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 االىجاء
 قجكتي في الحياة كأصل كجػدي....... ركح كالجي العديد. الى 

 الى عشػاف العصاء كمشبع الحشاف كسبب تكػيشي..... كالجتي الحشػنة. 

 الى رفيقة الجرب كمميستي في الحياة .......... زكجتي الغالية.

 عمي. –الى زيشة الحياة الجنيا كنػر عيشي كىجية هللا لي في االرض أكالدي ... دانية 

 الى الدشج كالسالؾ الحارس كأستاذتي أختي الغالية .... سييخ. 

 الى أبي الثاني كمعمسي في الحياة أخي الكبيخ .... دمحم. 

 الى الرجيق كعشػاف السحبة اخي الغالي ..... قتيبة.

 الى رفيق الجرب كصاحب العسخ كرمد الػفاء ...... عسار. 

 ئي كزميالتي في ديػاف الخقابة السالية االتحادي.الى كل مغ سانجني في اعجاد البحث مغ زمال
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 الذكخ والتقجيخ  
أف االعتخاؼ بالجسيل لكل صاحب فزل ىػ جدء أساس مغ شخرية السدمع عساًل بقػؿ الخسػؿ عمية   

افزل الرالة كالدالـ أذ قاؿ " مغ أكتى معخكفًا فاليحكخه فسغ ذكخه فقج شكخه ، كمغ كتسو فقج كفخه" 

 هللا صمى هللا عميو كسمع " ركاه الصبخي ".صجؽ رسػؿ 

كمغ ىحا السشصمق اتػجو بخالز الذكخ كاالمتشاف الى الديج رئيذ ديػاف الخقابة السالية االتحادي السحتـخ 

االستاذ رافل ياسيغ خزيخ عمى دعسو الستػاصل مغ أجل كتابة البحث كسا أتػجو الى دائخة الذؤكف 

قابة السالية بكل مػضفييا كأقداميا بالذكخ الجديل عمى مدانجتيع الجائسة لي الفشية كالجراسات في ديػاف الخ 

كحلظ أتػجو بالذكخ الجديل الى دائخة نذاط التسػيل كالتػزيع عمى رفجي بكل السعمػمات الالزمة 

 الدت االء في قصاع التسػيل / ىيئة السشتجات الغحائية  أندى مدانجة رئيذ الييئة كالبخرػص البحث 

كسا اكد اف أشكخ الييئة الخقابية العاممة في كزارة التخصيط العخاقية عمى تدكيجي بالعيشة نريف  ضياء

كأخيخا كليذ أخخًا اشكخ كادر مكتبة ديػاف الخقابة عمى  ، مػضػع البحث كالتي أستشجت عمى بياناتيا

 لبحث.اريح الالزمة مغ أجل اعجاد ارفجي بكل الكتب كالبحػث كاالش



  

   III 

 ملخص البحث

تشاكؿ ىحا البحث مذكمة السحافطة عمى الساؿ العاـ في االستثسارات التي تخز البمج لتالفي الفجػات 

مسا تصمب دراسة العػامل التي تداعج الخقابة ، الخقابية كذلظ بتفعيل دكر االجيدة العميا لمخقابة السالية

اف الخقابة السالية االتحادي العخاقي استسج الباحث عسمو مغ تقخيخ لجيػ  ،السالية العميا عمى تصػيخ بخامجيا

دكر  يتبيغرادر عغ تجقيق بيانات لسذاريع تتجرج ضسغ الخصة االستثسارية لمسػازنو العخاقية حيث ال

مثل عجـ  الجيػاف في تدجيل اىع السالحطات التي مغ شأنيا تقػيع تمظ السذاريع كتذخيز ابخز الدمبيات

 .لتي تعتبخ جدء أساس مغ متصمبات السذخكع االستثساري االلتداـ بأعجاد الججكى االقترادية كا

في ىحا البحث يػضح الباحث دكر ديػاف الخقابة السالية االتحادي العخاقي في السخاقبة عمى الساؿ العاـ 

كالستسثمة بػ)أنذاء مدتذفى عاـ  قاـ ديػاف الخقابة السالية االتحادي بتجقيقيا عسمية ةعغ شخيق تقجيع حال

 ىحه الحالة تبيغ دكر الجيػاف ي السشصقة )س( تدميع مفتاح كالخاص بسحافطة بغجاد(( سخيخ ف87)

السالحطات كالتحفطات كفق االساليب الخقابية  كأبجاءأنجازىا  خالؿ فتخةبستابعة السذاريع االستثسارية 

في الفرل  االكؿ بحثلسكبشاء عمى ما ذكخ اعاله فقج تشاكؿ ا  ،كالقانػنية الالزمة عمى تمظ السذاريع

البحث كبعجىا تتصخؽ الباحث في السبحث الثاني مغ الفرل حػؿ الجراسات الدابقة كما االكؿ مشيجية 

ليا مغ تأثيخ كبيخ في كتابة البحث كيتشاكؿ السبحث الثالث مجى االستفادة مغ الجراسات الدابقة مغ 

 الشطخي كقج بيغ الباحث الجانب  ،كدرجة االستفادة مغ تمظ السذاريعحيث التخصيط لمسذاريع الستثسارية 

بالسذخكع االستثساري  مغ الفرل الثاني أختز السبحث االكؿ فقج  ، لمبحث في الفرميغ الثاني كالثالث

تقييع أضافة الى  تتصخؽ الى الية العسل في السذخكع االستثساري كحلظ كاىسيتو كأسمػب تشفيحه كتسػيمو، 

، كمثل السبحث تقييع أداء السػازنات اإلستثسارية في العخاؽمع بياف  السذخكعات اإلستثسارية الحكػمية

 نياية الفرل حيث ناقر الججكى االقترادية كاىجافيا كاسمػب اعجادىا اضافة الى كيفية ترشيف  نيالثا
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 السذخكعات االستثسارية عغ شخيق الججكى االقترادية، أما الفرل الثالث فقج تشاكؿ في السبحث االكؿ

لخقابة السالية االتحادي العخاقي كاثخه الفاعل ليذ فقط في أبجاء الخأي اك كتابة نبحة عغ ديػاف ا

، كبيغ السبحث الثاني دكر رقابة السالحطات كانسا في تقػيع عسل االدارة السدؤكلة عغ االستثسارات العامة

اعاله  ع االشارة اليياالتي ت عسميةال ةحالال  السبحث االكؿ كسا بيغ الفرل الخابع االداء في العسل الخقابي،

كاالثار الستختبة راسة الججكى الفشية كاالقترادية رقابة االداء كمخالفة تصبيق دأما السبحث الثاني فقج بيغ 

اما ديػاف الخقابة السالية االتحادي في كتابة السالحطات كأبجاء الخاي، دكر عمى عجـ أعجادىا مغ خالؿ 

كالتي تتزسغ االستشاج الشطخي  االكؿ حػؿ اىع االستشتاجاتتزسغ مبحثيغ السبحث فقج  خامذالفرل ال

أما السبحث الثاني فقج خرز الىع ، الفرػؿ الدابقة مغ خالؿصل الييا الباحث تػ التي كالعسمي 

  .االىجاؼ الخقابية يقالتػصيات التي مغ شأنيا اف تداىع في تحق
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 الفرل االول
 منيجية البحث  -المبحث االول :

 الجراسات الدابقة  -المبحث الثاني :

 مقجار الفائجة من االبحاث الدابقة   -ث الثالث :المبح
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 المبحث االول

 -البحث : يةمقجمة منيج

تشقدع السػازنة العامة الى جدئيغ جدء يختز بالسػازنة التذغيمية  كالتي تمتـد الجكلة بسػجبيا   

لجانب الحي اما الجانب الثاني كىػ ا ،بتػفيخ الخكاتب لمسػضفيغ كما الى ذلظ مغ التدامات

سيتصخؽ اليو الباحث كيختز بالسػازنة االستثسارية حيث تخرز مبالغ معيشة مغ السػازنة الى 

مذاريع الخصة االستثسارية كالتي تيجؼ الى تصػيخ القصاعات االقترادية  كالبشى التحتية لمبمج 

حيث   ،ثساريةـد الحكػمة بتخريز جدء ميع مغ السػازنة لتمبية احتياجات الخصة االستتلحلظ تم

يفتخض اف تكػف ليا جػانب ايجابية عمى السجتسع كعمى حياة اىل البمج في السدتقبل القخيب 

كتختكد مذاريع الخصة االستثسارية عمى دراسة الججكى  ،كالبعيج برػرة مباشخة اك غيخ مباشخة

السذاريع بسا  االقترادية كيكػف لالجيدة العميا لمخقابة السالية دكر فاعل في الخقابة عمى تمظ

لسا لمسذاريع االستثسارية مغ أىسية كبيخة في السجتسع حيث يكػف ليا  يخجـ السرمحة العامة لمبمج

دكر رئيدي في دعع البشى التحتية كخاصة في الػقت الحاضخ في ضل التصػر الحاصل في 

ية كتحقيق مختمف بمجاف العالع لحلظ تدعى الجكؿ جاىجة في تشسية قجراتيا االقترادية كالتشسػ 

لحؾ  ،االستخجاـ االمثل لمسػارد مغ اجل الشيػض بالػاقع االقترادي كاالجتساعي عمى حج سػاء

كاف البج مغ تدميط الزػء عمى ىحه السذاريع ككيفية تحقيق االىجاؼ الفشية كاالقترادية 

ستشج لمسذخكع الشاجح في الػقت السشاسب في ىحا الفرل سيبيغ الباحث الشقاط االساسية التي أ

   .عمييا لكتابة البحث
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  -:مذـكلـة البـحــث1-1

أف التصػر الحاصل في مختمف جػانب الحياة مغ الشػاحي االقترادية كالدياسية كاالجتساعية عمى حج 

سػاء كاف لو االثخ الكبيخ عمى مختمف مفاصل الجكلة االمخ الحي دعى الحكػمة الى مػاكبة ىحا التصػر 

لسشاسبة كالجعع الالـز لمقصاعيغ الخاص كالعاـ كالعسل عمى تحقيق االصالح عغ مغ خالؿ تػفيخ البيئة ا

لحلظ فأف مغ اىع السذاكل التي  ،شخيق تفعيل الجكر الخقابي كمحاربة الفداد كفق السعاييخ التجقيق الجكلية

اضافة  بةالعميا لمخقايشاقذيا البحث ىػ كيفية تالفي االخصاء التي مغ شأنيا الشيػض بسدتػى االجيدة 

الى ذلظ ىشالظ العجيج مغ السذاكل التي تعػؽ خط سيخ السذاريع االستثسارية تتسثل بعجة مخاحل  

التشفيح كاالنجاز( مسا يؤدي الى ضياع في الػقت كىجر في االمػاؿ الحي يؤدي بجكره الى  ، )التخصيط

 جراسة الججكى االقتراديةب لكياـاعجـ أضافة الى   ،اريع االستثساريةضعف التشفيح كالتمكئ في انجاز السذ

يؤدي بجكره عمى عجـ االستخجاـ الرحيح لمسػارد السخررة لمسذاريع كتصبيق رقابة االداء االمخ الحي 

 االستثسارية. 

 -:أىمية البحث 1-2

تكسغ أىسية ىحا البحث في دكر االجيدة العميا لمخقابة السالية في السحافطة عمى االمػاؿ العامة 

سذاريع االستثسارية كفق معاييخ التجقيق الجكلي الستبعة كبأسذ عمسية صحيحة مغ حيث كالسخررة لم

االستفادة مغ  مغ خالؿ دراسة البيانات السالية لمسذاريع االستثسارية بكل مخاحمو عغ شخيق تجقيق شامل

كفاءة أداء الجكر الخقابي في تبشي الدياسات كالبخامج  االقترادية التي مغ شأنيا اف تداىع  في رفع 

 األجيدة العميا لمخقابة في العخاؽ كالستسثمة بجيػاف الخقبة السالية االتحادي.
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  -:ىجف البحث 1-3 

 -ييجؼ البحث الى تحقيق األىجاؼ اآلتية :   

( مغ خالؿ تخصيصو كتشفيحه  السػازنة االستثساريةقياس مػاشغ الخمل كالزعف التي تحيط بأعساؿ ) - أ

ل لكافة مخاحل عسل السذخكع يسكغ مغ خاللو قياس تمظ السػاشغ كمعالجة كافة في إشار رقابي شام

 السذاكل مسا يؤدي الى تقػيع كتحديغ عسل السذخكع.

تأشيخ السسارسات الرحيحة ضسغ بخنامج تعتسجه الجيات الخقابية لغخض االستخشاد بيا في  - ب

 السخاحل السختمفة لمسذخكعات السقبمة . 

 -:فخضية البحث 1-4

تقـػ فخضية البحث عمى دكر االجيدة العميا في الخقابة عمى االستثسارات العامة كىحا بجكره يدتشج عمى 

 -الشقاط التالية:

الكياـ بجراسة الججكى االقترادية كفق االساليب العمسية الستبعة لمشيػض بالسذاريع االستثسارية كبياف -1

االستفادة بذكل أفزل  عجـ في كاالثار الستختبةستثسارية جراسة الججكى االقترادية لمخصة االعجـ الكياـ ب

 مسا يؤدي الى ىجر في الػقت كاالمػاؿ. مغ السػارد الستاحة

تشفيح الخقابة السدتسخة عمى األداء في جسيع مخاحل تشفيح الخصة االستثسارية يداىع في ترحيح  -2

  .إجخاءات التشفيح كاتخاذ القخارات الرحيحة

 -حجود البحث : 1-5

إف حجكد الجراسة السكانية ىي الجراسة التحميمية التي أجخاىا الباحث في كزارة  -الحجكد السكانية: -أ 

التخصيط العخاقية عمى البيانات كالسعمػمات الخاصة بعيشة البحث ضسغ تقخيخ نتائج اعساؿ الخقابة 

 كالتجقيق.
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بيانات عمى  محل البحث لمعيشةخاصة بيانات كالسعمػمات الفي ال الباحث أعتسجالحجكد الدمانية:  -ب

الحرػؿ عمييا مغ تقخيخ )نتائج أعساؿ ديػاف تع  التيا 2118-2111 السػازنة االستثسارية لمدشػات

 .2119الرادر لدشة  الخقابة السالية االتحادي(

 -اساليب جمع البيانات : 1-6

و يت فخضية البحث في جانبالبيانات لغخض تمبية متصمبا اعتسج الباحث عمى مجسػعة مغ مرادر    

 -الشطخي كالعسمي كفي ادناه اىع ما أستشج  اليو الباحث:

 ديػاف الخقابة السالية االتحادي. مغ قبل التقخيخ الرادر  -  

 بعس الكتب العخبية ذات الرمة بسػضػع البحث . -

 عجد مغ البحػث كاالشاريح التي ترب في مرمحة البحث   -

 ة عمى شبكة االنتخنت.عجد مغ السػاقع الخصيش -

الشذاط عغ تقخيخ نتائج أعساؿ الخقابة كالتجقيق/ دائخة السالية  كغيخعخض كتحميل البيانات السالية  -

 (.تدميع مفتاح/ بغجاد السشصقة )س(( سخيخ في 87عمى مذخكع ) أنذاء مدتذفى عاـ )كالتسػيل 

 السدتشجات كالدجالت السأخػذة مغ عيشة البحث.  -

 -لبحث :منيج ا 1-7

استشج الباحث في مشيح البحث عمى قخاءة االسمػب الػصفي مغ أجل تثبيت الفخضية مدتخجمًا التحميل 

حيث يعسل عمى شخح السفاليع الخئيدية  ،العمسي عغ شخيق مقارنة الػاقع العسمي مع االشخ الشطخية

ؿ تحميل السعمػمات الخاصة مغ خال ،لمبحث مػضػع الجراسة كماىي تأثيخاتيا باالضافة الى بياف أىسيتيا
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بالسذاريع االستثسارية أذ يعسل ىحا السشيج عمى التعخؼ عمى كافة السدتججات الحاصمة في السجتسع اك 

لسحتسمة لمفتخة الدمشية القادمة.باالحجاث ا ؤاالقتراد في فتخة زمشية معيشة مسا يعصي االمكانية لمتشب
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المبحث الثاني

 -دراسات سابقة: 1-2

قمة البحػث الستعمقة بالسذاريع االستثسارية كالبحػث الستعمقة باإلشخاؼ عمى مذاريع بدبب    

كاجو الباحث صعػبات في أيجاد بحػث سابقة ذات صمة بالجكر الخقابي كاثخه في  ، السػازنةاالستثسارية

اه البحػث مخاقبة السذاريع االستثسارية كالتي تكػف ذات اثخ في البحث الحي يشػي تقجيسو الباحث كادن

 .الدابقة التي استعاف بيا الباحث في اعجاد البحث

 (2014دراسة تماضخ يهسف الطائي ) 1-2-1

بحث تصبيقي في الييئة العامة  (دكر رقابة األداء في تخشيج القخارات االستثسارية لسذاريع البشى التحتية

 .)لمصخؽ ك الجدػر

ه التشسػي كتصمعات مختمف القصاعات االقترادية في ناقر ىحا البحث مذاريع الخصة االستثسارية باالتجا

سػاء كانت تتعمق باالحتياجات الذخرية أك البشية التحتية لتمبية احتياجات مذخكع الخصة  الجكلة،

االستثسارية ، حتى لػ كاف االقتخاض الجاخمي أك الخارجي مصمػًبا كالتي يكػف ليا أحياًنا تأثيخ سمبي عمى 

مذخكع الخصة االستثسارية يجب أف يكػف لو تأثيخ إيجابي عمى الحياة الذخرية  الديادة الػششية، ألف

لمفخد . سػاء كاف ذلظ عمى السجى القريخ اك الصػيل، كأنذصة االقتراد برػرة عامة، كيعتسج نجاح ىحه 

كمخاقبة اداء مدتسخة.كتزسشت الجراسة اربعة فرػؿ اختز  السذاريع عمى إعجاد دراسات ججكى دقيقة

رل االكؿ مشيا بالسشيجية كأىع البحػث الدابقة في مبحثيغ، األكؿ يذسل شخؽ البحث، كالثاني يذسل الف

أىع البحػث الدابقة كتحميميا كتحجيج مػقع البحث الحالي. كيتزسغ الفرل الثاني اإلشار السفاليسي 

األكؿ مذاريع السػازنة لسذاريع البشية التحتية كمخاقبة األداء، كمغ خالؿ ثالثة مباحث ، يتزسغ السبحث 
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االستثسارية كاتخاذ القخارات االستثسارية، كيتزسغ السبحث الثاني دراسات الججكى الفشية كاالقترادية ، 

كالثالث يذسل مخاقبة اإلشار السفاليسي لألداء. عمى الخغع مغ أف الفرل الثالث مغ الجراسة يتزسغ 

ار اإلجخائي لسجتسع البحث كالعيشة، كمخاقبة جػانب عسمية، إال أف الفرل األكؿ مخرز لػصف اإلش

أداء مذخكع البشية التحتية كمؤشخات األداء. الفرل الخابع يتكػف مغ مبحثيغ، األكؿ لألستشتاجات كالثاني 

 لمتػصيات .

 ( 2008دراسة عالوي )  :2- 2- 1

رية كآفاؽ تجعيسيا بحث بعشػاف )كاقع دراسات الججكى االقترادية في تسػيل القخكض لمسذاريع االستثسا

 كتصػيخىا دراسة تصبيكية في صشجكؽ التشسية(

تزسغ ىحا البحث أسذ دراسة الججكى االقترادية السقجمة إلى صشجكؽ التشسية لمسدتثسخيغ لمحرػؿ 

عمى قخكض استثسارية. أضيخت الجراسات أف الججكى االقترادية كالسالية أقخب إلى البحث األكلي مغ 

ة في دراسات الججكى االقترادية كالسالية. مغ ناحية التسػيل ال بج مغ إعجاد البحث التفريمي ، خاص

دراسات ججكى مغ قبل مؤسدات غيخ مؤىمة كافتقارىا لمخبخة السيشية، ألف السذكمة تكسغ في عجـ التكامل 

كالخبط بيغ الجػانب السالية كاالقترادية كالستغيخات البيئية القائسة، مسا يزعف ججكى ذلظ. حيث 

تزاءلت أىسية الجػانب السػضػعية ألف ىحا البحث يذسل اتجاه الدياسات االقترادية ، كمعجالت 

البصالة السختفعة، كاالختالفات الكبيخة في مدتػى التشسية في مختمف مشاشق العخاؽ، كاألمخ الحي يجب 

إجخاء دراسة ججكى،  أخحه ىػ أنو عشج التسييد ك االختيار بيغ السذاريع االستثسارية، يقتخح ىحا البحث

خاصة في الجانب السالي، مغ خالؿ استذارة السكتب االستذاري الحي يعج دراسة الججكى، كإعادة تشطيع 

 دراسة الججكى حدب التغيخات في بيئة االستثسار.

 



  الفرل االكؿ : السبحث الثاني

 9 

 )وحجة المهازنة العامة للجولة في العخاق( بحث بعنهان 1986دراسة الكيدي  1-2-3  

ة الجكلة العامة، بسا في ذلظ التػليج كالتصػيخ كالتعخيف كالخرائز كاألىجاؼ مػازن بجأ البحث بشطخية

ككحلظ العالقة الييكمية بيغ األجداء  ،كاألنطسة كالشطخيات )السيدانية االستثسارية كالسيدانية الجارية(

صة التشسية السختمفة نطاـ السػازنة العامة كمغ ثع التعامل معيا. تذسل العالقة بيغ السػازنة العامة كخ

الػششية تعخيف نطخية التشسية االقترادية، كالسػازنة العامة، كمبجأ العقالنية االقترادية، كتقديع 

القصاعات االقترادية. ثع يشاقر عػامل االختالؼ بيغ السػازنة العامة كخصة التشسية كسبل التغمب عمييا  

ة التشسية الػششية ، كتحميل نقجي لمسػازنة كدكر الشطاـ السحاسبي في تحقيق تكامل السػازنة العامة كخص

العامة. تصبيق نطاـ السحاسبة. مبجأ السػازنة العامة السػحجة لمعخاؽ. كبعج السقارنة مع أنطسة السػازنة في 

كاتباع  .P.P.B كإدخاؿ نطاـ مػازنة أداء لمسػازنة العامةالجكؿ األخخى ، يػصى بتشفيح ليكل مػحج 

 .أسمػب التسػيل الالمخكدي 

 (2009دراسة خليل إبخاليم عبج الخضا) 1-2-4

لييكل  تحادية في العخاؽ )دراسة تحميميةرقابة مرخكفات السذاريع االستثسارية في ضل السػازنة اال

 معمػمات السػازنة العامة االتحادية كدليل الحدابات(

االكلى ، كالفرالف يشقدع البحث إلى خسدة فرػؿ ، الجػانب الشطخية كانت مغ نريب الفرػؿ الثالثة 

األخيخاف جػانب عسمية. يتشاكؿ الفرل األكؿ شخؽ البحث كالبحػث الدابقة ، كيتشاكؿ الفرل الثاني 

اإلشار السفاليسي لشفقات السذاريع االستثسارية. حيث اختز السبحث االكؿ في تعخيف التشسية 

ف السػازنة العامة ، كالسبحث الثالث االقترادية كالسذاريع االستثسارية ،كتتصخؽ السبحث الثاني الى تعخي

الى تعخيف نطاـ السحاسبة الحكػمية. كيحجد الفرل الثالث اإلشار السفاليسي لمخقابة كالتجقيق ، ككاف 

السبحث االكؿ يختز بالخقابة الجاخمية، كيعخؼ السبحث الثاني مفيـػ التجقيق الخارجي، كيعخؼ السبحث 
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لفرل الخابع ليكل معمػمات السػازنة العامة كتأثيخىا عمى مخاقبة الثالث مفيـػ رقابة األداء. يشاقر ا

 -مباحث:  نفقات السذاريع االستثسارية ، كالتي تتزسغ ثالثة

في السبحث األكؿ ، تع إدخاؿ الييكل السعمػماتي لمسػازنة العامة لمجكلة قبل كبعج دمج قانػنيغ لمسػازنة 

ث الثاني فيتعمق بشطاـ السحاسبة الحكػمية الستبع في العخاؽ. الدشػية )الجارية كاالستثسارية(. أما السبح

في السحػر الثالث ، تع اقتخاح الشسػذج السقتخح لييكل معمػمات السػازنة الفيجرالية ، كيجرؾ ىحا الشسػذج 

مجى فاعمية ككفاءة الخقابة عمى تخريز نفقات السذخكع االستثساري ، كمقارنتو مع مخررات اإلنفاؽ 

قجيخات إيخادات السػازنة االتحادية كتقجيخاتيا.. يقجـ الفرل الخامذ عمى كجو التحجيج أىع الجاري كت

االستشتاجات كالتػصيات التي تػصل إلييا الباحثػف ، ألف السبحث األكؿ يتزسغ أىع االستشتاجات بشاًء 

كغ تصػيخىا في عمى الشطخية كالبحث السيجاني، بيشسا يتزسغ السبحث الثاني بعس االقتخاحات التي يس

السػازنة العامة كتشفيحىا في العخاؽ كاتباع نطاـ السحاسبة الحكػمي، مغ أجل تحقيق فاعمية ككفاءة الخقابة 

 .P.P.Bعمييا، ال بج مغ المجػء إلى نطاـ التخصيط حيث يجب التحػؿ إلى نطاـ مػازنة البخامج كاالداء 

خريز السػارد كفق أكلػيات السالية العامة ، ألكؿ ىػ خصة تيجؼ إلى التخصيط الفعاؿ لتابسكػنيو: 

كالثاني تحقيق رقابة فعالة ككفؤة عمى أداء تشفيح السػازنة العامة االتحادية ، كخاصة االستثسار ، كالتخكيد 

 .عمى رقابة األداء  كعجـ االكتفاء بالخقابة التقميجية

 (2013دمحم علي جاسم حمادي ) 1-2-5

 .(2113-2119لسحافطة االنبار لالعػاـ )السذاريع االستثسارية تقػيع 

تشاكؿ البحث اربعة فرػؿ كل فرل اختز بسصمب معيغ حيث تتصخؽ الفرل االكؿ حػؿ أىسية 

السذاريع االستثسارية كدكرىا الفاعل في الحياة االقترادية مغ حيث رفع الكفاءة االنتاجية كحلظ اىسية 

كاالقترادية أما الفرل الثاني فقج تزسغ مشيجية البحث الجكر الدياسي في البمج عمى الحياة االجتساعية 
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كمذكمة البحث التي تتسثل باىع السعػقات التي تػاجو البشى التحتية في محافطة االنبار كدكر حكػمة 

كتتصخؽ الفرل الثاني الى اليات  ،2113االنبار السحمية في معالجة الرعػبات خرػصا بعج عاـ 

لتحميل البيئي مغ خالؿ العسل عمى نقاط القػه كالزعف بعج دراسة عيشة الرخؼ ككيفية اتخاذ القخار كا

عمى ىحا السػضػع تسثل خسدة مذاريع في عجة قصاعات متزسشا كمػضحا الجػانب الدمبية كالعسمية 

لكل مشيا كفي نياية البحث الحي يختز بو الفرل الخابع تشاكؿ الباحث االستشتاجات كالتػصيات كالتي 

 ػصل اليو الباحث في دراستو. تسثل اىع ما ت

 (2011شيماء طاىخ مجيج المخدومي ) 1-2-6

اشار مقتخح لمخقابة السالية عمى مذخكعات السػازنة اإلستثسارية )بحث تصبيقي في كزارة العمـػ 

 كالتكشمػجيا(

تشاكؿ السبحث األكؿ )شخؽ البحث( ، بيشسا تشاكؿ  حيث بحثالمقجمة الى الفرل األكؿ  تتصخؽ 

أما الفرل الثاني فيقجـ تحجيجًا  ،(ي )الجراسات الدابقة كدكرىا في كتابة البحثالثان السبحث

)اإلشار السفاليسي لمسذاريع االستثسارية( ، حيث يتشاكؿ السبحث األكؿ تحجيجًا )مجخل الخقابة 

ذاريع الثاني )مجخل إلى الخقابة السالية عمى الس بحثكالس ،السالية لسذاريع السػازنة االستثسارية(

الفرل الثالث أىتع السػازنة االستثسارية لجسيػرية العخاؽ(. ) كناقر السبحث الثالثاالستثسارية(.

)مخحمة تخصيط بحث االكؿ ستصمبات التخصيط كالتشفيح كالخقابة لسذاريع السػازنة االستثسارية ، كالسب

السبحث مة التشفيح( ، الثاني )إدارة السذخكع االستثساري كمخحكناقر السبحث ، مقتخح السذخكع(

مخحمة السذخكع. يشاقر الفرل الخابع الجػانب ك  حريع االستثسارية اإلنجاز كالتشفيالثالث يذسل السذا

العسمية لمسذاريع االستثسارية مغ خالؿ األجداء األربعة مغ القدع األكؿ الحي يتزسغ أىجاؼ 

حميل االستثسار كمذاريع السيدانية الثاني يذسل )ت بحثكليكمية كزارة العمػـ كالتكشػلػجيا، كالس
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أما السبػحث الثالث فتشاكؿ أىع اإلجخاءات السقتخحة لمخقابة عمى  ،التابعة لػزارة العمػـ كالتكشػلػجيا

السذخكعات اإلستثسارية كتشاكؿ الفرل الخامذ اىع االستشتاجات كالتػصيات التي تخجـ السرمحة 

 .يع االستثسارية كفق اسذ صحيحة لمسذخكعالعامة لمبمج مغ خالؿ اعجاد كتشفيح السذار 

 ( 2013دمحم محدن كخيم الديالني ) 1-2-7

 مذاكل كمعػقات االستثسار في محافطة ذي قار )دراسة ميجانية(.

ناقر ىحا البحث السذاكل كالسعػقات القانػنية كالدياسية كاالدارية التي تجابو االستثسار في محافطة ذي 

لالستثسار داخل محافطة ذي قار كحلظ التحميل السالي لمسػازنة مع بياف قار أضافة الى عخض تفريمي 

االجخاءات التي مغ شأنيا الشيػض بالػاقع االجتساعي كاالقترادي لمسحافطة، حيث تشاكلت الجراسة اربعة 

فرػؿ اختز الفرل االكؿ في البحث االكؿ بسشيجية البحث كاستشاد الباحث عمى البحػث الدابقة في 

لبحث، أما الفرل الثاني فقج كاف حػؿ االشار الفكخي لمجراسة كضع مبحثيغ، السبحث االكؿ كتابة ا

)مفيػـ االستثسار االجشبي كانػاعو( كشسل السبحث الثاني )معػقات كمحجدات االستثسار( كبعجىا تتصخؽ 

أيزًا ىسا الباحث في الفرل الثالث مغ الجراسة الى الجانب العمسي مغ الجراسة كشسل مبحثيغ اثشيغ 

السبحث االكؿ كقج ناقر مخترخ عغ محافطة ذي قار أضافة الى ممخز عغ الخصط االستثسارية 

داخل السحافطة ، كالسبحث الثاني مثل أىع السذاكل كالسعػقات التي تعاني مشيا السحافطة ، كمثل الفرل 

الييا في ىحا البحث  الخابع نياية البحث حيث ناقر الباحث اىع االستشتاجات كالتػصيات التي تػصل

 كاىسية التخصيط االستخاتيجي في ذلظ.
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 المبحث الثالث

 مقجار الفائجة من االبحاث الدابقة   1-3

 -استفاد الباحث مغ البحػث الدابقة في السجاالت التالية :   

اعتسج ىحا البحث عمى نتائج بحث تساضخ ككجج أف  -: تخطيط المذاريع االستثماريةالية  1-3-1

أضافة الى اؾ نقز في التكامل كاالرتباط بيغ الجػانب السالية كاالقترادية كالستغيخات البيئية القائسة، ىش

ذلظ عجـ االىتساـ بأعجاد الججكى االقترادية لكثيخ مغ السذاريع االستثسارية مسا يزعف الجػانب الفشية 

مغ خالؿ تشطيع  ،جاؿ الساليدراسات الججكى خاصة في الس مسا يتصمب أعجاد كاالقترادية لمسذخكع،

  بالسذخكع االستثساري.دراسة الججكى كفًقا لمتغيخات في بيئة االستثسار، فيحا يداعج عمى االرتقاء 

يقػـ عسل الباحث عمى دراسة  -:المذاريع االستثمارية العهامل واالسباب التي تعخقل عمل 1-3-2

، أىسيا عجـ أعجاد دراسة اـ في العجيج مغ الجػانب)االستثسار العاـ( كذلظ حػؿ عجـ كفاءة االستثسار الع

الججكى التي شأنيا اف تعصي صػرة غيخ كاضحة عغ فتخة أنجاز السذخكع أضافة الى عجـ ضبط 

االختيار غيخ السشاسب  التكاليف كىشالظ أسباب أخخى مغ شأنيا أف تعخقل عسل السذخكع االستثساري مثل

أضافة الى البطء . كالتمكىء في التشفيحفاسج، كالتكاليف السختفعة، لمسذخكع، كتأخيخ الترسيع، كالدمػؾ ال

  .بتكاليف السذخكع ساً االمخ الحي يؤدي الى تحقق فائجة اقل مغ السصمػب قيا نجاز،االفي 

  -: دور ىحا البحث أستنادا الى البحهث الدابقة 2-3

االكلية إلى مخاحل التشفيح كاالنجاز يبجأ ىحا البحث بكافة تفاصيل السذخكع االستثساري مغ السخاحل  -أ

 كالتقييع. 
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سذاريع االستثسارية، كالكذف عغ حاالت كالتذغيل لم تشفيحالأكجو القرػر كالزعف في  تحجيج -ب

 يحه السذاريع. التشفيح لاإلحجاـ عغ 

 .متابعة تشفيح السذخكع االستثساري تحقيق االىجاؼ الفشية كاالقترادية مغ خالؿ  -جػ
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 الفرل الثاني

 نعخي الجانب ال

 المذاريع االستثمارية  -المبحث االول :

الججوى االقترادية -المبحث الثاني:
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 المبحث االول 

   -مقجمة عن المذاريع االستثمارية:2-1

يتشاكؿ ىحا الفرل االستثسار بسفيػمو العاـ لسا لو مغ اىسية مؤثخة عمى االقتراد الػششي حيث تشاكؿ    

الكؿ تعخيف االستثسار كاىسيتو بالشدبة لمبمج كبعجىا تتصخؽ الباحث الى السذخكع االستثساري السبحث ا

عسمية تقييع شخح الى أضافة  ،ككيفية تشفيحه كماىي اىع االسذ التي يعتسج عمييا السذخكع في تسػيمو

ية في العخاؽ كقج السذاريع االستثسارية الحكػمية كحلظ تشاكؿ الباحث تقييع أداء السػازنات االستثسار 

مغ ىحا الفرل بجراسة الججكى االقترادية ككيفية اعجادىا أضافة الى اىع اىجاؼ  نياختز السبحث الثا

ىػ ترشيف السذخكعات االستثسارية مغ  السبحثالججكى االقترادية لمسذخكع االستثساري كاخخ ما تشاكلو 

 حيث الججكى االقترادية. 

 -االستثمار ومفيهمو: 2-1-1

فيػـ االستثسار يقػـ عمى مجى أنتفاع الذخز سػاء كاف شخز عادي اك معشػي  مغ تذغيمو أف م

ات كالحرػؿ عمى السػجػد ،ألصػؿ يبغي مغ كراءىا تحقيق الخبح السادي بعج أستثساره ليحه االصػؿ

مغ حيث  لحلظ يصمق عميو أيزًا االنفاؽ الخأسسالي كىحا ما يجعمو مختمفاً  السالية كالسادية عمى حج سػاء

 (1).االنفاؽ عغ السرخكؼ التذغيمي أك السرخكؼ الجاري 

أصبحت قزايا االستثسار مغ السػضػعات اليامة التي تحطى باألكلػية في االقتراد كالتسػيل 

كالسرارؼ كالبحػث اإلدارية كغيخىا مغ التخررات الستعمقة بالتصػر الييكمي الحي تذيجه الجكؿ 

قيسة عميا عغ شخيق رفع كفاءة االستثسار مسا يؤدي الى زيادة العػائج الستحزخة. أذ يكػف لالستثسار 

                                  
 5: 2119دمحم الساحي صالح أحسج  (1)
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الستحققة كبالتالي يتع تػجيو السجخخات إلى مختمف مجاالت االستثسار كبالتالي يجب أختيار األدكات التي 

 (2).لسزافة الحكيكية في أقتراد البمجتداعج عمى خمق الكيسة ا

ة ي، بذخط أف تعتبخ عسمي كيفية الحرػؿ عمى االصػؿ الساديةالسعشى االقترادي لالستثسار يكسغ فف أ

 ىيئة خجمات اك سمع.  االستثسار مداىسة في اإلنتاج، أي لديادة الفػائج أك خمق الكيسة في

كبرػرة عامة يسكغ تعخيف االستثسار عمى أنو القجرة عمى الحرػؿ عمى االرباح مغ خالؿ التخمي عمى 

عػد بعجىا عمى السدتثسخ بالعائج كتعػضو عغ فتخة تحسل مخاشخ االمػاؿ لفتخة زمشية محجدة ت

         (3)االنتطار.

  -المذاريع االستثمارية واىميتيا: 2-1-2

لالستثسار في كػنو ييجؼ الى تحقيق السرمحة العامة أضافة الى رفع السذاريع العامة  تكسغ أىسية

اب الخبخة األكلى في أي نذاط استثساري يتخدد مغ خالؿ اكتدالحالة االجتساعية كاالقترادية لمسجتسع 

فيو القصاع الخاص، ك بعج االنتياء مغ التجخبة بشجاح ، فتح االستثسار لمقصاع الخاص مغ خالؿ فخض 

األرباح ، كبالتالي تحقيق السرمحة العامة السعخكفة آلدـ سسيث )مغ مشطػر اليج الخفية( كألف ىحه 

العاـ يتع تحكيقيا عغ شخيق دخػؿ القصاع الخاص كبجيل لمقصاع  السرمحة العامة ىي ىجؼ االستثسار

العاـ، فقج لعب األخيخ دكره بالكامل، ثع بجأ في الجخػؿ إلى مجاالت أخخى، حتى كرث القصاع الخاص 

تداؿ الجكؿ الستقجمة تحتكخ  عمى الخغع مغ ذلظ الالقصاع العاـ كأدى إلى ما يدسى بالشطاـ الخأسسالي 

ألف شبيعة ىحه األنذصة تجعل مغ  ،(اجيدة االمغ كالجفاع كالجاخيةستثسار )مثل بعس مجاالت اال

 .الرعب عمى القصاع الخاص الكياـ بسياـ االستثسار

                                  
(2) http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle 
(3) https://iqtesaduna.com 
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الشدبة لجكؿ العالع الثالث التي ال يداؿ قصاعيا الخاص يفتقخ إلى الخبخة كالقجرة السالية لمكياـ بسذاريع ب

الحكػمات في مجاالت االستثسار السختمفة لتدخيع التشسية مغ السيع أف تتجخل  ،استثسارية عامة

  -:كيتبيغ ذلظ كاالتي االقترادية كاالجتساعية لمبمجيغ. 

 ال يسكغ آللية الدػؽ الستسثمة بقػى العخض كالصمب أف تحقق اليجؼ السشذػد.  -1

الجتساعية لجكؿ في ىحه السخحمة، القصاع الخاص غيخ قادر عمى حل مذاكل التشسية االقترادية كا -2

 العالع الثالث. 

 -ماىه المذخوع االستثماري: 2-1-3

السذخكع عبارة عغ جدء مغ خصة استثسارية تيجؼ إلى زيادة الصاقة اإلنتاجية الججيجة الستكػنة مغ تجفق 

رأس الساؿ إلى الجكلة، كتكاليفو غيخ دكرية ألنيا تشتيي بشياية مخحمة إتساـ السذخكع كتذغيمو. يذيخ 

خكع إلى كحجة استثسارية مقتخحة تيجؼ إلى زيادة إنتاج الدمع أك الخجمات في مكاف ما خالؿ فتخة السذ

محجدة.السذخكع ىػ خمية في ليكل االقتراد الػششي فال يسكغ عدلو عغ البيئة التي يتع إنتاجو فييا 

يسكغ تػضيحو في مغ ىحا السشطػر يحتاج الى بياف دكر كل مذخكع  كىحا ما  ،كذلظ ألنو يقػـ بتغحيتو

إشار الخصة السػضػعة، كىحه الحكيقة تجعل عسمية اختيار السذخكع مدألة صعبة ججًا، خاصة إذا عمسشا 

أف السذخكع يتزسغ مجسػعة مغ األعساؿ كاألنذصة ذات الرمة، التي تع التخصيط ليا بحيث يربح 

كفي حالة السذخكع  ة الستػقعةلمسذخكع جانبيغ ميسيغ يسثل الجانب االكؿ التكمفة كالثاني ىػ السشفع

االستثساري العاـ التكػف السشفعة مادية بقجر ما تكػف معشػية اليجؼ مشيا الرالح العاـ حيث تحخص 

الجكلة عمى اقامة السذاريع اليادفة الى تشسية البمج أضافة الى االىجاؼ السجتسعية فالجكلة تيجؼ مغ ىحه 

كيسثل ادي العاممة كتػفيخ الديػلة الشقجية مغ العسمة االجشبية )السذاريع الى تذغيل العجد االكبخ مغ االي

السذخكع جدءا مغ بخنامج استثساري كييجؼ إلى اضافة شاقة انتاجية ججيجة ترب في التكػيغ الخأسسالي 
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لمبالد، كتتسيد مرخكفاتو بعجـ الجكرية، اذ تشتيي حيشسا يكتسل السذخكع كتبجأ مخحمة التذغيل كاالنتفاع، 

كيعشي  (4)مثمة ذلظ تذييج جدخ أك اقامة مرشع أك شق نيخ أك استرالح أرض كغيخ ذلظكمغ أ

السذخكع الػحجة االستثسارية السقتخحة كييجؼ إلى زيادة انتاج الدمع أك الخجمات في مكاف ما خالؿ مجة 

التي يشذأ  زمشية، كيعج السذخكع خمية في بشية االقتراد الػششي كليحا اليسكغ معالجتو بسعدؿ عغ البيئة

فييا فيػ يتغحى مشيا كيغحييا كمغ ىحا السشصمق تعج ججكى تػضيح دكر كل مذخكع في ضسغ اشار 

الخصة كىحه الحكيقة تجعل عسمية اختيار السذاريع مدألة معقجة كالسيسا اذا ما عمسشا اف السذخكع يذسل 

جعل لمسذخكع كيانو مجسػعة مغ االعساؿ كاالنذصة السختبصة بعزيا ببعس كالتي خصصت بصخيقة ت

درجة االرتباط  الحاتي الستخابط يتحخؾ في اشاره تياراف احجىسا الكمف كثانييسا السشافع الستػقعة، تختمف

 االجتساعية كاالقتراديةبيغ السذخكع كالسذاريع األخخى كالخصط االقترادية باختالؼ مخاحل التشسية 

بعجىا يسكغ بذكل عاـ،  ىع االكلػيات في االقترادالسخحمة االكلى لمتشسية تحجيج أ في أذ يتع لمجكلة. 

 ضاً دراسة السذخكع كفًقا لمخصة الذاممة ليحه األكلػيات، كلكغ مع تقجـ مخحمة التصػيخ، فإنو يعج فخ 

السػارد السادية كالبذخية الستاحة تخريز  استثسارية كيسكشو تشفيح بعس السذاريع الشذصة الستعجدة، كعشج

. كمغ ىحا فيحا ليذ باالمخ اليديخالسعاييخ كاألكلػيات لإلدارات كالفخكع،  ضعك بيغ ىحه السذاريع، ك 

السشطػر، يسكشظ اتباع السدار العاـ لمتعامل مع السذخكع ، لحا يجب الشطخ إلى السذخكع في إشار خصة 

مغ السسكغ أك خصة شاممة تيجؼ إلى تحقيق أىجاؼ محجدة داخل قصاع أك فخع االقتراد الػششي. 

كفاءة كفعالية مغ حيث عمى بيانات كمعمػمات كسية ككصفية تجعل السذخكع أكثخ كاقعية.  الحرػؿ

السذخكع ، ككحلظ الدياسات التشسػية لسختمف قصاعات االقتراد الػششي. مغ ناحية أخخى ، فإف البحث 

حػؿ السذخكع في ضل ىحه الخؤية يسثل اختيار فعالية الدياسة كاالتداؽ عمى مدتػى السذخكع 

                                  
(4) https://e3arabi.com/?p=678077 



   الفرل الثاني : السبحث االكؿ

 21 

الفتخاضات األساسية الػاردة في الخصة، عمى سبيل السثاؿ، يتع استخجاـ نتائج تقييع السذاريع الستعجدة كا

 مغ خالؿ معخفة نتائج اعساؿ الذاريع.لتحجيج أف السػرد معيار الكفاءة فعاؿ 

  -تمهيل تنفيح المذاريع االستثمارية: 2-1-4

 مرادر التمهيل 2-1-4-1
 مغ حيث تخريز السبالغ الخاصة بااليخادات الدشػية لمجكلة.يكػف تسػيل اغمب السذاريع  (1)

لجكؿ السانحة مشح الغخض مشيا تسػيل السذاريع االستثسارية ، كحدب نز الفقخة اتقجـ بعس  (2)

 2118( لدشة 21رقع ) 2118( مغ قانػف السػازنة العامة االتحادية لدشة 1)ثانيا( مغ السادة )

ات غيخ السختبصة بػزارة بقيج جسيع السشح التي تخد الييا إيخادًا عمى مايأتي: )تمتـد الػزارات كالجي

نيائيا لمخديشة العامة كعمى كزارة السالية االتحادية اعادة تخريريا لالغخاض التي مشحت ألجميا، 

 كيجخي ذلظ بالتشديق مع كزارة التخصيط كالتعاكف االنسائي(.

السشفحة أك الجكؿ التابعة عغ شخيق  بعس السذاريع االستثسارية يكػف تسػيميا مغ الجيات (3)

 القخكض.

 ماىي المذاريع االستثمارية وكيفية تمهيليا      2-1-4-2

يعتسج تسػيل السذاريع االستثسارية عمى خصة مالية تقجميا الجية السشفحة لمسذخكع عغ شخيق الػحجة   

سائي كفق االحتياج الفعمي السحاسبية السدتشجة عمى نشػذج مقج مغ قبل كزارة التخصيط كالتعاكف االن

لمسذخكع كتكػف ىحه الخصة ىي االساس العتساد التسػيل حيث تخسل بعجىا الى كزارة السالية / دائخة 

السحاسبة / دائخة الذؤؤكف الشقجية العتساد السػافقة كبعج الحرػؿ عمييا يتع اعالـ الجائخة حيث يخزع 

ال كضسغ الحجكد السسكشو لالرصجة الشقجية السػجػدة في الصمب لمسخاجعة كالشطخ فيسا اذا كاف الصمب معقػ 

الحدابات الجارية لمػحجة الشقجية السػجػدة في ميداف السخاجعة الذيخي بعجىا يتع استالـ السبمغ مغ الخديشو 

العامة كعمى اساس مدتػى التجفق الشقجي بعج تقجيع الػحجة السحاسبية الصمب الى كزارة التخصيط كالتعاكف 
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ىي تغصي  ي التفاصيل السصمػبة لتشفيح السذخكع كيعتسج ىحا السذخكع عمى كسية الشقج الستػفخة كىلاالنسائ

االحتياج الكامل اك ال فاذا كانت تغصي تسشح الخديشة السبمغ السصمػب اما اذا لع تتػفخ الديػلة الالزمة 

 فتستشع عغ االشالؽ.

 أساليب تنفيح المذخوع االستثماري  2-1-4-3
الصخيقة  بسػجبيتع تشفيحه كبجء العسل بو  لخصط الالزمة العجاد السذخكع االستثساري حيثكيتزسغ ا

 -:ككسا مبيغ أدناهالسحجدة لو مدبقًا في مخحمة  التخصيط 

  (5)أسمػب التشفيح السباشخ  - أ

لجشة كىػ االسمػب الحي يقتزي بكياـ االدارة السعشية بتشفيح أعساؿ التخميع كالريانة كاالنذاء بػاسصة   

يصمق عمييا لجشة تشفيح أالعساؿ أمانة حدب الججاكؿ الخاصة بالسػازنة االستثسارية كعشج تػافخ الذخكط 

  -كمغ أبخزىا:

 .بالعسل إمكانية لجاف التشفيح أمانة -

 السرمحة العامة. في التشفيح كفق ما تقتزية لدخعةا -

 .الحرػؿ عمى مػافقة الػزيخ السختز -

   (6)ميع مفتاح باليجتد شخيقة التشفيح بأسمػب -ب

كىي الصخيقة التي تػجب عمى السقاكؿ اف يشفح العقج السػقع معو كفق السبمغ السشرػص عميو كيذسل كافة 

لغاية فتخة التذغيل كالريانة كاليتع  بسا في ذلظ إعجاد التراميع األساسية كالتفريمية عسميات السذخكع 

 القجرة بالعسل كفق االساليبالعامة كبعج بياف عجـ  العسل بو اال في السذاريع التي تدتػجب الفائجة

 االخخى.

                                  
 2111( لدشة 7تعميسات رقع ) (5)
 4325العجد  –الػقائػػػػػػػػػػػػع العخاقية  (6)
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  -التقييم للمذخوع اإلستثماري: الية 2-1-5

لسذخكع اإلستثساري سػاء كانت برػرة كمية اك جدئية تخزع الساليب تحميمية عجيجة يتع تقييع ا اليةأف 

في تشفيح السذخكع كىحا يعتسج  عمى اثخىا تحجيج السؤشخات التي تؤثخ عمى الػضع االقترادي قبل البجء

بجكره عمى دراسة الججكى االقترادية التي تتجرس االمػر االقترادية كالسالية عمى حج سػاء أضافة الى 

التقييع الالحق لمسذخكع اال انو اليعبخ بذكل دقيق عغ كفاءة االستثسار لحلظ يجب اف الػصػؿ الى 

لالستثسار كيكػف ذلظ اما عغ شخيق السقارنة بيغ  مؤشخات شاممة مغ شأنيا تحقق االستقخار الػششي

السذخكعات السساثمة كيعتسج ذلظ باالساس عمى السػازنة بيغ التكاليف السشفقة عمى تمظ السذاريع مغ جية 

 (7) .كالفائجة الستحققة مغ جية اخخى 

 -تقييم المذخوعات اإلستثمارية الحكهمية: 2-1-6   

تثسارية الحكػمية عمى التقييع االقترادي الالحق بعج اكتساؿ السذخكع عتسج تقييع السذاريع االسي      

القخار  أفكدخػلو اإلنتاج ألف ىحه الخصػة ىي تحجيث لشتائج دراسة الججكى االقترادية السعجة سمفًا.

ت االستثسارية الستاحة لمسذخكع كتحجيج أندب شخيقة االشيائي قبل إقامة السذخكع ىػ اختيار أفزل الخيارا

متخريز كتحجيج السػارد السادية كالبذخية الستاحة كفق االستخاتيجيات كاألكلػيات التي يحجدىا الشطاـ ل

الدياسي كاالقترادي الػششي. فيسا عجا اإلنذاء كالتشفيح باإلضافة إلى عجد مغ العػامل االقترادية 

ديادة في تكمفة بشج العسل الحي كاإلدارية التي تؤثخ عمى السذخكع أثشاء مخحمة التذغيل ، يختبط بعزيا بال

ال يسكغ تػقعو كاعتباره في حاالت الصػارئ. أك عجـ دقة التقييع أثشاء إعجاد الجراسة أك الخصأ في ترسيع 

. دكف تحجيج االسباب مغ كراء ذلظالسذخكع أثشاء التشفيح أك بدبب ارتفاع األسعار االقترادية الػششية 

اب تبعا لفتخة تشفيح السذخكع كبالتاكيج سػؼ تدداد االمػر تعقيجا في حيث يتأثخ السذخكع بالدمب اك االيج

                                  
(7) www.sabahkachachi.googlepages.com;page:39 
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تتزسغ عسمية متابعة  أذليا تأثيخ سمبي أك إيجابي عمى السذخكع كاقتراده ، حاؿ ما شاؿ امج السذخكع 

  -تتمخز باالتي:ستثساري العجيج مغ الفػائج، األسذخكع مالتقييع ل

 .الستحقق لوالفعمي  جالعائتحجيج الػضع الحالي لمسذخكع ك  -1

 أثشاء تشفيح السذخكع قبل تفاقسو. كاالخصاء الية التػصل لسعالجة السذاكل-2 

التي يسكغ استخجاميا إلعجاد دراسات الججكى االقترادية كالفشية السدتقبمية  كالعػاملالبيانات  تييئة -3 

 .دقيقة ككاقعيةعمى أسذ أكثخ 

ياغة الخصط االستثسارية لمػحجات الحكػمية بذكل معقػؿ جيات العاممة مغ صلم أعصاء الفخصة -4 

ككاقعي، كتحجيج مدؤكلياتيا في تحقيق أىجاؼ اإلنتاج الػاقعية لمسذاريع االستثسارية، ألنو مغ الججيخ 

بالحكخ أف التقييسات االقترادية الالحقة ال تقترخ عمى السذاريع الججيجة. أما بالشدبة لمسذاريع التي تع 

 (8) .خة مغ الػقت فيي تيجؼ إلى تحجيج كفاءة األداء االقترادي كاإلداري لمػحجات الحكػميةتذغيميا لفت

 -:تقييم أداء المهازنات اإلستثمارية في العخاق  2-1-7

بخنامج مػالي تقجيخي لشفقات الجكلة كإيخاداتيا العامة تعتـد الحكػمة تشفيحه في عخفت السػازنة عمى أنيا )

خجع الىجاؼ الجكلة االقترادية كاالجتساعية كالدياسية كيتعيغ الترجيق عميو كاجازتو كمت سشة مالية قادمة

 (9) .(الدمصة التذخيعية غم

كعمى اساس ىحا التعخيف يكػف تػزيع ايخادات الجكلة كنفقاتيا التي أما أف تكػف مػجية نحػ االنفاؽ 

مغ ستثسارية كالتي يستاز تقييسيا االستيالكي اك في مجاؿ االنفاؽ االستثساري بعج اعجاد الخصة اال

                                  
(8) www.sabahkachachi.googlepages.com;page50 
 4: 2119د.رضػاف , (9)
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الجانب الكمي لالقتراد بالتعثخ عشج الػصػؿ الى مخحمة التشفيح كىحا يعػد الى ضعف التخابط بيغ 

 لدياسة االستثسارية مغ جية ثانية.الدياسة السالية الخاصة بالبمج مغ جية كا

نفاؽ االستثساري عمى الخغع مغ أف حجكث زيادة في االنفاؽ االستيالكي ال تقابل بتحدغ في جانب اال أف

 (11).يدبب خفس الشسػ االقترادي لمبمج مسا االنفاقيغ يعتسجاف عمى كاردات الشفط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
(11)  http://www.mof.gov.iq/pages/ar/federalbudgetlaw.aspx 
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 نيالمبحث الثا

 الججوى االقترادية  2-2

في ىحا البحث سيتع شخح اىع الشقاط الجػىخية التي تتعمق بالججكى االقترادية مغ ناحية اعجادىا أضافة 

 أىجافيا كحلظ سيتع أيزاح كيفية ترشيف السذاريع االستثسارية في العخاؽ.الى اىع 

 -:الججوى اإلقترادية للمذخوع اإلستثماري وكيفية أعجادىا 2-2-1

عخفت كزارة التخصيط الججكى اإلقترادية عمى أنيا)الجراسات التي تدتيجؼ التحخي عغ أفزل      

الفشية كمجى الججكى مشو مغ الشػاحي السالية ك اإلقترادية ك  البجائل السسكشة لتشفيح السذخكع مغ الشاحية

االجتساعية التي يتع التػصل إلييا في ضػء معاييخ ك اعتبارات متخررة في ىحا السجاؿ كتكػف ىحه 

الجراسات األساس الحي يتع عمى ضػءه اتخاذ قخار اعتساد السذخكع كتخريز السػارد الالزمة لو مغ 

 -في اعاله تكػف دراسة الججكى االقترادية كفق االسذ التالية:مسا تبيغ  ،(11) عجمو(

  ألي مذخكع يجب اف تكػف كفق درسة ججكى تسثل الية عسل السذخكع. الخصة االستثسارية - أ

كالسحافطات خصة إعجاد كتقجيع تقخيخ   غيخ التابعة لمػزارات كاألقاليع جياتالػزارات كالتقجـ  - ب

لتقجيسيا بذكل دكري كعمى شكل ائخة التخصيط خالؿ العاـ دراسة الججكى ليحه السذاريع إلى د

فتخات محجدة مغ أجل أعصاء الفخصة لػزارة التخصيط لسعخفة ىحه الخصط كتقييسيا بالذكل 

 كتحجيج أكلػية تشفيحىا. الرحيح 

                                  
 2118كزارة التخصيط : إعجاد دراسات الججكى : (11)
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التي تتخح كزارة التخصيط اإلجخاءات الالزمة العتساد دراسات الججكى كالتأكج مغ استيفائيا لمسعاييخ  -جػ

 .الشفقات االستثساريةتحجدىا ىحه السؤسدات كفق الرالحيات الفعالة في تشفيح السػازنة االتحادية / 

  -أىجاف الججوى االقترادية : 2-2-2

تيجؼ دراسة الججكى إلى تحجيج قجرة السذخكع عمى الػفاء بالتداماتو مغ خالؿ تقجيخ إيخادات السذخكع مغ 

ككسا  االنتاجي كتكاليف التذغيل مغ جية أخخى ضسغ عسخ السذخكع جية، كتقجيخ تكاليف االستثسار

  -أدناه:مبيغ في 

استخداد تكمفة االستثسار الخأسسالي  في -لزساف قجرة السذخكع مغ خالؿ صافي التجفق الشقجي الدعي -1

 .مقبػلة لالستخدادالتي سيتحسميا السدتثسخكف خالؿ فتخة 

صمبات التسػيل الالزمة كمرادر التسػيل. تيجؼ دراسة ييجؼ السذخكع إلى تحقيق التػازف بيغ مت -2

 الججكى السالية أيًزا إلى تحجيج ما إذا كانت ىشاؾ السػارد السالية الالزمة إلنذاء السذخكع. 

 : ككسا مبيغ أدناه الػقت السشاسب بتكمفة معقػلة  ياراخت -3

 ج تكمفة الحرػؿ عمييا. تحجيج مرجر السػارد السالية السختمفة التي حرل عمييا السذخكع كتحجي -أ 

 تحجيج التقجيخات الالزمة لتكمفة السذخكع حدب الييكل التسػيمي الخاص بو.  -ب 

لياكل تسػيل مختمفة في تحجيج قجرات السذخكع لتحقيق أىجاؼ السذخكع بذكل أفزل  أختيار -ج 
الي ػفاء بالتداماتو السالية مغ أجل تحقيق السخكنة ، أي القجرة عمى التكيف مع الييكل السلم

 (12) .في ضل االماكانيات السخصػدة لمسذخكع احتياجاتوكتمبية لمسذخكع 

كسا كتيجؼ دراسة الججكى االقترادية لمسذخكع في تحجيج السذخكع كاىسيتو بعج تقجيع القػائع السالية 
   -التقجيخية  لمسدتثسخ ككسا مبيغ ادناه :

 لي. التكاليف الالزمة لمسذخكع كالستخحه في ضػء التخصيط السا .1

                                  
(12) http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/page:3 
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 السقارنة بيغ السخصط انفاقة لمسذخكع كبيغ االنفاؽ الفعمي عغ شخيق الخقابة الفاعمة. .2

تشقدع دراسة الججكى االقترادية الى مخحمتيغ تسثل السخحمة االكلى السخحمة االكلية اما السخحمة     

 -الثانية فتسثل السخحمة التفريمية ككسا مبيغ ادناه:

راسة األكلية أك التقخيخ األكلي بسثابة الخصػط العخيزة لجسيع جػانب تعتبخ الج -لسخحمة األكلية:ا - أ

عغ  البحثعغ السذخكع أك  باالستغشاءإما  ،السذخكع السقتخح، كالتي يسكغ مغ خالليا اتخاذ قخار

كسا كيسكغ تعخيف السخحمة االكلية عمى أنيا مخحمة أعجاد البيانات االكلية (13)ً.تػسعاأكثخ  دراسة

الذخكع في مقتخح الخصط كالبخامج التشسػية حيث يكػف اليجؼ مشيا الحرػؿ عمى لمسذخكع قبل 

مغ البجاية كحتى مخحمة االنتقاؿ الى مخحمة الجراسة  قات عمى اعجاد الجراسات التفريمةالسػاف

  (14) .التفريمية

مغ ىحه  إعجاد دراسات الججكى التفريمية، كبعج االنتياءكتسثل ىحه السخحمة  -لسخحمة التفريمية:ا - ب

الجراسات يتع تحجيج السؤشخات الفشية كاالقترادية كالتكاليف االستثسارية لمسذخكع بجقة كتفريل، 

في تشفيح الخصة االستثسارية  العسل بياكيتع تحجيجىا كاعتسادىا مغ قبل الجية السخػلة ، كسيتع 

السعمػمات جسع  ةأف السخحمة التفريمية تتزسغ عسمي (15).السصمػبة كإجسالي تكاليف االستثسار

أضافة الى عمى مختمف أنػاعو، كالبيانات مغ أجل تقييع السذخكع االستثساري  السعمػمات الالزمة

كبعجىا  كامكانية نجاح السذخكع مغ فذمو، االستثسار كػنو الجراسة التي تذسل فحز كتقييع

 (16) .خخكج السذخكع الى مخحمة التشفيح

                                  
 818: 2111القخيذي:  (13)
 2:  2118أسذ دراسة الججكى لسذاريع التشسية  (14)
 2118كزارة التخصيط: أسذ إعجاد دراسات الججكى : (15)
 19،صفحة  2112عبج العديد الديج مرصفى،  (16)
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 -تمع:أىمية الججوى االقترادية للمج 2-2-3

يسكغ لجراسات الججكى االقترادية أف تداعج في حل السذكمة الذائعة الستسثمة في السػارد الشادرة ندبًيا 

أف خصط التشسية التي تزعيا بعس الجكؿ ىي  تبيغ لشالتمبية االحتياجات الستدايجة ألفخاد السجتسع. إذا 

خاصة الجكؿ الشامية ، أف تحقق خصصيا مجخد قائسة مغ السذاريع االستثسارية ، فإذا أرادت الجكؿ ، ك 

 ،لالستخجاـ كالتػزيع االمثل التشسػية ، فعمييا أف تػلي أىسية كبيخة لجراسات الججكى، ألنيا تسثل األساس

أي ، شحيحة لمغاية. لحلظ، مغ أجل التغمب عمى السذاريع الفاشمة تعتبخكالسػارد االقترادية الستاحة التي 

يجب االنتباه إلى دراسات الججكى التي تداعج عمى تػفيخ مدتػى معيغ مغ لمتغمب عمى ىجر األمػاؿ، 

كيجب عمى الجكؿ تحجيج أكلػية السذاريع االستثسارية مغ خالؿ اتباع   األماف لرشاديق االستثسار،

ككضع مجسػعة مغ السعاييخ لمسداعجة في تختيب السذاريع بشاًء عمى أىسيتيا الرحيحة األساليب 

كالتأكج مغ أنيا تعتسج عمى السعاييخ السعسػؿ بيا مغ أجل  رادية كتػافخ عػامل اإلنتاج، ككفاءتيا االقت

تقييع شامل عمى أساس بخامج االنساء االقترادي إجخاء تقييسات متابعة  مغ جية كبيغ مقارنة السذاريع

 (17) .سدتػى اقتراد البمج ، كتقييع جدئي لمسذخكعل

 -ترنيف المذخوعات اإلستثمارية: 2-2-4

 قدع السذاريع االستثسارية السدتخجمة في دراسات الججكى إلى فئتيغ: تش

 كمغ ابخزىا -:السذاريع ذات العػائج الكسية - أ

  مذاريع الرشاعات التحػيميةك مذاريع الرشاعات االستخخاجية.  

  ة كالسعجنيػةالغحائية كالشديجية كالكيسياكية كاالنػذائية كاليشجسػيالسذاريع. 

 مذاريع ترفية الشفط كصشاعة الغاز.  

                                  
 36: 2111د.زردؽ ، (17)
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 (18) ...الخ( . مذاريع محصات تػليج الكيخباء كشبكات الشقل كالتػزيع السختبصة بيا 

في ىحه الجراسة تتصخؽ الباحث عمى  -:السذاريع ذات العػائج غيخ القابمة لمكياس الكسي  - ب

ث كالحي يذسل قصاعات البمج الكسي بكػنو يخز مػضػع البح السذاريع ذات الكياس غيخ

 -كمثاؿ عمى ذلظ:السختمفة 

 مذاريع السدتذفيات كالخجمات الرحية .  

 مذاريع التخبية كالتعميع كالجامعات. 

  مذاريع الثقافة كاإلعالـ. 

 (19) .الخ(.... مذاريع األبشية الحكػمية بسختمف أنػاعو 

 مذاريع البنى التحتية : 2-2-5

ىحه  فسغ الزخكري بيافمذاريع خجمية،  كىي مذاريع البشية التحتية،  ت فييشاقر االستثساراف البحث أل
 (21)تشقدع مذاريع البشية التحتية إلى ثالثة أنػاع:  حيثبالذخح الػافي السذاريع 

 كالدجكد كالقشػات كغيخىا.  كالصخؽ مثل مذاريع الجدػر  الييكميةالسذاريع  -أ 
 كالسرانع كغيخىا.  مذاريع اإلنتاج مثل مرافي الشفط كمحصات الصاقة -ب 
 السجارس كالسدتذفيات كمحصات الػقػد كما إلى ذلظ. السذاريع الخجمية ك -ج 

 الفخق بين مذاريع االستثمار في البنية التحتية والمذاريع التقليجية:  2-2-6

: ىشاؾ نػعاف مغ االستثسار في البشية التحتية، األكؿ ىػ االستثسار في البشية ةالسدتفيجالجية  - أ

سذاريع مخبحة مثل بشاء السرانع. السدتفيج ىػ السدتثسخ سػاء كاف حكػمي )شخكة التحتية ل

                                  
 2:2118اسذ دراسة الججكى االقترادية  (18)
 3:2118ى االقترادية اسذ دراسة الججك  (19)
 311: 1978الفحاـ ،  (21)
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، الثاني يتسثل في السذاريع ذات الشفع العاـ كالتي تقجـ قصاع عاـ كمختمط( أك القصاع الخاص

 .جسيع أفخاد السجتسع مثل بشاء الدجكد كالجدػر كما الى غيخ ذلظلالخجمة 

حالو تكػف الجكلة ىي السدؤكلة عغ التشفيح كفي الغالب عشج الجكؿ الشامية في ىحه ال:  الجية السشفحة –ب 

فػ " الجكلة ممدمة بأف تمج ميجاف الكياـ بالسذخكعات االستثسارية العامة كتحقيق معجالت نسػ اقترادية 

عتساد كاجتساعية سجًا لمفخاغ الحي يتخكو انخفاض مدتػى الجخل القػمي كاالدخار القػمي كعجـ امكانية اال

 (21) ."عمييسا لتػفيخ كسائل تسػيل التشسية االقترادية في تمظ الجكؿ

يكػف تسػيل السذخكع العاـ كباالخز السذخكع السختز بالبشية التحتية  حيث الجيات السسػلة :  -جػ 

، الرادرة مغ الجكؿ السانحةالسشح  بػاسصة السشح، اك خديشة الجكلة العامةمغ  يبذكل اساسيكػف تسػيمو 

مقصاع لاصجار سشجات القخكض  بػاسصةاك بػاسصة القخكض الرادرة حدب أتفاقيات أقترادية اك 

 (22).الخاص

تستج حيث  ذات أمج شػيلتشفيح ىكحا مذاريع  فتخةتكػف ما  غالباً تشفيح السذخكع :ل الفتخة الالزمة –د 
 الكثخمغ سشة .

متعارؼ عميو كأخخ حجيث  أسمػباريع مشيا مذ ىكحالتشفيح  أسمػب أكثخ مغالتشفيح : ىشاؾ  أسمػب -ىػ 
 ككاآلتي: 

كػادرىا باعجاد الجراسات  حيث تقػـدكائخ الجكلة  يعتسج ىحا االسمػب عمىالتشفيح السباشخ: أسمػب اكاًل: 

السػاد ثع التراميع التفريمية كالكياـ باعساؿ التذييج كالشرب كشخاء  ،كالسػاصفات الخئيديةكالتراميع ا

  .شفيح السذخكعالزخكرية في ت

                                  
 134:  1995ديػاف الخقابة ، (21)
 21:  2119عبج الخضا ،  (22)
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 السقاكلة العامة كالخاصة اما ةالسذاريع االستثسارية الى الذخك يتع أحالة ىحهثانيا: األحالة لمسقاكليغ : 

 السباشخة فيسا إذا كاف السذخكع ذك شبيعة تخررية. ةباسمػب السشاقرة العامة اك تػجيو الجعػ 

حيث يخمد كل حخؼ الى معشى يثة ، األساليب الحجكيعتبخ مغ ( : BOTثالثًا: "اسمػب التشفيح )

(B=Build (، كمعشاه بشاء )O=Operator ( ( ، كمعشاه تذغيلT=Transfer (  كمعشاه التحػيل كيعتبخ

الججيجة لمخرخرة كمشح امتيازات القصاع الخاص لتشفيح مذاريع البشية ىحا االسمػب أحج االساليب  

لجكلة كشخكة ميشية كػاحجة مغ شخكات القصاع الخاص، يسكغ تعخيف العقج بأنو اتفاؽ بيغ ا (23)التحتية. 

 لبشاءكتسشح الجكلة الذخكة امتيازًا كتكمف الذخكة بأداء أعساؿ تخز الجسيػر. كفقا لمسبادئ القانػنية ، 

كتشفيح كتذغيل مذخكع ضخع. الفخضية ىي الدساح لمسدتفيجيغ مغ خجماتو بتحريل رسـػ معيشة مباشخة 

 السذخكع كاألرباح الستػقعة. الستخداد نفقاتيع عمى 

تدتثسخ الذخكة في حدابيا الخاص لفتخة مغ الػقت كمغ ثع يشقل ممكيتيا ككل ما يتعمق بيا يشتقل إلى  

بسثابة عقػد استثسار كبالتالي  B.O.Tتعتبخ عقػد حيث  إحجى إدارات أك ىيئات الجكلة أك اإلدارة العامة

نطاًما عالسًيا لتحقيق الخصط  ىحا الشطاـ أصبح أذستثسار. فيي تخزع لمقػاعج القانػنية التي تحكع اال

كالسذاريع االقترادية، كقج حاؿ عجد السػازنة العامة دكف تبشييع ليحا الشطاـ في الجكؿ التي تحقق خصط 

اإلصالح كالشسػ االقترادي كتمبية احتياجات الشاس. في مػاجية ىحه االحتياجات ، فإف الخيار التقميجي 

ػ: إما أنيا ال تدتصيع تمبية ىحه االحتياجات ألنيا ال تسمظ األمػاؿ الالزمة، أك يسكشيا زيادة لمحكػمة ى

أضافة الزخائب لزساف تسػيميا بذكل صحيح. ككال الخياريغ سيؤدياف إلى اقتراد غيخ مخغػب فيو. 

كاستغالؿ شخكط خاصة ، باستخجاـ القصاع الخاص  لحلظ تمجىءالجكؿ كفق االجتساعية. الى العػاقب 

استثساراتو كخبخاتو لبشاء البشية التحتية السصمػبة مقابل االستفادة مغ إيخادات السخافق العامة خالؿ فتخة 

                                  
 7: 2119الحديشي:  (23)
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كخبختو في مجاؿ القصاع الخاص  حيث تع االستشاد عمى ىػ الخيار الثالث B.O.Tزمشية معيشة ، يكػف 

حدب القػانيغ ، لسجة زمشية محجدة العائجمغ  االستفادةالتحتية السصمػبة مقابل  يةالنذاء البش االستثسار

 (24).السعتسجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
(24) https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
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 الفرل الثالث

 النعخي الجانب 

 االجيدة الخقابية ودورىا الخقابي على االستثمارات العامة -: المبحث االول
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 المبحث االول

 على االستثمارات العامة  االجيدة الخقابية ودورىا الخقابي 3-1

الى اىسية دكر ديػاف الخقابة السالية االتحادي في  في السبحث االكؿ في ىحا الفرل سيتصخؽ الباحث   

الخقابة عمى االستثسارات بعج كتابة نبحة عامة عغ االجيدة الخقابية في العخاؽ بحدب مدسياتيا كتأريخ 

كىػ مغ اقجـ كاعخؽ السؤسدات الخقابية ليذ عمى مدتػى  تحادياال نذؤىا أبتجاًء مغ ديػاف الخقابة السالية

كسا تشاكؿ السبحث دكر ديػاف الخقابة في التجقيق  ،العخاؽ فحدب كانسا عمى الرعيج العخبي أيزاً 

  السعجؿ. 1991لدشة  6الخارجي عمى الشطاـ الحكػمي حدب ما جاء بقانػف ديػاف الخقابة السالية رقع 

 -بية في العخاق :االجيدة الخقا 3-1-1

  .كيعج مغ أقجـ االجيدة الخقابية في الػشغ العخبي 1927ديػاف الخقابة السالية االتحادي تأسذ سشة  -أ 

كيكػف بخئاسة رئيذ ديػاف الخقابة  1988مجمذ السعاييخ السحاسبية كالخقابية العخاقي تأسذ سشة   -ب 

 السالية اك أحج نػابو

 .2114( لدشة 55يئة الشداىة بسػجب االمخ رقع )السشحمة ى ةشكمت سمصة االئتالؼ السؤقت -ج 

كتتزسغ القػانيغ الدشػية لمسػازنة العامة االتحادية كالسػازنة العامة التكسيمية كتعميسات اعجاد 

السػازنة العامة كتعميسات تشفيح السػازنة العامة التي ترجرىا كزارة السالية كتعميسات اعجاد كمتابعة تشفيح 

ية التي ترجرىا كزارة التخصيط كالتعاكف االنسائي، فزال عغ السعاييخ السحاسبية السذاريع االستثسار 

كالخقابية التي اصجرىا مجمذ السعاييخ السحاسبية كالخقابية في جسيػرية العخاؽ، قػاعج كاجخاءات لمخقابة 

 ري.السالية الحكػمية عمى اعجاد كتشفيح السػازنة العامة االتحادية بذقييا الجاري كاالستثسا
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 :(25)كقج حجد مياـ التجقيق الخارجي في الشطاـ السالي الحكػمي بسا يأتي

أ. رقابة كتجقيق حدابات الجيات الخاضعة لمخقابة السالية كالتحقق مغ سالمة تصبيق القػانيغ كاألنطسة 

 كالتعميسات السالية عمى أف يذسل: 

ز االعتسادات السقخرة ليا في السػازنة معامالت االنفاؽ العاـ لمتأكج مغ سالمتيا كعجـ تجاك  -أكالً 

كاستخجاـ األمػاؿ في األغخاض السخررة ليا كعجـ حرػؿ ىجر أك تبحيخ أك سػء ترخؼ فييا كتقػيع 

 مخدكداتيا.

فحز السعامالت كتخسيغ كجباية السػارد العامة لمتأكج مغ مالئسة اإلجخاءات السعتسجة كسالمة  -ثانياً 

 تصبيقيا.

ي بالقػائع كالبيانات كالتقاريخ الستعمقة بشتائج األعساؿ كاألكضاع الخاضعة لمخقابة كبياف ما إبجاء الخأ -ثالثاً 

إذا كانت مشطسة عمى كفق الستصمبات القانػنية كالقػاعج كاألصػؿ السحاسبية السعتسجة كتعكذ حكيقة 

 السخكد السالي كعػائج االستثسار السقخرة كنتيجة الشذاط.

 ء عمى كفق أحكاـ ىحا القانػف.رقابة كتقػيع األدا  -ب

 تقػيع نتائج تشفيح الخصط السالية كالتشسػية لمجكلة في الجيات الخاضعة لمخقابة.  -ج

مغ قانػف االدارة السالية عمى )البج أف تكػف الحدابات الختامية  7-كقج نز القدع الحادي عذخ

 معاييخ السحاسبة الجكلية(.الستعمقة بالسػازنة االتحادية شبقا لسحتػى كترشيفات السػازنة ك 

 ،إذ إف البيانات السالية )الحدابات الختامية( لمجكلة كلمػحجات السحاسبية تجقق مغ ديػاف الخقابة السالية

                                  
 .السعجؿ 1991لدشة  6قانػف ديػاف الخقابة السالية االتحادي بالخقع   (25) 
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كىحا يتصمب اتباع الترشيفات نفديا في السػازنة العامة كدليل الحدابات كالسدتشجات كالدجالت 

خ كالبيانات السالية الجكرية كالختامية عمى مدتػى الػحجة كمػازيغ السخاجعة كالكذػؼ التحميمية كالتقاري

السحاسبية كعمى السدتػى السػحج لحدابات الجكلة كعمى كفق شخح مػحج لجليل الحدابات مقخ مغ جية 

رسسية مخػلة لتتدشى السقارنة بيغ السخصط كالستحقق كتحجيج االنحخافات كاسبابيا عمى مدتػى الدشة 

 سمدمة زمشية كمغ ثع معالجتيا كتفادي تكخارىا مدتكباًل.  السالية نفديا أك خالؿ

 ماىه عمل ديهان الخقابة المالية االتحادي  3-1-2

يكػف ارتباط ديػاف الخقابة السالية االتحادي بسجمذ الشػاب العخاقي كيعتبخ االداة التي تدتخجميا الدػمصة   

ف ديػاف الخقابة السالية ىػ جية مدتقمة مغ حيث التذخيعية في الخقابة عمى الساؿ العاـ أضافة الى ذلظ فأ

االسػػػػاليب الخقابيػػػػة الستبعػػػػة اضػػػػافة الػػػػى التػقيػػػػت الدمشػػػػي كسػػػػا اف ديػػػػػاف الخقابػػػػة الساليػػػػة ال يخزػػػػع الػػػػى 

أما مػغ ناحيػة الدػمصة التشفيحيػة فػأف ديػػاف الخقابػة  يالتػجييات الدياسية الرادرة مغ مجمذ الشػاب العخاق

اط فػػي ىػػحه الدػػمصة مػػغ الشاحيػػة االداريػػة كتػػخبصيع العالقػػات السيشيػػة بسعشػػى اف انػػو الساليػػة لػػيذ لجيػػة ارتبػػ

  (26)اليػجج ارتباط اداري بيغ الدمصة التشفيحية كبيغ ديػاف الخقابة السالية. 

اف دكر ديػػػاف الخقابػػة الساليػػة االتحػػادي العخاقػػي ىػػػ السحافطػػة عمػػى السػػاؿ العػػاـ مػػغ خػػالؿ تػػجقيق كمخاقبػػة 

ات الخاضعة لمخقابة السالية كالتأكج مغ تصبيقيا القػانيغ أضافة الػى اسػتخجاـ االمػػاؿ العامػة حدابات الجي

كفػػق االىػػجاؼ السحػػجدة مػػغ قبػػل السػازنػػة االتحاديػػة أضػػافة الػػى تحجيػػج االنحخافػػات عػػغ السقػػاييذ كاضيػػار 

 (27).السخالفات السالية مغ اليجر كاالسخاؼ باالمػاؿ العامة

 -سالية االتحادي العخاقي العجيج مغ الرالحيات ككسا مبيغ أىسيا في أدناه:أف لجيػاف الخقابة ال

 يعمغ عسػمًا عغ معاييخ السحاسبة كالسخاجعة كالحدابات كاألنطسة. -
                                  

 .71: 2111عبػد كخمف , (26)
 71: 2111عبػد كخمف , (27)
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 يكتذف أدلة عمى الفداد كالغر كالتبحيخ كإساءة السعاممة كعجـ الكفاءة مغ خالؿ السخاجعة كالتقييع. -

 ة .التحقيق في استخجاـ األمػاؿ العام -

 إحالة جسيع اإلدعاءات الستعمقة بالسخالفات ا -

 لى السفتر العاـ في الػزارة أك الى مأمػرية الشداىة العامة )أييسا كاف مشاسبًا(. -

( مميػػػف )مائػػة كخسدػػيغ مميػػػف( أك مػػا يعادليػػا 151مخاجعػػة جسيػػع العقػػػد التػػي تديػػج مبالغيػػا عػػغ ) -

 (28)بالعسمة األجشبية برػرة كاممة. 

 

 

 

 

 

                                  
 61, 2117كزارة التخصيط, تشفيح السذخكعات االستثسارية : (28)
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 حث الثانيالمب 

 رقابة األداء 3-2

في ىحا السبحث سيتع التصخؽ الى مفيػـ رقابة االداء كتعخيفيا أضافة الى أىع اىجاؼ رقابة االداء كدكرىا 

 في عسمية مخاقبة السذاريع االستثسارية.

 مفيهم رقابة االداء  3-2-1

تخجـ بيا الييئة الخاضعة )رقابة االقتراد كالكفاءة كالفاعمية التي تد أف مفيـػ رقابة االداء ىػ

السشطسة الجكلية لألجيدة العميا الخقابة  حدب ما عخفتو لمخقابة مػاردىا في الشيػض بسدؤكلياتيا(

 (29). السالية )انتػساي(

أخخ حمقة ختمف اآلراء حػؿ مفيـػ مخاقبة األداء أك التقييع، لحلظ يعتقج البعس أف تقييع األداء ىػ ت

كسا ة، مسا يعشي أف تقييع األداء ىػ كضيفة مدتقمة عغ الجائخة اإلدارية. في سمدمة الػضائف اإلداري

السػارد السادية لمػحجات االقترادية، أي أف ىحا في أستخجاـ بعس أنو اختبار استشتاجي اليعتقج ك 

 التقييع.  حتى مخحمة يدتسخال يقترخ عمى الشتيجة الشيائية  بل 

غ مفيػمي رقابة االداء حيث يذيخ األكؿ الى تقييع عخفة الفخؽ بيم كتججر اإلشارة إلى كجػب

الججكى االقترادية لمسذخكع ، بغخض اتخاذ قخار بإنذاء مذخكع معيغ ، كتػسيع السذاريع القائسة 

، كإنجاز بعس السذاريع ، أك استبجاؿ كل أك جدء مغ السؤشخات االقترادية كاالجتساعية كالسالية 

ث سيكػف لو تأثيخ عمى األداء الحالي أثشاء عسمية السػافقة لسذخكع معيغ ، كال شظ أف ىحا البح

كالتشفيح. أما السفيـػ الثاني فيػ تقييع األداء كالحي ييجؼ إلى التحقق مغ كفاية استخجاـ السػارد 
                                  

 6: 2115الكيدي،  (29)
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الستاحة لتحقيق األىجاؼ السحجدة. في كمتا الحالتيغ ، يتع استخجاـ الشتائج السحققة كسػاد تحميل 

أداء الكفاءة مغ خالؿ دراسة العالقة بيغ السػارد السدتخجمة كاألىجاؼ السحققة  عمسي، كيتع إبخاز

لحلظ ال يقترخ تقييع األداء عمى مجاالت محجدة مغ  ،كفًقا لمسعاييخ كالخصط السػضػعة مدبًقا

االنذصة االقترادية، بل يذسل قصاعات االنتاج كالخجمات، باإلضافة إلى مختمف اإلدارات كىحا 

اف تقػيع االداء يػجج في الػحجات االنتاجية مدتشجًا عل الشذاط االستثساري كالجاري يذيخ عمى 

حيث يتبيغ بالذكل االجسالي لتقجيخ درجة الكفاءة الكمية التي كصمت الييا الػحجات في استخجاـ 

 السػارد الستاحة.

 :أىجاف رقابة األداء 3-2-2

ؿ مجى قياـ الكياف الخاضع لمخقابة بتشفيح رأي محايج حػ  يكسغ في أيجادراقبة األداء  أف ىجؼ

عمى تقجيع السعمػمات السشاسبة  االدارةاقترادية، كذلظ لسداعجة كفعالية كفاءة بأنذصتو أك خصصو 

مغ يسثل لمدمصات العامة مغ خالؿ األداء الفعاؿ. كمغ األىجاؼ الخئيدية لخقابة األداء مداعجة 

 .ةالفعال يةذخيعالتكالخقابة في مسارسة اإلشخاؼ  االفخاد

بذأف جػدة إدارة السػارد  تأكيجاألداء دكًرا مددكًجا، فيي تدكد العسالء بالسعمػمات كال رقابةتؤدي  

بذكل القصاع العاـ في تحجيج كتعديد مسارسات اإلدارة  مجراء كسا تعسل عمى مداعجةالعامة ، 

 (31) ية.اإلدار  كالزػابط خصطال أضافة الى تحديغ،  أفزل

 - :ىع اىجاؼ رقابة االداء باألتيكتتبيغ أ 

 إبجاء الخأي العادؿ كالسحايج لمدمصات العميا كالجسيػر في إدارة األمػاؿ كالسستمكات العامة.  - أ

                                  
 7الجسيػرية اليسشية، دليل رقابة االداء:  (31)
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تحديغ جػدة اإلدارة العامة كإدارة السذاريع العامة ، كتذجيع تحديغ مدتػى أساليب اإلدارة   - ب

غيخ مشاسبة كمداعجة مجيخي السذاريع أضافة الى اقتخاح سبل تقميل احتسالية اتخاذ قخارات 

 العامة عمى تحديغ مياراتيع في اتخاذ القخار.

تحجيج أسباب العيػب كالشجاح، كاالىتساـ بصخح مقتخحات ميسة كمػضػعية كبشاءة لتحقيق  -جػ

 (31) التحديشات الالزمة، كإيجاد الحمػؿ السشاسبة لتالفي األسباب كالعيػب السدتقبمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 17: 2116الحياصات،  (31)
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 فرل الخابعال

 الجانب العملي 

  االستثمارية المذاريع تجقيق ومخاقبة -المبحث االول :
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 المبحث االول 

  )الحالة العملية( االستثمارية المذاريع تجقيق ومخاقبة 4-1

الساسي مغ الخقابة عمى السذاريع االستثسارية يتخكد مغ خالؿ متابعة عسمية اعجاد دراسة أف الغخض ا       

الججكى كعسمية الذخكع بالتشفيح كفي ىحا السبحث سيعخض الباحث حالة عسمية تبيغ الجكر الخقابي لجيػاف 

 -الخقابة السالية االتحادي ككسا مبيغ في أدناه:

تدليم مفتاح والخاص  المنطقة )س(( سخيخ في 87عام ) نبحة عن مذخوع )أنذاء مدتذفى 4-1-1

   -بمحافعة بغجاد( واليجف من أنذاءه:

كالسشاشق السحيصة بيا كاالرياؼ البالغ كالبالغ عجدىع مغ  )س(ييجؼ السذخكع الى خجمة سكاف مشصقة 

كذلظ بدبب صعػبة الػصػؿ الى ( الف ندسة كخجمة السشاشق السحيصة بيا كاالرياؼ 11-12)

خرػصًا في الحاالت  مسا يعخض حاالت السخضى لمخصخبعيجة  لسدتذفيات االخخى حيث أف أغمبياا

ىجؼ ثانػي ىػ خجمة أىالي السشصقة مغ الشاحية االفترادية كتػفيخ فخص  ىشالظكحلظ  ،كالحخجة الصارئة

/ بغجاد( في تدميع مفتاح السشصقة )س(( سخيخ في 87العسل عشج أستكساؿ أنذاءىا. أدرج )مدتذفى عاـ )

( 4يتألف السذخكع مغ ) 2118سذخكع في خصة السػازنة االستثسارية لدشة الكقج ضيخ  2111سشة/ 

  -بشايات كسا مػضح في أدناه:

  -البشاية الذسالية كالسكػنة مغ : - أ

 الصابق االرضي كتزع )االستذارية كالصػارىء(. -أكاًل:

 (. الصابق االكؿ كيزع )مصبخ الخجمات , مكػى  -ثانيًا:

 الصابق الثاني كيزع )صالة عسميات(. -ثالثًا:
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  -البشاية الخئيدية الجشػبية كالسكػنة مغ : - ب

 الصابق االرضي )أدارة مدتذفى كاشعة(. -أكاًل:

 الصابق االكؿ كالثاني )ردىات كقيػد(. -ثانيًا:

 بشاية الريانة  -ثالثا:

 كػى كثسانية شقق لالشباء(.كيتألف مغ شابقيغ كل شابق يتألف مغ )م -دار االشباء : -جػ

كتتاألف مغ شابق كاحج ) غخفة كادر صيانة , بػيمخات , محػالت , مزخات ,  -بشاية الصاقة : -د

 خداف ماء كبيخ 

كىػ عبارة عغ جدخ حجيجي لشقل خجمات الكيبالت كأنابيب التبخيج كالساء  -ق_جدخ لمخجمات:

 لمبشاية الذسالية. الداخغ كىػ يخبط بيغ بشاية الصاقة كالصابق االكؿ

 -الكلفة الكلية للمذخوع : 4-1-2

تدميع مفتاح/ بغجاد( بكمفة  السشصقة )س(( سخيخ في 51)عاـ أدرج السذخكع تحت تدسية )أنذاء مدتذفى 

( مميػف ديشار 4111( مميار دكالر )ثالثيغ مميػف دكالر( كتخريرات سشػية مقجارىا )31كمية مقجارىا )

   كقج تع تغييخ السذخكع نتيجة لديادة الدعة الدخيخية ليربح 2111في سشة  )اربعة مميارات ديشار(

تدميع مفتاح/ بغجاد( كقج صاحب ذلظ زيادة في ندبة  السشصقة )س(( سخيخ في 87)أنذاء مدتذفى عاـ )

%( بجاًل مغ الشدبة السحجدة كالبالغة 17,69%( لتكػف )7,69االحتياط لسقاكلة تشفيح السذخكع بسقجار )

 %( دكف أف يؤثخ ذلظ عمى الكمفة الكمية. 11)
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 المبحث الثاني 

 -:  دراسة الججوى الفنية واالقترادية رقابة االداء ومخالفة تطبيق 4-2

ال تػجج دراسة ججكى فشية كأقترادية لمسذخكع كالتي ىي مغ الستصمبات الخئيدية ألدراج أي مذخكع 

لسصمػبة كالتي عمى ضػئيا يتع ادراج اي مذخكع استثساري أستثساري كالتي يحجد فييا كامل السدتمدمات ا

مغ عجمو كقج بيغ ديػاف الخقابة السالية االتحادي االثار الستختبة عمى عجـ كجػد دراسة الججكى 

  -االقترادية متسثمة بسا مػضح أدناه:

( لدشة 1)أ( مغ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع -أكالً -3تع أدراج السذخكع خالفأ لمسادة ) -أ 

كالتي تشز عمى )كجػد مرادقة مدبقة مغ كزارة التخصيط عمى تقاريخ الججكى الفشية  2118

 .(كاالقترادية

( سخيخ بعج أدراج السذخكع بأربعة سشػات تقخيبًا مسا يجؿ عمى 87-51زيادة عجد االسخة مغ ) -ب 

لسذخكع بدعة سخيخية عجـ السعخفة الجقيقة لمحاجة الفعمية مغ االسخة كقج كاف باالمكاف ادراج ا

 ال سيسا أف الكمفة الكمية لمسذخكع تغصي ىحه الدعة.  مشح السخة االكلى ( سخيخ87)

( ديشار )خسدة كعذخكف مميار 25357211111أف مبمغ السقاكلة عشج السباشخة بالعسل كاف ) -ج 

كاالشخاؼ كثالثسائة كسبعة كخسدػف مميػف كمائتاف الف ديشار( تسثل )مبمغ العقج كمبمغ االحتياط 

( مميار 31بمغت ) 2111كالستابعة( في حيغ أف الكمفة الكمية التي ادرج بيا السذخكع في سشة 

( ديشار )أربعة 4642811111ديشار )ثالثػف مميار ديشار( أي كجػد مبمغ فائس بكيسة )

%( مغ 15,5مميارات كستسائة كأثشيغ كأربعيغ مميػف كثسانسائة الف ديشار( كالتي تذكل ندبة )
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الكمفة الكمية لمسذخكع مسا يجؿ عمى عجـ الجقة في أحتداب الكمفة التخسيشية ليحا السذخكع عشج 

 االدراج مسا شجع عمى أتخاذ قخار التػسع كزيادة الدعة الدخيخية.

( سخيخ كما رافقيا مغ 87( سخيخ الى )51مغ الجانب التخصيصي فأف زيادة الدعة الدخيخية مغ ) -د 

( مميػف ديشار )ثالثة مميارات كتدعسائة كتدعة كستػف مميػف 3969) زيادة مبالغ مالية تقجر

كالتي تعتبخ سشة أزمة مالية  2115ديشار( تست حدب مػافقة لجشة الذؤكف االقترادية في سشة 

كىحا يتشاقس مع اجخاء تشفيحي في ذات الدشة أذ لع يتع صخؼ مدتحقات السقاكؿ عغ الدمفة 

أي قبل السصالبة بالتػسع كالديادة الدخيخية لعجـ كجػد  14/12/2114الخامدة السقجمة بتأريخ 

مالية مسا يجؿ عمى أف كزارة الرحة لع تعسل بسبجأ ميع مغ مبادىء أدارة السذخكع سيػلة 

كالخاص بالتػازف بيغ الشدبتيغ الفشية )حجع االعساؿ السشفحة( كالسالية )مقجار السرخكؼ لمسقاكؿ 

 حدب أستحقاقو(.  

  -تنفيح المذخوع االستثماري: مخحلة 4-2-1

 )جػ(لالستذارات اليشجسية كشخكة  )ب(لمسقاكالت العامة السحجكدة كشخكة  )أ(تع التعاقج مع شخكة 

( مميػف ديشار ) أثشيغ 22441بسبمغ تعاقجي مقجاره ) 5/8/2112لمسقاكالت العامة السحجكدة بتأريخ 

( يػـ تقػيسي 721( شيخ أي ما يعادؿ )24جة تشفيح )كعذخيغ مميار كأربعسائة كأربعيغ مميػف ديشار( كبس

/ تدميع مفتاح عمى أف يقػـ السقاكؿ  السشصقة )س(( سخيخ في بغجاد / 51عمى أنذاء مدتذفى سعة )

 بسػجب ىحا االسمػب مغ التعاقج بترسيع كبشاء كتجريب كصيانة االشغاؿ الستعمقة بالسذخكع . 

  -عمى فقخة تشفيح السذخكع : تحاديمالحطات ديػاف الخقابة السالية االأىع 

( اال انو لع يتع التعاقج 2111عمى الخغع مغ أدراج السذخكع ضسغ خصة السػازنة االستثسارية لدشة ) - أ

 .5/8/2112مع الذخكة السقاكلة اال بتأريخ 
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                     ( يـػ 524قامت الجائخة بسشح الذخكة السقاكلة عجد مغ السجد االضافية كمجد التػقف بمغ مجسػعيا )  - ب

  -:التاليككسا مػضح في الججكؿ ( يـػ 721عمسًا أف السجة التعاقجية ألكساؿ السذخكع ىي )

عجد أياـ  تأريخ االمخ االداري 

 التػقف

 الدبب

 تجىػر الػضع االمشي  3 28/4/2113

 أجخاء أنتخابات مجالذ السحافطات  3 22/5/2113

  الطخكؼ االمشية  4 2/9/2113

 الطخكؼ االمشية  2 12/12/2113

 انقصاع الصخؽ  7 2/2/2114

 انقصاع الصخؽ )مشاسبة ديشية( 6 2/2/2114

 انقصاع الصخؽ  11 24/4/2114

 أسباب أمشية كأدارية  9 29/5/2114

 مشاسبات ديشية كأدارية  12 11/8/2114

 مشاسبات ديشية  5 4/12/2114

 مشاسبة ديشية  6 15/2/2115

غمق السشافح الحجكدية لمحيمػلة دكف كصػؿ  111 14/6/2115

 عرابات داعر 

عجـ تػفخ الديػلة الشقجية الخاصة بسذاريع الخصة  227 15/11/2115

 االستثسارية 
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 عجـ تػفخ الديػلة الشقجية  86 14/1/2116

 491 مجسػع عجد أياـ التػقف 

 لتخبة يػـ بدبب معالجة ا 33 2/9/2113يزاؼ اياـ التسجيج بتأريخ 

 يػـ تأخيخ مغ عسخ السذخكع  524 مجسػع اياـ التػقف + اياـ التسجيج 

  الرادر اعجاد الباحث المدتنج على تقخيخ ديهان الخقابة المالية) 1( رقم ججول

مغ  %( كىي أعمى59بمغت ندبة التشفيح السادي عشج تػقف العسل السحجدة مغ قبل خبخاء السحكسة ) -ج

( مسا تختب عميو زيادة 51,3الشدبة السحجدة مغ قبل القدع اليشجسي/ دائخة صحة الكخخ كالتي تبمغ )

( مميػف ديشار )ممياريغ كمائتيغ كسبعة كثالثيغ مميػف 2237السبمغ السدتحق لمذخكة السقاكلة بسقجار )

ر كخسدة مالييغ ديشار( ( مميػف ديشار )أحج عذخ مميا11115ديشار( نتيجة لتغيخ قيسة السشجد مغ )

( مميػف ديشار )ثالثة عذخ مميار كمائتاف كأثشاف كأربعػف مميػف ديشار( حدب الشدب 13242ليربح )

 االعمى لمتشفيح السادي كالتخاكسي.

بعج أشالع ىيئة الخقابة العاممة في ديػاف الخقابة السالية االتحادي عمى ججكؿ االسعار السعج مغ قبل  -د

سؤرخ تبيغ كجػد ندب كزنية لفقخات عسل غيخ مشفحة محجدة بكيسة قميمة عشج مقارنتيا السقاكؿ غيخ ال

 -بفقخات عسل أخخى كمثاؿ عمى ذلظ :

%( السحجدة عغ فقخة أعساؿ التذصيب كالتي مغ السفخكض اف تذسل أعساؿ االنياءات 1ندبة ) (1)

 يخاميظ.الخارجية كالجاخمية كجسيع أعساؿ تصبيق االرضيات كتصبيق الججراف كالد

%( السحجدة عغ أعساؿ االبػاب كالشػافح )أف كاجية السدتذفى كبيخة مسا يتختب حتسا أف 1,5ندبة )  (2)

تكػف ىشاؾ اعجاد شبابيظ كبيخة فزاًل عغ تقديساتيا مغ حيث الغخؼ كالخدىات التي تحتاج الى أبػاب 
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الػزنية لبعس الفقخات  دبعجيجة. كدليل عمى ذلظ ىػ مقارنة الشدب الػزنية السحجدة أعاله مع الش

  -السشفحة ككسا مبيغ أدناه:

 (1عغ فقخة تحزيخ السػقع )%،  أعساؿ ىي) أف ىحه الفقخة محتدبة ضسغ االعساؿ السشفحة , كالتي 

كال تحتاج الى مجة تشفيح سػى بزعة أياـ عمسًا أف مبمغ ىحه الفقخة حدب  ،محجدة تعتسج عمى اليات قميمة

 ( مميػف ديشار)مائتاف كتدعة عذخ مميػف ديشار(.219ا ىػ )الشدب الػزنية السحجدة لي

  (8 ( عغ فقخة أعساؿ الصابػؽ كالسعادف الثانػية ) أف ىحه الفقخة غيخ مشجدة كمحتدبة عمى أساس%

( مميػف ديشار)ثسانسائة 876%( كبسبمغ )4التقصيع بالصابػؽ فقط كأعصيت ليا ندبة كزنية مقجارىا )

 (. كستة كسبعػف مميػف ديشار

مسا جاء في أعاله يالحظ عجـ الجقة في تحجيج الشدب الػزنية كبذكل يؤدي الى تزخيع الفقخات السشفحة 

كتقميل مبالغ الفقخات غيخ السشفحة مسا يشعكذ أيجابا لرالح الذخكة السقاكلة عشج تحجيج قييسة العسل 

خة التذصيب كاف زادت عشيا فتكػف السشجد السدتحق ليا سيسا أف فقخة أعساؿ التقصيع بالصابػؽ مقاربة لفق

 الديادة بذكل بديط مغ مبجأ ) كل ما يتع تقصيعو بالصابػؽ يجب تذصيبو(.

قياـ الخبخاء بأعتساد ندب كزنية ألجل أحتداب مدتحقات السقاكؿ كليذ عمى أساس ذرعات العسل  -ق

يخ السختز اك رئيذ الجية / صالحيات الػز 2112السشجد خالفًا لتعميسات تشفيح السػازنة االتحادية لدشة

/ب/أكاًل( كالتي )تمـد الذخكات السقاكلة بتقجيع 4غيخ السختبصة بػزارة / أك السحافظ أك أميغ بغجاد الفقخة )

السخصصات كججاكؿ كسيات مدعخة لفقخات السذخكع كالسػاصفات الفشية كالكياسية كالسخاجع الترسيسية 

افقة عمى الفقخات كأسعارىا مغ صاحب العسل ليكػف أساسًا لمفقخات السحجدة في العقج عمى اف يتع السػ 

 لتدجيج الجفعات الستفق عمييا... الخ(.
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كالججكؿ التالي يػضح تفاصيل الفقخات كالشدب الػزنية السحتدبة مغ قبل الخبخاء شبقًا لسا كرد في ججكؿ 

 -شقصة )ىػ( :تحميل االسعار الغيخ كالسقجـ مغ قبل الذخكة السقاكلة كالسذار اليو في ال

الهزن  تفاصيل الفقخة ت

المعياري 

 تعاقجيًا %

 مبلغ الفقخة تعاقجياً 

 )مليهن دينار(

ندبة االنجاز 

 المهقعي للفقخة

مبلغ العمل 

 المنجد

 )مليهن دينار(

الترسيع السبجئي كاالساسي  1

 كالتفريمي

3 657 3 657 

 219 1 219 1 تييئة السػقع  2-1

 438 2 438 2 االعساؿ التخابية  2-2

 8322 38 876 41 اعساؿ كدنكخيتية  2-3

 876 4 1752 8 التقصيع بالبشاء بالصابػؽ  2-4

 1314 6 2419 11 االعساؿ السيكانيكية  2-7

 876 4 2628 12 االعساؿ الكيخبائية  2-8

 541 مشفح 541 111مشفح  تجييد مدتمدمات السػقع 

                               ( ديشار13242111111)                               الكيسة الكمية لمعسل السشجد            

 ( مقجم من قبل الذخكة المقاولة2) رقم ججول

 الجانب المالي للمذخوع االستثماري  4-2-2

( مميػف ديشار 8829) تحسل السذخكع مبالغ أضافية ال داعي ليا كػنيا خارج نصاؽ العسل السشجد بمغت

)ثسانية مميارات كثسانسائة كتدعة كعذخكف مميػف ديشار( تقخيبًا عغ قيسة مػاد مصخكحة كمبالغ تعػيزات 

كحدب ما مفرل أدناه, عمسًا اف اغمب ىحه السبالغ كحدب رأي ديػاف الخقابة السالية االتحادي ال تدتحقيا 
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 2113( يػـ كابتجاء مغ سشة 721دي قياسًا بسجة السقاكلة )الذخكة السقاكلة كػنيا متمكئة في التشفيح السا

%( لالعساؿ 85كمغ السفتخض أف ترل ندبة أنجاز السذخكع مغ الشاحية السادية كالسالية بحجكد اؿ)

في حاؿ عجـ كجػد مجد تػقف  2115التشفيحية )عجا االستيخادية(  قبل الجخػؿ في االزمة السالية سشة 

  -كالتشفيح بصخؽ مثالية :

 ( ديشار )خسدة كسبعػف مميػف ديشار( عغ قيسة السػاد السصخكحة في مػقع العسل. 75111111) –أكاًل 

( ديشار )ثالثسائة كستة كثالثػف مميػف ديشار( عسػالت عغ تججيج خصابات 336111111) -ثانياً 

  -( كالسبيغ تفاصيميا أدناه:2الزساف عجد )

خكف مميػف ديشار( عغ عسػلة تججيج خصاب ضساف ( ديشار )مائتاف كاربعة كعذ224111111) -أ 

( ديشار )مميار كاربعسائة 1433245651الدمفة التذغيمية كسا اف الذخكة السقاكلة الزاؿ بحمتيا )

 كثالثة كثالثػف مميػف كمائتاف كخسدة كاربعػف الف كستسائة كخسدػف ديشار(.

ة تججيج خصاب الزساف ديشار( عغ عسػل  ( ديشار )مائة كاثشا عذخ مميػف 112111111) -ب 

 حدغ التشفيح.

( ديشار )مائتاف كستة كستػف مميػف كثالثسائة 266341111مشح الذخكة السقاكلة مبمغ ) -ثالثًا :

 -لغ السرخكفة كندب االنجاز السالي:أدناه ججكؿ يسثل السبالغ السخررة كالسبا كاربعػف الف ديشار(.

 ندبة الرخف % لمرخوف )مليهن دينار(المبلغ ا المبلغ المخرص )مليهن دينار(  الدنة

2113 5811 5811 111 

2114 4446 3631 82 

2115 9453 24 1,2 
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2116 2111 2,5 1,1 

 43,5 9456,5 21699 السجسػع

 يمثل ندبة االنجاز المالي المقجم من قبل وزارة الرحة  (3رقم )ججول 

  -تالية :الججكؿ أعاله يبيغ السالحطات ال

 مالية. ىي االعمى مغ حيث التخريز بالخغع مغ كػنيا سشة أزمة 2115أف سشة  -أكاًل:

 كىي سشػات كفخة مالية. تخريز أكبخ مغ الدشػات الدابقة 2115تع مشح سشة  -ثانيًا:

 مقارنة بالدشػات الدابقة. 2115تجني ندبة الرخؼ في  سشة  -:ثالثاً 

 -:وع الديارة الميجانية للمذخ  4-2-3

تع أجخاء الديارة السيجانية مغ قبل المجشو الستخررة مغ قبل ديػاف الخقابة السالية عمى مذخكع أنذاء  

  -السدتذفى برحبة السيشجسيغ السذخفيغ عمى السذخكع كتبيشت السالحطات التالية:

ػؽ كما أف أغمب أعساؿ التقصيع تست بسادة الثخمدتػف كأف قدع أخخ مشيا تع تقصيعو بسادة الصاب -أ 

 زالت أغمب أعساؿ التقصيع الجاخمية غيخ مكتسمة.

 كجػد مػاد مصخكحة داخل مػقع العسل مثل خدانات التبخيج ، أنابيب صحية ...الخ.  -ب 

تع أنجاز الدياج الخارجي اال اف ىشالظ قدع مغ االعساؿ لع يتع أنجازىا بالكامل مثل البػابات  -ج 

 الخارجية .

ؿ الكذف التحميمي السخسل عجـ تدجيل التػاريخ كقج بيغ لع تػضح الذخكة السقاكلة مغ خال -د 

 كقج تع السرادقة عمى ىحا الكذف قبل السباشخة بالسذخكع.السيشجسيغ السذخفيغ عمى السذخكع 

 كجػد مياه أمصار في بئخ السراعج مسا قج يؤثخ عمى أساسات البشاء. -ق 
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لحيغ قامػا بتشفيح أعساؿ الكػنكخيت بيغ ميشجسػا الجائخة خالؿ الديارة السيجانية بأف كادر العسل ا -ك 

( مجيد مغ قبل الذخكة السقاكلة CAMPأغمبيع عساؿ أتخاؾ كمكيسيغ في مػقع السذخكع داخل )

كأف تشفيح االعساؿ السيكانيكية كالكيخبائية تست مغ قبل كادر عخاقي مع االشارة الى أنو قج تع رفع 

 ( مغ قبل الذخكة السقاكلة عشج تػقف العسل.CAMPاؿ)
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 المبحث االول

 االستنتاجات  5-1

تػصل الباحث مغ خالؿ عخض الجراسة السقجمة الى عجد مغ االستشتاجات في الجانب الشطخي     

 شطخي لمسذخكع االستثساري.كالعسمي كادناه يسثل االستشتاجات في الجانب ال

 -االستنتاجات في الجانب النعخي : 5-1-1

أف االستثسار في السذاريع الخجمية الستسثمة بسذاريع البشى التحتية يكػف في الغالب اليجؼ مشو  -1

تتسيد تخجـ السجتسع بأسخة كليذ فئة معيشة ك ييجؼ إلى تشفيح مذاريع  لكػنوىػ السشفعة العامة 

 . مغ كل افخاد السجتسع مغ السدتفيجيغ باالضافة الى عجد كبيخ ثسارات ضخسة ىحه السذاريع باست

 قياس معطع الفػائج كالعػائج السحتسمة لمسذخكع بػحجات نقجية.  ال يسكغ -2

كافة  وكالحي يسثم )السدتفيج الخئيدي(السذخكع  مالؾبيغ رسع عالقة كاضحة ليذ مغ الديػلة  -3

 .ة كالػضيفية كاالجتساعية كبيغ السذخكع نفدواشياؼ الذعب بأختالؼ مدسياتيع الجيشي

كاالستغشاء عشيا  إقامة ىحه السذاريع االقترادية تعتبخ مغ االكليات السيسة في دراسة ججكى أف   -4

تحقيق أفزل  مغ أجل  خرػصًا في ضل نجرة السػارد االقترادية يسثل مذكمة كبيخة لمسذخكع 

 . ر مسكغؿ ىجاستخجاـ ليحه السػارد كتحقيق اليجؼ بأقل معج

إف شخؽ التسػيل التقميجية الحالية لسذاريع البشية التحتية الستسثمة في السيدانية االستثسارية الػششية  -5

تحج مغ مخكنة كفعالية تشفيح ىحه السذاريع ، كتؤدي إلى التأخيخ في التشفيح رغع أىسيتيا ككجػد 

 احتياجات فعمية لمتشفيح. 
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ضخكرية كأساسية في اي مذخكع عمى الخغع مغ  عسميةلججكى تعتبخ عسمية إعجاد تقخيخ دراسة ا -6

تتصمب عجة أختراصات كضيفية لحلظ فأف معايخ الجقة معقجة، ألنيا مخحمة شاممة  أنيا

 كالسػضػعية يعتبخاف مغ االساسيات في اعجادىا.

جخاءات الػحجات إلقابة األداء تفتير شامل كمػضػعي كاستشباشي لمييكل التشطيسي ك تسثل ر  -7

 األىجاؼ مغ أجل تحقيقلمسػارد  االمثل دارية لزساف الكفاءة كالفعالية كاالستخجاـ االقترادياإل

  ،اقتخاح الحمػؿجسع البيانات ، ، كتتبيغ مخاحل رقابة االداء بالذكل التالي )السدح االكلي 

 (.التقخيخمقارنة الحمػؿ الختيار األندب ، إعجاد 

في  سػاء بالدمب اك االيجابإلى اكتذاؼ االنحخافات  مخاقبة األداء يكسغ اليجؼ مغ عسمية  -8

الػقت السشاسب، كتحجيج األسباب ، كتصػيخ كاستثسار االنحخافات اإليجابية ، كصياغة الحمػؿ 

 .السشاسبة لحل االنحخافات الدمبية

 -: االستنتاجات في الجانب العملي  5-1-2

جػجكى الفشيػػة كاالقترػادية ، ،ككػحلظ عػػجـ بجراسػات ال ائج الجراسػػة التصبيكيػة عػجـ العسػػلأضيػخت نتػ .1

 التشديق بيغ الجيات ذات العالقة )الجيات السدتفيجة ( 

( يتبيغ أف أجسالي السجد السزافة كمػجد التػقفػات عمػى السػجة التعاقجيػة 1الججكؿ رقع ) الى أستشاداً  .2

ندػبة ( يػـػ كسػجد تعػيزػية عػغ فتػخات تػقػف تذػكل 491( يـػ كسجد أضػافية ك)33كالستسثمة ب)

 االعتبػار كػنػو%( تقخيبًا مغ السجة التعاقجية ألكساؿ السذخكع كتعتبخ ىحه الشدػبة عاليػة عمػى 73)

كألعػػجاد كبيػػخة مػػغ السػػػاششيغ كلخقعػػة جغخافيػػة مػػغ السذػػاريع السيسػػة كالتػػي تخػػجـ القصػػاع الرػػحي 

 كاسعة.
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سػػبات الجيشيػػة لغػػخض الػضػػع االمشػي أك لمسشا الصػخؽ  أف أغمػب أسػػباب مػشح السػػجد أعػػاله ىػي قصػػع .3

كالتػػي التسثػػل عػػائق لمعسػػل كػػػف أف مبيػػت بعػػس الفػػخؽ داخػػل السػقػػع كالػػبعس االخػػخ فػػي أمػػاكغ 

برػرة مدتسخة فػي السػقػع كباالمكػاف أعتبػار تمػظ  مكانية التػاججسكغ قخيبة مغ العسل مسا يعشي أ

ى الذػػخكة %( كأف الػػجائخة قػػج كافقػت عمػػى أعصػػاء ىػػحه السػػجد الػػ51الفتػخات كتػقػػف جدئػػي كبشدػػبة )

 السقاكلة.السقاكلة كلع تمتـد بالسجد التعاقجية السحجدة في عقج 

 18/1/2115( شػػيخ عػػغ فتػػخة تػقػػف بػػيغ 7( يػػـػ أي بحػػجكد اؿ)227تػػع مػػشح الذػػخكة السقاكلػػة ) .4

( كالتػي تسثػل ثمػث 1بسػجب قخار لجشػة السرػادقة ككسػا مبػيغ فػي الجػجكؿ رقػع ) 1/9/2115الى 

خار كاحػػج كلدػػػبب عػػػجـ تػػػػفخ الدػػيػلة الشقجيػػػة دكف أف يػػػتع تػػػػفيخ السبػػػالغ السػػجة التعاقجيػػػة تقخيبػػػًا بقػػػ

  .السصمػبة لجفع العسل مسا أدى الى تػقف العسل في السذخكع برػرة كاممة

تػخي الجقة في أحتدػاب الكمػف الكميػة بممسذػخكع االمػخ الػحي يػؤدي الػى شمػب زيػادة مدػتسخة عجـ  .5

 يؤثخ عمى السػازنة االستثسارية. كبالتالي زيادة الكمف الكمية  كىحا بجكره

عمػػى الػػخغع  2115تخرػػيز مبمػػغ أكبػػخ مػغ االمػػػاؿ لدػػشة ( يالحػظ 3أسػتشادًا الػػى الجػػجكؿ رقػػع ) .6

مػػغ الدػػشػات الدػػابقة كػػاف ىشالػػظ كفػػخة ماليػػة حيػػث كػػاف مػػغ االجػػجر تتخرػػيز مبػػالغ أعمػػى لتمػػظ 

افة الى ذلظ كجػد تػجني فػي ( يػـ، أض721الدشػات بسا يتػافق مع مجة أنجاز السذخكع كالبالغة )

 ندبة الرخؼ لمدشة السحكػرة مسا يعشي حجد مبالغ دكف االستفادة مشيا.

 لعػػػجـ االىتسػػػاـ برػػػياغة العقػػػػد نتيجػػػة الػػػػزارة تكػػػاليف عػػػغ االخصػػػاء كالثغػػػخات الترػػػسيسية تحسػػػل .7

 .السبخمة

 .كغيخ اقترادية فعالةالسػارد االقترادية بصخيقة غيخ  خجاـاست .8

مػػغ الشاحيػػة الفشيػػة الستسثمػػة  اليب العمسيػػة فػػي ترػػشيف السقػػاكليغة التخصػػيط االسػػكزار  دراسػػةعػػجـ  .9

 باالستشاد الى رؤكس امػاؿ الذخكات فقط . كاالكتفاء بالكػادر الستخررة
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 حجكث تػقفات كثيخة كبفتخات زمشية شػيمة أثشاء تشفيح السذخكع بدبب عجـ جاىدية مػاقع العسل.  .11

( CAMPمغ قبل عساؿ أتخاؾ كمقييسيغ في مػقع السذخكع ) أف أغمب أعساؿ السذخكع قج تست .11

 .لمذخكة السقاكلة كانت غيخ مشصكيةكىحا يبيغ أف العجيج مغ التػقفات السسشػحة 

كاالعتسػاد عمػى مبػجأ أقػل العصػاءات عجـ االعتساد عمى رصانة الذػخكة السقاكلػة فػي تشفيػح العسػل  .12

  .السػاد السدتخجمة أك االليات التي تستمكيا دكف الشطخ عمى أمكانيات الذخكة السقاكلة مغ حيث

عغ عمع الجية السعشية بحلظ أك ال، حيث تعتبخ ىحه أحج بيع السقاكالت مغ الباشغ بغس الشطخ  .13

 العالمات عمى التأخيخات العجيجة كالتػقفات الصػيمة غيخ السبخرة في فتخة أنجاز السذخكع. 

سقػاكليغ ، باإلضػػافة إلػى عػػجـ كجػػد حػػج زمشػػي إف عػجـ كجػػػد رقابػة عمػػى تقػجيع سػػمف األعسػػاؿ لم .14

 كآلية االستخداد ، يذجع السقاكليغ عمى عجـ الدعي إلكساؿ السذخكع في الػقت السحجد. 

  .التػجج لجاف ميستيا االسخاع في تشفيح السذخكع االستثساري في حالة تمكىء الذخكة السقاكلة .15

 ة عمى تشفيح السذخكع.قمة العجد كالخبخة بالشدبة لمكػادر اليشجسية السذخف .16

التأخخ في أعجاد السػازنة لو األثخ الكبيخ في عجـ قجرة الجائخة عمى الػفاء بالتداماتيا تجاه الذخكة  .17

 السشفحة لمسذخكع مسا يؤثخ عمى سخعة العسل.

 ال يػجج تشفيح مباشخ عمى العسل مغ قبل الجائخة عمى مذخكعات الخصة االستثسارية. .18

 الشػاحي التالية:  الستمكئيغ فياءات الجائخة لمسقاكليغ تطيخ نقاط الزعف في إجخ  .19

حدػػػاب سػػشح السقػػػاكؿ العجيػػػج مػػغ السػاعيػػػج اإلضػػافية، كاحتدػػػاب غخامػػػة التػػأخيخ فػػػي ب قيػػاـ الػػػجائخة - أ

  كيتع عكذ الحداب بعج صجكر أمخ التشفيح.، االمانات 

 . الستأخخ باألنجازالسقاكؿ  مع بأنياء العسلعجـ قياـ الجائخة  - ب



  الفرل الخامذ : السبحث الثاني 

 58 

 الثاني المبحث

 التهصيات 

 -تػصل الباحث مغ خالؿ عخض االستشتاجات الشطخية كالعسمية الى الشقاط التالية:

مغ الزخكري كضع رؤية تحجد أحتياجات السذخكع السخاد العسل بو عغ شخيق كضع ججكى  -1

 . قبل البجء بالعسل  أقترادية

ية أك صخؼ سشجات الخديشة أك التشديق بيغ كزارتي الرحة كالسالية مغ أجل تػفيخ الديػلة الشقج -2

 صخؼ سشجات كششية كػف أف السذخكع ميع كيخجـ القصاع الرحي كسا ذكخ أنفًا .

تشطيع خصط أستخاتيجة عمى السجى الصػيل كالقريخ مغ أجل تشفيح مذاريع البشى التحتية عغ شخيق  -3

 تحجيج أىع االكلػيات في الية التشفيح.

قصاع الخاص في السذاريع التشسػية عغ شخيق سغ القػانيغ العسل عمى تذجيع االستثسار مغ قبل ال -4

 التي تشطع العالقة بيغ الجكلة مغ جية كبيغ السدتثسخ مغ جية ثانية. 

التػقف عغ أحالة اي مذخكع لمذخكة السشفحة قبل تدميع الذخكة السقاكلة ما بحمتيا مغ السذاريع  -5

 القجيسة. 

تحادي أضافة الى االلتداـ بالتػصيات التي تتزسشيا التقاريخ االلتداـ بتقاريخ ديػاف الخقابة السالية اال -6

 الشاتجة عغ  الديارات التفقجية.       

االبتعاد عغ األساليب التقميجية )التسػيل مغ مذاريع الخديشة العامة( ، كلكغ أيًزا إيجاد مرادر  -7

مة( التي تعتبخ السرجر أخخى لمتسػيل. ىحا مغ شأنو تخفيف العبء عغ السػازنة )مػازنة الجكلة العا

إنذاء بشػؾ  عمى سبيل السثاؿ الػحيج لمتسػيل ، مثل إيجاد آليات فعالة لجحب االستثسار الخاص ،
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أك مغ خالؿ إصجار سشجات كالعسل عمى تذجيعيا، اك تذجيع   ،خاصة لتسػيل مثل ىحه السذاريع

  ( كالكياـ بتشفيح مثل ىحه مذاريع.BOTالقصاع الخاص لمعسل بصخيقة )

 ،االسػػتفادة مػػغ خبػػخات الترػػسيع كالتصػػػيخ لمكػػػادر اليشجسػػية كالفشيػػة العاممػػة فػػي مذػػاريع البشيػػة التحتيػػة -8

كإشخاكيع فػي إعػجاد دراسػات الجػجكى الفشيػة كاالقترػادية، بػجاًل مػغ الذػخكع بالتشفيػح مباشػخة بػجكف أي 

 دراسة ججكى أقترادية.

اعػجاد الجػجكى االقترػادية قبػل الذػخكع بالعسػل  العسل عمػى أبػالغ الجيػة السدػتفيجة مػغ السذػخكع عمػى -9

 مغ شأنو اف يداىع في الدخعة بانجاز العسل.

أتبػػاع األسػػػذ العمسيػػة لترػػػشيف السقػػاكليغ مػػػغ قبػػل كزارة التخصػػػيط، كعػػجـ االعتسػػػاد عمػػى راس مػػػاؿ  -11

 الذخكة كسكياس كحيج في التقييع. 

لمجػػاف باإلضػػافة إلػػى التغييػػخ تغييػػخ تذػػكيل لجػػاف فػػتح العصػػاءات ككضػػع جػػجكؿ زمشػػي لعسػػل ىػػحه ا -11

السشتطع لكػادرىا مغ الزخكري أيزا تحجيج مػعج نيائي ألداء السيػاـ )الػقػت الػحي يشبغػي أف يقزػيو 

 في عسمية فتح كتحميل العصاءات مغ أجل ضساف الدخعة كالجقة(.

اختيػػػار أعزػػػاء لجشػػػة الفػػػتح كالتحميػػػل مػػػغ أختراصػػػات مختمفػػػة كالمجػػػػء الػػػى أصػػػحاب الخبػػػخة عشػػػج  -12

لزػػخكرة إلثػػخاء السعخفػػة السيشيػػة كقػػجرة المجشػػة عمػػى إنجػػاز العسػػل فػػي الػقػػت السشاسػػب كبصخيقػػة دقيقػػة ا

 كفعالة. 

االعتسػػاد عمػػى االسػػمػب العمسػػي فػػي أحالػػة الذػػخكع بػػجؿ مػػغ االعتسػػاد عمػػى مبػػجأ أكشػػىء العصػػاءات  -13

 ليتدشى لمذخكات الخصيشة العسل كاالنجاز في الػقت السحجد.

خالفػػات كالقزػػايا القانػنيػػة قبػػل اإلعػػالف عػػغ السذػػخكع كالتأكػػج مػػغ بػػجء السذػػخكع العسػػل عمػػى إزالػػة ال -14

 بالدخعة السشاسبة إلغالؽ الصخيق أماـ الخاغبيغ في التجاكز. 
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التأكػػػػج مػػػػغ أف جيػػػػػد جسيػػػػع اإلدارات السعشيػػػػة )مجػػػػالذ السحافطػػػػات ، كالبمػػػػجيات ، كإدارات التشسيػػػػة  -15

زارة الرػػحة إلنجػػاز السذػػخكع فػػي الػقػػت السحػػجد ، دكف اإلقميسيػػة ، إلػػخ( مػحػػجة كمشدػػقة مػػع جيػػػد ك 

 إضاعة الػقت كالساؿ العاـ.

االىتسػػاـ ببشػػاء الجكلػػة لمسختبػػخات ، السجيػػدة بكػػػادر كافيػػة كفعالػػة ، كالدػػعي لتشسيػػة السيػػارات كالتػسػػع  -16

إخػخاج أفكيًا كرأسيًا ، كتدكيجىع بأحجث التصػرات التكشػلػجية كالتجييدات مغ حيث السعجات، مغ أجل 

 عسميع بأفزل شخيقة كبدخعة مشاسبة عغ شخيق تػفيخ السػاد الالزمة السصمػبة. 

كضع ضػابط أكثخ صخامة لسشح الدمفة التذػغيمية مثػل تحجيػج فتػخة زمشيػة مػغ أجػل اسػتخدادىا أضػافة  -17

 الى تحجيج ندبة عالية مغ غخامات التأخيخ عغ كل يـػ تأخيخ.

زارة التخصػيط الخاصػة بستابعػة سػيخ السذػخكع )سػػاء فػي الجيػات االىتساـ بالديارات التفتيذػية لفػخؽ ك  -18

 ألف ىحه الديارات ليا تأثيخ إيجابي عمى سيخ العسل. ،أك الػزارة أك مكتب السفتر العاـ(

رفػػع الحػػج األعمػػى لمغخامػػات بالشدػػبة لألعسػػاؿ الستػػأخخة كالتأكػػج مػػغ خرػػسيا مباشػػخة كػػجخل خديشػػة ،  -19

كالتأكػػج مػػغ اتخػػاذ اإلجػػخاءات القانػنيػػػة  ، غ يتػػأخخكف بذػػكل متكػػخركعػػجـ التيػػاكف مػػع السقػػاكليغ الػػحي

 بحقيع كسحب أعساليع كالدعي لتدجيميع في القائسة الدػداء.

كجعػػل التفػػػيس فقػػط مػػغ خػػالؿ  ،التذػػجيج عمػػى عػػجـ مػػشح السػػجد اإلضػػافية اال لمحاجػػات القرػػػى    -21

 اإلدارة العميا بالجكلة. 

ريع السخررػػػة ليػػػع لسقػػػاكليغ مػػػغ البػػػاشغ ككضػػػع المػػػػائح عػػػجـ الدػػػساح لمسقػػػاكليغ عمػػػى بيػػػع السذػػػا -21

 الخاصة بحلظ. 

االىتسػػاـ بالتعاقػػج مػػع مؤسدػػات القصػػاع العػػاـ كتدكيػػجىا بػػالكػادر السيشيػػة كالسػػػارد الساديػػة لتصػيخىػػا  -22

 كتذجيعيا عمى االعتساد عمييا في تشفيح السذاريع الكبيخة. 



  الفرل الخامذ : السبحث الثاني 

 61 

البشيػػػػة التحتيػػػػة لزػػػػساف تذػػػػخيز االنحخافػػػػات  تشفيػػػػح إجػػػػخاءات رقابػػػػة األداء السشتطسػػػػة فػػػػي مذػػػػاريع -23

كترػػحيحيا فػػي الػقػػت السشاسػػب أثشػػاء عسميػػة التشفيػػح، عػػغ شخيػػق االعتسػػاد عمػػى معػػاييخ رقابػػة االداء 

لستابعػػة العسػػل فػػي مذػػاريع البشػػػى التحتيػػة أضػػافة الػػى كضػػع فتػػػخة زمشيػػة لسخاقبػػة تشفيػػح ىػػحه االعسػػػاؿ 

 ػكمة لجييع. كتػفيخ كادر مختز لمسخاقبة حدب السياـ الس
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 المرادر

 القخأن الكخيم

 .113سػرة الشداء، االية 

 الكتب والمجالت العخبية 

 (دراسة كتقييع ججكى السذاريع االستثسارية العسػمية القصاعيةأ.نعيسة، سعيج ك أ.د.احسج ، بػششافة ) -1

 .2117، 2العجد  -الثالث ، السجمج  مجمة البذائخ االقترادية

دراسة شخعية اقترادية لخرخرة مذاريع البشية التحتية (،ج بغ حدغ بغ احسجالحديشي، أ. د. احس -2

( شبعة تسييجية السؤتسخ العالسي الثالث لالقتراد BOTباسمػب البشاء كالتذغيل ثع االعادة )

 .2119، االسالمي /جامعة اـ القخى /شبعة تسييجية

االردف،  -ف الخقابة(، عسافبخنامج لسػضفي ديػا -الحياصات، دمحم، )تقػيع االداء الستخرز -3

2116. 

كدكر الجياز السخكدي لمسحاسبات في الخقابة  د. االحػؿ، فتحي دمحم ،)الخقابة عمى أمػاؿ الجكلة العاـ -4

 .2114كالتأثيخ في األجخاءات ألتأديبية(، السكتب العخبي الحجيث ، 

(، مصبعة ػازنةمحاضخات في السحاسبة الحكػمية أك حدابات السد. العبيجي، ماىخ مػسى، ) -5

 .1985السعارؼ، بغجاد، 

تقييع السذخكعات، تحميل دراسة الججكى كتقييع كفاءة االداء(، السدتقبل  د. الشجار، يحيى غشي، ) -6

 .2116لمصباعة كالترسيع، 
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 .1978القاىخة،  -(، دار الشيزة العخبيةمبادئ السالية العامةد. بيػمي، زكخيا دمحم، ) -7

ىات الحجيثة في تصػيخ السػازنة العامة لمجكلة كدكرىػا في إدارة البخامج االتجا)،دمحم عػض،رضػافد.  -8

 .4ص: 2119، دار الشيزة العخبية، القاىخة، (كاألنذصة كالسذخكعات الحكػمية، دراسة مقارنة

د.يػسف،عمي، د.مخىج، مشحر،)تقييع السذاريع كدراسة الججكى(،مشذػرات الجامعة االفتخاضية  -9

 . 2118لعخبية الدػرية ، الدػرية/ الجسيػرية ا

عبػد، سالع دمحم ك خمف، صالح نػري،)مشاىج كاساليب الخقابة كالتجقيق البيئي بيغ الشطخية كالتصبيق  -11

 .2111( بغجاد: دار الجكتػر لمعمػـ،

دار السغخب لمصباعة كالشذخ/ (, التجقيق الخارجي نيج عمسي نطخيًا كتصبيكياً  ,)اياد رشيج ،القخيذي  -11

 .2111, بغجاد

دكر دراسة الججكى السالية في اتخاذ القخار االستثساري دراسة حالة كاىشة،عيجكف: صبخيشة ، شػباف ) -12

محكخة تجخل ضسغ متصمبات نيل ( فخع البػيخة/ تصبيكية في الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب 

 .2118، شيادة ماستخ في عمـػ التدييخ

صػيخ السسارسة السيشية لمسخاجعة الخارجية(، جامعة دمحم،صالح حامج،)مخاجعة الشطيخ كدكرىا في ت -13

 2116االمارات، كمية االمارات لمعمػـ،

 تقخيخ ديهان الخقابة المالية الرادر

تقخيخ نتائج أعساؿ الخقابة كالتجقيق عمى  –ديػاف الخقابة السالية االتحادي / دائخة نذاط التسػيل كالتػزيع  
 .2119، في السشصقة )س( تدميع مفتاح/ بغجاد(( سخيخ 87مذخكع )أنذاء مدتذفى عاـ )
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 البحهث واالطاريح الجامعية 

دكر رقابة األداء في تخشيج القخارات االستثسارية لسذاريع البشى  الصائي، تساضخ يػسف ،) -1

جدء مغ متصمبات الحرػؿ عمى  (،بحث تصبيقي في الييئة العامة لمصخؽ ك الجدػر/التحتية

 2114ة ، السعيج العخبي لمسحاسبيغ القانػنييغ،شيادة السحاسبة القانػني

عالكي، بذخى مذتاؽ،) كاقع دراسات الججكى االقترادية في تسػيل القخكض لمسذاريع  -2

 (،2115-2111)االستثسارية كأفاؽ تجعيسيا كتصػيخىا / دراسة تصبيكية في صشجكؽ التشسية 

عيج العخبي لمسحاسبيغ جدء مغ متصمبات الحرػؿ عمى شيادة السحاسبة القانػنية ، الس

 .2118القانػنييغ ،

الكيدي، خالج ياسيغ، )كحجة السػازنة العامة لمجكلة في العخاؽ(، بحث لمحرػؿ عمى شيادة  -3

 .1986الجبمـػ العالي في مخاقبة الحدابات، جامعة بغجاد، 

ية رقابة مرخكفات السذاريع االستثسارية في ضل السػازنة االتحادعبج الخضا،خميل أبخاليع،) -4

جدء (، دراسة تحميمية  لييكل معمػمات السػازنة العامة االتحادية كدليل الحدابات/ في العخاؽ

 .2119،مغ متصمبات نيل شيادة السحاسبة القانػنية

، 2119لالعػاـ ) تقػيع السذاريع االستثسارية لسحافطة االنبارحسادي، دمحم عمي جاسع،) -5

العالي في التخصيط االستخاتيجي، جامعة  ((، جدء مغ متصمبات نيل شيادة الجبمػـ2112

 .2113بغجاد،

اشار مقتخح لمخقابة السالية عمى مذخكعات السػازنة ) السخدكمي، شيساء شاىخ، -6

مغ متصمبات نيل شيادة ، جدء بحث تصبيقي في كزارة العمػـ كالتكشمػجيا(/اإلستثسارية
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 Abstract   

      This research dealt with the problem of preserving public money in the 
investments that belong to the country to avoid the regulatory gaps by 
activating the role of the supreme financial oversight bodies, which required 
studying the factors that help the supreme financial control to develop its 
programs. The researcher collected data for projects from the investment plan 
of the Iraqi budget, where the role of the Supreme Audit is shown in recording 
the most important observations that will evaluate those projects and diagnose 
the most prominent negatives, such as non-compliance of an economic 
feasibility study, which is an essential part of the requirements of the 
investment project.  

      In this research, the researcher clarifies the role of the Iraqi Federal Board 
of Supreme Audit (FBSA) and its role in monitoring public money in addition to 
its active role by presenting a practical case that (FBSA) has audited, 
represented by (establishing a general hospital (87) beds in the area (X) 
turnkey, specialized for Baghdad (the capital of Iraq). This case shows the role 
of the (FBSA) in following up on investment projects during the period of their 
completion, such as making observations and notes following the necessary 
regulatory and legal methods on those projects and based on what was 
mentioned above. The first section in chapter one represented the Research 
Methodology after that the researcher indicated the previous studies and the 
impact of it; the third section illustrated the extent of benefit from previous 
studies in terms of planning for investment projects and the benefit from those 
projects. In the second and third chapters of this research, the theoretical side 
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can be shown, the first section of chapter two explained the investment project, 
its importance, method of implementation and financing, and the mechanism of 
work in the project also evaluation of government investment projects with a 
statement of performance evaluation of investment budgets in Iraq can be 
seen in the same section. The second section represented the end of the 
chapter, where it discussed the economic feasibility, its objectives, and method 
of preparation, in addition to how to classify investment projects by economic 
feasibility. Furthermore, the third chapter, dealt, in the first section, with an 
overview of the Iraqi (FBSA) and its effective impact, not only in expressing an 
opinion or writing notes, but in evaluating the work of the administration 
responsible for public investments, the second section showed the role of 
performance control in the supervisory work. Nevertheless, the fourth chapter 
showed the first section the practical case that was referred to above, while 
the second section showed performance control and the violation of the 
application of the technical and economic feasibility study and the 
consequences of not preparing it through the role of the (FBSA)in writing 
Observations and opinion. As for the fifth chapter, it included two sections, the 
first section on the most important conclusions, which include the theoretical 
and practical conclusion reached by the researcher through the previous 
chapters, while the second section was devoted to the most important 
recommendations that would contribute to achieving the control objective. 

 

 

 


