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 دور السياسة النقدية في تفعيل العمل املصرفي

 

 طيب عثمان. اية حسين علي         د

 : املستخلص

الدول القطاع الرئیس ملختلف ألانشطة الاقتصادیة  والاجتماعیة وذلك في یعد القطاع املصرفي في عموم 

وقد أصبح ھذا القطاع في العصر  . اطار أھداف وسیاسات خطط التنمیة وملختلف قطاعات إلاقتصاد 

الحالي یواجه تحدیات غیر مسبوقة وغیر متوقعة، یتطلب تجاوزھا أداء قوي وفعال في جمیع مجاالت 

ادفع العدید من دول العالم الى تحریر واصالح قطاعاتھا املصرفیة والانتقال من العمل نشاطھ ، وھذا م

على السیاسة النقدیة أن تعمل للسیطرة على الكتلة . املصرفي التقلیدي الى الصیرفة الشاملة الحدیثة

وصول إلى توازن النقدیة الكبیرة عن طریق تحقیق تناسب متوازن بین عرض النقد والناتج املحلي إلاجمالي لل

و یجب دعم البنك املركزي وإعطاؤه دورا أكبر ملمارسة السیاسة النقدیة على . القطاعین الحقیقي والنقدي 

 :أكمل وجھ وذلك من خالل ما یأتي 

استخدام أدوات السیاسة النقدیة املختلفة والتي تدعو الحاجة الستخدامھا في معالجة الكثیر من  • 

 .تي واجھت وتواجھ الدولة القضایا الاقتصادیة ال

 منح البنك املركزي حق الرقابة على تصرفات الجھاز املصرفي وبشكل أكبر الحكومي منھ مع تطویر• 

 .أسالیب الرقابة ، وذلك لتوجیھ الجھاز املصرفي الوجھة السلیمة 

 .توسیع ممارسة حق إلاشراف والرقابة على شركات الاستثمار املالي املختلفة في البلد • 

 العمل على التنسیق بین ألاجھزة واملؤسسات املالیة والنقدیة كافة في البلد ، وذلك إلیجاد نوع من• 

 .التنسیق بین السیاستین املالیة والنقدیة من أجل الحفاظ على التوازن بین القطاعات الاقتصادیة كافة

Abstract 

The banking sector in all countries is the main sector for various economic and social activities 

within the framework of the goals and policies of development plans and for the various sectors 

of the economy. This sector has become in the current era facing unprecedented and 

unpredictable challenges, which requires strong and effective performance in all areas of its 

activity, and this pushed many countries of the world to liberalise and reform their banking 

sectors and move from traditional banking work to modern comprehensive banking. 

Monetary policy should work to control the large monetary block by achieving a balanced 

balance between the money supply and GDP to reach the balance of the real and monetary 

sectors. 
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The central bank must be supported and given a greater role to fully exercise monetary policy 

through the following: 

 •The use of various monetary policy tools that need to be used to address many of the economic 

issues that the country faces and faces. 

 •Granting the central bank the right to control the actions of the banking system and, more 

broadly, from the government, while developing oversight methods, in order to direct the  anking 

system to a sound destination. 

Extending the exercise of the right to supervise and control various financial investment 

companies in the country. 

 •Working on coordination between all financial and monetary institutions and institutions in the 

country, in order to find a kind of coordination between the financial and monetary policies in 

order to maintain a balance between all economic sectors. 
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 املوارد البشرية واثرها على اداء املوظفين في املنظمات الخدمية استراتيجية

 ازهر نعمة.م.م           اية فؤاد ضياء

 املستخلص

استراتيجية ادارة املوارد البشرية واثرها على اداء املوظفین في املنظمات ;quot&تناولت الدراسة الحالية 

استراتيجية أدارة املوارد البشرية قد لعبت وما زالت أدوارآ عدة في حياة وذلك الن ; quot& الخدمية

الوظائف التي أنيطت بهذه الادارة تطورت مع تطور الحاجات التي رافقت نشوء  أذ أن، املؤسسات 

وألهمية  .تدريجيا لترافق بدورها التطور التاريخي الهائل الذي أوجدته العلوم املختلفة ونمت، املؤسسات 

ألاساس الذي  وارد البشرية بكوهها القوة املحرككة لكافة العمليات اليومية في املنظمات أو الشركات و ججرامل

الدراسة الى   يبدأ منه تحقيق ألاهداف املنظمية، وذلك من خالل ما يتوافر من طاقات بشرية فقد هدفت

نظم
ُ
فین في امل

ك
ٍل ممكن من الكفاءة في أداء املوظ سة و تعزيزتحقيق أكبر ُمعدك ؤسك

ُ
التنسيق بین  ة أو امل

ناسبة
ُ
ة امل لون املوارد البشريك

ك
تاحة وألافراد الذين ُيشك

ُ
خالل تبيان  ويتم تحقيق هذا الهدف من. الوظائف امل

جميع النشاطات  موقع الهيكل التنظيمي اي الصرح الرسمي املقرر من قبل إدارة املؤسسة بحيث أهها تبین

اهمية استراتيجية  وبالتالي يوضح. هام املختلفة التي يوكل بها أعضاء املؤسسة والعمليات التنسيقية وامل

  ادارة املوارد البشرية ويحقق اهدافها من خالل تقسيم العمل والتنظيم

Abstract 

The current study dealt with & quot;the strategy of human resources management and its impact 

on the performance of employees in service organizations & quot; because the human resources 

management strategy has played and still has many roles in the life of institutions, , As the 

functions entrusted to this administration evolved with the development of the needs that 

accompanied the emergence of institutions, and they gradually grew to accompany in turn the 

tremendous historical development created by the various sciences. And the importance of 

human resources being the driving force of all daily operations in organizations or companies 

and the cornerstone from which the achievement of organizational goals begins، through the 

available human energies, the study aimed to achieve the largest possible rate of efficiency in the 

performance of employees in the organization or institution and to promote Coordination 

between the available jobs and the individuals who make up the appropriate human resources. 

This goal is achieved by showing the site of the organizational structure, i.e. the official edifice 

scheduled by the institution’s management، so that it shows all the activities, coordination 

processes and various tasks assigned to the members of the institution. Thus, it clarifies the 

importance of the human resources management strategy and achieves its goals through division 

of labor and organization. 
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 املؤسس ي ممارسات إدارة املوارد البشرية واثرها في تحقيق التمييز
 

 م ازهر نعمة.م        براء سعد

- :املستخلص 

 يهدف هذا البحث الى اعتبار العنصر البشري اليوم ألي مؤسسة من اهم العناصر التي من شأهها ان تحقق

 املخطط لها ، لدلك أصبحت املؤسسات توليه عناية خاصة وذلك من خالل إدارة املوارد ألاهداف والنتائج

 البشرية ملا لها من أهمية كبیرة في تحقيق الابداع والتمیز، حيث أصبحت تبحث عن مختلف الاليات

 وذلك من والطرق وألاساليب في كيفية الاحتفاظ والعناية به ، والاستفادة من قدراتها وافكارها املبدعة ،

 باعتبارها منجم
ً
 اساسيا

ً
 اجل تحقيق التطور والاستمرار ، وعليه أصبحت إدارة املوارد البشرية تمثل محورا

 .الابداع والتمیز نحو النجاح

كبیر  وتوصل هذا البحث الى ان وجود عنصر بشري يتمتع بالكفاءة و الخبرة الطويلة سوف يساهم وبشكل

  بین املؤسسات ألاخرى ، وسوف يساعدها على الارتقاء بالعملعلى اكتساب املؤسسة سمعة جيدة 
ً
وصوال

 تسعى اليه جميع املؤسسات 
ً
 منشودا

ً
 .الى التميیز املؤسس ي الذي يعتبر هدفا

Abstract 

This research aims to consider the human element today for any institution  as one of the most 

important elements that would achieve the goals and planned results, so that institutions have 

become particularly concerned with it through the management of human resources because of 

their great importance in achieving creativity and excellence, as they are searching for different 

Mechanisms, methods, and methods of how to preserve and care for it, and take advantage of its 

capabilities and creative ideas, in order to achieve development and continuity, and therefore 

human resource management has become a main axis as a mine of creativity and excellence 

towards success .ا  

This research found that Wahoud is a human element with competence and long experience that 

will contribute greatly to the institutionalization of a good reputation among other institutions, 

and will help it to advance work to reach institutional discrimination, which is a desired goal 

sought by all institutions 
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 (دراسة حالة )التخصص الامثل للموارد في املشاريع الزراعية باستخدام نموذج البرمجة الخطية 

 

 احمد شاكر محمود. جواد سعدي شهاب الزيدي        د

 

  املستخلص

تلعب دورا مهما في  ان استخدام التقانات الحديثة اصبح ضروريا الدارة املشاريع الزراعية حيث ثبت اهها

الى انتاجية جيدة فهي تمتاز بالدقة في  الاستغالل الامثل والتوزيع الدقيق للموارد املتاحة من اجل الوصول 

الصحيحة من خالل املقارنات بین املتوفر القرارات  حساب الامكانات وتوزيعها وتساعد على اتخاذ

الحديثة هي اسلوب البرمجة الخطية الذي يسهم بشكل كبیر في اتاحة  واملطلوب، ومن هذه التقنيات

 .تخصيص مواردهم وتوزيعها بشكل افضل، لكي يتسنى لهم الحصول على افضل النتائج الفرص للمدراء في

هو التخصيص او  بحوث العمليات والهدف من استعمالهاالبرمجة الخطية هي اسلوب رياض ي يستخدم في 

املجاالت وذلك للوصول الى التركيب الامثل  التوزيع الامثل للموارد الاقتصادية املحدودة واملتاحة في جميع

 .املوارد املتاحة في املزرعة او اي مجال اخر وتقليل الهدر والضياع الذي من خالله توضع خطة مثلى ألدارة

ملعرفة ما يجب  م البرمجة الخطية في صياغة نموذج افتراض ي باالعتماد على معلومات حقيقيةتم استحدا

من فصول السنة وتقدير هامش الربح  زراعته في املزرعة وكمية املوارد التي يجب استخدامها في فصل معین

 .الذي ينتج من خالل زراعة هذه املحاصيل

املحاصيل تحت قيود  رباح من خالل زراعة ثالث انواع مندالة الهدف للمزرعة الافتراضية هي تعظيم الا 

لالشهر الحارة والباردة واملعتدلة من خالل تحليل  معينة وهي املساحة وكمية املاء التي يستهلكها كل محصول 

حصلنا على التركيب املحصولي الامثل والذي يتضمن كل  .QSBبرنامج  البيانات الخاصة للنموذج بأستخدام

والباذنجان لجزء من املساحة املتاحة وتم تحقيق دالة الهدف في الحصول على  والبطاطس من الفلفل

 .الربح هامش

 

Abstract 

The use of modern technologies has become necessary to manage agricultural projects, as it has 

been proven that they play an important role in the optimal utilization and accurate distribution 

of available resources in order to reach good productivity. Modern is a linear programming style 

that greatly contributes to providing opportunities for managers to better allocate and  distribute 

their resources, so that they can obtain the best results.  
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Linear programming is a mathematical method used in operations research and the goal of its use 

is the allocation or optimal distribution of the limited economic resources available in all fields in 

order to reach the optimal combination through which an optimal plan is developed to manage 

the resources available in the farm or any other field and reduce waste and waste. 

Linear programming was used to formulate a hypothetical model based on real information to 

know what should be grown on the farm and the amount of resources that should be used in a 

particular season of the year and estimate the profit margin that is produced through the 

cultivation of these crops. 

The objective function of the virtual farm is to maximize profits by growing three types of crops 

under certain restrictions, which are the area and the amount of water consumed by each crop 

for the hot, cold and moderate months by analyzing the model&#39;s data using the QSB 

program. We obtained the optimum crop composition, which includes pepper, potatoes and 

eggplant for a portion of the available area, and the objective function of obtaining profit margin 

was achieved. 
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 اثر تكنلوجيا املعلومات في عملية صناعة القرار

 

 م بان حاتم.م                  حوراء سليم سوادي 

 

 

 ۔:املستخلص 

املالئمة في الوقت  تؤدي املعلومات دورا مهما في صناعة القرار وتسهل تكنولوجيا املعلومات توفیر املعلومات

البحث الى عرض مفاهيم تكنولوجيا  املناسب لترشيد املفاضلة بین البدائل املتاحة لصانع القرار ، ويهدف

تكنولوجيا املعلومات على صناعة القرار كذلك تم التطرق  ومفاهيم صناعة القرار ، وبيان تأثیراملعلومات ، 

املعلومات في قرارات املوارد البشرية و معرفة املفاصل التي تؤثر فيها تكنولوجيا  في البحث الى دور تكنولوجيا

 في هذا النوع من القرارات املعلومات

 

 

Abstract 

Information plays an important role in decision-making, and information technology facilitates 

the provision of appropriate information at the right time to rationalize the comparison between 

the alternatives available to the decision maker, and the research aims to present the concepts of 

information technology, the concepts of decision-making, and the effect of information 

technology on decision-making. Information technology in human resource decisions and 

knowing the joints in which information technology affects this type of decision 
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 دور البرامج التدريبية في رفع مستوى الوالء التنظيمي

 

 سعد فرج. م.أ          حنين سلمان محمود 

 

 :ستخلصامل

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر التدريب على الوالء التنظيمي للعمال في املنظمات العراقية ، وذلك من خالل 

وأهدافه واملبادئ الاساسية له وعوامل نجاحه في املنظمة وكذلك الوالء التطرق إلى التدريب و أهميته 

التنظيمي وأهميته واثاره وابعاده ثم التطرق الى الدراسات السابقة واستنتاج العالقة بينهما حيث ال يمكن 

 اخذ عينة مجتمعية ملتطلبات البحث بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ولقد خلصت

 .الدراسة بنتيجة هامة وهي وجود عالقة موجبة بین التدريب والوالء التنظيمي في املنظمات العراقية 

 .البرامج التدريبية ، الوالء التنظيمي ، التدريب : الكلمات املفتاحية 

 

Abstract: 

The research amid to demonstrate of training on organisational loyalty to workers in the Iraqi 

organisations , and that by addressing the training and its importance ,goals , basic priciples and 

its success factors in the organisation and organizational loualty and its importance , stirred and 

its aspects .Then touched the previous studies and conclusion their relation as it is not possible to 

take a sample for research requirements because of the exceptional circumstances the world is 

going through the use of previous studies was concluded resultat important is the presence of a 

relation positive correlation between training and organisational loyalty in Iraqi organization  .  

Key words: Training program , Organisational loyalty , Training  .  
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 التجاريةالحوكمة الاليكترونية في  املصارف 

 

 م سيف الدين عماد.م       زينب انس خالد 

 املستخلص

التقليدية  تتمثل الحوكمة الالكترونية عند تطبيقها في كافة التعامالت الغرض التخلص من اسلوب الادارة

املرونة بدال من بطء  والتي تتصف بالبیروقراطية والتحول الى ألاساليب والوسائل الالكترونية ، وتوفیر

املؤسسات الحكومية والخاصة  انجاز ألاعمال وتعقيد الاجراءات باعتماد املستندات الورقية في روتین

الحوكمة الالكترونية نظام يعمل كمنظومة  وتعد. واختصار الوقت وبالسرعة املمكنة وكذلك خفض الكلفة 

يق اهداف يسعى اليها ذاتها بل هي اداة ووسيلة لتحق تفاعلية استهدافية ، اذ ان الحوكمة ليست هدفا بحد

والقواعد والقوانین املنظمة لألداء والسلوك واملمارسات التنفيذية في  الجميع والتي تتمثل بمجموعة املعايیر

  حقوق املواطنین بكل شفافية وبالطريقة املطلوبة املنظمات للحفاظ على
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 Qfdاعادة هندسة الاعمال باستخدام تقنية 

 لؤي ناصر جبر. م      ياسزينب رائد 

 املستخلص

كوهها منهجا يوفر حال جذريا للمشاكل  الشائعةفي الوقت الحالي من املفاهيم  ألاعمالتعد إعادة هندسة 

وحاجات الزبون في  املنافسة طبيعةفي  التحوالت نتيجةوقد نش ئ هذا املنهج  الشركةتواجه  التي املتراكمة

وبات لزاما على  التكنلوجيةوالتغیرات  العوملة نتيجةأصبحت اكثر اتساعا  فاألسواق ألاخیرينالعقدين 

 . واملنافسةالتي تؤدي بها عملياتها كي تتمكن من البقاء  الطريقة الشركات ان تلحق بهذا التسارع وان تغیر

إعادة  هندسه العمليات كوهها فلسفه تغيیر تعمل على العادة النظريةويهدف البحث الى تعزيز املرتكزات 

كما يهدف البحث الى تطبيق اعاده ،  التنافسية املیزةلتحقيق  وصوال لعمليات الشركات  تنظيم جذري 

 . النباتيةلصناعه الزيوت  العامةفي الشركات  الجودةنشر وظيفه  بواسطه تقنيات ألاعمالهندسه 

ر الجذري للشركات التي لم التي توصل اليها البحث ان إعادة هندسة هي مفهوم للتغی الاستنتاجاتاما اهم 

والتي تتطلب من الشركات  الشديدة باملنافسةالتي تتصف  الحالية ألاعمال بيئةالى  الانتقال تتمكن من

فيما كانت  العمليات وتحقيق رضا الزبون  مرونةو  الاستجابةاملتطلبات مثل سرعه  مع مءلتتالتكييف أدائها 

 بما يجعلها قادره على العمل وفق اليات العامةالقيام بإعادة مراجعه واقع الشركات  ضرورةاهم التوصيات 

مع  بكفاءةالتي تؤهلها للتنافس  املطلوبةولكي تتمكن من اجراء التغيیرات والتحسينات  واملنافسةالسوق 

 . املنافسة الشركة منتجات

Abstract 

Re-engineering works at the present time is one of the common concepts as an approach that 

provides an attractive solution to the accumulated problems facing the company. This approach 

was created and changed the way in which it performs its operations in order to  .survive and 

compete  .The research aims to enhance the theoretical foundations for process engineering re- 

engineering, as it is a philosophy of changing work on reorganizing trunks of companies 

’operations and arriving to achieve a competitive advantage. It also researches the application of 

business engineering re-engineering through the techniques of disseminating  . the quality 

function in the public companies of the vegetable oil industry . As for the most important findings 

of the research in re-engineering, it is a concept of the fundamental change of companies that 

have not transferred to the current business environment, which is characterized by intense 

competition, and which requires companies to adapt their performance to suit requirements such 

as speed of response and flexibility of operations and achieving customer satisfaction. 



النهرين                                                                                                  جامعة / كلية اقتصاديات الاعمال 

 9191-9102قسم اقتصاديات ادارة الاستثمار واملوارد     –مشاريع  تخرج طلبة املرحلة الرابعة 
 

12 
 

 

 دور نظم املعلومات الادارية في تعزيز امليزة التنافسية

 (دراسة حالة ) 

 سعد فرج حمادي. م.أ              ساجدة موفق هادي 

 :ستخلصامل

من املوارد  املعلومات مورد مهميهدف هذا البحث إلى بيان أثر نظم املعلومات الادارية واهميتها اذا تمثل 

املنافسین واداء متمیز وصوال  املهمة للمنظمة والتي تستطيع من خالها تحقيق مزايا تنافسية والصمود بوجه

والتحديات التي تواجه منظمات اليوم أصبحت  الي النجاح املنظمي ونجد في جانب أخر إن اشتداد املنافسة

يخص إلادارة وهو جعل املنظمات تتسارع في تطوير نظم  املعلومات فيماكثیرة ، لذا ينبغي التنبه إلى دور 

في تحقيق إلابداع والتمیز وانعكاس ذلك على نجاح املنظمات، وسنتطرق في  املعلومات إلادارية ملا لها من دور 

ية مفهوم نظام املعلومات الادارية وأهميته واهدافه وخصائصه ، ومفهوم املیزة التنافس هذا البحث الى

 الى الدراسات السابقة واستنتاج العالقة بينهما حيث ال يمكن دراسة حالة مجتمعية ملتطلبات والتطرق 

وهي وجود  البحث بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ولقد خلصت الدراسة بنتيجة هامة

 .املنظمات في عالقة بین نظام املعلومات الادراية ودوره في تعزيز املیزة التنافسية

Abstract: 

This research aims to demonstrate the impact of management information systems and their 

importance if the information represents an important resource from the important resources of 

the organization through which it can achieve competitive advantages and resist in the face of 

competitors and a distinct performance up to organizational success and we find on the other 

side that the intensification of competition and challenges facing organizations today have 

become many Therefore, attention should be paid to the role of information regarding 

management, which is to make organizations accelerate in the development of administrative 

information systems because of their role in achieving creativity and excellence and its reflection 

on the success of organizations, and we will address in this research the concept of management 

information system, its importance, goals and characteristics, and the concept of competitive 

advantage and touching on Previous studies and the conclusion of the relationship between 

them as it is not possible to study a societal case of research requirements due to the exceptional 

circumstances experienced by the whole world. The study concluded with an important result, 

which is the existence of a relationship between the administrative information system and its 

role in enhancing the competitive advantage in organizations. 
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 اثر نزع الصفة الاجرامية عن الصك بدون رصيد في التعامالت التجارية

 

 رشا على كاظم. د        سارة وسام محمد علي

  املستخلص

بدون رصيد ، في  الحالي استصدار تشريعات لنزع الصفة إلاجرامية عن الشيكبات من الضروري في القرن 

إلى خروج الشيك بدون  سبيل تحقيق التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ، حيث تجنح التشريعات املعاصرة

ذلك . القتضاء قيمته بالطريق املدني  رصيد من تحت طائلة العقاب ، والاكتفاء باآلليات القانونية امليسرة

بالفعل ، بحيث لم يعد لها وجود في الاستعمال  ن بعض املجتمعات قد استغنت عن هذه الورقة التجاريةإ

سياسة استشراف املستقبل التي تنتهجها اغلب الدول  بین ألافراد واملؤسسات الحكومية والخاصة وأن

ل القريب ، وإلى أن يمكن أن تختفي من الاستعمال في املستقب (الصك ) املتقدمة تؤكد أن هذه الورقة 

الاقتصاد الرقمي ، ربما يكون من املالئم استصدار التشريعات الالزمة  يتحقق ذلك ، ودعما للتوجه نحو

من قانون العقوبات العراقي ، اسوة بالقانون املصري  954ومن بينها إلغاء املادة  لتحقيق هذا التوجه ،

 ة العقاب ، اكتفاء في شأنه باآلليات القانونيةوبحيث يخرج الشيك بدون رصيد من تحت طائل والفرنس ي

ومنها أمر ألاداء  امليسرة القتضاء قيمته بالطريق املدني او حتى الارتكان الى القانون التجاري الذي ينظمه ،

 .والتنفيذ املباشر بقيمة الشيك من خالل إسباغ صفة السند التنفيذي عليه 

الالزمة للقضاء  إنشاء اقتصاد رقمي بدون استصدار التشريعاتوقد بينا في سطور البحث إلى أنه ال يمكن 

واملراد بالفجوة . من الدول  على الفجوة الرقمية بین مختلف شرائح املجتمع الواحد أو بین الدولة وغیرها

أي املسافة الفاصلة بین الدول من  الرقمية هو الفجوة الفاصلة بن الدول من حيث الاقتصاد الرقمي ،

وخلصنا إلى دعوة . أوجه الاقتصاد الجديد  أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد أو بعض من حيث اعتماد

للشيك بدون رصيد ، ألامر الذي من شأنه أن يسهم في  املشرع العراقي إلى التخلي عن الصفة إلاجرامية

 إلالكترونيالتجارية في املعامالت ، والاستعاضة عنها بآليات الدفع  تقليل الاعتماد على هذه الورقة
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 املالية لألوراق سوق العراق في والسندات لالسهم الالكتروني التداول 

 

 

 طارق علي جاسم .د          سنا احمد بديع

 

 .املستخلص

للتداول عن طريق إدخال الوسطاء أوامر  يتم التداول الالكتروني من خالل النظام إلالكتروني املستخدم

مع نظام التداول إلالكتروني  النظام ، حيث أن جميع شركات ألاوراق املالية مرتبطةهذا  البيع والشراء على

 من خالل  كما يتم التداول . بالتداول عن بعد من خالل مكاتبها وفروعها ، وتقوم هذه الشركات بدورها
ً
أيضا

 مع معامالتالبد من توفر حساب لك لكي تستطيع التعامل  و. كما ما موجود في العراق .. نفس املبنى 

 .   الوسيط الالكترونية و يجب ان يكون لديك حساب خاص بك عند

 

Abstract: 

Trading is done through the electronic system used for trading by introducing brokers, buying 

and selling orders on this system, as all securities companies are linked with the electronic trading 

system, and these  companies, in turn, trade remotely through their offices and branches. Trading 

also takes place through the same building .. as is found in Iraq. An account must be available for 

you in order to be able to deal with electronic transactions, and you must have your own account 

with the broker. 
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 املنتوج تطوير  تأثير الهندسة املتزامنة في

 

 لؤي ناصر جبر. م                 شهد هادي كريم 

 

 املستخلص

تلبية حاجات ورغبات  يتحقق نجاح املنظمات وتقدمها اليوم من خالل تبني أساليب وتقنيات من شاهها

والتي أثبتت كفاءتها كتقنية متمیزة إذ عكست آثارها على ; quot&الهندسة املتزامنة  ;quot&الزبائن ومنها 

مجاال حيويا مرتبطا بقدرتها على تطوير املنتجات بشكل مباشر ، مع  وأصبحت. الشركات العاملية الكبرى 

والعاملية على حد سواء ، لذا يأتي هذا البحث ليتناول موضوع  تركیزها على جميع عناصر املنافسة املحلية

&quot ; الهندسة املتزامنة&quot ; في ،&quot ;الغازية  شركة بغداد للمشروبات&quot ; بغية تجسيد

: وألاخر  البعد النظري : فوائد هذه التقنية على تطوير منتجات الشركة اعتمد البحث أسلوبین ، أحدهما 

 الهندسة املتزامنة ، تطوير: ) ا البعد النظري فيتمثل بتقديم إطار فكري ملتغیري البحث وهما التطبيقي ، أم

، اما البعد التطبيقي من البحث فقد تناول الواقع الفعلي للشركة عن طريق تحليل ألاوساط ( املنتوج 

الى مجموعة من ألانحراف املعياري بین املتغیرات املذكورة آنفا ، توصل البحث  الحسابية وكذلك

الهندسة املتزامنة باألضافة ( تقنية ) الشركة املبحوثة بتطبيق منهجية  ألاستنتاجات كان من أبرزها أهتمام

الهندسة املتزامنة مما يعزز ألاداء ألاستراتيجي للشركة باألضافة  الى التزام ألادارة العليا للشركة بفكرة تطبيق

التي توصل اليها البحث هي ضرورة ألالتزام بتطبيق  أهم التوصياتأما . الى فوائدها في تحسین املنتجات

تقنية الهندسة املتزامنة لتحقيق میزات تنافسية  والتركیز على، املبادئ والتقنيات الحديثة في تطوير املنتجات 

 .للشركة 

 

Abstract: 

The success of organizations and their progress today is achieved through the adoption of 

methods and techniques that will meet the needs and desires of customers, including &quot; 

concurrent engineering & quot;, which has proven its efficiency as a distinct technology, as it 

reflected its effects on major international companies. And it became a vital field related to its 

ability to develop products directly, with its focus on all elements of local and global competition 

alike, so this research comes to address the topic of & quot; concurrent  engineering & quot; in & 

quot; Baghdad Soft Drinks Company & quot; in order to embody the benefits of this technology 

to develop the company&#39;s products The research adopted two methods, one of them: the 
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theoretical dimension and the other: the applied, while the theoretical dimension is represented 

in providing an intellectual framework for the two research variables, namely: (concurrent 

engineering, product development), while the applied dimension of the research dealt with the 

actual reality of the company by analyzing the arithmetic circles as well as the standard deviation 

between The variables mentioned above, the research reached a set of conclusions, the most 

prominent of which was the interest of the researched company in applying the methodology 

(technical) of concurrent engineering in addition to the commitment of the top management of 

the company to the idea of applying concurrent engineering which enhances the strategic 

performance of the company in addition to its benefits in improving products. As for the most 

important recommendations that reach The research mechanism is necessary to adhere to the 

application of modern principles and techniques in product development, and focus on the 

concurrent engineering technology Realizing competitive advantages for the company. 
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 بناء حاضنات الاعمال في الجامعات ودورها في خدمة املجتمع

 

 د طارق علي جاسم.م.أ                  ضحى رشيد جخير

 :لص ستخامل

املشروعات الصغیرة واملتوسطة  شهد العالم تحوالت اقتصادية كبیرة خالل العقود املاضية وذلك من خالل

والتطور الاقتصادي وخاصة تلك املشروعات التي تعمل في مجال  في عملية التنميةالتي لعبت دور أساس ي 

 .الاقتصادي  الحديثة حيث أصبحت هذه املشروعات املصدر ألاساس ي لألعمال والتطور  التكنولوجيا

املشروعات الصغیرة واملتوسطة  لقد بذلت دول العالم ذات الاقتصاديات املتطورة جهود من اجل دعم

، واحدة من هذه آلاليات هي حاضنات ألاعمال ، منتجاتها خالل ابتكار أفكار وبرامج لتسويق وذلك من

يحاول  ألاخرى يبحث عن آليات من أجل دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ولكن مازال لم العراق مثل الدول 

قة في والحدائق العلمية واملتعل الدخول في حقل حاضنات ألاعمال وخاصة الحاضنات التكنولوجية

  .الجامعات

والتجارية في مجال حاضنات ألاعمال  في البحث هذا نحاول بكل جهد تسليط الضوء على ألافكار العاملية

لقد تم الاعتماد على التحليل الوصفي للبحوث . إلى العراق والحقائق العلمية وكيفية نقل هذه التجارب

الجامعات  هذه الحاضنات ومتطلبات تطبيقها في الحاضنات في دول العالم وكيفية تبني والدراسات في مجال

 .العراقية من أجل التطور الاقتصادي في العراق
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 الصيرفة الرقمية ودورها في تحسين جودة الخدمات املصرفية

 

 طارق علي جاسم. د.م.أ        فادية خليل إبراهيم

 

 املستخلص

 وارتقائها من العمل التقليدي الى العمل املصرفي الالكترونيبعد ان تعرفنا على جودة الخدمات املصرفية 

 عن
ً
 واهم التكنولوجيات القائمة عليها بهدف جذب عمالء جدد ، حيث اتاحت لهم التعبیر الكترونيا

 احتياجاتهم واولوياتهم اليومية مما سمح للمصارف التجاوب معها واستحداث خدمات مالية ومصرفية

 على املصارف الراغبة في دخول عالم الصیرفة الالكترونية ان تمتلك القدرةجديدة ، نرى انه يتعین 

 واملعرفة على وضع استراتيجية شاملة وكذلك تطبيقها بصورة دقيقة وسليمة لضمان تحقيق ألاهداف

 املرجوة من اعتماد هذه الصیرفة من جهة والتحكم ألافضل للمصارف في نظام املعلومات وأساليب

 .أخرى  الجودة في الخدمات والسرعة في أداء تقديمها و انشاء عالقات مع العمالء من جهة الاتصاالت يحقق

 

Abstract: 

After we got acquainted with the quality of banking services and their advancement from 

traditional work to electronic banking and the most important technologies based on them in 

order to attract new customers, as they allowed them to express electronically their daily needs 

and priorities, which allowed banks to respond to them and create new financial and banking 

services, we see that banks wishing to In entering the world of electronic banking, it has the 

ability and knowledge to set a comprehensive strategy as well as applying it in a precise and 

sound way to ensure the achievement of the desired goals of adopting this banking from one side 

and better control of banks in the information system and communication methods to achieve 

quality in services and speed in the performance of  their delivery and the establishment of 

relationships with customers from On the other hand  .  
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 التهرب الضريبي في التشريع العراقي

 

 رشا علي كاظم. د.م              محمد مثنى حسن 

 

 ۔:املستخلص 

املالي، بل  تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة املالية، حيث لم يعد يقتصر دورها على الهدف

ا اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم
ً
ووظيفة الدولة  اتسعت أهدافها لتشمل أهداف

وتعجيل عملية التنمية،  مقدمة هذه ألاهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، الحديثة، ويأتي في

إلانتاج، وتحفیز الادخار والاستثمار  وإعادة توزيع الدخل، ومعالجة الدورات الاقتصادية، وتشجيع فروع

 ر إلايرادات الالزمةيحد التهرب الضريبي كثیرا من قدرة الدولة على تعبئة املوارد وتوفی .وفق أولويات التنمية

مة، ويقلل فرص  لتمويل إلانفاق العمومي، وهذا من شأنه أن يضعف جودة الخدمات العمومية املقدَّ

 .الاقتصادي الاستثمار في البنى التحتية ويحول دون نهج السياسات الحكومية التي تحفز النمو

الحكومة على زيادة  يبي إلى إرغاموبسبب نقص املوارد وعجز املیزانية، فضال عن ذلك يؤدي التهرب الضر 

ضرائبهم على الدخل من املنبع، وال  العبء الضريبي امللقى على كاهل املوظفین وألاجراء وغیرهم ممن تقتطع

  .سبيل لهم إلى التهرب من أداء الضريبة أو إلى تخفيضها

ومتناسب مع  متوازن وهذا يحول دون إرساء منظومة ضريبية عادلة، توزع أعباء إلانفاق العمومي بشكل 

غياب هذه العدالة، وفي ظل  وتصبح الضريبة بذلك فاقدة للشرعية مع. القدرة على إلاسهام بین املواطنین

 .الواجبات إحساس فئات عريضة من املجتمع بالظلم الاجتماعي والتميیز أمام

أبرزها إلاحساس  يبي،وتوجد العديد من ألاسباب التي تدفع أو تشجع املواطنین على ممارسة التهرب الضر 

قدرتها على ممارسة مسؤولياتها  بضعف املؤسسات وعجز الدولة على إعمال القانون وفرض سيادته، وعدم

ضريبيا وإحالة أصحابها إلى القضاء فضال عن  الرقابية من أجل وضع اليد على املمارسات التي تعد تهربا

الضريبية على وجه الخصوص، والتي تشجع على إلادارات  الفساد املستشري داخل أجهزة الدولة، وداخل

وعليه أصبحت ظاهرة التهرب الضريبي في ازدياد مستمر . املستَحقة للدولة دفع الرش ى بدال من أداء الضرائب

والثغرات القانونية في التشريعات الضريبية أو بسبب أخطاء تنفيذية او رقابية داخل  إما بسبب ألاخطاء

 .الضريبية إلادارات
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 .نطام التسعير و اثره في زياده املبيعات

 

 طيب عثمان. د      نور سعد 

 املستخلص

 حيث تعد قرارات التسعیر من; quot&نظام التسعیر وأثره في زيادة املبيعات;quot&تناولت الدراسة الحالية 

مبيعات  منالقرارات الرئيسية في املشروع وذلك ألن تسعیر السلع والخدمات يؤثر بشكل كبیر على كل 

كيفية تحديده و  ويجب على املؤسسات أن تولي اهتمام كبیر لهذا العنصر سواء في، املشروع وأرباحه 

في هذا العنصر  إستراتيجيات وضعه من خالل دراسة العوامل الخارجية و الداخلية بشكل يجعل التحكم

على إعداد  من القائمینو تتطلب عملية التسعیر ، يخدم مصلحة املؤسسة و يجعلها تحقق أهدافها 

التوازن بین  السياسة السعرية درجة عالية من الاحتراف عند اختيار السياسة السعرية املالئمة من خالل

أو يشتركون  العرض والطلب واستقراء السوق بشكل جيد لذلك يجب على من يتحملون مسئولية التسعیر

يمكن أن تؤثر في وضع  صر العوامل واملتغیرات التيفيها أن يهتموا بإجراء دراسات وأبحاث علمية لتحديد وح

  السياسات وإلاستراتيجيات السعرية

Abstract 

The current study examined & quot;the pricing system and its effect on increasing sales & quot; 

the pricing decisions are the main decisions in the project because pricing of goods and services 

greatly affects both project sales and profits، and institutions must pay great attention to this 

element, both in how it is defined and strategies Putting it through studying the external and 

internal factors in a way that makes controlling this element serves the interest of the institution 

and makes it achieve its goals, and the pricing process requires those in charge of preparing the 

price policy a high degree of professionalism when choosing the appropriate price policy through 

the balance between supply and demand and extrapolating the market in a way Good. Therefore, 

those who bear responsibility for or participate in pricing must be interested in conducting 

studies and scientific research to identify and limit the factors and variables that may affect the 

development of price policies and strategies. 
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 العالقة بين الارباح وسعر السهم في السوق 

 

 دم سيف الدين عما.م              هاجر كريم جربوع

 

 املستخلص

وأن العالقة  تتخذها إلادارة في الشركةيتبین لنا أن توزيع ألارباح أصبح من القرارات الصعبة والهامة التي 

كما تمثل هذه العالقة  ،بین ألارباح والقيمة السوقية للسهم تعد واحدة من القضايا املهمة في الادارة املالية

والذي ينعكس بدوره ، التمويلي وذلك النعكاس أهميتها على الجانب الاستثماري ، اهمية استثمارية وتمويلية

، الى اهمية كبیرة من جهة املساهمین وان الارباح التي تحققها الشركات املساهمة، على قيمة أي شركه

هدف أساس ي يتطلب ذلك ادارة الشركة بذل جهودها  وكذلك من جهة نظر إدارة الشركة وبالتالي فإهها تمثل

اهمة السيولة النقدية يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الشركات املس في سبيل تحقيق ذلك الهدف وان عامل

  .وتوليد اهمية كافية بالشكل الذي يتيح عنه قرار توزيع ألارباح الامثل عند اتخاذ قرار توزيع ألارباح

 

Abstract: 

It becomes clear to us that the distribution of profits has become one of the difficult and 

important decisions taken by the management in the company and that the relationship between 

profits and the market value of the share is one of the important issues in financial management, 

as this relationship represents an important investment and financing, because its importance is 

reflected on the financing investment side, which in turn is reflected On the value of any 

company, and that the profits achieved by the joint-stock companies are of great importance 

from the shareholders ’side, as well as from the point of view of the company’s management, and 

therefore it represents a primary goal that requires the company’s management to make efforts to 

achieve that goal and that the cash flow factor is taken into consideration by the companies 

Contribute when making the decision to distribute profits and generate sufficient importance in 

the manner that enables the optimum profit distribution decision. 
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 ألاهداف نموذج برمجة باستخدام املصرفية املؤسسات في التمويلية املنتجات مزيج تحديد

 إلاسالمي الوطني املصرف في تطبيقية دراسة

 

 أحمد شاكر محمود . د             علي جاسم غني حسين

 

 :املستخلص

ومواصفات محددة، وتقدم  تلعب املؤسسات التمويلية دور في تقديم التمويل ملن يحتاجه ضمن شروط

على القروض املمنوحة  والعموالتالربح املتمثل بالفوائد  هذه املؤسسات برامج التمويل غالبا بهدف تحقيق

ونظرا لصعوبة عملية اتخاذ القرار  .عن املصروفات التشغيلية ملؤسسة التمويلوالتي تزيد  للجهة املستفيدة

 تم انجاز هذه الدراسة للمساهمة بدعم. اداراتها الهداف عديدة ومتعارضة في املؤسسات التمويلية ومواجهة

نتجات لتحديد افضل مزيج من امل .ألاهدافصانعي القرار في املؤسسات التمويلية باستخدام نموذج برمجة 

الجانب التطبيقي اختيار  خاللوتم من  .بأدنى مستوى من املخاطر التمويلية لتي تحقق اكبر عائد مالي ممكن

-  5105( على التقارير السنوية  باالعتماد الالزمةجمع البيانات  خالل من إلاسالمياملصرف الوطني 

 . ألاهدافبرمجة  باستخدام برنامج النموذجتم صياغة انموذج رياض ي وتم حل (  5102

 

Abstract 

Funding institutions play a role in providing financing to those who need it within specific 

conditions and specifications. These institutions often provide financing programs with the aim 

of achieving profit represented by interest and commissions on loans granted to the beneficiary 

that exceed the operating expenses of the .financing institution 
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 أذونات الخزينة في العراق وتوظيفها في معالجة عجز املوازنة

 

 طيب عثمان عبدالرزاق. د                    رندا شاكر محمود 

 

- :املستخلص 

وتولد مشكلة  ان اذون الخزينة باعتبارها قروض داخلية لها اثارها الاقتصادية على التنمية الاقتصادية

 على الاحتياطات القانونية املوجودة لدى البنك املركزي فيما لو
ً
 كبیرا

ً
بيعت هذه الاذونات الى  وخطرا

 عن تأثیراتها 
ً
اذا لم يتم انفاقها وتخصيصها  السلبية على التنميةاملؤسسات املصرفية والافراد ، فضال

 
ً
 كبیرا

ً
على إلايرادات العامة للدولة عند  للنهوض بالقطاعات الاقتصادية املختلفة ، مما سيشكل عبئا

تواجه البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة  .التسديد ومن ثم ينعكس ذلك على خطة التنمية 

تجاوز النفقات العامة إلايرادات العامة ، وتعد هذه املشكلة على املستوى  امة التي تعنيالعجز في املوازنة الع

اهم املشكالت ذات الاثار املباشرة املتعددة على الاقتصاد القومي تعتمد باألساس على  العالمي ، واحدة من

 .املختارة في تمويله  الطريقة

 .نة ، معالجة أذون الخزينة ، عجز املواز : الكلمات املفتاحية 

 

Abstract: 

Treasury bills, as internal loans, have economic implications for economic development and 

generate a problem and a danger to the legal reserves that the Central Bank has if these 

permissions are to banking institutions and individuals, as well as their negative impact on 

development if they are not spent and earmarked to advance the various economic sectors, 

which will constitute A burden to achieve the public revenues of the state upon payment, and 

then this is reflected in the development plan. 

Both developed and developing countries face the problem of the public budget deficit, which 

means that public expenditures exceed public revenues, and this problem at the global level, and 

one of the most important problems related to direct effects on the national economy depends 

mainly on the method chosen for its financing. 

Key Words: Treasury bills , budget deficit , Processing 
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 الاعمال ملنظمات الحصة السوقية تحقيق في الاستباقي الاستراتيجي التوجه دور 

 

 سعد فرج حمادي. م.أ             مريم محسد عبد املحسن

 

 

 : ستخلصامل

. الاعمال ملنظمات السوقية الحصة تحقيق في الاستباقي الاستراتيجي التوجه دور  هدف البحث الكشف عن 

من خالل الاطالع  تم استخدام الاسلوب الوصفي الرئيسة فرضيته ولتحقيق أهداف البحث والتحقق من

 والاطاريح والرسائل والدوريات من الكتب العربية والاجنبية السابقة الدراسات مجموعة من على

ودراستها وتفحص  اليها الوصول  الباحثة لها عالقة بموضوع البحث والتي استطاعة التي والانترنيت الدراسية

وتوصل . البحث وتحليلها  وبما يخدم هدف مختلف املنظمات الصناعية والخدمية في إلاحصائية نتائجها

 . حث ال عدد من الاستنتاجات والتوصيات الب

  .التوجه الاستراتيجي، التوجه الاستباقي، الحصة السوقية: الكلمات املفتاحية

  

Abstract 

، The aim of he research is to uncover the role of proactive strategic direction in achieving the 

market share of business organizations. To achieve the goals of the research and to verify its main 

hypothesis, the descriptive method was used by looking at a set of previous Arab and foreign 

studies of books, periodicals، messages, academic theses and the Internet that are relevant to 

the topic of research and that the researcher was able to reach and study and examine their 

statistical results in various industrial and service organizations and to serve the goal. The 

research reached a number of conclusions and recommendations. 

Key words: strategic direction, proactive direction, market share. 
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 دور نظم املعلومات الادارية في اداء العاملين

 

 بان حاتم. م.ايمن عبد الجليل             م

 

 :املستخلص

 من   املزید اتخاذ استلزم ما وهو ألاعمال، منظمات في إلاداریة العملیات وتعقد الیومیة التعامالت لزیادة نتیجة

 لحاسبات تستخدم أن یمكن معلومات نظم إیجاد في وبنائها النظم بتصمیم املهتمین تفكیر اتجه القرارات،

 كانت فإذا املختلفة،  القرارات اتخاذ عملیات تدعیم یمكن حتى التعامالت، تشغیل مجرد من أبعد هو ملا آلالیة

 الحاجة دعت فقد املنظمات، في التشغیلیة املستویات عند أساسیة بصفة تستخدم البیانات معالجة نظم

 ما وهو( الوسطى إلادارة – العلیا إلادارة) ألاعلى التنظیمیة املستویات احتیاجات تشبع معلومات نظم لتوفیر

 .إلاداریة املعلومات نظم مفهوم ظهور  إلى أدى

 یعدك  إلاداریة املعلومات نظام كان إذا ما أثیر إذ حولها، النظر وجهات تعددت إلاداریة املعلومات نظم ظهور  وبعد

 
ً
، نظاما

ً
 مجال في آلالي الحاسب یقدمه أن یمكن ما كل عن یعبر كان إذا وما الفرعیة، النظم من مجموعة أو كلیا

 في الباحثین بعض أن املالحظ فمن إلادارة، مجال في آلالیة التطبیقات أحد یمثل النظام هذا أنك  أم إلادارة،

 نظم بقیة منه تتفرع الذي ألام النظام هو إلاداریة املعلومات نظام أنك  یرون إلادارية املعلومات نظم مجال

 دعم نظم القرار; دعم نظم املعرفة; املعلومات نظم مثل) آلالیة الحاسبات على املبنیة ألاخرى  املعلومات

 املعلومات، نظم من الفرعیة النظم إحدى آخرون اعتبرها آخر جانب ومن ،(الخبیرة النظم العلیا; إلادارة

 .ألاعمال منظمات في القرار اتخاذ عملیات تدعم معلومات یتیح إلاداریة املعلومات نظام أن باعتبار

 بشكل اسهمت وقد العاملین أداء مجال في كبیرة خدمة قدمت قد إلادارية املعلومات نظم فان العموم على

 الى باإلضافة املؤسسات داخل الاعمال من كثیر عن توفرها التي الرقابة بفضل العمل جودة تحسین في واضح

 في كبیرا اسهاما اسهم وهذا سواء حد على واملوظفین العمالء عن املطلوبة للمعلومات الوصول  وسرعة سهولة

 .املؤسسة او املنظمة في البشرية املوارد اداء وتحسین العمل سیر
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 دراسة حالة: الجدوى الاقتصادية بإستخدام تحليل ما بعد ألامثلية إعداد دراسات 

 

 أحمد شاكر. د. م     منة هللا هادي ساجت 

 

 : املستخلص 

تعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية ذات أهمية كبیرة في اتخاذ القرار الاستثماري في دراسة واقامة املشاريع 

العراق بشكل عام ، والتعرف على اهمية دراسة الجدوى  الاستثمارية ، ومنها انتاج السماد العضوي في

الاقتصادية ، وأهمية تطبيقها على ارض الواقع ، والعوامل املتحكمة فيها ، والتعرف على املعايیر 

املستخدمة في املفاضلة بین مختلف املشاريع الاستثمارية ، باالضافة الى ابراز اهمية دراسة الجدوى 

قرار الاستثماري ، ولهذا الاساس تم اختيار دراسة حالة مشروع انتاج ألاسمدة الاقتصادية في ترشيد ال

وتتزايد أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية في ظل توجه الدولة لدعم وتنمية القطاع . العضوية في العراق 

الخاص وسعيه لالستخدام ألامثل للموارد املتاحة التي تتسم بالندرة الواضحة في سبيل ضمان نجاح 

املشروع الاستثماري ، لذا يفضل ان يقوم املستثمر بأعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ليتأكد من 

 يفوق تكلفة ألاموال املستثمرة فيه 
ً
ولدراسة الجدوى الاقتصادية دور . خاللها انه يحقق الارباح او عائدا

اذ يشكل هذا القطاع مفصال مهما بارز في نجاح املشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي الذي يخدم املجتمع ، 

من مفاصل القطاعات الخدمية ، فالزراعة هي احدى الركائز املهمة ألي مجتمع يريد تطوير نفسه وتطویر 

ایراداته ، لذا فأن القطاع الزراعي في العراق عموما شأنه شأن القطاعات الاخرى بحاجة ماسة للتنمية 

ب النقص في القدرة الذاتية ، فهناك قصور عام في مستوى والاهتمام ، فهو يعاني من سوء الاداء بسب

الخدمات املقدمة للفالحین ، وعليه فأننا بحاجة ملحة لتطوير هذا القطاع وزيادة انتاجه ، وأن يكون هناك 

دور فاعل للقطاع الخاص في هذا املجال مقارنة بالخدمات الزراعية في البلدان املجاورة وبلدان أخرى 

 .الواليات املتحدة كالصین ومصر و 

 

Abstract  : 

 The economic feasibility study is of great importance in making an investment decision in 

studying and establishing investment projects, including the production of organic fertilizers in 

Iraq in general, and to identify the importance of the economic feasibility study, the importance 

of applying it on the ground, and the factors controlling it, and identifying the criteria used in the 

comparison between  Various investment projects, in addition to highlighting the importance of 

the economic feasibility study in rationalizing the investment decision, and for this basis, a case  
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study was chosen for the project of producing organic fertilizers in Iraq.  The importance of the 

economic feasibility study is increasing in light of the state’s tendency to support and develop the 

private sector and its endeavor to optimal use of the available resources that are clearly scarce in 

order to ensure the success of the investment project. Therefore, it is preferable for the investor to 

prepare an economic feasibility study for the project to ensure that it achieves profits or a return 

that exceeds the cost of funds.  Invested in it.  The economic feasibility study has a prominent role 

in the success of projects for the agricultural sector that serves the community, as this sector 

constitutes an important articulation of the joints of the service sectors, agriculture is one of the 

important pillars for any society that wants to develop itself and develop its revenues, so the 

agricultural sector in Iraq in general is like other sectors  There is an urgent need for development 

and attention, as it suffers from poor performance due to the lack of self-capacity, there is a 

general deficiency in the level of services provided to farmers, and therefore we urgently need to 

develop this sector and increase its production, and for the private sector to have an active role in 

this field compared to agricultural services in countries  Neighboring countries, such as China, 

Egypt and the United States. 
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 اثر املخاطر املصرفية على املحفظة الاستثمارية

 

 همسة قص ي. نبأ علي غازي           م

 

 

 :ستخلصامل

يعتبر الاستثمار عملية ادارية لها اهدافها ووسائلها وهي تتطلب استخدام استراتيجيات وقدرة كبيرة على 

. قراءة التوجهات املستقبلية وهي قبل ذلك تحتاج الى التعرف على القدرات والخبرات والاحتياجات الذاتية

طيط والى ضرورة التقدم بخطوات وكأي عملية ادارية اخرى في الاستثمار بحاجة الى التخطيط والى التخ

 . مدروسة ومحسوبة بعناية والاخذ بعين الاعتبار عوامل املخاطرة وظروف عدم التأكد

وان اي قرار استخدام للموارد في اصل من الاصول ينطوي على عالقة ايجابية بين العائد والخطر تحكم 

او الفشل سيعتمد على الاسلوب الذي  طبيعة هذا القرار وان كثير ما يصيب املؤسسات املصرفية النجاح

يتعامل به مدراء الاستثمار مع انماط العالقات بين عائد والخطر الكامل في مختلف ادوات ومواقع 

 . الاستثمار

وعلى الرغم من ان املحفظة الاستثمارية تتكون من الاستثمارات املختلفة والهدف منها تقليل املخاطر الا انه 

والهدف من البحث هو بيان تأثير واهمية املخاطر . ثر على املحفظة الاستثماريةتوجد مخاطر مصرفية تؤ 

 . الاستثمارية

وان اثر املخاطر املصرفية من خالل البحث تبدو ضعيفة على املحفظة الاستثمارية كونها تتكون من عدة 

يا بعملية او اصول او ادوات استثمارية وليست اداة واحدة لذلك حجم الخسارة فيها سيكون اقل نسب

 .مشروع الاستثمار املكون من اداة واحدة وان الخسارة  يقابلها  ارباح في الادوات او الاصول الاخرى 
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 تقييم اداء املصارف التجارية ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق

 

 عمر علي كامل. د. م.ا        هاجر ابراهيم مطلك

 : املستخلص

التجارية في بئية اقتصادية تحتوي على مخاطر متنوعة وبدرجات متفاوتة تعرقل نشاطها تنشط البنوك 

منها
ٔ
واستقرارها، وبغرض الحفاظ على مكانتها وجب عليها السعي نحو تبني بعض إلاجراءات الكفيلة  وتهدد ا

ثار هذه
ٔ
دنى حد ممكن، فكانت عملية تقييم ألاداء املال بالتقليل من ا

ٔ
حد تلك إلاجراءات املخاطر ٕالى ا

ٔ
ي ا

ن هذه ألاخيرة تقوم
ٔ
على دراسة الوضع املالي السأيد في البنك بغرض تحديد مواطن  املستخدمة، حيث ا

ومن ثم املساعدة على اتخاذ إلاجراءات الالزمة  القوة والضعف والكشف عن الانحرافات وألاخطاء الساندة

ن تنجم عنها حدة املخاطر التيقصد تصحيحها ومعالجتها بشكل يساهم في التقليل من 
ٔ
وقد تم . يمكن ا

املالي في  ٕاجراء دراسة ميدانية بالبنك املركزي العراقي ، وذلك بغرض ٕابراز الدور الذي يلعبه تقييم ألاداء

هم املٔوشرات املالية لقياس الربحية، السيولة،
ٔ
املالءة، املديونية وتوظيف  الحد من املخاطر ، مستخدمين ا

س املا
ٔ
يضا بنموذج را

ٔ
حدث ألاساليب املستخدمة CAMELSل بالبنك، واستعنا ا

ٔ
في عملية  والذي يعد من ا

دأيه املالي في 
ٔ
ن ا

ٔ
ساسية وا

ٔ
ن البنك املركزي العراقي سليم بصفة ا

ٔ
تقييم ألاداء املالي للبنوك، حيث تبين ا

خرى في ظل وجود بعض النقأيص التي البد عليه من تد تحسن من
ٔ
كثر ارکها وتوجيهسنة ٕالى ا

ٔ
 .الاهتمام بها ا
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 املتفوق  الاداء تحقيق في الاعمال ريادة

 

 نغم حسين نعمة .د. أ        اكرمسورة ثائر 

 

 :املستخلص 

الاعمال واشتداد  ومع تسارع معدالت التغير في بيئة. يعد موضوع ريادية الاعمال من املوضوعات املهمة

التي تلجأ اليها املنظمة للتكيف  ازدادت أهمية هذا املوضوع بوصفه أحد الخياراتاملنافسة بين املنظمات 

هي القابلية على إيجاد ش يء من الش يء تقريبا  -:والريادة في الاعمال والتالئم مع متطلبات املنافسة والتغيير

 من القديمة وهي لي وهي القدرة على
ً
 حيث املبادرة بتنفيذ عمل او إنشاء منظمة جديدة بدال

ً
ست امرا سهال

املنظمات  معظم املنظمات تفشل خاصة غير املنظمة جيدا وتختلف أنشطة الريادة بحسب نوع عمل إن

الصحيح ولكي يتحقق ذلك على  الناشئة واملهم في الامر الفكرة وهي جوهر املشروع والاهم منها هو التنفيذ

فريق العمل وان يضع خطة لخطوات العمل ويوفر  املدير أن يتمتع بالرؤية الثاقبة واملرونة وان يعمل بروح

الشخصية ويحاول أن يغير البعض منها إن كانت خاطئة وعليه تطوير  التمويل الالزم وان ال يتقيد بأفكاره

وازداد الاهتمام بموضوع ريادية املنظمات في السنوات الاخيرة، بسبب التقدم  العمل بشكل مستمر

 والخصخصة التي كان لها الاثر الكبير في بيئة الاعمال ، والبيئة التنافسيةوظهـور العوملة  التكنولـوجي

نمو اقتصاد البلد  بهذا املوضوع، ملا له من دور في الاهتمامولقد تزايد . للمنظمات املحلية والدوليـة والعاملية

ضوع ريادية الاعمال ومادية، ويعد مو  على املستوى الكلي ونمو املنظمات وتوسعها وحصولها على موارد مالية

في بيئة الاعمال ازدادت أهمية هذا املوضوع بوصفه أحد  مـن املوضـوعات املهمة ومع تسارع معدالت التغيير

 .للتكيف والتالئم مع متطلبات املنافسة والتغيير الخيارات التي تلجأ إليها املنظمة
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 الائتمان املصرفيدور نظم املعلومات املصرفية في الحد من مخاطر 

 

 م نشأت مجيد نشأت.زينب رعد فاضل          م

 

 املستخلص 

تعد نظم املعلومات من أهم التطورات الفكرية املعاصرة ، ومدخل جديد هدفه ألاساس ي دراسة ألاعمال 

الطلب املنظمية ، وسرعان ما تعاظم دورها املؤثر نتيجة التطورات الحاصلة في تكنلوجيا املعلومات  وتزايد 

كما ان فعالية ، على تلك الاخيرة واصبحت نقطة القوة والتميز في عصر سمته ألاساسية هي املعلوماتية 

فالجهاز ، الجهاز املصرفي وسالمته أداة هامة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي املستديم 

من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية من  املصرفي هو بمثابة الشريان للنظم الاقتصادية واملالية ملا له

إال أن هذه التطورات  الايجابية لن تمنع من حدوث ، خالل تعبئة املدخرات وتوزيعها في شكل قروض 

ألازمات التي شهدها القطاع املالي سواء في الدول النامية أو املتقدمة والتي أدت إلى التأثير السلبي على 

ن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما اقتصادياتها، واملالحظ أ

مشتركا إن لم يكن رئيسيا فيها وذلك بسبب تزايد مخاطر الائتمان وعادة ما تكون ظاهرة تعثر القروض 

املصرفية من أكبر املخاطر التي تتعرض لها البنوك خاصة حديثة النشأة، والتي قد تؤدي إلى إفالسها و 

روجها من السوق وان مخاطر الائتمان هو محور البحث حيث  يعد تعثر القروض املصرفية باملشكلة رغم خ

أنها ليست بالجديدة بل هي موضوع قديم قدم التعامل املصرفي، غير أن الجديد فيها هو ألاحجام التي 

روف الخارجية إلدارة وصلت إليها وألاسباب التي أدت إليها، إذ يعود اتساع الظاهرة إلى جملة من الظ

املؤسسة الاقتصادية نفسها، وال داعي للحيرة إذ كان سبب التعثر راجع للبنك في حد ذاته، فكثيرا ما تقع 

البنوك ضحية أخطائها لقصور الدراسة الائتمانية أو عدم الالتزام باملعايير الفنية ملنح الائتمان ومن هنا 

دور كبير بمعالجة كم هائل من مخاطر الائتمان املصرفي بانواعها افترضنا بان نظم املعلومات املصرفية لها 

الخ وايجاد الحلول لتلك املخاطر وقد توصلنا في ..املختلفة من احتياالت وسرقة واختراقات الكترونية 

البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي نطمح فيها بالحد من تلك املخاطر وايجاد الحلول 

ها ملواجهتها مستقبال و ضمان سير الاعمال املصرفية وتقديم خدماتها املختلفة وباالخص الائتمان املناسبة ل

املصرفي  لجميع عمالئها بطريقة حديثة و مبتكرة بعيدة عن املشاكل التقليدية التي تواجهها والتي تعيق 

 ( .الائتمان )روض املتعثرة عملية سيرها بطريقة صحيحة وبالتالي نتخلص او نحد من مشكلة املخاطر في الق
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 .أثر الذكاء الاستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات
 

 د بالل نوري سعيد.م.ايالف صفاء ياسين                أ

 

 : املستخلص

ان الذكاء الاستراتيجي من املتطلبات املهمة لنجاح املنظمات اذ ان الذكاء الاستراتيجي له أهمية في جمع 

وتحليل املعلومات عن البيئة الداخلية أو الخارجية للمنظمة أو عن كليهما معا، فعملية اتخاذ ومعالجة 

القرارات الصائبة لن تأتي اذا لم تتوفر معلومات بالكم والنوع املطلوبين وفي الوقت املالئم، فاملتغيرات 

أصبح الذكاء الاستراتيجي من  البيئية وتعقيداتها وتداخل متغيراتها سبب كاف لزيادة اهتمام املنظمات حيث

متطلبات الادارة املعاصرة، فهو الكفيل بتوفير املعلومات عن العمالء، املنافسين، التكنلوجيا، السائدة في 

البيئة التي تنشط بها املنظمة، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهذه كلها 

 .محددات لنجاح أو فشل املنظمة

كأداة فاعلة لتوجیه الشركة نحو تحقیق أهدافها (  SI) Strategic Intelligenceالذكاء الاستراتیجيفقد برز 

على املدى البعید، واملحافظة على مكانتها وقراءة مستقبلها وتمكين القادة من استشعار الفرص املتاحة 

القادة ینجحون في  إن السبب الذي جعل العدید من Maccoby. والتكیف مع التغيرات التي تحیط بها

 من الذكاء الذي لم یصفه علماء النفس، وهو 
ً
 مختلفا

ً
قیادتهم للشركات وٕادارتها هو أنهم یمتلكون نوعا

الاستشراف، تفكير النظم، )الذكاء الاستراتیجي وعرفه بأنه ذكاء یوسم به قادة املنظمات وعناصره هي 

 (.ملينالرؤیة املستقبلیة، الشراكة، القدرة على تحفيز العا

وبموجب ما تقدم تنبع أهمیة الدراسة الحالیة لتنصرف نحو تقدیم إطار نظري للذكاء الاستراتیجي ومراحل 

 .عملیة اتخاذ القرارات

لقد تم تقسيم البحث الى ثالث محاور ، تناول املحور أالول منهجية البحث والذي يحتوي على مشكلة 

حور الثاني فهو الذكاء الاستراتيجي الذي اهتم مفهوم الذكاء البحث و أهمية البحث وأهداف البحث ، أما امل

والذكاء الاستراتيجي و ادواره وتم فيه بيان العالقة بين الذكاء الاستراتيجي واتخاذ القرارات أما بالنسبة 

 .للمحور الثالث فقد تناول الاستنتاجات والتوصيات

لبحث هو أن الذكاء الاستراتيجي يساعد املديرين ومن أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خالل هذا ا

 .على رسم صورة حول بيئة العمل ومقارنة هذه الصورة بعمليات الشركات املنافسة

أما عن أهم التوصيات في هذا البحث هو ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصين في مجال الذكاء الاستراتيجي 

وتوظيفه في عملية اتخاذ القرار وكيفية التعامل مع من الخارج لتدريب املدراء على كيفية استخدامه 

 .الفرص والتهديدات للشركة

و هنا البد من أن يتبادر في الذهن ، هل من املمكن أن تتبنى شركاتنا مفاهيم الذكاء الاستراتيجي في عملية 

 اتخاذ القرارات؟
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 العراق في التضخم من الحد في الحكومي الانفاق دور 

 

 همسه عبداللطيف. محنين خضير عباس        

 املستخلص

_  ٣٠٠٢)املدة  يدرس هذا البحث دور الانفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق خالل 

من خالل بيان مفهوم الانفاق الحكومي والاستقرار الاقتصادي وطبيعة هذا الاستقرار واكثر ما يؤثر ( ٣٠٠٣

العراق هو التضخم والبطالة وكذلك يدرس تطور حجم الانفاق الحكومي ومدى تاثيره على  على الاستقرار في

الاستقرار في العراق من خالل الانفاق الجاري والاستثماري تقوم الحكومات بنوعين من أنواع إلانفاق 

إلانفاق  الحكومي من أجل تلبية حاجات املستهلك واملجتمع ككل في املديين القصير والطويل، ألاول هو 

الرأسمالي في القطاعات ألاساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وإلاسكان واملواصالت 

والاتصاالت، والثاني هو إلانفاق الجاري املتمثل في ألاجور والرواتب واملعاشات واملكافآت وبرامج الضمان 

ُيعتَبر النوع ألاول النواة الحقيقة لبناء اقتصاد الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه للمواد الاستهالكية و 

 في دفع عملية النمو الاقتصادي والتنمية . قوي 
ً
 فاعال

ً
فاإلنفاق على القطاعات ألاساسية يؤدي دورا

وتجمع الدراسات الاقتصادية واملالية على أن تركيز الحكومات على إلانفاق على القطاعات . املستدامة

بلدانها ويزيد من إنتاجية العمل ويلبي الاحتياجات للخدمات الاجتماعية وال شك ألاصولية يعزز اقتصادات 

في أن زيادة ألاجور والرواتب ستزيد من رفاهية املواطن الذي سيزيد طلبه على السلع والخدمات املتوافرة 

هم في وهذا سيزيد في شكل طردي أسعار تلك السلع والخدمات التي ستسا. سواء كانت ضرورية أو كمالية

ل بعض فئاته التي لم تستفد من 
ٌ
ارتفاع معدالت التضخم غير الصحية التي ال تخدم املجتمع أو على ألاق

ومن سلبيات رفع ألاجور في القطاع الحكومي عزوف . عملية الزيادة في ألاجور وال تخدم اقتصاد البلد بأكمله

لخاص الذي ُيعتبر لدى الاقتصاديين أحد كثيرين من الكوادر البشرية عن التوجه إلى العمل في القطاع ا

العناصر الرئيسة التي يمكن الاستفادة منها وإشراكها في عملية النمو الاقتصادي في إيجاد الوظائف وزيادة 

املقدمة مهم أن تقوم الحكومات التي تسعى إلى زيادة ألاجور والرواتب بدراسات موّسعة .إنتاجية العمل

د املعدالت السليمة في الزيادة، ألن إهمال جهود إلانفاق على املشاريع والبنى ودقيقة لتلك القرارات وتحدي

التحتية بسبب مزاحمة إلانفاق الجاري لإلنفاق ألاساس ي ستساهم في تدني مستويات النمو الاقتصادي أو 

 إلى هشاشة ذلك الاقتصاد وعدم الثقة فيه
ً
 واضحا

ً
 .تذبذب قوته، وهذا سيعطي مؤشرا

 أن وُيعتَبر التن
ً
، خصوصا

ً
 جدا

ً
 مهما

ً
سيق مع الجهات املعنية في مراقبة ألاسعار على السلع والخدمات أمرا

لبعض الدول تجارب في استغالل زيادة ألاجور ومقابلتها برفع غير منطقي ألسعار السلع والخدمات التي 

 .يحتاج إليها املستهلك من التجار أو موفري الخدمات

 مهم تفعيل دور جمعية
ً
حماية املستهلك ومهامها والخروج من دورها املحصور في التوعية وإلارشاد  وأخيرا

 بأي زيادة في 
ً
فقط كي تصبح جهة رقابية وتشريعية بالتنسيق مع الجهات املعنية كي ال يتأثر املستهلك سلبا

 .دخله
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 9112عقبات التنمية في الاقتصاد العراقي بعد 
 

 د عبد صالحمحم. د.تقى ليث عبد الامير          أ
 

 املستخلص

يمثل الاستقرار بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص أحد أبرز العوامل املؤثرة في عملية التنمية، فكل دولة 

في عاملنا لم تحظ بمستويات عالية في التنمية إال وكانت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي فيها عالية وهذه 

 ما نجدها في الدول املتقدمة،
ً
اما الدول النامية التي تعاني اقتصادياتها في الغالب من  املؤشرات غالبا

التبعية الاقتصادية   لدول العالم، فما زالت تحث خطاها في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من  

 .التنمية 

وبقدر تعلق ألامر بالعراق الذي يعتبر أحد هذه الدول فان الحروب والكوارث قد اخذت من مشواره الش يء 

فاالختالالت الهيكلية التي أصابت اقتصاده منذ حرب الثمان سنوات مع إيران قد تركت أثارها في الكثير، 

 مرحلة الحصار الاقتصادي التي استنزفت الكثير من املوارد الاقتصادية واتضح 
ً
املراحل الالحقة وخصوصا

 .تأثيرها بشكل واضح على جميع فئات املجتمع العراقي 

احتالل العراق من قبل الواليات املتحدة وحلفاءها، تدنت مؤشرات التنمية الاقتصادية  التي شهدت ٣٠٠٢وفي فترة 

 وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في أجهزة 
ً
إلى أدنى مستوياتها بسبب توقف املشاريع الاقتصادية بشكل تام تقريبا

تردي ألاوضاع ألامنية وسيطرة  الدولة من العسكريين واملدنيين وهجرة الكثير من الكفاءات نحو الخارج بسبب

املليشيات املسلحة على الشارع العراقي إلى جانب عدم كفاءة القائمين على إدارة مؤسسات ودوائر الدولة وافتقادهم 

إلى الخبرات والقدرات لقيادة وتولي زمام ألامور مما نتج عن ذلك مشاكل وأزمات اقتصادية عززت من جميع 

قتصاد العراقي وأصبحت من معوقات العمل التنموي، فاستمر الاقتصاد بتبعيته نحو الاختالالت الهيكلية في الا

 اجتماعية 
ً
الخارج واختالل في بنية الانفاق العام، كما ظهرت البطالة التي تزايدت نسبها بشكل كبير والتي تركت أثارا

ن عن القانون من أجل الحصول تمثلت بالسرقة وانتشار الجريمة وانضمام اغلب العاطلين عن العمل مع الخارجي

 حدة التضخم الذي بدد من القيمة الحقيقية للعملة 
ً
على موارد مالية وسد متطلبات املعيشة، وتزايدت أيضا

املحلية وحمل املواطن العراقي إعباء اضافية لتحسين دخله الحقيقي إلى جانب مشكلة الفساد بأشكاله املعروفة 

يادة التفاوت في دخول املواطنين كما تزايدت املديونية الخارجية للعراق جراء والتي ساهمت في تبديد الثروات وز 

تخصيص أموال طائلة في صفقات وهمية ليس لها أي أساس على أرض الواقع تحت ذريعة ألاعمار، وبالتالي تكبيل 

ن كبيرة ليس بمقدور الدولة إلايفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تزايد مستويات الفقر بين الخزينة العامة لديو

أفراد املجتمع العراقي، وهذا ما جعل املؤشرات املذكورة من أهم العقبات الاقتصادية التي أصبحت تواجه 

نتخابها أن تدرك خطط وبرامج العمل التنموي في العراق مما يستلزم من الحكومة الحالية أو التي سيتم ا

 للحد من 
ً
 بالغا

ً
خطورة الواقع الاقتصادي املتدني الذي يمر به العراق وضرورة إيالء هذا املوضوع اهتماما

 .  حجم هذه الخطورة وتالفي أثارها املستقبلية على الاقتصاد العراقي

هوم التنمية وقد تم تقسيم البحث الى فصلين تناول الفصل الاول مبحثين ، املبحث الاول يوضح مف

 
ً
الاقتصادية واملبحث الثاني يوضح متطلبات واهداف ومعوقات التنمية الاقتصادية ، والفصل الثاني ايضا

تناول مبحثين ،  املبحث الاول يوضح طبيعة الاقتصاد العراقي واملبحث الثاني يوضح عقبات التنمية في 

 .والتوصيات الاقتصاد العراقي ، واختتم البحث بمجموعة من الاستنتاجات 
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 9112دور إلاستثمار ألاجنبي في تفعيل إلاقتصاد العراقي بعد 

 

 د محمد عبد صالح.أمين الياس شفيق                                أ

 

 : املستخلص

لقد حظي مفهوم إلاستثمار ألاجنبي بشقيه املباشر والغير مباشر بإهتمام خاص وكبير خصوصا في العقدين 

ملا يوفره من مزايا ومنافع إقتصادية كبيرة بالنسبة للدول املستثمرة والدول املضيفة ألاخيرين وذلك 

لإلستثمار ألاجنبي على حد سواء ، والعراق بإعتباره واحدا من الدول النامية وما عاناه من ظروف 

إقتصادية قاسية في العقد السابق وما شهده إلاقتصاد العراقي من تدهور وإنكماش وضعف ميزان 

دفوعاته وكانت حاجته لإلستثمار ألاجنبي كبيرة وملحة ، وذلك لسوء إدارة موارده إضافة الى حاجته في م

 . الحصول على موارد إضافية 

من هذا املنطلق فإن العراق ينبغي أن يعمل على تشجيع إلاستثمار ألاجنبي وتوفير البيئة واملناخ إلاستثماري 

املالئم فيه ، ألن العراق من البيئات الجذابة واملواتية لإلستثمار ملا يتوفر فيه من عوامل جذب جيدة 

راق منذ فترة ليست بالقصيرة ، وألايدي لإلستثمار ألاجنبي في ظل الظروف الطبيعية التي لم تتاح في الع

العاملة التي تحتاج الى إدارة تساعد في إستقطاب وتفعيل إلاستثمار بشكل عام وإلاستثمار ألاجنبي بشكل 

محاوال عالج هذا ألامر ، فقد إحتوى  ٣٠٠2لعام ( ٠٢)خاص وجذبه للعمل في العراق  فجاء القانون رقم 

ا وإلامتيازات والتسهيالت للمستثمر ألاجنبي لجذبه لإلستثمار في القطر ، هذا القانون على جملة من املزاي

فضال عن تركيزه على تشجيع إلاستثمار الخاص واملحلي والعمل على تنمية وتدريب الكوادر البشرية وتطوير 

مهاراتها لتكون قادرة على تحقيق نمو إقتصادي فّعال في العراق ، إال أن هذا القانون قد غفل بعض 

 . الجوانب التي ينبغي التعامل معها بتفعيل هذا الجانب في بناء تنمية إقتصادية حقيقية للبلد 

وقد تم تقسيم البحث الى فصلين ، تناول الفصل ألاول إلاطار املفاهيمي لإلستثمار ألاجنبي ، حيث أنه 

ستثمار ألاجنبي ومحددات تضمن مبحثين ، إهتم املبحث ألاول بتوضيح املفهوم العام لإلستثمار ، مفهوم إلا 

جذب إلاستثمار ألاجنبي ، أما املبحث الثاني فقد إهتم بتوضيح التنمية إلاقتصادية من حيث مفهومها 

وأهميتها ومحدداتها ، أما بالنسبة الى الفصل الثاني فقد تناول أثر إلاستثمار ألاجنبي على تنمية إلاقتصاد 

بحث الاول بالتعرف على املناخ إلاستثماري في العراق من خالل العراقي وقد تضمن مبحثين أيضا ، فإهتم امل

التطرق الى طبيعة إلاقتصاد العراقي وإنفاقه إلاستثماري  وكذلك التطرق الى إلاستثمار الحكومي وإلاستثمار 

الخاص ، أما املبحث الثاني فقد إهتم بتوضيح أهم مقومات ومعوقات جذب إلاستثمار ألاجنبي في العراق ، 

 .م إختتام البحث بمجموعة من إلاستنتاجات والتوصيات وت
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 ( 9102- 9112)العالقة بين وضع امليزان التجاري وسعر الصرف في إلاقتصاد العراقي 

 

 هجير عدنان زكي. د . زينب قيس علي                              أ 

 

 :املستخلص

 لخالصة املقبوضات 
ً
 ، يعتمد قيدا مزدوجا

ً
 Receiptsيعد ميزان املدفوعات سجل محاسبي أو إحصائي موثق رسميا

اللتين تترتب عليهما حقوق دائنية والتزامات مديونية للمقيمين من ألاشخاص الطبيعيين  Payonentsواملدفوعات 

ادية والتحوالت الخارجية سواء كانت من طرف واحد أو والقانونيين في دولة ما مع الخارج نتيجة للمبادالت الاقتص

أما سعر الصرف فهو هو السعر الذي تتم من خالله عملية ، من طرفين خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنة واحدة 

 تبادل عملة بعملة أخرى أي أنها أداة التسوية الخاصة باملعامالت الدولية فشراء أي لسلعة ال يتم بالعملة املحلية

البحث ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الاعتماد املتبادل بين ، وإنما تحديد قيمتها بالنسبة للعمالت ألاجنبية 

ال يظهر بوضوح ( ٣٠٠2 - ٣٠٠2)سعر الصرف و ميزان املدفوعات و بالتحديد امليزان التجاري في العراق خالل املدة 

 .صرف الا انها تظهر بالعالقة مع مبيعات البنك املركزي للعملةبسبب تدخل السلطة النقدية في التأثير على سعر ال

وبما ان الاقتصاد العراقي يرتبط بعالقات اقتصادية دولية  واسعة  حيث يعتبر أحد البلدان التي تعتمد بشكل كبير 

، أن هذا  على تصدير املواد ألاولية متمثلة بالدرجة ألاساس بالنفط  وكذلك يعتمد على استيراد السلع املصنعة

التوسع في العالقات مع الاقتصادات الخارجية وخصوصا بعد التحوالت الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العراقي 

خلفت عالقة وثيقة بين ميزان املدفوعات وسعر الصرف حيث أن سعر صرف العملة له عالقة  ٣٠٠٢بعد عام 

ظام الصرف املعوم أو املعوم املدار وال تطيق التحديد إلاداري وثيقة بمركز ميزان املدفوعات الكلي طاملا تتبع الدولة ن

، وال تربطه بسعر ثابت مع الدوالر ألاميركي أو مع أي عملة أخرى لتلك يمكن القول بان التغيرات التي تحصل في سعر 

فهما في ميزان املدفوعات يؤثر على سعر الصرف  الصرف تسبب تغيرات في ميزان املدفوعات وكذلك التغيرات

وجهان لعملة واحدة حيث ، ومن اجل التحقق من هذه العالقة ينبغي الاهتمام بهذا املوضوع ودراسته 

من خالل استخدام الاسلوب الوصفي واستخدام النماذج القياسية . وقياسه بالطرق الحديثة للتأكد 

لسبب في ذالك إلى الحضنا عدم وجود عالقة دالية وواضحة بين امليزان التجاري وسعر الصرف ويعود ا

تدخل الحكومة العراقية في السلطة النقدية في سوق الصرف إلدارة سعر الصرف ومحاولة جعله في نسب 

ثابتة وذالك باستخدام السياسة النقدية و باللجوء إلى بيانات مبيعات العملة ألاجنبية اتضح لنا من خالل 

لعملة وامليزان التجاري حيث نالحظ ان هنالك اتساق العالقة الدالية إلى وجود عالقة متبادلة بين مبيعات ا

 حيث ان . في الاتجاه بين املتغيرين 

Y=18273.6+0.639X 

R2 =  0.369 

والكمية املتبقية ( y)من التغيير في املتغير التابع ال % ٢263يفسر حوالي (x)وهذا يعني ان املتغير املستقل ال  

 .لم تدخل في املعادلة تمثل تأثير متغيرات اخرى % 2٢6٠البالغة 

 .يؤكد العالقة  وهذا ما
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 املعالجة وسبل أسبابه العراق في العامة املوازنة عجز

  

 سحر فتح هللا. نور سمير رجب           د

 

  

 :املستخلص

تحتل املوازنة العامة في دول العالم كافة أهمية كبيرة في تحريك النشاط الاقتصادي ورفع عملية النمو 

الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ،كونها تمثل خطة مالية تعكس توجهات الدولة في تحقيق ألاهداف التـي  

ن أهمية املوازنة العامة في العراق  أ. تسعي إليها خالل مدة زمنية مقبلة، وعادة ما تكون سنة مالية واحدة 

ودورها يتجسدان فى فلسفة اقتصاد السوق وفي تحقيق أهدافها ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

واملالية ، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العراقي ، وقد تعرضت املوازنة العامة إلى كثير من الصعوبات  

ي كان من أهمها عدم الاستقرار ألامني للعراق، وما تركه من آثار خطيرة والتحديات أثناء عملية التنفيذ ، والت

على عدم تحقيق أهداف املوازنة سواء على املوازنة التشغيلية أو الاستثمارية،لذا كان من ألاهمية  معرفة 

 . مدى تحقيق املوازنة لألهداف املقرة من قبل الحكومة

العجز املالي التي تعاني منه املوازنة العامة للدولة والتعرف على تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

 .أسبابه وإمكانية وضع مقترحات ملعالجة العجز وتطوير املوازنة العامة
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 الحماية القانونية للعالمة التجارية والرسوم والنماذج  الاصطناعية 

 بموجب القوانين  املحلية والدولية

 

 م عمار رعد.زيدان                                     مايات محسن 

 :املستخلص

إن الهدف من العالمة التجارية  والرسوم والنماذج الصناعية هو تمكين املستهلك من التعرف على منتجات 

الشركات لتمييز تلك املنتجات عن ما قد يشابهها من منتجات شركات أخرى، حيث يقوم املستهلك بتحديد 

ائع التي يرغب في شرائها أو تكرار إستعمالها في املستقبل، لهذا فهو بحاجة إلى آلية سهلة لتمييز البض

املنتجات املتشابه، وبشكل عام، يمكن إعتبار أي كلمة أو حروف أو أعداد أو رسومات أو ألوان أو صور أو 

ركات املختلفة يمكن إعتبارها أشكال أو خليط من جميع ما ذكر إلستعمالها لتمييز املنتجات والخدمات للش

 موضوع الرسالة يشمل العالمة التجارية. كعالمة تجارية

 :وطرق حمايتها وتم تقسيمها إلى ثالث فصول 

 :الفصل ألاول 

فكرة عامة عن العالمة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية  وأنواعها و أشكالها املختلفة، مثل ألاسماء 

الخ، والتي يمكن إستعمالها كعالمة تجارية، كذلك سيتم التطرق لشروط .......والكلمات والحروف التواقيع

الضرورية الواجب توافرها في العالمة التجارية حتى يمكن تسجيلها، وأيضا سيتم دراسة آلاثار القانونية 

 املترتبة على تسجيل العالمة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية

 :الفصل الثاني

للعالمة التجارية  املدنية للعالمة التجارية للعالمة التجارية، وهذه الحماية متوفرة فقط يتناول الحماية

وعالمة تجارية غير مسجلة ال تحظى  املسجلة وفقا للشروط وإلاجراءات املنصوص عليها في القانون، وإن أي

ك تم تناول موضوع ألاساس بالحماية املدنية الواردة في القانون بإستثناء العالمة التجارية املشهورة، كذل

 .القانوني لدعوى املنافسة غير املشروعة بإعتبارها من أهم صور الحماية املدنية

 :الفصل الثالث

الجزائية، وأيضا تم  تناول هذا الفصل الحماية الجزائية للعالمة التجارية من حيث القواعد العامة للحماية

وبيان العقوبات املقررة على مرتكبي الجرائم، وهذه الجرائم دراسة الجرائم التي تقع على العالمة التجارية 

 :هي

 .جريمة تزوير أو تقليد عالمة تجارية -٠

 .جريمة جريمة ألاستعمال الباطل للعالمة التجارية -٣

جريمة  -4. جريمة بيع بضائع إستعملت لها عالمة مزورة أو مقلدة أو عرضها أو إحرازها بقصد البيع -٢

 جارية مملوكة للغير بدون وجه حقإستعمال عالمة ت
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 "دراسة حالة العراق"السياسة املالية ودورها في معالجة التضخم 

 

 سحر كامل. م.ا          علي جبار خلف

 

 : املستخلص

التضخم أحد املشاكل الاقتصادية في العراق والذي ينتج عنه انخفاض في قيمة النقد والذي يظهر بصورة 

العام ألاسعار وبالتالي البد من ان تتدخل الدولة بواسطة بأدوات السياسة املالية املتمثلة ارتفاع في املستوى 

 .بضرائب ونفقات عامة ودين عام لغرض معالجة التضخم

ان دور السياسة املالية في معالجة التضخم يتصف بانه دون املستوى املطلوب ففي بعض من ادواته يكون 

وبعبارة أخرى ان للسياسة املالية دور في  معالجة التضخم ، ضعيف دورة جيد وفي البعض الاخر يكون 

وذلك الن السياسة املالية في العراق ، ولكن هذا الدور يحتاج الى املزيد من التطوير والتفعيل والتوجيه

خالل السنوات ألاخيرة واجهت مشاكل غاية في الصعوبة تتمحور حول الكيفية التي يمكن من خاللها 

ين ألاهداف التي تقع ضمن اختصاصها في ضل بيئة سياسة واقتصادية واجتماعية تعاني وبصورة املوائمة ب

 .مستمرة من تقلبات مختلفة بفعل عوامل متباينة

ان املصاعب التي اعترضت مسار السياسة املالية في العراق لم تتولد فقط عن ضعف إلادارة املالية او تدني 

لقيادة مهام السياسة املالية بل الامر يتعدى ذلك الى الاصطدام  في مستوى وحجم الكفاءات الضرورية

بالطبيعة البنيوية املعقدة لهيكل الاقتصاد العراقي، فضال عن الاقتصاد الريعي الذي جعل من الية 

 .السياسة املالية محكومة بمؤثرات خارجية
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 عيلهااملالمح الاساسية للسياسة النقدية في العراق ومجاالت تف

 

 م فريال مشرف عيدان.أ               نبأ عبد املطلب عبد الرضا

 

  :املستخلص

تعد السياسة النقدية جزءا مهما من السياسة الاقتصادية الكلية حيث  انها تؤدي دورا هاما وفاعال في 

تستطيع السلطة تنظيم عرض النقود و التحكم بالسيولة النقدية والائتمانية فمن خال هذا الدور املهم 

النقدية متمثلة بالبنك املركزي ان تحقق اهداف حيوية محددة وفق اولويات  لكنها تواجه تحديات جسام 

في تحقيق الاستقرار النقدي بما ينسجم و طبيعة املرحلة الانتقالية التي يشهدها النظام الاقتصادي فثمة 

العراقي الذي ما زال يعاني من ظاهرة اختالل مشكلة هىيكلية باتت متاصلة في مكونات ومداخل الاقتصاد 

التوازن بين قطعات االانتاج باستثناء القطاع النفطي حاليا الا ان هناك تغيرا اساسيا بدا يطرأ على مسار 

 بنجاح السلطة النقدية في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الاسعار عن طريق 
ً
السياسةالنقدية متمثال

يدية ساعدت على خفض التضخم والسيطرة على السيولة وحجم الائتمان استخدام ادوات نقدية تقل

املمنوح للمصارف التجارية ومن اهم هذه الادوات مزادات العملة  وعمليات السوق املفتوحة و تغيير نسبة 

( الثروة الصافية املوجبة)الاحتياطي القانوني اضافة الى ان البنك املركزي العراقي خلق نظام مصرفي رصين 

التي حققت الربحية والكفاءة والقدرة لرأس املال اضافة الى انه غير شكل الرقابة من متحكمة بقواعد ثابتة 

 .الى رقابة تلقائية وهذا يتيح العمل بمرونة اكبر وكفاءة عالية للجهاز املصرفي مما يساعد في تقوية الاداء 
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 سياسة استهداف_ حالة السياسة العامة الاقتصادية في العراق دراسة 

 9112التضخم في العراق بعد 

 فريال مشرف.م.أ                أمنة أياد طارق 

 :املستخلص

استطاعت السياسة النقدية و وفقا للعديد من املقاربات أن تواجه ظاهرة التضخم في العديد من الدول املتقدمة و 

تحقيق الاستقرار في ألاسعار بعد ضبطها ملحددات  النامية على حد سواء ، حيث تمكنت السلطات النقدية من

الظاهرة التضخمية وكذا حيازتها ملعيار مهم من الاستقاللية؛ لذلك اهتم هذا البحث بعرض أربع قواعد إستراتيجية 

الاستهداف النقدي، تثبيت سعر الصرف، استهداف التضخم و كذا السياسة : مارستها السلطات النقدية وهي

ن أي مثبت اسمي صريح، حيث استطاعت من خاللها أن تبلغ هدف استقرار ألاسعار و لكن في ظل النقدية من دو 

 .شروط معينة تبرز فعالية السياسة النقدية في املدى القصير، املتوسط و الطويل

 في معدالت ألاسعار منذ عام 
ً
 كبيرا

ً
 إلى الوقت الحاضر بسبب عدم استقرار الوضع ٣٠٠٢و شهد العراق ارتفاعا

السياس ي والاقتصادي في العراق، لذلك تطلب من البنك املركزي العراقي ان يتبنى سياسة نقدية فعالة ملواجهة 

ومن هنا هدفت هذه الدراسة إلى . الارتفاع الحاصل في ألاسعار وتحديد اثاره السلبية على الوضع الاقتصادي في البلد

 .لعراقي الذي يعاني من ارتفاع كبير في الاسعارإمكانية تطبيق سياسة استهداف التضخم في الاقتصاد ا

 في تحقيق معدالت نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي 
ً
 ومتميزا

ً
 فاعال

ً
لعب السياسة النقدية دورا

 من . وباالخص الحد من ظاهرة التضخم
ً
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصا

تحقيق استقرار نقدي، املحافظة على قيمة )ف على الاغراض املنصوص عليها في التشريعات وتشمل خالل التعر 

 العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق املالية والنقدية، 

 نجد في (استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي
ً
مع مالحظة وجود اولويات لالهداف املعلنة فمثال

يات املتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك املركزي حدد الهدف الرئيس ي وهو املحافظة على الوال 

، اما في املانيا فإن هدف السياسة النقدية 
ً
 ودوليا

ً
استقرار قيمة العملة واملحافظة على استقرار النظام املالي محليا

التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل ان عملية . ينصب على تحقيق استقرار الاسعار

العجز في ميزان املدفوعات او عجز امليزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة املديونية وتظهر الكثير من الادبيات 

مهمة السياسة  وبالرغم من تطور . الاقتصادية اهمية الدور املتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي

 نهائية واحدة 
ً
النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة املالية في عدد من املجاالت ألن السياسيتين تستهدفان اهدافا

 هدف مالي مثل الدين العام
ً
 ان هدف السياسة النقدية يكون احيانا

ً
. ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضا

 السياسة املالية
ً
الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى  وقد تسعى احيانا

عند القاء الضوء على . اجراءات مكملة من قبل السياسة املالية تكملها وال تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي

الة بنسبة عالية تفوق ما واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان املشكلة الرئيسية املطروحة هي وجود بط

اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت % 2حددته الامم املتحدة في نسبة املقبولة من البطالة والتي حددت بـ 

وفق تقديرات وزارة التخطيط % ٢٠الحد املعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 

رقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في وبغض النظر عن هذه الا . وألانماء

وهذه داللة %(  ٠3)٣٠٠٣مستوى الاسعار على سبيل املثال بلغت نسبة التضخم في املستوى العام لالسعار عام 

 .واضحة بأن التضخم املوجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح 
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 من املخاطر املصرفيةدور نظم املعلومات في الحد 

 

 نشأت مجيد نشأت. م. م              رفل محمد خلف     

 

 :املستخلص 

تعد نظم املعلومات من أهم التطورات الفكرية املعاصرة ، ومدخل جديد هدفه ألاساس ي دراسة ألاعمال 

ي تعتمد على املوجودات املنظمية ، ولكن سرعان ما تعاظم دورها املؤثر في بناء ميزة تنافسية وإدامتها ، والت

 .الفكرية ، ورأس املال الفكري والاستثمار فيه وهذا بدوره يعزز إلابداع املستمر 

إن نظم املعلومات  وحدها ليست ذات فائدة تذكر دون وجود فعل لإلدارة التي تحولها عبر التطبيق إلى أداة 

من خالل تعزيز سلوك املصارف نفسها  للتنافس من خالل مساهمتها في تعزيز إلابداع في املصارف ، وذلك

بتبنيها لشتى إلابداع العلمي  وإلاداري وخاصة نحن نعيش اليوم في عالم متغير محفوف بالشك وتقلبات 

وقد خلق هذا العصر جيل جديد من املنظمات التي اعتمدت نظم املعلومات . السوق واملنافسة الشديدة

حدي الاستراتيجي الذي يواجه منظمات الاعمال هو قدرتها على وبات الت. والخبرة أساس لتفوقها التنافس ي

امتالك تلك النظم  النها أصبحت املورد الاستراتيجي ألاكثر أهمية لها وأصبحت هذه املنظمات تدرك إن 

بقائها في طليعة املنافسة وبناء ميزة تنافسية مستديمة سيتحقق عندما تمتلك نظم معلومات متطورة  أكثر 

وتعد انظمة املعلومات املصرفية  الخاصة بالقطاع املصرفي  جزء من ادارة املصرف التي . امن منافسيه

وان بناء مثل هذا النظام سيوفر  للمنظمة  معلومات بمتغيرات . تتعامل مع متغيرات السوق بشكل مباشر

ألن . لتقليدية السوق مما سيجعل قدرتها أكبر على اقتناص الفرص السوقية والتعامل مع متغيراتها غير ا

هذه الانظمة ستكون معتمدة باألساس على قدرة املنظمة بأألحاطة واملعرفة بالظروف البيئية للمصارف 

واملنافسين وتوجهات السوق واملعرفة بالزبائن وبالتالي فأن قدرة املنظمة في تفسير معلومات السوق ودراسة 

ما يزيد من قدرتها في امتالك امليزة التنافسية التي متغيراته والتعامل معها ستكون افضل بكثير من غيرها م

 .تجعلها في طليعة املتنافسين في سوقها املستهدف 

لذا فأن التحدي الحقيقي للمصارف يكمن في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى مما تملكه من مهارات 

ة لهؤالء والتي اكتسبت من حقيقية للعاملين في أداة التسويق لديها التي تمثل املعرفة الضاهرة والضمني

خالل التعامل مع متغيرات السوق وكيف يمكنها تقييم وتكييف هذه املعرفة باالتجاهات التي يتطلبها التغير 

في أبعاد املنافسة من خالل تحقيق تدفق مستمر للمزايا التنافسية يالئم هذا التغير والعمل على جعل قدرة 

في ألاقسام واملناطق املختلفة مما سيعزز القدرة على اقتناص الفرص تبادل املعلومات والتشارك بها متاحة 

السوقية والتعامل مع الزبون بتفاعل حقيقي أمال بالحصول على مديات كبيرة من رضاه ووالءه وبالتالي 

 .الحصول على املكانة التنافسية في ذهن الزبون 
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 دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة في عملية التنمية

 

 سحر كامل . م. ا     مصطفى محي حسين                        

 

 :املستخلص

واجه القطاع الصناعي تغييرات مهمة تمثلت في تغيير سياسة الدولة باالتجاه نحو خصخصة املشاريع 

الصناعية واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن القطاع الصناعي الخاص غير قادر 

تغطية حاجة السوق املحلية من السلع الصناعية املختلفة التي زاد الطلب عليها بعد تحسن الوضع على 

املعاش ي الامر الذي الى قاد الى عملية استيراد عشوائي للسلع ادت الى اغراق السوق املحلية بالسلع 

عديد من املعوقات التي ويرجع السبب في ذلك الى ان املشاريع الصغيرة واملتوسطة تعاني من ال. املستوردة

تحول دون تطوير عملها وهذه الدراسة ستركز على مقترحات معالجة املشاكل التي تعاني منها هذه املشاريع 

   .                                                                                                                  وتدفع بها لتطوير ادائها
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 دور املصارف التجارية في معالجة الازمة املالية

 

 بيداء بهجت .زهراء عبدالوهاب عبدالستار     م

 

 : املستخلص

ان املصرف التجاري يعرف  بمنشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة  

الجمهور أو منشآت ألاعمال أو الدولة لغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق 

متنوعة ومختلفة  مالية محددة ،  يسعى املصرف التجاري إلى ممارسة العديد من الوظائف وتقديم خدمات

، ومن أبرز هذه الوظائف هي تقديم خدمات استشارية للمتعاملين وادخار املناسبات و البطاقة الائتمانية 

املساهمة في تمويل .   قبول الودائع التي قد تكون بعضها تحت الطلب وبعضها ألجل محدد وودائع إدخارية 

تقديم خدمات استثمارية . ن بصيغ مختلفة مشروعات التنمية وذلك من خالل منح القروض والائتما

التحصيل من الغير نيابة عن . متعددة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وكيفية إدارة ألاعمال 

 .الزبون وتسديد املستحقات املترتبة بذمته 

في عدد من  وان ألازمة املالية هي اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه الخيار 

أوهي حالة عصبية مفزعة مولة تضغط على ألاعصاب . املؤسسات املالية تمتد آثاره إلى القطاعات ألاخرى 

 وتشل الفكر وتحجب الرؤيا وهيه ع انواع منها ازمة مصرفية وازمة الاسواق املال وازمة العمالء   

ة واملالية و عدم الاستقرار الاقتصادي واسباب الازمة عديدة منها اختالل التوازن بين ألانشطة إلانتاجي

 الكلي و اضطرابات القطاع املالي سیاسات سعر الصرف وغيرها 

ومثال على الازمة املالية هي الازمة املاليه العاملية واهم سبب رئيس ي في حدوث الازمة يتمثل القروض 

مجموعة من الخطوات الضرورية املصرفية املتعثرة  وإجراءات مواجهة ألازمة املالية الراهنة هي اتخاذ 

الكفيلة بسالمة أسواق املال وإلاقتراض وضمن حصول املصارف وغيرها من املؤسسات املالية على السيولة 

وضمان قدرة املصارف واملوسسات على الحصول على ألاموال من املصادر العامة . النقدية التي تحتاجها

 .سماح لها بمواصلة إلاقراض والخاصة بكميات كافية إلعادة ثقة ألاسواق ولل
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 البعد التنموي للنشاط املصرفي

 

  هجير عدنان .د. أرشا رحيم محمد      

 :المستخلص

يتضح لنا بعد هذه الدراسة أن موضوع دور املصارف في التنمية والقروض املصرفية ودورها في تمويل 

يهتم بدراسة التنمية من الجانب القاعدي مشاريع التنمية، انه موضوع جدير بالدراسة والاهتمام كونه 

املحلي، والتنمية تعتمد عمى مبدأ استثمار جهود ألافراد واملواطنين في الكشف عن املشاكل التي تعاني منها 

منطقتهم وإيجاد الحلول املناسبة لهذه املشاكل في ظل دعم الهيئات املركزية بغية تحقيق تنمية وطنية 

ال يمكن تحقيق تنمية صحيحة دون وجود تمويل محلي قوي، لذلك فالحاجة شاملة، كما اتضح لنا أنه 

ماسة إلى املوارد املالية بشكل مستمر ومتزايد ومتجدد من أجل تحقيق أهدافها بأكبر كفاءة ممكنة، مما 

 .يعمق التنمية املحلية ويزيد من معدالتها

 في عملية التنمية الاقتصاد
ً
 هاما

ً
ية من خالل مهمته الاساسية كوسيط بين يلعب القطاع املصرفي دورا

فعن طريق الايداعات املالية املختلفة يقوم القطاع املصرفي على حشد املدخرات . املدخرين واملستثمرين

ومن ثم تحويلها أو توفير املوارد املالية للمستثمرين إلقامة مشاريع انتاج سلعية او خدمية جديدة أو التوسع 

يترتب على زيادة إلانفاق الاستثماري توسيع قاعدة إلانتاج وإيجاد الظروف  في املشاريع القائمة حيث

يقوم القطاع املصرفي بلعب دور حاسم في . املناسبة الستيعاب أعداد متزايدة من املواطنين في سوق العمل

نقدي تحقيق أهداف السياسات النقدية التي يقرها البنك املركزي وعلى رأسها املحافظة على الاستقرار ال

وزيادة مستوى التشغيل وذلك عبر تعزيز الاتجاهات التي تخدم هذه السياسات والتي بدورها تساهم في 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد

وقد تبين لنا أن القروض والتسهيالت الائتمانية تساهم بشكل ملحوظ في رفع معدالت التنمية املحلية ودفع 

خالل الاهتمام بجميع القطاعات، فهي تعتبر ألاداة املحورية للتخفيف من  عجلتها نحو ألامام، وذلك من

حدة البطالة والرفع من مستوى العمل، وعليه يمكن القول أن قوة الهيئات والتنظيمات املحلية في الدولة 

ة بأكبر تقاس بمدى إمكانية تحقيق التنمية املحلية وأهدافها باالعتماد الذاتي عمى املوارد املحلية الذاتي

 .درجة ممكنة

سياسة إلاقراض تتمثل في املبادئ وألاسس التي تتبعها املصارف للتأكد من سالمة القروض التي تمنحها 

 دائم للتدفق 
ً
 نقديا

ً
لتوفير الرقابة املستمرة على عملية إلاقراض في مراحلها املختلفة، والقروض تمثل تيارا

ية واملادية واملعنوية للمجتمع املحلي وتؤدي إلى املحافظة على ووسيمة حضارية لصيانة وتنمية املوارد البشر 

 .استمرارية عملية التنمية املحلية الشاملة
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 تقيم السيولة املصرفيه للمصارف العراقية

 

 د بالل نوري سعيد.م.ا مريم حسين محسن      

 

  املستخلص

املتخصصين بالعلوم املالية وتنبع يحتل موضوع السيولة حيزا مهما على صعيد املصارف ويحظى باهتمام 

أهمية املوضوع من احتياج املصارف الى السيولة ملواجهة الالتزامات املالية املتمثلة بسحوبات املودعين 

وطلبات القروض للمستثمرين ، اذ ان مثل هذه الاحتياجات مستمره لذا يجب أن تكون املصارف مستعده 

لوقت الذي تقوم فيه املصارف بالدفع نقدا لطلبات السحب على دائما ملواجهة مثل هذه الطلبات ، ففي ا

والخبره العملية . بعض الحسابات يقوم عمالء آخرون بااليداع والاضافة الى ارصدتهم لذى املصرف 

للمصرف تمكنهم من معرفة نمط السحب والايداع فقد يكون اسبوعيا او شهريا أو سنويا ، بحيث يستطيع 

ومن هنا يأتي أهمية موضوع .ه توقع تلك التغيرات فيحدد نمط التغيرات املتوقعة املصرف بخبرته وتجارب

وتم اخذ مؤشرات السيولة حيث تم . السيولة املصرفية وما تشكله من دور رئيس ي في تقييم أداء املصرفي

ات من استخراج نسبة الرصيد النقدي ونسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة القانونيه تم اخذ البيان

الشركات املدرجة في هيئة ألاوراق املاليه للسوق النظامي حيث تم اختيار مصرف بغداد ومصرف املتحد 

الى      ٣٠٠2لالستثمار وذلك العتمادهم املعاير الدولية كذلك تم اختيار الفتره الزمنية للسنوات من   

ياسا باملصرف املتحد وفق هيئة ومن خالل النتائج تبين ان مصرف بغداد  الاكثر سيولة ق      ٣٠٠3

 بمصرف 
ً
ألاوراق املالية ، حيث اعطى صورة واضحة الرؤية حول نهج او سياسة مصرف بغداد قياسا

املتحد لالستثمار في اعتماده على جوانب السيولة التي تحمل الضمان وسرعة التحويل الى نقد في حاالت 

ئ او اي ظروف يتحتم على املصرف توفير سيولته الحرجة التي يتعرض لها أي مصرف جراء السحب املفاج

وان اهم ما تم التوصل اليه من هذا البحث . للزبائن واملودعين لكي يعرضه الى مشاكل عسر السيولة وغيرها

ان استخدام مؤشرات السيولة في تقييم السيولة املصرفية يعطي صورة واقعية عن أداء املصرفين وقدرته 

يوضح ماهي املعوقات واملشكالت التي يعاني منها املصرف وبالتالي امكانية البحث  على تلبية التزاماته كما

وجاء في اهم التوصيات يجب زيادة ثقة كل من السلطات الرقابية . عن الحلول املناسبة لتلك املشكالت 

واملودعين من خالل املحافظة على سيولة بنسبة معينة في املصرف ، وكذلك املحافظة على بعض 

ويجبعلى املصارف إلاهتمام . ستثمارات املالية شبه السائلة لضمان عدم التعرض إلى أي أزمة سيولة إلا 

الجاد بالتطورات الحديثة في النشاط املصرفي وضرورة أن تكون لإلدارة استراتيجية لزيادة القدرات 

 .واملهارات من أجل تعزيز القوة التنافسية لها 
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 للعراق العامة املوازنة في العجز سد وأساليب طرائق

 

 إبراهيم الحافظ عبد علي د .أ          مجيد حميد رسل

 

 :املستخلص

 على والتعرف للدولة العامة املوازنة منه تعاني التي املالي العجز على الضوء تسليط الى الدراسة هذه تهدف

 الواقع دراسة في ذلك ولتحقيق. العامة املوازنة وتطوير العجز ملعالجة مقترحات وضع وامكانبة أسبابه

 أسلوب اتباع الى ،باإلضافة واراء أفكار من طرحه تم ما لتأييد الرسمية املالية التقارير من بالعديد باالستعانة

 .الرسمية والوثائق والدراسات وألاجنبية العربية املكتبية املصادر الى يستند ،الذي النظرية الدراسة

 لتقويم خصص فقد الثاني املبحث اما للدراسة، العام لألطار أولها خصص مباحث خمس الدراسة تضمنت

 واسبابه املوازنة عجز مفهوم الثالث املبحث وتناول  ، العراق في للدولة العامة املوازنة واعداد تخطيط أسس

  النظري  الجانب والرابع ، بالعراق معالجته وطرق 
ً
 توصلت التي والتوصيات الاستنتاجات اهم عرض تم واخيرا

 . الدراسة اليها

  وهناك
ً
  اتجاها

ً
 على الجارية التشغيلية وخاصة العامة النفقات زيادة بسبب العراقية املوازنة عجر في تصاعديا

 العامة إلايرادات مصادر حصيلة على املهيمن هي النفطي القطاع إيرادات وتستمر الاستثمارية النفقات حساب

 مساهمتها زالت فما العام القطاع مؤسسات من املتحصلة إلايرادات او والجمارك الضرائب إيرادات اما ألاخرى 

 . العامة إلايرادات مجمل في قليلة

 واليراعي والتفاوض ي التاريخي املعيار على يعتمد الذي لها املرافقة والاسس البنود بموازنة املستمر والتمسك

 تنفيذ الى سيقود الاقتصادي والقطاع للدولة إلاداري  الجهاز لوحدات النفقات تخصيص عند ألاولوية طلبات

  وسيقود سيئة موازنة
ً
 .املواطنين الحتياجات والاستجابة أهدافها تحقيق في الحكومة فشل الى حتما
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 التجارية املصارف في لإلفصاح كأداة داللتها مدى و املالية القوائم

 

 سلمان محمد. م                محمد اياد محمد

 

 املستخلص

 وضعها ساملة على الحكم في الرئيسية املؤشرات أهم من مالية مؤسسة أو للبنك الختامية املالية القوائم تعد

 املختلفة القرارات اتخاذ في تساعد الختامية املعلومات هذه أن حيث بإلتزاماتها، الوفاء على قدرتها ومدى املالي

 ال إذ ألاعمال، مجال في أساس ي عنصر املعلومات تعتبر. غاياتهم وتباين اختالفهم على منها املستفيدين قبل من

 الاقتصاد وحالة والاستثمارات العمالء عن كافية معلومات غياب في نشاطه يمارس أن تجاري  للبنك يمكن

 لديه الودائع حجم وزيادة العمالء جذب على البنك قدرة أن كما. املخاطر وحجم به املحيطة البيئة وطبيعة

 . املالية تقاريره في الصادرة املعلومات في العمالء قبل من الثقة درجة على تعتمد

 البيانات تقديم يتطلب املبدأ هذ أن حيث املحاسبية، املبادئ صف في املحاسبي إلافصاح البعض يضع

 وكغيره التخمين، عملية في الدخول  دون  معرفة على مبني قرار إلى الوصول  من ملستخدميها تسمح التي املعلومان

 تأكيد وبالتالي املالية، القوائم مستخدمين  خدمة الى ألاولى بالدرجة املبدأ هذا يهدف املحاسبية املبادئ من

 . عام إطار ضمن  املحاسبية، إلاعالمية الوظيفة

 وضع ذلك ويستلزم محاسبية، غير معلومات إضافة إلى والتفسير التوضيح مجرد من تحول  إلافصاح وإن

 التي املوضوعية ألاسس تحديد إلى باإلضافة ، املعلومات هذه مثل في والدقة ألامانة تكفل التي العلمية املعايير

  عليها الارتكاز يمكن
ً
 .البحـتة الشخصية للتصورات تركها من بدال

 أدى املالية القوائم ومضمون  بشكل يتعمق فيما املختلفة ألاطراف مصالح تطابق وعدم تجانس عدم وكذلك

 البيانات إعداد عن مسؤول كطرف املنشأة فإدارة القوائم، لهذه خاللها من  ينظرون التي الزاوية اختالف إلى

 إلافصاح إلى ألاعمال رجال وينظر الحسابات، مدققي نظرة مع تتطابق ال قد زاوية من إلافصاح إلى تنظر

 طرف كل ينظر وبالتالي وإلاشراف، الرقابة جهات خاللها من تنظر التي تلك عن تختلف زاوية من املحاسبي

 مصلحته و هدفه تحقق التي الجهة من باإلفصاح يطالب
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 العراق سوق  في تطبيقية دراسة:  املالية الاوراق دوران معدل زيادة في الالكتروني التداول  دور 

 املالية لألوراق

 نعمة حسين نغم. د.أ                 حسين علي حيدر

 :املستخلص

 من العمليه انتقال إلى ادت كبيره بتطورات املنظمه ألاسواق في املالية ألاوراق التداول  عمليه مرت : الالكتروني التداول 

 التكنولوجيا على الكامل الاعتماد إلى املناداه بأسلوب املالية ألاوراق ألاسعار عن والاعالن اليدويه والتسويه التسجيل

 وشراء بيع عمليه في الاخرى  والتقنيات الالكترونيه الحاسبه استخدام يعني مفهومه إلالكتروني التداول  فإن املتقدمه

 السيوله توفير الى التداول  يهدف إلانترنت عبر تكون  أي املالي السوق  مبنى إلى املستثمر لحضور  الحاجه دون  ألاسهم

 التداول  لقواعد رئيسيا هدفا ألاسعار اكتشاف يعد ألاسعار اكتشاف وكذالك واملشترين البائعين من عدد اكبر لجذب

 وقت بأقل أسعارها في املالية ألاوراق عن الجديده املعلومات دمج حيث من كفاءة اكثر السوق  يجعل النه الالكتروني

 املعامالت تكاليف من والحد البشريه الوساطه من الحد في يسهم إلالكتروني التداول  نظام خصائص حيث ومن ممكن

 على طرا الذي املعلوماتي التطور  حيث والشراء البيع ألمور  التلقائيه املقابله خالل من الصفقات تنفيذ سرعه وكذالك

 إدارة تحدده مكان في والطلب للعرض املادي الاجتماع يتطلب الذي للسوق  التقليدي املفهوم غير التداول  عمليات

 سوق  وأصبح املكان اعتبار دون  والطلب العرض اجتماع إلانترنت عبر التداول  أصبح بينما معين زمان وفي السوق 

 .جغرافيا املتباعدين املتداولين من العديد من املكون  السوق  املالية ألاوراق

 والقيام سعره يرتفع حتى الانتظار ثم عليه املتداول  املنتج شراء هو للتداول  الاساس املبدأ إلانترنت عبر التداول  اليه ان

 التجارية التبادل عمليات فيها يتم حيث البورصه هي التداول  عن على مثال فافضل السعر فرق  من والاستفادة ببيعه

 ثالث توفر البد إلالكتروني التداول  لبرامج الامثل فيها الاستخدام وتشتري  تباع التي ألاشياء حيث والشراء البيع اي

 هي إلانترنت عبر للتداول  املخاطر انواع.   (إلالكتروني السمسار/ انترنيت شبكه/ حاسوب جهاز) وهي اساسيه عناصر

 . (املالية ألاوراق في الاستثمار مخاطر/ باألسهم التالعب/ الهاكرز  املتسللين)

 ألاوراق شراء او بيع اليجوز  العامه القواعد حسب إلانترنت شبكه عبر املستمر التعامالت على الرقابه أحكام ناحيه من

 من وتنفيذها والشراء البيع أوامر إدخال للمستثمر يجوز  القاعده هذه على واستنادا مالي وسيط خالل من الا املالية

 . املستثمر إلى الوسيط يمنحه الذي التداول  نظام خالل

 لتطوير مواكبه شامله وموثوقه أمنه محسوبيه بيئه لتوفير املاليه لألوراق العراق سوق  يسعى الاستنتاجات اهم 

 وسائل وانجح أحدث وتوفير ابتكار على املاليه لألوراق العراق سوق  تحرص وكذالك املستخدمين لكافه السوق  خدمات

 على وحثهم التداول  حركه على الاطالع من وتمكينهم وجدو أينما املستثمرين إلى املعلومه إيصال أجل من التكنولوجيا

 بشكل تحسنت قد املاليه لألوراق العراق سوق  في التداول  مؤشر أن كما املختلفه الاستثمارات وتشجيع الاستثمار

 زياده خالل من املاليه العراق بورصه كفاءه في الالمركزيه  أثرت وكذالك إلالكتروني التداول  استخدام بعد ملحوظ

 . املاليه ألاوراق تداول  سرعه

 املالية ألاوراق لتداول  حركه وتنشيط تفعيل في ساعد إلانترنت شبكه عبر إلالكتروني التداول  اهميه تبرز وكذالك

 وكذالك املاليه لألوراق الاقتصادي سوق  من ورفع اقتصاديه نتيجه وتحقيق الوطني الاقتصاد على ايجابا ونعكست

 ألاوراق التداول  امكانيات يتيح متكامل تقني فني نظام بتهيئه املاليه لألوراق العراق سوق  في املعنيه الجهات قيام

  متضمنا إلانترنت شبكه عبر السوق  هذه في وألادوات
ً
 نفسه الوقت وفي الوسطاء لدى املعلومات نظم على رقابيه نظاما

 .خصوصا إلانترنت شبكه عبر املستثمرين تعامالت على رقابيه نظام
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 الاصالح وآفاق الواقع إشكاليات بين واملصرفي املالي القطاع

 

 مشرف فريال .م.ا       جاسم            الزهرة عبد حسين

 

 املستخلص

 العراق صعيد على ليس لتخلفه نتيجة املالية للسياسة كبيرة تحدية العراقي املصرفي القطاع إصالح يعد

 الدولي النقد صندوق  به قام إلحصاء فوفقا أفريقيا وشمال ألاوسط صعيدالشرق  من الرغم على أنه فحسب

 معايير توفر عدم عن فضال  ، مصرفي حساب لديهم ليس العالم في السكان من٪ 2٠ من أكثر ٣٠٠٢ عام

 الشمول  سياسات إلى وافتقارها الودائع على تأمين شركات وجود وعدم املصرفية الرقابة فاعلية وعدم التدقيق

 واملدخرات املصرفية الحسابات تشمل التي املالية الخدمات من  شاملة تقديم تقديم من يمكن والتي املالي

 وتعزيز املستهلك حماية عن فضال التقاعد وخطط العقارية والرهون  التمويلي والتأجير ألاجل قصيرة وقروض

 املالي القطاع إصالح إجراء بات لذا  واملالي املصرفي النظام في الثقة انعدام يدعم ذلك كل.  املالية القدرة

 التدقيق وإطار البشرية املوارد حيث من للمصارف التنظيمي الهيكل إعادة خالل من وذلك ، واملصرفي

 ألاسواق فتح عن فضال ، املصرفية والرقابة املخاطر وإدارة املعلومات وتكنولوجيا التحتية والبنية واملحاسبة

 على ركز ألاصالحات بتلك القيام محاولة من البحث هذا أهمية وتأتي.  التنافسية امليزة لتحقيق املصارف أمام

 هروب ظاهرة من والحد املحلية املدخرات حشد لغرض املصرفية الصناعة طبيعة في كبيرة تغيرات أحداث

 الداخل إلى ألاجنبي الاستثمار تدفقات من جزء جنب إمكانية عن فضال الخارج إلى املال رأس
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أهمية  دراسة العوامل املؤثر على استقاللية وحيادية املدقق الخارجي في  تحسين عملية 

 التدقيق الشاملة

 علي قاسم العبيدي. د.ياسر سعد جاسم                  م

 

 :املستخلص 

أحد أهم مؤشرات نجاح عملية الرقابة والتدقيق املتمثلة باملدقق الخارجي من  لقد تناولت هذه الدراسة

ومن أجل تحقيق . خالل تسليط الضوء على كل العوامل التي تؤثر أو قد تؤثر على حيادية هذا املدقق

أهداف الدراسة تم الاعتماد على نتائج استجواب مجموعة من املختصين في العمل الرقابي من أجل 

لك العوامل بشقيها الداخلي والخارجي وتحليل تلك النتائج باالعتماد على مجموعة من ألادوات تشخيص ت

 .إلاحصائية

ولقد اختتمت هذه الدراسة بسلسلة من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في الارتقاء في 

ك منظمات ألاعمال الدور العمل الرقابي بالشكل الذي يخدم مهام التدقيق الخارجي تمثل أهمها أن تدر 

املحوري الذي يؤديه املدقق الخارجي في حماية موارد تلك املنظمات وضرورة العمل على حماية استقاللية 

ذلك املدقق من كل أشكال الضغوط التي تعيق مهنية وفاعلية أداءه بالنسبة ملنظمات ألاعمال ، باإلضافة 

ستفيدة والعمل على تلبية متطلبات واحتياجاتهم املختلفة إلى ضرورة اهتمام املدقق الخارجي بالجهات امل

من العملية التدقيقية ، كذلك ضرورة التزام املدقق بأخالقيات املهنة وعدم إلاخالل بها تحت اي ضغوط أو 

عالقة مع ادارة الشركة، كذلك ضرورة اهتمام املدقق الخارجي بإبداء الرأي الفني املحايد عن جميع املوارد 

 . بالشركة وعن أي مخالفة للقواعد والقوانين واخالقيات املهنة عند القيام بالعملية التدقيقيةالخاصة 

Abstract  :  

This study examined one of the most important indicators of the success of the control and 

auditing process represented by the external auditor by highlighting all the factors that affect or 

may affect the neutrality of this auditor.  In order to achieve the objectives of the study, the 

results of the interrogation of a group of specialists in the supervisory work were relied upon to 

diagnose these factors, both internally and externally, and to analyze these results using a set of 

statistical tools. 
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This study was concluded with a series of conclusions and recommendations that can contribute 

to advancement in  The supervisory work in a form that serves the tasks of the external audit , the 

most important of which is that business organizations recognize the pivotal role that the 

external auditor plays in protecting the resources of these organizations and the need to work to 

protect the independence of that auditor from all forms of pressures that impede professionalism 

and effectiveness in performing it for business organizations , In addition to the need for the 

external auditor to look after the beneficiaries and work to meet the different requirements and 

needs of the auditing process, as well as the need for the auditor to adhere to the ethics of the 

profession and not to violate it under any pressure or relationship with the management of the 

company, Likewise, the external auditor should be concerned with expressing a neutral technical 

opinion on all the company's resources and any violation of the rules, laws and professional 

ethics while conducting the auditing process. 
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 فاعلية التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات

The effectiveness of internal audit in corporate governance 
 

 نجالء سادة حسون . د.م                  نور عماد فليح 
 

 املستخلص

ان دور التدقيق الداخلي كأحد أبرز وسائل تحقيق مفهوم حوكمة الشركات إضافة الى مفهوم حوكمة 

 الشركات والتدقيق الداخلي وكذلك  مفهوم حوكمة الشركات يحظى بأهمية 
ً
كبيرة في الوقت الحاضر وايضا

أهمية التدقيق الداخلي في كونه احد الاسس التي يرتكز عليها مفهوم حوكمة الشركات الذي يساعد في 

 .فحص وتقويم الانشطة وصحة سياسات الادارة وصحة تطبيقها

لتي تنعكس على إن التدقيق كمهنة يعتمد على مجموعة من املعايير املتعارف عليهـا وتلقى القبول العام وا

إلاجراءات التي تتبع بصدد القيام بواجبات هـذه املهنة وتهدف معايير التدقيق بشكل عام إلى تحديد الكيفية 

 تعتبر 
ً
التي يتم بها ممارسة وظيفة التـدقيق وتعتبر بمثابة مقياس ملستوى ألاداء املنهي املطلوب منه وايضا

أجزاء تعمل على تفعيل إلامكانات وتوظيف املوارد  حوكمة الشركات بمثابة نظام يتكون من مجموعة

بطريقة فعالة، ومن خالل هذا الّنظام يتم إدارة ورقابة الشركة وتعزيز الشفافية واملساءلة، ويتكون هذا 

 (املدخالت، التشغيل، املخرجات )النظام من ثالث أجزاء هي 

Abstract 

the role of internal audit  as one of the most prominent ways to achieving the concept of 

corporate governance in addition to the concept of corporate governance and internal audit as 

well as the concept of corporate governance is of great importance at the present time and also 

the importance of internal audit in being one of the foundations of the concept of corporate 

governance It helps in examining and evaluating activities, the health of administration policies, 

and the correct application thereof. 

The research reached several conclusions, the most important of which is that auditing as a 

profession depends on a set of recognized standards and has received general acceptance, which 

is reflected in the procedures followed in carrying out the duties of this profession. Auditing 

standards generally aim to determine how the auditing function is practiced and are considered 

as a measure of the level of performance The professional required of it. Also, corporate 

governance is a system that consists of a group of parts that activate capabilities and employ 

resources in an effective way. Through this system, the company is managed and monitored and 

promotes transparency and accountability, and this system consists of three parts  (input, 

operation, output). 
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 أهمية إلايرادات النفطية في إلاقتصاد العراقي

 

 محمد سلمان جاسم. م             كامل سكفان أحمد

 

- :املستخلص 

العراق بلد غني بالنفط على نحو استثنائي ولكن اقتصاده يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة، 

ب، هي من بين الاعلى عامليا، وهو ما يشكل / مليار ٣٤١فاحتياطيات العراق النفطية املثبتة، والتي تبلغ نحو 

ي للنفط التقليدي على مستوى العالم بعد السعودية وايران وتتسم تكاليف استخراج ثالث اكبر احتياط

في ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي  ٣٠٠١النفط بانها بالغة التدني، وساهمت الزيادة في الانتاج منذ عام 

وم بحاجة الى ، ان العراق كما هو معل ٣٠٣١دوالر في عام  ٠١٠٠الى  ٣٠٠٤دوالر في  ٣١٠٠الناتج املحلي من 

كالصناعة والزراعة )اعادة بناء البنى التحتية واعمار ما دمرته الحروب، وانعاش القطاعات الانتاجية 

فضال عن تقادم كثير من املشاريع الصناعية، والتي تحتاج الى اعادة بناء وتحديث، في الوقت ( والخدمات

ت واملصروفات، وعدم كفاية الادخارات لسد نفسه يعاني الاقتصاد العراقي من فجوة كبيرة بين الايرادا

الفجوة بين الاستثمارات املطلوبة، ولم يكن امام العراق خيار آخر اذا ما اراد تنمية جميع قطاعاته 

سوى اللجوء الى الاستثمارات الاجنبية، لتأمين الحد الادنى من املوارد الالزمة، العادة ( الانتاجية والخدمية)

ضرورة ملحة ( الصناعية، والزراعية، والخدمية)جزء من الفوائض النفطية للقطاعات البناء إذ يعد توجيه 

ذات ابعاد استراتيجية واضحة املعالم، وذلك نتيجة الهمية هذه القطاعات وما يوفره من سلع غالبا 

 لالستهالك املحلي، وستظل عوائد تصدير النفط املصدر الاساس في تمويل تنمية قطاعات اقتصاد العراق

اذ يعتمد رخاء العراق على . في املستقبل املنظور بغية خفض الاعتماد على النفط وتزداد يوما بعد يوم

عن وجود احتماالت واسعة لتحقيق اكتشافات جديدة، يمكن لهذه املوارد ان " قطاع الطاقة فيه، فضال

 .تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق

 

Abstract 

Iraq is an exceptionally oil-rich country, but its economy suffers from severe structural 

weaknesses. The strong oil reserves of Iraq , which amount is about 143 billion barrels, are 

among the highest globally, which is considered the third largest conventional oil reserves in the 

world after Saudi Arabia and Iran and  its   Extraction costs of oil is considered extremely low, and 

the increase in production since the year 2003 contributed to the raise of GDP per capita from 

1300 $ in 2004 to 6300 $ in 2013.  Iraq, as is well known, needs to rebuild infrastructure and  
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rebuild what was destroyed by wars, and revive  the productive sectors (such as industry, 

agriculture, and services) as well as the aging of many industrial projects, which need to be rebuilt 

and modernized, at the same time the Iraqi economy suffers from a large gap between revenues 

and expenses, and insufficient savings to bridge the gap between the required investments, and 

Iraq had no other choice  If he wants to develop all of his production and service sectors other 

than resorting to foreign investments, to secure the minimum necessary resources for 

reconstruction,  directing part of the Oil surplus for the industrial, agricultural and service sectors 

is regarded as an urgent necessity with clear strategic dimensions, as a result of the importance of 

these sectors and the goods it often provides for local consumption, and oil export revenues will 

remain the main source in financing the development of Iraq's economy sectors in the 

foreseeable future in order to reduce dependence on oil and this increases day after day .  As the 

prosperity of Iraq depends on the energy sector in it, as well as the presence of vast possibilities to 

achieve new discoveries, these resources can support social and economic development in Iraq. 
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 ترشيد القرارات التشغيلية باستعمال الكلفة املالئمة

 

 جليلة عيدان حليحل. د.أ          حمزة خليل ابراهيم 

 املستخلص 

يعتبر نظام محاسبة التكاليف نظام معلومات يهدف إلى توفير معلومات ذات قيمة ومفيـدة إلدارة    

املؤسسة ملساعدتها في ممارسة وظائفها املختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ قـرارات حيث تحتاج إلادارة إلى 

ا في اتخاذ القرار املناسب معلومات تكلفية دقيقة وسريعة وتتصف بخـصائص معينـة يمكـن الاعتماد عليه

 من مصادر املعلومات في العديد مـن القرارات إلادارية 
ً
 مهما

ً
حيث يشكل نظام معلومات التكاليف مصدرا

مثل قرارات التسعير وتحديد املزيج ألامثـل للمنتجـات وقيـاس تكلفـة العمليات داخل الشركة وتقويم نتائجها 

يث يمكن تزويد إلادارات املختلفة باملعلومات التكلفية املناسبة ولذلك البد من تحديث هذه ألانظمة بح

لعمليات اتخاذ القـرار وتخطـيط التكـاليف والرقابة عليه وجدير بالذكر أن هناك دور كبير يلعبه املحاسبو ن 

 في عملية اتخاذ القرارات وهذا الـدور ال يرقى بطبيعة الحال إلى الدور الذي يقوم به متخذي القرارات

أنفسهم ويستمد املحاسـبون دورهم في عملية اتخاذ القرارات من وظيفتهم ألاساسية وهي توفير املعلومات 

التي في هذه العملية هذا باالضافة الى ان الكثير املديرين يطلبون من املحاسبين تقديم توصيات او 

ت الاعمال العديد من القرارات اقتراحات بشأن القرارات التي ينبغي قبولها أو رفضها عادة ما تتخذ منظما

العادية خالل ممارسة نشاطها ولكن عندما ترغب منظمة ما في اتخاذ قرار تشغيلي معين مثل اضافة خط 

معين او شراءه، قبول او رفض امر انتاجي خاص وغير ذلك من ( او خدمة)انتاجي جديد او الغاءه صنع منتج 

عناصر التكلفة املالئمة لقرار اداري معين وعناصر التكلفة غير القرارات فان هذا يتطلب ضرورة التمييز بين 

املالئمة لكي يساعد الادارة في اتخاذ القرارات الذكية والحكيمة والوصول الى نتائج صحيحة ورشيدة في هذا 

املجال  اذ تعد احدى خطوات عملية اتخاذ القرار هو مقارنة تكاليف بديل معين مع تكاليف البدائل الاخرى 

من املشاكل التي تظهر عند تحقيق ذلك هو ان بعض التكاليف الخاصة ببديل معين قد تكون غير مالئمة و 

التخاذ القرار وعليه فأن هذا يستلزم ضرورة توفير بعض الادوات املهمة التي تستخدم في هذا املجال ومنها 

ئمة والتكاليف غير املالئمة من اجل اجراء التحليل التفاضلي ، حيث انه يساعد في التمييز بين التكاليف املال 

 .استبعاد الاخيرة عن اطار التحليل 

Abstract: 

   The cost accounting system is an information system that aims to provide valuable and useful 

information for the management of the institution to help it in the exercise of its various 

functions of planning, control and taking decisions where the administration needs accurate and 

fast cost information and features specific characteristics that can be relied upon in making the 



جامعة النهرين                                                                                                  / كلية اقتصاديات الاعمال 

 9191-9102   الرقابة املالية واملحاسبية قسم   –مشاريع  تخرج طلبة املرحلة الرابعة 
 

8 
 

appropriate decision where the cost information system is an important source From the sources 

of information in many administrative decisions ، 

such as pricing decisions, determining the optimum mix of products, measuring the cost of 

operations within the company and evaluating their results, therefore, these systems must be 

updated so that different departments can be provided with appropriate cost information for 

decision-making, cost planning and control processes, and it is worth noting that there is a big 

role to play Accountants are in the decision-making process and this role does not naturally rise 

to the role that decision makers themselves play. Accountants derive their role in the decision-

making process from their primary job which is to provide information that is in this process. In 

addition to this, many managers ask accountants to provide recommendations or suggestions 

Regarding decisions to be accepted or rejected Here, business organizations usually make many 

regular decisions during the exercise of their activities, but when an organization wants to make a 

certain operational decision such as adding a new production line or canceling the making or 

buying a specific product (or service), accepting or rejecting a special production order and other 

decisions For this requires the need to distinguish between the elements of the appropriate cost 

for a specific administrative decision and the elements of the inappropriate cost in order to assist 

the administration in making smart and wise decisions and reach correct and rational results in 

this area as one of the steps in the decision-making process is to compare the costs of a particular 

alternative with the costs of other alternatives and problems What appears when achieving this is 

that some costs for a particular alternative may be inappropriate for decision-making, and 

therefore this necessitates the necessity of providing some important tools that are used in this 

field, including conducting differential analysis, as it helps in distinguishing between appropriate 

costs and inappropriate costs for Exclude the latter from the analysis framework. 
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 العالقة بين املدقق الداخلي والخارجي واثرها في الحد من ظاهرة الفساد املالي والاداري 

 

 محمد سلمان جاسم.م               فاطمة محمد كامل محمد

 

 املستخلص

الفساد املالي والاداري وهي عالقة التعاون والتنسيق يناقش هذا البحث احد اهم وسائل الحد من ظاهرة 

استند هذا البحث الى فرضيتين اساسيتين تمثلت الاولى بضعف ،بين املدقق الداخلي واملدقق والخارجي 

عالقة التعاون والتنسيق بين املدقق الداخلي والخارجي التي تؤدي الى ضعف اجراءات الحد وتقليل ظاهرة 

اما الثانية ضعف الجهات التشريعية في تشريع القوانين مما ينعكس على الضعف ،اري الفساد املالي والاد

وتناولت الباحثة مشكلة البحث املتمثلة بوجود ضعف .في تطبيق اساليب الردع من قبل الجهات التدقيقية 

لتحديد طبيعة في العالقة ما بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي لعدم كفاية التشريعات ومعايير التدقيق 

وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ومن بينها عدم  وجود  معيار ، العالقة بينهما 

تـدقیق محلـي بتضمن طبيعـة العالقـة  بـين التدقيق الـداخلي والتدقيق  الخـارجي فما یخص اساليب  منع 

تبانة اتفاق املستجيبين على بعض ظواهر واكتشاف حاالت  الفساد ومعالجتها واظهرت نتائج تحليل الاس

الفساد التي يمكن مكافحتها من خالل التعاون وتعزيز العالقة مابين املدقق الداخلي والخارجي واوصت 

الدراسة بضرورة بنــاء عالقــة إيجابية بــين املــدقق الــداخلي واملــدقق الخــارجي تقــوم علــى أســاس الثقــة 

ؤدي الى تضافر جهود التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق الاهداف بما يعود باملنفعة على املتبادلة مما ي

الوحدة الاقتصادية واصـدار معيار تـدقیق محلــي یتضــمن طبيعـة العالقــة بــين التـدقیق الداخلي والتدقيق  

 .الخارجي وأساليب التعــاون والتنسيق بينهما 

 

Abstract 

This research discusses one of the most important means of limiting the phenomenon of 

financial and administrative corruption, which is the relationship of cooperation and 

coordination between the internal auditor between the internal and external auditor, this 

research was based on two basic assumptions, the first of which was the weak relationship of 

cooperation and coordination between the internal and external auditor that leads to weak 

limitation procedures and reducing the phenomenon of corruption  Financial and administrative 

As for the second weakness of the legislative bodies in the legislation of laws, which is reflected in 

the weakness in the application of deterrence methods by auditing bodies.  The researcher  
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addressed the research problem represented by a weakness in the relationship between the 

internal and external auditors due to insufficient legislation and auditing standards to determine 

the nature of the relationship between them, and the research concluded a set of conclusions and 

recommendations, including the lack of a local audit standard that includes the nature of the 

relationship between internal and external audits in terms of methods  Preventing, discovering 

and dealing with corruption cases. The results of the questionnaire analysis showed respondents 

agreeing on some phenomena of corruption that can be combated through cooperation and 

strengthening the relationship between the internal and external auditors. The study 

recommended the need to build a positive relationship between the internal and external 

auditors based on mutual trust, which leads to synergy of cooperation efforts  And coordination 

between them to achieve the goals in a way that benefits the economic unit and issuing an 

accurate local standard that includes the nature of the relationship between internal and external 

auditing and methods of cooperation and coordination between them 
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اثر عملية الافصاح املحاسبي الشامل عن املوجودات غير امللموسة في تدعيم املوقف 

 التنافس ي ملنظمات الاعمال

علي قاسم. د .م           بهاء حسين محمد  

 

 ستخلص امل

يناقش هذا البحث دور الاصول غير امللموسة في تدعيم قوة التنافس بين منظمات الاعمال وتفاوت قدرات  

منظمات الاعمال على استخدام الاصول غير امللموسة في تدعيم القدرة التنافسية نتيجة عدم اعتماد اغلب 

ر متطلبات الزبائن وتحقيق املنظمات على عدم الافصاح املحاسبي وعدم توفر السيولة الكافية في توفي

مخاطر السيولة هي أحد املواضيع املهمة في لدى منظمات الاعمال التي تخص املصارف ان  ، الارباح 

والاسواق وبيئة العمل  ، وشغلها الشاغل في عملها اليومي نتيجة احتكاكها بالزبائن فقد تخسر الشركات  

، أو عدم إمكانية تلبية طلباتهم بالوقت املناسب او عدم  عددا من زبائنه نتيجة عدم توفر السيولة الكافية

كسب زبائن جديد نتيجة لعدم الترويج او تحديث اساليب العرض والدعاية وفي ظل التطور العلمي 

وهنا يأتي دور الاصول غير امللموسة  باستخدام الافصاح املحاسبي عن البيانات والقوائم .. والتكنلوجي 

 .لموس في قدرته على تدعيم التنافس بين املنظمات  املالية لألصل غير امل

Abstract  

    This research discusses the role of intangible assets in strengthening the strength of 

competition between business organizations and the varying capabilities of business 

organizations to use intangible assets in strengthening competitiveness as a result of the failure 

of most organizations to rely on lack of accounting disclosure and lack of sufficient liquidity in 

providing customers' requirements and achieving profits، 

       Liquidity risk is one of the important topics in the business organizations that concern banks, 

markets and the work environment, and the concern it occupies in its daily work as a result of 

friction with customers, companies may lose a number of its clients due to lack of sufficient 

liquidity, or the inability to meet their requests in a timely manner or failure to gain new 

customers As a result of not promoting or updating the methods of display and advertising in 

light of the scientific and technological development .. Here comes the role of intangible assets 

using accounting disclosure of data and financial statements of the intangible asset in its ability to 

strengthen competition between organizations. 
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 الابداع املحاسبي من خالل معايير املحاسبة الدولية

 

 نجالء سادة حسون . د.م          علوانعادل حميد 

 

 املستخلص

يهدف هذا البحث الى الوقوف على مختلف أساليب املحاسبة الابداعية التي يمكن إستخدامها للتالعب في 

حيث يكتس ي  .القوائم املالية وهذا في ظل التغيرات الجديدة التي اضحت تسود البيئة املحاسبية العاملية

إلسباب تتقدمها ممارسة  غة بالنظر الى ما حدث ويحدث من إنهيارات لشركات كبرى،هذا املوضوع أهمية بال

وقد خلص هذا البحث الى أن ممارسة أساليب املحاسبة  .املحاسبة الابداعية في عرض القوائم املالية

فة من الابداعية يتم من خالل استغالل الثغرات املوجودة في معايير املحاسبة الدولية لتحقيق أهداف مختل

 .خالل اظهار نتائج التمثل حقيقة القوائم املالية للشركات

 

Abstract 

This research aims to identify the various creative accounting techniques that can be used to 

manipulate in balance sheets, this is under the new changes that have become prevalent in the 

global accounting environment. This is of great importance given the collapse of major 

companies, For reasons that are advanced by the presentation of financial statements. This 

research concluded that creative accounting practices were done by exploiting gaps in the 

international Accounting Standards To achieve different goals by showing results that not really 

corporating with the balance sheets . 
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 دور الرقابة الداخلية في تحقيق عدالة التحاسب الضريبي

 الشافعيعالء حسين . م          سيرين منذر طارق 

 :املستخلص 

ملا تتضمنه من خطة ، ان للنظام الرقابة الداخلية اهمية خاصة في تحقيق عدالة التحاسب الضريبي 

ووسائل واجراءات ومقومات تهدف عن طريقها الى ضمان اتباع السياسات وتنفيذ الخطط ، تنظيمية 

وتسعى الانظمة ، عمل أي نظام ضريبي تعتبر العدالة الضريبية من اهم املشاكل التي تواجه . املوضوعة 

الضريبية من خالل الطرق والاساليب املتنوعة في نظام الرقابة الداخلي الوصول الى العدالة الضريبية من 

خالل دراسة وسائل الرقابة الداخلية املتاحة وابراز اهمية هذه الوسائل من خالل ما تقدمه من اهمية الى 

حيث تساهم وسائل الرقابة الداخلية بتوفير ، عملية التحاسب الضريبي الادارة الضريبية لغرض انجاز 

ان لإلدارة الضریبیة دور : واسفر البحث عن جملة من الاستنتاجات ابرزها ، املعلومات الدقيقة واملوثوقة 

فعال في تحقيق عدالة التحاسب لضريبي ، عن طریق دورها في تطبیق النظام الضریبي، وتنفیذ العمل 

لقواعد القانونیة للضریبة، و للرقابة الداخلیة دور مهم في تحسين اداء هذه الادارة بالضبط الجید ضمن ا

ضرورة اعتماد ادارات :  ومن اهم التوصيات . لوظائفها، وتأكید الالتزام بالقوانين وألانظمة والتعلیمات 

العملیة السلیمة واملتطورة التي تؤمن الوحدات النظمة الرقابة لداخلیة التي تتوافر فيها املقومات العلمیة و 

توفر الحمایة ملوجوداتها من سوء الاستخدام ، وتدعم املسؤولیة امللقاة على عاتق إلادارة، وتضمن الالتزام 

 .بالسیاسات والخطط وإلاجراءات إلاداریة املوضوعة من أجل تحقیق أهدافها 

Abstract  

The internal control system is of particular importance in achieving the fairness of tax calculation, 

as it includes an organizational plan, and the means, procedures, and ingredients through which it aims 

to ensure that policies are followed and the plans laid down. Tax justice is considered one of the most 

important problems facing the work of any tax system, and tax systems seek through various methods 

and methods in the internal control system access to tax justice by examining available internal control 

methods and highlighting the importance of these means through what they provide of importance to 

tax administration for the purpose Carrying out the tax calculation process, whereby the internal control 

means contribute to providing accurate and reliable information, and the search resulted in a number of 

conclusions, the most prominent of which are: that the tax administration has an effective role in 

achieving the fairness of tax calculation, through its role in applying the tax system, and carrying out 

work within the legal rules of the tax, and Internal control plays an important role in improving the 

performance of this department, exactly what is good for it, and ensuring compliance with laws, 

regulations and instructions. Among the most important recommendations: The necessity of adopting 

the units ’units for internal control systems that provide sound and advanced scientific and practical 

elements that provide protection for their assets from misuse, and support the responsibility incurred by 

the administration, and includes adherence to the policies, plans, and administrative procedures 

established in order to achieve its goal  .  
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 ممارسات التحفظ املحاسبي وتاثيرها في شفافية التقارير املالية

Accounting reservation practices and their impact on the transparency of 

financial reports 

 جليلة عيدان حليحل. د                 لينا جمال محسن 

 املستخلص

يسعى البحث الى قياس ممارسات التحفظ املحاسبي وتاثيراتها في شفافية التقارير املالية على املصارف عينة 

ولتحقيق ذلك تم استعمال كل من التحفظ املحاسبي في قائمة املركز املالي والتحفظ املحاسبي في ، البحث 

( نسبة العائد على حق امللكية ، ونية نسبة املدي، حجم املصرف )قائمة الدخل وكل من املتغيرات الظابطة 

الى جانب ذلك تم اعتماد ، كمتغيرات مستقلة لقياس تاثير العالقة في شفافية القوائم املالية كمتغير تابع 

والنموذج ( نموذج نسبة القيمة الدفترية الى القيمة السوقية ) نموذجين لقياس التحفظ املحاسبي وهما 

والاعتماد على  لقياس شفافية التقارير املالية( ( S&Pدم نموذج القياس  واستخ(  Bausنموذج )الثاني  

ولعينة من املصارف املدرجة في سوق العراق لالوراق ، نماذج احصائية في دراسة العالقة بين املتغيرات 

 : وقد توصل البحث الى اهم النتائج منها (  ٣٠٣1_ ٣٠٠2)مصرف في املدة من ( ٣1)املالية بلغت 

شفافية التقارير املالية تسهم في تخفيض عدم تماثل املعلومات بين الاطراف ذات الصلة بعملية  ان_ ٣

 .اتخاذ القرار وتخفيض حالة عدم التأكد وتدعم كفاءة السوق املالي 

وجود عالقة تاثير بين ممارسات التحفظ املحاسبي في قائمة املركز املالي وشفافية  التقارير املالية وبين _ ٣

 .رسات التحفظ املحاسبي في قائمة الدخل وشفافية التقارير املالية مما

Abstract  

The research seeks to measure accounting reservation practices and their effects on the 

transparency of financial reports on clients) as independent variables to measure the effect of the 

relationship on the transparency of financial statements as a dependent variable, along with that 

two models were adopted to measure the accounting reservation and they are (the model of 

book value to market value) and the second model for measuring transparency financial reports. 

Research results: 

1. The transparency of financial reports contributes to reducing information asymmetry between 

the parties involved in the decision-making process, reducing uncertainty and enhancing the 

efficiency of the financial market. 

2. There is an effect relationship between the accounting reservation practices in the statement of 

financial position and the transparency of financial reports, and between the accounting 

reservation practices in the income statement and the transparency of financial reports. 



جامعة النهرين                                                                                                  / كلية اقتصاديات الاعمال 

 9191-9102   الرقابة املالية واملحاسبية قسم   –مشاريع  تخرج طلبة املرحلة الرابعة 
 

15 
 

 

 اساليب ومقومات)الرقابة الداخلية والجودة الشاملة 

 

 م علياء عادل مزيد.م         امير ياس خضير

 

 املستخلص

نسعى من خالل هذه الدراسة الى إبراز أهمية الرقابة الداخلية والجودة الشاملة، وجهود العديد من 

التي ترمي الى تطوير الرقابة الداخلية والوصول بها الى تقديم خدمات ذات الجمعيات واملعاهد الدولية 

جودة عالية، ففي ظل الفضائح وألازمات املالية وحاالت إلافالس التي شهدتها العديد من الشركات في 

ل العالم، ازدادت ألاهمية الى الرقابة الداخلية وزادت الحاجة الى تطبيق مبادئ الرقابة الداخلية من أج

باالضافة الى ان إدارة الجودة الشاملة تعتبر من أهم وأبرز التوجهات  تحسين ألاداء واحكام الرقابة عليها،

 على حالة ألاداء وجودة 
ً
إلادارية الحديثة والتي أصبحت تفرض نفسها كنظام شامل ينعكس ايجابيا

 .الخدمات بمختلف املنظمات 

 

 

 

Abstract 

Through this study, we seek to highlight the importance of internal control and comprehensive 

quality, and the efforts of many international associations and institutes that aim to develop 

internal control and access them to provide high-quality services. In light of the financial 

scandals, crises and bankruptcy cases that many companies in the world have increased, The 

importance of internal control and the need to apply the principles of internal control in order to 

improve performance and the provisions of oversight has increased, in addition to that the 

overall quality management is considered one of the most important and most prominent 

modern administrative directions that have become imposing itself as a comprehensive system 

that reflects positively on the state of performance and the quality of services in various 

organizations. 
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 دور التشريع الضريبي في الحد من الفساد ألاداري واملالي

 

 م علياء عادل مزيد.علي جاسم محمد                                    م

 :املستخلص

الاداري واملالي حيث تعد  تطرق البحث الى نقاط جوهرية لدور التشريع الضريبي في الحد من الفساد

الضرائب احدى اهم مصادر تمويل النفقات العامة الالزمة لتنمية املجتمع واشباع حاجاته فالضرائب لها 

اهداف متعددة يأتي في مقدمتها الهدف الدائم واملتمثل في اولوية الهدف املالي أي توفير الاموال الالزمة 

خرى منها ما تطرقنا له في هذا البحث الا وهو هدف مكافحة لتغطية النفقات العامة الى جانب اهداف ا

. الفساد الاداري واملالي  باالضافة الى غيره من الاهداف ألاخرى مثل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

 من انواع التحايل والفساد بالتالي عدم تحقيق العدالة الضريبية في 
ً
ولعل ظاهرة التهرب الضريبي تعتبر نوعا

 أمام ت
ً
 وأساسيا

ً
 هاما

ً
 على الحصيلة الضريبية ويعتبر عائقا

ً
وزيع الدخل بين املكلفين والدولة مما يؤثر سلبا

تحقيق التنمية التي ترسمها سياسات الدولة والتي ترجع اسباب هذه الظاهرة الى اسباب اقتصادية 

 على هذه ألاهمية تم تناو 
ً
ل هذا املوضوع ضمن فقرات وتشريعية وادارية واجتماعية ونفسية، وبناءا

 .الدراسة، وتحليل ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل

Abstract : 

 The research focus on the fundamental points of the role of tax legislation in reducing 

administrative and financial corruption, where taxes are one of the most important sources of 

financing public expenditures necessary for the development of society and satisfying its needs. 

Taxes have multiple goals, foremost among which is the permanent goal represented in the 

priority of the financial goal, that is, providing the necessary funds to cover public expenditures to  

Aside from other goals, including what we discussed in this research, which is the goal of fighting 

administrative and financial corruption in addition to other goals such as achieving an economic 

and social balance.  Perhaps the tax evasion issue is considered a form of fraud and corruption, 

and therefore failed to achieve tax justice in the distribution of income between the taxpayers 

and the state, which negatively affects the tax outcome and is an important and essential obstacle 

to achieving the development that is drawn by the state’s policies, which are due to economic, 

legislative, administrative, social and psychological reasons.  And, based on this importance, this 

topic was addressed within the study paragraphs, and an analysis of the issue of evading income 

tax. 
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 دور إدارة الجودة والتحسين املستمر في خفض كلف الفشل

 

 نجاة حميد صخر. د. م       سجى وليد عبود  

 

 املستخلص  

ان إلدارة الجودة والتحسين املستمر دور مهم في خفض التكاليف وقد نشأت هذه ألاهمية من زيادة حدت  

املنافسة بين الشركات وتحقيق  رضا العميل و كسب حصة سوقية للشركة و ان هذا الامر ال يتطلب فقط 

ة يهدف الى انتاج انتاج إلانتاج ضمن مواصفات الجودة بل يتعدى ذلك الى بناء نظام متكامل للجود

منتجات استثنائية في املواصفات والسيطرة على التكاليف التي يمكن ان تترتب على عمليات إلانتاج بالنسبة 

لقد وجد الباحث ان هناك الكثير من الشركات التي تقوم بعمل دراسة شاملة ومسح .لتلك املنتجات 

 . الداخلي والخارجي للجودة ميداني لتحديد مقدار الخسائر املترتبة على عمليات الفشل

  

 

Abstract  

Quality management and continuous improvement have an important role in reducing costs. 

This importance has arisen from increased competition between companies and achieving 

customer satisfaction and gaining a market share for the company, and this matter does not only 

require production within the quality specifications, but goes beyond that to building an 

integrated quality system It aims to produce exceptional products in specifications and control 

the costs that may be incurred by production operations for these products. The researcher has 

found that there are many companies that conduct a comprehensive study and field survey to 

determine the amount of losses resulting from the internal and external failures of quality. 
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 تقييم الاداء الاجتماعي من منظور مالي

 9102-9102دراسة تطبيقية مصرف بغداد للسنوات 

Social performance evaluation from a financial perspective 

An applied study of the Bank of Baghdad for the years 2018-2017 

 كامل حمدد منى .م.أ            حنين فراس هدام

 

 

 ستخلص امل

جتماعيــة فــي املصــارف أحــدث مراحــل التطــور املحاســبي ولقــد نشــأ هــذا التطــور الحديــث التعد املســؤولية ا

 نتيجــة لالزدياد املنفــرد فــي حجــم وقــرارات املصــارف التــي لهــا تأثيــرات ماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة واســعة

النطــاق ويهدف البحث  إلى القاء الضوء على أهمية املسؤولية الاجتماعية ملنظمات الاعمال وتأصيل بعض 

هذه املفاهيم الاساسية لألداء الاجتماعي ، وتوصلت الباحثة الى  انه يمكن قياس التكاليف الاجتماعية في 

 .ا ضمن التقارير املالية مجاالت العاملين والعمالء واملجتمع املحلي والبيئة والتعبير عنه

  

 

 

Abstract 

  Social responsibility in banks is the most recent stage of accounting development, and this 

recent development has arisen as a result of a single increase in the size and decisions of banks 

that have financial, economic and social capabilities that are broad enough to work with and that 

the social costs can be measured in the areas and workers. 
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 دور إلادارة الضريبية في الحد من الفساد املالي وإلاداري 

  

 عالء حسين الشافعي. م           غفران حسين محمد 

 

 املستخلص

يناقش هذا البحث دور الادارة الضريبية في مكافحة الفساد الاداري واملالي، ومن خالل ذلك نتعرف على 

على مفاهيم الضريبة والفساد املتمثل بالتهرب الضريبي، وكيفية اتباع الوسائل والاساليب ملكافحة هذه 

 .اته الادارية واملاليةالظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد وتنخر في مؤسس

ضعف النظام الضريبي في العراق مما يؤدي الى زيادة : وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها

 الى مجموعة من التوصيات 
ً
حاالت التهرب الضريبي، باالضافة الى ضعف الوعي الضريبي لدى الافراد، وايضا

 .الوعي الضريبي لدى الافراد وتفعيل عقوبات بحق املتهربين اهمها تعريف املواطن بحقوقه وواجباته وتقوية

 

 

 

 

Abstract 

This research discusses the role of tax administration in combating administrative and financial 

corruption, and through this we get acquainted with the concepts of tax and corruption 

represented by tax evasion, and how to follow the means and methods to combat this 

phenomenon that negatively affects the economy of the country and its necrosis in its 

administrative and financial institutions. 

A set of conclusions has been reached, the most important of which are: the weakness of the tax 

system in Iraq, which leads to an increase in tax evasion cases, in addition to weak tax awareness 

among individuals, as well as a set of recommendations the most important of which is to inform 

the citizen of his rights and duties, strengthen the tax awareness of individuals and activate 

penalties against evaders. 
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 دور التقنيات املحاسبية الحديثة في ظل نظام الرقابة الداخلية

 

 د صدام كاطع هاشم.م               علي ناجي عباس
 

- :املستخلص

تعرف على دور التقنيات املحاسبية الحديثة في ظل نظام رقابة الداخلية في هدفت هذا الدراسة على 

الشركات التي تعمل بنظام تكنولجية املعلومات املحاسبية املوحسب واتبع الباحث في هذه الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من شركات التي تعمل بنظام تكنولجية . الاسلوب الوصفي التحليلي

املحاسبي املحوسب اما عينه دراسه فتتكون من من املحاسبين ومدققين داخليين اضافة الى  املعلومات

- :اساتذة جامعة وقد تم توصل الى النتائج التالية

التحكم الجيد في  نظام تكنولوجيا املعلومات املحاسبية يساهم في رفع فاعلية نظام الرقابة الداخلية من 

كما انتكنولوجيا املعلومات .الداعمة للعملية الرقابية في املؤسسية  خالل البرامج الحديثة وألاجهزة 

املحاسبية مهمة بدرجة كبيرة في بناء نظام الرقابة الداخلية خاصة مع تطور وتعقد العمليات وصعوبة 

مراقبتها، فأصبح من الضروري الاعتماد على تكنولوجيا املعلومات املحاسبية لتسهيل و تسريع العملية 

ية كما تبين ان لتكنولوجيا املعلومات املحاسبية تأثير كبير في فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الرقاب

هذا من خالل الجودة والسرعة في املعلومات املقدمية  للكفاءات املتحكمة في تكنولوجيا املعلومات 

خالل الاستفادة من التغذية املحاسبية دور مهم في بناء نظام الرقابة الداخلية وتحسينها املستمر من 

واتضح وجود عالقة طردية بين تكنولوجيا املعلومات  املحاسبية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية . العكسية 

كلما زاد استخدام التكنولوجيا والتحكم فيها أدى ذلك إلى زيادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية؛ كما لوحظ 

دور مهم في تصحيح ألاخطاء والانحرافات في نظام الرقابة الداخلية  ان لتكنولوجيا املعلومات املحاسبية

وتحديد أماكن الخطر والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن  وتبين ان رغم من مميزات استخدام 

تكنولوجيا املعلومات في نظام الرقابة الداخلية، إال أنه ال يخلو من بعض املشاكل والتي تتمثل في خطر 

  والاختراق التي تؤدي إلى تلف البيانات املخزنة أو عطب النظام  الفيروسات

 

Abstract 

  This study aimed at you knowing the role of modern accounting techniques in light of an 

internal control system in companies that operate with a computerized accounting information 

technology system. The researcher followed in this study the descriptive analytical method. 
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 The study community consists of a group of companies that operate the computerized 

accounting information technology system 

  As for the study sample, it consists of accountants and internal auditors, in addition to university 

professors 

  The following results have been reached  :-  

  Good control of the accounting information technology system contributes to raising the 

effectiveness of the internal control system through modern programs and devices supporting 

the work of control in the entities. Accounting information technology is also very important in 

building the internal control system with the development and complexity of operations and the 

difficulty of monitoring them, so it is necessary to rely on  Accounting information technology to 

facilitate and accelerate the control process. It also turned out that accounting information 

technology has a significant impact on the effectiveness of the organization's internal control 

system through quality and speed in the information provided to the competencies that are 

controlled in accounting information technology. An important role in building the internal 

control system and continuous improvement through your enjoyment of feedback  .  It became 

evident that there is a direct relationship between accounting information technology and the 

effectiveness of the internal control system, the more the technology will be used and controlled 

to increase the effectiveness of the internal control system;  It was also noted in the accounting 

information technology an important role in correcting errors and deviations in the internal 

control system and identifying places and working to address them as quickly as possible. It was 

found despite the use of information in the internal control system, but it is not without some 

problems that indicate the risk of viruses   hack that leads to corrupted stored data or system 

corruption. 
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 لحكوميةا الوحدات في الرشيدة الحوكمة تطبيق معوقات

 احمد خالد. د            حسين صباح علوان

 

 :املستخلص 

تعد الحوكمة من أهم املتطلبات والضرورات الحتمية التي أضحى تطبيقها أساسا لضمان تنظيم العمل      

في مؤسسات القطاع العام والخاص لغرض بناء قواعد ومبادئ الدارة املؤسسات والرقابة عليها وتطبيق 

اع العام والخاص اسلوب ممارسة الادارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد املتينة مؤسسات القط

ومؤسسات املجتمع املدني ، وكنتيجة لالستراتيجية التي يجب ان تتبعها املؤسسة يجب مراجعة الاداء الذي 

تقوم به وقياس اثره والبحث فيما تم تحقيقه وفقا للمعايير والاهداف التي تم وضعها كاساس لعمل تلك 

 .(( ما ال يمكن قياسة وال يمكن ادارته )) املؤسسة الن 

فقد هدف البحث الى التعرف على مفهوم الحوكمة والوحدات الحكومية وخصائصها وباالضافة الى تحديد 

 .أهم معوقات تطبيق الحوكمة فيها واملسار الالزم لتبني قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة

وقد خلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها إن الحوكمة الرشيدة نموذج اداري يهدف الى    

إعادة توزيع الصالحيات في الهياكل الادارية بهدف اعتماد الادارة الرشيدة في اتخاذ القرارات الادارية وتفعيل 

 .دور اصحاب امللكية 

يق مسار التحول لتطبيق الحوكمة الرشيدة في مختلف أما اهم التوصيات فهي ضرورة الالتزام بتطب

الوحدات الاقتصادية وبصفة خاصة الوحدات الحكومية بصرف النظر عن طبيعة نشاطها مما سيؤدي إلى 

 .تطوير أدائها والتغلب على مشاكلها املختلفة وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية واملالية وإلادارية

Abstract: 

Governance is one of the most important requirements and imperative necessities whose 

application has become a basis for ensuring the organization of work in public and private sector 

institutions for the purpose of building rules and principles for managing and overseeing 

institutions and applying good governance practice in them to include these strong rules public 

and private sector institutions and civil society institutions, and as a result of the strategy that 

must Followed by the institution, you must review the performance you are doing, measure its 

impact, and research what has been achieved in accordance with the criteria and objectives that 

were set as a basis for the work of that institution because ((what cannot be measured and 

cannot be managed.)) 
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The research aimed to identify the concept of government and government units and their 

characteristics, in addition to identifying the most important obstacles to the application of 

governance in them and the path necessary to adopt the rules and principles of good governance. 

   The research reached a set of conclusions, the most important of which is that good governance 

is an administrative model that aims to redistribute powers in administrative structures in order 

to adopt good governance in making administrative decisions and activating the role of owners. 

As for the most important recommendations, it is necessary to adhere to the implementation of 

the transformation course for the application of good governance in the various economic units, 

especially government units, regardless of the nature of their activities, which will lead to the 

development of their performance, overcoming their various problems and increasing their 

competitiveness, operational, financial and administrative capacity. 
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 اثر الاتصاالت التسويقية والترويج على قرار سلوك الزبون 

 حيدر نصر هللا. م.م               زينب فراس صبيح 

 املستخلص

في وقتنا الحالي يجب ان يتم توضيح ان التسويق ليس باملعنى القديم اي عبارة عن بيع واعالن فقط انما باملعنى 

أدت الاتصاالت التسويقية عمآل جيدآ في فهم احتياجات العميل وتطوير فأذا ، الجديد لتلبية احتياجات العميل 

 .املنتجات والترويج بفعالية سوف تباع املنتجات بسهولة وبالتالي تحقيق الاهداف الربحية 

ان هدف البحث هو توضيح اهمية الاتصاالت التسويقية واهمية الاتصال املباشر مع الزبون لفهم احتياجاته 

اهم  .و توضيح مدى اهمية الطرق الترويجية في محاولة جذب الزبون الى السلع املروج لها ، قراره  والتاثير على

 : الاستنتاجات 

ان الاتصاالت التسويقية هي نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إقناعي يتم من خاللها التعريف بسلعة أو _ 

ن بهدف التأثير على أذهان أفراد جمهور معين للوصول خدمة أو فكرة ، أو مكان ، أو شخص ، أو نمط سلوكي معي

 .الى استجابة سلوكية تجاه ما يروج له 

ان الترويج هو عملية اتصال اقناعي يهدف الى نقل املعلومات عن سلعة او خدمة باسلوب اقناعي للجمهور _ 

 .املستهدف من املستهلكين لقبول السلعة او الخدمة املروج لها 

ا الزبائن بتوقعاتهم للمنتج وادراكهم لالداء الفعلي فاذا كان ادراكهم للمنتج يتفق مع توقعاتهم او يرتبط قياس رض_ 

 . يزداد عنها يكون الزبون راضيآ 

تختلف القرارات الشرائية للمستهلكين بحسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك ومعتقداته ومدى _ 

 .في التسوق والشراء قدرته على التعلم وخبراته السابقة 

ان الاستماع الى الزبون وفهم احتياجاته والاصغاء الى مشاكله وايجاد الحلول لها وتلبية متطلباته كلها تساهم في _ 

 . تنمية والء الزبون تجاه املؤسسة 

Abstract  

In our present time, it must be made clear that marketing is not in the old sense, it is only selling 

and advertising, but in the new sense to meet the needs of the customer. If marketing 

communications do a good job in understanding the customer’s needs, product development and 

promotion effectively ,the aim of the research is to clarify the importance of marketing 

communications and the importance of direct contact with the customer to understand his needs 

and to clarify the importance of promotional methods in trying to attract the customer to the 

promoted goods.   

The most important conclusions 

_Marketing communication is a marketing activity that involves a persuasive communication process 

through which a specific good, service, idea, place, person, or behavior  .  

 _Promotion is a persuasive communication process that aims to convey information about a good or 

service in a persuasive manner to the intended audience of consumers  .  

_Measuring customer satisfaction is related to their expectations for the product and their awareness of 

actual performance. 

 _Listen to the customer It helps in developing customer loyalty towards the organization  .  
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 العالقة بين السماحات الضريبية والايراد الضريبي

 عالء حسين علوان الشافعي. م                 علي محمد عبد الرضا  

 :املستخلص 

أن توفر إلايرادات املالية الضرائب واحدة من أدوات السياسة املالية الهامة التي تستطيع الدولة من خاللها 

 عن إستخدامها لتوجيه إلاقتصاد بالشكل الذي تبتغيه الدولة بهدفة 
ً
الالزمة لتمويل نفقاتها العامة فضال

تحقيق إلاستقرار الاقتصادي وإلاجتماعي  والسياسة الضريبية ما هي إال جزء من السياسات املالية 

أدوات السياسة الضريبية بل هو ترجمة عملية لتلك  املختلفة وان النظام الضريبي ليس فقط أداة من

السياسة إن ألاهداف التي يمكن أن تضعها الدولة لسياستها الضريبية ما هي إال أهداف فرعية تنبثق من 

ألاهداف العامة للمجتمع وتساهم في تحقيقها في الوقت نفسه وتعد إلايرادات الضريبية بشكلها املباشر 

في إيرادات الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء كما تسهم إلايرادات   وغير املباشر عنصر هام

الضريبية في مختلف دول العالم في تمويل خطط التنمية املطروحة من قبل الحكومات عن طريق الخدمات 

بية املختلفة التي تقدمها الدول لشتى القطاعات الاقتصادية للمساعدة في نموها، وموضوع العدالة الضري

 ويرتبط بضرورة املوازنة بين معدالت الضريبة املفروضة على الافراد اوالقطاعات الاقتصادية 
ً
هام جدا

وعدم تأثير هذه املعدالت على النشاط إلاقتصادي في الدولة بصورة عامة ويهدف البحث الى بيان تسليط 

اهم مشاكل وحلول النظام  الضوع على العالقة بين السماحات الضريبية والايرادات الضريبية وكذلك

ولتحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه الى اربعة  مباحث خصص الاول للتعريف ، الضريبي في العراق 

بالضريبة وتناول الثاني السماحات الضريبية  ويعرض الثالث الايرادات الضريبية  وتناول الرابع العالقة بين 

 .ص املبحث الخامس لالستنتاجات والتوصيات  السماحات الضريبية والايراد الضريبي واخيرا خص

Abstract: 

Taxation is one of the important financial policy tools through which the state can provide the 

necessary financial revenues to finance its public expenditures as well as use it to direct the 

economy in the way that the state seeks to achieve economic and social stability and tax policy is 

only part of the various financial policies and the tax system is not only a tool One of the tools of 

tax policy is rather a practical translation of that policy. The goals that the state can set for its tax 

policy are only sub-goals that derive from the general goals of society and contribute to achieving  

them at the same time. Tax revenue in its direct and indirect form is an important element in the 

revenues of developed and developing countries Equally, as tax revenues in various countries of 

the world contribute to financing the development plans offered by governments through the 

various services provided by countries to various economic sectors to help their growth, and the issue of 

tax justice is very important and is related to the need to balance the tax rates imposed on individuals or 

economic sectors and not The impact of these rates on economic activity in the country, in pictures In 

general, the research aims to explain the loss of issues on the relationship between tax allowances and 

tax revenues as well as the most important problems and solutions of the tax system in Iraq. Tax and tax 

revenue Finally, the fifth topic is devoted to conclusions and recommendations. 
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 طرق تقييمه وتأثيره على القوائم املالية -املخزون السلعي

 أحمد خالد محمود. د.معباس            علي إبراهيم
 

 :املــسـتــخـلـص

تتحدد مشكلة البحث في وجود أكثر من طريقة واحدة لتسعير وتقييم املخزون السلعي ألامر الذي يؤدي الى  

وبالتالي التأثير على النتائج النهائية لتلك  ٬التأثير على القيم ذات العالقة باملخزون الظاهرة في القوائم املالية 

 ٬والسوق  ٬قة معينة يتأثر بطبيعة ونوعية املخزونوإن اختيار طري. القوائم ومن ثم على الربح والضريبة

 من هذا . وغيرها من العوامل
ً
فقد هدف البحث الى التعرف على طرائق تسعير وتقييم املخزون  ٬وانطالقا

باإلضافة الى بيان أثر اختيار طريقة تسعير معينة على رقم  ٬السلعي كافة مع بيان مزايا كل طريقة وعيوبها

 .القوائم املالية وانعكاساتها على تكلفة إلانتاج وصافي الربح املخزون الظاهر في

تؤثر طرق تقييم املخزون على الربح املحاسبي : وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها

البضاعة وتحديد تكلفة  ٬ر في القوائم املالية من خالل تقييم مخزون آخر املدة املندرج في امليزانية العموميةالظاه

بسبب تذبذب ( ارتفاع أو انخفاض)ويختلف أثر كل طريقة في حالة تغير ألاسعار . املباعة املندرجة في حسابات النتائج

إجراء : كما خرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها .أسعار املواد في السوق ومعدل دوران املخزون في املؤسسة

زون السلعي وأثرها على الضريبة والربح بشكل دوري ملتابعة أثر هذه دراسة مقارنة بين طرائق تقييم وتسعير املخ

 للسوق وللبضاعة املصنعة  الطرق عند ارتفاع ألاسعار او انخفاضها من أجل تحديد الطريقة
ً
املالئمة تبعا

 . واملباعة وإلزام الشركات باتباعها

Abstract : 

The problem of this research is that there is more than one method of pricing and evaluating 

inventory, which affects the values related to the inventory shown in the financial statements, 

thereby affecting the final results of those statements and then on profit and tax. Choosing a particular 

method is influenced by the nature and quality of inventory, the market, and other factors . 

With this in mind, the research aimed to identify the methods of pricing and evaluating inventory, 

indicating the advantages and disadvantages of each method, as well as indicating the impact of 

choosing a particular pricing method on the inventory number shown in the financial statements and 

their implications for the cost of production and the net profit. A series of conclusions have been 

reached. The most important of which was: inventory valuation methods affect the accounting profit 

included in the financial statements by assessing the closing stock on the balance sheet, and determining 

the cost of the goods sold in the income statement. The impact of each method varies in the case of price 

changes (high or low) due to fluctuating prices of materials in the market and the turnover rate of the 

entity. The research also came up with a set of recommendations, the most important of which is to 

conduct a comparative study between the methods of evaluating and pricing inventory and its impact on 

tax and profit periodically to follow up on the impact of these methods when prices rise or fall in order to 

determine the appropriate method depending on the market and the goods manufactured and sold  ٬  and 

having companies and firms comply with these methods . 
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 نظرية املباريات في منافسة السوق 

 كنعان عبد الطيف. دالكريم           عبد الستار عبد نبأ

 

 :املستخلص 

معقده في ظل ظروف املنافسة وما ينتج عنها من تعارض املصالح بين لقد اصبحت بيئة الاعمال بيئة 

حيث تواجه الادارة عند اتخاذ القرارات الادارية والاستراتيجية مشكلة كيفية اتخاذ قرار سليم ، املتنافسين 

حيث ، يحقق اقص ى منفعة ملتخذ القرار في ظل وجود املنافسين وفي ظل تعارض مصالح هؤالء املنافسين 

 .كما تعتمد على قرار متخذ القرار ذاته، اتخاذ القرار  يتوقف على القرارات التي يتخذها املنافسون ان 

وعلى ذلك يمكن اعتبار مشكلة اتخذا القرار ات في ظل  املنافسة مبارة بين صانع القرار واملتنافسين      

فان ، حيث ان كل متخذ قرار يهدف  الى تعظيم منفعته متمثلة في الارباح التي يحققها ، الاخرين في السوق 

 .املباراة تعتمد على خطط واستراتيجيات كل متخذ قرار

عارض بين في  املصالح بين املتنافسين باستخدام نظرية املباريات في طريق الفهم الواضح والسليم ان الت    

لخطط واستراتيجيات املتنافسين وتحليل جميع الاحتماالت املتعلقة بها التخاذ القرار املالئم في مواجهة 

 .املواقف املختلفة  للمنافس الاخر

املباريات تعد من أشهر أدوات التحليل الاستراتيجي للمنافسة هي تكمن اهمية الدراسة من ان نظرية      

جراء أي قرار من قبل " املتوقعة"وهي تمتاز بتغطيتها لتفاعالت املنافسين  Game Theoryنظرية اللعبة 

التي يعاب عليها أنها ال تغطي (  The Five) Forcesأحدهم، وعلى عكس نظرية القوى الخمس ملايكل بورتر 

التفاعالت وال ردة الفعل من قبل املنافسين، ولعل أشهر مثال يدرس دائما لنظرية اللعبة هو معضلة 

 .السجين

بمثابة ، حيث تكمن مشكلة البحث في تحليل القرار الذي تواجهه إلادارة فى ظل هذه الظروف التنافسية    

فانه يمكن القول أن جميع املتنافسين يبحثون عن ، ار وبين املنافسين آلاخرينمباراة بين إلادارة صانعة القر 

 .ولكن تتوقف املباراة على الخطط والاستراتيجيات التى يتخذها كل منافس. تعظيم مكاسب خاصة

ان هيكلة املنافسة وقواعد اللعبة في السوق تتغير من قبل الشركات :  وتنبع الفرضية من فكره مفادها    

حاولة ابتكار حل اخر اما بالتعاون او باالتفاقيات او باالندماج او باالستحواذ  وتوظف  لتعظم مكاسب بم

 .صانع القرار إلى أقص ى حد أو تخفيض خسائره إلى أدنى حد
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Abstract 

    The business environment has become a complex environment in light of the competition 

conditions and the resulting conflict of interests between competitors, where management faces 

when making administrative and strategic decisions the problem of how to make a sound 

decision that achieves the maximum benefit for the decision-maker in the presence of 

competitors and in light of the conflict of interests of these competitors, as the Decision-making 

depends on the decisions made by competitors, as well as on the decision-making decision itself. 

    Accordingly, the problem of decision-making in light of competition can be considered a match 

between the decision-maker and other competitors in the market, as each decision-maker aims 

to maximize his benefit represented in the profits achieved, the match depends on the plans and 

strategies of each decision-maker. 

The conflict between interests between the competitors using the theory of matches in the way 

of a clear and sound understanding of the competitors' plans and strategies and analyzing all 

possibilities related to them to take the appropriate decision in the face of the different positions 

of the other competitor. 

     The importance of the study lies in the fact that the theory of games is one of the most famous 

tools of strategic analysis of competition is the game theory, which is characterized by its 

coverage of the interactions of the "expected" due to any decision by one of them, and unlike the 

theory of the five powers of Michael Porter, which is faulted The interactions and the reaction of 

the competitors are not covered, and perhaps the most famous example of game theory is the 

prisoner's dilemma. 

Where the research problem lies in analyzing the decision faced by the administration under 

these competitive conditions, as a match between the decision-making administration and other 

competitors, it can be said that all competitors are looking for maximizing private gains. But the 

game depends on the plans and strategies taken by each competitor. 

   The hypothesis stems from the idea that competition structure and the rules of the game in the 

market are changed by companies by trying to devise another solution, either in cooperation, 

agreements, merger or acquisition, and it is used to maximize decision-making gains to the 

maximum or reduce its losses to a minimum. 

  



جامعة النهرين                                                                                                  / كلية اقتصاديات الاعمال 

 9191-9102   الرقابة املالية واملحاسبية قسم   –مشاريع  تخرج طلبة املرحلة الرابعة 
 

29 
 

 

 ء واثرها في تعزيز ادارة املوارد الشاملةادارة املوارد البشرية الخضرا

 

 م حيدر نصر هللا داود.م          ياسمين عالء مهدي

 

 املستخلص

ظهرت الحاجة املاسة إلى إدارة املوارد البشرية الخضراء وممارساتها استجابة إلى مبادرات املنظمات الدولية 

الصناعية واتساع نطاق ألاعمال العالمي وما تتركه هذه التي تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها بعد الثورة 

ألاعمال والصناعات من آثار وممارسات سلبية ساهمت إلى حد بعيد بزيادة التلوث والتدهور البيئي بشكل 

 عام ،وكان هدف البحث

الاخضراء  التوظيف،التدريب الاخضر)التعرف على اثر توجه ادارة املوارد البشرية الخضراء بابعادها املتمثلة  .٣

 .     على الجودة الشاملة(وحفظ طاقة ،تقيم اداء الاخضر،

 بيان نوع العالقة التي تربط ادارة الجودة الشاملة وادارة املوارد البشرية الخضراء .٣

 تقديم اطار من املعرفة حول مدى تاثير مرتكزات ادارة املوارد البشرية الخضراء في ادارة الجودة الشاملة .١

و تم التوصل الي ان عمليات تخفيض التلوث البيئي باعتبارها احد اهم عناصر ادارة املوارد البشرية 

الخضراء يساهم في تحسين وانتاج منتجات تتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة و ان معظم الادارات 

فهوم الحديث في الادارة مما ألعليا بلنسبة للشركات في البلدان العالم الثالث التعطي اهمية واولية لهذة امل

ينعكس بصورة سلبية على جودة منتجات تلك الشركات وايضا  ان دعم الدولة ملمارسات ادارة املوارد 

البشرية الخضراء تؤدي الى اعداد راس مال بشري مدرب وذو معرفة بهذة املمارسات و الزام املنظامات 

   .                       بتطبيق هذة املمارسات   

 Abstract 

 The urgent need of green human resources management and their practices  in response to the 

initiatives of international organizations Its interest in preserving the environment and the 

resources after the industrial revolution and the expansion of the global business scope and the 

negative effects of these businesses and industries that contributed to a large extent to the 

increase of pollution and environmental degradation , and the aim of the research was 

1. Know the impact of green human resource management in its dimensions: green 

training ,  green employing, Evaluates  of green performance, and Energy conservation  

2. Statement  the type of relationship that links total quality management and green human 

resource management  
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3. Providing a framework of knowledge about the impact of the resource management 

pillars  Green human in total quality management 

 

 And we reach to some Important conclusion that the processes of reducing environmental 

pollution as one of the most important elements of green human resources management 

contribute to improving of producing products that comply with the requirements of total quality 

management and that most of the higher departments for companies in the third world countries 

do not give Attention and priority to this modern concept in management, which is reflected 

negatively  On the products quality of those companies, and also that thesupport  of the 

government for green human resources management practices leads to the preparation of 

trained human resource with knowledge of these practices and obliging organizations to apply 

these practices 
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 دور تعدد الاجهزة الرقابية على تقويم اداء الوحدات الحكومية

 احمد خالد محمود. د.م           زينب عباس هادي

 

 املستخلص

. املواضيع املهمة والتي زاد الاهتمام بها في السنوات الاخيرة يعد موضوع تقويم الاداء الجهات الحكومية من 

 في العمل الاداري ما لم يكن للرقابة دور فعال ومؤثر في تقدم الادارة 
ً
فال يكفي ان يكون التخطيط سليما

 .وزيادة كفائتها وفاعليتها في استخدام املوارد العامة

املة في العراق ودور كل منها في تقويم اداء الوحدات فقد هدف البحث الى التعريف بالجهات الرقابية الع

 .الحكومية الخاضعة لرقابة تلك الجهات الرقابية

وقد توصل البحث الى عدة إستنتاجات من أهمها إن لتعدد الاجهزة الرقابية في الدولة ليست حالة سليمة 

على تحقيق اهدافها فيما لكونه قد يؤدي في بعض الاحيان الى تشتيت جهود تلك الاجهزة مما سينعكس 

 .يتعلق بتقويم اداء الجهات الحكومية الخاضغة 

اما اهم التوصيات فهي العمل على توحيد الجهات الرقابية العاملة في العراق ومنحها الصالحيات الالزمة 

 .بما ينعكس ايجابا تلك الجهات الرقابية لدى قيامها بمهام تقويم اداء الوحدات الحكومية 

Abstract 

The issue of performance evaluation of government agencies is one of the important topics, 

which has increased interest in recent years. It is not sufficient for planning to be sound in 

administrative work unless oversight has an effective and influential role in the progress of 

management and increasing its efficiency and effectiveness in the use of public resources. 

The research aimed at introducing the supervisory authorities operating in Iraq and the role of 

each of them in evaluating the performance of government units subject to the supervision of 

those supervisory authorities. 

The research reached several conclusions, the most important of which is that the multiplicity of 

oversight bodies in the state is not a sound case because it may sometimes distract the efforts of 

these bodies, which will be reflected in achieving their goals in terms of evaluating the 

performance of the subject government agencies. As for the most important recommendations, 

they are working to unify the supervisory authorities operating in Iraq and grant them the 

necessary powers in a way that reflects positively those oversight bodies when carrying out the 

tasks of evaluating the performance of government units. 
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 تقويم الاداء بأستعمال بطاقة العالمات املتوازنة

 جليلة عيدان حليحل الذهبي.د.أ             ذو الفقار اكرم امين
 

 ستخلص امل

لقد حازت تقنية قياس الاداء الاستراتيجي على اهتمام واسع من الباحثين ملا لهذا املوضوع من اهمية كبيرة 

وتأثير قوي على حياة ومستقبل الوحدات الاقتصادية باختالف انواعها، هذه الاهمية ادت الى ظهور العديد 

التقنيات والادوات الخاصة بالقياس الاستراتيجي ألداء هذه الوحدات، ولعل من اهم تلك التقينات هي من 

 .بطاقة العالمات املتوازنة 

وتهدف الدراسة الى تطوير قياس مناظير بطاقة العالمات املتوازنة من خالل ادخال منظورين اضافيين هما 

لك من اجل تقويم الاداء الاستراتيجي وتوصلت الدراسة الى ان منظور البيئة املجتمعية ومنظور املخاطر ، وذ

إدخال ابعاد بطاقة العالمات املتوازنة قي تقويم الاداء الاستراتيجي يساعد الشركات على التعامل مع كثير من 

واوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات إستراتيجية واضحة لألداء معتمدة على   .املشكالت وايجاد حلول لها

 .ساس تقويم الاداء من خالل الاستعانة بمؤشرات ابعاد بطاقة العالمات املتوازنة الستةأ

 

Abstract 

The technique of measuring strategic performance has gained wide attention from researchers 

because of its great importance and strong impact on the life and future of economic units of 

different types, this importance led to the emergence of many techniques and tools for strategic 

measurement of the performance of these units, and perhaps one of the most important of these 

technologies is Balanced Scorecard 

The present study aims at development the measurement of Balance Scorecard prospective 

throughout adding two extra prospective, i.e. society environment and risk in order to measure 

the performance and, performance evaluation. 

The study has come to a reach that inputting the aspects of the Balance Scorecard helps 

companies to deal with many problems related to performance evaluation. And find solution for 

them. Is has recommended that it is necessary for the companies to possessor held a valid 

strategy that depends on the basis of producing and developing products that do not contain 

pollution  . 

Key Words: Balanced Scorecard, Performance Evaluation 
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 الابالغ املالي عن انخفاض قيمة املوجودات الثابتة

 

 د نجاة حميد صخر.م          مصطفى عقيل محمد

  

 املستخلص

سبق ذكره في البحث هو بيان الدور الذي يشكله الابالغ املالي في اعادة تقييم املوجودات الثابتة الهدف مما 

نتيجة لالنخفاضات الحاصلة فيها وتغير قيمها السوقية،  حيث ان الابالغ املالي يعد من اهم العوامل التي 

وقية للمنشأة خاصة في ضل تساعد املؤسسة في الحفاظ على الشفافية في تسجيل البيانات واملكانة الس

 .التقلبات السوقية

واهم ما اوص ى به البحث هو قيام املؤسسات باالهتمام بالعناصر الاساسية التي تحقق الابالغ املالي املنصف 

بالشكل الذي يعزز من رضا املساهمين واملستخدمين الخارجيين ، وكذلك ضرورة تطبيق معايير التدقيق 

الدولية والاطالع على اخر املستجدات والتطورات فيها لغرض الحصول على  الدولية ومعايير املحاسبة

 معلومات مألمة تساعد في اتخاذ القرارات املهمة ،

وفي حالة حصول خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة املوجودات الثابتة ينبغي ان يتم قياسها وتسجيلها على 

 اساس منصف وعادل

Abstract 

    The aim of the aforementioned in the research aims to explain the role that financial reporting 

constitutes in re-evaluating fixed assets as a result of the declines in them and changing their 

market values, as financial reporting is one of the most important factors that help the institution 

in maintaining transparency in the registration of data and the market position of the facility, 

especially in the misfortune of Market volatility. 

     The most important thing recommended by the research is that the institutions pay attention 

to the basic elements that achieve equitable financial reporting in a manner that enhances the 

satisfaction of owners and external users, as well as the need to apply international auditing 

standards and international accounting standards and see the latest developments and 

developments in them for the purpose of obtaining relevant information that helps in taking 

important decisions. 

      In the event of losses resulting from the impairment of the fixed assets value, it must be 

measured and recorded on an equitable and fair basis 
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 الاستثمارات املالية واثرها على الربحية
 

 نجاة حميد صخر. د.م                 هبه فراس عصمت

 املستخلص

تناول البحث موضوع الاستثمار والربح، حيث يعتبر الاستثمار املالي احد العوامل الهامة التي تدخل في تطور 

الدول ونمو اقتصادها العام، و ان الاستثمارات املالية تتمثل في شكل أرباح للمستثمر من خالله تصب في 

بة البطالة وزيادة القوة الشرائية مصلحة الدولة بزيادة معدل إلانتاج والفرص التصديرية وانخفاض نس

وقد هدف هذا البحث الى السعي . للعملة املحلية ومنها ارتفاع مستوى معيشة الفرد واملجتمع بشكل ملحوظ

لتناول مفهوم الاستثمار وانواعه الرئيسية مع التركيز على الاستثمار املالي باعتباره مفتاح نجاح منظمات 

الربح من خالل مقارنة هذا املصطلح وفقا للمنظور املحاسبي ألاعمال، مع بيان مفهوم مصطلح 

والتركيز على طبيعة العالقة ما بين عملية التبني والاختيار السليم لخطط الاستثمار املالي . والاقتصادي

وختم البحث بعدة استنتاجات كانت تصب جميعها في رقي . ومهمة تحقيق ألارباح بالنسبة ملنظمات ألاعمال

نها ان الاهتمام باالستثمارات بمخلف انواعها يمثل هدف استراتيجي تسعى اليه منظمات الاعمال املجتمع م

الى كونه يمثل املصدر الرئيس ي لتحقيق الارباح وتعزيز النمو الاقتصادي وان للظروف الاقتصادية غير 

 . املستقرة أثر واضح في عوائد ألاسهم والقيمة السوقية للسهم

 

Abstract 

The research dealt with the topic of investment and profit, as financial investment is one of the 

important factors that go into the development of countries and the growth of their general 

economy, and that the investment is in the form of profits for the investor through an escalation 

in the interest of the state to increase the rate of production and opportunities and confrontation 

and the rate of increase and increase the purchasing power of the local currency with this rise The 

standard of living of the individual and society significantly. This research aimed to seek to 

address investment and its main types, with a focus on financial investment, the key to the 

success of business organizations, while explaining the concept of the term profit by comparing 

this term in accordance with the accounting and economic perspective. And focus on the nature 

of the relationship between the adoption process and the proper selection of financial 

investment plans and the task of making profits for business organizations. The research 

concluded with several conclusions, all of which affected the development of society, including 

interest in investments of various types, which represents a strategic goal by the organizations to 

being the main source for achieving profits for economic growth and unstable economic 

conditions, a clear impact on the stock returns and the market value of the stock. 
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 ومية بأستعمال املوازنة الصفريةتطوير اعداد املوازنات الحك

 

 د صدام كاطع هاشم.م           تمارة موفق محمد
 

 ستخلص امل

مقترح الستخدام موازنة الاساس الصفري في اعداد موازنة وزارة العدل ، بدال من يقدم البحث اطار 

استخدام اسلوب موازنة البنود الذي يواجه تحديات كبيرة ، حيث يتم اقرار كافة التخصيصات النشطة 

يس بغض النظر عن كفاءتها في الانجاز ، كما انها تشجع على التبذير بدال من الترشيد ، وذلك لكونها تق

كفاءة الادارة من خالل مدى انفاقها لكافة التخصيصات بغض النظر عن اهميتها ، وان الادوات الرقابية 

التي تصاحب عملية تنفيذ املوازنة محدودة ومتماثلة في عدم تجاوز التخصيصات املقدرة في املوازنة او عدم 

ونه اليهتم بعالقة املدخالت من الانفاق لعدم توافر التخصيص وضعف الرقابة على كفاءة الاداء ، لك

املوارد املتاحة واملخرجات من املنافع املستهدفة ، حيث تضمن البحث املوازنة الصفرية كاطار مقترح لكونها 

التقر التخصيصات لالنشطة واملشاريع الا بعد ان يعاد تقييمها من حيث الكفاءة والفاعلية في الاداء ، 

 .الاجل املتوقعة  فضال عن مدى صلتها بالهداف طويلة

ويهدف البحث الى تطوير اعداد املوازنات باستخدام املوازنة الصفرية ، والى معرفة تحديات املوازنة 

الاتحادية الناتجة عن استخدام موازنة البنود في اعدادها ، وسبل معالجة هذه التحديات باستخدام 

التخفيض في النفقات العامة ومواجهة الازمات  اسلوب املوازنة الصفرية في اعداد املوازنات ، وذلك لتحقيق

الاقتصادية التي يمر بها البلد من خالل الكشف عن نقاط القوة والضعف فيها ، لتحقيق الرقابة الفاعلة 

 .والاستخدام الامثل للمال العام 

Abstract: 

The research presents suggested frame work for using zero budget in preparing federal Budget 

instead of Articles Budget (Tradition-al Budget ) which faces several challenges because it 

confesses all previous activities Funds regardless of whether they were efficient or not , and it 

encourages dissipation instead of rationalization because it measures the financial tools which 

associate budget achieving are limited and represented in commitment the estimated fund or not 

expending because the fund are not available and the weakness in controlling the performance 

efficiency because it does not care about the relation between inputs from available resources 

and out puts represented benefits The research took the Zero Budget as suggested framework 

because it does not confess the funds for activities and projects unless they are being evaluated 

from point of view effectiveness and efficiency in per foreman and its relationship with long-term 

objective. 
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 دور حاضنات الاعمال للنهوض باملشروعات الصغيرة
 

 منى كامل. د . م . أ            علي حميد سعيد  
 

      املستخلص 

تقدم حاضنات الاعمال الدعم املطلوب للمشاريع الصغيرة لرفع كفائتها وزيادة انتاجيتها واستخدام  

ويهدف البحث الى بيان  جوانب الدعم . التكنلوجيا الحديثة في عملياتها الانتاجية لتعزيز قدرتها التنافسية

عمال تساعد  املشاريع التي تقدمها الحاضنات للمشاريع الصغيرة وتوصل البحث الى ان حاضنات الا 

 ما تواجهها في مرحلة 
ً
الصغيرة على مواجهة الصعوبات الادارية واملالية والفنية والتسويقية التي عادة

التأسيس من خالل اسهامها في تنمية املوارد البشرية وتقديم املشورة العلمية ودراسات الجدوى لتلك 

التكنولوجي والبحث العلمي بما يسهم في تطوير وسائل املشاريع كما تعمل على تشجيع الابتكار والتطور 

انتاج  املشاريع الصغيرة ويهدف البحث الى بيان تحديات وفرص انشاء حاضنات الاعمال في العراق واهمية 

وقد خلص البحث الى الاستفادة من تجارب . بناء حاضنات ألاعمال في تطوير املشاريع الصغيرة في العراق 

اء حاضنات ألاعمال لدورها الفاعل في تقديم الرعاية الكاملة للمشروعات وتعزيز روح الدول ألاخرى بانش

املبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير خدمات ادارية واستشارية وتسويقية ودعم انشطة التصدير واختيار 

 .ة الانتاج الفن الانتاجي ونقل التكنولوجيا املالئمة التي تؤدي الى تخفيض التكاليف وتحسين جودة ونوعي

 

Abstract: 

      Business incubators provide the support required for small projects to raise their efficiency 

and increase their productivity, and to use modern technology in their production processes to 

enhance their competitiveness. The research aims to show the aspects of support provided by 

incubators for small projects. The research concluded that business incubators help small 

enterprises to face the administrative, financial, technical and marketing difficulties that they 

usually face in the establishment stage through their contribution to human resource 

development and provide scientific advice and feasibility studies for these projects as they work 

To encourage innovation, technological development and scientific research in a way that 

contributes to developing the means of producing small projects. The research aims to 

demonstrate the challenges and opportunities for establishing business incubators in Iraq and 

the importance of building business incubators in developing small projects in Iraq. The research 

concluded that benefiting from the experiences of other countries by establishing business 

incubators for their active role in providing full sponsorship of projects, enhancing the spirit of 

initiative in the private sector, providing administrative, consulting and marketing services, 

supporting export activities, choosing production art, and transferring appropriate technology 

that leads to lower costs and improving the quality and quality of production. 
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 في التخطيط والرقابة واتخاذ القرار دور املوازنات التقديرية 

 

 محمد سلمان جاسم. م                نور رشاد حسن

 املستخلص

املشروع وما تحتويه من  أن املوازنة التقديرية اداة تخطيط من خالل ما تتضمن من ترجمة ألهداف

من خالل توفير امكانية التقديرية اداة للرقابة  وكذلك تعتبر املوازنات. استراتيجيات كفيلة بتحقيق ذلك 

وايضا املوازنات التقديرية بما تقدمه من . الذي تعكسه تلك املوازنة  مقارنة الاداء الفعلي مع الاداء املخطط

املفاضلة بين  تساعد الادارة في اتخاذ القرارات املالئمة واختيار البديل الافضل عند) وكمية قيمية(بيانات

 .البدائل املتاحة 

عملية الرقابة حيث يتم  ات التي توصل اليها البحث وجود دور ايجابي للموازنة التقديرية فياهم الاستنتاج

 .الانحرافات والقيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة اجراء مقارنة بين املخطط منها مع املتحقق وتحديد

حيث ضبط جوانب  من اهم التوصيات التي توصل اليها البحث ضرورة الاهتمام بموضوع اعداد املوازنات

انشاء مشاريع استثمارية الى جانب البحث عن  النفقات ، وترشيدها والعمل على تنمية الايرادات من خالل

 .تحقق انسياب الدخل الالزم للتخفيف من عجز املوازنة مصادر تمويلية ذات صبغة تنموية

 

Abstract 

The estimated budget is a planning tool through its translation of project objectives and the 

strategies it contains to achieve this. Estimated budgets are a tool for monitoring by providing the 

ability to compare actual performance with the planned performance that this budget reflects. 

Also, estimated budgets with their data (value and quantity) help the administration in taking 

appropriate decisions and choosing the best alternative when comparing between the available 

alternativesThe most important conclusions reached by the research are the presence of a 

positive role for the estimated budget in the monitoring process, where a comparison is made 

between the planned ones with the investigator, identifying deviations and undertaking the 

necessary corrective measures. The most important recommendations reached by the research 

need to pay attention to the issue of preparing budgets in terms of controlling aspects of 

expenditures, rationalizing them and working to develop revenues through the establishment of 

investment projects as well as searching for sources of financing of a development character that 

achieve the flow of income necessary to alleviate the budget deficit 
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 الرقابة الداخلية واساليبها في الحد من الفساد املالي والاداري 

 

 م علياء عادل مزيد.م              وئام فراس عدنان

 

 :ملستخلصا

والاداري ظاهرة عاملية ومحليه واقليميه وهو يعد من أخطر ألامراض التي تنخر بنى الاقتصاد الفساد املالي 

وتعطل البناء والتنمية الاقتصادية والتي تواجه البلدان املتقدمة منها والنامية ألامر الذي يتطلب تضافر 

حد منه ومحاسبة الجهود والعمل الجاد للكشف عن كل أنواع الفساد واتخاذ الاجراءات الكافية لل

املفسدين ومحاربتهم، ويهدف البحث الى تحديد مفاهيم الفساد ومظاهره واسبابه واهم الاجراءات الرقابية 

ان ضعف الاجهزة الرقابية وسيطرة املحاصصة )التي يمكن اتباعها للحد منه وقد توصل البحث الى 

، أدى الى انتشار الفساد وتعدد  واملحسوبية عليها باإلضافة الى عدم اختيار العاملين املؤهلين
ً
 وعمليا

ً
علميا

 .انواعه

 

Abstract 

Financial and administrative corruption is a global, local and regional phenomenon. It is one of 

the most serious diseases that damage the structure of the economy and the disruption of 

construction and economic development facing the developed and developing countries, which 

requires concerted efforts and hard work to detect all kinds of corruption and take adequate 

measures to reduce it and to account for spoilers and fight them. To identify the concepts of 

corruption and its manifestations and causes and the most important control measures that can 

be followed to reduce it. The research found that the weakness of the supervisory bodies and the 

control of quotas and nepotism in addition to not selecting qualified workers scientifically and 

practically, Led to the spread of corruption and multiple kinds. 
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 الاكاديمي الاعتماد و الجودة معايير ظل في العالي التعليم مؤسسات اداء تدقيق

 

 حمد كامل منى د.م.أصالح               رحمة

 

 املستخلص

 قد و ألاكاديمي ألاعتماد ومؤشرات التعليم جودة ملعايير وفقآ الاداء تدقيق عملية مفهوم الى البحث يتطرق 

 العملية عن تتمخض التي النتائج و باملخرجات ألاهتمام أزدياد نتيجة،  املهم الحيوي  املجال بهذا الاهتمام أزداد

 . العمل سوق  تطورات مواكبة على قادرين خريجين الى املاسة السوق  وحاجة التعليمية

 و التعليمية املؤسسات أداء تدقيق في املستخدمة املؤشرات ضعف ان في الرئيسية البحث مشكلة وتتمثل

 تدقيق عملية ان في البحث مشكلة تتجلى بذلك و،  املؤسسات هذه وتطوير تحسين عملية في ضعف بالتالي

 مختلف تشهده الذي التقدم مع تنسجم ال تقليدية مؤشرات خالل من تعمل تزال ال التعليمية املؤسسات أداء

 بمفهوم التعريف و الاكاديمي الاعتماد و الجودة ملفهوم عرض فتتضمن البحث اهداف أما.  املعرفة حقول 

 مستندة مؤشرات على باألعتماد ذلك و الاعمال أقتصاديات كلية اداء تقييم و قياس،  أبعاده و الاداء تدقيق

 يعتبر البحث اليه توصل ما اهم ان و.  كمية و وصفية مؤشرات الى تنقسم التي وألاعتماد الجودة معايير الى

 الجهات قبل من واملراقبة الضبط عمليات عليه يبنى الذي ألاساس تمثل التي الركائز أهم من ألاداء تدقيق

 تشخيص من العالقة ذات لألطراف يتيح مما لألدارة راجعة تغذية ألاداء تدقيق يوفر إذ،  املتخصصة

 تطوير اجل من الضعف و القوة نقاط معرفة كذلك و حلها و التعليمية املؤسسة في تنجم التي املشكالت

 ألاعتماد و الجودة توكيد بين وثيقة عالقة هنالك وكذلك،  للمؤسسة املخرجات جودة رفع و ألاداء وتحسين

 و سياسات ان كون  التعليمية املؤسسة داخل الاداء تطوير ثم من و الاداء فعالية و كفاءة تحقيق في ألاكاديمي

 ان و.  الاكاديمي الاعتماد معايير تضمنها التي الجودة بمتطلبات الوفاء من للتأكد تتم الجودة توكيد اجراءات

 عند ألاكاديمي الاعتماد و الجودة توكيد ومؤشرات معايير اعتماد البحث بها خرج التي التوصيات اهم من

 العملية في الكفاءة لقياس الافضل البديل تمثل كونها التعليمية املؤسسة ألداء التدقيق بعملية القيام

 التي للجودة مؤشرات على تحتوية ما و املعايير هذه شمولية عن فضال الاهداف تحقيق في الفاعلية و التعليمية

 القيام يتولى لكي التعليمية املؤسسة في الجودة شعبة دور  تفعيل ضرورة،  الاداء لتحسين ضرورية تعد

 في املتحققة الكفاءة مدى على للتعرف وذلك،  نفسها التعليمية املؤسسة اداء فحص و تقويم بعمليات

 قبل من الاداء تدقيق عملية يسبق بشكل و عنها املعلن لألهداف تطبيقها مدى و املتاحة مواردها أستخدام

 . الخارجية الجهات

Abstract 

The research deals with the concept of performance auditing process in accordance with the 

standards of educational quality and indicators of academic accreditation, and interest in this 

important vital field has increased, as a result of increased interest in outputs and results that 

result from the educational process and the urgent market need for graduates able to keep pace 
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with developments in the labor market. The main research problem is that the weak indicators 

used in auditing the performance of educational institutions and therefore a weakness in the 

process of improving and developing these institutions, and thus the research problem is evident 

in the fact that the process of auditing the performance of educational institutions is still working 

through traditional indicators that are not consistent with the progress witnessed by various 

Knowledge fields. As for the research objectives, it includes a presentation of the concept of 

quality and academic accreditation, definition of the concept of performance auditing and its 

dimensions, measuring and evaluating the performance of the College of Business Economics, by 

relying on indicators based on quality and accreditation standards that are divided into 

descriptive and quantitative indicators. And that the most important findings of the research is 

the performance auditing is one of the most important pillars that represent the basis on which 

the control and control operations are built by the specialized agencies, as the performance audit 

provides a feedback to the administration which allows the relevant parties to diagnose and solve 

problems that arise in the educational institution and Likewise, knowing the strengths and 

weaknesses in order to develop and improve performance and raise the quality of outputs for the 

institution, as well as there is a close relationship between quality assurance and academic 

accreditation in achieving efficiency and effectiveness of performance and then development of 

performance within the educational institution, since the policies and procedures for quality 

assurance are made to ensure From meeting the quality requirements guaranteed by the 

academic accreditation standards.  

And that one of the most important recommendations that came out of the research is the 

adoption of standards and indicators of quality assurance and academic accreditation when 

performing the audit process for the performance of the educational institution as it represents 

the best alternative for measuring efficiency in the educational process and effectiveness in 

achieving goals as well as the comprehensiveness of these standards and what contain quality 

indicators that It is necessary to improve performance, the need to activate the role of the Quality 

Division in the educational institution in order to undertake the processes of evaluating and 

examining the performance of the educational institution itself, in order to identify the efficiency 

achieved in using its available resources and the extent of its application to the declared goals 

and in a way that precedes the performance audit process by the authorities External. 
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