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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العراق للمدة )]     
 
[(2019- 2007تهريب االموال بطريقة تزييف الفواتير ف  

]إعداد الباحثان[        

 ]ا.م.د عقيل عبد محمد عباس]

 [دعير عبد الرحمن د أحم [

 [جامعة البرصة]
                              

 : المستخلص

ي تفتقر اىل الموارد المالية الالزمة لتعزيز 
ي تواجم الدول النامية الت 

يعتير تهريب اخأموال اىل الخارج من اهم المشاك  الت 
ات المديونية الخارجية و معدالت اللط ي تلك الدول من ارتفاع مؤرسر

و انخفاض لةاالنمو و التنمية االتتصادية  بينما تعائز
ي العراق من ازمات مالية و معدالت الدي  و الناتج المحىلي نتيجة انخفاض معدالت االستثمار 

ة تكاد و اتتصادي يعائز
اماتها الدايلية و الخارجية عىل حد سواء بسبب نقص رؤوس  ز تؤدي اىل عدم تدرة الحكومة االتحادية بالوفاء بالي 

ة غي  و اخأوضاع اخأمني ك   كبي  اىل الخارج بسبب الفساد هريب االموال بشاخأموال و بذات الوتت يشهد العراق ت
 . 2003ت المتعاتلة بعد عام لحكوماالمستقرة والسياسات االتتصادية الخاطئة ل

ي العراق للمدة  
ز
ادات ف وكانت  2019 - 2007يحاول اللاحثان تياس تهريب االموال بطريقة تزييف الفواتي  االستي 

ي العراق فاتت النتائج ان ته
ز
مليار  دوالر امريكي وبمعدل  (131)ريب االموال من العراق من يالل تزييف الفواتي  ف

 . "( مليار دوالر للمدة المذكورة انفا11سنوي يفوق )

ادات العراق من العالم كلمات افتتاحية:   . تهريب االموال  صادرات العالمية اىل العراق , استي 

 

Abstract: 

Smuggling money abroad is one of the most important problems facing developing countries that lack the 

financial resources necessary to promote growth and economic development, while those countries suffer 

from high indicators of external debt, unemployment rates, low rates of income and domestic product as a 

result of low investment rates and . Iraq suffers from financial and economic crises that almost lead to the 

inability of the federal government to fulfill its obligations both internal and external due to lack of capital. 

2003. The two researchers are trying to measure money smuggling by falsifying import bills in Iraq for the 

period 2007-2019, and the results were that the smuggling of money from Iraq through falsification of bills 

in Iraq exceeded (131) billion US dollars, with an annual rate of more than (11) billion dollars for the 

aforementioned period.                                                                                       
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 المبحث االول

 : منهجية البحث

ي العراق بصورة  ياصة    
ز
ي الدول الناشئة و النامية بصورة عامة و ف

ز
تعد ظاهرة تهريب االموال من المواضيع المهمة ف

لما تعنيم من تحوي  االموال اىل الخارج و من ثم فقدان امكانية االستفادة منها فيما لو استثمرت هذه االموال لتحقيق 
توظيف و القضاء عىل اللطالة و الفقر و زيادة الناتج المحىلي ومن ثم زيادة االهداف االتتصادية و المتمثلة زيادة ال

 الرفاهية االتتصادية لشعوب هذه الللدان . 

واصب  من اولويات الواجب عىل الحكومات الوطنية القيام بها  الحد من ظاهرة الهروب عن طريق توفي  المناخ 
ي مصلحالمناسب لجذب رؤوس االموال المعدة للتهريب او اله

ز
ي تصب ف

ز و التعليمات الت  ي    ع القواني   و ترسر
ً
ة اربة اصال

ي الداي  . 
ز
 المستثمر الستثمار اموالم ف

اماتها الدايلية  ز ي العراق من ازمات مالية و اتتصادية تكاد تؤدي اىل عدم تدرة الحكومة االتحادية بالوفاء بالي 
و يعائز

ة الحجم و الخارجية عىل حد سواء بسبب نقص رؤوس االموال و بذا ت الوتت يشهد العراق تدفقات رأسمالية كبي 
اىل الخارج بسبب الفساد و االوضاع االمنية غي  المستقرة و يعود ذلك للسياسات االتتصادية الخاطئة للحكومات 

 .  2003المتعاتلة بعد عام 

 
ا
 أهمية البحث  -اول

ي     
ي تعتز
ة اىل يارج العراق تد تصتنبع اهمية الرسالة من وجود ظاهرة تهريب االموال والت     تدفقات رأسمالية  كبي 

ي االحتياطات الرسمية نتيجة البيع المفرط من العملة 
ز
    االمر الذي يؤدي اىل نقص ف

ً
ز الدوالرات يوميا اىل مئات ماليي 

ي بمستوى تد يفوق احيانا مقدار ما يستحص  عليم من العملة االجنب
 
ة من ياالجنبية من تل  البنك المركزي العراف

 بعجز 
ً
ي العراق من ازمة مالية حادة متمثلة

ي ذات الوتت الذي فيم يعائز
ز
صادرات العراق النفطية و غي  النفطية ف

ي القطاع العام او الخاص و انخفاض معدالت نمو 
ز
الموازنة  العامة للدولة و انخفاض االستثمارات المحلية سواء ف

 يد معدالت اللطالة و الفقر . االستثمار و نمو الناتج المحىلي االجماىلي و تزا

 
 
 مشكلة البحث -ثانيا

ي عالوة عىل انتشار الفساد و االستيالء عىل االموال العامة      
ي العراق من مخاطر عدم االستقرار السياسي واالمتز

يعائز
ي من تز 

يد حجم ااالمر الذي يشجع عىل تزايد ظاهرة تهريب االموال اىل الخارج بشك  كبي  عىل الرغم من كونم يعائز
ي الموازنة الحكومية العامة . 

ز
 المديونية الخارجية و الدايلية لتموي  العجز ف

 -ومن ثم تنطلق مشكلة البحث من التساؤالت التالية: 

                ي العراق من ظاهرة تهريب االموال
 ه  يعائز

                 ي
ز
ادات ف ييف فواتي  االستي  ز

 العراقما هو حجم تهريب االموال بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 
 
 فرضية البحث -ثالثا

يستند اللحث اىل نمرية مفادها )تشك  مبيعات البنك المركزي للعملة االجنبية عير نافذة مزاد العملة غطاء اساسيا     
ادات((.   للقطاع الخاص لتهريب االموال اىل الخارج من يالل تزييف فواتي  تيم االستي 

 
 
 اهداف البحث -رابعا

ي  : 
 
ي يمكن حرصها ف

  -يهدف البحث اىل تحقيق مجموعة من االهداف والت 

 تناول اىل مفهوم  تهريب االموال و اثاره -1
ي العراق -2

ز
ادات ف ييف فواتي  االستي  ز

 تقدير حجم ظاهرة تهريب االموال عير نافذة مزاد العملة بي 

 
 
 حدود البحث  -خامسا

ي اطار موضوعم ا     
ز
ي عالوة عىل مبيعات البنك تتمحور حدود اللحث ف

 
ي االتتصاد العراف

ز
ي ف لعام عىل القطاع الخارجر

 المركزي من العملة االجنبية عير نافذة مزاد العملة . 

ي فقد حددت مدة اللحث ما 
ي بمجملم بينما حدود اطاره الزمائز

 
اما حدود اللحث المكانية ف ي تشم  االتتصاد العراف

 عامي ) 
ز  . ( 2019 – 2007بي 

 
 
 مجتمع البحث  -سادسا

ادات القطاع    ي االستي 
ز
ي متمثال ف ي و تطاعم الخارجر

 
ي االتتصاد العراف

ز
حدد اطار المجتمع الذي يدرسم اللحث ف

 الخاص السلعية و الخدمية 

 
 
 منهجية البحث  -سابعا

ي للوصول اىل النتائج المطلوب  
عالوة عىل  ةيقوم اللحث عىل االسلوب التحليىلي و الذي يستند اىل النهج االستقرائ 

ي  الكىمي لغرض  التوص  للنتائج العلمية المطلوبة ومن ثم ايتلار مدى صحتها وصدتيتها 
استخدام االسلوب الرياضز

 مع النمرية . 

ات البحث -ثامنا  متغير

ي متغي  اساسي اال وهو تهريب االموال اىل يارج العراق والذي سيتم تقديره بطريقة        
ز
ات اللحث ف حددت متغي 

ادات العراتية من العالم. تزيي ز الصادرات العالمية اىل العراق و االستي  ي تمث  الفرق بي 
 ف الفواتي  و الت 

 
 
 هيكيلية البحث -تاسعا

سعيا اىل تحقيق اهداف اللحث و ايتلارا لصحة فرضيتم تسم اللحث اىل اربعة ملاحث عالوة عىل االستنتاجات       
 و التوصيات  

ي اىل الدراسات السابقة حول موضوع اللحث . تناول االول منهجية 
 اللحث وتطرق الثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اما الملحث الثالث  فعرج عىل التأصي  النمري لتهريب االموال و يصص الملحث الرابع لقياس تهريب االموال 
 . بطريقة الفواتي  المزيفة

ي 
 
 المبحث الثان

 الدراسات السابقة

ي العراق البد من التع
ز
ي تناولت موضوع اللحث لدراسة  تهريب االموال ف

رض للدراسات السابقة الت 
 : ي
 -وسنعرضها بشك  موجز وكالئ 

 Tom Cardamone  ,2019: )- Egypt" Potential Revenue Losses Associated with Trade( دراسة -1

Misinvoicing" 

 )1.6تدرت هذه الدراسة ان مرص يرست ما يقارب )    
ً
( % من االيرادات 4.1( مليار دوالر اي ما يعادل  تقريلا

يبية يالل عام  ز الصادرات و الواردات للفواتي  المزيفة ما يقارب ) 2016الرصز ( مليار 8.5,و بلغت تيمة الفجوة بي 
ي بلغت بنحو  ) ( % من تيمة اجماىلي تجارتها 10.5دوالر اي ما يعادل )

( مليار دوالر يالل العام 80.6الخارجية و الت 
المذكور انفا", ويتم تهريب االموال عن طريق تزوير متعمد لقيم او حجم او نوع السلع  او كالهما واكدت ان نسلة 

ي الصادرات , و اوصت هذه الدراسة  اىل اتخاذ 
ز
ادات اكير مما ف ي الفواتي  المزيفة من االستي 

ز
لقرارات الحازمة ا الهروب ف

وعة .  ي تعد مصدرا اساسيا للتدفقات المالية غي  المرسر
 للحد من الفواتي  المزيفة الت 

  Illicit Financial Flows & Colombia"" -( : Michael Baron  ,2019) دراسة -2

ي كولمبيا من يالل تياس تيمة الفجوة من      
ز
تامت هذه الدراسة بتحلي  تيمة الفواتي  التجارية المزيفة ف

ي  بلغت ما يقارب  
ز والت  كائها التجاريي  ي ابلغ عنها رسر

ي ابلغت عنها كولمبيا و الفواتي  الصادرات الت 
ادات الت  االستي 

ات اتتصادية منها القيمة المضافة و الرسوم الكمركية و , و استخدمت مؤرسر   2016( مليون  دوالر عام 10.8)
ات ما يقارب ) يلة و تدرت الحكومة الكولومبية يسائرها  من تلك  المؤرسر ( 5.2( مليار دوالر اي ما يعادل )2.8الرصز

ي عام 
ز
-GF), و اوصت هذه الدراسة اتخاذ  بعض الخطوات منها استخدام تطبيق ) 2016من اجماىلي الناتج المحىلي ف

TRAD  ائب و الكمارك للتحقق  من الفواتي  المزيقة لكشف الفواتي  المزيفة و اتخاذ الية معينة من تل   مديرية الرصز
 لللضائع المتأية جوا و برا و بحرا. 

                      "Illicit Financial Flows to and from the Philippines (1960-2011)"  -( :Dev Kar  ,2014) دراسة -3

ز للمدة من )      وعة من و اىل الفلبي  ( 2011-1960اعتمدت  هذه الدراسة عىل تحلي  التدفقات المالية غي  المرسر
وعة اىل الخارج اىل )  وعة اىل 277.6اذ بلغت حجم التدفقات غي  المرسر ( مليار دوالر  وحجم التدفقات غي  المرسر

(  مليار دوالر , و بينت ان هذه 410.5لتدفقات بلغت ترابة )( مليار دوالر و بأجماىلي تيمة ا132.9الداي  اىل ) 
فم من الموارد المحلية , و تدرت هذه الدراسة  ز ي لما من تستيز

الدراسة ان للتدفقات آثار ضارة باالتتصادي الفلبيتز
ادات ما يقارب )  يبية من فواتي  االستي  ز تخرس من اإليرادات الرصز عىل الخسائر ( مليار دوالر عالوة 19.3ان الفلبي 

يبية من فواتي  التصدير بحواىلي ) 
( مليار دوالر و استخدمت هذه الدراسة العالتة القياسية 3.7من االيرادات الرصز

يبية الدايلة و الخارجة  وعة و المعدالت الرصز ز التدفقات المالية غي  المرسر وباستخدام طريقة المربعات الصغرى بي 
يبية عىل و وجدت  عالتة ذات داللة احصائية ايج ين,  اوصت هذه الدراسة توسيع القاعدة الرصز ز المتغي  ابية بي 

ي بشك  فعال .  يتر
 االج  اللعيد و تنفيذ نمام ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Calculating Illicit Financial Flows  to and from" -( : Perkumpulan Prakarsa  ,2016)  دراسة -4

Indonesia:  a Trade Data Analysis, 2001–2014" 

ي إندونيسيا للمدة ته    
ز
وعة اىل الداي  و اىل الخارج  ف ز التدفقات المالية غي  المرسر دف هذه الدراسة المقارنة بي 

و معرفة الللدان المتدفقة اليها تلك االموال , ولقياس حجم هذه التدفقات استخدمت بيانات  2014    2001من 
ز ا ان المدفوعات و لتحديد العالتة القياسية بينها وبي  ز ي )سبمي 

ات االتتصادية اعتمدت النموذج االحصائ  بية لمتغي 
( مليار دوالر  , و تعد 846جرانجر(  . و تدرت حجم االموال المهربة من اندونيسيا للمدة المذكورة بأكير من ) 

ائب المفروضة بشك  مفرط عىل رأس المال  و سوء ادارة السلطة المالية بجع  بيئة طاردة للرأس المال   و  الرصز
ي اندونيسيا, ا

ز
وعة ف ي تتم من ياللها التدفقات المالية غي  المرسر

لفواتي  المزيفة و الوهمية  كانت من اكير االدوات الت 
ورة   تيام 2014 -2001( مليار دوالر للمدة من ) 628.9و بلغ حجم هذه التدفقات  )  (  , واوصت الدراسة برصز

يبية عىل رؤوس ا ز اداالحكومة االندونيسية بتعديالت ضز رة الموال وتدتيق الفواتي  التجارية من يالل التنسيق بي 
ي اللوائ  التنميمية. 

ز
 الكمارك و وزارة التجارة و القيام بتصي  الثغرات الموجودة ف

 

 المبحث الثالث

 Money smugglingالتأصيل النظري لتهريب االموال 

ي اللجوء اىل اوربا وعندما تدمت  السيدة       و طالتر
ي فرنسا و اتترص عىل البرسر

ز
ظهر مصطل  التهريب بشك  عام ف

:  1 (1791اليانور سولفيان المال و الجوازات المزورة اىل العائلة المالكة الفرنسية عىل تهريبها يارج فرنسا عام 

2015 , Langrognetت ظاهرة التهري ي نهاية القرن الثامن عرسر بسبب ( و بعدها انترسر
ز
ي بريطانيا ف

ز
ب االموال  ف

وبات الروحية   و التهريب ال يقترص عىل االموال فقط ب  يشم  اللضائع و  الرسوم المرتفعة عىل النبيذ و المرسر
ينات من  Silva, 2019:  2المخدرات و االسلحة و المعادن ) ي العرسر

ز
ي الواليات المتحدة نشأة ظاهرة التهريب ف

ز
( و ف

اء الكحول او استهالكم بموجب تانون فولستيد لمنع التهريب ي عندما تم حمر بيع و الرسر
, 2015: 2) القرن الماضز

Langrognet . ) 

اد او تصدير لللضائع تتم يارج المكاتب الجمركية بصفة غي  تانونية مث       ويعرف التهريب بانم ك  عملية استي 
( . اما من الناحية القانونية فيعرف 26:  2015المخدرات او االسلحة و باإلضافة اىل تهريب االموال ) علد اللطيف  

ي يعاتب التهريب بانم عملية غي  
 تانونية يرتكبها االفراد من اج  اشلاع رغلاتهم او حاجاتهم و هي من الجرائم الت 
ي )باهي و ايرون   

 لنتائجها السلبية عىل االتتصاد الوطتز
ً
: 2018عليها القانون و تندرج ضمن الجرائم االتتصادية نمرا

43) 

ز او مزاولة عم  يخالف اما تهريب االموال فيعرف بانم  نق  المال من شخص غي  مخ     ول لمزاولة نشاط معي 
ز و التعليمات النافذة للمؤسسة المالية )محمد   ( و يعرف بانم يروج االموال عن طريق االفراد و 4: 2011القواني 

ي يرجت من الدولة تخالف 
القطاع الخاص عىل الرغم من وجود انممة رتابية تمنع ذلك ,  بمعتز ان ك  االموال الت 

ز  غي مث  الرشاوي او القواني 
 اذا كانت هذه االموال من مصدر غي  رسر

ً
يعات النافذة يعد تهريلا و التعليمات و الترسر

الخداع التجاري او غسي  االموال او اللحث عن مالذات آمنة  للتوارى عن انمار السلطات المالية المحلية للتخلص 
ائب ) وس االموال اىل الخارج بطرق غي  تانونية مث  ( . و يعرف بانم تدفق رؤ Ndoro,  2015:  8من دفع الرصز

اد و التصدير  تهريب عن طريق الحقائب السوداء او االسواق العملة غي  الرسمية او عن طريق تزوير الفواتي  االستي 

https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=User:Devyne_Da_Silva&action=edit&redlink=1
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ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي , 
ز
ي الحصول عليها من الرشاوي او الصفقات الرسية او السوق السوداء ) علد الواف

و يكون مصدر هذه االموال الت 
ي ال تخضع  (65:  2016

اد و التصدير( الت  ويعرف كذلك تهريب االموال بانم جميع النشاطات التجارية ) االستي 
ي و تؤدي اىل ظهور اتتصاد ينافس االتتصاد الرسىمي 

إلجراءات و رتابة السلطات المالية و تمارس بشك  غي  تانوئز
ي االسعار السلع و يؤثر عىل االنتاج المحىلي 

ز
 ( . 485:  2018)سهر     مما يسبب بتذبذب ف

و يقوم بعملية تهريب االموال  اما اشخاص او مؤسسات غي  رسمية يهربون اموالهم نتيجة الخوف من االوضاع     
ي اللالد , او تقوم بعملية تهريب االموال المؤسسات الرسمية التابعة  للتشكيالت 

ز
السياسية او االتتصادية او االمنية ف

ي الخارج و يكون الهروب يارج نطاق الحدود  الحكومية اذ تقوم بذلك  لدعم كيانات غي  رسمية
ز
ولربما محمورة ف

 الرسمية. 

ي : 
 
  -و نستطيع تحديد مجموعة من االثار االقتصادية لتهريب االموال باالن

ي من العملة الصعلة عن طريق غسي  االموال من تل  االفراد و القطاع الخاص بقصد   -1
اف االتتصاد الوطتز ز استيز
ي بتهريب  تلك االموال  

ي الداي  و حرمان الللد من االرصدة النقدية و الت 
ز
اىل الخارج او مزاولة انشطة غي  رسمية ف

ي تساهم للحد من اللطالة و زيادة  التشغي  و رفع نسلة القوى العاملة 
ي الت 
يمكن من ياللها تغذية االتتصاد الوطتز

 (. 1, 2011)السعد : 
ي و  -2 اماتها  و اتساع الفجوة انخفاض معدل االستثمار المحىلي و االجنتر ز االديار المحىلي و عجز الدولة عن الوفاء بالي 

اف العملة  ز التمويلية يؤدي اىل زيادة اللطالة و تلة االنفاق االستثماري   وانخفاض تيمة العملة الوطنية بسبب استيز
ز تيمة العملة و تهريب االموال بسبب زيا عىل العملة  دة الطلبالصعلة و ارتفاع معدل التضخم العالتة عكسية بي 
 . FIU) ,  2018:  50االجنبية خأنم عملية تهريب االموال تتطلب تحويلها من العملة المحلية اىل العمالت االجنبية )

يلة و من الصعب عىل الحكومة تحصي   - 3 ي الدي  القومي  و انعكاساتم السلبية  عىل االيرادات الرصز
ز
انخفاض ف

ي 
ي   و انتقال القوة االتتصادية من السوق و تلك االيرادات من المعامالت الت 

ي االتتصاد الخيز
ز
 تحدث بشك  متكرر ف

ز و التحريض عىل الجرائم و الفساد )السعد :   (. 5, 2011الحكومة و االفراد اىل مجرمي 
وعة و يحرج الدولة امام  -4 ي و يؤثر سللا عىل اصحاب الديول المرسر

 لالتتصاد الوطتز
ً
و يمث  التهريب  تهديدا

مجتمع الدوىلي لطلب المساعدة الدولية , اذ يؤثر اصحاب المشاري    ع ذات مصادر مالية مهربة عىل السلع و ال
ي السوق و بيعها بأسعار بخسة ات  من تيمتها لتبيض اموالهم و دعم نشاطات غي  رسمية مما يؤدي 

ز
الخدمات ف

يفة و حرية التجارة )  بالمنافسة الرسر
ً
ا  كبي 
ً
را  ( . and others  Olawale,  2016:  4ضز
يؤدي تهريب االموال اىل الركود االتتصادي و تنفيذ صفقات استثمارية غي  تانونية عن طريق عمليات غسي  االموال  -5

ة )لوح اء مقتنيات بملالغ كبي  اء االحجار الكريمة او التحف باهضم الثمن , و من يالل رسر ( او رسر ز ات لمشاهي  من الفناني 
 . (2: 2011و يؤدي ذلك اىل تراجع القدرات المالية للدولة من تنفيذ مشاريعها االستثمارية )السعد , 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (1جدول )

 تدفقات المالية للجريمة عير الوطنية

 مليار دوالر

 السنوية المقدرةالقيمة  الجريمة عير الوطنية

 652اىل  426 تهريب المخدرات

ة واخأسلحة  تهريب اخأسلحة الصغي 
 الخفيفة

 3.5اىل  1.7

 150.2 االتجار بالبرسر 

 1.7اىل  0.840 االتجار باخأعضاء

 1.6اىل  1.2 االتجار بالممتلكات الثقافية

وير ز  1,130اىل  923 الي 

ية ي الحياة الير
ز
وعة ف  23اىل  5 التجارة غي  المرسر

وع الصيد   36.4اىل  15.5 غي  المرسر

ي 
 157اىل  52 تسجي  ديول غي  تانوئز

ي 
 48اىل  12 التعدين غي  القانوئز

 11.9اىل  5.2 رستة النفط الخام

 2,200اىل  1,600 المجموع

Source               

(13  ,2017  ,Global Financial Integrity ,Global Financial Integrity ,Channing May ) 

وعة       ي تقدير لدراسة لمنممة الشفافية المالية العالمية خأجماىلي تدفقات تهريب االموال لألنشطة غي  المرسر
ز
و ف

ز )  من االنشطة  االجرامية المتمثلة  2.2اىل  1.6حول العالم ما بي 
ً
( تريليون دوالر, و بلغ حجم تهريب االموال  سنويا

 -1.7( مليار دوالر و تهريب االسلحة )150.2( مليار دوالر واالتجار بالبرسر )652-426) بتهريب المخدرات بمللغ من
 (  . May,  2017:  13 (( مليار دوالر3.5

ز ترابة )    ي ك  من الصي 
ز
( مليار دوالر و روسيا 62.9( مليار دوالر و المكسيك )323.8و بلغ مجموع تهريب االموال ف

يا )40.9( مليار دوالر و بولندا )56.8) ز  2( )2017,  2008( مليار دوالر يالل المدة من ) 36.7( مليار دوالر و مالي 
 :2015  , Shuo  . ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المبحث الرابع

ي العراق
 
ي بالفواتير المزيفة ف

 
      قياس تهريب االموال ف

ادات مع استلعاد تزييف فواتي  الصادرات     ي تزييف فواتي  االستي 
ز
ي هذا الملحث تياس تهريب االموال ف

ز
ستناول ف

الن غالبيتها تكون نفطية او حكومية و بالتاىلي ال نتوتع تيام الجهات الحكومية بتهريب االموال عير تزييف فواتي  
 الصادرات النفطية . 

ي سنقوم بحساب تزييف الفواتي  
ادات )الحكومية و القطاع الخاص( باالعتماد عىل البيانات الت  بأجماىلي االستي 
ي احتسبها عن طريق الفواتي  المقدمة لم من تل  التجار لم , و بالمقاب  

)سيف( الت  ي
 
ها البنك المركزي العراف ينرسر

ي تام باحتسابها صندوق ال
عىل  نقد الدوىلي باالعتماد استخدمنا تيم الصادرات العالمية اىل العراق )سيف( و الت 

ز .   البيانات المقدمة لم من تل  الدول المصدرين للعراق مع  اضافة تكاليف الشحن و التامي 
 2جدول 

 مليون دوالر

الصادرات  السنة
العالمية اىل 

 العراق

Cif  (1) 

ادات العراق  استي 
 من العالم

Cif  (2) 

 تهريب االموال

 (3=1-2) 

2007 13,660 19,556 5,896 

2008 27,665 35,012 7,347 

2009 32,021 41,512 9,491 

2010 33,790 43,915 10,125 

2011 32,943 47,803 14,860 

2012 38,998 59,006 20,008 

2013 44,516 59,349 14,833 

2014 45,382 58,602 13,220 

2015 37,558 48,010 10,452 

2016 31,447 34,208 2,761 

2017 35,786 38,766 2,980 

2018 36,521 45,736 9,215 

2019 39,170 49,418 10,248 

 131,436 580,893 449,457 المجموع
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ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 -المصدر :  

 (1 ) : نت الدولية  صندوق النقد الدوىلي  تاعدة البيانات المتاحة عىل شلكة االني 
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712 

 
 (2 ) : ي

 
ة االحصائية البنك المركزي العراف  (2019 -2007السنوات )   -المديرية العامة  لإلحصاء و االبحاث : النرسر

 -( ندرج المالحظات التالية: 2من خالل جدول )

ي تاعدة البيانات لصندوق النقد الدوىلي ارتفعت تيم الصادرات العالمية اىل العراق تدريجيا حسب ما  - -1
ز
 منشور ف

ي بلغت اعىل مستويات الذروة ,  يالل 45,382,  13,660ترابة )  2014و لغاية  2007من عام 
( مليون دوالر و الت 

( مليون دوالر, و بعد 31447,  37,558انخفضت تيم الصادرات العالمية اىل العراق ترابة ) 2016, 2015عامي 
( مليون دوالر و تعد ادئز من مستوى الذروة 39,170ترابة ) 2019دت باالرتفاع تليال لغاية عام عاو  2017عام 

ي عام 
ز
ي حققتها ف

( ترابة 2019 – 2007, و بلغت مجموع الصادرات العالمية اىل العراق للمدة ) 2014الت 
 ( مليون دوالر . 449,457)

ادات العراتية  من العالم حسب ما  2 و لغاية  2007منشور بقاعدة بيانات البنك المركزي من عام شهدت تيم االستي 
ي بلغت اعىل مستوى الذروة , بسبب تحسن االوضاع 59,349,  19,556ترابة ) 2013عام 

( مليون دوالر و الت 
 , و بعد عام 

ً
ادات لغ 2014االتتصادية و زيادة الصادرات النفطية و ارتفاع اسعار النفط عالميا اية انخفضت تيم االستي 

(  مليون دوالر  بسبب االزمة االمنية و انخفاض صادرات العراق النفطية مما ادى اىل ضعف 34,208ترابة )  2016عام 
ادات العراتية , وبعد ذلك عاودت باالرتفاع تليال حت  عام  ي االستي 

ز
( مليون دوالر لكنها تق  عن 39,170ترابة ) 2019ف

ي حققتها عام 
ادات العراق من العالم يالل المدة من ),  2013مستوى الذروة الت   – 2007و بلغ مجموع تيم استي 

 ( مليون دوالر . 580,893( ترابة )2019

 لرؤوس االموال اىل  -3
ً
ادات العراق من العالم يمث  هروبا ز تيم صادرات العالم اىل العراق و تيم استي  باحتساب الفرق بي 

 5,896ترابة ) 2012و لغاية عام  2007جم هروب رؤوس االموال من عام الخارج عن طريق الفواتي  المزيفة , ارتفع ح
ة دايلة اىل اللالد كان  20,008, ( مليون دوالر و بلغ حجم الهروب اعىل ذروتم, مما يدل كلما كان هناك موارد مالية كبي 

ادئز مستوياتم يالل هناك هروبا لرؤوس االموال اىل الخارج و العكس صحي  , وبعد ذلك انخفض حجم الهروب اىل 
( مليون دوالر , و بلغ 10,248ترابة )  2019( مليون دوالر ثم عاود باالرتفاع تليال حت  عام 9,215ترابة ) 2018عام 

وعة للمدة ) ( مليون دوالر , اما المتوسط السنوي 131,436( ترابة ) 2019 – 2007حجم التدفقات المالية غي  المرسر
وع  ( مليون دوالر. 10ة فاتم )لحجم التدفقات غي  المرسر

ات اتتصادية كلية مث  الناتج المحىلي االجماىلي  و حجم المديونية 
ي هذا اللحث مقارنة تهريب االموال مع مؤرسر

ز
سنقوم  ف

الخارجية و حجم االحتياطات االجنبية و الصادرات النفطية إلظهار صورة اكير وضوحا لحجم تهريب االموال المتدفقة 
ي الع
ز
ي : اىل الخارج ف

   -راق و كاالئ 

 

 

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
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126 
ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 3جدول 

 نسب تهريب االموال اىل الناتج المحىلي االجماىلي و حجم المديونية الخارجية

 مليون دوالر ,%

الناتج المحىلي  السنة 
 االجماىلي 

حجم المديونية 
 الخارجية

نسلة تهريب 
االموال اىل الناتج 
%  المحىلي االجماىلي

نسلة تهريب االموال اىل 
حجم المديونية 

 الخارجية %

2007 88,023 74,000 7 8 

2008 132,455 63,963 6 11 

2009 118,781 64,289 8 15 

2010 145,357 57,026 7 18 

2011 178,614 61,267 8 24 

2012 207,973 57,026 10 35 

2013 226,802 58,718 7 25 

2014 219,545 57,632 6 23 

2015 161,500 67,100 6 16 

2016 165,126 71,196 2 4 

2017 189,916 75,732 2 4 

2018 211,008 81,401 4 11 

2019 220,924 83,774 5 12 

 المصدر : 

ة االقتصادية ي : المديرية العامة  لإلحصاء و االبحاث : النشر
 
 ( 2019 -2007السنوات )   -البنك المركزي العراف

 النسب احتسبت من قبل الباحث
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ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 4جدول 

 االموال اىل حجم االحتياطات االجنبية و حجم الصادرات النفطيةنسب تهريب 

 مليون دوالر ,%

حجم  السنة 
االحتياطات 
 االجنبية

حجم الصادرات 
 النفطية

نسلة تهريب 
االموال اىل حجم 

االحتياطات 
 االجنبية %

نسلة تهريب 
االموال اىل 
حجم الصادرات 

 النفطية %
2007 32,508 47,675 18 12 

2008 51,423 59,680 14 12 

2009 44,219 36,922 21 26 

2010 50,066 48,289 20 21 

2011 60,362 82,925 25 18 

2012 69,562 93,130 29 21 

2013 76,840 89,800 19 17 

2014 65,194 82,993 20 16 

2015 53,496 43,219 20 24 

2016 44,370 37,227 6 7 

2017 48,151 54,689 6 5 

2018 63,865 80,353 14 11 

2019 67,227 78,775 15 13 

 المصدر : 

ة االقتصادية  ي : المديرية العامة  لإلحصاء و االبحاث : النشر
 
 ( 2019 -2007السنوات )   -البنك المركزي العراف

 النسب احتسبت من قبل الباحث 

 ( ندرج المالحمات التالية 4, 3من يالل جدوىلي )
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ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 من عام الناتج المحىلي  -1
ً
ز ) 2013و لغاية  2007االجماىلي فقد حقق ارتفاعا ( 226,802,  88,023تراو  ما بي 

 , ثم بدأ باالنخفاض لغاية عام 
ً
  2015مليون دوالر , نتيجة زيادة الصادرات النفطية و ارتفاع اسعار النفط عالميا

عادو باالرتفاع  2016ت النفطية و بعد عام (مليون دوالر بسبب االزمة االمنية و اثرها عىل الصادرا161,500ترابة )
ي عام 

ز
 2007( مليون دوالر ,  بلغ مجموع الناتج المحىلي االجماىلي للمدة من )220,924ترابة ) 2019ليص  ذروتم ف

 ( مليون دوالر . 2,266,025( ترابة )2019 –

ز )تراوحت ما ب 2014و لغاية  2007شهدت حجم المديونية الخارجية تذبذبا من عام  -2 ( 64,289, 57,026ي 
 لتص  ذروتها ترابة ) 2019و لغاية عام  2015مليون دوالر, ويالل المدة من 

ً
( مليون 83,774ارتفعت تدريجيا

ي .  اض الخارجر
 دوالر نتيجة االوضاع االمنية و انخفاض اسعار النفط عالميا و لجوء العراق نحو االتي 

( مليون دوالر 76,840لتص  ذروتها ترابة ) 2013و لغاية عام  2007تزايدت حجم االحتياطات االجنبية من عام  -3
بدأت االحتياطات االجنبية باالنخفاض لغاية  2014بسبب زيادة الصادرات النفطية و ارتفاع اسعار عالميا , و بعد عام 

ز )  2016عام   ة داعش ( مليون دوالر بسبب انخفاض الصادرات النفطية و سيطر 44,370,  65,194تراوحت ما بي 
ي محافمة كركوك  و بعد عام 

ز
عاودت االحتياطات االجنبية باالرتفاع تليال لغاية  2017عىل الحقول النفطية و يصوصا ف

ي عام 67,227و بلغت ترابة )  2019عام 
ز
ي حققتها ف

ي تق   من مستوى الذروة الت 
, و بلغت 2013( مليون دوالر و الت 

 ( مليون دوالر. 727,283( ترابة )2019 – 2007)مجموع حجم االحتياطات االجنبية للمدة من

( مليون دوالر 93,130,    36,922ترابة ) 2012و حت  عام  2007شهدت عوائد الصادرات النفطية تذبذبا من عام  -4
ي بلغت اعىل مستوى ذروة,  نتيجة تحسن اسعار النفط عالميا , و يالل عامي 

انخفضت الصادرات  2014و  2013الت 
 لتص  اىل ترابة )النفطية تل
ً
( مليون دوالر عىل التواىلي , و من ثم انخفضت بشك  حاد يالل عامي 82,993,  89,800يال

(مليون دوالر , نتيجة انخفاض الصادرات النفطية لسيطرة داعش عىل الحقول 37,227,  43,219ترابة ) 2016و  2015
 , و من عاودت االرتف

ً
( مليون دوالر , و من 80,353ترابة ) 2018اع لغاية عام النفطية و انخفاض اسعار النفط عالميا

ي حققتها عام 78,775ثم انخفضت ترابة )
( مليون دوالر 36,922ترابة ) 2009( مليون دوالر لتفوق ادئز مستويات الت 

 ( مليون دوالر . 835,677( ترابة )2019 -2007, و بلغ مجموع عوائد الصادرات النفطية للمدة من )

ي عام 2019 – 2007ة تهريب االموال اىل الناتج المحىلي االجماىلي تذبذبا للمدة )شهدت نسل -5
ز
( , و بلغت ذروتها ف

ي عامي 10بنسلة )  2012
ز
 ( % . 2حققت ادئز مستوى لها  بنسلة ) 2017و  2016( %, و ف

ي عام ( , و ب2019 – 2007شهدت نسلة تهريب االموال اىل حجم المديونية الخارجية تذبذبا للمدة ) -6
ز
لغت ذروتها ف

ي عامي 35بنسلة )  2012
ز
 ( % . 4حققت ادئز مستوى لها  بنسلة ) 2017و  2016( %, و ف

ي عام 2019 – 2007شهدت نسلة تهريب االموال اىل حجم االحتياطات االجنبية تذبذبا للمدة ) -7
ز
( , و بلغت ذروتها ف

ي عامي 29بنسلة )  2012
ز
 ( % . 6ى لها  بنسلة )حققت ادئز مستو  2017و  2016( %, و ف

ي عام 2019 – 2007شهدت نسلة تهريب االموال اىل حجم الصادرات النفطية تذبذبا للمدة ) -8
ز
( , و بلغت ذروتها ف

ي عام 26بنسلة )  2009
ز
 ( % . 5حققت ادئز مستوى لها  بنسلة ) 2017( %, و ف
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ي العراق للمدة )تهريب االموال بطريقة تزييف الفوات

 
عباس وعبدالرحمن                                                         (2019- 2007ير ف  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : االستنتاجات

مبيعات البنك المركزي المتمثلة بمزاد العملة من يالل تزييف هناك تدفق كبي  من العملة االجنبية عن طريق  -1
فة غي  المجازة من تل  البنك المركزي او تهريب االموال السائلة  كات الصي  الفواتي  او تهريب االموال عن طريق الرسر

 عن طريق الحقائب . 

ثره اىل تهريب االموال اىل الخارج و ا عدم السيطرة عىل نافذة مزاد العملة و بقاء المتاجرين بالعملة الصعلة ادى  -2
ي الموازنات العامة للدولة  . 

ز
 عىل حجم االحتياطات االجنبية وعجز ف

ادات العراتية من العالم و بلغ حجم  -3  بمزاد العملة  من يالل فواتي  االستي 
ً
اصب  تهريب االموال مغىط تانونيا

 ( مليون دوالر. 10(  وبمتوسط سنوي بلغ ) 2019 – 2007) ( مليون دوالر للمدة من 131تهريب االموال ترابة  ) 

 التوصيات

ي الخارج .  -1
ز
 خأصحاب رؤوس االموال بدال من استثمارها ف

ً
 و سياسيا

ً
 توفي  بيئة آمنة و مستقرة اتتصاديا

ة موضع ضوابط و آليات معينة لعم  نافذة مزاد العملة و عدم بيع العملة االجنبية اال بعد التأكد من سال  -2
اد( و عدم التالعب بها .   المستندات المقدمة ) فواتي  االستي 

3-  
ً
فة المجازة اصوليا كات الصي  القيام باإلجراءات الرتابية الشديدة من السلطة النقدية و المالية عىل المصارف و رسر

ي يصدرها البنك المركزي و االجهزة 
 االيرة . و وضع عقوبات تانونية رادعة من لمخالفة التعليمات الت 

ز البنك المركزي و القطاعات التجارية االيرة مث  وزارة التجارة و الجمارك و المنافذ للتأكد من ديول  -4 التنسيق بي 
ي من ياللها تم بيع العملة االجنبية. 

اد الت   اللضائع و فق الضوابط و التأكد من تيمتها الحقيقية وفق فواتي  االستي 

 : المصادر 

 :
ا
 المصادر العربية  -اول

ز علد اللطيف , رعد محمد , " جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد دراسة مقارنة بي 
ق االوسط ,  " , رسالة ماجستي  , تسم القانون العام , كلية الحقوق جامعة الرسر ي

 
ي والعراف

ز االردئز يعي   .  2015الترسر

لك , مهري , سمايىلي , نوف  , "ظاهرة التهريب كأحد ابرز معيقات تنمية و تطوير المناطق باهي , نوال , علد الما
ي الجزائر" , مجلة االتتصاد و القانون , العدد 

ز
 . 2018,  3الحدودية ف

 .  2011,  3572محمد , امغار , "مزاد العملة" , مؤسسة حوار التمدن , العدد 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957  . 

ي , 
ز
ز , بن الطاهر , "هروب رؤوس االموال العربية و الفرص التنموية الضائعة" ,  بولويز علد الواف  5لمجلد ا, حسي 
 .  2016,   8.  1 العدد 

يلة الدي ي الهيئة العامةسهر , حيدر عمران , "التهرب من ضز
ز
ي ف
   والعوام  المسبلة لم والية مكافحتم  )بحث تطبيي 

ائب(" ,   2018,  2, العدد  10مجلة كلية االدارة و االتتصاد للدراسات االتتصادية و االدارية  والمالية , المجلد للرصز
 . 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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