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Abstract 
         To continue to increase expenditures over revenues in the general 
budget laws from 2003 until now; Because of the government's reliance 
on financing the general budget on oil revenues by more than 90%, 
meaning that the oil sector is unique in financing the general budget, so if 
global prices are shaken, the state falls into a suffocating crisis 
threatening the state's financial and economic system, which is what 
happened with the drop in oil prices and economic deterioration What 
happened in 2020 and which is still going on due to the deterioration of 
the global health situation, which led to a very large exacerbation of the 
financial deficit, which prompted the government to search for a solution 
to address that deficit, but the solutions were patching which led to the 
exacerbation of the financial deficit even more. The Iraqi government 
was unable to deal with it, or at least put the financial system in the way 
of solution and treatment, due to the inability of successive governments 
to build the productive sectors in the country, which made them collapse 
and decay due to government negligence      
Moreover, if the government wants to search for real solutions to get rid 
of the fiscal deficit that dominated the public budget and paralyzed public 
utilities and threatens the entire financial system, it must first work to 
reform the administrative system to get rid of corruption and waste public 
money, and secondly it must activate or re-activate the productive sectors 
In all its forms (industrial, commercial, agricultural, tourism, etc.), as 
these steps represent effective solutions to address the crisis we are living 
in today                                                     

    امللخص 
اىل االن ؛  ٢٠٠٣يف قوانني املوازنة العامة منذ يرادات زيادة النفقات على االتوايل ان        

أي % ٩٠بسبب اعتماد احلكومة يف متويل املوازنة العامة على ايرادات النفط بنسبة تتجاوز 
فإذا ما اهتزت األسعار العاملية فان  املوازنة العامة ،القطاع النفطي هو املتفرد يف متويل ان 

اخنفاض ، وهو ما حدث ب للدولة املايل واالقتصادي  النظام يف أزمة خانقة دد تقع  الدولة
ال مستمراً بسبب والذي ال يز ٢٠٢٠اسعار النفط  والتدهور االقتصادي الذي حصل يف عام 

االمر الذي ادى اىل تفاقم العجز املايل بشكل كبري جداً وهو  تدهور الوضع الصحي عاملياً ،
اجلة ذلك العجز ، اال ان احللول كانت ترقيعيه ادت البحث عن حل ملعالذي دفع احلكومة اىل 
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عجزت احلكومة العراقية عن معاجلته أو على األقل فقد  بشكل اكرباىل تفاقم العجز املايل 
عجز احلكومات املتعاقبة عن بناء ، وذلك بسبب  يف طريق احلل واملعاجلة النظام املايلوضع 

   .تنهار وتضمحل بسبب اإلمهال احلكومي علها االمر الذي ج القطاعات اإلنتاجية يف البالد
هذا واذا ما ارادت احلكومة  البحث عن حلول حقيقية للتخلص من العجز املايل الذي سيطر 
على املوازنة العامة واصاب املرافق العامة بالشلل واصبح يهدد النظام املايل بالكامل ،  فعليها 

تخلص من الفساد وهدر املال العام ، وثانياً عليها اوالً العمل على اصالح املنظومة االدارية لل
تفعيل او اعادة تفعيل القطاعات االنتاجية جبميع اشكاهلا (الصناعية والزراعية والسياحية 

  ....اخل) ، إذ متثل هذه اخلطوات احللول الناجعة ملعاجلة تلك االزمة اليت نعيشها اليوم .
  مقدمة 
م االدوات املالية اليت متتلكها الدولة لتحقيق وظائفها عن طريق تعد املوازنة العامة من أه       

النفقات العامة ، وحتصيل االيرادات العامة مبا حيقق االهداف االقتصادية واالجتماعية 
  والسياسية والبيئية والصحية ...اخل ،خالل فترة زمنية معينة .

بسبب التدهور املستمر  -النفقات العامةومبا املوارد املالية العامة  مل تعد كافية لسداد        
ما ادى اىل ظهور مشكلة مالية كبرية متثلت بعجز   - ألسعار النفط اليت انعكست على ايراداته

املوازنة العامة هذا العجز الذي اصاب مرافق الدولة بالشلل، االمر الذي دفع احلكومة اىل 
كانت ترقيعيه ادت اىل تفاقم العجز البحث عن حلول ملواجهة ذلك العجز اال ان هذه احللول 

املايل ، متثلت تلك احللول بـ طرح سندات حكومية من خالل اللجوء اىل سياسة االقتراض 
اخلارجي ، ما ادى اىل ظهور مشكلة اخرى اال وهي التضخم الذي نتج عن التمويل التضخمي 

ى ذلك اىل ارتفاع االسعار لتغطية العجز دون ان يقابل ذلك أي زيادة يف االنتاج ، وبالتايل اد
  واخنفاض القوة الشرائية للنقود .

هذا واذا ما اردنا البحث عن حلول ناجعة وفعالة  حتاكي الواقع ملعاجلة ذلك العجز        
فعلينا ان نبحث يف سبيلني، يتمثل االول مبكافحة الفساد  الذي نتج عنه هدر املال العام إذ ان 
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ب الدور الكبري يف زيادة العجز يف املوازنة العامة للدولة ، اما الفساد وهدر املال العام لع
  الطريق الثاين فيتمثل بتنمية القطاعات االنتاجية (قطاع الصناعة والزراعة والسياحة .

وبعد هذه النبذة املختصرة عن املوضوع ينبغي لنا أن نتعرف على أمهية املوضوع         
وهيكليتها وذلك يف النقاط فرضية الدراسة ومنهجيتها واملشكلة اليت دفعتنا للبحث فيه و

  :اآلتية
  أمهية الدراسةأوالً: 
أمهية الدراسة يف البحث عن طرق او حلول ملعاجلة العجز املايل يف املوازنة العامة تتجسد       

ة ، يف العراق ؛ الن العجز يف املوازنة العامة من املؤشرات املهمة إذ  حيدد املوقف املايل للدول
وان زيادة العجز املايل سنة تلوى االخرى  ادى اىل توقف حركة الدولة وتسبب بشلل مرافقها 

  العامة ، والذي بات يهدد اقتصاد الدولة بالكامل. 
  مشكلة الدراسةثانياً :

تتمثل مشكلة الدراسة يف غياب احللول الناجعة ملواجهة العجز املايل يف املوازنة العامة ،إذ ان    
ل الترقيعية اليت التجأت اليها الدولة ملرات عديدة زادت االمر سوًء  وفاقمت حجم احللو

  املشكلة االقتصادية املتمثلة بتنامي العجز املايل يف املوازنة العامة . 
  فرضية الدراسةثالثاً :
سري احلكومة بطريقتني  للتخلص من العجز املايل ، الطريق االول تفترض هذه الدراسة       
احلد من الفساد الذي تسبب در املال العام  ، اما الطريق الثاين فيتمثل بـتفعيل هو 

  القطاعات االنتاجية املختلفة (الصناعة والزراعة والسياحة...).
  منهجية الدراسةرابعاً :

سنعتمد يف هذه الدراسة املنهج التحليلي االستقرائي ، من خالل حتليل النصوص القانونية       
للتخلص من العجز وحماولة إلجياد احللول القانونية السليمة  يف ضوء أراء الفقهاء ،ات  والبيان

  يف املوازنة العامة يف العراق.
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  هيكلية الدراسة خامساً :
معاجلة عجز املوازنة  ، يكون األول للكالم عنمبحثني سوف نقسم هذه الدراسة على        

، أما الثاين فسوف يكون للكالم عن تنمية القطاعات ام العامة باحلد من الفساد وهدر املال الع
  االنتاجية ملعاجلة عجز املوازنة العامة ، وكما يأيت : 

  معاجلة عجز املوازنة العامة باحلد من الفساد وهدر املال العام املبحث االول : 
إذ ، لةأي دوالنهـوض فـي  لعمليةاملعـوق االساس  وهدر املال العام الفـساد  ميثل      

يؤدي الفساد اىل زيادة العجز يف املوازنة العامة للدولة كما انه يكلف الدولة مليارات 
الدوالرات سنوياً ، مما يتسبب بارتفاع تكلفة اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة وبالتايل يعيق 

، ى االيراداتالنفقات عل التنمية االقتصادية ويقلل من فرص االستثمار وهدر املال العام وزيادة
وسوف نتناول هذا املبحث يف مطلبني االول للتعريف بالفساد  وهدر املال العام ، اما الثاين 

  فسوف يكون للبحث يف  احلد من الفساد وهدر املال العام ، وكما يأيت :
  املطلب االول : التعريف بالفساد وهدر املال العام

بشكل عام ومن مث نبني مفهوم الفساد االداري  سوف حناول هنا ان نبني املقصود بالفساد      
  ومن بعدها نبني املقصود باهلدر املايل ، وذلك يف ثالثة فروع ، وكما يأيت:  

  الفرع االول: تعريف الفساد 
تعريف جامع مانع ؛ وذلك الرتباطه حبركة  هللفساد مفهوم "واسع ال ميكن ان حيتوي "         

تج عن تلك التغريات من مظاهر سلبية تؤثر متاسكه ووحدته لذلك تغري احلياة واتمع وما ين
ظهرت العديد من التعريفات "، لذلك  ) ١(ينظر اىل الفساد غالباً من خالل مفهومه الواسع 

( إساءة استعمال السلطة  -بأنه : منظمة الشفافية الدولية ه:  فقد عرفتيما يلللفساد ومنها 
فهو استغالل السلطة املمنوحة سواء كانت يف القطاع  ، )٢(املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة ) 

، وال يشترط يف املكاسب أو املنافع اخلاصة اليت  العام أو اخلاص لتحقيق مكاسب شخصية
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يلتمسها الفاسد أن تكون ملصلحته اخلاصة هو ، بل قد تكون ألحد أفراد عائلته أو لقريب أو 
  .  "صديق أو ملؤسسة أو حزب أو منظمة

بأنه (  ١٩٩٧عرف البنك الدويل الفساد يف تقرير التنمية الصادر عام "هذا وقد            
فقصرت تلك  ، )٣(سوء استغالل السلطة العامة من اجل احلصول على مكاسب شخصية )

التعاريف الفساد على إساءة استعمال ( السلطة العامة ) فهي تقصر الفساد على القطاع العام ، 
  ."قد يكون أكثر ظهورا وأثرا يف القطاع اخلاص ويف مؤسسات اتمع املدين يف حني إن الفساد

( إساءة استعمال السلطة العامة أو  -عرف الفساد عدد من الباحثني بأنه :كما          
  . )٤(الوظيفة العامة للكسب اخلاص )

، )٥(لفائدة اخلاصة )( إساءة استعمال األدوار أو املوارد العامة ل -وعرفه آخرون بأنه :        
وإذا جاز لنا التعليق على هذا التعريف فنقول إن كلمه األدوار مبهمة ال تعطي معىن حقيقي 

كذلك إن هذا التعريف حصر الفساد بأساة استعمال املوارد فالفساد ظاهرة عامة ، للفساد 
  مة. تشمل جماالت واسعة وكل مظاهر احلياة حتدث فيها فساد وليس فقط املوارد العا

خروج عن القوانني واألنظمة (عدم االلتزام ما ) أو استغالل بأنه : الفساد وعرف       
غياما من اجـل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية مالية وجتارية واجتماعية لصاحل مجاعة 

  .)٦(معينـة على ان تكون لفرد مصاحل شخصية معه
 -فعرف الفساد بأنه :املذكورة أنفاً  تعريف أخر عن صيغ التعاريف"وخرج             

اخلروج عن القواعد األخالقية الصحيحة وغياب أو تغييب الضوابط اليت جيب أن حتكم (
ارسة كل ما يتعارض مع هذه السلوك ، وخمالفة الشروط املوضوعة للعمل وبالتايل مم

  .)"٧()وتلك.
بالسلطة املمنوحة عما قصد من ضوء ذلك ميكننا أن نعرف الفساد بأنه االحنراف "ويف        

إعطائها لتحقيق مكاسب شخصية  . بالتايل فان الفساد كمصطلح يغطي جمموعة واسعة من 
املمارسات السياسية واالقتصادية واإلدارية املشبوهة واملريبة ، ويشمل مساحة واسعة من 

أثارها ،  األعمال والتصرفات غري املشروعة ، فهو ظاهرة معقدة تتشعب أسباا وتتنوع
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استغالل النفوذ ،  ووتشمل أنواعا خمتلفة من أمناط السلوك الشاذة أمهها ، الرشوة و االختالس 
  . "وغريها من املظاهر األخرى غري الشرعية
  الفرع الثاين: مفهوم هدر املال العام 

حقيق خمصصة لت كواالعامة  يسبغ القانون نوعاً من احلماية  القانونية على االموال       
وقد حدد   ،املنفعة العامة وخيضعها موعة من القواعد القانونية اليت تكفل هلا احلماية الالزمة

( تعترب أمواالً عامة العقارات واملنقوالت اليت للدولة  االموال العامة بأاالقانون املدين العراقي 
 .)٨()أو مبقتضى القانون أو لألشخاص املعنوية العامة واليت تكون خمصصة ملنفعة عامة بالفعل

األساس فان الدولة متتلك أمواالً عقارية و منقولة فاألموال العقارية تتمثل " ذلكوعلى       
األموال املنقولة  واألراضي األمريية ... اخل . أما بالطرق ، ومباين الوزارات ، املؤسسات ،

وينية املعدة للتوزيع وأوراقها املالية فتتمثل بأثاث املرافق العامة وأدواا املختلفة والسلع التم
  .)٩("املودعة بالبنوك

هذا وعرف هدر املال العام بـ ( مجيع االحنرافات املالية املخالفة للقوانني العامة واالحكام     
واللوائح والتشريعات واالجراءات املنظمة ألعمال الدولة واملؤسسات اخلاصة واالفراد 

القطاع اخلاص بشكل عام وغري املتسقة مع ضوابط وتعليمات واملطبقة فب مؤسسات الدول و
  )١٠(الرقابة املالية ).

 املطلب الثاين: احلد من الفساد وهدر املال العام 
تعد ظاهرة الفساد وهدر املال العام  ، من املشاكل اليت اجتمعت أراء اخلرباء الدوليني   

من انعكاسات واثار سلبية على االستقرار على ضرورة معاجلتها خاصة يف الدول النامية ، ملا له 
إذ يساهم اهدار املال العام بتضرر املوازنة العامة للدولة ، كما يعيق عجلة  االقتصادي للدولة .

التنمية االقتصادية ويكبح النمو االقتصادي ، كما ميثل اهدار املال العام مصدراً رئيسياً لتراكم 
   .)١١( االزمات االقتصادية واالجتماعية

ويتخذ الفساد أشكاال متعددة كونه قد استشرى يف مفاصل الدولة وأضحى يرهق هذا         
كاهلها  حبيث يثقل موازنتها ، فيمكن القول إن  ظاهره الفساد من الظواهر اخلطرية اليت تواجه 
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الدول وعلى األخص الدول النامية حيث أخذت تنخر يف جسم جمتمعاا بدأت باألمن وما تبعه 
شلل يف عملية البناء والتنمية االقتصادية واليت تنطوي على تدمري االقتصاد والقدرة املالية  من

واإلدارية وبالتايل عجز الدولة عن مواجهة حتديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البىن التحتية 
  .)١٢(ضحية الفساد وعلى كافه املستوياتكانت  العراق من الدول اليتيعد الالزمة لنموها ، و

إىل ضياع الكثري من  آفة الفساد املستشري يف اغلب مفاصل الدولة واليت أدت إذ إن       
األموال بطرق مباشرة وغري مباشرة، من دون أن تكون هناك اليه شفافة ملكافحة الفساد 
والتقليل من أضراره االقتصادية اخلطرية على مستقبل العراق، األمر الذي ساعد على زيادة 

  )١٤(فعلى الصعيد االقتصادي يؤدي الفساد اىل :   .)١٣( املوازنة العامة للدولةلعجز يفا
"اعاقة النمو االقتصادي مما يؤدي اىل تقويض خطط التنمية طويلة االجل وقصرية  -١

 االجل".
 "اهدار موارد  الدولة وسوء استغالهلا مبا يعدم الفائدة املرجوة من االستغالل االمثل". -٢
رادات العامة نتيجة التهرب من الضرائب باستخدام وسائل "اخنفاض معدل االي  -٣

 احتياله".
"اهدار النفقات العامة بإنفاقها يف ابواب غري ذات فائدة مبا حيرم القطاعات اهلامة مثل   -٤

 (الصحة والتعليم واخلدمات ... اخل ) من االستفادة من تلك االموال" .
البىن التحتية ؛ وذلك بفعل الرشاوي "تدين مستوى االستثمار وتدين مستوى اجلودة يف  -٥

 لتمرير املشاريع اليت ال تكون باملواصفات القياسية املطلوبة".اليت تدفع 
هذا وقد كان للفساد وهدر املال العام اثر كبري على املوازنة العامة ، فبسبب الفساد        

فيذها اشخاص غري ذهبت االموال العامة اىل غري االغراض املخصصة هلا ، والن من توىل تن
كفؤين ، وبذلك فإن املوازنة العامة كانت اداة غري ناجحة للتخطيط والرقابة وتقومي االداء ، 

  ) ١٥(وبالتايل فقدت فاعليتها والغرض الذي وضعت من اجله .
لذلك فإن مكافحة الفساد وهدر املال العام متثل اهم السبل ملعاجلة العجز يف  املوازنة       

إن التخلص من الفساد سوف يساعد على حتقيق التنمية وحتقيق اكرب قدر من  العامة ، أي
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اإليرادات املالية لصاحل اخلزينة العامة للدولة وبالتايل يساعد على معاجلة عجز املوازنة العامة 
  . )١٦(للدولة 

  تنمية القطاعات االنتاجية ملعاجلة عجز املوازنة العامةاملبحث الثاين: 
قطاعات اإلنتاجية تؤدي دوراً كبرياً يف حتقيق النمو االقتصادي والقضاء على باتت ال        

عجز املوازنة العامة للدولة ، إال إن العراق مل ينتفع من هذه القطاعات اإلنتاجية اليت تضاهي 
قطاع النفط اذا ما استغلت بشكل صحيح ، فقطاع الصناعة والزراعة والسياحة ال يقل 

 إن سوء االستغالل وسوء التخطيط جعل إيرادات هذه القطاعات أمهية عن النفط ، إال
تصل إىل ما دون الصفر ، إذ يفترض تنويع مصادر اإليرادات لتحقيق االزدهار والرفاه 
االقتصادي، ومبا إن العراق ميتلك مقومات وإمكانيات كبرية ملعاجلة عجز املوازنة العامة  

الدخول يف تفاصيلها وذلك يف مطلبني ، األول  من خالل القطاعات اإلنتاجية يدفعنا إىل
للتعريف بالقطاعات االنتاجية ، أما الثاين فسوف يكون للكالم عن دور إيرادات القطاعات  

  االنتاجية يف متويل املوازنة العامة وكما يأيت : 
  املطلب االول: التعريف بالقطاعات االنتاجية 

ن غلة األموال اليت متلكها(القطاعات االنتاجية ) ، "حتصل الدولة على جزء من إيراداا م    
وتتوقف األمهية النسبية هلذه اإليرادات على السياسة االيراداية  السائدة  وعلى درجة تطور 

  )١٧(دور الدولة ومدى تدخلها يف احلياة االقتصادية" 

داته عرب "وقد تطورت أمهية منتجات القطاعات االنتاجية  ، كما تطورت أمهية ايرا      
العصور واألنظمة االيدلوجية املختلفة ، فقد تباينت أمهية كل نوع من أنواع منتجاا خالل 
اخلمسة او الستة قرون األخرية ، وذلك نتيجة تطور أسلوب الدولة يف تنظيم شؤوا ويف 

ذهب التدخل يف جمريات احلياة املالية ، إذ تتوقف أمهية هذه اإليرادات بصورة رئيسية على امل
األيديولوجي السائد يف الدولة ، فاذا ما كان  املذهب الفردي هو السائد فأن هذه اإليرادات 
تتضائل ، وذلك الجتاه الدولة حنو تضييق نطاق تدخلها يف احلياة االقتصادية واألمور املالية قدر 
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حتصيل اإلمكان ، لقناعتها بأن االستغالل الفردي افضل هلذه اإليرادات وتفضيل الدولة 
  .)١٨(الضرائب من املشاريع املالية والتجارية والصناعية بدالً من متلكها واحلصول على إيراداا"

"وخبالف ذلك فان أمهية هذه اإليرادات تتزايد يف ظل سياسة املذاهب التدخلية ،         
لتجارية فحرص هذه املذاهب على توجيه اقتصادها يدفعها لتنمية ممتلكاا وممارسة األنشطة ا

والصناعية واملالية ، لتتمكن من توجيه األسواق وحتقيق ما تصبو اليه من توازن يف خمتلف 
ااالت ، يف حني ان أمهية هذه اإليرادات تكون اكرب بكثري يف ظل السياسة االشتراكية ، إذ 

وان ان ملكية اجلماعة لوسائل اإلنتاج تؤدي اىل تعاظم حجم املمتلكات العامة وتنوعها ، 
أرباح هذه املشاريع اليت متتلكها الدولة توجه اىل اخلزينة العامة ، وتدخل ايراداً ضمن املوازنة 

  .) ١٩(العامة للدولة" 
" ففي حالة تزايد التدخل ستنمو إيرادات القطاعات االنتاجية وتتعاظم أمهيتها اذ تكاد       

أن أمهية هذه اإليرادات سوف تتضائل متاثل اإليرادات الضريبية ، اما اذا ما احنسر التدخل ف
  وليكون هلا اال دور حمدد يف إيرادات املوازنة العامة" 

  املطلب الثاين: دور ايرادات القطاعات االنتاجية يف متويل املوازنة العامة 
"يطلق فقهاء القانون املايل تسمية الثمن العام على االيرادات اليت حتصل عليها الدولة او      

من الدومني اخلاص او بيع مثارها او املتاجرة ذه األموال  )٢٠(لقانون من بيع (أمواهلا)اشخاص ا
او  من اجيارها ، أي ان الدومني ليس ايراداً بذاته اال انه يدر ايراداً للخزينة العامة يتمثل بالثمن 

ضع ألحكام الدومني اخلاص هو األموال اليت متتلكها الدولة ملكية خاصة واليت ختو. )٢١(العام 
القانون اخلاص مثل األفراد واملشروعات اخلاصة وهو وحده الذي يقصده فقهاء القانون املايل 

  )٢٢(عند الكالم عن ممتلكات الدولة أو عن الثمن العام كمصدر لإليرادات العامة 
بعد ان علمنا ان الثمن العام ميثل منتجات أمالك الدولة من الدومني اخلاص سوف حناول       

  ن نبني هنا أنواع الدومني اخلاص وهي القطاعات االنتاجية :ا
  اوالً :قطاع الصناعة  

ميثل هذا القطاع خمتلف املشاريع الصناعية اليت تشكل القطاع العام يف الدولة ، واليت "        
تشكل إيراداا جزءاً مهماً من إيرادات الدولة ، وقد ظهر هذا النوع يف منتصف القرن التاسع 
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شر ، اال انه ظل يف نطاق ضيق واحنسر يف املرافق العامة اليت ال يرغب القطاع اخلاص القيام ع
ا او ال يقوى على ذلك ، اال ان احنسار دور املذهب احلر لصاحل مذهب التدخل يف ظل تأثري 

  . )٢٣(االزمات االقتصادية واالجتماعية ، أدى اىل  اتساع نطاق هذا النوع"
اتساع مصدر االيراد هذا على طبيعة السياسة املالية وااليرادية للدولة ،  ويتوقف مدى      

لذلك يتوقف مدى هذا االتساع على املقارنة بني مزايا االستغالل الفردي مع فرض ضرائب 
على األرباح ، وبني مزايا االستغالل من قبل الدولة واحلصول على األرباح ، مع مراعاة حتقيق 

ذا ما كان هدف الدولة حتقيق اإليرادات املالية فيجب ان حتقق الدولة األهداف األخرى ، فا
من هذه املشاريع ارباحاً اكرب من تلك اليت حيققها القطاع اخلاص ليمكننا القول اا جنحت يف 

يرى  -حتقيق أهدافها ، ويف هذه احلالة قد تضفي الدولة على مشاريعها الصفة االحتكارية
ادات اليت حتصل عليها الدولة من امثان السلع احملتكرة تصنف حتت جانب من الفقه ان اإلير

، إذ متنع رؤوس األموال  -  )٢٤(الضرائب غري املباشرة وليس إيرادات الدومني الصناعي
اخلاصة من دخول بعض امليادين وتقصرها على املشاريع اململوكة هلا ، ويف مثل هذا الوضع 
يتميز الثمن العام بارتفاع اإليرادات مقارنه بنفقات اإلنتاج ، ولكي يتحقق هدف الدولة يف 

ينتجها املشروع العام احلصول على اإليرادات املالية جيب ان يكون الطلب على السلعة اليت 
غري مرن ، وان ال تكون السلعة ذات أمهية غذائية او صحية كبرية لكي ال يؤدي رفع مثنها اىل 

  .)٢٥(االضرار باملستوى الغذائي او باملستوى الصحي لألفراد 
ويف العراق يتكون الدومني الصناعي من عدد كبري من املنشآت الصناعية وعدد من       

ريع الصناعية اليت انتقلت ملكيتها اىل الدولة مبوجب قانون تأميم بعض الشركات واملشا
الشركات واملنشآت وامهها (شركة السمنت العراقية ، وشركة الغزل والنسيج العراقية ، 
وشركة السجاد العراقية ، وشركة استخراج الزيوت النباتية ، وشركة الدخان االهلية ، 

  .   )٢٦() وشركة الكربيت املتحدة ...... اخل
، ومن املفترض ان تزود )٢٧(هذه املؤسسات يف القانون تعتمد على التمويل الذايت        

املوازنة العامة باإليرادات ، اال اا باتت ال تستطيع ان حتقق إيرادات تغطي من خالهلا نفقاا 
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ادرة على التشغيلية ، اليت متثل الرواتب واألجور اجلزء األعظم منها ، فقد أصبحت غري ق
تغطية تكاليفها بصورة ذاتيه، أي اا اصبحت عالة على املوازنة العامة ، يف حني اا لو فعلت 

  بشكل صحيح لغطت ايرادات املوازنة العامة وقضت على عجزها بالكامل.
  ثانياً: قطاع الزراعة 

ملا توفره من "تنطلق أمهية الزراعة من كوا واحدة من القطاعات الصناعية املركزية        
السلع الغذائية واملواد األولية الالزمة للقطاعات األخرى وتوفري فرص عمل واسعة، هذا 
ويتميز العراق مبقومات أساسية لتنمية قطاع الزراعة واليت تتمثل بـ (توفر مساحات واسعة 

ملنتجات صاحلة للزراعة يف عموم العراق، وفرة املوارد املائية، وفرة األيدي العاملة، تنوع ا
  .)٢٨(" الزراعية وتوزيعها املكاين)

إذ إن للزراعة دور كبري بتمويل املوازنة العامة للدولة والقضاء على العجز فيها ، فهناك       
عالقة موجبة بني النمو يف الناتج القومي اإلمجايل والنمو يف الزراعة وكذلك النمو يف الصناعة، 

لصناعة حققت ذلك النمو يف الزراعة أيضاً، إذ مل يتحقق إذ إن الدول اليت حققت منو عايل يف ا
األمن الغذائي فلن يتحقق النمو االقتصادي الن األمن الغذائي اصبح مشكلة تواجه العامل امجع، 
كما اصبح االهتمام بالزراعة امر جوهري ألا متثل مصدر إيراد ال ينضب وهذا ميثل اهم 

. اال ان القطاع الزراعي يف العراق اصبح اليوم )٢٩(أسباب اعتماد دول العامل على الزراعة
عاجزاً عن سد احلاجة احمللية من السلع الزراعية ، إذ اصبح العراق مستورداً رئيساً للسلع 
الزراعية ، فبدل ان يرفد املوازنة العامة باإليرادات ، اصبح عبأً عليها فقد أصبحت مفردات 

  املوازنة العامة مبا ينفق على استرياد مفرداا.البطاقة التموينية تأخذ حيز كبرياً من 
اليت  -مبا فيها النباتية واحليوانية  –هذا وميتلك العراق مجيع مقومات ازدهار الزراعة      

تساعد على متويل املوازنة العامة وحتقيق الفائض فيها  ، فمن اهم املنتجات النباتية التمور إذ 
ا وتعد من أجود أنواع التمور يف العامل ، باإلضافة إىل يوجد يف العراق مئات األنواع منه

احملاصيل احلقلية من ( القمح ، والشعري ، والرز) وحمصول الطماطم ، كما يزخر بالثروة 
احليوانية وامها األمساك إذ تعد الثروة السمكية احد اهم ميادين القضاء على عجز املوازنة العامة 
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فة االستمرار والتجدد وال ينضب يف ظل االستغالل ملا تتمتع به من مورد دائم له ص
  االقتصادي له .

  ثانياً: قطاع السياحة
تعد السياحة مورداً مالياً إضافياً مع باقي القطاعات اإلنتاجية، ويف بعض الدول تعد        

املورد الرئيسي، ألا تعمل على حتسني ميزان املدفوعات وتوفر فرص العمل وتساهم يف توفري 
ص استثمارية عديدة، إذ إا مل تعد جمرد انتقال األفراد من دولة إىل دولة كما يف السابق بل فر

أصبحت حاجة اجتماعية أساسية، كما تعد مورد للعمالت األجنبية وتساهم أيضاً يف نشر 
  الثقافة والوعي وتبادل الثقافات بني الدول والشعوب.

املتنوعة ومنها السياحة الدينية واليت تعد مصدراً  هذا وميتلك العراق مقومات السياحة        
املراقد الدينية  إنحيث ،  خمتلف الدولجتذب السياح من  لكواهاماً من مصادر اإليرادات 

 إنخمتلفة نتيجة للنشاط السياحي ولألقبال املستمر من قبل السواح حيث  إيراداتحتصل 
اإليرادات له فيما لو أحسن التصرف ذه تكون باب يثرى من خال أنالسياحة الدينية ميكن 

، إال انه على الرغم من امتالك العراق الكثري من مقومات االزدهار واإلمكانيات املتنوعة   )٣٠(
مبا متتلكه من ارث حضاري وديين، تتمتع به منذ اقدم العصور والذي ساعد على خلق 

هية، إال إا مل تستفد اقتصادياً من هذا املقومات السياحية بكل أشكاهلا الدينية واألثرية والترفي
  .)٣١(القطاع 
إذ يوجد يف العراق العديد من املواقع األثرية ، إال إن إمهال هذه املواقع األثرية جعلها         

جمهولة فالبعض ال يعلم بوجود الكثري من املناطق األثرية ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
وتراجعه وعدم مواكبة التطورات العاملية واالهتمام الدويل ، على مدى إمهال قطاع السياحة 

أما فيما يتعلق بالسياحة الدينية فإن العراق فيه الكثري من املزارات الدينية ( للمسلمني 
  وللمسيح ولليهود ). 
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  اخلامتة 
ر بعد البحث يف تفاصيل وجزئيات هذه الدراسة والدخول يف حيثياا ، ودراسة املصاد        

وحتليل املواد القانونية ، نبني هنا اهم ما توصلنا إليه من استنتاجات ، وما ميكننا تقدميه من 
  مقترحات وذلك يف فقرتني :

  االستنتاجات  - أوالً :
مير العراق منذ عدة سنوات بعجز مايل كبري يف املوازنة العامة  ،أثقل كاهل الدولة  -١

  واصبح من الصعب ختطيه .
، احد اهم املوازنة العامة يف العراق من تضافر أسباب كثرية  لقد نتج العجز يف -٢

هذه األسباب هو الفساد الذي نتج عنه هدر املال العام ، باإلضافة اىل امهال 
 القطاعات االنتاجية املتمثلة بـ (الصناعة والزراعة والسياحة ....).

والقضاء على  تؤدي القطاعات اإلنتاجية دوراً كبرياً يف حتقيق النمو االقتصادي -٣
 .عجز املوازنة العامة للدولة

ميثل  الفساد  يف حقيقة األمر ضربة كبرية لسياسات وبرامج التنمية وإعادة  -٤
األعمار  فقضايا الفساد املستشري يف مؤسسات الدولة، ادت اىل هدر املال العام ، 

حبيث تؤدي إىل إ (اكعقود أ) اك  إذ حتولت من خالله بعض عقود األعمار إىل
  واسترتاف املوازنة العامة للدولة  .

يعد  الفساد آفة هلا آثار سلبية خطرية  تصيب الدولة يف مجيع اجلوانب    -٥
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،  إذ ان  تداعياته وضعت مستقبل الدولة  

   االقتصادي على احملك .
  التوصيات  -ثانياً : 
ملعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة  ، أي احلد من الفساد وهدر املال العام   -١

ان التخلص من الفساد سوف يساعد على حتقيق التنمية وحتقيق اكرب قدر من 
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اإليرادات املالية لصاحل اخلزينة العامة للدولة وبالتايل يساعد على معاجلة العجز يف 
 املوازنة العامة.

 ة والسياحة .تنمية القطاعات االنتاجية قطاع الصناعة والزراع -٢
تطوير وتنمية قطاع السياحة ملواكبة العامل يف هذا القطاع ، الن إيرادات قطاع  -٣

السياحة أصبحت اليوم تنافس إيرادات النفط إذ ان بعض الدول النفطية باتت تعول 
  على إيرادات السياحة اكثر من اإليرادات النفطية  متويل املوازنة العامة . 

عي مبا فيه (النبايت واحليواين ) وتطويره إذ يعد هذا القطاع دعم وتنمية القطاع الزرا -٤
من اهم القطاعات اإلنتاجية فقد أثبتت الدراسات إن الزراعة غري قابلة للنضوب 
وهي بذلك متثل مورد مايل ثابت ومستقر ميكن من خالله القضاء على عجز املوازنة 

  العامة .
 اهلوامش

                                                
   .١، ص ٢٠٠٩د. عمار طارق عبد العزيز : الفساد اإلداري وطرق معاجلته ، بغداد ،  )(١
   . ٢٠٠٧منظمة الشفافية الدولية : تقرير الفساد العاملي  لعام  )(٢
   . ٢٨. كامل صكر القيسي : كيف واجه اإلسالم الفساد اإلداري ، بال سنة نشر ، صد. يوسف راشد اجلابري و د )(٣
، حبث  ٢٠٠٨ – ١٩٨٠) د. فاطمة إبراهيم خلف : السياسة املالية والفساد اإلداري واملايل دراسة تطبيقية يف مصر للمدة (٤

  .٢٢٧،  ص ٢٠١١،  ٧ع ،  ٤منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ، الد 
،  ٢٠٠٦، كانون الثاين ،  ٨٠ياسر خالد بركات الوائلي : الفساد اإلداري مفهومه واسبابه  ، حبث منشور يف جملة النبأ ، ع  )(٥

   .٢٥ص 
  . ٢ص ،٢٠٠٤،   ١د. أمحد أبو دية : الفساد أسبابه وطرق مكافحته، ط  )(٦
   .٧، ص ٢٠٠٥، مطابع تنكوبرس ، لبنان ،  ١فساد كتاب الفساد ، طاجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية : ال  )(٧
يف  ٣٠١٥، منشور جبريدة الوقائع العراقية بالعدد  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون املدين العراقي  رقم ١) الفقرة (٧١املادة ( )(٨
٨/٩/١٩٥١.  
   .٤٨، ص ٢٠١٨، دار السنهوري ، بريوت ،  د. رائد ناجي امحد : علم املالية العامة والتشريع املايل يف العراق )(٩

  سعود بن هاشم جليدان : اوجه الفساد املايل ، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية  على الرابط التايل:) (١٠
https://www.alarabiya.net/aswaq/financialmarkets/2014/06/01/%D8%B6%D8%B1%D8%
A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8



  
  

 

)١٩٥(  

                                                                                                                   
%A9-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88-
%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A 

، حبث  ٢٠٠٨ – ١٩٨٠د.فاطمة ابراهيم خلف : السياسة املالية والفساد االداري واملايل دراسة تطبيقية يف مصر للمدة ) (١١
  .٢٢٨، ص٢٠١١، ٧، ع  ٤دارية ، الد منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال

مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي  د.عكاب امحد حممد و د. شيماء فارس حممد : دور الشفافية املالية يف احلد من الفساد ، حبث  )(١٢
  .٤، ص ٢٠١٧متوز ،  ٢٤األول لألكادميية العراقية ملكافحة الفساد ، املنعقد يوم االثنني املصادف 

،  ٣٤مفيد ذنون يونس و عدنان دهام امحد : اثر الفساد يف النمو االقتصادي ، حبث منشور يف جملة تنمية الرافدين ، الد  د.) (١٣
، مطابع  ١؛ اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية : ال فساد  كتيب الفساد ،ط ١٩٣ -١٩١،  ص ص  ٢٠١٢، لسنة  ١٠٩ع 

  .١٤،  ص ٢٠٠٥تكنوبرس ، بريوت ، 

  قال منشور على موقع اهليئة العامة ملكافحة الفساد على الرابط  التايل : م) (١٤
https://www.nazaha.gov.kw/AR/Pages/effects-of-corruption.aspx 

حممد فاضل نعمة الياسري  و عبدالرضا حسن سعود : الفساد االداري واملايل وانعكاساته على املوازنة العامة ، حبث منشور يف  )(١٥
   .١٢٩، ص ٢٠٠٩، ٢جامعة كربالء العلمية ، الد السابع ، عجملة 
، حبث منشور على الشبكة الدولية  ٩-٨) رحيم حسني العكيلي : الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته ، ص ص (١٦

  www.nazaha.iq/search_web/trboy/4.docاألنترنت على الرابط التايل :

  .١١١ – ١٠٨، ص ص  ٢٠١١، دار دجلة ، عمان ،  ١اقتصاديات املالية العامة ، ط  سعيد علي العبيدي : د.) (١٧
  .١١٢ -٩٨، ص ص ١٩٧٩شريف رمسيس تكال : األسس احلديثة لعلم مالية الدولة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ) د.(١٨
  .٣١_ ٢٧ص ص .١٩٧٣فة ، دمشق ، د. امحد مراد : النظام املايل يف البلدان االشتراكية ، منشورات وزارة الثقا) (١٩
وهي األموال اليت متلكها الدولة او األشخاص املعنوية العامة ملكية خاصة ، فتستغلها وتتصرف فيها طبقاً لالحكام اليت ختضع ) (٢٠

حق ملكية  هلا ملكية االفراد ، وهي األموال غري املخصصة للمنفعة العامة وان حق الدولة يف األموال اخلاصة حق ملكية خاصة ال
إدارية كما هو احلال يف الدومني العام ، وبشكل عام ختضع هذه األموال الحكام امللكية . د. نوفل علي الصفو : التعريف بأموال 

  .١٢٨-  ١٢٧،  ص ص ٢٠٠٤،  ٢٠،  ع  ٩، س ١الدولة العامة ، حبث منشور يف جملة الرافدين للحقوق ، الد 
، ص ٢٠١٣، مطبعة جامعة تكريت ، تكريت  ،  ١خيل : املالية العامة من منظور قانوين ، ط) استاذنا د.امحد خلف حسني الد(٢١
٧١.  
  .١٦٢.، ص  ١٩٧٣السيد عبد املوىل : حماضرات يف املالية العامة ، مكتبة القاهرة احلديثة ، القاهرة ،  )(٢٢
  .١٠٢-١٠١، ص ص  ٢٠١٥وت ، )د. مسري صالح الدين محدي : املالية العامة ، منشورات زين احلقوقية ، بري(٢٣
إن الزيادة يف الثمن يعد ضريبة غري مباشرة على استهالك السلعة ، رأت الدولة تعذر فرضها عند قيام االفراد بإنتاج وتداول ) (٢٤

  ان حتتكر انتاجها وتضمن مثنها الضريبة . واستهالك السلعة ، فأختارت
د.السيد ؛ ٥٧- ٥٥، ص ١٩٦١يع املايل ، مطبعة سلمان االعضمي ، بغداد ، هاشم اجلعفري : مبادئ املالية العامة والتشر) (٢٥

  .١٦٦-١٦٥عبداملوىل ، مصدر سابق ، ص ص 
/ ٧/ ١٤، يف  ٦٧٥، منشور يف الوقائع العراقية بالعدد  ١٩٦٤لسنة  ٩٩قانون تأميم بعض الشركات واملنشآت رقم ) (٢٦

١٩٦٤.  



 
 

 

)١٩٦(  
 

                                                                                                                   
،  ١٩٩٧/ ١/٩يف  ٣٦٥٨منشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد  ١٩٩٧ لسنة ٢٢تعمل هذه املؤسسات وفق قانون رقم ) (٢٧

% من امجايل ٤٥هذا القانون يلزم مؤسسات التمويل الذايت حتقيق األرباح وتسديد حصة املوازنة العامة من هذه األرباح بنسبة 
  أرباح تلك املؤسسات.

االقتصادية يف العراق ، حبث منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم ) د. علي عبداهلادي سامل : حنو استراتيجية فعالة للتنمية (٢٨
  .٦٦-٦٥، ص ص  ٢٠١٢، ٤، الد  ٩االقتصادية واإلدارية ، ع 

،  ١٥)  جواد كاظم محيد : واقع القطاع الزراعي يف حمافظة البصرة وأفاقه املستقبلية : حبث منور يف جملة دراسات البصرة ، ع (٢٩
  ٣١٦، ص  ٢٠١٣،  ٨س 
رشا عبداهللا عبد احلسن: املعاملة الضريبية إليرادات السياحة الدينية يف العراق ، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون ، ) (٣٠

  . ١٢٥، ص ٢٠١٤جامعة بغداد ، 
اق للمدة وزارة التخطيط العراقية / اجلهاز املركزي لإلحصاء : مؤشرات إحصائية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي يف العر )(٣١

   ١٩، ص ٢٠١٤) ، أيلول ٢٠١٣- ٢٠٠٩من (
  املصادر

  اوالً: الكتب
  . ٢٠٠،   ١أمحد أبو دية : الفساد أسبابه وطرق مكافحته، طد. .١
، ، مطبعة جامعة تكريت ، تكريت ١طمحد خلف حسني الدخيل : املالية العامة من منظور قانوين ، د.ا.٢

٢٠١٣.  
  .١٩٧٣ن االشتراكية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، امحد مراد : النظام املايل يف البلداد..٣
، مطابع تكنوبرس ، بريوت ،  ١اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية : ال فساد  كتيب الفساد ،ط.٤

٢٠٠٥ .  
   .٢٠١٨رائد ناجي امحد : علم املالية العامة والتشريع املايل يف العراق ، دار السنهوري ، بريوت ، د..٥
  .٢٠١١، دار دجلة ، عمان ،  ١دي : اقتصاديات املالية العامة ، ط سعيد علي العبي.٦
  .٢٠١٥مسري صالح الدين محدي : املالية العامة ، منشورات زين احلقوقية ، بريوت ، د..٧
  . ١٩٧٣السيد عبد املوىل : حماضرات يف املالية العامة ، مكتبة القاهرة احلديثة ، القاهرة ، .٨
  .١٩٧٩حلديثة لعلم مالية الدولة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، شريف رمسيس تكال : األسس اد..٩

   . ٢٠٠٩عمار طارق عبد العزيز : الفساد اإلداري وطرق معاجلته ، بغداد ، د..١٠
  .١٩٦١هاشم اجلعفري : مبادئ املالية العامة والتشريع املايل ، مطبعة سلمان االعضمي ، بغداد ، .١١



  
  

 

)١٩٧(  

                                                                                                                   
، بال سنة كيف واجه اإلسالم الفساد اإلداري: لقيسييوسف راشد اجلابري ود.كامل صكر اد..١٢

  .نشر
  ثانياً : الرسائل واالطاريح

رشا عبداهللا عبد احلسن: املعاملة الضريبية إليرادات السياحة الدينية يف العراق ، رسالة ماجستري .١
  . ٢٠١٤مقدمة إىل كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

  ثالثاً : البحوث والدراسات 
يد : واقع القطاع الزراعي يف حمافظة البصرة وأفاقه املستقبلية : حبث منور يف جملة جواد كاظم مح.٢

  . ٢٠١٣،  ٨، س  ١٥دراسات البصرة ، ع 
مقدم  عكاب امحد حممد و د. شيماء فارس حممد : دور الشفافية املالية يف احلد من الفساد ، حبث د..٣

ية ملكافحة الفساد ، املنعقد يوم االثنني املصادف إىل املؤمتر العلمي السنوي األول لألكادميية العراق
  .٢٠١٧متوز ،  ٢٤

علي عبداهلادي سامل : حنو استراتيجية فعالة للتنمية االقتصادية يف العراق ، حبث منشور يف جملة د..٤
  .٢٠١٢، ٤، الد  ٩جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ، ع 

الية والفساد اإلداري واملايل دراسة تطبيقية يف مصر للمدة فاطمة إبراهيم خلف : السياسة املد..٥
، ع  ٤، حبث منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ، الد  ٢٠٠٨ – ١٩٨٠

٢٠١١،  ٧ .  
حممد فاضل نعمة الياسري  و عبدالرضا حسن سعود : الفساد االداري واملايل وانعكاساته على املوازنة .٦

   .٢٠٠٩، ٢، حبث منشور يف جملة جامعة كربالء العلمية ، الد السابع ، عالعامة 
مفيد ذنون يونس و عدنان دهام امحد : اثر الفساد يف النمو االقتصادي ، حبث منشور يف جملة تنمية د..٧

  . ٢٠١٢، لسنة  ١٠٩، ع  ٣٤الرافدين ، الد 
   . ٢٠٠٧م منظمة الشفافية الدولية : تقرير الفساد العاملي  لعا.٨
نوفل علي الصفو : التعريف بأموال الدولة العامة ، حبث منشور يف جملة الرافدين للحقوق ، الد د..٩

  .٢٠٠٤،  ٢٠،  ع  ٩، س ١
وزارة التخطيط العراقية / اجلهاز املركزي لإلحصاء : مؤشرات إحصائية عن الوضع االجتماعي .١٠

  .٢٠١٤لول ) ، أي٢٠١٣-٢٠٠٩واالقتصادي يف العراق للمدة من (



 
 

 

)١٩٨(  
 

                                                                                                                   
 ٨٠ياسر خالد بركات الوائلي : الفساد اإلداري مفهومه واسبابه  ، حبث منشور يف جملة النبأ ، ع .١١

  . ٢٠٠٦، كانون الثاين ، 
  القوانني  رابعاً:

  .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون املدين العراقي  رقم .١
  . ١٩٦٤لسنة  ٩٩قانون تأميم بعض الشركات واملنشآت رقم .٢
   ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون رقم .٣

  خامساً: جريدة الوقائع العراقية 
  .٨/٩/١٩٥١يف  ٣٠١٥جريدة الوقائع العراقية بالعدد  .١
  .١٩٦٤/ ٧/ ١٤، يف  ٦٧٥الوقائع العراقية بالعدد .٢
  . ١٩٩٧/ ١/٩يف  ٣٦٥٨جريدة الوقائع العراقية العدد .٣

  سادساً: مصادر االنترنت 
ور على الشبكة العنكبوتية  على الرابط سعود بن هاشم جليدان : اوجه الفساد املايل ، مقال منش .١

  التايل:
https://www.alarabiya.net/aswaq/financialmarkets/2014/06/01/%D8%B6%D8%B
1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B
1%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-
%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A 

  مقال منشور على موقع اهليئة العامة ملكافحة الفساد على الرابط  التايل :  .٢
https://www.nazaha.gov.kw/AR/Pages/effects-of-corruption.aspx  

، حبث  ٩-٨رحيم حسني العكيلي : الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته ، ص ص  .٣
رابط التايل منشور على الشبكة الدولية األنترنت على ال

:www.nazaha.iq/search_web/trboy/4.doc  

  


