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

افتتاحية العدد
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
ألفضل الممارسات الدولية والمعايير الحديثة المطبقة في البنوك الرائدة والمتميزة ،يسعى البنك نحو تحسين
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
تطوير تلك التشريعات واالطر الرقابية واإلش ارفية بما يحقق انتشار الخدمات المالية وحماية مستهلكي هذه
الخدمات.
واجهت السياسة النقدية تحديات عديدة بسبب جائحة كورونا والتي بدأت في نهاية عام  2019ما زالت،
وقام البنك بتنفيذ بحزمة من التدابير وتفعيل السياسة النقدية في تخفيف األعباء على قطاعي االسر
والمشروع ات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسهيالت االئتمان في ظل تراجع التدفقات النقدية
واحتمالية ارتفاع نسبة الدين  ،حيث قام البنك المركزي بتقديم تسهيالت مصرفية من خالل إعادة جدولة
القروض المصرفية  ،واالستمرار في دعم األنشطة الحقيقية من خالل سياسة اإلقراض التي تبناها البنك
المركزي إضافة الى تأجيل استيفاء األقساط المترتبة على المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة .
ويسرنا أن ننشر ضمن العدد الثامن من مجلة الدراسات النقدية والمالية والذي يضم عددا من األبحاث
والدراسات التي تم اختيارها بعد اجتيازها إلجراءات التقييم العلمي من قبل خبراء مختصين ،والتي هي
ذات صلة مباشرة بالوضع االقتصادي العراقي ،املين ان ترفد صانعي القرار والمختصين والباحثين
باألثر االيجابي للتنمية االقتصادية في العراق.

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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قسم االستقرار النقدي والمالي

دائرة العمليات المالية وادارة الدين

مستخلص:
عملت السلطات الرقابية على تطوير أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي
وذلك بعد األزمة المالية العالمية عام  ،2008تمثلت في تطوير أنظمة اإلنذار المبكر واألدوات التي
من شأنها ان تشخص المخاطر التي تطال ذلك القطاع واالقتصاد بشكل عام ،إذ ُيعد تحديد التحديات

أمر بالغ األهمية لضمان سالمة النظام المالي ،وتحقيق االستقرار االقتصادي؛ ألن
وايجاد الحلول لها ا
المصارف تُ ُّ
عد المكون الرئيس للنظام المالي ،ومن ثَم تعثرها يؤثر سلبا في االستقرار المالي وفي
االقتصاد بصورة عامة عام .إذ تم تطبيق خارطة المخاطر ( )heat mapلتعطي إشارات اإلنذار المبكر
لمتخذي القرار للتقصي والوقوف على نقاط الضعف ،كذلك يمكن من خالل خارطة المخاطر تشخيص
أي من المؤشرات المستخدمة هو بحاجة أكثر لالهتمام والمتابعة ومن ثَم إجراء اختبارات إضافية
(اختبارات الضغط مثال) والتي يمكن أن تساعد أكثر على تحديد نقاط الضعف في المؤشرات المستخدمة
باالختبار .إذ تحاول الدراسة تطبيق خارطة المخاطر ( )heat mapباالعتماد على عدد من المؤشرات
الخاصة باالقتصاد العراقي لتعطي إشارات دقيقة وواضحة لمتخذي القرار للوقوف على نقاط الضعف
التي قد تصيب االقتصاد العراقي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
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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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 )1مقدمة:
في ضوء ازدياد أهمية مؤشرات اإلنذار المبكر في الحد من المخاطر النظامية واتخاذ اإلجراءات

سيما على المستوى الكلي  macro prudentialالمدعمة بنظم مناسبة لإلنذار المبكر
االحت ارزية ،وال ّ
عمل خارطة المخاطر ( )heat mapجزءا من
تتالءم مع التغيرات في البيئة االقتصادية المحلية ،تُست َ
منظومة نظام اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي في الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية كصندوق

النقد الدولي والبنك الفدرالي األمريكي ،ومكتب البحوث المالية األمريكي ،إذ تُ ُّ
عد هذه المؤشرات ذات بعد
مستقبلي في تشخيص المخاطر التي قد تط أر على القطاع المصرفي .وأنها أداة رقابية تساعد بتقويم

أداء القطاع المصرفي من خالل مؤشرات السالمة المالية والمؤشرات الخاصة باستقرار قيمة العملة،
فضال عن تقييم أداء المصارف وأداء االقتصاد الكلي التي تبنى على أساسها القرارت الخاصة بذلك

القطاع لمنع الصدمات االقتصادية والمالية.
وقد بينت األزمة المالية في  2008أهمية فهم الدور الذي يلعبه النظام المالي في تضخيم الصدمات
لالقتصاد الحقيقي .إذ بينت الكثير من األدبيات إن أهم مؤشرات اإلنذار المبكر المعتمدة على أزمات
األسواق الناشئة في التسعينيات شددت على دور مؤشرات االقتصاد الكلي والعالقة بين اختالالت القطاع

الخارجي والتحرير المالي واالئتمان .وقد غذت األزمة المالية العالمية تحليال جديدا على المصادر
الرئيسة لنقاط الضعف في النظام مالي.
بعد األزمة المالية 2008عمل مكتب البحوث المالية )Office of Financial Research 1 (OFR
بتطوير أداتين لمراقبة نقاط الضعف في عام  2017وهما ُك ٌّل من مراقبة الضعف في النظام المالي
) the Financial System Vulnerabilities Monitor (FSVMوالذي يركز على نقاط الضعف

في النظام المالي ،إذ يعتمد خارطة المخاطر في بيان نقاط الضعف في النظام المالي ،ومؤشر اإلجهاد
المالي (مؤشر الضغط المالي) ) the Financial Stress Index (FSIالذي يركز على مراقبة
الضغط الذي يمكن أن تتحمله المؤسسات المالية.

 : OFR1هو مكتب مستقل داخل وزارة الخزانة بالواليات المتحدة ،تم إنشاؤه بموجب قانون دود-فرانك وول ستريت لإلصالح وحماية
المستهلك ،والذي كان تمريره في عام  2010استجابة تشريعية لألزمة المالية في  2008-2007والركود االقتصادي.
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مشكلة البحث :هناك تطور كبير في استعمال أدوات أو مناهج لقياس المخاطر في دول العالم ومنها
خارطة المخاطر واطارها ،التي تفتقر التقارير الخاصة بالقطاع المصرفي إلى قياسها وتحليلها في
العراق.
فرضية البحث :يحاول البحث اختبار الفرضية التي تنص على أن خارطة المخاطر تعد أداة فعالة في
مراقبة المخاطر النظامية في القطاع المصرفي العراقي.

الفعال الذي تؤديه خارطة المخاطر في تقييم
أھمية البحث :تبرز أهمية البحث من خالل الدور الكبير و ّ

صحة القطاع المصرفي العراقي ،وذلك باعتماد البيانات الصادرة عن البنك المركزي بشأن القطاع
المصرفي العراقي.

هدف البحث :يكمن هدف البحث في قياس خارطة المخاطر المصرفية لمؤشرات اإلنذار المبكر

ومؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي العراقي ،وتحليلها.

هيكلية البحث :ولتحقيق هدف البحث المشار إليه واختبار الفرضية ُق ّس َم البحث على خمس فقرات،
فإنها
بحثت الفقرة األولى المقدمة والفقرة الثانية بحثت مفهوم وأهمية خارطة المخاطر ،أما الفقرة الثالثة ّ
بحثت خطوات إعداد خارطة المخاطر للقطاع المصرفي العراقي والفقرة الرابعة تضمنت خارطة المخاطر
( )Heat Mapللقطاع المصرفي في العراق ،أما الفقرة الخامسة فتضمنت االستنتاجات والتوصيات.
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 )2خارطة المخاطر (المفهوم واألهمية)
 )1-2مفهوم خارطة المخاطر (:1 )Heat Map
تُ ُّ
عد خارطة المخاطر ( ) Health Assessment Tool Mapمن أحدث األدوات التي
ستعمل في إشعار متخذي القرار في النظام المالي بالتهديدات ونقاط الضعف الكامنة التي ستواجه
تُ َ
النظام المالي والمصرفي ومن ثَم االستقرار المالي ،وأن ـها عبارة عن اداة لمراقبة نقاط الضعف في النظام
تعددت األنظمة المستعملة لمراقبة
المالي ( ،)Financial System Vulnerabilities Monitorإذ ّ
األنظمة المالية وتشخيص نقاط الضعف بعد األزمة المالية العالمية في  ،2008فمثال تم استعمال
اختبارات الضغط الكلية والجزئية في مراقبة النظام المصرفي للوقوف على نقاط الضعف التي قد تصيب
النظام المصرفي ،وتم تطبيق خارطة المخاطر ( )Heat Mapلتعطي إشارات اإلنذار المبكر لمتخذي
القرار لتحديد نقاط الضعف التي تصيب النظام المصرفي ايضا ،إذ يمكن من خالل خارطة المخاطر

أي من المؤشرات المستعملة بحاجة أكثر لالهتمام والمتابعة ،ومن ثَم إجراء اختبارات إضافية
تشخيص ّ
مثل (اختبارات الضغط) التي يمكن أن تساعد أكثر على تحديد نقاط الضعف في المؤشرات المستعملة
في االختبار.
ويمكن أيضا استعمال خارطة المخاطر لتوضيح كيف يمكن أن تؤثر الصدمة المالية في
االستقرار المالي ومن ثَم االقتصاد الحقيقي .فمن خالل تقييم المراحل المختلفة للصدمات المالية يمكن

توضيح كيف تؤثر الصدمة في األسواق المالية والمؤسسات المالية والبنية التحتية المالية واالقتصاد
الحقيقي ومن ثَم الحصول على صورة واضحة عن خطورة العواقب من تلك االختالالت.2
وقد استُعمَلت األلوان في خارطة المخاطر لتعكس الحالة التي يمر بها المؤشر موضع الدراسة والموضحة
في المخطط رقم ( ،)2وعلى النحو اآلتي:

أ) اللون االحمر يعكس نقاط الضعف التي تؤدي إلى احتمالية حدوث أزمة في النظام المصرفي.

أي نقاط ضعف ومن ثَم فإن المؤشر موضع الدراسة في
ب) اللون االخضر يدل على عدم وجود ّ
مصدر للقلق.
ا
حالة إيجابية وليس

1

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

بأنها
وقد ّ
وعبر عنها ّ
أكد صندوق النقد العربي أهمية أداة خارطة المخاطر )ّ ( Heat Map Tool
من األدوات المهمة لتحديد ومراقبة مواطن الضعف والقوة في القطاع المصرفي من خالل عرضها على
ستعمل فيها التدرج باأللوان الموضحة أعاله للداللة على مدى جودة أو ضعف
شكل خارطة مخاطرُ ،ي َ
المؤشرات المالية المستعملة لكل بنك.1
 )2-2أهمية وجود خارطة مخاطر ) (Heat Mapلدى البنوك المركزية:2
اعتُم َدت خارطة المخاطر في الكثير من المؤسسات المالية والنقدية العالمية والعربية ،وتختلف تلك
المؤسسات في طريقة القياس واختيار المؤشرات المستعملة في القياس ُك ٌّل بحسب الحالة االقتصادية
والمالية لتلك البلدان ،وعلى النحو اآلتي:

 -1بنك المغرب ،يستعمل بنك المغرب كثير من األدوات واآلليات التي تساعده على تتبع المخاطر
النظامية وادارتها بشكل استباقي ،ومنها خارطة المخاطر ،التي تضم مجموعة من المؤشرات
االستشرافية للمصادر الرئيسة للمخاطر التي يواجهها القطاع المالي.

 -2عمل البنك المركزي األردني على إعداد أداة لتحديد ومراقبة مواطن الضعف والقوة لدى النظام المالي
والقطاع المصرفي على مستوى البنوك في األردن ،ذلك من خالل عرضها على شكل خارطة
ستعمل فيها التدرج باأللوان للداللة على مدى جودة أو ضعف المؤشر
مخاطر ( ُ (Heat Mapي َ
المستعمل.

 -3أمــَّا مصرف اإلمارات العربية المتحدة ،فيستعمل أكثر من خارطة مخاطر ،األولى تقوم بتقسيم
البنوك على خمس مجموعات بناء على حجم أُصولها ،وتقارن ما بين مؤشرات السالمة المالية
المختلفة لكل بنك مع معدالتها التاريخية ومع معدل المجموعة ،وتشمل تلك المؤشرات رأس المال،
والسيولة ،والربحية وجودة األُصول وهي من مكونات نظام تقييم المخاطر ) .(Camelأما فيما

فإنها للقطاع المالي بشكل كلي ،وتقارن المؤشرات المالية مع
ُّ
يخص خارطة المخاطر األخرىّ ،
أداءها التاريخي ،مثل أسعار الفائدة العالمية على العمالت الرئيسة ومنحنياتها ،وتذبذب أسعار

النفط ومعدالت أسعاره .فضال عن مؤشرات محلية كأسعار العقار ،معالت نمو االئتمان الكلي،
 1د .رامي يوسف عبيد ،دراسة تجارب أنظمة اإلنذار المبكر لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،صندوق النقد العربي،
 ،2019ص.8
 2د .رامي يوسف عبيد ،المصدر نفسه ،ص.22
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معدالت مديونية األسر ،ونسبة السعر إلى األرباح للشركات المدرجة في السوق ،وغيرها من

المؤشرات.

فيما اتبعت كثير من المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية خارطة المخاطر لمؤشرات مختلفة
وكما في الجدول ( )1اآلتي:
جدول ()1
الفئات الرئيسة لمؤشرات خارطة المخاطر بحسب المؤسسات الدولية
صندوق النقد الدولي
المخاطر الكلية

1

البنك الفدرالي
األمريكي

2

اختالالت القطاع غير
المالي

المؤشرات النقدية

الرغبة في المخاطرة /

والمالية

تقييم األُصول

مخاطر االئتمان

ضعف القطاع المالي

مكتب البحوث
المالية

3

االقتصاد الكلي
مخاطر السوق
مخاطر االئتمان

البنك المركزي
النرويجي

البنك الدولي

5

4

القطاع االسكان

القطاع الخارجي

سوق االسهم

القطاع المالي

سوق السندات

البنوك

قطاع الشركات

قطاع الشركات

غير المالية

مخاطر السيولة

مخاطر المالءة

القروض البنكية

والسوق

والرافعة المالية

البنوك

مخاطر السوق

مخاطر التمويل

الدورة المالية

الناشئة

والسيولة

العالمية

الرغبة في المخاطرة

مخاطر العدوى

القطاع العائلي

القطاع العائلي
أسعار األُصول
االسواق المالية

القطاع غير البنكي القطاع الغيرالبنكي

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.
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 )3خطوات إعداد خارطة المخاطر للقطاع المصرفي العراقي:
يتم اتباع ثالثة خطوات في إعداد خارطة المخاطر وهي:1
 -1اختيار المؤشرات . Indicator Selection
 -2درجات المؤشر .Indicator Scoring
 -3التجميع .Aggregation
مخطط ()1
خطوات إعداد خارطة المخاطر

إختيار
المؤشرات

درجات
المؤشر

التحليل

 )1-3اختيار المؤشرات :Indicator Selection
تم اختيار المؤشرات ع َبر مراجعة التقارير الدولية والدراسات العلمية وأخذ بالحسبان

طبيعة النظام المالي العراقي ،وعلى أساس ذلك اختيرت المؤشرات التي يمكن من خاللها
تشخيص مواطن الضعف في القطاع المالي في العراق التي قد تنعكس سلبا على القطاعات
االقتصادية كافة ،وهي ُك ٌّل من اآلتي:
أ -مؤشرات السالمة المالية:
ُي ُّ
عد االستقرار المالي من اولويات اهداف البنوك المركزية ،لما له من أهمية في تعزيز

أن الهدف األساسي لتقرير االستقرار المالي هو
المراكز المالية للمصارف العاملة في البالد ،و ّ

تشخيص وتحليل المخاطر التي قد يتعرض لها استقرار النظام المالي في العراق ،وقد جاءت
1

Joe McLaughlin & at al, The OFR Financial System Vulnerabilities Monitor, Office of Financial Research,
2018, p6.
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خارطة المخاطر لتكون
مؤشر مكمال من مؤشرات المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي،1
ا
كثير من الدراسات وتقارير االستقرار المالي تعتمد مؤشرات السالمة المالية ()CAMELS
إذ إن ا

في إعداد خارطة المخاطر ،2ومن ثَم يمكن قياس ذات المؤشرات ضمن التقرير السنوي لالستقرار
المالي في العراق ،وعلى النحو اآلتي:
جدول ()2
مؤشرات السالمة المالية المستعملة في احتساب خارطة المخاطر
المؤشر

التعريف

اوال

كفاية رأس المال.

راس المال األساسي /األُصول المرجحة بالمخاطر

ثانيا

جودة األُصول.

ثالثا

الربحية.

وتشمل على نسبة العائد  /األُصول ،العائد  /حقوق الملكية

رابعا

السيولة.

األُصول السائلة  /إجمالي األُصول ،األُصول السائلة  /المطلوبات قصيرة االجل

وتشمل نسبة القروض المتعثرة  /رأس المال ،القروض المتعثرة  /إجمالي القروض.

ب -مؤشرات اإل نذار المبكر للقطاع المصرفي العراقي:
تعمل البنوك المركزية على تعزيز مهامها في السيطرة على المخاطر النظامية والحد
منها وذلك من خالل استعمال األدوات المتاحة ومنها مؤشرات اإلنذار المبكر .إذ عمل البنك
المركزي العراقي على تعزيز مهامه من خالل مؤشرات اإلنذار المبكر واختبارات الضغط الكلية
والجزئية باعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .وتم اختيار بعض المؤشرات الخاصة
باإلنذار المبكر من أجل احتساب خارطة المخاطر الخاصة بمؤشرات استقرار قيمة العملة،
أداء المصارف وأداء االقتصاد الكلي للوقوف على االزمات التي قد تحدث في تلك المراحل،
وعلى النحو اآلتي:

 1تقرير االستقرار المالي لعام  ،2016البنك المركزي العراقي ،2017 ،ص أ.
Li Lian Ong, at el, HEAT! A Bank Health Assessment Tool, Working Paper, International Monetary Fund,
2013, p6.
2
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جدول ()3
المؤشرات المستعملة في احتساب خارطة المخاطر لمؤشرات اإل نذار المبكر
التعريف

الفئة

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

أداء أزمة العملة

ثانيا

أداء المصارف

ثالثا

االقتصاد الكلي

في العراق ومن اهمها (مؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي ،مؤشر عرض النقد
الواسع  M2إلى االحتياطي االجنبي ومؤشر أسعار الفائدة قصيرة االجل).
وتشمل هذه الفئة عددا من المقاييس والمؤشرات التي تشخص نقاط الضعف في
القطاع المصرفي في العراق والتي تمنح متخذ القرار صورة واضحة بشأن طبيعة
النظام المصرفي في العراق ومن اهم المؤشرات المستعملة في هذه الفئة هي
(االئتمان النقدي إلى الودائع ،القروض المتعثرة إلى إجمالي األأصول ،فجوة
االئتمان النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي).
يحتوي على مؤشرات لمواضع الضعف في االقتصاد الكلي والتي تُ ُّ
عد من المؤشرات
ذات الطبيعة النظامية ومن اهمها (مؤشر التضخم ،مؤشر فجوة الناتج المحلي
اإلجمالي).

المصدر :من إعداد الباحثين ،باعتماد تقرير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي ،البنك المركزي العراقي.

من أجل اختيار دقيق للمؤشرات المستعملة في القياس والحصول على نتائج أفضل يجب التركيز على
النقاط اآلتية:
أ) يجب أن يتم اختيار المؤشرات على أساس طبيعتها النظامية.
ب) يجب أن تتوافر البيانات الكافية لدراسة تلك المؤشرات.
ج) تجب متابعة المؤشر دوريا واستبداله في حال لم تكن هناك أ ّي تغيرات على اإلشارة التي
يبعثها المؤشر.
طى المؤشر الذي يوافر إشارة دقيقة األولوية في المتابعة والقياس.
د) ُيع َ
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 )2-3درجات المؤشر:
يتم متابعة المؤشرات فصليا واعطاء ألوان لكل مؤشر بحسب النتائج الفصلية وموقعها من
الدرجة المعيارية لذلك المؤشر ،إذ تعتمد خارطة المخاطر القيم المعيارية لكل مؤشر يتم إدخاله بضمن

الخارطة .فإذا تجاوز المؤشر القيمة المعيارية فإنه سيكون ضمن اللون االحمر ،وان كان العكس فإنه

ضمن اللون االخضر.

مخطط ()2
درجات المخاطر في القطاع المصرفي

1

0.8

0.6

0.4

High Risk

0

0.2

Low Risk

عمل
يتم احتساب مخاطر كل مؤشر من خالل تطبيع البيانات ( )normalizedلكل مؤشر مالي مست َ
في احتساب خارطة المخاطر وذلك من خالل اعتماد المعادلة اآلتية:1

𝒏𝒊𝒎𝐗−
𝒏𝒊𝒎𝒎𝒂𝒙−

=Zi,t

 :Zi,tالدرجات المعيارية للمؤشر المالي  iفي المدة .t
 :Xالمشاهدات الخاصة بالمؤشر المالي.
 :minالقيمة الصغرى.
𝑥𝑎𝑚 :القيمة العظمى.
يتم مقارنة النتائج مع الدرجات المعيارية لخارطة المخاطر (.)0،1

1

Li Lian Ong, at el, HEAT! A Bank Health Assessment Tool, Working Paper, International Monetary Fund,
2013, p5.
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 )3-3التحليل:
يتم في هذه الخطوة تحليل نتائج الفئات الثالث من طريق خارطة مخاطر المؤشرات المستعملة في
تشخيص نقاط الضعف ،وبعدها يتم ترميزها باأللوان الخاصة بخارطة المخاطر لكل مؤشر ،وعلى النحو
اآلتي:1

جدول ()4
طريقة تجميع النتائج النهائية للمخاطر

المؤشرات*

المؤشرات
الفرعية

المؤشرات الرئيسة
X2

X1

X3

Y1
Y2
Y3
*االلوان افتراضية.

يعني أن الفئة وصلت إلى درجة الخطر القصوى
يعني أن الفئة ضمن الحدود المقبولة

1

Damodaran Krishnamurti and Yejin Carol Lee, Macroprudential Policy Framework (A Practice Guide),
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2014, p27.

12

 )4خارطة المخاطر ( )Heat Mapللقطاع المصرفي في العراق:
تقدم هذه الفقرة تطبيقا عمليا لخارطة المخاطر على بعض المؤشرات المالية واالقتصادية للعراق وتحليل
نقاط القوة والضعف التي تم تشخيصها أثناء مدة البحث مدة الدراسة (الفصل االول  – 2016الفصل
الرابع .)2018
 )1-4مؤشرات اإل نذار المبكر للقطاع المصرفي في العراق:
إذ يمكن مراقبة صحة النظام المالي العراقي من خالل خارطة المخاطر الموضحة في الجدول
( ،)6ففضال عن األدوات المستعملة لمراقبة األنظمة المالية وتشخص نقاط الضعف في االقتصاد

العراقي والقطاع المصرفي بشكل خاص (على سبيل المثال؛ تم استعمال اختبارات الضغط الكلية والمؤشر
التجميعي لالستقرار المالي في العراق لمراقبة النظام المصرفي والوقوف على نقاط الضعف التي قد تصيب النظام

المصرفي) ،كذلك يتم من خالل هذه الدراسة تطبيق خارطة المخاطر ( )Heat Mapعلى عدد من
المؤشرات الخاصة باالقتصاد العراقي لتعطي إشارات دقيقة وواضحة لمتخذي القرار للتشخيص الدقيق
والوقوف على نقاط الضعف التي قد تصيب االقتصاد العراقي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
 )1-1-4مؤشرات أداء قيمة العملة:
أ) مؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي :EMPI

يعكس هذا المؤشر مستوى ضغط سوق الصرف االجنبي على العملة المحلية ،وذلك من طريق
مقارنته بالقيم المعيارية ،إذ يتم احتساب ضغط السوق من خالل إدخال صافي االحتياطيات

مؤثر أساسيا في سعر الصرف في العراق؛ أل ّن سعر الصرف من أهم المتغيرات
ا
األجنبية بصفته
ذات االثر المباشر في االقتصاد العراقي.

ب) االحتياطيات االجنبية إلى عرض النقد الواسع :M2
يتم من خالل هذا المؤشر تحليل نسبة االحتياطيات االجنبية إلى عرض النقد الواسع ،لبيان
تناسب حجم االحتياطي االجنبي لدى البنك المركزي مع عرض النقد ( ،)M2وهل تجاوزت
الدرجة المعيارية التي ُح ّد َدت عند ( )50%حدا أدنى ،1أم أنها بضمن المستوى المطلوب ،وأن

متابعة كفاية احتياطيات البنك المركزي من العملة االجنبية أمر ضروري وذلك لضمان القدرة
 1د .مازن صباح احمد وآخرون ،االحتياطيات االجنبية للبنك المركزي العراقي :معايير الكفاية ودورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية في
العراق ،المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي ،ص.20
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على تغطية التزامات النظام المصرفي ،إذ لو عزم المودعون على تحويل ودائعهم بالعملة

المحلية إلى العملة االجنبية فإن ذلك سيشكل خط ار على االستقرار المالي إذ إن االحتياطيات
من العملة األجنبية غير كافية.
ج) أسعار الفائدة قصيرة األجل:
إذ يتم من خالل هذا المؤشر تحليل العالقة بين أسعار الفائدة على الودائع وقيمة الدينار،
لتعطي إشارات دقيقة وواضحة لمتخذي القرار للتشخيص الدقيق والوقوف على نقاط الضعف
التي قد تصيب حجم الودائع في القطاع المصرفي على وجه الخصوص وقيمة العملة.
 )2-1-4مؤشرات أزمة المصارف:
أ -إجمالي االئتمان النقدي/إجمالي الودائع:
يقيس هذا المؤشر حجم االئتمان النقدي نسبة إلى الودائع الموجودة لدى المصارف ،إذ ُح ّد َدت

نسبة معيارية من قبل البنك المركزي العراقي وهي ( )%70حدا أعلى و( )%20بصفة استثمارات
و( )%15 - %10لالحتياطي االلزامي ،وان تجاوز هذه النسبة يشير إلى وجود صعوبة متزايدة تواجه
سيما إذا كانت هناك مبالغة في نمو القروض المصرفية أو وجود صعوبة في
النظام المصرفي ،وال ّ
جذب مصادر مالية إضافية ،إذ يؤدي هذا األمر إلى زيادة الهشاشة المالية في الجهاز المصرفي بسبب
انخفاض حجم السيولة لديه في مواجهة الصدمات وارتفاع المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي،
مما يجعل المصارف غير مستعدة لمواجهة الصدمات في حال حدوثها ،ويتم قياسه من خالل قسمة
حجم القروض على الودائع.
ب -القروض المتعثرة  /إجمالي األأصول:
التي تقيس حجم القروض المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ،وان االرتفاع في قيمته يدل على
ارتفاع المخاطر تعاني منها المصارف وانخفاض السالمة المالية لديها ،إذ تؤثر القروض المتعثرة في
محفظة اإلقراض للمصرف ،ومن ثَم على وضع التدفقات النقدية وصافي الدخل وكذلك تؤثر في درجة

االعسار المالي فيها ،ويتم قياس هذا المؤشر بثالث مؤشرات فرعية من خالل قسمة القروض المتعثرة
إلى إجمالي الودائع ،وقسمة القروض المتعثرة إلى إجمالي األُصول ،وقسمة األُصول المتعثرة إلى إجمالي
القروض.
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ه) فجوة االئتمان:
تُعرف فجوة االئتمان على أن ـها نسبة االئتمان المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي
اإلجمالي مطروحا منه االتجاه العام لنسبة االئتمان إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي،

وأن ارتفاع هذه الفجوة عن الحد االعلى (ُ )10ي ُّ
مؤشر على ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها
ا
عد
المصارف بسبب الزيادة في منح االئتمان بنسبة اكبر من معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ،
ويمكن من خالل هذا المؤشر ان تقرر المصارف والبنك المركزي كم من االئتمان الذي يجب أن يكون
في السوق وكم من النقد االحتياطي الذي يجب أن يكون مع البنوك لتجنب أزمة االئتمان.

 )3-1-4مؤشرات أداء االقتصاد الكلي:
أ -الرقم القياسي لألسعار:
ُي ُّ
عد الرقم القياسي لسعر المستهلك أحد المؤشرات التي تهم عملية التخطيط والتنمية االقتصادية
مؤشر في دراسة المستوى المعاشي للفرد ومستويات التضخم واالنكماش االقتصادي
ا
فهو يستعمل

ويتسنى من خالل االرقام القياسية ألسعار المستهلك رصد التغيرات في األسعار والسيطرة على
اتجاهاتها لحماية المستهلك غالبا ما تؤدي معدالت التضخم المرتفعة إلى زيادة أسعار الفائدة التي
تخلق آثار سلبية على القطاعات الحقيقية والمالية ،ولذلك ينبغي متابعة تحليل االرتفاع بمعدالت
التضخم واتخاذ إجراءات المعالجة.1

ب -الفائض أو العجز/الناتج المحلي اإلجمالي:
يؤدي العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة إلى زيادة احتماالت األزمة ،وارتفاع أسعار الفائدة
على الودائع بالعملة المحلية ويقلل ثقة المستثمرين ،ومن َثم يخلق أزمة وضعف أمام الصدمات .ويخلق

أيضا االرتفاع بعجز الموازنة مزاحمة المالية العامة لالقتراض من المصارف لصالح القطاع الخاص،
وهو ما يشكل خط ار على العمل المصرفي واالستثمار ،لذا من المهم متابعة هذا المؤشر ورسم خارطة
مخاطر له بشكل دوري.

1احمد ذياب احمد ،غادة مصطفى عطا ،التنبــؤ باألرقام القياسية ألسعار المستهلك في العراق ،جامعة بغداد  -كلية االدارة واالقتصاد ،بحث
منشور على الموقع االلكتروني
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 )2-4تحليل النتائج:
 )1-2-4خارطة مخاطر مؤشرات اإل نذار المبكر:
تشير نتائج الجدول ( )5إلى تباين نتائج المؤشرات المستعملة ومن ثَم مدى خطورتها وتأثيرها في
المخاطر النظامية الكلية ،إذ يمكن مالحظة أن جميع المؤشرات قد تباينت بمدى خطورتها أو استقرارها
على الجهاز المصرفي ،وهذا ما أوضحناه في خارطة مخاطر مؤشرات أداء قيمة العملة ،وعلى النحو
اآلتي:
جدول ()5

خارطة المخاطر ( )heat mapلمؤشرات أداء قيمة العملة
2016

ر
المؤشات
ر
االجنب
مؤش ضغط سوق الرصف ي
اداء قيمة
ر
االحتياط اىل عرض النقد
مؤش نسبة
ي
العملة
قصية االجل
اسعار الفائدة ر

2018

2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

0.000

0.644

0.074

1.000

0.683

0.004

0.261

0.144

0.119

0.292

0.620

0.599

0.580

0.780

0.879

1.000

0.961

0.925

0.862

0.825

0.566

0.402

0.330

0.059

0.176

0.176

0.353

0.353

0.529

0.529

0.706

0.706

0.706

0.353

0.000

1.000

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على البيانات الخاصة بتقارير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي ،البنك المركزي العراقي ،قسم
االستقرار النقدي والمالي.

إذ شهدت مؤشرات أداء قيمة العملة تباينا باأللوان وعلى طول مدة الدراسة (الفصل االول – 2016
الفصل الرابع  ،)2018فحققت معدالت انعكست على ألوان الخارطة ،لتكون بمستوى شبه آمن لتلك
المتغيرات على القطاع المصرفي العراقي ،وهو ما يستدعي المراقبة المتواصلة لتلك المؤشرات لتالفي
وقوعها بالمنطقة الحمراء أو بالقرب منها ،وهو دليل على العمل المتواصل للبنك المركزي من أجل
المحافظة على االستقرار المالي.
إذ سجلت خارطة المخاطر لمؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي لونا أخضر في اغلب الفصول،

وهو دليل على استقرار هذا المؤشر الذي جاء نتيجة نجاح سياسات البنك المركزي في الحفاظ على
استقرار قيمة الدينار العراقي تجاه الدوالر .فيما شهد الفصل الرابع من العام  2016ارتفاعا في
المخاطر نتيجة ارتفاع مؤشر ضغط السوق في تلك المدة ،إذ شهد سعر الصرف الدوالر ارتفاعا بنسبة
( )%5.4في شهر كانون األ ّول من العام  2016مقارنة بشهر تشرين الثاني للعام نفسه ،لتشهد
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الفصول الالحقة تدنيا بالمخاطر حتى نهاية الفصل الرابع من عام  .2018لتشهد الخارطة تراجعا
بالمخاطر أثناء الفصل الثاني من العام  2017حتى نهاية الفصل الثاني من العام .2018

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

النقد الواسع  M2إلى درجات متدنية لتقترب من الدرجة المعيارية المحددة وهي ( )%50وهذا ما شكل
خط ار على حجم االحتياطي االجنبي لدى البنك المركزي العراقي ،اما في العام  2018فإنها لم تكن
هناك مخاطر لذلك المؤشر؛ ألن نسبة االحتياطي االجنبي إلى عرض النقد ارتفعت لتصل إلى
( )%80,4وهي نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة المعيارية.
فيما يخص مؤشر أسعار الفائدة على الودائع قصيرة األجل نلحظ أن هناك ارتفاعا طفيفا بحجم
كبير أثناء الفصل الرابع من العام  ،2018وهو ارتفاع غير
ا
المخاطر أثناء العام  2017وارتفاعا
حقيقي ،انما هو نتيجة المعادلة المستعملة في القياس وهي ليست بالضرورة تعكس الواقع ،إذ إن واقع
أسعار الفائدة هو مستقر ولم تكن هناك اية مخاطر تذكر لذلك المؤشر على االقتصاد أو قيمة الدينار
العراقي ،وكما في الجدول (.)5
جدول ()6
خارطة المخاطر ( )heat mapلمؤشرات أداء المصارف
2016

ر
المؤشات

2018

2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

االئتمان النقدي اىل الودائع

0.811

0.945

0.735

0.998

0.900

0.927

1.000

0.690

0.903

0.848

0.106

0.012

ر
اجماىل االصول
المتعية اىل
القروض
ي

0.000

0.021

0.030

0.022

0.030

0.035

0.159

0.505

0.568

0.607

0.935

0.962

أداء المصارف
فجوة االئتمان النقدي اىل الناتج
االجماىل مع النفط
المحل
ي
ي

1.000

0.968

0.865

0.735

0.489

0.454

0.424

0.316

0.289

0.244

0.041

0.000

فجوة االئتمان النقدي اىل الناتج
االجماىل بدون النفط
المحل
ي
ي

0.793

0.620

0.498

0.743

0.336

0.520

0.323

0.000

0.277

1.000

0.252

0.082

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على البيانات الخاصة بتقارير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي ،البنك المركزي العراقي ،قسم
االستقرار النقدي والمالي.
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فيما سجلت مؤشرات أداء المصارف تباينا هي االخرى في أداءها أثناء مدة الدراسة ،إذ نلحظ
مؤشر االئتمان النقدي إلى الودائع قد تباين ما بين اللون االحمر واللون البرتقالي ،وهو يدل على
الخطر الذي قد يتعرض له القطاع المصرفي من قبل هذا المؤشر ،إذ سجل هذا المؤشر ارتفاعا في
الفصل الرابع من عام  2016حت ـى الفصل الثاني من العام  ،2018ألن المصارف قدمت ائتمانا
حددها البنك المركزي العراقي وهي (.)%70
بنسبة أعلى من الودائع ،وهي نسبة قريبة من النسبة التي ّ
ار حتى العام 2018
فيما يخص مؤشر القروض المتعثرة إلى إجمالي األُصول فإنها شهدت استقر ا

سجل مخاطر عالية وفقا لخارطة المخاطر
فطغى عليها اللون االحمر ،فعلى الرغم من أن هذا المؤشر ّ

في الجدول ( )6إال أن ـها لم تشكل خط ار حقيقيا؛ لكونها دون النسبة المعيارية البالغة ( ،1)%10إذ

سجلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي األُصول ( )%4أثناء الفصل الرابع من العام .2018
أم ـا فجوة االئتمان النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي مع النفط فقد سجلت معدال مستق ار أثناء مدة
الدراسة ليكون لونه أخضر حتى الفصل الرابع من عام  2018عدا الفصول االولى من العام 2016
والتي يطغى عليها اللون االحمر ،إذ لم تطابق تلك االشارات الحمراء الواقع الذي يشهد تراجعا بنسبة
حجم االئتمان النقدي إلى الناتج وانما هي انعكاس للمعادلة المستعملة في القياس.
وفيما يخص مؤشر فجوة االئتمان النقدي إلى الناتج المحلي من دون النفط فإن األمر مختلف بعض
الشيء ،إذ شهد تذبذبا في األلوان الخاصة بخارطة مخاطر هذا المؤشر ،ليطغى عليها اللون االخضر
حتى الفصل الرابع من العام  ،2016فيما شهدت الفصول الالحقة تباينا باأللوان ما بين اللون البرتقالي
واالحمر حتى نهاية العام  2018وعلى النحو المبين في الجدول (.)6

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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جدول ()7
خارطة المخاطر ( )heat mapلمؤشرات أداء االقتصاد الكلي

2016

ر
المؤشات
Q1
أداء
االقتصاد
الكل
ي

Q2

2017
Q3

Q4

Q1

Q2

2018
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

رمؤش التضخم

0.102 0.524 0.294 0.064 0.524 0.793 0.820 0.973 0.962 1.000 0.973 1.000

عجز الموازنةGDP /

1.000 0.682 0.560 0.360 0.078 0.184 0.182 0.093 0.000 0.001 0.002 0.003

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على البيانات الخاصة بتقارير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي.

سج َل معدل مخاطر معتدل ة
اما فيما يخص مؤشرات أداء االقتصاد الكلي فإن معدل التضخم ّ

على االقتصاد العراقي والجهاز المصرفي بشكل خاص؛ ألن ـه لم يصل الحد االعلى للقيمة المعيارية
العليا في احتساب المخاطر وهي ( )1عدا العام  2016والفصل االول من عام  2017نتيجة ارتفاع
معدل التضخم بنسبة ( ،)%2كذلك نسبة عجز أو فائض الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد
تشكل اي خطورة على االقتصاد العراقي والجهاز المصرفي
شهدت مستويات جيدة من االستقرار ولم ّ
بشكل خاص في العراق حتى الفصل الرابع من عام  2018وذلك نتيجة ارتفاع النسبة والتي شهدت
مستويات مرتفع لتصل إلى ( )%27في الفصل الثالث من عام  ،2018وكما في الجدول (.)7
 )2-2-4خارطة مخاطر مؤشرات السالمة المالية:
يمكن قياس خارطة مخاطر لمؤشرات السالمة المالية األساسية لترصد طبيعة القطاع المالي

والمصرفي ومدى استقراره وتأثره باألزمات المالية واالقتصادية .تعمل هذه المؤشرات بصفتها أداة
لإلنذار المبكر ،وهي من الوسائل الرقابية المباشرة .تصنف المؤشرات الرئيسة على النحو اآلتي:
• مؤشرات كفاية رأس المال.
• مؤشرات السيولة.
• مؤشرات الربحية.
• مؤشرات جودة األُصول.

وتُ ُّ
ستعمل للتعرف على مالءة المصرف وقدرته
عد كفاية رأس المال من أهم المؤشرات التي تُ َ
على تحمل الخسائر المحتملة أو اإلعسار ،إذ كلما زاد رأس المال تقل احتمالية العسر المالي وترتفع
19

تعبر عن وجود
تبعا لذلك درجة مالءته المالية ،والعكس من ذلك صحيح ،وأن السيولة بشكل عام ّ
أُصول نقدية في الصندوق أو موجودات قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية بسهولة وبكلف منخفضة
لإليفاء بالتزامات المصرف ،ولكنها ال تتوافر لها فرصة منح االئتمان السليم ،أو االئتمان النقدي.

فيما يعد مؤشر الربحية من المؤشرات ذات األهمية العالية في قياس مدى تحقيق المؤسسات

المصرفية ارباح أو خسائر أثناء مدة البحث ،ويعتمد ذلك باألساس على ارتفاع أو انحسار استثماراتها
وانكماش توظيفاتها المالية خالل تلك المدة ،وهو ما يعتمد باألساس في العراق على األوضاع السياسية
واألحداث األمنية التي تشهدها البالد ،فضال عما تفرزه حالة الموازنة من عجز أو فائض والذي يعتمد
باألساس أسعار النفط وما ترتب على كل ذلك من تأثيرات وتداعيات جمة تنعكس بشكل أو بآخر
على نتائج أعمال القطاعات االقتصادية كافة ،وال سيما منها المؤسسات المالية والمصرفية على حد
سواء.
أما فيما يخص جودة األُصول فهو يدخل في حسابه (القروض المتعثرة  /إجمالي األُصول) و(القروض
المتعثرة  /إجمالي االئتمان) إذ يقيس هذا المؤشر حجم القروض المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ،وأن
االرتفاع في قيمته يدل على ارتفاع المخاطر التي تعاني منها المصارف وانخفاض السالمة المالية
لديها ،إذ تؤثر القروض المتعثرة على محفظة االقراض للمصرف ومن ثَم على وضع التدفقات النقدية
وصافي الدخل وكذلك تؤثر في درجة اإلعسار المالي فيها ،ويتم قياس هذا المؤشر من خالل قسمة
القروض المتعثرة إلى إجمالي الودائع ،وقسمة القروض المتعثرة إلى إجمالي األُصول ،وقسمة األُصول
المتعثرة إلى إجمالي االئتمان النقدي.
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جدول ()8
خارطة المخاطر ( )heat mapلمؤشرات السالمة المالية

ر
المؤشات

الكفاية
ال ربحية
جودة
السيولة
جودة
االصول

Q1
0.853
كفاية راس المال
1.000
العائد/الموجودات%
0.000
العائد /حقوق الملكية %
اجماىل الموجودات 0.986 %
الموجودات السائلة /ي
قصية االجل 0.061 %
الموجودات السائلة /المطلوبات ر
ر
0.000
اجماىل االصول
القروض المتعية  /ي
ر
اجماىل االئتمان النقدي 0.000
القروض المتعية  /ي

2016
Q2
1.000
0.818
0.217
1.000
0.000
0.023
0.090

2017
Q3
0.829
0.636
0.408
1.000
0.039
0.032
0.146

Q4
0.924
0.045
1.000
0.985
0.043
0.023
0.074

Q1
0.941
0.864
0.098
0.055
0.914
0.032
0.129

Q2
0.865
0.682
0.248
0.000
0.931
0.037
0.134

2018
Q3
0.918
0.295
0.430
0.005
0.925
0.170
0.026

Q4
0.359
0.295
0.430
0.473
0.920
0.540
0.732

Q1 2018
0.620
0.750
0.037
0.424
0.920
0.607
0.845

Q2
0.477
0.432
0.242
0.374
0.928
0.648
1.000

Q3
0.552
0.000
0.327
0.310
0.987
0.999
0.983

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

نلحظ من الجدول ( )8بأن اللون االخضر االكثر انتشا ار على مجمل خارطة المخاطر الخاصة
بمؤشرات السالمة المالية ،إذ نلحظ أن خارطة المخاطر تشير إلى ارتفاع المخاطر في مؤشر كفاية
ار اثناء العام  2018فعلى الرغم من
رأس المال اثناء العامين  2017-2016ومن ثم شهدت استقر ا
تشكل خطرا
سج َل مخاطر عالية وفقا لخارطة المخاطر في الجدول ( )8إال أن ـها لم ّ
ان هذا المؤشر ّ
حقيقيا؛ لكونها أعلى من النسبة المعيارية البالغة ( )%12إنما اخذت اللون االحمر نتيجة المعادلة
ار هي االخرى في االعوام
المستعملة في قياس خارطة المخاطر ،وشهدت أيضا مؤشرات الربحية استقر ا
 2018-2017نتيجة ارتفاع نسبة العائد على الموجودات ونسبة العائد على حقوق الملكية ،إذ وفقا
لهذا المؤشر فإن المصارف العاملة في العراق تؤدي وظائفها بصورة جيدة؛ ألن هناك ارتفاعا في حجم
األرباح المتحققة لديها أثناء مدة الدراسة ،أما مؤشرات جودة السيولة فإنها تباينت في المخاطر ،إذ
شهدت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات ارتفاع في المخاطر اثناء العام  2016لتشهد
ار حتى نهاية الفصل الرابع من العام  ،2018فيما شهدت نسبة الموجودات
في االعوام الالحقة استقر ا
السائلة إلى المطلوبات قصيرة األجل انخفاض في المخاطر اثناء العام  2016لترتفع نسب المخاطر
حتى نهاية العام  ،2018على الرغم من االشارات الحمراء في خارطة المخاطر لمؤشرات جودة السيولة
إال أن ـها تُ ُّ
عد مطمئنة؛ لكونها اعلى من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة ( )%30وأخذت
اللون االحمر نتيجة المعادلة المستعملة في القياس .وشهدت مؤشرات جودة األُصول أيضا تراجعا في
المخاطر اثناء العامين  2017-2016لترتفع نسبة المخاطر أثناء العام 2018؛ لكونها مرتفعة جدا
قياسا بالنسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي بنسبة ( )%5-2إذ وصلت النسب
القروض المتعثرة إلى إجمالي االئتمان النقدي في الفصل الرابع عام  2018ما نسبته (.)%12.3
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Q4
0.000
0.000
0.328
0.262
1.000
1.000
0.983

 )5االستنتاجات والتوصيات:
 )1-5االستنتاجات:
ُّ
ستعمل في إشعار متخذي القرار في النظام
 -1تُعد خارطة المخاطر من الطرائق الحديثة التي تُ َ
المالي بالتهديدات ونقاط الضعف الكامنة التي ستواجه النظام المالي والمصرفي ومن ثَم
االستقرار المالي.
 -2يمكن أن تطبق بشكل فصلي وتضمن في تقارير االستقرار المالي واإلنذار المبكر ،وكذلك
اعداد تقرير فصلي للمصارف التي تعطي غالبا مؤشراتها ذات ألوان حمراء بشكل فردي.
 -3إن استعمال مجموعة أوسع من مؤشرات اإلنذار المبكر يحسن من قدرة صانعي السياسات
االقتصادية على التنبؤ باألزمات المالية واتخاذ الق اررات المناسبة.
 -4شهدت خارطة المخاطر لمؤشرات اإلنذار المبكر مستوى شبه امن لتلك المتغيرات على
القطاع المصرفي العراقي.
 -5تشير خارطة المخاطر لمؤشرات السالمة المالية إلى استقرار اغلب مؤشرات السالمة المالية
عدا مؤشر القروض المتعثرة والتي ارتفعت فيه النسبة في الفصول االخيرة.
 )2-5التوصيات:
 -1قياس خارطة المخاطر وتضمينها في التقارير الخاصة باالستقرار المالي واإلنذار المبكر.
 -2معالجة االختالالت في المؤش ارت ذات االلوان الحمراء والوقوف على المؤشرات بشكل دوري
ودقيق.
 -3ال ُبد من المراقبة الدورية للمؤشرات التي شهدت مستوى شبه آمن في خارطة المخاطر
لمؤشرات اإلنذار المبكر ومؤشرات السالمة المالية لتالفي وقوعها بالمنطقة الحمراء أو بالقرب
منها.
ستعمل خارطة المخاطر في المصارف كل على حدة وذلك من اجل متابعة المخاطر
 -4تُ َ
الخاصة بمؤشرات السالمة المالية لكل مصرف.
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تحليل وتقييم كفاءة األداء المالي للموازنة العامة
في العراق للمدة من 2018-2004
اعداد :لقاء فنجان ثامر  /ر .مالحظين
دائرة العمليات المالية وادارة الدين

المستخلص:
تهدف

لددف لس د د د د د د د د إدى تحليد تتييم فادة ا لافل لدلدةدل دللتل اد لد دةلد ل لد سلق دللدفا ل

-2004

 ) 2018فتاهة عةات ل لختالالت همفلم ل جةابيهة لداايةت تلاليسلفلت أي إ هاةك عف تتجمه ألث دللتلسف
لدلةدم

لدلفخالت) بغم تحييق لاهفل

لالقتصةفم تلالجتلةعم تلد مة م .

إذ ت تتجمه لدحج لاكبس ل لالااةق احت لالااةق لدتشغيلل لال تهالكل) تلدذي شف أكثس لدضغتطةت
ثس ،تعظ لاثس لدايفي دللتل ا  ،أي أ
أ ل

د ددمة د ددةت لإااةق غيس لدسشد دديفا لدتل فة أغلبهة بسللج دلتتظيف غيس

لدلاتج ل لدجهة لدحفتلل  ،تدتلتي لداايةت لدجةسي دلحفتل ج لت ل فالت لالااةق لدتشد ددغيلل مشد ددف تيسيبة

 %77.6ل حج لالااةق لد ة تبةدليةب قصددتس لديطةعةت لإاتةجم

لدصدداةعل ،لد سلعل ،لدتجةسي) ع تلبم

أت خلق إاتةج بةدليةب .

فلة إ إهلةل لإااةق لال ددتثلةسي لداهتض بتلقع لديطةعةت لإاتةجم ) ده لاثس لدبةدغ ل ل ددتلسلس لعتلةف لدبلف
على لإيسلفلت لدسي م لدلتأتم ل لدااط تلهلةل لدجتلاب لإيسلفم لاخسى ت بةدتةدل ج

لالقتصد د د د د د ددةف لد سلقل

عسض د دلصددفلةت لدتل قف يت سض دهة ج لس لاخاةض أ د ةس لدااط عةدلمة ،ضددال ع لالختالالت لدتل تحفث
ل آدم قتى لد د د د ددتق أي لدطلب تلد سض) على لدااط تلفى تحييق لدل د د د ددتتى لدتتل ال بياهلة تلدذي ده لاثس

لدبةدغ ل تحييق لال تيسلس ل لا ةس تبةدتةدل لال تيسلس لالقتصةفي.

حيث خلص د ددت لدف لس د د د إدى جلل ل لال د ددتاتةجةت تلدتل ل أهلهة أ لدلتل ا لد ةل تل خالل د ددمة د ددتيهة
لالتاةقم تلإيسلفم ) د تك بل د ددتتى لدكاة ا تلداةعلم دتحييق أهفل هة لدلاش د ددتفا ب د ددبب لدخل لدهمفلل لدلتجتف

ل ف ل جةابل لدلتل ا لداايةت تلاليسلفلت تتتجمه لالااةق احت لالااةق لدتشددغيلل تلهلةل لالااةق لال ددتثلةسي

لدذي يؤفي إدى لداهتض بتلقع لديطةعةت لإاتةجم  ،فلة تتصدد د د ددلت لدف لس د د د د د إدى أه لدتتصد د د د ددمةت لدلتلثل بد
ل ددةدجد لدخلد لدهمفلل ل باتف لالااددةق لد ددة ل خالل لد لد على ضد د د د د د ددبط لإااددةق أي قتيييددف لإااددةق غيس

لدضددستسي لدكلةدلق دصددةد لإااةق لال ددتثلةسي لدذي م ف بفتسا لدلصددفس لدسلمن دتالم لداةتج لدلحلل لإجلةدل
تبةدتةدل تت دد د د د ددمع لديةعفا لإاتةجم تل ةدج لدخل لدهمفلل لدحةص د د د د د د

ل باتف لإيسلفلت لد ةل ل لد سلق ل

خالل تاتمع لصدد د د د د د ددةفس لإيسلفلت غيس لدااطم د ع طسيق لتخددةذ ح ل د ل لإج لس لت ت ل د على س ع فاددة ا
لااظل لدضسيبم ت ية ا ن لتطتسا تحفيث تلدحف ل لدتهسب لدضسيبل تلقتصةف لدظ
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غيس لدس لل).

:الكلمات المفتاحية
 فاة ا لافل لدلةدل دللتل ا،لد ج لدلتل ال

Abstract:

 مة،  لإيسلفلت لد ةل،  لداايةت لد ةل، لدلتل ا لد ةل

The study aims at analyze and assess the adequacy of financial
performance of the public budget in Iraq for the period 2004-2018 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 لالقتص د د د د د د ددةفم تلدلةدم

تلد ددمة ددم لدتل ت د ى إدى تاايذا ،فلة ت ف لافلا لدتل ت ددتطمع ل خالدهة تضددع تيفيسلت دتيسلفلت لد ةل تلداايةت
لد ةل تع طسييهة ملف لدت س على ليفلس لد ج

ل لتل اتهة.

فلة ل لالقتص د د د د ددةف لد سلقل يتص د د د د ددف بةختالالت همفلم فبيسا ،تلدتل ل بياهة لختالل لدلتل ا لد ةل دلفتد  ،إذ إ
جةاب لإيسلفلت ل لدلتل ا قف لستك على لتسف تلحف تبشف شبه فةل

ل تلتي لدلتل ا لد ةل دلفتد تهت لدااط

لدخة  ،ل لدتقت لدذي تسلجع مه حج تأهلم لإيسلفلت لاخسى تال د د د د د د ددملة لدض د د د د د د دسيبم لاهة ،إذ إ ت سا لإيسلفلت
لدااطم تبش د د د ددف فبيس قف أفى إدى إهلةل أهلم فتس لإيسلفلت لاخسى  ،تبذدك أص د د د ددب تيفيس لدلتل ا لد ةل دلفتد
لالقتصد ددةف عسض د د دلصد ددفلةت لدخةسجم لداةجل ع تيلبةت

ل د ددتافل تبشد ددف سلمن على لإيسلفلت لدااطم  ،لة ج

ددتق لدااط لد ةدلم  ،ض ددال ع لدتغيسلت لدفلخلم لدلتلثل بظست

تفلم لإاتةج لدلحلل دلااط لدخة  ،فلة ش ددهفت

لداايةت لد ةل اتعة ل لالختالل ،إذ إ لدج لاكبس ل لداايةت لد ةل تتجه احت لإااةق لال د ددتهالكل تدمن احت
لاعلةل لدلاتج تلهلةل لديطةعةت لدلاتج فةد لسع تلدص دداةع على احت لتتلصد د ف هذا لالتس أفت إدى ت ليق
سي م لالقتصدةف لد سلقل ال دملة ب ف عة  2003يف تأثست ا دب ل دةهل لإقطةعةت لالقتصدةفم ل لداةتج لدلحلل
لإجلةدل تأث لس لبمة ب بب لاحفلث لد مة م تلالقتصةفم لدتل لست بهة لدبالف خالل هذا لدلسحل .
ت د د دديت ل خالل هذا لدف لس د د د د تحلي تتييم فاة ا لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل دللفا ل

 )2018-2004ل

خالل صددلي  ،يتضددل لداص د لاتل لدجةاب لداظسي أت إطةس لدلاةهم دللتل ا لد ةل ل خالل لبحثي يتضددل
لاتل لاه لدلتل ا لد ةل

لدلاهت  ،لاهلم  ،أاتلعهة ،آدمةت تلسلح إعفلفهة) ،بيالة يتض د د د د ددل لدلبحث لدثةال ل

لداص د د د د (التعرف على مفهوم كفاءة وفاعلية األداء المالي للموازنة العامة)  ،ألة لداص د د د د لدثةال أختص بةدجةاب
لد للل ملة يت لق بتحلي لدلتل ا لد ةل ل لد سلق دلفا لدف لس

تلؤشسلت تييم فاة ته د د د دة تذدك ل د د د د د د د د د د د د د د خ د د د د د دالل

لبحثي د د د د د لخت د د دص لاتل ب د دتحلي لإيسلفلت تلداايةت ل لدلتل ا لد ةل خالل لفا لدف لس

)  ،ألة لدثةال تضل

لؤش د دسلت فاة ا لافل لدلةدل دللتل ا ) .تأخي لس لدخستج بب ض لال د ددتاتةجةت تلدتتصد ددمةت لدتل ملف ل ت د دده ل
لدتخايف تتيتم لداتةلج لدتل تتتدف ع لدف لس
هف

لدف لس

 /تهف

لدف لس

أعالا.

إدى تييم فاة ا لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل دلفتد ل لد سلق خالل لدلفا ل 2004

تدغةم  2018تل س لفى تتظيف لدلتلسف لدلةدم

ل تحييق أهفل هة فت لدلتل ا لد ةل ت ف لافلا لدسلم د د د د د د د

ل

تحييق إاجة لت لافل لد ة دلفتد تهل لدت د د دديل لدتل ت د د ددتخفلهة لد د د ددلط لدتشد د د دسي م دال د د ددتفالل على لفى فاة ا
أجه تهة ل خالل لداظس إدى لفخالت تلخسجةت هذا لدلتل ا ل تحفيف أهفل هة لدلاشتفا.
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مشكلة الدراسة  /عةات لدلتل ا لد ةل ل لد سلق ل لختالالت همفلم ل مة تيهة لإسلفم تلإااةقم خالل لفا
لدف لس

أثست لبة على ل تتى فاة ا ت ةعلم أفللهة .

أهمية الدراسة  /تأتل أهلم لختمةس لتضتع لدف لس

لدتل ت فن تتجهةت لدفتد

ل أهلم لدلتضتع اا ه لذ ل لدلتل ا لد ةل ت ف لدل دسآا

مة م  /لقتصةفم  /لجتلةعم ) تبةدتةدل أ ف لس

هذل لدلتضتع م ف أل لس ل غةي د

لاهلم تذدك دلت س على لفى فاة ا ت ةعلم أفل لدلتل ا لد ةل ل لد سلق خالل لفا لدف لس .

ل سؤم لاةفهة إ لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل د مف بةدل تتى

فرضية الدراسة  /تاطلق سضم لدف لس

لدل طلتب ل لدتأثيس على لداشةط لالقتصةفي تلتلجه لدلشفالت لالقتصةفم تد يت تحييق لاهفل
تلالجتلةعم دلاهتض بتلقع لالقتصةف لد سلقل خالل لدلفا ل .2018-2004

منهجية الدراسة  /ت ل تخفل لدلاهج لال تابةطل ل لدف لس

لالقتصةفم

ل خالل ل ت سلض لاهت لدلتل ا لد ةل  ،أهليتهة،

أاتلعهة ،تلسلح إعفلفهة) تفاة ا ت ةعلم لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل  ،فلة ت ل تخفل لدلاهج لدتحليلل لدذي
لختص به لداص لدثةال ل لدف لس

تلؤشسلت تييم فاة تهة.

تتلث

حدود الدراسة  /تلثلت لدحفتف لدلفةام دلف لس

ل تحلي لدلتل ا لد ةل

ل تطبيق لدف لس

لدلفةام هل لد سلق ،فلة ل لدحفتف لد لةام دلف لس
دتحييق هف

لدف لس

ل لد سلق دللفا ل 2018-2004

على تلقع لدلتل ا لد ةل لد سلقم  ،أي ل لدحفتف

تلثلت بةدلفا لة بي

 )2018-2004لذ إاهة ت ف لفا فة م

ال ملة تل لختمةس تلك لدلفا هل ب بب لدتغيسلت لد مة م تلالقتصةفم لدتل شهفهة لد سلق

ب ف لالحتالل لالسيفل عة .2003
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الفصلللللللللل األول - :اإلطلللللللللار النظلللللللللر للدراسلللللللللة مفهللللللللللوم الموازنلللللللللة العاملللللللللة أهميتهلللللللللا أنواعهللللللللللا
آليات ومراحل إعدادها )- :
المبحث األول  - :الموازنة العامة مفهوم الموازنة أنواعها آليات إعدادها)
مفهلللللللللللوم الموازنلللللللللللة  -:د د د د د ددمن لد د د د د د لد د د د د دده تحفي د د د د ددف لاه د د د د ددت تلح د د د د ددف دللتل اد د د د د د لدحفتلمد د د د د د  ،إذ تضد د د د د د ت
لاد د د ددةهم عفيد د د ددفا قللد د د ددة لتاد د د ددق تلحد د د ددف لاهد د د ددة لد د د ددع ل خد د د ددس وملف د د د د ت سيد د د ددف لدلتل ا د د د د بأاهد د د ددة ق لدخط د د د د لدلةدم د د د د
لد د د د د دداتم دلفتد د د د د د يتحد د د د ددفف بلتجبهد د د د ددة تيد د د د ددفيس ف د د د د د ل د د د د د لإي د د د د دسلفلت لدلتتقد د د د ددع تحصد د د د دديلهة تلداايد د د د ددةت لدلتتقد د د د ددع
صد د د ددس هة خ د د د ددالل د د د ددا لةدمد د د د د تهد د د ددل بةدا د د د ددب دلفتدد د د د د ت د د د دديل دتحييد د د ددق أه د د د ددفل هة د د د ددل ش د د د ددتى لدلج د د د ددةالت تأفلا
مة د د د ددم دللةس د د د د د لدسقةبد د د د د عل د د د ددى إيسلفلته د د د ددة تاايةته د د د ددةق  )1تعس د د د ددت أمض د د د ددة بأاه د د د ددة ق خطد د د د د لةدمد د د د د تتض د د د ددل

تيد د د د ددفي لس داايد د د د ددةت لدفتد د د د د د تليسلفلتهد د د د ددة دلد د د د ددفا لام د د د د د قةفل د د د د د غةدبد د د د ددة د د د د ددا تيد د د د ددت هد د د د ددذل لدتيد د د د ددفيس د د د د ددل ض د د د د دت
لاهفل

لدتل ت ى لد لط لد مة م تحيميهةق.

)2

فل د د د د ددة ملفد د د د د د ت سياه د د د د ددة بةاه د د د د ددة ق لد د د د د دسآا ت ف د د د د ددن حيميد د د د د د لدتض د د د د ددع لدل د د د د ددةدل دلفتدد د د د د د لد د د د د د خ د د د د ددالل جةابيه د د د د ددة

لإيد د د د دسلفلت لد ةلد د د د د تلدااي د د د ددةت لد ةلد د د د د ق تكت د د د ددب لدلتل اد د د د د لد ةلد د د د د فت لس لهل د د د ددة د د د ددل لدلةدمد د د د د لد ةلد د د د د تتأخ د د د ددذ
أب د د د د ددةفل لقتصد د د د ددةفم ت مة د د د د ددم تلجتلةعم د د د د د د د د د ددل لدد د د د ددفتل علد د د د ددى لدد د د د ددسغ ل د د د د د لخد د د د ددتال

أاظلتهد د د د ددة لد مة د د د د ددم

تل د د د د د أبد د د د ددس لدات د د د د ددةلج لدتد د د د ددل تتست د د د د ددب علد د د د ددى ي د د د د ددةفا هد د د د ددذا لاهلمد د د د د د فتس لدلتل ا د د د د د د د د د ددل لدلةدم د د د د د لدحفيثد د د د د د
تملف تتضم تلك لاهلم فةالتل- :

 -1أهلم د د د د د د لدلتل ا د د د د د د ل د د د د د د لداةحم د د د د د د لالقتصد د د د د ددةفم  -:ت د د د د د ددف لدلتل ا د د د د د د لد ةل د د د د د د دلفتد د د د د د د أفلا ضد د د د د ددستسي
ت ةعلد د د د د د تت د د د د دديل ت د د د د ددتطمع به د د د د ددة لدفتدد د د د د د لدت د د د د ددأثيس د د د د ددل لجسي د د د د ددةت لختل د د د د ددف لااش د د د د ددط لالقتص د د د د ددةفم ،
فل د د د د ددة ت د د د د ددتطمع لد د د د د د خالده د د د د ددة ل ت د د د د ددؤثس د د د د ددل لإاا د د د د ددةق لد د د د د ددة تلإيد د د د د دسلفلت لد ةلد د د د د د دتحيي د د د د ددق لدتد د د د د دتل
لالقتصدد د د د ددةفي لددد د د د ددذي م تلد د د د د ددف بدد د د د ددفتسا اجد د د د د ددة لدحفتل د د د د د د د د د د د ددل ل د د د د د ددتخفل ل د د د د د دتلسف لدلجتلد د د د د ددع تل د د د د د ددتغالدهة

بص د د د ددتسا للثد د د د د بغمد د د د د تحيي د د د ددق لقص د د د ددى طةقد د د د د إاتةجمد د د د د تتحييد د د د دق لقص د د د ددى لاا د د د د د لد د د د د لد د د د ددفخ لدي د د د ددتلل
د د د د د د طسي د د د د ددق لدلتل اد د د د د د لد ةلد د د د د د ت د د د د ددتطمع لدحفتلد د د د د د ي د د د د ددةفا أت تخا د د د د ددمض لدطل د د د د ددب لدحف د د د د ددتلل تذد د د د د ددك
تسشد د د د د دديف لإااد د د د د ددةق) ،فلدد د د د ددة ملف د د د د د د دلفتد د د د د د د ل

ل د د د د د د خد د د د د ددالل يدد د د د ددةفا أت تخاد د د د د ددمض لداايد د د د د ددةت لدحفتلم د د د د د د

ت د د د د ددؤثس د د د د ددل ل د د د د ددتتى لداش د د د د ددةط لالقتص د د د د ددةفي لدي د د د د ددتلل لد د د د د د خ د د د د ددالل لدلتل اد د د د د د تم د د د د ددأتل ذد د د د د ددك ب ي د د د د ددةفا أت
تخا د د د د د ددمض لدطل د د د د د ددب لدكل د د د د د ددل عل د د د د د ددى لد د د د د د ددلع تلدخ د د د د د ددفلةت عد د د د د د د طسي د د د د د ددق د د د د د ددسض لدضد د د د د د دسللب تتش د د د د د ددجمع

لالفخدد د ددةس تتحتي د د د د لدطلدد د ددب لدحفد د د ددتلل إدد د د ددى طلدد د ددب دأل د د د دسلف تلد د د ددة غيدد د ددس ذدد د د ددك ل د د د د لالد د د ددتس لدتد د د ددل ملف د د د د

) (1عبف لديةفس لحلف عبفهللا ،لدلتل ا لد ةل تتطبميةتهة ل فتد قطس ،لدطب

لاتدى ،فلس لدثية دلاشس ،لدفتح  ،2001 ،ص.185

) (2طةهس لدجاةبل ،عل لدلةدم لد ةل تلدتشسيع لدلةدل ،لداةشس – لد ةتك دصاةع لدكتةب ،لديةهسا ،تت يع لدلفتب لديةاتام  ،بغفلف ،2007 ،ص.102
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لسلعةتهد د د د ددة عاد د د د ددف إعد د د د ددفلف لدلتل ا د د د د د لد ةل د د د د د

د د د د د مة دتحييد د د د ددق لدت د د د د دتل

تعالجة دب ض لد ثسلت لالقتصةفم لث لشفلتل لدتضخ تلدك ةف.

)1

لالقتصد د د د ددةفي لدد د د د ددذي تبغم د د د د ده لدفتد د د د د د

 -2أهلم د د د د د د لدلتل ا د د د د د د ل د د د د د د لداةحم د د د د د د لالجتلةعم د د د د د د  -:تحتد د د د د ددتي لدلتل ا د د د د د د بد د د د د ددي ف تيهد د د د د ددة لداايد د د د د ددةت ل د د د د د د

جه د د د د د تلإي د د د د دسلفلت ل د د د د د جه د د د د د أخد د د د ددسى ،تدك د د د د د لاهد د د د ددة أثد د د د ددةس تلا فة د د د د ددةت علد د د د ددى لدص د د د د د يف لالجتلد د د د ددةعل
فتس هةلد د د ددة د د د ددل إعد د د ددةفا تت يد د د ددع لدد د د ددفخ لديد د د ددتلل  ،تذدد د د ددك ع د د د د طسيد د د ددق يد د د ددةفا لداايد د د ددةت
ةدلتل ا د د د د ت د د د دؤفي ل

لالجتلةعمد د د د د د د د  ،ت لملمد د د د د د د د تص د د د د د د ددحم تتس يهمد د د د د د د د لدلتجهد د د د د د د د دلال د د د د د د ددةت ذلت لد د د د د د د ددفخ لدلح د د د د د د ددفتف أت عد د د د د د د د
طسيد د د د د دق إعد د د د ددةفا تاظد د د د ددم

مة د د د د د لاجد د د د ددتس تلدلستبد د د د ددةت لدحفتلم د د د د د  ،بلدد د د ددة مضد د د د ددل تيلي د د د د د لدتاد د د د ددةتت بد د د د ددي

لدال د د د د د ددةت لدلختلا د د د د د د د  ،أت ع د د د د د د د طسيدد د د د د ددق لإعةادد د د د د ددةت تتتجيهه د د د د د ددة دلالدد د د د د ددةت لاكثدد د د د د ددس حسلةاد د د د د د ددة  ،لت ع د د د د د د د

طسيد د د د د ددق لدض د د د د د دسللب ،لذ ملف د د د د د د دلفتد د د د د د د أ تيد د د د د ددت باد د د د د ددسض ض د د د د د دسللب لبةش د د د د د دسا تصد د د د د ددةعفم عل د د د د د ددى ذتي

لد د د د د د ددفخ لدلستا د د د د د ددع ثد د د د د د د ت ي د د د د د ددف تت ي د د د د د ددع ه د د د د د د دذل لإيد د د د د د دسلف عل د د د د د د دى ش د د د د د ددف ل د د د د د ددا تل د د د د د د دةعفلت دلطبي د د د د د ددةت
لالجتلةعم .
 -3أهلم لدلتل ا ل لداةحم لد مة م  - :تظهسأهلم لدلتل ا ل لداةحم لد مة م فتاهة لا فةن دبساةلج

عل لدحفتل خالل لفا لحفتفا ل لد ل  ،تأاهة تتسج خط لدفتد لد مة م إدى أسقة  ،تهل إدى جةاب ذدك

إذ تلاحه لد لط لدتشسي م دل لط لدتاايذم بةإااةق تلدجبةم .)2
إذ إ لعتلةف لدلتل ا ل لدبسدلة م ال لاةقش لدبساةلج لد مة ل دلفتد  ،تل لصةفق لدبسدلة على لشستع
لدلتل ا لد ةل م ال ذدك تلتع لدش ب بحسيةته لدف تتسي تحيتقه لدفمليسلطم  ،فلة أ لدلتل ا بلة تتضلاه ل
لؤشسلت إااةقمه تلتلسف لةدم تكشف ع لد مة

لد ةل تجةا لدلجتلع .)3

 -4أهلم لدلتل ا ل لداةحم لدلةدم  -:تظهس أهلم لدلتل ا لد ةل ل خالل جفلتل ف ل لإيسلفلت تلداايةت
لد ةل لدتل بفتسهة ت فن حيمي لدتضع لدلةدل دلفتد تتل

لدلتل ا تت ةتي لإيسلفلت لع لداايةت تبةدتةدل

م طل لاطبةعة ع ل تتى الل لدلسف لدلةدل دلفتد  ،ةدفتد تحفف ليفلس اايةتهة تليفلس لة تحص علمه ل

إيسلفلت ل لد ا لدلةدم لدليبل ليفلة تبذدك ت يس لدل لس ق لد ةل بةاتظة على أ ةن لدلاهج لدليسس تت تطمع
لدفتد أ تال بةدت للةتهة ل حياهة تهذل لالاتظة ل فلف لدفيت شسط أ ةن دالحتاةظ بةدثي لدلةدم دلحفتلةت.

)4فلة أ لدلتل ا لد ةل تتض لدجفلتل لدلاصل دلاايةت لد ةل تلاغسلض لدتل ل تخفلت ل أجلهة تبةدتةدل

) (1لحلف عتض سضتل  ،لالتجةهةت لدحفيث ل تطتيس لدلتل ا لد ةل دلفتد ،لدطب

لدثةام  ،فلس لداهض لد سبم دلاشس  ،لإ فافسي  ، 2009،ص26

) (2لحلف خةدف لدلهةيال ،لدلتل ا لد ةل دلفتد ل تسية لدتلقع تل ةق ،بحث لاشتس ،لجل جةل

) (3لحلف طةق تهفى لد لتي ،لقتصةفمةت لدلةدم لد ةل  ،لدطب
) (4دية

فلشق ،لدلجلف  ،16لد فف لاتل ،تسية ،2000،ص.9

لاتدى ،فلس لدلم سا ،علة  ،لاسف  ،2007 ،ص.171

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

فلم لإفلسا تلالقتصةف ،جةل

بغفلف ،لد سلق  ،2012،ص.10
29

لالقتصةف،

هل تكشف حيمي لدتضع لدلةدل دلفتد إذ إ لدتتل

دلفتد ملة إذل فة هذل لدتتل
لالقتصةفم ل لدفتد .

حيميمة ،فلة إاهة تتض لداةلض أت لد ج تلفى تأثيسهلة على لختلف لدجتلاب

)1

ثالثا :أنواع الموازنات - :تي

لدلتل اةت ل لديطةع لدحفتلل إدى لااتلع ل تم حيث يت تي ملهة ح ب

تأسيخ تطتسهة تفلة يلل- :
 -1لدلتل ا لدتيليفم

بي جةابل لداايةت تلإيسلفلت م فن الل لدلسف لدلةدل

لتل ا لدباتف) - :إ

لدافسا لديةلل عليهة لدلتل ا لدتيليفم هل قمةلهة بتلتي لد لع

تلدخفلةت لدلطلتب دلتحفا لدحفتلم ل أ ج أفل عللهة دتحييق أهفل هة ،تعلى هذا لدتحفلت لالدت ل بحفتف
لدتلتي تع د د ف تجةت ا تال تهت هذا لدلتل ا بةد ةلف لدذي حييته لدتحفا ل هذل لدتلتي  ،أي ل هذا لدلتل ا د د تهتد د د
بةدلفخد د دالت يد د دط .

تتتجةه لة تيفله تلك لدتحفلت ل

لع أت لة تيفل ده ل خ د د دفلةت تلدكمام لدتل يت بهة ذدك تمظهد د د دس ذدك ل

لالعتلةفلت تلدتخصمصةت على أ ةن باتف أت لجلتعةت بحيث ت ه عللم لسلقب لدتجةت على لالعتلةفلت
لدتل تصفسهة لدفتد دذدك م ليهة لدب ض لدسقةبم  .تيتض إ لدلتل ا لدتيليفم

هل لدتطبيق ل حيث لإعفلف

تلدتاايذ تلدسقةب على لدتجةت لت يهة ،إال إاهة ال ت تطمع تيفم لدبمةاةت لدلطلتب ع لفى تحييق لاهفل
لديصتس لدتلض

تاتيج

ل لدلتل ا لدتيليفم دذدك ت لالتجةا إدى تطبيق لتل ا لدبسللج تلافل .)2

 -2لتل ا لدبسللج تلافل  -:هل عبةسا ع اظة يستبط بةإفلسا لد ةل تيهف

إدى تحفيف لد مة ةت لدلختلا

لدلتضتع لدتل ت تف لإفلسا لد ةل بةال تخفل لالث دللتلسف ت سض اظة سقةبل فات دتاايذ هذا لد مة ةت ضال
على إ اظة لتل ا لدبسللج محتتي على لاةهم لختلا تتيامةت تحليلم ل خالل اظة لؤ ل لتكةل د للم

لتخةذ لديسلس تلدتخطمط ،تلدسقةب على لدلةل لد ة  ،تلدلي ا لدسلم م دهذل لداتع ل لدلتل اةت هل لستبةطهة بةاهفل
تتحفلت لداةتج  ،تفذدك لدلاةضل بي لالختمةسلت لدلختلا دتحييق لدهف

لدلس ت دلتحفا لإفلسي  .حيث يستبط

اظة هذا لدلتل ا بلتخذي لديسلس ،تخصتصة ل لدلصةفس لدلتت سا دتحفلت لديطةع لد ة هل لحفتفا تلستبط

بليفلس لدطلب عليهة ،ل قب لدلتلطاي تدهذل البف دلتخذي لديسلس ل تحفلت لديطةع لد ة ل مأخذتل بةدح بة
لدكاة ا تلداةعلم ل صس أت ل تهالك هذا لدلصةفس بشف محيق لاهفل

لدلتضتع .

)3

 -3لتل ا لدتخطمط تلدبسلج  - :ظهس اظة لتل ا لدتخطمط تلدبسلج د الج قصتس لتل ا لدبسللج تلافل
ل لدسبط بي لدلتل اةت لداسعم دلتحفلت لإفلسي تبي لاهد ددفل
هذل لداظة لدجفيف تل له هذا لد تلل لالعت لس
) (1عةفل لم لد لل ،لدلةدم لد ةل تلدتشسيع لدضسيبل ،لدطب
) (2قة

لديتليد د  .ديف ةهل دت عتلل عفيفا ل بلتسا

بجةاب لدتخطمط فأحف لاعلفا لدسلم م ل إعفلف لدلتل ا
لاتدى ،فلس لدحةلف ،علة  ،لاسف  ،2007 ،ص.511

جةه عبيف ،ليتس لعفلف لتل ا تيليفم لختلط ل لدتحفلت لدحفتلم لدخفلم ف لس

تطبميم ل لدجةل

لدل تاصسي .

) (3جلةل لدبافتس ،لاهجم تلسلح تطبيق لتل ا لدبسللج تلافل ل لدجةل ةت ،بحث ليف لدى للتيى لتل ا لدبسللج تلافل ل لدجةل ةت لد سبم تلدلا يف
ل فلشق دلاتسا

ل  27-25يتديت ،2004ص.24
30

تضستسا لتبةع لا ن لد للم ل عللم لتخةذ لدي لسسلت فة تخفل أ لتب لدتكلا تلد ةلف ل لدي لسسلت لدخةص
بةإااةق لدحفتلل تم تلف هذل لداظة على لدسبط تلدتكةل بي ثالث عتلل سلم

•

هل :

)1

األهداف المطلوب تحقيقها  .....التخطيط)

• وسائل تحقيق األهداف

 .....البرامج واألنشطة)

• األموال المتاحة لتمويل البرامج واألنشطة  .....الموازنة)

 -4لدلتل ا لدصاسي  - :يت إعفلفهة بة تسلض ل لداشةط عاف ايط لدصاس ،تهذل م ال ل لدباف لدذي ظهس
ل لتل ا لداتسا لدلةضم قف ال مظهس ل لتل ا لداتسا لدحةدم تذدك لذل أثبتت عف جفتى بية لداشةط أت

لدبسللج لدذي مشلله هذل لدباف ،تم تلف هذل لا لتب على تحلي لدتكلا دللشستعةت تلدتظةلف بحيث مفت
هاةك تبسيس دك ااي لطلتب دتاايذ لدبسللج.

) (1ح ي لصطاى هالدل ،تصايف لدلتل اةت لدحفتلم تفتسهة ل أفل لدحفتلةت تتييم لافل  ،بحث لاشتس على لدلتقع لالدكتستال unpan
 ،1.un.orgص.12
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جدول رقم  )1مميزات وسلبيات أنواع الموازنات
النوع

المميزات

 -1لدلتل ا لدتيليفم لتل ا لدباتف) تيت

 تضع حف دلاتضى ل ل تخفل لدلةل لد ة أت

 لسف ي ل إفلسا لدلةل لد ة اتيج دلتشفف

 لسلقب لد لط لدتشسي م دل لط لدتاايذم ل

 لا فل لدثي بي لدسلمن تلدلسؤتن تلا فل لإبفلع

 ل تخفل لدلةل لد ة دخفل لدصةد لد ة

 إلفةام هفس لدلةل لد ة إغاةدهة جةاب لإاجة

على حصس جلمع إيسلفلت تاايةت

جبةيته

لد لط لدتشسي م

إفلستهة دلباتف

لدفتد بتثمي تلحفا تلعتلةفهة ل

السلبيات

تتشسيع ذدك

لافل

 -2لتل ا

تلدبسللج تتلحتس

فستهة على ل س

حج

لداتةلج

لدحفتلم تليةساتهة بةدتكلا لدلةدم

تلد لام تلدجهف لإا ةال تلدلتلسف
لدال ل إاجة تلك لاعلةل



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

 ل تخفل لدلتل ا لد ةل دخفل لدتالم تلدتخطمط
لالقتصةفي

 هتد تحفيف لاهفل

لد ةل دلفتد تقمةن لفى

لداجة لدذي حييته لدفتد دلتصتل إدى هذل لدهف

تلدلسلقب دللتل ا للة م ةعف على

 هتد لدلتةب

هتد لتخةذ لديسلس تتصحم لالاح لس ةت أتال بأتل

 -3لتل ا لدبسلج تلدتخطمط تيت



جلع بي



ت ةعف على تاايذ لدخطط لدتالتم

على أ ةن لدتحفيف لدل بق دجلمع
لاهفل

تل ث لختمةس لاهفل

لدلسلف تحيميهة تت يي لدبسللج لدال ل

تخطمط تسقةب تلحة ب



قمةن لدلاا



ال تلت بيةعفا اتم لدلتل ا

دلتصتل على هذا لاهفل

-4لدلتل ا لدصاسي لا ةن لدذي تيت

ت إااةقه ةبية تبشف

اشةط تقمةن



تبتب لدلتل ا ت ية دألهفل



لإااةق دك فللسا تلؤ



ل دتيفيس لدفقيق دأللتلل لدال ل دألااةق على ف



لدتستيب لدبسللج ح ب أتدتيتهة

تحيميه ل أهفل

لل على تلك

لدبسللج تتكت لدبفلم ل ايط لدصاس

لدلتحيي

ل

ف

لدلفخالت تلدلخسجةت دك اشةط

علمه هت تت يس لدلةل لدال دتلتي

لدبسللج فت لإخذ ب ي لالعتبةس دلة

لدتظةلف لدسلم م دللتل ا لد ةل ل

هف




لداةبع ل لدخت

ل لد ل اتيج دلتشفف ل لدسقةب

ل لد ل

 غةدبة لة مفت قمةن لإاتةجم لداهةلم أت لاشمة
لدلاج ا غيس هة فليمةن بساةلج ل ي

 فثيسا لدتكلا دحةجتهة ال ت لةل أجه ا ام دتاايذ
لدل لتلةت

 ال تسف على عللم لدتخطمط تعلى قضةمة
لدبسللج لدسلم

 لهتلةلهة بةدلشةسيع على لدلفى لديصيس دلفا
ا تلحفا)

 ص تب لدتطبيق ل لدلجةالت لدتل تكت
لاهفل

هف

تلدبسللج لدال ل دك

حفا بل ل ع لاجه ا لاخسى



ل تسلض لتل ا أي فللسا أت لؤ

صاس


ت لداظس دلتل ا أي هف

ت ةتي

أت اشةط ل بفلم

لد ا لدلةدم تفأاهة صاس حتى دت فة هذل

لدهف

سبط لدتخطمط بةدلتل ا

تلس لاذ اتلت ةبي
ل ل

تحفيف لدت ةل لدبفيل دتاايذ لداشةط

 )1لدلصفس :لحلف خلمن عبف لد ي أبت عيتس ،فتس لإيسلفلت لدلحلم ل تلتي لدلتل ا لد ةل دل لط لدال طيام لفخ ت ي لإيسلفلت لدلحلم
دتغطم عج لدلتل ا  )2010 – 2000س ةد لةج تيس ،ق

لالقتصةف ،فلم لالقتصةف تلد لت لإفلسي  ،جةل لا هس -غ ا ،2012 ،ص .23-24
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يهة

 ل لدص ب تحفيف عل ف جهة حفتلل على

لبسسا تللف تحيميهة

بأق تكلا للفا

غيس قةبل دليمةن لدكلل

 ص تب لختمةس لاهفل

لد ةل دلحفتل

ميتصس على لة ملف

ل لدل ةلل

رابعا :هيكل الموازنة العامة  -:ميصف بهمف لدلتل ا لد ةل  ،لدجتلاب لدتاظملم اطةس لدلتل ا لد ةل تتي ملةتهة

تتبتيبهة تطسق جفتد لدبمةاةت لدل ستض مه  ،يف ت ففت همةك لدلي لامةت بةختال

لالتجةهةت تلا ةديب لدتل

تتباةهة أاظلتهة  ،دذل م ف لعتلةف همف لالل دللتل ا ل لدخطتلت لدلهل لدتل يجب لتخةذهة بغم لدتصتل إدى

إعفلف جيف دللتل ا لد ةل  )1 .تتكت لدلتل ا لد ةل دلفتد بشف أ ة ل ل جةابي هلة لإيسلفلت لد ةل ت لداايةت
لد ةل .
 -1لإيسلفلت لد ةل  - :ت س لإيسلفلت لد ةل بأ اهة تلك لدلبةدغ لدتل تحصلهة لدفتد ع طسيق لدضسللب أت
لديستض أت ع طسيق ل تغالل للتلكةتهة لد يام تلدايفم  )2 .تلث لإيسلفلت لد ةل لجلتع لدفخ لدذي ت تلله
لدحفتل عبس خ ياتهة دلتلجه لداايةت لد ةل  ،أي ل لإيسلفلت لد ةل هل لدلتلسف لدتل تحص عليهة لدفتد
تل فةات اظيس لدخفلةت لدتل تيفلهة إدى لا سلف لدس ت ) أ بفت ليةب

بصاتهة لد مةفم

ع إيسلفلت ألالك لدفتد

فخ لدفتلي ) تت ف لدلصةفس لدطبم م

لدااط فأحف لصةفس لدفخ ) لصف لس لهلة

تأ ة مة ل جةاب لإيسلفلت لد ةل دب ض لدبلفل لداةلم  ،لذ تشف ا ب لستا

بةدليةسا لع لإيسلفلت لاخسى لدتل ال تشف
-2
لاا

لداايةت لد ةل  - :ت س
عةل .

)3

تى ا ب لتتلض

لدضسللب) .ضال

لاهة.

ل إيسلفلت لدلتل ا لد ةل ،

لداايةت لد ةل بأاهة لبلغ ل لدايتف تخسج ل ذل شخص عة بهف

تتتضل لداايةت لد ةل دلفتل جلمع لداايةت لدلخصص

جةسي ل اايةت ل تثلةسي  ،تلدتل تتسف

ل لشتسيةت لد لع تلدخفلةت دلختلف لدلؤ

ضال ع لدلف تعةت لدتحتيلم لدلختلا بهف

لدتيلبةت لالقتصةفم ال ملة لدبطةد .

ل لدلتل ا لد ةل

تحييق

تل فةات اايةت

ةت تلدفتللس تلدل لس ق لد ةل

تح ي لدل تتى لدل مشل تلدضلة لالجتلةعل دلتلجه أثس

)4

المبحث الثاني - :كفاءة وفاعلية األداء المالي للموازنة العامة- :
اوال  -:مفهوم األداء المالي للموازنة  -:)5ل لاهت لافل لدلةدل دللتل ا ياصس إدى لفى ةعلم لد مة ةت
تفاة تهة لدتل تتب هة لدلتل ا لد ةل ل لجةدل لداايةت لد ةل ،فتاهة ت يل دليمة بةدخفلةت لدتل تشبع لدحةجةت
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
لد ةل تتحييق لد فلد ل تت ي هة ،ع طسيق لال تخفل لالث دلتلسفهة لدلةدم تلالدت ل بةدلبةفئ لدتل حففت

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

()2

صبسي لحلف لبت يف ،حةلف لحلف لس ل ،لدلةدم لد ةل  ،لصس .2001،

()4

لحلف شةكس عصاتس ،أصتل لدلتل ا لد ةل  ،فلس لدل يسا دلاشس تلدطبةع  ،2008،ص.212

()3
()5

د لةسا جلةل ،لصفس بق ذفسا ،ص.121
لم ح

 ،لداظ لالقتصةفم  -لد أس لةدم تلالشتسلكم  ،لإ ال  ،لدطب

33

لالتدى ،فلس جفل لس دلكتةب لد ةدلل ،علة  ،2008،ص13

دكاة ا هذل لافل  .تت تلف فاة ا لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل أهليتهة ل لدصسلع لديةل بي افسا لدلتلسف لدلةدم
لدلتةح دلفتد تت فف لاهفل لدال ل د د
دتحيميهة بتلك لدلتلسف ،ل لاهت لا فل يتضل تحييق أهفل ل يا تلدت ةل لدال ل دتحييق هذا لاهفل  .دذل
ة لدت ةسيف لدتل تاةتدت لافل ال تخسج ع هذل لدلضلت تسى لدلاظل لد ةدلم – لاي ت  ،9000بأ لافل
.)1
تةبع دلتغيسي هلة لدكاة ا تلداةعلم
)2
ت سيا على أ ةن لدكاة ا بةاه لديفسا على ل تغالل لدلتلسف ل تغالال صحمحة دتحييق لاهفل )  ،أي ل
ت سيف لافل ت ق هذل لدلاهت يسف على لال تخفل لالث دللتلسف لدلفخالت) ،ألة ت سياه على أ ةن لداةعلم
م ال لديفسا على تحييق لجلتع ل لاهفل ) .أي لاه يختص بتحييق لاهفل لدلخسجةت) تعلمه ملف ل
على بلتغ أهفل هة لدلةدم بأق لدتكةديف لدللفا ةافل لدلةدل يتج ف ل
ا س لافل لدلةدل بأاه قفسا لدلؤ
قفستهة على تحييق لدتتل لدلةدل تتت يس لد يتد لدال ل دت فيف لة عليهة ،تتحييق ل فل لسفتفم جيف تتكةديف
لاخاض (  )3 .إي أ لافل لدلةدل هت لفى ل ةهل لااشط ل خلق لديمل أت لداةعلم ل ل تخفل لدلتلسف
لدلةدم لدلتةح ل خ ددالل بلددتغ لاهفل لدلةدم بأق لدتكةديف لدلةدم  ،)4 .تل لدت سياةت لد ةبي دتفل لدلةدل
على لدلتل ا لة بي لتلسفهة تل تخفللةتهة تتحييق هةلش ألة أت ةلضة م ه
ملف لديتل بأاه قفسا لدلؤ
ل بلتغ لاهفل لدلاشتفا.
ثانيا - :عناصر األداء المالي  :تلدتل تتضل لد مة لالااةقم تلد مة لإسلفم تفلة يلل- :
لد مة لالااةقم  :ميصف بةد مة لإااةقم بأاهة لجلتع ل لديتلعف تلإج لس لت تلدت لملةت لدلت لي بةإااةق
أ-
لد ة ب هف تحييق أهفل لدفتد  ،تتحييق لال تيسلس لالقتصةفي تلدتالم تتتجمه لداشةط لالقتصةفي .هل تيت
بتتجمه هذل لإ ااةق لد ة دتحييق لد فلد ل تت يع لدفخ  ،تتأتل أهلم لد مة لإ ااةقم ل فتاهة تت ةل لع
ل طمةت حمةتاة لديتلم  ،هل تفخ ل لاااةق لدحفتلل بأاتلعه ت تؤثس تأثي لس لبةش لس ل ل تتى لدل مش تبةدتةدل
)5
ملف أ ت ه ل تكتي لدسأي لد ة لإيجةبل تلد لبل تجةا لدحفتل .
ت ليف لالهتلة بةإااةق لد ة بشف فبيس ل جلمع لدفتل ،تال ملة ل لد صس لدحفيث تلع ظهتس فتد لدس ةهم ،
بهف ت ي لدس ةهم لالقتصةفم تلالجتلةعم تلد مة م دلتلطايهة ،حيث ملث لإااةق لد ة لاااةق لدذي تخصصه
لد لطةت لد ةل لدحفتلةت لدلسف ي  ،لدتاللم تلدلحلم ) دتلبم تلك لدحةجةت لدلشتسف لدتل ال م تطمع لدلجتلع
بيفسلته لداسفم ل يلبيهة بفاة ا.
لالااةقم بأاهة لدبساةلج لالااةقل لدذي ميت على طبم

تملف ت سيف لد مة

تلالجتلةعم تلالقتصةفم لدهةف

فتد اخسى ح ب طبم

أفتلس لدفتد ل لدحمةا لد مة م

إدى لتلجه لداايةت لدحفتلم تهيلتهة لدلحلم ) .تتختلف لد مة

لداظة لالقتصةفي لد ةلف ،ال لدفتل لد أس لةدم تهف

لالااةقم ل

إدى تحييق لال تيسلس لالقتصةفي

تلد ثد د تخامض ل فالت لدبطةد تلفة ح لدتضخ  ،تتت مع لد تق لدلحلم  .ألة ل لدفتل لداةلم أاهة تهف

إدى تت يس لد لع لال تهالكم لا ة م دل فة تباة جهة إاتةجل صاةعل لتطتس  ،)6ل لج لدتأثيس ل لداةت ددج
لدلحلل لإجلةدل.
ددددددددددددددددددددددددددد

( )1لدهة حمةتي ،لدجتفا فلفخ دتح ي لافل لإاتةجل دللؤ ةت لدصاةعم لدج للسي  ،بحث لاشتس ،لجل لدبةحث ،لد فف لدخةلن ،لدج للس ،2007 ،ص.46
 )2عبف لدكسي لح

تصبة لجيف لداجةس ،إفلسا لإاتةج تلد للمةت ،لدطب

لدثةدث  ،فلس تلل دلاشس ،علة  ،2009،ص.29

 )3لحلف إبسلهم  ،لإفلسا لدلةدم  ،فلس لدلاةهج دلاشس تلدتت يع ،علة  ،2007 ،ص.150
 )4لد يف سحةت جل  ،لافل لدلةدل دلاظلةت لالعلةل ،فلس لدلسيخ دلاشس ،لدسيةض.2000،38،
 )5لحلف فلةل ح ي  ،أثس لد مة

لالااةقم ل لدتضخ ل ل طي  ،س ةد لةج تيس ليفل لدى فلم لالقتصةف تلد لت لإفلسي  ،جةل

 ) 6حيفس ا ل بخيت ت سيق جمةف لطس ،لد مة

تلإفلسي  ،جةل

لال هس ،غ ا ،2011،ص.32

لدلةدم ل لد سلق تفتسهة ل لدتأثيس على عسض لدايف خالل لدلفا  ،2009-1970بحث لاشتس ،لجل لدغسي دل لت لالقتصةفم

لدكت  ،لد فف لدخةلن تلد شست  ،لد سلق.190 ،2012،
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أي إعطة أ ضلم دلاايةت لد أس لةدم بيصف تكتي سلن لةل ثةبت ت يةفا لداةتج لدلحلل لإجلةدل لدلةفي لدحيميل.
مة

دذل ميتضل س

لالااةقم على ت ق لة يت ستب عليهة ل أثةس ،تتصب لد مة

لدتل ت ةعف على تحييق أهفل

لدلجتلع .ل س

مة

لالااةقم لدلثلى هل تلك

لثلى دجلمع أتجه لإااةق ت تهف

لالقتصةفم احت ل تخفللةتهة لدلثلى ،لدتل ت فن لدتكلا لالجتلةعم تلدااع لالجتلةعل تلدتل يت

تتجمه لدلتلسف
يهة إشبةع

لدح ةجةت لد ةل  ،بةدشف لدذي ي يف فسج لدس ةهم لالقتصةفم تلالجتلةعم دللجتلع تيابغل ل تأخذ أتدتم تجتا
لإااةق ح ب أهليتهة لدا بم تبةدشف لدذي يالل ظست
ب يفل ع لإ لس

تحييق أكبس قفس ل لدلاا

تلدتبذيس.

لدفتد لالقتصةفم تلالجتلةعم تلد مة م  ،ل لج

تعلمه ملف قمةن فاة ا أفل بسللج لإااةق لد ة ل خالل تييم لفى فاة ا ت ةعلم أفل لدتحفلت تلاجه ا

لدحفتلم عاف قمةلهة بتاايذ بسللج لدخفلةت لدلختلا لدلتفل لديهة ،تذدك ل لدتحفلت لدحفتلم يجب ل تخضع

دلل ة د ع لال تخفل لالث دللتلسف لد ةل عاف تيفم لدخفلةت تلدبسللج دللتلطاي  ،تل لدحف على ةعلم
تفاة ا أي بساةلج أت مة

دألهفل

أت لهل ذلت طةبع علتلل مأتل ب ف ف لس

حتل أثةسهة لدتلق م تلدحيميم بةداظس

لدلحيي ل بية تبةدتةدل تيم هذل لافل يستك على ثالث لحةتس هل:

 -1لدا ةدم لالجتلةعم تلالقتص ةفم

)1

تجه اظس لدلتلطاي ) تذدك لة م ل بتثلي لداتةلج لدلتتص لديهة تأثسهة

على لدلحمط لالجتلةعل تلالقتصةفي ،تذدك ل خالل لفى سضة لدلتطاي  ،تبةدتةدل هذل لدلحتس م ل بتييم لفى

لاللل لد مة لدلاتهج .
 -2اتعم لدخفلةت لدليفل
لدتكلا تلداتعم .

-3

تجه اظس لدل تايفي ) ل خالل تح ي لدخفل لد لتلم لدليفل تلدلتل ا بي

ةدم ت يس لدل لس ق تجه اظس لدلفلاي ) لدتل ت تف إدى ل تغالل ألث دللتلسف لدلتظا .

ب -لد مة

لإيسلفم  :تميصف بةد مة

لإيسلفم

قفسا بساةلج لدفتد لدلةدل ل ت بل لدلصةفس لدلتةح لدتل

تشف قاتلت ل إيسلفلت لد ةل بةتجةا لتلجه لداايةت لد ةل دلفتد دتحييق أهفل هة لدلس تل )

)2

 ،تت تبس لإيسلفلت

لد ةل هل لدت يل لدلةدم لدتل ت تطمع لدفتد ل خالدهة تألي لدلةل لدال دتغطم اايةتهة لد ةل تلديمة بةدخفلةت

تلدتظةلف لدلليةا على عةتيهة تهل أفلا دلتأث يس ل لدحمةا لالقتصةفم تلالجتلةعم تتحييق أهفل
)3

تملف تي م لد مة

لالقتسلضم -:)4

لإيسلفم إدى سعي أ ة يي هلة لداسع لاتل لد مة

لدفتد لد ةل ،

لدضسيبم تلداسع لدثةال لد مة

دد ددد ددد ددد دد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد ددد ددد ددد ددد

 )1ب ع ا لحلف ،تسشيف مة لالااةق بةتبةع لاهج لالاضبةط بةاهفل  ،ف لس تحليلم قمة م دفتس لالااةق ل تحييق لاهفل لد مة م
لالقتصةفم ل لدج للس ،أطستح ففتتسلا ،فلم لد لت لالقتصةفم تلدتم يس تلد لت لدتجةسي  ،جةل أبت بفس بةديةيف ،لدج للس ،2015،ص.75
 )2ح شةكس لدشلسي ،ةعلم لد مة ةت لدلةدم تلدايفم تلدتتجهةت لدل تيبلم ل لالقتصةف لد سلقل ،س ةد لةج تيس ليفل لدى فلم لإفلسا
تلالقتصةف ،جةل لدكت  ،لد سلق ،2006 ،ص.15
 ) 3عال لحلف عبف لدلح لدشل  ،لحففلت لإيسلفلت لد ةل ل ل طي  ،س ةد لةج تيس ليفل لدى فلم لدف لس ةت لد لمة ،جةل لداجة ل
اةبلن ،ل طي  ،2005 ،ص.8-5
 ) 4حيفس ا ل بخيت ت سيق جمةف لطس ،لد مة لدلةدم ل لد سلق تفتسهة ل لدتأثيس على عسض لدايف خالل لدلفا  ،2009-1970بحث
لاشتس ل لجل لدغسي دل لت لالقتصةفم تلإفلسي  ،جةل تكسيت-لد فف  )25لد سلق  ،2012،ص.24
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الفرع األول  /السياسة الضريبية - :ت س لد مة
تتااذهة لدفتد ل تخفل فة

لدضسيبم على إاهة لجلتع لدبسللج لدلتكةلل لدتل تخططهة

لصةفسهة لدضسيبم لدا لم تلدلحتلل  ،احفلث أثةس لقتصةفم تلجتلةعم ت مة م

لسغتب  ،تتجاب أثةس غيس لسغتب دلل ةهل ل تحييق أهفل

تت ف لد مة

لدضسيبم ل له لافتلت لد مة

لالقتصةفم تلالجتلةعم تلد مة م تتختلف أهفل

ل لدفتل لدلتيفل ع لدفتل لداةلم تذدك الختال
لدضسيبم أهفل

تدل مة

لدلجتلع).

)1

لدلشفل لالقتصةفم .

لد مة

لدضسيبم

)2

ت ى لدفتد ل خالل سضهة دلضسيب إدى تحيميهة تلدتل تشل - :

)3



لاهفل

لدلةدم  :تيت لدفتد باسض لدضسللب ل لج تغطم اايةتهة لد ةل .



لاهفل

لالقتصةفم  :ت تبس لدضسيب أفلا هةل ل يف لدفتد ت تخفلهة ل أحفلث أثةس لقتصةفم  ،أت ل ةدج

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



لالجتلةعم  :ملف دلضسيب ل تحيق ب ض لدلتطلبةت لالجتلةعم  ،لث لدحف أت تشجمع ل تهالك

لع ل يا تتحييق لد فلد ل تت يع لدفخ تلدثستا بي أ سلف لدلجتلع.
 األهداف السياسية :اذ يمكن استخدام الضرائب ضمن برامج الحمالت االنتخابية في األنظمة الديمقراطية.
الفرع الثاني  /السياسة االقتراضية - :تهل لافلا لدثةام ل أفتلت لد مة لإيسلفم  ،تتلجأ لدفتد إدى هذا لافلا

اتيج د ببي لاتل :للة ل تكت لدضسللب ل حفهة لاقصى أت قف تكت دلضسللب سفتف أ ةل لجتلةعم عاما ،
تلدثةال :عاف لاخاةض لإيسلفلت لدلتأتم ل لدااط أي لإيسلفلت لدسي م

ملة ل لدبلفل لدفتل لدسي م تلاهة لد سلق.

تت س لديستض لد ةل بأاهة قلدلبةدغ لدتل تحص عليهة لدفتد ل لدغيس لع لدت هف بسفهة لدمه لسا لخسى عاف حلتل

لم ةف

ل تحيةقهة بف ع تللف عاهةق .تبةدسغد د د ل لدخال ةت لدتل تثةس بشأ لديستض تخطتسا لالعتلةف عليهة فلصفس ل
لصةفس لإيسلف لد ة  ،تاظد د لس دللشةك لدتل تثيد دسهة ل حيدث أعبةلهة لالقتصةفم

لة لدت ل لدلصةفس لدلهل

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

لدفتل ل خذا ل
لدالت لدتل تاتي د د د د د دس إدى لتلسف تلتي لشةسي ه د د د د د دة لدتالتم  ،لذ أصبحت لديستض لد ةلد د د د د دل لديستض ل حيث
صتسهة
دد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد ددد ددد ددد ددد ددد

)1

يف عبف لد ي عثلة  ،لداظ لدضسيبم – لفخ تحليلل ليةس  ،لدفلس لدجةل م دلاشس تلدطبع تلدتت يع ،لإ فافسي  ،2002،ص11

ص. 8-5

 ) 2تجفي لحلف عبف سبه ،فتس لد مة

لدضسيبم ل لتلجه لال لةت لالقتصةفم ف لس

ليةسا

تسفمة-فتسية لدجاتبم -لدتالمةت لدلتحفا

لاللسيفم  -لصس) ،أطستح ففتتسلا ليفل لدى فلم لدتجةسا ،جةل

عي شلن ،لصس ،2014،ص.13

ليفل لدى فلم لد لت لالقتصةفم تلدتم يس تلد لت لدتجةسي  ،جةل

أبت بفس بليةيف –تلل ة  ،لدج للس ،2014،ص.73-70

 ) 3عبف لدكسي بسيشل ،فتس لدضسيب ل إعةفا تت يع لدفخ لدتطال ف لس
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حةد لدج للس خالل لداتسا  ،)2011-1988أطستح ففتتسلا

تأاتلعهة إدى تي ملةت تختلف بةختال
ضل

لدل مةس لدذي م تاف لدم لدتي م  ،دكاهة بةتت ت يل ت تخفلهة لدحفتل

مة تهة لدلةدم دتاايذ مة تيهة لالقتصةفم تلالجتلةعم

.)1

فاعلية السياسة اإليرادية  :)2تختلف لاهلم لدا بم دك لصفس ل لصةفس لإيسلفلت بي لدفتل تب ة دتغيس
لداظة لالقتصةفي لد ةلف ،ال لدفتل لدتل تأخذ بةداظة لالشتسلكل مفت

يهة حج لديطةع لد ة فبي لس ،تل ث

أاه م ف لدلصفس لدسلم ل دلحصتل على لإيسلفلت ،تتاخاض أهلم لدلصةفس لاخسى .ألة ل لدفتل لدتل تأخذ

بةداظة لد أس لةدل أ لدلصةفس لد مةفم تحت أهلم فبسى ل لدحصتل على لإيسلفلت ،تتاخاض أهلم لإيسلفلت

لالقتصةفم لالخسى.

فلة ل لالعتلةف على لإيسلفلت لالقتصةفم يتتقف على لفى لداةلض لالقتصةفي لدذي تحييه تلك لدلؤ ةت ل
حي ل لالعتلةف على لدضسللب يتتقف على لفى ةعلم لد مة

لالث دلاظة لدضسيبل لدذي يالل لع خصةلص تظست

لدضسيبم لدتل تحيق ل خالل لختمةس لدشف

لدبيل لدتل م ل

يهة ،ت ل لدتقت اا ه يت س حصيل

إيسلفمه لاللل فت لدتأثيس ل لتغيسلت لالقتصةف لدكلم  .تل لصةفس لدتلتي تتفلخ
ثالثا :سياسة العجز الموازني :ميصف بةد ج هت ليفلس لة تاايه لدحفتل ف

ل أهفل هة.

ا بلة ماتق لة تاسضه ل ضسللب

تس ت تليسلفلت تحص عليهة  )3تم س عج لدلتل ا بأاه لا فةن د ف قفسا لإيسلفلت لد ةل على تغطم لداايةت
لد ةل أي يةفا لداايةت لد ةل على لإيسلفلت لد ةل .

تبشف عة ة لد ج م بس ع تت ع لدلتقف لدلةدل دلحفتل  ،تصاف لقتصةفيت فثيست لد ج لدلةدل إدى
عجز مؤقت تم ال ع دف تتل ق لإيسلفلت لد ةلد د لع لداايةت لد ةل  ،عجز الضعف تهت ياج ع ض د دف لإفلسا
لدحفتليد د د د د د د د
تعف قفستهة على تحييق لإيسلفلت ل جةاب تلاااةق غيس لد يالال ل جةاب لخس ،عجز القوة تهت ياج ع
لدل ةعفلت لدتل تيفلهة لدفتد إدى لدفتل لاخسى بصمغ إعةاةت لقتصةفم تلجتلةعم دتحييق أهفل

ل يا .

)4

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

جةل

لدحةج دخضس ببةتا  ،لدج للس ،2007،ص37

 )2هةفي عبف لدتلحف جمةف لدحلال ،لصال لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل

تلالقتصةف ،جةل

لدبصسا ،ا ،2012ص.40-39

ل لد سلق دللفا ل  ،2010-2004س ةد لةج تيس ،فلم لإفلسا

(3) David Rosen(Understanding The Federal Debt and Deficit, Federal Reserve Bank of New York, Public In

 )4ةد عبف لدح ي

Formation Department, New York, 1994, P1

ةد  ،عج لدلتل ا لد ةل تسؤى ت مة ةت ل ةدجته لع لإشةسا دل سلق  )2012-2003بحث لاشتس ،لجل لد لت

لالقتصةفيد د د تلإفلسي  ،لدلجلف  ،18لد فف  ،68بغفلف ،2012 ،ص.29
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تملف ل اخلص إدى ثالث أاتلع ل لد ج لدلتل ال تهل:
 -1عج لتل ال ت تس به لد لط لدتاايذم تمظهس عاف لعتلةف لدلتل ا لي مفت ل بفلم لد ا لدلةدم .
 -2عج لتل ال بايتي مظهس ل اهةم لد ا لدلةدم اتيج يةفا لداايةت غيس لدللةثل د يةفا لإيسلفلت لد ةل .
 -3عج اةتج ع لدتض م لالقتصةفم لدتل ملس بهة لقتصةف لدبلف لدل ال أثاة تاايذ لدلتل ا تمظهس هذل لداتع
ل اهةم لد ا لدلةدم ب بب لاخاةض لاةجئ دتيسلفلت لد ةل ب بب تغيس لاتضةع لالقتصةفم خالل تسا تاايذ
لدلتل ا .
طرق تمويل عجز الموازنة :تكت لدفتد ل لتلجه لد ج لدلةدل ألة لجلتع ل لدخمةسلت أهلهة:
 -1تت مع لدتعة لدضسيبل :ت ف لدضسللب ل لدستل ف لدسلم م لدتل تلف خ يا لدفتد بةدلةل ،تتلتل لدضسللب
ثالث أسبةع لإااةق لدحفتلل ل لدفتل لدلتيفل  ،ألة تلقع لدفتل لد سبم ل هذل لد مةق ةاه م فن قصتس ل
لإيسلفلت لدضسيبم تدلة فة يةفا لإااةق لدحفتلل ميتضل يةفا ل لدحصيل لدضسيبم دتلتيله ،أ تت مع
ضل خطط
لدتعة لدضسيبل مضل تلك لد يةفا لدلطلتب دلل ةهل ل ف لد ج  )1 ،ملة لذل تلت تلك لدتت
لديةعفا لإاتةجم تبةدتةدل
لفست تتكتي على لاللفي لدلتت ط تلدطتي بحيث م تل لاللس ل تت تت
لدشسلل لدلشلتد بةال تيطةع لدضسيبل بغض لداظدس ع د لالثد دةس لالجتلةعي د لدت دل قف تاتج ع تلك
تت
.
لدتت
 -2ع طسيق لالقتسلض :ملف ل التل لد ج ل لدلتل ا ع طسيق لالقتسلض ،تهذل لالقتسلض ألة مفت
فلخلل ع طسيق طس لدخ يا لد ةل د افلت تبةع دفى لدباتك تلدلؤ ةت لدلةدم لدلتجتفا ل لد تق لدلةدل
لدلحلل ،تألة تكت قستض خةسجم حيث تبةع هذا لد افلت ل لا تلق لدلةدم لدفتدم  ،أت ع طسيق لالقتسلض
لدلبةشس ل لدلؤ ةت لدلةدم تلدايفم لدفتدم فصافتق لدايف لدفتدل تلدباك لدفتدل تتلجأ لدفتد إدى هذل لداتع ل
لدتلتي عافلة تكت لدلفيتام لدفلخلم تلدخةسجم لاخاض ألة لذل فةات لستا ة أاهة تختةس طسيي لخسى دلتلتي .
 -3لإصفلس لدايفي لدجفيف أت لدتلتي لدتضخلل) :ل إصفلس ايتف جفيفا م تبس لدخط لدف ةعل لاخيس ل
لتلجه عج لدلتل ا أي ملف ل تخفلله ل تلتي لد ج لدلتل ال عافلة م ةال لدبلف ل عج ل لإيسلفلت
لع عف لالغاةل ع لثةسا لد لبم تلدلجت لدى لصةفس أخسى ل حةل تتل سهة .تهاة يجب لدتاسق بي لدتضخ
فظةهسا ،تلدتضخ فت يل  ،لدتضخ فظةهسا لقتصةفم تاتج ب بب يةفا لدتف يةت لدايفم ع لد ل م لدذي م تف
إدى لستاةع لدل تتى لد ة دأل ةس .ألة لدتضخ فت يل ياشئ عةفا ل لالختالل لدلةدل لدذي ياتج ع لدتت ع
ل لإصفلس لدايفي دت ةل لدايف لدلتةح بهف تلتي لد ج ل لدلتل ا لد ةل  .تيبسس لالدتجة إدى لدتلتي
لدتضخلل بلبسسي لاتل لاه حة على لال تثلةس ،تذدك ال لستاةع لا ةس يؤفي إدى لستاةع أسبة لدلاظلي ،
تلدثةال ل لدتلتي لدتضخلل م تبس ت يل ضستسي دتلتي لال تثلةس لد ة تلدحصتل على لدلتلسف لدال ل د للم
)2
لدتالم .
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 )1بلخيس ق ت  ،فتس لال تثلةس لدخليجل ل تلتي لدبلفل لد سبم ذلت لد ج لدلةدل خالل لداتسا لدللتفا لة بي  ،2009-2000س ةد لةج تيس ليفل إدى فلم لد لت

لالقتصةفم تعلت لدتم يس ،جةل

لد ييف لدحةج دخضس -بةتته ،لدج للس ،2014،ص.78

 )2بلخيس ق ت  ،لدلصفس لد ةبق اا ه ،ص.83-82
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الفصل الثاني - :تحليل الموازنة العامة في العراق للمدة من  2018-2004ومؤشرات تقييم كفاءتها
بفلم

يت لدتطسق لدى فتسا لدلتل ا لد ةل ل لد سلق أي لدلسلح لاسب

لدتل تلس بهة لدلتل ا خالل هذل لداص ،

فلة يت خالل لدلبحث لاتل تحلي لإيسلفلت لد ةل تلداايةت لد ةل دللتل ا خالل لفا لدف لس

بيالة يت ل

خالل لدلبحث لدثةال لدتطسق إدى لدلؤشسلت لدتل يت ل خالدهة تييم فاة ا أفل لدلتل ا لد ةل تفلة يلل- :

دورة الموازنة العامة في العراق - :تطلق داظ فتسا لدلتل ا على لدلسلح لد لام لدلت ةقب تلدلتفلخل لدتل تلس

به لتل ا لدفتد تلدتل هل أسب

لسلح سلم م تهل- :

الشكل  )1مخطط دورة الموازنة في العراق
مرحلة اعداد الموازنة العامة

مرحلة إقرار الموازنة العامة

وضع تقديرات اإليرادات العامة
والنفقات العامة

مناقشة مشروع الموازنة العامة
من قبل السلطة التشريعية
وإصدارها بقانون

مرحلة الرقابة على الموازنة
العامة
مقارنة النفقات واإليرادات المخططة
الواردة في الموازنة العامة مع
النفقات واإليرادات العامة الفعلية
الواردة في ميزان المراجعة

مرحلة تنفيذ الموازنة العامة

جباية اإليــــرادات العامة ودفع
النفقات العامة وفق ما محدد في
قانون الموازنة العامة

 )1المصدر :ددللة ح ددي عبف هللا ت دداة أحلف مة ددي  ،إشددفةدم لدلتل ا لد ةل ل ظ لدتشدسيع لد سلقل ،لجل لد لت لالقتصددةفم تلإفلسي  ،لدلجلف ،22

لد فف،87

لد سلق ،2016 ،ص.210

 - 1مرحلة إعداد الموازنة العامة :إ لد د د د ددلط لدتاايذم تعلى لس لدتةسيخ هل لدتل تيت بإعفلف لدلتل ا لد ةل

ل لد سلق تذدك ب د د ددبب أ إعفلف لدلتل ا محتةج إدى ل لتلةت تبمةاةت تفش د د ددت ةت لةدم تخبسلت تفاة لت تهل
تتت س دفى لد د د د د ددلط لدتاايذم تهل لاقفس على تيفيس إيسلفلتهة تاايةتهة بفق تلتض د د د د ددتعم

إ عللم تحض د د د د دديس

لدلتل ا د تلس ب ددفا ل لسح د قب د إحددةدتهددة إدى لجلن لداتلب ،ددةدلتل ا د لدجددةسي د دلبالف تيت ت لسا لدلددةدم د ب دإعددفلف
تاةص د دديلهة ب ف لاةقش د ددتهة لع لدت لسلت تلدفتللس غيس لدلستبط بت لسا تتيفلهة بص د ددمغتهة لداهةلم إدى لجلن لدت لس

لس ي بلذفسا إمضةحم دلاةقشتهة ل لتعف ال يتجةت اهةم شهس تشسي لاتل أكتتبس) ل ف
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ا.

ألة لدلتل ا لال د ددتثلةسي دلبلف تيت ت لسا لدتخطمط بإعفلف تاصددديالتهة ب ف لاةقشدددتهة لع لدت لسلت تلدفتللس غيس

لدلستبط بت لسا لدهيلةت لدل د د د د د ددتيل ) تتيفلهة بص د د د د د ددمغتهة لداهةلم إدى لجلن لدت لس لس ي بتيسيس ع اتةلج تاايذ
لدلتل ا لال تثلةسي تلا فة ةتهة على لدتضع لالقتصةفي دلبلف تلدتتق ةت بةدا ب دل ا لدلةدم لدتةدم تب ف تصتدهة
إدى لجلن لدت لس تت لاةقشد د ددتهة ل لتعف ال يتجةت شد د ددهس تش د د دسي لاتل أكتتبس) ل ف

د د ددا ألة إعفلف خط

لدتجةسا لدخةسجم يت تيفملهة ل قب ت لسا لدتجةسا .تأخي لس لتل ا لدايف لاجابل يت تضد د هة ل قب لدباك لدلسف ي

لد سلقل لدذي يلت خالل ثالث أشد ددهس ب ف اهةم ف
تلد مة

د ددا لةدم بإ عفلف فشد ددت ةت لةدم

د دداتم ع لدتضد ددع لدلةدل

لدلةدم تلدايفم دلبلف .)1

 -2مرحلة إقرار الموازنة العامة :تاةتل لدي د د لد ددةفن ل قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة سق  95د ددا 2004

إج لس لت إقسلس لدلتل ا لد ةل ل لد سلق .ب ف أ تيف لش د د د د ددستع لدلتل ا إدى لد د د د د ددلط لدتشد د د د د دسي م تتتدى لاخيسا
لاة قش لدلتل ا ل فة جتلابهة لالقتصةفم تلالجتلةعم تلد مة م تلج لس لدت فيالت إ أ تتجب لالس .تل ث
تت لدلصددةفق عليهة ،تتصددب قةاتاة يفعى بيةات لدلتل ا لد ةل د ددا لدلختص د  .فلة أكف هذل لدي د أاه ل حةد
عف تجتف إقسلس لدلتل ا لد ةل دغةم  31ل شد د د ددهس فةات لاتل لت يس لدلةدم أ مصد د د ددةفق على إااةق لدتحفلت

لدحفتلم با ب  12/1ل لتل ا لد ة لد ةبق إدى أ يت لدلصةفق على لدلتل ا .

 -3مرحلة تنفيذ الموازنة العامة :تاةتل لدي د د د لدتة د د ددع ل قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة أعالا لسحل تاايذ
لدلتل ا لد ةل ل لد سلق تقف حل هذل لدي د د د د د د ت يس لدلةدم ل د د د د ددلتدم تاايذ لدلتل ا لد ةل لدذي ميت بإص د د د د ددفلس
ت لملةت تاايذ لدلتل ا  ،تل تاةفل إدى قةات لدلتل ا لد ةل لدتل تتضل لة يلل - :)2

 لدضدد دتلبط لدال ل دتا د دديق ص د ددالحمةت لدت لسلت تلدفتللس غيس لدلستبط بت لسا ل ل د ددتخفل لدتخص د ددمص د ددةت

لدل تلفا دهة ل لدلتل ا .
 شد ددس لدتاةصد ددي لدلت لي بةدلتلسف تلداايةت لدجةسي تلداايةت لال د ددتثلةسي تصد ددالحمةت إج لس لدلاةقالت دك

تحفا إااةق تلد يتف تصس لدلفة أا تشطب لدفيت تلدلتجتفلت تغيسهة ل لدتاةصي .

ددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددد

 )1د د د د د دديستل عفاة ليس ل لد هةتي ،لدسقةب لدلةدم على تاايذ لدلتل ا لد ةل ل لديةات لد سلقل ،لدفللسا لإعاللم ل لجلن لداتلب ،لدطب

ص.54-53

 )2علل لةل هللا عبف هللا ،قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة تتأثيسا ل لداظة لدلحة بل لدحفتلل لد سلقل ف لس
جةل

لدلتص  ،لد فف  ،99لجلف  ،32لد سلق ،2010 ،ص.5
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لاتدى ،بغفلف،2008 ،

ليةسا  ،لجل تالم لد لس في  ،فلم لإفلسا تلالقتصةف،

-4مرحلة الرقابة على الموازنة العامة :تاةتل لدي

لدحةفي عشس ل قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة لعالا

إج لس لت لدسقةب لدفلخلم على تاايذ لدلتل ا لد ةل ل لد سلق تحل ت يس لدلةدم امةب ع لدحفتل ل ؤتدم إج لس

لدسقةب لدفلخلم تلدذي ميع على عةتيه تيفم تيةسيس حتل ل تخفل ألتلل لدلتل ا تطسق ت جي لداايةت تلإيسلفلت
تلالدت للةت ،فلة تاةتل لدي

لدثةدث عشس إ ج لس لت لدتفقيق لدفلخلل إذ ختل ت يس لدلةدم صالحم تحفيف لا لتب

تلإج لس لت لدتل تتتالهة أ ق ة لدتفقيق لدفلخلل ل لدت لسلت تتحفلت لإااةق ،ألة إج لس لت لدسقةب لدخةسجم
حففهة لدي

يف

لدسلبع عشس تلدذي اص على تخضع لدلتل ا لدايفسلدم تلدلتل ا لدتكليلم إدى عللم لدتفقيق لد اتي

ل قب فيتل لدسقةب لدلةدم تت ية دليةات ) .)1
المبحث األول - :تحليل إيرادات ونفقات الموازنة العامة في العراق خالل مدة الدراسة أعاله- :
أوال :تحليل اإليرادات العامة في العراق خالل الفترة :)2018 – 2004
تتص ددف لإيسلفلت لد ةل دل سلق بةال ددتيالل ع طبم

لداش ددةط لالقتص ددةفي دليطةعةت لالقتص ددةفم لدلتاتع

سلعم  ،صدداةعم  ...لدخ) ااهة ت تلف بشددف أ ددة ددل على قطةع لدااط ل لدتلتي ت ل حيمي لاللس ل ل أبس
لإيسلفلت لدل ددتخفل

ل تلتي لدلتل ا لد ةل ل لد سلق هل لإيسلفلت لدااطم تلاليسلفلت لدضد دسيبم ض ددال ع

لاخسى).
حيث يت تيفيس لإيسلفلت لد ةل ل د ددتاةفل إدى تحفيف حج لدص د ددةفسلت لدااطم تل د ددتتمةت لا د د د ةس لدلتتق

خالل

لد ددا لدلةدم  ،ض ددال ع تحفيف حص دديل لإيسلفلت لدضد دسيبم ل خالل أ د د ةس لدضد دسللب تلدس ددت لدتل تاسضد ددهة
لدفتد دية خفلةت ل يا  ،تفذدك تيفيس لفى إلفةام لدحصد د د د د د ددتل على لديستض لد ةل تلفى لدحةج دهة تلفى
إلفةام ت تيق لدفي لد ة دلجلهتس تت ف لإيسلفلت لد ةل ل لدلؤشسلت لالقتصةفم لدلهل لدتل ملف ل خالدهة

ل س ل تتى تطتس لقتصةف لدبلف .)2

تاالحظ ل لدجفتل  )2أ لإيسلفلت لد ةل ل عة  2004بلغت احت  )32982739لليت فياةس تذدك ب ددبب
يةفا لإي لسفلت لدااطم  ،تلستا ت لإيسلفلت لد ةل با ب لتتلض

خالل لد اتلت  ،)2007 – 2005ألة ل عة

 2008يف ش ددهفت لإيسلفلت لستاةعة إدى احت  )80252182لليت فياةس تذدك ب ددب لستاةع أ د د ةس لدااط  ،ملة
لاخاض ددت لإيسلفلت لد ةل عة  2009إدى  )55209353لليت فياةس تذدك ب ددبب لا ل لدلةدم لد ةدلم خالل
 )2011،2010دتبلغ أقص د د د د د د ددةهددة خالل عددة 2012

تلددك لداتسا ،ث عددةفت لإيسلفلت لد ددةلد دتستاع خالل لاعتل

باحت  )119817224لليت فياةس ب د د ددبب لالستاةع لدكبيس ل أ د د د د ةس لدااط إذ تصد د د د
 )107فتالس

)3

د د د د س لدبسلي لدتلحف إدى

.

ددددددددددددددددددددددددددددد
 )1قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة سق  )94د ا  ،2004لدتقةلع لد سلقم عفف  )3984ل  ،2004/1/6ص ،106لدج لاتل.
 )2عبف لدح ي لد ابفل ،لإصال لالقتصةفي ل لد سلق –تاظيس دجفتى لالاتيةل احت لقتصةف لد تق ،لسف لد سلق دلف لس ةت ،بغفلف ،2008،ص.81
 )3لدباك لدلسف ي لد سلقل ،لدلفيسي لد ةل دتحصة تلابحةث ،لدتيسيس لالقتصةفي لد اتي ،لد سلق ،2012 ،ص.42
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تش ددهف عة  2015لاخاةض ددة ل لإيسلفلت لد ةل دتكت باحت  )72546345لليت فياةس تهذل لالاخاةض ب ددبب

جلل ل لا ددبةب لاهة لاخاةض لإيسلفلت لدااطم ب ددبب لاخاةض د س لدبسلي لدتلحف لاه تلدذي أفى بفتسا لدى

لاخاةض لدكلم لدلص د د د ددفسا ل لدااط  .)1فذدك لدحةل خالل لاعتل  )2017،2016لذ ش د د د ددهفت لإيسلفلت لد ةل
لاخاةضد د د د د د ددة دفى ليةساتهة بةد ة

 )2014تم ى ذدك لالاخاةض بةدفسج لا د د د د د د ددةن لدى لالاخاةض لدللحتظ ل

لإيسلفلت لدلتأتم ل لدااط تلدثستلت لدل فام تلدتل شد ددفلت ا د ددب
لد ةل  ،للة ل عة  2018يف بلغت لإيسلفلت لد ةل

 % )82.7ت  % )85.2ل لجلةدل لإيسلفلت

 )106569834لليت فياةس تذدك ب د ددبب لات ةش أ د د د ةس

لدااط لسا أخسى ضددال ع لدلبةش دسا بتا ي لإيسلفلت لدض دسيبم علة فةات علمه تأصددبحت تشددف لة ا ددبته )6.4
ل لجلةدل لإيسلفلت لد ةل تملف تي د د د د ددم لإيسلفلت لد ةل إدى ثالث أق د د د د ددة سلم د د د د ددم هل :لإيسلفلت لدااطم ،
لإيسلفلت لدضسيبم  ،لإيسلفلت لاخسى).
 -اإليرادات النفطية :فلة هت ل ست

أ لد سلق م تلف بشددف فبيس تأ ددة ددل على لإيسلفلت لدااطم دتلتي اايةت

لدلتل ا لد ةل خصد د د ددتصد د د ددة ل لاعتل لدتل تلت عة لالحتالل لالسيفل أي ل عة  2018-2004تب ف تتقف
أغلب لااشط لالقتصةفم  .ةدلتل ا لد ةل ل لد سلق أخذت طةب ة تت مة خالل لفا لدف لس
 1لدذي حص د

تذدك اتيج لدتت ع

ل لداايةت لد ةل ال ددملة لدتشددغيلم لاهة) للة أفى لدى ص د تب تخامضددهة ل أتقةت لالاخاةض

لإيسلفلت لدتل ت ف بفتسهة لتغيس خةسجل لستبط تلتأثس بأ د د د ةس لدااط تلدكلمةت لدلاتج تلدلص د ددفسا لاه تل ا د ددب
لإيسلفلت لدااطم لدى لإيسلفلت لد ةل خيس فدي على عف تجتف د د ددمة د د د إيسلفمه دلتلجه لداايةت لدلت ليفا ،حيث

لحتلت لإيسلفلت ل لدصددةفسلت لدااطم لسف لدصددفلسا لة بي لإيسلفلت لد ةل خالل لفا لدف لس د تهذل تلضد ل

خالل لدجددفتل  )2لدددذي يتض د د د د د د د لعتلددةف لدحفتلد لد سلقمد على لإيسلفلت لدلتددأتمد ل لدااط ل تلتيد اايددةتهددة
تتهلمش لإيسلفلت لدضد د دسيبم تلإيسلفلت لاخسى .إذ ش د ددف لتت د ددط ا د ددب لإيسلفلت لدااطم خالل لداتسا -2004

 )2018احت  )%94إدى إجلةدل لإيسلفلت لد ةل  .فلة ل ا د د د ددب ل د د د ددةهل لإيسلفلت لدااطم ل تكتي إيسلفلت
لدلتل ا لد ةل ل تصةعف ل تلس فلة هت لتض

.)2

ل لدشف

ددددددددددددددددددددددددددد
 )1لدباك لدلسف ي لد سلقل ،لدلفيسي لد ةل دتحصة تلابحةث ،لدتيسيس لالقتصةفي لد اتي ،لد سلق ،2013 ،ص.56

42

جدول )2
نسبة إسهام اإليرادات النفطية واإليرادات الضريبية واألخرى في اإليرادات العامة للمدة من  2018 -2004المبالغ بالمليون دينار عراقي)
السنة

إجمالي اإليرادات العامة

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
المتوسط

32982739
40502890
49055545
54599451
80252182
55209353
70178223
99697658
119817224
113840076
105386623
72546345
54409270
77335955
106569834

اإليرادات النفطية
نسبة اإليرادات
إجمالي اإليرادات
النفطية إلى
النفطية
اإليرادات العامة %
98.6
32547200
98.8
40007608
98.8
48461658
97.4
53201460
98.7
79266345
94.0
51874544
97.9
68674707
98.2
97914065
97.5
116833046
97.4
110890539
93.5
98511934
79.5
57654597
82.7
44949852
85.2
65772803
90.5
96424273
% 94

اإليرادات الضريبية
نسبة اإليرادات
إجمالي اإليرادات
الضريبية إلى
الضريبية
اإليرادات العامة %
0.2
73613
0.5
184145
6.0
307943
0.8
440805
0.7
527524
1.1
605921
1.0
723342
0.8
874341
1.5
1148042
1.2
1360371
1.4
1465261
2.4
1723688
8.3
4531043
9.1
7086496
6.4
6817331
%2

اإليرادات األخرى
نسبة اإليرادات
إجمالي اإليرادات
األخرى إلى
األخرى
اإليرادات العامة %
1.2
397926
0.7
311137
0.6
285944
1.8
957186
0.6
458313
4.9
2728888
1.1
780175
0.9
909252
1.0
1836136
1.4
1589166
5.1
5409428
18.1
13168060
9.0
4928375
5.7
4476656
3.1
3328230
%4

لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لداشسلت لإحصةلم لد اتم دلباك لدلسف ي لد سلقل تبمةاةت لدجهة لدلسف ي دتحصة  ،لدلجلتع لإحصةلم دل اتلت ل 2018-2014
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الشكل )2

منحنى اإليرادات العامة واإليرادات النفطية والضريبية واإليرادات األخرى للمدة )2018-2004
120000000
100000000
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60000000
40000000
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اإليرادات العامة
اإليرادات النفطية
اإليرادات الضريبية
اإليرادات االخرى

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

يتض لدجفتل  )2تلدشف

 )2أ حصيل لإيسلفلت لدااطم لستا ت بشف لضطسف حيث بلغت حصيل هذا

لإيسلفلت احت  ) 32547200لليت فياةس عة  2004أي لة مش ددف ا ددب

 )%98.6ل لإيسلفلت لد ةل ،

تل د د د د ددتلست هذا لدحص د د د د دديل بةالستاةع بش د د د د ددف ل د د د د ددتلس حتى بلغت أعالهة عة  )2012تبحص د د د د دديل ليفلسهة
 )116833046لليت فياةس أي لة مش د ددف ا د ددب ليفلسهة  )%97.5ل لإيسلفلت لد ةل تهذل هت فدي على
إ د د د ددهة لديطةع لدااطل با د د د ددب فبيسا ل لإيسلفلت لد ةل تلة يتستب على ذدك ل تب ةت د د د ددلبم تهذل لة فة

تلض د د د د ددحة خالل لا ل لدلةدم لد ةدلم لدتل حفثت خالل عة  2008أي تأكيف أعسلض لدلسض لدهتدافي

*)

ل

ج د د د د ددف لالقتصد د د د ددةف لد سلقل تلدذي يت ةظ لع ل د د د د ددتلسلس لالعتلةف على لتلسف لدااط تتهلمش لااتلع لاخسى ل

لإيسلفلت تال ملة لدضسيبم لاهة.
 -2اإليرادات الضللريبية :يت د د لداظة لدضد دسيبل ل لد سلق بةدت ففم  ،إذ أاه يجلع بي لدضد دسللب لدلبةشد دسا تغيس
لدلبةشد د دسا تعلى لدسغ ل أ هذل لداظة ال ملف أ يتص د ددف بةدحفلث  ،يتضد د د ل لدجفتل  )2تلدش د ددف )2
لاخاةض ا ب ل ةهل لإيسلفلت لدضسيبم إدى إجلةدل لإيسلفلت لد ةل ل لدلتل ا لد سلقم إذل لة تلت ليةساتهة
بةإيسلفلت لدااطم تهذل م ف لؤشددس ددلبل يتض د إهلةل لصددةفس لإيسلفلت لاخسى تلاهة لدض دسيبم ) ال ددملة إذل
لة ت إج لس لدليةسا لع لدفتل لد سبم لاخسى د د د دداجف أ هذا لدفتل ت تلف على لص د د د ددةفس لتاتع دتلتي اايةتهة
لد ةل  .إذ يتض د د ل لدجفتل  )2تفال لإيسلفلت لدض د دسيبم خالل لفا لدف لس د د حيث بلغ أفاى إ د ددهة دهة عة
 2004تفة  )73613لليت فياةس أي لة مش د د د ددف ا د د د ددب  )%0.2ل لإيسلفلت لد ةل ل حي جة ت أعلى
*)

لدلسض لدهتدافي :هت م بس ع ل ثةس غيس لدلسغتب بهة على لديطةعةت لإاتةجم تخص د د د ددتص د د د ددة لديطةع لدص د د د دداةعل اتيج لكتش د د د ددة

لدطبم م  ،ت تف هذا لدت د ددلم إدى حةل لدك د د د تلدتسلخل لدتل أص د ددةبت لدشد د د ب لدهتدافي ب ف لكتش د ددة

لال تهالكل ،فة أ ف ع ضسيب هذا لدحةل ب ف أ

لدااط ،إذ هجع دلتس تلدسلح تل د ددتلطة

ةق على حيمي اضتب ل بةس لدتل ل تا هة بة تهالكه.
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لدلتلسف

لإااةق

ل د د ددةهل دهة عة  2017تلدبةدغ  ) 7086496لليت فياةس أي با د د ددب ل د د ددةهل  )%9.1ل لإيسلفلت لد ةل
تهذل يتض أ ا ب إ هة لإيسلفلت لدضسيبم بفأت بةدتح  ،تشفلت لإيسلفلت لدضسيبم لتت ط ا ب ليفلسا
 )%2إدى إجلةدل لإيسلفلت لد ةل خالل لداتسا  ،)2018-2004دذل البف ل يةفا ا د ددب ل د ددةهلتهة ل خالل
لدتغلب على لدصد د د د د تبةت لدتل تتلجه هذا لد للم دلة ده ل آثةس إيجةبم على تلقع لالقتص د د د ددةف لد سلقل ل تاتمع
لصةفس لإيسلفلت لد ةل تتيلي لالعتلةف على لدااط.
 -3اإليرادات األخرى :تتض د د د د د ددل هذا لدايسا جلمع لص د د د د د ددةفس لإيسلفلت لد ةل لدتل د يت ذفسهة تهل تش د د د د د ددل
إيسلفلت ألالك لدفتد  ،لدس د د د د ددت  ،لدلا  ،خفلةت لدفتللس دلغيس ،لدل د د د د ددةهلةت لالجتلةعم تغيسهة ل لإيسلفلت
لاخسى).
ل خالل بمةاةت لدجفتل  )2تلدشف  )2يتض داة أ حصيل لإيسلفلت لاخسى بلغت  )397926لليت فياةس
عة  2004أي تش د د د ددف ا د د د ددب  )%1.2ل لإيسلفلت لد ةل  ،تقف ل د د د ددتلست لإيسلفلت لاخسى بةدتذبذب ض د د د ددل
ل د د د د ددتتمةت لتتلض د د د د د حتى بلغت حصد د د د دديلتهة عة  2009احت  )7278888لليت فياةس أي لة ميةسب ا د د د د ددب
 )%4.9ل لإيسلفلت لد ةل  ،ب د د ددبب تسلجع ا د د ددب ل د د ددةهل لإيسلفلت لدااطم با لا ل لد ةدلم عة 2008
تفلة بلغت ل عة  )5409428 2014لليت فياةس أي لة ميةسب ا د د ددب  ،)%5.1فلة ل فلفت لاهلم لدا د د ددبم
دهذا لإيسلفلت إدى  )%18.1ل ا د د د ددب لإيسلفلت لد ةل عة  2015تهل أعلى ا د د د ددب خالل تسا لدف لس د د د د تهذا
لالستاةع جة ب ددبب لاخاةض لد ةلفلت لدااطم تش ددفلت لإيسلفلت لاخسى لتت ددط ا ددب ليفلسا  )%4ل إجلةدل
لإيسلفلت لد ةل خالل لداتسا )2018-2004
يتض داة ل خالل ل ت سلض همف لإيسلفلت لد ةل ل لدلتل ا لد ةل ل لد سلق أاه م تلف تبشف سلم ل على
لتسف تحيف ل تلتي لداايةت لد ةل أال تهت لدااط لدخة  ،ض د د ددال ع أ تغيس ا د د ددب ل د د ددةهل لإيسلفلت لاخسى
تل فةات ضسيبم أ غيس ضسيب م تلف على تغيس ا ب ل ةهل لإيسلفلت لدااطم إذ إ أي لاخاةض ل ا ب
ل د ددةهل لإيسلفلت غيس لدااطم غةدبة لة مفت ب د ددبب لستاةع ا د ددب ل د ددةهل لإيسلفلت لدااطم تلد فن ص د ددحم .
تلدشف  )2يتض لدتذبذب ل ا ب لإيسلفلت غيس لدااطم لدضسيبم  ،لاخسى).
ثللانيللا :تحليللل النفقللات العللامللة في العراق خالل الفترة  :)2018 – 2004ت ددف لداايددةت لد ددةل د ل أه
لدلتغيسلت لالقتصد د د د د د ددةفم لدتل تلةسن تأثيسهة ل لجل لالقتصد د د د د د ددةف ل خالل تحيميهة اهفل لدفتد لدتل تبغيهة
تتاي لداايةت لد ةل ل لدلتل ا لد سلقم إدى:
 -1النفقات الجارية لدتشغيلم ) :تشتل على لة تيت به لدفتد ل إااةق عة م تهف ت ييس إفلستهة تلدحصتل
على لة تحتةجه ل د ددلع تخفلةت تذدك إشد ددبةع لدحةجةت لدجةسي لث اايةت لاجتس تلدستلتب تاايةت لدبضد ددةلع
تلدخفلةت تلدتحتيالت لدجةسي بلة يهة ستلتب لدلتيةعفي تلدضلة لالجتلةعل  ...إدخ).
 -2النفقات االسللتثمارية الرأسللمالية) :تهل لدتل تخصد دص ددهة لدفتد دلحص ددتل على لدل فلت لد أس ددلةدم لدال ل
د يةفا لإاتةج لد ل ل تد يةفا لدخفلةت لد ةل .)1
___________________________
 )1ح ة على فلتف ،لبةفئ لالقتصةف لدكلل ،لدطب

لاتدى ،فلس لدلم سا دلاشس ،علة  ،2010 ،ص .142
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ديف لستبطت لداايةت لد ةل ل لد سلق ب ةلف لدصد د د د د د ددةفسلت لدااطم لستبةطة تثمية ،تلع عتفا ل فمةف حصد د د د د د دديل
لإيسلفلت لدلتأتم ل تصددفيس لدااط بشددف للحتظ لعتبة لس لاذ عة  2004شددجع ذدك لدحفتل لد سلقم على يةفا
اايةتهة لد ةل اج لداهتض بتلقع لدبلف لدذي أاهفته لدحستب تلدحص د د د د ددةس لالقتص د د د د ددةفي لدذي سض على لدبالف.
قةلت لدحفتل بةدتت د د ددع ل لش د د ددستعةتهة لالقتص د د ددةفم تعلى لختلف لدل د د ددتتمةت هذل ض د د ددال ع
لدتحتيلم لث

يةفا لداايةت

لإعةاةت تلدلا تلدفع لدحفتلل) بةعتبةسهة اايةت تؤفيهة لدفتد تال تحصد د د د د د على ليةب دغسض

تحتي لديتا لدشدسللم بي طبيةت لدلجتلع .ضددال ع

يةفا اايةت لدت تمضددةت دللتضددسسي ل لدحستب ،تاايةت

إعةفا إعلةس لد سلق ،ف هذل أ ه ل يةفا لداايةت لد ةل تفلة هت لتض

ل لدجفتل  )3اف تتبع لد د د د د د د د ةس

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

حتى د ددجلت احت  )119127556لليت فياةس عة  2013تهل لاعلى خالل د دداتلت لدف لس د د  ،ث لاخاضد ددت
عددةلل  2014ت 2015ت 2016دت د د د د د د دجد احت  )67067430 ،82813611، 83556225مليون دينار تهددذل
ب د ددبب لاخاةض لإيسلفلت لدااطم ت د ددمة د د ضد ددغط لداايةت لدتل لتب تهة ت لسا لدلةدم  ،ث عةتفت لالستاةع لجففل
خالل لد ة

 )2018تم ى ذدك لالستاةع لدى لالستاةع لدللحتظ ل لفتاةت لالااةق لدتش د ددغيلل لث

ت تمض د ددةت

لدلتظاي تلدسعةم لالجتلةعم ض د ددال ع أفل خفل لدفي ) فلة ل ا د ددب لة ت لااةقه على لديطةع لدص د دداةعل

تقطةع لدلبةال تلدخفلةت أي لستاةع ا ب ل ةهل لالااةق لال تثلةسي آاذلك تعلى لدسغ ل لدتلكؤ لدذي حصد

ل لاجة لدلش د د ددةسيع تلدتل أفت بفتسهة لدى يةفا تكةديف تلك لدلش د د ددةسيع ض د د ددال ع تتقف لد فيف ل لدلش د د ددةسيع
اتيج لاخاةض لدتخصمص ب بب لاخاةض لإيسلفلت لد ةل أمضة خالل تلك لدلفا تفلة لتض :
جدول  )3إجمالي النفقات العامة ومعدل نموها السنو للفترة )2018 – 2004
السنة

إجمالي النفقات
العامة

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

31521427
30831142
37494459
39308348
67277197
55589721
70134201
78757666
105139575
119127556
83556225
82813611
67067430
75490100
80873200

متوسط النسب

النفقات الجارية
نسبة النفقات الجارية إلى
إجمالي النفقات الجارية
النفقات العامة %
87
27597168
87
27066124
86
32217608
83
32719837
78
52301181
83
45941063
78
54580860
77
60925553
66
69618966
66
78746806
70
58625459
66
55381792
51173430
77
59025600
78
67052900
83
%77.6

النفقات االستثمارية
نسبة النفقات االستثمارية
إجمالي النفقات االستثمارية
إلى النفقات العامة %
13
3924260
13
3765018
14
5276851
17
6588511
22
14976016
17
9648658
22
15553341
23
17832112
34
29350952
34
40380750
30
24930766
34
27431819
15894000
23
16464500
22
13820300
17
22.4

*لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لداش د د د دسلت لإحصد د د ددةلم لد د د د دداتم دلباك لدلسف ي لد سلقل تبمةاةت لدجهة لدلسف ي دتحصد د د ددة ،
لدلجلتعةت لإحصةلم لدجهة لدلسف ي دللفا .)2018 – 2004
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ل د د د د ددمةق همف لداايةت لد ةل إ ق لس ا لدبمةاةت لدخةصد د د د د د بحج لداايةت لدجةسي تلداايةت لال د د د د ددتثلةسي ل
لدجفتل  )3يت بي أاه هاةك لختال

ل لاهلم لدا بم بي لداايةت لدجةسي تلداايةت لال تثلةسي  .إذ إ لاهلم

لدا ددبم دلاايةت لدجةسي تشددف لدا ددب لاكبس طيل لفا لدف لس د ل إجلةدل لداايةت لد ةل إذ فة لتت ددط ا ددب

لداايةت لدجةسي إدى لداايةت لد ةل خالل لداتسا  )2018 – 2004هت  )%77.6تلد د ددبب لا د ددة د ددل ل يةفا

ا د د د ددب لداايةت لدجةسي ع لال د د د ددتثلةسي هت لدتت د د د ددع لدكبيس ل لدجهة لإفلسي دلفتد ب د د د ددبب لدت ياةت لدجفيفا
تل ددتحفلث لدلؤ د ددةت لدحفتلم تلعةفا لدلاصددتدي ا ددبةب ددمة ددم  ،ضددال ع س ع لاجتس تلدستلتب دللتظاي

تبا د د د د د د دبد فبيسا ،تفدذددك لالااتدة على فتل لد دةد لددذي تلثد بدإمادةف لدلتظاي إدى خدةسج لدبالف دغسض لدتدفسيددب

تغيسهة تلالاتيةل ل لدتخطمط لدلسف ي إدى آدم لد تق تتبال مة

لدفع لدايفي دلطبيةت لداييسا تلستاةع أ ةس

لدلشدتيةت لدااطم تفع ل دتيسلفهة تفع اظة لدبطةق لدتلتيام  ،تلستاةع لدفي لد ة تلدتل شدفلت لبةدغ فبيسا جفل
لثيلت فةه لدلتل ا لد ةل دلفتد لد سلقم  .تلدشف
ألة بةدا د ددب دلاايةت لال د ددتثلةسي

 )3يتض ذدك.

يف فةات هاةك لحةتالت جةفا ل قب لس د ددلل لد د ددمة د د د لدلةدم د يةفا لإااةق

لال د د د ددتثلةسي دكتاه لدلحسك لدسلمن ل إا ةش جةاب لد سض لد دد د ددل ل تتكتي سأن لدلةل لدثةبت إذ يتض د د د د ل
لدشددف

 ) 3أ لداايةت لال ددتثلةسي آخذا بةد يةفا تيسجع لد ددبب لا ددة ددل ل ذدك إدى يةفا حج لدلتل ا لد ةل

تل ث لدتخصمصةت لدلتجه دلشةسيع لدخط لال تثلةسي على ل تتى لدت لسلت لالتحةفم أت لدحفتلةت لدلحلم

ض د ددل بساةلج تالم لاقةدم اج لداهتض بتلقع لدبام لدتحتم لدلتسفم تلدلخسب تلةلة ب د ددبب لدحستب تلدتيةف ،
ضددال ع ل فمةف حج لد ددفة  ،تلدتعل لدحضددةسي تلدفمليسلطل دلجلةهيس لدتل بفأت تطةدب تبشددف فبيس ب يةفا

لدلش ددةسيع لدخفلم  ،ض ددال ع بساةلج إعةفا إعلةس لد سلق لدذي بفأ ب ف لالحتالل لالسيفل  .على لدسغ ل هذل
لدتح د إال أ ا ددب لداايةت لال ددتثلةسي ضددل لفا لدف لس د شددفلت ا ددب ض د ما ال تتاة ددب لع لتطلبةت تلقع
لالقتص د د د ددةف لد سلقل ،حيث إ أفاى ا د د د ددب دهة بلغت  )%13ل عةلل  2004ت 2005تأعلى ا د د د ددب دهة فةات
 )%34ل لاعتل  2012ت 2013ت ،2015تشف لتت ط ا ب لداايةت لال تثلةسي إدى لداايةت لد ةل خالل

تسا  )2018 – 2004احت  )%22.4تهل ا د د د ددب لاخاض د د د د عاف ليةساتهة لع لداايةت لدتشد د د ددغيلم لدبةدغ احت
.)%77.6
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الشكل  )3منحنى النفقات العامة والنفقات الجارية واالستثمارية للمدة )2018-2004
140000000
120000000
100000000

النفقات العامة

80000000

النفقات الجارية

60000000

النفقات االستثمارية

40000000
20000000
0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

لدشف ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على بمةاةت لدجفتل سق .)3

ثالثا :الفائض أو العجز في الموازنة العامة في العراق خالل الفترة 2018-2004
إ لدحةد لدطبم م دللتل ا لد ةل هل حةد لدتتل
خل

أت لدت ةفل بي لإيسلفلت لد ةل تلداايةت لد ةل تل أي

ل هذل لدت ةف ل يؤفي إدى حفتث حةدتي لتاةقضتي

لدحةد لدتل محص

إلة أ محص لد ج

ل لدلتل ا لد ةل

تهل تلك

يهة يةفا لداايةت لد ةل على لإيد د د د د د د دسلفلت لد ةلد د د د د د د د ) أت أ محص د د د د د د لد ف د د د د د دن أي حةد د د د د د د

لداةلد د د د دض أي يةفا لإيسلفلت لد ةل على لداايةت لد ةل ) ،تملف تتضم حةد لدلتل ا لد ةل ل لد سلق خالل
لفا لدف لس

 )2018-2004بةال ت ةا بةدجفتل  )4تلدشف

 )4تلدذي يبي د د د د أ لدلتل ا لد ةل ق د د د د د د د د دف حييت

ةلضددة ل عة  2004ليفلسا  )1461312لليت فياةس ب ف س ع لدحصددةس لالقتصددةفي لدذي فة لاستضددة على

لد سلق تل ف مةف عتللف لإيسلفلت لدااطم تقف فةات لد يةفا ل لإيسلفلت لد ةل با د د د د ددب أكبس ل لد يةفا ل لداايةت
لد ةل  ،تل د د د د ددتلست حةد لداةلض ل لدلتل ا لد ةل دغةم عة  2008ت د د د د ددبب ذدك هت يةفا لإيسلفلت لد ةل
تال د د ددملة لدااطم با د د ددب أكبس ل لداايةت لد ةل  ،إذ بلغ لداةلض لدلةدل ل لد ة أعالا  ) 12974985لليت

فياةس  ،ألة ل عة  2009يف حييت لدلتل ا عج ل ليفلسا  )380368لليت فياةس ،ث عةتفت دتحيق ةلضد د د د ددة
خالل لاعتل

2010ت2011ت ) 2012على لدتتلدل ،ألددة خالل لد ددة  2013يددف فددة هاددةك عج بلغ احت

 )5287480لليت فياةس تذدك ب د د ددبب يةفا لداايةت لد ةل تال دد ددملة لداايةت لدجةسي  ،فلة ل عة  2014حيق

ةلضة بلغ احت  21830398لليت فياةس تذدك ب بب لاخاةض لداايةت لد ةل  ،ألة ل لاعتل )2016،2015
على لدتتلدل يف تحيق عج ل ل لدلتل ا لد ةل ت د د د د د د ددبب ذدك هت يةفا لداايةت لد ةل على لإيسلفلت لد ةل ،لذ
فد ددة لعلى عج هت خالل لد د ددة  2016تبلغ احت  ، )12658160تب د ددفهد ددة ش د د د د د د دهد ددفت لتل ا د د لد د ددةلي

2017ت 2018تللض لةدم .
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جدول  )4الفائض والعجز في الموازنة العامة في العراق
خالل الفترة  2018 -2004مليون دينار عراقي
السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

إجمالي النفقات العامة
31521427
30831142
37494459
39308348
67277197
55589721
70134201
78757666
105139575
119127556
83556225
82813611
67067430
75490100
80873200

لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لدجفتدي

العجز أو الفائض
1461312
9671748
11561086
15291103
12974985
()380368
44022
20939992
14677649
()5287480
21830398
()10267266
))12658160
1845855
25696634

إجمالي اإليرادات العامة
32982739
40502890
49055545
54599451
80252182
55209353
70178223
99697658
119817224
113840076
105386623
72546345
54409270
77335955
106569834

 )3،2أعالا ،فلة تلث لديم لة بي لاقتلن عج لتل ال

الشكل  )4منحنى الفائض والعجز في الموازنة العامة في العراق للمدة )2018-2004
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000

الفائض أو العجز

5000000
0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

-5000000
-10000000
-15000000

*لدشف ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لدجفتل )4

للة تيف يتبي داة أ لدلتل ا لد ةل ل لد سلق لت لت بةدخصةلص ل تم :
-1

غياب مبدأ إنتاجية اإلنفاق الحكومي.

-3

الطبيعة االستهالكية لألنفاق العام حتى فيما يتعلق بالمشاريع اإلنشائية.

-2
-4

)1

تضخم اإلنفاق على االستهالك العام وكثير من السلع العامة دون تحديد واضح للعائد منه.
خلو أدوات الرقابة على اإلنفاق العام من معايير الكفاءة الفنية واالقتصللللللادية ومن التمحيص الدقيق للسللللللياسللللللات االقتصللللللادية

واإلنفاقية البديلة وعدم مناقشة الطرائق المختلفة لتقويم جدوى كثير من البرامج الحكومية

 ) 1عصللام عبد الخضللر سللعود إصللالن الموازنة العامة وعالقتها بالتنمية المسللتدامة – تجارب دول مختارة مع إشللارة خاصللة بالعراق أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية اإلدارة
الجامعة المستنصرية العراق  2011ص.137
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واالقتصللاد

المبحث الثاني - :مؤشرات كفاءة األداء المالي للموازنة العامة:

اج تيم فتس لدلتل ا لد ةل دلفتد تل س ل تتى لافل لدلةدل دهة ت

ت ةعفاة ل لدحف على فاة ا ت ةعلم لدلتل ا لد ةل تهل:
-1

اتطسق دب ض لدلؤشسلت لدتل

مؤشر نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي :هذا لدا ب ت بس ع لفى تفخ لدفتد

لدلجةل لالقتصةفي تفتسهة لداةع

ل

ل لالقتصةف لدتطال تلدلتلث بةداةتج لدلحلل لإجلةدل ،حيث فللة فةات هذا

لدا ب فبيسا هذل يفل على لدفتس لدكبيس دلحفتل ل تالم لالقتصةف لدتطال تتكتي لداةتج لدلحلل لإجلةدل ل

جه تتاشمط حسف لالقتصةف لدتطال ل جه أخسى ،ألة إذل فةات هذا لدا ب قليل تهةلشم إ لدحفتل تتباى
ل ا لالقتصةف لدحس تلالبت ةف ع لدتفخ تلدتسفي على لديطةع لدخةص تال تل ب فت لس لللت ة ل لالقتصةف
تلدتالم  .تتح ب هذا لدا ب بتي م حج لداايةت لد ةل على حج لداةتج لدلحلل لإجلةدل .تقف لختلات هذا

لدا ب ل تحفيف لدشف لالث دفتس لدفتد لالقتصةفي بتصاه شسطة أ ة مة دتحييق لدالت تلدتالم لالقتصةفم ،
إ ذ حففت لدا ب لدلثلى ل لدافس لدتيليفي بأ ال تتجةت

 )%15ألة ل لدافس لدحفيث حففت بأ ال تتجةت

.)%30

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

السنة

النفقات العامة

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

31521427
30831142
37494459
39308348
67277197
55589721
70134201
78757666
105139575
119127556
83556225
82813611
67067430
75490100
80873200

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية
53235358
73533598
95587954
111455813
157026061
139330210
171956974
217327107
254225490
273587529
258900633
191715791
203869832
225995179
251064479

نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي
اإلجمالي %
0.59
0.24
0.39
0.35
0.43
0.40
0.41
0.36
0.41
0.44
0.32
0.43
0.33
0.33
0.32

لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لدجفتل )3

ل هاة تبس لش د د د د د ددفل لدلتل ا لد ةل ل لد سلق ،ل جةاب اجف أ سيع لدااط يتأثس بةدتض د د د د د ددخ لدذي م د د د د د ددتف

لال قتصد د د ددةفمةت لدل د د د ددتهلك دهذا لد د د د ددل

تلدذي يؤفي إدى لاخاةض لديمل لدحيميم إيسلفلت لدلتل ا لد ةل  ،تقف

مص لالس إدى حفتث عج لةدل ي ع ع لدلسف لدلةدل دلفتد .
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ديف لستبطت لداايةت لد ةل ل لد سلق ب ةلف لدص د د ددةفسلت لدااطم بش د د ددف تثيق ،تعاف تتبع ل د د ددةس إجلةدل لداايةت
لد ددةل د دللددفا ل

 )2018-2004تفلددة يتض د د د د د د د

 )31521427لليت فياةس عة  2004تبا د د د د د ددب

ل لدجددفتل  )5اجددف أ لداايددةت لد ددةل د

د د د د د د ددجلددت حتلدل

 )%0.59ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تذدك ب د د د د د ددبب لد يةفا

لدكبيسا لدتل شهفتهة لدستلتب تأجتس لد ةللي تهل أعلى ا ب خالل لفا لدف لس  ،ث لستا ت لداايةت بشف ضلي
عة  2007دت د ددج احت  )39308348لليت فياةس دتش د ددف ا د ددب

 )% 0.35ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل،

تل دددتلست لدا دددب بةدتذبذب لة بي لالستاةع تلالاخاةض لدطايف خالل لاعتل ل

 )2018-2008لثال خالل

عة  2015بلغت لداايةت لد ةل احت  )82813611لليت فياةس تشد د د د د د ددفلت لة ا د د د د د د ددبته  )%0.43ل لداةتج
لدلحلل لإجلةدل تفة ذدك اتيج دالستاةع لدحةصد د د د د

ل لالااةق لدجةسي لدتش د د د ددغيلل ل ت تمض د د د ددةت دللتظاي

تلدل تل لةت لدخفلم تلد ل م ضال ع لدلا تلالعةاةت لدليفل آاذلك.
إ لداايةت لد ةل ل لد سلق تشف ا ب فبيسا ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تهذل لة م فن لدفتس لدتفخلل دلفتد
ل إفلسا لدش ددؤت لالقتص ددةفم إذ إ هذا لداايةت أعطت لاتدتم دلاايةت لدتش ددغيلم لدلتجه دال ددتهالك بفال ل
لداايةت لال د د د د ددتثلةسي لدتل ت د د د د دده ل يةفا لدطةق لإاتةجم  ،تهذل يفل على لاخاةض فاة ا أفل لداايةت لد ةل
فلؤش د د د ددس دتييم لافل لدلةدل دللتل ا لد ةل  .فلة إ ا د د د ددب إجلةدل لداايةت لد ةل إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل
لغلب لفا لدف لس

تجةت ت لدا ب لدلثلى  )%30خالل لفا لدف لس .

 -2مؤشر نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي :تشف لإيسلفلت لد ةل بلختلف لصةفسهة ت يل
ضغط على لداةتج لدلحلل لإجلةدل بتصاه لصفس لدلتلسف لالقتصةفم  ،دذل إ ا ب لإيسلفلت لد ةل إدى لداةتج
لدلحلل لإجلةدل ت ف لؤش لس لالللة ديمةن ليفلس لا عبة لدتل تشفلهة لإيسلفلت لد ةل على لدلتلسف لالقتصةفم
لدتل تيتط هة لدفتد ل لال تخفللةت لدبفيل دالقتصةف لدتطال ،تل لدلؤشسلت لدكلم لدل تخفل ديمةن فاة ا
لداظة لدضسيبل ع لد الق لدلتجتفا بي لإيسلفلت لدضسيبم تلدثستا لدلاتج ل ب لس عاهة بةداةتج لدلحلل لإجلةدل.
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جدول  )6نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمدة من  2018 -2004مليون دينار عراقي

السنة

اإليرادات العامة

الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية

نسبة العجز أو الفائض إلى
الناتج المحلي اإلجمالي %

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

32982739
40502890
49055545
54599451
80252182
55209353
70178223
99697658
119817224
113840076
105386623
72546345
54409270
77335955
106569834

53235358
73533598
95587954
111455813
157026061
139330210
171956974
217327107
254225490
273587529
258900633
191715791
203869832
225995179
251064479

0.62
0.55
0.51
0.49
0.51
0.40
0.41
0.46
0.47
0.42
0.41
0.37
0.27
0.34
0.42

لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لدجفتل )2

تقف حفف لالقتص ددةفي لا ددتسلدل فتد فالسك ل ددتتى لدطةق لدضد دسيبم لدلثلى با ددب  )%25ل لداةتج لدلحلل
لإجلةدل ل لدفتل لداةلم تتصد إدى لة ميةسب  )%35ل لدفتل لدلتيفل دذل إ لد ب لدضدسيبل لالث هت
لدذي ميتسب ل لدطةق لدض د د د د د د دسيبم لدلثلى  . )1تلدطةق لدض د د د د د د دسيبم هل قفسا لدفخ لديتلل على تحل لاعبة
.)2
لدضسيبم فت إحفلث أي ضغتط لقتصةفم تلجتلةعم تؤثس لبة على ل تتى ل مش لا سلف
تاالحظ ل بمةاةت لدجفتل  )6أ لإيسلفلت لد ةل بلغت ل عة  2004احت  )32982739لليت فياةس
تفةات ا بتهة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل هل  )%0.62تل فلفت لإيسلفلت لد ةل خالل لد اتلت – 2005
 ) 2007ب بب س ع لدحصةس لالقتصةفي ت يةفا لإيسلفلت لدااطم  ،ت ل عة  2007ل فلفت لإيسلفلت لد ةل
دتص إدى  ) 54599451لليت فياةس تشفلت ا ب  )%0.49إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل ،ألد د دة خالل عة
 2008يف لفت إدى لبلغ  ) 80252182لليت فياةس تبلغت ا بتهة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل ، )%0.51
ملة لاخاضت لإيسلفلت لد ةل عة  2009إدى  )55209353لليت فياةس تذدك ب بب لا ل لدلةدم لد ةدلم
خالل تلك لداتسا تفةات ا بتهة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل  )%0.40ث عةفت دتستاع عة  2010دتبلغ
 )70178223لليت فياةس ب بب لستاةع أ ةس لدااط لدخ د د دة  ،تفةات ا بته د د د د د دة إدى لداةتج لدلحل د د د دل لإجل د دةدل
بلغد دت  )%0.41تل تلست بةالستا د د د دةع دألع د د دتل  2011ت2012ت 2013دتبلغ ،119817224 ،99697658
س لدبسلي لدتلحف
 )113840076لليت فياةس على لدتتلدل ،ب بب لالستاةع لدكبيس ل أ ةس لدااط  ،لذ تص
لدى  ) 107فتالس تفةات ا بته لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل هل  )%0.42 ،%0.47 ،%0.46على لدتتلدل.
 ) 1هةفي عبف لدتلحف جمةف ،لصفس بق ذفسا ،ص47
 )2حلف خصةتا  ،لدلةدم لد ةل لداظسي تلدتطبيق ،لدطب

لاتدى ،فلس لدلاةهج دلاشس تلدتت يع ،علة ، 2014 ،ص60
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فلة ش د ددهفت لاعتل  )2017 ،2016 ،2015لاخاةض د ددة ل لإيسلفلت دتبلغ لة ا د ددبته  %0.37ت%0.27

ت )%0.34لليت فياةس لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل ،تهذل لالاخاةض ب ددبب جلل ل لا ددبةب لاهة لاخاةض
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
لصةفس لإيسلفلت لدضسيبم لدتل ت تهف

يةفا لداةتج.

جفتل سق )7
ا ب لإيسلفلت لدضسيبم لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل دللفا 2018-2004

مليون دينار عراقي

السنة

اإليرادات ر
الضيبية

اإلجمال
المحل
الناتج
ي
ي
باألسعار الجارية

نسبة اإليرادات ر
الضيبية ال
اإلجمال %
المحل
الناتج
ي
ي

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

73613
184145
307943
440805
527524
605921
723342
874341
1148042
1360371
1465261
1723688
3861890
2217163
5686211

53235358
73533598
95587954
111455813
157026061
139330210
171956974
217327107
254225490
273587529
258900633
191715791
203869832
225995179
251064479

0.13
0.25
0.32
0.39
0.33
0.43
0.42
0.40
0.45
0.49
0.56
0.90
1.89
0.98
2.26

*لدجفتل ل لعفلف لدبةحث بةالعتلةف على بمةاةت ت لسا لدلةدم  ،لدهيل لد ةل دلضسللب دللفا ل 2018-2004

يتضد د د د د د ل لدجفتل  )7ل لإيسلفلت لدضد د د د د دسيبم ل عة  2004بلغت احت  )73613لليت فياةس با د د د د ددب
 )%0.13ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تهل ا ب لتتلض
لدف لس

لدى ل

جفل تل فلفت لإيسلفلت لدضسيبم طيل لفا اتلت

جلت عة  2015احت  )1723688لليت فياةس تشفلت ا ب

 )%0.90ل لداةتج لدلحلل

لإجلةدل تهل لعلى ا ددب خالل دداتلت لدف لس د تهذل يتض د لاخاةض ا ددب ل ددةهل لإيسلفلت لدض دسيبم ل

لدادةتج لدلحلل لإجلدةدل تم ى ذددك لدى لاخادةض لدطدةقد لإاتدةجمد فت لإيسلفلت د تتجده احت لالاادةق على

لديطةعةت لإاتةجم للة أفى لدى لاخاةض لدتعة لدضد د دسيبل  .ث عةفت لإيسلفلت لدضد د دسيبم دالاخاةض خالل

لدلفا ل

 )2018-2016تبذدك إ لاخاةض لإيسلفلت لدضد د د دسيبم د تش د د ددف ا د د ددب فبيسا ل لداةتج لدلحلل

لإجلةدل إذ د تتجةت

 )%0.90تهذل م ال أ .
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لإيسلفلت لدض د دسيبم د تص د د إدى لدحفتف لديصد ددتى دتيسلفلت لدتل ملف تحصد دديلهة ل خالل لدض د دسللب تهل

بذدك تشد ددف

ضد ددغطة فبي لس على لداةتج لدلحلل لإجلةدل دكتاهة د ت د ددتاف ل لداةلض لالقتصد ددةفي لدذي تتدفا

لديطةعةت لالقتصةفم لإاتةجم .
 -3مؤشلللللر نسلللللبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي :م ف هذل لدلؤش د د ددس فديال جيفل على
تحييق لال د د د د د ددتيسلس لدلةدل تلدايفي تت ي لديفسا ل لالعتلةف على لدذلت ل خالل لد د د د د د ددمطسا على ل فل الت

لدفيت لد ةل دددددددددددددددددددد  ،لذ أقست ل ةهفا لة تسيخت لدلتق

بي فتل لالتحةف لاتسبل بأ ال تتجةت ا ب لد ج

إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل  )%3لدتل تلث لدا ب لدلثلى دتحييق لال تيسلس لدايفي ،دذل يتطلب ل تيسلس ا ب
لدفي لد ة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل تأ تكت ا ددب عج لدلتل ا إدى لداةتج لدلحلل ل ددةتم دا ددب لدفي

إدى لداةتج لضد د ددستب ل ل فل الت لداةتج بةا د د د ةس لدجةسي  .ت ل ظ لدلؤش د د دسلت لدلثلى دل ج تلدفي لد ة ،

إاهة تؤفي إدى الت لداةتج لدلحلل بل فل  )%5أت ب بةسا أخسى إاه دكل تت لدلحة ظ على ل فل الت دلاةتج

لدلحلل بل فل  )%5ل ظ ا ب في
فلة إ لدهف

 )%60إاه يابغل أ تكت ا ب لد ج

لا د د ددة د د ددل ل فثيس ل لدفتل هت لد د د ددمطسا على حج لد ج

إجلةدل لداةتج لدلحلل لإجلةدل ا

لد ددمة د لالااةقم تلاليسلفم

يةفا لد ج

ل لدلتل ا م ال تجتف خل

ل لدلتل ا هل .)%3

ل لدلتل ا ل حيث ا د د ددبته إدى

ل عل لد ددمة د لدلةدم بجةابيهة

ال ددملة لدض دسيب ) تم ال ل لدتقت اا دده تاةق لاثس لد ددلبل دل ج على لدلتغيسلت

لالقتصةفم لدكلم .
جدول )8
نسبة فائض وعجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة من 2018-2004

مليون دينار عراقي

السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

العجز أو الفائض في
الموازنة العامة
1461312
9671748
11561086
15291103
12974985
()380368
44022
20939992
14677649
()5287480
21830398
()10267266
))12658160
1845855
25696634

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية
53235358
73533598
95587954
111455813
157026061
139330210
171956974
217327107
254225490
273587529
258900633
191715791
203869832
225995179
251064479

نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج
المحلي اإلجمالي %
2.7
13.2
12.1
13.7
8.3
()0.3
0.02
9.6
5.8
()1.9
8.4
()5.3
()6.2
0.8
10.2

*لدجفتل ل إعفلف لدبةحث بةالعتلةف على لدجفتل  ،)4تتلث لديم لة بي لالقتلن عج لتل ال
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يتضد د د د ل لدجفتل  )8أعالا أاه ب ف لالحتالل لالسيفل دل سلق عة  2003ت س ع لدحص د د ددةس لالقتص د د ددةفي
تلدذي فة لاستضددة على لد سلق شددهفت لإيسلفلت لدااطم يةفا للحتظ تهذا لد يةفا أفت إدى يةفا حصدديل
لإيسلفلت لد ةل بشد د د د د د ددف أكبس ل لد يةفا ل لداايةت لد ةل للة أفى إدى تحييق ةلض لةدل ل لدلتل ا

لد ةل ل أغلب د د د دداتلت لفا لدف لس د د د د  ،ال عة  2004فة هاةك ةلضد د د ددة بليفلس  1461312لليت فياةس
با د ددب  %2.7ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل على لدسغ ل د ددت لاتضد ددةع لالام تت طي أغلب لؤ د د د ددةت
لدبلف ،أل د د دة لد اتلت ل  )2008-2005ي د د دف فد د د د دة ها د د د د د دةك ةلض لةدل تبا ب لتبةيا خالل هذا لاعتل
تذدد د د دك ب د د د د د د د دب د د ددب ل فم د د ددةف لإيسلفلت لدااطمد د د د  ،ل ع د د ددة  2009ف د د ددة ها د د ددةك عج ل د د ددةدل بلغ احت
 )380368لليت فياةس تشد د ددف ا د د ددب

 )%0.3ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تيسجع ذدك إدى لستاةع لداايةت

لدجةسي تلاخاةض أ د د د د ةس لدااط لد ةدلم  ،ث ش د د ددهفت لاعتل لدالحي  )2012،2011،2010تللض د د ددة لةدم
ت د د د د ددجلت لة ا د د د د ددبته  5.8، 9.6 ،0.02على لدتتلدل ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل  ،فلة ل لد ة  2013فة
هاةك عج ل ديبلغ لة ا د د د ددبته  )1.9ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل ،ث عةف لد ج ل لاعتل  2015ت)2016
دمش د ددف ا د ددب  )%5.3ت  )%6.2ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تذدك ب د ددبب ل فمةف لداايةت لالام دلحةسب
لدجلةعةت لإسهةبم آاذلك .فلة تحييت تللض لةدم خالل لد ةلي 2017ت 2018دتش د د د د ددف لة ا د د د د ددبته 0.8

ت 10.2ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل .

-4مؤشر نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي :ل تاةفل إدى قةات لإفلسا لدلةدم تلدفي لد ة سق )95
د د ددا  2004لدذي ختل ت لسا لدلةدم إص د ددفلس حتلالت لدخ يا تهل تلحفا ل أفتلت لدفي لدحفتلم قص د دديسا
لاج

اتم تاصف اتم ) تصفسهة ت لسا لدلةدم تتبةع ل ل لف م يفا لدباك لدلسف ي تمشس علمه بةعتبةسا

لدتفي لدلةدل دت لسا لدلةدم تيت لدت ةل بهة فلخ لد سلق ل خالل عللم عسض عطة لت لدش لس تبةع ب س

خصد د ل ي تتطاأ بيملتهة لال ددلم عاف لج لال ددتحيةق تتكت لض ددلتا ل قب لدحفتل تل لدهف

لاهة

هت تلفي لدحفتل ل لالقتسلض لدايفي دتلتي عج تقتل ل لدلتل ا لد ةل فلة ت لداص د د د د د س د د د د ددلمة بي
هف

إفلسا لدفي تلإفلسا لدايفم تلص د ددب بةدتةدل د للة على لدحفتل لدلجت إدى ت د ددةل تلتيلم لخسى تختلف

بآجةل ل تحيةقهة .

إ لد الق بي لدفي لد ة تلداةتج لدلحلل لإجلةدل عالق عضد د د د د د ددتم  ،حيث يت تلتي إاتةج هذل لداةتج ل

لصدةفس ذلتم دلتحفلت لدل ددةهل مه ،تلصددةفس خةسجم ل تحفلت أخسى ،تأ لديطةعةت لالقتصددةفم تلاهة
لديطةع لدحفتلل م د د د د د د ددةه ل إاتةج هذل لداةتج ،للة يف ع تللف تأعبة

لإاتةج ع قستض د د د ددةبي سبلة د ت د د د ددةه ل
لإجلةدل ل حفتف لالة بحيث ال تتجةت

د د د د د د ددفلف دلفيت ملث أحف باتف تكةديف

ل هذل لداةتج تتكت ا د د د ددب لدفي لد ة إدى لداةتج لدلحلل

 )%60ألة إذل لفت ع ذدك إ لالس ملث لش د ددفل إذل ت ليف

س إااة افت قف تصلاة إدى لسحل لا ل لدخطسا .)1
فثي ل

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

لدليةل ل لسف صةد فةل دالقتصةف لإ اللل جةل

لا هس ،لديةهسا ،2003 ،ص.9
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جدول )9

نسبة الديون الداخلية إلى الن اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة من 2018 -2004

مليون دينار عراقي

السنة

الدين العام الداخلي

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5925061
6255578
5307008
4855324
4455569
8434049
9180806
7446859
6547519
4255549
9520019
32142805
47362251
47678796
41822918

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية
53235358
73533598
95587954
111455813
157026061
139330210
171956974
217327107
254225490
273587529
258900633
191715791
203869832
225995179
251064479

نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي %
11.1
8.5
5.6
4.4
2.8
6.0
5.3
3.4
2.6
1.5
4.0
16.7
23.2
21.9
16.6

*الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمديرية اإلحصاء واألبحاث للمدة من ()2018-2004

يالحظ ل ل طمةت لدجفتل  )9لاخاةض لدفي لد ة لدفلخلل لذ د د د د د د ددج لدفي لدفلخلل  ) 5925061لليت

فياةس با ددب

 )%11.1ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل عة  ،2004ث تلصد د لاخاةض دده فا ددب ل لداةتج لدلحلل

لإجلةدل خالل لاعتل لدتةدم

 ، )2014-2005فلة ددج ا ددب

 )% 1.5ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل خالل

عة تهل لفاى ا ددب خالل لفا لدف لس د  ،2013تم ى ذدك بشددف أ ددة ددل لدى لستاةع أ د ةس لدااط لدخة للة

أفى لدى حفتث طاسا ل لإيسلفلت لدااطم ت ل د ددتخفل ج لاهة ل إطاة ج فبيس ل لدفي لد ة لدفلخلل ،

ث عةتفت لدا د ددب لالستاةع خالل لاعتل  )2018-2015تفة ذدك دمن ب د ددبب لاخاةض لدفيت لدلحلم إالة
ب د د د ددبب ل فمةف لداةتج لدلحلل لإجلةدل لذ فةات أعلى ا د د د ددب دلفيت لدى لداةتج لدلحلل لالجلةدل ل عة 2016
بحتلدل  )%23.2ل لداةتج لدلحلل لإجلةدل تذدك ب ددبب لدظست

لالام لدص د ب لدتل عةاهة لد سلق ل تلك

لداتسا تهت لة ال يتجةت لدحفتف لالا دا د د د د د د ددب لدفي لد ة إدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل تلدتل ت تحفيفهة ت ية
دل ةهفا لة د د ددتسيخت) عة  1992تهل  )%60طبية دلا د د ددب ل لا دلفي لد ة  ،أي ل لدا د د ددب ض د د ددل لدحف
لدليسس تهذل م ف لؤش لس على عف فختل لدفتد ل ل ل لدلفيتام .
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إ خفل لدفي لد ة أصد ددبحت تلث عبلة إضد ددة مة على لدلتل ا لد ةل تهت لة يتدف لدضد ددغتط على د د س لداةلفا

لال لل تلدحيميل تل ث يؤثس لبة على لدالت لالقتصةفي تبةدتةدل تصب لد مة
تهت لة ميل ل

ةعلم تلك لد مة

لدايفم تةب

دل مة

لدلةدم

.)1

للة بةدا ددب دلؤشددس لدفي لدخةسجل تا ددبته لدى لداةتج لدلحلل لإجلةدل تلدذي مشدديس لدى لفى قفسا لدحفتل على

تحل أعبة لدلفيتام لدخةسجم تلفى ل د د د د ددتل لسسيتهة على لالدت ل بذدك فتاه لستبطة بةدلتغيس لدسلم د د د د ددل لدذي هت
لداةتج لدلحلل لإجلةدل لدذي ملث لديتا لالقتص د ددةفم لدسلم د ددم اي فتد  ،بذدك يؤفي ت ليف حج هذا لدفيت فت لس
فبي لس ل تخامض لداةتج لدلحلل لإجلةدل ل خالل لة يت ل د د د د د د ددتيطةعه دتألي لالدت للةت لدخةسجم  .تل خالل
لدجفتل  )10أفاةا ملف لالحظ ل هاةك لاخاةض د د دة تفسيجمة ل ا د د ددب لدفي لد ة لدخةسجل لدى لداةتج لدلحلل

لإجل د د د دةدل لذ فةات ا ب د د د د د د

 % )34.9ل عة  2004بيالة لاخاضت لدا ب لدى  % )25.0ل عة 2013

تذدك ب بب تتقمع لد سلق تستيبةت لدل ةافا  )SDRلع صافتق لدايف لدفتدل ل عة  2005لدذي ميضل بإعاة

لد سلق ل فيت فتل اةفي بةسين ،لذ يبي هذل لدلؤشد د د د ددس بة د د د د ددتطةع لدحفتل لد سلقم لإماة بةدت للةتهة لدلةدم

لتجةا فللايهة.

جدول )10

نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من 2018 -2004
مليون دوالر امريكي

السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

الدين العام الخارجي
1280259
103865
88884
88060
104791
76503
57026
61267
57706
58719
57347
57639

الناتج المحلي اإلجمالي نسبة الدين الخارجي الى
الناتج المحلي اإلجمالي %
باألسعار الجارية
34.9
36638.2
207.5
50056.9
136.4
65158.8
99.2
88809.4
79.6
131622.9
68.5
111659.9
39.9
142814.7
32.0
191176.9
26.7
215837.9
25.0
234637.7
25.8
222041.7
35.1
164421.2

 الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على - :البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمديرية االحصاء واألبحاث ،للسنوات ()2015-2004
والمصدر المذكور أسفل الصفحة.
 تم اعتماد احتسااااااااا نساااااابة الديوى النارجية الى الناتا المحلي اإلجمالي ل اية  2015لعدم الحصااااااول على البيانات لألعوام الالحقة
(2016و2017و.)2018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ا حمد صالح حسن كاظم  ،متطلبات تحقيق التوازن المالي في العراق ،بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية  ،العدد
( )108المجلد( )24لسنة  ، 2018ص 401
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أوال  /االستنتاجات- :
 )1ل لعتلةف لد سلق على لا لتب لدتيليفي بإعفلف لدلتل ا
لة تيفله لدتحفلت لدحفتلم ل

لتل ا لدباتف) لدتل تهت بةدلفخالت يط تتتجةه

لع تخفلةت ال يا ج لع لد يةفلت ل حج لالااةق لد ة دلفتد تال م تجيب

دلتطتسلت لدحةصل على لدسغ ل ت فف لا ةديب لدحفيث لدلتب

ل لعفلف لدلتل اةت ل لدفتل لاخسى ،تم ى

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 .
 )2ل لعفلف لدلتل ا لد ةل

ل لد سلق م تلف على لدجةاب لدلحة بل تهت تطةبق لإيسلفلت لع لداايةت تال

يتضل لدجةاب لالقتصةفي لاهة تهت ت ظم لإيسلفلت ل خالل تتجمه لداايةت احت لالااةق لال تثلةسي لدلاتج،

فلة يت لتبةع طسيي لدتيفيس لالدل دللتل ا ااهة طسيي

سي

ت هل  ،تل ف لة مطس هت بةتجةا لد يةفا تهذل

يفل على عف لدتحفيف لدفقيق تلدلفستن دبسللج لالااةق لد ة .
)3

ت تلف لدلتل ا

ل لد سلق بشف فبيس تل ة ل على لإيسلفلت لدااطم تهل لدتل تحفف همف لإيسلفلت

لد ةل  ،لذ شفلت خالل لداتسا  )2018-2004لتت ط ا ب ليفلسهة  )%94لدى لجلةدل لإيسلفلت لد ةل

ظ تسلجع أهلم لإيسلفلت لاخسى ال ملة لدضسيبم لاهة.

ل

 )2يتض تجتف خل بايتي ل تخصمصةت لدلتل ا لد ةل تذدك ب بب لدتاةتت لدكبيس بي ا ب تت يع اايةت

لدلتل ا لذ ل لداايةت لدتشغيلم شفلت لدا ب لاكبس خالل تسا لدف لس

 )2018-2004ع لداايةت لال تثلةسي

تهذل لدتاةتت بةدحيمي تشتسك مه ل ببةت تعتلل حيميم تلخسى ظةهسي تتلث ب يةفا لالااةق لد فسي تلدتسه

لالفلسي ل لدفتد تت ليف لدستلتب تلالجتس.
)3

ل لدلتل ا لد ةل تل خالل مة تيهة لالااةقم تلاليسلفم ) د تك بل تتى لدكاة ا دتحييق أهفل هة لدلاشتفا

ب ب ب لدخل لدهمفلل لدلتجتف ل ف ل جةابل لدلتل ا لداايةت تلاليسلفلت تتتجمه لالااةق احت لالااةق لدتشغيلل
لدستلتب تلاجتس) تلهلةل لالااةق لال تثلةسي لدذي يؤفي لدى لداهتض بتلقع لديطةعةت لالقتصةفم لالاتةجم .
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ثانيا  /التوصيات- :
 )1يجب لالاتيةل لدى أحف لا ةديب لدحفيث

ل لعفلف لدلتل ا لد ةل بلة مضل لدتخصص لدكات دللتلسف

لدلةدم  ،تلحةتد لتبةع لدلاهج لد للل عاف لعفلف تتيفيس لدلتل ا لد ةل تذدك بإفخةل لاهج لإفلسا بةاهفل
مضل تت يس لدليتلةت لال ة م دتحييق لهفل

 )2البف أ مفت لعفلف لدلتل ا ضل لهفل

لد مة

بلة

لالقتصةفم دلفتد .

لدخطط لدخل م تلدطتيل لدتالتم تال تكت لااصل عاهة فلة

هت لدحةل لال فتاهة ت ف لدخط لدتاايذم دتلك لدخطط.
 )3ل ةدج لدخل لدهمفلل لدحةص

ل همف لالقتصةف لد سلقل تلد ل على تت مع قةعفته لإاتةجم تذدك ل

خالل تطتيس تلقع لديطةعةت لالقتصةفم لإاتةجم
تاتمع لقتصةف لتاتع تصب

لد سلع تلدصاةع تلد مةح ) تلداهتض بهة تذدك ل لج

مه لديطةعةت لالقتصةفم غيس لدااطم لصفس له ل تلتي لدلتل ا لد ةل تبلة

يالل لداةتج لدلحلل لإجلةدل ال ملة ل خالل تضع خطط على لاللفي لدلتت ط تلدطتي .
 )4ل ةدج لدخل لدهمفلل ل باتف لالااةق لد ة ل خالل لد ل على ضبط لالااةق أي قتيييف لالااةق غيس

لدضستسي لدكلةدلق دصةد لالااةق لال تثلةسي لدذي يت ع طسيق لخضةع لالااةق لدى ل ةييس لدجفتى لالقتصةفم
تل تخفل أفتلت لدضبط لدلتل ال لدلتلثل

ل لدفق

ل لدتيفيس تلدتاايذ تلضاة

لدلتل ا لد ةل تتحف ل لالااةق لد شتللل.
)5

ل ةدج لدخل لدهمفلل لدحةص

غيس لدااطم ع طسيق لصال

ل باتف لإيسلفلت لد ةل

ةدم أكثس على لسلقب تاايذ

ل لد سلق ل خالل تاتمع لصةفس لإيسلفلت

لااظل لدضسيبم ت ية ا ن لتطتسا تحفيث ع طسيق إيجةف لدمةت فقمي

ديمة هة تلحفة لدسقةب عليهة تتسشيف لإعاة لت لدضسيبم تلدجبةلم ت ق أ ن لقتصةفم ت ام تلجتلةعم .

 )6لد ل على تطتيس لإيسلفلت لدلتأتم ل لدكلةسك فتاهة ت ف لصف لس هةلة دتيسلفلت تلال تاةفا ل تجةسب

لدفتل لاخسى تلد ل على لاشة صافتقة مةفي يت تلتيله ل

تللض لإيسلفلت لدكلسفم تلاليسلفلت لاخسى

غيس لدااطم ل حةل تحييهة بةإضة لدى تللض أ ةس لدااط أي لدت تسلت لدلةدم لداةتج عاف لستاةع أ ةس
لدااط ع لة هت لخطط دهة) تبلة يؤفي لدى لدتخايف ل إثس لدصفلةت لدتل للف ل يت سض دهة لالقتصةف

لد سلقل اتيج دتيلبةت

س لدصس عةدلمة.
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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
نور هشام إبراهيم  /معاون مالحظ
دائرة مراقبة الصيرفة

المستخلص
تسعى المصارف التقليدية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح  ،والتي تعد المعيار األساس
لقياس مدى كفاءة اإلدارة ،وفي ذات الوقت فأنه يتوجب على إدارات تلك المصارف أن تحتفظ بسيولة
نقدية ال تقل عن الحدود الدنيا الواردة في التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المتمثلة بالبنوك
ال عن ذلك فإن االحتفاظ
المركزية ،والتي يتم إصدارها وفق ما يتم إق ارره في اتفاقية بازل الثالثة ،فض ً
بسيولة نقدية يمكن المصارف من مواجهة سحوبات المودعين وتلبية طلبات الزبائن في أي وقت،
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
اتفاقية بازل الثالثة ،مع التركيز على المحور الخام س الخاص بالسيولة ،والتطرق إلى أهم المؤشرات
المستخدمة في قياس الربحية المصرفية ،أما في الجانب العملي للبحث فقد تم تحليل البيانات المالية
للمصارف مجتمع البحث ،والبالغة عددها ستة عشر مصرفاً ،ولسلسلة زمنية امتدت لست سنوات.
وتوصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات ،منها ،أن نتائج التحليل المالي أكدت عدم
تحقق فرضيتي البحث األولى المتمثلتين في (توجد عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة من جهة،
ونسبتي العائد على الموجودات ،والعائد على حق الملكية) ،و (توجد عالقة طردية بين نسبة صافي
التمويل المستقر م ن جهة ،ونسبتي العائد على الموجودات ،والعائد على حق الملكية).
كما أوصى الباحثان بجملة توصيات ،منها ،يتوجب على المصارف العمل على تنويع مصادر
اإليرادات وزيادة االعتماد على اإليرادات األساسية (إيرادات الفوائد) من خالل القيام بزيادة عمليات
منح االئتمانات باعتبارها الهدف الرئيس لنشأة المصارف ،وعدم االعتماد على اإليرادات المتحققة
من األنشطة غير األساسية.
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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
عرفت الرقابة المصرفية اهتمامًا كبي ًار بمخاطر السيولة ،السيما بعد األزمة المالية العالمية في
سنة  ، 2008والتي كان من أهم دروسها هو أن إدارة مخاطر السيولة المصرفية جزء مكمل للتنظيم
ال عن ضرورة توافر إدارة جيدة للسيولة بشكل يسمح للمصارف من
االحترازي المتعلق بالمالءة ،فض ً
ممارسة دورها في عملية الوساطة بأقل قدر ممكن من المشاكل.

ومن أجل ضمان استقرار الصناعة المصرفية بشكل خاص ،والنظم المالية بشكل عام ،انبثقت

اتفاقية بازل الثالثة ،والتي تضم مجموعة من اإلجراءات والمعايير الجديدة ،التي تم استنباطها من
الدروس المستخلصة من األزمة المالية العالمية ،ومن أهم هذه المعايير محاولة لجنة بازل بلورة معيار
دولي للسيولة.
وفي هذا الشأن اقترحت اللجنة اعتماد نسبتين جديدتين ،األولى هي نسبة تغطية السيولة
( ،) Liquidity Coverage Ratioوتهدف إلى تعزيز السيولة قصيرة األجل والتأكد من احتفاظ
المصارف بموجودات ذات جودة عالية يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة ودون خسارة ،وتمكن المصارف

من االستمرار في عملها لمدة  30يومًا خالل حدوث أي أزمة ،والثانية هي نسبة صافي التمويل

المستقر ( ، )Net Stable Funding Ratioوتهدف إلى توفر مصادر تمويل مستقرة ألنشطة
المصارف.

وقد سعى هذا البحث إلى دراسة اإلطار النظري لنسب السيولة الصادرة بموجب اتفاقية بازل
 ،IIIونسب الربحية المصرفية ،ومعرفة العالقة بين هذين المتغيرين ،السيما أن هدف الربحية هو
الهدف األساسي الذي تسعى إليه اإلدارات ومالكو المصارف  ،أما هدفي السيولة واألمان فتسعى

إليهما التشريعات الرقابية ،ولغرض تحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى ثالثة أقسام ،تناول القسم
األول منهجية البحث ،وتناول القسم الثاني الجانب النظري للبحث ،بينما تناول القسم الثالث الجانب
العملي للبحث ،وأنهى الباحثان بحثهما في القسم الرابع ،الذي تضمن بدوره االستنتاجات والتوصيات.
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 1منهجية البحث

 1.1مشكلة البحث
تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثالثة أهداف ،يتمثل الهدف األول بالربحية ،وهو أحد
أبرز اهتمامات اإلدارة والمستثمرين وحاملي األسهم ،ويعد هذا الهدف المعيار األساسي لمدى كفاءة
اإلدارة  ،أما الهدف الثاني فهو السيولة ،وذلك لكي تتمكن من مجابهة طلبات سحب المودعين
لودائعهم؛ ألن مجرد إشاعة عدم توفر سيولة كفيل بأن يعرض المصارف لإلفالس ،أما الهدف الثالث
فهو األمان ،إذ ال يمكن للمصارف أن تستوعب خسائر تزيد عن رؤوس أموالها ،فأي خسائر من هذا
النوع تؤدي إلى التهام جزء من أموال المودعين؛ لذا تسعى إدارات المصارف بشدة إلى توفير أكبر
قدر من األمان للمودعين من خالل تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة.
وفي ضوء ما تقدم يبدو أن هناك تعارضاً واضحًا بين األهداف الثالثة السابقة ،وهو ما يمثل
مشكلة لإلدارة المصرفية ،وعليه فأنه يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤل اآلتي- :

كيف تتمكن المصارف من تحقيق معدالت ربحية مقبولة في ظل احتفاظها بموجودات نقدية
ال تقل عن حدود معينة ،وتكون هذه الحدود موضوعة من قبل السلطات اإلشرافية ال من قبل إدارات
المصارف نفسها؟
 1.2أهمية البحث - :تأتي أهمية البحث من خالل التعرف على أثر التزام المصارف التقليدية
العاملة في القطاع المصرفي بمتطلبات السيولة الصادرة عن بازل الثالثة 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.
 1.3أهداف البحث - :يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية- :
 1.3.1قياس نسبتي تغطية السيولة ( )LCRوصافي التمويل المستقر ( ،)NSFRللمصارف التجارية
العراقية.
 1.3.2تحليل العالقة بين نسب السيولة ( ،)LCR&NSFRومؤشرات الربحية ()ROA&ROE
 1.3.3بيان مدى أهمية التزام المصارف بنسبتي السيولة الصادرتين عن اتفاقية بازل  ،IIIومدى أثر
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.
 1.4فرضيات البحث
 1.4.1توجد عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة ( ،)LCRونسبتي العائد على الموجودات
( ،)ROAوالعائد على حق الملكية (.)ROE
 1.4.2توجد عالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر ( ،)NSFRونسبتي العائد على
الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية (.)ROE
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 2الجانب النظري للبحث
 2.1لجنة بازل ومقرراتها
 2.1.1نشأة لجنة بازل
تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام  1974وتشكلت من مجموعة الدول

الصناعية العشرة تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل (عبد الحميد ،)252:2013،وقد
تشكلت لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظيمات واإلشراف والرقابة المصرفية وقد تكونت من ممثلين
عن مجموعة العشر وهي (بلجيكا ،وكندا ،فرنسا ،ألمانيا االتحادية ،إيطاليا ،اليابان ،هولندا ،السويد،

سويسرا ،المملكة المتحدة ،لوكسمبرج ،والواليات المتحدة األمريكية) الذين يعقدون اجتماعاتهم في مقر

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

األعضاء في المسائل المصرفية ،وعقد االجتماع األول للجنة في شباط /فبراير  ،1975وعقدت
االجتماعات بانتظام ثالث أو أربع مرات في السنة منذ ذلك الحين (السعبري.)57:2019،
 2.1.2اإلطار التنظيمي العالمي الجديد للمصارف -بازل 3
أدى وقوع األزمة المالية عام  2008إلى التفكير بإعادة النظر في القوانين والقواعد الدولية التي
تنظم عمل المصارف ،والتي تعرف باسم قواعد (بازل )2وبهدف تحقيق االستقرار المالي على المدى
الطويل ،وتحقيق النمو ،تم في سبتمبر  2011االتفاق على نص أطلق عليه (بازل  ،)3الذي يهدف

إلى تعزيز صالبة المصارف في حالة نشوب أزمة مالية (خميس ،العزاوي ،)186:2014،وبازل 3
هي عبارة ع ن مجموعة شاملة من التدابير اإلصالحية التي طورتها لجنة بازل للرقابة على المصارف،
لتعزيز اإلشراف وادارة المخاطر في القطاع المصرفي ،وتهدف هذه التدابير إلى اآلتي (اتحاد
المصارف العربية: )15:2012،
 2.1.2.1تحسين قدرة القطاع المصرفي على احتواء الصدمات الناتجة عن الضغوطات المالية
واالقتصادية ،وتخفيض مخاطر انعكاس ضغوطات القطاع المالي على القطاع االقتصادي
الحقيقي.
 2.1.2.2تحسين إدارة المخاطر والحكومة.
 2.1.2.3تعزيز الشفافية واإلفصاح في المصارف
وبذلك نجد أن محاور اتفاقية بازل  3تستهدف التنظيم على مستوى المصرف (االحتراز الجزئي)،
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مما يساعد على زيادة صمود المصارف في فترات الضغط ،واالحتراز الكلي أو ما يسمى بمخاطر
النظام الواسع ،ويمكن أن يتم هذا االحتراز عبر القطاع المصرفي (الربيعي.)61:2013،
 2.1.3محاور اتفاقية بازل III
إن اتفاقية بازل الثالثة جاءت لتعزيز متانة وصالبة النظام المصرفي الذي عرف العالم مدى
هشاشته عقب األزمة المالية العالمية  ،2008فجاء نص االتفاقية من خمسة محاور رئيسة من
شأنها أن تعزز سالمة النظام المصرفي ،وهذه المحاور هي- :
 2.1.3.1المحور األول :ي ـنص علــى تحســين نوعيــة وبنيــة وشــفافية قاعــدة رؤوس أموال المصارف،
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

بتاريخ استحقاق ،أي األدوات القادرة علـى اسـتيعاب الخسـائر فـور حـدوثها ،أمـا رأس المال
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

(غانية.)47:2015،

 2.1.3.2المحور الثاني :تشدد لجنة بازل في هذا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضة
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،

جدوع.)277:2017،
 2.1.3.3المحور الثالث :يتمثل المحور الثالث في إضافة نسبة الرافعة المالية وقد تم تحديدها بأنه
يجب على المصارف أن تحتفظ بنسبة رافعة مالية أكبر أو تساوي  ،%3خصوصاً أن

األزمة المالية قد كشفت عن أن نسبة الرافعة المالية لبعض المصارف تجاوز رأس المال
بمقدار  50مرة  ،وان الهدف من هذه النسبة الجديدة هو الرد على التوسع الكبير في منح
االئتمان (محبوبة.)49:2017،

 2.1.3.4المحـ ـ ــور ال اربـ ـ ــع :يتنـ ـ ــاول هـ ـ ــذا المحـ ـ ــور الجوانـ ـ ــب المتعلقـ ـ ــة بتغطيـ ـ ــة مخـ ـ ــاطر الجهـ ـ ــات
المقترض ـ ـ ــة ومعالج ـ ـ ــة بع ـ ـ ــض القض ـ ـ ــايا الخاص ـ ـ ــة به ـ ـ ــا ومنه ـ ـ ــا المخ ـ ـ ــاطر المادي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
يمك ـ ــن أن تلح ـ ــق بالمص ـ ــرف أثن ـ ــاء أداء نش ـ ــاطه بم ـ ــا فيه ـ ــا مخ ـ ــاطر األطـ ـ ـراف المتقابل ـ ــة
فـ ــي عقـ ــود المشـ ــتقات الماليـ ــة (مصـ ــبح ،)55:2018،فض ـ ـالً عـ ــن ذلـ ــك ألزمـ ــت بـ ــازل 3
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المص ـ ــارف بوضـ ـ ــع برنــ ــامج ش ـ ــامل الختبــ ــار ضـ ـ ــغط مخـ ـ ـاطر الطــ ــرف المقابــ ــل وقيـ ـ ــاس
أثـ ــر مثـ ــل هـ ــذا االنكش ـ ــاف علـ ــى مجموعـ ــة المؤش ـ ـرات المالي ـ ــة للمصـ ــرف وخاصـ ــة م ـ ــدى

كفاية رأس المال والربحية (أبو سلمى.)52:2015،
2.1.3.4.1

المحور الخامس :يعود المحور الخامس لمسألة السيولة والتي تبين أثناء األزمة المالية العالمية
مدى أهميتها لعمل النظام المالي واألسواق بكاملها ،إذ تضمن هذا المحور محاولة بلورة معيار

عالمي للسيولة ،وهذا الشيء كرسته لجنة بازل من خالل إبداء رغبتها في الوصول إلى معيار
عالمي للسيولة ،حيث اقترحت اعتماد نسبتين جديدتين ،األولى للمدى القصير وتعرف بنسبة
تغطية السيولة ( ،)LCRوالثانية للمدى المتوسط والطويل وتعرف بنسبة صافي التمويل

المستقر )( (NSFRداود ،جدوع مصدر سابق ،)277:وقد الزم البنك المركزي العراقي

المصارف بتطبيق نسب السيولة حسب مقررات بازل الثالثة ابتداء من ( 2017/1/1ضوابط

احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  3الصادرة عن البنك المركزي
العراقي-:)5:2017،
 2.1.4معياري تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر

بما أن هذا البحث يستهدف دراسة العالقة بين النسبتين الواردتين في هذا المحور ونسب

الربحية لذا سيتم التطرق إلى هذه النسب الواردة في هذا المحور بالتفصيل وكاآلتي:
 2.1.4.1نسبة تغطية السيولة ()LCR
2.1.4.1.1

تهدف هذه النسبة إلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة على المدى القصير وذلك من خالل التأكد

من احتفاظ المصارف بمخزون كاف من الموجودات السائلة عالية الجودة غير المرهونة والتي
يمكن تحويلها بسهولة وبسرعة إلى نقد لتلبية احتياجاته من السيولة ضمن سيناريوهات ضغط

لمدة  30يوماً (تعليمات رقم  5الصادرة عن البنك المركزي االردني ،)4:2020،وتتكون

الصيغة العامة الحتساب نسبة تغطية السيولة  LCRمن البسط ويشمل الموجودات السائلة
عالية الجودة ،والمقام والذي يتضمن صافي التدفقات الخارجة خالل 30يومًا ،ويتم احتساب

نسبة تغطية السيولة وفق الصيغة األتية (ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل

 3الصادرة عن البنك المركزي العراقي-:)5:2017،
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نسبة تغطية السيولة=
2.1.4.1.2

قيمة الموجودات السائلة عالية الجودة
صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل𝟎𝟑 يوماً

≤ 100

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

المستوى األول ويعطى معامل ترجيح  ،%100والقسم الثاني هو أصول المستوى الثاني

(أ+ب) ،ويطبق على هذه الموجودات حد أقصى  %40من أجمالي الموجودات عالية

الجودة ،وتعطى أوزاناً ترجيحية  %85للمستوى الثاني (أ) ،ويعطى المستوى الثاني (ب)
وزن ترجيحي  ،%50ويطبق حد أقصى على هذه الفئة  %15من أجمالي الموجودات
عالية الجودة (ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  3الصادرة عن البنك

المركزي العراقي ،7،مصدر سابق).
2.1.4.1.3

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

(-:)BIS, The LCR,2013:20

صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى  30يومًا= أجمالي التدفقات النقدية الخارجة

المتوقعة مطروحًا منه القيمة األدنى (أجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة ،أو %75
من أجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة).

 2.1.4.1.4خصائص الموجودات العالية الجودة - :يتعين توافر عدد من الخصائص في أصول
المصرف كي يتم االعتماد بها كأصول سائلة عالية الجودة ،ويمكن تقسيم تلك الخصائص
إلى ثالث مجموعات رئيسة كما يأتي:
 2.1.4.1.4.1خصائص أساسية :تتمثل هذه الخصائص في انخفاض المخاطر ،وسهولة تقييم هذه
الموجودات ومصداقيته ،وانخفاض درجة االرتباط بموجودات خطرة ،وأن تكون هذه

الموجودات مدرجة في سوق أوراق مالية متطور ومعترف بها.

 2.1.4.1.4.2خصائص تتعلق بالسوق :تتمثل في أن تكون هذه الموجودات مدرجة في أسواق مالية

نشطة وكبيرة ،وأن تكون معدالت تذبذب أسعار الموجودات منخفضة ،وأن يتم اقتناء

بناء على جودتها العالية كاألدوات المالية الحكومية ذات التصنيف االئتماني
الموجودات ً
المرتفع (التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة الصادرة عن البنك المركزي

المصري.)6:2016،
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2.1.4.1.4.3

خصائص تشغيلية :تتمثل في أن تكون هذه الموجودات السائلة غير مرهونة ،أي خلوها

من أي قيود قانونية أو رقابية أو قيود أخرى تؤثر على مقدرة المصرف في تحويلها إلى

نقد أو بيعها ،كذلك يجب أن تكون خالية من صفة تغطية التكاليف التشغيلية (كالرواتب

مثالً) ،كما يجب أن تكون هذه الموجودات السائلة تحت تصرف اإلدارة المسؤولة عن
السيولة في المصرف ،بحيث تكون لهذه اإلدارة الصالحية الكافية والمقدرة لتسييلها
(ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  3الصادرة عن البنك المركزي

العراقي مصدر سابق.)5:
2.1.4.1.5

الجدول الزمني لاللتزام بنسبة تغطية السيولة الصادر عن بازل  - :3يجب على المصارف
عند تطبيق نسبة تغطية السيولة االلتزام بالحد األدنى على وفق الجدول الزمني المحدد

أدناه (- :)BIS, The LCR,2013:20

جدول ( )1الجدول الزمني لتطبيق نسبة تغطية السيولة من المصارف
الثان
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 2.1.4.2نسبة صافي التمويل المستقر ()Net Stable Funding Ratio
2.1.4.2.1

يمكن تعريف معيار صافي التمويل المستقر على أنه مبلغ التمويل المتاح مقسومًا على
مبلغ التمويل المستقر المطلوب ،ويجب أن تكون هذه النسبة مساوية لـ BIS, ( %100
 ،) The NSFR,2014:2ويهدف هذا المعيار إلى الرقابة على سيولة المصرف للتأكد
من احتفاظها بمستوى كاف من السيولة ،حيث أن هذا المعيار يتضمن كل من التمويل
المستقر المتاح وهو ما يعني األموال المتاحة للمصرف بشقيها (األموال الذاتية المتمثلة

بحقوق الملكية واألموال الخارجية المتمثلة بالودائع والمطلوبات األخرى للغير) من أجل
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

المركز المالي من استثمارات وائتمانات ،إضافة إلى شمول البنود خارج الميزانية بالتمويل
المستقر المتاح والمطلوب أيضا وفق معامالت تمويل معينة ،ويتم احتساب نسبة صافي
التمويل المستقر وفق الصيغة األتية (ضوابط احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل

 3الصادرة عن البنك المركزي العراقي ،مصدر سابق.)15:
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نسبة صافي التمويل المستقر=

التمويل المستقر المتاح

=≤ 100

التمويل المستقر المطلوب

مكونات بسط ومقام النسبة :يعني التمويل المستقر المتاح انه ذلك الجزء من أرس المال

2.1.4.2.2

والمطلوبات التي يتوقع ان تشكل مصادر لألموال يمكن االعتماد عليها لمدة سنة واحدة،

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

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

ال لنسبة تغطية السيولة ،إذ يهدف إلى ضمان تمويل مستقر على
وبالتالي يعد هذا المعيار مكم ً

نحو مستمر وقابل للبقاء خالل سنة واحدة في ظل سيناريو ضاغط ومطول يواجه المصرف

(الحيسناوني ،مصدر سابق ،)63:وهي تخالف توجه النسبة السابقة ،الن البسط هو حقوق الملكية

وفقرات مرجحة من المطلوبات بعد الترجيح ،في حين أن المقام هو فقرات مرجحة من الموجودات
(الشماع ،مصدر سابق ،)272:وأنه ينبغي على المصارف المحافظة على نسبة ( )%100بشكل
دائمي ،أي أن المصارف لديها تمويل مستقر متاح مساو للتمويل المطلوب ،ويعني أن المصرف
قادر على تمويل جانب الموجودات لديه وفق ما تتيحه مصادر األموال في جانب المطلوبات (ضوابط

احتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل  3الصادرة عن البنك المركزي العراقي ،مصدر
سابق.)15:
 2.2مؤشرات الربحية
تعد هذه المؤشرات من أهم المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم أداء المصارف
التجارية ،اذ أن هذه المؤشرات تمكن من قياس قدرة المصارف التجارية على تحقيق عائد
نهائي صافي على األموال المستثمرة ،وذلك يعني أن هذه المؤشرات تركز على الربح الذي
يعد المحور الفعال في استمرار المصارف التجارية وتوسعها ،من خالل الدور الرائد واألساس

لألرباح المحصلة في تحقيق النمو المستمر للمصرف مما يعزز قدرتها على البقاء وعلى
المنافسة ،وضمان االستقرار من خالل تعزيزها لثقة الزبائن والمتعاملين مع المصارف التجارية
(فهد.)58:2009،
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وعلى الرغم من تعدد المؤشرات ،أو النسب المالية المستخدمة في قياس الربحية ،إال أن ما

تنفرد به مختلف الدراسات التطبيقية التي تناولت تحليل العالقة بين الحاكمية واألداء من نسب
والدراسات المصرفية التي تناولت األداء المصرفي بصورة مستقلة هو التركيز على استخدام
نسبتين فقط من نسب الربحية لتقييم أداء المصرف وعلى نطاق واسع جدًا وهما نسبتي العائد
على الموجودات والعائد على حقوق الملكية (الربيعي ،راضي.)150:2011،
 2.2.1العائد على الموجودات )(Return on Assets
ال
وهي نسبة تعبر عن مقدار ما تحقق من ربح صاف من كل وحدة نقدية ( دينار) مث ً

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

ترجع إلى أنها تمثل مدى الكفاءة التي يدار على أساسها المصرف ألنه يوضح كمية األرباح
المتولدة في المتوسط عن كل دينار من الموجودات أ و مدى الربحية التي حققتها المصارف

من استثماراتها ألصولها في األنشطة المختلفة لذلك يسمى هذا العائد أحيانًا العائد على

االستثمار ،ويقاس معدل العائد على الموجودات على وفق الصيغة التالية( :المرسومي،40 ،
)2017
العائد على الموجودات=

صافي الدخل
معدل إجمالي الموجودات

أن ارتفاع معدل العائد على الموجودات ( )ROAيدل على جملة المؤشرات يمكن
أجمالها باآلتي (الربيعي وراضي :150،مصدر سابق):
 2.2.1.1استخدام المزيد من الموجودات في قروض واستثمارات عالية الدخل.
 2.2.1.2إعادة بناء محفظة االستثمارات بموجودات أكثر ربحية.
 2.2.1.3زيادة معدالت الفائدة على القروض االستثمارية.
 2.2.1.4زيادة العموالت ورسوم الخدمة.
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 2.2.2معدل العائد على حق الملكية ()Return on Equity
وهو من مؤشرات التحليل المهمة في تقييم األداء االستراتيجي إذ يقيس كفاءة األداء في

استخدام أموال المالكين والقدرة على توليد الربح ،ويعد مؤشر للربحية يقيس العالقة بين
صافي الربح ورأس المال الممتلك أي مقدار العوائد المتحققة للمالكين ويوضح هذا المؤشر
مدى قدرة المصارف التجارية على توليد العوائد من توظيف أموال المساهمين بهدف تعظيم
ثروتهم ،فكلما كانت نسبة هذا المؤشر مرتفعة دل ذلك على قدرة إدارة المصارف على اتخاذ

ق اررته االستثمارية والتشغيلية بكفاءة عالية .ويحسب معدل العائد على حق الملكية وفق
الصيغة اآلتية( :العامري.)2012 :93 ،
العائد على حق الملكية=

صافي الدخل
اجمالي حقوق الملكية

 3الجانب العملي للبحث

 3.1التعريف بمجتمع وعينة البحث
آثر الباحثي ن اختيار المصارف التجارية الخاصة كمجتمع بحث ،وبلغ عدد هذه المصارف ()23
مصرفاً باستثناء المصارف التجارية الخاصة التي تعاني ضعفاً في سيولتها النقدية ،إذ ال يوجد مبرر
الحتساب نسب السيولة لهذه المصارف وذلك النتفاء هدف المعيار ،المتمثل في محافظة المصارف
على االستمرار في عملها أوقات حدوث األزمات ،أو محافظة المصارف على تمويل موجوداتها من

مصادر تمويل مستقرة ،وبلغ عدد المصارف بعد هذا االستبعاد ( )16مصرفًا وهي كل من مصرف
(المنصور لالستثمار ،بغداد ،اإلقليم التجاري ،التنمية الدولي ،الشرق األوسط ،األهلي العراقي ،الخليج

التجاري ،االستثمار العراقي ،أربيل لالستثمار ،االئتمان العراقي ،التجاري العراقي ،آشور الدولي
لالستثمار ،الموصل للتنمية ،الهدى ،سومر التجاري ،عبر العراق لالستثمار) ،وللوصول إلى نتائج
ال من اختيار عينة من هذه المصارف،
ذات جودة عالية قام الباحثون باختيار كل مجتمع البحث بد ً

وتم استبعاد كل من المصارف اإلسالمية ،والمصارف الحكومية ،وفروع المصارف األجنبية ،وذلك
للعديد من األسباب  ،وكما موضح في أدناه-:

 3.1.1تم استبعاد المصارف اإلسالمية ألن نماذج االحتساب الخاصة باحتساب نسبتي السيولة
حسب متطلبات بازل الثالثة معدة وفق مفردات الميزانية التقليدية ،وبالتالي إذا ما تم شمول المصارف

اإلسالمية بمجتمع البحث سيواجه الباحثون صعوبات تتعلق بالتحليل المالي لبيانات هذه المصارف،
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ال على إن غالبية المصارف اإلسالمية هي مصارف حديثة التأسيس في العراق ،وليس لها
فض ً
بيانات مالية تاريخية وفق السلسلة الزمنية التي اختارها الباحثون.
 3.1.2تم استبعاد المصارف الحكومية ألن شمول هذه المصارف سيؤدي بدوره إلى تشوه البيانات
المالية بسبب كبر حجم المراكز المالية لهذه المصارف مقارن ًة بالمصارف الخاصة.

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

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

 3.2تحليل متغيرات البحث
 3.2.1تحليل نسبة تغطية السيولة ( )LCRوأهم العوامل التي أثرت فيها- :
 3.2.1.1بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة ( ) LCRللمصارف مجتمع البحث للسنوات الثالث
( )2019 ،2018 ،2017هو ( )%368 ،%377 ،%470على التوالي ،ورغم أن

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

الرقابية الخاصة باحتساب النسبتين الصادرتين عن هذا البنك ،ويعود السبب إلى كبر حجم

الموجودات النقدية لهذه المصارف مقارن ًة بأجمالي موجوداتها ،ألن ارتفاع الموجود النقدي
يعني ارتفاع بسط النسبة الذي ينتج من جمع الموجودات ذات الجودة العالية بعد ضربها

في أوزانها الترجيحية.
 3.2.1.2إن عملية احتساب نسبة تغطية السيولة ( )LCRيدخل فيها العديد من المتغيرات ألن النسبة
المذكورة تأخذ معظم بنود الموجودات والمطلوبات في الحسبان ،وذلك بعد ضرب هذه البنود
في أوزانها الترجيحية ،ورغم ما تقدم إال أن أهم العوامل التي أثرت في هذه النسبة في ضوء
طبيعة البيانات المالية الخاصة بتلك المصارف هو كبر حجم موجوداتها النقدية مقارن ًة
بإجمالي الموجودات ،إذ نلحظ من خالل الشكل رقم ( )1بأن أكثر من ( )%50من أجمالي
موجودات المصارف في السنوات التي خضعت للتحليل هي عبارة عن موجودات نقدية،
والتي شكلت ما يقارب ( )%62 ،%66 ،%56 ،%58 ،%52 ،%52من أجمالي
موجوداتها في السنوات التي خضعت للتحليل ( )2019-2014على التوالي.
ويعود سبب احتفاظ المصارف بموجودات نقدية عالية إلى طبيعة أعمال تلك
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المصارف المتمثل في التركيز على أنشطة غير أساسية كنافذة بيع وشراء العملة األجنبية،
وضعف القيام بدورها الرئيس المتمثل في القيام بعمليات الوساطة بين الوحدات ذات الفائض

المالي والوحدات ذات العجز المالي.
شكل رقم ( )1الموجودات النقدية للمصارف مجتمع البحث
مقارنةً باجمالي موجوداتها (المبالغ مليون دينار)
2019

6,403,082

2018

6,864,908

2017

5,406,553

2016

5,639,266

2015

5,289,822

2014

5,414,433
الموجود النقدي

10,290,310
10,393,058
9,606,580
9,790,925
10,125,689

10,318,120

اجمالي الموجودات

(الشكل من أعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث)
 3.2.2تحليل نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRوأهم العوامل التي أثرت فيها- :
 3.2.2.1بلغ متوسط نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRللمصارف مجتمع البحث للسنوات
الثالث ( )2019 ،2018 ،2017هو ( )%352 ،%353 ،%326على التوالي ،وهذه
النسب هي أعلى من الحد األدنى الوارد في الضوابط الخاصة باحتساب النسبة الصادرة
عن هذا البنك ،البالغة  %100كحد ادنى.
 3.2.2.2رغم أن عملية احتساب نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRتدخل فيها العديد من
ابتداء من حقوق الملكية ومن ثم االنتقال إلى باقي بنود المطلوبات ،إال أن أهم
المتغيرات
ً
ما أثر في عملية احتساب النسبة هو كبر حجم الموجودات النقدية للمصارف مجتمع
البحث ،وكما تم توضيحه في الشكل ( ،)1حيث إن هذه الموجودات ليس لها تواريخ

استحقا ق وال تحتاج إلى إعادة تجديد ،ومن المعلوم بأن كبر حجم الموجودات النقدية
وانخفاض االئتمانات الممنوحة من قبل هذه المصارف يؤدي إلى انخفاض مقام النسبة
المتمثل بـ (التمويل المستقر المطلوب).
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 3.2.2.3إن ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRللمصارف مجتمع البحث لم يكن بسبب
كون مصادر األموال المتاحة للمصرف هي مصادر مستقرة ،بل على العكس تمامًا ،إذ

نلحظ من الشكل رقم ( ) 2الذي يوضح هيكل الودائع للمصارف مجتمع البحث للسنوات
( )2019-2017بأن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر من أجمالي محفظة الودائع ،وأن
الودائع الجارية ال تعد مصادر أموال مستقرة ،إذ يمكن سحبها من قبل المودعين في أي

وقت ،وأن ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRكان بسبب العوامل التي تم
ذكرها في الفقرة (.)3.2.2.2
شكل رقم ( )2هيكل محفظة الودائع للمصارف مجتمع البحث
(المبالغ مليون دينار)
372,448
2019

232,960

3,367,306

300,404
2018

326,646
269,050

2017

204,131

الودائع الجارية

1,018,150

993,615
3,508,498
1,007,972

2,641,328
ذات الطبيعة الجارية

ودائع التوفير

الودائع الثابتة

(الشكل من أعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث)
 3.2.3تحليل نسبة العائد على الموجودات ( )ROAوأهم العوامل التي أثرت فيها- :
 3.2.3.1نلحظ من الشكل رقم ( ) 3بأن ربحية المصارف مجتمع البحث بدأت باالنخفاض عبر
السنوات التي خضعت للتحليل ،إذ بلغت األرباح ما يقارب ( )64,478مليون دينار في

سنة  ، 2019مقارنةً بما كانت عليه في سنة  ،2014والتي كانت تبلغ ما يقارب
( )292,251مليون دينار ،وبهذا نلحظ بأن نسبة االنخفاض في األرباح مقارن ًة بين السنتين

بلغت ( ،)% 78ومن خالل تحليل كشف الدخل الموحد للمصارف مجتمع البحث يمكن
اختصار أسباب انخفاض الربحية إلى اآلتي- :
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شكل رقم ( )3أرباح المصارف مجتمع البحث
(المبالغ مليون دينار)
300,000

273,257

250,000
200,000

190,858

195,222

150,000

123,038
89,615

100,000

43,968

50,000
-

2019-----2018----- 2017----- 2016-----2015---- 2014

(الشكل من أعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث)
3.2.3.1.1

تراجع إيرادات دخل الفوائد والتي بلغت ما يقارب ( )147,753مليون دينار في سنة
 ،2019مقارن ًة بما كانت عليه في سنة  ،2014والتي كانت ما يقارب ()299,742
مليون دينار ،ونجد أن هذا االنخفاض هو نتيجة طبيعية في ظل تراجع االئتمانات
الممنوحة من قبل المصارف مجتمع البحث ،والتي بلغت ما يقارب ( )1,857,007مليون

دينار ،في سنة  ،2019مقارن ًة بما كانت عليه في سنة  ،2014والتي كانت تبلغ ما
يقارب ( )2,351,701مليون دينار.
انخفاض األرباح التي تحققها المصارف من نافذة بيع وشراء العملة األجنبية ،والتي بلغت

3.2.3.1.2

ما يقارب ( )1,114مليون دينار في سنة  2019مقارن ًة بما كانت عليه في سنة ،2014
والتي كانت تبلغ ما يقارب ( )100,653مليون دينار.

3.2.3.1.3

تراجع الرسوم والعموالت المقبوضة من قبل المصارف ،والتي بلغت ما يقارب

( )132,685مليون دينار في سنة  ،2019مقارن ًة بما كانت عليه في سنة ،2014
والتي كانت تبلغ ما يقارب ( )184,828مليون دينار.

من خالل األسباب التي تم ذكرها نجد أن انخفاض ربحية تلك المصارف تأتي كنتيجة
طبيعية لتردي األوضاع األمنية ،المتمثلة في سقوط العديد من المحافظات العراقية بيد عصابات
داعش اإلرهابية  ،وانخفاض أسعار النفط ،التي أدت بدورها إلى تراجع االئتمانات النقدية الممنوحة
من ( )2,351,701مليون دينار في سنة  2014إلى ( )1,857,007في سنة  ،2019وتراجع
كل من اإليرادات األساسية المتحصلة من دخل الفائدة ،وتراجع كل من الرسوم والعموالت
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المقبوضة ،واألرباح المتحققة من خالل نافذة بيع وشراء العملة األجنبية.
 3.2.3.2نلحظ من خالل الشكل رقم ( )1بأن حجم الموجودات الخاصة بالمصارف مجتمع البحث
لم يتغير بشكل كبير خالل السنوات الخاضعة للتحليل ،إذ بلغت أقل قيمة إلجمالي

الموجودات للمصارف مجتمع البحث ما يقارب ( )9,606,580مليون دينار ،في سنة

 ،2017وأعلى قيمة إلجمالي الموجودات بلغت ما يقارب ( )10,393,058مليون دينار،
في سنة .2018
 3.2.3.3نلحظ من خالل الشكل رقم ( )4بأن أعلى مستوى لنسبة العائد على حق الملكية ()ROA
كانت في سنة  ،2014حيث بلغت نسبة ( )ROAفيها ( ،)%2.8وبعد ذلك نلحظ
االنخفاض في النسبة عبر السنوات الخاضعة للتحليل ،وكانت أقل نسبة ()%0.6( )ROA

في سنة .2019

شكل رقم ( )4متوسط نسبة ( )ROAللمصارف مجتمع البحث
3.0%

2.8%

2.5%
2.0%

2.1%

1.9%

1.3%

1.5%

0.9%

1.0%

0.6%

0.5%
0.0%

2019-----2018----2017-----2016----2015-----2014

(الشكل من أعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث)
 3.2.4تحليل نسبة العائد على حق الملكية ( )ROEوأهم العوامل التي أثرت فيها- :
 3.2.4.1نلحظ من خالل الشكل رقم ( ) 5بأن الموارد الذاتية للمصارف مجتمع البحث لم تتغير
بشكل كبير خالل السنوات التي خضعت للتحليل ،إذ بلغت أقل قيمة للموارد الذاتية
للمصارف مجتمع البحث ما يقارب ( )4,249,047مليون دينار ،في سنة  ،2014وأعلى
قيمة للموارد الذاتية بلغت ما يقارب ( )4,392,088مليون دينار ،في سنة .2018
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شكل رقم ( )5الموارد الذاتية للمصارف مجتمع البحث
المبالغ (مليون دينار)
5,000,000
4,000,000

4,368,860

4,291,924

4,392,088

4,325,452

4,249,047

4,327,819

3,000,000
2,000,000
1,000,000

2019------- 2018------- 2017------- 2016------- 2015------ 2014

(الشكل من أعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث)
 3.2.4.2كما أوضحنا في النقطة السابقة بأن مقام نسبة العائد على حق الملكية ( )ROEالمتمثل
بالموارد الذاتية للمصارف مجتمع البحث لم تتغير خالل السنوات الخاضعة للتحليل ،وعلى

الرغم من ذلك نلحظ من الشكل رقم ( )6بأن نسبة ( )ROEبدأت باالنخفاض ابتداء من
انتهاء بسنة  ، 2019ويرجع سبب هذا االنخفاض كما تم توضيحه عند
سنة  ،2014و ً
تحليل الربحية ،ونجد أن نسبة ( )ROEبلغت ( )%1.5في سنة  ،2019بينما كانت
النسبة ( )%6.9في سنة .2014
شكل رقم ( )6متوسط نسبة العائد على حق الملكية
8.0%
7.0%

6.9%

6.0%
5.0%

4.9%

4.4%

4.0%

2.8%

3.0%

2.1%
1.5%

2.0%
1.0%
0.0%

2019----- 2018-----2017-----2016----2015---- 2014

 3.3مبررات فرضيات البحث ونتائج اختبارها
 3.3.1الفرضية األولى :توجد عالقة عكسية بين نسبة تغطية السيولة ) (LCRمن جهة ،ونسبتي
العائد على الموجودات) ، (ROAوالعائد على حق الملكية (.)ROE
 3.3.1.1مبرر هذه الفرضية ونتيجة اختبارها :مبرر هذه الفرضية هو أن نسبة تغطية السيولة
81

( )LCRتزداد كلما زادت الموجودات النقدية الخاصة بالمصرف ،وهو عكس ما تعمل به
نسبتي العائد على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية ( ،)ROEألن هاتين
النسبتين تنخفضان كلما زادت الموجودات النقدية للمصرف ،ألن الموجودات النقدية في
الخزائن ال تدر عوائد على المصرف.
وعلى الرغم مما تقدم ذكره إال أنه وفي ضوء تحليل البيانات المالية للمصارف مجتمع

البحث للسنوات ( ،) 2019-2014توصل الباحثان إلى عدم تحقق الفرضية المذكورة ،وتم
استنتاج ذلك من خالل اآلتي- :
3.3.1.1.1

نلحظ عند تحليل الموجودات الخاصة بالمصارف مجتمع البحث للسنوات التي خضعت

للتحليل ( )2019-2014أن الموجود النقدي يشكل أكثر من ( )%50من إجمالي
الموجودات.
3.3.1.1.2

نلحظ عند تحليل نسبة تغطية السيولة ( )LCRللمصارف مجتمع البحث للسنوات

( ) 2019-2017بأن هذه النسبة كانت أعلى من الحدود الدنيا التي تم اإلشارة إليها في
الضوابط الرقابية الخاصة باحتساب نسب السيولة حسب مقررات بازل الثالثة الصادرة
عن هذا البنك.
من خالل تحليل نسبتي العائد على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية (،)ROE

انتهاء بسنة  ،2019وهو
نلحظ بأن أرباح المصارف في انخفاض مستمر
ابتداء من سنة  2014و ً
ً
ما أدى بدوره إلى انخفاض هاتين النسبتين ،أي أن انخفاض األرباح كان قبل تطبيق نسب السيولة.
ومن ما تقدم نجد أن الطبيعة المميزة لبيانات المصارف مجتمع البحث المتمثلة بكبر حجم

الموجودات النقدية مقارن ًة بإجمالي موجوداتها  ،األمر الذي أدى بالمصارف إلى عدم مواجهة أي
عقبات عند تطبيق المعيار ،ولم تكن المصارف في حاجة إلى إعادة هيكلة موجوداتها ومطلوباتها
للوصول إلى النسبة المحددة في التعليمات ،بل على العكس تمامًا كانت النسب الفعلية للمصارف

أعلى بكثير من الحدود الدنيا التي تم ذكرها في الضوابط ،حتى إن المصارف مجتمع البحث لم

تحتاج إلى الجدول الزمني لرفع نسبة تغطية السيولة ( )LCRالذي تم وضعه في الضوابط.
واستنادًا لما سبق نجد أن انخفاض ربحية المصارف ليس بسبب قيامها بتطبيق معيار نسبة
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تغطية السيولة ،السيما أن أرباح المصارف بدأت باالنخفاض التدريجي للسنوات (،)2016-2014

أي قبل تطبيق المعيار ،كما إن أجمالي موجودات ومطلوبات المصارف مجتمع البحث لم تتغير
بشكل كبير خالل السنوات الخاضعة للتحليل ،وبالتالي يمكن أعزاء أسباب انخفاض نسبتي العائد

على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية ( )ROEإلى األسباب التي تم ذكرها عند تحليل
الربحية.
 3.3.2الفرضية الثانية :توجد عالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRمن جهة،
ونسبتي العائد على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية (.)ROE
 3.3.2.1مبرر هذه الفرضية ونتيجة اختبارها :إن ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR

يعني أن المصادر الخارجية لألموال المتاحة للمصرف مستقرة ،السيما أن المصارف في
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

اتصاف رؤوس أموال المصارف بالصغر مقارن ًة بما لديها من ودائع ،فإذا كانت مصادر

األ موال المتاحة للمصارف مستقرة فأن هذا يتيح للمصارف زيادة عملياتها اإلقراضية
واالستثمارية ،والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أرباح المصارف ،وبالتالي زيادة نسبتي العائد
على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية (.)ROE
ورغم ما تقدم ذكره إال أنه في ضوء تحليل البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث للسنوات
( ) 2019-2014توصل الباحثان إلى عدم تحقق الفرضية المذكورة ،وتم استنتاج ذلك من خالل
اآلتي- :
3.3.2.1.1

عند تحليل نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRللمصارف مجتمع البحث للسنوات

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

والبالغة .%100
3.3.2.1.2

عند تحليل أسباب ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر نجد أن السبب الرئيس هو كبر
حجم الموجودات النقدية الخاصة بالمصارف مجتمع البحث ،وليس بسبب استقرار مصادر
التمويل المتاحة لهذه المصارف ،بل على العكس تمامًا ،إذ نلحظ من تحليل هيكل الودائع
لهذه المصارف أن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر من محفظة الودائع.
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3.3.2.1.3

من خالل تحليل نسبتي العائد على الموجودات ( ،)ROAوالعائد على حق الملكية

( )ROEللمصارف مجتمع البحث للسنوات ( )2019-2014نجد أن أرباح المصارف
في انخفاض مستمر على الرغم من ارتفاع نسبة صافي التمويل المستقر (.)NSFR
ومن خالل ما تقدم نجد أن الطبيعة المميزة لبيانات المصارف مجتمع البحث المتمثلة بكبر
حجم الموجودات النقدية مقارن ًة بإجمالي موجودات تلك المصارف هي السبب الرئيس في ارتفاع نسبة

صافي التمويل المستقر ( ،)NSFRيأتي هذا االرتفاع رغم أن الودائع الجارية تشكل الجزء األكبر
من محفظة الودائع ،أي أنها ودائع غير مستقرة.
وفي ضوء ما سبق ذكره من انخفاض أرباح المصارف مجتمع البحث للسنوات ()2019-2014

على الرغم من تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر ( ،)NSFRوأن النسب الفعلية للمصارف المذكورة
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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 4االستنتاجات والتوصيات
 4.1االستنتاجات
 4.1.1ضعف قيام المصارف بدورها الرئيس المتمثل في الوساطة بين الوحدات ذات الفائض المالي
والوحدات ذات العجز المالي ،ويبرز هذا الضعف من خالل مالحظة أن أكثر من نصف
أجمالي الموجودات للمصارف مجتمع البحث هي عبارة عن موجودات نقدية.
 4.1.2ضعف إمكانية اعتماد المصارف مجتمع البحث على الودائع عند منح االئتمانات بسبب
كون أن النسبة األكبر من هذه الودائع ه ي عبارة عن ودائع جارية ،األمر الذي يعرض
المصارف إلى مخاطر السحوبات المفاجئة ويحد من قدرتها على القيام بعمليات منح
االئتمانات ،السيما االئتمانات الطويلة والمتوسطة األجل.
 4.1.3ضعف اعتماد المصارف مجتمع البحث على اإليرادات األساسية (إيرادات الفوائد) المتحصلة
من خالل منح االئتمان النقدي ،حيث نجد من خالل مراجعة كشف الدخل الموحد للمصارف
مجتمع البحث أن إيرادات الفوائد تشكل أقل من  %50من أجمالي اإليرادات عبر السنوات
التي خضعت للتحليل (.)2019-2014
 4.1.4أكدت نتائج التحليل المالي عدم تحقق فرضيتي البحث األولى المتمثلتين في (توجد عالقة
عكسية بين نسبة تغطية السيولة من جهة ،ونسبتي العائد على الموجودات ،والعائد على حق
الملكية) ،و (توجد عالقة طردية بين نسبة صافي التمويل المستقر من جهة ،ونسبتي العائد
على الموجودات ،والعائد على حق الملكية).
 4.2التوصيات
 4.2.1ضرورة قيام المصارف باستثمار الموجودات النقدية بالشكل الذي يساهم في تحقيق أرباح مع
المحافظة على الموجودات ذات الجودة العالية ،كالقيام بزيادة عمليات منح االئتمانات النقدية،
ال على زيادة االستثمارات في األوراق المالية سواء تلك التي تصدر من هذا البنك أو
فض ً
التي تصدر من الحكومة ،وأن تكون عمليات االستثمار واقتناء األوراق المالية ومنح
االئتمانات ،وفق نماذج أعمال واضحة اإلطار ومنبثقة من الخطة االستراتيجية للمصرف،
بشرط عدم تجاوز السقف البالغ  %20من رأس المال واالحتياطيات السليمة المحدد بموجب
الفقرة ( )1من المادة  33من قانون المصارف رقم  94لسنة .2004
 4.2.2ضرورة قيام المصارف بالعمل على تنويع هيكل الودائع الخاص بها ،وزيادة االعتماد على
الودائع الثابتة  ،من خالل تبني برامج وخطط هادفة لسحب العملة المكتنزة لدى الجمهور
مثال ذلك إطالق منتجات جديدة مثل شهادات اإليداع أو فتح حسابات للجمهور بدون
عموالت؛ لكي تتمكن من التوسع في عمليات منح االئتمان دون التعرض لمخاطر السحوبات
المفاجئة.
 4.2.3يتوجب على المصارف العمل على تنويع مصادر اإليرادات وزيادة االعتماد على اإليرادات
األساسية (إيرادات الفوائد) من خالل القيام بزيادة عمليات منح االئتمانات باعتبارها الهدف
الرئيس لنشأة المصارف ،وعدم االعتماد على اإليرادات المتحققة من األنشطة غير األساسية.
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المصادر

المصادر باللغة العربية- :
أوال :التعليمات
 .1البنك المركزي العراقي ،الضوابط الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة وفقاً لمقررات بازل 3
المتضمنة اعتماد كل من نسبة تغطية السيولة  LCRونسبة صافي التمويل المستقر ،NSFR
.2017
 .2البنك المركزي المصري ،التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة.2016 ،
 .3البنك المركزي األردني ،تعليمات نسبة تغطية السيولة.2020 ،
ثانياً - :الكتب:
 .1عبد الحميد ،عبد المطلب ،اإلصالح المصرفي ومقررات بازل  ،3الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
الطبعة األولى.2013 ،
 .2خميس ،عبد السالم محمد ،والعزاوي ،محمد عبد الوهاب ،نظرية المؤامرة واالنهيار المصرفي بين
مقررات لجنة بازل وتقليل المخاطر المصرفية ،نظرية تحليلية استطالعية ،الذاكرة للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى.2014 ،
 .3اتحاد المصارف العربية ،بازل ، 3ميناء الحصن ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية.2012 ،
 .4داود ،فضيلة سلمان ،وجدوع ،مخلد حمزة ،تقييم األداء المصرفي مفاهيم أساسية وممارسات
تطبيقية ،دار الكتب والوثائق ،بغداد.2017 ،
 .5الشماع ،خليل محمد حسن ،تحليل وتقييم أداء المصارف التجارية واإلسالمية ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان -المملكة األردنية الهاشمية ،الطبعة األولى.2020 ،
 .6فهد ،نصر حمود مزنان ،أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.2009 ،
 .7الربيعي ،حاكم محسن ،وراضي ،حمد عبد الحسين ،حوكة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة،
دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.2011 ،
ثالثاً -:الرسائل واالطاريح:
 .1السعبري ،منتظر رسول عبد حسين ،دور متطلبات اإلفصاح لبازل  3في تحسين جودة التقارير
المالية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي ،رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة الكوفة.2019 ،
 .2الربيعي ،بان جواد ،إدارة المخاطر في ظل عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال وفق اتفاقية
بازل  2دراسة تحليلية لعينة المصارف العراقية الخاصة ،رسالة ماجستير ،الكلية التقنية اإلدارية،
بغداد.2013 ،
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.3

.4
.5

.6

غانية ،هيفاء ،إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات بازل  2و ،3دراسة ميدانية لعينة
البنوك الجزائرية وكاالت الوادي ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيير،
جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي.2015 ،
مصبح ،حمدي محمد حمدي ،واقع تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني التفاقية بازل وتطورها،
رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.2018 ،
أبو سلمى ،ريم موسى ،مدى توافر متطلبات الرقابة اإلشراقية وفق مقررات بازل  3دراسة تحليلية
تطبيقية على القطاع المصرفي الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
.2015
المرسومي ،مروج طاهر هذال ،أثر مخاطرة السيولة المصرفية وكفاية رأس المال في أداء
المصارف التجارية العراقية للمدة  2014-2005دارسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية
العراقية ،أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء.2017 ،

رابعاً- :البحوث والدراسات
 .1الحسيناوي ،أحمد عبد المهدي ،مدى توافر متطلبات الرقابة االشرافية في المؤسسات المصرفية
على وفق مقررات بازل  ، 3بحث تطبيقي ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة
بغداد.2012 ،
 .2محبوبة ،سعدي إسماعيل محمد حسن ،تعزيز رأس المال المصرفي وفقاً لمعيار بازل  3وتأثيره
على مستوى الربحية ،بحث تطبيقي في سوق العراق لألوراق المالية ،المعهد العربي للمحاسبين
القانونيين.2017 ،
 .3العامري ،نبراس محمد عباس ،استعمال أنموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطرة المصرفية في
أدارتها على وفق مقررات لجنة بازل دراسة في عينة من المصارف العراقية الخاصة ،المعهد
العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد.2012 ،
المصادر باللغة اإلنكليزية
1. Basel Committee on Banking Supervision, Basel 3, The Liquidity Coverage
Ratio And liquidity risk monitoring tools, 2013.
2. Basel Committee on Banking Supervision, Basel 3, The net Stable Funding
ratio, 2014.
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الملحق رقم ( ) 1البيانات المالية للمصارف مجتمع البحث
الميزانية الموحدة للمصارف مجتمع البحث للسنوات ( )2019-2014المبالغ (مليون دينار)
الموجودات
الموجود النقدي
االدارة العامة والفروع
صافي االستثمارات
في األوراق المالية
صافي االئتمان النقدي
صافي المشاركات في
حصص وأسهم
صافي الموجودات
الثابتة
الموجودات االخرى
المجموع
المطلوبات
الودائع
الحسابات مع البنك
المركزي
الحسابات مع
المصارف
شهادات االيداع
االقتراض
التأمينات والمقبوضات
اإلدارة العامة والفروع
المطلوبات االخرى
التخصيصات
قروض مساندة
فروقات اعادة التقييم
ارباح وخسائر غير
محققة
أرباح وخسائر خالل
الفترة
ارباح وخسائر السنة
السابقة
الموارد الذاتية
المجموع

المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
5,414,433
32,704

5,289,822
43,984

5,639,266
8,315

5,406,553
1,334

6,864,908
266

6,403,082
1

1,669,452

1,551,412

1,080,582

1,286,055

705,149

563,898

2,351,701

2,388,671

2,162,925

1,970,160

1,765,583

1,857,007

61,341

139,356

141,643

130,904

99,185

140,940

665,852

511,155

533,048

585,581

655,865

791,135

122,637

201,289

225,146

225,993

302,102

534,247

9,790,925

9,606,580

10,125,689 10,318,120

10,290,310 10,393,058

المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
المبالغ كما في
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
5,026,153 5,183,793
4,151,520 4,325,233 4,796,303 4,884,282
-

-

-

-

60,095

24,356

-

-

-

-

30,760
393,030
514
280,724
170,267
-

11,746
346,195
1,432
249,429
192,851
-

13,455
561,790
971
138,194
181,466
-

18,605
400,419
13,836
269,821
201,904
-

24,058
345,560
747
173,533
162,951
5,851
1,325

50,714
396,335
188,037
204,095
3,228
-

)(2,438

)(3,831

)(3,942

230,130

176,945

189,367

117,998

88,709

35,379

19,271

34,508

54,997

66,055

18,274

62,492

4,249,047

4,291,924

4,325,452

4,368,860

4,392,088

4,327,819

10,125,689 10,318,120

9,790,925

9,606,580

10,290,310 10,393,058
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كشف الدخل للمصارف مجتمع البحث للسنوات ( )2019-2014المبالغ (مليون دينار)
أسم الحساب

2014

2015

2016

2017

2018

2019

دخل الفائدة (العوائد)

299,742

255,061

215,974

188,351

178,046

147,753

رسوم وعموالت مقبوضة

184,828

158,800

190,286

186,334

131,564

123,685

دخل أخر ال يحمل فائدة

16,086

24,462

20,166

14,359

27,673

43,934

فروقات تقييم العملة

14,071

33,372

38,907

10,690

14,699

37,801

ايراد بيع وشراء العملة االجنبية

100,653

60,718

51,484

47,188

11,602

1,114

مجموع االيرادات

615,380

532,413

516,817

446,922

363,584

354,287

مصاريف الفائدة (العوائد)

102,353

63,583

45,263

49,957

43,056

43,601

رسوم وعموالت مدفوعة

30,123

26,062

27,995

17,557

33,055

40,367

مصاريف أخرى ال تحمل فائدة

70,829

136,589

124,677

145,278

103,839

101,396

تكاليف الكوادر الوظيفية

78,996

82,901

79,680

78,787

76,129

77,166

فروقات تقييم العملة

-

-

-

3,326

888

500

تخصيصات خسائر االئتمان

40,828

33,782

29,009

28,465

12,992

26,779

مجموع المصاريف

323,129

342,917

306,624

323,370

269,959

289,809

صافي الدخل

292,251

189,496

210,193

123,552

93,625

64,478
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معيار تغطية السيولة ( )LCRللمصارف مجتمع البحث للسنوات ()2019-2017
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اسم المصرف
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
المتوسط

2017

2018

2019

161%
598%
245%
300%
163%
1507%
120%
675%
665%
243%
591%
237%
428%
944%
486%
150%
470%

253%
589%
216%
186%
169%
898%
124%
510%
353%
226%
227%
231%
968%
200%
706%
168%
377%

217%
658%
180%
197%
159%
266%
174%
457%
767%
223%
470%
246%
843%
234%
598%
198%
368%

معيار صافي التمويل المستقر ( )NSFRللمصارف مجتمع البحث ()2019-2017
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اسم المصرف
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
المتوسط
90

2017

2018

2019

450%
577%
226%
312%
115%
194%
121%
971%
403%
181%
189%
401%
395%
135%
340%
201%
326%

326%
589%
222%
234%
137%
189%
98%
1143%
416%
180%
262%
524%
392%
290%
431%
211%
353%

209%
622%
183%
193%
128%
135%
100%
1221%
370%
171%
574%
477%
459%
161%
425%
201%
352%

الملحق ( )2االستمارة الخاصة باحتساب نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر
القيمة

البسط  :اجمالي االصول السائلة عالية الجودة

القيمة بعد تطبيق معدالت التدفق

معدالت التدفق

أوال اصول المستوى االول
-

100%

-

1

 2النقد في الطريق

-

100%

-

 3الذهب (بالقيمة العادلة )

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

ب ودائع آجلة (التي تستحق خالل  30يوم فقط)

-

100%

-

ج القروض والسلف (التي تستحق خالل  30يوم فقط)

-

100%

-

د التامينات (التي تستحق خالل  30يوم فقط)

-

100%

-

4

النقد والمسكوكات

االرصدة لدى البنك المركزي (استثناء ارصدة
االحتياطي االلزامي )

 5االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير المقيمة والتي تشمل :
أ

حسابات جارية

 6ادوات الدين وتشمل :
أ

حواالت خزينة جمهورية العراق

ب حواالت خزينة بنك مركزي
ج سندات حكومية

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

ادوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك
د المركزية( الخارجية) المثقلة باوزان مخاطر صفر %

-

-

100%

حسب بازل ()2
مجموع اصول المستوى االول

0

ثانيا اصول المستوى الثاني (ما اليزيدعلى  %40من اجمالي االصول السائلة عالية الجودة )
 1اصول المستوى الثاني  /الفئة (أ)
أ

ادوات الدين  /المصدرة من الحكومات اوالبنوك
المركزية ذات وزن مخاطر اقل من %20

-

85%

-

-

85%

-

ادوات الدين  /المصدرة من المصارف اوالمؤسسات
ب المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني
 -AAفما فوق
مجموع اصول المستوى الثاني  /الفئة (أ)

0

 2اصول المستوى الثاني  /الفئة (ب) (ماال يزيد على %15من اجمالي االصول السائلة عالية الجودة ) والتي تشمل :
أ

ادوات الدين  /المصدرة من الحكومات والبنوك

-

المركزية ذات وزن مخاطر اكثر من %20

-

50%

ادوات الدين  /المصدرة من المصارف والمؤسسات
ب المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني

-

-

50%

اقل من AA-
ج
د

شهادات االيداع المشتراة والتي لديها مدة استحقاق
اقل اويساوي 30يوماً
االسهم بالقيمة العادلة والمتداولة باالسواق المالية
فقط وغير محجوزة أو مرهونة الي غرض

-

50%

-

-

50%

-

مجموع اصول المستوى الثاني  /الفئة (ب)

0

اجمالي االصول السائلة عالية الجودة (اصول المستوى االول+اصول المستوى الثاني (أ+ب))

0
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معدالت التدفق

القيمة

المقام  :صافي التدفقات النقدية الخارجة

للخارج

اوال  :التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خالل مدة  30يوما
1

ودائع المصارف ( التي تستحق خالل مدة  30يوما

او اقل )

100%

-

القيمة بعد تطبيق معدالت التدفق

-

 2ودائع القطاع الحكومي وكما يلي :
أ

كافة الودائع الحكومية (التي تستحق خالل مدة 30
يوما او اقل ) ما عدا الودائع الثابتة
الودائع الثابتة للقطاع الحكومي والتي تستحق خالل

ب
 30يوم)
 3ودائع االفراد والتي تشمل-:

-

40%

-

-

100%

-

أ الودائع الجارية
اقل من 100مليون د.ع

-

10%

-

اكثر من  100مليون ولغاية  500مليون د.ع

-

15%

-

اكثر من  500مليون ولغاية واحد مليار د.ع

-

20%

-

اكثر من واحد مليار د.ع

-

40%

-

ب الودائع ذات الطبيعة الجارية

-

100%

-

ج ودائع التوفير

-

20%

-

د الودائع الثابتة (التي تستحق خالل  30يوم)

-

100%

-

 4ودائع الشركات والتي تشمل-:
أ الودائع الجارية
اقل من 100مليون د.ع

-

10%

-

-

20%

-

ـاكثر من  500مليون ولغاية واحد مليار د.ع

-

30%

-

اكثر من واحد مليار د.ع

-

45%

-

ب ـ ـ الودائع ذات الطبيعة الجارية

-

100%

-

ج ـ ـ ودائع التوفير

-

20%

-

-

100%

-

اكثر من  100مليون ولغاية  500مليون د.ع

د ـ ـ الودائع الثابتة (التي تستحق خالل  30يوم)
5
6
7

الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي (االرصدة
الدائنة التي تستحق خالل  30يوما )
شهادات االيداع المصدرة ( التي تستحق خالل مدة
 30يوما او اقل )
االقتراض  ( :التي تستحق خالل مدة  30يوما )

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

التامينات والمقبوضات( التي تستحق خالل مدة 30
 8يوم)

9
10

المبالغ الغير مستخدمة من السقف االئتماني
الممنوح ماعدا المصارف
المبالغ الغير مستخدمة من السقف االئتماني
الممنوح مع المصارف

-

100%

-

-

40%

-

-

80%

-

-

100%

-

-

25%

-

 11خطابات الضمان وكما يلي -:
أ صافي خطابات الضمان المطالب بها وغير المدفوعة
ب

خطابات الضمان القائمة مطروحا منها التأمينات
المستحقة خالل  30يوم فقط)
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12
أ

ب

االعتمادات المستندية وكما يلي-:
االعتمادات المستندية المستحقة خالل  30يوم
مطروحا منها التامينات المستحقة خالل  30يوم
صافي االعتمادات المستندية الصادرة (غير ما ورد
في(أ) اعاله ) *

-

100%

-

-

20%

-

التزامات ناتجة عن الدفع االجل التي تستحق خالل
 30 13يوم مطروحاً منها التامينات المستحقة لنفس

100%

-

-

الفترة
 14مطلوبات اخرى

100%

اجمالي التدفقات النقدية الخارجة

-

 15التدفقات النقدية الداخلة وتشمل:
أ

الديون المنتجة (أصل الدين أو القسط ) والفوائد التي

-

50%

-

ب

الديون الغير منتجة

-

0%

-

ج

الموجودات االخرى

-

0%

-

تستحق خالل  30يوما

اجمالي التدفقات النقدية الداخلة

-

ايهما اقل (اجمالي التدفقات النقدية الداخلة او  %75من اجمالي التدفقات النقدية الخارجة)

-

صافي التدفقات النقدية الخارجة

!#DIV/0

نسبة تغطية السيولة
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)القيمة بااللف دينار(
القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
فترة استحقاق اقل من سنة واحدة

التمويل المستقر المتاح :
 1الموارد الذاتية (استثناء ادوات راس المال ذات أجل استحقاق اقل من سنة )
)أ( راس المال المدفوع
)ب( عالوة االصدار
)جـ( االرباح والخسائر ( المدورة)
)د( االحتياطي االلزامي
)هـ( االحتياطي النظامي واالحتياطيات االخرى
ادوات راس المال االخرى( الغير المذكورة اعاله)  +االسهم
)و(
الممتازة والتي لها فترة استحقاق من سنة او اكثر)
2
3
4
اوالً
)أ(
)ب(
)د(
)هـ(
ثانيا
)أ(
)ب(
)د(
)هـ(

ودائع المصارف (بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر)
ودائع القطاع الحكومي
ودائع القطاع الخاص والتي تشمل :
ودائع االفراد :
الودائع الجارية
الودائع ذات الطبيعة الجا رية
ودائع التوفير
الودائع الثابتة
ودائع الشركات :

الودائع الجارية
الودائع ذات الطبيعة الجا رية
ودائع التوفير
الودائع الثابتة
الحسابات واالرصدة مع البنك المركزي ( االرصدة الدائنة)
ثالثا
(بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر)
رابعاً االقتراض (بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر)
خامسا التامينات والمقبوضات
اي مطلوبات اخرى غير واردة اعاله باالضافة الى رسم
سادسا
الطابع المستحق

-

)القيمة بااللف دينار(

معامالت التمويل المستقر

فترة استحقاق
فترة استحقاق
متبقية سنة واحدة
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او(بدون
اقل من سنة
او اكثر او(بدون
استحقاق)
واحدة
استحقاق)

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقر
فترة استحقاق اقل من سنة واحدة

اجمالي القيمة
بعد تطبيق
معامالت
التمويل المستقر

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او(بدون
استحقاق)

-

100%
100%
100%
100%
100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100% 50%
100% 50%

-

-

-

90%
90%
90%
100%

-

-

-

-

-

50%
50%
50%
100% 50%

-

-

-

-

-

100% 50%

-

-

-

-

-

100% 50%
100% 0%

-

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

90%

0%
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)القيمة بااللف دينار(
القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر

البيــــــــــــــان

فترة استحقاق اقل من سنة واحدة

)القيمة بااللف دينار(

معامالت التمويل المستقر

فترة استحقاق
فترة استحقاق
متبقية سنة واحدة
فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او(بدون
اقل من سنة
او اكثر او(بدون
استحقاق)
واحدة
استحقاق)

القيمة بعد تطبيق معامالت التمويل المستقر
فترة استحقاق اقل من سنة واحدة

اجمالي القيمة
بعد تطبيق
معامالت
التمويل المستقر

فترة استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر او(بدون
استحقاق)

التمويل المستقر المطلوب
اوال  :االصول السائلة
1

النقد والمسكوكات

-

-

0%

0%

-

-

-

-

-

0%

0%

-

-

-

 3الذهب

-

-

0%

50%

-

-

-

 4االرصدة لدى البنك المركزي

-

 2النقد في الطريق

-

0%

0%

-

-

-

 5االرصدة لدى المصارف المقيمة وغير مقيمة والتي تشمل
 6أ -حسابات الجارية
 7ب -دائع آجلة (بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر)

 8جـ -القروض والسلف (بأستثناء المستحقة دون ستة اشهر)
 9د-التامينات

-

-

5%

5%

-

-

-

-

-

5%

100%

-

-

-

-

-

50%

100%

-

-

-

-

-

5%

100%

-

-

-

 10ادوات الدين وتشمل -:
 11حواالت خزينة جمهورية العراق

-

-

5%

5%

-

-

-

 12حواالت خزينة بنك مركزي

-

-

5%

5%

-

-

-

 13سندات حكومية

-

-

5%

5%

-

-

-

-

-

5%

5%

-

-

-

-

-

15%

15%

-

-

-

-

-

15%

15%

-

-

-

-

-

50%

50%

-

-

-

-

-

50%

50%

-

-

-

 19شهادات االيداع المشتراة

-

-

50%

50%

-

-

-

االسهم بالقيمة العادلة والمتداولة باالسواق المالية فقط وغير
20
محجوزة أو مرهونة الي غرض

-

-

50%

50%

-

-

-

14

15

16

17

18

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
ادوات الدين  /المصدرة من المصارف اوالمؤسسات المالية
وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني  – AAفما فوق
ادوات الدين  /المصدرة من الحكومات والبنوك المركزية ذات
وزن مخاطر اكثر من %20
ادوات الدين  /المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية
وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني اقل من - AA
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ثانيا  :االئتمان النقدي الممنوح والذي يشمل :
االئتمان النقدي الممنوح ( المنتج )
الحكومة ( المركزية المحلية ) والتي تشمل الحكومة ،
أ-
الوزارات  ،الضمان االجتماعي  ،الشركات الغير المالية
ب -الشركات المالية باستثناء المصارف
ج -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
خامسا :البنود خارج الميزانية والتي تشمل :
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

-

-

50%

85%

-

-

-

-

-

100% 85%
85% 50%
100% 100%
100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

100%
0% 100%
0% 100%
100%
25% 25%

-

-

-

-

إجمالي التمويل المستقر المطلوب
معامل التمويل المستقر

!#DIV/0
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