التحليل والتخطيط املايل اجتاهات معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  -10

 .21، ص2000عمان، االردن، 
 .57، ص1983لقاهرة، ا ،مشس، مصر سعيد اهلواري، ادارة البنوك، مكتبة عني -11
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وإمكانية التصرف السريع هلا سواء ابلبيع أو السيولة، إذ تتصف هذه االصول بقصر آجال استحقاقها  
ابلرهن، ومن اجلدير ابلذكر أن هذه االصول كلما كانت حكومية أو مضمونة من قبل احلكومة كانت أكثر 

 سيولة.
 أمهية السيولة املصرفية ووظيفتها:: رابعا

ف اىل االحتفاظ ابلسيولة ة السيولة النقدية من األهداف اليت ختدمها هذه السيولة، فاإلدارة هتدتنبع أمهي
 النقدية املالئمة لألسباب اآلتية:

تدعيم ثقة مقرتضــــيها عن طريق بناء مسعتها االئتمانية وذلك بســــداد التزاماهتا املرتتبة عليها يف مواعيد  .1
 استحقاقها حسب السري الطبيعي لألمور.

اســتمرارية هذه الدورة وعدم توقفها االســتمرار ابلتشــغيل عن طريق دعم دورهتا التشــغيلية والعمل على  .2
 والدورة التشغيلية ملنشأة صناعية مثاًل تبدأ بشراء املواد اخلام مث تصنيعها مث بيعها مث حتصيل مثنها.

 ة تكون يف متناول يدها فوراً.مواجهة الظروف االستثنائية الطارئة اليت تتطلب فيها مبالغ نقدية جاهز  .3
املســـــتقرة وأيضـــــاً مقابلة الطلبات غري املتوقعة لســـــحب الودائع  متكن من مواجهة ســـــحب الودائع غري .4

حتت الطلب وحيدد حجم هذا النوع وفقاً للخربة، ويعين هذا توافر قدر مالئم من الســـــــــــــــيولة ملواجهة 
حب من الودائع ألجل، فقد يتم هذا النوع بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة وهي تعمل على مواجهة احتمال الســـــــــــ

دالئل أو مؤشــــــــرات تعطي االدارة فرصــــــــة لتدبري الســــــــيولة  ســــــــحب من هذا النوع بدون مقدمات أو
 (12)الكافية.

حتتاج املصارف اىل السيولة ملواجهة احتياجات عمالئها اىل االموال، هذا ويواجه العمالء احتياجاهتم  .5
رف أو من خالل اقرتاض منها، ألن مثل هذا للســــــــيولة أما من خالل ســــــــحب ودائعهم لدى املصــــــــا

 :(13)جيابيات اآلتيةاالستعداد يعطيها اال
 الظهور يف السوق املايل احلساس جتاه املخاطر مبظهر املأمون القادر على الوفاء ابلتزاماته. .أ

 تعزيز كل املودعني واملقرتضني، والتأكيد على امكاانت االستجابة ملتطلباهتم كلما ظهرت. .ب
 اً إجيابياً للسوق املالية واحملللني واملودعني واالدارة.يعد مؤشر  .ج
 يد القدرة على الوفاء اباللتزامات والتعهدات.أتك .د
 جتنب البيع اجلربي لبعض االصول وما قد جتلبه من سلبيات. .ه
 جتنب دفع كلفة أعلى لألموال. .و
 جتنب اللجوء اىل االقرتاض من البنك املركزي. .ز

                                                        
 .179، ص2002عبدالغفار حنفي، وقرايقس، رمسلة أسواق رأس املال، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -12
 .159، ص2006، مكتبة اجملمع العريب، عمان، 1مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، ط -13
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 ية:خامسا: مكوانت السيولة املصرف
 :(Primary Reserves)االحتياطيات األولية  -1

الحتياطيات على املوجودات التشغيلية، وبشكل عام فإهنا تتكون من النقدية يف املصرف وتشتمل هذه ا
ولدى البنك املركزي واملستحقات على املصارف األخرى والصكوك برسم التحصيل واألرصدة السائلة 

 املتطلبات أبرزها:األخرى، وتستخدم للوفاء بعدد من 
 بة املودعني هبا وبدون سابق إنذار.مواجهة السحب اليومي من الودائع عند مطال-أ

مواجهة ما يتحقق على املنشأة املالية من التزامات أجنبية لعدة أسباب، منها البضائع اليت يتم -ب
 شحنها حلساب املستوردين احملليني يف إطار االعتمادات املستندية.

للصكوك، فضالً عن املصارف على رصيد نقدي لدى البنك املركزي وذلك إلجراء املقاصة  احملافظة-ج
 األخرى.

تطبيق قانون املصارف والقاضي ابحتفاظها بنسبة من املبالغ املودعة لديها كاحتياطي قانوين )الزامي( -د
 (14)يف خزائنها ولدى البنك املركزي.

 :وفيما أييت استعراض ألبرز هذه االحتياطيات
o  النقد يف الصـــــــــــندوق(Cash & Vault)جمموع األموال املوجودة يف خزائن املصـــــــــــرف من نقد  : وهو

وعادة ما حتاول املصــــــــارف جعل هذه األموال حبدها األدىن  (15)ســــــــائل ســــــــواء أكان حملياً أم أجنبياً.
 دون املساس بقابليتها على مواجهة السحوابت.

o  الودائع لدى املصـــــــــــــــارف األخرى(Deposits in other Banks)املصـــــــــــــــارف بودائع لدى : حتتفظ 
 .(16)املصارف األخرى تستطيع سحبها دون عناء مىت ما احتاجت اىل النقد للوفاء مبتطلبات زابئنها

o  الصـــــــــكوك برســـــــــم التحصـــــــــيل(Cheques under Collection)مقدمة من زابئنها  : هي صـــــــــكوك
 لتحصيلها وإضافة أقيامها اىل حساابهتم.

o املركزي الودائع لدى البنك (Deposits in Central Bank) الودائع اليت حتتفظ هبا املصارف  تقسم: و
 لدى البنك املركزي اىل:

تلتزم املصـــــارف وفقاً للتشـــــريعات اخلاصـــــة  : إذ(Legal Reserves)االحتياطيات القانونية )االلزامية(  .أ
حقوق املودعني، وال  ابالحتفاظ لدى البنك املركزي أبموال سائلة على شكل احتياطي للحفاظ على

ايداعها هلذا االحتياطي على أي فائدة، وقد ميتنع البنك املركزي عن منح  حتصــــــــــل املصــــــــــارف مقابل
املصــــــرف الذي يعجز عن االيفاء بنســــــبة االحتياطي القانوين املقررة أي قرض جديد حىت يســــــتكمل 

ركزي يف البلدان املختلفة، النقص فيها، وتتفاوت نســبة االحتياطي القانوين حســب تعليمات البنك امل
 ( من الودائع لدى كل مصرف.%20ب تقدر حبوايل )وهي يف الغال

                                                        
 .72واسرتاتيجي معاصر، مصدر سابق، صخل كمي فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحن الدوري، إدارة البنوك، مد -14
 .102، ص1997سلمان أمحد زويلف اللوزي، وآخرون، ادارة البنوك، عمان، االردن،  -15
 .119، ص1998بشري عباس العالق، ادارة املصارف، جامعة التحدي، ليبيا،  -16



  

610 

 31: العدد

من احلاالت ال تكتفي املصــــــارف إبيداع االحتياطي  : يف كثري(Free Reserves)االحتياطيات احلرة  .ب 
ك تدعيماً القانوين لدى البنك املركزي فتودع مبلغاً يفوق هذا االحتياطي يف ارصدهتا النقدية لديه وذل

إجراء التســــــــــوايت احلســــــــــابية بني بعضــــــــــها البعض من خالل البنك  ملركزها التجاري وال ســــــــــيما عند
 املركزي.

فضـــالً عن حســـاابهتا اجلارية لدى  : قد حتتفظ املصـــارف(Deposits with Interest)الودائع بفائدة  .ج
تكون هذه االرصدة على شكل البنك املركزي بودائع أخرى يدفع عليها البنك املركزي فوائد، وأما أن 

إبشـــــــــــــــعــار، وختتلف الفوائــد اليت يــدفعهــا البنــك املركزي على هــذه الودائع ابختالف  ودائع ألجــل أو
آجاهلا أو مدة االشعار اخلاص هبا، مما يشجع املصارف التجارية على االحتفاظ جبزء من أصوهلا هبذا 

 الشكل.
 :(Secondary Reserves)االحتياطيات الثانوية  -2

األجل غالباً ما تشتمل على األوراق املالية واألوراق التجارية املخصومة وهي عبارة عن استثمارات قصرية 
 واليت ميكن حتويلها اىل نقد سائل عند احلاجة.

 ومن أبرز االحتياطيات الثانوية اليت تستخدمها املصارف لتوفري السيولة ما أييت:
مة على مدار الســنة ســندات قصــرية األجل تصــدرها احلكو  : وهي(Treasury Bills)حواالت اخلزانة  .أ

وتبيعها اىل املصــــارف واملؤســــســــات املالية األخرى )حســــبما يســــمح به القانون(، والغرض منها متويل 
، املوجودات اليت حتقق عائداً للمصــــــرف، وهي فضــــــالً عن أهنا متثل (17)عجز مومسي يف املوازنة العامة

األحيان كضــمانة لالقرتاض من  لة فإن املصــارف تســتخدمها يف بعضقروضــاً من اجلهاز املصــريف للدو 
 البنك املركزي.

تصــــــــــــدرها عادة  : هي أوراق(Discounted Commercial Papers)األوراق التجارية املخصــــــــــــومة  .ب
الشـــــــركات كدين قصـــــــري األجل جلنب االقرتاض املباشـــــــر من املصـــــــارف، وغالباً ما تكون مدعومة أو 

 هة االصدار.ن االئتمان املمنوح من املصرف جلمعززة ابحلد األقصى م
 High Credit Rating & short term)االوراق املالية ذات اجلدارة االئتمانية واآلجال القصـــــــرية  .ج

financial paper) ميكن لألوراق املالية ذات الفائدة الدورية واآلجال الطويلة أن تكون ضـــــــــــــــمن :
ة قصرية على استحقاقها الكرب على أجلها ومل تبق سوى مداالجل ا االحتياطيات الثانوية اذا انقضى

 شرط أن تكون صادرة عن جهة حكومية أو شركات ذات جدارة ائتمانية عالية.
تقنيات االقرتاض اليت يبيع  : وهي إحدى(Repurchase Agreements)اتفاقيات إعادة الشـــــــــــــــراء  .د

التفاق أوراق حكومية اىل املقرضـــــــني مع امبوجبها املقرتضـــــــون جزءاً من االحتياطيات اليت حبوزهتم من 
على إعادة شــــــــرائها من قبل املقرتض عندما يعرضــــــــها املقرض للبيع أو بتاريخ معني بســــــــعر أعلى من 

 (18)سعر الشراء يتم تعيينه يف عقد االتفاقية.

                                                        
 .225،ص1999انية، عمان، االردن، بعة الثعقيل جاسم عبدهللا، النقود واملصارف، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، الط -17

18- Kidwell, David S. & Peterson, L, Richard, Financial Institutions, Markets and Money, The 
Dryden Press A division of Holt, Rinehart and Winston, Publishers, Washington, USA, 1980, P.165. 
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 ابلدوالر أو أية عملة أجنبية أخرى حتتفظ هبا املصــــــارف : وهي الودائع(Euro Dollar)اليورو دوالر  .ه
سواء أكانت فروعها اخلارجية أم مصارف أخرى تعمل خارج البالد  لدى اجلهات املختلفة يف اخلارج

 كودائع احلكومات واألشخاص واملؤسسات واليت تستحق خالل عدة أشهر، وقد تصل اىل سنتني.
 إيصــــــــــــاالً ابلنقود : ومتثل(Negotiable Certificate Deposit)شــــــــــــهادات االيداع القابلة للتداول  .و

فيها مبلغ الوديعة والفائدة املرتتبة على املصــــرف مبوجبها، واللذان املودعة لدى مصــــرف معني، وحيدد 
 .(19)يدفعهما ألمر املودع أو حائز الشهادة يف اتريخ االستحقاق

 العوامل املؤثرة يف السيولة املصرفية: :سادساا 
 للمصرف منها:هناك عدة عوامل مؤثرة يف السيولة النقدية 

اســـــــــــتخدام البنك للودائع لتلبية احتياجات العمالء، وكلما ارتفعت هذه  التوظيف: أي مدىنســـــــــــبة  -
 النسبة دل ذلك على كفاءة البنك يف تلبية القروض االضافية وأهم هذه النسب:

الــذي حتتفظ بــه البنوك التجــاريــة لــدى البنـك  نســـــــــــــــبــة االحتيــاطي النقــدي القــانوين: وهو االحتيــاطي .1
مجايل البنك املركزي التجاري، هذه النسبة حتدد مبوجب قانون نسبة معينة من إاملركزي وعادة يشكل 

 وبشكل إلزامي من قبل امللكات النقدية )البنك املركزي( وحسب العالقة اآلتية:
نسبة االحتياطي النقدي= أرصدة نقدية مودعة لدى البنك املركزي/ قيمة إمجايل الودائع + التزامات 

 أخرى.
لدى البنوك التجارية يتأثر بعمليات السحب وااليداع لدى  النقدي نقدي: ان الرصيدنسبة الرصيد ال .2

البنوك ذاهتا، واملهم يف األمر هو معرفة نســبة الرصــيد النقدي لقيمته، على اعتبار ان هذه النســبة متثل 
 املعيار الذي ميكننا من معرفة سيولة البنك وميكن حساهبا ابلعالقة اآلتية:

البنك/ قيمة إمجايل الودائع  ىدع لدى البنك املركزي نقدية جاهزة لدلنقدي = رصيد مو نسبة الرصيد ا
 + التزامات أخرى.

هذه النســبة مدى قدرة البنك على ســداد التزاماته املســتحقة بشــكل عام،  نســبة الســيولة العامة: تعين .3
 ية:وذلك ابالعتماد على أصوله السائلة والشديدة السيولة، وحتسب ابلعالقة اآلت

ة= رصيد مودع لدى البنك املركزي نقدية جاهزة يف البنك + أصول شديدة السيولة/امجايل نسبة السيول
 الودائع + التزامات أخرى.

                                                        
 .208مليات املصرفية، مصدر سابق، صيات العخليل حممد حسن الشماع، أساس -19
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المبحث الثاني: تحليل السيولة النقدية والعوامل المؤثرة فيها لمصرفي  

 الشرق األوسط لالستثمار والمصرف التجاري العراقي عينة الدراسة

الودائع والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة فيها ملصرف الشرق ول: تحليل هيكل املطلب األ
 األوسط لالستثمار

يعتمد هذا التحليل على تصنيف الودائع من حيث النوعية والوظيفة والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة 
 فيها ملصرف الشرق األوسط وكاآليت:

 صرفيةاوال: التحليل النوعي هليكل الودائع امل
ائع حبسب أنواعها الرئيسة اىل ودائع جارية وتوفري واثبتة، وابلنظر لالختالف الكبري بني تصنف الود

هذه الودائع كما مبني سابقًا وملا يقدمه هذه التحليل من مؤشرات مهمة من حيث األمهية النسبية لكل 
ة الدراسة، األوسط أثناء مدنوع كحجم الودائع، ومدى التطور والنمو يف حجم الودائع ملصرف الشرق 

 ( ضمن البحث:1وكما مبني يف اجلدول )
-2003( حجم الودائع وتوزيعها النوعي وأمهيتها النسبية ملصرف الشرق األوسط للمدة )1جدول )

 (/ مليون دينار2017
نوع 

 الودائع

 الودائع الجارية السنة

الهمية 
ا

سبية
الن

 

 ودائع التوفير

الهمية 
ا

سبية
الن

 

 ابتةالودائع الث
الهمية 

ا

سبية
الن

 

إجمالي 

 الودائع

2003 70234.1 65
% 

29231.3 27% 8200.5 8% 107665.8 

2004 83816.6 62
% 

38076.9 28% 12768.1 10% 134661.6 

2005 171708.2 66
% 

68810.3 27% 19006.8 7% 259525.3 

2006 124689.3 57
% 

78225.9 36% 15259.2 7% 218174.4 

2007 134674.0 45
% 

124007.0 42% 37771.0 13% 296452.0 

2008 166822.9 42
% 

182003.4 46% 48041.1 12% 396867.4 

2009 183217.0 42
% 

216927.0 49% 41368.1 9% 441512.1 
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2010 172743.0 39
% 

234014.4 53% 36976.5 8% 443733.9 

2011 186188.0 39
% 

236175.0 49% 54750.0 12% 477113.0 

2012 256940.0 43
% 

274466.0 46% 67263.0 11% 598669.0 

2013 194495.1 37
% 

266302.6 51% 63808.5 12% 524606.2 

2014 98838.3 29
% 

186500.5 55% 55073.0 16% 340411.8 

2015 112279.6 36
% 

152272.9 48% 51785.1 16% 316337.6 

2016 96501.0 38
% 

124798.0 49% 30981.0 13% 252280.0 

2017 92320.0 40
% 

110687.0 49% 23871.0 11% 226878.0 

45 المتوسط
% 

 44%  11%  

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003للسنوات ) الشرق االوسط

 ( اآليت:1يتضح من اجلدول )
ازدادت بشـــــــــــــــكل كبري  2004( مليون دينار عام 83816.6) ان حجم الودائع اجلارية بلغت حنو •

 2013( مليون دينار وبلغ عام 172743.0حنو ) 2010ت عام ( إذ بلغ2013-2005للمدة )
( مليون دينــــــــار وحنو 98838.3اىل ) 2014( مليون دينــــــــار مث اخنفض عــــــــام 194495.1)
 %62اىل إمجايل الودائع حنو . وبلغت نســـــــبة الودائع اجلارية 2017( مليون دينار عام 92320.0)

 2014عام  %29خنفضــــــــــــت اىل ا 2013عام  %37وحنو  2010عام  %39وحنو  2004عام 
وبشكل عام فإن متوسط نسبة الودائع اجلارية  2017اىل إمجايل الودائع عام  %40وازدادت لتكون 

 يف مصرف الشرق االوسط. %45اىل إمجايل الودائع بلغت حنو 
( 38076.9حنو ) 2004كانت متذبذبة بني الزايدة والنقصـــــــــــــــان إذ بلغت عام أما ودائع التوفري ف •

( مليون 234014.4بلغت حنو ) 2010اىل إمجايل الودائع، ويف عام  %28نار وبنســـــــــــــبة مليون دي
( مليون دينار بنسبة 152272.9اىل ) 2015اىل إمجايل الودائع اخنفضـت عام  %53دينار بنسـبة 
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وبشـــكل عام  %49بنســـبة  2017( مليون دينار عام 110687.0ىل )اىل إمجايل الودائع وا 48% 
 .%44ئع التوفري اىل إمجايل الودائع قدرت فإن متوسط نسبة ودا

( مليون دينار 8200.0يف حني ان الودائع الثابتة كانت قليلة خالل مدة الدراســــــة، فقد بلغت حنو ) •
( مليون دينار بنسبة 36976.5) بلغت 2010اىل إمجايل الودائع ويف عام  %8بنسبة  2003عام 

مث  %16بنســـــــــــــــبـة  2015مليون دينـار عام  (51785.1اىل إمجايل الودائع ازدادت لتكون ) 8%
وبشـــــكل عام فإن  %11بنســـــبة  2017( مليون دينار عام 23871.0اخنفضـــــت ليكون حجمها )

 .وهي نسبة ضئيلة %11متوسط نسبة الودائع الثابتة اىل إمجايل الودائع ال يتجاوز 
 حتليل سيولة مصرف الشرق األوسط :اثنيا

جتاه املودعني واملستثمرين واملقرتضني تعد مؤشراً ذا أمهية يف جمال  إن القدرة اإليفائية اليومية للمصرف
قياس السيولة، وألجل حتليل السيولة سنركز يف هذا احملور على أهم املعايري النقدية منها، املعيار النقدي، 

 ( ضمن البحث:2ارية، وكما مؤشر يف اجلدول )معيار السيولة اجل
( 2017-2003والسيولة اجلارية ملصرف الشرق األوسط للمدة )( حتليل السيولة النقدية 2جدول )
 مليون دينار

السيولة 

 النقدية

 السنة

إجمالي 

 الودائع

الودائع 

 الجارية

الموجودات 

 النقدية

معيار 

السيولة 

 النقدية 

معيار 

السيولة 

 الجارية 

2003 107665.8 70234.1 50520.3 47% %77 

2004 134661.6 83816.6 73489.2 55% 88% 

2005 259525.3 171708.2 104497.2 40% 61% 

2006 218174.4 124689.3 138600.5 64% 111% 

2007 296452.0 134674.0 174354.4 59% 129% 

2008 396867.4 166822.9 217433.6 55% 130% 

2009 441512.1 183217.0 355744.4 81% 194% 

2010 443733.9 172743.0 343909.6 78% 199% 

2011 447113.0 186188.0 369713.4 83% 199% 

2012 598669.0 256940.0 463908.4 77% 181% 

2013 524606.2 194495.1 422060.5 80% 217% 

2014 340411.8 98838.3 349766.7 103% 354% 

2015 316337.6 112279.6 325310.8 103% 290% 

2016 252280.0 96501.0 329238.4 131% 341% 

2017 226878.0 92320.0 424781.0 187% 460% 
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 %202 %82 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003لفة للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ إعداد خمت

 (:2اجلدول )يتضح من 
( مليون دينار 73489.2حنو ) 2004ان الســيولة النقدية لدى مصــرف الشــرق األوســط بلغت عام  •

( مليون دينـــار عـــام 463908.4واىل ) 2008( مليون دينـــار عـــام 217433.6ارتفعـــت لتكون )
 نة اىل إمجايل الودائع جند أن أعلىوعند املقار  2017( مليون دينار عام 424781.0واىل ) 2012

ومبتوســــــــط للمدة  2005عام  %40وأقل معيار ســــــــيولة  2017عام  %187معيار ســــــــيولة نقدية 
 .%82( حنو 2003-2017)

أما ابلنســــبة ملعيار الســــيولة اجلارية اليت يعرب عنها بنســــبة الســــيولة النقدية اىل الودائع اجلارية فإن أعلى  •
متوسط معيار السيولة وبشكل عام فإن  2005عام  %61معيار وأقل  2017عام  %460نسبة 

 .األوسطوهي نسبة عالية يف مصرف الشرق  %202اجلارية يقدر حنو 
 حتليل العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية ملصرف الشرق األوسط :اثلثا

ل من اجلدول عالقة طردية بني نسبة الرصيد النقدي والسيولة ويستد نسبة الرصيد النقدي: أن هناك .1
 2010نقدي متذبذبة بني الزايدة والنقصــان، وارتفعت بشــكل كبري بعد عام ( أن نســبة الرصــيد ال3)

( وهذه النســــــــــبة جيدة 2017-2003( أثناء املدة )%74.2فقد بلغ متوســــــــــط هذه النســــــــــبة حنو )
 وتعكس قدرة املصرف على مواجهة التزاماته اليومية ويف وقت األزمات.

( نسبة 2017 -2003النقدية ملصرف الشرق األوسط للمدة )ل املؤثرة يف السيولة ( العوام3جدول )
 مئوية.

 المؤشر

 السنة

نسبة الرصيد 

 النقدي

% 

نسبة االحتياطي 

 % القانوني

نسبة السيولة 

 % القانونية

نسبة 

 التوظيف

% 

2003 28.5 12.3 5.4 14.7 

2004 45.3 5.2 3.7 20.7 

2005 35.8 16.9 4.2 8.6 

2006 52.6 17.9 3.3 7.6 

2007 48.9 16.9 5.5 4.7 

2008 42.9 16.9 4.3 3.1 

2009 73.8 19.7 4.3 13.2 

2010 69.3 10.9 3.7 28.7 

2011 69.7 10.6 7.2 35.6 

2012 77.5 11.1 6.3 32.4 

2013 80.5 11.8 10.1 39.2 
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 2014 102 17.2 16.8 55.2 

2015 98 16.3 8.1 45.2 

2016 101 10.0 7.7 38.6 

2017 187 18 9.7 51.3 

 %26.6 %6.7 %14.1 %74.2 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية واحلساابت اخلتامية 
 (.2018-2003للسنوات )

النســــــبة زادت  ترتبط نســــــبة االحتياطي القانوين بعالقة طردية مع الســــــيولة النقدية، فكلما زادت هذه .2
 مقدرة املصرف على الوفاء اباللتزامات املالية اليومية املرتتبة عليه ويف وقت األزمات.

ويتضح ان هناك عالقة طردية وموجبة بني نسبة االحتياطي القانوين والسيولة النقدية وهذا يعين التزام 
 .(2 ،1ادارة املصرف ابالحتياطي القانوين تنفيذاً ملقررات جلنة ابزل )

أن نسب السيولة القانونية متذبذبة بني الزايدة والنقصان  (3)نسبة السيولة القانونية:. يظهر اجلدول  .3
-2003أثناء املدة ) %6.7( فقد بلغت متوســـــــط القدرة للمصـــــــرف 2017-2003خالل املدة )

لالستثمار (، وهذه النسبة تبدو ضئيلة وهذا يشري اىل ضعف حتكم مصرف الشرق األوسط 2017
 تياطياته األولية والثانوية.إبح

وتذبذبت بني  2003عام  14.7( ان هذه النســـــــــــــــبة بلغت حنو 3نســـــــــــــــبة التوظيف: يبني اجلدول ) .4
( وتعكس هذه النســـبة حجم القروض والســـلف فإهنا 2008-2003الزايدة والنقصـــان خالل املدة )

لقروض والســــــــلف ارتفع حجم ا 2010تبدو منخفضـــــــــة اال ان الســـــــــيولة النقدية ارتفعت، وبعد عام 
، 2017عام  51.3واىل  2014عام  %55ابلرغم من اخنفاض حجم الودائع فقد ازدادت لتكون 

وبلغ متوســـط النســـبة  2010وهذا يعين أن القروض والســـلف ازدادت بشـــكل كبري مقارنة ابملدة قبل 
القروض وهي نســــــــــبة قد تكون ضــــــــــئيلة واليت تعكس حجم  %26.6( حنو 2017-2003للمدة )
 املقدمة من قبل املصرف أو توظيف ودائعه وتوجيهها حنو االستثمارات أو اإلقراض. والسلف

تحليل هيكل الودائع املصرفية والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة يف : املطلب الثاني
 املصرف التجاري العراقي

مصرف التجاري العراقي ؤثرة فيها لليتناول هذا املطلب حتليل هيكل الودائع والسيولة النقدية العوامل امل
 وكما أييت:
 التحليل النوعي هليكل الودائع املصرفية :أوالا 

يشري هذا التحليل اىل تصنيف الودائع حبسب أنواعها الرئيسة املعروفة اىل )ودائع جارية، ودائع توفري، 
ا التصنيف من وملا يقدمه هذودائع اثبتة(، وابلنظر لالختالف الكبري بني هذه الودائع كما تبني سابقًا 

مؤثرات مهمة تتعلق ابلتكاليف واالداء واالحتياطيات املطلوبة وأسعار الفائدة اليت يتحملها املصرف وغريها. 
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ومن خالل متابعة وحتليل  (20)إذ أن هناك اختالفات رئيسة واضحة بني هذه األنواع والثالثة من الودائع.
ودائع املصرفية وألمهية النسبية لكل نوع من الودائع وكما طور يف حجم الالودائع نوعياً ميكن التعرف على الت

 ( ضمن البحث:4مبني يف اجلدول )
-2003( حجم الودائع وتوزيعها النوعي وأمهيتها النسبية للمصرف التجاري العراقي للمدة )4جدول )

2017) 
نوع 

 الودائع

 السنة

الودائع 

 الجارية

االهمية 

 النسبية

% 

االهمية  التوفيرودائع 

 نسبيةال

% 

االهمية  الودائع الثابتة

 النسبية

% 

 إجمالي الودائع

2003 20,196.0 87% 2,694.2 12% 375.0 2% 23265.2 

2004 27,492.0 90% 2,87602 9% 315.0 1% 30683.2 

2005 73,038.2 93% 4,747.8 6% 19.2 1% 77799.0 

2006 62,651.6 90% 4,859.3 7% 1,736.7 3% 69247.6 

2007 69,973.4 81% 14,220.2 16% 2,582.1 3% 86775.6 

2008 35,653.2 42% 22,173.2 26% 27,442.5 32% 85268.9 

2009 28,022.7 35% 24,187.2 30% 27,599.3 35% 79889.9 

2010 32,791.0 45% 23,343.2 32% 16,387.7 23% 72521.9 

2011 35,237.0 33% 25,190.3 33% 25,723.5 34% 76150.8 

2012 56,347.3 55% 28,565.8 28% 17,707.5 17% 102620.6 

2013 32,686.6 37% 31,400.3 36% 23,474.2 27% 87561.7 

2014 39,045.7 34% 36,486.5 32% 39,626.8 34% 115159.0 

2015 16,437.1 19% 33,574.3 40% 34,729.3 41% 84740.6 

2016 83,578.7 71% 32,611.0 28% 1,014.9 1% 117204.6 

2017 84,939.0 72% 31,789.4 27% 1,106.5 1% 117834.9 

  %17  %25  %58 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ 

 ( اآليت:4يتضح من اجلدول )
ئع اجلارية يف حالة تذبذب بني الزايدة والنقصــــــــــــــان اىل إمجايل الودائع يف املصــــــــــــــرف التجاري ان الودا •

( 73032.2ارتفعــت لتصــــــــــــــــل اىل ) 2003( مليــار دينــار عـام 20196.0العراقي، إذ بلغــت حنو )
مث ازدادت الودائع  2015عام  16437.1ابالخنفاض لتصل اىل ، مث بدأت 2005مليار دينار عام 

. وقد بلغت أعلى نســــــــبة للودائع اجلارية 2017( مليار دينار عام 84939.0ل حنول )اجلارية لتصــــــــ
                                                        

 .160عبدالسالم لفتة عزيز، إدارة املصارف وخصوصية العمل املصريف، مصدر سابق، ص -20
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 %58مبتوســـط قدره  2015عام  %19وأقل نســـبة حنو  2005عام  %93اىل إمجايل الودائع حنو  
 من إمجايل الودائع.

حنو  ودائع التوفري ازدادت بشــــكل كبري يف املصــــرف التجاري العراقي فقد بلغتيشــــري اجلدول اىل أن  •
واىل  2009( مليـــار دينـــار عـــام 24178.2لتصـــــــــــــــــل اىل ) 2003( مليـــار دينـــار عـــام 2694.2)
. أما 2017( مليار دينار عام 31789.4اخنفضـــــــــــــــت اىل ) 2015( مليار دينار عام 33574.3)

وأعلى نســـــبة حنو  2005عام  %6دائع فقد بلغت أقل نســـــبة حنو نســـــبة ودائع التوفري اىل إمجايل الو 
 (.2017-2003أثناء املدة ) %25إمجايل الودائع ومبتوسط قدره عام من  40%

يشـــــري اجلدول اىل أن الودائع الثابتة يف املصـــــرف العراقي التجاري تبدو متفاوتة بني الزايدة والنقصـــــان  •
( مليار دينار 27599.3ازداد ليكون حنو ) 2004 مليون دينار عام 315.0وان حجمها بلغ حنو 

 1106.5لتكون حنو  2017اخنفض بشكل كبري عام  2015( عام 34729.2واىل ) 2009عام 
، 2016عام  %1( اخنفضـــــــــــــت اىل %41مليار دينار وان أعلى نســـــــــــــبة اىل إمجايل الودائع بلغت )

2017. 
ليكون  2003مليون دينار عام  23265.2ن إن إمجايل الودائع ازداد يف املصرف التجاري العراقي م •

 .2017( عام 117834.9الودائع ليكون )وارتفع حجم  2009عام  79809.9
لودائع  %25، و %58املرتبة االوىل إذ بلغ املتوســــــط حنو  توبشــــــكل عام فإن الودائع اجلارية احتل •

 للودائع الثابتة. %17التوفري وحنو 
 العراقي:حتليل سيولة املصرف التجاري  :اثنيا

قيق التالؤم بني املبالغ املودعة واملبالغ قدرة املصرف على االحتفاظ ابلودائع يف أي وقت، حبيث ميكن حت
املسحوبة، فضاًل عن عدم تفويت فرص ممكنة للربح واذا كان األمر كذلك فإن الفكر املصريف احلديث مل 

 (21)جعلها حمدداً من حمددات عمله. تعد فيه السيولة املصرفية هدفاً رئيساً من أهداف املصرف بل
للسيولة  Standard Cashاس سيولة املصرف مها املعياري النقدي ومن املعايري املعتمدة يف جمال قي

 على جمموع ودائع املصرف، أي: (Cash Assets)الذي يعتمد على قسمة املوجودات النقدية 
 املوجودات النقدية

 100×  ------------------=  املعيار النقدي
 إمجايل الودائع

ع يف املوجودات النقدية أو وجود اخنفاض يف حجم أي أن ارتفاع هذه النسبة يشري اىل وجود ارتفا 
 ودائع املصرف، والعكس صحيح.

ونظرًا خلشية املصارف على سيولتها املقابلة اللتزاماهتا أمام املودعني تلجأ اىل معيار أشد حتفظًا هو 
ة ( الذي يعتمد على قسمة املوجودات النقديOngoing Liquidity Standard)عيار السيولة اجلارية م

                                                        
 .175عبدالسالم لفتة عزيز، إدارة املصارف، مصدر سابق، ص -21
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للمصرف آنفة الذكر على ودائعه اجلارية لقياس قدرة املصرف على مواجهة التزامات السحب من الودائع 
 (22)أو الودائع عند الطلب وفق الصيغة اآلتية: (Current Deposits)اجلارية 

 فات النقديةاملصرو 
 100×  ------------------معيار السيولة اجلارية = 

 الودائع اجلارية
اع هذه النسبة مؤشرًا على ارتفاع قدرة املصرف على سداد التزاماته أمام املودعني والعكس ويعد ارتف

ما مدرج (، ك5صحيح. وميكن مالحظة معيار السيولة النقدية، ومعيار السيولة اجلارية من خالل اجلدول )
 ضمن البحث، للمصرف التجاري العراقي.

( 2017-2003رف التجاري العراقي للمدة )( حتليل مؤشرات السيولة املصرفية للمص5جدول )
 مليون دينار

السيولة 

 النقدية

 السنة

إجمالي 

 الودائع

الودائع 

 الجارية

الموجودات 

 النقدية

معيار السيولة 

 النقدية

معيار السيولة 

 الجارية

2003 23265.2 20196.0 25226.9 65% 75% 

2004 30683.2 27492.0 18464.8 63% 71% 

2005 77799.0 73032.2 73032.2 140% 149% 

2006 69247.6 62651.6 31861.5 46% 51% 

2007 86775.6 69973.4 35405.3 41% 51% 

2008 85268.9 35652.2 48778.9 58% 137% 

2009 79809.9 28022.7 23171.6 29% 83% 

2010 72521.9 32791.0 42783.2 59% 131% 

2011 76150.8 25237.0 108924.3 143% 432% 

2012 102620.6 56347.3 137403.2 134% 244% 

2013 87561.7 32686.6 191803.9 219% 587% 

2014 115159.0 39045.7 134597.7 117% 345% 

2015 84740.6 16437.1 145373.6 172% 885% 

2016 117204.6 83578.7 116210.9 99% 139% 

2017 117834.9 84939.0 123412.6 105% 145% 

 %235 %100 سطالمتو

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003خمتلفة للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ إعداد 

 (:5يتضح من اجلدول )

                                                        
 .174-173السابق، ص.ص  هفسن املصدر -22
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التجاري حيتفظ  يف املصرف التجاري وهذا يعين ان املصرف %100ان معدل معيار السيولة النقدية  •

 بسيولة نقدية كبرية أو عدم قدرته على توظيفها بشكل صحيح.
عام  %587تكون ل 2006عام  %51يشــــــــــري معيار الســــــــــيولة اجلارية اىل ارتفاع هذه النســــــــــبة من  •

( وهذا يعين ان هناك قدرة للمصــــــــــرف 2017-2003( أثناء املدة )%235ومبعدل قدره ) 2013
 .2017-2003ية أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني اثناء املدة على االيفاء ابلتزاماته اليوم

 حتليل العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي :اثلثا
تناول الباحث أهم العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي متمثلة )ابلرصيد 

، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف( وميكن حتليل هذه املؤشرات النقدي، نسبة االحتياطي القانوين
 ( وكاآليت:6رف التجاري العراقي من خالل اجلدول )للمص

عام  %39ارتفعت لتكون  2003عام  %29.5هذه النســـــــــبة حنو  نســـــــــبة الرصـــــــــيد النقدي: بلغت .1
للمدة  %121.3مبتوســــــط مقداره  2017عام  %390وحنو  2014عام  %116.9واىل  2010

أمام املودعني واملســـــتثمرين  (. وهذا يشـــــري اىل قدرة املصـــــرف على االيفاء ابلتزاماته2003-2017)
 واملقرتضني يومياً ويف وقت األزمات.

عام  %31.6ارتفعت اىل  2003عام  %9.8النســــــــــبة حنو  نســــــــــبة االحتياطي القانوين: بلغت هذه .2
أثناء  %63.6مبتوسـط مقداره  2017عام  %87اخنفضـت اىل  2014عام  %122واىل  2010
على مواجهة خماطر السيولة املصرفية فضالً عن  (. وهذا يعكس قدرة املصرف2017-2003املدة )

 قدرة املصرف على مواجهة االلتزامات اليومية وااللتزامات يف أوقات األزمات.
( 2017 -2003ة )( العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي للمد6جدول )
 نسبة مئوية.
نسبة 

 التوظيف%
نسبة السيولة 

 القانونية%
االحتياطي  نسبة

 القانوين%
نسبة الرصيد 

 النقدي%
 املؤشر
 السنة

10.3 3.5 9.8 29.5 2003 
19.6 4.2 4.6 31.9 2004 
23.4 2.9 0.0 117.0 2005 
24.9 3.8 16.8 31.6 2006 
15.7 3.6 11.9 26.6 2007 

7.4 5.1 27.6 35.4 2008 
5.4 19.4 12.7 18.7 2009 
6.3 31.5 31.6 39.0 2010 
0.7 31.3 87.3 97.0 2011 
2.3 42.0 252.9 133.9 2012 
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4.5 53.2 178.0 219.0 2013 
6.2 29.8 122.1 116.9 2014 

10.7 28.5 124.6 460.4 2015 
8.9 22.0 87.8 362.0 2016 
9.2 23.5 87.7 390.0 2017 

 املتوسط 121.3% 63.6% 19.62 10.8
واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية املصدر: اجلدول من عمل الباحث 

 .(2017-2003للمصرف التجاري العراقي/ إعداد خمتلفة للسنوات )
ن ارتفعت لتكو  2008عام  %5.1وحنو  2003عام  %13.5نســـــبة الســـــيولة القانونية: بلغت حنو  .3

. وبشـــــــــكل 2017 عام %23.5اخنفضـــــــــت اىل  2014عام  %29.8وحنو  2010عام  31.5%
عام فإن االحتياطات االولية والثانوية تفوق حجم الودائع. وهذا يعكس ان املصرف التجاري العراقي 

 يستطيع التحكم ابحتياجاته األولية والثانوية.

ارتفعت لتكون  2003عام  %10.3و ( أن بلغت هذه النســبة حن6) نســبة التوظيف: يشــري اجلدول .4
وارتفعت  2014عـام  %6.2واىل  2010عـام  %5.4مث اخنفضــــــــــــــــت لتكون  2005عـام  23.4

(. وان نســـــــــبة 20017-2003( أثناء املدة )%10.8مبتوســـــــــط قدره ) 2017عام  %9.2لتكون 
 ر.التوظيف للموارد لديه أقل من مصرف الشرق األوسط لالستثما

ثار المباشرة لمؤشرات السيولة النقدية للمصرف المبحث الثالث: تقدير اال

 هاوتحليل التجاري العراقي ومصرف الشرق االوسط

املطلب األول: أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ومعدل العائد 
 التجاري العراقيعلى حق امللكية للمصرف 

العتماد على االحندار اخلطي املتعدد وتقديرها املبحث بناء مناذج قياسية ابتناول الباحث يف هذا 
، ونسبة 1Xواختبار معنوية عالقات االرتباط والتأثري ملؤشرات السيولة النقدية متمثلة بـ)نسبة الرصيد النقدي 

( يف معدل العائد على املوجودات 4X، ونسبة التوظيف 3X، ونسبة السيولة القانونية 2Xاالحتياطي القانوين 
)1(Y2ل العائد على حق امللكية ، ومعدY واليت تعد أهم املؤشرات لقياس رحبية وكفاءة وفاعلية املصرف ،

 التجاري العراقي.
 أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات للمصرف التجاري العراقي: :أوالا 

، ونسبة 1Xصيد النقدي مؤشرات السيولة النقدية متمثلة )بنسبة الر  تضمن االمنوذج املقدر حتليل
( كمتغريات مستقلة يف معدل 4X، ونسبة التوظيف 3X، ونسبة السيولة القانونية 2Xاالحتياطي القانوين 

 (.7كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف اجلدول )  1Yالعائد على املوجودات 
 ات للمصرف التجاري العراقيلسيولة النقدية يف معدل العائد على املوجود( أثر مؤشرات ا7جدول )

�̂�1=1.073+0.00X1-0.028X2+0.153X3-0.013X4 
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قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة معامل 
 iBبيتا 

T احملتسبة Sig. 
F 

 احملتسبة
Sig.  االرتباطr 

معامل 
التحديد 

2R 
D.W 

1X 

1.073 

0.000 -0.102 0.921 

5.343 0.014 0.825 0.68 3.049 2X -0.028 -2.464 0.033 
3X 0.153 3.363 0.007 
4X -0.013 -0.223 0.828 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 ( اآليت:7يتضح من االمنوذج املقدر يف اجلدول )
يؤدي اىل تغري يف معدل العائد على  بوحدة واحدة فإن ذلك لن 1Xاذا فعلنا نســـــبة الرصـــــيد النقدي  •

( مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا فعلنا نســـــبة االحتياطي القانوين 0.00املوجودات ألن األثر )
( -0.028بوحدة واحدة فإن ذلك ســـيؤدي اىل اخنفاض معدل العائد على املوجودات مبقدار االثر )

ا نســــــــــبة الســــــــــيولة القانونية مبقدار وحدة واحدة فإن ذلك مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. أما اذا رفعن
( وحــدة مع بقــاء العوامــل 0.153 زايدة معــدل العــائــد على املوجودات مبقــدار األثر )ســـــــــــــــيؤدي اىل

األخرى اثبتة. يف حني اذا زيدان نســـــبة التوظيف مبقدار وحدة واحدة فإن ذلك ســـــيؤدي اىل اخنفاض 
 ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة.-0.013معدل العائد على املوجودات مبقدار )

، ونســـبة 2Xفإن نســـبة االحتياطي القانوين  tوية املعلمات املقدرة من خالل اختبار أما من انحية معن •
( 0.033احملتسبة ) tلقيمة  P. valueالسيولة القانونية هلا أتثري يف معدل العائد على املوجودات ألن 

م وعليه نرفض فرضية العد %5وهي أقل من املستوى املعنوي  3Xتغري ( للم0.007وحنو ) 2Xملتغري 
)0(H ( 2لكل من املتغريX ،3X واليت تؤكد على عدم وجود عالقة أتثري، ونقبل الفرضـــــــــــــــية البديلة )
)1(H ( 2اليت تؤكد وجود عالقة أتثري معنوية للمتغريX ،3X يف معدل العائد على املوجودات. أما )

احملتســـــــــــــــبة قدرت  tلقيمة  P. valueوذلك ألن  Y)1(( فليس هلا أتثري معنوي يف 1X ،4Xاملتغريين )
وعليه نقبل فرضـــــــــــــية العدم  %5( على التوايل وهي أكرب من املســـــــــــــتوى املعنوي 0.828(، )0.90)
)0(H ( 1ونرفض الفرضـــــــــية البديلة اليت تؤكد وجود عالقة أتثري للمتغريX ،4X يف معدل العائد على )

 صرف التجاري العراقي.املوجودات للم
ة ارتباط وأتثري ملؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات نستنتج مما سبق أن هناك عالق

يف معدل العائد على  3Xونسبة السيولة القانونية  X)2(وان أكثر املتغريات أتثرياً نسبة االحتياطي القانوين 
 املوجودات للمصرف التجاري العراقي.

 لى حق امللكية للمصرف التجاري العراقيأثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد ع :ياا اثن
( كمتغريات 1X ،2X ،3X، 4Xخصص هذا االمنوذج لتقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية )

 (.8اجلدول ) كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف  Y)2(مستقلة يف معدل العائد على حق امللكية 
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 النقدية يف معدل العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي( أثر مؤشرات السيولة 8جدول )
�̂�2=9.500-0.09X1-0.055X2+0.145X3-0.187X4 

 
قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1X 
9.500 

-0.009 -0.623 0.547 
0.806 0.548 0.494 0.244 1.018 2X -0.055 -0.948 0.366 

3X 0.145 0.633 0.541 
4X -0.187 -0.660 0.524 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 در اآليت:يتضح من االمنوذج املق
بوحدة واحدة فإن ذلك ســـــيؤدي اىل ختفيض معدل العائد على  1Xاذا زيدان نســـــبة الرصـــــيد النقدي  •

مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا زيدان نســــــبة ( وحدة -0.009مبقدار األثر ) Y)2(حق امللكية 
على حق امللكية  بوحدة واحدة فإن ذلك ســــــيؤدي اىل اخنفاض معدل العائد 2Xاالحتياطي القانوين 

( وحدة مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف حني اذا فعلنا نســـــــــــــــبة الســـــــــــــــيولة -0.055مبقدار االثر )
ك ســـــــــــــــيؤدي اىل زايدة معـدل العـائـد على حق امللكيـة مبقـدار القـانونيـة مبقـدار وحـدة واحـدة فـإن ذلـ

بوحدة واحدة  4Xوظيف ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة. بينما اذا فعلنا نســـــــــــــــبة الت0.145)
( وحدة مع -0.187معدل العائد على املوجودات مبقدار األثر ) 2Yفإن ذلك ســـــــــيؤدي اىل اخنفاض

 بقاء العوامل األخرى اثبتة.
، 1Xاحملتسبة جلميع املتغريات املستقلة ) tلقيم  P. valueانحية معنوية املعلمات املقدرة تشري أما من  •

2X ،3X، 4X0.366، 0.541، 0.524إذ قدرت بنحو ) %5ســـــتوى املعنوي ( أبهنا أكرب من امل ،
اليت تؤكد أن ليس هناك عالقة أتثري، ونرفض  H)0(( على التوايل، وعليه نقبل فرضــــــــية العدم 0.517

 اليت تؤكد وجود عالقة أتثري. H)1(الفرضية البديلة 
 %5رب من املستوى املعنوي وهي أك F=0.806تبار أما املعنوية االمجالية لالمنوذج املقدر يعكسها اخ •

وهذا يشري اىل أن االمنوذج املقدر غري معنوي، وان مؤشرات السيولة النقدية أتثريها ضعيف يف معدل 
 العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي.

يف معنوية يف التأثري  نستنتج مما سبق أن االمنوذج املقدر غري معنوي وان مؤشرات السيولة النقدية غري
 معدل العائد على حق امللكية وهذا يعكس عدم كفاءة وفاعلية ادارة املصرف التجاري العراقي. Y)2(املتغري 
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تقدير وتحليل مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات : املطلب الثاني 
 العراقي لالستثمارومعدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط 

طلب لتقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية )كمتغريات مستقلة( بـ)نسبة الرصيد خصص هذا امل
( يف معدل 4L، ونسبة التوظيف 3L، ونسبة السيولة القانونية 2L، ونسبة االحتياطي القانوين 1Lالنقدي 

ي املتعدد ، ابستخدام االحندار اخلط2Kة ، ومعدل العائد على حق امللكيK)1(العائد على املوجودات 
واختبار النماذج املقدرة ملعرفة مدى معنوية عالقات االرتباط والتأثري ملصرف الشرق األوسط العراقي 

، t-testلالستثمار، واختبار مدى معنوية هذه املؤشرات املستقلة يف املتغري التابع ومن هذه االختبارات )
test-F واالرتباط ،r2ل التحديد ، ومعامRات نظام ( وفق نظام ومعطي(SPSS). 

أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف الشرق األوسط  :أوالا 
 العراقي لالستثمار:

، 1Lتضمن االمنوذج املقدر تقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية متمثلة )بنسبة الرصيد النقدي 
( كمتغريات مستقلة يف 4L، ونسبة التوظيف 3Lلقانونية ، ونسبة السيولة ا2Lونسبة االحتياطي القانوين 

 (.9در يف اجلدول )كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املق  1Kمعدل العائد على املوجودات 
( أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف الشرق األوسط 9جدول )

 العراقي لالستثمار
�̂�1=4.352+0.016L1-0.146L2+0.115L3-0.079L4 

 
قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1L 
4.352 

0.016 1.457 0.176 
2.454 0.114 0.704 0.50 2.278 2L -0.146 -1.972 0.077 

3L 0.115 0.967 0.357 
4L -0.079 -2.106 0.061 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 ( اآليت:9يتضح من االمنوذج املقدر يف اجلدول )
بوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــيؤدي اىل زايدة معدل العائد على  1Lاذا فعلنا نســـــــــــبة الســـــــــــيولة النقدية  •

( مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا فعلنا نســــبة االحتياطي 0.016مبقدار األثر ) 1Kاملوجودات 
( وحدة مع -0.146مبقدار االثر ) 1Kبوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــــــيؤدي اىل ختفيض  2Lالقانوين 

 1Kبوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــــــيؤدي اىل زايدة  L)3(حني اذا فعلنا  بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف
مبقدار وحدة واحدة فإن  L)4(( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة. بينما اذا فعلنا 0.115)مبقدار 

 ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة.-0.079مبقدار األثر ) 1Kذلك سيؤدي اىل ختفيض 
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نستنتج مما سبق أن مؤشرات السيولة النقدية ترتبط بعالقة موجبة وقوية مع معدل العائد على 
 .%50ولكنه مقبول معدل العائد على املوجودات قد ال يتجاوز  اً ودات، وأن هناك أتثري املوج

نقدية يف معدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط أثر مؤشرات السيولة ال :اثنياا 
 العراقي لالستثمار

غريات مستقلة يف ( كمت1L ،2L ،3L، 4Lتناول هذا االمنوذج املقدر أتثري مؤشرات السيولة النقدية )
 (.10كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف اجلدول )  K)2(معدل العائد على حق امللكية 

( أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط 10ل )جدو 
 العراقي لالستثمار

�̂�2=46.229+0.033L1+1.141L2-0.823L3-1.700L4 

 
يمة ق

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1L 
46229 

0.033 0.288 0.779 
6.371 0.08 0.847 0.718 2.009 2L 1.141 0.921 0.379 

3L -0.823 -2.103 0.062 
4L -1.302 -1.700 0.120 

( ومعطيات 1ل من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )املصدر: اجلدو 
 SPSSنظام 

 يتضح من االمنوذج املقدر اآليت:
مبقدار  K)2(بوحدة واحدة فإن ذلك ســــــــــــيؤدي اىل زايدة معدل العائد على حق امللكية  1Lاذا زيدان  •

بوحــدة واحــدة فــإن ذلــك  2Lاذا فعلنــا  ( وحــدة مع بقــاء العوامــل االخرى اثبتــة، أمــا0.033األثر )
 3L( وحدة مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف حني اذا زيدان 1.141مبقدار ) K)2(سيؤدي اىل زايدة 

( وحــدة مع بقــاء العوامــل -0.823مبقــدار ) K)2(بوحــدة واحــدة فــإن ذلــك ســـــــــــــــيؤدي اىل ختفيض 
مبقدار  2Kدة فإن ذلك سيؤدي اىل ختفيضبوحدة واح 4Lاألخرى اثبتة. أما اذا زيدان نسبة التوظيف 

 قاء العوامل األخرى اثبتة.( وحدة مع ب-1.302)
نستنتج مما سبق أن االمنوذج املقدر معنوي التأثري، وان هناك عالقة ارتباط معنوية وذات داللة احصائية 

قدرة واليت تعكس بني مؤشرات السيولة النقدية ومعدل العائد على حق امللكية فضاًل عن ان املعلمات امل
مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار قد تكون ذات كفاءة األثر غري معنوية، وبشكل عام فإن ادارة 

 .وفاعلية يف إدارة املصرف
 النتائج والتوصيات

 توصل الباحث اىل النتائج االتية:
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حظ أن املصــــــــــــارف على الرغم من األوضــــــــــــاع غري الطبيعية اليت مير هبا القطاع املصــــــــــــريف العراقي، نال .1 
ي واملصــــــرف التجاري العراقي( تتمتع برأس مال قوي التجارية )منها مصــــــرف الشــــــرق األوســــــط العراق

 ولكن سوء عمليات االشراف والرقابة الداخلية والضبط الداخلي أدى اىل إخفاقها.
ر بلغ ان معدل إقراض الودائع اىل إمجايل الودائع قليلة ملصــــــــرف الشــــــــرق األوســــــــط العراقي لالســــــــتثما .2

جيه الودائع حنو اإلقراض وهذه النســـبة وهذا يعكس ضـــعف ادارة املصـــرف يف تو  %31املتوســـط حنو 
 -2003للمــدة ) %15أكرب من معــدل اإلقراض يف املصـــــــــــــــرف التجــاري، إذ بلغ املتوســـــــــــــــط هلــا 

2017.) 
قي ان نســبة توظيف الودائع حنو االســتثمارات والقروض ارتفعت بشــكل كبري للمصــرف التجاري العرا .3

( بينما مصرف 2017-2003للمدة ) %172وحقق توظيفاً مرتفعاً ألموال املصرف بلغ متوسطها 
، وبشـــــكل عام فإن ادارة املصـــــرف للمصـــــرفني ســـــعت اىل %51الشـــــرق األوســـــط فإن املتوســـــط بلغ 

 توظيف أموال املصرف كقروض واستثمارات الذي انعكس على اخنفاض حجم الودائع للمصرفني.
وارتفعت بنســـب  النقدي ملصــــرف الشــــرق األوســــط متذبذب بني الزايدة والنقصــــان ان نســــبة الرصــــيد .4

، ويعود ذلك اىل توجيه املصـــــــرف ألمواله حنو %74.2حمققة متوســـــــط منو مقداره  2009عالية بعد 
القروض واالســـــــــتثمارات والســـــــــلف وتوظيف الودائع وهي نســـــــــبة جيدة تعكس قدرة املصـــــــــرف على 

العراقي فقد  ام املودعني واملســـــــــتثمرين واملقرتضـــــــــني. أما املصـــــــــرف التجاريمواجهة التزاماته اليومية أم
وهي تفوق نســـــبة الرصـــــيد النقدي ملصـــــرف  %121.3حقق متوســـــط نســـــبة الرصـــــيد النقدي قدرها 

الشرق األوسط وهذا يعين ان قدرة ادارة املصرف على توفري السيولة النقدية قد تفوق مصرف الشرق 
 .االوسط العراقي لالستثمار

الســيولة النقدية وهذا يعكس قدرة املصــرف  نســبة االحتياطي القانوين ترتبط بعالقة طردية وموجبة مع .5
وهي أعلى  %64التجاري على مواجهة خماطر الســيولة والتزاماته اليومية إذ بلغ متوســط هذه النســبة 

 -2003) للمدة %14من نســبة االحتياطي القانوين ملصــرف الشــرق األوســط إذ بلغ املتوســط حنو 
2017.) 

اري العراقي واليت تعرب عن قدرة االحتياطيات االولية تشـــــــري نســـــــبة الســـــــيولة القانونية للمصـــــــرف التج .6
والثانوية )األرصــدة النقدية واألرصــدة شــبه الســائلة( على الوفاء اباللتزامات أمام املودعني واملســتثمرين 

( وهي أعلى من متوســــط 2017 -2003للمدة ) %20واملقرتضــــني، إذ قدر متوســــط النســــبة حنو 
 (.2017 -2003للمدة ) %7اقي لالستثمار اليت بلغت النسبة ملصرف الشرق األوسط العر 

من خالل حتليل مؤشــــرات الرحبية متمثلة مبعدل العائد على املوجودات وعلى حق امللكية للمصــــارف  .7
ملصرف الشرق  %2.18عينة الدراسة إذ يتضح أن متوسط معدل العائد على املوجودات ال يتجاوز 

ف قياســــاً حبجم االصــــول لدى املصــــرف وذلك ( وهو عائد ضــــعي2017 -2003األوســــط للمدة )
لضـــعف توظيفه يف اســـتثمارات أو تســـهيالت ائتمانية وهذا يعكس ضـــعف كفاءة االدارة يف مصـــرف 

 وهي نسبة تبدو %16الشرق األوسط، أما معدل العائد على حق امللكية يشري متوسط النسبة حنو 
 ايدة أرابح املالكني.ضعيفة ملصرف الشرق األوسط يف توظيف حق امللكية خلدمة وز 
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وال  %3.5أما املصرف التجاري العراقي فإن معدل العائد على املوجودات يبدو ضعيفًا قدرت حنو 
 تتناسب مع األصول املتوفرة يف املصرف بسبب ضعف التسهيالت املصرفية املقدمة من قروض واستثمارات.

 -2003أثناء املدة ) %6جاوز ا مؤشر معدل العائد على حق امللكية فهو اآلخر ضعيف ال يتأم
( وهذا يعين أن صايف الربح قليل مع ارتفاع حقوق امللكية وهذا يعكس ضعف االدارة يف استثمار 2017

 رؤوس األموال يف مشروعات أو اخنفاض القروض والتسهيالت واالستثمارات اليت يقدمها املصرف.
دية يف معدل العائد على املوجودات يف توجد عالقات ارتباط وأتثري معنوية ملؤشـــــــــــرات الســـــــــــيولة النق .8

ونســــــبة الســــــيولة  1Xاملصــــــرف التجاري العراقي وان أكثر املؤشــــــرات أتثرياً نســــــبة االحتياطي القانوين 
 يف معدل العائد على املوجودات. 3Xالقانونية 

احصــــائية يف الســــيولة النقدية غري معنوية وليســــت ذات داللة توجد عالقات ارتباط وأتثري مؤشــــرات  .9
 معدل العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي.

توجد عالقة ارتباط وأتثري معنوية وذات داللة احصـــــــائية ملؤشـــــــرات الســـــــيولة النقدية يف معدل العائد  .10
 على املوجودات ملصرف الشرق األوسط.

قدية يف معدل العائد نوية وذات داللة احصـــــــائية ملؤشـــــــرات الســـــــيولة النتوجد عالقة ارتباط وأتثري مع .11
 r = %85 ،2Rعلى حق امللكية ملصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار، إذ بلغ معامل االرتباط 

 =72%. 
 التوصيات

بعد اكمال الدراسة على عينيت البحث ومراقبة أتثري السيولة النقدية لكل منهما فقد توصل الباحث 
 اىل مجلة من التوصيات، ندرج امهها:

مام ادارة املصــــــــارف عينة الدراســــــــة يف زايدة النقد يف الصــــــــندوق والبنك املركزي مبختلف ضــــــــرورة اهت .1
األرصــــــدة الســــــائلة وشــــــبه الســــــائلة مبقدار يزيد على حجم الودائع وما يف حكمها مع االلتزام بنســــــبة 

الً عن زايدة حجم االقراض والســـــــــــــــلف وتوجيه البنك املركزي فضـــــــــــــــاالحتياطي القانوين الذي حيدده 
 األموال حنو االستثمارات للحصول على العوائد. رؤوس

ضــــــــــرورة اعتماد املصــــــــــارف التجارية عينة الدراســــــــــة اســــــــــرتاتيجية قابلة للتجديد واالبتكار من خالل  .2
خلدمة االهتمام ابلبحث والتطوير ودراســـات حول اجلدوى االقتصـــادية لتقومي االداء وفق مواصـــفات ا

 العاملية.املصرفية 
ضــرورة اهتمام املصــارف عينة الدراســة ابلتطورات املصــرفية احلديثة ســيما الوســائل االلكرتونية احلديثة  .3

يف االيداع واالقرتاض واالئتمان ومنح السلف واالستثمارات مع توفري وسائل إعالن مربجمة على وفق 
 الدولية جلذب املودعني.اسرتاتيجيات املصارف 

ابية واملودعني من خالل احملافظة على نســـبة من النقد كســـيولة نقدية دة ثقة كل من الســـلطات الرقزاي .4
بعض االســتثمارات شــبه الســائلة لتاليف االزمات اليومية واملخاطر الداخلية والتحدايت واحملافظة على 

 اخلارجية.
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لية ط ابلسياسات النقدية واملاضرورة اهتمام االدارة املصرفية للمصرف التجاري العراقي والشرق األوس .5 
االيفائية اليومية ويف وقت األزمات وذلك ابدخال االدارةاملصـــــــــــــــرفية بدورات من خالل تعزيز القدرة 

تطويرية لتجنب املخاطر من خالل تطبيق مجيع الشــــروط واملعايري الدولية ابعتبارصــــمام األمان وتاليف 
 قدي وحجم القروض والسلف.املخاطر الداخلية من حيث التمويل واالئتمان الن
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دراسة -االبتكاري في تعزيز جودة الخدمة التأمينية أثر التسويق 

ميدانية على موظفي شركة التامين العراقية في محافظات الفرات االوسط 

 -بالء، نجف()بابل، كر

The impact of innovative marketing on the quality of 

insurance service -practical study on the employees of 

the Iraqi insurance company Alforat Alawsat 

governorates (Babylon, Karbala, Najaf)- 
  .Hanwah H. AhmedAssist. Lect               (1) هنوه حسين احمدم.م 

 مستخلصال

جودة اخلدمة  تعزيز يف يلعبه التسويق االبتكاري الذي الدور على التعرف اىل البحث هذا يهدف
 اعداد مت البحث واهداف البحث فرضية لتنفيذ وفقا ،األوسطالتأمينية يف شركة التامني العراقي يف الفرات 

 تضمن الثاين واحملور للعينه الدميوغرايف التوزيع تناول لاالو  احملور حماور ةثالث من ةمكون استبيان استمارة
 مقياس استخدام مت حيث جودة اخلدمة التأمينية ابعاد تضمن فقد الثالث اما ،التسويق االبتكاري ابعاد

Lekert (108والبالغة ) البحث عينة على االستمارة توزيع مت كذلك  البحث متغريات لقياس اخلماسي 
 حتليل يف ،spss برانمج استخدام مت حيث (%97) االستجابة كانت  وبذلك (105اسرتداد) ومت موظف

امهها ان قلة الوعي التاميين و ثقافة التامني كذلك  كان  النتائج من جمموعة اىل التوصل مت وقد البياانت
ائية م بني شركات التامني والزبون تطلب وبشكل ُملح زايدة احلمالت الرتوجيية والدعاضعف الثقة بشكل ع

خدمة للزبون حول انواع التامني املقدم من قبل الشركة بطرق مبتكرة وفريدة تساعد على تقدمي افضل 
كذلك االستفادة من التجارب االقليمية والعاملية يف هذا القطاع احليوي يف بناء ميزة تنافسية تساعدها يف 

 .النمو واالستمرار بشكل افضل

                                                        
 الديوانية.املعهد التقين  /جامعة الفرات االوسط التقنية -1
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 اري، اخلدمة التأمينية، موظفي شركة التامني.الكلمات املفتاحية: التسويق االبتك 
Abstract 
This research aims to identify the role played by innovative marketing in 

enhancing the quality of insurance service in the Iraqi insurance company in 

the middle Euphrates in accordance with the implementation of the research 

hypothesis and research objectives have been prepared a questionnaire 

consisting of three axes the first axis addressed the demographic distribution 

of the sample and the second axis ensure dimensions of innovative 

marketing either The third included the dimensions of the quality of the 

insurance service, where the Likert scale was used to measure research 

variables. The questionnaire was distributed to the research sample of 108 

employees. Data analysis A number of results have been reached, the most 

important of which is the lack of insurance awareness and the culture of 

insurance as well as the lack of trust knowingly between the insurance 

companies and the customer urgently required to increase promotional 

campaigns and propaganda about the types of insurance provided by the 

company in innovative and unique ways to help provide the best customer 

service We also take advantage of regional and international experiences in 

this vital sector to build a competitive advantage that helps them grow and 

survive better. 

 المقدمة

املميزات من امهها التغيري والتطور السريع وزايدة حدة املنافسة وعوملة يشهد االقتصاد العاملي العديد من 
اصحبت  قبالةالزبون  ،لدى هاالسوق هذه االسباب وغريها ادت اىل تزايد االحتياجات والرغبات وتنوع

قها بفعالية يوتطب"ات حيث ان االخرية تسعي اىل التميز يف انشطتها ذلك املعطيات حتداي امام الشرك
فظة على وجودها يف السوق كذلك االحتفاظ وزايدة حصتها السوقية مما يتطلب منها حتقيق ذلك للمحا

هو السعي حنو مفهوم االبتكار ألنه الوحيد الذي يساعدها على بناء ميزة تنافسية حيث ان التسويق احتل 
لالمتناهية والطرق ا هوقة داخل الشركات ألنه النشاط الذي يهتم مبعرفة حاجات الزبون ورغباتمكانة مرم

بناًء على ما تقدم سوف .اليت يتم اشباعها كذلك املعرفة الواسعة حيال البيئية اخلارجية وفرصها وهتديداهتا
ى عينة من موظفي شركة التسويق االبتكاري واثرة على جودة اخلدمة التأمينية لد "يتناول البحث دور

جنف( حيث مشل البحث اربعة مباحث تناول  ،كربالء  ،التامني العراقية يف حمافظات الفرات االوسط )اببل
املبحث االول املنهجية إبطارها العام اما املبحث الثاين تناول أتطريا نظرايً ملتغريات البحث بفرعية التسويق 

الرتويج و اخلدمة ، التوزيع، التسعري ،)تنمية القدرات االبتكاريةـاالبتكاري وأبعاده التسويق االبتكاري ل
التأكيد و معرفة ، االستجابة، امللموسية، مة( واملتغري الثاين جودة اخلدمة التأمينية أببعادها )االعتماديةاملقد
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ات الزبون( اما املبحث الثالث تناول اجلانب النظري للبحث بينما املبحث الرابع انقش االستنتاج
 والتوصيات.

 المبحث االول: منهجية البحث 

 مشكلة البحث :أواًل
مني حيث حصل أعامل تطورا سريعًا يف خمتلف القطاعات ومن هذه القطاعات هو قطاع التيشهد ال

البلدان لكن يف بلدان العامل الثالث السيما العراق يبدو هذا القطاع متعثرا يف  على مكانة مرموقة يف اغلب
شركة املقدمة للخدمة فقدان الثقة بني ال ،سبب يعود اىل غياب الوعي التاًميين لدى عامة الناسوال" مسريته
هذه االسباب ادت اىل ضعف مستوى جودة اخلدمة  هعدم الرتكيز على هذا القطاع رغم امهيت، وزابئنها

 املقدمة للزبون لذا سوف تتمحور مشكلة البحث ابلتساؤالت األتية:
 ؟االبتكاري يف رفع مستوى جودة اخلدمة املقدمةهل يساهم التسويق  .أ

 ؟ويق االبتكاري يف زايدة الوعي التاميين لدى االفرادما الدور الذي يلعبه التس .ب
 اهمية البحث :ثانيًا

هذا القطاع احليوي الذي زاد  ،تكمن امهية البحث من خالل مواكبة التطور احلاصل يف القطاع التاميين
استخدام اساليب متقدمة يف بيع  أملهم والبارز يف دعم االقتصاد الوطين والذي بداالهتمام به وذلك للدور ا

وتسويق واثئق التامني ونتيجة لألمهية هذا القطاع فان االمر يدعو الشركات املقدمة للخدمة التأمينية العمل 
ية واالنسانية رسالتها االجتماع" جبهد اكرب مع وضع برامج تسويقية فاعلة وذلك لكي متكنها من اجناز 

تسويق االبتكاري يف تعزيز املكانة الذهنية لدى لبراز الدور اجلوهري لفضال عن تعزيز مكانتها ابلسوق وا
 الزبون.

 اهداف البحث :ثالثًا
 ية:تيف ضوء مشكلة البحث يسعي الباحث اىل حتقيق االهداف اال

 مة التأمينية.نظري للشركة املبحوثة حول التسويق االبتكاري واخلد "تقدمي اطار -أ
االبتكــــار يف جمــــال ،البتكــــاري )تنميــــة القــــدرات االبتكــــاريــــةبيــــان االبعــــاد الرئيســـــــــــــــيــــة للتســـــــــــــــويق ا -ب

االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة( يف ابعاد ،االبتكار يف جمال الرتويج،االبتكار يف جمال التوزيع،التسعري
 معرفة الزبون(.، أكيدالت، االستجابة، االعتمادية، جودة اخلدمة التأمينية )امللموسية

ركة املبحوثة ملفهوم التســــــــويق االبتكاري وأمهيته وعناصــــــــره فضــــــــال عن التعرف على مدى ادراك الشــــــــ -ت
 انعكاسه على حتسني جودة اخلدمة التأمينية.
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 فرضيات البحث :رابعًا 

  الرئيسية االرتباط فرضية -أ
جودة اخلدمة  وابعاد االبتكاريالتسويق  ابعاد بني احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)

 فرعية فرضيات الرئيسية الفرضية هذه من وتشتق( متغري كل  مستوى وعلى االمجايل املستوى التأمينية على
 التأمينية.التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة  ابعاد من بعد بكل تتعلق

  الرئيسية التأثري فرضية -ب
 املستوى على االبتكاري وجودة اخلدمة التأمينيةالتسويق  بعاد ال احصائية معنوية دالله ذو أتثري يوجد)

 بعد بكل تتعلق فرعية فرضيات الرئيسية الفرضية هذه من وتشتق( فرعي متغري كل  مستوى وعلى االمجايل
 .جودة اخلدمة التأمينية ابعاد من بعد وكل التسويق االبتكاري ابعاد من

 خامسًا: املخطط الفرضي للبحث 

 باحثة ابالعتماد على متغريات البحث *اعداد ال
 :وتحليلها البيانات جمع أساليب سادسًا:

 صيغتها يف االستمارة و تضمنت اخلاصة ابجلانب العملي البياانت على للحصول االستبانة اعتمدت"
م املبحوثني اليت أجرى عليهمبعلومات االفراد  اخلاص اجلزء االول ،أجزاء ثالثة حيث حتتوي على النهائية

املقاييس اخلاصة ابلتسويق االبتكاري ومت االعتماد يف اعدادها على مقياس  فضم اجلزء الثاين اما البحث،

التسويق 
 االبتكاري

تنمية القدرات 
 االبتكارية 
 التسعري
 التو يع
 الرتويج

 تقد  اخلدمة

 ارتباط

 أثر

جودة اخلدمة 
  التأمينية

 امللموسية
 االعتمادية
 االستجابة
 التأكيد

 معرفة الزبون 

 املتغري املستقل     املتغري التابع
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( اما اجلزء الثالث يتعلق ابلفقرات اليت تقيس جودة اخلدمة 51: 2014،)غسان فيصل وليث عبد الرزاق
 تناسب التعديالت لكي بعض اجراء ( بعد2014،محدالتأمينية ومت اعتماد على مقياس )سلوى سيد ا

 .مضامني البحث
 سابعًا: عينة البحث 

اختبار فرضيات البحث ووصف البياانت املتعلقة  التحليلي يف - الوصفياملنهج على  البحث اعتمد"
( 108ابختيار ) واملنهج التحليلي يف حتليل البياانت واجياد النتائج حيث متثلت عينة البحث بعينة البحث

جمتمع )العاملني يف شركة التامني العراقية يف الفرات االوسط اذ كان العدد االمجايل للموظفني  موظفًا من
( 108حيث مت توزيع ) (Krejcie, R& Morgan, 1970:607قانون ) حسب موظفا (150) (البحث

 (.%97( اي نسبة استجابة بلغت )105استمارة اعيد منها )
 للبحث  النظري اإلطار: الثاني المبحث

 :التسويق االبتكاري -1

 متهيد
. السرتاتيجياهتا منطلقا ويكون ،املؤسسة نواحيبكل مرتبطة شاملة عملية  أنه علىاالبتكار  أصبح"
 .السلوك االبتكاري جتسيدومستلزمات  توفري اإلمكانياتعلى  وتعمل العليااالدارة تتبناها  هادفة عملية فهو

 .وجماالتهالبتكاري التسويق إىل التطرق  مث االبتكار مفهومعلى التعرف احملور ذا هيف وسنحاول 
 االبتكاري التسويق مفهوم :أوال

االبتكار  نَّ إالقول  وميكن .االبتكار على التعرف من البد االبتكاري التسويق مفهوم إىل التطرق قبل"
( Dichter Giordano and all, 2010:4) يشري كما"معني استخدام ل أجمن  جديد شيءتطبيق  :"هو

االبداع  يتضمن واالبتكار،إليهاأحد يسبقها  ملجديدة وحلول  جديدةفرص  إجياديف املؤسسة جهود إىل 
 ظار،انت و جاسم حمسنة )أمحد وعمليات جديدة وخدماتمنتجات  إىليؤدي الذي  التجريب و

 دعيُ  وامنا فحسب، والتطوير البحث رباتخمت يف إليه التوصل يتم فنية فرصةليس  واالبتكار (2010:86
أو  تنظيمية عملية أوجديد  منتوجأو  جديدة تكنولوجياهي  اجلديدةالفكرة  تكون فقد أيضا، سوقية فرصة

آخر مكان  يفمستخدمة فكرة أو  تقليد املنتوج يكون قد كما للمؤسسة،تنافسية ميزة  حتقق جديدةإدارية 
التسويق  ويعرف( 230: 2008،)سامية وحللول .جديد سياق يف وضعه عند فريداتطبيقها  ويصبح

ألفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف البتكاري )أو االبتكار التسويقي( وضع اا
عن االبتكار عموماً أو االبتكار يف  هِ التسويقية. وال خيتلف مفهوم االبتكار التسويقي يف جوهر  املمارسات

االستغالل الناجح ألفكار جديدة، وينطبق عليه ما  هُ عدَّ جماالت أخرى خبالف التسويق، حيث ميكن 
وقد ينصب  ارسته.، وميكن تعلمه، وميكن ممDisciplineميكن إدخاله كنظام أو ذاك، فهو  ينطبق على هذا

البتكاري على عنصر املنتج )سلعة كان أم خدمة(، أو عنصر السعر، أو عنصر الرتويج، او عنصر االتسويق 
بتكار يوجه إىل ن واحد، ومبعىن آخر، فإن هذا النوع من االآالعناصر يف  املكان )التوزيع( أو على كل هذه
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البتكاري احبوث التسويق، كذلك، قد أيخذ التسويق عناصر املزيج التسويقي وقد يكون االبتكار يف جمال  
شكل تبين قضية معينة، أو االختالف عن املنافسني يف موقفهم جتاه قضية معينة أو موضوع معني. وهناك 

األعمال، ومنها املنتجات اليت تستخدم مرة واحدة، مث البتكاري يف عامل االعديد من األمثلة احلية للتسويق 
.اخل(، والوجبات الغذائية واملشروابت سريعة اإلعداد، وتسعري .مثال واألكواب، واألطباقيتم التخلص منها )

نقدًا من مثن املنتج بعد شرائه بفرتة بدال من اخلصم الفوري أو  ءابلقيمة الغذائية ورد جز  التباينالوحدة و 
فسه على املنتجات اليت املعتاد من السعر عند الشراء، واالعتماد على املستهلك يف وضع السعر بناخلصم 

يشرتيها من السوبر ماركت، بل إن السوبر ماركت وأسلوب خدمة النفس )اخلدمة الذاتية( عمومًا يعد 
 (16: 2003،)جنم ابتكارا يف جمال البيع والتوزيع.

 البتكاري يتسم بعدد من اخلصائص أمهها ما يلي:ا وبناء على ما تقدم، فإن التسويق
وليد أو إجياد فكرة جديدة، وإمنا يتعدى ذلك إىل وضــــــــع هذه الفكرة موضـــــــع ه ال يقف عند حد تنَّ إ •

 التطبيق العملي.
 البتكاري ال بد وأن يستغل األفكار اجلديدة بنجاح لكي يكون مفيدا للمنظمة.االتسويق  •
التســويق أالبتكاري ال يقتصــر على جمال تســويقي معني، وإمنا ميتد ألي جمال أو ممارســة تســويقية،  نَّ إ •

ما أن هناك العديد من األمثلة الواقعية للتســـــــــــــــويق أالبتكاري يف عامل األعمال تعكس تطبيقه يف ك
 .(2001:78،)الصرنالعديد من اجملاالت التسويقية. 

 االبتكاري التسويق اثنيا: مراحل
 عن ويرتتب أو عمل، تصرف أهنا عملية وليس على التسويق جمال يف االبتكار ينظر إىل أن ينبغي"
 جمال آخر غري انه ينبغي الرتكيز عملية ابتكار يف أي مثل مثله مبراحل مير التسويقي االبتكار أن النظرة هذه
يلي )ابو  ما التسويقي االبتكار مراحل االبتكار وأهم حسب جمال يتفاوت املراحل هذه عدد أن على
 (.18 :2015( )جنوى سعودي 2003:58،مجعة

 االبتكــار يف عمليــة األوىل املرحلــة فــإن وعليــه بفكرة، ابتكــار كــل  يبــدأ: األفكــار عن البحــث مرحلــة .1
 من ممكن قــدر أكرب إىل إجيــاد املرحلــة هــذه وهتــدف اجلــديــدة، األفكــار عن البحــث هي التســـــــــــــــويقي

 األمر ذلك" أبهنا اجلديدة الفكرة تعريف ميكن .خمتلفة مصـــــــــادر ومن شـــــــــروط أو قيود بدون األفكار
 من مرغوبة أو مطلوبة منفعة على ويشــــــــــتمل مادي، غري أو يماد وعلى شــــــــــكل جديدا نريده الذي

 لألفكار أســـــاســـــية مصـــــادر ثالثة بني التمييز و ميكن ،"األســـــواق يف املســـــتهلكني واملســـــتخدمني قبل
حيث أتيت  مسبقا، هلا خمطط مصادر غري ، وهي(خمططة غري) أفكار عشوائية مصادر :اجلديدة وهي

احملددة واملخططة  نظمة وهي تلك املصـــادرم صـــادر و أفكار،م و وقد تكون انجحة للغايةابلصـــدفة 
االبتكارية وهي تلك  مصادر األفكار" مسبقا واليت يتم إدارهتا يف ظل تنظيم حمدد من طرف املنظمة.

العصــــــف  بطريقة علمية منظمة، ومن أهم هذه النماذج األفكار املرتبطة بنموذج فكري لدفع األفكار
وما جتدر اإلشــــــــارة إليه أن هناك مناذج وطرق  .حتليل التغريات املمكنة ،كارخمترب توليف األف ،الذهين

 ل القيمةاألفكار تســـــــــتند إىل مناذج فكرية كأســـــــــلوب الدلفي وحتلي أخرى تســـــــــتخدم يف البحث عن،
 وغريها.
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اليت مل ختضـــع إىل قيود أو  املرحلة الســـابقة عدد كبري من األفكار، : ينتج عنتهاوتصـــفي غربلة األفكار .2
مالئمة، إما ألهنا متعارضـــــــة مع أهداف املنظمة  االفكارددات، حيث يتوقع أن ال تكون كل هذه حم

وابلتايل فإنه ال داعي ملواصلة النظر  تسمح ابلدخول فيها، املنظمة املتاحة الت إمكانيا او ان أصال،
ما يتوافق مع األفكار وتصـــــــــــــــفيتها من خالل معايري حتددها املنظمة مع  فيها، ولذا جيب غربلة هذه

 ما تواجه املنظمة يف مرحلة الغربلة ما يســـــــــــــــمى مبشـــــــــــــــكلة القبول والرفض ةعاد .وأهدافها إمكانياهتا
لتجنب الوقوع يف  ملرحلة أن تبذل قصـــــــــــــــارى جهدهالألفكار اجلديدة، وجيب على املنظمة يف هذه ا

 را تكون انجحةوحتذف أفكا حيث ميكن أن تتســـــــرع املنظمة، مها: خطأ اإلســـــــقاط نوعني من اخلطأ
 مالئمة قد يقود إىل فشل االبتكار. التالية مع أفكار غريأي االستمرار للمرحلة  ،االستمرارخطأ 

التكلفة والعائد، وجيب  حســــــــب معايري أمهها معيار "تقيم األفكار تقييم األفكار االبتكارية: وهنا يتم .3
تســـــــــويقي الذي تتعلق به الفكرة أو ال اإلشـــــــــارة إىل أن"معايري التقييم ختتلف ابختالف عنصـــــــــر املزيج

خصـــــــــــائص العمالء" ومن بني أهم الطرق املســـــــــــتخدمة لتقييم اختالف تتم اليت  األنشـــــــــــطةاختالف 
 املرجحة. اطاألفكار اجلديدة طريقة النق

، جتاوزت املراحل الســابقة يتم اختبار الفكرة أو األفكار اليت اختبار االبتكار)الفكرة(: يف هذه املرحلة .4
االختبار يف معرفة ردود فعل الســـــوق  التطبيق الفعلي حيث يفيد موضـــــعهبا وضـــــع الفكرة  واملقصـــــود

 .املستهدف من تطبيق الفكرة
أو بعد إجراء تعديالت  هو يف املرور على املراحل الســــــــــــابقة كمااالبتكار  تطبيق االبتكار: بعد جناح .5

ر مرحلة، لذا جيب توخي احلذر أخط هذه املرحلة دعليه تقرر املنظمة إطالقه على نطاق واســــــــع، وتع
وهلذا  أبخرحتمل املنظمة تكاليف عالية بشــــــــــــكل أو  يف اختاذ مثل هذا القرار، حيث أن هذه العملية

 ،مىت؟ وأين؟ وملن؟ وكيف؟، واليت تعين حتــديــد الوقـت :التــاليــة ئلــة األربعــةعليهــا اإلجــابــة عن األســـــــــــــــ
 ام االبتكار اجلديد.وكذلك كيفية استخد لالبتكار، املستهدف املكان السوق

الســـــــــــــوق، وإمنا تقلل من  الســـــــــــــابقة لالبتكار ال تضـــــــــــــمن جناحه يف تقييم نتائج التطبيق: إن املراحل .6
واملنافســــــني ومبتغريات البيئة التســــــويقية،  أســــــباب متعلقة ابلعمالءاحتماالت فشــــــله فقط وذلك لعدة 

رغم عدم فشـــله، ولذلك البد من تقييم  املرجوة منه وابلتايل عادة ما ال حيقق االبتكار العائد ابلدرجة
هناك احنرافات  ومعرفة ما اذا كانالنتائج الفعلية مع النتائج املتوقعة  مقارنة نتائج االختبار، من خالل

 معرفــة أســـــــــــــــبــاب هــذه االحنرافــات إن وجــدت وحتــديــد املســـــــــــــــؤوليــة واختــاذ القرارات م ال، مث حمــاولــةأ
 .التصحيحية املناسبة

 سويق االبتكاريابعاد الت اثلثاا:
 (104: 2003،)ابو مجعة :فيما يلي اجملاالت هذه على التعرف وميكن

د من خالل تنمية قدراهتم الفكرية من االبتكار على االفرا تنمية القدرات االبتكارية لألفراد: "يشــــــمل .1
 االساليب اليت تستخدمها الشركة يف تنمية التفكري للموظفني هي:

ة حماضـــــــــــــرات ودورات تكوينية للموظفني حيث تشـــــــــــــمل هذه الدورات يكون عن طريق برجم التعليم: -أ
يد عروض مواقف تسويقية تعرضت هلا بعض املؤسسات ويتم دراسة وحتليل هذه احلاالت بغرض حتد
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والتعرف على املشــــاكل االقتصــــادية اليت تتضــــمنها والتفكري يف بدائل مناســــبة حلل مثل هذه املشــــاكل  
ملتعلمني اة للمتعلمني كذلك االسئلة التطبيقية اليت تواجه هفتوحة املوجويشمل التعليم ايضا االسئلة امل

 .يديةاثناء احملاضرات وهي تتيح الفرصة للتفكري والتوصل اىل اجاابت غري تقل
التدريب: يكون التدريب عن طريق ورش عمل تقوم على اســـــاس تكليف املتدربني بتنفيذ مهام معينة  -ب

شــــــــــــكل جمموعات صــــــــــــغرية وتوزع املطبوعات او املقاالت على ادة تتعلق ابلتســــــــــــويق ويتم تنفيذها ع
العصف الذهين اليت والبحوث اليت تتناول موضوع التسويق االبتكاري للمتدربني ابإلضافة اىل دورات 

 تستخدم من اجل توليد االفكار االبتكارية.
 (2017( )عبد القادروكشرور 43 :2014 ،)خلوط :التسعري جمال يف االبتكار .2

 يلي: فيما التسعري جمال يف االبتكار أساليب ثلوتتم
 ووضـــع املنتجات، على ســـعر أي وضـــع عدم أســـاس على تقوم :بنفســـه املنتج ســـعر املســـتهلك يضـــع -أ

 من ويطلب القراءة، وســــــــــهل واضــــــــــح بشــــــــــكل املنتجات هذه أســــــــــعار قائمة رفوف املنتجات بقرب
 بنفسه. السعر وضع املشرتي

 أو الســــلع من جمموعة أو إنتاجية حزمة شــــكل على وتقدميها جاتمنت عدة توحيد يتم: احلزمة تســــعر -ب
 فرداي. هبا تباع اليت األسعار عن منخفضة أو معقولة وأبسعار اخلدمات املتكاملة

 اجلملة، ألســــــعار يكون ما أقرب مســــــتوى عند املنتجات بتســــــعري تقوم: اجلملة بســــــعر ابلتجزئة البيع -ت
 .للمستهلكني تباع ابلتجزئة ولكنها

 ال عاطفيا املستهلك على التأثري على السياسة هذه تعتمد(: النفسي التسعري) السيكولوجي ريالتسع -ث
ـــــ السلعة تتسعر منطقيا، مثل  السعر على واحملافظة املنتجات أوزان تغيري دينار، 10 من بدال 99.9 بـ

 (2005 توفيق، معالو) .املألوف
 (45: 2014 خلوط،) يف أساليبه تتمثل :الرتويج جمال يف االبتكار .3
 وأدائه املنتوج عن صـــــــــادقة وعود على يقوم مبتكر إعالن بفضـــــــــل يتحقق: اإلعالن جمال يف االبتكار -أ

 .املتميز
املرتقبني  الزابئن إلجياد جديدة مصــادر عن البحث خالل من يتم: الشــخصــي البيع جمال يف االبتكار -ب

 معهم. التعامل طرق يف واإلبتكار
 أو معني الشـــــــــــــراء ملنتج بتكرار يقوم الذي الزبون مبكافأة يكون: تاملبيعا تنشـــــــــــــيط جمال يف االبتكار -ت

 على تعتمد جوائز على للحصــــــــول املســــــــتهلكون يتنافس حيث واملســــــــابقات األلعاب االعتماد على
 التجزئة. متاجر يف والتجول احلركة زايدة هبدف تستخدم وهي أو اإلبداعية، التحليلية مهاراهتم

 هذا ويساهم للنشر، املالئمة والوسيلة النشر وقت على كبرية  عتمد بدرجةوي: النشر جمال يف االبتكار -ث
 .اجتاهاته وتكوين العام اجلمهور وأتييد كسب  االبتكار يف

 .(2014 خلوط،) من التوزيع جمال يف االبتكار أساليب "وتتكون :التوزيع جمال يف االبتكار .4



  

 أثر التسويق االبتكاري يف تعزيز جودة اخلدمة التأمينية 

637 

 متناول من قريب مستوى يف أرفف لىع( األلعاب) األطفال نظر جتذب اليت املنتجات أصناف وضع -أ
 أيدي األطفال.

 يف اســـــــتخدامها للمســـــــتهلك ميكن حبيث مثبتة؛ حاســـــــبة آبلة الكبرية املتاجر يف التســـــــويق عربة تزويد -ب
 .ميزانيته حدود يف كان  إذا ما حيدد لكي مقدما، مشرتايته حساب قيمة

 احيتاجو  أن وميكن املتجر يف معتربا وقتا يقضــون املســتهلكني لكون نظرا املتاجر، داخل مقاهي إنشــاء -ت
 الراحة. من قسط أو لوجبة خفيفة

مبنتجات  تتعامل متاجر وهي املنتجات، توزيع يف املبتكرة املتاجر أشـــــــكال من دتع الضـــــــخمة املتاجر -ث
 .منخفضة وأبسعار ؛...(ألعاب، غذائية، مواد مالبس،) متنوعة

 مســــاحات كبرية إىل حيتاج ال حيث نتجات،امل تصــــريف يف اآلالت اســــتخدام به يقصــــد اآليل؛ البيع -ج
 كاملشــــروابت  حيتاجها ما ووقت له مكان أقرب من يشــــرتيها أن للمســــتهلك وميكن ملندويب البيع، وال

 .مثال
 .(2012،200،)جنم (2013،78،اخلدمة )احلداد تقدمي االبتكار يف عملية .5

 أن يتعني اليت عن االجراءات عبارة هيف غريها عن املنظمة متيز اليت االشياء لعمل اخلاصة الطريقة وهي
 خالل من ذلك ويتم ،السيولة من درجة وأعلى أكثر بساطة لتصبح اخلدمة ىلع حيصل حىت الزبون هبا مير

 والطرق والوسائل احلديثة واملعدات اآلالت واستخدام توفري أسهمت يف اليت ابألساليب االبتكارية املعرفة
 اخلدمات. تطوير يف
الفكرية من  قدراهتم تنمية خالل من األفراد على االبتكار يشــــــــــــمل: لألفراد االبتكارية تالقدرا تنمية .6

هي العصـــــــف الذهين  للموظفني االبتكاري التفكري تنمية يف املؤســـــــســـــــة تســـــــتخدمها اليت األســـــــاليب
 .(2003:98،املناقشات اجلماعية طرح مشكلة والتوصل حللها. )ابو مجعة

 التأمينية: الخدمات جودة -2

 اخلدمة جودة مفهوم :أوال
 تقدمي يف املتبع االسلوب على يعتمد املقدمة اخلدمة جودة ملستوى الزبون إدراك أن إىل االشارة جتدر

 فإن وعليه. اخلدمة هذه على الزبون حصول على املرتتبة والنتائج التأمني، شركة جانب اخلدمة من تلك
الشركة متيز  أن ميكن اليت العوامل أحد دعتُ  حتياجاهتم،اب والوفاء زابئنها متطلبات التعرف على الشركة قدرة

 اخلدمة فجودة التأميين، القطاع واستمرار على منافسيها وقد اصبحت جودة اخلدمة عامال مهما لنجاح
 وزايدة والئة ضمان على تساعد وابلتايل الزبون، رضا لتحقيق متطلبات متعددة تلبية يف تساعد العالية
 حمل أصبحت وبذلك والرحبية، االداء املايل وحتقيق ،وحتسني االنتاجية جدد، زابئن وجذب السوقية احلصة
 .(et al Cui,,2003:122). التأمني شركات من عديد من اهتمام

عرفت اجلمعية االمريكية لتسويق اخلدمة على اهنا: عبارة عن جمموعة االنشطة واملنافع اليت تعرض للبيع 
 .(1992،ع املباعة. )ابو النجااو اليت تقدم مرتبطة مع السل
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من هذا التعريف ان اخلدمة نشاط اهلدف منه حتقيق ارابح من خالل عملية البيع اما بشكل نلخص  
 والذي ملموس، غري للمبادلة، خاضع أداء أو نشاط: "هي مستقل او تكون اتبعة للسلع املباعة اخلدمة

 للخدمة عريفت إعطاء ميكن التعاريف هذه ومن .اديم مبنتج ال أو أن يرتبط وميكن للملكية، نقل عنه ينتج
 :أهنا على التأمينية

 متمثلة منفعة من الوثيقة تلك متثله وما التأمينية الوثيقة حلامل التأمني شركات تقدمها اليت اخلدمات
 وقوع عن املتحققة عن اخلسارة تعويضه يف حلاملها التأمني وثيقة متنحه االمان واالستقرار الذي و ابحلماية

 .(174: 2003( )عبد ربة 2015 ،ضده. )حنان املؤمن اخلطر
 اثنيا: خصائ  اخلدمة التأمينية

 خصائص يف اخلدمات ابقي مع التأمينية اخلدمة تشرتك (12: 2015،)حنان و سعاد (2010،)مجعة
 و تسويقها لصعوبة نظرا خصائص عدة يف هبا تنفرد و اخلدمات هذه عن ختتلف كما  حمدودة، و معينة
 :يلي فيما اخلصائص هذه تتمثل

 وذلك خدمات فورية، دتع اليت االخرى اخلدمات أنواع ابقي عكس على آجلة خدمة التأمني خدمة -أ
 .له املؤمن يستفيد اخلطر حتقق إذا حيث ابخلطر ال هنا مرتبطة

 .السعر( حتديد يستطيع )ال للمساومة قابلة غري التأمني وثيقة إن -ب
 التأمني يف هو احلال كما  اثبتا يكون قد اخلطر أن يعين موصـــــوفة طبيعة ذو و حمدد التأميين اخلطر إن -ت

 احلريق. على
 شـــــــــــــــركات التأمني تقوم لكن التارخيية، التكلفة وال الطلب و العرض حيددها التأمني ال أســـــــــــــــعار إن -ث

 نيالتأم على شــــركات بفرضــــه احلكومات تقوم وأحياان احتادات، هيئة يف جمتمعة أو منفردة بتحديدها
 .االجبارية التأمينات هو كما

 .بصفة خاصة يفسره ما هذا للمجتمع الثقايف الوعي على يعتمد التأمينية اخلدمة تطور إن -ج
 .املتقدمة الدول يف الغالبة املثقفة الطبقة لدى التأميين الوعي انتشار -ح
 متتد التأمنيعقود  حيث التأمني شـــركات و الزبون بني العالقة اســـتمرار التأمينية اخلدمة كذلك  مييز ما -خ

 .أكثر أو عاما عشرين حىت عام من
 يف احلرية الكاملة هلا ليس حيث حكومية، ســـــــياســـــــات لتأثري عرضـــــــها عملية ختضـــــــع التأمينية اخلدمة -د

 .أسعارها حتديد أو خدماهتا عرض
 قةالعال ميكن امتداد حيث بنفســــــه، اشــــــرتاه ما مثار جيين التأمني ال وثيقة مشــــــرتي التأمينية اخلدمة يف -ذ

 .لصاحله التأمني اشرتط آخر طرفا لتشمل الشركة و التأمني طالب بني
 اخلدمات االخرى يف عكس على التأمني شــــــــــــــركة طرف من حمددات هلا اخلدمة من االســــــــــــــتفادة إن -ر

 اليت ابحلماية التأمينية املتمثلة اخلدمة عن الناجتة املنافع بتســــويق تقوم التأمني شــــركات التأمينية اخلدمة
 .التأمني عليها مت اليت الوقوع احملتملة املادية من االخطار حلاملها تقدمها
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 اثلثا: ابعاد جودة اخلدمة التأمينية
 جودة ألبعاد مؤشرات ةعشر  بوضعZeithmal، Berry Parasuraman من كل  قام 1985 عام يف
 (2017،( )السعيد و اميان2008،44،)رقاد :وهي اخلدمة

 واإلتقان. الدقة من عالية بدرجة اخلدمة أداء على دمةاخل مقدم قدرة هي: االعتمادية .1
 .الزابئن ومساعدة خلدمة اخلدمات مقدمي واستعداد رغبة وهي: االستجابة .2
 .اخلدمة ألداء الالزمة واملعرفة للمهارة اخلدمات مقدمي امتالك وتعين؛: الكفاءة .3
 .طرف الزبون من اخلدمة على احلصول وتيسري االتصال سهولة مبعىن: اخلدمة على احلصول سهولة .4
 .التعامل يف واللطف واالحرتام، الصداقة، بروح اخلدمات مقدمي متتع وتعين: اللباقة .5
 وتقدمي التوضـــــــيحات يفهموها، اليت لغةالو  ملعلومات الزابئن تزويد املؤشـــــــر؛ هذا يقتضـــــــي: االتصـــــــال .6

 .وتكلفتها اخلدمة طبيعة حول الالزمة
 يولد الّثقة مما الزابئن مع التعامل يف والصــدق لألمانة اخلدمات يمقدم مراعاة إىل وتشــري؛: املصــداقية .7

 .الطرفني بني
 للتعبري عن املؤشر هذا ويستخدم املؤسسة، مع التعامل يف والشك املخاطرة غياب به؛ ونعين: األمان .8

 .مقدمها ويف املقدمة اخلدمة يف ألمان الشعور درجة
 الزابئن ومعرفــــة حــــاجــــات لفهم اخلــــدمــــات قــــدميم طرف من بــــذل ا؛ وتعين: الزبون وتفهم معرفــــة .9

 .الالزم والتوجيه واالستشارة النصح وتقدمي احتياجاهتم اخلاصة،
 إىل املظهر تشـري وهي املؤسـسـات، لدى املتاحة املادية التسـهيالت وتشـمل: امللموسـة املادية اجلوانب .10

 .اخلدمة داءأ يف املستخدمة واألجهزة للمنظمة، الداخلي والتصميم واملوقع اخلارجي
 يف املؤشرات العشرة هذه دمج من 1988 سنة وزمالؤه Parasuraman متكن الحقة، دراسة ويف

 (2018( )القاضي 2002،)الصميدعي :وهي اخلدمة، جلودة رئيسية أبعاد مخسة
تعرف بوصفها مظهرا خارجيا للتسهيالت املادية واملستلزمات واالشخاص ومواد االتصال  :امللموسية .1

ســــــاهم يف حتديد درجة تصــــــور الزبون جلودة اخلدمة املقدمة ويف اخلدمات التأمينية يتعلق يعا تفهذه مج
ني وجودة هذا البعد ابملظهر العام ملباين الشـــــــركة واملعدات والتجهيزات املســـــــتخدمة فيها ممظهر العامل

اســـبة لســـيارات الشـــركة ابإلضـــافة اىل توفري مواقف من ادوات االتصـــال ومدى االنتشـــار اجلغرايف لفروع
العمالء ويضــــــــاف اىل ذلك ايضــــــــا املطبوعات والكتيبات التعريفية اليت تعرف الزبون ابخلدمة التأمينية 

 .اليت تقدمها الشركة
 جتده فالزبون. التأمينية اخلدمة إجناز أو آداء على أمنيالت شركة قدرة إىل االعتمادية تشري :االعتمادية .2

 و املناســب الوقت يف عليه يعتمد دقيق بشــكل املوعودة دمةاخل له تقدم أبن التامني شــركة من يطلب
 إضـــــــــــــافة ابلذات، اجملال هذا يف عليها يعتمد أنه و وعدته، مثلما وجه أكمل على اخلدمة هذه إجناز

 شركة على يعتمد أنه و اخلطر وقوع حالة يف التعويض على حيصل هل" الزبون يتساءل فقد ذلك إىل
 ؟احملدد الوقت يف التعويض سحب يف التأمني
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 حلول له تقدم أو للعميل املساعدة لتقدمي االستعداد أمت على املؤسسة أو الشركة أن هل :االستجابة .3 
 يتطلب عاجلة مشـــكلة لديه عميل للقاء مســـتعد و قادر التأمني شـــركة مدير أن هل :مثال ملشـــاكله؟
 .املشكلة؟ هذه حلل تدخله و مساعدته

بينهم  الثقة زرع على وقدرهتم العاملني قبل من املقدمة الضــــــــــــيافة وحســــــــــــن املعرفة إىل وتعود: التأكيد .4
 .الزابئن وبني

 .للزبون خصوصية معرفة وتشمل الزبون ورغبات حلاجات العاملني تفهم مدى: الزبون معرفة .5
 التأمينية اخلدمة تسويق يف رابعا: املهارة

(https://aiahet.com/ar/.هناك ) منها واليت التأمني حرفة مزاولة أثناء أتباعها ينبغي علمية خطوات: 
 من تصـــــــــــــــنيف العمالء جدول إىل ابلرجوع وذلك املتوقع الزبون هو من لتحديد والبحث التخطيط .1

 .البند هذا تغطية ميكن الطبيعي السوق واقع
أو ابلتلفون او انشــاء  مصــادفة، موعد يببرتت يســتعان ما عادة: املقابلة لكيفية والتحضــري االســتعداد .2

 الختبار رادار مبثابة نوعا من التطعيم وجس النبض هذه دوتع الزبون لدى االســــــــم بتعريف ولو عالقة
 .الزبون نوعية

 :وذلك نفسها للمقابلة الرتتيب .3
 .هلا التأمني واستدراجه مبوضوع التحدث واعداده لقبول املتوقع الزبون إغراء -أ

 .كلمة  آلخر إليك لالستماع يدعه املتوقع الزبون لدى رغبة تشكيل -ب
 .التأمني موضوع يف للبحث خاصة مقابلة برتتيب واقناعه املتوقع للعميل األديب اإللزام -ح
 :وذلك املتوقع ابلزبون املتعلقة احلقائق عن والكشف التنقيب .4
 .منها يعاين اليت واملشاكل الثابتة احتياجاته حتدد أن عليك -أ

 .ذلك الربانمج نتائج حبدود نراها اليت والتوصيات األسرة ميزانية حتليل برانمج له أعرض -ب
 احلقائق طريق تنظيم عن: التأمينية اخلطط أنســــــب واختيار املتوقع الزبون الحتياجات الفين التحضــــــري .5

 .آخر موعد ترتيب يتم أو قد املقابلة أثناء املباشــر الفين التحضــري هذا يتم فقد الزبون عن مجعت اليت
 الزبون املتوقع فقد وابلتايل طابعه، التأمني يفقد قد وكثرهتا املقابالت فرتة طولان  هنا ابلذكر ديروج

 رجل مل يكن ما اآلخر كالمها  ينســـــــى ما وســـــــرعان انشـــــــغاله لكثرة ملواعيدا أتجيل إىل يلجأ قد الذي
 ِه.متيقظا ومتفهما بشكل اتم لعمل هنا التأمني

 قيالجانب التطبي: المبحث الثالث

 بحث: خصائص عّينة الاواًل
( موظفاً ضمن العاملني يف شركة التامني العراقية من حمافظات 108) عينة البحث واليت تبلغ مت اختيار

 105ومت اسرتداد  (،150) جمتمع البحث والذي تبلغوالنجف( من  ،كربالء  ،الفرات االوسط )اببل
 استمارة وكما موضح يف اجلدول أدانه.

 لموظفنيل خصائص عينة البحث ونسبهاضح ( يو 1اجلدول )

https://aiahet.com/ar/
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 ت
  

 املستجيبون

 النسبة العدد التصنيف

1 
 اجلنس

 %68 72 ذكر
 %31 33 انثى

 %100 105 اجملموع  

 الوظيفة 1

 %33 35 موظف فين
 %48 51 موظف اداري

 %18 19 مهندس
 %100 105 اجملموع

 التحصيل الدراسي 2

 %18 19 اعدادية 
 %29 31 ومدبل

 %40 42 بكالوريوس
 %12 13 ماجستري فأعال

 %100 105 اجملموع
 ابالعتماد على بياانت االستبيانثة من اعداد الباح

 وصف عينة املستجيبني فيما خيص التصنيف ( الذي يتضمن1) من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
( هذا يعين ان اغلب 31بة االانث اليت تبلغ )( وهي اعلى من نس%68اجلنس حيث بلغت نسبة الذكور )

 املوظفني )فين واداري( كانت نسبةالوظيفي   عينة البحث من عنصر الذكور اما يف ما يتعلق يف النوع
ت فقد بلغ التحصيل الدراسي( اما فيما خيص %18) املهندسنياما هم يشكلون اعلى نسبة  (81%)

 سحيملون شهادة البكالوريو ( اما الذين %29) ( دبلوم%18)ـ حيملون شهادة االعدادية بالذين نسبة عدد 
ان هذه القيم ( %13( م يف حني كانت نسبة محلة شهادة املاجستري واعلى ب )%40فكانت نسبتهم )

ات االستبانة مبا حيقق اهداف اإلجابة على فقر  نتدل على امتالك االفراد عينة البحث القدرة الكاملة ع
 ه.البحث واختبار فرضيات

 ثبات صدق االستبانة: :ثانيا
حتققت الباحثة من صدق االتساق الداخلي ومدى ثبات االستبانة حيث استخدم معامل )الفا 

 وكااليت: البحثكرونباخ( الستمارة 
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 االستبياناستمارة  .1 
كرونباخ( الستمارة الزابئن حيث اتضح ان معامل الثبات العام ( اىل معامالت )الفا  2يشري اجلدول )

( وهذا 0.88 -0.76(، وتراوحت قيم املعامالت حملاور االستبانة بني )0.94تبانة مرتفع بلغت قيمته )لالس
يشري اىل أْن االستبانة جبميع حماورها تتمتع بدرجة عالية ومقبولة من الثبات وابلتايل ميكن االعتماد عليها 

  إجراء التطبيق والتحليل امليداين.يف
 ونباخ لقياس ثبات حماور الدراسة )عيّنة املوظفني(( معامالت الفا كر 2اجلدول )

 قيمة معامل الثبات عدد العبارات احملور
 0.79 3 تنمية القدرات االبتكارية

 0.76 3 االبتكار يف التوزيع
 0.79 3 االبتكار يف التسعري

 0.79 3 الرتويجاالبتكار يف 
 0.72 3 االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة

 0.92 15 مجيع احملاور
 0.89 3 االعتمادية
 0.85 3 امللموسية

 0.75 3 االستجابة
 0.78 3 الزبون معرفة

 0.83 3 التاكيد
 0.94 15 كافة احملاور

 حتليل عالقات االرتباط .2
يهدف هذا املبحث اىل اختبار الفرضيات الرئيسية واليت ارتكزت فكرهتا على وجود عالقة ارتباط ذات 

، سيكون التحليل على مستوى التأمينيةري التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة داللة معنوية بني متغ
 الفرضيات الفرعية املنبثقة من الفرضية الرئيسية كما يلي:

 ة الرئيسية االوىل وتفرعا ا:اختبار الفرضي -أوال:
دمة واليت تنص )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني التسويق االبتكاري ومتغري جودة اخل

 -التامينية(. حيث تتفرع منها عدة فرضيات فرعية وكما يف ادانه:
 اختبار الفرضية الفرعية االوىل .أ

ات االبتكارية و متغري جودة اخلدمة التامينية يف تدل نتائج حتليل االرتباط بني فقرات بعد تنمية القدر 
قيمة  نَّ ا ة عند مستوى املعنوية، حيثمجيع عالقات االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوي نَّ ا( 3اجلدول )

( على املستوى الفرعي. حيث ان هذا يشري اىل ان أي تغري يف تنمية القدرات 0.76معامل االرتباط بلغت )
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العالقة معنوية طردية  نَّ ايف جودة اخلدمة التامينية. وهذا يشري اىل  %76ي اىل تغري مقداره االبتكارية يؤد
 فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.بني املتغريات، ومن هنا 

 ( قيمة معامالت االرتباط بني تنمية القدرات االبتكارية وجودة اخلدمة التامينية3اجلدول )
Correlations 

 التامينية الخدمة جودة االبتكارية القدرات تنمية 

 **Pearson Correlation 1 .768 االبتكارية القدرات تنمية

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson Correlation .768** 1 التامينية الخدمة جودة

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية .ب
توزيع و جودة اخلدمة التامينية اىل ان العالقة بني فقرات بعد االبتكار يف ال ( أنَّ 4يتبني من اجلدول )
قيمة معامل  نَّ ا مجيع عالقات االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية، حيث نَّ اهنالك عالقة موجبة 

ا وهذ 0.99أي درجة ثقة  0.01( عند مستوى معنوية 0.74االرتباط على املستوى الفرعي بلغت قيمته )
 بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.العالقة معنوية طردية  نَّ ايشري اىل 

 ( قيمة معامالت االرتباط بني فقرات االبتكار يف التوزيع وجودة اخلدمة التامينية4اجلدول )
 

Correlations 

 االبتكار في التوزيع جودة الخدمة التامينية 

التأمينيةجودة الخدمة   Pearson Correlation 1 .743** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson Correlation .743** 1 االبتكار في التوزيع

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  .ج 
 نَّ ا( 5 التسعري و جودة اخلدمة التامينية يف اجلدول )تدل نتائج حتليل االرتباط فقرات بعد االبتكار يف

قيمة معامل االرتباط  نَّ ا ، حيث0.01عالقة االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية عند مستوى املعنوية 
 العالقة القيم هي قيم معنوية وهذا يشري اىل أنَّ هذه  ( على املستوى الفرعي، كما وأنَّ 0.66العام بلغت )

 طردية بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت. معنوية
 بتكار يف التسعري وجودة اخلدمة التامينية ( قيمة معامل االرتباط بني بعد اال5اجلدول )

 

Correlations 

 

 في االبتكار

 التسعير

 الخدمة جودة

 التامينية

 في االبتكار

 التسعير

Pearson 

Correlation 

1 **.667 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 الخدمة جودة

 التامينية

Pearson 

Correlation 

**.667 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة .د
االبتكار يف الرتويج و جودة اخلدمة التأمينية هي عالقة  العالقة فقرات بعد ( أنَّ 6يتبني من اجلدول )

قيمة معامل االرتباط على املستوى  أنَّ  مجيع عالقة االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية، حيث موجبة أنَّ 
. وهذا يفسر ان أي تغري 0.99أي مستوى ثقة  0.01د مستوى معنوية ( عن0.74الفرعي بلغت قيمته )

ة التامينية سببه زايدة يف بعد االبتكار يف الرتويج من متغري التسويق االبتكاري وهذا يشري يف جودة اخلدم
 العالقة معنوية طردية بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت. اىل أنَّ 

 االبتكار يف الرتويج وجودة اخلدمة التامينية يمة معامل االرتباط بني بعد ( ق6اجلدول )
 

Correlations 

 التامينية الخدمة جودة الترويج في االبتكار 

 Pearson Correlation 1 **.743 الترويج في االبتكار

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 
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 Pearson Correlation **.743 1 التامينية الخدمة جودة

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة .ه
 ( أنَّ 7)االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة و جودة اخلدمة التامينية تدل نتائج حتليل االرتباط بني بعد 

عامل قيمة م أنَّ  (، حيث0.01عالقة االرتباط بني فقرات املتغريات موجبة ومعنوية عند مستوى املعنوية )
ومن معنوية طردية بني املتغريات،  العالقة ( على املستوى الفرعي. وهذا يشري اىل أنَّ 0.80االرتباط بلغت )

 هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.
 ( قيمة معامالت االرتباط بني بعد االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة و جودة اخلدمة التامينية7اجلدول )

Correlations 

 

 تقديم في كاراالبت

 الخدمة

 الخدمة جودة

 التامينية

 تقديم في االبتكار

 الخدمة

Pearson 

Correlation 

1 **.809 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson التامينية الخدمة جودة

Correlation 

**.809 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اثنياا: اختبار عالقات التأثري بني متغريات الدراسة

اىل اختبار فرضية التأثري بني متغريات الدراسة من خالل اختبار فرضية التأثري بني يسعى هذا املبحث 
بقياس التأثري املشرتك  املعتمد(، واختبار فرضياهتا الفرعية املنبثقة منها واملتعلقة ،ابعاد املتغريات )املستقل

)كمتغري معتمد( وعلى  يةلكل بعد من أبعاد التسويق االبتكاري )كمتغري مستقل( و جودة اخلدمة التأمين
 النحو االيت:

 -أواًل: عالقة التأثري بني التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة التامينية:
 :دمة التامينيةعالقة التأثري بني ابعاد التسويق االبتكاري و متغري جودة اخل -

االبتكار يف من اجل معرفة اي من ابعاد متغري التسويق االبتكاري ) Backwardمت اعتماد طريقة ال 
و االبتكار يف تقدمي اخلدمة(  ،تنمية القدرات االبتكارية ،االبتكار يف الرتويج ،االبتكار يف التوزيع ،التسعري

 التامينية.هي افضل او اعلى اتثريا على متغري جودة اخلدمة 
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متغري التسويق  تدل نتائج حتليل منوذج حتليل االحندار الظاهرة يف اجلدول ادانه واليت تلخص قيم ومؤثرات 
 االبتكاري )املتغري املستقل( و أتثريه يف جودة اخلدمة التامينية )املتغري املعتمد(.

املتغري املستقل  نَّ اين ( وهذا يع0.81( ظهرت قيمته )2Rقيمة معامل التحديد احملتسب ) نَّ احيث 
ملتغري املعتمد املتمثل جبودة ( من التذبذابت أو االختالفات احلاصلة يف ا%81)التسويق االبتكاري( يفسر )

 اخلدمة التامينية.
تغيرياً مبقدار وحدة واحدة يف املتغري املستقل  نَّ ا( اىل 0.80-)املعيارية واليت بلغت  Bاما قيمة معامل 

 يف متغري جودة اخلدمة التامينية. (.80مقداره  سليب يؤدي اىل تغيري)
( وهي 10.489( لنموذج االحندار واليت بلغت )Tمتابعة قيمة )أنه قد حقق أتثريًا معنواًي من خالل 

 (.0.05عند مستوى املعنوية املعتمد للدراسة ) (2.236)اكرب من القيمة اجملدولة 
 (8)جدول رقم 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.901 .812 .802 .321 

2 b.901 .812 .804 .32 

a. Predictors: (Constant), القدرات تنمية ،التوزيع في االبتكار ،الخدمة تقديم في االبتكار 

 التسعير في االبتكار ،الترويج في االبتكار ،االبتكارية

b. Predictors: (Constant), القدرات تنمية ،التوزيع في االبتكار ،الخدمة تقديم في االبتكار 

 الترويج في االبتكار ،االبتكارية

 (9)جدول رقم 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.829- .278  -2.979- .004 

 000. 4.053 269. 081. 330. االبتكارية القدرات تنمية

 000. 4.117 278. 087. 357. التوزيع في االبتكار

 901. 125. 008. 082. 010. التسعير في االبتكار

 018. 2.402 160. 084. 202. الترويج في االبتكار

 000. 4.790 339. 062. 295. الخدمة تقديم في االبتكار

2 (Constant) -.819- .265  -3.091- .003 

 000. 4.148 270. 080. 332. االبتكارية القدرات تنمية
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 000. 4.751 282. 076. 362. التوزيع في االبتكار

 017. 2.418 159. 083. 201. الترويج في االبتكار

 000. 5.152 342. 058. 298. الخدمة تقديم في االبتكار

a. Dependent Variable: التامينية الخدمة جودة 

نالحظ ان قيمة الداللة املعنوية لكل من ابعاد املتغري املستقل هي ختتلف من متغري من اجلدول اعاله 
( ابلنسبة االبتكار يف التسعري. كما هو معروف فان قيمة الداللة 0.91اىل اخر. حيث احتلت اعلى قيمة )

ذلك على نسبية هلا. حيث كلما كانت القيمة منخفضة كلما زاد املعنوية تتناسب عكسيا مع االمهية ال
 فرص قبول املتغري.

تعكس عدد املرات اليت يتم فيها قبول فرضية العدم. اي اذا  significanceان قيمة الداللة املعنوية 
 مرة فان هناك مرة واحدة سوف 1000يقصد هبا انه لو اجرينا البحث  0.001هي  الداللة كانت القيمة

 يكون فيها القرار خاطئ اي )قبول فرضية العدم(.
ليه فقد مت استبعاد بعد االبتكار يف التفويض لكون قيمة الداللة املعنوية هي اعلى قيمة. ومت اجراء وع

االبتكار يف  ،االبتكار يف التوزيع ،على اربعة ابعاد )تنمية القدرات االبتكارية Backwardاالختبار بطريقة 
 لة املعنوية كما مذكورة يف اجلدول اعاله.بتكار يف تقدمي اخلدمة(. حيث تغريت هنا قيم الدالو اال ،الرتويج

 جودة اخلدمة التامينية( سوف تكون كاليت: ،لذا فان معادلة النموذج )التسويق االبتكاري
+ e5+ 0.29X 4+ 0.20X3+ 0.36X 10.80+ 0.33 X- =Y 

 (10)جدول رقم 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

 008b .125 .901 .012 .407. التسعير في االبتكار 2

a. Dependent Variable: التامينية الخدمة جودة 

b. Predictors in the Model: (Constant)، الخدمة تقديم في االبتكار، ،يعالتوز في االبتكار  ،االبتكارية القدرات تنمية   

 الترويج في االبتكار

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات  :اواًل
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية اليت اجريت على عينة البحث مت التوصل اىل جمموعة استنتاجات 

 واليت ميكن ان نلخصها يف االيت:
اقي حيال ذلك تطلب وجود تســـــويق ابتكاري فعال يقوم ثقافة اجملتمع العر غياب الوعي التاميين وقلة  .1

على عاتقة ترويج واعالن عن اخلدمات املقدمة من قبل شركة التامني العراقية حيث ان عمل شركات 
 عامة يف العراق تتصف بنوع من اخلمول. ةالتامني بصور 
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حتتاجها شــركة التامني العراقية وهي اليت  يســاعد التســويق االبتكاري على توفري جمموعة من املتطلبات .2 
يف الغالب ال تتطلب تكنلوجيا جديدة لتحقيقها بقدر حاجتها اىل افكار جديدة وغري مألوفة كما 

 على اقتناص التهديدات اخلارجية وحتويلها اىل فرص امام الشركة. انه يساعد
االبتكار يف ،درات االبتكاريةية القيرتبط التســــــــويق االبتكاري من خالل ارتباط متغرياته اخلمســــــــة )متن .3

االبتكار يف تقدمي اخلدمة( بعالقة ارتباط ذات ، االبتكار يف الرتويج، التســـــــــــــــعري االبتكار يف التوزيع
داللة معنوية مع جودة اخلدمة التأمينية وهذا ما يؤشر على ان التسويق االبتكاري يف املنظمة املبحوثة 

 لتأمينية املقدمة للزبون.دمة اذات امهية كبرية وحيسن من جودة اخل
بينـــت معطيـــات حتليـــل عالقـــة التـــأثري من متغريات البحـــث ان هنـــالـــك عالقـــة أتثري معنويـــة ملتغريات  .4

التســـــــويق االبتكاري يف حتســـــــني جودة اخلدمة التأمينية وهذا ما يعطي ان التســـــــويق االبتكاري له اثر 
 اجيايب على جودة اخلدمة التأمينية.

التوصـــــل اليها يف منت البحث اىل اســـــتنتاج مفاده قبول الفرضـــــيات الرئيســـــية  ليت متاســـــهمت النتائج ا .5
 والفرعية يف املنظمات املبحوثة.

 ثانيًا: التوصيات
على الشركة املبحوثة ان تزيد من محالهتا التوعوية واالعالنية مبفاهيم التامني وأمهيته وأنواعه من خالل  .1

 كومية.احلهد واملدراس والدوائر احلكومية وغري حماضرات وورش عمل يف اجلامعات واملعا
عاد التســــــــــويق زايدة اهتمام ادارة املنظمة املبحوثة بدراســــــــــة مضــــــــــامني الفكر االداري فيما يتصــــــــــل أبب .2

االبتكاري ملا ذلك من اســــــهام وتعزيز لقدراهتا يف حتقيق اداء افضــــــل يضــــــمن هلا البقاء والنمو يف عامل 
 االعمال.

 بتكار يف الرتويج الن االعالن يوثر أتثريا كبريا على القرارات الشرائية للزبون.الرتكيز على عنصر اال .3
موظفيها وخصــوصــا اصــحاب اخلربة وذلك دعما  يتوجب على الشــركة املبحوثة بضــرورة االســتماع اىل .4

كذلك منح حوافز مادية او معنوية لكل   لالبتكار واشـــــــــــــــراكهم يف اخلطط االســـــــــــــــرتاتيجية يف املنظمة
 .او مقرتحات جديدة تساعد على بناء او توليد ميزة تنافسية جديدة اً افكار شخص يقدم 

 .بني املوظفني داخل الشركة افة اجلودةواليت يكون هدفها تعزيز ثق ةالعمل على بناء ثقافة تنظيم .5
على شـــــــــــــــركة التامني ان تدرك ان احتياجات الزبون متنامية ومتطورة بني احلني وألخر لذا أيخذ على  .6

 بتكار طرق جديدة إلشباعها.عاتقها ا
 المصادر والمراجع

ني دار اجلـامعة التامني ورايضـــــــــــــــيـاتـه مع التطبيق على التـامني على احليـاة واعـادة التـام،ابراهيم عبـدربـه .1
 .2003للنشر 

 .1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، التامني يف القانون اجلزائري.ابراهيم، ابو النجا .2
 ،القاهرة ،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشـــــــــــــــورات ،أالبتكاري قالتســـــــــــــــوي ،حافظ نعيم ،مجعة ابو .3

2003. 
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الي في الماثر تطورات هيكل التمويل بالديون وانعكاسها على االداء 

 المصارف التجارية

The impact of the developments of the structure of debt 

financing and its impact on the financial performance of 

commercial banks 
 Khalek Ismail-L. Dr. Haitham Abdel(1)م.د. هيثم عبد الخالق اسماعيل

  ierJanSalwan Jalel                                          (2)سلوان جليل جنيعر

 مستخلصال

ركز البحث على بيان مدى انعكاس أتثري هيكل التمويل ابلديون )من ودائع وقروض( يف حتقيق اداء 
)مصرف الشرق  العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املاليةمايل متميز لعينة من املصارف التجارية 

هلي العراقي، مصرف املنصور( عرب حتليل نسب التمويل ابلديون وأتثريها يف مؤشرات االاالوسط، املصرف 
(، أبعتماد املؤشرات املالية املتمثلة بـ)معدل العائد على 2018 - 2009الرحبية والسيولة املصرفية وللمدة )

لَحد من عدم ن لالودائع، نسبة الرصيد النقدي(، لكشف ما مدى قدرة وفاعلية سياسات التمويل ابلديو 
استقرار االداء املايل ملصارف العينة، وتوصل البحث اىل جمموعة استنتاجات كان من امهها: ان هناك عالقة 
اثر لنسب التمويل ابلديون يف مؤشرات السيولة والرحبية املعتمدة للبحث، وابستطاعة املدير املايل يف 

لديون وفق املؤشرات املعتمدة، أبتباع سياسة متويل اب مصارف العينة ان حيقق التوازن االمثل لنسب التمويل
التأكيد على اختاذ قرارات تتوافق مع القدرة االستثمارية والوضع البيئي العام، فيما اوصى البحث بضرورة 

متويلية تسهم ابحلفاظ على توازن هيكل التمويل بني نسب التمويل ابلديون، وحتقيق صايف ربح مقبول، 
اد طرائق لإلفادة من معدالت السيولة النقدية املرتفعة بدل من اكتنازها كأموال معطلة، اجيفضالً عن ضرورة 

 واليت ميتد أتثريها على حنو عكسي يف مستوايت الرحبية وفق املنطق االقتصادي.
                                                        

 .املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية/ جامعة بغداد -1
 .املعهد التقين كربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنية -2
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 الكلمات املفتاحية: األداء املايل، هيكل التمويل ابلديون، سوق العراق لألوراق املالية، تقييم االداء. 
Abstract 
The research focused on the extent of the impact of debt financing 

(deposits and loans) in achieving a distinct financial performance of a 

sample of Iraqi commercial banks listed on the Iraqi market for securities 

(Middle East Bank, the National Bank of Iraq, Mansour Bank) through 

analysis of debt financing ratios and their impact on indicators Profitability 

and bank liquidity for the period (2009 - 2018), based on the financial 

indicators (rate of return on deposits, cash balance ratio), to show the extent 

and effectiveness of debt financing policies to reduce the instability of 

financial performance of the sample banks, and the research reached a set 

of conclusions The most important: that There is a relationship between debt 

financing ratios in the liquidity and profitability indicators approved for 

research, and the financial manager in the sample banks can achieve the 

optimal balance of the debt financing ratios according to the approved 

indicators, following a financing policy that is consistent with the investment 

capacity and the general environmental situation, while the research 

recommended the need to emphasize funding decisions Contribute to 

maintaining the balance of financing structure between debt financing ratios 

and achieving an acceptable net profit, as well as the need to find ways to 

take advantage of high liquidity rates rather than hoarding them as funds, 

which adversely affect the levels of profitability According to economic logic. 

 المقدمة

دارة املالية، وجماالت التحليل املايل، اىل ان من اكثر ون يف حقل االيشري الُكتاب والباحثون املعني
املوضوعات جدالً وتعقيداً، تلك املتعلقة بصياغة وحتديد حجم الديون يف هيكل التمويل ملنشآت االعمال 

ملناسب والسيما املصرفية منها، وهي من الوظائف املهمة امللقاة على عاتق املدير املايل، يف اختيار املزيج ا
يون، الذي يُوجه حنو أوجه االستثمار يف بيئة االعمال، وعلى الرغم من كونه ميتاز ابلتغري، وبعدم من الد

الثبات النسيب اال انه من واجب االدارة املالية ان تعتمد شكل معني هليكل الديون خاص هبا، وتدعمه 
البحث يف تسليط الضوء على الدور  ذا ما يتناولهبقرارات مالية متناسقة تراعي التوازانت املالية ملكوانته، وه

املهم حلجم التمويل ابلديون املعتمد للمصرف التجاري ومدى انعكاس ذلك على األداء املايل والذي ميكن 
لى ستة مباحث تناول االول منها عاملصارف من حتقيق ميزهتا التنافسية وبلوغ اهدافها، اذ ينقسم البحث 

بحث الثاين على مفهوم التمويل ابلديون وامهيته واهم نظرايته والعوامل يف حني ركز املمنهجية البحث العلمية 
املؤثرة فيه، وتناول املبحث الثالث مفهوم االداء املايل وامهية تقييم االداء املايل وخطوات التقييم واهم 

يف االداء املايل  تمويل ابلديونمؤشراته، اما املبحث الرابع فقد انتهج التحليل املايل لبيان اثر تطور هيكل ال
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املصريف لعينة البحث، وتناول املبحث اخلامس ابراز نتائج االختبار االحصائي لفرضيات البحث ليختتم 
 املبحث السادس فيما متخض عنه البحث من استنتاجات وتوصيات.

 منهجية البحث :األولالمبحث 

 Research problemمشكلة البحث  .1
 اً اذ لوحظ ان هناك عدد ،عمال النامية لقطاع املصارف العراقيةظهوراً يف بيئة األبدت مشكلة البحث 

ليس بقليل من املصارف التجارية العاملة يف العراق، تعاين من تفاوت وتذبذب يف ادائها املايل، وتراجع 
ية ثر املصارف التجار كبري مبا حتققه من ارابح، إذ تزايدة تلك احلالة يف اآلونة االخرية لتصبح ظاهرة هتدد اك

القائمة مبخاطر العسر املايل واإلفالس كما قد اوصلت بعضها اىل االغالق، اذ مل تعاجل بشكل مناسب، 
وهذا حبد ذاته حيتم عليها االستعداد لوضع املعاجلات املناسبة عرب ادراك التقنيات والقدرات اليت متكنها من 

استقرار ادائها املايل، بل لتمنحها  فقط للمحافظة على االستجابة للمعطيات البيئية بشكل مالئم ليس
 القدرة ايضاً على تطوير انشطتها واعماهلا املصرفية.

 Research importanceأهمية البحث  .2
وتكمن امهية املوضوع من جانب تربز أمهية هذا البحث يف موضوعه املتجدد يف جمال اإلدارة املالية، 

إذ ركز  ماماً كبرياً يف قطاعات بيئة االعمال املختلفة،ارية، كما وجد اهتنظري لتناوله قطاع املصارف التج
قرار التمويل ابلديون يف املصارف التجارية ومدى مسامهتُه يف رسم اداء مايل كفوء من خالل اختيار على 

ة للمصرف التجاري، والذي حيقق اهداف املصرف الرئيسة يف الرحبية والسيولمستوى املديونية املالئم 
حماولة إلاثرة اهتمام املصارف التجارية على وجه اخلصوص يف الرتكيز على ميدان يعد  هواالمان، كما ان

 يف حتقيق اداء مايل متميز. التمويل ابلديونالدور الذي يلعبُه 
 Research goalsاهداف البحث  .3
املايل هبدف الكشـــــــف عن اخضـــــــاع جانب التمويل ابلديون من ودائع وقروض اىل عمليات التحليل  .1

 ل التمويل ابلديون يف املصارف التجارية عينة البحث.واقع حا
الوقوف على ســــياســــات التمويل املتبعة واثرها على صــــايف االرابح ومســــتوايت الســــيولة يف مصــــارف  .2

 العينة.
املالية  بلوغ نتائج وتوصيات هادفة تساعد االدارة املالية ملصارف العينة على الفهم الواضح للعالقات .3

 لديون واالداء املايل الكفوء.بني قرار التمويل اب
 حتديد طبيعة عالقات التأثري بني املتغريات املعتمدة ابستخدام املؤشرات والربامج اخلاصة لقياسهما. .4
 Research assumesفرضيات البحث  .4

جود أثر ذات و مت صياغة فرضية البحث الرئيسة استجابًة للمشكلة وسعياً لبلوغ هدف البحث وهي: 
التمويل ابلديون واالداء املايل يف املصارف التجارية عينة البحث، وتتفرع منها، الفرضيات  داللة معنوية بني

 الفرعية اآلتية:



  

654 

 31: العدد

وجود أثر ذات داللــة معنويــة بني امجــايل الــديون والعــائــد على الودائع يف املصــــــــــــــــارف التجــاريــة عينــة  .1 
 البحث.

لنقدي يف املصــــــــارف التجارية عينة امجايل الديون ونســــــــبة الرصــــــــيد اوجود أثر ذات داللة معنوية بني  .2
 البحث.

 Search Methodاسلوب البحث  .5
دراسة مشكلة التحليل االحصائي الكمي وهو املنهج اكثرها اعتمادًا يف بيان و  انتهج البحث منهج

 ليل واملقارنة واجياد التفسريالبحث والتعبري عنها بشكل كمي عرب اخضاع البياانت الرقمية للقوائم املالية للتح
 املتغريات املعتمدة يف البحث.الواقعي للعالقات املوضوعية بني 

 Search limitsحدود البحث  .6
( سنوات يف اختبار العالقة بني املتغريات املعتمدة، واختريت 10تناول البحث سلسلة زمنية امتدت لـ)

 ينة البحث.م املالية للمصارف التجارية ع( اعتمادا على القوائ2018 -2009الفرتة الزمنية من )
  Community and sample researchته وعين مجتمع البحث .7

اعتمد البحث اختيار املصارف التجارية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية كمجتمع للبحث واليت 
ها املشكلة بشكل واضح ، ومن مث اُختريت من بينها عينة قصدية واليت برزت فيجتارايً  اً ( مصرف24بلغت )
 يف ثالثة مصارف جتارية وهي )مصرف الشرق االوسط، املصرف االهلي العراقي، مصرف املنصور(.ومتثلت 

حث .8 مدة للب ية املعت يب االحصاااااائ  Statistical methods adopted forاالساااااال
research  

وقد مت االعتماد على اسلوب  (spss V21استخدم البحث اسلوب التحليل االحصائي ابعتماد برانمج )
 .(Simple Linear Regressionاخلطي البسيط )االحندار 

 االطر النظرية للتمويل بالديون :المبحث الثاني

 Debt financing conceptاواًل: مفهوم التمويل بالديون 
النقدية الالزمة لدفع وتطوير منشأة ، اذ يركز على توفري املبالغ نييعد التمويل من اوىل مهام للمدراء املالي

ا ابألموال االزمة عند احلاجة، من خالل اختيار مصادر التمويل املناسبة من الدين او االعمال وامداده
، ويشار اىل (3)امللكية، وصواًل اىل هيكل التمويل االمثل والذي من شأنه ان يعظم القيمة السوقية للمنشأة

يها املنشأة هبدف ادر االموال الطويلة او القصرية االجل اليت حصلت علان هيكل التمويل هو تشكيلة مص
ورغم ان هناك العديد من مصادر التمويل للمصرف التجاري مثل اموال االقرتاض من ، (4)متويل استثماراهتا

ملالية، املصارف االخرى او االقرتاض من البنك املركزي، واعادة خصم االوراق التجارية، وبيع وشراء االوراق ا

                                                        
 .72:2012ابو غزالة، 3-
 .527:2004هندي، -4
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ويتكون التمويل  ئع هي املصدر الرئيس ألموال املصرف،والقروض ابلعملة االجنبية، ولكن تبقى الودا
 ابلديون من:

وهي االموال اليت اودعت لدى املصـــــــــرف هبدف االحتفاظ هبا من قبل االفراد  :(Depositsالودائع ) .1
من جمموع مصادر االموال  %90-80و املؤسسات واهليئات االخرى، اذ تشكل أبنواعها املختلفة 

هو ما يربز دورها املصــــارف كوســــيط مايل بني وحدات الفائض ووحدات  يف املصــــارف التجارية هذا
العجز، وهناك تصــــنيفات عديدة للودائع حســــب معايري خمتلفة، فصــــنفت حســــب حركتها اىل ودائع 

غري نشـطة خاملة وهي  نشـطة غري مسـتقرة وهي اليت جيري عليها عمليات السـحب وااليداع، وودائع
ســـــب منشـــــئها اىل ودائع اولية انجتة عن عمليات ايداع نقدية يف مســـــتقرة نســـــبياً، وصـــــنفها االخر ح

املصرف وتسمى ودائع حقيقية، او ودائع مشتقة انجتة عن قيام املصارف خبلق النقود عن طريق منح 
نبية متثلت بودائع القروض، وصــــــــــــــنفت حســــــــــــــب مصــــــــــــــدرها اىل ودائع حملية داخل البلد، وودائع اج

 وهو التصنيف االكثر شيوعاً من حيث الزمن اىل: (6)وقد صنفها ،(5)املصارف املراسلة وغري املقيمني
اموال تودعها االفراد او اهليئات لدى املصرف التجاري ويتم السحب عليها  ودائع حتت الطلب: متثل ✓

يف اي وقت مبوجب اوامر يصـــــدرها املودع للمصـــــرف حيث يتم الدفع له او ألمر شـــــخص اخر يعينه 
 ثر انواع الودائع شيوعاً واالقل كلفة اذ ال مُينح عليها املصرف فوائد. املودع يف االمر، وهي اك

وقوانني ال جتيز ســــــــحبها اال يف اتريخ اســــــــتحقاقها، وتقســــــــم الودائع  اليت حتكمها قواعدودائع زمنية:  ✓
 انواع هي: ةلى ثالثعالزمنية بدورها 

ة واخلاصـــــــة يف املصـــــــرف التجاري اليت يودعها االفراد واهليئات العام ودائع االجل: ومتثل االموال .أ
لة، وال جيوز ســحبها ولو جزء منها ملدة حمددة مقدماً قد تكون ثالثة اشــهر او ســتة او ســنة كام

قبل انقضــاء آجاهلا، ويكون املصــرف مســتعداً لدفع فائدة تفوق أي نوع اخر من الودائع ويعول 
ا، اذ ان حتديد فرتة االيداع املصــرف على هذا النوع بشــكل كبري يف اســتثماراته بســبب اســتقراره

 السيولة.مينح املصرف مرونة اكرب يف استثمارها ابلكامل دون خماطر 
وهي االموال اليت يودعها االفراد واهليئات يف املصـــــرف وميكن ســـــحبها بشـــــرط  الودائع ألشـــــعار: .ب

تكون  ن هلذا النوع عندماو اشـــعار املصـــرف قبل مدة كافية واليت حتدد عن االيداع، ويلجأ املودع
ادي اذ تتيح لديهم وفرة نقدية يف فرتات دورية وملدة قصــرية بدل ايداعها يف احلســاب اجلاري الع

هذا  دهلم فرصــة اســتثمارها، ويدفع املصــرف فائدة عليها مســاوية او اقل من الودائع ألجل، ويع
 النوع من الودائع حالة متوسطة بني االيداع الثابت وبني احلساب اجلاري.

بفتح هذا النوع من الودائع يف البلدان النامية واليت تناســــب صــــغار  وفري تقوم املصــــارفودائع الت .ج
ودعني الذين ال يودعون اال ما تبقى من دخوهلم بعد تغطية نفقات معيشــــــتهم، وال يتقاضــــــون امل

عليها فوائد كبرية، وميكن االيداع والســـحب منها بشـــروط ميســـرة تناســـب حجم االموال املودعة 
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تجاوز حدود معينة، وهي متتاز بصــفة ادخارية وتزداد ابســتمرار خاصــة يف الســنوات اليت ومبا ال ي 
 ع فيها دخول املودعني.ترتف

االموال املقرتضــــــة: وهي أتخذ اشــــــكال خمتلفة ابختالف املصــــــدر، فقد تعتمد املصــــــارف التجارية يف  .2
نك املركزي، اذ خيتلف هذا بعض مواردها على االقرتاض من املصـــــــــــــــارف احمللية او االجنبية او من الب
 الســــــــائد يف الدولة، وعالقة املصــــــــدر للتمويل من مصــــــــرف اىل اخر تبعاً خلصــــــــائص النظام املصــــــــريف

املصـــارف فيما بينها وخصـــوصـــاً اذا كانت املصـــارف حملية فروعاً ملصـــارف اجنبية، وما مييز هذا النوع 
تايل فأن القوة االســـــــــــتثمارية تعادل من التمويل هو عدم خضـــــــــــوعه ملتطلبات االحتياطي القانوين وابل

 . ومن هذه االشكال:(7)قيمة القرض نفسة 
متبادلة بني املصارف التجارية يف سبيل متويل عملياهتا،  املصارف االخرى: وهي قروض االقرتاض من •

وتنظر املصـــارف اىل هذه الطريقة بعدم االرتياح ملا قد يفســـره البعض بضـــعف املصـــرف املقرتض، كما 
لألموال تنشأ نتيجة اوضاع سياسية واقتصادية معينة تتعرض هلا  ر غري مضمون الن احلاجةانه مصد

 اً وهذه الطريقة أتخذ صـــــــــور  ،(8)يع املصـــــــــارف جيعلها ذلك غري مســـــــــتعدة إلقراض بعضـــــــــها البعضمج
متعددة امهها اقرتاض االحتياطي الفائض، او بيع شــــــــــهادات االيداع، اقرتاض مبوجب اتفاق مثل بيع 

رســـومة مالية على ان يقوم بشـــرائها فيما بعد بســـعر متفق علية مســـبقاً شـــرط االلتزام ابحلدود امل اوراق
 .(9)من قبل البنك املركزي

على االموال من خالل قروض طويلة االجل  االقرتاض من املؤســـســـات املالية االخرى: وهو احلصـــول •
قروض قد أتخذ شـــــكل ســـــندات، او تدعم راس املال املصـــــريف وتزيد من طاقته االســـــتثمارية، وهذه ال

قرضــــــــــني من املؤســــــــــســــــــــات املالية غري ا
ُ
لبنك املركزي او املصــــــــــارف التجارية ابالتفاق املباشــــــــــر مع امل

 .(10)االخرى
ية تقدمي العون املايل  االقرتاض من البنك املركزي: حيث • ان من وظائف البنك املركزي االســــــــــــــــاســـــــــــــــ

ى البنك املركزي تقدمي التمويل املناســــــــــــــب اما للمصــــــــــــــارف كامللجأ االخري لإلقراض، واليت تفرض عل
خصـــم االوراق التجارية لدى  ةتوفري الســـيولة هلا أبعاد بصـــورة مباشـــرة ابإلقراض املباشـــر او من خالل

ال تلجأ املصــــارف التجارية هلذا النوع من التمويل خشــــية قيامه بتشــــديد الرقابة  . وغالباالبنك املركزي
 .(11)متنعها من بعض االستثمارات عليها او حتديد انشطتها بقيود

ســــــندات الدين الطويل: وهي من مصــــــادر التمويل احلديثة نســــــبياً، يصــــــدرها املصــــــرف ويقوم ببيعها  .3
للمؤســـســـات واجلمهور، وحيتفظ املصـــرف أبمثان بيعها ضـــمن امواله اخلاصـــة، ويشـــرتط فيها ان يكون 

عمال املصـــــرف، وعادة ال تلجأ للودائع حق االولوية على ســـــداد هذه الســـــندات يف حالة تصـــــفية أل
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صــــــــارف التجارية اىل هذه الوســــــــيلة اال يف حال توفرت لديها فرص اســــــــتثمارية ذات عوائد متوقعة امل
 .(12)عالية تفوق تكلفة اصدار السندات والفائدة املدفوعة عليها

التجاري، مصادر متويل اخرى: وهي اموال ال متثل مبجموعها حجماً كبرياً من مصادر التمويل للمصرف 
حجمها وأتثريها على سياسة املصرف االستثمارية، اذ يعد االقرتاض  متها وصغروتتميز بعدم استقرار قي

شائع االستخدام فقد شهد يف السنوات  ( اسلوابً Eurodollar Marketمن سوق الدوالر االمريكي )
اوراب يقتصر تعاملها ابلدوالر  االخرية توسعاً ملحوظاً يف نشاط االقرتاض، وهو يتكون من مصارف كبرية من

 .(13) قبول الودائع ومنح القروض يف
 The importance of debt financingثانيًا: اهمية التمويل بالديون

عملية جتهيز املؤسسة املالية ابألموال من ابرز املهام اليت تقوم هبا االدارة املالية يف قطاع املصارف  دعتُ 
حيث درجة اعتمادها على مصادر املؤسسات التجارية والصناعية من بشكل خاص، وختتلف املصارف عن 

التمويل ابلديون، الختالف طبيعة االنشطة املصرفية عن غريها، وان أتثري قرارات التمويل ابلديون على 
قيمة املؤسسة كبري اذ تتجسد من خالل أتثريها على حجم العوائد املتوقعة ودرجة املخاطر اليت قد تتعرض 

االستثمار وسياسة توزيع االرابح واليت من شأهنا التأثري على حجم التوقيت لعوائد  ةؤسسة مع مراعاهلا امل
 .(14)السيولة اليت تساعدها على معاجلة االلتزامات املالية 

 Funding Theoriesثالثًا: نظريات التمويل 
لتوليفة اليت حتقق اهليكل رغم تعدد خيارات التمويل املتاحة للمؤسسة االقتصادية الزال االهتمام اب

ل بني اموال امللكية واموال االقرتاض، فقد ظهرت عدة نظرايت حاولت تفسري ذلك، كما انقسمت االمث
وجهات النظر بني مؤيد ومعارض إلمكانية حتقيق اهليكل االمثل واليزال اجلدل قائماً بني الباحثني يف حقل 

 ، ومن اهم تلك النظرايت:(15)نةاالدارة املالية وعدم االمجاع على نظرية معي
تســــــــــمى هذه النظرية ابلنظرية الوســــــــــيطة فهي  (: كماThe Traditional theoryالنظرية التقليدية ) .1

عبارة عن مزيج من نظرييت صـــايف الدخل ونظرية صـــايف الدخل التشـــغيلي، وتبني ان الكلف االمجالية 
املســــتوى  الية )الدين(، وعند وصــــوهلا اىلهليكل التمويل تتناقص فقط ضــــمن احلد املســــؤول للرافعة امل

االدىن تبدأ ابالرتفاع مع تزايد الرافعة املالية وعليه ميكن حتديد اهليكل االمثل للتمويل عند النقطة اليت 
 .(16) حيقق فيها الرفع املايل ادىن كلف للتمويل وابلتايل اعلى قيمة سوقية

                                                        
 .55:2013رمضان وجودة، -12
 .64:2008العالق، -13
 .581:2008الزبيدي، -14
 .88:2012غزالة، ابو -15
 .383:2013 ،العارضي -16
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 (The Traditional Theory( النظرية التقليدية )1شكل )
، 217العامري، حممد علي ابراهيم، االدارة املالية املتقدمة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، ص املصدر: 

2010. 
قــَدمــت هــذه النظريــة من قبـــل البـــاحثني  (:Modigliani-Miller theoryنظريــة مودكليـــاين و ملري) .2

الثاين عام  ، وظهر املقرتح1952مودكلياين و ملري على شـــــــــــكل مقرتحني، إذ َقدم املقرتح االول عام 
، وتعــد من اهم نظرايت هيكــل التمويــل، وهي قــائمــة على نفي وجود أي عالقــة بني هيكــل 1963

لن تؤدي اىل ارتفاع او اخنفاض  التمويل والقيمة الســـــــوقية للمؤســـــــســـــــة، وهذا يعين ان قرارات التمويل
من النواحي مجيعها  ســـســـات املتشـــاهبةوتوصـــلت النظرية عرب املقرتح االول هلا ان املؤ ، القيمة الســـوقية

ولكنها ختتلف يف هياكلها التمويلية، تكون قيمتها السوقية متساوية، ومن مث فإن قرار هيكل التمويل 
لن يؤثر على القيمة الســـــــــوقية للمؤســـــــــســـــــــة، وقدم املقرتح الثاين للنظرية الذي اخذ وجود الضـــــــــرائب 

ال حيققها االعتماد على التمويل  ســــــــة وفرة ضــــــــريبيةابالعتبار أتكيداً على ان االقرتاض حيقق للمؤســــــــ
ابمللكية، وابلتايل فأن القيمة الســـوقية للمؤســـســـة املقرتضـــة تفوق قيمة الســـوقية للمؤســـســـة اليت تعتمد 

( بشـــــأن صـــــياغة هيكل التمويل M&Mعلى التمويل املمتلك، إَن مضـــــمون نظرية مودكلياين و ملري)
ت، اذ اكدت ان القيمة السوقية للشركة ال يف ربح العمليايف ظل غياب الضرائب تتفق مع نظرية صا

تتأثر بصـــــــــــياغة هيكل التمويل وتغريات نســـــــــــب الرفع املايل ولذلك تعد من النظرايت اليت تؤكد على 
 .(17)عدم وجود هيكل متويل امثل

 ( يفJensen(: قدم الباحث )Free Cash Flow Theoryنظرية الوكالة او التدفقات النقدية احلرة ) .3
ابلبحث يف مفهوم تكاليف الوكالة ومدى ارتباطها هبيكل التمويل للشــركات،  هقيامعند  1976عام 

الناجتة عن قيام املسامهني )اصحاب املشروع( بتعيني ادارة للشركة مع  وتكاليف الوكالة هي التكاليف
الدارة سوء استخدام ا يف التكاليف النامجة عن هايكال القيام أبعمال الشركة ابلنيابة عنهم، وتركز حبث

للنقدية الفائضــة بشــكل خيدم مصــاحلها اخلاصــة على حســاب مصــلحة املســامهني، وتبني هذه النظرية 
                                                        

  554:2008الزبيدي، -17
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على االدارة ويشـــــــــــــــكل هتديداً ابلغاً  اً اىل ان اختيار هيكل متويل مبين على االقرتاض ســـــــــــــــيفرض قيود
ابألموال الفائضـــة، اســـاءة التصـــرف  ابلتعثر او الفشـــل املايل، وهذا من شـــأنه ان يقيد حرية االدارة يف

يف كلف  اً كبري   اً ويدفعها للعمل بكفاءة اكرب لتجنب تلك التهديدات، ويف النهاية ســــــتشــــــهد اخنفاضــــــ
 .(18)الوكالة وهذا من شأنه زايدة قيمة املنشأة

قدمها الباحث  :(Pecking Order Theoryنظرية االلتقاط او تســلســل خيارات مصــادر التمويل ) .4
(Myersعا ) قدمت ترتيباً خليارات مصــــــــادر التمويل طويل االجل حبســــــــب االفضــــــــلية ، اذ 1984م

التمويل الداخلية واخلارجية، اذ اهنا تنص على انه عندما تكون  وتقوم على مبدأ املفاضلة بني مصادر
ا املنشـــــأة حباجة اىل التمويل اخلارجي وان املعلومات ال متماثلة، فأهنا تســـــتخدم التمويل الداخلي طامل

 .(19)ذلك وتلجأ اىل استخدام الدين يف حالة عدم كفاية التمويل الداخلي  متاح هلا
 التمويل الداخلي من االرابح احملتجزة واالحتياطيات. ✓
 التمويل اخلارجي اصدار سندات دين من الشركة يف حالة احلاجة للتمويل. ✓
 لقابلة للتحويلاملمتازة ا التمويل اخلارجي اصدار اوراق مالية هجينة مثل السندات او االسهم ✓
 املالذ االخري للتمويل امام الشركة. دعالتمويل اخلارجي اصدار اسهم عادية وتُ  ✓
على فهم املســــــــتثمرين لفحوى رســــــــالة  (: تقوم هذه النظريةSignaling Theoryنظرية االشــــــــارات ) .5

لتمويل عتماد على ابينت ان اال إذتتضــمن اشــارات انجتة عن قرار االدارة يف اختيار مصــدر التمويل، 
ديدة قد يبعث رســـالة مفادها ان اجلابمللكية يعطي اشـــارة ســـلبية للمســـتثمرين فمثال اصـــدار االســـهم 

اســـعار اســـهم الشـــركة مقيمة أبكثر من قيمتها احلقيقية وابلتايل اخنفاض االســـتثمار، اما اذا اســـتخدم 
ة فأن التمويل اخلارجي تلك النظري ضــوء يفالدين لتمويل الشــركة فيبعث اشــارة اجيابية للمســتثمرين، و 

على ضـــــــــــــــوء افرتاض ان املســـــــــــــــتثمرين ميتلكون  ،(20) ابالقرتاض له االفضـــــــــــــــلية على التمويل ابمللكية
املعلومات نفســـها واليت ختص الظروف احلالية والفرص املســـتقبلية املتاحة، اال انه املدراء اكثر دراية يف 

قرتض عندما تكون هناك توقعات مســتقبلية التمويل امل املؤســســة، فمن املعروف ان املؤســســة تلجأ اىل
مشــــــجعة، اما عند توقعها ظروف ســــــيئة فأهنا تفضــــــل اللجوء اىل املســــــامهني إبصــــــدار اســــــهم عادية، 
وخالصـــــة القول ان هذه النظرية تتعلق ابإلشـــــارات الصـــــادر عن املؤســـــســـــة واليت قد حتمل معاين عن 

 .(21) توقعات االدارة للظروف املستقبلية
 امل املؤثرة يف تحديد قرار التمويل بالديون ابعًا: العور

درجة املخاطر اليت تواجه املنشــأة: ان املنشــآت ذات العوائد التشــغيلية املســتقرة نســبياً ميكنها ان تزيد  .1
احتمالية تعرضــــها للمخاطر هي اقل من تلك  من اموال الديون واالقرتاض يف هيكلها التمويلي، كون

                                                        
  89:2012ابو غزالة، -18
  249:2010العامري، -19
  90:2012لة،ابو غزا -20
 .432:2009النعيمي والتميمي، -21
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بعدم الثبات والتقلب يف العوائد التشغيلية، وبذلك فهي تتمتع حبالة من االمان  املنشآت اليت تتصف 
 .(22)جتاه التزاماهتا يف تسديد فوائد القروض

ف عليها يف االلتزام مبعايري املديونية: وتعين مدى التزام املؤســـــــســـــــة مبســـــــتوايت نســـــــب املديونية املتعار  .2
جتاوز حدود املديونية ملا هو سائد يف املؤسسات ، اذ ينبغي احلرص على عدم القطاع الذي تعمل فيه

قرضني يف مدى سالمة 
ُ
املماثلة، الن ذلك سوف يكون مداعاة لتوليد حالة من الشك والريبة لدى امل

 .(23)املوقف املايل، وهذا يقلل من قدرة املؤسسة يف احلصول على متويل 
االقرتاض ملساندة اموال امللكية يف  مستوى الدخل املتحقق: تقوم بعض املؤسسات ابالستعانة أبموال .3

تؤدي هــذه العمليــة اىل رفع معــدل العــائــد على اموال امللكيــة يف حــالــة كون  عمليــة التمويــل، حيــث
املالية، ولكن  ذلك العائد يفوق الفوائد املدفوعة على اموال االقرتاض، وتســـــــــمى هذه العملية ابلرافعة

ذلـــك أي ال تغطي الفوائـــد املـــدفوعـــة )تكلفـــة  االقرتاض عكساذا كـــانـــت نتيجـــة اســـــــــــــــتثمـــار اموال 
 االقرتاض( فهذا يؤدي اىل زايدة خماطر رفع التمويل.

املرونة املالية: وهي قدرة املؤســـــــــــــــســـــــــــــــة على التحكم مبرونة معقولة يف حاليت زايدة او ختفيض االموال  .4
ســـع او االنكماش يف حاجتها اىل االموال، ليمكنها يف حاليت التو  ات الرئيســـةاملقرتضـــة حبســـب املتغري 

من احلصــــــــول على اكرب عدد ممكن من البدائل، وتقوية جانب املؤســــــــســــــــة يف قدرهتا على املســــــــاومة 
 .(24)واحلصول على شروط جيدة عند التعامل مع مصادر التمويل احملتملة 

ر التمويل اخلارجية حتقق وفورات ضـــــريبية ختفض من عام كل مصـــــاد حتقيق وفورات ضـــــريبية: بشـــــكل .5
ل املرجحة، وهو ماال حتققه مصــــــــــــادر التمويل الداخلية على اعتبار ان الفوائد اليت تدفع كلف التموي

عن القروض للـــدائنني هي اعبـــاء حتمـــل لألرابح املتحققـــة، على عكس توزيعـــات االرابح اليت تـــدفع 
تلجأ  الضــــــــريبة، لذلكاحتســــــــاب  تدخل يفســــــــت عبئاً علية، فهي توزيعاً لألرابح ولي دعللمالك اذ تُ 

 .(25)الضريبة املدفوعة قرتاض ألنه يقلل من الدخل اخلاضع للضريبة ويؤدي اىل ختفيض لال
تركيبة املوجودات او هيكل االصــــــــول: هناك العديد من صــــــــور التأثري اليت تربط بني هيكل االصــــــــول  .6

االصــــــول الثابتة تســــــتخدم القروض طويلة االجل  من يكالً وهيكل التمويل، فاملؤســــــســــــة اليت متتلك ه
لة بضـــماانت معينة، على عكس املؤســـســـة اليت تكون اغلبية اصـــوهلا من الذمم واملخزون، واليت املكفو 

 .(26)قصرية االجل تتوقف قيمتها على ما حتققه من االرابح، تعتمد بشكل اساسي على القروض 

                                                        
 .168:2010العامري، -22
 .84:2013الشواورة، -23
 .93-92: 2004السعايدة وفريد، -24
 .288:2006مطر، -25
 .259:2013مصطفى والشهاوي، -26
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 ء المالياالطار النظري لألدالث: المبحث الثا

 The concept of financial performanceمفهوم االداء املالي  .1
ميثل االداء املايل احد اجلوانب املهمة لالداء وان ما يقدمهُ من وضوح يف القراءات من وجهة نظر مالية، 

االداء املايل ، ويعد (27)دعت اىل اعتمادِه كأحد الركائز االساسية للتحليل مستوى االداء ملؤسسة االعمال
ة ومدى فعاليتها يف خلق القيمة وبلوغ االهداف املالية هو القدرة على ادارة املوارد املالية املتاحة للمؤسس

وفقًا ملعايري ومؤشرات مثل الرحبية والسيولة والكفاءة لقياس الوضع  اً كما ميثل مقياس،  (28)أبقل التكاليف
 .(29)املايل وتقدمي املعلومات جلهات عدة 

 Financial Performance Assessmentييم االداء املالي تق .2
اء هو جزء هام من عملية املراقبة والتسجيل املستمر للعمل املنجز يف املؤسسة هبدف ان تقييم االد

توجيه االنشطة داخل التنظيم للوصول اىل اهدافها املرسومة، واختاذ القرارات التصحيحية ملسار تلك االنشطة 
، كما تعد (30)ا احملددة ها او تدعيم مساراهتا احلالية اذ كانت تتجه فعاًل حنو حتقيق اهدافهيف حالة احنراف

عملية تقييم االداء هي عملية قياس وتقييم والتأكد من حتقيق االداء املستهدف، وهي جزء من عملية ادارة 
يف حني  (32) هدف معني. او أهنا عملية مراجعة منتظمة تقوم هبا الوحدة للتوصل إىل(31)االداء للمؤسسة

واليت تشمل كل العناصر اليت تسهم بشكل خمتلف يف ضبط عرفها اخرون على اهنا بنية ذات ابعاد متعددة 
ويالحظ تزايد االهتمام بتقييم اإلداء املايل املصريف جاء بسبب الندرة ، (33)االداء العام للوحدة االقتصادية 

 حلجم الكبري لالحتياجات املالية اليت يتطلبها العمل املصريف، اضافةالنسبية ملوارد املصرف املالية قياسًا اب
اىل حجم التحدايت واملنافسة الشديدة يف سوق العمل، اذ ان تقييم االداء املايل احد الركائز االساسية اليت 

ات توفر لإلدارة املعلومات والبياانت الضرورية يف حتديد مدايت االهداف املخططة والتعرف على اجتاه
 االداء احلايل وابلنتيجة حتديد مسار النجاح يف املستقبل.

 The importance of financial performanceتااقاايااياام االداء املااالااياهااماايااة  .3
evaluation 

حتظى عملية تقييم االداء املايل يف خمتلف املؤسسات وخاصة املصرفية منها أبمهية ابرزة ويف جوانب 
بشكل جيد فأنه يعد دلياًل مهمًا ومؤشرًا على مدى جناح املؤسسة، اذ اهنا تتضح حال حتققه ،متعددة

كما تربز امهية تقييم   ،(34)من اهداف املؤسسة  اً اساسي اً االداء املايل هدف دععكس صحيح وبذلك يُ وال
االداء املايل كونه ميد املؤسسة ابملعلومات والواثئق الداعمة لقراراهتا املتعلقة ابألمور املالية من اجل تطويرها 

                                                        
 .54:2013املوسوي، -27
 .37:2002مجعة، -28

29- Widagdo & Ika,2008:99  
  34:2009امللكاوي، -30
  330:2003زايد، -31

32- Chen,et.al,2011:909  
33- Lin et.al,2013:917  
34- Eccles,1991:134. 
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يف وحملدودية املوارد املالية املتاحة للمؤسسة وتنبع تلك االمهية من خصوصية العمل الصر ، (35)خبطط مستقبلية 
الموال يف التعامالت املصرفية وسرعة دوراهنا، فأن عملية حتقيق العوائد واستمرارية املصرفية قياساً بضخامة ا

، (36)املؤسسة ودميومتها ومنوها يتطلب التحقق من كفاءة االداء املايل يف االستغالل االمثل لتلك املوارد 
 :(38) (37)ن ان نعرب عنها ابلنقاط اآلتية،واليت ميك

 سجام بني االهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة وعالقتها ابلبيئة.االفصاح عن درجة املواءمة واالن .1
 عمليات التقييم مصدر للبياانت واملعلومات الكمية والنوعية للمؤسسة. دعتُ  .2
 قيام ابألنشطة اجلديدة.التحليل املايل وعملية التقييم اداة مسح ابتدائي قبل ال دعيُ  .3
 ة على النشاط للمؤسسة املصرفية.يوفر تقييم االداء املايل وسيلة من وسائل الرقاب .4
 التمهيد ملرحلة تقومي التنفيذ وحتديد املراكز االدارية املسؤولة عن تصحيح االحنرافات ومتابعتها. .5
او االدارات املختلفة وهذا يســــــاهم تقييم االداء يف خلق روح املنافســــــة بني املؤســــــســــــات او االقســــــام  .6

تحقيق لورفع مســــتوى التنســــيق يف املســــتقبل ائها يدفع املؤســــســــة حنو التحســــني يف مســــتوى اد هِ بدور 
 .اهدافها

 Steps to Evaluate Financial Performanceخطوات تقييم االداء املالي  .4
م، بسبب االختالف يف مستوايت مراحل تقييم االداء املايل يف الكثري من املؤسسات ابالتفاق التا مل حتظَ 

ف عن تقييم االداء للمؤسسة ككل، غري ان بشكل عام ميكن االداء فعملية تقييم االداء لقسم معني ختتل
 :(39)ةتيمراحل اساسية مكملة لبعضها البعض وتشمل اخلطوات اال حصرها خبمسِ 

والتقارير ابجلودة الالزمة مثل  من املعلومات والبياانت مجع املعلومات والبياانت الالزمة: وهي جمموعة .1
اوىل عمليات االداء املايل يف اعداد املوازانت والقوائم  دالكشـــــوفات او القوائم املالية الســـــنوية واليت تع

 والتقارير السنوية اليت توضح اداء املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة. املالية
لنتائج املنجزة عرب اختيار او تصــــــــميم تســــــــتطيع املؤســــــــســــــــة حتديد ا قياس االداء الفعلي: فمن خالهلا .2

االدوات املالية املناســــــبة واالســــــتعانة ابملؤشــــــرات اليت تســــــتخدمها يف عملية تقييم االداء، واحتســــــاب 
 املقاييس املختلفة اليت متثل القيم الرقمية اليت تعكس مستوى بلوغ االهداف.

قارنة اداء مع االداء املســتهدف خالل مب دف او املرغوب: وتتمثلمقارنة االداء الفعلي ابألداء املســته .3
فرتة التقييم واليت على اســــــــاســــــــها يتم حتديد مدى التقدم او الرتاجع يف التنفيذ الفعلي لألهداف عما 

 هو خمطط هلا وعلى ضوء ذلك ميكن حتديد مدى التطور يف االداء.
اســـباب االختالف  بتحديد وتفســـري من القيامحتديد االحنرافات واجراء العمليات التصـــحيحية: تتضـــ .4

والتباين بني نتائج االجناز الفعلي واالجناز املســـــــــتهدف عندما تكون املؤســـــــــســـــــــة غري قادرة على بلوغ 
 اهدافها وتعاين من احنرافات عن اخلطة، وحتديد العوامل املسببة هلذه االحنرافات.

                                                        
35- Decenzo & Robbins, 1999, p321. 

 .85:2011الزبيدي، -36
 .21:2008النعيمي والتميمي، -37
 .22:2009ابو زيد، -38
 .33:2014الصغري، -39
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ح االحنرافات اليت االدارة مبتابعة تصـــــــحي ومحتديد املســـــــؤوليات ومتابعة العمليات التصـــــــحيحية: اذ تق .5
حدثت يف اخلطـة معتمـدين على نتـائج عمليـة تقييم االداء املايل، وتزويد املعلومات للجهـات املعنية 

 لغرض االستفادة منها عند رسم اخلطط القادمة.
 تقييم االداءمؤشرات  .5

وكانت الرحبية ونسبة للسيولة  وقد مت اختيار ثالث نسب متثلت نسبة لقياس راس املال ونسبة لقياس
 كاليت:

نســـبة التمويل املقرتض اىل جمموع املوجودات )نســـبة املديونية(: تكشـــف نســـبة املديونية النســـبة املئوية  .1
ألمجايل املوجودات املمولة من قبل الدائنني مبعىن اخر تبني مدى اعتماد املؤسسة على اموال الغري يف 

تفاع يعين ذلك زايدة االعتماد على التمويل يكون اجتاه هذه النســـــبة اىل االر ، فعندما متويل موجوداهتا
جيب ان حتقق املؤسـسة  ئذاخلارجي وابلنتيجة ازدايد اعباء الفوائد املمنوحة مقابل تلك االموال، وعند

 اً مؤشــــــــــر  دمنافع متحصــــــــــلة أكرب من الفوائد املدفوعة، علماً ان ارتفاع هذه النســــــــــبة بشــــــــــكل كبري يع
ضة من املديونية اذ تعين اخنفاض مستوى االلتزامات والذي ويفضل الدائنون نسب منخف. (40)اً خطري 

قدرة املؤســســة على الســداد ويزيد درجة االمان للدائنني، وهذا عكس رغبة املالكني )محلة  هِ يزيد بدور 
وارتفاع  االســـــهم( الذين يرغبون بنســـــب مديونية مرتفعة ملا يرافق ذلك من توســـــع جماالت االســـــتثمار

 كن التعبري عنها ابملعادلة االتية:، ومي(41)العائد املطلوب
 %100نسبة التمويل املقرتض= الديون طويلة االجل + الديون قصرية االجل/ جمموع املوجودات *

ويســــــــــــــتخدم  :Rate Of Return On Deposits (ROD)معدل العائد على العائد على الودائع .2
اعت احلصــــــــــــول عليها وحيســــــــــــب يف توليد االرابح من الودائع اليت اســــــــــــتط لقياس مدى جناح اإلدارة

 :(42)ابلصيغة االتية
 %100× (= صايف الدخل بعد الفوائد والضريبة/ جمموع الودائع RODمعدل العائد على الودائع )

دى قدرة األرصـــدة النقدية تشـــري هذه النســـبة إىل م :Cash Balance Ratioنســـبة الرصـــيد النقدي  .3
املالية املرتتبة على ذمتها، والواجبة التســـــــــــــــديد يف اليت متتلكها املصـــــــــــــــارف، على الوفاء اباللتزامات 

 :مواعيدها احملددة، وميكن التعبري عنها ابملعادلة اآلتية
 %100× نسبة النقد= النقد+ االوراق املالية القابلة للتسويق/ املطلوابت املتداولة 

ملصرف على أتدية التزاماته  املعادلة أعاله إىل أنّه كّلما زادت نسبة الرصيد النقدي، زادت مقدرة اوتبنّي 
 .(43)املالية يف مواعيدها املتفق عليها، أي إّن هناك عالقة طردية بني نسبة الرصيد النقدي والسيولة

                                                        
  105:2007رمضان وجودة، -40

41- Feldman& Libman,2007:264  
  118: 2013، سعيد -42
  239:2005ابو محد، قدوري، -43
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 تطور هيكل الديون وانعكاسه على االداءل التحليل المالي رابع:المبحث ال 

 (2018-2009المالي للمدة )

التجارية يف متويل موجوداهتا من امجايل أموال الغري  يشري التمويل ابلديون اىل مدى اعتماد املصارف
سواء كانت قروض او ودائع ومبختلف انواعها، ومدى مسامهة الديون يف تشكيلة املطلوابت قياساً مبصادر 

التمويل ابلديون لبيان اجلزء األهم يف هيكل التمويل املصريف وهو التمويل األخرى، إذ مت اختيار نسبة 
نية خلصوصية املصارف التجارية يف ممارسة اعماهلا ابعتماد اموال املودعني واملقرضني، أال ان التمويل ابملديو 

اقب زايدة االعتماد على الديون يف التمويل دون ان تكون هناك كفاءة يف االستخدام يعرض املصرف اىل عو 
عتماد التمويل ابملديونية غري حممودة ملا يرتتب عليها من خماطر عالية، ان ارتفاع هذه النسبة يدل على ا

مولة ابلديون، اما 
ُ
ومن مث فهي تقدم معلومات عن قدرة املصرف يف استيعاب تراجع وخسائر املوجودات امل

لوفرة الضريبية الناجتة عن التمويل اخنفاضها فيدل على اخنفاض خماطر عبء خدمة الدين مقابل فقدان ا
( نتائج نسبة الديون يف هيكل 1اجلدول )يوضح املتوقع، و ابلديون مما ينعكس على صايف االرابح والعائد 

 اً واضح اً وتباين اً ( ملصارف العينة ضمن السلسلة الزمنية املعتمدة للبحث، ويالحظ ان هناك تطور Xالتمويل)
 يت:كاآللنسب هيكل التمويل ابلديون، و 

ونسبة الرصيد النقدي  (Y1( ومعدل العائد على الودائع )X( نتائج نسبة التمويل ابلديون )1جدول )
(Y2) 

 مصرف املنصور املصرف االهلي العراقي مصرف الشرق االوسط السنوات
 

X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2 
2009 86.45 2.59 73.8

1 
44.95 1.45 124.

12 
42.66 7.7

5 
82.66 

2010 85.50 1.86 69.3
3 

50.80 2.21 92.7
6 

50.87 4.1
9 

50.84 

2011 79.36 3.65 69.7
4 

42.91 3.30 138.
79 

59.73 4.5
6 

58.93 

2012 77.08 3.94 73.4
9 

54.14 9.96 141.
11 

38.55 7.7
0 

58.75 

2013 73.81 3.78 73.8
6 

68.93 3.85 102.
46 

64.50 4.6
9 

41.69 

2014 55.05 1.01 93.0
2 

57.24 2.05 116.
18 

68.09 2.6
8 

46.22 

2015 58.98 1.63 81.9
1 

51.40 0.86 113.
11 

73.16 2.3
6 

30.21 
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إعداد الباحث عرب تطبيق النسب املعتمدة على القوائم املالية ملصارف العينة ابستخدام  ر: مناملصد
 Excel 2010برانمج 

( واليت ُتشكل النسبة االكرب من امجايل مكوانت Xويلحظ ان املعدالت الكلية لنسب التمويل ابلديون )
وتوليداً لألرابح يف حال ما مت ادارهتا صوبة هيكل التمويل للمصارف التجارية عينة البحث، اذ اهنا االكثر خ

بشكل كفوء وفعال، حيث يوفر هذا النوع من مصادر التمويل االموال الالزمة اليت تساعد على متكني 
املصارف يف توسعة حجم نشاطها دون الوقوف على حدود التمويل املمتلك وابلتايل حتقيق عوائد مالية 

الضريبة من تشجيع اعتماد الديون كمصدر للتمويل، اذ اهنا خُتصم فوائد وفرة معتربة، ابإلضافة اىل ما متثله ال
الديون من وعاء االرابح قبل خضوعها للضريبة، اذ يالحظ يف اجلدول ان اعلى معدل لنسب التمويل 

( من امجايل التمويل ملصرف الشرق االوسط، وقد احتفظ املصرف مبستوى متوسط %70.40ابلديون بلغ )
 اً ( وهي مرتفعة نسبيًا عن احلد املطلوب ومع ذلك احرز املصرف نسب%80.22ية بلغت )النقدللسيولة 

(، أي ان املصرف استطاع توظيف اموال التمويل ابلديون %2.13جيدة ملعدل العائد على الودائع بلغ )
لغ اذ ب لنسب التمويل ابلديون اً منخفض وتوليد االرابح، بينما حقق املصرف االهلي العراقي معدالً 

( مما خفض صايف االرابح وابلتايل %122.17( ونتيجة االحتفاظ بسيولة نقدية مرتفعة )52.45%)
على ادائها املايل بشكل عام، اذ ان  هِ ( والذي اثر بدور %2.96معدل منخفض للعائد على الودائع )

ذا ما يؤكد الفرضية ى، وهالعالقة طردية بني التمويل ابلديون ورحبية املصرف ابفرتاض ثبات العوامل االخر 
الرئيسة للبحث يف بيان دور ومسامهة التمويل ابلديون وانعكاس ذلك على كفاءة ومتيز االداء املايل 

 للمصارف التجارية.
ويتضح ان مصارف العينة اعتمدت التمويل ابلديون السيما يف السنوات االوىل للبحث، وهذا يعين 

ارابحها ابعتماد الديون يف التمويل ومن مث حتقيق معدالت   رفعاهنا حققت وفرات ضريبية جيدة سامهت يف
مقبولة للعائد على الودائع، كما يالحظ اهنا اعتمدت التمويل ابمللكية يف السنوات األخرية للبحث، وهذا 
يعين اخنفاض مستوى االيداع واالقرتاض وزايدة الرتكيز على راس املال يف التمويل مما سبب اخنفاض االرابح 

 العائد على الودائع، وخسائر متتالية السيما يف السنوات الثالث االخرية من البحث، كما تظهر ومن مث
( اذ يالحظ ان مصارف العينة يف السنوات االوىل من البحث كانت متتلك Y2نسبة الرصيد النقدي )

زاماهتا املالية وخلق د التمستوايت سيولة كافية على مواجهة التزاماهتا املالية من ارصدة نقدية الزمة لسدا

2016 57.07 3.62 91.4
7 

50.43 8.46 126.
37 

73.72 1.6
6 

111.6
7 

2017 62.77 -0.17 90.8
2 

52.69 1.61 125.
52 

77.76 1.3
7 

82.32 

2018 67.90 -0.64 84.7
2 

50.96 -
4.15 

141.
26 

80.82 1.5
4 

98.01 

املعدل 
80.2 2.13 70.40 الكلي

2 52.45 2.96 122.
17 62.99 3.8

5 66.13 
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هامش امان ملواجهة املخاطر احملتملة، يف حني السنوات االخرية للبحث كانت االرصدة النقدية عالية جداً،  
مما ادى اىل اخنفاض االرابح اذ اهنا اموال غري مستثمرة، وابلتايل اداء مايل منخفض، اذ ان هذا التباين 

ايل، كما يتضح يف الرسم البياين للمعدالت الكلية للنسب اء املوالتذبذب يعد مؤشرًا على تذبذب االد
 املعتمدة وكآليت:

 البياين لنسب التحليل املعتمدة يف املصارف التجارية عينة البحث ( التمثيل2شكل )
 (Microsoft Excelالباحث ابالعتماد على برانمج االكسيل ) املصدر: من اعداد

 ئي لفرضيات البحثالحصانتائج االختبار ا :المبحث الرابع

لبيان معنوية التأثري للتمويل ابلديون وهو املتغري املستقل على املتغري التابع وهو األداء املايل ملصارف 
العينة، ال بد من اختبار عالقات االثر احصائيًا وقد مت االعتماد على اسلوب االحندار اخلطي البسيط 

(Simple Linear Regressionوابستخدام م ،) عامل( 2التحديدR للكشف عن أمنوذج معادلة االحندار )
التقديرية للمتغريات، وبيان مدى قبول الفرضية اليت تنص على )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية واحصائية 
بني مؤشرات التمويل ابلديون ومؤشرات االداء املايل للمصارف التجارية عينة البحث( اذ يرمز ملؤشر التمويل 

(، واليت تفرعت اىل Y2، نسبة الرصيد النقدي Y1ومؤشرات االداء املايل )العائد على الودائع( X) ابلديون
 فرضيتني فرعيتني، سيتم تناول كالً منها وكاآليت:

 (Y1( ونسبة العائد على الودائع )Xتحليل عالقة اثر التمويل بالديون ) .1
ن واقع الفرضية االحصائية الرئيسة واليت تنص لغرض اختبار وحتليل الفرضية الفرعية االوىل واملنبثقة م

على )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية بني نسبة التمويل ابلديون ونسبة العائد على الودائع يف املصارف 
 (، وكاآليت: 2التجارية عينة البحث( فقد ظهرت النتائج يف اجلدول )

( مع معدل العائد على الودائع Xلديون )( التحليل االحصائي لعالقة االثر بني التمويل اب2جدول )
(Y1) 

 Microsoft( وبرانمج )SPSS-V21الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي ) املصدر: اعداد
Excel 2010) 
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( واملتغري املستقل Y1العائد على الودائع )اذ تشري النتائج اىل معادلة خط االحندار بني املتغري التابع وهو 
  Y1 = a + b (X) وهي:( واليت ميكن استخراجها من اجلدول Xلديون )وهو التمويل اب
 حيث ان:

(1y.)(= املتغري التابع )نسبة العائد على الودائع 
(a( احلد الثابت =)constant-a 3( لكل مصرف حسب نتائج اجلدول )عمود.) 
(bمقدار التغري =) (.4ة )عمود يف قيمة املتغري التابع بتغري املتغري املستقل وحدة واحد 
(X.)(= املتغري املستقل )التمويل ابلديون 

 ومن خالل ذلك ستكون قيم معادلة االحندار ملصرف الشرق االوسط كما أييت:
 ( )نسبة التمويل ابلديون(0.051+)1.429-نسبة العائد على الودائع = 

 ايضاً الحتساب معادلة االحندار لبقية املصارف عينة البحث.وهذا يطبق 
( ملصرف الشرق االوسط والذي يدل a( ان قيمة احلد الثابت )2( يف جدول )3هر العمود )فقد أظ

( حىت وان كان مقدار نسبة العائد على الودائع -1.429لنسبة التمويل ابلديون مبقدار ) اً ان هناك وجود
( قيم 4) لك على بقية املصارف التجارية يف اجلدول املذكور، كما بني العمود، وينطبق ذايساوي صفر 

( مبقدار X)التمويل ابلديون ( و اليت تشري اىل مقدار التغيري يف قيمة املتغري املستقل وهو bمعامل التغيري )
( ملصارف Y1) وحدة واحدة والذي يؤدي اىل حدوث تغيري يف قيمة املتغري التابع وهو العائد على الودائع

درجات متفاوتة بني املوجبة والسالبة، فقد كانت موجبة ( واليت كانت بbالعينة املختارة وذلك مبقدار قيمة )
، 0.051( على التوايل )bيف كل من مصرف الشرق االوسط واملصرف االهلي العراقي اذ بلغت قيمة )

ن مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل ارتفاع قيمة (، ويعين ذلك ان مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديو 0.072
( سالبة وذلك يعين ان bلزايدة بذلك املقدار، اما مصرف املنصور فقد كانت قيمة )العائد على الودائع اب

مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديون مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري قيمة العائد على الودائع ابالخنفاض 
ر االستثمار صرف املنصور ولعل السبب يف ذلك يعود اىل السياسة املتحفظة للقرا( مل-0.154مبقدار)

( واليت تدل على Fقيم ) (5بسبب الظروف االمنية اليت مرة هبا العراق يف تلك الفرتة، وقد بني عمود )
احصائية ( ذات داللة معنوية و 6وجود عالقة االثر بني املؤشرين، وكانت تلك العالقة كما تظهر يف عمود )

3456789
(constant

)-a
BFSigR

طبيعة العالقةالقرار2

طردية (موجبة)غير معنوية1.4290.0511.1350.3180.124- الشرق االوسط 1

طردية (موجبة)غير معنوية0.8250.0720.1370.7210.017- االهلي العراقي2

عكسية (سالبة)معنوية0.15477.4270.0000.906-13.567 المنصور لالستثمار3

اسم المصرف

Y1

ت
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من مستوى الداللة املعتمد يف البحث  ( اقلSigيف مصرف املنصور اذ كان مستوى الداللة احملسوب ) 
( معامل 7(، اما بقية مصارف العينة فكانت عالقة االثر غري ذي داللة معنوية. ويبني عمود )0.05)

ابلديون( على املتغري التابع )العائد ( والذي يقدم تفسرياً لدرجة أتثري املتغري املستقل )التمويل 2Rالتحديد )
( والذي يشري اىل ان املتغري 0.906معدل تفسري يف مصرف املنصور مبقدار )اذ بلغ اعلى  ،على الودائع(

( وبذلك تكون النسبة Y1%( من التباينات الكلية للمتغري التابع )90( استطاع ان يفسر )Xاملستقل )
ود اىل عوامل اخرى. اما اقل معدل تفسري فكان عند املصرف االهلي %( من املتباينات تع10املتبقية وهي )

( من التباينات الكلية للمتغري %2( يستطيع ان يفسر)X( والذي يعين ان املتغري املستقل )0.017قدار )مب
(Y2.اما ابقي التفسري فيعود اىل عوامل اخرى ) 

العائد على الودائع، كانت متوافقة مع  ويتضح ان العالقة الطردية بني نسبة التمويل ابلديون ونسبة
الودائع اجلزء االكرب من متويل الديون وهي االقل كلف مقارنة ابملصادر االخرى،  املنطق االقتصادي، اذ متثل

كما ان احلرص دفع ابإلدارة املالية ألستثمار نسبة عالية منها ملقابل فوائدها يف تواريخ استحقاقها، مما يعين 
 الرحبية وابلنتيجة العائد على الودائع. ارتفاع مستوايت

 (:Y2( ونسبة الرصيد النقدي )Xبالديون ) تحليل عالقة اثر التمويل .2
ألختبار وحتليل الفرضية الفرعية الثانية املنبثقة من واقع الفرضية االحصائية الرئيسة واليت تنص على 

نسبة الرصيد النقدي يف املصارف التجارية )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية بني نسبة التمويل ابلديون و 
 (، وكاآليت:3نتائج يف اجلدول )عينة البحث( فقد ظهرت ال

 (Y2( ونسبة الرصيد النقدي )X( التحليل االحصائي لعالقة االثر بني التمويل ابلديون )3جدول )

 Microsoft( وبرانمج )SPSS-V21اعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي ) :املصدر
Excel 2010) 

ر التقديرية بني املتغري التابع وهو نسبة الرصيد النقدي وتشري النتائج اجلدول اىل معادلة خط االحندا
(2Y( واملتغري املستقل وهو التمويل ابلديون )Xواليت ميكن استخراجها، كاال ) :يت(X) = a + b 2Y 

  :حيث ان
(2y.)(= املتغري التابع )نسبة الرصيد النقدي 
(a( احلد الثابت =)constant-a3ود ( لكل مصرف حسب نتائج اجلدول )عم.) 

3456789
(constant)-aBFSigR

طبيعة العالقةالقرار2

عكسية (سالبة)معنوية0.72035.5560.0000.816-130.897 الشرق االوسط 4

عكسية (سالبة)غير معنوية1.0392.0560.1900.204-176.681 االهلي العراقي5

طردية (موجبة)غير معنوية38.8330.4330.4980.5000.059 المنصور لالستثمار6

اسم المصرفت

Y2
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(b 4(= مقدار التغري يف قيمة املتغري التابع بتغري املتغري املستقل وحدة واحدة )عمود.) 
(X املتغري املستقل =).)التمويل ابلديون( 

 ومن خالل ذلك ستكون قيم معادلة االحندار ملصرف الشرق االوسط كما أييت:
 ن(( )نسبة التمويل ابلديو 0.720-+)130.896نسبة الرصيد النقدي= 

 وهذا يطبق ايضاً الحتساب معادلة االحندار لبقية مصارف عينة البحث.
( ملصرف الشرق االوسط والذي aيمة احلد الثابت )( ق3( فقد اظهر العمود )3وابلرجوع اىل اجلدول )

( حىت وان كان مقدار نسبة الرصيد النقدي 130.897لنسبة التمويل ابلديون مبقدار ) اً يدل ان هناك وجود
( قيم 4ي صفر، وينطبق ذلك على بقية املصارف التجارية يف اجلدول املذكور، كما بني العمود )يساو 

( مبقدار X)التمويل ابلديون شري اىل مقدار التغيري يف قيمة املتغري املستقل وهو ليت ت( و اbمعامل التغيري )
( ملصارف Y2صيد النقدي )وحدة واحدة والذي يؤدي اىل حدوث تغيري يف قيمة املتغري التابع وهو الر 

ة يف ( واليت كانت بدرجات متفاوتة بني املوجبة والسالبة، فقد كانت موجبbالعينة وذلك مبقدار قيمة )
(، ويعين ذلك ان مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديون مبقدار وحدة 0.433مصرف املنصور اذ بلغت )

مبقدار املشار الية لكل مصرف، اما بقية املصارف فقد  واحدة يؤدي اىل تغري نسبة الرصيد النقدي ابلزايدة
ابلديون مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  ( سالبة وذلك يعين ان مقدار التغري يف قيمة التمويلbكانت قيمة )

( -1.039( ملصرف الشرق االوسط و)-0.720تغري يف نسبة الرصيد النقدي ابالخنفاض مبقدار )
( واليت تدل على وجود عالقة االثر بني املؤشرين F) ( قيم5عمود )بني  للمصرف االهلي العراقي، وقد
حصائية يف مصرف الشرق االوسط اذ كان مستوى ( ذات داللة معنوية وا6وكانت كما تظهر يف عمود )

(، اما البقية ومها مصريف االهلي ومصرف 0.05( اقل من مستوى الداللة املعتمد )Sigالداللة احملسوب )
( والذي يقدم تفسرياً 2R( معامل التحديد )7كانت العالقة غري ذي داللة معنوية، ويبني عمود )املنصور ف

اذ بلغ اعلى معدل  ،قل )التمويل ابلديون( على املتغري التابع )الرصيد النقدي(لدرجة أتثري املتغري املست
( استطاع ان X( والذي يشري اىل ان املتغري املستقل )0.816تفسري يف مصرف الشرق االوسط )

%( تعود 19( وبذلك تكون النسبة املتبقية وهي )Y2%( من التباينات الكلية للمتغري التابع )81يفسر)
( والذي يعين ان املتغري 0.059مل اخرى، اما اقل معدل تفسري فكان عند مصرف املنصور مبقدار )اىل عوا

( اما ابقي التفسري فيعود اىل عوامل Y3 )%( من التباينات الكلية للمتغري6( يستطيع ان يفسر)Xاملستقل )
ية هي غري مطابقة للمنطق اخرى. ان هذه العالقة العكسية بني نسب التمويل ابلديون ونسبة السيولة النقد

االقتصادي، اذ كان من املفرتض ان تزداد نسب السيولة لدى املصارف ملقابلة متطلبات االمان من 
ية هنا ألسباب انجتة عن رغبة املصارف وسياستها يف اختاذ قرارات سحوابت وغريها، اال اهنا ظهرت عكس

ا غري منسجم مع مبدأ عدم اجملازفة العالية أبموال استثمار وتوجيه االموال اىل خمتلف أوجه االئتمان، وهذ
الغري ملا هلا من خماطر عالية دون تغطية جلانب خماطر السيولة املفاجئة، إذ يعتمد هذا على سياسات 

 صرف التشغيلية واالستثمارية.امل
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 خالصة التحليل االحصائي وعالقة التأثري بني متغريات البحث 
( اىل مقدار التغري يف مؤشرات االداء املايل سواء كانت 4التأثري اليت تظهر يف جدول )تشري قيم معامل 

ل املديونية اجلزء االكرب من ابلزايدة او ابلنقصان استجابًة لزايدة قيم التمويل ابلديون بوحدة واحدة، اذ متث
تلك العالقات من اهم االدوات اذ متكن املدير املايل يف املصارف التجارية  داموال املصرف التجاري، وتع

عينة البحث من ترشيد قرارات التمويل يف وضع سياسات متويل مناسبة واختيار املزيج التمويلي املالئم من 
كما يوضح اجلدول ر على حتقيق أهداف املصرف يف الرحبية والسيولة واالمان،  بني املوارد املالية املتاحة والقاد

 اآليت:
 ( Y2( و)Y1( على مؤشرات االداء املايل )X( نسب التأثري التمويل ابلديون )4جدول )

 Microsoft Excelالباحث ابالعتماد على نتائج التحليل االحصائي وبرانمج ) املصدر: اعداد
2010). 

 االستنتاجات والتوصيات :امسخالمبحث ال

 اوال: االستنتاجات
كان من يف مضامني اجلانب التطبيقي قد اوصلت الباحث إىل جمموعة من االستنتاجات  ان اخلوض 

 مهها:أ
اظهرت نســـب االداء املايل للمصـــارف العينة وهي معدل العائد على الودائع ونســـبة الســـيولة النقدية،  .1

ليت واتذبذب واخنفاض يف صـــــايف االرابح نتج عنه  ،ية والســـــيولةوجود تفاوت كبري يف مؤشـــــرات الرحب
تعكس هامش االمان قلق لســـــــنوات البحث، اذ لوحظ تراجع كبري يف مســـــــتوايت الرحبية واســـــــتمرت 

 لبحث االخرية.اابالخنفاض اىل ان بلغت مستوى اخلسارة يف سنوات 
بيان مســـــــــتوى االمان واملخاطرة لنســـــــــبة الرصـــــــــيد النقدي قدرهتا على  املايل نتائج التحليل كشـــــــــفت .2

 اىل جانبني، االول هوشـــــــــري يرتفاع هذه النســـــــــبة اىل معدالت عالية ملصـــــــــارف عينة البحث، اذ ان ا
يشــــري اىل فهو الثاين  أما اجلانبو  وااللتزام حبدودها الدنيا، احلفاظ عليها اليت ينبغيمســــتوى الســــيولة 

 تتعرض هلا مصارف العينة.رتفع هلامش االمان املخاطرة اليت قد املستوى امل
اختاذ قرار استثمار مناسب الستثمار  عينة البحث مناملصارف بينت نتائج التحليل املايل عدم متكن  .3

على الرغم من وجود نســـــــب جيدة من التمويل ابلديون للمصـــــــارف التجارية عينة البحث، اذ  امواهلا

Y1Y2

0.720-0.051 مصرف الشرق االوسط العراقي 1

1.039-0.072 المصرف االهلي العراقي2

0.1540.433- مصرف المنصور لالستثمار3

X
اسم المصرفت
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إذ  صـريفن عدم السـداد والتعثر املاهنا انتهجت سـياسـة متحفظة يف منح االئتماانت بسـبب خماوف م
 .ساعد على ذلك الوضع االمين العام الذي رافق تلك املدة

التحليل االحصـــــــــائي وجود عالقة أتثري عكســـــــــية ذات داللة معنوية واحصـــــــــائية بني التمويل أســـــــــفر  .4
فقط وتعليل ذلك هي اعتماد ســــياســــات متحفظة  والعائد على الودائع يف مصــــريف الشــــمال ،ابلديون

عالقة كانت  اخنفاض االرابح ونســـــــــــــــب العائد على الودائع، بينما  يف منح االئتماانت أدت اىلجدا 
 غري معنوية لبقية مصارف العينة.

عن وجود عالقة اثر عكســــــية ذات داللة معنوية واحصــــــائية بني  ايضــــــاً  التحليل االحصــــــائي وضــــــحا .5
يت فقط ســببها الســياســات ال قيالتمويل ابلديون ونســبة الرصــيد النقدي ملصــرف الشــرق االوســط العرا

غري معنويــة لبقيــة العالقــة كــانــت بينمــا  ، ادت اىل تراكم الســـــــــــــــيولــة وهي اموال معطلــة ال تــدر ارابحــاً 
 مصارف العينة.

ســــاهم اضــــطراب بيئة االعمال املصــــرفية يف انتهاج املصــــارف ســــياســــة متحفظة جتاه منح االئتماانت  .6
يد لألموال لدواعي تتعلق  حالت دون اســـتثمارها اجلألســـباب تتعلق ابلوضـــع االمين والســـياســـي واليت

مبخاوف عدم الســـداد والتعثر املصـــريف، وقد ادى ذلك اىل ارتفاع مســـتوايت الســـيولة النقدية بشـــكل 
 كبري جداً، وابلتايل تعطيل استثمار االموال وحتقيق خسارة لنشاط مصارف العينة.

 ثانيا: التوصيات
ن املـايل واليت تســــــــــــــــاهم ابحلفـاظ على توازن يـة قـائمـة على مبـدأ التواز التـأكيـد على اختـاذ قرارات متويل .1

هيكل التمويل بني نســــــــــــب التمويل ابلديون والتمويل ابمللكية لتحقيق صــــــــــــايف االرابح للمصــــــــــــارف 
 التجارية عينة البحث.

من  اجياد الطرق واالدوات الكفيلة ابلتوجه حنو االســـــتفادة من معدالت الســـــيولة النقدية املرتفعة بدل .2
ة لدى املصــــارف، واليت ميتد أتثريها يف مســــتوايت الرحبية بشــــكل عكســــي وفق اكتنازها كأموال معطل

 .عرب اعتماد سياسات معتدلة يف قرار االستثمار ومنح االئتماانت املنطق االقتصادي
 يةمصـــــــــــــــارف التجار لل لكوادر واملالكات املالية يف اختيار وتنويع مصـــــــــــــــادر التمويلل اماهل دورالبيان  .3

التــدريــب و تطوير لاالهتمــام اب، عرب واالداء املــايل املتحقق يف االرابحصــــــــــــــــا يفومــدى انعكــاس ذلــك 
 .وغريها

دعوة الباحثني اىل دراســات جوانب اخرى مل يتناوهلا البحث وتضــمني ابعاد اخرى مثل اضــافة بعدي  .4
التمويل ابلديون، ملا التمويل القصـــــري والطويل اىل بعدي هيكل التمويل االســـــاســـــية التمويل املمتلك و 

 م يف خلق فهم اوسع للمدير املايل عن اعداد سيناريوهات التمويل اليت ميكن اعتمادها.يسه
ضـــــــرورة ســـــــعي البنك املركزي العراقي اىل تقدمي االســـــــتشـــــــارات واحللول املقرتحة ملســـــــاعدة املصـــــــارف  .5

 املعاجلات اخلاصــــة والطرق التجارية اليت تعاين من عدم اســــتقرار التمويل ابلديون وارشــــادها من بعض
 الكفيلة على حثها لتوجيه تلك االموال حنو أوجه التوظيف واالستثمار.
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 Bakdali-Wafa F. Al                                        (2)البكدلي فاضل وفاء

 مستخلصال

 كفاية رأسبي مؤسسة مالية وحتديدا مصرفية وقد متثلت البحث متغريات غاية ابألمهية أل اتناول هذ
الذي يكون كافيًا المتصاص اخلسائر اليت حتدث عن التسليف واالستثمار املبلغ عد رأس املال ي اذ املال.

اليت تنشأ من األخطاء واألعمال الفرعية األخرى اليت تقوم هبا املصارف. فضال عن امهية املخاطر التشغيلية 
لغش والعمليات واإلجراءات والتكنولوجيا واألنظمة، وهي واحدة من أهم املخاطر اليت تواجه البشرية وا

وذلك عن طريق  ،وأن خسائرها قد تكون كبرية عندما حتدث ،املؤسسات املالية بسبب تنوع فرص حدوثها
 توضيح املفهوم واالمهية واالنواع لكل منها.

رأس املال وبيان عالقتها أبداء املؤسسة املالية وامهيتها  لبحث اىل التعرف على مفهوم كفايةا ىوقد سع
 ،فضال عن التعرف على املخاطر التشغيلية وطرق قياسها حسب مقررات جلنة ابزل ،يف تقييم الوضع املايل

حصائية املتمثلة وقد مت استخدام االساليب اال ،عريب مصارف اثنان حملية واخر 3ومشلت عينة البحث 
 املتسلسل والعالقة السببية بني متغريات البحث. ابالحندار اخلطي

وقد خلص البحث اىل مجلة من االستنتاجات اليت توصل اليها من امهها ابن نسبة كفاية رأس املال 
املصارف  ويعد دور ادارة ،ءة طاملا اهنا تلتزم هباو تعد اداة فعالة يف تقييم الوضع املايل للمصارف وهي كف

                                                        
 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -1
 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -2



  

 (BIAقياس العالقة السببية بني متطلبات كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية ابستخدام اسلوب ) 

675 

ر التشغيلية واختيار هنج القياس االفضل يف تقدير تلك املخاطر ابالستناد على حموراي يف حتديد املخاط
 وضعها املايل.

اما ابرز التوصيات فتتلخص بضرورة االهتمام ابملخاطر التشغيلية املصرفية لتاليف هذه املخاطر والتخفيف 
ئم بوصفها أداة لإلنذار دا ام مؤشر كفاية رأس املال بشكلوضرورة استخد ،من اثرها على رأس مال املصرف

 املبكر عن احلالة املالية للمصرف.
 العالقة السببية. األساس،هنج املؤشر  ،2ابزل ،املخاطر التشغيلية ،الكلمات املفتاحية: كفاية رأس املال

Abstract 
This study dealt with very important variables for any financial institution, 

specifically banking, and was represented by the requirements of capital 

adequacy, which is the amount of capital that is sufficient to absorb the 

losses that occur on credit, investment and other subsidiary work carried out 

by banks. As well as the importance of operational risks arising from human 

errors and fraud, processes and procedures, technology and systems, it is 

one of the most important risks facing financial institutions because of the 

diversity of opportunities to occur, and that their losses may be significant 

when they occur, by clarifying the concept, importance and types of each. 

The study sought to identify the concept of capital adequacy and its 

relationship with the performance of the financial institution and its 

importance in assessing the financial situation, as well as to identify 

operational risks and ways to measure them according to the decisions of 

the Basel Committee. By linear regression and causal relationship between 

study variables. The study concluded a number of conclusions reached by 

the study, the most important of which is that the capital adequacy ratio is 

an effective tool in assessing the financial position of banks and is efficient 

as long as they adhere to it. Based on their financial position. The most 

important recommendations are the need to pay attention to operational 

banking risks to avoid these risks and mitigate their impact on the bank 's 

capital, and the need to use the capital adequacy index permanently as an 

early warning tool on the financial situation of the bank. 

Keywords: Capital Adequacy, Operational Risk, Basel II, Bick Indicator 

Approach, Causality. 

 المقدمة

وذلك لكوهنا تقوم بدور الوساطة املالية بني وحدات  ،تعد املصارف احد اهم املؤسسات يف النظام املايل
وبني وحدات الفائض  ،زمالفرص استثمارية وال ميلكون التمويل الالذين لديهم  العجز )املستثمرين(

وبذلك يكون دورها حموراي يف حتقيق التنمية  ،الذين لديهم اموال ويرغبون يف استثمارها )املدخرين(
ولكون املصارف تعمل يف بيئة تنافسية يتطلب ذلك قيامها ابستخدام سياسات تعمل على  ،االقتصادية
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إذ  ،تعزيز مركزها املايل وتطوير عملياهتا املصرفية واحملافظة على القطاع الذي تعمل فيه تعظيم مكانتها يف 
احلفاظ  مع ،تقوم املصارف ابالستثمار يف موجودات تدر اكرب عائد يف ظل حتمل ادىن مستوى من املخاطر

س املال من املرتكزات ويعد رأ ،على املفاضلة بني اهدافها االساسية واملتمثلة ابلسيولة والرحبية واالمان
يستند عليها النظام املايل اذ أصبحت املصارف يف وضع يستدعي توفري متطلبات كفاية االساسية اليت 

فضال عن اختيار طريقة القياس املثلى لتقدير متطلبات  ،متانتها وسالمتها رأس املال ابستمرار للتأكد من
 المتها املالية.وابلتايل حتقيق س ،رأس املال ملواجهة تلك املخاطر

 مشكلة البحثاوال: 
 مشكلة البحث على التساؤالت االتية: نطلقت

 ؟ما مدى أتثري كفاية رأس املال علي املخاطر التشغيلية يف املصارف -1
 ؟ما اجتاه العالقة بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية -2
 شغيلية من مصرف اىل اخر ومن دولة اىلهل تتباين العالقة ما بني كفاية رأس املال واملخاطر الت -3

 أخرى؟
 ثانيا: فرضية البحث

 االتية: البحث ابلنقاط فرضياتتتمثل 
 ال توجد عالقة ارتباط بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية للمصارف عينة البحث. -1
للمصارف عينة ال توجد عالقة اثر ذات داللة معنوية بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية  -2

 البحث.
 ة سببية بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية يف املصارف عينة البحث.ال توجد عالق -3

 هدف البحث ثالثا:
 بيان مفهوم كفاية رأس املال واهم مؤشراته وكيفية حسابه. -1
 املؤشر االساس.توضيح مفهوم املخاطر التشغيلية وانواعها وكيفية قياسها ابستخدام هنج  -2
 أس املال واملخاطر التشغيلية.توضيح العالقة بني كفاية ر  -3

 رابعا: الحدود الزمانية واملكانية للبحث
وهي مصرف االستثمار  ،املكانية ابستخدام البياانت الفصلية لثالثة مصارف جتارية بحثتتمثل حدود ال

من  البحثالتجاري االمارايت ومشلت مدة  فضال عن مصرف ابو ظيب ،العراقي واملصرف التجاري العراقي
 .2018 -2013سنة 

 المدخل الفكري لكفاية رأس المال: األولالمبحث 

 concept of Capital Adequacy Indicator مؤشرات كفاية رأس املالمفهوم  اوال:
( واحدة من التدابري اليت تضمن السالمة املالية للمصارف CARتعد نسبة كفاية رأس املال )

واشارت  ،(Nikhat,2014:771) ول من اخلسارةاملؤسسات املالية االخرى و حتملها ملقدار معقو 
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(Bateni,2014:108 اىل ان السلطات التنظيمية تعد نسبة كفاية رأس املال مؤشرا مهما على "السالمة )
ستيعاب ألهنم ينظرون إىل رأس املال كحارس أو وسادة ال ،واالستقرار" للمصارف ومؤسسات اإليداع

امًا ألهنا تسمح للمصرف ابلنمو ووضع اخلطط الالزمة جتاه أية وتعد كفاية رأس املال امرا ه ،اخلسائر
خسائر مستقبلية، ولدى تقييم رأس املال جيب أن يؤخذ يف االعتبار جودة املوجودات واألرابح، فالبنك ذو 

( 2014:36،)رحيم ى من رأس املالاملوجودات اجليدة بوجود مشاكل يف األرابح حيتاج إىل مستوى أعل
ة رأس املال ابهنا مقدار رأس املال الذي يكون كافياً المتصاص اخلسائر اليت حتدث عن وعرف اخر كفاي

وتضع  ،(3: 2004،التسليف واالستثمار واألعمال الفرعية األخرى اليت تقوم هبا املصارف )املخاليف
ملها كفاية رأس مال املصارف تعكس املخاطر اليت يتحالسلطات الرقابية متطلبات احرتازية ومناسبة ل

فضال عن قيام السلطة الرقابية  ،املصرف أو ميثلها، وفقا ألوضاع السوق وظروف االقتصاد اليت تتواجد فيها
(. وال جيب ان تقل متطلبات رأس املال هذه Yahaya &et al,2015:38بتحديد مكوانت رأس املال )

)صندوق  على املستوى العاملي ملستوى معايري جلنة ابزل السارية، وذلك للمصارف النشطةعن احلد االدىن 
 (.80: 2014،النقد العريب

والذي ينص  ،معيارا لقياس كفاية رأس املال1988يف عام  للرقابة املصرفية 1جلنة ابزل توقد أصدر 
وبذلك  ،%8ملخاطر االئتمانية إىل على ان تصل نسبة امجايل رأس املال إىل جمموع املوجودات املرجحة اب

 1اذ اعتربت جلنة ابزل  ،(Li,2016:1سا لتقييم كفاءة رأس مال املصارف )اصبحت هذه النسبة اسا
 ويف هذا الصدد تعرف خماطر االئتمان على أهنا ،املخاطر االئتمانية اساسا حلساب متطلبات رأس املال

شئ عن فشل املقرتض يف سداد قرض أو تلبية التزام أو خسارة عائد مايل ان ،املال خماطر فقدان رأس
 (.116: 2012،)الشبيب تعاقدي

وهي جمموعة  ،لى جمموعتني من حيث اوزان خماطرها االئتمانيةعوعلى هذا االساس مت تقسيم دول العامل 
ذات  ( واليت اعتربهتا اللجنةOECDمتثل الدول دائمة العضوية يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

الوالايت  ،اسبانيا ،النرويج ،بلجيكا ،االيت: )النمساوهي ك األخرى،خماطر متدنية مقارنة مع دول العامل 
 ،ايرلندا ،سويسرا ،ايسلندا ،اليوانن ،السويد ،املانيا ،فرنسا ،الدمنارك ،كندا  ،ايطاليا ،لوكسمبورغ ،املتحدة

ويشرتط ان يتم استبعاد اي دولة من هذه الدول من  (.Haber, 2007:385الربتغال ) ،هولندا ،تركيا
وبذلك فانه ميكن زايدة  ،فيما اذا قامت إبعادة جدولة الدين العام اخلارجي ،ة مخس سنواتاجملموعة ملد

 ،اما اجملموعة الثانية فتشمل بقية دول العامل واملصارف العاملة فيها ،او نقصان عدد الدول يف هذه اجملموعة
لتعديالت  1ابزل (. وقد خضع إطار40-2015:36 ،ايدة اوزان ودرجة خماطرها. )دبيكواليت تتصف بز 

معظم  وقد نفذته ،2ظهر ابزل2004ويف عام  ،يتناسب مع التطورات االقتصادية واملالية هِ خمتلفة جلعل
ة أعمدة اذ يقدم مفهوم مكّمل لثالث ،1و ميكن اعتباره مبثابة حتسني لبازل ،2007البلدان الصناعية يف عام

ملراجعة اإلشرافية )عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلي( وا ،احلد األدىن ملتطلبات رأس املال -لتنظيم البنوك 
كما وفرضت معايري إضافية ملتطلبات رأس املال عن طريق إدخال ،وانضباط السوق )متطلبات اإلفصاح(
(، وتزامن طرح إطار عمل Gambacorta & Karmakar,2016: 3املخاطر السوقية واملخاطر التشغيلية )

مع العديد من حاالت الفشل واملصاعب  ،2007املالية العاملية يف منتصف عام مع بداية األزمة  2ابزل 
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إىل إعادة اال اهنا ادت  ،مل يكن له أتثري كبري بعد 2املصرفية على مستوى العامل. على الرغم من أن ابزل 
 (.Davis,2012:1)اإلطار لتعديلم رأس املال واعطاء مقرتحات عديدة النظر يف النهج املتبعة يف تنظي

 ،وتصور عدد من نقاط الضعف يف اإلطار التنظيمي احلايل 2008مع بداية األزمة املالية العاملية يف 
وهتدف هذه التدابري إىل  ،2018( هبدف تنفيذها يف 3وضعت جلنة ابزل للرقابة املصرفية اتفاقية )ابزل 

وحتسني  ،الية واالقتصاديةحتسني قدرة القطاع املصريف على امتصاص الصدمات النامجة عن الضغوط امل
نها اذ إنه يعاجل اإلدراك أبن وتعزيز شفافية البنوك واإلفصاح ع (،Nyoka,2017:7إدارة املخاطر واحلوكمة )

 ،أوزان املخاطر املطبقة على فئات املوجودات قد فشلت يف أن تعكس خماطر حمفظة البنوك بشكل كامل
نسبة احلد األدىن للرافعة املالية  3أدخل ابزل  ،ة هذه املشكلةوملعاجل ،مما تسبب يف زايدة املخاطر النظامية

عامل مجيع املخاطر على قدم املساواة وبذلك حددت مكوانت نظام اليت هي مستقلة عن تقييم املخاطر وت
 ( 2016:4Karmakar  &Gambacortaرأس املال اجلديد من ثالثة عناصر تكميلية:)

ر والذي يتم فيه حتديد كفاية رأس املال فيما يتعلق ابلتقييم التارخيي تنظيم رأس املال املرجح ابملخاط -
 للمخاطر الدورية.

 اختبار اإلجهاد الذي يقييم قدرة البنوك على مواجهة املخاطر.إطار  -
 تنظيم الرفع املستقل عن تقييم املخاطر. -

وقد مت تطبيق التعديالت  ويتعني على كل املصارف البدء ابإلفصاح العلين بشأن نسبة الرفع املايل.
 2018زامية بدًءا من يناير )واصبحت النسبة يف نسختها النهائية إل 2017النهائية على النسبة يف عام 

Charpentier,2014:25). 
، (ADB,2015:39) كفاية رأس املال املصريف: ثانيا: انواع مؤشرات

(Indraratna,2013:29)  

 وجودات املرجحة ابملخاطر نسبة رأس املال التنظيمي اىل امل -أ
Capital to Risk-weighted Asset s Ratio Regulatory 

اىل قدرة املصرف على حتمل قدر معني من اخلسائر اليت حتدث اثناء العمليات تشري هذه النسبة 
ان ارتفاع النسبة يدل على قدرة املصرف على محاية اموال  ،ويتمكن املصرف من مواجهتها ،املصرفية

حتدد هذه النسبة  ( اىل انهLi,2016:2واشار ) ،(2018:177،ثمرين بشكل جيد )املوسوي واخروناملست
ومواجهة املخاطر األخرى مثل خماطر التشغيل وخماطر  ،صرف على الوفاء اباللتزام يف الوقت احملددقدرة امل

 وفيما خيص امجايل رأس املال فيتكون من االيت: ..واخل،.االئتمان
واألرابح  ،األسهم املمتازة ،والذي يتكون أساسا من األسهم العادية :ل اخلاص ابملصرفرأس املا -(1)

 احملتفظ هبا.
وتشمل االحتياطيات غري املفصح عنها واحتياطيات إعادة تقييم  التكميلي:ال املرأس  -(2)

كية( و وأدوات رأس املال املختلط )الدين/ حقوق املل،وخمصصات خسائر القروض العامة ،املوجودات
 (.Zaman&GulZeb,2011:54الديون الثانوية )
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( رأس املال ابنه القيمة الصافية )إمجايل حقوق امللكية( واليت Daly & Akhte,2009:298)ويعرف
رأس املال مبثابة محاية واتمني ألموال  دعاذ يُ .تساوي امجايل املوجودات مطروًحا منها إمجايل املطلوابت

( وااليت ميثل نسبة كفاية Aspal & Dhawan, 2016: 3تتعرض هلا املصارف )املودعني من اي خسارة قد 
 (,111:2014Bateniاملال:) رأس

capital)/ (total risk weighted assets) ×100 2capiatl+tirl 1CAR=(tirl 

 :اذ ان
CAR =  كفاية رأس املالنسبة 

capital 2tirlاملستوى االول من رأس املال = 
capital 2tirlستوى الثاين من رأس املال= امل 

total risk weighted assets =املوجودات اليت حتمل خماطر  املوجودات املرجحة ابملخاطر وتشمل(
 واملوجودات اليت حتمل خماطر سوقية(. ،واملوجودات اليت حتمل خماطر تشغيلية ،ائتمانية

ية لعوائد كل أصل وأوزان املخاطر جمموع القيمة الدفرت  ،ويقصد إبمجايل املوجودات املرجحة ابملخاطر
وقد مت تعيني وزن املخاطر وفًقا ملخاطر  ،بوضع اوزان ترجيحية لكل اصل 1نة ابزلاذ قامت جل ،املقابلة له

اذ صنفت املوجودات  ،(M. Ariff 2009: 260)1االئتمان للموجود بعد الرتجيحات القياسية لبازل
 ،10%،لعمومية اىل مخسة مستوايت تتدرج اوزاهنا من )صفرداخل امليزانية واألنشطة خارج امليزانية ا

مع اعطاء الصالحية  ،وذلك لتوفري املرونة يف جمال تطبيقها يف الدول املختلفة ،(%100 ،%50،20%
للسلطات النقدية لتحديد بعض اوزان املخاطر. ويتم استخدام هذه القانون للحصول على نسبة املوجودات 

 .(Van Roy,2005:5:RWA)املرجحة للمخاطر
RWA= 0.1 (bucket al 2)+0.2(bucket al 3)+0.5(bucket al 4) +1.0(bucket al 5) 

مستوايت:  ةوااليت ميثل جدول ابألوزان الرتجيحية للموجودات ذات املخاطر مقسمة على مخس
 (.2013:229،)املالكي

 ( اوزان املخاطر املرجحة للموجودات داخل امليزانية1اجلدول )

 املوجودات ملخاطردرجة ا
 

Zero 
 .احمللية واالجنبيةالنقدية ومتثل العملة  -1
 املطلوابت من احلكومة املركزية والبنوك املركزية مقومة ابلعملة احمللية. -2
 املطلوابت االخرى من احلكومة املركزية لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -3

OECD .ومصارفها املركزية 
 .OECDاملقررة بضماانت نقدية او للحكومات املركزية لدول املطلوابت  -4

 املطلوابت من القطاع العام ابستثناء قروض احلكومة املركزية املضمونة. -1 %10
 

%20 
املطلوابت من بنوك التنمية مثل البنك الدويل وبنك االوريب او املطلوابت املضمونة  -1

 من البنوك احمللية.
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 البنوك احمللية. القروض املضمونة من -2 
واليت تبقى من اتريخ استحقاقها اقل من سنة  OECDاملطلوابت من بنوك دول  -3

وتبقى لتاريخ استحقاقها  OECDوالقروض املضمونة من قبل املصارف املسجلة خارج 
 اقل من سنة.

ابستثناء  OECDاملطلوابت من مؤسسات القطاع العام غري املسجلة يف دول  -4
 املؤسسات. ض املضمونة من تلكاحلكومة والقرو 

%50 
 درجة املخاطر

القروض املضمونة ابلكامل برهوانت على العقارات السكنية او اليت سوف تشغل  -1
 من قبل املقرتض او العقارات اليت تؤجر.

 املوجودات
 

%100 
 املطلوابت من القطاع اخلاص. -1
متبقية تزيد عن  ابستحقاقات OECDاملطلوابت من املصارف املسجلة خارج  -2
 لسنة الواحدة.ا

مامل تكن مقومة ابلعملة احمللية OECDاملطلوابت على احلكومة املركزية خارج  -3
 ومسموح هبا.

 .العقارات واآلالت واملعدات وغريها من املوجودات الثابتة -4
العقارات واالستثمارات االخرى مبا يف ذلك مسامهات يف شركات اخرى غري  -5

 مليزانية.املوحدة يف ا
ادوات رأس املال املصدرة من قبل البنوك املركزية االخرى مامل تكن مطروحة من  -6

 قبل رأس املال.
 مجيع املوجودات االخرى. -7

Source: RESERVE BANK of NEWZEALAND, Capital adequacy ratios for 

banks - simplified explanation and example of calculation, p8, 2007. 

http://www.rbnz.govt.nz/finstab/banking/regulation/0091769.html 

ها اوزان ئبعد اعطاء وزن ترجيحي للموجودات داخل امليزانية جيب حتويل االنشطة خارج امليزانية واعطا
وفيما يلي جدول ابألنشطة خارج امليزانية واوزاهنا املرجحة  ،ترجيحية للمخاطر وفقا لطبيعة كل نشاط

 (.Andrea & Andrea,2007:554اطر:)ابملخ
 ( اوزان املخاطر لألنشطة خارج امليزانية2اجلدول)

معدل حتويل  االدوات الرتتيب
 االئتمان

بدائل االئتمان املباشر مثل الضماانت العامة للديون االعتمادات  1
املستندية القائمة لضمان القروض واالوراق املالية والقبوالت 

 املصرفية.

100% 
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)كفاالت حسن االداء وسندات  البنود املرتبطة مبعامالت معينة مثل 2
الطلب حلقوق شراء االسهم واالعتمادات املستندية املرتبطة 

 مبعامالت معينة.

50% 

)االعتمادات  البنود القصرية االجل ذات التصفية الذاتية مثل 3
 املستندية املضمونة بشحنات البضاعة.

20 % 

 % 100 شراء اليت حتمل خماطرةة الاتفاقيات اعاد 4
املشرتايت املستقبلية للموجودات واالسهم املتنوعة واليت متثل  5

 التزامات
50 % 

 % 50 تسهيالت اصدار االوراق وتسهيالت املدنيني املدورة. 6
7 

 الرتتيب
املطلوابت االخرى مثل )التسهيالت الرمسية القائمة وخطوط 

 الخرى اليت تزيد عن السنة(.االستحقاقات ااالئتمان ذات 
 االدوات

Zero 
معدل حتويل 

 االئتمان
املطلوابت املشاهبة ذات االستحقاقات لغاية السنة او تلك القابلة  8

 لإللغاء يف اي وقت وبدون شرط.
Zero 

Source:reserve bank of new Zealand, Capital adequacy ratios for banks 

- simplified explanation and example of calculation,p9,2007. 

http://www.rbnz.govt.nz/finstab/banking/regulation 

 اىل املوجودات املرجحة ابملخاطر  1تنظيمي املستو نسبة رأس املال ال -ب
Capital to Risk-weighted Assets Ratio Regulator Tier1 

وخيتلف هذا املؤشر عن املؤشر السابق بكونه يقتصر على استخدام رأس املال االساسي فقط يف 
وحسب  1وتفرض جلنة ابزل ،ةوالذي يتكون من االسهم العادية واالسهم املمتازة واالرابح احملتجز  ،البسط

متطلبات احلد االدىن لكفاية رأس املال من امجايل 4ان تشكل هذه النسبة مبقدار % ،متطلبات رأس املال
 ،ابقى على هذه النسبة كما هي 2واجلدير ابلذكر ان معيار ابزل  (.Van Roy,2005:6) %8والبالغة 

وبذلك اصبحت النسبة  ،اىل النسب السابقة %2سبة مت اضافة ن 2008العاملية  ولكن بعد االزمة املالية
 (.Caruana,2010:3) 6% 3يار ابزلحسب مع 1اجلديدة لرأس املال من املستوى

 المدخل الفكري للمخاطر التشغيلية: المبحث الثاني

 ،بل ان اساس عملها مبين على املخاطر ،تعد الصناعة املصرفية من اكثر الصناعات تعرضا للمخاطر
املايل والسيما يف الوقت احلاضر، وهذه املخاطر منت وتغريت نتيجة اسباب كثرية من امهها عمليات التحرر 

واليت ساعد على بنائها الثورة التكنولوجية  ،و تطورات العمل املصريف وازدايد استخدام األدوات املالية احلديثة
وهناك العديد من انواع املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف  ،املصرفية ووفرة املعلومات الكبرية يف الصناعة

خماطر سوقية وغريها من املخاطر( وخماطر  ،ر االئتمان)خماط واليت ميكن تصنيفها اىل خماطر مالية تتضمن

http://www.rbnz.govt.nz/finstab/banking/regulation/
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ية مكانة هامة من غري مالية مثل )املخاطر التشغيلية وغريها من املخاطر االخرى( وحتتل املخاطر التشغيل 
اذ ميكن متييزها عن املخاطر االئتمانية والسوقية بكوهنا متيل إىل أن تكون غري  ،بني انواع املخاطر املصرفية

 .بقوى السوق العامة على عكس املخاطر االئتمانية وخماطر السوق مرتبطة
 Banking operational Risk concept ofمفهوم املخاطر التشغيلية املصرفية  :اوال

حيث  ،فيرلمصزل لألشراف الجنة باوردت تعاريف كثرية حول املخاطر التشغيلية نبدأها بتعريف 
 املعامالت لفش أو ةیکفا دمع جيةنترة لخساطر اخما" ية ابهنااقرتحت اللجنة تعريفا للمخاطر التشغيل

لمعاملة طر امخال تشم و". ةیجرلخاا داثألحا نم أو صألشخاا او مةظناأل أو ةیخلدالا تایلعملوا
وخماطر العمليات )السياسات، واالمتثال، والعميل  ،)التنفيذ، واحلجز، وأخطاء التسوية والتحكم التشغيلي(

وخماطر األنظمة )األخطاء والتلكؤات  طر األخرى مثل خطأ عالمة السوق(،واملنتج، واملخا
االحداث اخلارجية مثل الكوارث الطبيعية وعرفها اخر ابهنا تتضمن أتثري  ،(Lewis,2004: 2احلاسوبية()

 )مثل احلرائق والزالزل اليت تؤثر على العمليات املصرفية(، واملخاطر السياسية وبعض االنظمة الساندة يف
 &Rose) بعض البلدان مثل منع استخدام العمالة االجنبية قبل احلكومات، واخلروقات املالية وغريها

Hudging,2008:179-180.) 
  the importance of operational riskاهمية املخاطر التشغيلية  ثانيا:

ور ابرز يف تشكيل طبيعة ملا هلا من د ،تكتسب املخاطر التشغيلية امهية كبرية من بني املخاطر املصرفية
وابألخص بعد التطورات اليت ظهرت على  ،وحدود املخاطر اليت قد تتعرض هلا املصارف واملؤسسات املالية

وهذه التطورات تتضمن منو التجارة  ،لتزيد من فرص حدوث اخلسائر التشغيلية ،طة واخلدمات املصرفيةاالنش
 ،طر التشغيلية الناجتة من التعرض للغش والتزوير اخلارجيالعاملية اليت تؤدي يف الغالب اىل ظهور املخا

ملصريف املخاطر التشغيلية ذات وقد اعتربت جلنة ابزل لألشراف ا ،وحاالت عدم االمتثال للوائح والقوانني
أمهية كبرية للمصارف وجيب حتديدها وتقييمها من اجل ختصيص املوارد الضرورية ملواجهتها، وهذا االهتمام 

وقد  ،ميكن أن تكون ضارة بشكل خاص لسمعة الشركة أبحداث املخاطر التشغيلية يتأتى من كوهنا املتزايد
 2(. أن اتفاق ابزل Horcher, 2005:151اخلسارة املباشرة نفسها )تكون أكثر حدة و سلبية من أتثري 

 ،تطلبات رأس املاليلزم املؤسسات املالية بتحديد املخاطر التشغيلية وتقديرها عند حساب احلد األدىن مل
 ,eT al 2018:1ويف هذا الصدد اشار ) (.Sturm,192:2013واختاد االجراءات املناسبة للحد منها )

&Barakatن خطر التشغيل يكشف عن مشاكل خطرية يف نظم الرقابة الداخلية وسلوك اإلدارة و ( أ
 املوظفني، و ضعف آليات إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية.

  rating of operational riskصنيف املخاطر التشغيلية ت ثالثا:
وهي  العمليات التشغيليةحددت جلنة ابزل لإلشراف الرقابة املصرفية سبع فئات من خماطرة 

 ( Hull,2015:483-484)كااليت:
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  Internal fraudاالحتيال او الغ  الداخلي .1
أو التحايل على االنظمة  ،متلكاتأوسوء استعمال امل ،هتدف األفعال من هذا نوع إىل االحتيال

طرف داخلي واحد أو سياسة الشركة )ماعدا تلك اليت ختتص ابلتنوع أو التمييز( اليت تتضمن  والتعليمات
 Bruggink, etعلى األقل. ومن األمثلة على ذلك اإلبالغ اخلاطئ املتعمد للمواقف وسرقة املوظفني )

al,2003: 83) 
 External fraudاالحتيال اخلارجي  .2

 تعين األفعال اليت يقوم هبا طرف اثلث من النوع الذي يقصد به االحتيال أو سوء استخدام امللكية،
التحايل على القانون. ومن امثلتها سرقة املمتلكات و تزوير املعامالت، واألضرار النامجة عن اخرتاق أو 

 أجهزة الكمبيوتر والقرصنة االلكرتونية.
 Employment practices andيف مكان العملممارسععععععععات التوظيف والسععععععععالمة  .3

workplace safety 
يف، و قوانني الصحة و السالمة و متطلبات احلد من وتتضمن األعمال اليت ال تتوافق مع طبيعة التوظ

 فضال عن متطلبات اتمني العمال واملوظفني. ،واملخاطر املصاحبة للتمييز بني املوظفني ،اإلصابة
 practices Clients, products andتجات و االعمالممارسععععععععات العمالء واملن .4

business 
واستخدام املنتجات أو  ،ابلتزام مهين اجتاه العمالءويقصد هبا التقصري غري املتعمد أو فشل الوفاء 

ومن األمثلة على ذلك اخلروقات االئتمانية، وسوء االستخدام للسرية  ،املمارسات التجارية غري املالئمة
 األموال.مات العميل، وأنشطة التداول غري القانونية على حساب البنك، وغسيل اخلاصة مبعلو 

 Damage to physical assetsاخلسائر ابألصول املادية  .5
 ،وتعين الضرر او التلف الذي يلحق ابألصول املادية جراء الكوارث الطبيعية أو اي اعمال ختريبية أخرى

 والزالزل واحلرائق والفيضاانت.رهابية الااالعمال ، ومن األمثلة على ذلك
 Business disruption and system failuresعرقلة األعمال وخلل النظام .6

وتشمل األمثلة على هذا النوع ابلعطل يف األجهزة  األنظمة،د هبا تعطيل األعمال وإخفاق ويقص
 االعمال. والربجميات و مشاكل يف وسائل االتصال السلكية والالسلكية اليت تؤدي اىل خلل يف

 Execution, delivery, and processالتنفيعععععع  والتسعععععععععععليم وإدارة العمليععععععة .7
management  

 اجناز املعامالت او اإلخفاق يف إدارة العمليات، والنزاعات مع املنافسني التجاريني وتشمل الفشل يف
قص الواثئق القانونية، وفشل إدارة الضماانت، ون ،ومن األمثلة على ذلك أخطاء إدخال البياانت ،والبائعني

ن عملية إدارة هذه وجيب أن تكو  األخرى،والوصول غري القانوين اىل بياانت الزابئن وغريها من االخطاء 
 االنواع من املخاطر التشغيلية قادرة على حتديد املخاطر و قياسها ابستخدام األدوات املناسبة.
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ت الكشوفات املالية والدخل للمؤسسة املالية ولتقدير املخاطر التشغيلية البد من االطالع على بياان 
ائر لباقي العمليات من التعرض للمخاطرة او الشركة من حيث أتثري اخلسائر االئتمانية واالرابح واخلس

-Hull,2015: 368فالتباين الواضح يف نتائج الدخل تكون نتيجة لوجود املخاطرة التشغيلية ) ،السوقية
369.) 

 2التشغيلية وفق معيار بازل ادارة املخاطر  :رابعا
)احلوكمة الدولية للقياس الرأمسايل  ، أصدرت جلنة ابزل للرقابة املصرفية وثيقة بعنوان2004يونيو  26يف 

تعرف هذه الوثيقة  ،واملعايري الرأمسالية( إطار معدل، واملعروف أيًضا ابسم اتفاق رأس املال اجلديد يف ابزل
ايري جديدة استطاعت عن طريقها تغيري شكل املعامالت املصرفية يف مجيع "، وتوفر مع2اليوم ابسم "ابزل 

 .E) 1إىل تصحيح معظم الثغرات وأوجه القصور اليت مت حتديدها يف ابزل 2أحناء العامل. يهدف ابزل
2012:152,swanepoelحيث  1االهتمام ابملخاطر التشغيلية، على عكس ابزل2( لقد اعطى اتفاق ابزل

وأاتح ابزل الثاين درجة كبرية من الوضوح  ،ع مقاييس خماطر التشغيل جمااًل جديًدا يف األحباثالتعامل م ديع
هذا على  ،النماذج املتقدمة، وازدادت الفائدة يف حساب رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية ضمن

ساليب الداخلية حساب حقيقة أن هذه النماذج ترتك للمصرف إمكانية حساب رأس املال املطلوب وفقا لأل
أنه  ،2الرئيسية لبازل ذاهتا اليت ينبغي أن تستند إىل اإلحصاءات ونظرايت الرايضيات، وتعد احدة املزااي

ميتاز إبجياد مناذج وطرق قياس جديدة ومالئمة للتطبيق على كافة انواع املصارف ومبستوايت متفاوتة من 
 .هنفس طارالتعقيد أو التطور، ليتم تغطيتها حتت اال

ومع ذلك، فاملطلوب من املصارف اليت تنفذ اتفاق ابزل الثاين للحفاظ على متطلبات رأس املال 
تتعلق بدور اهليئات الرقابية على املصارف يف مراقبة كفاية  اً بنود 2وأضاف ابزل  ،جهة خماطر التشغيلوموا

بة كفاية رأس املال يف حبيث اصبح من مهمات هذه اهليئات رفع نس ،رأس املال واساليب ادارة املخاطر
فضال عن اضافة  ،فومراجعة اساليب ادارة املخاطر وقياسها لدى املصار  ،حالة ظهور ظروف جديدة

فضال عن ااتحة املزيد من املعلومات للمصارف  ،متطلبات جديدة تتعلق ابلشفافية واالفصاح يف السوق
 واضاف رف واساليب ادارهتا وقياسها.تعرض هلا املصاتحول مدى كفاية رأس املال وحجم املخاطر اليت 

تتصف هذه الركائز ابهنا تكمل بعضها و  ،ثالث دعائم اساسية تستند عليها بقية املقررات 2اطار ابزل
 ،اضاف بعض املخاطر اليت مل يتم التطرق اليها سابقاقد و  ،البعض لتحقيق سالمة وامن النظام املايل العاملي

 (.Tursoy,2018:28 معاجلة تلك املخاطر )ووضع اساليب جديدة اكثر مشولية يف
  measuring operational risk قياس املخاطر التشغيلية :خامسا

 BIA)) Basic Indicator Approachمنهج املؤشر األساسي: 
االحتفاظ برأس مال للمخاطر التشغيلية  ،يتوجب على املصارف اليت تستخدم هنج املؤشر األساسي

من متوسط إمجايل الدخل خالل ثالث سنوات  (alpha) يرمز هلا ب 15ة قدرها %يساوي نسبة مئوية اثبت
وبذلك يتم  ،ويتم استبعاد السنة اليت يكون فيها إمجايل دخل املصرف صفرا أو سالبا ،لقياسسابقة من ا

احتساب متوسط سنتني فقط، وإذا حقق املصرف خسارة لسنتني أو أكثر من السنوات الثالث األخرية، 
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رأس املال الذي طبيق الركن الثاين من االتفاق اي انه حيق لسلطة الرقابة املصرفية أن حتدد متطلبات يتم ت
جيب االحتفاظ به ملواجهة املخاطر التشغيلية، وال يتطلب هذا املنهج جهداً كبريا من قبل إدارات املصارف، 

 .(ARODA, 2016: 17وميكن حساهبا عن طريق املعادلة االتية:)
α£ (GI1….n) /n] × =[ BIAK 

 ألفا xمتطلبات رأس املال= متوسطات إمجايل الدخل آلخر ثالث سنوات 
 اذ ان:

BIAK( متطلبات رأس املال الالزم ملقابلة خماطر التشغيل وفقا ألسلوب املؤشر األساسي =BIA.) 
GI.جمموع صايف الدخل من الفوائد وصايف الدخل من غري الفوائد = 
α ة ابزل.فقا ملا اقرته " جلن% و  15= معامل ألفا 

N.عدد السنوات الثالث السابقة اليت يكون فيها الدخل االمجايل السنوي موجبا = 
 :GIويتوجب على املؤشر 

 ان يكون إمجاليا عن أية خمصصات او الفوائد غري املدفوعة. -
 اخلارجني للخدمات.ان يكون إمجاليا عن أية مصروفات عاملة مبا يف ذلك الرسوم املدفوعة "للموردين  -
 ان يستبعد األرابح/ اخلسائر احملققة من بيع األوراق املالية يف استثمارات املصرف. -
 يستبعد الفقرات االستثنائية أو غري املنتظمة، وكذلك الدخل املتحقق من التامني. -

 كمثال افرتاضي عن هنج املؤشر االساس:
ات متتالية فانه ميكن لثالث سنو  1000$ ،1200$،1500اذا كان امجايل الدخل لبنك االحتاد $

 حساب متطلبات رأس املال ملواجهة املخاطر التشغيلية حبسب هنج املؤشر االساسي كااليت:
α=[ £ (GI1….n) /n] × BIAK 

=(1000+1200+1500)/3 =1233.3×0.15=$185 BIAK  

انه غري  ة استخدامه.ويعد هذا االسلوب او النهج االكثر استخداما بسبب سهولة واخنفاض تكلف
ال تتغري بتغري نوع  وذلك لكون النسبة الثابتة )الفا( ،حيمل املصرف حجم اكرب من متطلبات رأس املال

لذا مت اقرتاحه من قبل جلنة ابزل لألشراف  ،(206:2015 ،اخلدمة او املنتج كما يف النهج املعياري )بركات
تستطيع تطبيق املناهج األكثر تطوراً من ل ،ادارة املخاطرعلى أمل أن تقوم املصارف بتطوير عمل  املصريف،

 منهج املؤشر األساسي لغرض تقليل رأس املال املخصص ملواجهة املخاطر التشغيلية وبشكل دقيق.
 االساس النظري لألنموذج القياسي وعينة البحث: المبحث الثالث

 Causalityمفهوم السببية  اوال:
ويقع ، حادثة معلومة متبوعة دائمًا حبادثة أخرى معينة ة اليت تكون فيهايشري مفهوم السببية إىل احلال

 املسببفيسمى احلادث الثاين اما  ،دعى احلادث األول ابلسببيتعاقب األحداث هذا خالل فرتة ما و 
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 (161-162:Geweke,1983حتدد السببية نوع واجتاه العالقة بني املتغريات االقتصادية .)،  وتعد من
ز يإذ هتدف إىل البحث عن أسباب الظواهر العلمية للتمي لنماذج االقتصادية،ر يف حتديد صيغ اأهم احملاو 

 (.,2019:72Lindnera &et alبني الظاهرة التابعة من الظواهر املستقلة املفسرة هلا )
 Granger and Engelانجل قياس العالقة السببية  –منهج كرانجر  :ثانيا

تقدير العالقة السببية املطلوبة بطريقة املربعات الصغرى  خبطوتني، االوىل:تستلزم هذه الطريقة املرور 
: أختبار مدى استقرار البواقي املتحصل عليها من االخرىو  ،العادية واحلصول علي البواقي من هذا التقدير

تغريات وأن وجود تكامل مشرتك بني امل يعين ،اخلطوة االويل، فإذا كانت البواقي مستقرة عند املستوى احملدد
فأنه ال توجد عالقة  ،هي عالقة صحيحة. أما إذا كانت البواقي غري مستقرة قة املقدرة يف اخلطوة االوىلالعال

 (.Geweke,1983:161توازنيه طويلة األجل بني املتغريات وأن العالقة ال ميكن االعتماد عليها )
 اتجاهات السببية  ثالثا:

 .(,Gujarati D. N 2004:679راجنر كااليت:)وتصنف اجتاهات العالقة السببية ك
: عندها تكون العالقة ابجتاه واحد فقط. لنفرتض اننا نبحث Yاىل  Xسببية أحادية االجتاه من  –1

 فانه يكون التضخم يسبب البطالة وليس العكس. ،Yوالبطالة  Xيف العالقة بني التضخم 
فنقول البطالة  ،ا العالقة ابجتاه واحد فقط: يف هذه احلالة ايضXاىل Yدي من سببية اجتاه أحا –2

 تسبب التضخم وليس العكس.
سببية ثنائية االجتاه: وتتحقق عندما تكون العالقة السببية ابجتاهني اي من البطالة اىل التضخم  –3

 م املتوقع اىل الفعلي.او من التضخم الفعلي اىل املتوقع او من التضخ ،ومن التضخم اىل البطالة
 : وتتحقق عندما ال تكون هناك عالقة سببية يف اي اجتاه بني املتغريات.X_ Yالليةاالستق -4

 مفهوم االنحدار املتسلسل :رابعا
وهتدف  ،تستخدم طريقة االحندار التدرجيي للتحكم يف عدد املتغريات اليت تدخل يف معادله االحندار

اذ تقوم  ،تغري التابع واملتغريات املستقلةأحسن معادله متثل العالقة بني املهذه الطريقة اىل احلصول على 
( ملعادله االحندار املقرتحة مجيعهاإبدخال عدد من املتغريات املستقلة )وليس 

(Ghania&Ahmad,2010:551.) 

 

Bo= .احلد الثابت أو معلمة تقاطع خط االحندار مع احملور الصادي 
B1 معلمة امليل =Slop Parameter B1= ∆Y /∆X 

eعشوائي: وهو الفرق بني القيمة احلقيقية = اخلطأ الY  والقيمة التقديريةŶ  ويعرف ابملتبقيresidual 
 =Y –Ŷ e اذ أن
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 مصارف عينة البحثلل مؤشر كفاية رأس املال نبذة مختصرة عن خامسا:
س املال لكل مصرف من املصارف عينة البحث سنحاول يف هذا املطلب عرض وحتليل مؤشر كفاية رأ

بغرض قياس وحتليل امنوذج البحث،  2018-2013بياانت املؤشر الفصلية خالل املدة  ومتابعة تطور
 قياس وحتليل البياانت لكل مصرف على حدة، وعلى النحو اآليت: -إلجناز هذه املهمة-وسنتناول الحقا 

 عينة البحث ( مؤشر كفاية رأس املال للمصارف3اجلدول)
 مؤشر المصارف

 السنوات

مؤشر كفاية رأس 

ال لمصرف الم

 االستثمار

كفاية رأس  مؤشر

مصرف لالمال 

 التجاري

كفاية رأس المال  مؤشر

 ابو ظبيمصرف ل

2013 

q1 0.843 5.857 0.222 

q2 1.011 4.216 0.209 

q3 0.905 9.110 0.211 

q4 0.905 9.934 0.212 

2014 

q1 1.956 6.636 0.201 

q2 1.418 6.263 0.201 

q3 1.565 7.593 0.212 

q4 1.306 5.505 0.210 

2015 

q1 1.951 7.559 0.194 

q2 2.072 6.847 0.198 

q3 2.168 7.506 0.196 

q4 2.072 5.617 0.197 

2016 

q1 1.890 11.638 0.180 

q2 1.949 9.239 0.183 

q3 1.935 6.471 0.179 

q4 1.780 1.816 0.189 

2017 

q1 2.069 1.781 0.178 

q2 2.548 1.599 0.180 

q3 2.526 2.075 0.184 

q4 2.226 1.346 0.190 

2018 

q1 2.138 2.318 0.175 

q2 2.032 2.188 0.166 

q3 2.085 2.187 0.169 

q4 1.898 1.853 0.172 

 القوائم املالية للمصارفاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على 
 مصرف االستثمار العراقي  -1

( مليون دينار عراقي وادرج يف سجل الشركات 100ستثمار العراقي برأس مال قدره )أتسس مصرف اال
حصل املصرف على ترخيص مزاولة عمل الصريفة من  ،1993 /7/ 13اخلاصة يف وزارة التجارة بتاريخ 

 البحث: مدة خاللكفاية رأس املال االيت حركة مؤشر  والشكل . 28/9/1993البنك املركزي بتاريخ 
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 : من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونيةاملصدر
 2018- 2013ن ( حركة مؤشر كفاية رأس املال ملصرف االستثمار للمدة م1الشكل )

 قياس حتليل االحندار والعالقة السببية
 Stepwiseحتليل االحندار )الطريقة املتسلسلة(  :اوالا 

Regression  
 رأس املال 1X والذي ميثل املخاطر التشغيلية واملتغري املستقل yالتابع التحليل االحصائي للمتغري 

.مت احلصول على النتائج %5د مستوى معنوية وابستخدام اخلطوات املتسلسلة )االحندار التدرجيي( عن
 االتية:
 الفرضيات االحصائية -1

• 0Hكفــايــة رأس املــال  املتغري املســـــــــــــــتقــل : ال توجــد عالقــة احنــدار بني (1X) ملتغري املعتمــد املخــاطر او
 (.Yالتشغيلية )

• 1H  كفاية رأس املال: توجد عالقة احندار بني املتغري املســتقل (1X املتغري املعتمد املخاطر التشــغيلية )
(Y.) 

 وااليت ميثل جدول االحصاءات الوصفية ملتغريات البحث:
 ( االحصاءات الوصفية للمتغريات4اجلدول )
N Std.Deviation Mean Model 

 Yالمخاطر التشغيلية  0.008704 0.0037385 24

 1Xكفاية رأس المال  1.789500 0.4917196 24

 (spssااللكرتونية وبرانمج )املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة 
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( املتوسط واالحنراف املعياري وعدد احلاالت لكل متغري على حده وتشري البياانت 4يوضح اجلدول )
(. 0.0037385( ابحنراف معياري يصل اىل )0.008704يبلغ ) Yاىل ان متوسط املخاطر التشغيلية 

 (.960.49171( وابحنراف معياري قدره )1.789500فقد بلغت ) 1Xاما متوسط نسبة كفاية رأس املال
 .تها احصائيالنماذج اليت مت استبعادها لعدم داللاواجلدول االيت ميثل  مشاهدة 24وكان حجم عينة تساوي 

 ( النمودج املستبعد5اجلدول )
Collinearity 

Statistics 

Partial 

correlation 

Sig t Beta in Model 

Tolerance 

كفايةرأس   -0.045  -0.195 0.847 -0.042 0.610

 المال

 (spssاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية وبرانمج )
كفاية رأس املال ألنه غري معنوي بسبب ان (X1املعيار االحصائي: مت استبعاد املتغري املستقلة ) -2
معامل االرتباط هلذه املتغري كانت وان قيمة  %5من مستوى املعنوية ( اكرب 0.847البالغة ) sigقيمة 

س املال واملخاطر . مما يعين عدم وجود عالقة اثر وارتباط بني كفاية رأ(-0.42)ضعيفة جدا اذ بلغت
 التشغيلية للمصرف.

( ملؤشرات مصرف االستثمار Granger) اثنيا: قياس العالقة السببية

 العراقي

سيتم  ،املتغري املستقل واملتغري املعتمد ملصرف االستثمار العراقيمن اجل حتديد اجتاه العالقة السببية بني 
-2013وملدة البحث من ( %5مستوى معنوية ) ( عندFاالعتماد على اختبار السببية كراجنر واختبار )

من اجل بيان العالقة بني املتغري املستقل)كفاية رأس املال( والتابع )املخاطر التشغيلية(. علما ان  2018
(Fا )( وكانت النتائج على النحو االيت:4.28) جلدولية عند هذا املستوى من املعنوية يساوي 

 تغري املستقل واملتغري التابع( العالقة السببية بني امل6اجلدول )
Pair wise Granger Causality Tests 

Sample:2013q1 – 2018q4 

Lags: 2 

Null Hypothesis Obs F - Statistic Probability 

Does not Granger CauseY 1X  21 1.91412  0.1798 

1Does not Granger CauseX Y 0.15833 0.8549 

 باحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونيةاملصدر: من اعداد ال
( Y( اىل )1X( اىل ان درجة احتمالية العالقة املتجه من )6تشري النتائج الظاهرة يف اجلدول )

( 4.28( اجلدولية البالغة)Fفضال عن ان قيمة ) ،(%5( وهي اكرب من درجة املعنوية)0.1798تساوي)
( 1X( اىل )Yوكانت احتمالية اجتاه العالقة من) ،(1.91412( احملسوبة اليت بلغت )Fمن ) هي اكرب
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كانت   1XاىلYاحملسوبة من Fوان قيمة  ،(%5( ايضا هي اكرب من درجة املعنوية )0.8549تساوي) 
(. مما سبق نستنتج انه ال توجد عالقة سببية بني املتغري املستقل 4.28( وهي اقل من اجلدولية)0.15833)
1X  واملتغري التابعY. 

 املصرف التجاري العراقي -2
( مليون دينار عراقي وادرج يف سجل الشركات 150أتسس املصرف التجاري العراقي برأس مال قدره )

وحصل املصرف على اجازة مزاولة مهنة الصريفة وبدا  ،1992 /2 /11لتجارة بتاريخ اخلاصة يف وزارة ا
ل شكال حلركة مؤشر كفاية رأس املال ملصرف وااليت ميث .11/7/1992بتقدمي خدماته املصرفية بتاريخ 

 التجاري العراقي:

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
 2018-2013رأس املال ملصرف التجارة للمدة من  ةحركة مؤشر كفاي( 2الشكل)

 العراقي يقياس حتليل االحندار والعالقة السببية ملصرف التجار 
 Stepwise حتليل االحندار )الطريقة املتسلسلة(اوالا: 

Regression 
رأس املال(  1Xوالذي ميثل املخاطر التشغيلية واملتغري املستقل ) yالتحليل االحصائي للمتغري التابع 

.مت احلصول على النتائج %5وابستخدام اخلطوات املتسلسلة )االحندار التدرجيي( عند مستوى معنوية 
 االتية:
 يات االحصائيةالفرض -1
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0Hكفاية رأس املال  : ال توجد عالقة احندار بني املتغري املستقل (1X ) املخاطر  املتغري املعتمدو
 (.Yالتشغيلية)

1Hكفاية رأس املال  : توجد عالقة احندار بني املتغري املستقل (1Xاملتغري املعتمد ) املخاطر التشغيلية 
(Y.) 

 ملتغريات البحث:وااليت ميثل جدول االحصاءات الوصفية 
 ث( االحصاءات الوصفية ملتغريات البح7اجلدول )
N Std.Deviation Mean  Model 

 Yالمخاطر التشغيلية  0.029750 0.0206550 24

 X1كفاية رأس المال  5.297792 3.0889182 24

 (spssاحلاسبة االلكرتونية وبرانمج )املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 
( املتوسط واالحنراف املعياري وعدد احلاالت لكل متغري على حده وتشري البياانت 7ضح اجلدول )يو 

(. 0.0206550( ابحنراف معياري يصل اىل )0.029750يبلغ ) Yاىل ان متوسط املخاطر التشغيلية 
(. 823.08891( وابحنراف معياري قدره )5.297792فقد بلغت ) 1Xاما متوسط نسبة كفاية رأس املال

 مشاهدة. 24وكان حجم عينة تساوي 
النموذج املقرتح ضمن طريقة اخلطوات املتسلسلة وااليت ميثل جدول منوذج املعيار االحصائي: لبيان  -2

 االحندار املقرتح ويوضح معنوية العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.
 ( منوذج االحندار املتغريات8اجلدول )

Durbi

n- 

watso

n 

Change Statistics Std.Er

ror of 

the 

Estim

ate 

Adjust

ed R 

square 

R 

squa

re 

R Mod

el Sig.f 

chan

ge 

Df

2 

Df

1 

F 

Chan

ge 

R 

squar

e 

Chan

ge 

2.009 0.00
0 

22 1 67.86
4 

0.755 0.0104
4  

0.744 0.75
5 

0.9
81  

كفاية 
رأس 
 املال

 (spssااللكرتونية وبرانمج )بة املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاس
 وبذلك يكون جدول االحندار ومعادلة االحندار كااليت:

 جاحندار النموذ ( معادلة 9اجلدول )
sig t 

 

Standardized 

Coefficients 

Unstandardized M0del 

Beta Std.Error B 

0.000 

0.000 

8.655 

  

0.775 0.006 

0.000 

0.052 

0.005 

كفاية رأس 

 المال
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 (spssااللكرتونية وبرانمج )املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة  
( حتليل التباين للنموذج املختارة لتمثيل العالقة السببية بني املتغري املستقل واملتغري التابع 9ميثل اجلدول )
وبلغ االرتباط  ،%5اوي ( وهي اقل من املعنوية اليت تس0.000لكفاية رأس املال ) sigحيث بلغت قيمة 

قوية وحبسب النتائج اليت مت التوصل يف نسبة ارتباط  دع( وهي تُ 0.869بينها وبني املخاطر التشغيلية )
(تبني ان معادلة خط االحندار املقدرة واخلطأ يف التقدير لكل معامل وميكن بناء معادلة االحندار 9اجلدول )

 ابملتغريات التالية:
Y=B0+B1X1 

1X0.005+ 0.052Y=   
املتغري املعتمد واملتغري املستقل ملصرف التجارة املعادلة السابقة متثل معادلة االحندار لتمثيل العالقة بني 

(. 0.005تبني انه بزايدة وحدة واحدة يف قيمة كفاية رأس املال تزداد قيمة املخاطر التشغيلية مبقدار) ،العراقي
 ض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.وابلتايل يعد النموذج معنوي مما يعين رف

 يملؤشرات مصرف التجار  (Grangerالسببية )اثنيا: قياس العالقة 

 العراقي

من اجل حتديد اجتاه العالقة السببية بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد للمصرف التجاري العراقي مت 
( Fعلما ان قيمة ) ،( ولفرتات خمتلفة%5ية )( عند مستوى معنو Fاالعتماد على اختبار السببية واختبار )

( مع املتغري التابع 1X(. وااليت ميثل جداول للعالقة السببية للمتغريات املستقلة ).284اجلدولية كانت)
 (:yاملخاطر التشغيلية )

 ( العالقة السببية بني املخاطر التشغيلية وكفاية رأس املال10اجلدول )

Pair Wise Granger Causality Tests 

Sample: 2013 q1 -2018 q2 

Lags:2 

Null Hypothesis Obs F - Statistic Probability 

X1 Does not Granger cause Y  1.48012 0.2555 

 Y Does not Granger cause X1 22 0.88117 0.4324 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( املخاطر Yكفاية رأس املال اىل )  (1X)( اىل ان احتمالية اجتاه العالقة من 10ئج يف اجلدول)تبني النتا

احملسوبة اليت كانت  (Fوان قيمة ) %5( وهي نسبة اكرب من درجة املعنوية 0.2555التشغيلية كانت )
اىل  ((Yقة من اما احتمالية العال ،(4.28( اليت تبلغ)Fوهي اقل من قيمة معامل التحديد ) (1.48012)
(1X( فقد بلغت )وهي ايضا اكرب من درجة املعنوية 0.4324 )5%.( وكانت قيمةF )

تبني على ضوء النتائج السابقة انه  (.4.28) ( اجلدولية البالغةFهي اقل من قيمة ) (0.88117احملسوبة)
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( ال تودي اىل تغريات يف Yانه اي تغريات يف )ال توجد عالقة سببية بني رأس املال واملخاطر التشغيلية اي 
(X1.اي ان العالقة ابجتاه واحد ) 

 مصرف ابو ظ  التجاري  -3
بعد عملية اندماج بني ثالثة  1985أتسس مصرف ابو ظيب التجاري يف امارة ابو ظيب يف يوليو 

لتجاري وهو يعد مصارف وهي مصرف اخلليج التجاري و مصرف االمارات التجاري واملصرف االحتادي ا
اكرب مصرف جتاري يف االمارات العربية املتحدة ومن اكرب املؤسسات املالية واالكثر اماان يف العامل.  اثين

 . وااليت ميثل شكال حلركة مؤشر كفاية رأس املال ملصرف%65تضع حكومة ابو ظيب اسهمها فيه بنسبة
 التجاري:ابو ظيب 

 االلكرتونيةعلى خمرجات احلاسبة املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد 
 2018-2013( حركة مؤشر كفاية رأس املال ملصرف ابو ظيب للمدة من 3الشكل )

 صرف ابو ظ  االمارايت مل رأس املال ةمؤشر كفايقياس واختبار 
 Stepwiseحتليل االحندار )الطريقة املتسلسلة( :اوال

Regression  
رأس املال( وابستخدام  1Xتغري املستقلة )املخاطر التشغيلية وامل yالتحليل االحصائي للمتغري التابع 

 .%5اخلطوات املتسلسلة )االحندار التدرجيي( عند مستوى معنوية 
 الفرضيات االحصائية -1
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 0Hكفاية رأس املال  املستقل : ال توجد عالقة احندار بني واملتغري(1X) املخاطر التشغيلية داملتغري املعتم 
(Y). 

1Hكفاية رأس املال  تغري املستقل: توجد عالقة احندار بني وامل (1Xاملتغري املعتمد ) املخاطر التشغيلية 
(Y.) 

 االيت ميثل جدول االحصاءات الوصفية ملتغريات البحث:
 ( االحصاءات الوصفية للمتغريات11اجلدول)

N Std. Deviation Mean Model 
 المخاطر التشغيلية  0.069417 0.0094359 24
 فاية رأس المالك 0.192000 0.0156344 24

 (spssااللكرتونية وبرانمج )املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة 
( ابحنراف 0.069417يصل اىل )Y( اىل ان متوسط املخاطر التشغيلية 11تشري بياانت اجلدول )

راف ( وابحن0.192000فقد بلغت ) 1X(. اما متوسط نسبة كفاية رأس املال590.00943معياري )
مشاهدة واجلدول االيت ميثل النماذج اليت  24وكان حجم عينة تساوي  (.0.0156344معياري قدره )

 مت استبعادها لعدم داللتها احصائيا:
 ( النموذج املستبعد12اجلدول )

Collinearity 

Statistics 
Partial 

Correlation 

 

sig 

 
T Beta In M0del 

Tolerance 

  رأس المال -0.194  -0.431  0.671 -0.094  0.182

 (spssوبرانمج ) املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
استبعاد املتغري املستقل املعيار االحصائي: لبيان النموذج ضمن طريقة اخلطوات املتسلسلة حيث مت  -2

(X1 لكونه غري معنوي بسبب ان قيمة )كفاية رأس املالsig ( اكرب من مستوى املعنوية 0.671البالغة )
( وابلتايل يعد النموذج 0.094-وان قيمة معامل االرتباط هلذه املتغري كانت ضعيفة جدا اذ بلغت ) 5%

 البديلة.غري معنوي مما يعين قبول فرضية العدم ورفض فرضية 
( ملؤشرات مصرف ابو ظ  Grangerاثنيا: قياس العالقة السببية )

 يتاالمارا

من اجل حتديد اجتاه العالقة السببية بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد ملصرف ابو ظيب مت االعتماد 
 ومناقشة نتائج ( ولفرتات خمتلفة وتقدمي%5( عند مستوى معنوية )Fعلى اختبار السببية كراجنر واختبار )
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( 1Xلعالقة السببية بني املتغري املستقل )(. وااليت ميثل جدول اب4.28( اجلدولية كانت)Fالنموذج علما ان)
 (.yواملتغري التابع )
 ( بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيليةGranger) ( نتائج اختبار العالقة السببية13اجلدول )

 Pair Wise Granger Causality Tests 

Sample: 2013 q1 -2018 q2 
Lags:2 

Null Hypothesis Obs F – Statistic Probability 

X1 Does not Granger cause Y 

  

22 0.04406 0.9570 

Y Does not Granger cause 
X1 

0.38261 0.6878 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( املخاطر Y)( كفاية رأس املال اىل 1X( اىل ان احتمالية اجتاه العالقة من )13النتائج يف اجلدول)تبني 

( احملسوبة اليت كانت Fوان قيمة ) %5( وهي نسبة اكرب من درجة املعنوية 0.9570التشغيلية كانت )
( اىل Yالعالقة من )اما احتمالية  ،(4.28( اليت تبلغ)Fوهي اقل من قيمة معامل التحديد ) (0.04406)
(1X( فقد بلغت )وهي ايضا اكرب من درجة املعنوية 0.6878 )وكان.%5( ت قيمةF )

(. تبني على ضوء النتائج السابقة انه 4.28( اجلدولية البالغة)Fهي اقل من قيمة ) (0.38261احملسوبة)
( ال تؤدي اىل Yريات يف )ال توجد عالقة سببية بني كفاية رأس املال واملخاطر التشغيلية اي انه اي تغ

 (.1Xتغريات يف )
 االستنتاجات

 مادامتءة و وهي تعد كف، اة فعالة يف تقييم الوضــــع املايل للمصــــارفاد املالكفاية رأس ان مؤشــــرات   .1
 تلتزم هبا.

يف حتقيق الســــــــــالمة املالية على مســــــــــتوى  اً وأوراقها اإلرشــــــــــادية دورا هام 2، ابزل 1ان ملقررات ابزل  .2
رات وقد اتبثت األزمات املالية قصور اإلجراءات الرقابية املواكبة ملقر  ،املستوى العاملياملصارف وعلى 

 اللجنة للتطورات اليت حدثت على مستوى القطاع املايل واملصريف.
يعد دور ادارة املخاطر يف املصـــارف حموراي يف حتديد املخاطر التشـــغيلية واختيار هنج القياس االفضـــل  .3

 املخاطر ابالستناد على وضعها املايل.يف قياس تلك 
ة عينة البحث وجود عالقة اثر وارتباط معنوية اظهرت نتائج االثر واالرتباط ابلنسبة للمصارف العراقي .4

 بني كفاية راس املال واملخاطر التشغيلية ملصرف التجارة العراقي.
ال واملخاطر التشغيلية يف مصرف اظهرت نتائج االثر واالرتباط عدم معنوية العالقة بني كفاية راس امل .5

 ابو ظيب االمارايت.
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وجود عالقة ســـــــــــــــببية بني كفاية راس املال واملخاطر  بينت النتائج اليت توصـــــــــــــــل اليها البحث عدم .6 
 التشغيلية للمصارف عينة البحث.

 التوصيات

ابزل ملتطلبات تتجاوز احلدود الدنيا احملددة من قبل جلنة حتقيق مســـــــــــــــتوايت كفاية رأس املال معينة  .1
 فضال عن االستمرار يف التحسني لنوعية املوجودات. ،كفاية رأس املال

ملصــرفية والتأكيد على ضــرورة التزام املصــارف مبعايري جلنة ابزل املتعلقة بكفاية رأس املال تعزيز الرقابة ا .2
 لتحقيق السالمة املالية.

املصرفية، املالية منها والتشغيلية، مما يساعدها  إيالء املزيد من اجلهد ملوضوع إدارة كافة أنواع املخاطر .3
 .على االرتقاء أبداء املصرف ونتائج عملياته

رة التزام املصــــارف ابلشــــفافية واالفصــــاح عن تفاصــــيل بياانت قوائمها املالية للوصــــول اىل النتائج ضــــرو  .4
 الفعلية ولتقييم ادائها بشكل افضل.
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 تطوير القطاع المصرفيالسيولة المصرفية ودورها في 

The Bank Liquidity and Its Role in Developing Banking 

Sector 
 (1) أ.م.د سرمد عبد الجبار الخير اهلل

Assist. Prof. Sarmad A. Al-khair Allah  

 nah N. HammadiZi                                       (2)زينة ناظم حمادي

 مستخلصال

 اً رئيسي اً ابهتمام الباحثني واملصارف على حد سواء يوصفها هدف ىحظت السيولة املصرفية والتزال حتض
وتتلخص فكرة البحث اثر السيولة على تطور  ،من اهداف واداة حيوية ملواجهة االلتزامات املالية للمصارف

نسبة السيولة  ،حقيق ذلك مت استخدام مؤشرات السيولة املصرفية )نسبة االحتياط القانويناع املصريف ولتالقط
واليت كانت ذلك على عينة من املصارف العراقية التجارية  ،نسبة التوظيف ،نسبة الرصيد النقدي ،القانونية

سالم مصرف دار ال ،يمصرف سومر التجار  ،مصرف االهلي التجاري العراقي ،وهي )مصرف بغداد
مصرف اببل( وعليه قام البحث على مجلة  ،مصرف االئتمان العراقي ،مصرف اخلليج التجاري ،لالستثمار

من االهداف امهها )حتليل العاللقة بني متغريات الدراسة ابستعمال امنوذج االحندار الذايت لالبطاء املوزع 
(ARDL)). 

 البنك املركزي، املصارف العراقية التجارية، امنوذج االحندار الذايت.الكلمات املفتاحية: السيولة املصرفية، 
Abstract 
Urged the liquidity banking still Sarifice interest the researcher banks both 

as a goal master of objective and performance of vitality to meet the 

obligation financial banks that are summarized idea find the impact of 

                                                        
 .كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -1
 .كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -2
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liquidity on the evolution of the banking sector in order to achieve this is the 

use of indicators liquidity banking (percentage legal reserve, percentage 

liquidity legal, percentage cash balance, percentage of employment) which 

was on his eye of Iraqi banks commercial a (bank of Baghdad, bank national 

trade, bank of the business of Iraq, bank of Sumer commercial, bank 

Darussalam investment, bank of business bay, bank credit Iraq,the bank of 

Babylon) so the find on sentences of targets the most important analysis 

relationship between variables study using model regression self-slow 

distributor (ARDL). 

 المقدمة

يعد موضوع السيولة من املواضيع اجلوهرية اذ اشغل الكثري من عمل الباحثني والدارسني كما حتتل 
ت همة يف الدراسات االقتصادية وأييت هذا من طبيعة الدور الذي تؤديه يف املعامالالسيولة املصرفية مكانة م

كما ميثل اجلهاز املصريف ركيزة اساسية والزمة ألقتصاد اي دولة كانت ذات اقتصاد   ،االقتصادية املختلفة
القطاع املصريف متشابك ومركب او دولة انمية التزال اليات اقتصادايهتا يف طور التطوير والنمو فإذا كان 

احملور الرئيسي هبذا القطاع وذلك ملا يقوم من فأن البنك املركزي ميثل  ،من اهم القطاعات االقتصادية اً واحد
وابلتايل ارساء اسس منو  ،ادارة للسياسة النقدية واملصرفية واحلفاظ على االستقرار االقتصادي واملايل

 .اقتصادي قابل لالستقرار
 مشكلة البحث 

الدراسة اذ ان السيولة شكلة البحث قياس وبيان االثر الذي ترتكه السيولة املصرفية يف متغريات تبني م
 .املصرفية هي اداة مهمة تستعملها السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي

 هدف البحث

 -:يهدف البحث اىل ما أييت
 ة يف التحليلاالطار النظري لألساليب القياسية واالختبارات املستخدم -1
 .املتغريات الداخلة يف النموذج -2
 .موذج القياسيالتوصيف النظري للن -3
 (.ARDLحتليل العالقة بني متغريات الدراسة ابستعمال امنوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع ) -4
 .اختبار استقرارية املتغريات -5
 .(ARDLطاء املوزع )تقدير الدوال ابستعمال امنوذج االحندار الذايت لإلب -6

 فرضية البحث

يولة املصرفية ميكن السيطرة عليها من خالل االدوات غري ان الس :يستند البحث اىل فرضية مفادها
 .املباشر للسياسة النقدية لذا ميكن للسيولة العامة ان تؤثر يف مؤشرات االستقرار االقتصادي
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  حدود البحث 

 (.2016-2005نية للبحث من )امتدت احلدود الزم -:احلدود الزمنية -1
املكانية بدراسة تسعة مصارف عراقية هي )املصرف االهلي متثلت احلدود  -:احلدود املكانية -2

مصرف دار السالم  ،مصرف سومر التجاري ،مصرف اخلليج التجاري ،املصرف التجاري العراقي ،التجاري
هلي التجاري وذلك لتوفر البياانت الالزمة صرف االامل ،مصرف بغداد ،مصرف االئتمان العراقي ،لالستثمار

 ة.للبحث عن هذه الدراس
المبحث االول: االطار النظري لألساليب القياسية واالختبارات المستخدمة 

 في التحليل 

 املتغريات الداخلة يف االنموذج -املطلب االول:
دي ودعم االستقرار النقدي تتبع أمهية مؤشرات السيولة املصرفية وفاعليتها يف حتفيز النشاط االقتصا

ابلنظر ملا متتلكه هذه املؤشرات من أتثري يف الوضع املايل  ،ادي يف البلدأمهية كربى يف التأثري ابلوضع االقتص
وجتنب املشاكل املعقدة املرافقة لتحركات الدورة االقتصادية وحىت ميكن التعرف على جدوى ّفعالية هذه 

الطار وقبل اخلوض يف ا ،عن طريقها نستخدم االساليب القياسية املالئمةاملؤشرات جيب إثبات اآللية اليت 
النظري لألساليب القياسية املستخدمة يف الدراسة جيب التعرف على املتغريات الداخلة يف عملية التحليل 

 -من الرموز األتية:
GDP:- الناتج احمللي االمجايل 

LI:-  السيولة القانونية 
U:- املتغري العشوائي 

CB:- االرصدة النقدية 
RE:- التوظيف 

 التوصيف النظري لالنموذج القياسي: -املطلب الثاني:
ان حتليل السالسل  -(:Stabitity Testing of Time Seriesاختبار استقرارية السالسل الزمنية )

فرتات( زمنية الزمنية يعد جزءًا من الطرائق االحصائية املهمة واليت تتناول سلوك الظواهر وتفسريها مبدد )
 :(3)ستقرة بشكل اتم اذا توفرت فيها الشروط التاليةعليه فالسالسل الزمنية تكون م ،متعددة
 U = t) E (X :ثبات الوسط احلسايب -1
x :ثبات قيمة التباين -2

2𝜎 =Var (X t)  
املشرتك  أي أن التباين K( ارتباطًا مشرتكًا ومعتمدًا على االزاحة Xt ,t+kXامتالك السلسلتني ) -3

 -:هو
                                                        

العالقة التوازنية طويلة االجل ابستعمال اختبارات جذر الوحدة حتليل  ،شومان وعلي عبد الزهرة حسنعبد اللطيف حسن  -3
 ،2013 ،اجمللد التاسع 43العدد  ،جملة العلوم االقتصادية ،(ARDLواسلوب دمج النماذج املرتبطة ذاتيًا ومناذج توزيع االبطاء )

 .176ص
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U)] –t+k U) (x – tE [(X =) t+kX ,tCov (X = kY 
 ،والتأكد من مدى سكوهنا ،إذ يهدف إختبار االستقرارية اىل فحص خواص السالسل الزمنية للمتغريات

وحتديد رتبة تكامل كل متغري على جهة فإذا كانت السلسلة مستقرة اصاًل أي أن السلسلة متكاملة من 
الول استقرت السلسلة بعد أخذ الفرق اما اذا ا ،1( 0ي بذلك ال حتمل جذر الوحدة )الرتبة )صفر( وه

ويقصد ابستقرارية  ،وهكذا حىت تستقر السلسلة 1( 1( اي )1فأن السلسلة تكون متكاملة من الرتبة )
تكون أي أن السلسلة  ،السالسل الزمنية من الناحية االحصائية أن يكون الوسط احلسايب والتباين اثبتني

، وميكن للسالسل (4)مع تباين اثبت ليس له عالقة ابلزمن ،مستقرة اذا تذبذبت عن وسط حسايب اثبت
الزمنية غري الساكنة أن تصبح ساكنًة عن طريق اضافة متغري الزمن اىل عمليات التحليل املتعددة العوامل 

. إن معظم السالسل (5)سي أو اللوغارمتيواضافة متغري ومهي وحتويل البياانت الشكل اال ،إلزالة االجتاه العام
ية تتسم بعدم االستقرار والسبب يف ذلك يعود اىل احتوائها على جذر الوحدة إذ يؤدي وجود هذا الزمن

وجتدر  ،اجلذر يف اي سلسلة زمنية للمتغريات اىل عدم استقرار تباين ومتوسط هذه املتغريات خالل الزمن
ي على جذر الوحدة دون جراء حتليل االحندار على سالسل زمنية وحتتو االشارة هنا اىل أنه عند القيام إب

. (6)معاجلتها سيؤدي اىل وجود ارتباط زائف بينها فضاًل عن حدوث مجلة من املشاكل يف عملية التحليل
لذا عند إجراء أي حتليل قياسي البد من القيام أبجراء اختبار خصائص السالسل الزمنية املستخدمة للتأكد 

فإذا كانت غري مستقرة واخضعناها لعملية  ،ري مستقرةا بعد اذا كانت السالسل الزمنية مستقرة او غفيم
التحليل ستظهر لدينا مشكلة االحندار الزائف والذي ال يعطي اي معىن حقيقي للنتائج وال يقدم تفسرياً 

سل الزمنية للمتغريات قد يؤدي اىل واملقصود ابالحندار الزائف )هو وجود اجتاه عام يف السال (7)اقتصادايً هلا
 .(8)وجود عالقة معنوية بني هذه املتغريات حىت ولو كان االجتاه العام هو الشيء الوحيد املشرتك بينها(

ة يعود اىل شكل او منط هذه وجتدر االشارة إىل أن عدم استقرار السالسل الزمنية واليت متثل بياانت حقيقي
( وميكن Difference Stationary( أو من منط )Trend Stationary)السالسل فهي إما تكون من منط 

 -:(9)توضيحها كااليت
يعين أهنا سالسل زمنية غري متغرية هلا معادلة ابجتاه عام حمددة مع شكل  -:Tsالنمط االول  -1

 .عشوائي مستقر توقعه صفر وتباينه اثبت

                                                        
4- Gity Melard, Methode Deper vision Acurt Terme, Bruscelles, Educa Tion Ellipses, 1990, P,281. 

حبوث اقتصادية  ،(2011-1981تقدير دالة الطلب على النقود يف مصدر خالل الفرتة ) ،امحد السيد عبد اللطيف حسن -5
 .27ص ،2014 ،68-67العدد  ،عربية

6- Paresh Narayan and Russell Smyth, Energy Energy Consumption And Real GDP in G7 
Countries: New Eveidwnce From Panel cointegration with struct ural breaks, Energy Economics, 30, 
2008, P.230-235. 

ة االنبار جملة جامع ،استخدام منهج حتليل التكامل املشرتك لبيان اثر املتغريات النقدية واحلقيقية يف التضخم ،نوال حممود محود -7
 .181ص ،2011 ،7العدد  ،4د اجملل ،للعلوم االقتصادية واالدارية

-2003( على االقتصاد العراقي للمدة st.louisمناذج السياسات النقدية واملالية مع تطبيق معادلة ) ،نبيل مهدي اجلنايب -8
 .62ص ،22العدد  ،السنة الثامنة ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ،2011
جملة جامعة دمشق للعلوم  ،( يف حتليل السالسل الزمنية والنبؤ دراسة تطبيقيةBox – Jenkinsعثمان نقار واخرون منهجية ) -9

 .129ص ،2011 ،27اجمللد  ،3العدد  ،االقتصادية والقانونية
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ويتميز بوجود جذر  ،إجتاه عام عشوائيهي سالسل زمنية غري مستقرة وذات  -:Dsالنمط الثاين  -2 
 الوحدة ومن أجل جعلها مستقرة يتم اختيارها عن طريق إختبار ديكي فولر البسيط او املوسع.

والذي وألختبار سلسلة زمنية معينة توجد عدة اختبارات احصائية أمهها إختبار ديكي فولر البسيط 
 tUاذ ان  ،t+ U 1-tY = Ø Y :انه أيخذ الشكل اذ AR( 1يتضمن أمنوذج االحندار الذايت من الدرجة )

 -:يساوي tYلذا فأن التغري يف  ،هي اخلطأ العشوائي
t+U 1-t) Y1 –(Ø  = tY ∆ لذا فأن التغري يف ائية امهها اختبار ديكي فولر  ،يساوي طأ العشوائي

ه ذو وسط حساب ختبار ديكي، على اعتبار انامن منوذج االعذار الذايت من الدرجة ضالبسيط والذي يت
 -:(10)معدوم وتباين اثبت وعليه فأن فرضية االختبار تكون ابلشكل االيت

1=  |∅| :0H 
< 1 |∅| :1H 

االحندار واليت أتخذ االحندار ابلصيغة البسيطة مث االحندار مع احلد وتقدر هذه الفرضية عن طريق صيغ 
 -الثابت وآخرها االحندار مع احلد الثابت واالجتاه العام وهي:

 ∆ t+ U 1-t) Y1 –= (Ø t Y    األمنوذج البسيط -1
  ∆ t+ C + U 1-t) Y1 –= (Ø t Y   األمنوذج مع حد اثبت  -2
  ∆ t+ bt + C + U 1-t) Y1 –= (Ø t Y  واجتاه عاماألمنوذج مع حد اثبت  -3

نماذج فأن ( يف احد هذه ال0Hعن طريق النماذج والفرضيات املذكورة آنفاً فإذا حتققت فرضية العدم )
وجتدر االشارة هنا اىل ان هذا االختبار  ،(1Hالسلسلة توصف أبهنا غري مستقرة وابلعكس ابلنسبة للفرضية )

 .AR( 1يف حالة االحندار البسيط او من الدرجة االوىل )يقرتن ابلتطبيق فقط 
ميز أبنه ال يبقى ( والذي يتADFاما اختبار جذر الوحدة الثاين يطلق عليه اختبار ديكي فولر املوسع )

اذ طور عام  ،خطأ االرتباط بني املتبقيات فضاًل عن استخدامه يف مناذج السالسل الزمنية املعقدة والكبرية
 -:(11)ت االحندار اليت طرحها يف االختبار البسيط إذ اصبحت ابلصيغة األتيةمعادال 1981
 بدون حدث اثبت واجتاه زمين -1

∆ 𝑌𝑡 = (𝑃 − 1)𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑃𝑓

𝑘

𝑗=1

∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝜉𝑡 

  بدون اجتاه زمين -2

∆ 𝑌𝑡 = 𝑎 + (𝑃 − 1)𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑃𝑓

𝑘

𝑗=1

∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝜉𝑡 

                                                        
 ،2012 ،12العدد  ،احباث ادارية واقتصادية ،اسة تطبيقية قياسية للتنبؤ بدالة الطلب على النقد يف اجلزائردر  ،سليم محود -10

 .44ص
اجمللة  ،دراسة مقارنة يف طرائق تقدير احندار التكامل املشرتك مع تطبيق عملي ،ن عبد اللطيف عبد الرزاق واخرونكنعا  -11

 .153ص ،2012 ،33العدد  ،رةالسنة العاش ،العراقية للعلوم االقتصادية
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 مع حد اثبت واجتاه زمين  -3

∆ 𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝛽𝑇 + (𝑃 − 1)𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑃𝑓

𝑘

𝑗

∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝜉𝑡 

عن طريق اختبار وجود معنوية او عدم وجودها للثابت  ويهدف هذا االختبار اىل التأكد من الفرضيات
(C)،  ( كذلك احتواء السلسلة او عدم احتوائها على معلمة االجتاه العامbمبعىن )(12): 

 0C =  :0H  الثابت ليس له معنوية -
≠  الثابت له معنوية - 0C  :1H 
 b = 0  :0H السلسلة ال حتتوي على معلمة االجتاه العام -
≠  توي على معلمة االجتاه العامالسلسلة حت - 0b : 1H 

 -:(13)يتم اختبار الفرضيتني كاآليت ،بعد عملية تقدير َمعلمات معادلة االحندارفضالً عن 
 P = 1  :0H حتتوي على جذر الوحدة( tY( غري مستقرة )tYالسلسلة )
>  ال حتتوي على جذر الوحدة( tY( مستقرة )tYالسلسلة ) 1P  :1H 

( احملتسبة ctفأذا كانت ) ،معنوية معني( اجلدولية عند مستوى tt( احملتسبة مع )ctمة )وبعد مقارنة قي
( مستقرة وهذا يعين ان املتغري ساكن tY( اي ان السلسلة )0H( نرفض فرضية العدم )ttاكرب من اجلدولية )

املتغري غري  وخالفه تعد السلسلة غري مستقرة اي ان ،عن هذا املستوى وخلو املعادلة من جذر الوحدة
فاذا كانت غري مستقرة يف الفرق  ،لسلة الزمنية ومن مث اعادة االختبارساكن وعليه أنخذ الفرق االول للس
 وهكذا اىل ان يتم احلصول على سلسلة مستقرة. ،االول يتم اخذ الفرق الثاين واختيارها

 المبحث الثاني

 (ARDL)حندار الذايت لإلبطاء املوزع حتليل العالقة بني متغريات الدراسة ابستعمال امنوذج اال
 ه.وحتليل منوذجعرض نتائج األ

 اختبار استقرارية املتغريات -:اوال
واجراء اختبار ديكي فولر املوسع  Eviews.9ابستعمال برانمج  ابختبار استقرارية متغريات الدراسة سيتم

(ADF من اجل معرفة هل )ي على جذر الوحدة مع حتديد ن املتغريات مستقرة ام غري مستقرة اي حتتو أ
 -(:1وبعد اجراء االختبار للمتغريات حصلنا على املخرجات املوضحة ابجلدول ) ،رتبة التكامل
 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة1جدول )

 املتغري رتبة التكامل املستوى االول الفرق
Non B A Non B A 

                                                        
 .657ص ،2005 ،دريةاالسكن ،الدار اجلامعية ،االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق ،عطية عبد القادر حممد -12
الربو والذهب ابستخدام متجه االحندار الذايت  -حتليل العالقة بني االسعار العاملية للنفط ،صفاء يونس الصفاوي واخرون -13

(VAR)، 19ص ،2008 ،14العدد  ،اجمللة العراقية للعلوم االحصائية. 
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    0.5958 -3.4202* -1.9033 I(0) GDP 
   0.4444 -13.833* -18.6584 I(0) CPI 

-1.9720* -5.4432* -2.2899 1.1271 -1.5127 0.3146 I(1) CB 
-3.8638* -4.4555* -3.8352* 1.0635 -2.2584 1.4435 I(1) LI 
-4.4223* -4.0942* -4.1941* -1.5298 -2.9776 -2.1408 I(1) RE 

a تعين االحندار حيتوي على قاطع فقط 
b حندار حيتوي على قاطع واجتاه عام تعين اال 

non تعين االحندار ال حيتوي على قاطع وال اجتاه عام 
 %5* تعين معنوي عند مستوى معنوية 

 %10معنوية ** تعين معنوي عند مستوى 
 Eviews. 9ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةعداد الباحثإاملصدر من 

( سواء بوجود Levelاملستوى ) عندانت مستقرة ن بعض السالسل الزمنية كأ( 1نلحظ من اجلدول )
وهذه  قاطع ام بوجود قاطع واجتاه عام اي اهنا خالية من جذر الوحدة وال حتتوي على االحندار الزائف

يف ( 1,0)وستكون متكاملة من الدرجة  %10و  %5( عند مستوى معنوية CPI, GDP)املتغريات هي 
 - Firstلك مت اجراء االختبار بعد اخذ الفروق االوىل )حني كانت بقية املتغريات غري مستقرة لذ

difference ة من وستكون متكامل %10و  %5( للسالسل االصلية وتبني اهنا استقرت عند مستوى
 (.CB, LI, REسواء بوجود قاطع ام قاطع واجتاه عام وهذه املتغريات هي ) I(1)الدرجة 

 (ARDLحدار الذاتي لإلبطاء املوزع )تقدير الدوال باستعمال انموذج االن -:ثانيًا

 العالقة بني الناتج احمللي االمجايل والسيولة القانونية .1
مت احتساب قيم املعلمات ابللوغاريتم وفقاً  إذاتبع يتكون االمنوذج من متغري واحد مستقل ومتغري 

 للصيغة االتية:
𝐺𝐷𝑃 =  𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑂𝐺(𝐿𝐼) + 𝑈 

 ن:أ إذ
GDP االمجايل: ميثل الناتج احمللي 

LI السيولة القانونية : 
U املتغري العشوائي : 

( اذ حصـــــــــــــــلنا على 2هلذه الدالة ومبدد ابطاء ) ARDLتقدير امنوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع  -أ
 النتائج االتية:

  ARDLامنوذج خمرجات( 2جدول )
Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
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 0.252224 0.317265 0.080022 GDP(-1) 
 3.698124 2.156042 7.973311 LI 
 -0.342959 3.507644 -1.202976 C 

0.539499 Adjusted R-squared 0.631600 R-squared 
2.293956 Durbin-Watson stat 6.85775 F-statistic 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
كانت   2Rنلحظ ان القدرة التفسريية لالمنوذج املقدر  إذ ARDLاختبار  خمرجات( 2) يوضح اجلدول

( من التغريات ابملتغري التابع واملتبقي %63( اي املتغريات املستقلة الداخلة يف االمنوذج تفسر )63%)
ية عند ( وهي معنو 6.85احملتسبة ) Fاذ كانت قيمة  ،يعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف االمنوذج

ما يعين عدم امكانية رفض الفرضية البديلة والقبول بوجود  وذج املقدر معنوياي ان االمن %5مستوى 
 .عالقة توازنية طويلة االجل

( للدالة من اجل اختبار وجود عالقة تكامل مشرتك اي وجود Bounds.Testاختبار احلدود ) -ب
 (.3املوضحة ابجلدول ) اتجاملخر ومت احلصول على  ،عالقة توازنية طويلة االجل

 لألمنوذج املقدر (Bounds Test( اختبار احلدود )3جدول )
K Value Test Stat. 
1 11.20059 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 
4.78 4.04 10% 
5.73 4.94 5% 
6.68 5.77 2.5% 
7.84 6.84 1% 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
( وهي اكرب من القيمة اجلدولية العظمى 11,20احملتسبة بلغت ) F( نلحظ ان قيمة 3من اجلدول )

فرضية العدم و نقبل  ال نقبل وعليه %5( عند مستوى معنوية 4.94( والصغرى البالغة )5,73البالغة )
 .لة االجلعالقة توازنية طوي الفرضية البديلة بوجود

القياسية وبعد  الرتباط الذايت لالمنوذج املقدر والتأكد من خلوه من املشاكلننتقل اىل اختبار ا -ج
 (4املوضحة ابجلدول) املخرجاتاجراء االختبار حصلنا على 

 ( اختبار االرتباط الذايت لالمنوذج املقدر4جدول )
Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor 

       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob* 
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 .  *|   .  | .  *|   .  | 1 -0.167 -0.167 0.3966 0.529 
.   |*  .  | .   |*  .  | 2 0.135 0.110 0.6866 0.709 
.  *|   .  | .  *|   .  | 3 -0.203 -0.172 1.4243 0.700 
.   |   .  | .  *|   .  | 4 -0.051 -0.126 1.4771 0.831 
.  *|   .  | .  *|   .  | 5 -0.192 -0.192 2.3594 0.798 
.  *|   .  | . **|   .  | 6 -0.150 -0.256 3.0022 0.809 
.   |*  .  | .   |*  .  | 7 0.169 0.109 4.0281 0.777 
.   |   .  | .   |   .  | 8 -0.045 -0.059 4.1254 0.846 
.   |   .  | .  *|   .  | 9 0.003 -0.182 4.1263 0.903 
.   |   .  | .   |   .  | 10 0.000 -0.054 4.1263 0.941 

*Probabilities may not be valid for this equation specification. 
 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةعداد الباحثإاملصدر من 

لذايت كون النسب االحتمالية غري معنوية عند مستوى ( عدم وجود مشكلة االرتباط ا4يوضح اجلدول )
5%. 

ختبار االمنوذج املقدر والتأكد من خلوه من االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين وبعد اب سنقوم -د
 (.5املوضحة ابجلدولني) خرجاتاملاجراء االختبارات حصلنا على 

 ( اختبار االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين5جدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.6171 Prop. F 0.523692 F- statistic 
0.4416 Prob. Chi-Square 1.634823 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
0.6909 Prob. F 0.387407 F-statistic 
0.6153 Prob. Chi-Square 0.971297 Obs*R-squared 
0.5205 Prob. Chi-Square 1.306095 Scaled explained SS 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
-Chiو  Fختبار إن قيمة اذ إ( يبني ان االمنوذج املقدر خايل من االرتباط التسلسلي 4اجلدول )

Square  عدم وجود االرتباط التسلسلي وكذلك خلو لة العدم سنقبل فرضي إذ %5غري معنوية عند مستوى
فرضية االمنوذج من مشكلة عدم جتانس التباين الن املؤشرات االحصائية كانت غري معنوية ايضا اي قبول 

 العدم.
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املقدر والتأكد من خلوه من املشاكل القياسية سنقوم بتقدير امنوذج تصحيح  بعد اختبار االمنوذج -هـ 
 (.6ابجلدول )املوضحة  املخرجاتطويلة االجل ومت احلصول على اخلطأ والعالقة 

 امنوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل  خمرجات( 6جدول )
 االجل القصري

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 
0.0025 -4.328562 0.277916 -1.202976 C 
0.0010 -5.020093 0.183259 -0.919978 CointEq(-1) 

 االجل الطويل
Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0502 2.265932 3.824850 8.8666849 LI 
EC = GDP - (8.8666849*L I) 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
السيولة القانونية معنوية عند كانت   t( نلحظ انه يف االجل القصري وعن طريق اختبار 6من اجلدول )

 .%5مستوى 
نونية للسنة احلالية عالقة اما يف االجل الطويل نلحظ ان العالقة بني الناتج احمللي االمجايل والسيولة القا

( 8.86طردية اي ان زايدة السيولة القانونية بوحدة واحدة سيؤدي اىل زايدة الناتج احمللي االمجايل مبقدار )
 ال تقبلوهنا  %5( وهي ايضا معنوية عند مستوى -0.91ة تصحيح اخلطأ فقد بلغت )اما معلم ،وحدة

( من االحنراف يتم %91عالقة توازنية طويلة االجل اي ان )فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اي وجود 
 تصحيحه يف املدة نفسها.

 العالقة بني الناتج احمللي االمجايل واالرصدة النقدية .2
مت احتساب قيم املعلمات ابللوغاريتم وفقاً  اذذج من متغري واحد مستقل ومتغري اتبع يتكون االمنو 

 للصيغة االتية:
𝐺𝐷𝑃 =  𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑂𝐺(𝐶𝐵) + 𝑈 

 ان: اذ
GDPميثل الناتج احمللي االمجايل : 

CB االرصدة النقدية : 
U املتغري العشوائي : 

هلذه الدالة ومبدد  ARDLحندار الذايت لإلبطاء املوزع اختبار استقرارية املتغريات مت تقدير امنوذج اال -أ
 االتية: املخرجات( اذ حصلنا على 2ابطاء )

  ARDLامنوذج خمرجات( 7جدول )
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 31: العدد

 
Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.8881 -0.145213 0.341167 -0.049542 GDP(-1) 
0.0108 3.305996 1.638330 5.416314 CB 
0.2810 1.155987 3.017183 3.487825 C 

0.472685 Adjusted R-squared 0.578148 R-squared 
2.281075 Durbin-Watson stat 5.482002 F-statistic 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
كانت   2Rية لالمنوذج املقدر ن القدرة التفسري أنلحظ  إذ ARDLاختبار  خمرجات( 7يوضح اجلدول )

( من التغريات ابملتغري التابع واملتبقي %57( اي املتغريات املستقلة الداخلة يف االمنوذج تفسر )57%)
( وهي معنوية عند 5.48احملتسبة ) Fاذ كانت قيمة  ،يعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف االمنوذج

 اي ان االمنوذج املقدر معنوي. %5مستوى 
( للدالة من اجل اختبار وجود عالقة تكامل مشرتك اي وجود Bounds.Testختبار احلدود )ا -ب

 (.8املوضحة ابجلدول ) املخرجاتومت احلصول على  ،ة توازنية طويلة االجلعالق
 ( لألمنوذج املقدرBounds Test( اختبار احلدود )8جدول )

K Value Test Stat. 
1 9.274578 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 
4.78 4.04 10% 
5.73 4.94 5% 
6.68 5.77 2.5% 
7.84 6.84 1% 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
( وهي اكرب من القيمة اجلدولية العظمى 9,27احملتسبة بلغت) F( نلحظ ان قيمة 8من اجلدول )

فرضية  ال نقبلوعليه  %5( عند مستوى معنوية 4,94ى البالغة )( والقيمة اجلدولية الصغر 5,73البالغة)
 رضية البديلة بوجود عالقة توازنية طويلة االجل.العدم و نقبل الف

ننتقل اىل اختبار االرتباط الذايت لالمنوذج املقدر والتأكد من خلوه من املشاكل القياسية وبعد  -ج
 (.9جلدول)املوضحة اب املخرجاتاجراء االختبار حصلنا على 

 ( اختبار االرتباط الذايت لالمنوذج املقدر9جدول )
Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor 

             Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob* 
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.  *|   .  | .  *|   .  | 1 -0.187 -0.187 0.5007 0.479 
.   |   .  | .  *|   .  | 2 -0.048 -0.086 0.5375 0.764 
.  *|   .  | . **|   .  | 3 -0.203 -0.239 1.2733 0.735 
.  *|   .  | .  *|   .  | 4 -0.087 -0.203 1.4276 0.839 
.   |   .  | .  *|   .  | 5 -0.012 -0.139 1.4309 0.921 
.   |   .  | .  *|   .  | 6 -0.023 -0.169 1.4458 0.963 
.   |   .  | .  *|   .  | 7 0.070 -0.083 1.6193 0.978 
.   |   .  | .   |   .  | 8 0.064 -0.020 1.8149 0.986 
.  *|   .  | .  *|   .  | 9 -0.098 -0.169 2.5025 0.981 
.   |   .  | .  *|   .  | 10 0.024 -0.075 2.5845 0.990 

              *Probabilities may not be valid for this equation specification. 
 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث

( عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت كون النسب االحتمالية غري معنوية عند مستوى 9يوضح اجلدول )
وبعد  باينكد من خلوه من االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التننتقل اىل اختبار االمنوذج املقدر والتأ ،5%

 (.10-9) املوضحة ابجلدولني املخرجاتاجراء االختبارات حصلنا على 
 ( اختبار االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين10جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
0.5667 Prop. F 0.625321 F- statistic 
0.3873 Prob. Chi-Square 1.897358 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
0.7929 Prob. F 0.387407 F-statistic 
0.7335 Prob. Chi-Square 0.971297 Obs*R-squared 
0.6204 Prob. Chi-Square 1.306095 Scaled explained SS 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
-Chiو  Fمن االرتباط التسلسلي اذ ان قيمة اختبار  ( يبني ان االمنوذج املقدر خالٍ 10اجلدول )

Square  اي سنقبل فرضية العدم اي عدم وجود االرتباط التسلسلي وكذلك  %5غري معنوية عند مستوى
الن املؤشرات االحصائية كانت غري معنوية ايضا اي قبول خلو االمنوذج من مشكلة عدم جتانس التباين 

 فرضية العدم.
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 31: العدد

بعد اختبار االمنوذج املقدر والتأكد من خلوه من املشاكل القياسية سنقوم بتقدير امنوذج تصحيح  -د 
 (.11املوضحة ابجلدول ابجلدول ) املخرجاتاخلطأ والعالقة طويلة االجل ومت احلصول على 

 منوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل ا خمرجات( 11جدول )
 االجل القصري

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 
0.0016 4.660652 0.748355 3.487825 C 
0.0018 -4.568129 0.229753 -1.049542 CointEq(-1) 

 االجل الطويل
Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0450 2.373250 2.174505 5.160645 CB 
EC = GDP - (5.1606*CB) 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاعداد الباحثاملصدر من 
كانت السيولة القانونية غري معنوية   t( نلحظ انه يف االجل القصري وعن طريق اختبار 11من اجلدول )

 .%5عند مستوى 
قة ني الناتج احمللي االمجايل واالرصدة النقدية للسنة احلالية عالاما يف االجل الطويل نلحظ ان العالقة ب

( 5.16طردية اي ان زايدة االرصدة النقدية بوحدة واحدة سيؤدي اىل زايدة الناتج احمللي االمجايل مبقدار )
 ال نقبلوهنا  %5( وهي ايضا معنوية عند مستوى -1.04اما معلمة تصحيح اخلطأ فقد بلغت ) ،وحدة

( من االحنراف %100اي ان ) لعدم ونقبل الفرضية البديلة اي وجود عالقة توازنية طويلة االجلفرضية ا
 يتم تصحيحه يف املدة نفسها.

 العالقة بني الناتج احمللي االمجايل و التوظيف .3
مت احتساب قيم املعلمات ابللوغاريتم وفقاً  إذيتكون االمنوذج من متغري واحد مستقل ومتغري اتبع 

 االتية:للصيغة 
𝐺𝐷𝑃 =  𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑂𝐺(𝑅𝐸) + 𝑈 

 :نأ إذ
GDP الناتج احمللي االمجايل: ميثل 

REالتوظيف : 
U املتغري العشوائي : 

هلذه الدالة ومبدد  ARDLاختبار اســـــــــتقرارية املتغريات مت تقدير امنوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع  -أ
 االتية: املخرجات( اذ حصلنا على 2ابطاء )
  ARDLامنوذج خمرجات( 12جدول )
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Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.0168 -3.282760 1.199727 -3.938415 GDP(-1) 
0.2821 -1.181607 0.394461 -0.466098 GDP(-2) 
0.0130 3.485824 0.852805 2.972727 RE 
0.0090 3.796371 11.21776 42.58677 C 

0.515626 Adjusted R-squared 0.677084 R-squared 
1.422948 Durbin-Watson stat 4.193565 F-statistic 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةعداد الباحثإاملصدر من 
 2Rن القدرة التفسريية لالمنوذج املقدر أنلحظ  إذ ARDLاختبار  خمرجات( 12يوضح اجلدول )

( من التغريات ابملتغري التابع %67قلة الداخلة يف االمنوذج تفسر )اي املتغريات املست (%67كانت )
( وهي معنوية 4.19احملتسبة ) Fاذ كانت قيمة  ،خرى غري داخلة يف االمنوذجأواملتبقي يعود اىل متغريات 

 اي ان االمنوذج املقدر معنوي. %5عند مستوى 
د عالقة تكامل مشرتك اي وجود ة من اجل اختبار وجو ( للدالBounds.Testاختبار احلدود ) -ب

 (.13املوضحة ابجلدول ) املخرجاتومت احلصول على  ،عالقة توازنية طويلة االجل
 ( لألمنوذج املقدر Bounds Test( اختبار احلدود )13جدول )

K Value Test Stat. 
1 7.185242 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 
4.78 4.04 10% 
5.73 4.94 5% 
6.68 5.77 2.5% 
7.84 6.84 1% 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
( وهي اكرب من القيمة اجلدولية العظمى 7,18احملتسبة بلغت) Fن قيمة أ( نلحظ 13من اجلدول )

فرضية  قبلال نوعليه  %5( عند مستوى معنوية 4,94( والقيمة اجلدولية الصغرى البالغة )5,73البالغة)
 العدم و نقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنية طويلة االجل.

املقدر والتأكد من خلوه من املشاكل القياسية وبعد اجراء ننتقل اىل اختبار االرتباط الذايت لالمنوذج  -د
 (.14املوضحة ابجلدول) املخرجاتاالختبار حصلنا على 

 منوذج املقدر( اختبار االرتباط الذايت لال14جدول )
Q-statistic probabilities adjusted for 2 dynamic regressors 
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        Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob* 
.    |*   . | .    |*   . | 1 0.088 0.088 0.1043 0.747 
.  **|    . | .  **|    . | 2 -0.233 -0.243 0.9175 0.632 
.    |    . | .    |*   . | 3 0.033 0.085 0.9359 0.817 
.    |*   . | .    |    . | 4 0.119 0.052 1.2188 0.875 
.  **|    . | .  **|    . | 5 -0.226 -0.237 2.4435 0.785 
.  **|    . | .   *|    . | 6 -0.219 -0.140 3.8787 0.693 
.   *|    . | .  **|    . | 7 -0.121 -0.220 4.4616 0.725 
.    |*   . | .    |*   . | 8 0.110 0.080 5.1891 0.737 
.    |    . | .   *|    . | 9 -0.052 -0.114 5.5147 0.787 

              *Probabilities may not be valid for this equation specification. 
 Eviews. 10العتماد على خمرجات برانمج اب ةاملصدر من اعداد الباحث

االرتباط الذايت كون النسب االحتمالية غري معنوية عند ( عدم وجود مشكلة 14يوضح اجلدول )
 .%5مستوى 
التسلسلي وعدم جتانس التباين لالمنوذج املقدر والتأكد من خلوه من  ختبار االرتباطسنقوم اب -هـ 

 (15املوضحة ابجلدولني) املخرجاتبارات حصلنا على املشاكل القياسية وبعد اجراء االخت
 ( اختبار االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين 15جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
0.5959 Prop. F 0.590893 F- statistic 
0.3197 Prob. Chi-Square 2.280654 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
0.2662 Prob. F 1.695954 F-statistic 
0.2045 Prob. Chi-Square 4.588677 Obs*R-squared 
0.7197 Prob. Chi-Square 1.339860 Scaled explained SS 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
-Chiو  Fمن االرتباط التسلسلي اذ ان قيمة اختبار  ملقدر خالٍ ( يبني ان االمنوذج ا15اجلدول )

Square  اي سنقبل فرضية العدم اي عدم وجود االرتباط التسلسلي وكذلك  %5غري معنوية عند مستوى
االمنوذج من مشكلة عدم جتانس التباين الن املؤشرات االحصائية كانت غري معنوية ايضا اي قبول  خلو

 .فرضية العدم
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املقدر والتأكد من خلوه من املشاكل القياسية سنقوم بتقدير امنوذج تصحيح  د اختبار االمنوذجبع -و
 (.16دول ابجلدول )املوضحة ابجل املخرجاتاخلطأ والعالقة طويلة االجل ومت احلصول على 

 امنوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل خمرجات( 16جدول )
 االجل القصري

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 
0.0063 4.105665 10.37269 42.58677 C 
0.2193 1.371382 0.339874 0.466098 D(GDP(-1)) 
0.0064 -4.094577 1.319920 -1.404513 CointEq(-1)* 

 االجل الطويل
Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0000 10.30026 0.053401 0.550045 RE 
EC = GDP - (0.550045*RE) 

 Eviews. 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  ةاملصدر من اعداد الباحث
كانت نسبة التوظيف غري معنوية   t( نلحظ انه يف االجل القصري وعن طريق اختبار 16من اجلدول )

 .%5عند مستوى 
نسبة التوظيف للسنة احلالية عالقة اما يف االجل الطويل نلحظ ان العالقة بني الناتج احمللي االمجايل و 

( 0,55ي االمجايل مبقدار )طردية اي ان زايدة نسبة التوظيف بوحدة واحدة سيؤدي اىل زايدة الناتج احملل
 ال نقبلوهنا  %5( وهي ايضا معنوية عند مستوى -1,40اما معلمة تصحيح اخلطأ فقد بلغت ) ،وحدة

( من االحنراف %100د عالقة توازنية طويلة االجل اي ان )فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اي وجو 
 يتم تصحيحه يف املدة نفسها.

 االستنتاجات

د عالقة قوية بني الناتج احمللي االمجايل والسيولة القانونية وهي عالقة طردية تربط بني نالحظ وجو  -1
 .الناتج احمللي االمجايل والسيولة

ناتج احمللي واالمجايل واالرصدة النقدية نالحظ هناك عالقة من خالل النظر اىل العالقة بني ال -2
 توازنية طويلة االجل.

ة اليت تربط بني الناتج احمللي االمجايل ونسبة التوظيف نالحظ وجود من خالل النظر اىل العالق -3
 لبديلة.وهنا سرتفض فرضية العدم وتقبل الفرضية ا %5عالقة توازنية طويلة االجل وهي معنوية عند مستوى 

 التوصيات

اليت  العمل على خلق التوازن بني املصادر النقدية للمصارف )املبحوثة عنه( وذلك لتقليل املخاطر -1
 تتعرض هلا استثماراهتا.
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العمل على تبين اعداد دراسة تناول املعلومات والبياانت املتوفرة لدى املصارف قبل البدء أبي  -2 
وذلك لغرض احلصول على افضل الفرص االستثمارية والعمل على  سياسة استثمارية او تسويقية معيبة

 حتسني جودة اخلدمات املصرفية.
اعتماد مؤشرات السيولة يف احلكم على املخاطر اليت نشأت للمصرف وحتليلها العمل على ضرورة  -3

 .من قبل املصرف وهذا يعمل على حتديد مستوايت ودرجات االمان لتجنب املخاطر
طاع املصريف واليت تبدأ من دراسة الواقع والسعي لتذليل الصعوابت اليت يواجهها ومعاجلة اصالح الق -4

 .الراهنة مث حبث سبل تفعيل دور املصارف يف التنمية االقتصاديةالتشوهات واالختالالت 
 المصادر

ال حتليل العالقة التوازنية طويلة االجل ابســتعم ،عبد اللطيف حســن شــومان وعلي عبد الزهرة حســن .1
جملة  ،(ARDLاختبارات جذر الوحدة واســـــــــــلوب دمج النماذج املرتبطة ذاتياً ومناذج توزيع االبطاء )

 .2013العلوم االقتصادية، 
2. Gity Melard, Methode Deper vision Acurt Terme, Bruscelles, Educa Tion 

Ellipses, 1990,. 
-1981ود يف مصــــدر خالل الفرتة )تقدير دالة الطلب على النق ،امحد الســــيد عبد اللطيف حســــن .3

 .2014حبوث اقتصادية عربية،  ،(2011
4. Paresh Narayan and Russell Smyth, Energy Energy Consumption And Real GDP 

in G7 Countries: New Eveidwnce From Panel cointegration with struct ural 
breaks, Energy Economics, 2008. 

اســـــــــــتخدام منهج حتليل التكامل املشـــــــــــرتك لبيان اثر املتغريات النقدية واحلقيقية يف  ،نوال حممود محود .5
 .2011جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية،  ،التضخم

( على االقتصــــــاد st.louisمناذج الســــــياســــــات النقدية واملالية مع تطبيق معادلة ) ،نبيل مهدي اجلنايب .6
 .جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، 2011-2003العراقي للمدة 

 ،حتليل الســـــالســـــل الزمنية والنبؤ دراســـــة تطبيقية( يف Box – Jenkinsعثمان نقار واخرون منهجية ) .7
 .2011جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

اث ادارية واقتصادية، دراسة تطبيقية قياسية للتنبؤ بدالة الطلب على النقد يف اجلزائر، احب ،سليم محود .8
2012. 

تقدير احندار التكامل املشـــــرتك مع  كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق واخرون، دراســـــة مقارنة يف طرائق .9
 .2012تطبيق عملي، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، 

ة، الدار اجلامعية، االســــــــــــكندري ،االقتصــــــــــــاد القياســــــــــــي بني النظرية والتطبيق ،عطية عبد القادر حممد .10
2005. 

الذهب ابســتخدام الربو و  -حتليل العالقة بني االســعار العاملية للنفط ،صــفاء يونس الصــفاوي واخرون .11
 .2008(، اجمللة العراقية للعلوم االحصائية، VARمتجه االحندار الذايت )
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 السياحة الدينية واسس استدامتها في محافظة كربالء المقدسة

The Religious Tourism and basis of Sustainability in 

Holy Karbala 
  .Najiha H. MahdiAssist. Lect                   (1)م ناجحه هادي مهديم.

 الملخص

أصبحت السياحة نشاطاً إقتصادايً مهماً وضرورايً يف كثرٍي من الدول واجملتمعات املتقدمة، ودول العامل 
 النامي.

ت التنمية السياحية املعاصرة اليت هتدف إىل زايدة الدخل الفردي، وإىل املشاريع من أهم أدواويعد دور 
تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية، واإلنسانية، واملادية يف البالد. والتخطيط السياحي هو 

املنافسة مية منها على مواجهة ت التنمية املستدامة الرشيدة اليت متكِّن الدول وخصوصاً الناايضرورة من ضرور 
يف السوق السياحّية الدولية. وابلتايل، فإن مشاريع التنمية السياحّية يعد جزءًا ال يتجزأ من خطة التنمية 
االقتصادية، واالجتماعية للدول، والذي يقضي إبلزام كافة الوزارات، واحملافظات، وكافة اهليئات، واألجهزة 

 اً مورد دّ عَ تُـ  فالسياحة يف اجلوانب التنموية وية السياحّية.تنفيذ السياسية التنماحلكومية، وغري احلكومية، ب
يؤدي إىل  امم ،املقصد السياحي، وكذلك توفري فرص العمل يف توفري العمالت الصعبة لبلدِ  مهماً  اقتصادايً 

 زايدة الدخل الوطين.
السياحة ف .ني بكل أنواع السياحةللسواح الراغب اً جتعله مقصد متنوعةميتلك العراق مقومات سياحية 

مات مقوّ و  ،يف حمافظة كربالء خلصوصواب --ئمة سة لأللوجود املراقد املقدّ هلا مقوماهتا نظراً  ،الدينية
هبا السياحة العالجية و دم أفضل اخلدمات. واليت تقّ  ،والفنادق ذات الدرجات املختلفة ،الرتفيهية السياحة

إذ توجد عيون  ،الء يف قضاء عني التمر)شثاثة(سيما حمافظة كرب ال ،احملافظاتيف الكثري من مقومات 
 .وينابيع املياه املعدنية

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -1
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فمن  العراقية.دن املمييزها عن ابقي  ،وموروث ثقايف ،وحضاري ،ديين تمتع مدينة كربالء املقّدسة ببعدٍ ت
 ،--العباس الفضل  أيب ني وأخيهتزخر مدينة كربالء املقّدسة مبرقدي اإلمام احلس ،الناحية الدينية

ابملواقع التارخيية اهلامة اليت متثل  غنيةفإن املدينة  ،أما من الناحية التارخيية .والعديد من املقامات الدينية
 ،اثر حصن األخيضرآ ،على ذلك ومثال   ،األحقاب التارخيية اليت امتدت عرب العصور واحلضارات املختلفة

اإلسالمية يف الفن املعماري الذي تزخر به املباين وتتجلى احلضارة العربية و وخان العطيشي.  ،وخان النخيلة
 .الدينية واملراقد

وما متتلكه مدينة كربالء املقّدسة من  ،بد لنا من اإلشارة إىل السياحة الدينية ال ،ومن هذا املنطلق
مهية هذه أل ونظراً  ،سةحتوائها املراقد املقدّ الار يتوجهون إليها ني من الزو يمات سياحية دينية جعلت املالمقوّ 

تسليط من أجل وذلك  (.السياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كربالءدراسيت )نبثق عنوان ، إاملدينة
اجلذب براز أهم مقومات إلة، و يتنمية السياحاليف  كبريٍ   دورٍ وما هلا من  ةالسياحيأمهية املشاريع الضوء على 

بني مثيالهتا من املدن املقدسة على  من ون األكثر أتثرياً وتفعيلها لتك تهاحمافظكربالء و السياحي الديين يف  
واهلدف من هذا البحث هو الوصول إىل جمموعة من املقرتحات والتوصيات  .ممارسي هذا النوع من السياحة

وفق األسس واألساليب العلمية بعيداً عن  ،افظةتنمية وتطوير حركة السياحة الدينية يف احملاليت تساهم يف 
 .يف اختاذ القراراترجتال اإل

 الكلمات املفتاحية: السياحة الدينية، تنمية السياحة يف حمافظة كربالء.
Abstract 
Tourism has become an important economic activity and the necessary 

security in many countries and communities of developed and developing 

world. The role of the projects of the most important contemporary tourism 

development tools that aim to increase per capita income, and a 

comprehensive cultural development of all natural ingredients, and 

humanity, and the material in the country. And planning of tourism is a 

necessity for good governance and sustainable development that will enable 

countries, especially developing ones to face the competition in the 

international tourist market. Thus, the development of tourism projects is an 

integral part of the economic development plan part, and social states, which 

eliminates compel all ministries, provinces, and all bodies, government 

agencies, and non-governmental organizations, the implementation of the 

development of political tourism. Tourism in the development aspects are an 

important economic resource in the provision of hard currency for the 

country's tourist destination, as well as providing employment opportunities, 

leading to the increase in national income. 

Iraq has the ingredients to make it a tourist destination for a variety of 

tourists wanting all kinds of tourism. Religious Tourism, with its components 

due to the presence of the holy shrines of Imams (peace be upon them) and 
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 Bo_khas in Karbala province, and the foundations of leisure tourism, hotels 

of different grades, which offer the best services. The medical tourism by the 

ingredients in many of the provinces, especially the province of Karbala in 

the district of Ain al-Tamur (Shithathah), with no eyes and mineral springs. 

In this sense, we must refer to religious tourism, and is owned by the holy 

city of Karbala of potential in tourism religious millions made of visitors go to 

it to contain holy shrines, and given the importance of this city, grew out my 

address (religious tourism and the foundations of sustainability in Karbala 

governorate). In order to highlight the importance of tourism projects and 

their significant role in the development of tourism, and to highlight the most 

important elements of the religious tourist attractions in Karbala and 

maintaining and activated to be the most influential among their counterparts 

from the holy cities on the practitioners of this type of tourism. The aim of 

this research is to reach a set of proposals and recommendations that 

contribute to the development of religious tourism in the province, according 

to the principles and scientific methods away from improvisation in decision-

making. 

 شكالية الدراسة:ا

 :يف النقاط االتيةتكمن اشكالية الدراسة 
 الء املقدسة.حتاول الدراسة الوقوف على السياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كرب -1
ذي يزيد لكما حتاول الدراسة اجياد احللول اليت تؤدي بدورها اىل زايدة عناصر اجلذب السياحي ا  -2

 من تنمية القطاعات السياحية وخصوصا داخل العراق.
اليت مل عطلة امل كذلك حتاول الدراسة الوقوف على اسباب عدم االستفادة من الثروات السياحية  -3

وخصوصا يف حمافظة يف العراق  هاومنو الدينية لشكل الذي يساعد على ازدهار السياحة ابيتم استقالهلا 
 كربالء املقدسة.

 ية الدراسة:فرض

انطلق الفرض العلمي الرئيسي هلذه الدراسة ان هناك مقومات اسرتاتيجية للسياحة بشكل عام وذلك 
 منها:عديدة عرب طريق دراسة وحتليل وتفسري أتثري عوامل 

الراحة االقامة واماكن الطعام واماكن و  ،مقدسة اماكن من ع املرافق السياحية واليت تتمثلانوا  -1
 .واالستجمام

من املدينة وسهولة الوصول وتوفر  اوقرهب ،خصائص املوقع السياحي واملتمثلة بشهرة املوقع -2
 الصحية وغريها. اخلدمات

 مصرفية. رافة والتسهيالتجودة اخلدمات املقدمة واليت تشمل خدمات النقل والص -3
 .رالبشرية العاملة يف القطاع السياحي والسفنوعية املوارد  -4
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 اهداف الدراسة:

البحث واالطار النظري والفكري الذي وضع فيه فهو يهدف اىل التوصل اىل  دافانطالقًا من اه
 النقاط اآلتية: ناجاابت ع

 ؟يف حمافظة كربالء املقدسة السياحيةواسس استدامتها  هاواهدافالسياحة الدينية  يةامهما  -1
 ؟وم التنمية السياحية وعناصر وكيفية التغلب على مشاكلهامفهما  -2
 ؟يف حمافظة كربالء املقدسة اهم االقرتاحات اليت تساعد يف تشريع وتطوير التنمية السياحيةما  -3
 ينية يف حمافظة كربالء.البحث عن االسرتاتيجية للسياحة الد -4
تيجية اليت تلعب دوراً اســاســياً يف اىل وضــع منوذج للمقومات االســياســية واالســرتاهتدف هذه الدراســة  -5

 .حمافظة كربالء املقدسة يفينية تطور وازدهار السياحة الد
 الدراسات السابقة:

للسياحة موضع اهتمام الكثري يف الباحثني والدارسني واملهتمني ابلقطاع  دراسات السابقةلقد كانت ال
ت ابلدراسة والبحث امهية هذه املقومات ن البحوث اليت تناولمكتبة العلمية الكثري وتضم امل ،السياحي

الدراسات  ةودورها يف النشاط السياحي وال تبالغ ابلقول ان اغلب ما توصل اليه الباحثون وخطته اقالم طلب
 العليا ميكن ان يكون االساس الذي استندت عليه دراستنا املتواضعة.

 خطة البحث:

 ؤثراهتا.امهيتها وم ،االول: تعريف السياحة والسائح املبحث
 تنمية السياحة الدينية وااثرها وامهيتها.املبحث الثاين: 

 تها ومؤثراتهاأهمي ،تعريف السياحة والسائح: األول المبحث

 ماهية السياحة: أواًل
يشية ملعاه لإلنسان يف احلصول على حاجات ارتبطت السياحة منذ القدم ابلسفر الذي كان ابعثاً 

اللغوي للسياحة يف اللغة العربية من )ساح( يف األرض )سيحا( )وسيوحا( وسياحة أي واملعىن  واألساسية.
أو  ،أو التنقل ،محله على احلركة، الذي ستطالع لدى اإلنساناإلأبهنا حب  ر اصطالحاً وتفسّ ، (2)ذهب

املألوفة والذهاب الرغبة برتك األشياء  أي ،علومي بتبادل املعلوم بغري امل، أ(wonder lustالرغبة يف التجوال )
 .(3)واألماكن التارخيية املشهورة وحنوها ،كآاثر املاضي  ،لرؤية ثقافات خمتلفة

براءة من هللا ورسوله ﴿وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر لفظة السياحة يف أكثر من موضع منها قوله تعاىل 
نكم غري معجزي هللا وإن هللا أَ يف األرض أربعة أشهر واعلموا فسيحوا  }1{إىل الذين عاهدمت من املشركني

                                                        
 .1981، دار الكتاب العريب، بريوت، 1، ط356تار الصحاح، ص حممد بن أيب بكر الرازي: خم -2
ة خدمات السياحة الدينية وأثرها يف منو الطلب السياحي يف حمافظة نينوى، منطقة الدراسة سعد إبراهيم خليل: ختطيط وتنمي -3

 .36، )م.س(، ص--جامع النيب يونس 
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منني مدة أربعة أشهر ال يعرتض من آن سري السائحني و ، معناها سريوا أيها املشرك(4)﴾}2{خمزي الكافرين 
 .(5)﴾التائبون العابدون احلامدون السائحون﴿ويف سورة التوبة نفسها ورد قوله تعاىل  خالهلا لكم أحد.

واليت تعين )رحلة تبدأ ، (Tour( إىل كلمة )Tourismاموس أكسفورد فيعود مفهوم السياحة )أما يف ق
ماكن يتم تنظيمها بواسطة شركات ألويتم خالهلا زايرة عدة أماكن أو عدة زايرات ، (همن املنزل وتنتهي إلي

 (6)خمتلفة
 .(7)حالت والسفر من أجل املتعة()نظرية وممارسة الر أبهنا ، السياحة يف قاموس أكسفورد املوجز فترِّ وعُ 

 (The Concept Of Tourismثانًيا: مفهوم السياحة )
ف وكل ابحث عرَّ ، د وشامل للسياحةموحَّ  مفهوم إلعطاءل الباحثني بَ من قِ  ةعدحماوالت لقد جرت 

 ،اديةأو اقتص ،اجتماعية فالبعض ينظر للسياحة على أهنا ظاهرة، السياحة حبسب الزاوية اليت ينطلق منها
 والثقافية.  ،واإلنسانية ،الدولية اتمية العالقلتنأساس عدَّها على أهنا ومنهم من ، أو دينية ،أو ثقافية

على أهنا "ظاهرة من ظواهر عصران تنبثق من  (Eguyer Freuler)فرويلر ملاينحيث عّرف الباحث اإل
 (Communication) تصاالتعة ومنو اإلاإلحساس جبمال الطبيو احلاجة املتزايدة للراحة وإىل تغيري اهلواء 

مثرة اتساع نطاق التجارة  هيتصاالت ألن اإل ؛اإلنسانية اتبني الشعوب وأوساط خمتلفة من اجلماع
  .(8)والصناعة"

الشخص ينتقل من مكان  اليت جتعلجمموعة األجهزة ": بقوله السياحة م1910سنة بيكار() فعرَّ و 
وده املمتلئة اليت ينفقها إلشباع حاجاته سواء كانت لطلب سلعة أو حافظة نق حامالً يف البالد  إىل آخر

 .(9)متعة"
للعالقات والظواهر املرتبطة ي اجملموع الكلّ : "أبهنا (Hunzikey and Kraft) هونزكي وكرافت فهاكما عرَّ 

 دائماً ن ال يستقروا هنالك ملمارسة نشاط رئيس سواء أكان أ شريطة إبقامة أشخاص غرابء يف موقع معنّي 
)عبد القادر( على أهنا: "ظاهرة جغرافية قاعدهتا البيئة  فها. وقد عرَّ (10)أو مؤقتًا يتعلق ابلكسب والربح"

وهي صناعة حتتاج إىل دراسة  ،ورائدها املتعة النفسية والذهنية اإلنسان كوحمرِّ  ،وبنياهنا اإلقتصاد ،الطبيعية
 .(11)مث ختطيط وتنفيذ" ،قسبَ وإعداد مُ 

جمموعة من العالقات واخلدمات : "فت السياحة على أهنا( فقد عرَّ W.T.Oالسياحة العاملية ) أما منظمة

                                                        
املعجم اجلامع لغريب مفردات  ،وا أيها املشركون حبسب قول املفسرين. ومعناها سري 2و1سورة التوبة اآلية القرآن الكرمي،  -4
 . 213، للسريوان، ص الكرمي القرآن

 . 112اآلية  سورة التوبة،القرآن الكرمي،  -5
6- The Oxford Dictionary of Current English, Oxford University Press, A man House, London 

1948, P.915 
، نشرات سياحة، 144طاولة مستديرة حول الثقافة والسياحة والتنمية، قضااي القرن احلادي والعشرين، ص  :ونشرة اليونسك -7

 .1998حزيران، ابريس، 
 . 13، ص وتطبيقاً  حممود كامل: السياحة احلديثة علماً  -8
 .2000، دار عامل الكتب، القاهرة، 54اجلالد: مدخل إىل عامل السياحة، ص  أمحد -9

10- G..A. Schmoil, Tourism promotion, London, tourist international press, 197 - p. 11 
، جملد دراسات اجلامعة األردنية، اجمللد الثاين العدد الثاين، األردن، 31عبد القادر: جغرافية السياحة يف األردن،ص  حسن -11
1975 . 
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 .(12)غري الدائمة للسائح"الناجتة عن السفر واإلقامة 
والنامجة  ،واألنشطة املرتتبة عليها ،"جمموع التنقالت البشريةأبهنا فتها األكادميية الدولية للسياحة عرَّ  كما

وكل ما يتعلق هبا من أنشطة وإشباع حاجات  ،رينطالق والتغيلرغبة اإل حتقيقاً  ،من موطنه عن ابتعاد اإلنسان
 .(13)"حالسائ

 ،واإلجتماعية ،والعالقات اإلقتصادية ،د من الظواهرن من العديب يتكوّ مركّ  فإن السياحة مزيج   ،لذلك
خر إىل آ نتقال من مكانٍ هي اإل يف مفهومها سواء الداخلية أو اخلارجية والسياحة. واحلضارية ،والثقافية

 ،ودينية ،وثقافية ،إىل سياحة ترفيهية . لذلك فهي تتفرّعستمتاع مبواقع خمتلفةواإل ،فوالتعرّ  لالطالع،
 واملصادر ،مات تشمل املنتج السياحية مقوِّ والسياحة أبنواعها املختلفة ترتكز على عدّ ، وغريها. وعالجية

 لتسويق.وا ،والتمويل ،واإلدارة ،البشرية
 (Tourist: تعريف السائح )لثًاثا

 ،ماتمن نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية اليت هتتم جبميع املعلو  ال يزال تعريف السائح موضوع جدل
مقدرهتم على اإلنفاق، ، أغراضهم، أصنافهم، واإلحصائيات اخلاصة بعدد السواح ،والبياانت

إنفاقاً سياحياً مهما  دّ عَ فكل إنفاق داخل البلد املضيف يُـ  ،دقتصالإلوكذلك احلال ابلنسبة ، أعمارهم....اخل
 الرتفيهو  ،النقلو  ،اإليواءو ، والشراب ،نفاق على الطعامفيدخل حتت هذا التحديد من اإل ،كانت طبيعته

 .(14)اخل
: ُعرَِّف السائح من ِقَبل مؤمتر روما الذي ُعِقَد حتت إشراف األمم املتحدة على أنه م1963ويف سنة 

ن يربع وعشر اخر غري البلد اليت هبا موطنه ويقيم هبا ملدة تزيد عن آ ذلك الشخص الذي يسافر إىل بلدٍ "
 املنبثقة اللجنة قررت وقد "له فيه البلد األجنيب موطناً  دّ عَ ساعة من دون أن تطول إقامته إىل احلد الذي يُـ 

 : (15)سياحاً  اآلتية لألغراض نياملسافر  األشخاص اعتبار املؤمتر عن
 للعالج. أو للرتفيه نو املسافر  فراداأل -۱
 جتارية. غراضأل، نو املسافر  فراداأل -2
 دارية، علمية، سياسية(.إدينية، ) املؤمترات غراضأل نو املسافر  -3
 رايضية. غراضأل نو املسافر  -4
 تقلَّ  لو حىت ملدة السفينة ظهر على ميكثون والذين البحرية الرحالت يف يشرتكون الذين األشخاص -5

 ساعة. 24ن ع السفينة فيه ترسو الذي البلد ذلك ميناء يف يقضوهنا اليت املدة هذه
 يسافر شخص": نهأعلى  1997م عافقد عرَّفتُه يف الاألمم املتحدة  جلنةجلنة خرباء السياحة يف  أما

                                                        
 .2000الشركة املصرية للنشر، القاهرة، ، 178لقريين: املعجم السياحي الكامل، ص احممد علي  أمحد -12
، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 6عطوي: السياحة والتشريعات السياحية والفندقية يف لبنان والبالد العربية،ص  فوزي -13
2004. 

جغرافية السياحة ) املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، سفر وسياحة -14
 .10والطريان(، ص

 اإلدارة كلية مقدمة إىل جملس ماجستري ، رسالة1سامراء، ص ملدينة الديين السياحي اجلذب مطلك: مقومات عالء كرمي -15
 .2004املستنصرية، بغداد،  واإلقتصاد، اجلامعة
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 .(16)دائمة" بصفة هبا يقيم اليت تلك غري لدولة أكثر أو ساعة 24 لفرتة 
دت اللجنة على وأكَّ ، عتبار النشاطات واألهدافاألخذ بنظر االنقلة املكانية دون وهذا يؤكد على ال

 : سواحاً  ونديع ال أوصافهم االتيةأن األشخاص 
 بدونه. أو بعقد للعمل القادمون -۱
 الدائمة. اإلقامة غراضأل القادمون -۲
 الداخلية. املدارس طلبة -۳
 .دولة يستوطنون الذين األشخاص -4

هو الشخص " :ن السائحوْ الرتكيز على كَ  نه متَّ أن نستخلص أميكن  ،الذكرنفة التعاريف اآلومن مجلة 
ف السائح إىل ن نصنِّ أنستطيع  هبذا "،واحد تقل عن يومٍ ال خر وملدة آإىل  الذي يتم انتقاله من مكانٍ 

 .(17)ثناء رحلتهأأربعة أنواع وحبسب الدور الذي يقوم به 
قرارات الرئيسة الوكل وخمططاً هلا،  مسبقاً حمدداً مسار رحلته  يتميز بكون هوو "مة: سائح الرحلة املنظَّ  .1

 ."م الرحلةمرتوكة ملنظِّ 
وهذا الســـــــــــائح ال تكون رحلته خمططاً هلا مســـــــــــبقاً على الرغم من أن مجيع الرتتيبات : رالســـــــــــائح احل .2

على مسار رحلته،  رةالرئيسة للرحلة تتم عن طريق وسيط السفر، إذ إن السائح يتمتع جبزء من السيط
وغالباً ما يكون وصـــــــــــــوله إىل جهة القصـــــــــــــد وإقامته فيها مرتبة مســـــــــــــبقاً لكنه يكون حراً يف التجوال 

 والتنقل.
هذا النوع من الســــــــــياح يقوم ابلتخطيط لرحلته متجاهالً قدر اإلمكان مناطق الســــــــــائح املكتشــــــــــف:  .3

املغامرة واليت يسعى فيها السائح إىل  حةالقصد السياحي املتطورة. وبرز هذا النوع من السّياح يف سيا
 املغامرة واإلكتشاف.

ون: مثل هؤالء الســــــــــــــّياح خيططون لرحالهتم أبنفســــــــــــــهم ويتفادون مناطق اجلذب الســــــــــــــياحي، الاجلوَّ  .4
ويعيشـــون مع أفراد اجملتمع املضـــيف إذ يشـــاركوهنم املســـكن، والطعام، والعادات، وتقريباً ينغمســـون يف 

 (.3. أنظر املخطط رقم )(18)ثقافة اجملتمع املضيف
 ( اصناف السائح1خمطط )

                                                        
16- Michal Peters: interation and tourism, 1st edition, London, the Areclitished press ltd. 1969, 

p.18. 
، رسالة ماجستري مقدمة إىل 20-19زينب صادق مصطفى: إدارة املكوانت اإلسرتاتيجية وأتثريها يف سياحة اجملاميع، ص  -17

 .2007جامعة املستنصرية، ،جملس كلية اإلدارة واإلقتصاد
 .20-19ص  )مصدرسابق(، احة اجملاميع،إدارة املكوانت اإلسرتاتيجية وأتثريها يف سيزينب صادق مصطفى:  -18
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 المبحث الثاني: التنمية السياحة الدينية وآثارها واهميتها

 التمهيد:
أصبحت صناعة السياحة علماً اقتصادايً من حيث مردوداته املالية وجذبه لإلستثمارات، ما دفع معظم 

اعة وتطويرها، ووضع األسس الالزمة الستدامتها الصنالدول املتقدمة والدول النامية إىل اإلهتمام هبذه 
 واإلستمرار يف تنميتها من أجل زايدة املداخيل.

وعملت معظم الدول على إبراز مقّوماهتا السياحية، واحلضارية، واستغالل املواقع الطبيعية واللجوء إىل 
 وسائل اإلعالم للرتويج ملنتوجاهتا.

مبادئها ومفاهيمها األساسية اليت تقوم على معرفة عناصر  يعابولنجاح هذه الصناعة، ال بّد من است
 التنمية املستدامة للوصول إىل األهداف املرجوة. 

، يف قطاع اخلدمات، ولتوسيع قطاع السياحة ال بّد من تطويره اهلامة الفروعحد أقطاع السياحة  دّ عَ يُـ 
 السياحية املستدامة؟. نميةوتنميته. وهذا ما يدفعنا إىل معرفة: ما هي التنمية؟ وما الت

 التنمية لغة واصطالحًا
فالتنمية يف ، (19)كماً ونوعا  ،والزايدة ،يف اللغة هو الكثرة التنمية يف اللغة من منا ينمو أي زاد. والنموّ 

 .و.....النم، الزايدة ،الكثرة :اللغة
 ،ظرية)الن من اجلدل على مجيع املستوايت اً فقد أاثر كثري ، "مفهوم التنميةتعريف أما 
 وكلٌّ ، العديد من التعاريف ،جتماعيةواال ،قتصاديةواال ،وحتمل املؤلفات السياسية، التطبيقية(،و والعلمية

ال يؤدي  ،مصطلح التنمية فأصبح ،واملناهج العلمية ،من زاوية معينة حسب اختالف امليادين همنها تناول
استعمل هذا املصطلح هو"بوجني ستيلي"  أول من ولعلّ ، ه يف خمتلف الدراساتعند استخدام هاملعىن نفس

 .(20)"1889حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة 
 يلي: ومن بني أهم التعاريف هلذا املصطلح نذكر ما

 وحتقيق الرفاهية للمواطن واجملتمع. ،موالتقدّ  ،جل النموّ أهي اجلهود البشرية اليت تبذل من " :التنمية
سواء كانت اقتصادية  ،املشروعات للنهوض حبياة الشعوب أووالربامج به اخلطط  دقصَ ال يُ  ،ومصطلح التنمية

وعلى  ،ويف خمتلف اجملاالت ،يف بناء مجيع القطاعات إنسايند هبا عمل قصَ يُ  وإمنا ،اجتماعية فحسب أو
                                                        

 ، القاهرة.1973، دار إحياء الرتاث العريب، 3، ط956، ص 2املعجم الوسيط، ج -19
 .11/4/2009، مقالة نشرت يف 2-1قتصادية، صرايض محدوش: تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها ابلتنمية اال -20

ح السائ

السائح 
الشخصي

سائح 
الرحلة 
المنظمة 

السائح 
المكتشف

السائح 
الجوال 
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 31: العدد

 .(21)"املستوايت كافة 
دف إىل حتقيق ت التنمية على أهنا: "كل السياسيات واإلجراءات املقصودة واملخططة اليت هتفقد ُعرِّف

التقدم اإلقتصادي واالجتماعي، واليت تقوم إبحداث تغريات يف هيكل االقتصاد القومي، ويُقصد منها 
 .(22)مع"حتقيق زايدة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي يستفيد منها غالبية أفراد اجملت

 "اقتصادي تلقائي وذايت دي إىل منوّ الت اإلجتماعية اليت تؤ جمموع التحوِّ "ميكن تعريف التنمية أبهنا: 
ا: "تنشيط اإلقتصاد القومي وحتويله من حالة الركود والثبات إىل حالة احلركة التنمية أبهن تفعرّ  وقد .(23)

 .(24)"القومي لتحقيق زايدة سنوية يف إمجايل الناتج القوميوالديناميكية عن طريق زايدة مقدرة اإلقتصاد 
لتتضمن ، مقبول يف الناتج القومي الفردي عملية تتخطى جمرد حتقيق منوّ هي: " مبنظورها الواسع والتنمية

 ،والتكنولوجية ،والدميقراطية ،قتصاديةواملؤسسات اال ،حتقيق عدد من التبدالت اجلوهرية يف املعطيات
 .(25)"والسياسية ،واإلجتماعية

دون حدوث  (*)زايدة الدخل القوميوا عدّ  ، إذقتصادي والتنميةاال ق اإلقتصاديون بني النموّ ولقد فرّ "
ومفهوم  اعتربت عملية التنمية ،قتصادييف اهليكل اال صاحب هذه الزايدة تغيرياً  إذابينما ، تغريات بنيوية منواً 

ي مؤشر كمّ  النموّ يتّضح من هذا املفهوم، أن . و (26)"موّ مفهوم النمشل من أو  عمّ أ ،التنمية يف هذه احلالة
جتماعي قتصادي واالرتتبط ابلتقدم االف أما التنمية. *ة للحساابت القوميةليّ ينطبق على اجملاميع الك

 والبشري.
ين ما عرّفت التنمية على أهنا: "عملية اجتماعية يف مقامها األول، حيث أنه ال ميكن الفصل بني البعدك

. من (27)"مها وجهني لقضية واحدة. أي أن كاًل منهما يكّمل بعضه بعضاً عداالقتصادي واالجتماعي ب
هنا، يتّضح أنه من الصعب الوصول إىل أهداف التنمية اإلقتصادية بدون التنمية اإلجتماعية، لذا ينبغي 
األخذ بعني اإلعتبار اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية يف حال التخطيط للتنمية لكي متكّنها من حتقيق 

 التكامل املنشود. 
م له ط ومنظّ خمطّ  تغري من حالة إىل حالة أخرى بشكلٍ  إال ا التعريف اإلجرائي فإن التنمية ما هيمّ أ

  .مسبقاً 
 اوالا: التنمية السياحية 

 ،قتصاديةيف تنمية وتطوير اجلوانب االالكبري  ودورهايشري الكثري من املهتمني بصناعة السياحة 

                                                        
 .1975، مطبعة دار السالم، بغداد، 1، ط95لتنمية اإلجتماعية، ص عادل عبد احلسني شكارة: نظرية هوهباوس يف ا -21
 .1979، املكتبة الجنلوا أمريكية، القاهرة، 55حممد نبيل نوفل: التعليم والتنمية اإلقتصادية، ص  -22

23- Francois Perroux, L’économie du XXème siècle, 3ème édition, PUG, Paris, 1969, p. 126  
 . 2004، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة الثقافة العلمية، الكويت، 26قتصادية، صقر: التنمية االصقر أمحد ص -24
، مركز دراسات الوحدة العربية، 100يوسف صايغ: التنمية واملثلث احلرج يف التنمية العربية الواقع الراهن واملستقبل، ص -25
 .1984بريوت، 

 ايل والناتج احمللي اإلمجايل، والتكون اإلمجايل لرأس املال الثابت.نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمج -*
 .1995، دار حنني، عمان، 117عيل، التنمية العربية وآفاقها املستقبلية، ص صاحل الطيطي: غالب حممد إمسا -26

  
 .2004، ، مؤسسة الوراق للنشر، عمان18محيد عبد النيب الطائي: التخطيط السياحي مدخل اسرتاتيجي، ص  -27
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تمعات واألقاليم غري إضافة إىل اجمل، والبيئية يف العديد من اجملتمعات اإلنسانية بصفة عامة ،الجتماعيةاو 
، واإلنفاق سياحالسياحة العاملية يف حجم ال هر الكبري والسريع الذي شهدتللتطوّ  ونظراً  النامية بصفة خاصة.

 .ت مسة من مسات عصران احلايللذا عدّ 
حيث زاد االهتمام مبعرفة موضوعها، ، غدت فيه التنمية حمور جهد وغاية كل خطة ننا حنيا اليوم عاملاً إو "

 بيان مقاصدها وأهدافها. وت
، توفري التسهيالت واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح: هناأفت التنمية السياحية على عرّ و 

 .(28)"جديدة ومداخيلوتشمل كذلك بعض أتثريات السياحة مثل: إجياد فرص عمل جديدة 
، رض والطلب السياحينيتشمل التنمية السياحية مجيع اجلوانب املتعلقة ابألمناط املكانية للعلذلك 

وأثر السياحة يف  ،أتثريات السياحة، التدفق واحلركة السياحية، التوزيع اجلغرايف للمنتجات السياحية
  .اجملتمعات

علمياً يستهدف حتقيق أكرب معدل  أسلوابً ه عدِّ ل التخطيط السياحي بوتتطلب التنمية السياحية تدخّ "
 التخطيط السياحي لذا عدّ . (29)"ة ويف أقرب وقت مستطاعممكن من النمو السياحي أبقل تكلفة ممكن

 ضرورة من ضرورات التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة يف السوق السياحية الدولية.
وإن أول حمور ، مستمرة ومتوازنة يف املوارد السياحية وهتدف تنمية الصناعة السياحية إىل حتقيق زايدة"

ابلسعي إىل توفري كل  طالبةفإن الدولة مُ  ،. هلذا(30)"أداهتا الرئيسة سان الذي يعدّ يف عملية التنمية هو اإلن
 ما حيتاج إليه لتبقى القدرات البدنية والعقلية والنفسية هلذا اإلنسان على أكمل وجه.

ز احية ترتكّ التنمية السيّ  أنومن خالل ما ذكران من تعاريف ملفهوم التنمية السياحية ميكننا مالحظة "
التنموية يف القطاع  لى أسس اجتماعية واقتصادية تساهم يف حتقيق األهداف املنشودة من العمليةع

حي اإلجتماعية واإلقتصادية ننا من مالحظة أتثريات تلك العملية يف النواوهي يف الوقت نفسه متكّ ، السياحي
هو الذي حيظى ي قتصاداإلالعامل نه على الرغم من كون إف، يف جمتمع أو دولة ما وعلى هذا األساس

من هي والفكري لتلك التنمية  ،والثقايف ،جتماعياالر إال أن األث ،(31)الباحثني ِقبلهتمام األكرب من ابإل
ون إن الكثري من أبناء اجملتمع ممن حيتكّ  ، إذضي عن حيوية ذلكاألمهية مبكان حبيث ال ميكن إمهاله أو التغا

فات جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتوسع آفاق عادات مفيدة، وثقاابلسياح قد يكتسبون 
 .قد تكون هذه العادات غري مألوفة وغري مرغوبة يف اجملتمع احمللي" هأفكارهم، لكنها يف الوقت نفس

اإلجرائي للتنمية السياحية هي عملية بذل جهد منظم لغرض تطوير اخلدمات والفعاليات إن التعريف 
ل الكفاءة الكلية للمكان السياحي والعاملني فيه ذات درجة عالية من يف القطاع السياحي من أجل جع

 .الوطين ابلفائدةدفعهم لإلنفاق العايل الذي يعود على اإلقتصاد  هالتقدم والتطور، الغاية من

                                                        
احلليب احلقوقية، بريوت،  ، منشورات1، ط 15حسن دخيل: إشكالية التنمية اإلقتصادية املتوازنة، دراسة مقارنة، ص  حممد -28
2009. 

نينار  ، دار الفرات107-106مصطفى يوسف كايف: صناعة السياحة كأحد اخليارات اإلسرتاتيجية للتنمية اإلقتصادية، ص -29
 .2006 للنشر والتوزيع، بغداد

 .197مصطفى عبد القادر: دور اإلعالن يف التسويق السياحي، )م.س(، ص  -30
 .1997، مطبعة الريموك جامعة األردن، عمان، 26السياحة مشكالت ومهوم على السياحة، ص حداد مهنا: األردن و  -31
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 31: العدد

 عناصر التنمية السياحية  
 : ةعد (32)رن التنمية السياحية من عناصتتكوّ 

 :وتشمل (Attraction) يالسياح عناصر اجلذب .1
 (.Natural Features)العناصر الطبيعية -أ

، (man made objectsن )وعناصر من صنع اإلنسا ،والغاابت ،واملناخ ،مثل: املوقع الطبيعي
 .واملواقع األثرية التارخييةواملتاحف  كاملتنزهات

 .البحري واجلوي، الربي أبنواعه املختلفة (Transport) النقل -ب
وتيالت كالفنادق واأل (Commercial) سواء التجاري منها (Accommodation) أماكن النوم -ج

 .اإلجيار مثل: بيوت الضيافة وشقق ةوأماكن النوم اخلاص
السياحي واإلدارة  جبميع أنواعها كاإلعالن (Supporting Facilities) لتسهيالت املساندةا -د

 السياحية واألشغال اليدوية والبنوك.
 .تصاالتكاملياه والكهرابء واإل (Infrastructure) التحتية خدمات البنية -ه

 عل القطا بَ ذ عادة من قِ نفّ اجلهات املنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تُ  ،العناصر مجيعها ويضاف إىل هذه
 .أو االثنني معاً  ،أو اخلاص ،العام

من جانب  أو ،من جانب السائحني اً سواء ،نتيجة زايدة الطلب على املنتجات السياحية ،الفندقي
زايدة القدرة اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية، وابلتايل زايدة الطلب إىل  مما سيؤدي أيضاً  ،تآمالكي املنش

 .على اليد العاملة
عن طريق تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي يف أماكن ، املسامهة يف التنمية احمللية والعمرانية -د
ي ويف توزيع الدخل بني األقاليم السياحية قتصاد الكلّ لى مستوى االمتوازن ع مما يسهم يف حتقيق منوّ ، خمتلفة

 املختلفة.
املضيفة هلم حيث تليب السياحة املستدامة ما بني احتياجات الزوار واملنطقة هي عبارة عن حلقة الوصل 

، ياحتياجات السياح مثلما تعمل على احلفاظ على املناطق السياحية وزايدة فرص العمل للمجتمع احملل
 .والروحية ،واإلجتماعية ،ر االحتياجات اإلقتصاديةحبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفّ 

  مبادئ التنمية السياحة املستدامةاثنيا: 
مبادئ التنمية ال تنحصر يف كوهنا جزءًا من املسامهة اإلقتصادية، بل إهنا تتعّدى ذلك لتعاجل املبادئ 

 :(33)اآلتية
 مام ابملوارد الطبيعية واملورواثت الثقافية للمجتمع.هتمحاية البيئة واإل .1
 .والعدالة اإلجتماعية رتقاء ابملستوايت املعيشيةواإل للمواطننيحتياجات األساسية اال توفري .2
 .ستفادة من املوارد البيئية....اخلحتقيق العدالة بني األجيال املختلفة من حيث احلق يف اإل .3

                                                        
 .2009نشر والتوزيع، عمان، ، دار الراية لل1، ط134عصام حسن السعيدي: التسويق والرتويج السياحي والفندقي، ص  -32
التنمية السياحية املستدامة يف مجهورية مصر العربية ودراسة تقوميية ابلتطبيق  :فاروق عبد النيب عطا هللا، حممد إبراهيم عراقي -33

 .2006ارالنهضة العربية، مصر، ، د5على حمافظة اإلسكندرية، ص 
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 اإلقتصاد. وتنويع مصادريل فرص عمل وابلتار، ستثماخلق فرص جديدة لإل .4
 زايدة عوائد احلكومة من خالل فرض الضرائب على خمتلف النشاطات السياحية. .5

 :يأمهية وهبادئ واألنظمة يف جمال التنمية السياحية املستدامة أخرى ذات وهنالك بعض امل
أو  ،ية املســـتدامة لإلقليمأو التنم ،التخطيط للســـياحة وتنميتها وإدارهتا جزء من اســـرتاتيجيات احلماية .أ

د يتضــــــمن إشــــــراك وكاالت حكومية متداخل وموحّ  الدولة. كما أن ختطيط وإدارة الســــــياحة بشــــــكلٍ 
 لتوفري أكرب قدر من املنافع. اً أم أفراد ،كانوا جمموعات  سواءً ، مؤسسات خاصة، ومواطننيو ، خمتلفة

لمبادئ اليت حترتم لو  ،بادئ األخالقيةلملواألفراد ، واجلماعات، واملؤســــســــات، ع هذه الوكاالتن تتبّ أ .ب
 .ياتهاجملتمع وسلوك ، وأن تراعي تقاليدثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة املضيفة

 .(34)توزيع املكاسب بني مروجي السياحة وأفراد اجملتمع املضيف واملنطقةب هناك عدالة يكونأن  .ج
 اهتا على السكان والبيئة الثقافية.السياحة وأتثري املنطقة أن تتوفر الدراسات واملعلومات عن طبيعة  .د

 للتنمية املستدامة.هذه املبادئ يعتمدها خرباء السياحة عند وضع اسرتاتيجيتهم لرسم سياسة واضحة 
  معوقات التنمية السياحيةاثلثا: 
من جهة، والطبيعة اجلغرافية من جهة أخرى لدول تباين درجات التقدم اإلقتصادي واحلضاري  بسبب
يف  السياحةإىل تقلص دور  تؤديالعديد من العقبات واملشكالت اليت  من جرّاء تلك األسبابالعامل، نتج 

 :(35)، وتتمّثل يفجتماعيةقتصادية واالجماالت التنمية اال
 الســــياحة يفلطبيعية اليت تعيق أو تؤثر بشــــكل ســــليب اواهر جمموعة الظ "عبارة عن: ةاملعوقات الطبيعي .1

 .، االحنباس احلرارييةوغريها من الكوارث الطبيع، احلرائق، الرباكني، الزالزل: مثالً 
 السياحة. قتصادية املرتفعة اليت تعيق تنمية اخلدماتويقصد هبا التكلفة االقتصادية: املعوقات اال .2
سليب على  جراءات التنظيمية واإلدارية اليت تعيق أو تؤثر بشكلاإلوهي املعوقات التنظيمية واإلدارية:  .3

بعض املوظفني احلكوميني داخل  األداء الوظيفي لدىأو ضــــــعف  ،الفســــــاد اإلداري :مثالً  ،الســــــياحة
أهدافه املرســومة لصــاحل أهداف شــخصــية  ؤدي إىل صــرف ذلك اجلهاز عنياجلهاز اإلداري وخارجه 

 .(36)"مسرية التنميةوابلتايل عرقلة  ،مجاعي سواء كان ذلك أبسلوب فردي أو
وضــــــــــــعف مســــــــــــتوى التأهيل  ،عليميةة املؤســــــــــــســــــــــــات التقلّ انجتة عن : اإلجتماعيةثقافية و الاملعوقات  .4

والفندقي للنهوض  ،وقصـــــــــــور برامج التدريب الســـــــــــياحي ،لدى نســـــــــــبة عالية من العاملني ،والتدريب
 .ومدربة ب قوى عمل مؤهلةوالتسهيالت السياحية اليت تتطلَّ  ،مبستوى اخلدمات

كالطرق والكهرابء   العامة اخلدماتقصـــــــــــــــور يف األســـــــــــــــاســـــــــــــــية و  املرافق ضـــــــــــــــعفاملعوقات اخلدمية:  .5
 .تصاالت والصرف الصحيواإل

                                                        
ص حة والبيئة املستدامة، اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك، التفاعل بني السيا :وطارق سلمان، سامل محيد سامل -34

 .2009، 2، عدد1جملد ، 2
، مطبعة هادي برس، بريوت، 1، ط102رؤوف حممد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، ص  -35

 .2008لبنان، 
 السياحة والبيئة املستدامة، اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك،التفاعل بني  :وطارق سلمان، سامل محيد سامل -36
 .3ص  )م.س(،

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14838/posts
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عدم فعالية  "التسويق عملية مهمة للغاية وهي العامل األساس يف الرتويج، أمههااملعوقات التسويقية:  .6 
من خالل الدعاية واإلعالن ، ام يف بيع املنتج الســــــــــــــياحيهر ألنه يقوم بدو ، التســــــــــــــويق الســــــــــــــياحي

 رغبة املســــــتهلك ويولد القناعة لديه أبن املنتج الســــــياحي والتســــــويق الســــــياحي الناجح هو الذي يثري
قصـــــــــور إن ضـــــــــعف و  رغباته املطلوبة، فضـــــــــل يف ســـــــــوق الســـــــــياحة العاملية ويليّب األهو (37)املعلن عنه

يؤداين إىل جهل  اإلعالم الســـياحيو الدولة للتســـويق الســـياحي احلكومية اليت ختصـــصـــها  اإلعتمادات
 .السائح هلذه األماكن السياحية

ن تقوم ما مل تتمتع الدول السياحية بدرجة أإن أي تنمية سياحية يف أي دولة ال ميكن : القول وخالصة
 األمين والسياسي. ستقرارعالية من اإل

 : وأمهها ول السياحية يف البلدان الناميةأخرى تشرتك فيها معظم الد كالتوهناك أيضا مش
 األثرية والدينية.عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية  -
 األثرية والتارخيية.األماكن عدم وجود شرطة للسياحة يف بعض املناطق وخاصة  -
 ختلف خدمات السياحة املصرفية يف البنوك وخاصة يف الفنادق. -
 والطريان يف الداخل واخلارج.سوء املعاملة مبكاتب شركات السياحة  -

وحي لإلنسان والغرض من السياحة الدينية هي السياحة الدينية هي أحد أنواع النشاط الرتفيهي والر 
جتارب وعادات الشعوب، السياحة  واإلطالع علىفرصة للتعارف كما أهنا إشباع حاجات إنسانية وإميانية  

ور يف األنشطة االجتماعية والثقافية وإجياد جماالت للتعارف فحسب بل هلا د اقتصادايً  اً ال متثل هدفالدينية 
ب وجهات النظر وقد ابرك الباري عز وجل يف هذا النوع من التالقي كما طلب من الفوارق وتقري وإزالة

 .املسلمني اللقاء يف مكان واحد وبيوم معلوم
 (Religious Tourism) السياحة الدينيةمفهوم 

كان العديد من احلجاج من   ، وعلى مر العصورفز على السفر لدى اإلنسانإن دافع العبادة هو احمل
اليت تكون يف و زايرة األماكن املقدسة الرغبة إىل تدفعهم ، مسيحيني ومسلمني وبوذيني، نخمتلف األداي

سائرين على  ،خطارهاأهذه الرحالت و  قةالعادة بعيدة عن مواطنهم مبسافات طويلة متكبدين مش
العامل تسوده ال يف تنشيط الطلب السياحي كون العامل الديين عامل مهم وفعّ  أن يعينهذا . (38)"قداماأل

منها يقتصر على شرحية بشرية  وابلتايل فإن االهتمامات الدينية تكون خمتلفة ومتباينة وكل  ، دايانت خمتلفة
الداينة اإلسالمية ترتبط مبكة  سبيل املثال فإن فعلى ،ارتباطها بنوع الداينة اليت تعتنقها يفمعينة دون أخرى 

 .اينتني املسيحية واليهوديةعن الد فضالً  ،واملدينة املنورة ،املكرمة
أو ألداء ، أو املقدسة للحج، للتربك أو املقدسة زايرة األماكن الدينية"يقصد هبا: السياحة الدينية 

كبري وأساسي على   يرتكز بشكلٍ من السياحة  هي نوع  . و"(39)"أو التعرف على الرتاث الديين، ديين واجبٍ 

                                                        
 .105ص )م.س(،ي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، حممد عل -37
 .25كامل: السياحة احلديثة علما وتطبيقا، )م.س(، ص   حممود -38
 . 1987، دار اهلنا للطباعة، القاهرة، 59الدولية، ص  صالح الدين عبد الوهاب: السياحة -39
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وهذا النوع من "، (40)"األماكن الدينيةزايرة طفة من خالل العاطفة الدينية والرغبة يف إشباع هذه العا
 ،وإقامة الشعائر ،املشركني عن طريق زايرة املعابد تشمل أيضاً بل ، السياحة ال خيتص ابملوحدين هلل فقط
 .(41)"ةهلوتقدمي القرابني لكسب رضا وبركة اآل

، فيها مجيع النشاطات والتعاليم الدينية والفقهيةالسياحة اليت متارس : "أبهناأيضاً فت السياحة الدينية رِّ وعُ 
اليت تكون حمط أنظار و ذات التاريخ القدمي املقدسة،  األماكن الدينيةرؤية هذه السياحة إىل  وهتدف

أن أقطار الوطن العريب هي مهد الدايانت وخاصة وهنا ال بد من الذكر . (42)"املتمسكني ابلدين ومعتقداته
 السماوية.

، من الدوافع املهمة اليت تدفع اإلنسان إىل السفر عدّ الذي يُ أساسها الوازع الديين  دينيةوالسياحة ال
 .(43)"داخل الوطن أو خارجه

 :(44)وأهم ما مييز السياحة الدينية
ؤدى بوقت قصري نسبياً مقارنة ابألنواع األخرى من إهنا سياحة قصرية األمد، أي أن املراسيم الدينية ت .1

 لعالجية، أو سياحة اإلصطياف اليت قد تستمر لفرتة أطول.السياحة كالسياحة ا
هناك تواريخ وأوقات حمددة من الســنة تتم فيها الزايرات الدينية، وتكون خالها ذروة الوفود الســياحية  .2

 والزوار.
 مجاال ابملتغريات املناخية أو ابملواقع الطبيعية.إن النشاط السياحي الديين ال يتأثر إ .3
 الدينية ال تتأثر ابلوضع االجتماعي، فهي تشمل الفقراء واألغنياء على السواء.السياحة  .4
 السياحة الدينية جتتذب الزوار من داخل الوطن أو من خارجة. .5

ديد من املواقع واألماكن الدينية السياحة الدينية أحد أهم أمناط السياحة العاملية حبكم ارتباطها ابلع دعتُ 
قطاع السياحة من  عدِّ ب، قتصاديةزمات السياسية واالأكثر األمناط حساسية لأل وهذا النمط من، والرتاثية

بني  فقد تتذبذب احلركة السياحية الدينية ما ،أكثر القطاعات سرعة ابلنمو يف أوقات األمن واالستقرار
ة أو نتيجة ، وخاصة األمنيللظروف املتغرية تبعاً  ىقدسة بني فرتة وأخر رتفاع واالخنفاض يف األماكن املاإل

 لتوتر العالقات بني الدول.
 تنمية السياحة ملدينة كربالء املقدسة

السياحة علماً وفناً له علماؤه ومنظروه، وهذا العلم يرتكز على دراسات وجتارب وإحصاءات تتناول  دتع
سة من حيث اترخيها وطبيعتها اجلغرافية وبنيتها االقتصادية واالجتماعية كافة جوانب املنطقة امللحوظة للدرا

 ة نقاط القوة والضعف.والبىن التحتية والفوقية املتوافرة وإمكانيات اجلذب املتاحة، ومعرف

                                                        
 .1986الثقافة اجلامعية يف اإلسكندرية، مصر، ، مؤسسة 27الرويب: نظرية السياحة، ص  نبيل -40
، اجمللد 453صالح الدين(، ص -كربالء املقّدسة   -النجف  -مشروع دراسة تطوير السياحة الدينية يف العراق )بغداد  -41

 .1993جامعة بغداد،  -واإلقتصادقتصادية واإلحصائية والسياحية واحملاسبة يف كلية اإلدارة ب االستشارات اإلدارية واالالثالث، مكت
، رسالة ماجستري مقدمة إىل 35إبراهيم أمحد املشهداين: أثر التحضر يف تطوير املواقع السياحية يف مدينة كربالء، ص  خليل -42

 .1982، جامعة بغداد، مركز التخطيط احلضري واإلقليمي
 .2000سة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، مؤس1، ط 46حممد الدابغ: مبادئ السفر والسياحة، ص  إمساعيل -43
 .20ص )م.س(، دراسات يف التنمية السياحية، : جليلة حسن حسني -44
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يعد العراق من البلدان ذات التاريخ العريق بتنوع حضاراتة وآاثره، وميتاز مبوقعه اجلغرايف وتنوّع مناخه،  
تلك مقومات اقتصادية كبرية، وشعب مضياف ومنفتح. هذه العناصر األساسية يضاف إليها املراقد ومي

نطقة السياحية األوىل يف التاريخ وجذبت السياح واحلجاج املقّدسة جلميع األداين واملعتقدات، جعلت منه امل
إحدى املدن العراقية اليت سيتناوهلا  مدينة كربالء املقّدسة هي إنَّ  والزائرين منذ أقدم العصور حىت يومنا هذا.

 هذا البحث.
العاصمة بغداد، على م إىل اجلنوب الغريب من لك  105تقع مدينة كربالء املقّدسة على بعد  املوقع:

 حمافظة الشمال من احملافظة وحيد، على اجلهة اليسرى جلدول احلسينية، حافة الصحراء يف غريب الفرات

 .(45)األنبار حمافظة من النخيب انحية الغرب ومن ،النجف حمافظة اجلنوب ومن، بلاب حمافظة من وجزء األنبار
 (.1) كما موضح يف اخلارطة رقم

 (46)(2007قدسة من العراق )حمافظة كربالء امل .1
ر، شـــــتاء قليل اإلمطايف الحار يف الصـــــيف ابرد  ،كربالء املقّدســـــة بكونه قاراي جافا  ميتاز مناخاملناخ:  .1

وصــــــــــيف حار طويل وتتأثر املنطقة مبناخ البحر املتوســــــــــط مع اختالف كبري يف  وربيع معتدل قصــــــــــري
أما الرايح الســـــــــــــائدة فتهب يف الغالب من الشـــــــــــــمال الغريب ابجتاه  درجات احلرارة بني النهار والليل.

 .أحياان بعواصفاجلنوب الشرقي ومصحوبة 
 بعواصف ة أحياانً السائدة فتهب يف الغالب من الشمال إبجتاه اجلنوب الشرقي ومصحوب

 .(47)ترابية خاصة يف فصل الصيف وبعض األحيان هتب رايح من اجلنوب واجلنوب الغريب
 النخيب انحييت ابستثناء مربع كيلومرت 5034حمافظة كربالء املقّدسة  مساحة اإلداري: تبلغ التقسيم .2

                                                        
  .3/10/2011 وقع،بغداد،مقابلة عن امل (رئيس اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل) حممد حسن -45
 .مديرية بلدايت مدينة كربالء، قسم التخطيط -46
 .3/10/2011 مقابلة عن املناخ،بغداد، (ئيس اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايلر ) حممد حسن -47

 ش



  

 املقدسةالسياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كربالء  

733 

 إدارية حداتو  6 وتضــــــــم العراق مســــــــاحة جمموع من %1,2 مقدارها نســــــــبة بذلك ومتثل، والرحالية
رقم ، واخلارطة للمحافظة اإلدارية التقســــيمات يوضــــح، (4واجلدول رقم ) .أقضــــية 3 تشــــكل ()انحية

 .كربالء حملافظة التقسيمات ( يبني2)
 الوحدة االدارية حملافظة كربالء املقدسة ومساحتها  -1-جدول رقم 

 املساحة الوحدة اإلدارية القضاء احملافظة
 2397 ضاء كربالءمركز ق كربالء كربالء

 334 انحية احلسينية  
 273 جمموع مساحة القضاء  
 1956 مركز قضاء عني التمر عني التمر 
 1956 جمموع مساحة القضاء  
 12 مركز قضاء اهلندية اهلندية 
 213 انحية اجلدول الغريب  
 122 انحية اخلريات  
 347 جمموع مساحة القضاء  
 5034 جمموع مساحة احملافظة  

 تسميات كربالء
قال: جاء ميشي يُ ، فالكربلة رخاوة يف القدمنيكربالء: ابملد: فأما اشتقاقه "احلموي: ايقوت  قال
فيجوز على هذا أن تكون هذه األرض ، ميت بذلكرض هذا املوضع رخوة فسُ أن تكون أفيجوز ، مكربالً 

 .(48)"ميت بذلكمنقاة من احلصى والدغل فسُ 
جمموعة قرى )كور اببل( مبعىن  ن كربالء املقّدسة منحوتة من كلميت"إرساتين: قال هبة الدين الشه

 املتداولةولكن التسميات ، (50)صفورا، و وماراي، ة كعمورارفت كربالء املقّدسة أبمساء عدّ لقد عُ و  .(49)"اببل
 : هي
والفـــاء املشـــــــــــــــــددة، "مكـــان مــا قرب الكوفــة، أشـــــــــــــــرف من أرض العرب على ريف  ابلفتحف: الطَ  .1

. وقال األصـــمعي: الَطف: "ألنه دان من الريف من قوهلم خذ ما طفا لك، واســـتطف أي (51)عراق"ال
 .ما دان وأمكن

وقال أبو سعيد: مسي الطف انه مشرف على العراق من أطفَّ مبعىن أطل، والَطف: طف الفرات أي 
وهي  --ن عليوالَطف: أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيها كان مقتل احلسني ابالشاطئ، 

                                                        
 ، دار اجليل، بريوت، )ب.س(.1، ط174الفريوز آابدى: قاموس احمليط، ابب الفاء، فصل الطاء، ص  -48
 .2003، مؤسسة البالغ، دار سلوين، 1، ط83، ص--هبة الدين احلسني الشهرستاين: هنضة احلسني  -49
لبنان،  -، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت16، ص 8جعفر اخلليلي: موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء، ج -50
1987. 

 .45ص  ،4الفريوز آابدى: قاموس احمليط، ابب الم، فصل الكاف، )م.س(، ج -51
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.هي من القرى القدمية كبابل وأربيل. وهي اآلن (52)"أرض ابدية قريبة من الريف فيها عّدة عيون ماء جارية 
 أطالل مشال شرق كربالء املقّدسة احلالية.

دفن النـاس مواتهم ابلقرب من املـدن ذات الطـابع مـا يَـ  إذ غـالبـاً . (53)"النصــــــــــــــــارى مقـابر"النواويس:  .2
النواويس  عســـــــــــــالن بني كأنين أبوصـــــــــــــايل تقطعها: "قوله --مام احلســـــــــــــنياإل عن يالديين ورو 

 .(54)"وكربالء
منسوبة إىل غاضره ، "(55)أرض سهلة طيبة الرتبة عذبة املاء معجمه وهيضاد  بعد األلف"الغاضرية:  .3

ظهر أن الغاضرية ليست قدمية التاريخ نواحي الكوفة قريبة من كربالء. ويَ وهي قرية من ، من بين أسد
، فليســـــــت الغاضـــــــرية قدمية فهي أنشـــــــئت بعد انتقال قبيلة بين أســـــــد إىل العراق يف صـــــــدر اإلســـــــالم

 .(56)جاهلية"
قال للموضـــــــــــع املطمئن يُ "قال األصـــــــــــمعي: من أمساء كربالء،  ايء مكســـــــــــورة وراء األلفاحلائر: بعد  .4

اسم  رإن احلائ"د.مصطفى جواد يف حبثه: : . ويقول(57)"ومجعه حوراناحلائر،  الوسط املرتفع احلروف
قبل اســـتشـــهاد  ن يكون معروفاً أمن بد فال  ،ن العرب ســـكنوا هذه البالد من عصـــور اجلاهليةإعريب و 

 .(58)"--اإلمام احلسني
حتوى العقر ، اةاثر مهمّ آطالهلا وإب، قرية يف الشـــــــمال الغريب من الغاضـــــــرية العقر أو عقر اببل: وهي .5

ا انتهى إىل كربالء وأحاطت به خيل )عبد ملّ  --وقد روي أن احلسني ، على منازل )خبت نصر(
 :، فقال"امسها العقر" :وأشــــــــار إىل العقر فقيل ؟"،ســــــــم تلك القريةإما ": --قال ، هللا بن زايد(

رض كرب "أ :فقال "،كربالء" :قالوا ؟"،اليت حنن فيهاســــــــــــــم هذه األرض افما  ،نعوذ ابهلل من العقر"
 .(59)"كان ما كانف، فأراد اخلروج منها فمنع"، وبالء

عدة  أمساء (ـه61) نفسه العام يف --اإلمام احلسني بعد استشهاد احلالية وقد أطلق على مدينة كربالء
، و)حمل الوفاء(، و)موضع االبتالء(، املباركة(و)البقعة ، (مدينة احلسنيو)، (مشهد احلسني): منها

عرف احمليط الذي حييط بصحن اإلمام احلسني م يُ واليو  ،(60)"إىل غري ذلك من األمساء، و و)احلري(، احلائر()و
هذه املدينة بقدسيتها  امتازتو  ،قبل اإلسالمعروفة مدينة كربالء املقّدسة من املدن امل تعدّ و  ،ابحلائر --

 .افل ابألمور العظام واحلوادث اجلسامواترخيها احل

                                                        
 .4، ج35شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت احلموي: معجم البلدان، )م، س(، ص  -52
، 326، ابب النون، ص 14ابن منظور: أبو الفضل مجال الدين بن مكارم أبن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، ج -53

 .1993دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
اجتاهاته  1958لعريب يف كربالء املقّدسة )من إعالن الدستور العثماين إىل ثورة متوز ا جودي عبود احللي: األدب عبود -54

 .1994اجلامعة املستنصرية، -كلية اآلداب -قسم اللغة العربية-أطروحة دكتوراه  10وخصائصه الفنية، ص
 .80، ص 10ابن منظور: لسان العرب، ابب الغني، )م.س(، ج -55
 .31، ص 8العتبات املقدسة قسم كربالء، )م.س(، جة مصطفى جواد احللي: موسوع -56
 .414، ابب احلاء، ص 3ابن منظور: لسان العرب، )م.س(، ج -57
 .23، ص 8جواد احللي: موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء، )م.س(، ج  مصطفى -58
ماجستري مقدمة إىل جملس كلية  لة، رسا77حيدر انجي عطية: إمكاانت تطوير موقع املراقد املقدسة يف مدينة كربالء، ص  -59

 .2009اهلندسة، جامعة بغداد، قسم اهلندسة املعمارية، 
 .38حممد علي ألنصاري: عمارة كربالء املقّدسة دراسة عمرانية وختطيطية، )م.س(، ص  رؤوف -60
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واد، وظّل ســــــاكناً شــــــط الفرات، توّقف فجأة، ومل يتحرك اجل --وصــــــل احلســــــني كربالء: عندما .6
: "ما اســــــــم هذه املنطقة؟"، --وأبدله بســــــــتة جياد، ومل تتحرك، وعندما ســــــــأل اإلمام احلســــــــني 

البعض قال: "تســـــــمى )ماراي("، وآخر مسّاها )نينوى(، والبعض اآلخر مسّاها )شـــــــط الفرات(، إال أن 
 بين، إن هذه ُتســــــّمى أن جاءه رجل مســــــن توقف لربهة وقال: "اي اإلمام مل يقبل هبذه التســــــمية، إىل

م وشــــــــــكر هللا وقال: "إن هذه الواقعة اليت كانت تنتظر هذا  كربالء"، عندما مسع اإلمام ذلك، تبســــــــــّ
 .(61)املكان الذي ذكره جدي"
 الروضة احلسينية املقدسة

 صحن الروضة، وأمهها الباب الرئيس (، كلها تؤدي إىل6تضم احلضرة احلسينية مثانية أبواب، )صورة رقم 
ذي يقع يف وسط الرواق القبلي ويُعرف بباب الذهب، الذي يُفتح على هبو واسع يتقّدم هذا اجلزء من ال

احلضرة، ويعرف إبيوان الذهب، وعلى جانيب هذا اإليوان تقع مئذنتا احلضرة اجلميلتان املطليتان من اخلارج 
السور اخلارجي للروضة ربع، أما ضرة صحن واسع من جهاهتا االبقشرة خفيفة من الذهب، حييط ابحل

 ، وهي:(62)فيوجد فيه عشر أبواب
 ابب القبلة: يقع يف جهة القبلة يف منتصف الضلع اجلنويب. -
 ابب الزينبية: يقع يف اجلهة الغربية من ابب القبلة واملؤدية إىل )تل الزينبية(. -
يده أحد لصـــــــحن، وقد مسي هبذا االســـــــم نســـــــبة إىل مشـــــــابب الســـــــلطاين: يقع يف اجلهة الغربية من ا -

 سالطني الدولة العثمانية.
ابب الســــدرة: يقع يف زاوية الصــــحن من اجلهة الشــــمالية الغربية، وقد مُسي هبذا االســــم تيمناً بشــــجرة  -

 .--السدرة اليت كان يستدل هبا الزائرون على موضع قرب اإلمام احلسني 
قع يف اجلهة الشرقية من : كان يطلق عليه أيضاً ابب الصايف، ويابب الصحن الصغري)ابب الشهداء( -

 الصحن املؤدي إىل الروضة العباسية.
ســـــــوق  مقابل -يف اجلهة الشـــــــرقية للصـــــــحنابب قاضـــــــي احلاجات: يعرف أيضـــــــاً بباب املراد، ويقع  -

 العرب.
بني ابب ويقع  --ابب رأس احلســني: ُعرف هبذا االســم ألنه يقابل موضــع رأس اإلمام احلســني  -

 اجلهة الغربية من الصحن.الزينبية والباب السلطاين يف 
ســــوق احلســــني الشــــهري الذي ُهدم  ةلقباابب الكرامة: يقع يف الزاوية الشــــمالية الشــــرقية من الصــــحن  -

 م.1980سنة 
ابب الرجاء: يقع يف الزاوية اجلنوبية الشـــــرقية من الصـــــحن، مقابل خان الباشـــــا القدمي الذي شـــــيدت  -

 أنقاضه احلسينية احليدرية )الطهرانية(.على 

                                                        
61- Akramulla Syed, The Karbala story of sacrifice to save humanity from extinction 

occasions.May 19, 2005, p28. 
 . 355-354علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص  رؤوف حممد -62
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 ب الصاحلني: هو من املداخل اجلديدة، ويقع يف اجلهة الشمالية من الصحن.اب - 

 (63)أبواب الروضة احلسينية (1صورة رقم )
عمار خاصة، بعدما تعرض له الضريح من عمليات اإل اتالكثري من عملي ةاحلسينيوقد شهدت الروضة 

عّرض إىل دمار جزئي بفعل تم، حيث 1991ـ/ه1411عتداء أثناء االنتفاضة الشعبانية تخريب واإلال
، من خالل --عمار شباك اإلمام احلسنيإ األعمال العسكرية اليت قام هبا النظام السابق، وقد أُعيد

. وإضافة أشرطة (64)ليهاإلشباك وإضافة كميات جديدة من الفضة إعادة تصنيع الكرايت الفضية ملقاطع ا
قوشة، وكانت هذه األشرطة تفصل كل مقطع عن فضية مزخرفة بدل األشرطة السابقة اليت كانت غري من

خر، وأضيفت أشرطة ذهبية مزخرفة فوق مقاطع الشباك بدل من السابقة غري املزخرفة واملطعمة ابلنجوم، اآل
 .قمم هذه املقاطع ابلذهبومت إعادة طالء 

 الروضة العباسية املقدسة
لة اخلصال احلميدة والصفات الشريفة أشرقت األرض بنورها حام ـه26يف الرابع من شعبان املعظم سنة"

، (65)"--فقد زفت البشرى بوالدة سيدان وموالان أيب الفضل العباس، الشهامة والنبل والوفاء واملواساة
، ويبعد عنه مسافة --ابلقرب من مزار اإلمام احلسني --يقع مزار موالان أيب الفضل العباس "

( وأبعادها 2م1116,5شكل مستطيل تبلغ مساحته )ن احلرم على ويتكوّ  ،تقريباً  م(500حوايل )
                                                        

 .www.iraqcenter.net ،28/1182010املوقع اإللكرتوين لشبكة العراق:  -63
 .355-354حة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص رؤوف حممد علي األنصاري: السيا -64
 .2008بيت العلم للناهبني، بريوت، لبنان،  ،1، ط157األمري القريشي: البالغون الفتح يف كربالء، ص  عبد -65

 

 

http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
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الفضل موالان أيب  وهذا املوقع هو حمل سقوط، م11م حييط ابلروضة من اخلارج سور ابرتفاع  (95×17,5)
وقد ابدرت العتبة العباسية بتجديد الضريح وابشراف ادارة العتبة وعلى  .(66) "وشهادته -- العباس
 .محد الصايف(االسيد )ملتويل الشرعي ا راسها
حيث يبلغ ، وأما غرفة الضريح فهي على شكل مربع تقريباً . والضريح مغطى بصندوق فضي مشبك"

م وارتفاعها عن سطح أرضية احلضرة إىل 16بة مرتفعة يبلغ قطرها م من اخلارج، وتعلوها ق19طول ضلعها 
وقد ، س وذات رقبة اسطوانيةأم، وشكلها نصف كروي مدبب الر 32,7بـأعلى السارية املعدنية اليت تعلوها 

، "تعلو القرب الشريف قّبة ذهبية ضخمة ذات هيبة ووقار، (67)"طليت من اخلارج بقشرة خفيفة من الذهب
لها اآلايت القرآنية املطعمة ابلذهب، ويف أطراف القبة مئذنتان ضخمتان، وهناك ساعة نقشت يف أسف

ت جوانب وجدران الصحن ابلفيسفساء والقاشاين اليت أثرية كبرية دقاقة واقعة على ابب القبلة، وقد زين
 .(68)هي من النفائس األثرية"

 ومن ابواب العتبة العباسية املطهرة:
أو ابب الفرات، وهو الباب  --العلقمي: يسمى أيضا ابب اإلمام علي بن موسى الرضاابب  -

 يقع يف اجلهة الشرقية من املرقد.، املؤدي إىل شارع العلقمي
: هو الباب املؤدي إىل سوق ابب اخلان، ويقع يف اجلهة الشرقية --أمري املؤمنني ماماإلابب  -

 .(69)من املرقد أيضاً 
 (70)واب الروضة العباسية( أب2صورة رقم)

                                                        
 .2006، مطبعة الزوراء، كربالء، 2، ط58عامر الكربالئي: مزارات األولياء يف أرض كربالء، ص -66
 .357عمار، )م.س(، ص مد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واإلحم رؤوف -67
 .1988، بغداد، 19الذكرة، )م.س(، ص  هادي الطعمة: كربالء املقّدسة يف سلمان -68
 .358رؤوف حممد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص  -69
 .www.iraqcenter.net ،28/1182010وين لشبكة العراق: املوقع اإللكرت  -70

http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
http://www.iraqcenter.net/
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 اإلستنتاجات 

سياحية يف املناطق اليت تنتشر فيها عيون املياه املعدنية ومياه اآلابر الكربيتية وجتهيز هذه  إقامة منشأة -
 طق بكافة اخلدمات وشبكات املواصالت واالتصاالت.املنا

املعدنية ومياه اآلابر الكربيتية  إنشاء وحدة طبية ومراكز عالجية يف املواقع اليت تنشر فيها مياه الينابيع -
 ابإلضافة إىل املرافق السياحية.

 الطبيعي. التسيق مع الكليات الطبية واملعاهد السياحية لتخريج كوادر متخصصة يف جمال العالج -
غلق اآلابر اإلرتوازية اليت مت حفرها يف الســـــــــــــنوات األخرية يف منطقة عني التمر، إذ إهنا تســـــــــــــببت يف  -

 ون املعدنية وتبذير يف املخزون املائي للمياه اجلوفية يف هذه املنطقة.شحة مياه العي
اســــــتعمال هذه املياه يف  إنشــــــاء حمطة ملعاجلة املياة املبتذلة خارج حدود مدينة كربالء املقّدســــــة وإعادة -

 ري املساحات اخلضراء واحلدائق العامة.
 املقّدسة لتخفيف حدة التلوث.إنشاء حزام أخضر من األشجار حول مدينة كربالء  -
إنشـــــاء حمطة حلرق النفاايت املنزلية خارج حدود املدينة وعزهلا حبزام أخضـــــر واســـــتخدام الطاقة الناجتة  -

 ن الطاقة الكهرابئية.عن عمليات احلرق يف توليد قسم م
 احلفاظ على النظافة يف املدينة وضواحيها والرتكيز على مناطق الزوار. -

 والمراجعالمصادر 
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assumption of Africans' savagery and primitiveness is bought, Kurtz has turned 

into a more violent, more brutal, and more primitive savage. 

Respectively, the novel stresses its proposition that European colonialism is 

very likely assumed to be corrupt, exploiting, savage, and primitive. Whether or 

not Africans are savages as assumed, the novel is more concerned with 

exposing the savagery, primitiveness, and even brutality of Kurtz; a white 

European man, and thus of the European civilization. Therefore, absorbing the 

assumption of African savagery does not spare Kurtz—the white European, and 

thus European colonialism (civilization)—of the blame and accountability for his 

vicious deeds against native Africans. He is shown to be a more evil, and more 

ruthless savage who has committed unspeakably appalling atrocities against 

his fellow savages, to say the least. 

Accordingly, Conrad in Heart of Darkness consolidates, enforces, and fully 

explicates his belief, or rather conviction, in the instinctive, innate, and 

intrinsically savage, primitive, and evil nature of man regardless. Civilization, 

according to Conrad, controls man through curbs, restrains, and eventually 

accountability, for even men living in the midst of civilization could easily and 

promptly "change to savagery when there is no restriction," (Moore 127). In view 

of that, the novel concludes that what is innately and instinctively constant for 

man is his savagery, primitiveness, and even evilness; but not civility. 

Civilization is a peripheral human quality that could possibly succeed at times 

in truly cultivating people, through restrains and monitoring though; but it fails at 

many more times to do so. 

Conclusion  
In conclusion, Conrad settles in the novel that Kurtz has fully succeeded in 

acting out savage, primitive, and evil; and not the Africans. As a representative 

symbol of the white European man, and thus of the European colonialism, Kurtz 

has thus fully demonstrated how savage, primitive, corrupt, and evil European 

colonialism (and civilization) could possibly be. Despite the fact that Kurtz has 

come from Europe, and thus could be deemed as "corruption brought to Africa 

from Europe" (Booker 223); through his savagery and evil deeds against 

Africans, he has further buttressed and deepened the conviction or hypothesis 

of the novel in the innate savagery and evilness of man in his totality. 

Works Cited 
− Achebe, Chinua. An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness. 

London: Norton Inc., 2006. PDF. 



 
No: 31 

17 

rather exposes such deeds, disapproves of them, and even condemns them. 

The novel plausibly hints at the savagery and primitiveness of black people, but 

it explicitly depicts through Kurtz the opposite savagery of European colonialism 

that is even accompanied by other aspects such as exploitation, corruption, and 

even death. 

All through Heart of Darkness, Kurtz—the symbol of European colonialism in 

Africa—has consistently perpetrated all sorts of crimes against black Africans. 

They have been dehumanized, abused, vandalized, and even killed by Kurtz. 

Moreover, Kurtz, as a representation of a true savage, extends his brutality and 

dehumanization to his fellow Europeans like Marlowe. The novel demonstrates 

how Kurtz has humiliated Marlowe and dealt cruelly with him just as he has 

done with black Africans. Marlowe has many times pointed to Kurtz to be "even 

like the niggers, to invoke himself – his own exalted and incredible degradation. 

There was nothing either above or below him, and I knew it. He had kicked 

himself loose of the earth. Confound the man," (85). 

Mr. Marlowe, who is European too, is intended in the novel to present the 

humanity model. He is shown to be the type of person who possesses cultivated 

self-knowledge, and someone who enjoys a high form of discipline and 

humanity that does not discriminate between people on the basis of color or 

race. Marlowe contrasts Kurtz in the novel and disapproves of his savagery and 

barbarism with Africans. He describes Kurtz's ravenousness and abuse with the 

words: "opening his mouth voraciously," and labels him as someone who could 

"devour all the earth with all its mankind," (95). Such statements by Marlowe 

could safely be assumed to communicate the novelist's opinion of colonialism 

as well. 

Consequently, the novel reveals that Kurtz fails to keep his promises or 

maintain his civility, and thus has gone astray in humanity terms. Besides 

turning into a brutal savage, Kurtz has centered his interest and passion on ivory 

and how much wealth he can accumulates out of it. For him, he believes that 

he has the right to pile up wealth whatever the means might be because "Africa 

is more productive than any other region," (Branningan 137). More appropriate 

to his true savage identity, Kurtz is also shown in the novel that he mostly 

passes his time in the jungle; the world of savages and brutes. There in the 

jungle; his savage habitat, Kurtz could manifest and live his savagery to its 

zenith as he has no one and nothing to commit to, or to be held accountable by. 

There, however, arises a suggestion that Kurtz has regressed into a savage 

because he has arrived to a world of savages; and that he wishes for " a 

reformed, recognizable Other, as a subject of a difference that is almost the 

same," (Bhabha 122). Accordingly, the novel suggests that even if the plausible 
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contrasted with the alleged inferiority of native (indigenous) peoples," (Tyson 

419). Heart of Darkness does, however, uncover and lay bare this colonial flag 

of superiority and furls it down by showing how inferior in humanity, savage, and 

uncivilized a white European could possibly be; Kurtz in this case. 

In the novel, as an officer of the highest rank, Kurtz is a symbolic 

representative of European colonialism. He is in charge of the ivory trade, and 

he is expected to maintain order in his colony. However, the novel exposes his 

pretentious and hollow civility, and thus the bogus civilization of European 

colonialism. The novel shows the way Kurtz runs the trade of ivory as savage, 

and ruthless. Instead of acting out the European civility, Kurtz turns into a 

merciless savage himself, and by his own will and choice. He treats the native 

Africans with viciousness and violent aggression. 

Even more, Kurtz further promotes in self-hostility and primitiveness from a 

savage into a cold-blooded murderer. Taking savagery to its highest and most 

forbidden form, Kurtz constructs a fence around his lodge out of his victims' 

skulls, black Africans. The factual reason behind Kurtz's barbarous killings of 

Africans is nothing more than an accurate demonstration of his instinctively 

innate savagery and primitiveness. This proposition is consolidated by Kurtz 

himself in a report he advances for prospect strategies towards the native blacks 

as he stresses the need "to exterminate all the brutes," (Conrad, Heart of 

Darkness: A Novel 60). Thus those innocent victims have paid a heavy price 

with their lives for committing no crime except for being black and Africans. 

Kurtz, on the other hand, would not achieve any tangible gain except saturating 

his sick thirst for blood. 

By the beginning of the novel, Kurtz is introduced with a positive atmosphere. 

He himself announces his intention to go to Africa in order to keep order and 

discipline, and to impart knowledge to ignorant Africans. Kurtz is quoted in the 

novel saying that in Africa, which is his destination, "each station should be like 

a beacon on the road towards better things, a center for trade of course, but 

also for humanizing, improving, (and) instructing," (40).Such announcements by 

Kurtz would very much correspond with the pretexts that European colonialism 

propagates. Hence, the novel suggests that European colonialism turns into 

brutality, corruption, and exploitation with the native blacks just as Kurtz turns 

into a savage despite his auspicious pledges. In the novel, Kurtz fails to keep 

his promises and to hold the pledges he has made. What is more, even 

committing awful deeds against black Africans, the novel shows throughout its 

events that Kurtz has skipped responsibility, evaded blame, and has escaped 

the hold of accountability, too. Accordingly, Conrad in Heart of Darkness does 

not celebrate the colonial practices on the colonized people as some claim, but 
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discover new worlds, and cultivate his self-knowledge. The opposite model of 

Marlowe would be Mr. Kurtz who would be the savage of the narrative. 

Despite the fact that Conrad is an English man, it could be assumed that he 

has written his novel Heart of Darkness with a strong awareness of belonging 

to the race of humanity as a whole, and of being a universal citizen. He could 

transcend beyond his national prejudices and affiliations. In his novel, he 

obviously decries the colonial practices of the European powers in colonized 

Africa, and does not spare his home country, Britain, of his deprecation. Conrad 

in Heart of Darkness obviously disapproves of the European mistreatment, 

exploitation, and abuse of the native blacks. He in this novel expresses a strong 

disapproval for black slavery as well.  

In this respect, the current research paper explores how Conrad deplores 

such colonial deeds in Africa by exposing them to the world through Mr. Kurtz. 

Conrad touches upon certain sensitive issues at the time and makes them 

known to the world audience and whosoever is concerned. The novel 

deliberates on, and invites our attention to issues that were considered taboo 

subjects at the time "such as imperialism, capitalism, race, and gender," 

(Booker 217). The fact that an English writer has written a critique of his 

country's colonial atrocities on the native Africans is outstandingly rare, 

impressive, and a cause for celebration as well as admiration.  

In this vein, Conrad in Heart of Darkness disillusions his readers of the 

commonly popular postulation at the time that black people are characteristically 

savage and primitive, and thus white Europeans are unavoidably different, 

civilized and superior. Black Africans were long assumed to be and regarded as 

"the antithesis of Europe and therefore of civilization, a place where man’s 

vaunted intelligence and refinement are finally mocked by triumphant bestiality," 

(Achebe 338).Nevertheless, in Heart of Darkness, Conrad challenges such 

hypothesis by providing an intensely vivid portrayal of how Kurtz, a white 

European, can be savage, primitive, and ruthlessly uncivilized. Thus, the novel 

affirms the proposition that savagery, primitiveness, and cruelty should not be 

perceived as something peculiarly germane to a particular race, color, or region. 

Such demonstrations of primitiveness should instead be deemed as instinctively 

innate qualities of man in his totality, regardless of race, color, or any other 

affiliation or adjective. Hence, the novel exposes colonialism, and proves the 

inaccuracy and deviousness of its claims of civility and superiority. 

In that order, white European colonial powers have always held and swayed 

the flag of superiority in the face of black nations and almost all other races, 

more particularly non-Europeans. That philosophy of superiority has long been 

backed by "the colonizers’ assumption of their own superiority, which they 
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dispatched to Africa as an ambassador and an agent of light and illumination. 

Instead, Mr. Kurtz takes off his mask of civility and goes back to his inner 

intuitive savage and primitive self as soon as he arrives in Africa. However, he 

becomes a savage who is entrusted with the tools and potential of power that 

would qualify him to inflict maximum harm and damage upon the black natives, 

his fellow savages though. Kurtz unbridles his savage and primitive instincts 

turning into a humanly inhumane monster, and even finds in that a source of "a 

powerful temptation," (McClure 132). 

Therefore, Conrad's Heart of Darkness does disapprove of the European 

colonization in Africa, and provides us with a vivid account of the influence and 

power of man's innately evil forces on him and his surroundings as well. 

Through the journey that the novel takes us in, we come to realize that evil is 

within the heart and soul of each and every one of us. Moreover, Heart of 

Darkness enlightens us into knowing that neither civilization nor authority can 

indeed and incessantly cultivate us into bridling and curbing this dark and evil 

side within us; and thus only self-refinement and true individual awareness can 

help us do that. 

For Conrad, to enforce civilization on an uncivilized nation, or to invade under 

the pretext of expelling darkness as the European powers claim without the 

targeted people's wish and consent is in itself an act of corruption. That act is 

deemed to breedabuse, exploitation, manipulation, and brutality, which 

according to Conrad, is a manifestation of "the criminality of inefficiency and 

pure selfishness," (Benson 212). 

For that reason, Conrad deplores civilization as a veneer attitude and a set 

of peripheral and traditional practices. Civilization is valid as long as it is both 

accompanied and protected by laws, restrains, and authority. Thus, Conrad 

accepts as true such yokes to maintain civilization in the face of primitiveness, 

anarchy, and savagery. However, the real civilized man, Conrad assumes, is 

someone who has self-discipline, individual commitment, and a stable and 

consistent kind of persona that would act accordingly either in the presence or 

absence of such shackles.  

The main narrator of his novel Heart of Darkness Marlowe would represent 

this model of civility. In the novel, Marlowe seems to be the only European agent 

in the Congo who has maintained his commitment to his civility. He goes to 

Africa with no intents and plans of controlling its people or abusing their riches. 

Marlowe demonstrates inner goodness in treating the African natives as he 

shows "a minimum of prejudice," (McClure 135). Consequently, Marlowe thinks 

of his tour to Africa as a privilege and a treat to broaden his understanding, 
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disfigured the history of human conscience," (Jelinek 33).Out of such 

traumatizing observations, Conrad has produced his novel Heart of Darkness 

in which he reproduced in fictional narrative most of what he has seen and 

experienced. 

Therefore, in Heart of Darkness Conrad demystifies the untrue claims of 

white civilization. He demonstrates how greed, meanness, savagery, and 

demonization are what symptomatically characterize white colonization, and 

what drive the white man. Such practices and qualities, Conrad ascertains, 

represent truly and instinctively the intrinsically evil nature of man in general, 

and of the white European man in particular. In Conrad's opinion, the white 

European colonization has always treated the black natives in a ferociously 

barbaric manner. Besides, such forces of colonialism have brought about "the 

destruction of ancient civilization by arrogant men bringing not light but 

destruction, not progress but moral decline," (Tucker 36). 

In that respect, Conrad in his novel debates the proposition that assumes 

that man can turn into a savage being only when he is away from the restrains 

of civilization. He puts such an assumption to a strict test, and thus contradicts 

it by affirming through his novel that man is innately and instinctively evil. 

Civilization can barely suppress such evilness in man. Man is innately savage 

and primitive. Civilization is just a defenseless veneering mask of humanity; it is 

not the norm. Therefore, the white man's primitiveness and savagery that is 

exercised on the natives is not to be perceived as a sign of degeneration caused 

by the primitiveness of the natives; rather, it is an unnaturally natural regression 

of the white man to his instinctively native state of self and of being. 

Consequently, Conrad's Heart of Darkness reaffirms his conviction of the 

characteristically inborn primitiveness and savagery of man whether black or 

white European, primitive or civilized. According to Conrad, the white European 

man is most categorically a primitive and a savage being in heart and soul, but 

one who is camouflaged with "pretty rags…, that would fly off at the first good 

shape,"(Conrad 59). Thus, the savagery and evilness practiced on the black 

natives as shown in the novel is an authentic indication of the essence of the 

white European man; rather of the category of man in his entirety. Hence, such 

dark façade of humanity the novel reveals, with particular reference to the white 

man, should not be enigmatic and unfathomable to us for it "is not something 

so utterly alien" to the category of man in his totality, and to the white man in his 

particularity, (Fothergill 84). 

In the novel, Mr. Kurtz serves as the representative example of such white 

primitiveness and savagery that has eventually led to the dehumanization of the 

native blacks, be them equally savage, as it were. Mr. Kurtz has actually been 
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institutions of the society, he unleashes his innate uncontrollable evil forces, and 

exercises, perhaps with joy and satisfaction, his unnaturally natural, primitive, 

and savage rituals and rules of life. 

Heart of Darkness: the Innate Savagery and 

Primitiveness of Man, and the Dehumanization process of 

European Colonialism 
Conrad's Heart of Darkness, the current study proposes, is an audacious 

revelation of man's innately distinctive evil and primitiveness. It is assumed to 

address the category of man in his totality; however, the novel models a white 

European man, Mr. Kurtz, as its example. Therefore, the novel, the current 

research paper suggests, is also an internally courageous attempt to expose 

the dark side of western civilization, and the barbarity and savageness of the 

white European man. It is a harshly severe critique of colonialism and its 

prejudices, discriminations, and wrongs. Writers in postcolonial period have 

written extensively on the unpleasant consequences of colonization; however, 

Conrad's novel is singled out among its comparably analogous works of 

literature for some distinctive reasons. For one thing, Heart of Darkness has 

been written and published at a time colonialism was looked at and perceived 

not only positively, but also as the natural course of history, development, and 

civilization. More importantly, the disparagement and criticism of colonialism 

and the condemnation of its outcomes in Conrad's Heart of Darkness has 

uniquely and unprecedentedly come from the inside, from a white European 

man, from one of its members. 

Heart of darkness not only denounces colonialism's malicious, unkind, and 

callous practices on the native peoples, but also attempts to reveal to us that 

this is the true nature of man in his collectivity, more particularly of the white 

European man, despite the claims of progress, cultivation, and civility. 

Colonialism has always claimed to be a power of salvation to redeem people 

from ignorance and tyranny; and a power of enlightenment to educate people 

and civilize them. In addition, it has routinely and consistently endeavored to 

indoctrinate the idea that it is unmatched, superior, and has the right to do 

whatever it sees fit with those colonized nations. Nonetheless, Conrad in his 

novel debunks those deceitfully false claims of colonialism. He also asserts that 

colonialism is actually an oppressive power of manipulation, of corruption, and 

of dehumanization. In his journey to the Congo he has witnessed firsthand the 

heartlessly vicious practices of his fellow white men on the helpless black 

natives. He has been deeply touched, and was reported to state that what 

colonialism has done on the Congo is "the vilest scramble loot that ever 
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and compulsions. Not only that, according to such hypothesis, a civilized man 

in an uncivilized milieu would both be susceptible to losing his civility, and prone 

to turn into an utterly savage being. In a normal setting, it is supposed, a civilized 

man living amidst civilization is capable of controlling and subduing such inborn 

impulses. While living in the midst of a civilization, the argument asserts, the 

possibility of a rising conflict with those instincts is slim, for civilization is 

expected to have the potential and capability to repress and contain them. 

Nonetheless, man's distinctively native qualities are widely perceived to be 

both the true core of man's factual self, and to be intrinsically evil—which is 

presumably Conrad's position in Heart of Darkness. It can perceptibly be 

observed in Heart of Darkness that Conrad stands with the view that man is 

essentially evil. According to this conviction, man is more controlled by his inner 

urges which are intrinsically primitive and tend to be savage. Civilization is just 

a veneer of norms and ethics that seemingly work well for the greater good of 

society. With relevance to man's inner forces, civilization succeeds in masking 

them, or at its best temporarily curb them. In addition, authority, law, and 

punishment play a key role in a civil society as they help restrain, control, and 

curtail such primitive inclinations of man. A man living in a civilized community 

knows for a fact that doing anything against the norms would not go unnoticed 

and therefore unpunished. Besides, society represents an extra tool of 

monitoring. The individual would have to pay heed to society and its reaction to 

deeds that are deemed socially unacceptable. 

Moreover, the other institutions of community such as family, school, 

religious institutions, government institutions, and the like, provide more power, 

more control, and thus more warning. Those who think of doing something evil, 

socially unacceptable, or contradict the terms and principles of such civilization 

would have to think more than twice before doing that. They will have to think 

of all the preventive and disciplinary measures that might be inflicted on them 

for doing evil. And this procedure is supposed to thwart them from doing the 

same. Hence, they refrain from committing evil, not because they are naturally 

and characteristically good and civilized, but because they are afraid of being 

reprimanded, disciplined, and eventually punished. 

Accordingly, once man is cut from civilization or cannot be reached by its 

laws, he regresses back to his instinctively primitive true self. Heart of Darkness, 

as the intention of this research paper, clearly demonstrates this theme of man's 

primitiveness and savagery—more particularly the European white man—

against the claims of civilization. Such dark quintessence is assumed, according 

to the current study, to be the core of the human self and soul. Once man is 

unreachable by civilization, its laws, and other monitoring powers and 
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battle against darkness seems to have sporadically been triumphant and 

glorious because the majority of the human race in their totality, on the individual 

as well as community basis, are assumed to be more inclined to adopt darkness 

and practice its norms. 

Conrad's Heart of Darkness has assumingly thus been written as a detection 

expedition to shed more light on such proposition. In the novel, Conrad attempts 

to fathom deeply into the factors standing behind, and reasons for such 

darkness in man. The novel raises implicitly unspoken questions on such an 

issue and invites its readers to critically inspect whether this darkness is a 

principally innate truth of man, or it is a necessary ingredient of this wild, harsh 

world in which we live, or a combination of both. Nevertheless, Conrad in such 

novel is seen to be more conclusive, more resolute, and more clear-minded to 

point to what and even who possibly stands behind and causes such darkness 

in man. 

In his narrative expedition, Conrad infiltrates deep down into the 

incomprehensible and murky zones of man's heart and soul. He concludes that 

darkness is an inherently innate quality of man and urges us to "search the 

darkest corners of [our] heart,' and the most remote recesses of [our] brain," 

(Jelinek 65). Therefore, even at the times of light and prosperity, all human 

civilization has succeeded in doing is that it could merely mask man's darkness 

and his inhumanly human brutality. 

On a contrasting point, there have been some writings on Conrad's Heart of 

Darkness that assume that once man is cut from civilization and its aspects, 

they are not supposed to maintain their civility, and are by the contrary urged to 

resort to their innate qualities and individual philosophy to survive. The 

hypothesis for such writings lies in the assumption that if man does not adopt 

and exercise such policy, they would be both subjected as well as susceptible 

to turning into savage beings. The rationale of such writings, the argument goes 

on, is built on the supposition that once man is denied the privileges of 

civilization and the social moral recognition and support, they are more likely to 

be shattered as a civilized being and then get regressed or degenerated into a 

contrastingly savage being. 

In that respect, such postulations seem to be producing plausibly 

conceivable, yet deplorable, rationalizations for the brutality of man against his 

fellow men. In their defense for Conrad's Heart of Darkness—which is a 

blatantly unashamed and barefaced critique of the European white man's 

brutality and savageness—they presume that Conrad's idea in his novel is that 

the white civilized man should at such circumstances abandon the norms of 

civilization, or else he will get into a clash with his internally instinctive forces 
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م جذرا     وع ة ك شررررررر ام ان السررررررامن انلول وقعد   ن مو ن ا ضررررررمرة ا ه د )اورواب( كمان السرررررر ب   
كمم سرررررر قا الدراسررررررة ك  مم سرررررر ق اب رررررررمرة اا ا سرررررر عممر األورويب   افريقوم   ، و ال دائوة وال وحش    ا دار 

 و  وع ة وا دوار الو لع هم وا اثر الو تركهم.

Abstract 
Written in 1899, Heart of Darkness by Joseph Conrad would be assumed to 

be a twentieth century novel. It is true that the novel falls one year short of the 

precise date of twentieth century, yet the novel could be deemed to establish 

the range of ideas popular in twentieth century fiction. In reading twentieth 

century novel, we would require a rapid association of thought and a sort of 

agility to understand contrasting associations, paradox, chaos, the complexity 

of human experiences, and the change of people's consciousness. In Conrad's 

Heart of Darkness, just like William Golding's Lord of the Flies, the main interest 

of the narrative lies in the weirdness and complexity of the human experiences. 

They hold a common assumption that human beings whether old or young, 

white or black, civilized or uncivilized all possess and exhibit primitiveness, 

savagery, and cruelty as innately instinctual qualities. Man, by nature and by 

instinct, is accordingly regarded to have innately intuitive evilness, and has the 

capacity to exercise it whenever time allows. In view of that, the current research 

paper is going to examine and explore how man, in his totality, can be innately 

savage and evil in Heart of Darkness. The study will trace the journey of Kurtz 

and investigate the reasons why Kurtz has changed, or rather regressed into a 

savage and primitive human being. As a white European, the current research 

paper will additionally shed light on the brutal and dehumanizing practices 

European colonialism has inflicted on the native Africans. 

Keywords: Innate Savagery, Primitiveness, Evil, Black, White European, 

Dehumanization, European Colonization. 

Introduction  
Joseph Conrad through writing his novel Heart of Darkness would be 

supposed to have held the age-old traditional belief that the creation of the 

whole world was associated from its beginnings with darkness. As the center of 

this universe, man throughout the history of his race has as well manifested 

variant sides of darkness. The history of man has frequently consistently been 

observed to be obscure and amoral at times, and to be irrational and unjust at 

some other times. However, man throughout his history has also proved to be 

a source of light, illumination, and welfare. Through brave and universal efforts, 

man could disperse such clouds of darkness by bringing about civilization to this 

world, with some of its manifestations still standing today. Yet, man's perilous 
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المضادة: دراسة التوحش، البدائية، والشر المتأصل في الوحشية والوحشية 

النفس البشرية في رواية جوزيف كونراد )قلب الظالم( مع اإلشارة إلى 

 االستعمار االوروبي

A Savage Dehumanizing a Fellow Savage: A Study of 

Innate Savagery, Primitiveness, and Evil in Man with 

Reference to European Colonialism in Joseph Conrad's 

Heart of Darkness 
 Salih Talib Hussam(1) حسام طالب صالح

 لخصامل
وكذلك  ،1899رواية جوزيف كوانرد )قلب الظالم( من رواايت القرن العشررررررررررررين كوام ك       مم عد ت

. وابل ميل  ند قراءة رواية القرن العشرررين كلهم وقدم هم  ألام اح وت  لى  نمصررر ومواعرروا رواية القرن العشرررين
فأام ت طلب سررررررررر ة قديهة و قلوة م ن هة وامد العوام  ا شرررررررر كة قل ا رت م مت ا ل لهة وكذا من اج  فه  

ل جمرب ا نسررمنوة. ولذا ي دو جلوم انة   رواية كونراد )قلب ا  نمقضررمت والهوعرروية وكذا تعقودات العالقمت وا
الظالم( كمم   رواية ولومم قولدنق )امري الذابب( فمن ا ه ممم الرئوس للسررررررررررررررردية   هذ  الرواايت ي ك  حو  

لقمئلة ان فهذ  الرواايت وغريهم من رواايت القرن العشرين تؤمن ابلهرعوة ا م،وتعقوداهت غراقة ال جمرب ا نسمنوة
ر  ن كون ا نسرمن صراريا ظال وحش وال دائوة وكذا ا وو  للشرر   مئا انسرمنوة م جذرة واصرولة وفطرية قال الن

وذلك  ن ا نسررمن ذو فطرة لو  اا الشررر ولدية القدرة  ،م حضرررا او غري م حضررر ا ،او اسررود م  اقوضرر ،او ك ريا
صرررررة. و  عررررروء ذلك فمن الورقة ال ح وة ا ملوة تنو   لى مممرسرررررة هذا الشرررررر عرررررد ا ارين كلمم سرررررنح  الهر 

تسررلوا الضرروء  لى ودراسررة كوف و مذا لو  النهس ال شرررية قشررا   مم  و الشررر من واقا رواية كونراد )قلب 
ومن اج  ذلك سرررررررر قوم الورقة ال ح وة هذ    تلولهم ق عقب رحلة السررررررررود كريت    افريقوم وتق رررررررر   ،الظالم(

من انسررررررمن م حضررررررر اا انسررررررمن قدائ  ررررررررير وم وحش وكذا دراسررررررة ا  مم  ال دائوة      دار   وعة واسرررررر مب ا
وسرررر عرد الدراسررررة اسرررر مب تو  السررررود كريت  من انسررررمن  ،والشررررريرة الو يقوم دم عررررد السررررامن السررررود هنم 

ل حو  وذلك مبنمقشررررة وتوعررررو  ه  كمن هذا ا ،اورويب اقول وم حضررررر)او  ودتة( اا انسررررمن قدائ  وم وحش
                                                 

 ا ديرية العممة ل قوة كرقالء. -1
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Fourth: There are Iraqi private universities which are as competent as the 

state universities in terms of the qualifications required to establish post-

graduate studies. 
We mention this fact in the hope that the ministry will take this proposal into 

consideration, forming a ministerial committee to verify the preparations and 

capacities of the private universities to undertake these burdens, and then issue 

the order of establishment in line with the international standards. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial’s word 
Post-graduate Studies 

The Ministry of Higher Education and Scientific Research has withdrawn 

recognition of dozens of universities in Iran, Turkey and Lebanon which 

assimilated tens of thousands of Iraqi students who had to go to the 

neighbouring countries to complete their post-graduate studies due to the 

limitedness of post-graduate studies in the Iraqi universities. 
The ministry should have taken the measures needed to assimilate the 

hundreds of the graduate students who had to study abroad despite the high 

costs and far from home. 
As it is known to all, the potentials of Iraqi state universities are too limited to 

accept the large numbers of the graduates. Therefore, our proposal is that the 

ministry allows Iraqi private universities to do such a task through creating post-

graduate studies in accordance with scientific grounds and standards. With this 

proposal, we have achieved the wish of hundreds of graduates who were forced 

to study abroad. If they were permitted to study at home, they would not study 

abroad. 
While we provide this proposal, we are confident that the ministry will 

respond to us for the following reasons: 
First: There is no legal barrier to establishing post-graduate studies by private 

universities. 
Second: The process of establishing will definitely be supervised by the 

ministry, which is far much better than the students' studying abroad 

unsupervised by the ministry. 
Third: The money which the students spend abroad will be expended at 

home, which contribute to developing the educational process in Iraq . 
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