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 الخالصة 

لدرُسد ددىلبردد لًاددر لتدددر اللباددُداللدروحد فددىلدرو احدددىلاددالدح وددىلديادس لدرورراددىلدر لد اددىل تحدجددبلًا ددىلدلاوددر للبذتهددُ ا

مجوحاىلمنلدرواغالدتلودراطحسدتلدراالتاطلبلت زيزلدراحدصللمعلدلطلد لدرخرسجاىلروحد بىلتلكلدرواغالدتلوراحقاد ل

يددا لبرد لودلوس لبا در لأ دلحدلجُيدُلرلوحد فدرت للمدرمنهرلدال اصرايىلودالجاوراادىلودراننحرحجادىلودربا ادىل للُّ اأً رال

  لأولمدرليسدو لمبدراس ¹(لOBال لمساحىلدرُورىلومنلدال ررابلدرحُيثىلاالدادُدالدروحد فدرتل دحللدروحد فدىلدرو احددىل ل

 أفظودى تبندا يُام اورا وتلويجا ًحثا ًلفرمج  ا رلوحد فرت لودراا درُوراى درشلد ى رونظوى درارً ى درو احدى دروحد فى

ًِودرلياورىد لمدعلماطلبدرتل وآرادالتاطلدبل يدرا لادالدياصدردرت للودروشدرس ى  وسدرلرىًررش رااىلودرقرًلادىلرل تاسم ارمى مرراى

لمشنلىلدربحثلدرلئاسىل ال للتساطاعلدالادس لدرورراىلدر ل لتحقا لدرش رااىل لرِذركللاإ َّ د اىلتلباىلماطلبرتلدربنكلدردُورالِمدن 

 ال لبىلدكلدروحدطنانلاالاولادىلتندحينلوملد بدىلوتقاداملأادللدروحد فدىلدر رمدىلو رفد لالوداىلدربحدثلتشداللدرد للت  ادلل

درو احدىليحاللم لحمرتلمرراىلوغاللمرراىلتوننلمنلدرحصح لبر ل ططلدرسلطىلدران اذيدىلوملد بدىلاولهدرللدروحد فىأ لحدل

ركلبمنرفاددىلمقرسفددىلمددرل ددحلمخطددطلًوددرلتددملتحقاقددبلًرر  ددللوتحصددللدربحددثلبردد لمجوحاددىلمددنلدال ددانارجرتلمنهددرللد ل لو ددذ

درو احدىلتحاللدرو لحمرتلدراالتسهملًشنللا ر لو باللاالتحقا لدالاصرحلدرنراالوتلباىلماطلبدرتلدربندكلدردُوراللدروحد فى

وددلوس لتبنددالدروحد فددىلدرو احدددىلمددنل بددلللمددنلدرشدد رااىلودروشددرس ىلَوَ لِددَ لدربحددثلدردد لمجوحاددبلمددنلدراحصددارتلمنهددرل

يدذرللدرنثادلللمدراىلدروحد فدىلودروشدرس ىلادالدرقدلدسلمدنل بدللدرودحدطنلديادس لدرورراىلدر لد اىلودراالًُوس رلتدا لدر لى را

لمنلدرص ردلدراالتحدجههرلدرحنحمىل 

ل

ل درش رااىل دروشرس ىلدروسرلرىدروحد فىلدرو احدىل للالكلمات المفتاحية:

ل

 

ل

ل

Influence of Preparing Open Budget in Governance of the Financial Management 

Prof. Dr. Sattar Jaber Khalawy¹  ,للGhannam Muhaisen Mneeshed Al-Taie² 

 

 

Abstract 

The research aims to demonstrate the impact of the open budget on the governance of the 

Iraqi financial management, as the business environment faces a set of variables and 

developments that require strengthening communication with external parties to track these 

variables and achieve multiple dimensions, including economic, social, technological and 

environmental, which leads to the need to introduce a new method for budgets. . At the 

country level, one of the modern methods of budgeting is Open Budget,¹ (OB), or the so-

called IBP's Open Budget Initiative, which is an international research and advocacy 

program that supports the adoption of transparent policy. Accountable and participatory 

public finances that require an increase in disclosures in line with the requirements to 

achieve transparency, so the main research problem is whether the Iraqi financial 

management is able to meet the requirements of the World Bank by involving citizens in 

the process of forming, monitoring and evaluating the performance of the public budget: 

The hypothesis indicates The research aims to activate the open budget method that 

provides financial and non-financial information, and to enable access to the plans of the 

executive authority and to monitor its work, as well as the possibility of comparing what 

has already been achieved. The poll concluded with a set of recommendations, among them 

the necessity of adopting an open budget by the Iraqi financial administration, which in turn 

 ينانتساب الباحث
جرم ىل لدالادس لودال اصرال لاىلل1 2

 52001  لود ط لدر لدق لود ط

 
1Salradi@uowasit.edu.iq 
   2ms.jhanam123@gmail.comل

 للل
ل

   المؤلف المراسل 2

 

 معلومات البحث

ل2022لآدل: تأريخ النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation of Authors  
1,2 College of Administration 

and Economic, University of 

Waist, Iraq, Waist, 52001 

 

 
1Salradi@uowasit.edu.iq 
   2ms.jhanam123@gmail.comل

 للل
 

2 Corresponding Author 

 

Paper Info. 

Published:  Aug. 2022 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة 
ISSN (E) : 2616 - 7808      II      ISSN (P) : 2414 - 7419    

www.kutcollegejournal.alkutcollege.edu.iq 
 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 
 

280                            (280-302)

mailto:Salradi@uowasit.edu.iq
mailto:ms.jhanam123@gmail.com
mailto:Salradi@uowasit.edu.iq
mailto:ms.jhanam123@gmail.com


 

 
 

........تأثري إعداد  –ستار و غنام   مجلة كلية الكوت الجامعة  2022آب   
  عدد خاص لبحوث المـؤتـمـر العلمي الخامس الدولي للعلوم االدارية واالقتصادية "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  للفرتة من   26 – 27  آذار  2022 

 
leads to budget transparency and citizen participation in decision-making, which overcomes 

many difficulties facing the government.  

 

Keywords: open budget, accountability, transparency, participation 

 

 

  

 المقدمة

دلاللياجزألمنلدروحوحعليانرو ل ى رااىلدروحد فىللدراالدصبح لجزلد

اوددللدرقطددرعلدر ددرولومسدددوراابلًددإادس لدروددر لدر ددرو لوأصددب لدراقاددامل

 رولصنُوقلدرنقُلدرُورالودربندكللبذدرونهجالودرقارسلظر ل لدُيثى ل

درددُورالومنظوددىلدرا ددرو لودرانواددىلاددالدرواددُد لدال اصددرا لًاطددحيلل

درنطرقلر ح لىد رااىلدروحد فدىللد ابارفرتلوأاودتلتشخا لود  ى

 لوًسدددببلل1998ومورس دددرتلوبجدددلدلدتلدروحد فدددىل لا ددداللدر دددرول

دروشر للدرورراىلدراال بباهرلدل مىلدرورراىلدآل احيىل لفشدللصدنُوقل

درنقُلدرُورالدروُوفىلدرخرصىلًرروورس رتلدرجاُ لدراالتخ لىد رااىل

روحد فدىل لردذركللدروحد فىل لو رف لدروحرورىلدلورد لراحُيدُلىد رااىلد

يجددبلالدد لدرحنحمددرتلأ لتسدد  لجر ددُ لرزيددرا لىدد رااىلمحد فرتهددرل ل

ًحادددثليوندددنلرلودددحدطنانلودل دددحدقلدروررادددىلتقاددداملدرحودددعلدرودددررال

رلحنحمرتلمنلأجللتقُيملدروقالدرتلدراالمنلدرووننلد لتسدر ملادال

تحسانلاولاىلصنعلدرقلدسلاالدرود سرتلدر رمىل لاودنل ندرليحدرو ل

طلدرضددحللالدد لتددع اللداددُدالدروحد فددىلدرو احدددىلالدد لدربحددثلتسددلا

لدح وىلدالادس لدرورراىلدر لد اى

 

 منهجية البحث المحور االول :

 : مشكلة البحث 1.1.1

لمشنلىل لًرراسرؤ لدآلتال:ل للتساطاعلدالادس لدروررادىللدربحثب َّ تَاوثل 

در لد اىلتلبادىلماطلبدرتلدربندكلدردُورالمدنل دال لبىدلدكلدرودحدطنانل

لاالاولاىلتنحينلوملد بىلوتقااملأادللدروحد فىلدر رمى؟

ل

 : هدف البحث 2.1.1

ل ُ لدربحثلياوثلل االوحللمشنلىلدربحثلودراسرؤ لدروطلوحلاع َّ

لًرالتال:

درا ددل لالدد لم هددحولوأ واددىلوأ ددلحدلدروحد فددىللدرو احدددىل  1

لو ا اىلت  الهرل

لاسد ىلوتحلاللم هحولدرحح وىلوملتنزدتهرلدال ر اىل  2

رلو دالىلمسدراُ لادالًصد اهاسد ىلتع اللدىدلدكلدرودحدطنانل  3

لصنعلدرقلدسلوبو رللدرشلااىلال لبجلدلدتلدرحنحمىل

اسد ددىلتددع اللت  اددللأ ددلحدلدروحد فددىلدرو احدددىلاددالتددحاال ل  4

رلو لحمددرتلدرورراددىلوغاددللدرورراددىلرلدداوننلمددنلدرحصددح لبردد ل

 طددطلدرسددلطىلدران اذيددىلوملد بددىلاولهددرل لو ددذركلبمنرفاددىل

  مقرسفىلمرل حلمخططلًورلتملتحقاقبلًرر  ل

ل

 : اهمية البحث3.1.1

لدربحدثلأ واَّادبالمدنلأ واَّدى ل بادُدالدروحد فدىلدرو احددىللودردذ ليَنَّاَسبا

لتَبنددالأفظوددىلمرراددىلارمددىلتاسددملًررشدد رااىلودرقرًلاددىلرل  لوسددرلرىيَددَُام 

تاطلدددبل يدددرا لادددالدياصدددردرتللًحادددثليوندددنللودروشدددرس ىلودرادددا

رلوحدطنانلودل حدقلدرورراىلتقااملدرحوعلدروررالرلحنحمرتلمنلأجلل

سانلاولادىلصدنعلتقُيملدروقالدرتلدراالمنلدرووننلد لتسر ملاالتح

ل درقلدسلاالدرود سرتلدر رمى

ل

 : فرضية البحث  4.1.1

ل:يسانُلدربحثلدر لالواىلأ ر اىلو اللللللل

لت  اللأ لحدلدروحد فدىلدرو احددىليوندنل الادس لدروررادىلدر لد ادىلردب َّ

مددنلتلباددىلماطلبددرتلدربنددكلدرددُورالمددنل ددال لبىددلدكلدروددحدطنانلاددال

للدروحد فدىلدر رمدىل لَوَ دذركلبمنرفادىلاولاىلتنحينلوملد بىلوتقااملأاد

لتحقاد ل لتَحقاقدبالًرر  دللوذردكلمدنلأجدل  مقرسفىلمرل َدحلمخطدطلًودرلتَدمَّ

لدح وىلديادس لدرورراى 

ل

 : منهج البحث  5.1.1

درونهجلدال داقلدئالالدرجرفبانلدرنظل لودر ولالال لأااوُلدربحثلا

رُسد ددرتلذدتلدرصددلىلًوحوددحعلمددنل ددال لملدج ددىللدالًحددر للود

درونهجلدرحص الودراحلالالربارفدرتلوو درئ لدروحد فدىلدربحثللو ذركل

ل ل2021دالتحرايىلرل لدقلر رول

ل

 : مجتمع وعينة البحث 6.1.1

ل لمجاوعلدربحثلًرروحدطنانلدر لد اانل لأمرلَااَّنىلدربحدثلاَاَاَوثدلا ثلا يَاَوَّ

لًوحد فىلدر لدقلدالتحرايىل 

ل

 د البحث: حدو7.1.1ل

(للل2022ر ل محد فدىلدر دلدقلر دروللد ارسلدربردثلرقُلدرحُوالدرونرفاى

لدربردثددر لالد لو ددرئ لدروحد فدىلدرحطناددىلدلأمدر َُ رحدُوالدرزمرفاددىلأااََود

ل2021لر رو
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 : اسلوب جمع البيانات 8.1.1

أااودددُلدربردثدددر لالددد لدرولدجدددعللودروصدددراسلدالجنبادددىلمدددنل دددال ل

ودالطدددرسي لدرجرم ادددىلومحد دددعللدردددُوسيرتلودربحدددح ل لودرل دددرئلل

لدالفالف لودرنابلدالرنالوفاىلودرقحدفانللودرا لاورت 

ل

 اإلطار المفاهيمي للموازنة المفتوحة  : المحور الثاني

 : مفهوم وطبيعة الموازنة المفتوحة 1.2  

لدروحد فىلدرحطناىل دالتقليدلل دنح لمقادلحلرقف درقلودييدلدادتل أ َّ

دل ُد لدرورراىلرلحنحمدىلوأورحيدرتلدرحنحماىلاهالمجوحاىلت نسل

 ار اهرل وواقدرلروس لدروحد فىلدرو احدىلوىدلد ىلدروحد فدىلدرُورادىل

 IBP)²لمحد فىلدروحدطنلدرو احددىل دالو اقدىلمبسدطىلتشدلحلل  اع َّ

وتلخ لم لحمرتلدروحد فىلدرحنحماىلدراالتهُ لبر لب طرسلجوادعل

لتقُولادالىدنلل دهللوتندح ل دروحدطنانلًوحاحيرتهرل وديضرليجبلأ َّ

ل رغدىلودودحىلوًسداطى للتسدا ولاالمانرو لجوادعلدرندرسلويجدبلأ َّ

اسددحدلالد لاسديددىلًرراوحيددللدر ددرول دذركلتقددحولًاونددانلدلادلدالدرددذينلر

 لد ل دذ لدرطليقدىل[1]رطلحلأ  لىلدح لديف رقلدر درولودييدلدادتل 

ر لضلدروحد فىلدرو احدىلتاطلدبل يدرا لادالدياصدردرتلديرزدمادىل

يد ددُلوددلوس لدااوددرالأ ددلحدلدياصددرحلدرطددحاالدرددذ ليددحالللمددر

غلضلوراحقا ل ذدلدرل[2]م لحمرتلمانرملىلمعلدالاصرحلدالرزدمالل

دًصد ابلًُأتلدرحنحمرتلمبراسدتلدربارفدرتلدرو احددىل ُدللرفهجد لبذلدجُيد

يوننللصحردلدروصلحىلدرخرسجاانلر بلاوسلمازديُلاالدًانرسدتل

رخُمىللتسا ولدرحنحمى لو ذدلًخال لدل ررابلدرسرًقىللدراال رف ل

يدداملبفشددرللدرخددُمرتلوتطحيل ددرلمددنل بددلللبذدرحنحمددىلديرنالوفاددىل 

ردذركلادر لدروحد فدىلدرو احددىلل [3]لحماىلاقطلأف سهمح رالتللدرحندر

أاردىلمح قدىلوم دريالللتسدا ولابرس لانلمبراس لًحثلوتحلاللاليُ ل

محوددددحااىلراقاددددامل ددددال لس ددددرئزلد ر دددداىلرلشدددد رااىلودروسددددرلرىل

للIMF)³ي ّلاهرللصنُوقلدرنقدُلدردُورال لبذودروشرس ىلاالدروحد فى ل

ال لأفهر:ل"مساحىلوصح لدرسنر لبر لدلفشدطىلدرحنحمادىلدرسدرًقىل

ودرحرراددىلودروسدداقبلاىل لاضددالدلاددنلدرهانددللودرحظددرئ لدراددالتحددُال

درورراىلدر رمى لو ذركلدرسار رتلودرنارئج"لرذركلاهالت بللانللمُىل

 اددرولدرحنحمددرتلدرحطناددىلأولدرول زيددىلًازويددُلدرجوهددحسلًإمنرفادددىل

ىللئاسددرح  لدرونر بلبر لو درئ لدروحد فدىلدرلدرحصح لدرشرمللواا

وادنلمدُىلتدحالللدرثورفالدراالتاطلبهدرلدروورس درتلدرُورادىلدرجادُ ل 

ادددلللدروشدددرس ىلرلجوهدددحسلادددالاولادددىلدادددُدالدروحد فدددىلودرقدددُس ل

رلها رتلدراشلي اىلوأجهز لدرل رًىلدر لارلالد لتدحااللدرل رًدىلدر  رردىل

مسددداقللو رًدددللرلوقرسفدددىللالدد لدروحد فدددرتلدرحنحمادددىل بفهدددرلمقاددرس

لىلد ىلدروحد فىلل[4]لدروسرلرىومنظملرش رااىلدروحد فىلو رقُلتَعَ س  

را زيزلمشرس ىلدروجاوعلدروُفالاالل1997االاروللIBP)²درُوراىل 

باُدالدروحد فىلدرحنحماى لوذركلمنلأجدللد لتندح لأفظودىلدروحد فدىل

لدود ر دارلوذلأ ثللى رااىلرنح لى رااىل ذ لدروحد فرتلىدلطدرلمسدبقدر

د واددىلر هددملدراددىلتخصددا لدرحنحمددىلرلوددحدسالدر رمددىل وراقادداملأادلل

 لًحاددثلتخضددعلرلوسددرلرىلوتسدداجابلالداارجددرتل[5]ديف ددرقلدر ددرول

در قددلدل لودراددحوللىددل رللودل ددرللىددلد ىلدروحد فددىلدرُوراددىلتشددرسكل

ًنشددرطلاددالاولاددرتلدروحد فددىلدر رمددىلاددالجواددعلأفحددرللاو لباليقاددرل

ًدددرلدرشدددل اىلوأمليندددرلدرالتانادددى لودروجاودددعلدرودددُفالوآ دددارلوأوسو

ودرونظورتلادالً دهل دذ لدربلدُد لو دُل دجل لفجرددرلملححظدردلادال

اددا لمحد فددرتلدرحنحمددرتلرلاددُ ا لدر ددرولودراشددجاعلالدد لمزيددُلمددنل

دال ددداجرًىلودروسدددرلرىلرلوحد فدددىل ومدددعلذردددكللاقدددُل دددر لادددُالمدددنل

ل ُس   ُ ل حلتَقااّ درجورارتلادالدر ُيدُلمدنللدراحُيرتل لارراحُ لدل بَّل 

دربلُد لال لدرسدلحكلودراحلادللادالدرح د لدرونر دبلرلوحد فدىلًسدببل

بر لدرحصح لبر ل دللم لحمدرتلدروحد فدىل وادالودحلل دذدللدالااقرس

لىلد ىلدروحد فدىلدرُورادىلمسد لدروحد فدىلدرو احددىل ست  دروح  للطَحَّ

 لوذرددكلمددنلدجددللدراقادداملرشدد رااىلدروحد فددىلدرو احدددىلدرددذ لمددنل[6]

ل حيدرلرودىللدرساطل لال لدر سرا لودروضدال درووننلأ لينح لمنوالد

دلًشدنلل درللادالدرحندمل ُد رلًهذ لدرونهجاىلال لذركلل دانح لم اد  ُمد

الدد لأ لاددىلدربلددُد لدرجُيددُ لرلحصددح لالدد لمسددراُ لمد سدداىلمددنل

دلمددنلماح ددطلمدىددللملد بددىلدر سددرال للدرددُو لدرورفحددىللودراددالتقاددل

[7]  

لمبدراس لدروحد فدىلدرو احددىلودرارً دىلل وًذركليساخل لدربردثدر ل"ب  

رونظوددىلدرشددلد ىلدرُوراددىلمددر الداللًلفددرمجلًحثددالتلويجددالاورددال

لوسددددرلرىيددددُاملتبنددددالدفظوددددىلمرراددددىلتاسددددملًررشدددد رااىل لودرقرًلاددددىلرل

دطنانل لرلحندملااودرلودروشرس ىل لوتدمنل ذ لدروبراس لمشدرس ىلدرودح

نلودمنرللتجدر لذردكلا لانلدادس لدرور لدر رولصررححدذدل ر لدروسدور

ًررشد رااىلودروشدرس ىلل للتنودر د ل ذ لدروحد فرتللاضاللاندرور ل ل

وت طالالللرلاحذيلللًحجحالاولارتلاسرالاالدالف درقل لوًررادررال

ددلتزيددُ ل ددال لس ددرئزتالومحرسًددىلدر قددلللرمددنلالصد درشدد رااىلل ددالقادداَّم 

لودروسرلرىلودروشرس ىلاالدروحد فى" 

ل

 أَهميَّْة تَفعيل طريقة الموازنة المفتوحة: 1.1.2 

تَاجلدد لأ واَّددىلت  اددللدروحد فددىلدرو احدددىلًررنسددبىلرصددنرعلدرقدددلدس ل

الددد لمسددداحىللوأصدددحردلدروصدددلحىلودروجاودددعلًشدددنللادددرول دددحدلدل

ل:[2]درحدُدتلدال اصرايىللمنل ال لدآلتاللأودرحنحمرتل

لدرددُدئنانلاددال  1  ُ تددحاللدروحد فددىلدرو احدددىلم لحمددرتلمهوددىلتاسددراَّ

ل لدستهملدراوحيلاىل لللدتخرذ

لدروحد فدددىلدرو احددددىلادددالمسدددراُ لدروسددداثولينلراقدددُيلل  2 تاسدددر م 

دراُاقرتلدرنقُيىلدروساقبلاىلال داثورسدتهملودمنرفادىلدالدا درظلًهدرل

لأولًا هرلدولدر وللال ل يراتهر 
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لدرح رالتلدرحنح  3  ُ مادىلالد لبمنرفادىلتقدُيللدييدلدادتلدرادالتاسرا

ليوننلتحصالهرل

تددددحاللدرو لحمددددرتلرلوددددحظ انلاددددالدرقطراددددرتلأولدرحدددددُدتل  4

دال اصرايىلرلخططلدروساقبلاىلوبمنرفادىلتحسدانلدلادللرلحصدح ل

لبر لتحقا لدل ُد لدرول حمىلوتحسانلدرحوعلدال اصرا ل

لددد لتسدددر ملادددالتزويدددُلدروجاودددعلًررو لحمدددرتلدرنرملدددىلااودددرليا   5

لودال دا را ًرربلدمجلدرحنحماىلدروساقبلاىل لودرولد بدىللفشدطاهرل

  دروثل لمنلدروحدسالدرواردى

 

 نشر بيانات الموازنات المفتوحة    اغراض2.1.2 :

لفشددللًارفددرتلدروحد فددرتلدرو احدددىلمددنل بددللدرحنحمددرتليسدداهُ ل ب َّ

ل:[8]و اللىسئاس ال ىلدغلدضل

دل ر داىلرلنشدللدرو ادححلدرحنحمدرتلادالاهدملدروبدرا لمسراُ ل  1

لودروح حقلًب 

مسددراُ لمنظوددرتلدروجاوددعلدروددُفالالدد لدرو لاددىلدرجاددُ لاددنل  2

درل رًىلدر  ررىلراخطاطلدروحد فىلو ذركلاولارتلدران اذلودلادلل

درحنددحماولودرا ليدد لًاجددرسدلدربلددُد لدل ددلىلودرادداليونددنل

دال دددا را لمنهدددرلمدددنل دددال لتحسدددانلمشدددرس ىلدرودددحدطنانلادددال

لًلُدفهم 

مسددراُ لدرح ددرالتلدرل رًاددىلاددالت زيددزل ددُستهرلالدد لأادللاوسل  3

س رًالاد لال/ل رسجالأ نرللاولادىلتن ادذلدروحد فدىلمدنل دال ل

تقُيملمورس رتلجاُ لاال دباللودور لأ لدرو لحمدرتلدروقُمدىل

  [9]مح ح ىل

 

 : تَقيَّيْم الشفافية والمشاركة في الموازنة  المفتوحة3.1.2

درود سددرتلدرُوراددىلودرجهددرتللأ اودد اددالدر قددُينلدرورودداانل ل

درورفحىلودل رايواح لًش رااىلدروحد فىلدراالتا ز لوصح لدرجوهحسل

بردد لدرو لحمددرتلدددح لدروحد فددرتلو ار ددرتلدرحنحمددرتلوأفشددطاهرل

دروررادددىل لوذردددكلمدددنلأجدددللج لهدددرلادددالماندددرو لدرودددحدطنانلويدددلو ل

لدرُسجدىلدر ررادىلرودىدللدروحد فدىللدالجاورااح دروصلحح ل ر نل لأ َّ

رلاع اللال لصرف الدرسار رتليااورالللئاسدرو احدىل الدرحرازلدر

 لويونددنلًاددر ل[10] ار ددرتلراحسددانلدرورراددىلدر رمددىلًشددنللمح ددحق

لى رااىلدروحد فىلمنل ال لمريعتال:ل

:لو حلتحلاللراقااملااودرلبذدل⁴(ل(OBSمس لدروحد فىلدرو احدىل  1

رحنحمدددرتلدرول زيدددىلادددالً دددهلًلدددُد لدر دددررملتقدددُول رفددد لد

درو لحمرتلدرنرااىلرلودحدطنانلااودرليخد لمحد فرتهدرل لوتسدو ل

ًرروشددرس ىلاددالملددددلللداددُدا رلد لبفَّهددرلتوددن لدرجوهددحسلددد ل

درحصح لبر لم لحمرتلدروحد فىلولالللدروشرس ىلاالاولادىل

ل دذدلدروسد لًوشدرس  ىلدروحد فىلالد لدروسداحىلدردحطنال لويَداام 

ًردثانلمنلدروجاوعلدروُفالدروساقلانلانلدرجهدرتلدرحنحمادىل ل

ودرغددلضلمددنلذرددكل ددحلرقاددرسلمددُىلبراددزدولتلددكلدرددُو لدراددال

دددُىلدروشدددرس ىل يشدددولهرلدروسددد لًررشددد رااىلادددالمحد فرتهدددرلومَّ

لدجددلدللدروقرسفددرتلًددانل ددذ لدربلددُد  لل[11]رلوددحدطنانلومددنل اددمَّ

لمسدد لدروحد فددىلدرو احدددىلياواددعل ً ددُالمددنلدروزديددرلرددذركلاددع ح

لتطحيل ددرلراقادداملىدد رااىل مقرسفددىلًددرلاودتلدل ددلىلدراددالتَددمَّ

 ل⁵ (ROSCs)مثددللتقددرسيللصددنُوقلدرنقددُلدرددُورالدروحد فددىل

 دح لدراقاُلودالرازدولًررو رياللودرقحداُلأولدراقااورتلدراالتدامل

لجاددىلديف ددرقلودروحر ددبىلدرورراددىدرجوهددحسلدددح لمنهلر ددا ور ً

رئجلمسد لرلوحد فدىلدرو احددىلرل ُيدُلمدنلو ُل دراُتلفادل[12]

درددُو لأ لدرشدد رااىلملتبطددىلردداسلاقددطلًرروسدداحيرتلدرددُفارلمددنل

ددددرلداطدددد لمدىددددلدتلأاضددددللرلانواددددىل در سددددرال لورننهددددرلأيضد

دالجاورااىلودال اصرايىلودربشدليىل لو دُس لتنراسداىلأالد لادال

محرورىلأ لىلراطحيللمقارسلدرش رااىل لاهذ لدرول ل رف لأ ثلل

ردددذركلادددع ل ل[6]لالددد لدلمدددحسلدروا لقدددىلًرروحد فدددىلتل ادددزددل

دروحد فدرتلدرو احدددىلتسدد  لبردد ل ددُل ددذ لدر جددح لاددالدرو لاددىل

درحرراىلمنل ال لديجرًىلال لً دهلدل د لىلدر ليضدى:ل اد ل

لورورذدلتاحق لدراحسانرتل؟

:لوي طددال ددذدلدرودىددلل(OBI)⁶ مدىددللدروحد فددىلدرو احدددىل  2

اسجىلرنللًلُلانلمقُدسلدرو لحمرتلدرادالياااحهدرل دال لاولادىل

لمنل ال ل  دذدلدرودىدللتخصدا لاسجدىلباُدالدروحد فىل ويَاامَّ

 لوذردكلمدنلأجددلل100بردد لل0رندللاوردىليونددنلأ لتادلدوحلمدنل

درسدورحلًدإجلدللدروقرسفددرتلابدلل دذ للدربلددُد لوًودلوسلدرح دد ل

ًسداطلرلقادرسلدرنودالو دذدلماح دطل و ذدلدرودىدللابدرس لادنل

دروس لاللي نسلدرلأ لًلليقاسلدقرئ لملححظىلتا ل لًش رااىل

 ل دددذركلأ لمدىدددللل[13]للدروحد فدددىلودروسدددرلرىلودروشدددرس ى

دروحد فددددىلدرو احدددددىلرددددبلم ددددرياللصددددرسمىلمثددددللدرونهجاددددىل

يج لهرلبوراىلم اُ لوجُيدُ للمرو رًلاىلدروقرسفىل للودال اقالراى

لمدىللدروحد فىليل دزرألاودتلدروح  جحا لمسبقرلومعلذركلاع َّ

ًشددنللأ ر ددالالدد لدرشدد رااىلدمددرلدروشددرس ىلودروسددرلرىلرددمليددامل

ل ددذدلدرودىددل  ددحلفقطددىلدربُديددىل تطحيل وددرلً ددُل لرددذركلاددإ َّ

رلشدد رااىلودروشددرس ىلودروسددرلرىل رلاطددحيللرددنهجلأ ثددللتطددحسدل

 دددالبجدددلدلدتلمطلحًدددىلمدددنلأجدددللت زيدددزلدياصدددرحلادددنلو

درو لحمرتلودروشرس ىلدر رمىلولمسدورارتلدرحنحمرتلا ال ذ ل

لدر ولاىللاع للدرش رااىلتعتالأوالدللتلاهرلدروشدرس ىل ل دملدروسدرلرىل

[14]  
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 :عوامل تحسين شفافية الموازنة   4.1.2

ل:[12]منلدر حدمللدراالتدا لدر لتحسانلى رااىلدروحد فىل ال

دراغاادددلدتلادددالدرحنحمدددى:ليوندددنلأ ليحدددُ لدراحسدددنلً دددُل  1

دالفاخرًرتلدراالتدا لبر لجُيدُلدرحنحمدىلأولت ادانلمسددو ل

لجُيُلملازولًوزيُلمنلدرش رااى ل

درضددغطلدرددُد لا:ليونددنلأ لتددزادالىدد رااىلدروحد فددىلًسددببل  2

درضددغطلمددنلدرها ددىلدراشددلي اىلومنظوددرتلدروجاوددعلدروددُفال

لاد للدربلُ ل

خددرسجا:ليونددنلأ لتندداجلدراحسددانرتلاددالىدد رااىلدرضددغطلدر  3

دروحد فددىلمددنلمصددراسل رسجاددىل د لدرضددغطلدرددذ لتورس ددبل

دردددُو لدرورفحدددىلو دددذركلدروبدددراسدتلرلبلدددُد لدر قادددل لدروثقلدددىل

لًررُيح  

دروسراُ لدر ناى:ليوننلتسهاللتحسانرتلى رااىلدروحد فىلادنل  4

لطليدد لتقددُيملدروسددراُ لرلبلددُد لالدد ل ددباللدروثددر ل ل بددلدل

درانواددىلدرُورادددىلومسدددراُ لولتوحيدددللدرح دددرالتلأولدرودددرفحانل

رددُاملدروزيددُلمددنلدرشدد رااىلاددالااددملدراوحيددللدر ددرولًررنسددبىل

 رقصالدرتلديادسيى 

 

 :المعايير العالمية حول شفافية الموازنة والمشاركة فيها5.1.2

لذركلياحُالمنل ال لدر نرصللدرارراىل ل:[15]ب َّ

درو لحمرتلدروا لقىلً ولادرتلدروحد فدىلوصح لدرجوهحسلبر ل  1

ودرسار ددرتلودرناددرئجل:لد ليجددبلأ لتنددح ل ددذ لدرو لحمددرتل

 وُ التللاالدرح  لدرونر ب لوم اُ لادالذردكلللفهدرلتادا ل

دراحلاللدروسداقللودرونر دبل لويوندنلدرحصدح لبراهدرلراوندانل

درجوهحسلمنلاهملوت ساللدربارفرت لويجبلتضوانلم لحمدرتل

ىلدراالتملبصدُدس رلالد للئاس رئ لدروحد فىلدردروحد فىلاالو

مُدسلدر رول لال لدرنححلدرونصحللالابلمنل بللدرونظودرتل

درُوراىلرضور لدروورس درتلدرجادُ ل لودروزيدُلمدنلدرا رصدالل

لانُلدرطلب 

الللدروشرس ىلًشنللاراللاالاولادىلدادُدالدروحد فدى:لأ ل  2

اولادىلبادُداليجبلت زيزل راُ لدروشرس ىلدر رمىلدر  ررىلادال

دروحد فددىلمددنل ددال لاددُالمددنلديجددلدلدتلدر ولاددىلودآلراددرتل

درواحداقىلمعلدلاودسلدرُ احسيىلرلسلطىلدراشلي اىلودران اذيدىل

لتددحاللدرها ددىلدراشددلي اىل ولايددحد لدرل رًددىلدرورراددى لويجددبلأ َّ

در لصىلرلجوهحسلرلوشرس ىلمنل دال لاقدُلجلسدرتلد داورعل

لدددللاولادىلدروحد فدىل لارمىلم احدىلاال للملدلدىلمدنلم

اضداللل ًورلاالذركلالصىلرلوجاوعلدروُفالردقاالللًشدهراتب

لينح لت رمللدرجوهحسلًشنللمبرىدللمدعلدرسدلطىللان ذركلأ َّ

لمُ التدددبلتندددح لًندددرل لادددال دران اذيدددىلودددلوس لأيضدددر لل َّ

ل[ 16]لزيزلدرل رًىلدر رمىلال لتن اذ رلتطحيللدروحد فىلوت 

ودروشددرس ىلاددالاولاددىلدراددُ ا لب اددلدحلمحوددحارتلرلاددُ ا ل  3

درخرسجا:لوينح لمدنل بدللايدحد لدرل رًدىلدروررادىلمدنل دال ل

دتردددىلدر ددلللرلجوهددحسلودال دداجرًىلرطلبرتددبل لو اددللمثددر لل

ال ل ذدل دحلدرجهدر لدلالد لرلل رًدىلدروررادىلودروحر دبىلادال

 حسيرلدرجنحًاىلدرذ لأفشعلفظرولطلبلتُ ا لمنل ال لطلبرتل

سدددرًرتلدروشدددرسيعلأولدرح دددرالتلدرادددالدرجوهددحسلرولدج دددىلد

ليهاوح لًهر 

آراددرتلدران اددذلدروحلاددىلودرُوراددى:لد لدران اددذلدر  ددر لوديسدا ل  4

 والللدروشرس ىلاالاولادىلدادُدالدروحد فدىلدرادالتضدونهرل

 درروحدسالادُ ل ا ىلمساقلى لوملد بىلا ررىلمدنل دال لأرادرتل

تلدرجاُ للودرُاملودرححدازلربنرللدرقُسدتلودالماثر لرلوورس ر

ودرحصح لبر لدراحناملدرُورالادالدرحدرالتلدراداليندح لااهدرل

لاشللرألرارت 

لت ددددز لوتاحدادددد لمددددعلدلاودسل  5 ل ددددذ لدرو ددددريالليجددددبلأ   أ َّ

درونصددحللالاهددرلا دداحسيدرلرلسددلطىلدراشددلي اىل لودرجهددر ل

دلالدد لرلل رًددىلدرورراددىلودروحر ددبىل لودرسددلطىلدرقضددرئاىل ل

رلبس رللدد ل درجوهدحسلادالم لحمدرتلادنلويجبلالاهملأيضد

دروددحدسالدر رمددىل لومسدددوراىلدرحنحمددىلاددنلتددحاالللد ددا ور 

ل [12] ذ لدرو لحمرتلًشنللد ابر ال

لدماثددر لل لد ا لدوددبليددلىلدربردثددر لدردد لأ   "ومددنل ددال لمددرلتَددمَّ

لمددنلدلاودتل  ُ دد درحنحمددرتلدرول زيددىلرو ددرياللدرشدد رااىلدرورراددىلليا َّ

دراداليوندنلد لتااحهدرلدرحنحمدرتلدروهوىلراقاداملمقدُدسلدرو لحمدرتل

 ددال لاوس لمحد فاهددرلدرسددنحيىل و نددركلدرنثاددللمددنلدالمثلددىلالدد ل

درنجددرحلدرنباددللً ضددللىدد رااىلدروحد فددىل لرنددنلدآل ددرسلدييجرًاددىلالل

تددزد لً اددُ ل ددللدرب ددُلاددنلدرونهجاددىلأولدرناددرئجلدرحر ددوىلاشدد رااىل

سدرلرى لدروحد فىلولوسيىلورننهدرلراسد ل راادىلراحسدانل رًلادىلدرو

ورننهرليوننلد لتدا لبر ل ُسلأ بللمنلدروسدرلرىلودروشدرس ىلادال

ظللظلو لم انىلوذردكلمدنل دال لتدحداللاحدمدللسئاسدىلتسدر مل

ودروشدرس ىلومدنل دذ للدروسرلرى ذ لدر حدمللاالتحسانلدرش رااىلو

در حدمددللاولاددرتلدالفاقددر لدرسار ددالبردد لدىددنر لأ ثددللايوقلدطاددىل

دل مدددرتللاضددداللالددد ودراندددرودل لًدددُالدلمدددنلدراندددراسلدرسار دددال

دال اصرايىلودرورراىلدراالت لضلال لدرحنحمرتلدولتجبل درلالد ل

دروررالودر نريدىلًررل رًدىللدالفضبرطووعلدرارتلت ز لمنلاولارتل

دروساقلىل  ذركلدفاشرسل ضريرلدر سرالال لفطدرقلود دعلودرادالمدنل

لتودن لديصدالداانلمسدردىلأ بدلليا در لديصدالدرت لدرووننلأ  

لاولاددرتلوصددح لدرجوهددحسلدردد ل لتحسددنلَمددن  دراددالمددنلىددعفهرلأ  
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ودرضدغحطلدرخرسجادىل"للدراع الدتلل اضاللالدرو لحمرتلدرورراىل 

  

 المؤدية الى انخفاض شفافية الموازنة المفتوحة العوامل: 6.1.2

لدفخ رضلىد رااىلدروحد فدىليندح لفااجدىل وجدبلدرقصدحسلاداللب َّ

ل[17]دروجرالتلدالتاىل:ل

تظهللدل رسلودراغاالدتلدروحاولىلادالباالدودرتلدال اصدرالالل  1

درنلالال لدروحد فىلو التشدوللفودحلدرندرتجلدروحلدالديجودررال

درواح عل لوم دُ لدراضدخمل لوأ د رسلدر رئدُ ل لوم دُ لدربطرردىل

 ل وغال ر

درنق لاالدرو لحمرتلدراالتخ لً هلدلفشطىلدروررادىلدرادال  2

لتد للًشُ لال ل ُس لدر حنحمىلراحقا لأ دُداهرلدروررادىليوننلأ  

درو لحمددددرتلدراددددالتا لدددد للمثددددلوأ ددددُد لدرسار ددددىلدرورراددددىل ل

ًددرراححيالتلبردد لدرشددل رتلدر رمددىل لودلفشددطىلىددببلدرورراددىل

 لوماع لدتلديف رقل لودرن قرتلدرضدليباىل(ل ررقلوضلدر رمى 

درخسدددرئللًسدددببلدروزديدددرلدرضدددليباىلول(  دددإيلدادتلدروحد فدددى 

 ررضددورفرتل  لودالرازدمددرتلدروسدداقبلاىلدروحاولددىل(لدروونحدددى

   ل لبردد ل( و اوددىلدلصددح لدرورراددىلوغاددللدرورراددىل درحنحماددى

ابددُو ل ددذ لدربارفددرتل لالليونددنلد لي ددل لدرجوهددحسلدروح دد ل

اوددنلدرصدد حًىلالاددبلمسددعرىللدروددررالرلحنحمددىلًررضددبطل لرددذرك

 .درحنحمى

و ددال حدطنلومدنلأوجددبلدرقصدحسلدل ددلىلادُولوجددحالمازدفادىلدرودد

 لًورل(لالضلمبسطلرلوحد فىليوننلأ ليسهللال لدروحدطنانلاهوهر

د للتقليددلللاضدداللاددناددالذرددكلدراحددُيثرتلروحد فددىلدر ددرولدرحددررال ل

محد فددىلفهريددىلدر ددرولالليحودد لدر ددلقلًددانلتح  ددرتلدال اصددرالدرنلددال

رلسدددنىلدروررادددىلودرنااجدددىلدر  لادددى لويل دددبلمجلدددسلدرندددحددلوايدددحد ل

وواقدددرلرناددرئجل دروحر ددبىلدرددُوسلدرهددرولاددالتحسددانلىدد رااىلدروحد فددى 

دروس ل ليورسسلايحد لدروحر بىلس رًىلا ررىلال لدروحد فى لويوندنل

وسلدربلرور لمنل ال ل يرا لدرح  لدردذ ليسداغل بلرونر شدىلت زيزلا

دروحد فى لود الدحلوتشجاعلدرجوهحسلال لدروشرس ىلًنشرطلأ بللاال

ل دجاورارتلرجنىلدروحد فىلدرول زيىلرلونر شىل

 

ة الصادرة خالل رئيسالموازنة المفتوحة الثمانية ال وثائق: 7.1.2

 السنة المالية

ل:[18] اعت ال ورليلمنلو رئ لدروحد فىلدرو احدىلدروطلحًىلللل

دراداللدالاالدودرتي دلضل دذدلدربادر ل:لًار لمرل بدللدروحد فدىل  1

راطددددحيللدروحد فددددىللودييددددلدادتلودرن قددددرتللتسددددا ول ددددح ل

درواح  ى لومساحيرتلدردُيح لودراخصاصدرتلدروررادىللدرحد د ىل

 ل دروخال ىلًانلدرقطرارت

ي دددلضل دددذدلدربادددر لمقادددلحل دران اذيدددىلدروقالددددىل:دروحد فددىل  2

دروحد فدددىلرلسدددلطىلدران اذيدددىل لوديادددال لدرحندددحمالدرو صدددلل

رلسار درتلودلورحيدرتلدرادالتندح لمارً اهدرلادال دنىلدروحد فدىل

 .درقرامى

دروحد فدىلدروقدلس ل:لو دالدرح اقدىلدرقرفحفادىلدرادالتودن لدرسددلطىل  3

 دًاللدراالتحاحيهرلدروحد فىلدران اذيىلران اذلدرسار ىللدرورراىلودراُ

محد فددىلدروددحدطنانل:لو ددالملخدد لمبسددطلرلوحد فددىلرلحصددح ل  4

  [12]لبراهرلواهوهرلمنل بللأ بللىليحىلموننىلمنلدرسنر 

ل دراقرسيللدرشهليىلأولدرلًدعل دنحيى و ا:لدراقرسيلل ال لدر رول  5

وتقرسيللانلدييلدادتلدروحصلىل لودرن قرتلدراالتملصدلاهرل ل

  درُيح و ذركلتنبُل

تدحاللملدج دىلمناصد لدر درول:تقرسيللملدج ىلمناصد لدر درول  6

 ل دراحُيثلدرشرمللران اذلدروحد فى

يلخ لتقليللفهريىلدر رولدرحوعلدرودررالادال:تقليللفهريىلدر رول  7

فهريددىلدرسددنىلدرورراددىلوياضددونلتحددُيثلاددنلدراقددُولدروحددل لاددال

  تحقا لأ ُد ل ار ىلدروحد فىلدروصُ ى

و حلتقليللتُ ا ل نح ليغطالجوادعلدلفشدطىلتقليللدراُ ا :ل  8

لبصُدس لمنل بدللمد سدىل درااليقحولًهرلدروسدو لدران اذ لويَاامَّ

  ملدج ىل رسجاىلمساقلىلانلاوللدرسلطىلدران اذيى

 االرشادية لنشر بيانات الموازنة المفتوحة  القواعد8.1.2 :

درادال نركلمجوحاىلمنلدروبرا لدراحجاهاىلودرقحدادُلديسىدرايىل

لدروونددنلدتبراهددرلمددنل بددللدروسدددورانلدرحنددحماانلودروددحدطنانل مددن 

هرلادال دا وررودروُفاانلومجوحارتلدروجاوعل لودرها درتلدرل رًادىلال

تحسدددانلدروورس دددرتلدرحنحمادددىلمدددنلأجدددللفشدددللًارفدددرتلدروحد فدددىل

ودرح ددرئللدرواب ددىلرنشددل رلو ددذ ل درو احدددىلمددنل ددال لدرونصددرت

ل:[8]درقحداُل

لوًارفرتلدروحد فىلدرشرملىلاالدرح  لدرونر بلتحداللم لحمرتل  1

درنشددد لادددنلدرا رصددداللدرنرملدددىللدروا لقدددىلًدددنظملدرو لحمدددرتل  2

ل دل ر اى

طىلدروسداخُولوبمنرفادرتلديادُدالرتحاللدال ا الولدروحُالًح د  3

لرلاقرسيل

لفشللًارفرتلدروحد فىلدرو احدىلدروح ح ىلودروالدًطى  4

لدر رمىدراح ا لرلوصراسلدربارفرتلدرورراىل  5

لتحسانلجحا لدر لضلرلبارفرتلدرورراى  6

 در  ر لودالمثللربارفرتلدروحد فىلدرو احدىل ا ور ت زيزلدال  7

285                            (280-302)



 

 
 

........تأثري إعداد  –ستار و غنام   مجلة كلية الكوت الجامعة  2022آب   
  عدد خاص لبحوث المـؤتـمـر العلمي الخامس الدولي للعلوم االدارية واالقتصادية "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  للفرتة من   26 – 27  آذار  2022 

 
 حوكمة اإلدارة المالية:لالمحور الثالث

 الحوكمة : مفهوم1.3

بداَّدَلل االفهريدىلدرقدل لدر شدلينلولًُديدىلدرقدل لدرحدرا لودر شدلينل

االدرنقرىرتلدرو رصدل لادالللروود  دللرمل زيّدللدم هحولدرحح وىلجزلدل

مجر لدر لحولدالجاورااىلوالد لوجدبلدرخصدحللادالمجدر لديادس ل

ددرل در رمددى لورنددنلغرربدددرللمددرليانددلسل ددذدلدرل ددةلًو ددرفالمخال ددىلتورمد

ل دددذدلدراخ صددد ل دددببل يدددرا لىددد باىل دددذدللوتدددُداارتلردددذركليا اَبدددل 

دردذ لي ندال“لدرحنحمدىل" لوال لانسلدروصطل لدلودا لدرو هحو

رلال لتغطاىلمجوحاىل رملىلمدنلدرود سدرتلودر ال درتلدرادال ُسته

لل[19]لتشددرسكلاددالاولاددىلدرحنددم ظهددحسلديادس لدر رمددىل,رددذركلاددع  

ودرادالتدُاحلدرد لدراغاادللادالاوسلدرحنحمدرتل، ⁷ (NPM) درجُيدُ 

منلدرقارا لدروحجهدىلرلسدلطىلاقدطللبرد لمنظودىلمحجهدىلفحدحلدرخُمدىل

ل ذدلدراحجدبلأاىلبرد ل ط دل لارروادىلادالدربحدثلدل درايوالدر رمىلأ  

لأ ل ددذدلدرلوددرلودرثقددىل دددح لسوددرلدروددحدطنانلمددنلدنحمددرتهمل لأ  

نلم نادانلاملتبطلًوجوحادىلود د ىلمدنلدلفشدطىلدرسار داىلروسددور

لي ودللًررشدنللدرجادُلودرولودال ل االدرح رظلالد لجهدر لدرُوردىلأ  

ًحاددثليسددراُل ددلح هملالدد لدياسدكلروصددلحىلدروددحدطنانلودرح ددرظل

الدد لسوددر م لو ددُلس ددزتلدرُسد ددرتلالدد لدرشدد رااىلدرورراددىلرددُامل

دلبيجرًادرلاال"وجهىلدرنظللدرقرئلىل ل يرا لدرش رااىلدرورراىلتل بلاوسد أ  

لامدددجلىددد رااىلدروحد فدددىلادددال"لت زيدددزلدرحح ودددىلدرلىددداُ  داددد ليَددداامَّ

مورس دددىلبصدددالحلدروحد فدددىلدرحنحمادددىل دددعاد لراحسدددانلدرحح ودددىل ل

د فددىل ددذ لم ادددُ لاددال لدد لًا ددىل ار ددداىلو ددانح لمورس ددرتلدروح

ويسدددو لم هدددحول  [20]لودرانوادددىلدال اصدددرايىلرال ددداُدمىمسددداقل ل

دال اصدرا لودرودرراللدال داقلدسدرحح وىلًب ُ لدي اصرا لًنحعلمنل

و ذركلدرصارغىلرلسار درتلدروسداقبلاىلودال دالدتاجارتلًشدنللأ ثدلل

 ددذركلت نددسلوا دىلاددال دباللتجنددبلدروخددرطللالد لدرورراددىلدر رمدى ل

ديادس لدرلىددداُ لودر قالفادددىلرودددحدسالدرُوردددىلدر رمدددىلودرن دددرل للادددال

هرلوا لآرارتلم انى لالاهرلدربنكلدرُورالال لأف هرل"درطليقىلد ا ورر

دراالتورسسلًهرلدرسلطىلبادس لدروحدسالدال اصرايىلودالجاورااىلرلبلُل

ديضدرلالاد للدرحح ودىلادالديادس لدر رمدىلل، [21]لمنلأجللدرانوادى

ال لأفهرل"مجوحادرتلمدنلدروبدرا  لودرقحدادُلودلاودسلوبجدلدلدتل

ل[ 22]صنعلدرقلدسلدح لدرجهرتلدر رالىل"لل

لدرحح وددىلظهددلتل وصددطل لجُيددُل "ويسدداخل لدربردثددر للأ  

ودل مددرتلدراددالاصدد  لًع ددحدقلدروددر للدالفهاددرسدتفااجددىل لسددلىل

اادددعلبرددد لوودددعللمدددرذركل دالدال اودددرولًهدددرل لدر رروادددىل لوفااجدددىلرددد

مجوحاىلمنلدروبرا لدراالدااوُتل ُراللاولليسالىُلًهدرلراطباد ل

درحح وىلدرسلاوىل,لورقُلت رظو لد وااهرلاالدر الدتلدال ال لًهُ ل

دال اصددددرايىل,لودرحوريددددىلدرقرفحفاددددىل لودرلار اددددىللرلانواددددىتحقاقهددددرل

 ددددال لدطو نددددر للدالجاورااددددىلرال اصددددرالورلوجاوددددعل لوذرددددكلمددددن

دروساثولينلودولىلدال هملًادحااللدر رئدُلدرونر دبل لوت ظداملدرقاودىل

,لو ددذركلتددُااملدرقددُس لدرانراسدداىلل ددحدقلسأسللل ددهوهمدرسددح اىل

دروددر ل لديضددرلت وددللالدد لتحسددانلدلادللالدد لمسدداحىلدرحدددُدتل

درحطنادددىلمدددنل دددال لدالادس لدال اصدددرايىلو دددذركلأادللدرحنحمدددرتل

وتلتنددزلدرحح وددىلاددالدرورراددىلدر رمددىلالدد لمبددرا لأ ر دداىل"لدرورراددى

ل:و ا

ل

 الشفافية  1.1.3 :

درش رااىلدرورراىلأ ملانرصللدرحح وىلادالدروحد فدىلدر رمدىللت ُّلو

ل لأ   رلُوردددى للويدددلتبطل دددذدلدرو هدددحولًوبدددرا لأ دددلىلرلحح ودددى لأ  

درشدد رااىل ددالدرخطددح لدلوردد لفحددحلمسددرلرىلدرحنحمددرتلاددنل ا اددىل

رألمحد لدر رمى لو"ت ندالىد رااىلدروحد فدىلودور ل دهحرىلهرلد ا ورر

درحصح لبر لدرو لحمرتلدروا لقىلًرروحد فىلمنل ال لارمىلدرندرسل ل

و دذركلل،) 15  "حمرتلانلتن اذ رلمدنل بدللدرحنحمدىبر لجرفبلم ل

لى رااىلدروحد فرتلومسرلرىلدرحنحمىللمالدًطار لادال دذدلدربحدثل أ  

رىلرلحنحمدىلادنلرلادالىد رااىلدروسدوليجبلتح علتحسانرتلتُسيجادىل

لاددا لدروحد فددرتل ددالدراونددانللد ددا ورر ا اددىل هرلرألمددحد لدر رمددى لل  

لينحفددحدلدرحنددملااوددرلبذدل رفدد لدنددحماهم ل لأف هددرلتسددو لرلنددرسلأ   أ  

ودروسدورح ليسا اُو لمنلدلمحد لدر رمىل لوذركلمنل ال لتسخالل

 لدرشددد رااىلادددال دددذ لدالمدددحد لرلوصدددلحىلدر رمدددىلأولالل لردددذركلت دددل

دروحد فىلدرحنحماى لال لأف هر"لدرنشللديرزدمالرح رئ لمحد فىلم انىل

االدرجليُ لدرل واىلدرحطناىل رـلدرحنحمىلدرول زيى(لأولاالدرجليُ ل

درل ددواىلدروحلاددىل رلحدددُدتلدروحلاددى(ل لًحاددثلليل ددزل ددذدلدراقليددلل

الددد لىددد رااىلدروحد فدددىلدرحنحمادددى"ل لوددددُاتلىددد رااىلدروحد فدددىل

رحنحماىلال لأفهرلبمنرفاىلدصح لدروحدطنانلال لم لحمدرتلددح لد

لتنددددح ل ددددذ لدرو لحمددددرتل" رملددددىل لوذولصددددلى ل دروحد فددددرتلوأ  

مقُمدىلًشدنللم هدحو لوتخبدلل وصحاحىل وادالدرح د لدرونر دبل لو

ى رااىلدروحد فىلانل واىلوفحااىلدرو لحمرتلدروقُمدىلرلجوهدحسلادال

جرًدددرتلدددح لادددُالتقدددرسيللو ددرئ لدروحد فدددىلًحادددثلتقددُولرلوالقدددالب

دروحد فدددىلدروخال دددىلرلحنحمدددىلدرادددالتنشدددل رلومدددُىلدرا صددداللرهدددذ ل

دراقددرسيل" ل"ًر اصددرسلتشدداللىدد رااىلدروحد فددىلااوددرلبذدل ددر ليونددنل

 در ليوندنللرلوحدطنانلدرح دحقلًهدذ لدرح درئ لأولالل ودرلتخبلفدرلمدرلبذد

رددذركلاددع لدرشدد رااىارا لمددرليددامل ،[23]ل رلوددحدطنلدرحصددح لالاهددر

الد لأفهدرلدياصدرحلدرنرمدللادنلجوادعلدرو لحمدرتلدروررادىل"لهرت لي 

 لوت دددل لًعفهدددرل"لذدتلدرصدددلىلادددالألًطليقدددىلمناظودددىلومنهجادددىل

تجدر لدرجوهددحسلًشدنللادرولدددح للدالف ادرح"رلًصدد اهدرشد رااىلدروررادىل

 انللدرحنحمىلووظرئ هرل لفحديدرلدرسار دىلدروررادىلودسدرًرتلدرقطدرعل

أف هدددرلتنطدددح لالددد لوصدددح ل دددليعلومح دددحقل ل لدر دددرولودراح  دددرت
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رو لحمدددرتلىدددرملىلومنر دددبىلمدددنلدادددثلدراح اددد لوم هحمدددىلو رًلدددىل

ل  ل:[24]للوتحُلدرش رااىللمنلدالتال"رلوقرسفىلاورادرلانلدرحنحمى

ديف رقلدرحنحمالدر رولدرو لطلدرذ ليدا لبر لاجدزلدروحد فدىل  1

 لل وتخ اهلدرح ملدروررالودرُينلدر رو

تقلللمنلاُولتنر  لدرو لحمرتلًانلدرسار اانلودرندر بانلو دذدل  2

 دز لمددنليو دُليحسدنلمددنلدروسدرلرىلويزيدُلدرونراسددىلدرسار داىل

  ل تطبا لدرقحداُلدرورراى

ومنلدجدللتحسدانلىد رااىلدروحد فدىلدرو احددىلادع لىدلد ىلدروحد فدىل

ل:[25]يعتاللدرو احدىلدرُوراىلتحصالًور

بفادر ل ولدران اذيىلوًار لمدرل بدللدروحد فدىفشللد الدحلدروحد فىل  1

لوفشللمازدفاىلدروحدطنانل 

لل.وتقليللدراُ ا للملدج ىلمناص لدر رول   2

تحااللدر لللرلجوهحسلرلوشرس ىلًنشرطلاالجلسرتلدال اورعل  3

لدراشلي اىلاالدرُ لو

رلدف ادرحلتجدر لًصد اهرشد رااىلدل ب لأ  للمر"ويساخل لدربردثر لل

درجوهددحسلًشددنللاددرولدددح ل انددللدرحنحمددىلووظرئ هددرلوبجددلدلدتل

ل  ار اهرلدرورراىلودسدرًرتلدرقطدرعلدر درولودراح  درتلدروسداقبلاىل لأ  

أف هرلتنطح لال لوصح ل ليعلومح حقلرو لحمرتلىدرملىلومنر دبىل

مددنلداددثلدراح ادد لوم هحمددىلو رًلددىلرلوقرسفددىلاورادددرلاددنلبجددلدلدتل

لى رااىلدلفشدطىلدرحنحمادىلل دُلدظاد لًر اودرولدرحنحمىل لرذر كلاع  

ُّ ادالدر.دل رايوادىلوغادللدل رايوادىلدلو درط باللاال  دال ادل للود

وًرراررالل ر للرهرلتع اللبيجدرًال بادلللالد لدلادللدرودررالدرحندحمال

ال ل يددرا لىدد رااىلدروحد فددىلمددنلدر حدمددللدروهوددىلرالستقددرللًددرلادلل

ًريوراىللبر للد ل يرا للى رااىلدروحد فىلتدا لبر لتحقاد ل داطل ل

در ال دىلًدانلىد رااىل,لو دذدلي ندالد لأاضدللالد لديف درقلدرحندحمال

أادللدالادس للدرورراددىلدر رمددىلتد ددُللدراح  ددرتلًددع لدست ددرعلدروحد فددىلو

ل" ى رااىلدروحد فىلتلتبطلً جزلأ للاالدروحد فىلو  هلدرُينلدر رو

 

  والرقابة المساءلة2.1.3 :

و ددالل يراددىلتا لدد لًشدد رااىلدروحد فددىلدر رمددى لوالليونددنلب وددر ل

بجلدلدتهودددرل و دددذدليسدددو لًالتادددبلدروسددددورارتلودر قحًدددرتلالددد ل

دالفاهر رتلدراالتحصدلل دال لاولادرتلدادُدالدروحد فدىللمدنلفردادىل

رشدد رااىلودروسددرلرىل ال وددرلرهددرلأ واددىل رصددىلاددالجواددعلد لدلأ ددلى

اددا لدرحسددرًرتلدر رمددىلودلاودتل الًددُلمددن دروسددرئللدرورراددىلرددذركل

ال للدرش رااىلتدا لبرد ل ل[26]رورراىلدل لىلرلجوهحسلًشنللارولد

ودرو لاىلدر رمىل لمنل ال ل يرا لتُا لدرو لحمدرتلت زيزلدروسرلرىل

ر لأ وادىلرذركلال (ل1 لرلوحدطنانلوتسهاللدرخارسدتلدل ثللووحدد إ َّ

درا ددرو لوبىددلدكلدروسدداخُول  نصددللمندداظملاددال ار ددرتلدربارفددرتل

لد دا ور درو احدىلمدنلتصدواوهرلبرد لفشدل رلوملد باهدرلفحدحلبادرا ل

ل دذدلدال ًنادىلتحاادىلوطنادىل مدلليحادر لبرد دربارفدرتلو لد لدرقاودىلب َّ

رلبارفرتلدرو احدىل لو دذدلي ودللالد لمضدرا ىلدرقاودىلردذركلياطلدبل

لتا راللمعلدروساخُمانلًشدنللمنداظملودرنظدللادال منلدرحنحمرتلأ  

آسدئهملانُلدراصواملودراسلاملروبراسدتلدربارفرتلدرو احددىلووود هرل

الدرادالت دز لاالصدواملاولادىلدراصدوام لد ل دذدلدالمدلليدُاملدلً در

دراحددح لمددنلدرحنحمددىلديرنالوفاددىلبردد لدرحنحمددىلدرل واددىل لودراددال

آرادىلدروشدرس ىلو دالىلمسدراُ لاداللأ لأ ل،[27]يحل هرلدروسداخُول

صددنعلدرقددلدسدتلوبودد رللدرشددلااىلالدد لدجددلدلدتلدرحنحمددىلو ددال

توندددانلدروجاودددعلدرودددُفالمدددنلمنر شدددىلمقالددددرتلدروحد فدددىلالددد ل

دروسدداحيانلدرددحطنالودروحلددالوت ددل ل"دروشددرس ىلالدد لأفهددرلطادد ل

منل ال لدراحح لمنل اطل لدرسلطرتلبر ل اطل لدروحدطنانل محُا

لتحُيددُلدروجاوددعلدروددُفالرونر شددىللدرسار ددرتلدرحنحماددىلع" لرددذركلادد   

ُّلوًنرللدرُوردىل دحللمدنلًدانلأمدحسلأ دلىل فادر لدف ادرحلدرحنحمدى للت د

دلمدحد للد دا ور رذركلااحسانلدرشد رااىلودروسدرلرىلودروشدرس ىلادال

در رمىلودروحدسالدرحطناىلدل لىلدصبح لولوسيىلرقادس لدر  ررىل

لأطددللدرانواددىلرلوددحدسالدرورراددىلالدد لجواددعل دروسدداحيرتلدرحنحماددىلل  

درحطناددىلدراددالتسددانُلبراهددرلدروحد فددرتلتد ددُلىدد رااىلدرورراددىلدر رمددىل ل

لدروحد فىلدراشدرس اىلتودن لدلىدخرللدروهوشدانلودروسداب ُينل "وأ  

" درح لاالذركلمنلب ورعلأصحدتهملودراع اللاالصدنعلدرقدلدسلدر درو

لل [28]

لاولادىل" دروحد فدىلدرو احددىلت دا لدروجدر ليساخل لدربردثر لأ  

أمرولدروحدطنانلرلا ل للال لمحد فىلدرحنحمىلو طاهدرلراخصدا ل

ل ندركل طدىلمشدرس ىل نرئادىلدالتجدر لفرجحدىل لأ   دلمدحد لدر رمدىل لأ  

تاضونلدال داورعلبرد لدآلسدللودرا رادللم هدرلًهدُ لتحقاد لدرون  دىل

لتسددر ملمشددرس ىلدروددحدطنانلاددالتحسددا نلدلادللدر رمددىل لويونددنلأ  

ل" درحنحما

ل

  شفافية الموازنة والمساءلة مبادئ2.3 : 

منلدروبرا لودرو رياللدال ر اىلودراالتا ل لًعفظوىلمورس ىلى رااىل

ل:[29]للرىلولجللج لهرلاولاىلتشوللدالتالدروحد فىلودروسر

لدروسددب  .1 و ددحلدراصددلي لمددنل بددللدروجلددسلدراشددلي ال:لديذ  

و دذركلدردُيح لمدنل بدلللًصل لدرن قدرتلوتحصداللدييدلدادت

لبجلدل  .درسلطىلدران اذيىل بللدتخرذ رلل  

و حلاولاىلتقُيملالضلمحدُلوودددُل ليشدوللجوادعل:لدرحدُ   2

درن قددرتلودييددلدادتلدروحصددلىلدرسددنحيىلودروقالدددىل لو ددذركل

 ل دالفشطىلدرورراىلدرحنحماىلدال لىلدر لدرها ىلدراشلي اى

د لتظهددللدرحنحمدىلاددالمحد فاهدرلدروقالدددىلدصددُدسل:لدرشدوحراى  3

درسنُدتل ال ل نىلدروحد فىلوراسلاقطلدياصرحلانلدلفشطىل

287                            (280-302)



 

 
 

........تأثري إعداد  –ستار و غنام   مجلة كلية الكوت الجامعة  2022آب   
  عدد خاص لبحوث المـؤتـمـر العلمي الخامس الدولي للعلوم االدارية واالقتصادية "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  للفرتة من   26 – 27  آذار  2022 

 
درورراىلدروقالدىلادالمحد فاهدرلدرسدنحيىلوذردكلياطدرللصدحس ل

 ل ودوحىلومحُ ىلانلدالجلدلدتلدرحنحماى

 ددالبراددزدولدرسددلطىلدران اذيددىلًرراح ااددرتلودروحدااددُل:لدرُوسيددى  4

اقدحيملدرسدنح لًصدارغىلبادُدالمحد فاهدرل لوالودهرلدرنهرئاىلرل

ال لدروجلسلدراشلي الرلونر شىلوبصُدس رلرلان اذلمعلادلضل

 ل درحسرًرتلدرخارماىلال لدرجوهحسلوجهر لدرل رًىلدرورراى

لي طدددالدرحصددد لرندددللًندددُلمدددنلًندددحال:لدرخصحصددداى  5 يجدددبلأ  

دروحد فىلفظل لودوحىلانلدرخططلدرحنحماىلرألف رقل لويجبل

لالل لمجوحعل لال لت ط لمجو ىلأ    لًحاثلتنح لمبهودىل(لأ  

وغاللودوحىل لد ليجبلد لت طالصحس لودوحىلانلفحديدرل

وتصدددنا رتلاورادددىلللفظودددىدرحنحمدددىل لويجدددبلتقدددُيوهرلواقدددرل

لل مقبحرىل لوذركلمن رلرلاشحيش

لتحدا للدرن قدرتلودلفشدطىلمدعلدرقدرفح لا ندُمرلالل:لدرشلااى  6 أ  

لوبدرا لدل ر داىلرلشد رااىلودروسدرلرىليلازولًررقرفح لأوليلو لر

  . رذدليجبلال لدروجاوعلدروُفالتقُيملتحصارتلرا ُيلب

لو درئ لمحد فدىلدرُوردىلو دالو درئ ل:ل دا ور  انلل هللدال  7 أ  

ىلرلحنحمدددرتليجدددبلد لتقدددُولًطليقدددىليوندددنللئاسددددروسدددرلرىلدر

بادستهددرلواهوهددرلمددنل بددللمجددرماعلمددنلدرجوددر ال لومسدداحيرتل

درقددُسدتلدر ناددىل لًوددرلاددالذرددكلدرسددلطىلدراشددلي اىلما روتددىلمددنل

  .درخُمرتلدروُفاىل لودر رمىلحومحظ 

ليندح لرجوادعلدرودحدطنانلدرحد ل ل دعالدالأول:للدرُاريى  8 يجدبلأ  

 ادددالىدددنللجو ادددرتلدولادددالىدددنللمنظودددرتلمجاودددعلمدددُفا

⁷(CSOs) لادالبصدُدسلدلدندرولودرا بادللانهدرلااودرليخد ل 

تندح لو ددرئ لدروحد فدىللماردددىلل دذدلياطلددبلأ  ل لمحد فدىلدرُورددى

ال لفطرقلود دعلو دذدلمهدملًشدنلل درللرلوحد فدىلدروقالددىل

ددددرلرجواددددعل لينددددح لماردد رلسددددلطىلدران اذيددددىل لودرددددذ ليجددددبلأ  

  .دروحدطنان

يجبلب رمىلدرلودًطلدرحدوحىلًانل ار درتل:لدرح رئللودرغريرت  9

درحنحمددىلو ططهددرلومددُ التلومخلجددرتلدروحد فددىلودرناددرئجل

ليحودد لدرشددلحلدروصددردبلرلوحد فددىلدرولجددح  لأ  ل ليجددبلأ  

دال ُد لًحوححلمدنلدادثلدرودُ التلودل دُد لدراداليا دانل

 .تحقاقهرلودرنارئجلدرقرًلىلرلقارس

 

 بين متغيرات البحث العالقة3.3 :

لدرو لحمرتلدرحدسا لاالو رئ لدروحد فرتلدرحنحماىلدل ر اىل ب َّ

ر هملدراغالدتلدراالتحصللاالدرسار ىلدرورراىلرلحنحمدى لوتع الدتهدرل

لدرحنحمددرتل ددُلالتضددعلاددال الدد لداددر لدروجاو ددرت لومددعلذرددكلاددع  

لتضعل دذدلدرهدُ لادالدالاابدرس ل لتنشلل ذ لدرح رئ لوأ   داابرس رلأ  

هلدروسدددورانلدرحنددحماانلبردد ل ددذ لدروحد فددرتلاغرربددرلمددرلينظددللً دد

ًشنللأ ر الال لأف هرلو رئ لبادس لوس رًىل ومرلتحارجبلدروحد فرتلل

 ددحلاقددطلبردد لدرانبدددلًوصددراسلدييددلدادتلدرواردددىلوووددعلدرقاددحال

درال مدددىلرألف دددرقلمدددنل بدددللديادسدتلدرحنحمادددىل لوتدددعمانلدراوحيدددلل

 لودسدردلدرن قدرتللدراقُيل لراححيدلل دذ لدرسار درتلبرد لبجدلدلدت

االفهريىلدر رو لدمرلًررنسبىلرلوجاوعلدروُفالوارمىلدرنرسلاهملًحرجىل

ذردكلبرد للفظدل لأاود لددح للاضداللادندر لأ لتدحالل دذ لدرح درئ ل

 [30]  ا اىلتحصداللدلمدحد لدر رمدىلوتح ي هدرلدسدبلدالورحيدرت,

لمجاوددعلدرسار ددىلدرورراددىلدرُوراددىل ددُل ادداللأ دداول وفااجددىلرددذركلاددع  

ثورسلوتطحيللفهجلماور دكلوملّ دزلًشدنللمازديدُلًشدع لىد رااىلد ا

دروحد فددىلودروسددرلرىلودروشددرس ىلمددنل ددال لدر ُيددُلمددنلدروبددراسدتل

درُورادددىلمن هدددرل"مبدددراسدتلمثدددللىدددلد ىلدروحد فدددىلدرُورادددىلومدىدددلل

دروحد فددىلدرو احدددىلدرخددرللًهددرل لىدد رااىلمازدفاددىلدروجاوددعلدروددُفال

 ددرلمددنلدروبددراسدتللذدتلدرصددلىلدر ددرروالولدل ددىلدروسددرلرىل"وغال

دلل لدل ىلدروحد فدىل ومعلذركل ليحذسلً هلدربردثانللمنلأفبلفظلد

فو لمنل"درقراُ لدر لدرقوى"ل لومُاحاىلمنل بللمنظودرتلدروجاودعل

لىد رااىلدروحد فدىلردمل دروُفالدراالتاخذلمنلدرُورىلمقلددلرهرل رذركلاإ َّ

فددىلًوددرلدظادد لًهددرلتسدداححذلل لاددرلً ددُلالدد لدال اوددرولدر ددرروالمقرس

درحل ددرتلدل ددلىلذدتلدرصددلىل لوأف وددرلياطلددبلمنهددرلذرددكلتح اددزل

دل رتلاوراىلماور نىل"ي نالوجحالمد سدرتل حيدىلادالمجوحادىل

لت وددللالدد لًنددرللدرا ددرو لدرددُورال"ل ود دد ىلمددنلدربلددُد ليونددنلأ  

وتل زلم ظملدلارىلدروحُوا لال لااورلبذدل رف لدروبراسدتل ُلأاتل

 رااىل لًدُالدلمدنلتحسدانلدروسدرلرىلودروشدرس ىلردذركللبر لتحسدانلدرشد

لدرضغطلدرخرسجالوت زيزلأاضللدروورس رتل يجُلً هلدرخبلدللأ  

منلدرجهرتلدرورفحىل ُلأاىلاالً هلدرحرالتلبرد لاادعلدرحنحمدرتل

دروالقاىلرلاوحيللبر لتحسانلى رااىلمحد فرتهرل لوغرربدرلمرلينح لذردكل

ل [31] اُ دىرس لبر لمورس رتلدرحح وىلدرج

"اونل ال ل ذ لدروقُمىلانلدر ال ىلًانلماغالدتلدربحدثليدلىل

لتح ددعلمددنلاولاددىلدراشددروسل دربردثددر لأف ددباليجددبلالدد لدرحنحمددرتلأ  

ودروشددرس ىلمددعلمنظوددرتلومجوحاددرتلدروجاوددعلدروددُفالودرجوهددحسل

دح لدفحدعلدرو لحمرتلدرااليوننلد لتاضدونهرلو درئ لدروحد فدىلمدنل

هم لوذردددكلمدددنل دددال لدرا رمدددللمدددعل دددذ لم لحمدددرتلتلبدددالدداارجدددرت

درو لحمددرتلودربارفددرتل ودرال اددزلًشددنللد ر ددالالدد لدداارجددرتهمل

ل ذدلدالمدلليسدراُلدرحنحمدرتلالد لتحسدانلىد رااىل ومصررحهمل لب َّ

دروحد فدددىل لوت زيدددزلمشدددرس ىلارمدددىلدروجاودددعلددددح لدالاضدددلارتل

درواعصددلىلاددال ددلدسدتلدروحد فددىلااوددرليا لدد لًرراوحيددللرلقطراددرتل

لتدحالل دذدلدرندملمدنلدرو لحمدرتليددا لديضدرلبرد لد روخال ىلرلُورىلأ  

ت زيزلاولارتلدرولد بىلوديىدلد لالد لتن ادذلًنحا درل ًودرليضدونل

لينح لدالف درقلًحسدبلمدرلمخطدطلردبل دح الد لدرجرفدبللدلويدمنلأ  
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ددرلمددنلدروجددرالتللأودرخددُمال دروخلجددرتلدرضددلوسيىلدال ددلىل لأيضد

نل الرهددرلتحسددانلدرشدد رااىل ددحلدال ددلىلدرادداليونددنللرلحنحمددرتلمدد

باددُدالدراقدددرسيللوت زيددزلدروسدددرلرىلمددنل دددال لدال دداجرًىلرحدددرالتل

 لودراالتحار لدرد لدروحداقدىلمدنل بدللدرحنحمدىل لوتلتادبللدرطحدس 

ُّلدلورحيددرتلًددانلدرقطراددرتلدروخال ددىل لد لمثددلل ددذ لدالمددحسل مددنللت دد

رحرجددىل ددذدلدالمددللدردد لدراددًُالللدروسددرلرىدراحددُيرتلدراددالتحدجههددرل

ودرالتابلر ولاىلدالف رق لرذركلاع لدرُداعلرو ظدملمبدراسدتلدرشد رااىل

لت زيدددزلدرشددد رااىلودروشدددرس ىل  دددحلدردددُداعلودالاادددلدضلدرقرئدددللًدددع  

لويحسنلمدنلفادرئجلدروحد فدىلدرولتبطدىلًررحح ودىللودروسر رىل اا ز  

لمبددر اسدتلدرشددد رااىلو ددذركلفادددرئجلدرانواددىلدال اصدددرايىل لرددذركلادددع  

رىلودروشرس ىلدراال المنلدرولتنزدتلدال ر اىلرلحح وىل للودروسر

ويقحا ددرلدروجاوددعلدروددُفالوارمددىلدرنددرسل ددُلأاطدد لفاددرئجللاضددلل

تلرلوحد فرتلدرحنحماىل لو ر لدرهُ لمنلوسدللذركل حل ا ورالدال

با ر لفحعلجُيُلأولل قراىلدُيثىلرقادس لدروررادىلدر رمدىل لوذردكلمدنل

درابنالروبرا لدرحنملدرلىاُلاالبادس لدرودحدسالدروررادىلرلدُو  لل ال 

وفاجلانل ذ لدر ولاىلبتبرعلمجوحاىلمنلدراحجاهدرتلدرجُيدُ ليادس لل

لدروحد فددىلدراشددرس اىل ددالفددحعلمددنل درجوهددحسلوديادس للدرورراددىل ل  

 لد ادددلدحلمشدددرسيعلحاولادددرتلدروشدددرس ىلًحادددثليسددداطاعلدروحدطنددد

ودراصدددحي لالاهدددرل لوذردددكلد دددانرادلبرددد للدال ددداثورسدتلدروجاو ادددى

م ددرياللدراوحيددللدروحددُالودرواردددىلمددنل بددللدرحنحمددرتلو ددذدلدالمددلل

 ح ليحسنلويزيُلمنل  درل لدادس لدالمدحد لدالمدىلوىد رااىلدالادس ل

ل درورراى"

ل

 الجانب العمليلالمحور الرابع:

ل دددذدلدروحدددحسل ال دددىلأ سدددرولدرقسدددوانل ن  لاالول والثاااانييَاضدددوَّ

مخصصدددر ليادددُدالوتصدددواملمحد فدددىلدرودددحدطنلمدددنلأجدددللتقدددُيمل

ر رمدددىللسئددداسم لحمدددرتلذدتلطبا دددىلمررادددىلارمدددىلمحجدددبلًشدددنلل

درجوهحس لو المناحًىلًلغدىلارمدىلويوندنلدرحصدح لدراهدرلًسدهحرى ل

اااضونلب ابدرسلصدحىلالوداىلدربحدثل لوتاضدونللالثالثأمرلدرقسمل

ادللدرواخصصدانلمحد فىلدروحدطنلانرصللملئاىلروسراُ لدرقلدللغ

لدصدُدسدتلدروحد فدىلا لد لال لاهمل دذ لدرو لحمدرت ل دردلغملمدنلأ  

وبادُدالدرجهدرتلدران اذيدىلادالدرسدلطىلوتشدلاهرللد اصرل المنل

لانادددىلما دددرس لالاهدددرلادددالادددلضل درسدددلطىلدراشدددلي اىلواددد لأاطدددل 

دروحد فرتلدر رمى لباللبفَّبالمنلدرووننلبارا لدرصارغىلوبصدُدسلفسد ل

رلوحدطنلدر را لوغاللدرواخص لاال ذدلدروجر للمنهرلًحاثليونن

منلاهملمنحفرتهرلًشنلل هللوودو  لوارا لمرليادحر ل دذ لدروهودىل

جهددددرتلم انددددىلمثددددللمنظوددددرتلدروجاوددددعلدروددددُفالأولغال ددددرلمددددنل

لياملأصُدس رلمنل دروجوحارتلدرونرصل لرهذدلدالمل لباللبفَّباليجبلأ  

علدرود سددالالاهددرل بددللدرحنحمددرت للف هددرلت وددللالدد لأودد رللدرطددرً

دروبنالال لدرازدمهرلًاقُيمل ار درتهرلًررطليقدىلدرو هحمدىلرلجوهدحس ل

وتددعتالأ واددىلمحد فددىلدروددحدطنانلمددنل حفهددرلت طددالدر هددملدرلد دد ل

لتد للًهرلدروحد فىلال لدارتهم لدئرلطل  لدر ُيُ لدراالمنلدرووننلأ  

وذردددكلمدددنل دددال لتقدددُيملم لحمدددرتلدروحد فدددىلًشدددنلل دددهللويوندددنل

درقار دداى لدذلأف هددرلل لدراددبلأ ثددللمددنلم ظددملدرح ددرئ لرلوحد فددىدرحصددح

ردذركلي ودللدربردثدر لل ت ز لاهدمللأ بدللادنل ا ادىلأادس لدرودر لدر درو

والدد لوادد لم طاددرتلل2022الدد لباددُدالمحد فددىلدروددحدطنلر ددرول

مددنل ددال لل,لودراددالتنشددل2021وًارفددرتلدروحد فددىلدالتحرايددىلر ددرول

دربحدًىلدراالتنشع رلدرحنحمىلدر لد اىلرهذدلدرغدلضلادال دباللتاسدالل

تا لد لًرروحد فدىلمبسدطىلف رذلدولوصح للدرودحدطنانلبرد لم لحمدرتل

دالتحرايددددىلوت زيددددزلدرسار ددددىلدرورراددددىلدرحنحماددددىلًرتجددددر لدرشدددد رااىل

لتنددرو ل ددذدلدروحوددحعلمددنل ددال ل ودرحح وددىلدرو احدددىللرددذركلَ دداّاام 

لال:عتيل سوانلو ور

ل

 القسم االول

وياضدددونل دددذدلدرقسدددملدداارجدددرتلدرودددحدطنانلطبقدددرللورحيرتهدددرلمدددنل

لدرول ددزل دربارفددرتلدرورراددىلدروا لقددىلًددرلادللدروددررالدرحنددحمالوتَ اَّددان 

دروررا لوذركلمنل ال لمشرس اهملاالدرنقرشلددح لدادُدالدروحد فدىل

يسددهملاددالدودد رللدرطددرًعلدرود سددالرقحداددُلوم ددريالللمددرلدر رمددىل 

درش رااىل لودال داولدسلادالبجدلدللدراحسدانرتلالد لدرشد رااىلدروررادىل

و ذركلدروشرس ىلودروسرلرىلمدنل دال لدروشدرس ىلادالاولادىلبادُلدال

مددنلملدلددىلدرصددارغىلبردد لدران اددذلودرل رًددىلرددذركليونددنللدروحد فددى

ليسدر ملًو لحمدرتل ذدتلأ وادىلددح لدالداارجدرتلرلوجاوعلدروُفالأ  

لتدددا لبردد ل اددرسدتلذدتل ودلورحيددرتلدر رمددىلدراددالمددنلدروونددنلأ  

 : اعتيلوياضونل ذدلدرقسملمرطبا ىل ار اىلأ ثلل ح  ل

ًرداارجددرتلدروددحدطنانلمددنللدرخرصددىدددىلدروقالدال دداورسدتلل:لدوالل

 وددرللدرو لحمددرتلدرورراددىلدروا لقددىلًددرلادللدرحنددحمالودرول ددزلدروددررا

ل:[32] تاىدآلل(ل8-1 لدالىنر محو لاال

ل

ل

ل

ل

ل
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د لد اورس لتحُيدُلدداارجدرتلدرودحدطنلمدنلدرو لحمدرتلدروررادىلدرادال

درحنددحمالودرول ددزلدروددررالو ددالد دداورس لدرنالوفاددىللًددرلادلتا لدد ل

تحح لال لىلحلمبسطلروحد فىللبذتصوملمنل بللدرحنحمىللىمقالد

دروحدطنلوتحح لديضرلال لم لحمرتلدح ل طرارتلدرُورىلدروهودىل

 قطددرعلدرصددحىلودرا لدداملدر ددررالودربندد لدراحااددىلودرخددُمرتلدر رمددىل

 ررقطددرعلدرزسدادداللودرضددور لدالجاوددراالودرقطراددرتلدال دداثورسيى

ودرصددنراالو طددرعلدرسدداردىل لو نددركلوددونل ددلل طددرعلاددُالمددنل

مشلوعلودددُلودسدبلدالورحيدىللًر اارسيقحولدروحدطنللبذدرخارسدتل

ًررنسبىلدرابلمعلد اارسلدروحراظىلدرااليسننهرلاب ُلد اادرسلدروشدرسيعل

يقددحولًررضددغطلالدد ل سلدس ددر لرنددالت ددحالدال دداورس لمولددحل لدردد ل

وحدُا ل دذركلد ل دذ لدال داورس ليوندنلتصدنا هرلوًشدنللدروحراظىلدر

ل[ 32]االدر لمحداقىلدرحنحمىلالاهرلل ع الدحفظل ل

د لتصواملتلكلدال اورس لودروحداقدىلالاهدرلمدنل بدلل"ل̏ويلىلدربردثر 

لدروسددرلرىدرحنحمددىلواددالظددلل دد اهرلراحقادد لدرشدد رااىلودروشددرس ىلو

ودحدطنلمدنلودور لياُدالمحد فىلدروحدطنلاونل ال لذردكلياع دُلدر

دسددنلدالادللودرجددحا لرلخددُمرتلدر رمددىلمددنل بددللدرحنحمددىلوتحقادد ل

دالداارجرتلدر رمىل لوًدذركل داع ذلدرودىدلدتلدروررادىلودال اصدرايىل

ودالجاورااددىلدرونحدد لداليجددرًالو دداحظ لدرحنحمددىلًررثقددىلمددنل بددلل

محدطناهرلو ذركلدرود سرتلدرورراىلدرُورادىلدرنبدلىلو دذدليسدهملادال

ل" ادس لدرورراىلدر رمىلو يرا لى راااهردح وىلدال

ل

 القسم الثاني

دال اصددرايىلدرنرمنددىلوسدلللوياضددونلاددلضلمبسددطلرالاالدوددرتل

دروحد فدددىلوتح  دددرتلدرنودددحلدال اصدددرا لودراضدددخم لومدددرلدذدل رفددد ل

دروحد فىل اناجلانهرلارئهلأولاجزلومجوحعلدر رئُدتلومصُس ر ل

لًهرلبف درقلدرودر ل وديضرلمخصصرتلدالف رقلدرواوثللًررنا اىلدرااليَاامَّ

ولدر دددددرو لو دددددذركلدروبدددددراسدتلدرسار ددددداىلدرهرمدددددىلأ لدرزيدددددرادتلد

درنباددل لاددالداليددلدادتلدولديف ددرق  لوم لحمددرتلدددح للدالفخ روددرت

 ا اىلصارغىلدروحد فدىلوتن ادذ ر لو ار درتلدرحنحمدىلادال طرادرتل

ومددددنلل.محددددُا لمثددددللدرصددددحىلودرا لدددداملودرزسداددددىلودرصددددنراى  

الوددارتلمشددلوعلدالاالدوددرتلدراددالياضددونهرل ددذدلدرقسددملمددريلال:

نلًرالااودرالالد لابللدربردثمنل ل2022باُدالمحد فىلدروحدطنلر رول

و وددرلل2021ًارفدرتلوم لحمددرتلدروحد فددىلدالتحرايدىللرلحنحمددىلر ددرول

  (ل6ل-1 درجُدو لمبانلاالل

ل
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 ( يبين النفقات العامة 1جدول )

 المبلغ ) الف ديتار عراقي ( البند ت

 129.993.009.291لدجوررالدرن قرتلدر رمى )أ +ب( .1

ل 100.856.139.482لدجوررالدرن قرتلدرجرسيىلوتشوللأ -

ل90.559.139.482لف قرتلتشغالاىل-

ل1.261.000.000لف قرتلدربلدمجلدرخرصىل-

ل910.361.000.000لدروُيحفاىل-

ل29.136.869.809لدجوررالدرن قرتلدرلأ ورراىلوتشوللد -

ل531.000.000لف قرتلسأ ورراىل -

ل23.532.569.809لدرخزينىلدر رمىدالف رقلدال اثورس لمنلل -

ل4.573.300.000لدالف رقلدال اثورس لانلطلقلدرقلوضلدالجنباىل -

ل -
دالف رقلدال اثورس لانلطلقلدروصل لدر لد الوصلاال

لدرلداُينلودرلىاُ
ل500.000.000

ل[33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال لل*للللل

 

 

 ( يبين االيرادات العامة 2جدول ) 

 المبلغ ) الف دينار عراقي ( البند ت

 73.010.925.000لداليلدادتلدرن طاىلودرثلودتلدرو ُفاى 1

ل9.388.509.978لدرضلدئبلال لدرُ ح لودرثلودت 2

ل2.051.631.973لدرصلدئبلدرسل اىلوس حولدالفار  3

 1.924.984.170لدرل حو 4

ل1.150.000.000لدصىلدروحد فىلمنلدسًرحلدرقطرعلدر رو 5

ل841.201.078لداليلدادتلدراححيلاى 6

ل2.296.080.741لداليلدادتلدال لى 7

ل90.613.332.940 مجموع االيرادات الجارية

 2.546.621.544لمرراىلداليلدادتلدرلأس 8

 93.159.954.484لدجوررالداليلدادتلدروخططى

ل[33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال ل*لللللللللل

ل

 

دست رعلد  رسلدرن طلدر لد الدرذ ليبرعلاالدال حدقلدر رروادىلمدنلبَ ل

درد لل2021(لاوالسلانُلبادُداللدروحد فدىلادالمطلدعلادرول53 لدًىل 

االلمبان(لاوالسل دالمنل اوىلداليلدادتلدرن طاىلو ورل72د ثللمنل 

ل(ل ل3 درجُو ل
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 2022( يبين  العجز أو فائض الموازنة لعام  3جدول )

 المبلغ ) الف دينار عراقي ( البند ت

ل101.320.141.984لدجوررالداليلدادت = )أ+ب(1

 81.171.112.500لديلدادتلف طاى -أ 

ل20.149.029.484لديلدادتلغاللف طاى -ب 

ل129.993.009.291لمجوحعلدرن قرتلدر رمى = )أ+ب( 2

ل100.856.139.482لمجوحعلدرن قرتلدرجرسيى -أ

ل29.136.869.809لمرراىلمجوحعلدرن قرتلدرلأس -ب 

ل28.672.867.307لدجوررالدر جزلدروخطط 3

ل[33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال للللللل

 

 االتحادية إيرادات الموازنة من مجموع منهما كل ونسبة نفطية والغير النفطية اإليرادات ( يبين تقرير 4جدول )

 81.171.112.500 مجموع اإليرادات النفطية

ل20.149.029.484 نفطيةالمجموع اإليرادات غير 

 101.320.141.984 مجموع اإليرادات النفطية وغير النفطية

ل%ل 80 نسبة اإليرادات النفطية من مجموع االيرادات

ل%ل20 االيرادات الغير نفطية من مجموع االيراداتنسبة 

ل%ل100 نسبة مجوع اإليرادات

 [33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال ل*لللل

 

 خامسا : التمويل لسد الفجوة المالية ) العجز (

لدر جزلدرحرصللغرربرلمدرليغطد لمدنلدردحال لدروررادىلدرادالتاحقد لل ب َّ

منلدرزيرا لاالد د رسلًادعلدردن طلأول يدرا لصدراسدتبل لأولمدنل دال ل

دال الدضلدرُد لالودرخرسجال لوديضرلمنلدرنقُلدروُوسلادالدسدردل

لل (ل5 درجُو للل ورلمبانلااو دس لدرورراىلدالتحرايىلو

 

 ( يبين التمويل لسد الفجوة المالية ) العجز ( 5جدول ) 

 المبلغ ) الف دينار عراقي ( الجهة المقرضة او الممولة ت

 5.649.409.860ل صملدحدالتلدرخزينىلرُىلدربنكلدرول ز لدر لد ا  .1

ل1000.000.000لدرلصاُلدروُوسرُىلو دس لدرورراىلدالتحرايى  .2

ل500.000.000ل لوضلدروصرس لدرحنحماىللدر لد اى  .3

ل8.500.000.000لدرسنُدتلدرحطناى  .4

ل1.750.000.000ل لضلدربنكلدرُورالراوحيللدر جزلدروررا  .5

ل5.950.000.000ل لضلصنُوقلدرنقُلدرُورالراوحيللدر جزلدروررا  .6

ل26.100.000ل لضلدرصنُوقلدرس حا لرلانواى  .7

ل217.500.000لدربليطرفاىلراوحيللمشرسيعلدربن لدراحااىلUKEF لضلمد سىلوور لدرصراسدتل  .8

ل750.157.447ل لضلدرح ررىلدرارًرفاىلرلا رو لدرُورالراوحيللدر جز  .9

ل58.000.000لدرارًرفالJBIC لضل  .10
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 600.300.000ل لضلدربنكلدرُورال/لمشرسيع  .11

ل145.000.000لدرنحس لدولًضورفابدال الدضلمنلًنكلدال االدالودراصُيلل  .12

ل72.500.000ل لضلو ررىلدرا رو لدالمنالودرُارعلدالمليناى  .13

ل145.000.000ل لوضلًضورفىلمح سرتلدرصراسدتلدرُوراىلرشلدللدال لحىلودالااُ   .14

ل87.000.000لدال الدضلمنلدرحنحمىلدر لفساىلودرح ررىلدر لفساىلرلانواى  .15

ل101.500.000لدالرورفالKFW لضلًنكل  .16

ل87.000.000لدرسحيُيىلEKNدال الدضلمنلدربنحكلدالجنباىلًضورفىل  .17

ل1.138.250.000ل/لمشرسيعلJICAدال الدضلمنلدرح ررىلدرارًرفاىل  .18

ل145.000.000ل لضلمد سىلدرصراسدتلدالرورفاى  .19

ل145.000.000ل لوضلمشرسيعلدرصارفىلرح دس لدرنهلًرللًضورفىلمد سىلدرصراسدتلدرُوراى  .20

ل87.000.000لدال الدضلمنلدرصنُوقلدرنحياالرلانواىلدال اصرايى  .21

ل174.000.000لراوحيللو دس لدرنهلًرللUKEFدال الدضلمنلو ررىلدرصراسدتلدربليطرفاىل  .22

ل7.250.000ل لضلدرصنُوقلدرُورالرلانواىلدرزسدااى  .23

لIDB 31.250.000 لضلدربنكلدال المالرلاواىل  .24

لSINO 1.015.000.000ل-ل  SURدرقلضلدرصانال  .25

ل290.000.000ل لضلدروصل لدر لد الرلاجرس لراوحيللمشرسيعلو دس لدرنهلًرل  .26

 28.672.867.307لدروجوحعلدرنلالرلقلوضلودراوحيللراغطاىلدر جز

ل[33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال ل*لللللللل

 

وددونلدراخصاصددرتلدرورراددىلرلن قددرتلدرحر وددىل نددركلتح يددعل

روبدددررللدربطر ددددىلدراوحينادددىلولىددددلدللدلاويدددىلولااددددملىددددلدلل

ادداللمبددانمحصددحرالدرحنطددىلودرشددلبلود دداالدالدرطر ددىلو وددرل

ل(ل ل6 درجُو ل

 

 يبين توزيع النفقات الحاكمة( 6) جدول 

 حصة اقليم كردستان االعتماد المخصص المفردات ت

ل100.716.853 794.923.858ل(فظرولدراح يعلدر رول لدربطر ىلدراوحيناىل 1

 170.969.966 1.394.407.783لدلاويى 2

 422.624.097 3.335.628.234لااملىلدللمحصحرالدرحنطىلودرشلب 3

 218.344.189 1.723.316.412لب االدالدرطر ى 4

 [33]دروصُسل:لدربردثر لًرالااورالال لل*للللللل

 

البنااااى التحيااااة  : -: المشاااااريع االسااااتثمارية والخدميااااة: ثامنااااا 

  دينار عراقي ( 189.337.646.617)

الد لدفشدرللوتع ادللل2021تس  لدرحنحمىلومنل ال لمحد فدىلادرول

لل ل حكلودروحصللودرلمرا لل–ًغُدالاُالمنلدرطلقلاالمحراظرتل

أردد لل90مشدلوعلتطدحيللمُيندىلدرصددُسلدردذ ليحادح لالد لو دذركل

ديضرلودونل طدطلوودُ ل نناى لدرذ ل ا ررجلمشنلىللدر شحدئارت 

ر ددددُالمددددنلدرحنحمددددىلتع اددددللودفشددددرللمشددددرسيعلدرواددددر لودروجددددرس ل

دروحراظددرتل وشددلوعلتحلاددىلمددرللدربصددل لومشددلوعلمجددرس لًرًددلل

 دذركللتسد  لدرحنحمدىلدرد لتع ادلل طدرعلدرسدورو ل لوومشلوعلمرلل

درطر ددىلدرنهلًرئاددىلوذرددكلمددنل ددال لتع اددللوبفشددرللمحطددرتلدراحراددُل

لو ورليعتال:

مشدددلوعلوتع ادددللمحطدددىلود دددطللمشدددلوعلد ودددر لمحطدددىلدالفبدددرس

درحلدسيددىلومشددلوعلتححيددللمحطددرتلدرددُوس لدربسدداطىلدردد لدرددُوس ل

ودرحبرفادددىلرقطدددرعلدرول بدددىلومشدددلوعلد ددداثورس لادددالمُيندددىلدر دددرول

درنهلًددرللومشددلوعلتع اددللوصددارفىلتشددغاللمحطددرتلترً ددىلرددح دس ل

ل [33]لدرنهلًرللومشلوعلدرُوس لدرول بىلروحطىلدرسورو 
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 ( دينار عراقي848.106.223.903قطاع الصحة : ) -

وونل طىلدرحنحمدىلرلنهدحضلًررقطدرعلدرصدحالاعف هدرلت ودللالد ل 

داددرا لتع اددللوبفشددرللدروساشدد ارتلودرولد ددزلدرصددحاىل لوتجهاز ددرل

درطبادىللدروال رتتحاالللاضاللانًعدُ لدالجهز لدرطباىلدرواطحس ل

ودرود لىل ورلتَمَّلسصُلمبللليزيُلانلتليلاح لاينرسلردح دس لل لدرن ح

رشدددلدللدلاويدددىلل2021درصدددحىلودددونلدروحد فدددىلدالتحرايدددىلر دددرول

ودروسالزمرتلدرطباى" لومنلدروشرسيعلدراالت وللال لبفجر  درل دال

مشددلوعللبفشددرللمساشدد  لدرلماثددىلدرجوهددحس لمشددلوعلل:  ددرالتا

فانددحىلمشددلوعلبفشددرللبفشددرللدروساشدد  لدرجوهددحس لاددالمحراظددىل

مساشدد  لاددالفرداددىلدرناددلل/لمحراظددىلًرًددللمشددلوعلبفشددرللمل ددزل

ل   [33]لدر لحجىلرجلددىلدرقلب

( 1.073.703125.621التعلاايم العااالي :الموازنااة االجماليااة ) - 

 دينار عراقي

ل762 142 628 071 1وتاندددح لمحد فدددىلدرا لددداملدر دددررالمدددنل   

محد فددىلد دداثورسيىلوتاطلددعل(لل85 982 074 2محد فددىلجرسيددىلو ل

مدنل دال ل درحنحمدىلادال د اهرليادرا لتع ادللل طدرعلدرا لداملدر دررا

للدروحراظرتد ور لوتع اللوًنرللدروشرسيعلدرجرم اىلاالاُالمنل

 ( دينار عراقي577.176.546.298القطاع الصناعي : )  -

تسدد  لدرحنحمددىلدر لد اددىلدردد لااددملمحد فددىلدر ددرولدرحددررالرلقطددرعل

درصنراالاالدر دلدق لابدللجولدىلمدنلدراحجهدرتل"لتضدون لسصدُل

دروبدررللدرورراددىلرلانوادىلدرصددنرااى لودراخ ادد لمدنلدلابددرللودرددلوتانل

الدد لدروسدداثولينلاددال ددذدلدرقطددرعل لاددال ددباللتسددهاللاولاددىلفقددلل

ر لدربلدُ لودردُاملردح دس لدرصدنراىلدرصنرارتلدرواقُمىلودرواطحس لد

منلوونلتحجهرتللرهرلأيضررا  اللاوللدرونشيتلدرصنرااىلدرارً ىل

درحنحمىلرُاملدرقطرعلدرصنراال حلدرس المنلدجدللت  ادللدروبدراس ل

درصنرااىلًشنللمثوللوال لاُ لمساحيرت لوديضرلدراخ ا لدرنبادلل

بلًعفشدرللرشلوطلدراوحيل لولولوس لتذراللدر قبدرتلدمدرولمدنليلغد

دروشددرسيعلدرصددنرااى لودرزيددرا لرلاسددهاالتلومبددررللدراوحيددللودوريددىل

ل [33]دروساثولين"ل

 ( دينار عراقي 66.198.874.183القطاع الزراعي :  ) - 

اددال دد الدرحنحمددىلراطددحيللدرقطددرعلدرزسداددالودراقلاددللمددنلدربطررددىل

مرئدىلملادح لايندـرسلبرد لو دس لدرزسدادـىللاعفهرل صص لمبللل ال 

 لردددُاملدرقطدددرعل2021مدددـنلدداارطادددرتلدرطدددحدس لرلسدددنىلدروررادددـىلل

مرلمخص لادالدروحد فدىللاضاللاندرزسداالودراقلاـللمنلدربطررىل

در رمىلديضرلتس  لدرحنحمىلومنلوونلدرخططلدروساقبلاىلرلنهدحضل

رعلدرحادح ل لًررحد علدرزسداال يرا لدراخصاصرتلدرورراىلرهدذدلدرقطد

وذركلمنلأجللتشجاعلدروناجرتلدرزسداادىلدرحطنادىل لودرداخل لمدنل

ل دذدلدالمدللالليدعتالاقدطلمدنل دراب اىلدرغذدئاىلرُو لدرجحدس لرذركلادع  

 ال ل يرا لدراخصاصرتلدرورراىلوأف ورليحار لبر لدرا رو لدروشالكل

ل [33]ًانلدروزدساانلودرحنحمىلودروحدطنل

(  882.421.128.191زنااة االجماليااة )قطاااع التربيااة : الموا -

 دينار عراقي

وتانح لمدنلمحد فدىل طدرعلدرالًادىلمدنلمحد فدىللجرسيدىلمقدُدس رل ل 

(ل لومحد فددددددددددىلد ددددددددددداثورسيىلمقدددددددددددُدس رلل191 128 416 882

(ل ودفطال ددرلمددنلدددلللدرحنحمددىلدالتحرايددىلالدد للل000 000 5 

اوحولتع الل طرعلدرالًاىلاهالتس  لدفشرللاشل لدال لمُس ىلاال

دروحراظرتللو حلمشلوعلس ملوددُلدرخرللًبنرللدالًنادىلدروُس داىل

ملاددح لاوالسل ودددرلتدددملل600وتددملصدددل لمبدددررللمرراددىلتقدددُسلًنحدددحل

ملارسدتلاينرسلمنل بللو دس لدروررادىلبرد لمُيليدىلل3تخصا لمبللل

منلمُيليرتلتلًاىلدروحراظرتل دروثن  لدرُيحدفاى لذ ل رس لماسر  ل

راع اددللوصددارفىلدروددُدسس لوىددلدللدرددلدالتلًرًددل لصددالحلدرددُين(ل

ل [33] دروُس اىلمنلدداارطالدرطحدس لرلسنىلدرورراىلدرحرراى

  الضمان االجتماعي - 

وونلدرخططلدروساقبلاىلرلحنحمىل حلدرس الراقُيملدرُاملرصدنُوقل 

درضور لدالجاوراالوذردكلادال دباللبف درشلدرحرردىلدرو رىداىلردذو ل

در قال لمنلدروجاوعلو ذركلتقدُيملدردُاملدرُ للدروحُوالمنلدرطبقرتل

رذو لدالداارجرتلدرخرصدىلوذردكلمدنل دال لتقدُيملدرخدُمرتلدرطبادىل

دروجرفاددىلاددالدروساشدد ارتلودرولد ددزلدرصددحاىل و ددُلدالندد لو دس ل

أرد لل500برد لل400در وللودرشدو لدالجاوراادىلت لدنلىدوحرهرلمدنل

لدسلمحد فدىلمسا اُلمنلدارفرتلىبنىلدرحوريىلدالجاورااىلاالدر لد 

در رولدرحررالوأيضرلااحد لًدردلدراقدُيملالد لدرا ااندرتلًصد ىلاقدُ(ل

اال ا ىلدرحوريىلدالجاورااىلًبغُدالودروحراظرتلتح لانحد لًرددثل

ل [33]لدجاوراا

 ددب لالوددبلمددنلدرجددُدو ل ددحلد لمشددلوعللمددر"يسدداناجلدربردثددر ل

مبراس لمحد فىلدرودحدطنل دالمبدراس لارروادىلغادللمسدبح ىلدراطباد ل

محلارل لردذركليجدبلد لتسد  لدرحنحمدىلراطباقهدرل لوذردكلمدنل دال ل

دىددددلدكلدرود سددددرتلدروجاو اددددىلدرو ناددددىلًددددررحقحقلدال اصددددرايىل

ينوددنلدرهددُ لدال ددرسلمددنلدالاصددرحلاددنلدربنددحاللبذودالجاورااددىل 

روهوىلاالدروحد فىلدر رمىلراحوا لدر ال ىلودرلًطلمرًانلداليلدادتللد

ودروصلوارتلوارالادىلدالف درقل رصدىلًررنسدبىلرلخدُمرتلدردالتودسل

دار لدروحدطنلدربسداطل لااطباقهدرلي دُل  دز لفحاادىل بادل لادالمجدر ل

ت زيددزلدالمل زيددىلوتل ددا ل ددامللدروشددرس ىلدر رالددىلرلوددحدطنانلاددال

رزيدرا لليسهملاالدرحُلمنلاولارتلدر سرالو ذركدرقلدس لاولاىلصنعل

ل "درل رًىلدرش باىلدر رمىل

ل
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........تأثري إعداد  –ستار و غنام   مجلة كلية الكوت الجامعة  2022آب   
  عدد خاص لبحوث المـؤتـمـر العلمي الخامس الدولي للعلوم االدارية واالقتصادية "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  للفرتة من   26 – 27  آذار  2022 

 
 القسم الثالث : الدراسة الميدانية

دالطرسلدرنظل لرلُسد ىلدرواُدفادىلدراداليقدحولًهدرللدرقسمياضونل ذدلل

لتال:دربردثر لوتاضونلدآل

 : اهداف الدراسة الميدانية  1

درنارئجلدراالتحصدللبراهدرلتهُ ل ذ لدرُسد ىلبر لد ابرسلمُىلصحىل

دربردثددر لمددنل ددال لدرُسد ددىلدرنظليددىل لوذرددكلمددنل ددال لد ابددرسل

للت  اددلللئاسدددر لودداىلدر ىلرلبحددثلودراددالتددن لالدد لمددريلال:ل ب َّ

أ لحدلدروحد فىلدرو احدىليدحاللم لحمدرتلمررادىلوغادللمررادىلتوندنل

منلدرحصح لبر ل ططلدرسلطىلدران اذيىلوملد بىلاولهرل لدروحدطنانل

لتحقاقبلًرر  دللوذردكلمدنل و ذركلبمنرفاىلمقرسفىلمرل حلمخططلًورلتَمَّ

لدالااودرالادالجودعلدربارفدرتلأجللتحقا لدح وىلدالادس لدروررادى(  لتَدمَّ

دالوراىلاالدرُسد ىلدرواُدفاىلال لد لحدلدال ابرفىل لدال اقصرلل(ل ل

 لتصواملدرقرئودىلدروا لقدىلًرال اقصدرللرجودعلدربارفدرتلوذركلمنل ال

مدحدطنلل50منلاانىلدربحثلدرواوثلىلًرروحدطنانلودراالىدول لالد ل

منلدالدالدر انىلوتشاوللال ل راىلدال ررابلراغطاىلدردُوسلدرادع ال ل

ياُدالدروحد فىلدرو احدىلال لدح وىلدرحدُدتلدرحنحمادىلدر لد ادىل

ادداللمبددان وددرللر ددال مقاددرسلرانددلدتل(دروقاددرسلدرخولد ددا ور وتددمل

لجدُو دروباندىلادالدروالدد لرقجرًىلالد لدراسدرؤالتلل(لل7درجُو ل 

ل (3 ل2 ل1 

 

 ( يبين درجات االستجابة 7جدول )ال

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما

5 4 3 2 1 

 دروصُسل:لدربردثر ل*

ل

 : اثبات صحة فرضية البحث 2

لدر بدرسدتلنتائج المتغياراالول : الشافافية لدرنادرئجلدرظدر ل لأ   :لتابداَّن 

ًشددنللاددرولماجهددىلفحددحلدت دد لرنددح لأغلددبلدالفحلداددرتلدرو ارسيددىل

 70.2وونلدُوالدلو رطلدرحسرًاىل لااورلتالدوحلدرنسبىلدرو حيىل 

الد لدراسدرؤالتلادال(لأ لًو ن ل نركلتقرسدلادالدالجرًدىلل83.6 –

االدرجدُو للمبانودتخرذلدرقلدسل ورل(لل1درولح لدروبانلاالدرجُو ل 

  (9 لودرجُو ل ل(8 

ل

 للمتغير االول من مرتكزات الحوكمةاتجاه العينة  –النسبة المئوية -اإلنحراف المعياري–يبين الوسط الحسابي  (8جدول )ال

 الفقرات
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

 تماما

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اتجاه العينة النسبة المئوية

 محدا  75.6 1.33 3.78 49 5 4 8 12 20 1

 محدا  78.8 1.33 3.94 49 6 0 9 10 24 2

 محريُ 63.6 1.26 3.18 49 5 10 15 9 10 3

 محريُ 67.4 1.48 3.37 49 6 13 4 9 17 4

 محدا  83.6 1.37 4.18 49 2 10 0 2 35 5

 محدا  80.4 1.32 4.02 49 1 12 0 8 28 6

 محريُ 58.8 1.2 2.94 49 4 19 8 12 6 7

 محدا  70.2 1.5 3.51 49 9 2 13 5 20 8

 محريُ 54.2 1.25 2.71 49 9 17 5 15 3 9

 محدا لجُد 91.8 0.86 4.59 49 0 3 3 5 38 10

ل*دروصُسل:لدربردثر لمنل ال لتحلاللدربارفرتل
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........تأثري إعداد  –ستار و غنام   مجلة كلية الكوت الجامعة  2022آب   
  عدد خاص لبحوث المـؤتـمـر العلمي الخامس الدولي للعلوم االدارية واالقتصادية "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  للفرتة من   26 – 27  آذار  2022 

 
 ( يبين المتوسط العام للمحور ككل 9جدول )ال

 اتجاه العينة النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتوسط  العام

لدت  ل4 72ل41 1ل62 3 للمحور ككل

 منل ال لتحلاللدربارفرتلدروصُسل:لدربردثر ل*ل

ل

لدر بدرسدتللنتائج المتغير الثاني لدرنارئجلدرظر ل لأ   :لدروشرس ىل:تاباَّن 

ًشددنللاددرولماجهددىلفحددحلدت دد لرنددح لأغلددبلدالفحلداددرتلدرو ارسيددىل

 – 71و حيىل وونلدُوالدلو رطلدرحسرًاىل لااورلتالدوحلدرنسبىلدر

أ لًو ندد ل نددركلتقددرسدلاددالدالجرًددىلالدد لدراسددرؤالتلاددال(لل79.6

االدرجدُو للمبانودتخرذلدرقلدسل ورل(لل2درولح لدروبانلاالدرجُو ل 

  (11ودرجُو ل ل(ل10 

ل

 اتجاه العينة للمتغير الثاني من مرتكزات الحوكمة –النسبة المئوية -االنحراف المعياري–( يبين الوسط الحسابي 10جدول )

 الفقرات
اتفق 

 تماما
 محايد اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تماما

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اتجاه العينة النسبة المئوية

 محدا  76.4 1.24 3.82 49 4 4 7 16 18 1

 محدا  79.6 1.25 3.98 49 4 3 6 13 23 2

 محريُ 65.8 1.26 3.29 49 4 10 15 8 12 3

 محريُ 65.8 1.5 3.29 49 7 13 4 9 16 4

 محدا لجُد 85.4 1.34 4.27 49 3 7 0 3 36 5

 محدا  76.4 1.45 3.82 49 6 5 6 7 25 6

 محريُ 58.8 1.35 2.94 49 9 12 8 13 7 7

 محدا  74.2 1.4 3.71 49 6 3 12 6 22 8

 محريُ 58 1.22 2.9 49 6 17 6 16 4 9

 محدا  71 1.33 3.55 49 4 10 5 15 15 10

لمنل ال لتحلاللدربارفرتدروصُسل:لدربردثر ل*

 

 ( يبين المتوسط العام للمحور ككل 11جدول )

 اتجاه العينة النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتوسط  العام

لدت  ل71.2ل4 1 3.56 للمحور ككل

    دربردثر لمنل ال لتحلاللدربارفرت*دروصُسل:ل 

 

لدرنارئجلدرظر ل لد لدر بدرسدتلًشدنللادروللنتائج المتغير الثالث: تاباَّن 

ماجهدىلفحدحلدت دد لرندح لأغلددبلدالفحلدادرتلدرو ارسيددىلودونلدددُوال

أ ل(لل78.4 – 71دالو رطلدرحسرًاىل لااورلتالدوحلدرنسدبىلدرو حيدىل 

ًو ن ل نركلتقرسدلاالدالجرًىلالد لدراسدرؤالتلادالدرولحد لدروبدانل

(لل12و وددرلمبددانلاددالدرجددُو ل للودتخددرذلدرقددلدس(لل3اددالدرجددُو ل 

 ( ل13ودرجُو ل 

 

 للمتغير الثالث من مرتكزات الحوكمةاتجاه العينة  –النسبة المئوية -االحراف المعياري–( يبين الوسط الحسابي 12جدول )

 الفقرات
اتفق 

 تماما
 محايد اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تماما

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اتجاه العينة النسبة المئوية

 محدا  74.6 1.26 3.73 49 4 5 8 15 17 1

 محدا  78.4 1.18 3.92 49 3 3 9 14 20 2
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 محريُ 67.4 1.24 3.37 49 4 9 12 13 11 3

 محريُ 65.8 1.47 3.29 49 7 12 5 10 15 4

 محدا لجُد 84.4 1.33 4.22 49 3 7 0 5 34 5

 محدا  71 1.47 3.55 49 6 9 6 8 20 6

 محريُ 60 1.34 3 49 8 12 9 12 8 7

 محدا  74.6 1.34 3.73 49 5 3 13 7 21 8

 محريُ 58 1.25 2.9 49 7 16 5 17 4 9

لمحدا لجُد 88.2 1.05 4.41 49 0 6 3 5 35 10

لدروصُسل:لدربردثر لمنل ال لتحلاللدربارفرت

 

 ( يبين المتوسط العام للمحور ككل 13جدول )

 اتجاه العينة النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتوسط  العام

لدت  ل2 72ل38 1ل61 3 للمحور ككل

 منل ال لتحلاللدربارفرتلدروصُسل:لدربردثر *للللل

ل

رقُلالدةلدربردثر لمنلدتجدر لً دهلدالجرًدرتلفحدحلدرحادرالدولادُول"ل

د ُلد ل نركل لللاالاُولاالاُولدرو لاىلدرارمىلًو هدحوللمردالت رقل

دروحد فىلدرو احدىلمنل بللً هلدروحدطنانلو ذدليدُ لالد لود  ل

درجهُلدالاالمالرلاحااىلانل ذدلدرو هحولمنل ال لاقدُلدرندُودتلدول

ل "و رئللدالاالولدولمنل ال لمنظورتلدروجاوعلدروُفا

لدراحصددللمدد" نلداددثلباددُدالمحد فددىلومددنل ددال لدرناددرئجلدراددالتَددمَّ

لدراحصللبراهدرل دروحدطنلدرو احدىل ملد ابرسلفارئجلدال اقصرللدراالتَمَّ

مددنل ددال لدراحلاددللدالدصددرئالتحصددللدربردثددر لبردد لد بددرتلالودداىل

للت  اددللأ ددلحدلدروحد فددىلدرو احدددىليددحاللدربحددثلودراددالتددن ل  أ  

منلدرحصح لبر ل ططلدروحدطنانلم لحمرتلمرراىلوغاللمرراىلتوننل

درسددلطىلدران اذيددىلوملد بددىلاولهددرل لو ددذركلبمنرفاددىلمقرسفددىلمددرل ددحل

لتحقاقبلًرر  دللوذردكلمدنلدجدللتحقاد لدح ودىلديادس ل مخططلًورلتَمَّ

لد ابدددرسلمنحفددددرتلدرواغادددللدراددددرًعلودرادددالتاضددددونللبذدروررادددى(ل تَددددمَّ

درولتنزدتلدال ر داىلرحح ودىلدالادس لدروررادىلدر رمدىلو دالدرشد رااىل

لل "رىلسرودروشرس ىلودرو

 

 المحور الخامس 

 االستنتاجات والتوصيات 

دِلَسل دذدلدروحدحسلر دلضلدال دانارجرتلودراحصدارتلدرادالتحصدلل  ا

ل لوذدتلصلىلًوحوحعلدربحثلو رالتال:ردراهرلدربردث

 اوال : االستنتاجات

د لدتبدرعلمبدراس لدروحد فدىلدرو احدددىل دح ليحسدنلمدنلىدد رااىل  1

يوالددكلدر ددلدقلدالمنرفددرتلدرووننددىللبذدروحد فددىلدر رمددىلرلُورددىل

را  الل ذ لدروبدراس لوذردكلمدنل دال لدرقادرولًخطدحدتلدجلدئادىل

الًُلمنهرلمنلفشللرلبار لدراوهاُ لرلوحد فدىلودراقدرسيللدرسدنحيىل

وتقرسيللدرولدج ىلودرنص ل نحيىلوتقليللفهريىلدرسنىلوتقليلل

 درولدج ىل ل

ح لي ودللد لدرخدحضلادالتجلًدىلدادُدالمحد فدىلدرودحدطنلل د  2

الدد لد ددالجرعلل قددىلدروددحدطنلًررحظا ددىلدال اصددرايىلوصددنرعل

درقلدسلودراع ُلمنلدادس لدروحدساللدرورراىلدر رمىلًن درل لوا ررادىل

يدا لبرد للمرو يرا لدرثقىلاالدرو لحمرتلدراالًاملدرنش لانهرل

  دتخرذلدرقلدسدتلدر قالفاىلمنل بللأصحردلدروصلحى

محد فاهدرلدرو احددى ل دح لي طاهدرلبَ لباُدالدرحنحمدىلرح درئ ل  3

در لصددددىليًددددالرلدرجوهددددحسلًنا اددددىلجوددددعلدروددددحدسالدر رمددددىل

تهرلراحسانلدارتهمل لو ذركلدًحددلدالف رقلدر رمىلد لد ا ورالو

 ذدلدالًالرلودالتصر لينح لأ ثللارالاىلانُمرلتنظللدرحنحمىل

االأفحدعلم انىلمنلدرو لحمرتلدرااليليُلدرجوهحسلسؤياهرلانُل

  ىل ذ لدرح رئ ملدج 

بَ لمورس ىلدروشرس ىلدر  رردىلرلودحدطنانل دح ليحردُلودغحطرل  4

ال للدرحنحمىل ح ليُاعلبر لتحسانلدربنرللدرخرللرلوحد فدىل

وتحسانل دُس لدرحح ودى ويوننلروبدراسدتلدروجاودعلدرودُفالد ل

 .تنج لاالمسرلرىلدرحنحمرتلانلبادستهرلرألمحد لدر رمى

لدرددنق لاددالم لحمددرتلدروحد فددىل  5 در رمددىلرلُورددىلدددح لً ددهلأ  

 ددُس لدرحنحمددىلادداللاددادفشددطاهرلدرورراددىليونددنلأ لتددد للًشددُ ل

  تحقا لأ ُداهرلدرورراىلودرسار ى
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د لمددنلد ددبردلداابددرسلىدد رااىلدروحد فددىلدر رمددىلرلُورددىل ددُارل  6

رىللملغحًرلًهرل ل حلفااجىلراحقاقهرلدر ُيُلمنلدال ُد ل رروسر

  نزد ىلودرشوحراىلودرثقىلودرجحا ودر

تسر ملدروحد فىلدراشرس اىلادالدرحدُلمدنلدر قدللوتحسدانلفحاادىل  7

درحنددمل لوذرددكلمددنل ددال لتطددحيللدروحد فددىلدر رمددىلرلُورددىلمددنل

  داثلدرقلدسدتلدروا لقىلًونر لوجحالدروحدسالو ا اىلدف ر هر

أ لدروشددرس ىلدر رمددىلودرشدد رااىليونددنلأ لتسددهللمددنلدروشددرس ىل  8

 ددُ لاددالدروحد فددىل لدرودر رالددىلودربنددرل لرصددارغىلدرو لحمددرتل

درادداليونددنلد لتسددراُلدرها ددرتلدرانظاواددىلالدد لدرددا لملًطددلقلو

تدا لبر ل دلدسدتلتنظاوادىلأاضدللو دذركلت زيز درلرلشدلااىل

  ىلرلقلدسدتلدرانظاواىلودرونظورتدرُيوقلدطا

 

 ثانيا : التوصيات 

ودلوس لداددرا لدرنظدللً لسدد ىلدروحد فددىلدر رمدىلرلبلددُلوتححيلهددرل  1

اُايددىلمبهوددىلبردد لدس ددرولتقرًلهددرلدال ددُد لمددنلمجددلالماحدراددىل

لتاوادزلدرندحدتجللًودلاو ادتلد اصدرايىلدرانوحيىلدرحدوحىل لوأ  

  ودجاورااىلو ار اى

درسد الرزيدرا لىدوحراىلدروقالددرتلادالدروحد فدىلدراقُيليدىلاددال  2

در ُيددُلمددنلدروجددرالتلمددنل ددال لت  اددللدروشددرس ىلرلوددحدطنانل

  ومنظورتلدروجاوعلدروُفا

اللدرجهددحالرلجهددرتلدر رالددىلًشددنللفشددطلوادئددملالًددُلمددنلتظددر  3

راحسددانلمبددُألدرشدد رااىلاددالدروحد فددىلدر رمددىلمددنل ددال لدتبددرعل

 ل درخطحدتلدالصالداىلالفظوىلدروحد فى

لتسلطلدرحوالتلدراالتنظوهرلمنظودرتلدروجاودعلدرودُفال  4 الًُلأ  

درضحللال لدقاقىلأ لتنح لدرحنحمىلملزمدىلًإترددىلم لحمدرتل

 .درحصح لبراهرلمنل بللدروحدطنانلدروحد فىلوبمنرفاى

د لدرش رااىلدرورراىلودُ رلغالل راادىلراندح لدروحد فدىلم احددىل  5

دذلالًددُلمددنلمشددرس ىلدروددحدطنانلودروجاوددعلاددالاولاددرتلداددُدال

 ل درجهرتلدرحنحماىلمسرلرىدروحد فىلو

درا زيددزلرددحاالدروددحدطنانل وسدداخُمانلرو لحمددرتلدروحد فددىل  6

رشدد رااىلدروحد فددىل لو ددذركلتها ددىلوت زيددزلدفابددر هملواهوهددمل

  دروسرلرىدرونرخلدروالئملرلوشرس ىلودرونر شىلو
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 المالحق 

 ( يبين االستبانة للمتغير االول : الشفافية 1جدول )

 ال اتفق تماما الاتفق محايد اتفق اتفق تماما االسئلة ت

1.  
د لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتض الدرثقىلودر ُدرىلرلجهىلدرحنحماىلدرونظوىل

لرلوحد فى
20 12 8 4 5 

2.  
در سرالوت ز لمنلمسراُ لد لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتسراُلاالمحرسًىل

لدرحنحمى
24 10 9 0 6 

3.  
د لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتسر ملاالتحقا لدداارجرتلدروحدطنانلاال

لدرحصح لال لدرو لحمرتلدرااليحارجحفهرلمنل ال لالضلو رئ لدروحد فى
10 9 15 10 5 

4.  
د لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلت ز لوتسر ملاالت  اللوتطحيللدرارتلفشلل

لو رئ لدروحد فىلدر رمىلرلوحدطنان
17 9 4 13 6 

5.  

تسر ملى رااىلدروحد فىلدرو احدىلاالالضلدر ُيُلمنلو رئ لدروحد فىلدر رمىل

رلُورىلوتحُيُلداليلدادتلومصراسلدرحصح لالاهرلو ذركلتحُيُلدًحددل

لدالف رقلدر رو

35 2 0 10 2 

6.  
دالااورالدرو لطلال لد لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتونعلدرونظوانلمنل

لدراقناىلدر لواىلاقطلود اب رالدال ررابلدرو ارسيى
28 8 0 12 1 

7.  

 وأادللدالادس للد لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتحسنلمنلاولاىلصنعلدرقلدس

درورراىلدر رمىلوأ لدست رعلى رااىلدروحد فىلتلتبطلً جزلأ للاالدروحد فىل

لو  هلدرُينلدر رو

6 12 8 19 4 

8.  
ى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتسر ملاال ُلدرثغلدتلدروا لقىلً هملدرونظوانلد ل

لرطبا ىلدروشر للودرنش لانلدرا صاالتلدر رمى
20 5 13 2 9 

9.  
تسر ملى رااىلدروحد فىلدرو احدىلاالت زيزلداسدكلدروحدطنانلرلقلدسدتل

لدرحنحماى
3 15 5 17 9 

10.  
جُيُ لراح اعلفطرقلدرشوحراىلد لى رااىلدروحد فىلدرو احدىلتحاللدمنرفارتل

لودروشرس ىلاالدروساقبللاالداُدالدروحد فرتلدرو احدى
38 5 3 3 0 

 ( يبين االستبانة للمتغير الثاني : المشاركة 2جدول ) 

 ال اتفق تماما الاتفق محايد اتفق اتفق تماما االسئلة ت

ل .1
لد لمشرس ىلدروحدطنانلاالداُدالدروحد فىلدرو احدىلي ز لمنلدتخرذ

لدرقلدسدتلدرهرااى
18 16 7 4 4 

ل .2
ت ز لمشرس ىلرلوحدطنانلاالداُدالدروحد فىلدر رمىلرلُورىلمنلداسد همل

لرلقلدسدتلدرحنحماى
23 13 6 3 4 

ل .3
مشرس ىلدروحدطنانلاالدروحد فىلدرو احدىلي ز لمنلتنحعلوجهرتلدرنظلل

لودرخبل 
12 8 15 10 4 

ل .4
درو احدىليسر ملاالد اارسلد لمشرس ىلدروحدطنانلاالداُدالدروحد فىل

ل لدراالتنر بلدرغلضدئدرطل
16 9 4 13 7 

ل .5
د لمشرس ىلدروحدطنانلاالداُدالدروحد فىلدرو احدىلي ز لمنلدرل رًىلال ل

لاوللدرحنحمى
36 3 0 7 3 

 6 5 6 7 25د لمشرس ىلدروحدطنانلاالداُدالدروحد فىلدرو احدىلي ز لمنلدو رللدرطرًعلل .6
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ل ويسر ملاالصنعلدرسار رتلرلحنملدرلىاُلدرود سالال لاولاىلداُدا رل

ل .7
تسر ملدروشرس ىلدر رمىلاالداُدالدروحد فىلدرو احدىلاالتحسانلداسدكل

لدرجوهحسلرشلااىلواُدرىلاولارتلداُدالدروحد فىلدر رمى
7 13 8 12 9 

ل .8
د لمشرس ىلدروحدطنانلاالداُدالدروحد فىلدرو احدىليض المشراللدر ُدرىل

لًررجهىلدرونظوىلالاُدالدروحد فىلدر رمىودرثقىل
22 6 12 3 6 

ل .9
د لدروشرس ىلدر رمىلتسو لرلقرئوانلال لداُدالدروحد فىلًررحصح لدر ل

لدرجوهحسلو ذدليسر ملاالتحسانلاولاىلصنعلدرقلدس
4 16 6 17 6 

ل .10

تحاللدروشرس ىلدر رمىلرلوحدطنانلدروسراُ لرلونظوانلدولدرقرئوانلال ل

االتطبا لدرلحدئ لودرقحدفانلمنل ال لتحااللدر لللدروحد فىلدر رمىل

لرلوحدطنانلاالدرا باللانلدسدئهم

15 15 5 10 4 

 لة والرقابةء( يبين االستبانة المتغير الثالث : المسا 3جدول )

 ال اتفق تماما الاتفق محايد اتفق اتفق تماما االسئلة ت

1.  
درو احدىليجبلد لتقُولىلرلحنحمرتلانلدروحد فىللئاسد لو رئ لدروسرلرىلدر

لًطليقىليوننلبادستهرلواهوهرلمنل بللمجرماعلمنلدرجور ال
17 15 8 5 4 

2.  
تاا لرلوحدطنانلومنظورتلدروجاوعلدروُفالاالد لداُدالدروحد فىلدرو احدىل

لدرحنحمىلانلو رئ لدروحد فىلدلودصُدسلدالدنرولودرا باللانهرلمسرلرى
20 14 9 3 3 

3.  
د لداُدالدروحد فىلدرو احدىللتزيُلمنل ُس لدرها رتلدراشلي اىلوأجهز ل

لوتحااللدرل رًىلدر  ررىلال لدروحد فرتلدرحنحماىلدروسرلرىدرل رًىلدر لارلال ل
11 13 12 9 4 

4.  
منلدجللدالاصرحللدروسرلرىد لداُدالدروحد فىلدرو احدىلي ز لمنلدجلدلدتل

لانلدرو لحمرتلومسدوراىلدرحنحمرتلانهر
15 10 5 12 7 

5.  
يسر ملداُدالدروحد فىلدرو احدىلاالدىلدكلدرجوهحسلمعلدرجهرتلدرل رًاىل

لدرحنحمىلانلدوجبلدالف رقلومصراسلداليلدادتلمسرلرىدر لارلاال
34 5 0 7 3 

6.  
منلتعمانلدر ولارتلودالجلدلدتلدرحنحماىلانُلداُداللدروسرلرىت ز ل

لمحد فاهرلودرااليناجلانهرلدرخُمرتلوتلباىلدداارجرتلدروحدطنان
20 8 6 9 6 

7.  
درحنحمىلانُلداُدالدروحد فىلدرو احدىلاالدراقلاللمنللاللللمسرلرىتسر مل

لدرلىروىل لولتحااللالللرقًالرلانلدروخرر رتلو ش لدر سرا
8 12 9 12 8 

8.  

يشاللمصطل لدروسرلرىلًر اال لدرسارقل لورننلاالديادس لدرورراىلدر رمىل ل

محدطناهرلارا للمسرلرىاإفبليشاللبر لدرازدولمنل بللدرحنحمىلاالدرلالال ل

هرلرلوحدسالدر رمىلاالو رئ لد ا وررانلطلي لديًالرلانلم لحمرتلدح ل

لدروحد فىلًطلقلتوننهملمنلتقااملأادئهر

21 7 13 3 5 

9.  

تاا لاولارتلدروسرلرىلدرورراىلدر  ررىلانلو رئ لدروحد فىلدرو احدىلمنل

تحسانلدراصحسدتلدرشلااىل لودرحُلمنلاولارتلدالداار لودر سراللو يرا ل

لدروسدورارتلدرورراىلًانلدرجهرتلدرحنحماى

4 17 5 16 7 

10.  
درحنحمىلمنل بللدروحدطنانلانلدرو لحمرتلاالدروحد فىللمسرلرىتحسنل

لدرو احدىلمنلاهملدرسببلدرود للال لدالادل
35 5 3 6 0 

ل
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