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 اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن سياسة البنك المركزي وانما تمثل آراء الباحثين. 
 

 

 والمالية النقدية الدراسات مجلة



 العدد افتتاحية
من اجل االسهام في مواكبة التطورات وصياغة أطر جديدة لرؤية البنك المركزي العراقي، نحو      

استدامة مستقبل ناجح ولبيئة العمل على وفق متغيرات العالم الحديث، ولبناء معايير ذات متانة وفقا 
يزة، يسعى البنك نحو تحسين ألفضل الممارسات الدولية والمعايير الحديثة المطبقة في البنوك الرائدة والمتم

وتبسيط إجراءات العمل بصورة مستمرة وعلى وفق الخطط واالستراتيجيات التي تساهم في زيادة التوعية 
والتثقيف المالي بما يحقق المعرفة بالخدمات المالية والمصرفية وتطبيق هذه التقنيات مع التركيز على 

فية بما يحقق انتشار الخدمات المالية وحماية مستهلكي هذه تطوير تلك التشريعات واالطر الرقابية واإلشرا
 الخدمات. 

ما زالت،  2019واجهت السياسة النقدية تحديات عديدة بسبب جائحة كورونا والتي بدأت في نهاية عام 
وقام البنك بتنفيذ بحزمة من التدابير وتفعيل السياسة النقدية في تخفيف األعباء على قطاعي االسر 

ات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسهيالت االئتمان في ظل تراجع التدفقات النقدية والمشروع
واحتمالية ارتفاع نسبة الدين ، حيث قام البنك المركزي بتقديم تسهيالت مصرفية من خالل إعادة جدولة 

تي تبناها البنك القروض المصرفية ، واالستمرار في دعم األنشطة الحقيقية من خالل سياسة اإلقراض ال
المركزي إضافة الى تأجيل استيفاء األقساط المترتبة على المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع 

 الصغيرة والمتوسطة . 

من األبحاث  ا  عددوالذي يضم من مجلة الدراسات النقدية والمالية  ثامنضمن العدد الويسرنا أن ننشر 
التقييم العلمي من قبل خبراء مختصين، والتي هي  إلجراءاتد اجتيازها والدراسات التي تم اختيارها بع

ملين ان ترفد صانعي القرار والمختصين والباحثين ا  ذات صلة مباشرة بالوضع االقتصادي العراقي، 
 االيجابي للتنمية االقتصادية في العراق. باألثر

 

 ومن هللا التوفيق.

 



Editorial of the eighth issue of Monetary and  

Financial Studies Journal - the second half of 2020 

In order to contribute in keeping up with developments and 
formulating new frameworks for CBI vision towards the sustainability of a 
successful future and work environment in line with the changes of the 
modern world, to build sound criteria in accordance with the best 
international practices and modern criteria applied in pioneer and 
distinguished banks, CBI seeks continuously  to improve and simplify work 
procedures according to plans and strategies that contribute in increasing 
financial awareness  and education in order to achieve knowledge of 
financial and banking services, the application of these technologies with 
concentrating on developing those legislation,  regulatory, and supervisory 
frameworks to achieve the spread of financial services and protect their 
consumers. 

Monetary policy faced many challenges due to Corona Pandemic, 
which started at end of 2019 and it still is. CBI has implemented a 
package of measures and activated monetary policy to reduce the burden 
on household, micro and SMEs sectors and credit facilities in light of the 
decline in cash flows and the potential of a high debt ratio.  

Also CBI has provided banking facilities by rescheduling banking 
loans and continued to support real activities through the lending policy 
adopted by the bank, in addition to postpone the payable payments 
incurred by the beneficiaries of its initiatives to support SMEs. 

We are pleased to publish in the eighth issue of "Journal of 
Monetary and Financial Studies " a number of researches and studies that 
have been selected after passing the scientific evaluation by specialized 
experts, which are directly related to the Iraqi economic situation, and we 
hope that it will provide decision – makers, specialists and researchers 
with the positive impact of economic development in Iraq.  

 
Allah is the Grantor of success 
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    العراقي المصرفي القطاع صحة لتقييم المخاطر خارطة
 تطبيقية( )دراسة

 
 أقدم باحث / داود خيري  اعداد: محمد                عام مدير معاون  / خلف حمد عمار د.اعداد: 
دارة المالية العمليات دائرة        والمالي النقديستقرار اال قسم                           الدين وا 

 
 مستخلص:
 المصرفي القطاع على المستمرة الرقابة لعملية جديدة أنظمة تطوير على الرقابية السلطات عملت

 التي دواتواأل المبكرنذار اإل أنظمة تطوير في تمثلت ،2008 عام العالمية المالية زمةاأل بعد وذلك
 التحديات تحديد ُيعد  إذ  عام، بشكل واالقتصاد القطاع ذلك تطال التي خاطرمال تشخص ان شأنها من

يجاد ؛ ألن  االقتصاديستقرار اال وتحقيق، المالي النظام سالمة لضمان هميةاأل بالغ اأمر   لها الحلول وا 
 فيو  الماليستقرار االفي  اسلب   يؤثر تعثرهاومن َثم   المالي، للنظام الرئيس المكون ُتعدُّ  مصارفال

 المبكرنذار اإل إشارات لتعطي (heat map) المخاطر خارطة تطبيق تمإذ  .عام صورة عامةب االقتصاد
 يصشخت المخاطر خارطة خالل من يمكن كذلك الضعف، نقاط على والوقوف للتقصي القرار لمتخذي

 إضافية اتاختبار  إجراءومن َثم   والمتابعة لالهتمام أكثر بحاجة هو المستخدمة المؤشرات من يأ
 المستخدمة المؤشرات في الضعف نقاط دتحدي على أكثر تساعد أن يمكن والتي مثال ( الضغط اتاختبار )

 المؤشرات من عدد على باالعتماد (heat map) المخاطر خارطة تطبيق الدراسة تحاولإذ  .ختبارباال
 الضعف نقاط على لوقوفل القرار لمتخذي وواضحة دقيقة اتإشار  لتعطي العراقي باالقتصاد الخاصة

 الخصوص. وجه على المصرفي والقطاع العراقي االقتصاد تصيب قد التي
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A Risk Map for Monitoring Systemic Risks in the Iraqi Banking 

Sector (Applied Study) 
Abstract:  
The  supervisory authorities worked on developing new systems 

for the continuous monitoring process on the banking sector,  after the 
global financial crisis in 2008, represented in the development of early 
warning systems and tools that would be an opponent of the risks 
affecting that sector and the economy in general, so identifying 
challenges and finding solutions to them is an issue It is extremely 
important to ensure the integrity of the financial system, and to achieve 
economic stability, as banks are the main component of the financial 
system, their failure to negatively affect financial stability and the 
economy in general. As the risk map (heat map) has been applied to 
give early warning signals to decision makers to investigate and identify 
weaknesses, it is also possible through the risk map to diagnose any of 
the indicators included is more interesting and follow-up to conduct 
additional tests (which pressure tests) and that can help more On 
identifying weaknesses in the indicators included in the test. As the 
study tries to implement the risk map (heat map) by relying on a number 
of indicators specific to the Iraqi economy to track accurate and clear 
signals for decision-makers to determine the weaknesses that may 
afflict the Iraqi economy and the banking sector in particular.  
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 :مقدمة (1

 اتجراءاإل واتخاذ النظامية المخاطر من الحد في المبكرنذار اإل مؤشرات أهمية ازدياد ضوء في
 المبكرنذار لإل مناسبة بنظم المدعمة macro prudential الكلي المستوى  على، وال سّيما االحترازية

 من اجزء   (heat map) المخاطر خارطة عَملستتُ ، المحلية االقتصادية البيئة في التغيرات مع تتالءم
 كصندوق  الدولية والمنظمات العالم دول من الكثير في المصرفي للقطاع المبكرنذار اإل نظام منظومة

 بعد ذات المؤشرات هذهُتعدُّ إذ  ي،مريكاأل المالية البحوث ومكتب ي،مريكاأل الفدرالي البنكو  الدولي النقد
 مبتقوي تساعد رقابية داةأ اوأن ه .المصرفي القطاع على تطرأ قد التي المخاطر تشخيص في ليمستقب
 العملة، قيمةاستقرار ب الخاصة والمؤشرات المالية السالمة مؤشرات خالل من المصرفي القطاعأداء 

 بذلك الخاصة القرارت هاأساس على تبنى التي الكلي االقتصادأداء و  المصارفأداء  تقييمفضال  عن 
 .والمالية االقتصادية لصدماتا لمنع القطاع

 الصدمات تضخيم في المالي النظام يلعبه الذي الدور فهم أهمية 2008 في المالية زمةاأل بينت وقد
 أزمات على المعتمدة المبكرنذار اإل مؤشرات همإن  أ  األدبيات من الكثير بينتإذ  .الحقيقي لالقتصاد
 القطاع اختالالت بين والعالقة الكلي االقتصاد مؤشرات دور على تشدد التسعينيات في الناشئة األسواق
ا تحليال   العالمية المالية زمةاأل غذت وقد واالئتمان. المالي والتحرير الخارجي  المصادر على جديد 

  مالي. نظامال في الضعف لنقاط ةرئيسال

 OFR( 1 Research Financial of Office( المالية البحوث مكتب عمل2008 المالية زمةألا بعد
 المالي النظام في الضعف مراقبة منُكلٌّ  وهما 2017 عام في الضعف نقاط لمراقبة داتينأ بتطوير

the Financial System Vulnerabilities Monitor (FSVM) الضعف نقاط على يركز والذي 
 جهاداإل ومؤشر المالي، النظام في الضعف نقاط بيان في المخاطر خارطة يعتمدإذ  المالي، النظام في

 مراقبة على يركز الذي the Financial Stress Index (FSI) المالي( الضغط )مؤشر المالي
 .المالية المؤسسات تتحمله نأ يمكن الذي الضغط

 

                                                             
1OFR  :وحماية لإلصالح ستريت وول فرانك-دود قانون بموجب إنشاؤه تم ،المتحدة بالواليات الخزانة وزارة داخل مستقل مكتب هو 

 .االقتصادي الركودو 2008-2007 في المالية لألزمة تشريعية استجابة 2010 عام في تمريره كان والذي، المستهلك
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 ومنها العالم دول في المخاطر قياسل مناهجأو  أدوات استعمال في كبير تطور هناك البحث: مشكلة
طار  المخاطر خارطة  في وتحليلها قياسهاإلى  المصرفي بالقطاع الخاصة التقارير تفتقر التي ها،وا 
 .العراق

 في فعالة أداة تعد المخاطر خارطة أن على تنص التي الفرضية اختبار البحث يحاول :البحث فرضية
 العراقي. المصرفي القطاع في النظامية المخاطر مراقبة

 تقييم في المخاطر خارطة تؤديه الذي والفّعال الكبير الدور خالل من البحث ميةهأ تبرز :البحث ميةھأ
 لقطاعا شأنب المركزي  البنك عن الصادرة لبياناتا باعتماد وذلك العراقي، المصرفي القطاع صحة

 العراقي. المصرفي

 المبكرنذار اإل لمؤشرات لمصرفيةا المخاطر خارطة قياس في البحث هدف يكمن البحث: هدف
 .هاوتحليل ،العراقي المصرفي للقطاع المالية السالمة ومؤشرات
 ،فقرات خمس لىع البحث مَ سّ  قُ  ةالفرضي اختبارو  إليه المشار البحث هدف قيقولتح البحث: هيكلية
 هافإنّ  الثالثة الفقرة أما المخاطر، خارطة أهميةو  مفهومبحثت  الثانية والفقرة المقدمة ىاألول الفقرةبحثت 
 المخاطر خارطة تضمنت الرابعة والفقرة العراقي المصرفي للقطاع المخاطر خارطة إعداد خطواتبحثت 

(Heat Map) والتوصيات االستنتاجات فتضمنت الخامسة الفقرة أما ،العراق في المصرفي للقطاع. 
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 (هميةواأل المفهوم) المخاطر خارطة (2

 :1 (apM eatH) المخاطر خارطة مفهوم (2-1

 التي دواتاأل حدثأ من ( Health Assessment Tool Map) المخاطر خارطةُتعدُّ 
 ستواجه التي الكامنة الضعف ونقاط بالتهديدات المالي النظام في القرار متخذي إشعار فيُتستعَمل 

 النظام في الضعف نقاط لمراقبة اداة عن عبارة اوأنــ ه المالي،ستقرار االومن َثم   والمصرفي المالي النظام
 لمراقبة ةلمعالمست نظمةاأل تإذ تعّدد (،Financial System Vulnerabilities Monitor) المالي

 استعمال تم فمثال ،2008 في العالمية المالية زمةاأل بعد الضعف نقاط صيوتشخ المالية نظمةاأل
 تصيب قد التي الضعف نقاط على لوقوفل المصرفي النظام مراقبة في زئيةوالج الكلية الضغط اتاختبار 
 لمتخذي المبكرنذار إلا شاراتإ لتعطي (Heat Map) المخاطر خارطة تطبيق تمو  ،المصرفي النظام
 المخاطر خارطة خالل من يمكنإذ  ،ايضا   المصرفي النظام تصيب التي الضعف نقاط لتحديد القرار

 ضافيةإ اتاختبار  إجراءومن َثم   ،والمتابعة لالهتمام كثرأ بحاجة ةلمعالمست المؤشرات منأّي  صيشخت
 المستعملة المؤشرات في الضعف نقاط دتحدي على كثرأ تساعد نأ يمكن التي (الضغط اتاختبار ) مثل
 .ختباراال في

ا  يمكنو  في  المالية الصدمة تؤثر أن يمكن كيف لتوضيح المخاطر خارطة استعمالأيض 
 يمكن المالية اتمللصد المختلفة المراحل تقييم خالل منف الحقيقي. االقتصادومن َثم   الماليستقرار اال

 واالقتصاد المالية تحتيةال والبنية المالية والمؤسسات المالية األسواقفي  الصدمة تؤثر كيف توضيح
 .2االختالالت تلك من العواقب خطورة عن واضحة صورة على الحصولومن َثم   الحقيقي

 الموضحةو  الدراسة موضع ؤشرالم بها يمر التي الحالة تعكسل المخاطر خارطة في لواناأل تلَ عم  استُ  وقد
 تي:اآلعلى النحو و  ،(2) رقم المخطط في

 المصرفي. النظام في أزمة حدوث احتماليةإلى  تؤدي التي الضعف نقاط يعكس االحمر ون لال (أ
 في الدراسة موضع المؤشرفإن   ومن َثم   ضعف نقاطأّي  وجود دمع على يدل االخضر ون لال (ب

 للقلق. امصدر   وليس يجابيةإ حالة

                                                             
1 OFR, OFR Financial Stability Report,2017, p30. 
2 David Farelius, Heat Map for Analyzing the Consequences of Financial Shocks, Economic Commentaries, 
No. 6, 2013, p1. 
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 القرار متخذ على تعني وهي والثانية، االولى الحالتين بين المؤشر فيه سيكون  البرتقالي ون لال (ج
 االحمر. ون لالإلى  للوصول الفرصة عطاءإ  وعدم المؤشر هذا متابعة

 ابأّنه عنها روعبّ   (Heat Map Tool ) المخاطر خارطة أداة أهمية العربي النقد صندوق  أّكد وقد
 على عرضها خالل من المصرفي القطاع في والقوة الضعف مواطن ومراقبة لتحديد المهمة دواتاأل من

 ضعفأو  جودة مدى على للداللة أعاله الموضحة باأللوان التدرج فيهاُيستعَمل  مخاطر، خارطة شكل
 .1بنك لكل المستعملة المالية المؤشرات

  :2المركزية البنوك لدى )Map Heat( مخاطر خارطة وجود أهمية (2-2

 تلكوتختلف  والعربية، العالمية والنقدية المالية المؤسسات من الكثير في المخاطر خارطة تدَ م  عتُ ا 
 االقتصادية الحالة حسبُكلٌّ ب القياس في المستعملة المؤشرات اختيارو  القياس طريقة في لمؤسساتا

 :على النحو اآلتيو  البلدان، لتلك والمالية

 المخاطر تتبع على تساعده التي واآلليات دواتاأل منكثير  المغرب بنكعمل يست ،المغرب بنك -1
دارتها النظامية  المؤشرات من مجموعة تضم التي المخاطر، خارطة ومنها استباقي، بشكل وا 

 المالي. القطاع يواجهها التي للمخاطر الرئيسة للمصادر االستشرافية
 المالي النظام لدى والقوة الضعف مواطن ومراقبة لتحديد أداة إعداد على األردني المركزي  البنك عمل -2

 خارطة شكل على عرضها خالل من ذلك األردن، في البنوك مستوى  على المصرفي والقطاع
 المؤشر ضعفأو  جودة مدى على للداللة باأللوان التدرج فيهاُيستعَمل   Heat Map)) مخاطر
  .عملالمست

 بتقسيم تقوم األولى مخاطر، خارطة من أكثرتعمل فيس ،المتحدة العربية اإلمارات مصرفأمَــّا  -3
 المالية السالمة مؤشرات بين ما وتقارن  ها،ُأصول حجم على بناء   مجموعات خمس لىع البنوك

 المال، رأس المؤشرات تلك وتشمل المجموعة، معدل ومع التاريخية معدالتها مع بنك لكل المختلفة
فيما  أما .(Camel) المخاطر تقييم نظام مكونات من وهي صولاألُ  وجودة والربحية والسيولة،
 مع المالية المؤشرات وتقارن  كلي، بشكل المالي للقطاع هافإنّ  األخرى، المخاطر خارطةيخصُّ 

 أسعار وتذبذب ومنحنياتها، ةرئيسال العمالت على العالمية الفائدة أسعار مثل التاريخي، هاأداء
 الكلي، االئتمان نمو معالت العقار، أسعارك محلية مؤشراتفضال  عن  ه.أسعار  ومعدالت النفط

                                                             
  العربي، النقد صندوق العربية، النقد ومؤسسات المركزية المصارف لدى المبكر اإلنذار أنظمة تجارب دراسة عبيد، يوسف رامي د. 1

 .8ص ،2019
 .22، المصدر نفسه، صعبيد يوسف رامي د. 2
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 من وغيرها السوق، في المدرجة للشركات األرباحإلى  السعر ونسبة األسر، مديونية معدالت
 المؤشرات.

 مختلفة لمؤشرات المخاطر خارطة المركزية والبنوك الدولية المالية المؤسسات من كثير اتبعت فيما
 تي:اآل (1) الجدول في وكما

 (1) جدول

 الدولية المؤسسات بحسب المخاطر خارطة اتمؤشر ل الرئيسة فئاتال

 
Source: 1 -  Joe McLaughlin et al, The OFR Financial System Vulnerabilities Monitor, The Office of    
Financial Research (OFR), Working Paper, 2018, p5. 

-2 OFR, OFR Financial Stability Report,2017, p31. 
- 3 Elif C. Arbatli†and Rønnaug Melle Johansen, A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in 

Norway, Norges Bank  , November 23, 2017,p22. 
-4  Damodaran Krishnamurti and Yejin Carol Lee, Macroprudential Policy Framework 

A Practice Guide, a World Bank, 2014, p27. 
 
 
 
 
 
 

 1الدولي النقد صندوق 
 الفدرالي البنك
 2يمريكاأل

 البحوث مكتب
 3المالية

 المركزي  البنك
 4النرويجي

 5الدولي البنك

 الكلية المخاطر
 غير القطاع اختالالت

 المالي
 الكلي االقتصاد

 الخارجي القطاع االسكان القطاع

 النقدية المؤشرات
 والمالية

 / المخاطرة في الرغبة
 صولاألُ  تقييم

 السوق  مخاطر
 المالي القطاع االسهم سوق 
 البنوك السندات سوق 

 االئتمان مخاطر المالي القطاع ضعف االئتمان مخاطر
 الشركات قطاع
 المالية غير

 الشركات قطاع

 السيولة مخاطر
 والسوق 

 
 المالءة مخاطر
 المالية والرافعة

 العائلي القطاع البنكية القروض
 البنوك

 السوق  مخاطر
 الناشئة

 
 التمويل مخاطر
 والسيولة

 المالية الدورة
 العالمية

 صولاألُ  أسعار

 العدوى  مخاطر  المخاطرة في الرغبة
 المالية االسواق العائلي القطاع
 الغيرالبنكي القطاع البنكي غير القطاع
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 :العراقي المصرفي للقطاع المخاطر خارطة عدادإ خطوات (3

 :1وهي المخاطر خارطة عدادإ  في خطوات ثالثة اتباع يتم

 . Indicator Selection المؤشرات اختيار -1
 .Indicator Scoring المؤشر درجات -2
 .Aggregation التجميع -3

 (1) مخطط

 المخاطر خارطة إعداد خطوات

                                    

 

 

 

 :Indicator Selection المؤشرات اختيار (3-1

بَر  المؤشرات اختيار تم  الحسبانب وأخذ العلمية والدراسات الدولية التقارير مراجعةع 
 خاللها من يمكن التي المؤشرات تاختير  ذلكأساس  وعلى ،العراقي المالي النظام طبيعة

 القطاعات على سلبا   تنعكس قد التي العراق في المالي القطاع في لضعفا مواطن تشخيص
 تي:اآل من ُكلٌّ  وهي ،كافة   يةاالقتصاد

 :المالية السالمة مؤشرات -أ
 تعزيز في أهمية من له لما ة،المركزي البنوك اهداف اولويات من الماليستقرار االُيعدُّ 

 هو الماليستقرار اال لتقرير يساساأل الهدف أنّ و  البالد، في العاملة للمصارف المالية المراكز
 تجاء وقد العراق، في المالي النظام استقرار لها يتعرض قد التي المخاطر وتحليل تشخيص

                                                             
1 Joe McLaughlin & at al, The OFR Financial System Vulnerabilities Monitor, Office of Financial Research, 
2018,  p6. 

التحليل
درجات 
المؤشر

إختيار 
المؤشرات
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 ،1المالي النظام لها يتعرض قد التي المخاطر مؤشرات من مكمال   امؤشر   لتكون  المخاطر خارطة
 (CAMELS) المالية السالمة مؤشرات تعتمد الماليستقرار اال تقاريرو  الدراسات من اكثير  إن  إذ 

ستقرار لال سنوي ال التقرير ضمن المؤشرات ذات قياس يمكنومن َثم   ،2المخاطر خارطة إعداد في
 :على النحو اآلتيو  العراق، في المالي

 (2) جدول
  المخاطر خارطة احتساب في المستعملة المالية السالمة مؤشرات

 التعريف المؤشر 

 بالمخاطر المرجحة صولاألُ  ي/ساساأل المال راس .المال رأس كفاية اوال  

 القروض. إجمالي / المتعثرة القروض المال، رأس / المتعثرة القروض نسبة وتشمل .صولاألُ  جودة ثانيا  

 الملكية حقوق  / العائد ،صولاألُ  / العائد نسبة على وتشمل الربحية. ثالثا  
 االجل قصيرة المطلوبات / السائلة صولاألُ  ،صولاألُ  إجمالي / السائلة صولاألُ  السيولة. رابعا  

 
 :العراقي المصرفي للقطاع المبكرنذار إل ا مؤشرات -ب

 والحد النظامية المخاطر على السيطرة في مهامها تعزيز على المركزية البنوك تعمل
 البنك عملإذ  المبكر.نذار اإل مؤشرات ومنها المتاحة دواتاأل استعمال خالل من وذلك منها

 الكلية الضغط اتاختبار و  المبكرنذار اإل مؤشرات خالل من مهامه تعزيز على العراقي المركزي 
 الخاصة المؤشرات بعض اختيار وتم المجال. هذا في الدولية الممارسات أفضل باعتماد والجزئية

 العملة، قيمةاستقرار  بمؤشرات الخاصة المخاطر خارطة احتساب أجل من المبكرنذار اإلب
 مراحل،ال تلك في تحدث قد التي زماتاال على للوقوف الكلي االقتصادأداء و  المصارفأداء 

 :على النحو اآلتيو 
                  

 
 

                                                             
 ، ص أ.2017، البنك المركزي العراقي، 2016تقرير االستقرار المالي لعام  1

2 Li Lian Ong, at el, HEAT! A Bank Health Assessment Tool, Working Paper, International Monetary Fund, 
2013, p6. 
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 (3) جدول
 المبكرنذار اإل  لمؤشرات المخاطر ةخارط احتساب في المستعملة المؤشرات

 العراقي. المركزي  البنك المصرفي، للقطاع المبكرنذار اإل تقرير باعتماد ،الباحثين إعداد من :المصدر

 على التركيز يجب فضلأ نتائج على والحصول القياس في المستعملة للمؤشرات قيقد اختيار جلأ من
 تية:اآل النقاط

 النظامية. طبيعتهاأساس  على المؤشرات اختيار يتم نأ يجب (أ
 المؤشرات. تلك لدراسة الكافية البيانات فراتتو  نأ يجب (ب
 التي شارةاإل على تغيرات يّ أ هناك تكن لم حال في هستبدالاو  دوريا   المؤشر متابعة جبت (ج

 المؤشر. يبعثها
 والقياس. المتابعة في ولويةاأل دقيقة شارةإ فرايو  الذي المؤشر ىعطَ يُ  (د

 

 

 التعريف الفئة 

 العملة أزمةأداء  اوال  
 المصرفي القطاع في الضعف نقاط تؤشر التي المؤشرات من عدد على وتشمل

 النقد عرض مؤشر، االجنبي الصرف سوق  ضغط )مؤشر اهمها ومن العراق في
 (.االجل قصيرة الفائدة أسعار ومؤشر االجنبي االحتياطيإلى  2M الواسع

 المصارفأداء  ثانيا  

 في الضعف نقاط تشخص التي والمؤشرات المقاييس من عددا   الفئة هذه وتشمل
 طبيعة بشأن واضحة صورة القرار متخذ تمنح والتي العراق في المصرفي القطاع
 هي الفئة هذه في المستعملة المؤشرات اهم ومن العراق في المصرفي النظام

 فجوة ،صولاألأ  إلى إجمالي المتعثرة القروض الودائع،إلى  النقدي )االئتمان
 (.جمالياإل المحلي الناتجإلى  النقدي االئتمان

 الكلي االقتصاد ثالثا  
 المؤشرات منُتعدُّ  والتي الكلي االقتصاد في الضعف لمواضع مؤشرات على يحتوي 
 المحلي الناتج فجوة مؤشر التضخم، )مؤشر اهمها ومن النظامية الطبيعة ذات
 (.جمالياإل
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 المؤشر: درجات (3-2

 من وموقعها الفصلية النتائج حسبب مؤشر لكل لوانأ عطاءا  و  فصليا   المؤشرات متابعة يتم
 ضمنب دخالهإ يتم مؤشر لكل المعيارية القيم المخاطر خارطة تعتمدإذ  المؤشر، لذلك المعيارية الدرجة

فإن ه  العكس كان نا  و  االحمر، اللون  ضمن سيكون فإن ه  المعيارية القيمة المؤشر تجاوز فإذا الخارطة.
 االخضر. ون لال ضمن

 (2) مخطط

 المصرفي القطاع في المخاطر درجات

 

  

               High Risk Low Risk 

 عَملمست مالي مؤشر لكل (normalized) البيانات تطبيع خالل من مؤشر كل مخاطر  احتساب يتم
 :1تيةاآل المعادلة اعتماد خالل من وذلك المخاطر خارطة حتسابا في

Zi,t=
𝐗−𝒎𝒊𝒏 

𝒎𝒂𝒙−𝒎𝒊𝒏
 

i,tZ: المالي للمؤشر المعيارية الدرجات i المدة في t. 

X: المالي. بالمؤشر الخاصة هداتاالمش 

min: الصغرى  القيمة. 

𝑚𝑎𝑥: العظمى القيمة. 

 .(0،1) المخاطر لخارطة المعيارية الدرجات مع النتائج مقارنة يتم

 

                                                             
1 Li Lian Ong, at el, HEAT! A Bank Health Assessment Tool, Working Paper, International Monetary Fund, 
2013, p5. 
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 :حليلالت (3-3

 في المستعملة المؤشرات مخاطر خارطة طريق نم الثالث الفئات نتائج حليلت الخطوة هذه في يتم     
على النحو و  ،مؤشر لكل المخاطر بخارطة الخاصة باأللوان ترميزها يتم وبعدها الضعف، نقاط تشخيص

 :1اآلتي
 

 (4) جدول
  للمخاطر النهائية النتائج تجميع طريقة

 *المؤشرات
 الرئيسة المؤشرات

X1 X2 X3 

 المؤشرات
 الفرعية

Y1       
Y2       
Y3       

.ةافتراضي *االلوان   
 القصوى  الخطر درجةإلى  وصلت الفئةأن   يعني  
 المقبولة الحدود ضمن  الفئةأن   يعني  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Damodaran Krishnamurti and Yejin Carol Lee, Macroprudential Policy Framework (A Practice Guide), 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2014, p27. 
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 :العراق في المصرفي للقطاع (Heat Map) المخاطر خارطة (4

 وتحليل لعراقل يةاالقتصادو  المالية مؤشراتال بعض على المخاطر لخارطة عمليا   تطبيقا   الفقرة هذه تقدم
 الفصل – 2016 االول )الفصل الدراسة مدة البحث مدة أثناء تشخيصها تم التي والضعف القوة نقاط
 .(2018 الرابع

 :العراق في المصرفي للقطاع المبكرنذار اإل  مؤشرات (4-1

 جدولال في الموضحة المخاطر خارطة خالل من العراقي المالي النظام صحة مراقبة يمكن إذ
 االقتصاد في الضعف نقاط وتشخص المالية نظمةاأل لمراقبة المستعملة دواتاألفضال  عن ف (،6)

 والمؤشر الكلية الضغط اتاختبار  استعمال تم المثال؛ سبيل )على خاص بشكل المصرفي والقطاع العراقي
 النظام تصيب قد التي الضعف نقاط على والوقوف المصرفي النظام لمراقبة العراق في الماليستقرار لال التجميعي

 من عدد على (Heat Map) المخاطر خارطة تطبيق الدراسة هذه خالل من يتم كذلك المصرفي(،
 الدقيق شخيصللت القرار لمتخذي وواضحة دقيقة شاراتإ لتعطي العراقي باالقتصاد الخاصة المؤشرات
 .الخصوص وجه على المصرفي والقطاع العراقي االقتصاد تصيب قد التي الضعف نقاط على والوقوف

 العملة: قيمةأداء  مؤشرات (4-1-1

 :EMPI االجنبي الصرف سوق  ضغط مؤشر (أ
 طريق نم وذلك المحلية، العملة على جنبياال الصرف سوق  ضغط مستوى  المؤشر هذا يعكس
 االحتياطيات صافي دخالإ خالل من السوق  ضغط احتساب يتمإذ  المعيارية، القيمب مقارنته

 المتغيرات أهم من الصرف سعر نّ ؛ ألالعراق في الصرف سعر في اي  أساس امؤثر  بصفته  جنبيةاأل
 العراقي. االقتصاد في المباشر االثر ذات

 :2M الواسع النقد عرضإلى  االجنبية االحتياطيات (ب
 لبيان، الواسع النقد عرضإلى  االجنبية االحتياطيات نسبة تحليل رالمؤش هذا خالل من يتم

 تجاوزت وهل ،(M2) النقد عرض مع المركزي  البنك لدى االجنبي االحتياطي حجم تناسب
وأن   المطلوب، المستوى  ضمنب أنها مأ ،1دنىا أحد    (50)% عند تدَ دّ  حُ  التي المعيارية الدرجة
 القدرة لضمان وذلك ضروري  مرأ االجنبية العملة من المركزي  بنكال احتياطيات كفاية متابعة

                                                             
صباح احمد وآخرون، االحتياطيات االجنبية للبنك المركزي العراقي: معايير الكفاية ودورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية في  ند. ماز  1

 .20العراق، المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي، ص
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 بالعملة عهمئودا تحويل على المودعون  عزم لوإذ  ،المصرفي النظام التزامات تغطية ىعل
 االحتياطياتإن   إذ الماليستقرار اال على خطرا   سيشكل ذلكفإن   االجنبية العملةإلى  المحلية

 كافية. غير جنبيةاأل العملة من
 :األجل قصيرة الفائدة أسعار (ج

 الدينار، وقيمة الودائع على الفائدة أسعار بين العالقة تحليل المؤشر هذا خالل من يتم إذ
 الضعف نقاط على والوقوف الدقيق شخيصللت القرار لمتخذي وواضحة دقيقة إشارات لتعطي
 العملة. وقيمة الخصوص وجه على المصرفي القطاع في الودائع حجم تصيب قد التي

 المصارف: أزمة مؤشرات (4-1-2

  :الودائع إجماليالنقدي/ االئتمان إجمالي  -أ
 تدَ دّ  حُ  إذ المصارف، لدى الموجودة الودائعإلى  نسبة النقدي االئتمان حجم المؤشر هذا يقيس

 استثماراتبصفة  %(20و) أعلى احد   %(70) وهي العراقي المركزي  البنك قبل من معيارية نسبة
 تواجه متزايدة صعوبة وجودإلى  يشير النسبة ههذ تجاوز وان ،االلزامي لالحتياطي %(15 - %10)و

 في صعوبة وجودأو  المصرفية القروض نمو في مبالغة هناك تكان ذاإ ، وال سّيماالمصرفي النظام
 بسبب المصرفي الجهاز في المالية الهشاشة زيادةإلى  مراأل هذا يؤديإذ  ضافية،إ مالية مصادر جذب

 المصرفي، الجهاز لها يتعرض التي المخاطر وارتفاع الصدمات مواجهة في لديه السيولة حجم انخفاض
 قسمة خالل من قياسه ويتم حدوثها، حال في الصدمات لمواجهة مستعدة غير المصارف يجعل مما
 الودائع. على القروض حجم

 :صولاألأ  إجمالي / المتعثرة القروض -ب

 على يدل قيمته في االرتفاع وان المصرفي، الجهاز لدى المتعثرة القروض حجم قيست التي
 في المتعثرة القروض تؤثر إذ لديها، المالية السالمة وانخفاض المصارف منها تعاني المخاطر ارتفاع
 درجة في تؤثر وكذلك الدخل وصافي النقدية التدفقات وضع علىَثم   ومن ،للمصرف قراضاإل محفظة
 المتعثرة القروض قسمة خالل من فرعية مؤشرات بثالث المؤشر هذا قياس ويتم فيها، المالي االعسار

 إلى إجمالي المتعثرة صولاألُ  وقسمة ،صولاألُ  إلى إجمالي المتعثرة القروض وقسمة الودائع، إلى إجمالي
 .القروض
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  :االئتمان فجوة (ه
 المحلي الناتجإلى  الخاص للقطاع المقدمة االئتمان نسبة اأنــ ه على االئتمان فجوة فعر  تُ 

 ،جمالياإل المحلي الناتجإلى  الخاص القطاعإلى  االئتمان لنسبة العام االتجاه منه امطروح   جمالياإل
 لها تتعرض التي المخاطر ارتفاع على امؤشر  ُيعدُّ  (10) االعلى الحد عن الفجوة هذه ارتفاعوأن  

 ،جمالياإل المحلي الناتج في النمو معدل من اكبر بنسبة االئتمان منح في الزيادة بسبب المصارف
 يكون  نأ يجب الذي االئتمان من كم المركزي  والبنك المصارف تقرر ان المؤشر هذا خالل من ويمكن

 .االئتمان أزمة لتجنب البنوك  مع يكون  نأ يجب الذي االحتياطي النقد من وكم السوق  في

  :الكلي االقتصادأداء  راتمؤش (4-1-3

 :سعارلأل القياسي الرقم -أ
 االقتصادية والتنمية التخطيط عملية تهم التي المؤشرات أحد المستهلك لسعر القياسي الرقمُيعدُّ 

 االقتصادي واالنكماش التضخم ومستويات للفرد المعاشي المستوى  دراسة في امؤشر   يستعمل فهو
 على والسيطرة سعاراأل في التغيرات رصد المستهلك سعارأل القياسية االرقام خالل من ويتسنى

 التي الفائدة أسعار زيادةإلى  المرتفعة التضخم معدالت تؤدي ما غالبا المستهلك لحماية اتجاهاتها
 معدالتب االرتفاع تحليل متابعة ينبغي ولذلك ية،والمال الحقيقية القطاعات على سلبية آثار تخلق

 .1المعالجة اتإجراء واتخاذ التضخم
 :جمالياإل المحلي العجز/الناتجأو  ضالفائ -ب

 الفائدة أسعار وارتفاع ،زمةاأل احتماالت زيادةإلى  للدولة العامة الموازنة في المرتفع العجز يؤدي
 يخلقو  الصدمات. أمام وضعف أزمة يخلقومن َثم   ،المستثمرين ثقة ويقلل المحلية بالعملة الودائع على

ا   الخاص، القطاع لصالح المصارف من لالقتراض العامة المالية مزاحمة الموازنة بعجز االرتفاعأيض 
 خارطة ورسم المؤشر هذا متابعة المهم من لذا واالستثمار، المصرفي العمل على خطرا   يشكل ما وهو

 دوري. بشكل له مخاطر
 
 

                                                             
، بحث كلية االدارة واالقتصاد -بغداد  جامعة، العراق في المستهلكسعار أل القياسية باألرقام التنبــؤ ،عطا مصطفى غادة ،احمد ذياب احمد1

 منشور على الموقع االلكتروني 
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 النتائج: تحليل (4-2

 المبكر:نذار اإل  مؤشرات مخاطر خارطة (4-2-1
 في وتأثيرها خطورتها مدىومن َثم   المستعملة المؤشرات نتائج تباينإلى  (5) الجدول نتائج تشير

 هااستقرار أو  خطورتها بمدى تباينت قد ؤشراتالم جميعأن   مالحظة يمكنإذ  الكلية، النظامية المخاطر
على النحو و  العملة، قيمةأداء  مؤشرات مخاطر ةخارط في هناوضحأ ما وهذا المصرفي، الجهاز على
 :اآلتي

 
 (5) جدول

 العملة قيمةأداء  لمؤشرات (heat map) المخاطر خارطة

 
 قسم العراقي، المركزي  البنك ،المصرفي للقطاع المبكرنذار اإل بتقارير الخاصة البيانات على باالعتماد الباحثين عمل من المصدر:

 .والمالي النقديستقرار اال
 

 – 2016 االول )الفصل الدراسة مدة طول وعلى باأللوان تباينا   العملة قيمةأداء  مؤشرات شهدتإذ  
 لتلك منآ شبه بمستوى  لتكون  ،الخارطة لوانأ على انعكست معدالت حققتف ،(2018 لرابعا الفصل

 فيلتال المؤشرات كللت المتواصلة المراقبة يستدعي ما وهو العراقي، المصرفي القطاع على المتغيرات
 جلأ من المركزي  للبنك المتواصل لعملا على دليل وهو منها، بالقربأو  الحمراء بالمنطقة وقوعها

  المالي.ستقرار اال على المحافظة
 الفصول، اغلب في رخضأ لونا   االجنبي الصرف سوق  ضغط مؤشرل مخاطرال خارطة سجلت إذ

 على الحفاظ في المركزي  البنك سياسات نجاح نتيجة جاء يالذ المؤشر هذااستقرار  على دليل وهو
 في اارتفاع   2016 العام من الرابع الفصل شهد فيما .الدوالر تجاه العراقي الدينار قيمةاستقرار 
 بنسبة ارتفاعا   الدوالر الصرف سعر شهدإذ  المدة، تلك في السوق  ضغط مؤشر ارتفاع نتيجة المخاطر

 لتشهد ،نفسه للعام الثاني تشرين بشهر مقارنة 2016 العام من لوّ األ كانون  شهر يف  %(5.4)

Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4

0.0000.6440.0741.0000.6830.0040.2610.1440.1190.2920.6200.599

0.5800.7800.8791.0000.9610.9250.8620.8250.5660.4020.3300.059

0.1760.1760.3530.3530.5290.5290.7060.7060.7060.3530.0001.000

ات المؤشر
201620172018

اداء قيمة 

العملة

ي مؤشر ضغط سوق الرصف االجنب 

مؤشر نسبة االحتياطي اىل عرض النقد

ة االجل اسعار الفائدة قصير
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 تراجعا   الخارطة لتشهد .2018 عام من الرابع الفصل نهاية حتى بالمخاطر اتدني   الالحقة الفصول
 .2018 العام من الثاني الفصل نهاية حتى 2017 العام من الثاني الفصل أثناء بالمخاطر

 في المخاطر في ارتفاعا   شهد فقد النقد عرضإلى  االجنبي االحتياطي نسبة مؤشر يخص فيما أما
 عرضإلى  المركزي  البنك لدى االجنبي االحتياطي نسبة انخفاض نتيجة 2017 ،2016 العامين

 شكل ما وهذا %(50) وهي المحددة المعيارية الدرجة من لتقترب متدنية درجاتإلى  2M الواسع النقد
 تكن لم فإن ها 2018 العام في اما ،العراقي المركزي  البنك لدى االجنبي االحتياطي حجم على خطرا  
إلى  لتصل ارتفعت النقد عرضإلى  االجنبي االحتياطي نسبة؛ ألن  المؤشر لذلك مخاطر هناك

 المعيارية. بالنسبة مقارنة كبيرة نسبة وهي %(80,4)
 بحجم طفيفا   ارتفاعا   هناكأن   نلحظ األجل قصيرة الودائع على الفائدة أسعار مؤشر يخص فيما
 غير ارتفاع وهو ،2018 العام من الرابع الفصل أثناءا كبير   وارتفاعا   2017 العام أثناء طرالمخا

 واقعإن  إذ  الواقع، تعكس بالضرورة تليس وهي القياس في المستعملة المعادلة نتيجة هو انما حقيقي،
 الدينار قيمةأو  االقتصاد على المؤشر لذلك تذكر مخاطر اية هناك تكن ولم مستقر هو ئدةاالف أسعار

  (.5) جدولال في وكما العراقي،
 (6) جدول

 المصارفأداء  لمؤشرات (heat map) المخاطر خارطة

 

 قسم العراقي، المركزي  البنك المصرفي، للقطاع المبكرنذار اإل بتقارير الخاصة البيانات على باالعتماد الباحثين عمل من المصدر:
  والمالي. النقديستقرار اال

  

Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4

0.8110.9450.7350.9980.9000.9271.0000.6900.9030.8480.1060.012

0.0000.0210.0300.0220.0300.0350.1590.5050.5680.6070.9350.962

1.0000.9680.8650.7350.4890.4540.4240.3160.2890.2440.0410.000

0.7930.6200.4980.7430.3360.5200.3230.0000.2771.0000.2520.082

ات المؤشر
201620172018

أداء المصارف

االئتمان النقدي اىل الودائع

ة اىل اجماىلي االصول
القروض المتعير

فجوة االئتمان النقدي اىل الناتج 

المحلي االجماىلي مع النفط

فجوة االئتمان النقدي اىل الناتج 

المحلي االجماىلي بدون النفط
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 نلحظإذ  الدراسة، مدة أثناء هاأداء في االخرى  هي تباينا   المصارفأداء  مؤشرات سجلت فيما 
 على يدل وهو البرتقالي، اللون و  حمراال اللون  بين ما تباين قد الودائعإلى  النقدي االئتمان مؤشر
 في ارتفاعا   المؤشر هذا سجلإذ  المؤشر، هذا قبل من المصرفي القطاع له يتعرض قد الذي الخطر
 اائتمان   قدمت المصارف، ألن  2018 العام من انيالث الفصلحتــ ى  2016 عام من الرابع الفصل
  %(.70) هيو  العراقي المركزي  البنك هادحدّ تي ال النسبة من قريبة نسبة وهي الودائع، من علىأ  بنسبة
 2018 العام حتى ا  استقرار  شهدت فإنها صولاألُ  إلى إجمالي المتعثرة القروض مؤشر يخص فيما
 المخاطر خارطةل اوفق   عالية مخاطر لسجّ  المؤشر هذاأن   من الرغمفعلى  ،االحمر اللون  عليها غىطف

إذ  ،1%(10) البالغة المعيارية النسبة دون  كونهال ؛حقيقيا   خطرا   تشكل لم اإال  أنــ ه (6) الجدول في
  .2018 العام من الرابع الفصل ثناءأ %(4) صولاألُ  إلى إجمالي المتعثرة القروض نسبة سجلت
 مدة ثناءأ مستقرا   معدال   سجلت فقد النفط مع جمالياإل المحلي الناتجإلى  النقدي االئتمان فجوةأمــ ا 

 2016 العام من االولى الفصول عدا 2018 عام من رابعال الفصل حتى خضرأ لونه ليكون  الدراسة
 بنسبة تراجعا   يشهد الذي الواقع الحمراء االشارات تلك تطابق لمإذ  االحمر، اللون  عليها يطغى والتي
 القياس. في المستعملة للمعادلة انعكاس هي وانما الناتجإلى  النقدي االئتمان حجم

 بعض مختلف مراألفإن   النفط دون من  المحلي الناتجإلى  النقدي االئتمان فجوة مؤشر يخص فيماو 
 االخضر اللون  عليها ليطغى المؤشر، هذا مخاطر بخارطة الخاصة لواناأل في تذبذبا   شهد إذ ء،يالش
 البرتقالي ون لال بين ما باأللوان تباينا   الالحقة الفصول شهدت فيما ،2016 العام من رابعال الفصل حتى

 .(6) جدولال فيعلى النحو المبين و  2018 العام نهاية حتى واالحمر
 
 
 
 
 

                                                             
1 Asli Demirguc –Kunt and Enrica Detragiache, The Determinants of Banking Crises in Developing 
and Developed Countries, International Monetary Fund, 1998, No1, Vol 45. 
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 (7) دولج
 الكلي االقتصادأداء  لمؤشرات (heat map) المخاطر خارطة

 

 المصرفي. للقطاع المبكرنذار اإل بتقارير الخاصة البيانات على باالعتماد الباحثين عمل من المصدر:

 ةمعتدل مخاطر معدل لَ سجّ  التضخم معدلفإن   الكلي االقتصادأداء  مؤشرات يخص فيما اما 
 المعيارية قيمةلل االعلى الحد يصل لم؛ ألنــ ه خاص بشكل المصرفي والجهاز العراقي االقتصاد على
 ارتفاع نتيجة 2017 عام من االول والفصل 2016 العام عدا (1) وهي المخاطر احتساب في العليا
 فقد جمالياإل المحلي الناتجإلى  الموازنة فائض أو عجز نسبة كذلك ،%(2) نسبةب التضخم معدل
 المصرفي والجهاز العراقي االقتصاد على خطورة اي لتشكّ  ولمستقرار اال من جيدة مستويات شهدت
 شهدت والتي النسبة ارتفاع نتيجة وذلك 2018 عام من الرابع الفصل حتى العراق في خاص بشكل

  .(7) جدولال في وكما ،2018 عام من الثالث الفصل في %(27)إلى  لتصل مرتفع مستويات

  المالية: السالمة مؤشرات مخاطر خارطة (4-2-2
 المالي القطاع طبيعة ترصدل يةساساأل المالية السالمة لمؤشرات مخاطر خارطة قياس يمكن  

 أداةبصفتها  المؤشرات هذه تعمل واالقتصادية. المالية باألزمات وتأثره هاستقرار  ومدى والمصرفي
 تي:اآل النحو على الرئيسة المؤشرات تصنف المباشرة. الرقابية الوسائل من وهي المبكر،نذار لإل
 .المال رأس كفاية مؤشرات •
 السيولة. مؤشرات •
 .الربحية مؤشرات •
 .صولاألُ  جودة مؤشرات •
 وقدرته المصرف مالءة على للتعرفُتستعَمل  التي المؤشرات أهم من المال رأس كفايةُتعدُّ و  

 وترتفع المالي العسر حتماليةا تقل المال رأس زاد كلماإذ  اإلعسار،أو  المحتملة الخسائر تحمل على

Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4

1.0000.9731.0000.9620.9730.8200.7930.5240.0640.2940.5240.102

0.0030.0020.0010.0000.0930.1820.1840.0780.3600.5600.6821.000

ات المؤشر
201620172018

أداء 

االقتصاد 

الكلي

مؤشر التضخم

GDP /عجز الموازنة
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 وجود عن رتعبّ  عام بشكل لسيولةاوأن   صحيح، ذلك من والعكس المالية، مالءته درجة لذلك تبعا  
 منخفضة وبكلف بسهولة نقدية سيولةإلى  للتحويل قابلة موجوداتأو  الصندوق  في نقدية ُأصول
 .النقدي االئتمانأو  السليم، االئتمان منح فرصة لها فراتتو  ال ولكنها ،المصرف بالتزامات لإليفاء

 المؤسسات تحقيق مدى قياس في العالية هميةاأل ذات المؤشرات من الربحية مؤشر يعد فيما 
 استثماراتها انحسارأو  رتفاعا على ساسباأل ذلك يعتمد، و البحث  مدة أثناء خسائرأو  احارب المصرفية
 السياسية األوضاع على العراق في ساسباأل ديعتم ما وهو ،المدة تلك خالل المالية توظيفاتها وانكماش
 يعتمد والذي فائضأو  عجز من الموازنة حالة تفرزه عما فضال   البالد، تشهدها التي األمنية واألحداث

 بآخرأو  بشكل تنعكس جمة وتداعيات تأثيرات من ذلك كل على ترتب وما النفط أسعار ساسباأل
 حد على والمصرفية المالية تالمؤسسا منها سيما الو  ،كافة االقتصادية القطاعات أعمال نتائج على
 سواء.

 )القروضو (صولاألُ  إجمالي / المتعثرة )القروض حسابه في يدخل فهو صولاألُ  جودة يخص فيما أما
وأن   المصرفي، الجهاز لدى المتعثرة القروض حجم المؤشر هذا يقيسإذ  االئتمان( إجمالي / ةالمتعثر 
 المالية السالمة وانخفاض المصارف منها تعاني التي المخاطر ارتفاع على يدل قيمته في  االرتفاع
 النقدية التدفقات وضع علىَثم   ومن للمصرف االقراض محفظة على المتعثرة القروض تؤثرإذ  لديها،

 قسمة خالل من المؤشر هذا قياس ويتم فيها، المالي عساراإل درجةفي  تؤثر وكذلك الدخل وصافي
 صولاألُ  وقسمة ،صولاألُ  إلى إجمالي المتعثرة القروض وقسمة الودائع، إلى إجمالي المتعثرة القروض
 .النقدي االئتمان إلى إجمالي المتعثرة

 

 
 
 
 
 
 



 

21 
 

 (8) جدول
  المالية السالمة لمؤشرات (heat map) المخاطر خارطة

 
 المالي.ستقرار اال بتقارير الخاصة البيانات على باالعتماد الباحثين عمل من المصدر:

 الخاصة المخاطر خارطة مجمل على انتشارا   االكثر االخضر اللون بأن   (8) الجدول من نلحظ     
 كفاية مؤشر في المخاطر ارتفاعإلى  تشير خاطرالم خارطةأن   حظنلإذ  المالية، السالمة بمؤشرات

 من الرغمفعلى  2018  العام اثناء ا  استقرار  شهدت ثم ومن 2017-2016 العامين اثناء المال رأس
 خطرا   لتشكّ  لم اإال  أنــ ه (8) الجدول في المخاطر خارطةل اوفق   عالية مخاطر لَ سجّ  المؤشر هذا ان

 المعادلة نتيجة االحمر اللون  اخذت إنما %(12) البالغة المعيارية النسبة من أعلى كونهال ؛حقيقيا  
ا  شهدتو   ،المخاطر خارطة قياس في المستعملة  االعوام في االخرى  هي ا  استقرار  الربحية مؤشراتأيض 
 وفقا  إذ  ،الملكية حقوق  على العائد ونسبة الموجودات على العائد نسبة ارتفاع نتيجة 2017-2018

 حجم في ارتفاعا   هناك؛ ألن  جيدة بصورة وظائفها تؤدي العراق في العاملة المصارففإن   المؤشر لهذا
إذ  المخاطر، في تباينتفإن ها  السيولة جودة مؤشرات أما ،الدراسة مدة أثناء لديها المتحققة األرباح
 لتشهد 2016 العام اثناء المخاطر في ارتفاع الموجودات إلى إجمالي السائلة الموجودات نسبة شهدت

 الموجودات نسبة شهدت فيما، 2018 العام من الرابع الفصل نهاية حتى ا  استقرار  الالحقة االعوام في
 المخاطر نسب لترتفع 2016 العام اثناء المخاطر في انخفاض األجل قصيرة المطلوباتإلى  السائلة
 السيولة جودة لمؤشرات المخاطر خارطة في الحمراء االشارات من الرغمعلى  ،2018 العام نهاية حتى

 خذتوأ %(30) والبالغة المركزي  البنك قبل من المحددة النسبة من اعلى ونهاك؛ لنةئمطمُتعدُّ  اإال  أنــ ه
ا  صولاألُ  جودة مؤشرات شهدتو  .القياس في المستعملة المعادلة نتيجة االحمر اللون   في تراجعا  أيض 

 جدا   مرتفعة كونها؛ ل2018 العام ثناءأ المخاطر نسبة لترتفع 2017-2016 العامين اثناء المخاطر
 النسب وصلتإذ  %(5-2) بنسبة العراقي المركزي  البنك قبل من المحددة المعيارية بالنسبة قياسا  

 .%(12.3) هنسبت ما 2018 عام الرابع الفصل في النقدي االئتمان إلى إجمالي المتعثرة القروض

Q1 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 2018Q2Q3Q4

0.8531.0000.8290.9240.9410.8650.9180.3590.6200.4770.5520.000الكفاية

1.0000.8180.6360.0450.8640.6820.2950.2950.7500.4320.0000.000

0.0000.2170.4081.0000.0980.2480.4300.4300.0370.2420.3270.328

0.9861.0001.0000.9850.0550.0000.0050.4730.4240.3740.3100.262

0.0610.0000.0390.0430.9140.9310.9250.9200.9200.9280.9871.000

0.0000.0230.0320.0230.0320.0370.1700.5400.6070.6480.9991.000

0.0000.0900.1460.0740.1290.1340.0260.7320.8451.0000.9830.983

201620172018

جودة 

االصول

ة / اجماىلي االصول
القروض المتعير

ة / اجماىلي االئتمان النقدي
القروض المتعير

كفاية راس المال

الربحية
العائد/الموجودات%

العائد/ حقوق الملكية %

جودة 

السيولة

الموجودات السائلة/ اجماىلي الموجودات %

ة االجل % الموجودات السائلة/ المطلوبات قصير

ات المؤشر



 

22 
 

 والتوصيات: االستنتاجات (5

 االستنتاجات: (5-1
 النظام في القرار متخذي إشعار فيُتستعَمل  التي الحديثة قائالطر  من المخاطر خارطةُتعدُّ  -1

ومن َثم   والمصرفي المالي النظام ستواجه التي الكامنة الضعف ونقاط بالتهديدات المالي
 المالي.ستقرار اال

 وكذلك المبكر،نذار واإل الماليستقرار اال تقارير في وتضمن فصلي بشكل تطبق نأ يمكن -2
 فردي. بشكل حمراء لوانأ ذات هاشراتمؤ  غالبا   تعطي التي للمصارف فصلي تقرير اعداد

 السياسات صانعي قدرة من يحسن المبكرنذار اإل مؤشرات من أوسع مجموعة استعمالإن   -3
 .المناسبة القرارات واتخاذ المالية باألزمات التنبؤ على االقتصادية

 على المتغيرات لتلك امن شبه مستوى  المبكرنذار اإل لمؤشرات المخاطر خارطة شهدت -4
  العراقي. المصرفي القطاع

 المالية السالمة مؤشرات اغلب استقرارإلى  المالية السالمة لمؤشرات المخاطر خارطة تشير -5
 .االخيرة الفصول في النسبة فيه ارتفعت والتي المتعثرة القروض مؤشر عدا

 التوصيات: (5-2

 المبكر.نذار واإل الماليستقرار باال الخاصة التقارير في هاوتضمين المخاطر خارطة قياس -1
 دوري  بشكل المؤشرات على والوقوف الحمراء االلوان ذات تالمؤشرا في ختالالتاال معالجة -2

 ودقيق.
 المخاطر خارطة يف منآ شبه مستوى  شهدت يالت للمؤشرات الدورية المراقبة منال ُبد   -3

 بالقربأو  الحمراء بالمنطقة وقوعها لتالفي المالية السالمة ومؤشرات المبكرنذار اإل لمؤشرات
 منها.

 المخاطر متابعة اجل من وذلك حدة على كل المصارف في المخاطر خارطةُتستعَمل  -4
 مصرف. لكل المالية السالمة بمؤشرات الخاصة
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 كفاءة األداء المالي للموازنة العامة تحليل وتقييم 
  2018-2004في العراق للمدة من 

 
 ر. مالحظين /  لقاء فنجان ثامراعداد: 

دارة الدين       دائرة العمليات المالية وا 
 

 المستخلص:       
-2004 سلق دللدفا ل   ى تحليد  تتييم  فادة ا لافل  لدلدةدل دللتل اد  لد دةلد   ل لدإدتهدف  لددفسل ددددددددددددددد       

دللتلسف  ألث   هاةك عف  تتجمه إ( فتاهة عةات ل  لختالالت همفلم   ل جةابيهة لداايةت تلاليسلفلت أي 2018
 .القتصةفم  تلالجتلةعم  تلد مة م لدلةدم   لدلفخالت( بغم  تحييق لاهفل  ل

 
تطةت غلدض أكثس لال تهالكل( تلدذي شف   لدتشغيللج  لاكبس ل  لالااةق احت لالااةق ذ ت  تتجمه لدحإ       

غلبهة بسللج دلتتظيف غيس أ ااةق غيس لدسشدددديفا لدتل فة     ددددمة ددددةت لإأ يأ  لاثس لدايفي دللتل ا ، تعظ   ،ل  ثس أ
 دتلتي  لداايةت لدجةسي  دلحفتل  ج لت ل فالت لالااةق لدتشدددددغيلل مشدددددف  تيسيبة  ، ت لدلاتج  ل لدجهة  لدحفتلل 

لدتجةسي( ع  تلبم   لد سلعل، ،صددتس لديطةعةت لإاتةجم   لدصدداةعلالااةق لد ة  تبةدليةب  قلحج  % ل  77.6
 بةدليةب . اتةجإت خلق أ

ثلةسي  لداهتض بتلقع لديطةعةت لإاتةجم ( ده لاثس لدبةدغ  ل ل دددتلسلس لعتلةف لدبلف ااةق لال دددتهلةل لإإ   إفلة 
 للد سلقلالقتصدددددددددددددددةف ج   ت بةدتةدل لاخسى  لفم س يلإلةل لدجتلاب هل  على لإيسلفلت لدسي م  لدلتأتم  ل  لدااط ت 

لالختالالت لدتل تحفث ،  ضددال  ع  دلصددفلةت لدتل قف يت سض دهة جسل  لاخاةض أ دد ةس لدااط عةدلمة  عسضدد  
دم  قتى لد دددددددددتق أي  لدطلب تلد سض( على لدااط تلفى تحييق لدل دددددددددتتى لدتتل ال بياهلة تلدذي ده  لاثس آ ل 
 لالقتصةفي.غ  ل تحييق لال تيسلس  ل لا  ةس تبةدتةدل لال تيسلس لدبةد

  لدلتل ا  لد ةل  تل  خالل  دددددمة دددددتيهة أ تلدتل ل  أهلهةى جلل  ل  لال دددددتاتةجةت دإحيث خلصدددددت لدفسل ددددد  
تجتف ( د  تك  بل دددددتتى لدكاة ا تلداةعلم  دتحييق أهفل هة لدلاشدددددتفا ب دددددبب لدخل  لدهمفلل لدلسلفم يتلإ لالتاةقم  

هلةل لالااةق لال ددتثلةسي ل  ت  احت لالااةق لدتشددغيلل  ل ف  ل  جةابل لدلتل ا  لداايةت تلاليسلفلت تتتجمه لالااةق
ه  لدتتصددددددددددمةت لدلتلثل  بد اتةجم  ، فلة تتصددددددددددلت لدفسل دددددددددد  إدى أ دى لداهتض بتلقع لديطةعةت لإإلدذي  يؤفي 

ااددةق غيس ااددةق أي قتيييددف لإلد لدد  على ضددددددددددددددبط لإ ل ددةدجدد  لدخلدد  لدهمفلل  ل باتف لالااددةق لد ددة  ل  خالل
ااةق لال ددتثلةسي لدذي م ف بفتسا لدلصددفس لدسلمن دتالم  لداةتج لدلحلل لإجلةدل لدضددستسي لدكلةدلق دصددةد  لإ

تبةدتةدل تت ددددددددددددمع لديةعفا لإاتةجم  تل ةدج  لدخل  لدهمفلل لدحةصدددددددددددد   ل باتف لإيسلفلت لد ةل   ل لد سلق ل  
لصددددددددددددددددةفس لإيسلفلت غيس لدااطمدد  ع  طسيق لتخددةذ ح لدد  ل  لإجسل لت ت لدد  على س ع فاددة ا  خالل تاتمع

 ا ن لتطتسا تحفيث  تلدحف ل  لدتهسب لدضسيبل تلقتصةف لدظ   غيس لدس لل(. لااظل  لدضسيبم  ت ية  
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 المفتاحية:الكلمات 
 

 ، فاة ا لافل  لدلةدل دللتل ا    ج  لدلتل اللدلتل ا  لد ةل ، لداايةت لد ةل ، لإيسلفلت لد ةل ،  مة   لد   
Abstract: 
          The study aims at analyze and assess the adequacy of financial 
performance of the public budget in Iraq for the period 2018-2004  as it suffered 
from structural in balances on both sides expenditure’s and revenues i.e. there is 
a lock of optimal targeting of financial resources (inputs) in order to the  chive 
economic, social and political objectives. 
          The bulk of spending was directed to words operational spending 
(cosumptional) which formed the influential pressures and greeter monetary 
impact of the budget i.e. irrational spending policy, which was mostly UN 
productive. Investment programs in the government system and finance current 
spending of the government Caused operational spending rate to amount about 
77.6% of the public spending against the deficienaes of the productive sectors 
(industrial, Agriculture, commercial) to meet or create a production in return ,In 
addition that neglecting the investment spending (improving the reality of 
productive sectors) has it’s extreme impact an the continued dependence of the 
country on rental income derived from oil and neglect other reverse aspects.  
and it would makes the Iraqi economy vulnerable to shocks that may be exposed 
to due to the global drop down oil prices .In addition to the imbalances that occur 
in the mechanism of market forces (i.e. demand and supply) on oil and the extent 
to Which the level of balance between them is achieved has an effect on obtaining 
prices and prices for economic stability. 
       The study concluded to a number of conclusions most important of which is 
that the public budget through its two policies(expenditure and revenue) was not 
deficit to a grieve its decreed goals due to the structural in balance existing on 
both sides of the budged expedite and revenue and directing spending to wards 
operational spending and neglect investment spending leading to improve 
production sectors realities, the study also concluded to the most important 
recommendations represented in reacting the structural in balance in public 
spending items through wording on controlling spending, that is ‘restrict un 
necessary luxury spending’ in forward of investment spending which is considered 
the main resource of GDP development and the expand the production base and 
trial the structural in balance o curing in the public revenue items in Iraq through 
diversifying non- oil revenue re sours by adopting p adage of actions to developed 
bases, nedece tax avoidance and shadow economy informal. 
 
Key words: 
Public budged, public spending, budged default policy, budged perfpmance 
efficiency. 
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 -المقدمة:  
ت ف لدلتل ا  لد ةل  دلفتد  ذلت أهلم  بةدغ ، ااهة تلث  بساةلج عل  لدفتد  ل  لداتلحل لالقتصدددددددددددددددةفم  تلدلةدم     

فلة ت ف لافلا لدتل ت دددتطمع ل  خالدهة تضدددع تيفيسلت دتيسلفلت لد ةل  تلداايةت  دى تاايذا،إتلد دددمة دددم  لدتل ت ددد ى 
 لتل اتهة.لى ليفلس لد ج   ل لد ةل  تع  طسييهة ملف  لدت س  ع

إذ إ   ،بةختالالت همفلم  فبيسا، تلدتل ل  بياهة لختالل لدلتل ا  لد ةل  دلفتد تصدددددددددددف يلالقتصدددددددددددةف لد سلقل فلة ل   
جةاب لإيسلفلت ل  لدلتل ا  قف لستك  على لتسف تلحف تبشف  شبه فةل   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل  دلفتد  تهت لدااط 

إذ إ  ت سا لإيسلفلت  ،لاهة ت لدذي تسلجع  مه حج  تأهلم  لإيسلفلت لاخسى تال ددددددددددددددملة لدضددددددددددددددسيبم  ل لدتق ، لدخة 
تبذدك أصدددددددددب  تيفيس لدلتل ا  لد ةل  دلفتد   ، لدااطم  تبشدددددددددف  فبيس قف أفى إدى إهلةل أهلم  فتس لإيسلفلت لاخسى 

دلصدددددفلةت لدخةسجم  لداةجل  ع  تيلبةت  لة ج   لالقتصدددددةف عسضددددد  ،تبشدددددف  سلمن على لإيسلفلت لدااطم  ل  ل دددددتاف
فلة شددددهفت  ، ضددددال  ع  لدتغيسلت لدفلخلم  لدلتلثل  بظست  تفلم  لإاتةج لدلحلل دلااط لدخة  ، ددددتق لدااط لد ةدلم 

إذ إ  لدج   لاكبس ل  لداايةت لد ةل  تتجه احت لإااةق لال ددددتهالكل تدمن احت  ،لداايةت لد ةل  اتعة  ل  لالختالل
ت ليق  ع  تلدصددداةع  على احت لتتلصددد  ف  هذا لالتس أفت إدىل لدلاتج  تل هلةل لديطةعةت لدلاتج  فةد س  لاعلةل

لإقطةعةت لالقتصدةفم   ل لداةتج لدلحلل  ا دب  ل دةهل  يف تأثست  2003ب ف عة  سي م  لالقتصدةف لد سلقل ال  دملة 
 .دتل لست بهة لدبالف خالل هذا لدلسحل ب بب لاحفلث لد مة م  تلالقتصةفم  ل  لبمة   تأثسل   لإجلةدل

( ل  2018-2004لدلةدل دللتل ا  لد ةل  دللفا ل    لافل ت ددددددديت  ل  خالل هذا لدفسل ددددددد  تحلي  تتييم  فاة ا     
ل  خالل لبحثي  يتضدددل  دللتل ا  لد ةل   لدلاةهم طةس إ أتلدجةاب لداظسي  لاتلخالل  صدددلي  ، يتضدددل  لداصددد  

، بيالة يتضدددددددددددل  لدلبحث لدثةال ل  إعفلفهة( تلسلح  دمةتآ  لد ةل    لدلاهت  ، لاهلم ، أاتلعهة، لدلتل الاتل لاه 
تص بةدجةاب لداصددددددددد  لدثةال  أخ ألة،   (العامة للموازنة المالي األداء وفاعلية كفاءة)التعرف على مفهوم  لداصددددددددد 

الل ددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددددددددددددتذدك ل ةدددددددددد  تلؤشسلت تييم  فاة تهلدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق دلفا لدفسل  لد للل  ملة يت لق بتحلي 
ألة لدثةال  تضل   ، ( تحلي  لإيسلفلت تلداايةت  ل لدلتل ا  لد ةل  خالل لفا لدفسل  ددددددب   ص لاتلددددددددد  لختدددددددددددددددلبحثي

ت دددده   ل  بب ض لال ددددتاتةجةت تلدتتصددددمةت لدتل ملف  ل  لدخستج تأخيسل   .(لافل  لدلةدل دللتل ا   فاة الؤشددددسلت  
 أعالا.لدتخايف تتيتم  لداتةلج لدتل  تتتدف ع  لدفسل   

 2004فا ل  لدلةدل دللتل ا  لد ةل  دلفتد   ل لد سلق خالل لدل لافل فاة ا تييم   إدىتهف  لدفسل   هف  لدفسل   / 
 ل  لافلا لدسلم ددددددددددددددد  لدلةدم   ل تحييق أهفل هة فت  لدلتل ا  لد ةل  ت ف تل س   لفى تتظيف لدلتلسف 2018تدغةم  

فاة ا لفى دلفتد  تهل لدت ددددددديل  لدتل ت دددددددتخفلهة لد دددددددلط  لدتشدددددددسي م  دال دددددددتفالل على تحييق إاجة لت لافل  لد ة  
 .أجه تهة ل  خالل لداظس إدى لفخالت تلخسجةت هذا لدلتل ا   ل تحفيف أهفل هة لدلاشتفا
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ةقم  خالل لفا تلإاا لإسلفم هة يالت همفلم   ل  مة تعةات لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق ل  لختال مشكلة الدراسة /
 أفللهة .على ل تتى فاة ا ت ةعلم   ة  لدفسل   أثست  لب

 
 لدلددسآالذ ل  لدلتل ا  لد ةل  ت ف  ل  أهلم  لدلتضتع اا هلختمةس لتضتع لدفسل    أهلم  تأتل الدراسة / أهمية 

  ددغةي  ل ألسل  تبةدتةدل  أ  فسل   هذل لدلتضتع م ف لجتلةعم ( لدتل ت فن تتجهةت لدفتد    مة م  / لقتصةفم / 
 لدفسل  . لفالاهلم  تذدك دلت س  على لفى فاة ا ت ةعلم  أفل  لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق خالل 

 

  لافل  لدلةدل دللتل ا  لد ةل  د  مف  بةدل تتى إ سضم  لدفسل   ل  سؤم  لاةفهة  تاطلق /فرضية الدراسة 
طلتب  ل لدتأثيس على لداشةط لالقتصةفي تلتلجه  لدلشفالت لالقتصةفم  تد  يت  تحييق لاهفل  لالقتصةفم  لدل

 .2018-2004تلالجتلةعم  دلاهتض بتلقع لالقتصةف لد سلقل خالل لدلفا ل  

 أهليتهة، ةل ،لد لاهت  لدلتل ا   بةطل  ل لدفسل   ل  خالل ل ت سلضات  ل تخفل  لدلاهج لال ت منهجية الدراسة /
لدذي لدتحليلل فلة ت  ل تخفل  لدلاهج  ،لد ةل تفاة ا ت ةعلم  لافل  لدلةدل دللتل ا  تلسلح  إعفلفهة(  أاتلعهة،

 2018-2004 ل تحلي  لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق دللفا ل   لدثةال ل  لدفسل   تتلث  اص لختص به لد
 تلؤشسلت تييم  فاة تهة.

    
ل  لدحفتف  أي لد سلقم ،لثلت لدحفتف لدلفةام  دلفسل    ل تطبيق لدفسل   على تلقع لدلتل ا  لد ةل  ت حدود الدراسة /
ت  ف لفا فة م   إاهة( لذ 2018-2004بي    فلة ل  لدحفتف لد لةام  دلفسل   تلثلت بةدلفا لة لد سلق،لدلفةام  هل 

دتغيسلت لد مة م  تلالقتصةفم  لدتل شهفهة لد سلق دتحييق هف  لدفسل   ال ملة تل  لختمةس تلك لدلفا هل ب بب ل
 .2003عة   لالسيفلب ف لالحتالل 
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 أنواعهللللللللللا  أهميتهلللللللللا  العاملللللللللة مفهللللللللللوم الموازنلللللللللة النظلللللللللر  للدراسلللللللللة   اراإلطللللللللل -األول: الفصلللللللللل    

 -(:  إعدادهاومراحل ليات آ

  (إعدادهاليات آ  أنواعها الموازنة   مفهومالموازنة العامة  -:  األولالمبحث   

ددددددددددددمن لددددددددددد  لد ددددددددددده  تحفيدددددددددددف لاهدددددددددددت  تلحدددددددددددف دللتل اددددددددددد  لدحفتلمددددددددددد  ، إذ تضددددددددددد ت  -الموازنلللللللللللة : مفهلللللللللللوم
لدخطددددددددد  لدلةدمددددددددد  ق  اهدددددددددةأ  بلدلتل ادددددددددملفددددددددد  ت سيددددددددف و لاهدددددددددة لدددددددددع ل خدددددددددس لاددددددددةهم  عفيدددددددددفا قللدددددددددة لتادددددددددق تلحددددددددف  

تتقدددددددددددع لدلتتقددددددددددع تحصدددددددددديلهة تلداايددددددددددةت لدل لإيدددددددددددسلفلتلد دددددددددداتم  دلفتددددددددددد  يتحددددددددددفف بلتجبهدددددددددددة تيددددددددددفيس فدددددددددد  لدددددددددد  
 دددددددددل شدددددددددتى لدلجدددددددددةالت تأفلا  أهدددددددددفل هةصدددددددددس هة خدددددددددالل  دددددددددا  لةدمددددددددد  تهدددددددددل بةدا دددددددددب  دلفتدددددددددد  ت ددددددددديل  دتحييدددددددددق 

خطدددددددددد  لةدمدددددددددد  تتضددددددددددل  ق بأاهددددددددددة  أمضددددددددددةتعس ددددددددددت ( 1  قتاايةتهددددددددددة إيسلفلتهددددددددددة مة دددددددددم  دللةس دددددددددد  لدسقةبدددددددددد  علددددددددددى 
يسلفلتهدددددددددددةتيددددددددددفيسل  داايدددددددددددةت لدفتددددددددددد   ت  دلددددددددددفا  لامددددددددددد  قةفلدددددددددد  غةدبدددددددددددة   ددددددددددا  تيدددددددددددت  هددددددددددذل لدتيدددددددددددفيس  ددددددددددل ضددددددددددد تل 

 (2 .قلدتل ت  ى لد لط  لد مة م  تحيميهة لاهفل 

ق لددددددددددددسآا ت فدددددددددددن حيميدددددددددددد  لدتضدددددددددددع لدلددددددددددددةدل دلفتددددددددددددد  لددددددددددد  خددددددددددددالل جةابيهددددددددددددة فلدددددددددددة ملفدددددددددددد  ت سياهدددددددددددة بةاهددددددددددددة 
 دددددددددل لدلةدمددددددددد  لد ةلددددددددد  تتأخددددددددددذ  كت دددددددددب لدلتل اددددددددد  لد ةلددددددددد  فتسل  لهلددددددددددة  ت لإيدددددددددسلفلت لد ةلددددددددد  تلداايدددددددددةت لد ةلدددددددددد ق

لد مة ددددددددددم   أاظلتهددددددددددةلدددددددددددفتل علددددددددددى لدددددددددددسغ  لدددددددددد  لخددددددددددتال  لقتصددددددددددةفم  ت مة ددددددددددم  تلجتلةعمدددددددددد   ددددددددددل  أب ددددددددددةفل
  فتس لدلتل اددددددددددد   دددددددددددل لدلةدمددددددددددد  لدحفيثددددددددددد لاهلمددددددددددد لداتدددددددددددةلج لدتدددددددددددل تتستدددددددددددب علدددددددددددى  يدددددددددددةفا هدددددددددددذا  أبدددددددددددس تلددددددددددد  

 - :فةالتل لاهلم تملف  تتضم  تلك 
ضددددددددددددستسي   أفلات ددددددددددددف لدلتل ادددددددددددد  لد ةلدددددددددددد  دلفتددددددددددددد   -: لدلتل ادددددددددددد  لدددددددددددد  لداةحمدددددددددددد  لالقتصددددددددددددةفم  أهلمدددددددددددد  -1

 ،لالقتصددددددددددددةفم   لااشدددددددددددط مع بهدددددددددددة لدفتدددددددددددد  لدتدددددددددددأثيس  دددددددددددل لجسيدددددددددددةت لختلدددددددددددف ت ةعلددددددددددد  تت ددددددددددديل  ت دددددددددددتط
لد ةلددددددددددد  دتحييدددددددددددق لدتدددددددددددتل    تلإيدددددددددددسلفلتلد دددددددددددة   لإاادددددددددددةقفلدددددددددددة ت دددددددددددتطمع لددددددددددد  خالدهدددددددددددة ل  تدددددددددددؤثس  دددددددددددل 

لالقتصددددددددددددةفي لدددددددددددددذي م تلددددددددددددف بددددددددددددفتسا اجددددددددددددة  لدحفتلدددددددددددد   ددددددددددددل ل ددددددددددددتخفل  لددددددددددددتلسف لدلجتلددددددددددددع تل ددددددددددددتغالدهة 
ق لقصدددددددددى لاا ددددددددد  لددددددددد  لددددددددددفخ  لديدددددددددتلل حييدددددددددتت إاتةجمددددددددد بصدددددددددتسا للثددددددددد  بغمددددددددد  تحييدددددددددق لقصدددددددددى طةقددددددددد  

تخادددددددددددمض لدطلددددددددددددب لدحفدددددددددددتلل تذدددددددددددددك  أتطسيدددددددددددق لدلتل ادددددددددددد  لد ةلددددددددددد  ت دددددددددددتطمع لدحفتلدددددددددددد   يدددددددددددةفا    ددددددددددد 
فلددددددددددددة ملفدددددددددددد  دلفتددددددددددددد  ل   ،(لإااددددددددددددةق تسشدددددددددددديف   تخاددددددددددددمض لداايددددددددددددةت لدحفتلمدددددددددددد أتلدددددددددددد  خددددددددددددالل  يددددددددددددةفا 

 أتتدددددددددددؤثس  دددددددددددل ل دددددددددددتتى لداشدددددددددددةط لالقتصدددددددددددةفي لديدددددددددددتلل لددددددددددد  خدددددددددددالل لدلتل اددددددددددد  تمدددددددددددأتل ذددددددددددددك ب يدددددددددددةفا 
تخادددددددددددددمض لدطلدددددددددددددب لدكلدددددددددددددل علدددددددددددددى لد دددددددددددددلع تلدخدددددددددددددفلةت عددددددددددددد  طسيدددددددددددددق  دددددددددددددسض لدضدددددددددددددسللب تتشدددددددددددددجمع 

لدتددددددددل ملفدددددددد   لالددددددددتستلددددددددة غيددددددددس ذدددددددددك لدددددددد   دأل ددددددددسلفطلددددددددب  إدددددددددىلالفخددددددددةس تتحتيدددددددد  لدطلددددددددب لدحفددددددددتلل 

                                                             

 .185، ص2001لدفتح ،  دلاشس،فلس لدثية    لاتدى،لدطب    قطس،لدلتل ا  لد ةل  تتطبميةتهة  ل فتد   عبفهللا،عبف لديةفس لحلف  )1(

 .102ص ،2007 بغفلف، لديةاتام ،تت يع لدلفتب   لديةهسا، لدكتةب،لد ةتك دصاةع   –لداةشس  لدلةدل،عل  لدلةدم  لد ةل  تلدتشسيع  لدجاةبل،طةهس  )2(
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لدفتددددددددددد   هلدلتل ادددددددددد  لد ةلدددددددددد   دددددددددد مة  دتحييددددددددددق لدتددددددددددتل   لالقتصددددددددددةفي لدددددددددددذي تبغمدددددددددد إعددددددددددفلفلسلعةتهددددددددددة عاددددددددددف 
  (1    لث  لشفلتل لدتضخ  تلدك ةف.القتصةفمتعالجة  دب ض لد ثسلت ل

تحتددددددددددددتي لدلتل ادددددددددددد  بددددددددددددي  ف تيهددددددددددددة لداايددددددددددددةت لدددددددددددد   -: لدلتل ادددددددددددد  لدددددددددددد  لداةحمدددددددددددد  لالجتلةعمدددددددددددد  أهلمدددددددددددد  -2
تلا فة ددددددددددةت علددددددددددى لدصدددددددددد يف لالجتلددددددددددةعل  أثددددددددددةستدكدددددددددد  لاهددددددددددة  ،خددددددددددسى ألدددددددددد  جهدددددددددد   تلإيددددددددددسلفلتجهدددددددددد  

يدددددددددةفا لداايدددددددددةت تذددددددددددك عدددددددد  طسيدددددددددق    ،تت يدددددددددع لدددددددددفخ  لديدددددددددتلل  إعدددددددددةفاهةلدددددددددة   ددددددددل  ل  فتس  ؤفي ةدلتل ادددددددد  تددددددددد
عددددددددددددددد   أتلدلتجهددددددددددددددد  دلالدددددددددددددددةت ذلت لددددددددددددددددفخ  لدلحدددددددددددددددفتف  ت لملمددددددددددددددد  تصدددددددددددددددحم  تتس يهمددددددددددددددد  ،لالجتلةعمددددددددددددددد 

ليدددددددددد  لدتاددددددددددةتت بددددددددددي  بلددددددددددة مضددددددددددل  تي ،تلدلستبددددددددددةت لدحفتلمدددددددددد   لاجددددددددددتستاظددددددددددم   مة دددددددددد   إعددددددددددةفا قدطسيدددددددددد
لت عدددددددددددددد   ،حسلةاددددددددددددددة   لاكثددددددددددددددستتتجيههددددددددددددددة دلالددددددددددددددةت  لإعةاددددددددددددددةتعدددددددددددددد  طسيددددددددددددددق  أت ،لدالددددددددددددددةت لدلختلادددددددددددددد 

  تيدددددددددددددت  بادددددددددددددسض ضدددددددددددددسللب لبةشدددددددددددددسا تصدددددددددددددةعفم  علدددددددددددددى ذتي ألفددددددددددددد  دلفتدددددددددددددد  لذ مطسيدددددددددددددق لدضدددددددددددددسللب، 
عفلت دلطبيددددددددددددددةت ةى شدددددددددددددف  لددددددددددددددا  تل ددددددددددددددعلدددددددددددددد لإيدددددددددددددسلفذل دت يدددددددددددددف تت يددددددددددددددع هددددددددددددد ثدددددددددددددد  لدلستادددددددددددددع لددددددددددددددفخ 

 .لالجتلةعم  
 دبساةلج لا فةن اهةفت  لد مة م  لداةحم  ل  أهلم  لدلتل ا تظهس  -: لد مة م ل  لداةحم   لدلتل ا  أهلم  -3

 ذدك جةاب إدى تهل أسقة ، إدى لد مة م  لدفتد  خط  تأاهة تتسج  لد ل ، ل  لحفتفا لفا خالل لدحفتل  عل 
 .(2  تلدجبةم  بةإااةق لدتاايذم  دل لط  لدتشسي م  لد لط  تلاحه إذ   
لدبسدلة  على لشستع    لصةفق ل    لعتلةف لدلتل ا  ل  لدبسدلة  م ال لاةقش  لدبساةلج لد مة ل دلفتد ، ت إذ إ

ا  لد ةل  م ال ذدك تلتع لدش ب بحسيةته لدف تتسي  تحيتقه لدفمليسلطم ، فلة أ  لدلتل ا  بلة تتضلاه ل  لدلتل  
 .(3  ف لةدم  تكشف ع  لد مة   لد ةل  تجةا لدلجتلعس تلتل إااةقمهلؤشسلت 

تلداايةت  لفلتلإيس لدلتل ا  لد ةل  ل  خالل جفلتل ف  ل   تظهس أهلم  -: لدلتل ا  ل  لداةحم  لدلةدم  أهلم  -4
لع لداايةت تبةدتةدل  لإيسلفلتلد ةل  لدتل بفتسهة ت فن حيمي  لدتضع لدلةدل دلفتد  تتل   لدلتل ا  تت ةتي 

تحص  علمه ل    ةدفتد  تحفف ليفلس اايةتهة تليفلس لة ،م طل لاطبةعة  ع  ل تتى  الل  لدلسف  لدلةدل دلفتد 
لدلاهج لدليسس تت تطمع  أ ةنعلى  بةاتظة تبذدك ت يس لدلسل ق لد ةل    ل لد ا  لدلةدم  لدليبل  ليفلة   إيسلفلت
 دالحتاةظ بةدثي  لدلةدم  دلحفتلةت. أ ةن  تال بةدت للةتهة  ل حياهة تهذل لالاتظة   ل  فلف لدفيت  شسط ألدفتد  

تبةدتةدل  أجلهةل   لدتل ل تخفلت تلاغسلض  لدلتل ا  لد ةل  تتض  لدجفلتل لدلاصل  دلاايةت لد ةل  أفلة (4 

                                                             

 26ص ، 2009، فافسي لإ  ،فلس لداهض  لد سبم  دلاشس  ،لدطب   لدثةام  ،لالتجةهةت لدحفيث   ل تطتيس لدلتل ا  لد ةل  دلفتد   ،لحلف عتض سضتل    )1(

 .9، ص2000، لد فف لاتل،  تسية،16 ةق، بحث لاشتس، لجل  جةل   فلشق، لدلجلف لحلف خةدف لدلهةيال، لدلتل ا  لد ةل  دلفتد   ل  تسية لدتلقع تل   )2(

 .171، ص2007 لحلف طةق  تهفى لد  لتي، لقتصةفمةت لدلةدم  لد ةل ، لدطب   لاتدى، فلس لدلم سا، علة ، لاسف ،  )3(

ت ب  تا يلهة، س ةد  لةج تيس، ق   لالقتصةف،  2010-1995دية   اجة  ثةلس، فتس لدضسيب   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق دللفا   )4(

 .10، ص2012فلم  لإفلسا تلالقتصةف، جةل   بغفلف، لد سلق ،
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م فن  الل  لدلسف  لدلةدل  تلإيسلفلت  لدتتل   بي  جةابل لداايةت إذ إ هل تكشف حيمي  لدتضع لدلةدل دلفتد  
لد ج  تلفى تأثيسهلة على لختلف لدجتلاب  أتتتض  لداةلض  إاهةفلة  ،ذل فة  هذل لدتتل   حيميمة  إدلفتد   ملة 

 (1  .لالقتصةفم   ل لدفتد 
تم  حيث  يت  تي ملهة ح ب تي   لدلتل اةت  ل لديطةع لدحفتلل إدى لااتلع ل  -الموازنات: : أنواع ثالثا  

 -يلل: تأسيخ تطتسهة تفلة 
  لدافسا لديةلل  عليهة لدلتل ا  لدتيليفم  هل قمةلهة بتلتي  لد لع إ -(: لدلتل ا  لدتيليفم   لتل ا  لدباتف -1

تعلى هذا لدتحفلت لالدت ل  بحفتف  أهفل هة،ج  أفل  عللهة دتحييق أ  ل  تلدخفلةت لدلطلتب  دلتحفا لدحفتلم
  ددددد  تهتددددأي ل  هذا لدلتل ا لدتلتي ،ف  تجةت ا تال تهت  هذا لدلتل ا  بةد ةلف لدذي حييته لدتحفا ل  هذل ددددلدتلتي  تع

 .ط دددددالت  يدددددبةدلفخ
 ل ذدك س دددددددظهتم فلةت تلدكمام  لدتل يت  بهة ذدكدددددده ل  خددتيفل تتتجةه  لة تيفله تلك لدتحفلت ل   لع أت لة

لالعتلةفلت تلدتخصمصةت على أ ةن باتف أت لجلتعةت بحيث ت ه  عللم  لسلقب  لدتجةت  على لالعتلةفلت 
 ث لإعفلف  لدلتل ا  لدتيليفم   هل  لدتطبيق ل  حيإيتض  ت لدتل تصفسهة لدفتد  دذدك م ليهة لدب ض لدسقةبم . 

تاتيج   لاهفل ت تطمع تيفم  لدبمةاةت لدلطلتب  ع  لفى تحييق  ال إاهة الإ ، يهة تلدتاايذ تلدسقةب  على لدتجةت لت
 .(2  تلافل تطبيق لتل ا  لدبسللج  إدىلدتيليفم  دذدك ت  لالتجةا  لديصتس لدتلض   ل لدلتل ا 

تحفيف لد مة ةت لدلختلا   إدىلد ةل  تيهف   بةإفلساتبط هل عبةسا ع  اظة  يس  -:تلافل لتل ا  لدبسللج  -2
 ضال  دللتلسف ت سض اظة  سقةبل فات  دتاايذ هذا لد مة ةت  لالث لد ةل  بةال تخفل   لإفلسالدلتضتع  لدتل ت تف 

للم    اظة  لتل ا  لدبسللج محتتي على لاةهم  لختلا  تتيامةت تحليلم  ل  خالل اظة  لؤ  ل لتكةل  د إ لىع
 بةاهفل تلدلي ا لدسلم م  دهذل لداتع ل  لدلتل اةت هل لستبةطهة  ،تلدسقةب  على لدلةل لد ة   ،لتخةذ لديسلس تلدتخطمط

. حيث يستبط لإفلسي تفذدك لدلاةضل  بي  لالختمةسلت لدلختلا  دتحييق لدهف  لدلس ت  دلتحفا  ،تتحفلت لداةتج 
 فتفا تلستبط تصة  ل  لدلصةفس لدلتت سا دتحفلت لديطةع لد ة  هل لحتخص ،اظة  هذا لدلتل ا  بلتخذي لديسلس

 ح بة ةدب لل  قب  لدلتلطاي  تدهذل البف دلتخذي لديسلس  ل تحفلت لديطةع لد ة  ل  مأخذت  ،بليفلس لدطلب عليهة
   (3  لدلتضتع . لاهفل ل تهالك هذا لدلصةفس بشف  محيق  أت ل صس   لدكاة ا تلداةعلم 

 تلافل ظهس اظة  لتل ا  لدتخطمط تلدبسلج  د الج قصتس لتل ا  لدبسللج  - :تلدبسلج   لدتخطمط لتل ا -3
ت عتلل  عفيفا  ل بلتسا دد . ديف  ةهلدددلديتلي لاهددددفل تبي   لإفلسي  ل لدسبط بي  لدلتل اةت لداسعم  دلتحفلت 

لدلتل ا   إعفلفلدسلم م   ل  لاعلفاطمط فأحف تل  له  هذا لد تلل  لالعتسل  بجةاب لدتخ لدجفيف هذل لداظة 
                                                             

 .511، ص2007   لاتدى، فلس لدحةلف، علة ، لاسف ، عةفل  لم  لد لل، لدلةدم  لد ةل  تلدتشسيع لدضسيبل، لدطب  )1(

 قة   جةه  عبيف، ليتس  لعفلف لتل ا  تيليفم  لختلط   ل لدتحفلت لدحفتلم  لدخفلم  فسل   تطبميم   ل لدجةل   لدل تاصسي .  )2(

للتيى لتل ا  لدبسللج تلافل   ل لدجةل ةت لد سبم  تلدلا يف  جلةل لدبافتس، لاهجم  تلسلح  تطبيق لتل ا  لدبسللج تلافل   ل لدجةل ةت، بحث ليف  لدى  )3(
 .24، ص2004يتديت 27-25 ل فلشق دلاتسا    ل  
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لدتكلا  تلد ةلف  ل لديسلسلت لدخةص   أ لتب فة تخفل لد للم   ل عللم  لتخةذ لديسلسلت  لا نتضستسا لتبةع 
  (1  : لدحفتلل تم تلف هذل لداظة  على لدسبط تلدتكةل  بي  ثالث  عتلل  سلم   هل بةإااةق

 (التخطيط.....   تحقيقها المطلوب األهداف •
 (واألنشطة البرامج.....      األهداف تحقيق وسائل •
 (الموازنة.....   واألنشطة البرامج لتمويل المتاحة األموال •
تهذل م ال ل  لدباف لدذي ظهس  ،ل  لداشةط عاف ايط  لدصاس بة تسلض إعفلفهةيت   - :لدصاسي لدلتل ا   -4

 أتعف  جفتى بية  لداشةط  أثبتتهس  ل لتل ا  لداتسا لدحةدم  تذدك لذل مظ  ل لتل ا  لداتسا لدلةضم  قف ال
على تحلي  لدتكلا  دللشستعةت تلدتظةلف بحيث مفت   لا لتبتم تلف هذل  ،لدذي مشلله هذل لدباف لدبسللج

 هاةك تبسيس دك  ااي  لطلتب  دتاايذ لدبسللج.
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
                                                             

 unpanح ي  لصطاى هالدل، تصايف لدلتل اةت لدحفتلم  تفتسهة  ل أفل  لدحفتلةت تتييم  لافل ، بحث لاشتس على لدلتقع لالدكتستال    )1(
1.un.org12، ص. 
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 الموازنات أنواع( مميزات وسلبيات 1جدول رقم  
 السلبيات المميزات النوع

لدلتل ا  لدتيليفم   لتل ا  لدباتف( تيت   -1
تاايةت  إيسلفلتعلى حصس جلمع 

هة ل  لدفتد  بتثمي  تلحفا تلعتلةف
 لد لط  لدتشسي م 
 
 

   أتتضع حف دلاتضى  ل ل تخفل  لدلةل لد ة 
 جبةيته

  لسلقب  لد لط  لدتشسي م  دل لط  لدتاايذم   ل
 دلباتف إفلستهة

   ل تخفل  لدلةل لد ة  دخفل  لدصةد  لد ة
 تتشسيع ذدك

  لدلةل لد ة  اتيج  دلتشفف  إفلسالسف ي   ل
 لداةبع ل  لدخت  ل  لدل ةلل 

  لإبفلعلدثي  بي  لدسلمن تلدلسؤتن تلا فل   لا فل 
  ل لد ل  اتيج  دلتشفف  ل لدسقةب 

  لإاجة جةاب  إغاةدهةهفس لدلةل لد ة   إلفةام 
  ل لد ل 

تلدبسللج تتلحتس  لافل لتل ا   -2
 فستهة على ل س   حج  لداتةلج 
لدحفتلم  تليةساتهة بةدتكلا  لدلةدم  

تلسف تلدل لإا ةالتلد لام  تلدجهف 
 لاعلةلتلك  إاجة لدال ل  

 
 
 
 

 لد لط   أعلةل ه  على لد لط  لدتشسي م   ه  ت
 لدتاايذم  ل  خالل لدتيةسيس لدتل تطلع عليهة

  ل تخفل  لدلتل ا  لد ةل  دخفل  لدتالم  تلدتخطمط
 لالقتصةفي

  لد ةل  دلفتد  تقمةن لفى  لاهفل  هتد  تحفيف
 هذل لدهف  دىإلداجة  لدذي حييته لدفتد  دلتصتل 

  هتد  لدلتةب   تلدلسلقب  دللتل ا  للة م ةعف على 
 بأتل  هتد  لتخةذ لديسلس تتصحم  لالاحسل ةت أتال  

 لاشمة  أتلداهةلم   لإاتةجم مفت  قمةن  ةدبة  لةغ 
 لدلاج ا غيس هة  فليمةن بساةلج ل ي 

  ام  دتاايذ  أجه افثيسا لدتكلا  دحةجتهة ال ت لةل 
 لدل لتلةت

 تسف  على عللم  لدتخطمط تعلى قضةمة  ال
 لدبسللج لدسلم  

  لهتلةلهة بةدلشةسيع على لدلفى لديصيس  دلفا
  ا  تلحفا(

لتل ا  لدبسلج  تلدتخطمط تيت   -3
لدتحفيف لدل بق دجلمع  أ ةنعلى 

 لاهفل تل  ث  لختمةس  لاهفل 
لدلسلف تحيميهة تت يي  لدبسللج لدال ل  

 لاهفل هذا  دلتصتل على

   جلع بي  لدتظةلف لدسلم م  دللتل ا  لد ةل  ل
 تخطمط تسقةب  تلحة ب 

 ةعف على تاايذ لدخطط لدتالتم ت  
  قمةن لدلاا   لدلتحيي  ل  ف  اشةط تقمةن

 لدلفخالت تلدلخسجةت دك  اشةط
 تلت   بيةعفا  اتم  لدلتل ا  ال 
   لد ةل  دلحفتل  دألهفل تبتب لدلتل ا  ت ية 

 دلجةالت لدتل تكت   يهة  تب  لدتطبيق  ل لص
 غيس قةبل  دليمةن لدكلل لاهفل 

  تلدبسللج لدال ل  دك   لاهفل ص تب  لختمةس
 هف 

  ل  لدص ب تحفيف عل  ف  جهة  حفتلل على
 لاخسى  لاجه احفا بل  ل ع  

لدذي تيت   لا ةنلدلتل ا  لدصاسي  -4
علمه هت تت يس لدلةل لدال   دتلتي  

ي  لالعتبةس دلة ب  لإخذلدبسللج فت  
 ةبية  تبشف    لل على تلك  إااةقهت  

 لدبسللج تتكت  لدبفلم  ل  ايط  لدصاس
 

 دك  فللسا تلؤ    ميتصس على لة ملف   لإااةق
 لبسسا تللف  تحيميهة أهفل تحيميه ل  

 دتيفيس لدفقيق دأللتلل لدال ل  دألااةق على ف  ل
 هف  بأق  تكلا  للفا 

 تدتيتهةستيب لدبسللج ح ب ألدت 
  بط لدتخطمط بةدلتل ا س 
 حفيف لدت ةل  لدبفيل  دتاايذ لداشةطت 

 لؤ    ت ةتي  أتفللسا  أي تسلض لتل ا  ل
 صاس

   اشةط  ل بفلم   أتهف   أيت  لداظس دلتل ا
لد ا  لدلةدم  تفأاهة صاس حتى دت فة  هذل 

  اتلت  ةبي  ذلا ل  لدهف  ل تلس 

 
لدلحلم   لإيسلفلتلدلحلم   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل  دل لط  لدال طيام  لفخ  ت  ي   لإيسلفلتفتس  ، عيتس بتألدلصفس: لحلف خلمن عبف لد  ي  ( 1  

 .23-24 ص ،2012 ،غ ا -لا هسجةل    لإفلسي ،فلم  لالقتصةف تلد لت   ،ق   لالقتصةف ،لةج تيس ( س ةد 2010 – 2000دتغطم  عج  لدلتل ا   
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لدجتلاب لدتاظملم  اطةس لدلتل ا  لد ةل  تتي ملةتهة  ،ميصف بهمف  لدلتل ا  لد ةل   -زنة العامة :هيكل الموا رابعا : 
لدتل  تلا ةديبلالتجةهةت  بةختال  يف ت ففت همةك  لدلي لامةت  ،تتبتيبهة تطسق جفتد  لدبمةاةت لدل ستض   مه 

 إدىخطتلت لدلهل  لدتل يجب لتخةذهة بغم  لدتصتل لعتلةف همف  لالل  دللتل ا  ل  لد فدذل م  ، أاظلتهةتتباةهة 
لد ةل  ت لداايةت  لإيسلفلتل  جةابي  هلة  أ ة لتتكت  لدلتل ا  لد ةل  دلفتد  بشف  ( 1 جيف دللتل ا  لد ةل . إعفلف

 لد ةل .
 أتللب اهة تلك لدلبةدغ لدتل تحصلهة لدفتد  ع  طسيق لدضس ألد ةل  ب لإيسلفلتت س   - :لد ةل  لإيسلفلت -1

لد ةل  لجلتع لدفخ  لدذي ت تلله  لإيسلفلتتلث   (2  ع  طسيق ل تغالل للتلكةتهة لد يام  تلدايفم . أت  لديستض
لد ةل  هل لدلتلسف لدتل تحص  عليهة لدفتد   لإيسلفلتل   أي ،لدحفتل  عبس خ ياتهة دلتلجه  لداايةت لد ةل 

 ضال  . (  بفت  ليةب   لدضسللبأ لدس ت (  لا سلف إدىتيفلهة  بصاتهة لد مةفم   تل  فةات اظيس لدخفلةت لدتل
( لصفسل  لهلة  لدفتد   فخ  لدفتلي ( تت ف لدلصةفس لدطبم م   لدااط فأحف لصةفس لدفخ  ألالك إيسلفلتع  

 ،ةل لدلتل ا  لد  إيسلفلتلذ تشف  ا ب  لستا   ل   ،لد ةل  دب ض لدبلفل  لداةلم  لإيسلفلت ل جةاب  تأ ة مة
  .لاهة تشف   تى ا ب  لتتلض   لدتل ال لاخسى  لإيسلفلتبةدليةسا  لع 

ت س  لداايةت لد ةل  بأاهة لبلغ ل  لدايتف تخسج ل  ذل  شخص عة  بهف  تحييق  - :لد ةل لداايةت   -2
اايةت  تتتضل  لداايةت لد ةل  دلفتل جلمع لداايةت لدلخصص   ل لدلتل ا  لد ةل   تل  فةات (3  لاا   عةل .

تلدتل تتسف   ل لشتسيةت لد لع تلدخفلةت دلختلف لدلؤ  ةت تلدفتللس تلدلسل ق لد ةل   ،جةسي  ل  اايةت ل تثلةسي 
أثس  ضال  ع  لدلف تعةت لدتحتيلم  لدلختلا  بهف  تح ي  لدل تتى لدل مشل تلدضلة  لالجتلةعل دلتلجه  

 (4  لدتيلبةت لالقتصةفم  ال ملة لدبطةد .
 -العامة: كفاءة وفاعلية األداء المالي للموازنة  - الثاني:ث المبح    
ل  لاهت  لافل  لدلةدل دللتل ا  ياصس  إدى لفى  ةعلم  لد مة ةت  -:(5 مفهوم األداء المالي للموازنة  -اوال :

تل تشبع لدحةجةت تفاة تهة لدتل تتب هة لدلتل ا  لد ةل   ل لجةدل لداايةت لد ةل  ،فتاهة ت يل  دليمة  بةدخفلةت لد
لد ةل ، تلإيسلفلت لد ةل  بتصاهة لالتلل لدال ل  دتغطم  تلك لداايةت، تلفى لسلعةتهة لاب ةف لالقتصةفم  
تلالجتلةعم  دتحييق لدتكةل  بي  لد مة ةت لدلةدم  تلالقتصةفم  تلالجتلةعم  ل  خالل تستيب أتدتمةت لداايةت 

طسيق لال تخفل  لالث  دلتلسفهة لدلةدم  تلالدت ل  بةدلبةفئ لدتل حففت  لد ةل  تتحييق لد فلد   ل تت ي هة، ع 

                                                             

جلةل، أ ة مةت لدلتل ا  لد ةل  دلفتد  لدلاةهم  تلديتلعف تلدلسلح  تلالتجةهةت لدحفيث  ، فلس لداجس دلاشس تلدتت يع ، لديةهسا ،  د لةسا (1  
 .53، ص 2004

 .2001صبسي لحلف لبت  يف، حةلف لحلف لس ل، لدلةدم  لد ةل ، لصس ، (2)
 . 121د لةسا جلةل، لصفس  بق ذفسا، ص (3)
 .212، ص2008لتل ا  لد ةل ، فلس لدل يسا دلاشس تلدطبةع ،لحلف شةكس عصاتس، أصتل لد (4)
 13، ص2008لدسأ لةدم  تلالشتسلكم ، لإ ال ، لدطب   لالتدى، فلس جفلسل دلكتةب لد ةدلل، علة ، - لم  ح  ، لداظ  لالقتصةفم  (5)
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تت تلف فاة ا لافل  لدلةدل دللتل ا  لد ةل  أهليتهة ل  لدصسلع لديةل  بي  افسا لدلتلسف لدلةدم  دكاة ا هذل لافل . 
  ددددلدلتةح  دلفتد  تت فف لاهفل  لدال ل
فل  يتضل  تحييق أهفل  ل يا  تلدت ةل  لدال ل  دتحييق هذا لاهفل . دذل دتحيميهة بتلك لدلتلسف، ل  لاهت  لا

، بأ  لافل  9000لاي ت  – ة  لدت ةسيف لدتل تاةتدت لافل  ال تخسج ع  هذل لدلضلت   تسى لدلاظل  لد ةدلم  
 .(1 تةبع دلتغيسي  هلة لدكاة ا تلداةعلم  

أي ل   ،(2  لاهفل (ل تغالل لدلتلسف ل تغالال  صحمحة  دتحييق  ت سيا  على أ ةن لدكاة ا بةاه  لديفسا على 
ت سيف لافل  ت ق هذل لدلاهت  يسف  على لال تخفل  لالث  دللتلسف  لدلفخالت(، ألة ت سياه على أ ةن لداةعلم  

ل   أي لاه يختص بتحييق لاهفل   لدلخسجةت( تعلمه ملف   م ال  لديفسا على تحييق لجلتع  ل  لاهفل (.
ا س  لافل  لدلةدل بأاه  قفسا لدلؤ    على بلتغ أهفل هة لدلةدم  بأق  لدتكةديف لدللفا   ةافل  لدلةدل يتج ف  ل 
قفستهة على تحييق لدتتل   لدلةدل تتت يس لد يتد  لدال ل  دت فيف لة عليهة، تتحييق ل فل لسفتفم  جيف تتكةديف 

 ل خلق لديمل  أت لداةعلم   ل ل تخفل  لدلتلسف  ى ل ةهل  لااشط إي أ  لافل  لدلةدل هت لف (3  . )لاخاض 
لدت سياةت لد ةبي  دتفل  لدلةدل  تل ، (4  لدلةدم .لدلةدم  لدلتةح  ل  خدددالل بلددتغ لاهفل  لدلةدم  بأق  لدتكةديف 

م  ه    ةلضة   أت ألة لش تتحييق هةملف  لديتل بأاه  قفسا لدلؤ    على لدلتل ا  لة بي  لتلسفهة تل تخفللةتهة 
  ل بلتغ لاهفل  لدلاشتفا. 

 -يلل: تفلة  لإسلفم تلدتل تتضل  لد مة   لالااةقم  تلد مة   :  عناصر األداء المالي -ثانيا: 
ااةقم  بأاهة لجلتع  ل  لديتلعف تلإجسل لت تلدت لملةت لدلت لي  بةإااةق ميصف بةد مة   لإ لالااةقم :لد مة    -أ

هف  تحييق أهفل  لدفتد ، تتحييق لال تيسلس لالقتصةفي تلدتالم  تتتجمه لداشةط لالقتصةفي.  هل تيت  لد ة  ب
ااةقم   ل فتاهة تت ةل  لع ااةق لد ة  دتحييق لد فلد   ل تت يع لدفخ ، تتأتل أهلم  لد مة   لإبتتجمه هذل لإ

 ل ل تتى لدل مش  تبةدتةدل تؤثس تأثيسل  لبةشسل   ت هل طمةت حمةتاة لديتلم ،  هل تفخ   ل لاااةق لدحفتلل بأاتلع
  (5  ه   ل تكتي  لدسأي لد ة  لإيجةبل تلد لبل تجةا لدحفتل .  ت أملف  

 ل لد صس لدحفيث تلع ظهتس فتد  لدس ةهم ،  تال ملةت ليف لالهتلة  بةإااةق لد ة  بشف  فبيس  ل جلمع لدفتل،   
تلالجتلةعم  تلد مة م  دلتلطايهة، حيث ملث  لإااةق لد ة  لاااةق لدذي تخصصه  بهف  ت  ي  لدس ةهم  لالقتصةفم 

لد لطةت لد ةل   لدحفتلةت لدلسف ي ، لدتاللم  تلدلحلم ( دتلبم  تلك لدحةجةت لدلشتسف  لدتل ال م تطمع لدلجتلع 
 بيفسلته لداسفم  ل  يلبيهة بفاة ا.

 لدبساةلج لالااةقل لدذي ميت  على طبم   أفتلس لدفتد   ل لدحمةا لد مة م  تملف  ت سيف لد مة   لالااةقم  بأاهة      
تلالجتلةعم  تلالقتصةفم  لدهةف   إدى لتلجه  لداايةت لدحفتلم  تهيلتهة لدلحلم (. تتختلف لد مة   لالااةقم  ل  

يق لال تيسلس لالقتصةفي فتد  اخسى ح ب طبم   لداظة  لالقتصةفي لد ةلف،  ال لدفتل لدسأ لةدم  تهف  إدى تحي
أاهة تهف  تخامض ل فالت لدبطةد  تلفة ح  لدتضخ ، تتت مع لد تق لدلحلم . ألة  ل لدفتل لداةلم    تلد  ثددد 

، ل  لج  لدتأثيس  ل لداةتدددج (6  لتطتسلال تهالكم  لا ة م  دل فة  تباة  جهة  إاتةجل صاةعل  عإدى تت يس لد ل
 . لدلحلل لإجلةدل

  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .46، ص2007، ( لدهة  حمةتي، لدجتفا فلفخ  دتح ي  لافل  لإاتةجل دللؤ  ةت لدصاةعم  لدج للسي ، بحث لاشتس، لجل  لدبةحث، لد فف لدخةلن، لدج للس1)
 .29، ص2009ةت، لدطب   لدثةدث ، فلس تلل  دلاشس، علة  ،( عبف لدكسي  لح   تصبة  لجيف لداجةس، إفلسا لإاتةج تلد للم2        

 .150، ص2007( لحلف إبسلهم ، لإفلسا لدلةدم ، فلس لدلاةهج دلاشس تلدتت يع، علة ، 3        
 .2000،38( لد  يف  سحةت جل  ، لافل  لدلةدل دلاظلةت لالعلةل، فلس لدلسيخ دلاشس، لدسيةض،4        

  .32، ص2011ح ي ، أثس لد مة   لالااةقم   ل لدتضخ   ل  ل طي ، س ةد  لةج تيس ليفل  لدى فلم  لالقتصةف تلد لت  لإفلسي ، جةل   لال هس، غ ا، ( لحلف فلةل5        
بحث لاشتس، لجل  لدغسي دل لت  لالقتصةفم   ،2009-1970( حيفس ا ل  بخيت ت سيق جمةف لطس، لد مة   لدلةدم   ل لد سلق تفتسهة  ل لدتأثيس على عسض لدايف خالل لدلفا 6       

 .190، 2012تلإفلسي ، جةل   لدكت  ، لد فف لدخةلن تلد شست ، لد سلق،
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إعطة  أ ضلم  دلاايةت لدسأ لةدم  بيصف تكتي  سلن لةل ثةبت ت يةفا لداةتج لدلحلل لإجلةدل لدلةفي لدحيميل.  أي 
ستب عليهة ل  أثةس، تتصب  لد مة   لالااةقم  لدلثلى هل تلك دذل ميتضل س    مة   لالااةقم  على ت ق لة يت

لدتل ت ةعف على تحييق أهفل  لدلجتلع. ل  س    مة   لثلى دجلمع أتجه لإااةق ت تهف  تتجمه لدلتلسف 
لالقتصةفم  احت ل تخفللةتهة لدلثلى، لدتل ت فن لدتكلا  لالجتلةعم  تلدااع لالجتلةعل تلدتل يت   يهة إشبةع 

ةجةت لد ةل ، بةدشف  لدذي ي يف فسج  لدس ةهم  لالقتصةفم  تلالجتلةعم  دللجتلع تيابغل ل  تأخذ أتدتم  تجتا لدح
تبةدشف  لدذي يالل  ظست  لدفتد  لالقتصةفم  تلالجتلةعم  تلد مة م ، ل  لج   لإااةق ح ب أهليتهة لدا بم 

 تحييق أكبس قفس ل  لدلاا   ب يفل  ع  لإ سل  تلدتبذيس.
تعلمه ملف  قمةن فاة ا أفل  بسللج لإااةق لد ة  ل  خالل تييم  لفى فاة ا ت ةعلم  أفل  لدتحفلت تلاجه ا 

تذدك ل  لدتحفلت لدحفتلم  يجب ل  تخضع  لدحفتلم  عاف قمةلهة بتاايذ بسللج لدخفلةت لدلختلا  لدلتفل  لديهة،
لدخفلةت تلدبسللج دللتلطاي ، تل  لدحف  على  ةعلم   دلل ة د  ع  لال تخفل  لالث  دللتلسف لد ةل  عاف تيفم 

تفاة ا أي بساةلج أت  مة   أت لهل  ذلت طةبع علتلل مأتل ب ف فسل   حتل أثةسهة لدتلق م  تلدحيميم  بةداظس 
 (1  دألهفل  لدلحيي  ل بية  تبةدتةدل تيم  هذل لافل  يستك  على ثالث  لحةتس هل:

ةفم   تجه  اظس لدلتلطاي ( تذدك لة م ل  بتثلي  لداتةلج لدلتتص  لديهة تأثسهة لدا ةدم  لالجتلةعم  تلالقتص -1
على لدلحمط لالجتلةعل تلالقتصةفي، تذدك ل  خالل لفى سضة لدلتطاي ، تبةدتةدل هذل لدلحتس م ل  بتييم  لفى 

 لاللل  لد مة   لدلاتهج .
  لدخفل  لد لتلم  لدليفل  تلدلتل ا  بي  اتعم  لدخفلةت لدليفل   تجه  اظس لدل تايفي ( ل  خالل تح ي -2

 لدتكلا  تلداتعم .
   ةدم  ت يس لدلسل ق  تجه  اظس لدلفلاي ( لدتل ت تف إدى ل تغالل ألث  دللتلسف لدلتظا .  -3
تميصف بةد مة   لإيسلفم   قفسا بساةلج لدفتد  لدلةدل  ل ت بل  لدلصةفس لدلتةح  لدتل  :لد مة   لإيسلفم  -ب

تت تبس لإيسلفلت ،   (2  إيسلفلت لد ةل  بةتجةا لتلجه  لداايةت لد ةل  دلفتد  دتحييق أهفل هة لدلس تل (تشف  قاتلت ل
لد ةل  هل لدت يل  لدلةدم  لدتل ت تطمع لدفتد  ل  خالدهة تألي  لدلةل لدال   دتغطم  اايةتهة لد ةل  تلديمة  بةدخفلةت 

 يس  ل لدحمةا لالقتصةفم  تلالجتلةعم  تتحييق أهفل  لدفتد  لد ةل ،تلدتظةلف لدلليةا على عةتيهة تهل أفلا دلتأث

تملف  تي م  لد مة   لإيسلفم  إدى  سعي  أ ة يي  هلة لداسع لاتل لد مة   لدضسيبم  تلداسع لدثةال لد مة    (3 
 -:(4 لالقتسلضم 

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ييق لاهفل  لد مة م   فسل   تحليلم  قمة م  دفتس لالااةق  ل تح تسشيف  مة   لالااةق بةتبةع لاهج لالاضبةط بةاهفل ، ب  ع ا لحلف،( 1       
 .75ص، 2015لدج للس، فلم  لد لت  لالقتصةفم  تلدتم يس تلد لت  لدتجةسي ، جةل   أبت بفس بةديةيف، ح  ففتتسلا، ل لدج للس، أطست لالقتصةفم   

لةج تيس ليفل  لدى فلم  لإفلسا  ح   شةكس لدشلسي،  ةعلم  لد مة ةت لدلةدم  تلدايفم  تلدتتجهةت لدل تيبلم   ل لالقتصةف لد سلقل، س ةد ( 2     
 .15، ص2006  لدكت  ، لد سلق، تلالقتصةف، جةل 

 ( عال لحلف عبف لدلح   لدشل ، لحففلت لإيسلفلت لد ةل   ل  ل طي ، س ةد  لةج تيس ليفل  لدى فلم  لدفسل ةت لد لمة، جةل   لداجة   ل3  
 .8-5، ص2005اةبلن،  ل طي ، 

بحث  ،2009-1970ل لدتأثيس على عسض لدايف خالل لدلفا ( حيفس ا ل  بخيت ت سيق جمةف لطس، لد مة   لدلةدم   ل لد سلق تفتسهة  4   
 .24ص، 2012( لد سلق ،25 لد فف -لاشتس  ل لجل  لدغسي دل لت  لالقتصةفم  تلإفلسي ، جةل   تكسيت
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 لجلتع  لدبسللج لدلتكةلل  لدتل تخططهة  إاهةت س  لد مة   لدضسيبم  على  - السياسة الضريبية: / األولالفرع 
لقتصةفم  تلجتلةعم  ت مة م   أثةساحفلث  ،فسهة لدضسيبم  لدا لم  تلدلحتلل د  ل تخفل  فة   لصةتتااذهة لدفت 

 (1  (.لدلجتلع أهفل غيس لسغتب  دلل ةهل   ل تحييق  أثةستتجاب  ،لسغتب 
  لدضسيبم  لد مة  أهفل لد مة   لالقتصةفم  تلالجتلةعم  تلد مة م  تتختلف  لافتلتلد مة   لدضسيبم  ل  له   تت ف
   (2  .الختال  لدلشفل  لالقتصةفم  ذدكلدفتل لدلتيفل  ع  لدفتل لداةلم  ت   ل
 (3  - تشل :تحيميهة تلدتل  إدىت  ى لدفتد  ل  خالل  سضهة دلضسيب   أهفل تدل مة   لدضسيبم    

  لدلةدم : تيت  لدفتد  باسض لدضسللب ل  لج  تغطم  اايةتهة لد ةل . لاهفل 
  ل ةدج   أت لقتصةفم ، أثةس أحفلثهةل   ل يف لدفتد  ت تخفلهة  ل  أفلاقتصةفم : ت تبس لدضسيب  لال لاهفل

 أتلالختالالت لدتل قف تشتب لالقتصةف لدتطال لث  تتجمه لال تثلةسلت احت لاةطق ل يا  تل ةدج  لدتضخ  
 لالافلةش.

  تشجمع ل تهالك  أتلث  لدحف  لةعم ،لالجتلالجتلةعم : ملف  دلضسيب  ل  تحيق ب ض لدلتطلبةت  لاهفل
 لدلجتلع. أ سلفلد فلد   ل تت يع لدفخ  تلدثستا بي  تتحييق  لع ل يا  

 اذ يمكن استخدام الضرائب ضمن برامج الحمالت االنتخابية في األنظمة الديمقراطية. : السياسية األهداف 
 لافلاهذا  إدىتتلجأ لدفتد   لإيسلفم ،لد مة    فتلتألدثةام  ل   لافلاتهل  - السياسة االقتراضية: /الثاني  الفرع
، لجتلةعم  عاما  أ  ةلتكت  دلضسللب سفتف لاقصى أت قف تكت  لدضسللب  ل حفهة للة ل  : لاتل د ببي اتيج  
 .ة لد سلقعاف لاخاةض لإيسلفلت لدلتأتم  ل  لدااط أي لإيسلفلت لدسي م   ملة  ل لدبلفل  لدفتل لدسي م  تلاه :تلدثةال

لع لدت هف بسفهة لدمه لسا لخسى عاف حلتل  لدلبةدغ لدتل تحص  عليهة لدفتد  ل  لدغيسقتت س  لديستض لد ةل  بأاهة 
 لم ةف

  ل  لدخال ةت لدتل تثةس بشأ  لديستض تخطتسا لالعتلةف عليهة فلصفس ل  دددددتبةدسغ .قل تحيةقهة بف ع  تللف عاهة
لالقتصةفم   لة  لدت ل  لدلصةفس لدلهل   أعبةلهةث دسهة ل  حيدددل  دللشةك  لدتل تثيس دددتاظ ،لد ة  لإيسلفلصةفس 

تال ملة  تت ليف حجلهة بةدا ب  دل ظ  فتل لد ةد  أهليتهةب  على لد فن  يف ت ليفت  دتغطم  لداايةت غيس لد ةفم 
  ل ل خذالدفتل 

ل لديستض ل  حيث ددد   دددددددلديستض لد ةل أصبحت لذ ،لدتالتم ة ددددددددددددلتلسف تلتي  لشةسي ه إدى سددددددددددددلدالت لدتل تاتي 
 صتسهة

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد            

 11، ص2002لدجةل م  دلاشس تلدطبع تلدتت يع، لإ فافسي ،لفخ  تحليلل ليةس ، لدفلس  –(   يف عبف لد  ي  عثلة ، لداظ  لدضسيبم  1           
 . 8-5ص
 لدتالمةت لدلتحفا -فتسية لدجاتبم -( تجفي لحلف عبف سبه، فتس لد مة   لدضسيبم   ل لتلجه  لال لةت لالقتصةفم  فسل   ليةسا   تسفمة2 

 .13، ص2014لصس، لصس(، أطستح  ففتتسلا ليفل  لدى فلم  لدتجةسا، جةل   عي  شلن، -لاللسيفم 
أطستح  ففتتسلا  (،2011-1988( عبف لدكسي  بسيشل، فتس لدضسيب   ل إعةفا تت يع لدفخ  لدتطال فسل   حةد  لدج للس خالل لداتسا  3             

 .73-70ص، 2014تلل ة ، لدج للس،–ليفل  لدى فلم  لد لت  لالقتصةفم  تلدتم يس تلد لت  لدتجةسي ، جةل   أبت بفس بليةيف 
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دكاهة بةتت ت يل  ت تخفلهة لدحفتل  ، لدل مةس لدذي م تاف لدم  لدتي م  بةختال تي ملةت تختلف  إدى تأاتلعهة
 .(1  لالقتصةفم  تلالجتلةعم   مة تيهةضل   مة تهة لدلةدم  دتاايذ 

دتغيس  دفتل تب ة  بي  ل لإيسلفلتلدا بم  دك  لصفس ل  لصةفس  لاهلم تلف خ: ت(2  اإليراديةفاعلية السياسة 
تل  ث   ،   يهة حج  لديطةع لد ة  فبيسل   ال لدفتل لدتل تأخذ بةداظة  لالشتسلكل مفت  ،لداظة  لالقتصةفي لد ةلف

 ل لدفتل لدتل تأخذ  ألة. لاخسى لدلصةفس  أهلم تتاخاض  ،لإيسلفلتلدلصفس لدسلم ل دلحصتل على  أاه م ف 
 لإيسلفلت أهلم تتاخاض لإيسلفلت، فبسى  ل لدحصتل على  أهلم م  تحت  بةداظة  لدسأ لةدل  أ  لدلصةفس لد مةف

 .خسى لاللالقتصةفم  
لالقتصةفم  يتتقف على لفى لداةلض لالقتصةفي لدذي تحييه تلك لدلؤ  ةت  ل  لإيسلفلتلالعتلةف على فلة ل  

تحيق ل  خالل لختمةس لدشف  حي  ل  لالعتلةف على لدضسللب يتتقف على لفى  ةعلم  لد مة   لدضسيبم  لدتل 
ت ل لدتقت اا ه يت س حصيل    يهة،لع خصةلص تظست  لدبيل  لدتل م ل   يالل دلاظة  لدضسيبل لدذي  لالث 
 .أهفل هةلاللل  فت  لدتأثيس  ل لتغيسلت لالقتصةف لدكلم . تل  لصةفس لدتلتي  تتفلخ   ل  إيسلفمه

لدحفتل  ف   ا  بلة ماتق لة تاسضه ل  ضسللب  تاايههت ليفلس لة  ميصف بةد ج  :ينالمواز ثالثا : سياسة العجز 
يسلفلتتس ت   لد ةل  على تغطم  لداايةت  لإيسلفلتتم س  عج  لدلتل ا  بأاه لا فةن د ف  قفسا ( 3  تحص  عليهة تل 
  لد ةل . لإيسلفلت يةفا لداايةت لد ةل  على  أيلد ةل  

 إدىتصاف لقتصةفيت  فثيست  لد ج  لدلةدل  دلحفتل ،لتقف لدلةدل تبشف  عة   ة  لد ج  م بس ع  تت ع لد
 لإفلساف دددتهت ياج  ع  ض  عجز الضعف لد ةل ،  لع لداايةت دددلد ةل لإيسلفلتف  تتل ق ددتم ال ع عجز مؤقت

  دددددددددددددددلدحفتلي
تهت ياج  ع   عجز القوة ،لخس غيس لد يالال ل  جةاب تلاااةقل  جةاب  لإيسلفلتتعف  قفستهة على تحييق 

  (4  ل يا . أهفل لقتصةفم  تلجتلةعم  دتحييق  إعةاةتبصمغ   لاخسى لدفتل  إدىلدل ةعفلت لدتل تيفلهة لدفتد  
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لد ةل  دلفتد   ل لجتلع ل ةصس، س ةد  لةج تيس ليفل  لدى فلم  لد لت  لالجتلةعم  تلد لت  لإ اللم ،  لد فةا على لدلتل ا  إثس( ع ت  لاةصسا، 1       

 37، ص2007جةل   لدحةج دخضس ببةتا ، لدج للس،
فلم  لإفلسا  س،س ةد  لةج تي ،2010-2004لصال  لافل  لدلةدل دللتل ا  لد ةل   ل لد سلق دللفا ل  هةفي عبف لدتلحف جمةف لدحلال،  (2      

 .40-39ص ،2012الدبصسا، جةل    تلالقتصةف،
(3) David Rosen(Understanding The Federal Debt and Deficit, Federal Reserve Bank of New York, Public In 
Formation Department, New York, 1994, P1 

( بحث لاشتس، لجل  لد لت  2012-2003   مة ةت ل ةدجته لع لإشةسا دل سلق(  ةد  عبف لدح ي   ةد ، عج  لدلتل ا  لد ةل  تسؤى ت 4    
 .29، ص2012، بغفلف، 68، لد فف 18لالقتصةفيددددد  تلإفلسي ، لدلجلف 
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 ل  لد ج  لدلتل ال تهل: أاتلعثالث   إدىتملف  ل  اخلص 
 مفت   ل بفلم  لد ا  لدلةدم .عج  لتل ال ت تس  به لد لط  لدتاايذم  تمظهس عاف لعتلةف لدلتل ا  لي  -1
  يةفا لداايةت غيس لدللةثل  د يةفا لإيسلفلت لد ةل .  ظهس  ل اهةم  لد ا  لدلةدم  اتيجعج  لتل ال بايتي م -2
تاايذ لدلتل ا  تمظهس هذل لداتع  أثاة عج  اةتج ع  لدتض م  لالقتصةفم  لدتل ملس بهة لقتصةف لدبلف لدل ال  -3

لد ةل  ب بب تغيس لاتضةع لالقتصةفم  خالل  تسا تاايذ  دتيسلفلتب بب لاخاةض لاةجئ  ل اهةم  لد ا  لدلةدم  
  لدلتل ا .
 :أهلهةلجلتع  ل  لدخمةسلت  ألة تكت  لدفتد   ل لتلجه  لد ج  لدلةدل : طرق تمويل عجز الموازنة     

تتلتل لدضسللب  ،دفتد  بةدلةلم  لدتل تلف خ يا  لتت مع لدتعة  لدضسيبل: ت ف لدضسللب ل  لدستل ف لدسلم  -1
 ل هذل لد مةق  ةاه م فن قصتس  ل تلقع لدفتل لد سبم   ألة ،لدحفتلل  ل لدفتل لدلتيفل  لإااةق أسبةعثالث  

ع م أ  تت  ،دتلتيلهلدحفتلل ميتضل  يةفا  ل لدحصيل  لدضسيبم   لإااةقلدضسيبم  تدلة فة   يةفا  لإيسلفلت
خطط  ملة لذل تلت تلك لدتت    ضل    (1 ، ل  ف لد ج  دلل ةهل د يةفا لدلطلتب  لدتعة  لدضسيبل مضل  تلك ل

لفست   تتكتي  على لاللفي  لدلتت ط تلدطتي  بحيث م تل   لاللس ل  تت  تت    لديةعفا لإاتةجم  تبةدتةدل 
ل قف تاتج ع  تلك ددلدت  ددةس لالجتلةعيددد  لالثددس عدتت    لدشسلل  لدلشلتد  بةال تيطةع لدضسيبل بغض لداظ

  لدتت    . 
ع  طسيق لالقتسلض: ملف  ل  التل لد ج   ل لدلتل ا  ع  طسيق لالقتسلض، تهذل لالقتسلض ألة مفت   -2

فلخلل ع  طسيق طس  لدخ يا  لد ةل  د افلت تبةع دفى لدباتك تلدلؤ  ةت لدلةدم  لدلتجتفا  ل لد تق لدلةدل 
تبةع هذا لد افلت  ل لا تلق لدلةدم  لدفتدم ، أت ع  طسيق لالقتسلض  لدلحلل، تألة تكت  قستض خةسجم  حيث

لدلبةشس ل  لدلؤ  ةت لدلةدم  تلدايفم  لدفتدم  فصافتق لدايف لدفتدل تلدباك لدفتدل تتلجأ لدفتد  إدى هذل لداتع ل  
 تختةس طسيي  لخسى دلتلتي .لدتلتي  عافلة تكت  لدلفيتام  لدفلخلم  تلدخةسجم  لاخاض  ألة لذل فةات لستا ة  أاهة 

لإصفلس لدايفي لدجفيف أت  لدتلتي  لدتضخلل(: ل  إصفلس ايتف جفيفا م تبس لدخط لدف ةعل لاخيس  ل  -3
أي ملف  ل تخفلله  ل تلتي  لد ج  لدلتل ال عافلة م  ةال لدبلف ل  عج   ل لإيسلفلت  لتلجه  عج  لدلتل ا 

. تهاة يجب لدتاسق  بي  لدتضخ  جت  لدى لصةفس أخسى  ل حةل تتل سهةلع عف  لالغاةل ع  لثةسا  لد لبم  تلدل
فظةهسا، تلدتضخ  فت يل ، لدتضخ  فظةهسا لقتصةفم  تاتج ب بب  يةفا لدتف يةت لدايفم  ع  لد ل م  لدذي م تف 

ع  لدتت ع  إدى لستاةع لدل تتى لد ة  دأل  ةس. ألة لدتضخ  فت يل   ياشئ عةفا  ل  لالختالل لدلةدل لدذي ياتج
 ل لإصفلس لدايفي دت ةل  لدايف لدلتةح  بهف  تلتي  لد ج   ل لدلتل ا  لد ةل . تيبسس لالدتجة  إدى لدتلتي  

لاه حة   على لال تثلةس، تذدك ال  لستاةع لا  ةس يؤفي إدى لستاةع أسبة  لدلاظلي ، لاتل لدتضخلل بلبسسي  
ستسي  دتلتي  لال تثلةس لد ة  تلدحصتل على لدلتلسف لدال ل  د للم  ل  لدتلتي  لدتضخلل م تبس ت يل  ض لتلدثةا

 (2 لدتالم . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 فلم  لد لت   إدى، س ةد  لةج تيس ليفل  2009-2000د ج  لدلةدل خالل لداتسا لدللتفا لة بي  ( بلخيس ق ت ، فتس لال تثلةس لدخليجل  ل تلتي  لدبلفل  لد سبم  ذلت ل1                 

 .78، ص2014بةتته، لدج للس، -لالقتصةفم  تعلت  لدتم يس، جةل   لد ييف لدحةج دخضس
    .83-82ص اا ه،( بلخيس ق ت ، لدلصفس لد ةبق 2              
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رادات العامة ودفع ــــيجباية اإل

النفقات العامة وفق ما محدد في 

 قانون الموازنة العامة

 الموازنة العامة تنفيذمرحلة 

 

يرات اإليرادات العامة وضع تقد

 والنفقات العامة

 مرحلة اعداد الموازنة العامة

مناقشة مشروع الموازنة العامة 

من قبل السلطة التشريعية 

 صدارها بقانونإو

 الموازنة العامة إقرارمرحلة 

يرادات المخططة مقارنة النفقات واإل

الواردة في الموازنة العامة مع 

ة الفعلية يرادات العامالنفقات واإل

 الواردة في ميزان المراجعة

 

مرحلة الرقابة على الموازنة 

 العامة

 ومؤشرات تقييم كفاءتها  2018-2004ة العامة في العراق للمدة من تحليل الموازن -الثاني: الفصل 
خالل هذل لداص ، لدلتل ا   لدتل تلس بهةلاسب   لدتطسق لدى فتسا لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق أي لدلسلح   يت  بفلم  

دفسل   بيالة  يت  ل  تحلي  لإيسلفلت لد ةل  تلداايةت لد ةل  دللتل ا  خالل لفا لفلة  يت  خالل لدلبحث لاتل 
  -يلل: خالل لدلبحث لدثةال لدتطسق إدى لدلؤشسلت لدتل يت  ل  خالدهة تييم  فاة ا أفل  لدلتل ا  لد ةل  تفلة 

تطلق داظ  فتسا لدلتل ا  على لدلسلح  لد لام  لدلت ةقب  تلدلتفلخل  لدتل تلس  -دورة الموازنة العامة في العراق: 
 -تهل: سب   لسلح  سلم م  أهل به لتل ا  لدفتد  تلدتل 

 الموازنة في العراقمخطط دورة  (1 الشكل 
 

     

  

 

 

    

 

                      
 

 
            

، 87 ففلد       ،22لدلجلف  ، لجل  لد لت  لالقتصددةفم  تلإفلسي  لد ةل   ل ظ  لدتشددسيع لد سلقل، إشددفةدم  لدلتل ا ،ت دداة  أحلف مة ددي  عبف هللا ددللة  ح ددي   المصدر:( 1  
 .210ص ،2016لد سلق، 

عفلف لدلتل ا  لد ةل  إسيخ هل لدتل تيت  بة  لد ددددددددلط  لدتاايذم  تعلى لس لدتإ: الموازنة العامة عدادإمرحلة  - 1 
حتةج إدى ل لتلةت تبمةاةت تفشددددددددت ةت لةدم  تخبسلت تفاة لت تهل معفلف لدلتل ا  إ   أ ل لد سلق تذدك ب ددددددددبب 

  عللم  تحضدددددددددددديس إ  هة تاايةتهة بفق  تلتضددددددددددددتعم إيسلفلتقفس على تيفيس هل لات س دفى لد ددددددددددددلط  لدتاايذم  تتت 
عددفلف إدلبالف تيت  ت لسا لدلددةدمدد  بدد  ددةدلتل ادد  لدجددةسيدد حددةدتهددة إدى لجلن لداتلب، إلدلتل ادد  تلس ب ددفا لسلحدد  قبدد  

لسا تتيفلهة بصدددددمغتهة لداهةلم  إدى لجلن لدت سل  تاةصددددديلهة ب ف لاةقشدددددتهة لع لدت لسلت تلدفتللس غيس لدلستبط  بت  
   ا . كتتبس( ل  ف أيتجةت  اهةم  شهس تشسي  لاتل   مضةحم  دلاةقشتهة  ل لتعف الإلس ي  بلذفسا 
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عفلف تاصدددديالتهة ب ف لاةقشددددتهة لع لدت لسلت تلدفتللس غيس إدلبلف  تيت  ت لسا لدتخطمط ب لدلتل ا  لال ددددتثلةسي  لةأ     
تتيفلهة بصددددددددددددددمغتهة لداهةلم  إدى لجلن لدت سل  لس ي  بتيسيس ع  اتةلج تاايذ  لدهيلةت لدل ددددددددددددددتيل (   بت لسا لدلستبط

على لدتضع لالقتصةفي دلبلف تلدتتق ةت بةدا ب  دل ا  لدلةدم  لدتةدم  تب ف تصتدهة  ةتلا فة ةتهلدلتل ا  لال تثلةسي  
عفلف خط  إ لة أكتتبس( ل  ف   ددددددا  أشددددددهس تشددددددسي  لاتل   إدى لجلن لدت سل  تت  لاةقشددددددتهة  ل لتعف ال يتجةت 
جابل يت  تضددد هة ل  قب  لدباك لدلسف ي خيسل  لتل ا  لدايف لاألدتجةسا لدخةسجم   يت  تيفملهة ل  قب  ت لسا لدتجةسا. ت 

دلةدل عفلف فشدددددت ةت لةدم   ددددداتم  ع  لدتضدددددع لإب ف اهةم  ف   دددددا  لةدم  ب أشدددددهسلد سلقل لدذي يلت   خالل ثالث  
 .(1  دلبلفتلد مة   لدلةدم  تلدايفم  

 2004د دددا   95تاةتل لدي ددد  لد دددةفن ل  قةات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة  سق   :الموازنة العامة قرارإمرحلة  -2
خيسا   تيف  لشدددددددددددستع لدلتل ا  إدى لد دددددددددددلط  لدتشدددددددددددسي م  تتتدى لاأ.  ب ف  ةل   ل لد سلققسلس لدلتل ا  لدإجسل لت إ

لس. تل  ث   تتجب لاأ  إجسل  لدت فيالت ل  قش  لدلتل ا  ل  فة   جتلابهة لالقتصةفم  تلالجتلةعم  تلد مة م  ت لاة
اه  ل حةد  أكف هذل لدي دد  أفلة د ددا  لدلختصدد .   ةل تتصددب  قةاتاة  يفعى بيةات  لدلتل ا  لد ،تت  لدلصددةفق  عليهة

ااةق لدتحفلت إ  مصدددددددددةفق على أفةات  لاتل  لت يس لدلةدم  ل  شدددددددددهس  31دغةم    ةل قسلس لدلتل ا  لدإعف  تجتف 
   يت  لدلصةفق  على لدلتل ا .أل  لتل ا  لد ة  لد ةبق إدى  1/12لدحفتلم  با ب  

لسحل  تاايذ أعالا تاةتل لدي دددددد  لدتة ددددددع ل  قةات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة   :الموازنة العامة تنفيذ مرحلة -3
صدددددددددددفلس إلدذي ميت  ب د ةل تقف حل  هذل لدي ددددددددددد  ت يس لدلةدم  ل دددددددددددلتدم  تاايذ لدلتل ا  للد سلق  لد ةل   للدلتل ا  

  -: (2  يلل لدتل تتضل  لة  ةل ل تاةفل  إدى قةات  لدلتل ا  لد، ت ت لملةت تاايذ لدلتل ا 

 صدددددمصدددددةت ا  ل ل دددددتخفل  لدتخستبط  بت لس لدضدددددتلبط لدال ل  دتا ددددديق صدددددالحمةت لدت لسلت تلدفتللس غيس لدل
 دهة  ل لدلتل ا .  لدل تلفا

  جسل  لدلاةقالت دك  إشدددددس  لدتاةصدددددي  لدلت لي  بةدلتلسف تلداايةت لدجةسي  تلداايةت لال دددددتثلةسي  تصدددددالحمةت
 تشطب لدفيت  تلدلتجتفلت تغيسهة ل  لدتاةصي . لدلفة أاااةق تلد يتف تصس  إ تحفا 

 
 

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،2008دطب   لاتدى، بغفلف،  دددددددددددددديستل  عفاة  ليس ل لد هةتي، لدسقةب  لدلةدم  على تاايذ لدلتل ا  لد ةل   ل لديةات  لد سلقل، لدفللسا لإعاللم   ل لجلن لداتلب، ل( 1 
 .54-53ص
لالقتصةف، ات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة  تتأثيسا  ل لداظة  لدلحة بل لدحفتلل لد سلقل فسل   ليةسا ، لجل  تالم  لدسل في ، فلم  لإفلسا ت ، قةعبف هللالةل هللا علل ( 2   

 .5، ص2010، لد سلق، 32، لجلف 99جةل   لدلتص ، لد فف 
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 لعالا تل لدي   لدحةفي عشس ل  قةات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة تاة :على الموازنة العامة الرقابة مرحلة-4
جسل  إتحل  ت يس لدلةدم  امةب  ع  لدحفتل  ل ؤتدم    ةل   ل لد سلقجسل لت لدسقةب  لدفلخلم  على تاايذ لدلتل ا  لدإ

ت جي  لداايةت تلإيسلفلت لتلل لدلتل ا  تطسق أتيفم  تيةسيس حتل ل تخفل   ميع على عةتيهلدسقةب  لدفلخلم  تلدذي 
 لتب ذ ختل ت يس لدلةدم  صالحم  تحفيف لاإجسل لت لدتفقيق لدفلخلل إتلالدت للةت، فلة تاةتل لدي   لدثةدث عشس 

جسل لت لدسقةب  لدخةسجم   يف إلة أ ،ق ة  لدتفقيق لدفلخلل  ل لدت لسلت تتحفلت لإااةقألدتل تتتالهة  تلإجسل لت
فسلدم  تلدلتل ا  لدتكليلم  إدى عللم  لدتفقيق لد اتي ي تخضع لدلتل ا  لدا عشس تلدذي اص علىحففهة لدي   لدسلبع 

 .(1 (ل  قب  فيتل  لدسقةب  لدلةدم  تت ية  دليةات  
 -أعاله:  تحليل إيرادات ونفقات الموازنة العامة في العراق خالل مدة الدراسة -األول: المبحث 

 (:2018 – 2004في العراق خالل الفترة  : تحليل اإليرادات العامة أوال
عةت لالقتصدددةفم  لدلتاتع  تتصدددف لإيسلفلت لد ةل  دل سلق بةال دددتيالل ع  طبم   لداشدددةط لالقتصدددةفي دليطة      

 أبس ت ل حيمي  لاللس ل  ل   صدداةعم ... لدخ( ااهة ت تلف بشددف  أ ددة ددل على قطةع لدااط  ل لدتلتي    سلعم ،
   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق هل  لإيسلفلت لدااطم  تلاليسلفلت لدضدددسيبم   ضدددال ع  لإيسلفلت لدل دددتخفل

 . لاخسى(
 ةس لدلتتق   خالل لا ددددد تل دددددتتمةتحيث يت  تيفيس لإيسلفلت لد ةل  ل دددددتاةفل  إدى تحفيف حج  لدصدددددةفسلت لدااطم  

تاسضددددهة  خالل أ دددد ةس لدضددددسللب تلدس ددددت  لدتل  ضددددال  ع  تحفيف حصدددديل  لإيسلفلت لدضددددسيبم  ل  ،لد ددددا  لدلةدم 
تفذدك تيفيس لفى إلفةام  لدحصددددددددددددددتل على لديستض لد ةل  تلفى لدحةج  دهة تلفى  لدفتد  دية  خفلةت ل يا ،

تت ف لإيسلفلت لد ةل  ل  لدلؤشسلت لالقتصةفم  لدلهل  لدتل ملف  ل  خالدهة  إلفةام  ت تيق لدفي  لد ة  دلجلهتس
  .(2  لدبلفس لقتصةف ل س   ل تتى تطت 

ب ددددبب تذدك ( لليت  فياةس 32982739احت  بلغت  2004 ل عة   ( أ  لإيسلفلت لد ةل 2تاالحظ ل  لدجفتل  
(، ألة  ل عة  2007 – 2005تلستا ت لإيسلفلت لد ةل  با ب لتتلض   خالل لد اتلت   فلت لدااطم ، يةفا لإيسل

 ملة  ( لليت  فياةس تذدك ب دددب لستاةع أ ددد ةس لدااط ،80252182ت   يف شدددهفت لإيسلفلت لستاةعة إدى اح 2008
دلةدم  لد ةدلم  خالل ( لليت  فياةس تذدك ب دددبب لا ل  ل55209353إدى   2009لاخاضدددت لإيسلفلت لد ةل  عة  

 2012( دتبلغ أقصددددددددددددددددةهددة خالل عددة  2011،2010خالل لاعتل   ث  عددةفت لإيسلفلت لد ددةلدد  دتستاع  تلددك لداتسا،
ب ددددددددبب لالستاةع لدكبيس  ل أ دددددددد ةس لدااط إذ تصدددددددد   دددددددد س لدبسلي  لدتلحف إدى ( لليت  فياةس 119817224 احتب
  . (3 ( فتالس107 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ، لدج   لاتل.106، ص6/1/2004(  ل 3984، لدتقةلع لد سلقم  عفف  2004( د ا  94( قةات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة  سق   1    
 .81، ص2008،، بغفلفدلفسل ةتتاظيس دجفتى لالاتيةل احت لقتصةف لد تق، لسف  لد سلق –( عبف لدح ي  لد ابفل، لإصال  لالقتصةفي  ل لد سلق 2    
 .42، ص2012( لدباك لدلسف ي لد سلقل، لدلفيسي  لد ةل  دتحصة  تلابحةث، لدتيسيس لالقتصةفي لد اتي، لد سلق، 3    
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( لليت  فياةس تهذل لالاخاةض ب دددبب 72546345احت  ب  ل لإيسلفلت لد ةل  دتكت   لاخاةضدددة   2015عة   تشدددهف
لاخاةض  دد س لدبسلي  لدتلحف لاه تلدذي أفى بفتسا لدى  ب ددببجلل  ل  لا ددبةب لاهة لاخاةض لإيسلفلت لدااطم  

( لذ شدددددددددهفت لإيسلفلت لد ةل  2017،2016لاعتل    فذدك لدحةل خالل .(1 ل  لدااط  لاخاةض لدكلم  لدلصدددددددددفسا
( تم  ى ذدك لالاخاةض بةدفسج  لا دددددددددددددددةن لدى لالاخاةض لدللحتظ  ل 2014لاخاةضدددددددددددددددة دفى ليةساتهة بةد ة   

( % ل  لجلةدل لإيسلفلت 85.2( % ت 82.7تم  ل  لدااط تلدثستلت لدل فام  تلدتل شدددددفلت ا دددددب   لإيسلفلت لدلتأ
( لليت  فياةس تذدك ب دددددبب لات ةش أ ددددد ةس 106569834 يف بلغت لإيسلفلت لد ةل    2018لد ةل ، للة  ل عة  

( 6.4أصددبحت تشددف  لة ا ددبته  لدااط لسا أخسى  ضددال ع  لدلبةشددسا بتا ي  لإيسلفلت لدضددسيبم  علة فةات علمه ت 
  سلم ددددددددددم  هل:  لإيسلفلت لدااطم ، تملف  تي ددددددددددم  لإيسلفلت لد ةل  إدى ثالث  أق ددددددددددةل  لجلةدل لإيسلفلت لد ةل  

 لإيسلفلت لاخسى(. لإيسلفلت لدضسيبم ،

دتلتي  اايةت  فلة هت ل ست  أ  لد سلق م تلف بشدددف  فبيس تأ دددة دددل على لإيسلفلت لدااطم  اإليرادات النفطية: -
تب ف تتقف  2018-2004 ل لاعتل  لدتل تلت عة  لالحتالل لالسيفل أي ل  عة  لدلتل ا  لد ةل  خصدددددددددتصدددددددددة  

 تت  مة  خالل لفا لدفسل   تذدك اتيج  لدتت عأغلب لااشط  لالقتصةفم .  ةدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق أخذت طةب ة  

لدذي حصدد   ل لداايةت لد ةل  ال ددملة   لدتشددغيلم  لاهة( للة أفى لدى صدد تب  تخامضددهة  ل أتقةت لالاخاةض  1
س خةسجل لستبط تلتأثس بأ ددددد ةس لدااط تلدكلمةت لدلاتج  تلدلصدددددفسا لاه  تل  ا دددددب  لإيسلفلت لدتل ت ف بفتسهة لتغي

حيث  لإيسلفلت لدااطم  لدى لإيسلفلت لد ةل  خيس فدي  على عف  تجتف  ددددددمة دددددد  إيسلفمه دلتلجه  لداايةت لدلت ليفا،
ل لفا لدفسل دد  تهذل تلضدد  ل  بي  لإيسلفلت لد ةل  خال لدااطم  لسف  لدصددفلسا لة ل  لدصددةفسلت لحتلت لإيسلفلت
لدحفتلدد  لد سلقمدد  على لإيسلفلت لدلتددأتمدد  ل  لدااط  ل تلتيدد  اايددةتهددة  لعتلددةف لدددذي يتضدددددددددددددد ( 2خالل لدجددفتل  

-4200لداتسا  لإيسلفلت لدااطم  خالل ا دددددب   لتت دددددط ذ شدددددف إتتهلمش لإيسلفلت لدضدددددسيبم  تلإيسلفلت لاخسى. 
فلة ل  ا ددددددددب  ل ددددددددةهل  لإيسلفلت لدااطم   ل تكتي  إيسلفلت  سلفلت لد ةل .%( إدى إجلةدل لإي94 احت  (8201

 .(2لدلتل ا  لد ةل   ل تصةعف ل تلس فلة هت لتض   ل لدشف   
 

 
 
 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       
.56، ص2013القتصةفي لد اتي، لد سلق، ( لدباك لدلسف ي لد سلقل، لدلفيسي  لد ةل  دتحصة  تلابحةث، لدتيسيس ل1        



 

44 

 

 (2جدول  

  المبالغ بالمليون دينار عراقي( 2018 -2004للمدة من  اإليرادات العامةفي  نفطية واإليرادات الضريبية واألخرى اإليرادات ال إسهامنسبة  

 إجمالي اإليرادات العامة السنة

 ىاإليرادات األخر اإليرادات الضريبية اإليرادات النفطية

اإليرادات  إجمالي

 النفطية

نسبة اإليرادات 

النفطية إلى 

 اإليرادات العامة %

اإليرادات  إجمالي

 الضريبية

نسبة اإليرادات 

الضريبية إلى 

 اإليرادات العامة %

اإليرادات  إجمالي

 األخرى

نسبة اإليرادات 

األخرى إلى 

 اإليرادات العامة %

2004 32982739 32547200 98.6 73613 0.2 397926 1.2 

2005 40502890 40007608 898. 184145 50. 311137 70. 

2006 49055545 48461658 898. 307943 0.6 285944 60. 

2007 54599451 53201460 97.4 440805 0.8 957186 81. 

2008 80252182 79266345 98.7 527524 70. 458313 60. 

2009 55209353 51874544 94.0 605921 1.1 2728888 9.4 

2010 70178223 68674707 997. 723342 1.0 780175 1.1 

2011 99697658 97914065 298. 874341 8.0 909252 0.9 

2012 119817224 116833046 597. 1148042 1.5 1836136 0.1 

2013 113840076 110890539 497. 1360371 21. 1589166 41. 

2014 105386623 98511934 5.39 6526114 .41 5409428 .15 

2015 72546345 76545975 5.97 1723688 2.4 13168060 1.81 

2016 05440927 94985244 7.82 4531043 3.8 4928375 0.9 

2017 73359557 65772803 2.58 7086496 1.9 4476656 7.5 

2018 106569834 96424273 5.90 6817331 4.6 3328230 3.1 

 %4  %2  % 94   المتوسط 

 2018-2014ل   ، لدلجلتع  لإحصةلم  دل اتلتلدجهة  لدلسف ي دتحصة تبمةاةت  لد اتم  دلباك لدلسف ي لد سلقل لإحصةلم لداشسلت  بةالعتلةف على  لدجفتل ل  إعفلف لدبةحث
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 (2الشكل  
 (2018-0042  األخرى للمدةادات اإليرادات العامة واإليرادات النفطية والضريبية واإلير  منحنى 

 (.2لدجفتل سق   بةالعتلةف على بمةاةت   *لدشف  ل  إعفلف لدبةحث

 ابلغت حصيل  هذ حيث   حصيل  لإيسلفلت لدااطم  لستا ت بشف  لضطسف( أ2تلدشف    (2يتض  لدجفتل  
 ،لد ةل  ل  لإيسلفلت (%98.6 ا ددددب   مشددددف  أي لة 4200ليت  فياةس عة  ( ل 32547200 احت   لإيسلفلت

( تبحصدددددددددددديل  ليفلسهة 2012بشددددددددددددف  ل ددددددددددددتلس حتى بلغت أعالهة عة   ل ددددددددددددتلست هذا لدحصدددددددددددديل  بةالستاةع ت 
%( ل  لإيسلفلت لد ةل  تهذل هت فدي  على 97.5مشدددددف  ا دددددب  ليفلسهة   ( لليت  فياةس أي لة116833046 

 دددددددددلبم  تهذل لة فة  إ دددددددددهة  لديطةع لدااطل با دددددددددب  فبيسا  ل لإيسلفلت لد ةل  تلة يتستب على ذدك ل  تب ةت 
 ل   *(أعسلض لدلسض لدهتدافي تأكيفأي  2008لةدم  لد ةدلم  لدتل حفثت خالل عة  تلضدددددددددددحة  خالل لا ل  لد

ج دددددددددددف لالقتصدددددددددددةف لد سلقل تلدذي يت ةظ  لع ل دددددددددددتلسلس لالعتلةف على لتلسف لدااط تتهلمش لااتلع لاخسى ل  
 لإيسلفلت تال ملة لدضسيبم  لاهة. 

اه يجلع بي  لدضدددسللب لدلبةشدددسا تغيس أذ إ ،يت ددد  لداظة  لدضدددسيبل  ل لد سلق بةدت ففم : الضللريبيةاإليرادات  -2
( 2( تلدشدددددف   2يتضددددد  ل  لدجفتل   ،  ملف  أ  يتصدددددف بةدحفلث  تعلى لدسغ  ل  أ  هذل لداظة  اللبةشدددددسا لد

تل ا  لد سلقم  إذل لة تلت ليةساتهة لاخاةض ا ب  ل ةهل  لإيسلفلت لدضسيبم  إدى إجلةدل لإيسلفلت لد ةل   ل لدل
إذل لاخسى  تلاهة لدضددسيبم ( ال ددملة  تلإيسلفلبةإيسلفلت لدااطم  تهذل م ف لؤشددس  ددلبل يتضدد  إهلةل لصددةفس 

لة ت  إجسل  لدليةسا  لع لدفتل لد سبم  لاخسى  ددددددددداجف أ  هذا لدفتل ت تلف على لصدددددددددةفس لتاتع  دتلتي  اايةتهة 
 ددددهة  دهة عة  إفاى أبلغ  حيثلإيسلفلت لدضددددسيبم  خالل لفا لدفسل دددد   تفال ( 2  دجفتلل  للد ةل . إذ يتضدددد  

على أ  ل حي  جة ت ل  لإيسلفلت لد ةل  %( 0.2 أي لة مشددددددددددف  ا ددددددددددب   ( لليت  فياةس73613تفة    2004
                                                             

تخصدددددددددتصدددددددددة  لديطةع لدصددددددددداةعل اتيج  لكتشدددددددددة  لدلتلسف  لسغتب بهة على لديطةعةت لإاتةجم لدلدلسض لدهتدافي: هت م بس ع  ل ثةس غيس   *(      
إااةق لدطبم م ، ت تف هذا لدت دددددلم  إدى حةل لدك ددددد  تلدتسلخل لدتل أصدددددةبت لدشددددد ب لدهتدافي ب ف لكتشدددددة  لدااط، إذ هجع دلتس  تلدسلح  تل دددددتلطة  ل

 . تا  هة بة تهالكهلال تهالكل،  فة  أ  ف ع ضسيب  هذا لدحةل ب ف أ   ةق على حيمي  اضتب ل بةس لدتل ل
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لد ةل   ل  لإيسلفلت( %1.9 ( لليت  فياةس أي با ددددددب  ل ددددددةهل   7086496  تلدبةدغ  7201ل ددددددةهل  دهة عة  
 ليفلساتشفلت لإيسلفلت لدضسيبم  لتت ط ا ب   ، بفأت بةدتح  لدضسيبم   لإيسلفلت هة  إ  ا ب  أ هذل يتض ت 
دذل البف ل   يةفا ا ددددب  ل ددددةهلتهة ل  خالل  (،2018-2004لد ةل  خالل لداتسا   %( إدى إجلةدل لإيسلفلت2 

 ل تاتمع  يجةبم  على تلقع لالقتصدددددددددةف لد سلقلإثةس آل   لدتغلب على لدصددددددددد تبةت لدتل تتلجه هذا لد للم  دلة ده
  .لصةفس لإيسلفلت لد ةل  تتيلي  لالعتلةف على لدااط

تتضدددددددددددددل  هذا لدايسا جلمع لصدددددددددددددةفس لإيسلفلت لد ةل  لدتل د  يت  ذفسهة تهل تشدددددددددددددل   اإليرادات األخرى: -3
دل ددددددددددةهلةت لالجتلةعم  تغيسهة ل  لإيسلفلت ل ،خفلةت لدفتللس دلغيس ،لدلا  ،لدس ددددددددددت  ،لالك لدفتد أ إيسلفلت 
 .لاخسى(

( لليت  فياةس 397926لغت  يتض  داة أ  حصيل  لإيسلفلت لاخسى ب (2  ( تلدشف 2ل  خالل بمةاةت لدجفتل  
تقف ل دددددددددتلست لإيسلفلت لاخسى بةدتذبذب ضدددددددددل   %( ل  لإيسلفلت لد ةل ،1.2أي تشدددددددددف  ا دددددددددب    2004عة  

ميةسب ا ددددددددددب   أي لة ( لليت  فياةس7278888 احت   2009ى بلغت حصدددددددددديلتهة عة  ل ددددددددددتتمةت لتتلضدددددددددد   حت
 2008ل  لإيسلفلت لد ةل ، ب دددددددبب تسلجع ا دددددددب  ل دددددددةهل  لإيسلفلت لدااطم  با   لا ل  لد ةدلم  عة  %( 4.9 
دا ددددددددبم  لاهلم  ل ل فلفتفلة  %(،5.1أي لة ميةسب ا ددددددددب   ( لليت  فياةس 5409428  4120عة   ل  فلة بلغتت 

تهل أعلى ا ددددددددب  خالل  تسا لدفسل دددددددد  تهذا  2015عة   لإيسلفلت لد ةل ا ددددددددب  ل   %(18.1 دهذا لإيسلفلت إدى 
%( ل  إجلةدل 4  ليفلساتشدددفلت لإيسلفلت لاخسى لتت دددط ا دددب  م   ةلفلت لدااطلالستاةع جة  ب دددبب لاخاةض لد
 (2018-2004لإيسلفلت لد ةل  خالل لداتسا  

خالل ل ت سلض همف  لإيسلفلت لد ةل   ل لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلق أاه م تلف تبشف  سلم ل على يتض  داة ل  
 ضدددددددال  ع  أ  تغيس ا دددددددب  ل دددددددةهل  لإيسلفلت لاخسى  لدخة ،لتسف تحيف  ل تلتي  لداايةت لد ةل  أال تهت لدااط 

ت لدااطم  إذ إ  أي لاخاةض  ل ا ب   تل  فةات ضسيبم  أ  غيس ضسيب  م تلف على تغيس ا ب  ل ةهل  لإيسلفل
ل دددددةهل  لإيسلفلت غيس لدااطم  غةدبة  لة مفت  ب دددددبب لستاةع ا دددددب  ل دددددةهل  لإيسلفلت لدااطم  تلد فن صدددددحم . 

 لاخسى(. ،لدتذبذب  ل ا ب  لإيسلفلت غيس لدااطم   لدضسيبم  ( يتض 2تلدشف   
لد دددةلددد  ل  أه   لداايدددةتت دددف  (:8201 – 4200ة  ثللانيللا : تحليللل النفقللات العللامللة في العراق خالل الفتر 

لدلتغيسلت لالقتصددددددددددددددةفم  لدتل تلةسن تأثيسهة  ل لجل  لالقتصددددددددددددددةف ل  خالل تحيميهة اهفل  لدفتد  لدتل تبغيهة 
 تتاي   لداايةت لد ةل   ل لدلتل ا  لد سلقم  إدى:

تلدحصتل  عة  م تهف  ت ييس إفلستهةتيت  به لدفتد  ل  إااةق   لدتشغيلم (: تشتل  على لة النفقات الجارية -1
تاايةت لدبضددددةلع  تلدستلتبتحتةجه ل   ددددلع تخفلةت تذدك إشددددبةع لدحةجةت لدجةسي  لث   اايةت لاجتس  على لة

 ... إدخ(.ب لدلتيةعفي  تلدضلة  لالجتلةعل تلدخفلةت تلدتحتيالت لدجةسي  بلة  يهة ستلت
لدال ل   لدسأ دددلةدم تخصدددصدددهة لدفتد  دلحصدددتل على لدل فلت تهل لدتل  (:الرأسللماليةالنفقات االسللتثمارية   -2

  .(1  د يةفا لإاتةج لد ل ل تد يةفا لدخفلةت لد ةل 

 
___________________________ 
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ديف لستبطت لداايةت لد ةل   ل لد سلق ب ةلف لدصددددددددددددددةفسلت لدااطم  لستبةطة تثمية، تلع عتفا ل فمةف حصدددددددددددددديل      
شددجع ذدك لدحفتل  لد سلقم  على  يةفا  2004لإيسلفلت لدلتأتم  ل  تصددفيس لدااط بشددف  للحتظ لعتبةسل لاذ عة  

ب تلدحصدددددددددددةس لالقتصدددددددددددةفي لدذي  سض على لدبالف. اايةتهة لد ةل  اج  لداهتض بتلقع لدبلف لدذي أاهفته لدحست 
قةلت لدحفتل  بةدتت دددددددع  ل لشدددددددستعةتهة لالقتصدددددددةفم  تعلى لختلف لدل دددددددتتمةت هذل  ضدددددددال  ع   يةفا لداايةت 
لدتحتيلم  لث   لإعةاةت تلدلا  تلدفع  لدحفتلل( بةعتبةسهة اايةت تؤفيهة لدفتد  تال تحصددددددددددد  على ليةب  دغسض 

بي  طبيةت لدلجتلع.  ضددال  ع   يةفا اايةت لدت تمضددةت دللتضددسسي  ل  لدحستب، تاايةت تحتي  لديتا لدشددسللم  
(   اف تتبع لدددددددددددددددد ةس 3إعةفا إعلةس لد سلق، ف  هذل أ ه   ل  يةفا لداايةت لد ةل  تفلة هت لتض   ل لدجفتل  

احت  2004 ل عة   اجف أ  لداايةت لد ةل  بلغت 2018 – 2004إجلةدل لداايةت لد ةل   ل لد سلق دللفا ل  
( لليت  فياةس تذدك ب ددبب لد يةفا لدكبيسا لدتل شددهفهة اظة  لدستلتب تلاجتس ث  ل ددتلست بةالستاةع 31521427 

ث  لاخاضدددددت  ،تهل لاعلى خالل  دددداتلت لدفسل دددد  2013عة  لليت  فياةس ( 119127556احت  حتى  ددددجلت 
تهددذل مليون دينار  (67067430 ، 82813611، 83556225دت ددددددددددددددجدد  احت   2016ت 2015ت 2014عددةلل 

ايةت لدتل لتب تهة ت لسا لدلةدم ، ث  عةتفت لالستاةع لجففل ب ددددبب لاخاةض لإيسلفلت لدااطم  ت ددددمة دددد  ضددددغط لدا
 ت تمضددددددةت ااةق لدتشددددددغيلل لث  م  ى ذدك لالستاةع لدى لالستاةع لدللحتظ  ل لفتاةت لالت ( 2018 لد ة  خالل 

فلة ل  ا ددددددب  لة ت  لااةقه على لديطةع لدصدددددداةعل    ضددددددال ع  أفل  خفل  لدفي  ( لدلتظاي  تلدسعةم  لالجتلةعم
على لدسغ  ل  لدتلكؤ لدذي حصد  آاذلك ت  تقطةع لدلبةال تلدخفلةت أي لستاةع ا ب  ل ةهل  لالااةق لال تثلةسي 

ف ل  لدلشدددددددةسيع  ل لاجة  لدلشدددددددةسيع تلدتل أفت بفتسهة لدى  يةفا تكةديف تلك لدلشدددددددةسيع  ضدددددددال  ع  تتقف لد في
  :لتض   فلةأمضة خالل تلك لدلفا ت  اتيج  لاخاةض لدتخصمص ب بب لاخاةض لإيسلفلت لد ةل 

 (8201 – 4200( إجمالي النفقات العامة ومعدل نموها السنو  للفترة  3جدول            
 السنة

إجمالي النفقات 

 العامة

 النفقات االستثمارية النفقات الجارية

 قات الجاريةإجمالي النف
نسبة النفقات الجارية إلى 

 النفقات العامة %
 إجمالي النفقات االستثمارية

نسبة النفقات االستثمارية 

 إلى النفقات العامة %

2004 31521427 27597168 87 3924260 13 

2005 30831142 27066124 87 3765018 13 

2006 37494459 21760832 86 5276851 14 

2007 39308348 32719837 83 6588511 17 

2008 67277197 52301181 78 14976016 22 

2009 55589721 45941063 83 9648658 17 

2010 70134201 54580860 78 15553341 22 

2011 78757666 60925553 77 17832112 23 

2012 105139575 69618966 66 29350952 34 

2013 119127556 78746806 66 40380750 43 

2014 83556225 58625459 70 24930766 30 

2015 82813611 55381792 66 27431819 34 

2016 67067430 51173430 77 15894000 23 

2017 75490100 59025600 78 16464500 22 

2018 80873200 67052900 83 13820300 17 

  متوسط النسب
 77.6%  22.4 

، لدجهة  لدلسف ي دتحصدددددددددة لداشدددددددددسلت لإحصدددددددددةلم  لد ددددددددداتم  دلباك لدلسف ي لد سلقل تبمةاةت لةف على بةالعت  لدجفتل ل  إعفلف لدبةحث*
 .(8201 – 4200دللفا  لدجهة  لدلسف ي لإحصةلم  لدلجلتعةت 
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 ل  ددددددددددددمةق همف  لداايةت لد ةل   إ  قسل ا لدبمةاةت لدخةصدددددددددددد  بحج  لداايةت لدجةسي  تلداايةت لال ددددددددددددتثلةسي  ل  
بي  أاه هاةك لختال   ل لاهلم  لدا بم  بي  لداايةت لدجةسي  تلداايةت لال تثلةسي . إذ إ  لاهلم  ( يت3لدجفتل  

لفا لدفسل ددد  ل  إجلةدل لداايةت لد ةل  إذ فة  لتت دددط ا دددب   يل لدا دددبم  دلاايةت لدجةسي  تشدددف  لدا دددب  لاكبس ط
%( تلد دددددبب لا دددددة دددددل  ل  يةفا 6.77( هت  8201 – 4200لداايةت لدجةسي  إدى لداايةت لد ةل  خالل لداتسا  

ا ددددددددب  لداايةت لدجةسي  ع  لال ددددددددتثلةسي  هت لدتت ددددددددع لدكبيس  ل لدجهة  لإفلسي دلفتد  ب ددددددددبب لدت ياةت لدجفيفا 
 ضددال  ع  س ع لاجتس تلدستلتب دللتظاي  ، تل ددتحفلث لدلؤ دد ددةت لدحفتلم  تل عةفا لدلاصددتدي  ا ددبةب  ددمة ددم 

ةسج لدبالف دغسض لدتدفسيددب الااتدة  على فتل لد دةد  لددذي تلثد  بدإمادةف لدلتظاي  إدى خدتفدذددك ل ،تبا ددددددددددددددبد  فبيسا
تلستاةع أ  ةس     لدفع  لدايفي دلطبيةت لداييساتتبال  مةلدتخطمط لدلسف ي إدى آدم  لد تق تلالاتيةل ل  تغيسهة 

ي  لد ة  تلدتل شدفلت لبةدغ فبيسا جفل  تلستاةع لدفهة تفع  اظة  لدبطةق  لدتلتيام ، لدلشدتيةت لدااطم  تفع  ل دتيسلف
 ذدك. يتض ( 3لثيلت فةه  لدلتل ا  لد ةل  دلفتد  لد سلقم . تلدشف   

ألة بةدا دددددب  دلاايةت لال دددددتثلةسي   يف فةات هاةك لحةتالت جةفا ل  قب  سل دددددلل لد دددددمة ددددد  لدلةدم  د يةفا لإااةق 
إذ يتضدددددددد  ل  تي  سأن لدلةل لدثةبت لد ددددددددل ل تتكلال ددددددددتثلةسي دكتاه لدلحسك لدسلمن  ل إا ةش جةاب لد سض 

( أ  لداايةت لال ددتثلةسي  آخذا بةد يةفا تيسجع لد ددبب لا ددة ددل  ل ذدك إدى  يةفا حج  لدلتل ا  لد ةل  3لدشددف   
تل  ث  لدتخصمصةت لدلتجه  دلشةسيع لدخط  لال تثلةسي  على ل تتى لدت لسلت لالتحةفم  أت لدحفتلةت لدلحلم  

ف ، تالم  لاقةدم  اج  لداهتض بتلقع لدبام  لدتحتم  لدلتسفم  تلدلخسب  تلةلة  ب دددددبب لدحستب تلدتية ضدددددل  بساةلج
تلدتعل لدحضدددةسي تلدفمليسلطل دلجلةهيس لدتل بفأت تطةدب تبشدددف  فبيس ب يةفا  ضدددال  ع  ل فمةف حج  لد دددفة ، 

. على لدسغ  ل  هذل ب ف لالحتالل لالسيفل ذي بفأ لدلشددددةسيع لدخفلم ،  ضددددال  ع  بساةلج إعةفا إعلةس لد سلق لد
تلقع لتطلبةت تاة ددب لع ت لدتح دد  إال أ  ا ددب  لداايةت لال ددتثلةسي  ضددل  لفا لدفسل دد  شددفلت ا ددب  ضدد ما  ال

تأعلى ا دددددددددب  دهة فةات  2005ت 2004%(  ل عةلل 13حيث إ  أفاى ا دددددددددب  دهة بلغت  لالقتصدددددددددةف لد سلقل، 
تشف  لتت ط ا ب  لداايةت لال تثلةسي  إدى لداايةت لد ةل  خالل  ،2015ت 2013ت 2012%(  ل لاعتل  34 

تهل ا ددددددددب  لاخاضدددددددد  عاف ليةساتهة لع لداايةت لدتشددددددددغيلم  لدبةدغ  احت  %(4.22( احت  8201 – 4200 تسا  
 6.77)%. 
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 (2018-2004منحنى النفقات العامة والنفقات الجارية واالستثمارية للمدة   (3الشكل  

 
 .(3 لدجفتل سق  بةالعتلةف على بمةاةت     إعفلف لدبةحثلدشف  ل

 2018-2004ثالثا : الفائض أو العجز في الموازنة العامة في العراق خالل الفترة 

إ  لدحةد  لدطبم م  دللتل ا  لد ةل  هل حةد  لدتتل   أت لدت ةفل بي  لإيسلفلت لد ةل  تلداايةت لد ةل  تل   أي      
ل  يؤفي إدى حفتث حةدتي  لتاةقضتي   إلة أ  محص  لد ج   ل لدلتل ا  لد ةل   تهل تلك خل   ل هذل لدت ةف

  ددددددددددددن أي حةددددددددددددد  لد فدددددددددددد ( أت أ  محصدددددددددددددددسلفلت لد ةلدددددددددددددددلدحةد  لدتل محص   يهة  يةفا لداايةت لد ةل  على لإي
خالل  ل لد سلق تتضم  حةد  لدلتل ا  لد ةل   تملف  ،ض  أي  يةفا لإيسلفلت لد ةل  على لداايةت لد ةل (دددددددددلداةل
ف حييت دددددددددددددددددد  أ  لدلتل ا  لد ةل  قددددددددتلدذي يبي( 4تلدشف   ( 4بةال ت ةا  بةدجفتل   (2018-2004  لدفسل   لفا

ب ف س ع لدحصددةس لالقتصددةفي لدذي فة  لاستضددة  على ( لليت  فياةس 1461312ليفلسا   2004 ل عة   ةلضددة 
مةف عتللف لإيسلفلت لدااطم  تقف فةات لد يةفا  ل لإيسلفلت لد ةل  با ددددددددددب  أكبس ل  لد يةفا  ل لداايةت لد سلق تل ف

ت ددددددددددبب ذدك هت  يةفا لإيسلفلت لد ةل   0820تل ددددددددددتلست حةد  لداةلض  ل لدلتل ا  لد ةل  دغةم  عة   ، لد ةل  
لليت   ( 12974985  أعالا ة  لد ل لدلةدل  لداةلضبلغ إذ    أكبس ل  لداايةت لد ةل ،تال دددددددملة لدااطم  با دددددددب

( لليت  فياةس، ث  عةتفت دتحيق  ةلضددددددددددة  380368 يف حييت لدلتل ا  عج ل  ليفلسا    2009 ألة  ل عة  ،فياةس 
  يددف فددة  هاددةك عج  بلغ  احت 2013 ( على لدتتلدل، ألددة خالل لد ددة  2012ت2011ت2010خالل لاعتل   

 حيق 2014لد ةل  تال ددددددملة لداايةت لدجةسي ، فلة ل  عة   ك ب ددددددبب  يةفا لداايةت( لليت  فياةس تذد5287480 
( 2016،2015لاعتل    ل  ألةذدك ب بب لاخاةض لداايةت لد ةل ، لليت  فياةس ت  21830398بلغ احت  ة   ةلض

لفلت لد ةل  ،لذ يةت لد ةل  على لإيس  ل لدلتل ا  لد ةل  ت ددددددددددددددبب ذدك هت  يةفا لداا لعج   على لدتتلدل  يف تحيق
 ، تب ددددفهددددة شددددددددددددددهددددفت لتل ادددد  لد ددددةلي  ( 12658160تبلغ احت   6201فددددة  لعلى عج  هت خالل لد ددددة  

 . تللض لةدم   2018ت2017
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 الموازنة العامة في العراق والعجز فيالفائض  (4جدول  

 مليون دينار عراقي 8201 -4200خالل الفترة 

 فلة تلث  لديم  لة بي  لاقتلن عج  لتل ال أعالا،( 3،2لدجفتل ل  إعفلف لدبةحث  بةالعتلةف على لدجفتدي   
 (2018-2004منحنى الفائض والعجز في الموازنة العامة في العراق للمدة   (4 الشكل 

 
 (4لدجفتل  بةالعتلةف على   *لدشف  ل  إعفلف لدبةحث

(1 ةدخصةلص ل تم :ب لت لت اة أ  لدلتل ا  لد ةل   ل لد سلقلة تيف  يتبي  دل

 غياب مبدأ إنتاجية اإلنفاق الحكومي. -1

 تضخم اإلنفاق على االستهالك العام وكثير من السلع العامة دون تحديد واضح للعائد منه. -2

 ية.العام حتى فيما يتعلق بالمشاريع اإلنشائ لألنفاقالطبيعة االستهالكية  -3

االقتصللللللادية  الدقيق للسللللللياسللللللاتخلو أدوات الرقابة على اإلنفاق العام من معايير الكفاءة الفنية واالقتصللللللادية ومن التمحيص  -4
 عدم مناقشة الطرائق المختلفة لتقويم جدوى كثير من البرامج الحكوميةواإلنفاقية البديلة و 

واالقتصللاد      أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية اإلدارة  بالعراق تجارب دول مختارة مع إشللارة خاصللة  –ا بالتنمية المسللتدامة ( عصللام عبد الخضللر سللعود  إصللالن الموازنة العامة وعالقته1  

 .137  ص2011العراق   المستنصرية الجامعة 
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الفائض أو العجز

 

 السنة

 

 إجمالي النفقات العامة

 

 العامة يراداتاإل إجمالي

 

 ضأو الفائالعجز 

2004 31521427 32982739 1461312 

2005 30831142 40502890 9671748 

2006 37494459 49055545 11561086 

2007 39308348 54599451 15291103 

2008 67277197 80252182 12974985 

2009 55589721 55209353  (380368) 

2010 70134201 70178223 44022 

2011 78757666 99697658 20939992 

2012 105139575 119817224 14677649 

2013 119127556 113840076 (5287480) 

2014 83556225 105386623 21830398 

2015 82813611 72546345 (10267266) 

2016 67067430 54409270 )12658160) 

2017 75490100 77335955 5558184 

2018 73200808 106569834 25696634 
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 المالي للموازنة العامة: األداءمؤشرات كفاءة  - :المبحث الثاني
تل س   ل تتى لافل  لدلةدل دهة  ت  اتطسق دب ض لدلؤشسلت لدتل  اج  تيم  فتس لدلتل ا  لد ةل  دلفتد    

 لدحف  على فاة ا ت ةعلم  لدلتل ا  لد ةل  تهل:  ل اةت ةعف
هذا لدا ب  ت بس ع  لفى تفخ  لدفتد   ل : مؤشر نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  -1

ال تلدلتلث  بةداةتج لدلحلل لإجلةدل، حيث فللة فةات هذا لدلجةل لالقتصةفي تفتسهة لداةع   ل لالقتصةف لدتط
لدا ب  فبيسا  هذل يفل على لدفتس لدكبيس دلحفتل   ل تالم  لالقتصةف لدتطال تتكتي  لداةتج لدلحلل لإجلةدل ل  

تباى   لدحفتل  تإذل فةات هذا لدا ب  قليل  تهةلشم   إلة أ ،خسى أجه  تتاشمط حسف  لالقتصةف لدتطال ل  جه  
 ل ا  لالقتصةف لدحس تلالبت ةف ع  لدتفخ  تلدتسفي  على لديطةع لدخةص تال تل ب فتسل  لللت ة   ل لالقتصةف 

تقف لختلات هذا . تلدتالم . تتح ب هذا لدا ب  بتي م  حج  لداايةت لد ةل  على حج  لداةتج لدلحلل لإجلةدل
 ،القتصةفم  ة مة  دتحييق لدالت تلدتالم  لأبتصاه شسطة   لدا ب   ل تحفيف لدشف  لالث  دفتس لدفتد  لالقتصةفي

تتجةت   ال  لة  ل لدافس لدحفيث  حففت بأأ%( 15تتجةت    ذ حففت لدا ب  لدلثلى  ل لدافس لدتيليفي بأ  الإ
 30)%.  

                                                                دينار مليون  (2018 – 2004( نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  5جدول  

    (3فتل  بةالعتلةف على لدج  لدبةحث إعفلفلدجفتل ل  

 ل  جةاب اجف أ  سيع لدااط يتأثس بةدتضدددددددددددددخ  لدذي م دددددددددددددتف     ل لد سلق،ل  هاة تبس  لشدددددددددددددفل  لدلتل ا  لد ةل
تقف  حيميم  إيسلفلت لدلتل ا  لد ةل ،قتصددددددددةفمةت لدل ددددددددتهلك  دهذا لد ددددددددل   تلدذي يؤفي إدى لاخاةض لديمل  لدلال

 .مص  لالس إدى حفتث عج  لةدل ي ع ع لدلسف  لدلةدل دلفتد 
 

 النفقات العامة السنة
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

إلى الناتج المحلي  النفقات العامةنسبة 

 اإلجمالي %

2004 31521427 53235358 0.59 

2005 30831142 73533598 0.24 

2006 37494459 95587954 0.39 

2007 39308348 111455813 0.35 

2008 67277197 157026061 0.43 

2009 55589721 139330210 0.40 

2010 70134201 171956974 0.41 

2011 78757666 217327107 0.36 

2012 105139575 254225490 0.41 

2013 119127556 273587529 0.44 

2014 83556225 258900633 0.32 

2015 82813611 191715791 0.43 

2016 67067430 203869832 0.33 

2017 75490100 225995179 0.33 

2018 80873200 251064479 0.32 
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 عاف تتبع ل دددددددةس إجلةدل لداايةتت   ةلف لدصدددددددةفسلت لدااطم  بشدددددددف  تثيق،ديف لستبطت لداايةت لد ةل   ل لد سلق ب
( اجددف أ  لداايددةت لد ددةلدد   ددددددددددددددجلددت حتلدل 5فلددة ي تضدددددددددددددد   ل لدجددفتل  ت ( 2018-2004لد ددةلدد  دللددفا ل   

تذدك ب ددددددددددددبب لد يةفا %( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل .590تبا ددددددددددددب    4200( لليت  فياةس عة  31521427 
بشف  ضلي   لستا ت لداايةتث   تهل أعلى ا ب  خالل لفا لدفسل  ، لدكبيسا لدتل شهفتهة لدستلتب تأجتس لد ةللي 

 %( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل،  0.35 ا دددددب   دتشدددددف  لليت  فياةس ( 39308348دت دددددج  احت   7200عة  
 خالل (  لثال2018-2008تل ددددتلست لدا ددددب بةدتذبذب لة بي  لالستاةع تلالاخاةض لدطايف خالل لاعتل  ل   

%( ل  لداةتج .430ليت  فياةس تشددددددددددددددفلت لة ا ددددددددددددددبته  ل (82813611بلغت لداايةت لد ةل  احت   2015عة  
تفة  ذدك اتيج  دالستاةع لدحةصددددددددد   ل لالااةق لدجةسي لدتشدددددددددغيلل ل  ت تمضدددددددددةت دللتظاي   لدلحلل لإجلةدل

 .تلدل تل لةت لدخفلم  تلد ل م   ضال ع  لدلا  تلالعةاةت لدليفل  آاذلك
دلفتد   لجلةدل تهذل لة م فن لدفتس لدتفخلاةتج لدلحلل لإإ  لداايةت لد ةل   ل لد سلق تشف  ا ب  فبيسا ل  لد 

بفال  ل   تشددددغيلم  لدلتجه  دال ددددتهالك ل إفلسا لدشددددؤت  لالقتصددددةفم  إذ إ  هذا لداايةت أعطت لاتدتم  دلاايةت لد
د ةل  تهذل يفل على لاخاةض فاة ا أفل  لداايةت لةفا لدطةق  لإاتةجم ، لداايةت لال دددددددددددتثلةسي  لدتل ت ددددددددددده   ل  ي

إ  ا دددددددددب إجلةدل لداايةت لد ةل  إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل فلة  .فلؤشدددددددددس دتييم  لافل  لدلةدل دللتل ا  لد ةل 
 . %( خالل لفا لدفسل 30لفا لدفسل   تجةت ت لدا ب  لدلثلى   لغلب

لصةفسهة ت يل  تشف  لإيسلفلت لد ةل  بلختلف : مؤشر نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي -2
  ا ب  لإيسلفلت لد ةل  إدى لداةتج إدذل   ،ضغط على لداةتج لدلحلل لإجلةدل بتصاه لصفس لدلتلسف لالقتصةفم 

عبة  لدتل تشفلهة لإيسلفلت لد ةل  على لدلتلسف لالقتصةفم  لدلحلل لإجلةدل ت ف لؤشسل  لالللة  ديمةن ليفلس لا
تل  لدلؤشسلت لدكلم  لدل تخفل  ديمةن فاة ا  ،ةت لدبفيل  دالقتصةف لدتطاللدتل تيتط هة لدفتد  ل  لال تخفلل

 لداظة  لدضسيبل ع  لد الق  لدلتجتفا بي  لإيسلفلت لدضسيبم  تلدثستا لدلاتج  ل بسل  عاهة بةداةتج لدلحلل لإجلةدل. 
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                                                                           عراقي  مليون دينار 8201 -4200جمالي للمدة من نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإل (6جدول              

 (2لدجفتل ل  إعفلف لدبةحث  بةالعتلةف على لدجفتل                   

%( ل  لداةتج لدلحلل 25فتد  فالسك ل دددتتى لدطةق  لدضدددسيبم  لدلثلى با دددب    لا دددتسلدلتقف حفف لالقتصدددةفي 
لث  هت   لد ب  لدضدسيبل لاإ%(  ل لدفتل لدلتيفل  دذل  35ميةسب   لإجلةدل  ل لدفتل لداةلم  تتصد  إدى لة

لل على تحل  لاعبة  . تلدطةق  لدضددددددددددددددسيبم  هل قفسا لدفخ  لديت (1  لدلثلىلدذي ميتسب ل  لدطةق  لدضددددددددددددددسيبم  
        .(2  لا سلفلدضسيبم  فت  إحفلث أي ضغتط لقتصةفم  تلجتلةعم  تؤثس  لبة  على ل تتى ل مش  

( لليت  فياةس 32982739  احت 4200 ل عة   لإيسلفلت لد ةل  بلغت  أ( 6لدجفتل  بمةاةت تاالحظ ل   
 – 5200خالل لد اتلت   لإيسلفلت لد ةل    فلفتتل (%.620 إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل هل  تفةات ا بتهة

لإيسلفلت لد ةل  ت لفف  ل 2007ت ل عة  ،  يةفا لإيسلفلت لدااطم  س ع لدحصةس لالقتصةفي ت ( ب بب  2007
 عة خالل  ةدددددلأ ،( إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل%.940( لليت  فياةس تشفلت ا ب    54599451دتص  إدى  

 ،( %.150( لليت  فياةس تبلغت ا بتهة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل  80252182 لبلغإدى   يف  لفت 2008
 ل  لدلةدم  لد ةدلم  ( لليت  فياةس تذدك ب بب لا55209353إدى   2009 ملة لاخاضت لإيسلفلت لد ةل  عة  

دتبلغ  2010تاع عة  ( ث  عةفت دتس %.400خالل تلك لداتسا تفةات ا بتهة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل  
ةدل ددددل لإجلددددددددة إدى لداةتج لدلحلددددددددددددتفةات ا بته ،ة  ددددددب بب لستاةع أ  ةس لدااط لدخ ( لليت  فياةس70178223 

، 119817224، 99697658دتبلغ   2013ت2012ت 2011  تلددددددعةع دألدددددددد( تل تلست بةالستا%.410  تدددبلغ
، لذ تص    س لدبسلي  لدتلحف  ليت  فياةس على لدتتلدل، ب بب لالستاةع لدكبيس  ل أ  ةس لدااط( ل113840076

 %( على لدتتلدل.0.42%، 0.47%، 0.46( فتالس تفةات ا بته لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل هل  107لدى  
 
 47(  هةفي عبف لدتلحف جمةف، لصفس  بق ذفسا، ص1  
 60ص، 2014علة  ،  تلدتت يع،فلس لدلاةهج دلاشس  لاتدى،لدطب    تلدتطبيق، ةل  لداظسي  لدلةدم  لد خصةتا ،حلف (  2 

 اإليرادات العامة السنة
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية

نسبة العجز أو الفائض إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي %

2004 32982739 53235358 0.62 

2005 40502890 73533598 0.55 

2006 49055545 95587954 0.51 

2007 54599451 111455813 0.49 

2008 80252182 157026061 0.51 

2009 55209353 139330210 0.40 

2010 70178223 171956974 0.41 

2011 99697658 217327107 0.46 

2012 119817224 254225490 0.47 

2013 076113840 273587529 0.42 

2014 105386623 258900633 0.41 

2015 72546345 191715791 0.37 

2016 54409270 203869832 0.27 

2017 77335955 225995179 0.34 

2018 106569834 251064479 0.42 
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% 0.27ت% 0.37  هلة ا ددددددبت( لاخاةضددددددة   ل لإيسلفلت دتبلغ 2017، 2016 ،2015فلة شددددددهفت لاعتل      
لاهة لاخاةض تهذل لالاخاةض ب ددبب جلل  ل  لا ددبةب  لإجلةدل،%( لليت  فياةس لدى لداةتج لدلحلل 0.34ت

لإيسلفلت لدااطم  تلاخاةض لدكلم  لدلصفسا، تبذدك  إ  لإيسلفلت لد ةل  تشف  ا ب  لستا   ل  لداةتج لدلحلل 
لإجلةدل إذ لاهة سف ت على لإيسلفلت لدتل تشدف  عةل  ضدغط على لدلتلسف لالقتصدةفم  ل  فت  لدتسفي  على 

 داةتج.لصةفس لإيسلفلت لدضسيبم  لدتل ت تهف   يةفا ل
 ( 7جفتل سق   

  2018-2004ا ب  لإيسلفلت لدضسيبم  لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل دللفا 
 دينار عراقي مليون                             

يبية  السنة  اإليرادات الضر
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية 
يبية ال  نسبة اإليرادات الضر

 الناتج المحلي اإلجمالي %

2004 73613 53235358 0.13 

2005 184145 73533598 0.25 

2006 307943 95587954 0.32 

2007 440805 111455813 0.39 

2008 527524 157026061 0.33 

2009 605921 139330210 0.43 

2010 723342 171956974 0.42 

2011 874341 217327107 0.40 

2012 1148042 254225490 0.45 

2013 1360371 273587529 0.49 

2014 1465261 258900633 0.56 

2015 1723688 191715791 0.90 

2016 3861890 203869832 1.89 

2017 2217163 225995179 0.98 

2018 5686211 251064479 2.26 

  2018-2004ل   *لدجفتل ل  لعفلف لدبةحث  بةالعتلةف على بمةاةت ت لسا لدلةدم  ، لدهيل  لد ةل  دلضسللب دللفا
( لليت  فياةس با دددددددددددب  73613بلغت احت   2004( ل  لإيسلفلت لدضدددددددددددسيبم   ل عة  7يتضددددددددددد  ل  لدجفتل  

%( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل تهل ا ب  لتتلض   جفل  تل فلفت لإيسلفلت لدضسيبم  طيل  لفا  اتلت 0.13 
%( ل  لداةتج لدلحلل 0.90تشفلت ا ب   ( لليت  فياةس 1723688احت   2015لدفسل   لدى ل   جلت عة  

لإجلةدل تهل لعلى ا دددب  خالل  ددداتلت لدفسل ددد  تهذل يتضددد  لاخاةض ا دددب  ل دددةهل  لإيسلفلت لدضدددسيبم   ل 
لدادةتج لدلحلل لإجلدةدل تم   ى ذددك لدى لاخادةض لدطدةقد  لإاتدةجمد  فت  لإيسلفلت د  تتجده احت لالاادةق على 

لدى لاخاةض لدتعة  لدضدددددسيبل . ث  عةفت لإيسلفلت لدضدددددسيبم  دالاخاةض خالل لديطةعةت لإاتةجم  للة أفى 
  لاخاةض لإيسلفلت لدضددددددددسيبم  د  تشددددددددف  ا ددددددددب  فبيسا ل  لداةتج لدلحلل ( تبذدك  إ2018-2016لدلفا ل   

 أ .%( تهذل م ال 0.90لإجلةدل إذ د  تتجةت   
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لفلت لدتل ملف  تحصدددديلهة ل  خالل لدضددددسللب تهل لإيسلفلت لدضددددسيبم  د  تصدددد  إدى لدحفتف لديصددددتى دتيس  
ضددددغطة  فبيسل  على لداةتج لدلحلل لإجلةدل دكتاهة د  ت ددددتاف ل  لداةلض لالقتصددددةفي لدذي تتدفا   بذدك تشددددف  

 لديطةعةت لالقتصةفم  لإاتةجم .
 ال  جيفل  علىم ف هذل لدلؤشددددددددس فدي مؤشلللللر نسلللللبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي: -3    

تت  ي  لديفسا  ل لالعتلةف على لدذلت ل  خالل لد دددددددددددددمطسا على ل فل الت  تحييق لال دددددددددددددتيسلس لدلةدل تلدايفي
ددلدفيت  لد ةل د د د د د د د د د د د د د د د د د تتجةت  ا ب  لد ج   البأ  خت لدلتق   بي  فتل لالتحةف لاتسبل يقست ل ةهفا لة تس أ لذ،  د

دذل يتطلب ل تيسلس ا ب  ، ( لدتل تلث  لدا ب  لدلثلى دتحييق لال تيسلس لدايفي%3إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل  
ا ددددب  لدفي  د  تكت  ا ددددب  عج  لدلتل ا  إدى لداةتج لدلحلل ل ددددةتم  تألدفي  لد ة  إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل 

، ل ج  تلدفي  لد ة إدى لداةتج لضددددددستب   ل ل فل الت لداةتج بةا دددددد ةس لدجةسي . ت ل ظ  لدلؤشددددددسلت لدلثلى د
اه دكل تت  لدلحة ظ  على ل فل الت دلاةتج إخسى  أ%( أت ب بةسا 5اهة تؤفي إدى الت لداةتج لدلحلل بل فل  إ 

 .%(3  تكت  ا ب  لد ج   ل لدلتل ا  هل  أاه يابغل إ%(  60%(  ل ظ  ا ب  في   5لدلحلل بل فل  

سا على حج  لد ج   ل لدلتل ا  ل  حيث ا دددددددبته إدى إ  لدهف  لا دددددددة دددددددل  ل فثيس ل  لدفتل هت لد دددددددمطفلة 
إجلةدل لداةتج لدلحلل لإجلةدل ا   يةفا لد ج   ل لدلتل ا  م ال تجتف خل   ل عل  لد ددمة دد  لدلةدم  بجةابيهة 

 ال دددملة لدضدددسيب ( تم ال  ل لدتقت اا ددده تاةق  لاثس لد دددلبل دل ج  على لدلتغيسلت  لالااةقم  تلاليسلفم لد دددمة ددد  
 .القتصةفم  لدكلم ل

 (8جدول  
 2018-2004الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة من  عجز الموازنة العامة إلىفائض و نسبة 

 مليون دينار عراقي

 تتلث  لديم  لة بي  لالقتلن عج  لتل ال (،4ى لدجفتل  لدجفتل ل  إعفلف لدبةحث  بةالعتلةف عل*            

 السنة
العجز أو الفائض في 

 الموازنة العامة

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج 

 لي اإلجمالي %المح

2004 1461312 53235358 2.7 

2005 9671748 73533598 .231 

2006 11561086 95587954 1.21 

2007 15291103 111455813 713. 

2008 12974985 157026061 8.3 

2009  (380368) 139330210  (0.3) 

2010 44022 171956974 02.0 

2011 20939992 217327107 9.6 

2012 76491467 254225490 5.8 

2013 (5287480) 273587529  (1.9) 

2014 21830398 258900633 8.4 

2015 (10267266) 191715791  (5.3) 

2016 )12658160) 203869832 (6.2) 

2017 5558184 225995179 0.8 

2018 25696634 251064479 10.2 



 

 

57 

 

ت  س ع لدحصدددددددةس لالقتصدددددددةفي  2003( أعالا أاه ب ف لالحتالل لالسيفل دل سلق عة  8يتضددددددد  ل  لدجفتل    
تلدذي فة  لاستضدددة  على لد سلق شدددهفت لإيسلفلت لدااطم   يةفا للحتظ  تهذا لد يةفا أفت إدى  يةفا حصددديل  

ةل  بشددددددددددددددف  أكبس ل  لد يةفا  ل لداايةت لد ةل  للة أفى إدى تحييق  ةلض لةدل  ل لدلتل ا  لإيسلفلت لد 
ةس لليت  فيا 1461312 فة  هاةك  ةلضددددددددة  بليفلس 4200 لد ةل   ل أغلب  دددددددداتلت لفا لدفسل دددددددد ،  ال عة 

ؤ دددد ددددةت لام  تت طي  أغلب للاتضددددةع لا لداةتج لدلحلل لإجلةدل على لدسغ  ل   ددددت  % ل 2.7با ددددب  
ةك  ةلض لةدل تبا ب لتبةيا  خالل هذا لاعتل  ددددددددددددددددة  هاددددددددددددف فدددددددد(  ي2008-2005ة لد اتلت ل   ددددددددأللدبلف، 
 لدددددددةدل بلغ احت فدددددددة  هادددددددةك عج   2009 ل عدددددددة   ل فمدددددددةف لإيسلفلت لدااطمددددددد ،  دددددددددددددددبدددددددبك بتذدددددددد

ى لستاةع لداايةت %( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل تيسجع ذدك إد0.3  ( لليت  فياةس تشددددددف  ا ددددددب 380368 
(  تللضدددددددة لةدم  2012،2011،2010ث  شدددددددهفت لاعتل  لدالحي   لدجةسي  تلاخاةض أ ددددددد ةس لدااط لد ةدلم ، 

فة   2013لد ة  ل على لدتتلدل ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل ، فلة  5.8، 9.6، 0.02ت دددددددددددجلت لة ا دددددددددددبته 
( 2016ت 2015   ل لاعتل   ث  عةف لد ج ،( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل1.9ديبلغ لة ا ددددددددبته   عج لهاةك 

لام  دلحةسب  لا تذدك ب دددددبب ل فمةف لداايةتل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل %( 6.2ت  %( 5.3  دمشدددددف  ا دددددب
 0.8دتشدددددددددددف  لة ا دددددددددددبته  2018ت2017لدجلةعةت لإسهةبم  آاذلك. فلة تحييت  تللض لةدم  خالل لد ةلي  

   ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل . 10.2ت
( 95ل تاةفل  إدى قةات  لإفلسا لدلةدم  تلدفي  لد ة  سق    مؤشر نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي:-4

لدذي ختل ت لسا لدلةدم  إصددددددفلس حتلالت لدخ يا  تهل تلحفا ل  أفتلت لدفي  لدحفتلم  قصدددددديسا  2004د ددددددا  
 لف م يفا لدباك لدلسف ي تمشس  علمه بةعتبةسا لاج    اتم  تاصف  اتم ( تصفسهة ت لسا لدلةدم  تتبةع  ل ل

لدتفي  لدلةدل دت لسا لدلةدم  تيت  لدت ةل  بهة فلخ  لد سلق ل  خالل عللم  عسض عطة لت لدشسل  تبةع ب  س 
خصددد  ل ي  تتطاأ بيملتهة لال دددلم  عاف لج  لال دددتحيةق تتكت  لضدددلتا  ل  قب  لدحفتل  تل  لدهف  لاهة 

لالقتسلض لدايفي دتلتي  عج  تقتل  ل لدلتل ا  لد ةل  فلة ت  لداصدددددددددد  س ددددددددددلمة بي  هت تلفي  لدحفتل  ل  
هف  إفلسا لدفي  تلإفلسا لدايفم  تلصددددددب  بةدتةدل د للة على لدحفتل  لدلجت  إدى ت ددددددةل  تلتيلم  لخسى تختلف 

 بآجةل ل تحيةقهة .

اتةج هذل لداةتج ل  إحيث يت  تلتي   ،ةتج لدلحلل لإجلةدل عالق  عضددددددددددددددتم لد الق  بي  لدفي  لد ة  تلدا إ 
  لديطةعةت لالقتصددةفم  تلاهة أت  ،خسى أتلصددةفس خةسجم  ل  تحفلت ، ةفس ذلتم  دلتحفلت لدل ددةهل   مهلصدد

حف باتف تكةديف أعبة   ددددددددددددددفلف دلفيت  ملث  أ للة يف ع  تللف ت  ،اتةج هذل لداةتجإلديطةع لدحفتلل م ددددددددددددددةه   ل 
   ل هذل لداةتج تتكت  ا ددددددددددب  لدفي  لد ة  إدى لداةتج لدلحلل  ددددددددددةه  ل اتةج ع  قستض  ددددددددددةبي  سبلة د  تلإ

ذل ت ليف إلس ملث  لشدددددفل     لاإذل  لفت ع  ذدك  إلة أ%( 60تتجةت    لة  بحيث اللإجلةدل  ل حفتف لا
  .(1  ل  لدخطساااة افت  قف تصلاة إدى لسحل  لاإفثيسل   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       
ل ثةس بةدتطبيق على حةد  لصس، بحث ليف  إدى افتا إفلسا لدفي  لد ة   –لدلؤشسلت  –لحلف عبف لدحلم  علس، لدفي  لد ة  لدلاةهم   (1 

 .9، ص2003لدليةل   ل لسف  صةد  فةل  دالقتصةف لإ اللل جةل   لا هس، لديةهسا، 
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 (9جدول  
 2018 -2004اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة من الن إلى الديون الداخليةنسبة 

 مليون دينار عراقي                                                                                                       

 
 (2018-2004) للمدة من بحاثحصاء واألإللمديرية االبيانات المنشورة على الموقع الرسمي  د علىتماباالع ةعداد الباحثإ*الجدول من            

 

لليت   ( 5925061   ددددددددددددددج  لدفي  لدفلخلل لذ ةض لدفي  لد ة  لدفلخلللاخا (9يالحظ ل  ل طمةت لدجفتل  
داةتج لدلحلل فا دددب  ل  لث  تلصددد  لاخاةضددده  ،2004لداةتج لدلحلل لإجلةدل عة  %( ل  11.1فياةس با دددب   

خالل %( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل  1.5  ا دددب  دددج  فلة ، ( 2014-2005خالل لاعتل  لدتةدم   لإجلةدل 
تم  ى ذدك بشدددف  أ دددة دددل لدى لستاةع أ ددد ةس لدااط لدخة  للة ، 2013عة   تهل لفاى ا دددب  خالل لفا لدفسل ددد  

ل ددددتخفل  ج   لاهة  ل إطاة  ج   فبيس ل  لدفي  لد ة  لدفلخلل ،  أفى لدى حفتث طاسا  ل لإيسلفلت لدااطم  ت 
ذدك دمن ب ددددددبب لاخاةض لدفيت  لدلحلم  إالة فة  ت ( 2018-2015خالل لاعتل   لالستاةع  ت لدا ددددددبث  عةتف
  2016 ل عة   فةات أعلى ا دددددددددب  دلفيت  لدى لداةتج لدلحلل لالجلةدلل فمةف لداةتج لدلحلل لإجلةدل لذ  ب دددددددددبب

تذدك ب دددبب لدظست  لالام  لدصددد ب  لدتل عةاهة لد سلق  ل تلك %( ل  لداةتج لدلحلل لإجلةدل 23.2  حتلدلب
تلدتل ت  تحفيفهة ت ية  يتجةت  لدحفتف لالا  دا ددددددددددددددب  لدفي  لد ة  إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدلال تهت لة لداتسا 

لدحف  ضدددددددل لدا دددددددب   أي ل  ،لا  دلفي  لد ة  %( طبية  دلا دددددددب  ل 60  تهل 1992دل ةهفا  لة دددددددتسيخت( عة  
 .فختل لدفتد   ل ل ل  لدلفيتام  عف  م ف لؤشسل على تهذل لدليسس 

 الداخلي العام الدين السنة
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

تج إلى النا الداخلي لعاما الديننسبة 

 محلي اإلجمالي %لا

2004 5925061 53235358 11.1 

2005 6255578 73533598 8.5 

2006 5307008 95587954 5.6 

2007 4855324 111455813 4.4 

2008 4455569 157026061 2.8 

2009 8434049 139330210 6.0 

2010 9180806 171956974 5.3 

2011 7446859 107217327 3.4 

2012 6547519 254225490 2.6 

2013 4255549  273587529 1.5 

2014 9520019 258900633 4.0 

2015 32142805 191715791 16.7 

2016 47362251 203869832 23.2 

2017 47678796 225995179 21.9 

2018 41822918 251064479 16.6 



 

 

59 

 

إ  خفل  لدفي  لد ة  أصدددددبحت تلث  عبلة  إضدددددة مة  على لدلتل ا  لد ةل  تهت لة يتدف لدضدددددغتط على  ددددد س لداةلفا 
تبةدتةدل تصب  لد مة   لدايفم  تةب   دل مة   لدلةدم  لال لل تلدحيميل تل  ث  يؤثس  لبة  على لدالت لالقتصةفي 

 .(1  تهت لة ميل  ل   ةعلم  تلك لد مة  

للة بةدا ددب  دلؤشددس لدفي  لدخةسجل تا ددبته لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل تلدذي مشدديس لدى لفى قفسا لدحفتل  على 
ك فتاه لستبطة بةدلتغيس لدسلم دددددددددددل لدذي هت تحل  أعبة  لدلفيتام  لدخةسجم  تلفى ل دددددددددددتلسلسيتهة على لالدت ل  بذد

فتد ، بذدك يؤفي ت ليف حج  هذا لدفيت  فتسل  ايلداةتج لدلحلل لإجلةدل لدذي ملث  لديتا لالقتصدددددةفم  لدسلم دددددم  
. تل  خالل طةعه دتألي  لالدت للةت لدخةسجم فبيسل  ل تخامض لداةتج لدلحلل لإجلةدل ل  خالل لة يت  ل ددددددددددددددتي

لدى لداةتج لدلحلل  لدخةسجل لد ة  ا ددددددب  لدفي  ة  تفسيجمة   للاخاةضددددددل  هاةك فاةا ملف  لالحظ  ( أ10  لدجفتل
 2013 ل عة  %  (25.0بيالة لاخاضت لدا ب  لدى   2004%  ل عة   (34.9   دددددددددددددددةدل لذ فةات ا بددددددددددلإجل

لدذي ميضل بإعاة   2005 ( لع صافتق لدايف لدفتدل  ل عة SDRتذدك ب بب تتقمع لد سلق تستيبةت لدل ةافا  
لذ يبي  هذل لدلؤشدددددددددددس بة دددددددددددتطةع  لدحفتل  لد سلقم  لإماة  بةدت للةتهة لدلةدم   بةسين،لد سلق ل  فيت  فتل اةفي 

  . ةفللايهلتجةا 
 

 (10جدول  
 2018 -2004الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من  إلى الديون الخارجيةنسبة 
 مليون دوالر امريكي                                                                                                

 السنة
 

 الخارجي العام الدين
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية
نسبة الدين الخارجي الى 

 الناتج المحلي اإلجمالي %

2004 1280259 36638.2 34.9 
2005 103865 50056.9 207.5 

2006 88884 65158.8 136.4 

2007 88060 88809.4 99.2 
2008 104791 131622.9 79.6 

2009 76503 111659.9 68.5 

2010 57026 142814.7 39.9 

2011 61267 191176.9 32.0 
2012 57706 215837.9 26.7 

2013 58719 234637.7 25.0 

2014 57347 222041.7 25.8 
2015 57639 21.21644 35.1 

 

  (2015-2004) واتللسن ،بحاثواأل االحصاء المنشورة على الموقع الرسمي لمديريةبيانات ال -على: باالعتماد  ةعداد الباحثإالجدول من 
 الصفحة. أسفلوالمصدر المذكور 

  ناتا المحلي اإلجمالي ل اية لديوى النارجية الى ال بة ا يانات لألعوام الالحقة لعدم الحصااااااول على  2015تم اعتماد احتسااااااااا نساااااا الب
 (.2018و2017و2016)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمد صالح حسن كاظم ، متطلبات تحقيق التوازن المالي في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، العدد ا (1)

 401، ص  2018( لسنة 24( المجلد)108)
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 -االستنتاجات: أوال / 

لدلتل ا   لتل ا  لدباتف( لدتل تهت  بةدلفخالت  يط تتتجةه   بإعفلفلعتلةف لد سلق على لا لتب لدتيليفي ل   (1 
تيفله  لدتحفلت لدحفتلم  ل   لع تخفلةت ال يا ج  لع لد يةفلت  ل حج  لالااةق لد ة  دلفتد  تال م تجيب  لة

تم  ى  لاخسى،ت فف لا ةديب لدحفيث  لدلتب    ل لعفلف لدلتل اةت  ل لدفتل دلتطتسلت لدحةصل  على لدسغ  ل  
لد بب لا ة ل  ل عف  لاتيةل لد سلق لدى لتل ا  لافل  تغيسهة ل  أاتلع لدلتل اةت هت لستاةع تكةديف تطبميهة 

 .اتيج  د ف  تت س لدكتلفس لداام  لدال ل  دذدك 
 م تلف على لدجةاب لدلحة بل تهت تطةبق لإيسلفلت لع لداايةت تال د سلق ل للدلتل ا  لد ةل  لعفلف ل   (2 

 لدلاتج،يتضل  لدجةاب لالقتصةفي لاهة تهت ت ظم  لإيسلفلت ل  خالل تتجمه لداايةت احت لالااةق لال تثلةسي 
لد يةفا تهذل ااهة طسيي   سي   ت هل ، تل  ف  لة مطس  هت بةتجةا دللتل ا  لتبةع طسيي  لدتيفيس لالدل فلة يت  

 يفل على عف  لدتحفيف لدفقيق تلدلفستن دبسللج لالااةق لد ة .

ت تلف لدلتل ا   ل لد سلق بشف  فبيس تل ة ل على لإيسلفلت لدااطم  تهل لدتل تحفف همف  لإيسلفلت   (3 
   ل %( لدى لجلةدل لإيسلفلت لد ةل94( لتت ط ا ب  ليفلسهة  2018-2004لد ةل ، لذ شفلت خالل لداتسا  

 ظ  تسلجع أهلم  لإيسلفلت لاخسى ال ملة لدضسيبم  لاهة.

يتض  تجتف خل  بايتي  ل تخصمصةت لدلتل ا  لد ةل  تذدك ب بب لدتاةتت لدكبيس بي  ا ب تت يع اايةت   (2 
 ع  لداايةت لال تثلةسي  (2018-2004س خالل  تسا لدفسل    لدلتل ا  لذ ل  لداايةت لدتشغيلم  شفلت لدا ب  لاكب

تهذل لدتاةتت بةدحيمي  تشتسك  مه ل ببةت تعتلل  حيميم  تلخسى ظةهسي  تتلث  ب يةفا لالااةق لد  فسي تلدتسه  
 تلالجتس.تت ليف لدستلتب  لالفلسي  ل لدفتد 

دتحييق أهفل هة لدلاشتفا سلفم ( د  تك  بل تتى لدكاة ا ل  لدلتل ا  لد ةل  تل  خالل  مة تيهة  لالااةقم  تلالي  (3 
ب لدخل  لدهمفلل لدلتجتف  ل ف  ل  جةابل لدلتل ا  لداايةت تلاليسلفلت تتتجمه لالااةق احت لالااةق لدتشغيلل ب ب

 .لالاتةجم  لالقتصةفم  يؤفي لدى لداهتض بتلقع لديطةعةت تلهلةل لالااةق لال تثلةسي لدذي  لدستلتب تلاجتس(
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 -التوصيات: ثانيا / 

 ةديب لدحفيث   ل لعفلف لدلتل ا  لد ةل  بلة مضل  لدتخصص لدكات  دللتلسف أحف لايجب لالاتيةل لدى  (1 
بلة  لاهج لإفلسا بةاهفل  بإفخةلتذدك لتبةع لدلاهج لد للل عاف لعفلف تتيفيس لدلتل ا  لد ةل   تلحةتد  لدلةدم ،

 دلفتد .تحييق لهفل  لد مة   لالقتصةفم  د مضل  تت يس لدليتلةت لال ة م 
فت  لعفلف لدلتل ا  ضل  لهفل  لدخطط لدخل م  تلدطتيل  لدتالتم  تال تكت  لااصل  عاهة فلة البف أ  م (2 

 هت لدحةل لال  فتاهة ت ف لدخط  لدتاايذم  دتلك لدخطط.
تت مع قةعفته لإاتةجم  تذدك ل  لد ل  على همف  لالقتصةف لد سلقل ت  ل ةدج  لدخل  لدهمفلل لدحةص   ل (3 

ل  لج   لد سلع  تلدصاةع  تلد مةح ( تلداهتض بهة تذدك لإاتةجم  ت لالقتصةفم  خالل تطتيس تلقع لديطةعة
تبلة  لقتصةف لتاتع تصب   مه لديطةعةت لالقتصةفم  غيس لدااطم  لصفس له   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل  تاتمع
 .ال ملة ل  خالل تضع خطط على لاللفي  لدلتت ط تلدطتي لداةتج لدلحلل لإجلةدل يالل 

تيييف لالااةق غيس ضبط لالااةق أي قةدج  لدخل  لدهمفلل  ل باتف لالااةق لد ة  ل  خالل لد ل  على ل  (4 
لدذي يت  ع  طسيق لخضةع لالااةق لدى ل ةييس لدجفتى لالقتصةفم  لالااةق لال تثلةسي دصةد  لدكلةدلق  لدضستسي 

على لسلقب  تاايذ  أكثسدتاايذ تلضاة    ةدم  تل تخفل  أفتلت لدضبط لدلتل ال لدلتلثل   ل لدفق   ل لدتيفيس تل
 لد شتللل.لدلتل ا  لد ةل  تتحف ل  لالااةق 

ل ةدج  لدخل  لدهمفلل لدحةص   ل باتف لإيسلفلت لد ةل   ل لد سلق ل  خالل تاتمع لصةفس لإيسلفلت   (5 
جةف لدمةت فقمي  ع  طسيق إيلااظل  لدضسيبم  ت ية ا ن لتطتسا تحفيث   لصال غيس لدااطم  ع  طسيق 

 تلجتلةعم .ديمة هة تلحفة  لدسقةب  عليهة تتسشيف لإعاة لت لدضسيبم  تلدجبةلم  ت ق أ ن لقتصةفم  ت ام  
لال تاةفا ل  تجةسب تطتيس لإيسلفلت لدلتأتم  ل  لدكلةسك فتاهة ت  ف لصفسل  هةلة  دتيسلفلت ت لد ل  على  (6 

 تللض لإيسلفلت لدكلسفم  تلاليسلفلت لاخسى ل   تلتيله  ي يت  لدفتل لاخسى تلد ل  على لاشة  صافتقة  مةف
 أي لدت تسلت لدلةدم  لداةتج  عاف لستاةع أ  ةس  تللض أ  ةس لدااط غيس لدااطم   ل حةل تحييهة بةإضة   لدى 

 لدصفلةت لدتل للف  ل  يت سض دهة لالقتصةف إثسل   تبلة يؤفي لدى لدتخايفلدااط ع  لة هت لخطط دهة( 
 .عةدلمة لد سلقل اتيج  دتيلبةت   س لدصس 
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 -المصادر: 
 أوال : المصادر العربية

لحلف خلمن عبف لد  ي  أبت  عيتس، فتس لإيسلفلت لدلحلم   ل تلتي  لدلتل ا  لد ةل  دل لط  لدال طيام  لفخ  ت  ي   .1
، ق   لالقتصةف، فلم  لالقتصةف تلد لت  ( س ةد  لةج تيس2010 - 2000لإيسلفلت لدلحلم  دتغطم  عج  لدلتل ا   

 .2012لإفلسي ، جةل   لا هس، 
لتطلبةت تحييق لدتتل   لدلةدل  ل لد سلق، بحث لاشتس  ل لجل  لد لت  لالقتصةفم   فةظ ،لحلف صةد  ح    .2

 .2018( د ا  24 لدلجلف ( 108لد فف      تلإفلسي ،  
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 تحليل أثر االلتزام بمتطلبات السيولة وفق معايير بازل
 الثالثة في الربحية المصرفية لعينة من المصارف العراقية 

 
 اعداد:  احمد عبد الوهاب عبد الشافي / مالحظ

    مالحظنور هشام إبراهيم / معاون         
           دائرة مراقبة الصيرفة            

 
 المستخلص

 
التي تعد المعيار األساس ، و  األرباحكبر قدر ممكن من أتحقيق  إلىية قليدتسعى المصارف الت     

تلك المصارف أن تحتفظ بسيولة  إدارات، وفي ذات الوقت فأنه يتوجب على اإلدارةلقياس مدى كفاءة 
نقدية ال تقل عن الحدود الدنيا الواردة في التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المتمثلة بالبنوك 

ن االحتفاظ إ، فضاًل عن ذلك فالثالثة بازل ةفي اتفاقي إقرارهوفق ما يتم  هاإصدار المركزية، والتي يتم 
مواجهة سحوبات المودعين وتلبية طلبات الزبائن في أي وقت، ن المصارف من بسيولة نقدية يمك  

 األمر الذي يساهم في تعزيز ثقة كل من المقترضين والمودعين وحملة األسهم.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث قام الباحثان في الجانب النظري للبحث باستعراض محاور     

س الخاص بالسيولة، والتطرق إلى أهم المؤشرات اتفاقية بازل الثالثة، مع التركيز على المحور الخام
المستخدمة في قياس الربحية المصرفية، أما في الجانب العملي للبحث فقد تم تحليل البيانات المالية 

 .ولسلسلة زمنية امتدت لست سنوات ،مصرفاً للمصارف مجتمع البحث، والبالغة عددها ستة عشر 
عدم أكدت نتائج التحليل المالي  أن ،منهامجموعة من االستنتاجات،  وتوصل الباحثان إلى      

في )توجد عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة من جهة،  تينالبحث األولى المتمثل تيتحقق فرضي
)توجد عالقة طردية بين نسبة صافي  وونسبتي العائد على الموجودات، والعائد على حق الملكية(، 

 ن جهة، ونسبتي العائد على الموجودات، والعائد على حق الملكية(.التمويل المستقر م
يتوجب على المصارف العمل على تنويع مصادر ها، الباحثان بجملة توصيات، من كما أوصى      

الفوائد( من خالل القيام بزيادة عمليات  إيراداتاألساسية ) اإليراداتوزيادة االعتماد على  اإليرادات
المتحققة  اإليراداتباعتبارها الهدف الرئيس لنشأة المصارف، وعدم االعتماد على  منح االئتمانات

  .األساسيةمن األنشطة غير 
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Abstract 

 

     Commercial banks seek to achieve the largest possible amount of profits, 

which in turn is the main standard for measuring the efficiency of 

management. Moreover, at the same time it is necessary on the management 

of those banks to maintain cash liquidity that is not less than the minimum 

limits mentioned in the instructions issued by the supervisory authorities 

represented by the central banks, which approved by Basel standards. 

Addition to that, maintaining cash liquidity enables banks to face depositors 

’withdrawals and customers demands at any time, which contributes to 

enhancing the confidence of borrowers, depositors and shareholders.  

 

     In order to achieve the objectives of the research, the researchers, in the 

theoretical side of the research, reviewed the items of the Basel III standards, 

with a focus on the fifth items of liquidity, and explained the most important 

indicators used in measuring bank profitability. While in the practical aspect, 

the financial statements of the sixteen banks in the research field were 

analyzed for period spanning six years. 

The researchers reached a set of conclusions, among which, the results of the 

financial analysis confirmed that the first two hypotheses of the research 

were not fulfilled. (There is an inverse relationship between the LCR and the 

ROA, ROE ratios), and (there is a direct relationship between NFSR, and 

ROA, ROE ratios). 

      The two researchers also recommended a set of recommendations, 

including that banks should work to diversify sources of revenue and 

increase reliance on basic revenues (interest income) by increasing the 

process of granting credit as the main goal of the establishment of banks, and 

not relying on revenues generated from non-essential activities. 
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 المقدمة

بعد األزمة المالية العالمية في  السيماعرفت الرقابة المصرفية اهتمامًا كبيرًا بمخاطر السيولة،      
، والتي كان من أهم دروسها هو أن إدارة مخاطر السيولة المصرفية جزء مكمل للتنظيم 2008سنة 

االحترازي المتعلق بالمالءة، فضاًل عن ضرورة توافر إدارة جيدة للسيولة بشكل يسمح للمصارف من 
 مشاكل.ال بأقل قدر ممكن منممارسة دورها في عملية الوساطة 

ومن أجل ضمان استقرار الصناعة المصرفية بشكل خاص، والنظم المالية بشكل عام، انبثقت      
باطها من نالتي تم استيدة، والمعايير الجد اإلجراءاتاتفاقية بازل الثالثة، والتي تضم مجموعة من 

لجنة بازل بلورة معيار  محاولةالمالية العالمية، ومن أهم هذه المعايير  األزمةالدروس المستخلصة من 
 ي للسيولة.دول

             ، األولى هي نسبة تغطية السيولة جديدتين وفي هذا الشأن اقترحت اللجنة اعتماد نسبتين     
(Liquidity Coverage Ratio وتهدف إلى تعزيز السيولة قصيرة األجل والتأكد من احتفاظ ،)

تحويلها إلى نقد بسرعة ودون خسارة، وتمكن المصارف المصارف بموجودات ذات جودة عالية يمكن 
خالل حدوث أي أزمة، والثانية هي نسبة صافي التمويل  اً يوم 30من االستمرار في عملها لمدة 

 ة، وتهدف إلى توفر مصادر تمويل مستقرة ألنشط(Net Stable Funding Ratio) المستقر
 .المصارف

بازل طار النظري لنسب السيولة الصادرة بموجب اتفاقية وقد سعى هذا البحث إلى دراسة اإل     
III ،هدف الربحية هو أن  السيماومعرفة العالقة بين هذين المتغيرين، ، ونسب الربحية المصرفية

، أما هدفي السيولة واألمان فتسعى المصارف وومالك اإلداراتالهدف األساسي الذي تسعى إليه 
أقسام، تناول القسم  ةتحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى ثالث ولغرضإليهما التشريعات الرقابية، 

األول منهجية البحث، وتناول القسم الثاني الجانب النظري للبحث، بينما تناول القسم الثالث الجانب 
 االستنتاجات والتوصيات.الذي تضمن بدوره في القسم الرابع،  العملي للبحث، وأنهى الباحثان بحثهما
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 البحث يةمنهج 1
 مشكلة البحث 1.1

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثالثة أهداف، يتمثل الهدف األول بالربحية، وهو أحد        
والمستثمرين وحاملي األسهم، ويعد هذا الهدف المعيار األساسي لمدى كفاءة  اإلدارةهتمامات ا أبرز 
ودعين مجابهة طلبات سحب الم ، أما الهدف الثاني فهو السيولة، وذلك لكي تتمكن مناإلدارة

، أما الهدف الثالث لإلفالسيعرض المصارف بأن ؛ ألن مجرد إشاعة عدم توفر سيولة كفيل لودائعهم
من هذا  خسائرفهو األمان، إذ ال يمكن للمصارف أن تستوعب خسائر تزيد عن رؤوس أموالها، فأي 

المصارف بشدة إلى توفير أكبر  إداراتلذا تسعى ؛ التهام جزء من أموال المودعين تؤدي إلىالنوع 
 قدر من األمان للمودعين من خالل تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة.

بين األهداف الثالثة السابقة، وهو ما يمثل  اً واضح اً وفي ضوء ما تقدم يبدو أن هناك تعارض       
 -اآلتي: البحث من خالل التساؤل  فأنه يمكن صياغة مشكلةوعليه المصرفية،  لإلدارةمشكلة 

كيف تتمكن المصارف من تحقيق معدالت ربحية مقبولة في ظل احتفاظها بموجودات نقدية           
 إداراتشرافية ال من قبل ال تقل عن حدود معينة، وتكون هذه الحدود موضوعة من قبل السلطات اإل

 المصارف نفسها؟
المصارف التقليدية  أثر التزامتأتي أهمية البحث من خالل التعرف على  -البحث: أهمية  1.2

في ربحية تلك  العاملة في القطاع المصرفي بمتطلبات السيولة الصادرة عن بازل الثالثة
المصارف، من خالل تحليل البيانات المالية للمصارف عينة البحث، ومقارنة نسب الربحية 

 السيولة المحددة، وبعد االلتزام بها. لهذه المصارف قبل االلتزام بنسب
  -اآلتية: يسعى البحث إلى تحقيق األهداف  -: البحثأهداف  1.3

، للمصارف التجارية (NSFRصافي التمويل المستقر )و  (LCRنسبتي تغطية السيولة ) قياس 1.3.1
 .العراقية

 (ROA&ROE، ومؤشرات الربحية )(LCR&NSFR) نسب السيولةالعالقة بين تحليل  1.3.2

، ومدى أثر IIIبيان مدى أهمية التزام المصارف بنسبتي السيولة الصادرتين عن اتفاقية بازل  1.3.3
هذا االلتزام في ربحية تلك المصارف، من خالل تحليل البيانات المالية للمصارف عينة 
البحث، ومقارنة نسب الربحية لهذه المصارف قبل االلتزام بنسب السيولة المحددة، وبعد 

 .االلتزام بها

 فرضيات البحث 1.4
، ونسبتي العائد على الموجودات (LCRتوجد عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة ) 1.4.1

(ROA( والعائد على حق الملكية ،)ROE.) 
، ونسبتي العائد على (NSFRتوجد عالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر ) 1.4.2

 (.ROE(، والعائد على حق الملكية )ROAالموجودات )
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 النظري للبحثالجانب  2
 لجنة بازل ومقرراتها 2.1

 نشأة لجنة بازل 2.1.1
وتشكلت من مجموعة الدول  1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام       

(، وقد 252:2013بنك التسويات الدولية بمدينة بازل )عبد الحميد، إشرافالصناعية العشرة تحت 
لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظيمات واإلشراف والرقابة المصرفية وقد تكونت من ممثلين  تشكلت

، اليابان، هولندا، السويد، إيطالياعن مجموعة العشر وهي )بلجيكا، وكندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، 
تهم في مقر اجتماع( الذين يعقدون ااألمريكيةسويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبرج، والواليات المتحدة 

(، وقد أنشئت اللجنة لتعزيز االستقرار المالي من خالل 19:2012،بنك التسويات الدولي )الحسيناوي 
المصرفي في جميع أنحاء العالم، والعمل كمنتدى للتعاون المنتظم بين الدول  اإلشرافتحسين نوعية 

، وعقدت 1975باط/ فبراير األعضاء في المسائل المصرفية، وعقد االجتماع األول للجنة في ش
 .(57:2019لسنة منذ ذلك الحين )السعبري،االجتماعات بانتظام ثالث أو أربع مرات في ا

  3بازل  -اإلطار التنظيمي العالمي الجديد للمصارف 2.1.2
إعادة النظر في القوانين والقواعد الدولية التي بتفكير الإلى  2008المالية عام  األزمةأدى وقوع      

( وبهدف تحقيق االستقرار المالي على المدى 2المصارف، والتي تعرف باسم قواعد )بازل تنظم عمل
يهدف  ، الذي(3االتفاق على نص أطلق عليه )بازل  2011تم في سبتمبر  ،الطويل، وتحقيق النمو

 3(، وبازل 186:2014تعزيز صالبة المصارف في حالة نشوب أزمة مالية )خميس، العزاوي، إلى
ن مجموعة شاملة من التدابير اإلصالحية التي طورتها لجنة بازل للرقابة على المصارف، هي عبارة ع

دارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتهدف هذه التدابير  اآلتي )اتحاد  إلىلتعزيز اإلشراف وا 
  :(15:2012المصارف العربية،

الضغوطات المالية تحسين قدرة القطاع المصرفي على احتواء الصدمات الناتجة عن   2.1.2.1
واالقتصادية، وتخفيض مخاطر انعكاس ضغوطات القطاع المالي على القطاع االقتصادي 

 .الحقيقي
 .مةوالحكو تحسين إدارة المخاطر   2.1.2.2
  تعزيز الشفافية واإلفصاح في المصارف  2.1.2.3

 ،(االحتراز الجزئي)هدف التنظيم على مستوى المصرف تست 3وبذلك نجد أن محاور اتفاقية بازل     
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مما يساعد على زيادة صمود المصارف في فترات الضغط، واالحتراز الكلي أو ما يسمى بمخاطر 
 (.61:2013،)الربيعيالنظام الواسع، ويمكن أن يتم هذا االحتراز عبر القطاع المصرفي 

 IIIمحاور اتفاقية بازل  2.1.3
إن اتفاقية بازل الثالثة جاءت لتعزيز متانة وصالبة النظام المصرفي الذي عرف العالم مدى      

تفاقية من خمسة محاور رئيسة من ، فجاء نص اال2008مالية العالمية هشاشته عقب األزمة ال
 -هي: شأنها أن تعزز سالمة النظام المصرفي، وهذه المحاور 

المصارف،  أموالنص علــى تحســين نوعيــة وبنيــة وشــفافية قاعــدة رؤوس المحور األول: يــ 2.1.3.1
وتجعــل مفهــوم رأس المــال األساسـي مقتصـر علـى رأس المـال المكتتـب بـه واألربـاح غـير 
الموزعـة مـن جهـة مضـافا إليهـا أدوات رأس المـال غـير المشروطة بعوائد وغير المقيدة 

ا رأس المال بتاريخ استحقاق، أي األدوات القادرة علـى اسـتيعاب الخسـائر فـور حـدوثها، أمـ
المساند فقد يقتصر بـدوره علـى أدوات رأس المـال المقيـدة لخمـس سـنوات علـى األقـل والقابلـة 
لتحمـل الخسـائر قبـل الودائـع أو قبـل أيـة مطلوبـات للغـير علـى المصرف 

 (.47:2015)غانية،
ت المقترضة هذا المحور على تغطية مخاطر الجهافي المحور الثاني: تشدد لجنة بازل  2.1.3.2

المقابلة والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك تغطية الخسائر 
الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات المالية على ضوء تقلبات أسعارها في السوق من خالل 
تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية )داود، 

 (.277:2017جدوع،
بأنه نسبة الرافعة المالية وقد تم تحديدها  إضافةالمحور الثالث: يتمثل المحور الثالث في  2.1.3.3

 أن%، خصوصًا 3 أكبر أو تساوي يجب على المصارف أن تحتفظ بنسبة رافعة مالية 
رأس المال  المالية قد كشفت عن أن نسبة الرافعة المالية لبعض المصارف تجاوز األزمة
بير في منح رد على التوسع الكال، وان الهدف من هذه النسبة الجديدة هو مرة 50 بمقدار

 (.49:2017االئتمان )محبوبة،
المحـــــــور الرابـــــــع: يتنـــــــاول هـــــــذا المحـــــــور الجوانـــــــب المتعلقـــــــة بتغطيـــــــة مخـــــــاطر الجهـــــــات  2.1.3.4

ـــــــي  المقترضـــــــة ومعالجـــــــة بعـــــــض القضـــــــايا الخاصـــــــة بهـــــــا ومنهـــــــا المخـــــــاطر الماديـــــــة الت
متقابلــــــة أداء نشـــــاطه بمـــــا فيهـــــا مخـــــاطر األطـــــراف ال أثنـــــاءبالمصـــــرف تلحـــــق  أنيمكـــــن 

 3(، فضــــاًل عـــــن ذلــــك ألزمـــــت بـــــازل 55:2018)مصـــــبح، الماليـــــة فــــي عقـــــود المشــــتقات
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وقيــــــاس  طر الطــــــرف المقابــــــلاخــــــمضــــــغط  بــــــارالمصــــــارف بوضــــــع برنــــــامج شــــــامل الخت
 أثـــــر مثـــــل هـــــذا االنكشـــــاف علـــــى مجموعـــــة المؤشـــــرات الماليـــــة للمصـــــرف وخاصـــــة مـــــدى

 (.52:2015بو سلمى،أ) كفاية رأس المال والربحية
يعود المحور الخامس لمسألة السيولة والتي تبين أثناء األزمة المالية العالمية المحور الخامس:  2.1.3.4.1

هذا المحور محاولة بلورة معيار  تضمن إذمدى أهميتها لعمل النظام المالي واألسواق بكاملها، 
لجنة بازل من خالل إبداء رغبتها في الوصول إلى معيار هذا الشيء كرسته و لسيولة، عالمي ل

وتعرف بنسبة ، األولى للمدى القصير جديدتين عالمي للسيولة، حيث اقترحت اعتماد نسبتين
والثانية للمدى المتوسط والطويل وتعرف بنسبة صافي التمويل  (،LCR) تغطية السيولة

 المركزي العراقي الزم البنك، وقد (277سابق: جدوع مصدر)داود،   (NSFR)المستقر
)ضوابط  1/1/2017المصارف بتطبيق نسب السيولة حسب مقررات بازل الثالثة ابتداء من 

الصادرة عن البنك المركزي  3احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل 
 -(:5:2017،العراقي

 تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر  ي معيار  2.1.4

دراسة العالقة بين النسبتين الواردتين في هذا المحور ونسب  بما أن هذا البحث يستهدف     
 :الربحية لذا سيتم التطرق إلى هذه النسب الواردة في هذا المحور بالتفصيل وكاآلتي

 (LCR)نسبة تغطية السيولة  2.1.4.1

تهدف هذه النسبة إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة على المدى القصير وذلك من خالل التأكد  2.1.4.1.1
من الموجودات السائلة عالية الجودة غير المرهونة والتي  المصارف بمخزون كاف  من احتفاظ 

يمكن تحويلها بسهولة وبسرعة إلى نقد لتلبية احتياجاته من السيولة ضمن سيناريوهات ضغط 
(، وتتكون 4:2020الصادرة عن البنك المركزي االردني، 5يومًا )تعليمات رقم  30لمدة 

من البسط ويشمل الموجودات السائلة  LCRالصيغة العامة الحتساب نسبة تغطية السيولة 
يتم احتساب و يومًا،  30عالية الجودة، والمقام والذي يتضمن صافي التدفقات الخارجة خالل

)ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  األتيةنسبة تغطية السيولة وفق الصيغة 
 -(:5:2017رة عن البنك المركزي العراقي،الصاد 3
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قيمة الموجودات السائلة عالية الجودة=نسبة تغطية السيولة
صافي التدفقات  النقدية الخارجة خالل𝟑𝟎 يوماً   
 ≤ 100 

فقرات مختارة من الموجودات  يتكون بسط النسبة من -كونات بسط النسبة:م 2.1.4.1.2
(، ويتم تصنيف الموجودات إلى قسمين، األول يسمى بأصول 259:2020)الشماع،

%، والقسم الثاني هو أصول المستوى الثاني 100المستوى األول ويعطى معامل ترجيح 
الموجودات عالية  أجمالي% من 40)أ+ب(، ويطبق على هذه الموجودات حد أقصى 

المستوى الثاني )ب( % للمستوى الثاني )أ(، ويعطى 85ترجيحية  اً الجودة، وتعطى أوزان
الموجودات  أجمالي% من 15%، ويطبق حد أقصى على هذه الفئة 50وزن ترجيحي 

الصادرة عن البنك  3عالية الجودة )ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل 
 ، مصدر سابق(. 7المركزي العراقي،

مجموعة من التدفقات النقدية الصافية الخارجة للوفاء  عبارة عن -النسبة: مكونات مقام  2.1.4.1.3
مصدر  :259( يومًا القادمة المقام للترجيح )الشماع، 30بمتطلبات محتملة السداد لمدة )

     األتية سابق(، ويتم استخراج التدفقات النقدية الصافية الخارجة من خالل المعادلة
(BIS, The LCR,2013:20:)- 

التدفقات النقدية الخارجة  أجمالييومًا=  30على مدى دية الخارجة صافي التدفقات النق
% 75أو  ،التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة أجماليالمتوقعة مطروحًا منه القيمة األدنى )

 .التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة( أجماليمن 
يتعين توافر عدد من الخصائص في أصول  -الجودة: الموجودات العالية  خصائص 2.1.4.1.4

 يتم االعتماد بها كأصول سائلة عالية الجودة، ويمكن تقسيم تلك الخصائص كيالمصرف 

 :أتيإلى ثالث مجموعات رئيسة كما ي

هذه  تقييمتتمثل هذه الخصائص في انخفاض المخاطر، وسهولة خصائص أساسية:  2.1.4.1.4.1
الموجودات ومصداقيته، وانخفاض درجة االرتباط بموجودات خطرة، وأن تكون هذه 

 الموجودات مدرجة في سوق أوراق مالية متطور ومعترف بها.
تتمثل في أن تكون هذه الموجودات مدرجة في أسواق مالية خصائص تتعلق بالسوق:  2.1.4.1.4.2

ضة، وأن يتم اقتناء نشطة وكبيرة، وأن تكون معدالت تذبذب أسعار الموجودات منخف
ية ذات التصنيف االئتماني المالية الحكوم كاألدواتعالية الموجودات بناًء على جودتها ال

مخاطر السيولة الصادرة عن البنك المركزي  بإدارة)التعليمات الرقابية الخاصة المرتفع 
 (.6:2016،المصري 
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خلوها  أيخصائص تشغيلية: تتمثل في أن تكون هذه الموجودات السائلة غير مرهونة،  2.1.4.1.4.3
 إلىتؤثر على مقدرة المصرف في تحويلها  أخرى قيود  أورقابية  أوقيود قانونية  أيمن 
تكون خالية من صفة تغطية التكاليف التشغيلية )كالرواتب  أنبيعها، كذلك يجب  أونقد 

المسؤولة عن  اإلدارةهذه الموجودات السائلة تحت تصرف  مثاًل(، كما يجب أن تكون 
الصالحية الكافية والمقدرة لتسييلها  اإلدارةالسيولة في المصرف، بحيث تكون لهذه 

الصادرة عن البنك المركزي  3)ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل 
 (.5:سابق العراقي مصدر

 

يجب على المصارف  -: 3الجدول الزمني لاللتزام بنسبة تغطية السيولة الصادر عن بازل  2.1.4.1.5
على وفق الجدول الزمني المحدد  األدنىااللتزام بالحد  تطبيق نسبة تغطية السيولة عند
  -(: BIS, The LCR,2013:20)أدناه 

المصارفنسبة تغطية السيولة من تطبيق الجدول الزمني ل (1جدول )  
ي 
كانون الثان 
2015 

ي 
كانون الثان 

1620  
ي 
كانون الثان 

1720  
ي 
كانون الثان 
2018 

ي 
كانون الثان 
2019 

60% 70% 80% 90%  100%  

 (Net Stable Funding Ratioنسبة صافي التمويل المستقر ) 2.1.4.2
يمكن تعريف معيار صافي التمويل المستقر على أنه مبلغ التمويل المتاح مقسومًا على  2.1.4.2.1

 ,BIS)% 100مبلغ التمويل المستقر المطلوب، ويجب أن تكون هذه النسبة مساوية لـ 
The NSFR,2014:2 ويهدف هذا المعيار إلى الرقابة على سيولة المصرف للتأكد ،)

ر يتضمن كل من التمويل ياهذا المع أنلة، حيث من احتفاظها بمستوى كاف من السيو 
الذاتية المتمثلة  األموالالمتاحة للمصرف بشقيها ) األموالالمستقر المتاح وهو ما يعني 

للغير( من أجل  األخرى الخارجية المتمثلة بالودائع والمطلوبات  واألموالبحقوق الملكية 
تمشية مهام نشاطه المصرفي، وكذلك يتضمن هذا المعيار التمويل المستقر المطلوب 
وهو ما يتوقع أن يحتاجه المصرف من تمويل لتلبية حاجة جانب الموجودات في قائمة 

ج الميزانية بالتمويل ار شمول البنود خ إلى إضافةات، المركز المالي من استثمارات وائتمان
وفق معامالت تمويل معينة، ويتم احتساب نسبة صافي  أيضاالمستقر المتاح والمطلوب 

)ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  األتيةالتمويل المستقر وفق الصيغة 
 (.15:سابق مصدرالعراقي، الصادرة عن البنك المركزي  3
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التمويل المستقر المتاح=نسبة صافي التمويل المستقر
التمويل المستقر المطلوب

=≤ 100 

س المال أمكونات بسط ومقام النسبة: يعني التمويل المستقر المتاح انه ذلك الجزء من ر  2.1.4.2.2
والمطلوبات التي يتوقع ان تشكل مصادر لألموال يمكن االعتماد عليها لمدة سنة واحدة، 

خارج  شافاتكنواالما التمويل المستقر المطلوب فهو يعني ذلك الجزء من الموجودات أ
الميزانية التي يتوقع تمويلها بصفة مستمرة خالل سنة واحدة )ضوابط احتساب نسب 

 (.15:سابق مصدر ،العراقيالصادرة عن البنك المركزي  3السيولة حسب مقررات بازل 

ضمان تمويل مستقر على  إلىعد هذا المعيار مكماًل لنسبة تغطية السيولة، إذ يهدف بالتالي يو       
رف نحو مستمر وقابل للبقاء خالل سنة واحدة في ظل سيناريو ضاغط ومطول يواجه المص

حقوق الملكية هو  البسطوهي تخالف توجه النسبة السابقة، الن ، (63:، مصدر سابق)الحيسناوني
 المقام هو فقرات مرجحة من الموجودات أنبعد الترجيح، في حين  طلوباتوفقرات مرجحة من الم
%( بشكل 100(، وأنه ينبغي على المصارف المحافظة على نسبة )272:)الشماع، مصدر سابق

المصرف  أنيعني ح مساو  للتمويل المطلوب، و المصارف لديها تمويل مستقر متا أن أيدائمي، 
)ضوابط  في جانب المطلوبات األموالقادر على تمويل جانب الموجودات لديه وفق ما تتيحه مصادر 

مصدر  الصادرة عن البنك المركزي العراقي، 3احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل 
 (.15:سابق

 مؤشرات الربحية 2.2

داء المصارف أرات المالية المستخدمة في تقييم هم المؤشأ تعد هذه المؤشرات من       
على تحقيق عائد  ةرف التجارياالتجارية، اذ أن هذه المؤشرات تمكن من قياس قدرة المص

ن هذه المؤشرات تركز على الربح الذي أموال المستثمرة، وذلك يعني ى األنهائي صافي عل
 واألساس، من خالل الدور الرائد يعد المحور الفعال في استمرار المصارف التجارية وتوسعها

لألرباح المحصلة في تحقيق النمو المستمر للمصرف مما يعزز قدرتها على البقاء وعلى 
 ةرف التجاريان مع المصالمنافسة، وضمان االستقرار من خالل تعزيزها لثقة الزبائن والمتعاملي

 .(58:2009)فهد،
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المالية المستخدمة في قياس الربحية، إال أن ما وعلى الرغم من تعدد المؤشرات، أو النسب 
داء من نسب تحليل العالقة بين الحاكمية واأل تنفرد به مختلف الدراسات التطبيقية التي تناولت

على استخدام  تركيزي بصورة مستقلة هو الالمصرف األداءوالدراسات المصرفية التي تناولت 
وهما نسبتي العائد صرف وعلى نطاق واسع جدًا داء المأنسبتين فقط من نسب الربحية لتقييم 

 (.150:2011)الربيعي، راضي، على الموجودات والعائد على حقوق الملكية

  (Return on Assets) العائد على الموجودات 2.2.1

مثاًل ( دينار) من كل وحدة نقدية  وهي نسبة تعبر عن مقدار ما تحقق من ربح صاف       
من قيمة الموجودات المستثمرة في المصرف، ومعنى ذلك أن كل وحدة نقدية من قيمة 
الموجودات المستثمرة في المصرف تحقق ربحًا صافيًا خالل السنة المالية، وأهمية هذه النسبة 

 األرباحنه يوضح كمية المصرف أل أساسهاة التي يدار على نها تمثل مدى الكفاءأ إلىترجع 
و مدى الربحية التي حققتها المصارف أالمتولدة في المتوسط عن كل دينار من الموجودات 

حيانًا العائد على أالمختلفة لذلك يسمى هذا العائد  األنشطةفي  ألصولها ااستثماراتهمن 
، 40يقاس معدل العائد على الموجودات على وفق الصيغة التالية: )المرسومي، و  ،االستثمار
2017) 

صافي الدخل= العائد على الموجودات
معدل إجمالي الموجودات

 

( يدل على جملة المؤشرات يمكن ROAارتفاع معدل العائد على الموجودات ) أن      
 مصدر سابق(: :150راضي،و  باآلتي )الربيعي أجمالها

 استخدام المزيد من الموجودات في قروض واستثمارات عالية الدخل. 2.2.1.1
 االستثمارات بموجودات أكثر ربحية.إعادة بناء محفظة  2.2.1.2
 زيادة معدالت الفائدة على القروض االستثمارية. 2.2.1.3
 زيادة العموالت ورسوم الخدمة. 2.2.1.4
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 (Return on Equityمعدل العائد على حق الملكية ) 2.2.2

في  األداءيقيس كفاءة  إذاالستراتيجي  األداءوهو من مؤشرات التحليل المهمة في تقييم      
المالكين والقدرة على توليد الربح، ويعد مؤشر للربحية يقيس العالقة بين  أموالاستخدام 

مقدار العوائد المتحققة للمالكين ويوضح هذا المؤشر  أيصافي الربح ورأس المال الممتلك 
المساهمين بهدف تعظيم  أموالعلى توليد العوائد من توظيف  ةرف التجاريامدى قدرة المص

ثروتهم، فكلما كانت نسبة هذا المؤشر مرتفعة دل ذلك على قدرة إدارة المصارف على اتخاذ 
بكفاءة عالية. ويحسب معدل العائد على حق الملكية وفق  والتشغيليةقرارته االستثمارية 

 (.2012 :93الصيغة اآلتية: )العامري، 

صافي الدخل= حق الملكيةالعائد على 
 اجمالي حقوق  الملكية

 
 

 الجانب العملي للبحث 3
 التعريف بمجتمع وعينة البحث 3.1
( 23ن اختيار المصارف التجارية الخاصة كمجتمع بحث، وبلغ عدد هذه المصارف )يآثر الباحث     
في سيولتها النقدية، إذ ال يوجد مبرر  ضعفاً المصارف التجارية الخاصة التي تعاني  باستثناء اً مصرف

المعيار، المتمثل في محافظة المصارف  دفهذه المصارف وذلك النتفاء الحتساب نسب السيولة له
على االستمرار في عملها أوقات حدوث األزمات، أو محافظة المصارف على تمويل موجوداتها من 

وهي كل من مصرف  اً ( مصرف16بعاد )مصادر تمويل مستقرة، وبلغ عدد المصارف بعد هذا االست
التجاري، التنمية الدولي، الشرق األوسط، األهلي العراقي، الخليج  اإلقليم)المنصور لالستثمار، بغداد، 

، االئتمان العراقي، التجاري العراقي، آشور الدولي لالستثمارالتجاري، االستثمار العراقي، أربيل 
ومر التجاري، عبر العراق لالستثمار(، وللوصول إلى نتائج لالستثمار، الموصل للتنمية، الهدى، س

كل مجتمع البحث بداًل من اختيار عينة من هذه المصارف،  باختيارن و ذات جودة عالية قام الباحث
، وذلك األجنبية، والمصارف الحكومية، وفروع المصارف اإلسالميةتم استبعاد كل من المصارف و 

 -في أدناه:، وكما موضح األسبابللعديد من 
ألن نماذج االحتساب الخاصة باحتساب نسبتي السيولة  اإلسالميةتم استبعاد المصارف  3.1.1

، وبالتالي إذا ما تم شمول المصارف قليديةدة وفق مفردات الميزانية التحسب متطلبات بازل الثالثة مع
التحليل المالي لبيانات هذه المصارف، تتعلق بصعوبات  ون بمجتمع البحث سيواجه الباحث اإلسالمية
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، وليس لها في العراق هي مصارف حديثة التأسيس اإلسالميةإن غالبية المصارف  علىفضاًل 
 ن.و لتي اختارها الباحثوفق السلسلة الزمنية ا تاريخيةبيانات مالية 

نات المصارف الحكومية ألن شمول هذه المصارف سيؤدي بدوره إلى تشوه البيا استبعادتم  3.1.2
 المراكز المالية لهذه المصارف مقارنًة بالمصارف الخاصة.حجم المالية بسبب كبر 

دم امتالك هذه الفروع موارد ذاتية كما هو الحال في لع األجنبيةتم استبعاد فروع المصارف  3.1.3
نما يقتصر على امتالك تلك الفروع لرأس مال تشغيلي، وبالتالي عدم  المصارف الخاصة وا 

بعض النسب لها، وعلى سبيل المثال ال الحصر نسبة العائد على حق  احتساب إمكانية
 (.ROEالملكية )

 تحليل متغيرات البحث 3.2
  -فيها: ( وأهم العوامل التي أثرت LCRتحليل نسبة تغطية السيولة ) 3.2.1

( للمصارف مجتمع البحث للسنوات الثالث LCRمتوسط نسبة تغطية السيولة ) بلغ 3.2.1.1
أن  ورغم%( على التوالي، 368%، 377%، 470( هو )2019، 2018، 2017)

دنيا لهذه النسبة، وهذه الحدود ترتفع بشكل تدريجي، إال أننا نلحظ  اً الضوابط وضعت حدود
ابط أن النسب الفعلية للمصارف مجتمع البحث أعلى من الحدود الدنيا الواردة في الضو 

عن هذا البنك، ويعود السبب إلى كبر حجم  تينالرقابية الخاصة باحتساب النسبتين الصادر 
موجوداتها، ألن ارتفاع الموجود النقدي  بأجماليالموجودات النقدية لهذه المصارف مقارنًة 

يعني ارتفاع بسط النسبة الذي ينتج من جمع الموجودات ذات الجودة العالية بعد ضربها 
 ها الترجيحية.في أوزان

يدخل فيها العديد من المتغيرات ألن النسبة  (LCRإن عملية احتساب نسبة تغطية السيولة ) 3.2.1.2
، وذلك بعد ضرب هذه البنود الحسبانتأخذ معظم بنود الموجودات والمطلوبات في  المذكورة

ما تقدم إال أن أهم العوامل التي أثرت في هذه النسبة في ضوء  ورغمفي أوزانها الترجيحية، 
طبيعة البيانات المالية الخاصة بتلك المصارف هو كبر حجم موجوداتها النقدية مقارنًة 

 أجمالي%( من 50( بأن أكثر من )1بإجمالي الموجودات، إذ نلحظ من خالل الشكل رقم )
حليل هي عبارة عن موجودات نقدية، موجودات المصارف في السنوات التي خضعت للت

 أجمالي%( من 62%، 66%، 56%، 58%، 52%، 52والتي شكلت ما يقارب )
 ( على التوالي.2019-2014موجوداتها في السنوات التي خضعت للتحليل )

تلك  أعمالويعود سبب احتفاظ المصارف بموجودات نقدية عالية إلى طبيعة         
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العملة األجنبية،  نافذة بيع وشراءأنشطة غير أساسية ك المصارف المتمثل في التركيز على
وضعف القيام بدورها الرئيس المتمثل في القيام بعمليات الوساطة بين الوحدات ذات الفائض 

  المالي والوحدات ذات العجز المالي.

 

(الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث أعدادالشكل من )  

  -فيها: وأهم العوامل التي أثرت  (NSFRتحليل نسبة صافي التمويل المستقر ) 3.2.2

للمصارف مجتمع البحث للسنوات  (NSFRصافي التمويل المستقر )متوسط نسبة بلغ  3.2.2.1
%( على التوالي، وهذه 352%، 353%، 326هو ) (2019، 2018، 2017)الثالث 

النسبة الصادرة  باحتسابالنسب هي أعلى من الحد األدنى الوارد في الضوابط الخاصة 
 % كحد ادنى.100عن هذا البنك، البالغة 

دخل فيها العديد من ت (NSFRأن عملية احتساب نسبة صافي التمويل المستقر ) رغم 3.2.2.2
المتغيرات ابتداًء من حقوق الملكية ومن ثم االنتقال إلى باقي بنود المطلوبات، إال أن أهم 

النسبة هو كبر حجم الموجودات النقدية للمصارف مجتمع  احتسابما أثر في عملية 
(، حيث إن هذه الموجودات ليس لها تواريخ 1البحث، وكما تم توضيحه في الشكل )

ق وال تحتاج إلى إعادة تجديد، ومن المعلوم بأن كبر حجم الموجودات النقدية استحقا
وانخفاض االئتمانات الممنوحة من قبل هذه المصارف يؤدي إلى انخفاض مقام النسبة 

 المتمثل بـ )التمويل المستقر المطلوب(.
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الموجودات النقدية للمصارف مجتمع البحث ( 1)شكل رقم 
(المبالغ مليون دينار)مقارنةً باجمالي موجوداتها 

اجمالي الموجودات الموجود النقدي
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بب للمصارف مجتمع البحث لم يكن بس (NSFRإن ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر ) 3.2.2.3
كون مصادر األموال المتاحة للمصرف هي مصادر مستقرة، بل على العكس تمامًا، إذ 

( الذي يوضح هيكل الودائع للمصارف مجتمع البحث للسنوات 2نلحظ من الشكل رقم )
محفظة الودائع، وأن  أجمالي( بأن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر من 2017-2019)

ها من قبل المودعين في أي ر أموال مستقرة، إذ يمكن سحبمصاد دالودائع الجارية ال تع
كان بسبب العوامل التي تم  (NSFRنسبة صافي التمويل المستقر )ن ارتفاع وقت، وأ

 .(3.2.2.2)ة رها في الفقر ذك

 

(الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث أعدادالشكل من )  

  -: فيهاوأهم العوامل التي أثرت ( ROAالموجودات )تحليل نسبة العائد على  3.2.3
( بأن ربحية المصارف مجتمع البحث بدأت باالنخفاض عبر 3نلحظ من الشكل رقم ) 3.2.3.1

( مليون دينار في 64,478السنوات التي خضعت للتحليل، إذ بلغت األرباح ما يقارب )
، والتي كانت تبلغ ما يقارب 2014، مقارنةً  بما كانت عليه في سنة 2019سنة 

رباح مقارنًة بين السنتين ( مليون دينار، وبهذا نلحظ بأن نسبة االنخفاض في األ292,251)
%(، ومن خالل تحليل كشف الدخل الموحد للمصارف مجتمع البحث يمكن 78بلغت )

 -اآلتي: الربحية إلى  انخفاضاختصار أسباب 

2,641,328 

3,508,498 
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هيكل محفظة الودائع للمصارف مجتمع البحث( 2)شكل رقم 
(المبالغ مليون دينار)

الودائع الثابتة ودائع التوفير ذات الطبيعة الجارية الودائع الجارية
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(الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث أعدادالشكل من )  

( مليون دينار في سنة 147,753دخل الفوائد والتي بلغت ما يقارب ) إيراداتتراجع  3.2.3.1.1
( 299,742ما يقارب )، والتي كانت 2014يه في سنة ، مقارنًة بما كانت عل2019

مليون دينار، ونجد أن هذا االنخفاض هو نتيجة طبيعية في ظل تراجع االئتمانات 
( مليون 1,857,007يقارب ) الممنوحة من قبل المصارف مجتمع البحث، والتي بلغت ما

، والتي كانت تبلغ ما 2014، مقارنًة بما كانت عليه في سنة 2019دينار، في سنة 
 ( مليون دينار.2,351,701يقارب )

 ، والتي بلغتنافذة بيع وشراء العملة األجنبيةن التي تحققها المصارف م األرباحانخفاض  3.2.3.1.2
، 2014مقارنًة بما كانت عليه في سنة  2019مليون دينار في سنة ( 1,114ما يقارب )

 ( مليون دينار.100,653والتي كانت تبلغ ما يقارب )

بلغت ما يقارب  المصارف، والتيتراجع الرسوم والعموالت المقبوضة من قبل  3.2.3.1.3
، 2014نة ، مقارنًة بما كانت عليه في س2019( مليون دينار في سنة 132,685)

 .مليون دينار( 184,828ما يقارب )والتي كانت تبلغ 

أتي كنتيجة أن انخفاض ربحية تلك المصارف تالتي تم ذكرها نجد  األسبابمن خالل          
في سقوط العديد من المحافظات العراقية بيد عصابات  ةالمتمثل، األمنيةطبيعية لتردي األوضاع 

 الممنوحةالنقدية ، وانخفاض أسعار النفط، التي أدت بدورها إلى تراجع االئتمانات اإلرهابيةداعش 
وتراجع ، 2019( في سنة 1,857,007إلى ) 2014مليون دينار في سنة  (2,351,701من )

الرسوم والعموالت كل من المتحصلة من دخل الفائدة، وتراجع  األساسية اإليراداتكل من 
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 .ققة من خالل نافذة بيع وشراء العملة األجنبيةواألرباح المتحالمقبوضة، 

بأن حجم الموجودات الخاصة بالمصارف مجتمع البحث  (1نلحظ من خالل الشكل رقم ) 3.2.3.2
لم يتغير بشكل كبير خالل السنوات الخاضعة للتحليل، إذ بلغت أقل قيمة إلجمالي 

( مليون دينار، في سنة 9,606,580الموجودات للمصارف مجتمع البحث ما يقارب )
يون دينار، ( مل10,393,058، وأعلى قيمة إلجمالي الموجودات بلغت ما يقارب )2017
  .  2018في سنة 

 

( ROA( بأن أعلى مستوى لنسبة العائد على حق الملكية )4نلحظ من خالل الشكل رقم ) 3.2.3.3
%(، وبعد ذلك نلحظ 2.8( فيها )ROA، حيث بلغت نسبة )2014كانت في سنة 

%( ROA( )0.6االنخفاض في النسبة عبر السنوات الخاضعة للتحليل، وكانت أقل نسبة )
 .      2019في سنة 

 

(الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث أعدادالشكل من )  

  -: فيهاوأهم العوامل التي أثرت ( ROEتحليل نسبة العائد على حق الملكية ) 3.2.4
( بأن الموارد الذاتية للمصارف مجتمع البحث لم تتغير 5نلحظ من خالل الشكل رقم ) 3.2.4.1

خضعت للتحليل، إذ بلغت أقل قيمة للموارد الذاتية  التي بشكل كبير خالل السنوات
، وأعلى 2014( مليون دينار، في سنة 4,249,047للمصارف مجتمع البحث ما يقارب )
 .2018( مليون دينار، في سنة 4,392,088قيمة للموارد الذاتية بلغت ما يقارب )
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(الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث أعدادالشكل من )  

المتمثل  (ROEبأن مقام نسبة العائد على حق الملكية ) السابقةكما أوضحنا في النقطة  3.2.4.2
بالموارد الذاتية للمصارف مجتمع البحث لم تتغير خالل السنوات الخاضعة للتحليل، وعلى 

بدأت باالنخفاض ابتداء من  (ROE)بأن نسبة  (6الرغم من ذلك نلحظ من الشكل رقم )
وضيحه عند ، ويرجع سبب هذا االنخفاض كما تم ت2019بسنة  وانتهاءً  ،2014سنة 

ت كان، بينما 2019%( في سنة 1.5)بلغت ( ROEنسبة ) تحليل الربحية، ونجد أن
 .2014%( في سنة 6.9النسبة )

 

 مبررات فرضيات البحث ونتائج اختبارها 3.3

من جهة، ونسبتي  (LCR) عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة األولى: توجدالفرضية  3.3.1
 (.ROE، والعائد على حق الملكية )(ROA) العائد على الموجودات

مبرر هذه الفرضية هو أن نسبة تغطية السيولة مبرر هذه الفرضية ونتيجة اختبارها:  3.3.1.1
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(LCR تزداد كلما زادت الموجودات النقدية الخاصة ) بالمصرف، وهو عكس ما تعمل به
(، ألن هاتين ROE(، والعائد على حق الملكية )ROAنسبتي العائد على الموجودات )

النسبتين تنخفضان كلما زادت الموجودات النقدية للمصرف، ألن الموجودات النقدية في 
 الخزائن ال تدر عوائد على المصرف.

تقدم ذكره إال أنه وفي ضوء تحليل البيانات المالية للمصارف مجتمع  مماوعلى الرغم       
(، توصل الباحثان إلى عدم تحقق الفرضية المذكورة، وتم 2019-2014البحث للسنوات )

  -اآلتي: ذلك من خالل  استنتاج

نلحظ عند تحليل الموجودات الخاصة بالمصارف مجتمع البحث للسنوات التي خضعت  3.3.1.1.1
%( من إجمالي 50( أن الموجود النقدي يشكل أكثر من )2019-2014)للتحليل 

 الموجودات.

( للمصارف مجتمع البحث للسنوات LCRنلحظ عند تحليل نسبة تغطية السيولة ) 3.3.1.1.2
( بأن هذه النسبة كانت أعلى من الحدود الدنيا التي تم اإلشارة إليها في 2017-2019)

يولة حسب مقررات بازل الثالثة الصادرة نسب الس باحتسابالضوابط الرقابية الخاصة 
 عن هذا البنك.

، (ROE(، والعائد على حق الملكية )ROAالعائد على الموجودات )من خالل تحليل نسبتي       
، وهو 2019وانتهاًء بسنة  2014نلحظ بأن أرباح المصارف في انخفاض مستمر ابتداًء من سنة 

 كان قبل تطبيق نسب السيولة. األرباحن انخفاض النسبتين، أي أوره إلى انخفاض هاتين ما أدى بد

ومن ما تقدم نجد أن الطبيعة المميزة لبيانات المصارف مجتمع البحث المتمثلة بكبر حجم       
، األمر الذي أدى بالمصارف إلى عدم مواجهة أي هاموجودات وجودات النقدية مقارنًة بإجماليالم

 ولم تكن المصارف في حاجة إلى إعادة هيكلة موجوداتها ومطلوباتها تطبيق المعيار،عند  عقبات
، بل على العكس تمامًا كانت النسب الفعلية للمصارف للوصول إلى النسبة المحددة في التعليمات

المصارف مجتمع البحث لم  إن حتىأعلى بكثير من الحدود الدنيا التي تم ذكرها في الضوابط، 
 الذي تم وضعه في الضوابط.( LCRتغطية السيولة )نسبة  لرفع إلى الجدول الزمنيتحتاج 

واستنادًا لما سبق نجد أن انخفاض ربحية المصارف ليس بسبب قيامها بتطبيق معيار نسبة        
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(، 2016-2014أن أرباح المصارف بدأت باالنخفاض التدريجي للسنوات ) السيماتغطية السيولة، 
موجودات ومطلوبات المصارف مجتمع البحث لم تتغير  أجماليكما إن أي قبل تطبيق المعيار، 

العائد أسباب انخفاض نسبتي  أعزاءوبالتالي يمكن بشكل كبير خالل السنوات الخاضعة للتحليل، 
( إلى األسباب التي تم ذكرها عند تحليل ROEحق الملكية )(، والعائد على ROAعلى الموجودات )

 الربحية.

( من جهة، NSFRعالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر )الفرضية الثانية: توجد  3.3.2
 (.ROE(، والعائد على حق الملكية )ROAونسبتي العائد على الموجودات )

( NSFRمبرر هذه الفرضية ونتيجة اختبارها: إن ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر ) 3.3.2.1
أن المصارف في  السيمايعني أن المصادر الخارجية لألموال المتاحة للمصرف مستقرة، 

الوضع الطبيعي تعتمد على المصادر الخارجية لألموال في عملها المتضمن القيام بعملية 
الوساطة بين الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات ذات العجز المالي، وذلك في ظل 

إذا كانت مصادر فغر مقارنًة بما لديها من ودائع، اتصاف رؤوس أموال المصارف بالص
موال المتاحة للمصارف مستقرة فأن هذا يتيح للمصارف زيادة عملياتها اإلقراضية األ

واالستثمارية، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أرباح المصارف، وبالتالي زيادة نسبتي العائد 
 (.ROE(، والعائد على حق الملكية )ROAعلى الموجودات )

لبيانات المالية للمصارف مجتمع البحث للسنوات تقدم ذكره إال أنه في ضوء تحليل ا ورغم ما      
( توصل الباحثان إلى عدم تحقق الفرضية المذكورة، وتم استنتاج ذلك من خالل 2014-2019)

  -اآلتي: 
( للمصارف مجتمع البحث للسنوات NSFRنسبة صافي التمويل المستقر ) عند تحليل 3.3.2.1.1

، نلحظ بأن هذه النسبة كانت أعلى من الحدود الدنيا التي تم اإلشارة (2017-2019)
، نسب السيولة الصادرة عن هذا البنك باحتسابإليها في الضوابط الرقابية الخاصة 

 .%100والبالغة 
هو كبر  عند تحليل أسباب ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر نجد أن السبب الرئيس 3.3.2.1.2

تقرار مصادر الخاصة بالمصارف مجتمع البحث، وليس بسبب اسحجم الموجودات النقدية 
المصارف، بل على العكس تمامًا، إذ نلحظ من تحليل هيكل الودائع  التمويل المتاحة لهذه

 لهذه المصارف أن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر من محفظة الودائع.
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د على حق الملكية (، والعائROAمن خالل تحليل نسبتي العائد على الموجودات ) 3.3.2.1.3
(ROE( للمصارف مجتمع البحث للسنوات )نجد أن أرباح المصارف 2019-2014 )

 (.NSFRفي انخفاض مستمر على الرغم من ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر )

ومن خالل ما تقدم نجد أن الطبيعة المميزة لبيانات المصارف مجتمع البحث المتمثلة بكبر       
النقدية مقارنًة بإجمالي موجودات تلك المصارف هي السبب الرئيس في ارتفاع نسبة حجم الموجودات 

أن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر  رغم(، يأتي هذا االرتفاع NSFRصافي التمويل المستقر )
 من محفظة الودائع، أي أنها ودائع غير مستقرة.

( 2019-2014وفي ضوء ما سبق ذكره من انخفاض أرباح المصارف مجتمع البحث للسنوات )     
(، وأن النسب الفعلية للمصارف المذكورة NSFRعلى الرغم من تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر )

 كانت أعلى بكثير من الحدود الدنيا المذكورة في التعليمات الصادرة عن هذا البنك والخاصة باحتساب
 نسبتي السيولة حسب مقررات بازل الثالثة، توصل الباحثان إلى عدم تحقق الفرضية المذكورة.
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 االستنتاجات والتوصيات 4
 االستنتاجات 4.1

ضعف قيام المصارف بدورها الرئيس المتمثل في الوساطة بين الوحدات ذات الفائض المالي  4.1.1
أكثر من نصف  الضعف من خالل مالحظة أن، ويبرز هذا والوحدات ذات العجز المالي

 .نقدية موجوداتللمصارف مجتمع البحث هي عبارة عن الموجودات  أجمالي
على الودائع عند منح االئتمانات بسبب مجتمع البحث مكانية اعتماد المصارف إضعف  4.1.2

ي عبارة عن ودائع جارية، األمر الذي يعرض ههذه الودائع كون أن النسبة األكبر من 
القيام بعمليات منح  على تهالمفاجئة ويحد من قدر المصارف إلى مخاطر السحوبات ا

  األجل.والمتوسطة الطويلة االئتمانات  السيما، االئتمانات
الفوائد( المتحصلة  إيراداتاألساسية ) اإليراداتضعف اعتماد المصارف مجتمع البحث على  4.1.3

من خالل منح االئتمان النقدي، حيث نجد من خالل مراجعة كشف الدخل الموحد للمصارف 
عبر السنوات  اإليرادات ماليأج% من 50الفوائد تشكل أقل من  إيراداتمجتمع البحث أن 

 .(2019-2014التي خضعت للتحليل )
في )توجد عالقة  تينالبحث األولى المتمثل تيتحقق فرضيأكدت نتائج التحليل المالي عدم  4.1.4

عكسية بين نسبة تغطية السيولة من جهة، ونسبتي العائد على الموجودات، والعائد على حق 
)توجد عالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر من جهة، ونسبتي العائد  والملكية(، 

 .على الموجودات، والعائد على حق الملكية(
 

 التوصيات 4.2
ضرورة قيام المصارف باستثمار الموجودات النقدية بالشكل الذي يساهم في تحقيق أرباح مع  4.2.1

عمليات منح االئتمانات النقدية، المحافظة على الموجودات ذات الجودة العالية، كالقيام بزيادة 
االستثمارات في األوراق المالية سواء تلك التي تصدر من هذا البنك أو زيادة  لىفضاًل ع

ومنح ، وأن تكون عمليات االستثمار واقتناء األوراق المالية التي تصدر من الحكومة
، ومنبثقة من الخطة االستراتيجية للمصرف وفق نماذج أعمال واضحة اإلطاراالئتمانات، 

% من رأس المال واالحتياطيات السليمة المحدد بموجب 20البالغ بشرط عدم تجاوز السقف 
 .2004لسنة  94من قانون المصارف رقم  33( من المادة 1الفقرة )

ضرورة قيام المصارف بالعمل على تنويع هيكل الودائع الخاص بها، وزيادة االعتماد على  4.2.2
، من خالل تبني برامج وخطط هادفة لسحب العملة المكتنزة لدى الجمهور الودائع الثابتة
أو فتح حسابات للجمهور بدون  اإليداعمنتجات جديدة مثل شهادات  إطالقمثال ذلك 

في عمليات منح االئتمان دون التعرض لمخاطر السحوبات ؛ لكي تتمكن من التوسع عموالت
 المفاجئة.

 اإليرادات وزيادة االعتماد على اإليراداتيتوجب على المصارف العمل على تنويع مصادر  4.2.3
االئتمانات باعتبارها الهدف من خالل القيام بزيادة عمليات منح  (الفوائد إيرادات) األساسية

 .األساسيةاألنشطة غير المتحققة من  اإليراداتالرئيس لنشأة المصارف، وعدم االعتماد على 
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 المصادر
 -العربية: المصادر باللغة 

 : التعليماتأوال
 3البنك المركزي العراقي، الضوابط الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة وفقًا لمقررات بازل  .1

 ،NSFRونسبة صافي التمويل المستقر  LCRاعتماد كل من نسبة تغطية السيولة  المتضمنة
2017. 

 .2016مخاطر السيولة،  بإدارةالبنك المركزي المصري، التعليمات الرقابية الخاصة  .2
 .2020، تعليمات نسبة تغطية السيولة، األردنيالبنك المركزي  .3

 

 الكتب: -ثانيًا: 
، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 3المصرفي ومقررات بازل  اإلصالحعبد الحميد، عبد المطلب،  .1

 .2013الطبعة األولى، 
والعزاوي، محمد عبد الوهاب، نظرية المؤامرة واالنهيار المصرفي بين  محمد،خميس، عبد السالم  .2

مقررات لجنة بازل وتقليل المخاطر المصرفية، نظرية تحليلية استطالعية، الذاكرة للنشر والتوزيع، 
 .2014، األولىالطبعة 

 .2012ميناء الحصن، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،  ،3 بازلالمصارف العربية،  اتحاد .3
 وممارسات أساسيةالمصرفي مفاهيم  األداءداود، فضيلة سلمان، وجدوع، مخلد حمزة، تقييم  .4

 .2017تطبيقية، دار الكتب والوثائق، بغداد، 
، دار وائل للنشر واإلسالميةالمصارف التجارية  أداءالشماع، خليل محمد حسن، تحليل وتقييم  .5

 .2020عة األولى، الهاشمية، الطب األردنيةالمملكة  -والتوزيع، عمان
فهد، نصر حمود مزنان، أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية، دار صفاء للنشر  .6

 .2009، الطبعة األولى، األردنوالتوزيع، عمان، 
راضي، حمد عبد الحسين، حوكة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة، و  محسن،الربيعي، حاكم  .7

 .2011، الطبعة األولى، األردندار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 
 
 الرسائل واالطاريح: -:ثالثاً 
في تحسين جودة التقارير  3لبازل  اإلفصاحالسعبري، منتظر رسول عبد حسين، دور متطلبات  .1

واالقتصاد،  اإلدارةالمالية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي، رسالة ماجستير، كلية 
 .2019جامعة الكوفة، 

الربيعي، بان جواد، إدارة المخاطر في ظل عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال وفق اتفاقية  .2
 ،اإلداريةالمصارف العراقية الخاصة، رسالة ماجستير، الكلية التقنية دراسة تحليلية لعينة  2بازل 

 .2013بغداد، 
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دراسة ميدانية لعينة  ،3و 2غانية، هيفاء، إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات بازل  .3
البنوك الجزائرية وكاالت الوادي، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيير، 

 .2015امعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، ج
مصبح، حمدي محمد حمدي، واقع تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني التفاقية بازل وتطورها،  .4
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 ( البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث1لملحق رقم )ا

 

 ( المبالغ )مليون دينار(2019-2014الميزانية الموحدة للمصارف مجتمع البحث للسنوات )

 الموجودات
المبالغ كما في 

2014/12/31 
المبالغ كما في 

2015/12/31 
المبالغ كما في 

2016/12/31 
المبالغ كما في 

2017/12/31 
المبالغ كما في 

2018/12/31 
المبالغ كما في 

2019/12/31 

 6,403,082 6,864,908 5,406,553 5,639,266 5,289,822 5,414,433 النقديالموجود 

 1 266 1,334 8,315 43,984 32,704 االدارة العامة والفروع

صافي االستثمارات 
 في األوراق المالية

1,669,452 1,551,412 1,080,582 1,286,055 705,149 563,898 

 1,857,007 1,765,583 1,970,160 2,162,925 2,388,671 2,351,701 صافي االئتمان النقدي

صافي المشاركات في 
 حصص وأسهم

61,341 139,356 141,643 130,904 99,185 140,940 

صافي الموجودات 
 الثابتة

665,852 511,155 533,048 585,581 655,865 791,135 

 534,247 302,102 225,993 225,146 201,289 122,637 الموجودات االخرى

 10,290,310 10,393,058 9,606,580 9,790,925 10,125,689 10,318,120 المجموع

 المطلوبات
المبالغ كما في 

2014/12/31 
المبالغ كما في 

2015/12/31 
المبالغ كما في 

2016/12/31 
المبالغ كما في 

2017/12/31 
المبالغ كما في 

2018/12/31 
المبالغ كما في 

2019/12/31 

 5,026,153 5,183,793 4,151,520 4,325,233 4,796,303 4,884,282 الودائع

الحسابات مع البنك 
 المركزي

-  - - - - 

الحسابات مع 
 المصارف

60,095 24,356 - - - - 

 - - - - - - شهادات االيداع

 50,714 24,058 18,605 13,455 11,746 30,760 االقتراض

 396,335 345,560 400,419 561,790 346,195 393,030 التأمينات والمقبوضات

 - 747 13,836 971 1,432 514 اإلدارة العامة والفروع

 188,037 173,533 269,821 138,194 249,429 280,724 المطلوبات االخرى

 204,095 162,951 201,904 181,466 192,851 170,267 التخصيصات

 3,228 5,851 - - - - قروض مساندة

 - 1,325     اعادة التقييم فروقات

ارباح وخسائر غير 
 محققة

   (2,438) (3,831) (3,942) 

أرباح وخسائر خالل 
 الفترة

230,130 176,945 189,367 117,998 88,709 35,379 

ارباح وخسائر السنة 
 السابقة

19,271 34,508 54,997 66,055 18,274 62,492 

 4,327,819 4,392,088 4,368,860 4,325,452 4,291,924 4,249,047 الموارد الذاتية

 10,290,310 10,393,058 9,606,580 9,790,925 10,125,689 10,318,120 المجموع
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 (مليون دينار)( المبالغ 2019-2014كشف الدخل للمصارف مجتمع البحث للسنوات )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 أسم الحساب

 147,753 178,046 188,351 215,974 255,061 299,742 )العوائد(دخل الفائدة 

 123,685 131,564 186,334 190,286 158,800 184,828 رسوم وعموالت مقبوضة

 43,934 27,673 14,359 20,166 24,462 16,086 دخل أخر ال يحمل فائدة

 37,801 14,699 10,690 38,907 33,372 14,071 فروقات تقييم العملة

 1,114 11,602 47,188 51,484 60,718 100,653 ايراد بيع وشراء العملة االجنبية

 354,287 363,584 446,922 516,817 532,413 615,380 مجموع االيرادات

 43,601 43,056 49,957 45,263 63,583 102,353 مصاريف الفائدة )العوائد(

 40,367 33,055 17,557 27,995 26,062 30,123 رسوم وعموالت مدفوعة

 101,396 103,839 145,278 124,677 136,589 70,829 مصاريف أخرى ال تحمل فائدة

 77,166 76,129 78,787 79,680 82,901 78,996 تكاليف الكوادر الوظيفية

 500 888 3,326 - - - فروقات تقييم العملة

 26,779 12,992 28,465 29,009 33,782 40,828 تخصيصات خسائر االئتمان

 289,809 269,959 323,370 306,624 342,917 323,129 مجموع المصاريف

 64,478 93,625 123,552 210,193 189,496 292,251 صافي الدخل
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 (  2019-2017( للمصارف مجتمع البحث )NSFRمعيار صافي التمويل المستقر )

 2019 2018 2017 اسم المصرف ت

1 A 450% 326% 209% 

2 B 577% 589% 622% 

3 C 226% 222% 183% 

4 D 312% 234% 193% 

5 E 115% 137% 128% 

6 F 194% 189% 135% 

7 G 121% 98% 100% 

8 H 971% 1143% 1221% 

9 I 403% 416% 370% 

10 J 181% 180% 171% 

11 K 189% 262% 574% 

12 L 401% 524% 477% 

13 M 395% 392% 459% 

14 N 135% 290% 161% 

15 O 340% 431% 425% 

16 P 201% 211% 201% 

 %352 %353 %326 المتوسط

 (2019-2017( للمصارف مجتمع البحث للسنوات )LCRمعيار تغطية السيولة )

 2019 2018 2017 اسم المصرف ت

1 A 161% 253% 217% 

2 B 598% 589% 658% 

3 C 245% 216% 180% 

4 D 300% 186% 197% 

5 E 163% 169% 159% 

6 F 1507% 898% 266% 

7 G 120% 124% 174% 

8 H 675% 510% 457% 

9 I 665% 353% 767% 

10 J 243% 226% 223% 

11 K 591% 227% 470% 

12 L 237% 231% 246% 

13 M 428% 968% 843% 

14 N 944% 200% 234% 

15 O 486% 706% 598% 

16 P 150% 168% 198% 

 %368 %377 %470 المتوسط
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 الملحق )2( االستمارة الخاصة باحتساب نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر

 
 

 

قيمة  قيمة بعد تطبيق معدالت التدفقمعدالت التدفقال ال

أوال
                                  -%100                                          - النقد والمسكوكات1
                                  -%100                                          -النقد في الطريق2
                                  -%100                                          -الذهب )بالقيمة العادلة (3

4
االرصدة لدى البنك المركزي )استثناء ارصدة 

االحتياطي االلزامي (
-                                          100%-                                  

5
                                  -%100                                          - حسابات جاريةأ
                                  -%100                                          -ودائع آجلة )التي تستحق خالل 30 يوم فقط(ب
                                  -%100                                          -القروض والسلف )التي تستحق خالل 30 يوم فقط(ج
                                  -%100                                          -التامينات )التي تستحق خالل 30 يوم فقط(د
6
                                  -%100                                          -حواالت خزينة جمهورية العراقأ
                                  -%100                                          -حواالت خزينة بنك مركزيب
                                  -%100                                          -سندات حكوميةج

د
ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك 

المركزية) الخارجية( المثقلة باوزان مخاطر صفر % 
حسب بازل )2(

-                                          100%-                                  

0
ثانيا
1

أ
ادوات الدين / المصدرة من الحكومات اوالبنوك 

المركزية ذات وزن مخاطر اقل من %20
-                                          85%-                                  

ب
ادوات الدين / المصدرة من المصارف اوالمؤسسات 

المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني 
AA- فما فوق

-                                          85%-                                  

0

2

أ
ادوات الدين / المصدرة من الحكومات والبنوك 

المركزية ذات وزن مخاطر اكثر  من %20
-                                          50%-                                  

ب
ادوات الدين / المصدرة من المصارف والمؤسسات 

المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني 
AA- اقل من

-                                          50%-                                  

ج
شهادات االيداع المشتراة والتي لديها مدة استحقاق 

اقل اويساوي 30يومًا
-                                          50%-                                  

د
االسهم بالقيمة العادلة والمتداولة باالسواق المالية 

فقط وغير محجوزة أو مرهونة الي غرض
-                                          50%-                                  

0
0

اصول المستوى الثاني )ما اليزيدعلى 40% من اجمالي  االصول السائلة عالية الجودة (

اصول المستوى الثاني / الفئة )أ(

اصول المستوى الثاني / الفئة )ب( )ماال يزيد على 15%من اجمالي االصول السائلة عالية الجودة ( والتي تشمل :

اجمالي االصول السائلة عالية الجودة )اصول المستوى االول+اصول المستوى الثاني )أ+ب((

ادوات الدين وتشمل :

البسط : اجمالي االصول السائلة عالية الجودة 

مجموع اصول المستوى الثاني / الفئة )ب(

مجموع اصول المستوى الثاني / الفئة )أ(

مجموع اصول المستوى االول

اصول المستوى االول

االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير المقيمة والتي تشمل :
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قيمة  ال
معدالت التدفق 

للخارج
قيمة بعد تطبيق معدالت التدفق ال

1
ودائع المصارف ) التي تستحق خالل مدة 30 يوما 

او اقل (
-                                          100%-                                  

ودائع القطاع الحكومي وكما يلي :2

أ
كافة الودائع الحكومية )التي تستحق خالل مدة 30 

يوما او اقل ( ما عدا الودائع الثابتة
-                                          40%-                                  

ب
الودائع الثابتة للقطاع الحكومي والتي تستحق خالل 

30 يوم(
-                                          100%-                                  

3
أ

                                  -%10                                          -  اقل من 100مليون د.ع
                                  -%15                                          -اكثر من 100 مليون ولغاية 500 مليون د.ع
                                  -%20                                          - اكثر من 500 مليون ولغاية واحد مليار  د.ع

                                  -%40                                          - اكثر من واحد مليار د.ع
                                  -%100                                          -الودائع ذات الطبيعة الجاريةب
                                  -%20                                          -ودائع  التوفيرج
                                  -%100                                          -الودائع الثابتة )التي تستحق خالل 30 يوم(د
4
أ

                                  -%10                                          -اقل من 100مليون د.ع
                                  -%20                                          - اكثر من 100 مليون ولغاية 500 مليون د.ع
                                  -%30                                          -ـاكثر من 500 مليون ولغاية واحد مليار  د.ع

                                  -%45                                          -اكثر من واحد مليار د.ع
                                  -%100                                          -ــــ الودائع ذات الطبيعة الجاريةب
                                  -%20                                          -ــــ ودائع  التوفيرج
                                  -%100                                          -ــــ الودائع الثابتة )التي تستحق خالل 30 يوم(د

5
الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي )االرصدة 

الدائنة التي تستحق خالل 30 يوما (
-                                          100%-                                  

6
 شهادات االيداع المصدرة ) التي تستحق خالل مدة 

30 يوما او اقل (
-                                          100%-                                  

                                  -%100                                          - االقتراض : ) التي تستحق خالل مدة 30 يوما (7

8
التامينات والمقبوضات) التي تستحق خالل مدة 30 

                                  -%100                                          -يوم(

9
 المبالغ الغير مستخدمة من السقف االئتماني 

الممنوح ماعدا المصارف
-                                          40%-                                  

10
 المبالغ الغير مستخدمة من السقف االئتماني 

الممنوح مع المصارف
-                                          80%-                                  

خطابات الضمان وكما يلي :-11
                                  -%100                                          -صافي خطابات الضمان المطالب بها وغير المدفوعةأ

ب
 خطابات الضمان القائمة مطروحا منها التأمينات 

المستحقة خالل 30 يوم فقط(
-                                          25%-                                  

ودائع الشركات والتي تشمل:-
الودائع الجارية

ودائع االفراد والتي تشمل:-
الودائع الجارية

المقام : صافي التدفقات النقدية الخارجة

 اوال : التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خالل مدة 30 يوما
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االعتمادات المستندية وكما يلي:-12

أ
 االعتمادات المستندية المستحقة خالل 30 يوم 
مطروحا منها التامينات المستحقة خالل 30 يوم

-                                          100%-                                  

ب
صافي االعتمادات المستندية الصادرة )غير ما ورد 

في)أ( اعاله ( *
-                                          20%-                                  

13
التزامات ناتجة عن الدفع االجل التي تستحق خالل 
30 يوم مطروحًا منها التامينات المستحقة لنفس 

الفترة
-                                          100%-                                  

                                  -%100                                          -مطلوبات اخرى14
-                                  

15

أ
الديون المنتجة )أصل الدين أو القسط ( والفوائد التي 

تستحق خالل 30 يوما
-                                          50%-                                  

                                  -%0                                          - الديون الغير منتجةب
                                  -%0                                          - الموجودات االخرىج

-                                  
-                                  
-                                  

#DIV/0!

التدفقات النقدية الداخلة وتشمل:

ايهما اقل )اجمالي التدفقات النقدية الداخلة او 75% من اجمالي التدفقات النقدية الخارجة(
صافي التدفقات النقدية الخارجة 

نسبة تغطية السيولة 

اجمالي التدفقات النقدية الخارجة

اجمالي التدفقات النقدية الداخلة 
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ل من سنة واحدة فترة استحقاق  اق
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او)بدون 

استحقاق(

فترة استحقاق 

ل من سنة  اق

واحدة

فترة استحقاق 

متبقية سنة واحدة 

او اكثر او)بدون 

استحقاق(

ل من سنة واحدة فترة استحقاق اق
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او)بدون 

استحقاق(

1

                                    -                                    -                                -%100                                  -(أ)

                                    -                                    -                                -%100                                  -(ب)

                                    -                                    -                                -%100                                  -(جـ)

                                    -                                    -                                -%100                                  -(د)

                                    -                                    -                                -%100                                  -(هـ)

                                    -                                    -                                -%100                                  -(و)

2-                                  -                                  50%100%-                                -                                    -                                    

3-                                  -                                  50%100%-                                -                                    -                                    

4

اوالً

                                    -                                    -                                -%90                                  -(أ)

                                    -                                    -                                -%90                                  -الودائع ذات الطبيعة الجا رية (ب)

                                    -                                    -                                -%90                                  -(د)

                                    -                                    -                                -%100%90                                  -                                  -(هـ)

ثانيا

                                    -                                    -                                -%50                                  -(أ)

                                    -                                    -                                -%50                                  -الودائع ذات الطبيعة الجا رية (ب)

                                    -                                    -                                -%50                                  -(د)

                                    -                                    -                                -%100%50                                  -                                  -(هـ)

                                    -                                    -                                -%100%50                                  -                                  -ثالثا 

ً                                     -                                    -                                -%100%50                                  -                                  -رابعا

                                    -                                    -                                -%100%0                                  -                                  -خامسا

                                    -                                    -                                -%0%0                                  -                                  -سادسا 

-                                    

الموارد الذاتية )استثناء ادوات راس المال ذات أجل استحقاق اقل من سنة (

التمويل المستقر المتاح :

االقتراض )بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر(

التامينات والمقبوضات

اي مطلوبات اخرى غير واردة اعاله باالضافة الى رسم 

الطابع المستحق

الودائع  الجارية

ودائع التوفير

إجمالي التمويل المستقر المتاح

الودائع الثابتة 

(القيمة بااللف دينار)
 معامالت التمويل المستقر

(القيمة بااللف دينار)

البيــــــــــــــان

راس المال المدفوع

الودائع  الجارية

الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي ) االرصدة الدائنة( 

)بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر(

ودائع التوفير

الودائع الثابتة 

ودائع االفراد  :

ودائع الشركات :

عالوة االصدار

االرباح والخسائر ) المدورة(

االحتياطي النظامي واالحتياطيات االخرى 

ودائع القطاع الخاص والتي تشمل :

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقرالقيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر
اجمالي القيمة 

بعد تطبيق 

معامالت 

التمويل المستقر

االحتياطي االلزامي

ادوات راس المال االخرى) الغير المذكورة اعاله( + االسهم 

الممتازة والتي لها فترة استحقاق من سنة او اكثر(

ودائع المصارف )بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر(

ودائع القطاع الحكومي
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ل من سنة واحدة فترة استحقاق  اق
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او)بدون 

استحقاق(

فترة استحقاق 

ل من سنة  اق

واحدة

فترة استحقاق 

متبقية سنة واحدة 

او اكثر او)بدون 

استحقاق(

ل من سنة واحدة فترة استحقاق اق
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او)بدون 

استحقاق(

                                    -                                    -                                -%0%0                                  -                                  - النقد والمسكوكات 1

2-                                  -                                  0%0%-                                -                                    -                                    

3-                                  -                                  0%50%-                                -                                    -                                    

4-                                  -                                  0%0%-                                -                                    -                                    

5

6-                                  -                                  5%5%-                                -                                    -                                    

7-                                  -                                  5%100%-                                -                                    -                                    

8-                                  -                                  50%100%-                                -                                    -                                    

9-                                  -                                  5%100%-                                -                                    -                                    

10

                                    -                                    -                                -%5%5                                  -                                  -حواالت خزينة جمهورية العراق 11

                                    -                                    -                                -%5%5                                  -                                  -حواالت خزينة بنك مركزي 12

13-                                  -                                  5%5%-                                -                                    -                                    

14-                                  -                                  5%5%-                                -                                    -                                    

15-                                  -                                  15%15%-                                -                                    -                                    

16-                                  -                                  15%15%-                                -                                    -                                    

17-                                  -                                  50%50%-                                -                                    -                                    

18-                                  -                                  50%50%-                                -                                    -                                    

19-                                  -                                  50%50%-                                -                                    -                                    

20-                                  -                                  50%50%-                                -                                    -                                    

ادوات الدين / المصدرة من المصارف اوالمؤسسات المالية 
وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني AA – فما فوق

اوال : االصول السائلة

النقد في الطريق
الذهب

االرصدة لدى البنك المركزي 

أ- حسابات الجارية
ب- دائع آجلة )بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر(

جـ- القروض والسلف )بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر(
د-التامينات

ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية) 
الخارجية( المثقلة باوزان مخاطر صفر % حسب بازل )2(

ادوات الدين / المصدرة من الحكومات اوالبنوك المركزية ذات 
وزن مخاطر اقل من %20

التمويل المستقر المطلوب

االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير مقيمة والتي تشمل 

ادوات الدين وتشمل :-

سندات حكومية

اجمالي القيمة 

بعد تطبيق 

معامالت 

التمويل المستقر

البيــــــــــــــان

(القيمة بااللف دينار)

ادوات الدين / المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية ذات 
وزن مخاطر اكثر  من %20

ادوات الدين / المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية 
- AA وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني اقل من

شهادات االيداع المشتراة
االسهم بالقيمة العادلة والمتداولة باالسواق المالية فقط وغير 

محجوزة أو مرهونة الي غرض

 معامالت التمويل المستقر
(القيمة بااللف دينار)

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقرالقيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر
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                                    -                                    -                                -%85%50                                  -                                  -أ-

                                    -                                    -                                -%100%85                                  -                                  -ب-

                                    -                                    -                                -%85%50                                  -                                  -ج-

-                                  -                                  100%100%-                                -                                    -                                    

-                                  100%-                                -                                    -                                    

-                                  100%-                                -                                    -                                    

-                                  100%-                                    -                                    

-                                  -                                  100%0%-                                -                                    -                                    

-                                  -                                  100%0%-                                -                                    -                                    

-                                  -                                  100%-                                -                                    -                                    

-                                  -                                  25%25%-                                -                                    -                                    

-                                    

#DIV/0!

ثانيا : االئتمان النقدي الممنوح والذي يشمل  : 

االئتمان النقدي الممنوح ) المنتج (

إجمالي التمويل المستقر المطلوب

معامل التمويل المستقر

أ- الجزءالغير مستخدم من السقوف االئتمانية الممنوحة

ب- التزامات الدفع اآلجل مطروحا منها التأمينات

ج- االعتمادات المستندية مطروحاً منها التأمينات

د- صافي خطابات الضمان المطالب بها وغير المدفوعة

ه- خطابات الضمان القائمة مطروحا منها التأمينات

خامسا: البنود خارج الميزانية والتي تشمل :

الحكومة ) المركزية المحلية ( والتي تشمل الحكومة ، 

الوزارات ، الضمان االجتماعي ، الشركات الغير المالية

الشركات المالية باستثناء المصارف

االفراد ، المؤسسات الغير هادفة للربح ، االسر المعيشية

االئتمان النقدي الممنوح )  غير المنتج (

 ثالثا: صافي الموجودات الثابتة ) المادية (

رابعاً - اي موجودات اخرى داخل الميزانية غير مذكورة اعاله او 

المرهونة لمدة الحقة سنة او اكثر
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