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 الممخص:

مشاكؿ سمبية قوضت أدى توسع المؤسسات المالية والمصرفية بمنح االئتماف الى بروز        
ى التعثر المالي لممؤسسات المصرفية(, ىذا التعثر انعكس سمبًا عمالتقدـ المصرفي وىي ظاىرة )

, لذا كاف لزامًا عمى القائميف عمى امر المؤسسات المالية و االقتصاد الوطني والقطاع المصرفي
المصرفية  ايجاد الحموؿ الناجعة لمتقميؿ مف تمؾ المخاطر وذلؾ بالبحث عف آليات فعالة تسيـ في 

 تقميؿ  الخسائر المترتبة عمى منح االئتماف لمعميؿ المتعثر.  
الخبراء المصرفيوف وفقياء القانوف المعنيوف بالشأف المصرفي اف عممية  نتيجة لذلؾ فقد وجد

منح االئتماف مبنية في االساس عمى المعمومات و البيانات المتاحة عف العميؿ  او العممية المراد 
تمويميا , لذلؾ ابتدعوا نظامًا جديدًا يساعد عمى تقميؿ حاالت التعثر الناشئة عف منح االئتماف , عرؼ 

 االئتماني الذي ظير اثر ذلؾ التطور التكنولوجي. ستعاـظاـ  االبن
يجاد اطاٍر قانوني  وتاسيسا عمى ذلؾ المشرع العراقي قد تنبو الى ضرورة وجود ىكذا نظاـ وا 

تعمؿ استنادًا الى قانوف البنؾ  4102سنة  االئتمانيةلو, فانو اصدر تعميمات تبادؿ المعمومات 
المركزي وقانوف المصارؼ, لكف ىذه التعميمات قد اعتراىا القصور التشريعي المتمثؿ  برفض البنؾ 
المركزي بمنح تراخيص لشركات خاصة لمزاولة عمميا ضمف ىذا االطار, و أيضًا اغفاؿ تمؾ 

مت تفصيميًا في ثنايا ىذه الدراسة. لكف عمى اية التعميمات لبعض الجوانب القانونية الميمة التي سج
 االئتماني.  ستعاـتشكؿ حجر األساس في انشاء نظاـ متطور لا  -التعميمات -حاؿ فأنيا

وقد أدى توسع المؤسسات المالية والمصرفية بمنح االئتماف الى بروز مشاكؿ سمبية قوضت 
ت المصرفية(, ىذا التعثر انعكس سمبًا عمى التقدـ المصرفي  وىي ظاىرة ) التعثر المالي لممؤسسا

االقتصاد الوطني والقطاع المصرفي , لذا كاف لزامًا عمى القائميف عمى امر المؤسسات المالية و 
المصرفية  ايجاد الحموؿ الناجعة لمتقميؿ مف تمؾ المخاطر وذلؾ بالبحث عف آليات فعالة تسيـ في 

 اف لمعميؿ المتعثر.  تقميؿ  الخسائر المترتبة عمى منح االئتم
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نتيجة لذلؾ فقد وجد الخبراء المصرفيوف وفقياء القانوف المعنيوف بالشأف المصرفي اف عممية 
منح االئتماف مبنية في االساس عمى المعمومات و البيانات المتاحة عف العميؿ  او العممية المراد 

, عرؼ التعثر الناشئة عف منح االئتماف تمويميا , لذلؾ ابتدعوا نظامًا جديدًا يساعد عمى تقميؿ حاالت
 االئتماني الذي ظير اثر ذلؾ التطور التكنولوجي. ستعاـبنظاـ  اال

 ، الشأن المصرفي(.تبادل المعمومات االئتمانية ،الشكل القانونيالكممات المفتاحية: )
The legal form of the regulator for the exchange of credit 

information 

(comparative analytical study) 

Researcher: Hassan Ali Abdel Amir 

Lecturer at Imam Al-Sadiq University (peace be upon him) 

Abstracts: 

       The expansion of financial and banking institutions by granting 

credit led to the emergence of negative problems that undermined banking 

progress, a phenomenon (financial stumbling of banking institutions). Risks 

by searching for effective mechanisms that contribute to reducing losses 

resulting from granting credit to the troubled customer. 

As a result, banking experts and legal scholars concerned with banking 

affairs have found that the process of granting credit is based primarily on 

information and data available about the customer or the process to be 

financed, so they created a new system that helps reduce defaults arising from 

granting credit, known as the credit inquiry system that appeared The effect 

of this technological development. 

Based on that, the Iraqi legislator has alerted to the necessity of having 

such a system and finding a legal framework for it. He issued instructions for 

the exchange of credit information in 2014 that work based on the Central 

Bank Law and the Banking Law, but these instructions have been afflicted by 

the legislative shortcomings represented by the Central Bank’s refusal to 

grant licenses to private companies to practice Its work within this 

framework, and also the omission of these instructions for some important 

legal aspects that were recorded in detail in this study. But in any case, it - the 

instructions - constitute the cornerstone in the establishment of an advanced 

system for credit information. 

The expansion of financial and banking institutions by granting credit 

has led to the emergence of negative problems that undermined banking 

progress, a phenomenon (financial failure of banking institutions). These 

risks by searching for effective mechanisms that contribute to reducing the 

losses resulting from granting credit to the defaulting customer. 

As a result, banking experts and legal scholars concerned with banking 

affairs have found that the process of granting credit is based primarily on 
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available information and data about the customer or the process to be 

financed, so they created a new system that helps reduce defaults arising from 

granting credit, known as the credit inquiry system that appeared The effect 

of this technological development. 

Keywords: (legal form, exchange of credit information, banking issue). 

 المقدمة
في اطار التطور الذي يشيده العالـ في شتى المجاالت الذي طرا  أوال : فكرة الدراسة :

عمى اقتصاديات معظـ البمداف وخصوصا القطاعات المالية والمصرفية, وفي سبيؿ 
الحفاظ  عمى ىذا النمو المتزايد فقد برزت الحاجة الى بذؿ المزيد مف الجيد لتقميؿ 

 لمتزايدة .المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ في خضـ المنافسة ا
االئتماني قد تعزز بموجب مقررات بازؿ  ستعاـومف جية أخرى فاف أىمية اال

, اذا كاف لزاما عمى القائميف عمى امر المؤسسات المالية والمصرفية إيجاد الحموؿ 4
الناجحة لمتقميؿ مف تمؾ المخاطر, وذلؾ بالبحث عف بدائؿ فعالة تسيـ إيجابا في زيادة 

 العائد وتخفض الفاقد )الخسائر( الى اقؿ حد ممكف .
االئتماف الجيدة مبينة  في األساس عمى المعمومات والبيانات  وبما اف عممية

الشاممة عف العميؿ والعممية المراد منحيا االئتماف, فقد بدا  المختصوف في التفكير في 
تأسيس مراكز او مؤسسات متخصصة تعمؿ عمى جمع وحفظ معمومات و بيانات كافة 

ـ  ىذه المعمومات والبيانات لمانحي عماء التمويؿ بالمؤسسات المالية والمصرفية وتقدي
 االئتماف لاىتداء بيا عندما يتقدـ أي عميؿ لمحصوؿ عمى االئتماف .

لذا فقد تزايد اىتماـ البنوؾ المركزية في الدوؿ العربية خاصة بانشاء وتطوير 
االئتماني حوؿ العماء الحالييف او المحتمميف لتجنب مخاطر منح  ستعاـأنظمة لا
غير المضموف والذي عادة ما يؤدي الى التعثر المالي الذي يقود بالنياية الى االئتماف 

 التصفية القسرية او اإلفاس.
ىذه األنظمة اما اف تكوف ضمف اطار البنوؾ المركزية مف حيث التبعية    

واإلدارة كما ىو الحاؿ في العراؽ, او ضمف اطار القطاع  المصرفي الخاص باشراؼ 
ىو الحاؿ في مصر, او مف خاؿ تأسيس شركات خاصة مستقمة جية حكومية كما 
 االئتماني كما ىو الحاؿ في الواليات المتحدة االمريكية. ستعاـلتقديـ خدمات اال
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: تبرز أىمية الدراسة في بياف الجية المنظمة الدارة وتشغيؿ  ثانيا : أهمية الدراسة
االئتماني بمزاولة  ستعاـركات االاالئتماني بشكؿ عاـ, ولضماف قياـ ش ستعاـنظاـ اال

 نشاطيا بشكؿ سميـ. 
 ستعاـالدراسة تسمط الضوء عمى دور البنؾ المركزي العراقي في إدارة نظاـ اال

االئتماني بشكؿ مركزي ومدى تاثير تمؾ اإلدارة في تحقيؽ اليدؼ المقصود مف 
 تأسيسو.

شرعت العديد مف الدوؿ لمحد  مواكبة لمتطورات التكنولوجية فقد ثالثا: مشكمة الدراسة:
مف مخاطر االئتماف والتقميؿ مف عمميات التمويؿ غير المنظـ, ومف أىميا انشاء 

االئتماني عف العماء, الذي يعتبر احد اىـ  ستعاـمؤسسات متخصصة لمقياـ باال
النة سيوفر المعمومات الكافية عف العميؿ ويبيف  االئتمانيةالركائز األساسية لمعممية 

 ى التزامو وجديتو بالسداد.مد
الدراسة تعتمد عمى المنيج التحميمي والمقارف, الدراسة تيدؼ  رابعا : منهجية لدراسة :

االئتماني  ستعاـتحميؿ النصوص القانونية المتعمقة بالشكؿ القانوني المنظـ لعممية اال
قانوف البنؾ المركزي العراقي وقانوف المصارؼ وقانوف الشركات فضا عف التعميمات 

, كذلؾ مقارنة تمؾ النصوص مع القوانيف االمريكية االئتمانيةالمتعمقة بتبادؿ المعمومات 
 والمصرية و األردنية ذات العاقة.

 المطمب األول :
 االئتمانيةتبادل المعمومات  الشكل القانوني لمجهة المنظمة لعممية

مواكبة لمتطورات التكنولوجية  شرعت العديد مف الدوؿ انظمة مصرفية لمحد مف 
 ستعاـمخاطر منح االئتماف ، ومف أىميا إنشاء مؤسسات متخصصة لمقياـ باال

ألنو  االئتمانيةاالئتماني عف العماء ، الذي يعتبر أحد أىـ الركائز األساسية لمعممية 
سيوفر المعمومات الكافية عف العميؿ ويبيف مدى إلتزامو وجديتو بالسداد ، االمر الذي 
سيقي المؤسسة المصرفية مف اإلنزالؽ نحو التعثر المالي ومف ثـ االفاس أو التصفية 

. 
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األساسي بناء عاقة شفافة بيف المؤسسات المالية  ستعاـوبالتالي فاف ىدؼ اال
لائتماف وبيف العماء  ، ومف أجؿ الوقوؼ بوضوح عمى آلية  والمصرفية المانحة

ية وانظمتيا البد مف بياف  الشكؿ القانوني ليا ولعممية ستعامتأسيس تمؾ المؤسسات اال
.  ومف اجؿ الوقوؼ عمى جميع ذلؾ سنقسـ ىذا المطمب  االئتمانيةتبادؿ المعمومات 

عف طريؽ  االئتمانيةدؿ المعمومات عمى فرعيف ، خصص الفرع األوؿ : لبياف آلية تبا
الشركات الخاصة ، فيما خصص الفرع الثاني : لبياف آلية اإلدارة المركزية لتبادؿ 

 :، عمى النحو اآلتي  االئتمانيةالمعمومات 
 الفرع األول

 عن طريق الشركات الخاصة االئتمانيةتبادل المعمومات 
بدأت مامح المعمومات االستشارية كخدمة تقدميا المصارؼ عمى إستحياء عبر 
العصور التاريخية المختمفة حتى تبمورت قانونيُا الى الصورة المعروفة حاليًا  ، ومع 
تعدد الخدمات التي تقدميا المصارؼ لعمائيا مثؿ الخدمات المالية واالستثمارية 

د برزت الحاجة الى وجود كياف قانوني متخصص وغيرىا مف الخدمات فق االئتمانيةو 
في خدمة تقديـ المعمومات بكفاءة وجدارة ، يقي المؤسسات المالية مانحة اإلئتماف مف 
التعثر المالي الذي قد يقود الى انييار تمؾ المؤسسة  ، وأطمؽ عمى ىذا النوع مف 

عض الدوؿ االئتمائي الخاصة ( التي تستمـز في ب ستعاـالشركات )شركات اال
والتصنيؼ االئتماني  ستعاـالحصوؿ عمى ترخيص مف قبؿ البنؾ المركزي لممارسة اال

 ، ىذِه الشركات عادًة ما تكوف ممموكة ألطراؼ مف القطاع الخاص .
تعمؿ ىذِه الشركات عمى توفير المعمومات حوؿ العماء وتزويد المانحيف بيا 

ية منح االئتماف ، وتساعد  المؤسسات عمى شكؿ تقارير أئتمانية  مف إجؿ نجاح  عمم
المالية مف فرض رقابتيا عمى االئتماف ىذِه الرقابة تمكنيا مف تحصيؿ مستحقات 

، ىذه  (0)  المصرؼ مف العميؿ وفقًا لجدوؿ االستحقاؽ المتفؽ عميو مف قبؿ الطرفيف
الشركات تقسـ الى الشركات الممموكة لمدائنيف ) المستفيديف ( والشركات الممموكة 
لمقطاع الخاص ، عممًا أف شركات المستفيديف وشركات القطاع الخاص ىي نفسيا 
واحد سوى أف شركات المستفيدوف تدار مف قبؿ المصارؼ في حيف شركات القطاع 
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شركات خاصة وليس مف المصارؼ لكف  الخاص األخرى كالشركات األمريكية ىي
تكييفيـ القانوني أف األثنيف ىما شركتاف تابعتاف لمقطاع الخاص با شؾ . ومف اجؿ 
الوقوؼ عمى ذلؾ نقسـ ىذا الفرع الى الشركات الممموكة لمقطاع الخاص و الشركات 

 الممموكة لمدائينيف عمى النحو االتي :
 خاصة الممموكة لمقطاع الخاصاالئتماني ال ستعاـ: شركات اال أوالا 

االئتماني ، ينشئيا افراد ومؤسسات مستقمة ،  ستعاـىي شركات تقدـ خدمات اال
يتـ الترخيص ليا مف قبؿ البنؾ المركزي بعد استيفاء شروط وضوابط معينة وعادة ما 
تعتمد قاعدة بياناتيا عمى المعمومات المنشورة والمعمومات الصادرة مف الجيات الرسمية 

 االئتمانية، نتيجة لذلؾ فقد ظيرت الوكاالت المتخصصة في مجاؿ تقديـ المعمومات 
في  (,4)ولعؿ أشيرىا في تمؾ اآلونة ىي التي إنشئت في الواليات المتحدة األمريكية

أوائؿ القرف التاسع عشر والتي أصدرت دوريات متخصصة في مجاؿ تقديـ 
ىذه الوكاالت مبدأ تقويـ  حيث أعتنقت(Referrence Books) المعمومات  

, ويُعتبر (3)االستشارات المعموماتية في مجاؿ التجارة السيما في مجاؿ منح اإلئتماف
والذي ُنشر  في عاـ  (Uniform commercial code))القانوف التجاري الموحد  

( والذي تضمف في طياتو تنظيـ العديد مف الجوانب التي تعني بالتجارة ، مف 0594)
المعامات المالية ، ومنح األئتماف ، كذلؾ حماية البيانات الشخصية ، حيث  أبرزىا:

ُأعتبرت الواليات المتحدة األمريكية الداعـ الرئيسي لحماية الحريات مف خاؿ تَبني 
تشريعاتيا العديد مف األحكاـ التي تيدؼ الى حماية الحريات الشخصية فكاف أوؿ 

( وقد 0591لشخصية قد صدر  في العاـ )تشريع أمريكي  فييا خصص لمبيانات ا
عنى  بشكؿ أساسي في حماية المستيمؾ تحت عنواف قانوف اإلباغ االئتماني العادؿ  

  :((The fair credit  Reporting Act))     حمؿ في طياتِو العديد مف المبادئ التي
عف لـ تكف سائدة آنذاؾ كمبدأ اإلنصاؼ العادؿ والدقة والخصوصية في التحري 

(, باإلضافو إلى ذلؾ فانُو وِضع إلتزاـ عمى 2المعمومات الشخصية الواردة في الممفات)
عاتؽ األفراد والشركات التي ليا كياف مستقؿ حاؿ أرادت أف تفصح عف ىذِه البيانات 

 Federal Trade (FTC))  أو المعمومات أف تقدـ تقريرًا  لمجنة التجارة الفيدرالية 
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Commission) لغرض مف اإلفصاح عف ىذِه المعمومات وعف الجية التي يبيف ا
، وجاء في التعديؿ الرابع عشر لدستور الواليات المتحدة اف  فكرة (9)سوؼ ترسؿ الييا 

الخصوصية بمثابة حماية مف التفتيش المتطفؿ ومنع عرض سموؾ األفراد الخاص او 
س وىي اختراع العصر أعماليـ او معموماتيـ الخاصة أماـ الجميور لكي يراىا النا

, ومف أجؿ حماية خصوصية األشخاص ومعموماتيـ اتجيت الدوؿ ( 6)الصناعي 
المتقدمة الى إنشاء مكاتب متخصصة بجمع المعمومات حوؿ العماء حتّى تكوف في 

المعمومات الصادرة  ىذه .االئتمانيمتناوؿ الجيات المانحة لائتماف وتجنب الخطر 
 .(9)عف ىِذه المكاتب تتسـ بالدقة والسرية 

 االئتماني الخاصة الممموكة لمدائنيف ستعاـ: شركات االثانياا 
تقوـ المصارؼ والمؤسسات المالية التي تمنح االئتماف بإنشاء ىذه الشركات 

االئتماني عمى العماء وذلؾ بغرض تبادؿ المعمومات وتقديـ  ستعاـلتقديـ خدمات اال
االئتماني لمجيات المشتركة في ممكيتيا ، ويقوـ البنؾ المركزي  ستعاـخدمات اال

بوضع ضوابط وأسس لتنظيـ اعماؿ ىذه الشركات ، وفي بعض االحياف يساىـ البنؾ 
وع مف الشركات ينتشر في المركزي فييا لغرض فرض رقابتو واالشراؼ عمييا ، وىذا الن

 بعض الدوؿ العربية كمصر واالردف .
ىذِه الشركات  الخاصة تعمؿ بناًء عمى ترخيص مف البنوؾ المركزية وىي عبارة 

، الجيات المانحة لائتماف( ، شركات خاصة ممموكة مف الدائنيف )المصارؼعف 
إنشائيا بشكؿ وتدار مف قبميـ ، حيث تقـو المؤسسات المصرفية وغير المصرفية ب

 ستعاـوتقديـ خدمات اال  االئتمانيةمشترؾ اليدؼ منيا ىو لتبادؿ المعمومات 
. (8)االئتماني بيف المؤسسات المالية والمشتركة في توفير خدمة المعمومات باستمرار

, إف وجود ( 5)وتقـو البنوؾ المركزية بوضع ضوابط وُاسس تنظيـ اعماؿ ىذِه الشركات
إعرؼ لألفراد والشركات وتفعيؿ مبدأ ) االئتمانيةجيات متخصصة إلتاحة المعمومات 

تاحتيا لمجيات المانحة لائتماف يكوف  عميمؾ( الذي يتـ مف خاليا جمع المعمومات وا 
 نحو النجاح . االئتمانيةلو الدور األيجابي بتوجيو العممية 
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ص مثؿ ىذِه المكاتب المتخصصة قد نص المشرع المصري عمى امكانية ترخي
وىو  االتجاه، وناحظ أف المشرع المصري وتجربتُو الرائدة في ىذا ( 01)في مصر 

والتصنيؼ االئتماني لمتقميؿ  ستعاـاالالترخيص لشركة وتنظيـ أحكاميا لتقـو بميمة 
مف حاالت التعثر في الُسداد األمر الذي يؤدي الى تنشيط عمميات منح االئتماف كما 
يساعد عمى رفع جودة محفظة إقراض األفراد أو الشركات ويكوف لو األثر اإليجابي في 
تنويع الخدمات والمنتجات المصرفية مما يخمؽ نوعًا مف المنافسة بيف المصارؼ 

 المانحة لائتماف.
 في العراؽ االئتمانيةعمؿ شركة المعمومات 

عنية بالقطاع المصرفي لـ اما بالنسبة لممشرع العراقي فاف مجمؿ التشريعات الم
االئتماني تاركة االمر الدارة البنؾ  ستعاـتسمح بتأسيس شركات خاصة تعني باال

نحَو إقتصاد السوؽ  4113المركزي العراقي , إذ بالرغـ مف توجو اإلقتصاد العراقي بعد 
صدار تشريعات ذات نيج يدعـ اقتصاد السوؽ وتعديؿ تشريعات أخرى ، بيد أف  وا 

، وتأسيس مثؿ صة لاستعاـ والتصنيؼ االئتماني يسمح بتأسيس شركات خاالمشرع ال
ىذِه الشركات تعطي أكثر أمانًا لمانح اإلئتماف ، ألنيا تتحمؿ المسؤولية القانونية عما 
يصيب الجيات المانحة لائتماف مف خسارة بسبب ما قد يصدر منيا مف خطأ أو غش 

 الخاصة بالعماء . االئتمانيةفي تقديـ المعمومات 
والتصنيؼ االئتماني  ستعاـبيد أف المشرع العراقي لـ يسمح بتأسيس شركة اال

ويستدؿ عمى ذلؾ مف خاؿ النصوص القانونية التي منعت مف تأسيس مثؿ ىذه 
( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي عمى انو : ) يكوف 21الشركات حيث نصت المادة )

غيره سمطة مطالبة المصارؼ والفروع التابعة ليا بتقديـ كافة لمبنؾ المركزي وحده دوف 
المعمومات المتعمقة بشؤوف البنؾ والفروع التابعة لو وعمائو التي قد يحتاج الييا البنؾ 

( مف القانوف المشار اليو 20( مف المادة )0المركزي ( ، كذلؾ ما نصت عميو الفقرة )
رؼ وغيرىا مف الجيات التي تخضع اعاه التي نصت عمى انو : ) تقوـ المصا

الشراؼ البنؾ المركزي وفقًا ليذا القانوف او القانوف المصرفي بتقديـ المعمومات او 
( 4( مف المادة )4البيانات لو بناء عمى طمب منو ...( ، كذلؾ ما اشارت اليو الفقرة )
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يديره  الئتمانيةاعمى اف نظاـ تبادؿ المعمومات  االئتمانيةمف تعميمات تبادؿ المعمومات 
البنؾ المركزي ، ىذه النصوص شكمت اساسًا قانونيًا صريحًا الدارة البنؾ المركزي 

 ستعاـومنعت مف تأسيس شركة خاصة باال (CBS)االئتماني  ستعاـلنظاـ اال
 االئتمانيةوالتصنيؼ االئتماني  ، عمى الرغـ مف أف المشرع سمَح بتبادؿ المعمومات 

 بيف المصارؼ ، 
 الفرع الثاني

 االئتمانيةاإلدارة المركزية لتبادل المعمومات 
االئتماني مف قبؿ البنوؾ المركزية ، اف األخيرة في  ستعاـقد يدار نظاـ اال

معظـ التشريعات الحديثة وفي إطار وظيفتيا الرقابية قد اىتمت بإنشاء مراكز 
, (00)متخصصة بجمع المعمومات حوؿ العماء حتى تكوف في متناوؿ جميع المصارؼ

والبنؾ المركزي ىو مؤسسة حكومية تييمف عمى النظاـ النقدي والمصرفي ومف واجباتيا 
نشاء المراكز المتخصصة التي  اإلشراؼ عمى الجياز المصرفي ومراقبة االئتماف وا 
تعمؿ عمى توفير الثقة واألماف بيف المصارؼ المانحة لألئتماف والعماء الحالييف أو 

نؾ المركزي بميمة الرقابة واإلشراؼ عمى االئتماف المصرفي , ويقوـ الب(04)المرتقبييف 
ومف أجؿ النجاح في ذلؾ فأنو يعتمد عمى مجموعة مف اإلجراءات والتدابير اليادفة إلى 
إنشاء المراكز المتخصصة بجمع المعمومات حوؿ العماء، وتزويد الجيات المانحة 

لمحصوؿ عمى االئتماف والغرض  لائتماف بتقارير ائتمانية حوؿ العميؿ المتقدـ بطمب
،  (03)مف ذلؾ توجيو االئتماف الوجية السميمة مف أجؿ تجُنب مخاطر عدـ السداد 

وتنحصر أىمية تأثير البنؾ المركزي عمى المصارؼ التجارية في إمكانية إقناعيا 
صدار التعميمات  بداء الرأي والمشورة ، وا  بسياستو النقدية ، متبعًا إسموب الفرض وا 

شريعات القانونية التي تمكنو مف فرض رقابتُو التامة عمى االئتماف ، مف خاؿ والت
إلتزاـ المصارؼ ِبيا وتنفيذىا مف خاؿ إنشاء نظاـ متطور يديرة البنؾ المركزي ويرتبط 

األئتماني الذي تتبناُه  ستعاـ, ىذا النظاـ المتطور ىو نظاـ اال( 02)ِبو جميع المصارؼ 
 ستعاـث إتجيت البنوؾ المركزية إلنشاء أنظمة تتولى ميمة االالبنوؾ المركزية, حي

، (09)االئتماني عف العماء ، لتحقيؽ أىداؼ رقابية عمى المصارؼ والمؤسسات المالية 
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وعادة تكوف في البنؾ المركزي أو أي جية مستقمة تنشئيا بقانوف يعطييا الحؽ في إلزاـ 
عف العماء  االئتمانيةمات والبيانات الجيات التي يحددىا قانونيا بتوفير المعمو 

المموليف مف قبؿ المصارؼ والمؤسسات المالية ويتـ منح سمطة ليا لتوفير قاعدة 
دارتيا ببرنامج خاص ويتـ منح صاحية اال االئتماني عف  ستعاـبيانات وتأمينيا وا 

ركزي ، ، وفقًا لضوابط معينة تصدر عف البنؾ الم (06)العماء مف قبؿ البنؾ المركزي 
كذلؾ يتـ تداوؿ المعمومات والبيانات بيف الجيات المشتركة في النظاـ بناءًا عمى موافقة 

 . (09)البنؾ المركزي 
ىذا النظاـ الذي تديره البنوؾ المركزية ىو عبارة عف نظاـ الكتروني يديرُه البنؾ 

ف ىذا ال( 08)يعمؿ عمى تجميع المعمومات ومعالجتيا في قاعدة مركزية  نوع مف ، وا 
األنظمة يؤسس بموجب قانوف البنؾ المركزي أو بموجب تعميمات خاصة ، ىذا القانوف 
أو التعميمات تمنح البنؾ المركزي الحؽ في إلزاـ األطراؼ التي يحددىا القانوف بتوفير 

حوؿ العماء الذيف يحصموف عمى تمويؿ مف المؤسسات  االئتمانيةالمعمومات والبيانات 
اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ ىو المعموؿ بِو في كثير مف الدوؿ حيث  المالية,  وتجدر

تستعمـ المصارؼ عف العماء الذيف يطمبوف تمويًا منيا لدى النظاـ الذي يديرُه البنؾ 
 .(05)المركزي 

، فالمشرع العراقي لـ يسمح  41))أف ىذا النظاـ ىو المعموؿ بِو في العراؽ
بؿ قصرىا عمى النظاـ الذي   والتصنيؼ االئتماني ستعاـبتأسيس شركات خاصة لا

يديره البنؾ المركزي وقد أعطى المشرع الصاحية في ذلؾ إلى البنؾ المركزي وىذا ما 
( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي : ) يكوف لمبنؾ 2( مف المادة )3نصت عميِو الفقرة )

القانوف والقياـ بميامِو عمًا بيذا  المركزي سمطة إصدار الموائح التنفيذية بغية تنفيذ ىذا
( مف قانوف المصارؼ العراقي 012( مف المادة )0القانوف (، كذلؾ ما نصت الفقرة )

عمى إنُو : ) تكوف لمبنؾ المركزي العراقي سمطة إصدار األنظمة والتعميمات 
انوف والمعمومات ذات الصمة لتيسير تنفيذ ىذا القانوف ( كذلؾ اإلشارة الواضحة في الق

( بقوليا : ) 90االئتماني حيث نصت الفقرة )ىػ( مف المادة ) ستعاـأعاه إلى نظاـ اال
( ىذا القانوف عمى إفشاء المعمومات الحاالت 91( والمادة )25ال تنطبؽ أحكاـ المادة )
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( مديونية العماء لتوفير البيانات الازمة لمبت في 0تزويد معمومات حوؿ ) -اآلتية :
( أي معاممة أخرى يراىا 3دوف تسديد ) ( الشيكات المرتجعة4سامة منح االئتماف )

البنؾ المركزي العراقي بسبب أىميتيا لسامة النشاط المصرفي بيف المصارؼ وذلؾ مع 
البنؾ المركزي العراقي أو أي جيات أخرى يوافؽ عمييا البنؾ المركزي العراقي لتسييؿ 

لبنؾ المركزي تبادؿ ىذِه المعمومات بموجب القواعد واإلجراءات المحددة في أنظمة ا
العراقي (, ياحظ عمى إف النص أعاه ، الصياغة القانونية الركيكة واإلسياب ، فكاف 

بيف البنؾ المركزي  االئتمانيةيمكف لممشرع أف يأتي بالنص بإستثناء تبادؿ المعمومات 
والمصارؼ األخرى مف مبدأ السرية المصرفية مف أجؿ سامة االئتماف ، وقد شمؿ 

لمعمومات المتعمقة بمديونية العماء وأيضًا المعمومات ذات الصمة النص أعاه ا
بالشيكات المرتجعة ، إذ تحتفظ المصارؼ عادًة بقوائـ تسمى بالقوائـ السوداء وتتعمؽ 
بيذِه الشيكات والتي تتضمف بيانات بإسماء العماء الذيف ال يقوموف بالوفاء بإلتزاماتيـ 

د البنؾ المركزي بالمعمومات مف قبؿ المصارؼ . باإلضافة إلى ذلؾ يجب تزوي (40)
المرخصة كوسيمة لمرقابة عمييا وبسط سيطرتُو عمى كمية األئتماف الممنوح والتسييات 

( مف 09المصرفية, عاوة عمى ذلؾ ما أشار إليِو البند )أ( مف الفقرة )أواًل( مف المادة)
 ،  (44)تعميمات تسييؿ قانوف المصارؼ العراقي 

رسمية  استعاـيمكف القوؿ اف البنوؾ المركزية تقوـ بإنشاء انظمة مما تقدـ 
تحت رقابتيا وادراتيا والغرض مف وراء ذلؾ تحقيؽ اىداؼ رقابية  عمى المصارؼ 
والمؤسسات المالية ، وعادة ما ينشأ البنؾ المركزي ىذه االنظمة بموجب تشريع يعطييا 

لمعمومات عف العماء وقد يمنح القانوف الحؽ في الجيات التي يحددىا القانوف بتوفير ا
البنؾ المركزي سمطة تامة بإعداد برنامج خاص يعمؿ عمى توفير قاعدة بيانات مركزية 
تتجمع فييا معمومات العماء ، وقد سمح المشرع العراقي لمبنؾ المركزي بإدارة نظاـ 

ركزية بتبادؿ , واالشراؼ عميو أي انو أخذ باالدارة الم(CBS)االئتماني  ستعاـاال
المعمومات وعمى الرغـ مف بعض المزايا التي تتمتع فييا ىذه  االنظمة مف الزاـ 

إال انيا تتصؼ بعدـ  االئتمانيةالمصارؼ والمؤسسات المالية عمى توفير المعمومات 
شموليتيا لجميع المؤسسات المالية وقطاع التجزئة واغمب المعمومات المجمعة لدييا 
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بية عف حاالت التعثر واالفاس وال تتضمف المعمومات االيجابية ىي المعمومات السم
وبا شؾ ليا تأثيرات سمبية عمى العميؿ  االئتمانيةالتي ليا األثر الفعاؿ في بناء الجدارة 

ألنيا تيتـ فقط بالمعمومات السمبية ، فضًا عف اف ىذه االنظمة ال توفر المعمومات 
في الزيارة الميدانية لبعض المصارؼ ومنيا  الكافية عف العماء وىذا ما وجدناه

 االئتمانيةحيث أكدوا بأف النظاـ ال يوفر المعمومات  (Tbi)المصرؼ العراقي لمتجارة 
وتقييـ العميؿ ،  االئتمانيةالكافية عف العميؿ والتي يمكف مف خاليا الوصوؿ لمجدارة 

تأسيس شركة خاصة وعمى ضوء ما تقدـ فاف الباحث يجد بأف الحاجة ممحة مف أجؿ 
 االئتماني يتـ الترخيص ليا مف قبؿ البنؾ المركزي العراقي . ستعاـباال

 المطمب الثاني
 االئتمانيةبالمعمومات  (CBS)تحديد المصادر المزودة بالمعمومات لمنظام 

 وبيان طبيعتها
المتاحة عف العماء يسيـ بشكؿ فعاؿ في زيادة  االئتمانيةأف وجود المعمومات 

 االئتمانيةمنح االئتماف، ويعمؿ عمى تحسيف بيئة العمؿ التجاري والتقميؿ مف المخاطر 
، فالمعمومات محور كؿ عممية ائتمانية وأف القرار االئتماني يعتمد باألساس عمى ما 

عف العممية  االئتمانيةمتوفر مف المعمومات وتأتي أىمية الحصوؿ عمى المعمومات 
المراد تمويميا أحد أىـ آليات منح االئتماف ، حيث تعتبر عامؿ أساسي لتييئة سياؽ 
وبيئة عامة يحافظ فييا عمى الحقوؽ ، وبما أف عممية التمويؿ الجيدة مبنية في األساس 
أ عمى المعمومات والبيانات الشاممة عف العميؿ والعممية المراد تمويميا لذلؾ فقد بد

المختصوف في التفكير بآلية تجميع المعمومات والبيانات وكيفية حفظ تمؾ المعمومات ، 
ومف أجؿ الوقوؼ عمى جميع ذلؾ سنوزع ىذا المطمب عمى ثاث فروع عمى النحو 

االئتماني  ستعاـيتناوؿ الفرع األوؿ : المصادر المزودة بالمعمومات لنظاـ اال -اآلتي :
االئتماني  ستعاـ: طبيعة المعمومات المرسمة المصادر لنظاـ اال، ويتناوؿ الفرع الثاني 

 . االئتمانية، وخصص الفرع الثالث : الموارد القانونية إلستخداـ المعمومات 
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 الفرع االول
 بالمعمومات (CBS)االنتمائي  ستعامالمصادر المزودة بالمعمومات لنظام اال

الحديث عف السياسية االنتمائية يقود بالضرورة الى التعرؼ عمى اىـ معوقات اف 
منح االئتماف واىـ السياسات التي تعتمدىا المصارؼ إلدارة مواردىا بصورة تحقؽ ليا 
االستثمار االمثؿ وتحقيؽ اعمى نسبة ارباح وتجنبيا االنزالؽ نحو ائتمانات تنطوي عمى 

عمؿ عمى الحصوؿ عمى المعمومات الكافية مف العميؿ نسبة مخاطر عالية  لذلؾ فيي ت
قبؿ منحو االئتماف كما يجب اف تكوف تمؾ المعمومات مف مصادر موثوقة ، وتحتؿ 
المعمومات مكانة متميزة في عصرنا الحالي وىي محور كؿ مناقشة تتعمؽ بالمعموماتية 

يزة في بوصفيا عمـ معالجة المعمومات ويشغؿ محترفي المعمومات مكانة متم
المجتمعات الصناعية والتي تحكميا التقنيات الحديثة، وبالنظر الى اف المعمومة قيمة 

التحديد  بوصفيا نتاج نشاط انساني فانو يجب اف يتوافر فييا عنصراف اساسياف ىما :
 والسرية

 بالمعمومات في النظاـ العراقي (CBS)مصادر توريد 
االئتماني  ستعاـفي القانوف العراقي : يعد اال االئتمانيةمصادر المعمومات 

خدمة لتقديـ المعمومات االيجابية والسمبية عف المقترضيف االفراد والشركات ، ورغـ 
تأخر المشرع العراقي بمواكبة التطورات الحديثة واالىتماـ بخدمة تقديـ المعمومات عف 

حصوؿ االخطار المصرفية  العماء التي تساعد في اتخاذ القرارات السميمة وتحد مف
فقد الزمت المادة الثالثة منيا  االئتمانية، اال انو بعد سف تعميمات تبادؿ المعمومات (43)

المؤسسات االتية بتقديـ  المعمومات المتعمقة بالعماء وعممياتيـ، ونعرضيا عمى النحو 
 االتي:

 المصارف العاممة في العراق ، ومصارف المراسمة . - أ
يعرؼ ) المصرؼ ( في المادة االولى مف قانوف المصارؼ ) اي  المشرع العراقي

شخٍص يحمؿ ترخيصا او تصريحا بمقتضى ىذا القانوف لمباشرة االعماؿ المصرفية 
...(  ،نفس المادة توضح المقصود باألعماؿ المصرفية بانيا ) اعماؿ استاـ الودائع 

، (42)اض ايداع ائتمانات (النقدية او امواؿ اخرى مستحقة السداد مف الجميور إلغر 
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المشرع العراقي ضمف قانوف المصارؼ قد ميز بيف المصارؼ المحمية والمصارؼ 
االجنبية ، واعتبر المصرؼ الذي يقع مركزه الرئيسي في العراؽ مصرفا محميا ، بينما 
الذي يقع مركزه الرئيسي خارج العراؽ مصرفًا اجنبيًا ، كاىما يحؽ ليـ العمؿ داخؿ 

بعد الحصوؿ عمى الترخيص مف البنؾ المركزي العراقي ، بشرط اف يحتفظ العراؽ 
 .(49)المصرؼ االجنبي بوجوده المادي في العراؽ

فيي شبكة مف البنوؾ والمؤسسات المالية  (،46)اما بالنسبة لممصارؼ المراسمة 
االجنبية التي يستخدميا او يتعامؿ معيا المصرؼ المحمي لتقديـ خدمات تحويؿ 
االمواؿ وتمويؿ التجارة الخارجية واالعتمادات المستندية وغيرىا مف الخدمات المالية 

لبنؾ المراسؿ الخارجية لصالح عمائو المحمييف او انشطة البنؾ االستثمارية الدولية.ا
ىو بنؾ خارج الدولة يقوـ بأنياء اعماؿ تخص احد عماء بنؾ داخؿ الدولة ) محمي ( 

، وبيذا الصدد المادة ) ( 49)، اي اف العاقة ىي بيف بنكيف او اكثر في بمداف مختمفة
مف قانوف المصارؼ تشير الى اجازة المشرع الى البنؾ المركزي العراقي في اف  ( 92

ومات بينو وبيف المصارؼ االخرى داخؿ العراؽ وخارجو مع ضرورة توفر يتبادؿ المعم
، مما تقدـ يتضح اف االساس   الضماف القانوني بالمحافظة عمى سرية المعمومات

بيف المصارؼ عف طريؽ البنؾ المركزي  االئتمانيةالقانوني متوفر لتبادؿ المعمومات 
االسس والضوابط التي يحددىا وفؽ  (CBS)االئتماني  ستعاـومف خاؿ نظاـ اال

البنؾ المركزي ، وفقًا لالتزامات المفروضة عمى المصارؼ التي سنتناوليا الحقًا ، 
( مف تعميمات تبادؿ المعمومات 3مف المادة ) (4-0كذلؾ فأنيا ممزمة بنص الفقرة )

 . بالمعمومات (CBS)االئتماف ستعاـبتزويد نظاـ اال االئتمانية
غير المصرفية التي تمنح االئتماف : المؤسسات المالية غير  المؤسسات المالية - ب

 المصرفية تنقسـ الى مجموعتيف :
وظيفة مف الوظائؼ االساسية  االولى : المؤسسات المالية التي تقوـ بإىـ

لممصارؼ التجارية وىي قبوؿ الودائع ، اما الثانية ىي المؤسسات المالية االخرى التي 
تقدـ خدمات مقابؿ الحصوؿ عمى خدمات لتوجييا نحو االستثمارات المختمفة كشركات 

، المشرع العراقي عرؼ المؤسسة المالية غير  (48)التأميف وصناديؽ االستثمار
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( مف  تعميمات تسييؿ تنفيذ قانوف المصارؼ  0فية في الفقرة )اوال( مف  المادة )المصر 
عمى انيا : ) مؤسسات مالية غير مصرفية  تشترؾ مع المصارؼ بضرورة الحصوؿ 
عمى الترخيص المصرفي(, لكنيا تفترؽ عف المصارؼ بعدـ مباشرتيا لاعماؿ 

ثامنًا( مف المادة االولى مف قانوف  المصرفية كمنح االئتماف,  كذلؾ عرؼ في الفقرة )
بانيا : ) اي شخص  4109لسنة  35مكافحة غسيؿ االمواؿ في تمويؿ االرىاب رقـ 

طبيعي او معنوي يزاوؿ نشاط او اكثر مف العمميات لصالح احد العماء او نيابة عنو 
 (31)لمشخص الطبيعي بمزاولة ىذا النوع(, يمكف القوؿ اف المشرع العراقي قد سمح 45()

مف االعماؿ عكس المؤسسات المصرفية التي حصرىا المشرع بالشخص المعنوي 
التأجير  –اإلقراض  –) تمقي الودائع  -:حصرًا ، واىـ النشاطات التي تقوـ بيا 

إصدار  –استثمار االمواؿ والنقود  –المشاركة في إصدار األوراؽ المالية  –التمويمي 
ظـ المؤسسات المالية غير المصرفية بموجب المادة المشرع العراقي ن وثائؽ التأميف( ،

( مف تعميمات تسييؿ تنفيذ قانوف المصارؼ العراقي ، ومف اىـ تمؾ المؤسسات في 8)
القطاع المصرفي العراقي ىي شركات التوسط المالي لبيع وشراء العمات االجنبية ، 

رؼ تختمؼ عف , المصا (30)وشركات التمويؿ المالي ، وشركات االستثمار المالي 
المؤسسات المالية غير المصرفية في كوف المصارؼ تعمؿ عمى قبوؿ الودائع ومنح 
القروض فضًا عف االنشطة المصرفية االخرى ، في حيف المؤسسات المالية كشركات 

، وبنوؾ االدخار ، ومؤسسات االقراض تعمؿ عمى استاـ الودائع ومنح  (34)التأميف 
باقي االنشطة المصرفية كفتح الحسابات ومنح االعتمادات  القروض إال إنيا ال تمارس

، ىذه المؤسسات حسب قرار البنؾ المركزي  (33)المستندية وخطابات الضماف وغيرىا
العراقي يجب عمييا تزويد نظاـ تبادؿ المعمومات بمعمومات عمائيـ ، وكؿ ما يتعمؽ 

وبحكـ عمميا تتجمع لدييا بممفيـ االئتماني ، ىذه المؤسسات المالية غير المصرفية 
الكثير مف المعمومات المجمعة في قسـ الحاسبة وبموجب قرار البنؾ المركزي فأنيا 

االئتماني الذي يديره البنؾ  ستعاـممزمة بارساؿ جميع ىذه المعمومات الى نظاـ اال
 ( مف التعميمات ، فضًا عف اف3( مف المادة )3المركزي ىذا االلزاـ نجده في الفقرة )
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ىذه المؤسسات المالية غير المصرفية ال تعمؿ اال بموجب رخصة صادرة عف البنؾ 
 .(32)المركزي العراقي فمذلؾ فيي ممزمة بإطاعة أوامره وتنفيذىا 

 شركات التأميف الحكومية والمحمية : - ت
تعرؼ شركات التأميف بانيا : )شركات تتحمؿ مسؤولية االخطار المتفؽ عمييا 
مقابؿ دفعات مالية يسددىا المتعاقديف معيا تمثؿ اقساط التأميف التي مف حصيمتيا 

(، ( 39)تمارس اعمااًل تجارية لتنمية ىذه االقساط وااليفاء باأللتزامات تجاه المتضرريف
الذى نظـ  4119( لسنة 01يـ اعماؿ التأميف رقـ ) المشرع العراقي اصدر قانوف تنظ

اعماؿ شركات التأميف العراقية وغير العراقية ، الحكومية  واالىمية ، البنؾ المركزي 
ببيانات  (CBS)االئتماني  ستعاـالعراقي قد الـز شركات التأميف بتزويد نظاـ اال

ات التأميف يجد اساسو في العماء كافة ، ويمكف القوؿ اف الزاـ البنؾ المركزي لشرك
( مف قانوف تنظيـ اعماؿ التأميف التي تنص : ) يمتـز المؤمف 39( مف المادة )0الفقرة)

بتقديـ اي بيانات او معمومات يطمبيا الديواف عنو او عف اي مؤمف اخر يمتمؾ جزء 
منو او ينتسب اليو خاؿ المدة التي يحددىا ( ، ناحظ اف النص اعاه الشركة 

 قية لمكفاالت المصرفية :العرا
، تأسست بيدؼ مساعدة  (36)ىي مف المؤسسات المالية غير المصرفية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الشركة تعمؿ عمى تسييؿ اعماؿ اصحاب المشاريع 
، لقد تحولت  (39)المتوسطة والصغيرة في الحصوؿ عمى القروض لتمويؿ مشاريعيـ 

ودة الى شركة مساىمة خاصة التي اصبحت مف الشركة مف شركة ذات مسؤولية محد
، ونجد اف المشرع  االئتمانيةشركات االمواؿ التي تتجمع لدييا الكثير مف المعمومات 

العراقي قد اشار الى الضمانات المأخوذة مف العميؿ في البند )د( مف الفقرة ) ثالثًا( مف 
الشخصية او المصرفية  ( مف تعميمات تسييؿ كأف  تقدـ نسخ مف الكفاالت09المادة )

التي تكفؿ العميؿ ، يبدو اف افراد المشرع ىنا لمشركة العراقية لمكفاالت المصرفية  بندًا 
خاصًا ألىمية الدور التي تقوـ بو ىذه الشركة في تقديـ الضماف األمف لممصرؼ اذا 

يد ( فيي ممزمة بتور 3( مف المادة )9كانت الكفالة عمى طريقيا ، وىي بموجب الفقرة)
(CBS) . بالمعمومات 
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 : منظمات المجتمع المدني المانحة لائتماف  - ث
،  4101( لسنة 06المشرع العراقي اصدر قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )

وبموجبو يمكف لتمؾ المنظمات منح االئتماف لمعماء  وفؽ الشروط المحددة بتعميمات 
البنؾ المركزي العراقي ، ىذه المؤسسات تستقطب الكثير مف الشباب واصحاب 

لذلؾ كاف البد مف ربط ىذه المشاريع البسيطة لمحصوؿ عمى قروض ميسرة ، و 
المنظمات بنظاـ تبادؿ المعمومات وتزويد البنؾ المركزي بمعمومات العماء كافة . وىي 

 بالمعمومات (CBS)( ممزمة بتوريد نظاـ 3( مف المادة )8بموجب الفقرة)
 الييئة العامة لمضرائب: - ج

مف دورىا مصدرًا ىامًا لممعمومات وىذا متأٍت  (38)تعد الييئة العامة لمضرائب
بأعتبارىا مصدرًا ىامًا إليرادات الدولة التي تحتاجيا لسد النفقات العامة وعمى جميع 
المكمفيف بدفعيا ، ونتيجة لذلؾ فقد تتوفر لدييا المعمومات بالكـ والنوع إذ يتكوف نظاـ 
المعمومات الضريبي مف البيانات والمعمومات التي يحصؿ عمييا النظاـ الضريبي مف 

( مف 3( مف المادة )5( وبموجب نص الفقرة )35لتحاسب مع المكمفيف )عمميات ا
بكافة المعمومات المتوفرة  (CBS)التعميمات فأف الييئة العامة لمضرائب ممزمة بتوريد 

 لدييا .
اية جيات اخرى يوافؽ عمييا محافظ البنؾ المركزي العراقي حسب ما جاء  -ىػ 

، االمر الذي  االئتمانية( مف تعميمات تبادؿ المعمومات 4( مف المادة )01في الفقرة )
يعني اف المصادر اعاه ىي ليست عمى سبيؿ الحصر او التقيد بؿ يمكف ربط اي 

لكي  (CBS)ي مع نظاـ تبادؿ المعمومات مؤسسة رسمية يوافؽ عمييا البنؾ المركز 
تكتمؿ جميع البيانات . ويبدو اف المشرع قد غفؿ عف ذكر جيات اخرى وىي ميمة با 
شؾ وتجتمع لدييا المعمومات عف العماء، مثؿ شركات االتصاالت وقطاع بيع التجزئة 

 ودوائر التنفيذ .
اف ىذا االمر يجيز لمبنؾ المادة الثالثة مف التعميمات بدأت بكممة )يجوز( بمعنى 

المركزي مفاتحة الجيات التي ذكرىا المشرع لمحصوؿ عمى المعمومات, اما المستفيد 
 فواجب عميو االنصياع لامر, وىذا توجو جيد مف المشرع الغبار عميو .
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 ثانيا : الية التزويد بالمعمومات والجهة المنظمة له :
فية اىتمامًا كبيرًا خاصة عقب اف البنوؾ المركزية قد اولت الرقابة المصر 

التطورات الكبيرة التي عرفتيا االسواؽ العالمية والتقنيات الباىرة وما ترتب عمى ذلؾ مف 
، فكاف البد لمبنوؾ المركزية مف تطوير نظاـ يساعد عمى الحد (21)زيادة منح االئتماف 

سواء كاف نظامًا حكوميًا أو مف خاؿ شركات خاصة ، ويعتبر  االئتمانيةمف المخاطر 
البنؾ المركزي المؤسسة المالية الوحيدة التي تفرض سيطرتيا عمى القطاع المصرفي 
بموجب القانوف ،الذي يمعب دورًا ميمًا في الرقابة وتوجيو االئتماف واصدار التراخيص 

تابع ليا . وبعد  استعاـنييا لنظاـ االئتماني الخاصة او تب ستعاـألنشاء شركات اال
 ستعاـاف بينا في النقطة االولى الجيات التي يجب عمييا اف تورد انظمة اال

الازمة نبيف ىنا اساليب التشريعات المقارنة مع تمؾ المعمومات  االئتمانيةبالمعمومات 
ركة وآلية وصوليا وحفظيا ، ففي ما يتعمؽ بالتجربة المصرية فيمكف القوؿ اف ش

، حيث تتمثؿ طبيعة عمؿ الشركة  I - SCORE ) االئتماني المصرية ) ستعاـاال
التصنيؼ االئتماني في تكويف ممفات ائتمانية مف خاؿ تجميع  ستعاـالمصرية لا

المتعمقة بمديونية عماء البنوؾ  االئتمانيةومعالجة وحفظ وتحميؿ المعمومات الشخصية و 
كات التأجير التمويمي والشركات التي تقدـ ائتماف مف وشركات التمويؿ العقاري وشر 

االئتماني واصدار التقارير  ستعاـموردي السمع والخدمات ، وتوفير خدمات اال
، وقد حدد البنؾ المركزي  (20)لممستعمميف دوف ابداء توصيات بمنح االئتماف  االئتمانية

االئتماني مف خاؿ والتصنيؼ  ستعاـالمصري غرض الشركة وىو تقديـ خدمات اال
 :(24)تجميع كافة المعمومات مف المصادر االتية 

القطاع المالي : ويتمثؿ بالمؤسسات المالية والمصرفية كالمصارؼ ،  -
والمؤسسات غير المالية كشركات توظيؼ االمواؿ وشركات العامة في مجاؿ القطاع 

 المالي .
لمحاكـ ، السجؿ القطاع غير المالي : ويتمثؿ بالجيات العامة مثؿ :) كا -

 التجاري، تسجيات االراضي ، شركات التأميف ، شركات البيع بالتقسيط ( .
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حيث يتـ الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات مف احد او كؿ المصادر المصرح 
والتصنيؼ االئتماني وفقًا لقرار  ستعاـبيا قانونًا بتقديـ المعمومات والبيانات لشركة اال

البنؾ المركزي المصري , ويتـ الحصوؿ عمى المعمومات مف الجيات المذكورة اعاه 
الكترونيًا حيث تقـو الشركة بمراجعة شاممة لكؿ المعمومات المرسمة ليا ، كما تقـو 

جراءات ، ويمتـز مقدمي المعمومات باتخاذ اال(23)الشركة بعمؿ متابعة لحسابات العماء 
 .(22)الازمة لتأميف المعمومات والبيانات المقدمة لمشركة والتأكد مف صحتيا 

بالحصوؿ عمي المعمومات  االئتمانيةكما ذىب المشرع االردني بالسماح لمشركة 
، كما اشترط المشرع  (29)الازمة لقياميا بعمميا مف عدة جيات مختمفة  االئتمانية

ذات  االئتمانيةلمعمومات تزويد الشركة بالمعمومات االردني عمي الجيات المزودة با
، لكنو لـ (26)العاقة باي عميؿ او اي تغيرات تطرأ لدييا طيمة المدة المبرمة بينيما 

 يوضح اآللية التي يتـ فييا تزويد الشركة بالمعمومات مف تمؾ الجيات .
ف البنؾ اما في ما يتعمؽ بالقانوف العراقي فقد اوضحت التعميمات الصادرة م

( مف المادة خامسًا 2المركزي آلية تزويد النظاـ بالمعمومات كما في البند )أ( مف الفقرة )
التي نصت :) تجميع ومعالجة وتحديث وتخزيف وارساؿ معمومات االئتماف الكترونيًا 
مف خاؿ شبكة الربط بيف المستفيد ومركز معالجة المعمومات او الطريقة التي يوافؽ 

اعتمادًا عمى المعمومات المسجمة في نظاـ المستفيد (، ناحظ اف البنؾ  عمييا البنؾ
المركزي قد اوجب عمى المستفيد بتجميع المعمومات  المتوفرة لديو وارساليا الي مركز 
معالجة المعمومات الكترونيًا او بطريقة اخرى يوافؽ عمييا البنؾ المركزي ، وقد 

ة مف التعميمات ) مركز جمع ومعالجة ( مف المادة الثاني 06اوضحت الفقرة )
المعمومات : مجموعة مف االجيزة والبرامج والتطبيقات وقواعد المعمومات التي تعمؿ 

 كوحدة واحدة مف اجؿ جمع المعمومات ....( .
 الفرع الثاني

 (CBS)االئتماني  ستعامطبيعة المعمومات المرسمة من المصادر لنظام اال
بالمصرؼ  االئتمانيةاالئتماف المصرفي الذي تتخذه السمطات  منحيرتبط قرار 

بالمعمومات المتوفرة لدييا عف العميؿ ، وتشكؿ المعمومات والبيانات في المؤسسات 
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، وعميو فأف لممعمومات قيمة  االئتمانيةالمالية وطبيعتيا االساس في نجاح القرارات 
عالية تستوجب وضع الضوابط الازمة الستخداميا وتداوليا ووضع السبؿ الكفيمة مف 
اجؿ الحصوؿ والمحافظة عمييا وابعادىا عف االستخداـ غير المشروع ، وكذلؾ اف 
تصؿ ىذه المعمومة الى المصرؼ بمناسبة مباشرة ليذه العاقة بينو وبيف العميؿ ، لذلؾ 

مف حيث طبيعة المعمومة والعاقة  (CBS)االئتماني  ستعاـبد مف بحث نطاؽ االال
 يثير مجموعة مف التساؤالت تتركز حوؿ المحوريف التالييف :المنشأة ليا وىذا الموضوع 

االئتماني ، وىو ما  ستعاـماىي المعمومات والبيانات التي يمكف اف يغطييا نظاـ اال -0
 االئتماني ؟ . ستعاـيعرؼ بالنطاؽ الموضوعي لا

االئتماني ، وىو ما يعرؼ  ستعاـالفترة الزمنية التي يكوف فييا المستفيد ممزمًا باجراء اال -4
 االئتماني ؟ . ستعاـبالنظاـ الزمني لا

وعمى ضوء ذلؾ يمكف تقسيـ ىذا الفرع عمى المحوريف التالييف : اواًل : مف حيث 
 االرساؿ . موضوع المعمومات ثانًيا : مف حيث وقت

 االئتماني ستعاماوالا : النطاق الموضوعي لا
التي تتعمؽ بالعميؿ ، بعبارة  االئتمانيةيقصد بالنطاؽ الموضوعي المعمومات 

اخرى ىي تمؾ المعمومات الواردة الى نظاـ تبادؿ المعمومات مف المصادر الرسمية 
االئتماني بعد اف  ستعاـوكذلؾ المعمومات الصادرة الي المستفيديف بواسطة نظاـ اال

, ويتمثؿ النطاؽ الموضوعي لجيات (29)تتـ معالجتيا في مركز معالجة البيانات 
في جمع البيانات عف ظروؼ نشاط العميؿ وتطوراتو ، وسمعة  االئتمانيةات ستعاماال

، لذلؾ يجب  (28)العميؿ ومدى وفاؤه بااللتزامات والتعاقدات و السداد و مركزه المالي 
بما يخدـ صناعة القرار  االئتمانيةتعدد وتتنوع مصادر الحصوؿ عمى المعمومات اف ت

 االئتمانيةاالئتماني، لكي يكوف القرار سميمًا ناجحًا ، وىذا القرار يتوقؼ عمى الجدارة 
. ويتـ (25)لمعميؿ وىذا المعيار يتوقؼ عمى ممؼ العميؿ وبما يحتويو مف معمومات 

االئتماني مف حيث االصؿ عف ىوية العميؿ واىميتو القانونية وسمعتو ومركزه  ستعاـاال
المالي، اىتماـ المصرؼ ينصب عمى التحقؽ مف االسـ الكامؿ لمعميؿ اذا كاف شخصًا 
طبيعيًا او معنويًا ، اما اذا كاف شخصًا معنويًا فيجب عمى المصرؼ التحقؽ مف كبار 
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الدارة وصفاتيـ ومدة انتخابيـ واسماء االشخاص المساىميف والشركاء واعضاء مجمس ا
, وفائدة التحقؽ مف االسـ ىو التأكد مف (91)المخوليف بالتوقيع عف الشركة او الفرع 

عدـ ادراجو ضمف القائمة السوداء وتوضيح االسـ الكامؿ لمعميؿ يعتبر مف المعمومات 
لذلؾ فقد اكد  لى خمؿ العامة عف العميؿ حتى يمكف تفادي اي لبس او تشابو قد يؤدي ا

المشرع المصري عمى ضرورة التأكد مف اسـ وجنسية العميؿ اذا كاف شخصًا طبيعيًا ، 
و االسـ والشكؿ القانوني واسماء مالكي االسيـ والحصص الذيف يمتمكونيا ، والتأكد 
مف المستندات ألثبات اذا كاف شخصًا معنويًا ، وعمى الشخص الطبيعي تقديـ مستند 

، المشرع المصري اكد عمى محؿ اقامة الشخص الطبيعي الحالي  (90)لشخصيةاثبات ا
ومحاؿ االقامة خاؿ الثاث سنوات السابقة ومكاف العمؿ الحالي واماكف العمؿ خاؿ 
الثاث سنوات السابقة, اما االشخاص المعنوية ) االعتبارية ( فقد اكد المشرع المصري 

 ات عف المركز الدائـ لمشركة .عمى العنواف والنشاط الرئيسي ومعموم
( مف تعميمات  09اما المشرع العراقي فقد  اكد في الفقرة السابعة مف المادة )

تسييؿ تنفيذ قانوف المصارؼ بضرورة الحصوؿ عمى المستمسكات الشخصية لمعميؿ 
( مف الفقرة 5اذا كاف شخصًا طبيعيًا  ، اما اذا كاف الشخص معنوي فقد نص البند )

ذاتيا عمى : ) في حالة كوف الزبوف شخصًا معنويًا عمى شكؿ شركة ، ترفؽ السابعة 
صورة مف شيادة التأسيس والنظاـ الداخمي لمشركة وتعدياتو   باإلضافة الي صور عف 
ىويات المخوليف بالتوقيع ( ، نرى اف المشرع قد الـز االشخاص المعنوية بتقديـ صورة 

المشرع قد الـز بتقديـ صورة مف اليوية التعريفية مف شيادة التأسيس , كذلؾ ناحظ اف 
لممخوليف بالتوقيع عف الشركة كما ويعد التعرؼ عمى عنواف العميؿ مف االمور الميمة 

، وتعد المصداقية والشفافية  (94)بالنسبة لممصرؼ لغرض المخاطبات وارساؿ التبميغات 
العنواف الدائـ لو ، بما مف اىـ عناصر منح االئتماف وعمى العميؿ اف يقدـ لممصرؼ 
,  اما بالنسبة ألىمية (93)في ذلؾ محات نشاطو التجاري واالقتصادي بصورة واضحة 

العميؿ ، فاذا كاف شخصًا طبيعيًا فيجب اف يكوف كامؿ االىمية حسب القواعد العامة ، 
والشخص الكامؿ االىمية ىو مف اكمؿ الثامنة عشر مف العمر ولـ يعتريو عارض مف 

( مف القانوف المدني عمى ) سف الرشد ىو 016االىمية حيث نصت المادة )  عوارض
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ثماني عشر سنة كاممة ( ، لكف يرد عمى ىذه القاعدة استثناء وىو ما نصت عميو الفقرة 
( مف القانوف المدني عمى : ) لمولي بترخيص مف المحكمة اف 58( مف المادة )0)

رة مقدارًا مف مالو ويأذف لو في التجارة يسمـ الصغير المميز اذا اكمؿ الخامسة عش
( مف 0تجربة لو ، ويكوف االذف مطمقًا او مقيدًا ( ، وكذلؾ االستثناء الوارد في البند )

التي  0581( لسنة 98الفقرة )أواًل(  مف المادة الثالثة مف قانوف رعاية القاصريف رقـ ) 
لمحكمة كامؿ االىمية ( نصت : ) ... يعتبر مف اكمؿ الخامسة عشرة وتزوج بأذف ا

ناحظ ىنا اف المشرع قد حدد سف الرشد القانوني بثمانية عشرة سنة لكنو اورد 
استثناءات عمى ذلؾ وىي احكاـ االذف حسب المادتيف المذكورتيف يأتي مف قبؿ الولي 
بترخيص مف المحكمة بمثابة مف بمغ سف الرشد ، وكذلؾ مف اذنت المحكمة بزواجو 

سة عشرة بمثابة مف بمغ السف القانونية وىي سف الرشد ، فمممصرؼ اف وىو بعمر الخام
يبـر عقدًا مع مف اكمؿ الثامنة عشرة مف العمر بأذف  مف وليو أو بترخيص مف 
المحكمة ،اما بالنسبة لمشخص المعنوي فمـ يضع المشرع العراقي تعريفًا لو لكنو  أورد 

( منو فبينت اف الشخص المعنوي 28دة )( مف القانوف اما الما29تعدادًا في المادة )
 يجب اف يكوف متمتعَا بالحقوؽ وممتزمًا بالواجبات ولو ذمة مالية مستقمة .

اما المشرع العراقي فقد سمح لمعميؿ باالعتراض عمى المعمومات الواردة في 
ة تقريره االئتماني, االعتراض يقدـ الى البنؾ المركزي وعمى البنؾ اجراء الاـز خاؿ فتر 

( مف 6( مف المادة )3( يوما مف تاريخ تقديـ االعتراض كما بينت ذلؾ الفقرة )09)
 التعميمات.

 مف حيث االحتفاظ بالمعمومات : -0
الخاصة بالعميؿ، ال تتعمؽ بالعاقة العقدية بينو وبيف  االئتمانيةاف المعمومات 

المؤسسة التي تمنح االئتماف فقط ، بؿ اف  بمجرد تحويؿ المعمومات الى انظمة 
 ستعاـاالئتماف واضافتيا الى الممؼ االئتماني لمعميؿ ستبقييا في نظاـ اال ستعاـاال

أي اف معمومات العميؿ  ،(92)وتكوف متاحة لاطاع عمييا مف قبؿ اي مستفيد اخر
 االئتماني طيمة الفترة التي حددتيا التشريعات . ستعاـتبقى في انظمة اال
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 الخاتمة
آمف وناجح وتحفيز المصارؼ لمنح االئتماف ودعـ  مف اجؿ خمؽ أئتماف

المشروعات االقتصادية كاف البد مف وجود آلية متطورة لتنشيط عمميات منح االئتماف 
االئتماني كآلية مصرفية معموماتية ليا دور ميـ  ستعاـلذلؾ وجد المختصوف نظاـ اال

ية وذلؾ عف طريؽ بيف العماء والمؤسسات المصرف االئتمانيةفي تحديد المخاطر 
توفير المعمومات الدقيقة عف العميؿ وتزويد الجية المانحة لائتماف بيذه المعمومات 
عمى شكؿ تقارير ائتمانية تحتوي عمى معمومات العميؿ االيجابية والسمبية فضًا عف 
ابداء المشورة والنصيحة لممؤسسات ويؤدي ذلؾ الى التقميؿ مف نسبة التعثر المالي 

 لية حقيقية  لمساعدة المصارؼ عمى توظيؼ أمواليا عمى النحو األمثؿ.وتوفير آ
االئتماني و ادارتو بصورة سميمة يعمؿ عمى تقديـ  ستعاـفوجود نظاـ اال

التي تعرض  االئتمانيةالمعمومات لمانحي االئتماف يقمؿ بشكؿ  جذري  مف المخاطر 
 ليا الجيات المقرضة.

( يمعب دورًا قياديًا في ادارة CBSئتماني)اال ستعاـوبا شؾ فاف نظاـ اال
لكف يتوقؼ نجاحيا عمى مدى التزاـ المؤسسات المالية والمصرفية  االئتمانيةالمخاطر 

عف  ستعاـبالتشريعات و التعميمات الناظمة لمعمؿ المصرفي وذلؾ مف خاؿ اال
العماء الى العميؿ قبؿ منح االئتماف فضًا عف ارساؿ المعمومات المتوفرة لدييا عف 

(  بالسرعة الممكنة,  ومف كؿ ما تقدـ فقد خمصت CBSاالئتماني ) ستعاـنظاـ اال
 الدراسة الى جممة مف النتائج والتوصيات نجمميا باالتي :

 
 اوالا : النتائج 

 توصمت الدراسة الى النتائج االتية :
( ىو آلية متطورة ييدؼ الى تنظيـ العاقة بيف CBSاالئتماني ) ستعاـاف نظاـ اال -0

مف البنؾ المركزي  االئتمانيةاالطراؼ المشاركة في نظاـ تبادؿ المعمومات 
والمستفيديف او العماء او اي اطرؼ اخرى يحددىا البنؾ المركزي ويقوـ عمى 
تجميع معمومات العماء سواء كانوا أشخاصًا طبيعييف او معنوييف مف مصادرىا 
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رساليا لمانح االئتماف لغرض تقدير ال مختمفة واستخاص المعمومات الفعالة منيا وا 
وسمعتيـ التجارية ىذه المعمومات عادة ماتتـ مشاركتيا مع  االئتمانيةجدارتيـ 

المستفيد وفقًا لمجية التي تديره، فيو اما اف يدار مركزيًا عف طريؽ البنؾ المركزي 
سـ إلى نوعيف فإما اف تكوف شركات ممموكة او شركات خاصة ىذِه االخيرة تنق
 لمدائنيف او شركات خاصة مستقمة. 

( مف تعميمات تبادؿ 4( مف المادة )3المشرع قد عرؼ المستفيد في الفقرة ) -4
عمى انو : )أي جية( و مصطمح الجية عادة مايستخدـ  االئتمانيةالمعمومات 

قد قصر عنواف المستفيد في  باإلشارة الى شخص معنوي, ووفقًا لذلؾ فاف المشرع
( عمى األشخاص المعنوية, ىذه األخيرة يجب اف CBSاالئتماني) ستعاـنظاـ اال

(  CBSتكوف مخولة مف البنؾ المركزي , وبالتالي  يسمح ليا باالشتراؾ بالنظاـ )
اما األشخاص المعنوية غير المخولة مف قبؿ البنؾ  االئتمانيةو استخداـ التقارير 

 .CBS)ا يسمح ليا اف تستخدـ النظاـ )المركزي ف
( مف التعميمات, بأنو 4( مف المادة )2ذكر المشرع عند تعريؼ العميؿ في الفقرة ) - 3 

)شخص( ولـ تحدد كونو شخصًا طبيعيًا اـ معنويًا مما يدؿ عمى رغبة المشرع في 
ى شموؿ وصؼ العميؿ لألشخاص الطبيعية والمعنوية معًا, كذلؾ أشار المشرع ال

اف العميؿ ىو الذي  يبتغي الحصوؿ عمى خدمات مصرفية ومالية والمشرع ذكر 
أنواعًا مف تمؾ الخدمات كفتح حساب, الحصوؿ عمى دفتر صكوؾ والحصوؿ 
عمى ائتماف, وكاف المفترض عمى المشرع اف ينأى بنفسو عف ذكر نماذج مف 

الخدمات, واف يكتفي الخدمات المصرفية, وال يميؿ الى التعداد لتشابو وتمازج تمؾ 
باإلشارة الى اف العميؿ ىو الذي يتقدـ لمحصوؿ عمى أي خدمة مصرفية السيما 

 .االئتمانيةالحصوؿ عمى التسييات 
 

 ثانياا : التوصيات
( مف 4( مف المادة )5الواردة في الفقرة ) ستعاـالدراسة توصي حذؼ تعريؼ اال -0

 ستعاـ، الف المشرع اورد تعريفًا تفصيميًا لا االئتمانيةتعميمات تبادؿ المعمومات 
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( مف  المادة ذاتيا أعاه لذلؾ كاف االجدر بالمشرع 09االئتماني في الفقرة )
لغاء التعريؼ الوارد في الفقرة ) ( الذي يعتبر زيادة غير 5العراقي االكتفاء بِو وا 

 مبررة وتؤدي الى سؤء الفيـ.
ى  سف تشريع خاص ُيؤذف  لمبنؾ المركزي الدراسة توصي المشرع العراقي ال -4

والتصنيؼ االئتماني  كما في  ستعاـبإصدار ترخيص يسمح  بتأسيس شركات اال
القوانيف المقارنة ألىميتيا في حماية المؤسسات المالية والعميؿ مف مخاطر 
االئتماف المتعددة ، كمخاطر عدـ السداد والتعثر المصرفي ، الف انشاء شركات 

االئتماني امر ضروري لمغاية واليدؼ منو تقديـ معمومات  ستعاـخاصة لا
وبيانات عف العماء مما يمكف المؤسسات المالية والمصرفية مف اتخاذ قرارات 

 ستعاـسريعة وسميمة  لمنح االئتماف , الدراسة توصي المشرع اف تتخذ شركة اال
مف شركات   والتصنيؼ االئتماني شكؿ شركة مساىمة خاصة , ىذه األخيرة

 ستعاـاألمواؿ التي تقوـ عمى االعتبار المالي ، حيث يمكف أف تتخذ شركة اال
والتصنيؼ االئتماني ، شكؿ شركة مساىمة خاصة وعمى غرار التجربة ألمصرية 
بما إف قانوف شركات العراؽ النافذ المعدؿ قد َسمَح  بتأسيس الشركات المساىمة 

ذ ا كاف ىذا الواقع ال يثير اشكالية مف حيث المبدأ الخاصة ، ولـ يحدد أنواعيا ، وا 
العاـ  إال انو مف حيث المبدأ الخاص قد يثير بعض االشكاليات تتمحور برفض 

والتصنيؼ االئتماني ، وناحظ   ستعاـالبنؾ المركزي منح التراخيص الى شركة اال
، وتعد مف تعريؼ الشركة المساىمة ألخاصة أف ىذِه الشركة مف شركات األمواؿ 

المحور لتكويف رأس ماؿ ضخـ يتناسب مع النشاط االقتصادي التي تسعى إلى 
ممارستُو لتحقؽ أىدافيا ألمنشودة إ ذ ال يوجد مانع في قانوف الشركات العراقي مف 

االئتماني ، فضًا عمى اف الفقرة ثانيا  مف المادة العاشرة  ستعاـتأسيس شركة اال
اشارت الى اف تأسيس شركات تختص باالستثمار مف قانوف الشركات النافذ قد 

المالي يجب اف تتخذ شكؿ شركة مساىمة خاصة فضا عف االمكانيات التي 
 تتميز بيا الشركات المساىمة الخاصة.  

 اليوامش
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، ػٛاثؾ ِٕؼ األئزّبْ اٌّظشفٟ ٚدٚس٘ب فٟ اٌؾذ ِٓ اٌّخبؿش ( ٠ٕظش ٌـفًب :  ِؾّذ ػبِش ِؾّذ 1) 

اٌّظبؽجخ ٌؼ١ٍّخ ِٕؼ األئزّبْ ،  سعبٌخ دوزٛساٖ ( ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، ِظش ، 

  . 145، ص 9112

( ٚفٟ غؼْٛ رٍه اٌّشؽٍخ ِٓ اٚائً اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ئرغٙذ اٌجٕٛن اٌفشٔغ١خ اٌٝ رمذ٠ُ 9)

اٌّؼٍِٛبد األعزضّبس٠خ ٌخذِخ ٌؼّالئٙب فٟ ِغبي األئزّبْ اٌّظشفٟ ، ٚأْ ثذأد رٍه اٌخذِخ 

ثظٛسح فشد٠خ ؽض١ضخ فٟ ِغزٍٙٙب ئال ئٔٙب عشػبْ ِب رـٛسد فٟ ِٕزظف اٌمشْ اٌّبػٟ ِغ ئٔشبء 

 غب ٚئرؾبد اٌجٕٛن اٌفشٔغ١خ ِٚشاوض اٌّؼٍِٛبد اٌغّبػ١خ .ثٕه فشٔ

Michelvas seur : desresponsablilites Encoures parlebana aier Araison 

des informations , araiset conseils dispensesases clientsrerue 

baneue , 1983,P-229 

 .95( ٠ٕظش ٌـفًب : د. ١ٌٚذ ػٍٟ ِب٘ش ، ِظذس عبثك ،ص3) 

(٠ٕظش ٌـفب : ػجذ اٌشؽّٓ اٌشٚاط, اصش اٌزشش٠ؼبد اٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ ػٍٝ فؼب١ٌخ 4)

 .55, ص9112اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ, ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ, ث١شٚد, 

(5) The federal Commission (FTC) is an independent federal agency 

whose main goals are to protct consumers and to ensure a strong 

competitive market by enforcing a variety of consumer protection and 

antitrust laws . These laws guard against harmful business practices 

and protect the market from anti competitive practices such aslarge 

mergers and price fixing conspiracies Read more : 

http:/www.investopedia.com/terms /f/ftc .   asp#ixzz4yy SB6it. 

٠ٕظش ٌـفًب : ٠غشٜ ػجذاهلل ػجذ اٌجبسٞ ،اٌؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ ٌٍخظٛط١خ اٌّؼٍِٛبر١خ )دساعخ ِمبسٔخ(,  (6)

 . 36, ص9116اؿشٚؽخ دوزٛساح, و١ٍخ اٌؾمٛق, لغُ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ, عبِؼخ ػ١ٓ شّظ, 

( ٠ٕظش ٌـفًب :  عّبي ػجذ اٌّؾغٓ اؽّذ ، ِغإ١ٌٚخ اٌجٕه اٌزمظ١ش٠خ ثظذد فزؼ االػزّبد ) سعبٌخ  7)

 77، ص 1223دوزٛساٖ ( ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اع١ٛؽ ، ِظش ، 

 969( ٠ٕظش ٌـفًب :    ر٘ج١خ ثٍؼ١ذ ، ِظذس عبثك، ص 7)

 17ك ، ص(  ٠ٕظش ٌـفًب :  ِؾّذ ٠غشثش١ٔٗ ، ِظذس عبث 2)

) ٌّغٍظ اإلداسح أْ ( ِٓ لبْٔٛ اٌجٕٛن اٌّظشٞ اٌغذ٠ذ اٌزٟ رٕض : )119اٌّبدح )( ٠ٕظش ٌـفًب :  11)

٠شخض ٌٍششوبد ثزمذ٠ُ خذِبد اإلعزؼالَ ٚاٌزظ١ٕف األئزّبٟٔ ٚاٌّزؼٍمخ ثّذ١ٔٛ٠خ ػّالء اٌجٕٛن 

ِزٕبٟ٘ اٌظغش  ٚششوبد اٌز٠ًّٛ اٌؼمبسٞ ٚششوبد اٌزأع١ش اٌزؾ٠ٍٟٛ ٚششوبد ٚعّؼ١بد اٌز٠ًّٛ

ٚششوبد اٌزؾ٠ًٛ األعزٙالوٟ ِٚذ١ٔٛ٠خ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ر٠ًّٛ أٚ رغ١ٙالد أئزّب١ٔخ ِٓ 

ِٛسدٞ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ، ٚغ١ش٘ب ِٓ عٙبد ِٕؼ األئزّبْ اٌزٟ ٠ظذس ثزؾذ٠ذ٘ب لشاس ِٓ ِغٍظ 

ال ٠مً  اإلداسح . ٠ٚغت أْ رزخز ششوبد األعزؼالَ ٚاٌزظ١ٕف األئزّب١ٔخ شىً ششوخ ِغبّ٘خ

ِٖ اٌششوخ رؼًّ ثزشخ١ض ِٓ  سأعّبٌٙب اٌّظذس ٚاٌّذفٛع ػٓ ِبئزٟ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ..(( ٠الؽظ أْ ٘ز

 ئداسح اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّظشٞ ٠ٚغت أْ رزخز شىً ششوخ ِغب٘خ .



 هـ4111-م  2022. لسنت الثالج  العدد /رابع المجلد ال / رابعتمجلت الدراساث المستدامت . السنت ال

 

 

  
 
 1708 

 

( ٠ٕظش ٌـفب : ِؾغٓ فزؾٟ دس٠ٚش، دٚس إٌظُ اٌّظشف١خ فٟ رؾم١ك اإلعزمشاس اٌّبٌٟ :)دساعخ 93) 

 33-92،ص9113لٕبح اٌغ٠ٛظ ،  ِبعغز١ش ،و١ٍخ اٌزغبسح ، عبِؼخ  ِمبسٔخ(، سعبٌخ

 .٠77ٕظش ٌـفًب : د. سػب طبؽت أثٛ أؽّذ ، د. فبئك ِشؼً لذٚسٞ ، ِظذس عبثك ، ص( 94) 

( ٠ٕظش ٌـفًب : د. ٔبظُ ِؾّذٔٛسٞ اٌشّشٞ، إٌمٛد ٚاٌّظبسف ،ِذ٠ش٠خ داس اٌىزت ٌٍـجبػخ  25)

 . 151ص 1277ٚإٌشش ، اٌّٛطً ،

 .٠22ٕظش ٌـفًب :  سػب أثٛ أؽّذ ، ِظذس ٔفغٗ ، ص( 96)

 . ٠77ٕظش ٌـفًب :  ػؾٝ ِؾّذ اٌذ٠ٓ ػجذاهلل ، ِظذس عبثك ،ص( 97) 

 .٠13ٕظش ٌـفًب : ط١ٙت أؽّذ األ١ِٓ أؽّذ ، ِظذس عبثك،ص( 97)

 . ٠63ٕظش ٌـفًب : اٌفبرؼ اٌشش٠ف ٠ٛعف اٌـب٘ش ، ٔٛس اٌٙذٜ ِؾّذ٠ٓ ، ِظذس عبثك ، ص ( 92)

 ( ِٓ رؼ١ٍّبد رجبدي اٌّؼٍِٛبد األئزّب١ٔخ .9( ِٓ اٌّبدح )٠9ٕظش ٌـفًب : اٌفمشح )( 39) 

( ٚلذ ػّذ اٌّششع اٌغضائشٞ ػٍٝ رخ٠ًٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٌإلششاف ػٍٝ ٔظبَ االعزؼالَ االئزّبٟٔ 33)

ٚاٌضاَ اٌّظبسف اٌؼبٍِخ فٟ اٌغضائش  9119( ٌغٕخ 1/91/ 19ِٓ خالي اطذاس اٌزشش٠غ سلُ )

ذ إٌظبَ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ٌذ٠ُٙ ػٓ اٌؼّالء . ٠ٕظش ٌـفًب : ِٛعبٚٞ أع١خ ، عٛدح أٔظّخ ثزض٠ٚ

اإلعزؼالَ اٌّظشفٟ وّذخً إلرخبر اٌمشاس األئزّبٟٔ اٌغ١ذ ٚئداسح اٌّخبؿش ، ِغٍخ ػٍَٛ اإللزظبد 

 195 -194، ص 913،  3، اٌّغٍذ  97ٚاٌز١غ١ش ٚاٌزغبسح ، اٌؼذد 

ٛد شبوش اسؽ١ُ ، روشٜ ِؾّذ ؽغ١ٓ، ٚعبئً ئداسح ِخبؿش اٌمشٚع ( ٠ٕظش ٌـفًب : ِؾ34ّ) 

اٌّظشف١خ :)دساعخ ِمبسٔخ (، ِغٍخ اٌّؾمك اٌؾٍٟ ٌٍؼَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، اٌغٕخ 

 .511،ص9117اٌزبعؼخ ، 

 .٠77ٕظش ٌـفًب :  ِؾّذ ؽغ١ٓ ِٕظٛس، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالئزّبْ ، ِظذس عبثك ،ص ( 35)

( ِٓ رؼ١ٍّبد رغ١ًٙ رٕف١ز لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ ٠15ٕظش: اٌجٕذ )أ( ِٓ اٌفمشح أٚاًل ِٓ اٌّبدح)( 36)

 . اٌزٟ ٔظذ

ُٗ ، سأٞ اٌّظبسف ً الئؾخ ثبٌّؼٍِٛبر  اٌزفظ١ٍ١خ ػٓ اٌضثْٛ رشًّ اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ، عّؼز

ُٗ اإللزظبدٞ ئرا وبْ اٌضثْٛ شخظ١ز ُٗ ِؼ٠ٕٛخ ٠زوش أعّبء ٚاٌغٙبد اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب ٚربس٠خ ٔشبؿ

 وجبس اٌّغب١ّ٘ٓ ...((

 . 517د. ص٘شاء اؽّذ ِؾّذ إٌؼ١ّٟ ، ِظذس عبثك، ص ٠ٕظش ٌـفًب : ( 93)

( ِٓ لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ ػٍٝ : ) ال ٠ؾك ألٞ شخض فٟ 3( ِٓ اٌّبدح )1( ٔظذ اٌفمشح )94)

اٌؼشاق ِّبسعخ االػّبي اٌّظشف١خ دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ رشخ١ض اٚ رظش٠ؼ طبدس ػٓ اٌجٕه 

اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ...( ٚوزٌه اٌفمشح اٌشاثؼخ ِٓ ٔفظ اٌّبدح : ) ال ٠غٛص الؽذ اعزخذاَ وٍّخ 

د وٍّخ ِظشف ثبٞ ٌغخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٞ اػّبي اٚ ِٕزغبد اٚ خذِبد دْٚ ِظشف اٚ ِشزمب

اٌؾظٛي ػٍٝ رشخ١ض اٚ رظش٠ؼ طبدس ػٓ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ...( ٚوزٌه اٌفمشح اٌشاثؼخ 

) رظذس االعبصاد ٌفشٚع اٌّظبسف االعٕج١خ فمؾ :ِٓ اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ 

بٍِخ ٚاعظ ِٛؽذح ِٓ لجً اٌغٍـخ اٌشلبث١خ فٟ اٌجٍذ اٌزٜ ٠مغ ف١ٗ اٌخبطخ اٌخبػؼخ ٌشلبثخ ش

 اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٌٍّظشف االعٕجٟ ( . 

د. ٔبالْ ثٙبء اٌذ٠ٓ اٌّذسط ، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌزأع١ظ اٌّظبسف ، ِٕشٛساد ص٠ٓ  ٠ٕظش ٌـفًب : (95)

 . 77، ص  9116اٌؾمٛل١خ, ؽ االٌٟٚ ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، 
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اٌّشاعٍخ ثاػبفخ وفبٌخ اٌٝ اٌجٕه فبرؼ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ٚاٌغشع ِٕٙب ٘ٛ  ( ٚرمَٛ اٌّظبسف96)

اعزظذاس اػزّبد ِغزٕذٞ ، ِؼضص ١ٌؾظً اٌّغزف١ذ ػٍٝ رؼٙذ ِٓ عٙز١ٓ ) اٌجٕه فبرؼ االػزّبد 

ٚاٌجٕه اٌّشاعً ( ٌذفغ ل١ّخ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ؽغت اٌششٚؽ اٌٛاسدح فٟ االػزّبد اٌّفزٛػ , 

 ٠ٕظش ٌـفًب :ٕه اٌّشاعً فٟ أٙبء األِٛس اٌّب١ٌخ اٌالصِخ ٌّظٍؾخ االعز١شاد ، ٚرظٙش ا١ّ٘خ اٌج

 .      144، ص  9116اعّبػ١ً اثشا١ُ٘ ػجذاٌجبلٟ ، اداسح اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ , إٌّٙبي ، االسدْ ، 

ظبسف د. ١ٌٚذ ػ١ذٞ ػجذإٌجٟ ، اٌّؼب١٠ش ٚاٌمٛاػذ اٌؾذ٠ضخ ٌزٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ ا٠ٌّٕظش ٌـفًب :  ( 97)

 //:www.cbihttps ..  5-3، ص  9117ِٚشاع١ٍٙب ، اطذاساد اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ، 

Iq/ page/37>) )  11/19/9191ربس٠خ اٌض٠بسح 
اٌٙبَ ٚؽ١ذ دؽبَ ، فبػ١ٍخ اداء اٌغٛق اٌّبٌٟ ٚاٌمـبع اٌّظشفٟ فٟ إٌّٛ االلزظبدٞ ٠ٕظش ٌـفًب :  -97

 . 49، ص  9113إٌّٙبي ، االسدْ ، ، ِىزجخ 
92

ػشفٙب اٌّششع اٌّظشٞ فٟ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚاٌغٙبص اٌّظشفٟ اٌغذ٠ذ ػٍٝ أٔٙب ) اٌغٙبد أٚ  -  

 اٌششوبد ثخالف اٌجٕٛن اٌزٟ رمَٛ ثّٕؼ أئزّبْ ِضً ششوبد اٌز٠ًّٛ اٌؼمبسٞ ٚاٌزأع١ش اٌز٠ٍّٟٛ ٚعّؼ١بد اٌز٠ًّٛ( .
 ( ِٓ لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ . 1اٌّبدح )٠ٕظش ٌـفًب :  -31
ٌزغ١ًٙ رٕف١ز لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ سلُ  9111( ٌغٕخ 4ٔظذ اٌّبدح اٌضبِٕخ ِٓ رؼ١ٍّبد سلُ ) -31

خبِغًب :) ػٕذ اطذاس اٌزشخ١ض رذسط اٌششوخ فٟ عغً اٌششوبد ٚاٌّإعغبد  9114( ٌغٕخ 24)

١ّغ اٌمٛا١ٔٓ إٌبفزح راد اٌظٍخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظبدسح ثّٛعجٙب اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّظشف١خ ٚرغشٞ ػ١ٍٙب ع

  . ) 
رمَٛ ششوبد اٌزأ١ِٓ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش اٌٝ ا٠غبد ؽٍٛي ٌألخـبس ٚرٌه ثا٠غبد ٔٛع اٌزأ١ِٓ  -39

إٌّبعت ٌٗ فجشصد اٌٟ اٌٛالغ رأ١ِٕبد عذ٠ذح ٌُ رىٓ ِؼشٚفخ ِٓ لجً  وّب فٟ اٌزأ١ِٓ ِٓ االخـبس 

١ِٓ ِٓ اخـبس االٌؼبة اٌش٠بػ١خ ، ٚاٌزأ١ِٓ ِٓ اخـبس اعزخذاَ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزأ

) االٔزشٔذ ( ، د. ١٘ضُ اٌّظبسٚح ، إٌّزمٟ فٟ ػمذ اٌزأ١ِٓ ، اصشاء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، االسدْ ، 

 .   36، ص  9111اٌـجؼخ االٌٚٝ ، 
 .  33ٔبالْ ثٙبء اٌذ٠ٓ اٌّذسط ، ِظذس عبثك ، ص ٠ٕظش ٌـفًب :   -33
34

 ( ِٓ لبْٔٛ رغ١ًٙ رٕف١ز لبْٔٛ اٌّظبسف اٌؼشالٟ .7( ٚاٌّبدح )1اٌفمشح )أٚاًل( ِٓ اٌّبدح ) ٠ٕظش ٌـفًب :  -  
ػجذاٌجبلٟ ػٕجش فبٌؼ ، فبسٚق ؽج١ت اٌّالن ، ػجذاٌشؽّٓ ِظـفٟ ؿٗ ، اداسح ٠ٕظش ٌـفًب :   -35

 .  42، ص  1221اٌزأ١ِٓ ، ِىزجخ اٌّؼٙذ ، عبِؼخ اٌجظشح ، و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ، 
36

( ٚثؼذ رفُٙ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ٌغذٚٞ ا١ّ٘خ ٚعٛد  9112رأعغذ ٘زٖ اٌششوخ ثذا٠خ ػبَ ) - 

 \7فٟ  1273 \3\2بَ ثّٕؼ اٌششوخ اعبصح اٌزأع١ظ ثّٛعت وزبثخ اٌّشلُ ِضً ٘زٖ اٌششوخ ، فم

 ٚثّٛعت اؽىبَ لبْٔٛ اٌششوبد اٌؼشالٟ اٌّؼذي 9112 \ِبسط 
اْ سعبٌخ اٌششوخ اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّظشف١خ ٟ٘ ص٠بدح ٔفبر اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعـخ اٌٝ   -37

ٌٍمشٚع اٌزٟ رّٕؾٙب اٌّظبسف اٌّغبّ٘خ ،  ِظبدس االئزّبْ ٚرٌه ػٓ ؿش٠ك رمذ٠ُ وفبالد عضئ١خ

  ٠ٕظش ٌـفًب :

Dr. younis A.Ahmed & Nihad Khalid ,  the role of financing companies 

in supporting small projects in lraq for (2006-2015 ) "lraqi Company 

for bank Guarantees and Iraqi Company for Small and medium 

http://www.cbi/
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.projects an exemplar "  9117،  3، اٌؼذد  3ِغٍخ عبِؼخ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ، اٌّغٍذ  ،

  . 696ص 
( ، ِٓ 29اعزٕبدًا اٌٝ لبْٔٛ ٚصاسح اٌّب١ٌخ سلُ ) 1279رأعغذ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍؼشائت ثزبس٠خ  -  37

 اٌؼش٠ج١خاُ٘ ا٘ذاف ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍؼشائت ٘ٛ االٌزضاَ ثبٌزـج١ك االفؼً ٌٍمٛا١ٔٓ 
32

، رؾ١ًٍ ارغب٘بد اٌغ١بعخ اٌؼش٠ج١خ فٟ اٌؼشاق ٚدٚس٘ب فٟ رؾذ٠ذ ِغبس اٌؾظ١ٍخ  ػالء ؽغ١ٓ ِٛٔظ ٠ٕظش ٌـفًب :  -  

( ، ثؾش رـج١مٟ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍؼشائت ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ  9111-1221اٌؼش٠ج١خ ٌٍغٕٛاد )

 . 69-61، ص 9115ٌٍذساعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌّب١ٌخ ، عبِؼخ ثغذاد ، 
 . 12ػجذاٌشؤٚف اؽّذ ، ِظذس عبثك ، ص شش٠ف ػبدي ٠ٕظش ٌـفًب :  -41
 ( ِٓ لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚاٌغٙبص اٌّظشفٟ اٌّظشٞ اٌغذ٠ذ .119اٌّبدح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -41
( ِٓ اٌّبدح )اٚاًل( ِٓ اٌمغُ االٚي ِٓ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌؼًّ ششوبد 11اٌفمشح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -49

 االعزؼالَ ٚاٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ .
43- https\\www. I- score- com – eg .  17/19/9191ربس٠خ اٌض٠بسح 
( ِٓ اٌّبدح )صب١ًٔب ( ِٓ اٌمغُ االٚي ِٓ اٌمٛاػذ اٌّشبس ئ١ٌٗ 1اٌجٕذ )أ( ِٓ اٌفمشح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -44

 عبثمًب.
 ( ِٓ لبْٔٛ اٌّؼٍِٛبد االسدٟٔ اٌّإلذ اٌغٙبد اٌزب١ٌخ : 2اٌّبدح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -45

 -اٞ ششوخ رمَٛ ثبٌج١غ ثبألعً ٘ـ -ششوبد اٌزأع١ش اٌز٠ٍّٟٛ د -اٌجٕٛن ط -أٞ ششوخ ِشخظخ ة -أ

 اٞ عٙبد اخشٞ . -اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ ٚ
 ( ِٓ اٌمبْٔٛ االسدٟٔ اػالٖ .14اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح ) ٠ٕظش ٌـفًب :  -46
 .  31 -31ػظّذ ػجذاٌّغ١ذ ؿ١ت االعّبء ، ِظذس عبثك , ص ٠ٕظش ٌـفًب :  -47
 .   66 -63ؽ١بح شؾبرٗ ، ِظذس عبثك ، ص  ٠ٕظش ٌـفًب : -47
ِؾّذ ِظـفٟ خ١ّظ ، اداسح ِخبؿش االئزّبْ ِٚؼب١٠ش اٌغذاسح االئزّب١ٔخ ، داس ٠ٕظش ٌـفًب :  -42

 .  57، ص  9116إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ِظش،
( ِٓ رؼ١ٍّبد رغ١ًٙ رٕف١ز لبْٔٛ اٌّظبسف 11اٌجٕذ )أ( ِٓ اٌفمشح )أٚاًل( ِٓ اٌّبدح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -51

 اٌؼشالٟ .
( ِٓ اٌّبدح اٚاًل ػٓ اٌمغُ االٚي ِٓ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌؼًّ 5اٌجٕذ )ة( ِٓ اٌفمشح ) ٠ٕظش ٌـفًب : -51

 ششوبد االعزؼالَ ٚاٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ .
ب٠ض ، ِغإ١ٌٚخ اٌّظشف فٟ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ٚاٌّخبؿش اٌزٟ د. ثخز١بس طبثش ث ٠ٕظش ٌـفًب :  -59

 .   392، ص  9112رٛاعٙٗ ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ، اٌمب٘شح ، 
اٌّششع اٌؼشالٟ ٌُ ٠ٛػؼ فٟ رؼ١ٍّبد رجبدي اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ؿٍت اٌؾظٛي ػٍٝ ػٕٛاْ  -53

خ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رخض ِؼٍِٛبد اٌؼ١ًّ ٌىٓ ػٕذ اٌشعٛع اٌٟ اٌفمشح اٌغبثؼخ ِٓ اٌّبدح اٌضب١ٔ

االئزّبْ ، فأْ ِٓ ِؼٍِٛبد اٌؼ١ًّ اٌّّٙخ ثبإلػبفخ  اٌٝ ٠ٛ٘زٗ ػٕٛأٗ اٌذائُ ارا وبْ شخظًب 

ؿج١ؼ١ًب ٠ّٚىٓ ٌٍّظشف ِؼشفخ ػٕٛاْ اٌؼ١ًّ ِٓ خالي اٌّغزّغىبد االط١ٌٛخ اٌمب١ٔٛٔخ ِٕٚٙب 

١ًٔب ػشٚس٠ًب ، اِب ػٕٛاْ اٌشخض ثـبلخ اٌغىٓ اٌزٟ اطجؾذ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ِغزّغىًب لبٔٛ

( ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد اٌؼشالٟ أْ ٠ىْٛ ِمش 13اٌّؼٕٛٞ ؽ١ش أٚعجذ اٌفمشح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح )

اٌشخض اٌّؼٕٛٞ فٟ اٌؼشاق ِٚٓ رٌه ٠فُٙ ػذَ عٛاص ٚعٛد ِشوض اٌشخض اٌّؼٕٛٞ خبسط 
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١غٟ ف١غٛص فزؼ افشع اٌؼشاق ، فبرا ِب اعغذ ششوخ ِضاًل ٚارخزد ِؾبفظخ رٞ لبس ِشوض٘ب اٌشئ

 اخشٜ فٟ ثم١خ اٌّؾبفظبد.
 .  119فزبػ ِؾّذ ؽغ١ٓ ؽ١الٚٞ ، ِظذس عبثك ، ص ٠ٕظش ٌـفًب :  -54

 

 المصادر والمراجع:

، ِىزجخ االٔغٍٛ 1د. اثشا١ُ٘ ِخزبس، اٌز٠ًّٛ اٌّظشفٟ ِٕٙبط الرخبر اٌمشاساد ، ؽ  -1

 . 1274اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ، 

 . 9115، اٌجٕبْ ،  1د. اؽّذ ثش٠ٟٙ ، االلزظبد إٌمذٞ ، داساٌىزت ، ؽ  -9

د. اؽّذ ثشوبد ِظـفٝ ، ِغإ١ٌٚخ  اٌجٕه ػٓ رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد ٚاالعزشبساد  -3

 اٌّظشف١خ : 

 . 9116) دساعخ ِمبسٔخ ( ، داسإٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح ، 

ِزىبًِ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌجؾش د. اؽّذ ِؾغٓ خؼ١شٞ ، االئزّبْ اٌّظشفٟ ِٕٙظ  -4

 . 1277االعزّبػٟ ،  ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ، 

اٌؼالط ( ،   -االعجبة   -د. اؽّذ ِؾغٓ خؼ١شٞ ، اٌذ٠ْٛ اٌّزؼضشح )  اٌظب٘شح  -5

 . 1226ا٠زشان  ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،  ِظش ، 

ٍِٛبر١خ ، د. اؽّذ ِؾّٛد عؼذ ، ٔؾٛ اسعبء ٔظبَ لبٟٔٛٔ ٌؼمذ اٌّشٛسح اٌّؼ -6

 . 1225داسإٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، 

د. اعّبػ١ً اثشا١ُ٘ ػجذ اٌجبلٟ ، اداسح اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ ، ِىزجخ إٌّبً٘ ، االسدْ ،  -7

9116 . 

د. اعّبػ١ً غبُٔ ، ا١ٌٙئٗ اٌؼبِٗ ٌالٌزضاَ ، )ِظبدس االٌزضاَ( ، ِىزجخ ػجذ اهلل ١٘ٚخ ،  -7

 . 1266اٌمب٘شح ، 

ٍىٟ ، اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ : ) دساعخ ِمبسٔخ ( ، اصشاء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ؽ د. اوشَ ٠بِ -2

 . 9119،  ػّبْ ، االسدْ ،  1

د. اٌٙبَ ٚؽ١ذ دؽبَ ، فبػ١ٍخ اداء اٌغٛق اٌّبٌٟ ٚاٌمـبع اٌّظشفٟ فٟ إٌّٛ  -11

 . 9113االلزظبدٞ ، ِىزجخ إٌّبً٘ ، االسدْ ، 

ٌمبْٔٛ ، داس اٌشارت اٌغّبػ١خ ،  ث١شٚد أزظبس ٔٛسٞ اٌغش٠ت ، آِ اٌىّج١ٛرش ٚا -11

 ،1224 . 

د. ا٠ٙبة ِؾّذ ؽغٓ ، ٔظش٠خ اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ ، ِىزجخ  -19

 . 9116داسِٕشأح اٌّؼبسف ، االعىٕذس٠خ ، 

 . 9115د. ثبعُ ِؾّذ طبٌؼ ، اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ ، ِىزجخ اٌغٕٙٛسٞ ، ث١شٚد ،  -13
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ض ، ِغإ١ٌٚخ اٌّظشف فٟ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ٚاٌّخبؿش اٌزٟ د. ثخز١بس  طبثش ثب٠ -14

 . 9112رٛاعٙٗ ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ، اٌمب٘شح ، 

ثشا٠بْ و١ٌٛٓ ، رؾذ٠ذ ِخبؿش اإلئزّبْ ، رشعّخ داساٌفبسٚق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،  -15

9117 . 

ثغذاد ، ٌُ د. ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد ، اٌّىزت اٌمب١ٔٛٔخ ،  -16

 رزوشعٕٗ اٌـجغ .

د. ؽغ١ٓ إٌٛسٞ ، عشإٌّٙخ اٌّظشف١خ فٟ اٌزشش٠غ االسدٟٔ ، داس اٌضمبفخ ، ػّبْ  -17

 . 1226،  1، االسدْ ، ؽ 

د. ؽ١بح شؾبرخ ، ِخبؿش االئزّبْ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ ِغ اشبسح خبطخ ٌّظش ،  -17

 . 1221ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ، 

ٛدح وبظُ ، ِذد اٌزمبدَ ٚ اٌغمٛؽ فٟ اٌمٛا١ٔٓ إٌبفزح ، ِىزجخ اٌمبْٔٛ ؽ١ذس ػ -12

 . 9191اٌّمبسْ ، ثغذاد ، 

د. دأب ثبلٟ ػجذ اٌمبدس ، اٌغش٠خ اٌّظشف١خ فٟ اؿبس رشش٠ؼبد غغ١ً االِٛاي : )  -91

 . 9113دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ( ، داساٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ، ِظش ، 

بع ، اعبع١بد اٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ ، االوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ د. خ١ًٍ ِؾّذ ؽغٓ اٌشّ -91

 . 9114ٌٍؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ ، ػّبْ ، االسدْ ، 

د. سشبد ٔؼّبْ شب٠غ ، اٌخذِبد اٌّظشف١خ فٟ اٌجٕٛن االعال١ِخ ، ِىزجخ داس اٌفىش  -99

 . 9113اٌغبِؼٟ ، االعىٕذس٠خ ، 

اداسح اٌّظبسف ، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ د. سػب طبؽت اثٛ ؽّذ ، د.  فبئك اٌذٚسٞ ،  -93

 ٌٍىزبة اٌغبِؼٟ ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، ٌُ رزوش عٕخ اٌـجغ .

د. صوش٠ب اٌذٚسٞ ، د. ٠غشا اٌغبِشائٟ ، اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ٚاٌغ١بعبد إٌمذ٠خ ،  -94

 . 9113،  ػّبْ ، االسدْ ،  1ِىزجخ داس ا١ٌبصٚٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ؽ 

ٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ػٓ االػّبي اٌجٕى١خ ث١ٓ اٌزشش٠غ اٌّظشٞ د. ص٠ٕت عبٌُ ، ا -95

 . 9115ٚاٌزشش٠غ اٌغضائشٞ : ) دساعخ ِمبسٔخ ( ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ، ِظش ، 

د. ص٠ٕخ غبُٔ اٌظفبس ، االعشاس اٌّظشف١خ :) دساعخ ِمبسٔخ ( ، ِىزجخ داس اٌىزت  -96

 . 9111،  1اٌمب١ٔٛٔخ ،  اٌمب٘شح ، ؽ 

 . 1277،  1، ؽ  1ْ اٌؼبِشٞ ، اٌٛع١ض فٟ اٌؼمٛد اٌّغّبح ، ط د. عؼذٚ -97

د. ع١ٍُ ؽشثٗ ، د. ػجذ اال١ِش اٌؼى١ٍٟ ، ششػ لبْٔٛ اطٛي اٌّؾبوّبد اٌغضائ١خ ،  -97

 . 9117، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ ، ثغذاد ،  9-1ط 
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ب٘شح د. ع١ّؾخ اٌم١ٍٟٛٔ ، االعظ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؼ١ٍّبد اٌجٕٛن ، ِىزجخ ػ١ٓ شّظ ، اٌم -92

 . 9191،  9، د. عٍّبْ ث١بد ، اٌمؼبء اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ ، ط  1229، 

ش١ّبء ؿبٌت ػٍٟ ػجبط ، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزظ١ٕف االئزّبٟٔ ، ِىزجخ اٌمبْٔٛ  -31

 . 9112،  1اٌّمبسْ ، ثغذاد ، ؽ 

ِٓ ِٕظٛس لبٟٔٛٔ ِظشفٟ ،  د. طالػ اٌذ٠ٓ اثشا١ُ٘ شؾبرخ ، ساثؾ ِٕؼ اإلئزّبْ -31

 . 9112،  1) دساعخ ِمبسٔخ ( ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، ؽ 

د. طالػ اٌذ٠ٓ عّبي اٌذ٠ٓ ، ػمذ ٔمً اٌزىٌٕٛٛع١ب : ) دساعخ فٟ اؿبس اٌمبْٔٛ  -39

 . 1226اٌخبص ٚ اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ اٌذٌٟٚ ( ، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ ، ِظش ، 

صٛسح اٌّؼٍِٛبد ٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ،  د. ؿبسق وبظُ ػغ١ً ، -33

 . 9111،  1ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، ؽ 

د. ؿبسق وبظُ ػغ١ً ، ٔظش٠خ اٌخالفخ اٌخبطخ فٟ اٌزظشفبد اٌمب١ٔٛٔخ : ) دساعخ  -34

 . 9111، ػّبْ ،  1ِمبسٔخ ( ، داس اٌؾبِذ ، ؽ 

االعزشار١غ١خ  ٚاٌزـج١ك ،   -داسح اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ د. ؿٍؼذ اعذ  ػجذ اٌؾ١ّذ ، ا -35

 . 1224ِىزجخ ػ١ٓ شّظ ، اٌمب٘شح ، 

د. ػذٔبْ اثشا١ُ٘ اٌغشؽبْ ، ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، اٌؼمٛد اٌّغّبح ، داساٌضمبفخ  -36

 . 9113، االسدْ ، ػّبْ ،  5ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ؽ 

ضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، د. ػض٠ض اٌؼى١ٍٟ ، اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ ، ِىزجخ اٌ -37

 . 1225االسدْ ، 

،  و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ ٔجٙب ، ٌُ رزوش  1د. ػظبَ ؽٕفٟ ، اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ ، ط  -37

 عٕٗ اٌـجغ.

د. ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ  ػٛع ، ػ١ٍّبد اٌجٕٛن ِٓ اٌٛعٙخ اٌمب١ٔٛٔخ ، داس إٌٙؼخ  -32

 . 9111اٌؼشث١خ ، ِظش  ، 

جش فبٌؼ ، د. فبسٚق ؽج١ت ، د. ػجذ اٌشؽّٓ ِظـفٝ ؿٗ ، اداسح د. ػجذ اٌجبلٟ ػٕ -41

 . 1221اٌزأ١ِٓ ،   ِىزجخ اٌؼٙذ ، عبِؼخ اٌجظشح ، 

،  1د. ػجذ ع١ًّ غظٛة ، االعزؼالَ اٌّظشفٟ ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ، ط  -41

 . 9117،  ث١شٚد ، ٌجٕبْ ،  1ؽ 

ٌّزؼٍمخ ثؾّب٠خ اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ د.ػجذ اٌشؽّٓ خ١ٍفخ اٌشٚاط ، اصشاٌزشش٠ؼبد ا -49

،  1ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ ، ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌؾمٛل١خ ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، ؽ 

9112 . 
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د. ػجذ اٌشصاق ؽغ١ٓ ٠ظ ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍّٕٙذط اٌّؼّبسٞ ِٚمبٚي اٌجٕبء :)  -43

 . 1277، داساٌفىشاٌغبِؼٟ ، اٌمب٘شح ،  1دساعخ ِمبسٔخ ( ، ؽ 

د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، ِظبدس االٌزضاَ ،  -44

 . 1271اٌّغٍذ االٚي ، داس إٌٙؼٗ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، 

د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، اٌؼمٛد اٌٛاسدح ػٍٝ  -45

،  داس اؽ١بء اٌزشاس  7ٚي ، ط اٌؼًّ   ٚاٌّمبٌٚخ ٚاٌٛوبٌخ ٚاٌٛد٠ؼخ  ، اٌّغٍذ اال

 . 1264اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، 

، ِىزجخ  1د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، ط  - 46

 . 9113ِٕشأح اٌّؼبسف ، االعىٕذس٠خ ، 

د. ػجذ اٌمبدس اٌؼـ١شٞ ، عشإٌّٙخ اٌّظشف١خ فٟ اٌزشش٠غ االسدٟٔ ، داس اٌضمبفٗ ،  -47

 . 1226 ، 1ػّبْ ، ؽ 

د. ػجذ اٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ، ٚاخشْٚ ، اٌٛع١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  -47

 . 9117اٌؼشالٟ ، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ ،  ثغذاد ، 

 . 1276د. ػجذ اٌغٕٟ عبِغ ، االئزّبْ اٌّظشفٟ فٟ اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّظشٞ ،  -42

، اٌّىزجخ  1ساعخ ِمبسٔخ ( ، ؽ د. فبسٚق اثشا١ُ٘ عبعُ ، اٌششوبد اٌزغبس٠خ :) د -51

 . 9117اٌمب١ٔٛٔخ ، ثغذاد ، 

د. ٌجٕٝ ػّش ِغمبٚٞ ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّظشف١خ فٟ االػزّبد اٌّبٌٟ ، ِٕشٛساد  -51

 . 9116اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ، 

 . 9116د. ٌـ١ف عجش وِٛبٟٔ ، اٌششوبد اٌزغبس٠خ :) دساعخ لب١ٔٛٔخ ِمبسٔخ ( ،  -59

إ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ٌٍّظشف ػٕذ فزؼ االػزّبد ،   داس اٌفىش ِخزبس ثشثشٞ ،  اٌّغ  -53

 . 1276اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح ، 

د. ِؾّذ عبعُ ِؾّذ اٌؼزبثٟ ، االؿبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّظشف  اٌغغشٞ ٚاصشح فٟ  -54

ِؼبٌغخ اٌزؼضش اٌّظشفٟ :) دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ ٚاالِش٠ىٟ ( ، ِىزجخ 

 . 9191،  1 اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ ، ثغذاد ، ؽ

د. ِؾّذ عٛدح اٌٍّؾ ،  اٌّغإ١ٌٚخ اٌزبد٠ج١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ ، داسإٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  -55

 . 1276اٌمب٘شح ، 

،  ث١شٚد  9د. ِؾّذ ص٠ٓ اٌؼشث١ٕٟ ، ِؾّذ اٌغ١ذ إٌمٟٙ ، اٌششوبد اٌزغبس٠خ ، ط  -56

 ،9115 . 

،  داسإٌٙؼخ  1ٟ ، ؽ د. ِؾّذ ػ١ذ اٌى١الٟٔ ، االؿبس اٌمبٟٔٛٔ ٌالئزّبْ اٌّظشف -57

 . 9119اٌؼشث١خ ،  اٌمب٘شح ، 
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د. ِؾّذ ِـش ، االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٚاالئزّبٟٔ ٚاالعب١ٌت  -57

 . 9113ٚاالدٚاد ٚاالعزخذاِبد ، داس ٚائً ٌٍٕشش ، ػّبْ ، االسدْ ، 

اٌفىش د. ِؾّذ ِخزبس ثشثشٞ ، اٌشخظ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍششوبد اٌزغبس٠خ  ، داس  -52

 . 1275ٌٍـجبػخ ٚإٌشش ، ِظش ، 

د. ِؾّذ ػٍٟ اٌغش١٘ذ ، اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍغش٠خ اٌّظشف١خ ، ِىزجخ داس ع١ٍظ  -61

 . 9111، ػّبْ ، االسدْ ،  1اٌضِبْ ، ؽ 

د. ِؾّذ ِظـفٝ خ١ّظ ، اداسح ِخبؿش االئزّبْ ، داسإٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ،  -61

9116 . 

١غٛٞ ، ِذٜ رٛافك االفظبػ فٟ اٌغٙبص اٌّظشفٟ ِغ ِجذأ د. ِشٚح ِؾّذ اٌؼ -69

 . 9116، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌالطذاساد اٌمب١ٔٛٔخ ، اٌمب٘شح ،  1اٌغش٠خ ، ؽ 

،  داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح  1د. ِٕظٛس ِؾّذ ؽغ١ٓ ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالئزّبْ ، ؽ  -63

 . 9111ٌٍٕشش ،  االعىٕذس٠خ ، 

ؼ االئزّبْ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ ، ِؼٙذ اٌذساعبد د. ِؾّٛد ؽغٓ ػجذ اهلل ، ِٕ -64

 . 1273اٌّظشف١خ ،  اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّظشٞ ، 

د. ِؾّٛد سعت فزؼ اهلل ، ظب٘شح غغ١ً االِٛاي ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ،  -65

 . 9117االعىٕذس٠خ ، ِظش ، 

١خ ، اٌمب٘شح د. ِؾّٛد وج١ش ، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍؾغبثبد اٌجٕى١خ ، داسإٌٙؼخ اٌؼشث -66

 ،1221 . 

د. ِظـفٝ اؽّذ اٌضسلب ، اٌفؼً اٌؼبس ٚاٌؼّبْ ف١ٗ :) دساعخ ٚط١بغخ لب١ٔٛٔخ (  -67

 . 1277، داس اٌمٍُ ، دِشك ،  1، ؽ 

 . 9115د. ِظـفٝ وّبي ؿٗ ، ػ١ٍّبد اٌجٕٛن ، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ ،  ِظش ،  -67

اس اٌىزت ٌٍـجبػخ ٚإٌشش، د. ٔبظُ ِؾّذ ٔٛسٞ ، إٌمٛد ٚاٌّظبسف ، ِذ٠ش٠خ د -62

 .1277اٌّٛطً ، 

د. ٔج١ً ؽشبد ، د١ٌٍه اٌٝ اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌخبسعٟ ٚ اٌزظ١ٕف اٌذاخٍٟ ،  -71

 . 9116، ارؾبد اٌّظبسف اٌؼشث١خ ،  11عٍغٍخ ِٛعٛػخ ثبصي 

د. ٔض٠خ ِؾّذ طبدق ، االٌزضاَ لجً اٌزؼبلذ ثبالدالء ثبٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمذ  -71

 . 1279رخ  ػٍٝ ثؼغ أٛاع اٌؼمٛد ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  اٌمب٘شح ، ٚرـج١مب

د. ٔؼبي عّبي عشادح ، اٌٛع١ض فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ اٌفٍغـ١ٕٟ ، غضح ،  -79

 . 9112،  1فٍغـ١ٓ ، ؽ 
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د. ٔؼ١ُ ِغجغت ، اٌغش٠خ اٌّظشف١خ :) دساعخ ِمبسٔخ ( ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ  -73

 .1226اٌؾمٛل١خ ، 

،  ِىزجخ  1د. ٘شبَ فش٠ذ سعزُ ، لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ِٚخبؿش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ، ؽ  -74

 . 1229االالد اٌؾذ٠ضخ ،  اع١ٛؽ ، 

 9111،  1د. ١٘ضُ ؽبِذ اٌّظبسٚح ، ػمذ اٌزأ١ِٓ ، ِىزجخ اٌغبِؼخ ، اٌشبسلخ ، ؽ  -75

. 

ػّبْ ، د. ١ً٘ ػغّٟ ، د. ع١ًّ اٌغٕبثٟ ، إٌمٛد ٚاٌّظبسف ، داس ٚائً ،  -76

 . 9112االسدْ ، 

د. ّ٘ذ ِظـفٝ ٕ٘ذٞ ، اداسح االئزّبْ فٟ اٌجٕٛن فٓ اداسح اٌّخبؿش ، ِىزجخ  -77

 . 9117االٔغٍٛ اٌّظش٠خ ، 

د. ١ٌٚذ ػٍٟ ِب٘ش ، اٌّؼٍِٛبد االعزشبس٠ٗ اٌجٕى١خ :) دساعخ ِمبسٔخ ( ، ِشوض  -77

 . 9117،  1اٌذساعبد اٌؼشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ِظش ، ؽ 

د. ٠ؼمٛة ٠ٛعف طشخٛ ، عش إٌّٙخ اٌّظشف١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌى٠ٛزٟ ، ِـجؼخ  -72

 . 1272عبِؼخ اٌى٠ٛذ ، اٌى٠ٛذ ، 

 : الرسائل واالطاريح الجامعيت  صبٌضب

اؽّذ عؼ١ذ ِؾّٛد اٌؼ١غٛٞ ، اداسح ِخبؿش االئزّبْ اٌّظشفٟ :) دساعخ ِمبسٔخ ( ،   -1

 . 9115 اؿشٚؽخ دوزٛساح ، عبِؼخ ثّٕب ، و١ٍخ اٌؾمٛق ،

عّبي ػجذ اٌّؾغٓ اؽّذ ، ِغإ١ٌٚخ اٌجٕه اٌزمظ١ش٠خ ثظذد فزؼ االػزّبد : ) سعبٌخ  -9

 . 1223دوزٛساح( ،  و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اع١ٛؽ ، 

ؽّذ٠خ ػجٛد االعذٞ ، اٌزضاَ اٌّظشف ثزمذ٠ُ ِؼٍِٛبد االئزّبْ اٌّبٌٟ : ) دساعخ   -3

 . 9113ؼخ وشثالء ، ِمبسٔخ ( ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ، عبِ

عبِؼ شؼجبْ عٛدح ، دٚس اٌجٕه اٌّشوضٞ فٟ ِىبفؾخ غغ١ً االِٛاي فٟ ػٛء  -4

 . 9111اٌزضاِٗ ثبٌغش٠خ :) سعبٌٗ دوزٛساٖ ( ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ ػ١ٓ شّظ ، 

عؼذ اؽّذ سِؼبْ ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ إٌبشئخ ػٓ االخالي ثبالٌزضاَ ثبٌغش٠خ  :)  -5

دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌفمخ االعالِٟ( ، سعبٌخ دوزٛساح ، و١ٍخ اٌؾمٛق عبِؼخ إٌّظٛسح 

 ،9116 . 

ش١ش٠ٓ ػبدي ػجذ اٌشؤٚف اؽّذ ، اصش ِذٜ االٌزضاَ ثّزـٍجبد ِجبدب ثبصي االعبع١خ  -6

ف١خ ػٍٝ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن : ) سعبٌخ ِبعغز١ش( ، و١ٍخ االلزظبد ٌٍشلبثخ اٌّظش

 . 9117، عبِؼخ اٌغٛداْ ، 



 هـ4111-م  2022. لسنت الثالج  العدد /رابع المجلد ال / رابعتمجلت الدراساث المستدامت . السنت ال

 

 

  
 
 1717 

 

ط١ٙت اؽّذ اال١ِٓ اؽّذ ، دٚس ٔظبَ االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ اداسح ِخبؿش اٌزؼضش  -7

اٌّظشفٟ : )  سعبٌخ ِبعغز١ش ( ، عبِؼخ اٌغض٠شح ، و١ٍخ االلزظبد ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ ، 

9117 . 

ػؾٝ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ، ِغبّ٘خ ٔظبَ االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ اٌؾذ ِٓ اٌّخبؿش  -7

 االئزّب١ٔخ : 

 . 9117) سعبٌخ ِبعغز١ش( ، و١ٍخ االلزظبد ، اٌغٛداْ ، 

ػجبط ػ١غٝ ٘الي ، ِغإ١ٌٚخ اٌجٕه فٟ ػمٛد االئزّبْ : ) سعبٌخ دوزٛساح( ، و١ٍخ  -2

 . 1223اٌؾمٛق ، عبِؼٗ اٌمب٘شح ، 

١ت االعّبء ، اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍؼ١ًّ ِٚذٜ ا١ّ٘زٙب فٟ اٌؾذ ِٓ اٌزؼضش ػظّذ ؿ -11

فٟ ػ١ٍّبد اٌزب١ِٓ اٌّظشفٟ : )سعبٌخ ِبعغز١ش( ، ِؼٙذ ثؾٛس ٚدساعبد اٌؼبٌُ 

 . 9117االعالِٟ ، عبِؼخ اَ دسِبْ االعال١ِخ ، 

بد فٟ اٌؼ١ٍّبد ػالء ػجذ اال١ِش إٌبئٍٟ ، اٌّفَٙٛ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزجبدي االٌىزشٟٚٔ اٌج١بٔ -11

 . 9115اٌزغبس٠خ : )سعبٌخ ِبعغز١ش( ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ عبِؼخ اٌمبدع١خ ، 

فبؿّخ ثؾشٞ ،  اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍّغزٍٙه :) سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اٌخبص  -19

 . 9113( ،  عبِؼخ اثٛ ثىش ثٍمب٠ذ رٍّغبْ ،  و١ٍخ اٌؾمٛق ، 

بٟٔٛٔ ٌٍغش٠خ اٌّظشف١خ ،:) اؿشٚؽخ فزبػ ِؾّذ ؽغ١ٓ ؽ١الٚٞ ،  اٌزٕظ١ُ اٌم -13

 . 9117دوزٛسح ( ،  و١ٍخ اٌمبْٔٛ ، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ، 

ِؾغٓ فزؾٟ دس٠ٚش ، دٚس إٌظُ اٌّظشف١خ فٟ رؾم١ك االعزمشاس اٌّبٌٟ :) دساعخ  -14

 . 9113ِمبسٔخ( ، سعبٌخ ِبعغز١ش و١ٍخ اٌزغبسح عبِؼخ لٕبٖ اٌغ٠ٛظ ، 

ئزّبْ اٌّظشفٟ ٚدٚس٘ب فٟ اٌؾذ ِٓ اٌّخبؿش ِؾّذ ػبِش ِؾّذ ، ػٛاثؾ ِٕؼ اال -15

اٌّظبؽجخ ٌؼ١ٍّخ ِٕؼ االئزّبْ : )سعبٌخ دوزٛساح(  ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، 

9112 . 

ِش٠ُ اٌؾبعٟ ، اٌزضاَ اٌجٕه ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌغش إٌّٟٙ : )سعبٌخ ِبعغز١ش ( ،  -16

 . 9119و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼٗ اثٛ ثىش ثٍمب٠ذ ، رٍّغبْ ، 

ِٕبع عؼذ ػغّٟ ، طذٚد االٌزضاَ ثبٌغش٠خ اٌّظشف١خ ٚاالصبس اٌمب١ٔٛٔخ ػٕذ اٌىشف  -17

 . 9111)سعبٌخ ِبعغز١ش ( ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اٌششق االٚعؾ ، 

١ٔف١ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ِؼب١٠ش ، ِؼب١٠ش ِٕؼ االئزّبْ اٌّظشفٟ ) سعبٌخ ِبعغز١ش ( ،  -17

 . 9119عبِؼخ اٌمب٘شح ، و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، 
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ٕ٘ذ ِؾّذ ػبدي ، االئزّبْ اٌّظشفٟ ٚاصشح ػٍٝ االعزضّبس اٌخبص فٟ ِظش  -12

( : )سعبٌخ ِبعغز١ش( ، االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، 9117-12221خالي اٌفزشح )

 . 9113عبِؼخ اٌمب٘شح ، 

 رابعا : البحوث  والمقاالث المنشورة

ٟ الرخبر اٌمشاس االئزّبٟٔ ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اعّبػ١ً عؾ١ش ، اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌ  -1

 . 9113،  5 - 1اٌجٕٛن االسد١ٔخ ، اٌؼذ 

اٌفبرؼ اٌشش٠ف ٠ٛعف اٌـب٘ش ، اثشا١ُ٘ ٌِٛٝ اٌجش١ش ، االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ اٌؾذ  -9

ِٓ رؼضش اٌز٠ًّٛ فٟ اٌّظبسف اٌزغبس٠خ ، دساعخ ١ِذا١ٔخ ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ 

 .9115( ، 16اٌؼذد ) اٌؼٍَٛ االعال١ِخ ، 

اٌفبرظ اٌشش٠ف ٠ٛعف اٌـب٘ش ، ٔٛس اٌٙذٜ ِؾّذ٠ٓ ، اٌزش١ِض االئزّبٟٔ ٚدٚسح فٟ  -3

اٌؾذ ِٓ ِخبؿش االئزّبْ اٌّظشفٟ فٟ اٌغٛداْ ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ 

 . 9113( ، 14االلزظبد٠خ ،  اٌؼذد )

عزؼالَ االئزّبٟٔ ػٍٝ ؽبِذ عبد ، عٍـٗ إٌمذ رؼشع رغشثزٙب فٟ رـ٠ٛش ٔظبَ اال -4 

 . 9111اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ ، ِمبٌخ ، عش٠ذح اال٠بَ ، 

ؽغ١ٓ رٛف١ك ف١غ اهلل ، راٌٗ عؼ١ذ ٠ؾ١جٝ ، اٌزضاَ ششوخ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ثؼذَ  -5

افشبء اعشاس اٌّغزٍٙه : ) دساعخ ِمبسٔخ ( ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌمبْٔٛ 

 . 9116( ، 12) ( ، اٌؼذد14ٚاٌغ١بعخ ، اٌّغٍذ )

ؽّذٞ ِؾّذ ثبسٚد ، ٔؾٛ اسعبء رى١١ف لبٟٔٛٔ عذ٠ذ ٌّفبٚػبد اٌؼمذ :) اٌـج١ؼخ  -6

اٌؼمذ٠خ ٚ اصبس٘ب ( ، ِغٍخ عبِؼخ االص٘ش ، غضح ، اٌغٕخ اٌؼششْٚ ، اٌؼذد اٌضبٌش ، 

9111 . 

ؽّضح فبئك ٚ٘جٟ ، اِبي ٘بشُ ِـٍه ،  رم١١ُ رغشثخ اٌّشبسوخ االعٕج١خ فٟ ػ١ٕخ ِٓ  -6

ّظبسف اٌخبطخ ،  ثؾش ِٕشٛس ػٍٝ اٌّغٍخ اٌؼشال١خ االوبد١ّ٠خ االٌىزش١ٔٚخ ثذْٚ اٌ

 طفؾبد. 

خبٌذ ِمذَ ، ٚوبالد اٌزظ١ٕف ٚاالصِخ اٌّب١ٌخ اػبدح رٕظ١ُ اٚ رؼبسة ِظبٌؼ ،  -7

( ، 1ِغٍخ اٌذساعبد االلزظبد٠ٗ ٚاٌّب١ٌخ ، عبِؼخ اٌٛادٞ ، اٌؼذد اٌغبدط ، اٌّغٍذ )

9112. 

هلل ، أؼىبعبد غغ١ً االِٛاي ػٍٝ ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ،  خجبثٗ ػجذ ا -7

 . 9113ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ اٌغبِؼخ ، اٌؼذد اٌغبدط ٚاٌضالصْٛ ، 
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روشٜ ِؾّذ ؽغ١ٓ ، ِؾّٛد شبوش اسؽ١ُ ، ٚعبئً اداسح اٌمشٚع اٌّظشف١خ : )    -2

( ، 9َ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ ، اٌؼذد )دساعخ ِمبسٔخ ( ، ِغٍخ اٌّؾمك اٌؾٍٟ  ٌٍؼٍٛ

 . 9117( ، 2اٌغٕخ )

ر٘ج١خ ثبٌؼ١ذ ، رـ٠ٛش ٔظبَ ِشوضٞ ٌالعزؼالَ االئزّبٟٔ وب١ٌخ  ِٓ ِخبؿش االئزّبْ  -11

( 7اٌّظشفٟ ثبٌغضائش ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ االلزظبد ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ، اٌّغٍذ )

 ( .1، سلُ )

االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ رـ٠ٛش اٌظٕبػخ اٌّظشف١خ ، ص٘شاء اؽّذ إٌؼ١ّٟ ، دٚس  -11

( ،  اٌؼذد 11ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ  ،  اٌّغٍذ )

(94 ، )9112 . 

ػجذ اٌؼض٠ض ثٛخشص ، االعزؼالَ اٌّظشفٟ ٚع١ٍخ ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبؿش اٌجٕى١خ ،  -19

َ اٌغ١بع١خ ، عبِؼخ ِؾّذ ثٛػ١بف ، ِغٍخ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍٛ

 . 9116اٌّغ١ٍخ ، اٌؼذد اٌشاثغ ، 

ػجذ اهلل اٌؾغٓ ِؾّذ ، رـ٠ٛش االعزؼالَ االئزّبٟٔ ػٓ اٌؼّالء فٟ اٌّظبسف  -13

اٌغٛدا١ٔخ ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌّظشفٟ ، اطذاساد ثٕه اٌغٛداْ اٌّشوضٞ ،  

 . 9113( ، 67اٌؼذد )

بْ اٌمبٟٔٛٔ ٌغش٠ّخ غغ١ً االِٛاي : ) دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ػبدي ػٍٟ ِبٔغ ،  اٌج١ٕ -14

ِمبسٔخ فٟ اٌزشش٠غ اٌفشٔغٟ ٚاٌى٠ٛزٟ ٚ اٌّظشٞ ( ،  ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ 

 . 9115اٌؾمٛق اٌى٠ٛز١خ ، اٌؼذد االٚي اٌغٕخ اٌزبعؼخ ٚ اٌؼششْٚ ، ِبسط ، 

وّبي اٌذ٠ٓ اٌذ٘شاٚٞ ، االفظبػ اٌّؾبعجٟ فٟ رخف١غ ػذد اٌزّبرً فٟ   -15

ٌّؼٍِٛبد ٚص٠بدح وفبءح عٛق ساط اٌّبي ،  ِٕشٛس فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌزغبسح ٌٍجؾٛس ا

 . 1229( ، 9اٌؼ١ٍّخ ،  عبِؼخ االعىٕذس٠خ ،  اٌؼذد )

د. ِؾّذ عبعُ ِؾّذ ، ِذٜ أـجبق طفخ االرػبْ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّظشف١خ )  -16

١بع١خ ، اٌغٕخ دساعخ فم١ٙخ ِؼّمخ ( ، ِغٍخ اٌّؾمك اٌؾٍٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ

 . 9112اٌؾبد٠خ ػشش ، اٌؼذد اٌضبٌش ، 

ِؾّذ ٠غش ثش١ٔخ ، رـ٠ٛش أظّخ االعزؼالَ االئزّبٟٔ ٚ ِشوض٠بد اٌّخبؿش فٟ  -17

اٌذٚي اٌؼشث١خ ، طٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ، اثٛظجٟ ، ثؾش فٟ اِبٔخ ِغٍظ ِؾبفظٟ 

 . 9117اٌّظبسف اٌّشوض٠خ ِٚإعغبد إٌمذ اٌؼشثٟ ، 

ْ ، ػجذ اٌىش٠ُ طبٌؼ ، اٌّغإ١ٌٚٗ اٌّذ١ٔخ ٌٛوبالد اٌزظ١ٕف ػٓ عٛء ِؾّذ ع١ٍّب -17

رمذ٠ش٘ب ٌٍّخبؿش االئزّب١ٔخ ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌشبسلخ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّغٍذ 

 . 9117( ، 9( ،  اٌؼذد )14)
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ِذأٟ اؽّذ ، دٚس ٚوبالد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ فٟ طٕبػخ االصِبد فٟ االعٛاق  -12

جبد اطالؽٙب ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ االوبد١ّ٠خ ٌٍذساعبد االٔغب١ٔخ ، اٌّب١ٌخ ِٚزـٍ

 . 9113( ، 11لغُ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ، اٌؼذد )

١ِشفذ ػٍٟ اثٛ وّبي ، االداسح اٌؾذ٠ضخ اٌّخبؿش االئزّبْ اٌّظبسف ٚفمًب ٌّؼب١٠ش  -91

خ ِبع١غز١ش ، ، دساعخ رـج١م١خ ػٍٝ اٌّظبسف اٌؼبٍِخ فٟ ِظش ، سعبٌ 11ثبصي 

 . 9 117و١ٍخ اٌزغبسح ، اٌغبِؼخ االعال١ِخ ،

ِٕخ اهلل ِؾّٛد اثشا١ُ٘ ، رم١١ُ دٚس ٚوبالد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ فٟ اداسح االصِبد  -91

، عٍغٍخ اٚساق ثؾض١خ طبدسػٓ اداسح اٌجؾٛس ٚاٌزٛػ١خ ، اٌّؼٙذ اٌّظشفٟ 

 . 9115اٌّظشٞ ، 

االئزّبٟٔ وّذخً الرخبر اٌمشاس االئزّبٟٔ ِغبٚٞ اع١خ ، عٛدح أظّخ االعزؼالَ  -99

( ، 97اٌغ١ذ فاداسح اٌّخبؿش، ِغٍٗ ػٍَٛ االلزظبد ٚاٌز١غ١ش ٚ اٌزغبسح ، اٌؼذد)

 . 9113( ، 3اٌّغٍذ )

ٔبعٟ اٌزٟٛٔ ، ِإصشاد اٌغذاسح االئزّب١ٔخ اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍزخـ١ؾ ثبٌى٠ٛذ ، اٌؼذد  -93

 . 9115( ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ، اة ، 44)

غبح شبوش ِؾّٛد ، اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ رـج١ك ٔظبَ اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ ٚفمًب ٔ -94

، دساعخ اعزـالػ١خ فٟ ػ١ٕخ ِٓ اٌّظبسف اٌؼشال١خ ، ثؾش  11ٌالرفبل١خ ثبصي 

 . 9114( ، 37ِٕشٛس فٟ ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ اٌغبِؼخ ، اٌؼذد )

ذ اٌؾذ٠ضخ ٌزٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّظبسف ١ٌٚذ ػ١ذٞ ػجذ إٌجٟ ، اٌّؼب١٠ش ٚاٌمٛاػ -95

 . 9117ِٚشاع١ٍٙب ، اطذاساد اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ، 

١٘ٚت ؿٙش، اٌغش٠خ اٌّظشف١خ ، اثؾبس ِٕٚبلشبد إٌذٚح اٌزٟ ٔظّٙب ارؾبد  -96

 . 1223اٌّظبسف اٌؼشث١خ ، ٌجٕبْ ، 

 


