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  شروط النشر في المجلة

 ة .ــــــــة و االنكليزيــــــــين العربيـــــوث باللغتـــــل البحــــتقب - ١

 ان يكون البحث جديداً ولم يسبق نشره أو قبوله للنشر في مجلة اخرى أو مؤتمر . - ٢

 ي.ــــم العلمــــــر للتقويــــة للنشـــــوث المقدمــــــع البحــــــتخض - ٣

ين  Microsoft Wordنسخ مطبوعة ببرنامج ( أصل البحث بثالث يقدم - ٤ ردة  ب ) بمسافات مف

ط ( م خ طر وبحج وع ( ١٤االس  Simplified) ن Arabic  ة وث باللغ بة للبح ا بالنس ) ، ام

وع ( ى وجه واحد من ١٤بحجم () و  Time new Romanاالنكليزية فيكون الخط ن ) وعل

 التقييم . بعد مدمج وقرص ورقية بنسخة تزويدنا يتم ان ) على A4ورق قياس (

 داول والمواد التوضيحية.صفحة) بما في ذلك الج٢٠عن ( ال يزيد عدد صفحات البحث المقدم - ٥

ة ،  - ٦ ة واالنكليزي اللغتين العربي وان البحث ، مستخلصاً ب الكلمات يجب ان يتضمن البحث : عن
والدراسات السابقة ان وجدت ،  ) ، المقدمة ، منھجية  البحث Key Wordsالرئيسية للبحث (

 طار العملي  ، االستنتاجات والتوصيات ، قائمة المراجع .اإلطار النظري ، اإل

 ص ــى المستخلــ) مئتي كلمة ، ويوضح في أعل٢٠٠ات المستخلص عن (ال تزيد عـدد كلم  - ٧

ا( العربي  لة ان ك اً واالنكليزي) عنوان البحث ، اسم الباحث ، مكان العمل ( والمراس ن مختلف
ان عن مكان العمل) ، مـع وض ين االسم ومك ربط ب ي ت ة ( * ) الت م أو رمز بشكل نجم ع رق

 العمل .

 ي حسب ورودھا في البحث ، وتزود بعناوين .ـــى التوالــال علـــداول واالشكـــم الجــترق  - ٨

ارإلا  - ٩ م ش نة : رق م الباحث ،الس أتي :( اس ا ي ة كم تن البحث او الدراس ي م ى المصدر ف ة ال
 الصفحة )

امإلا -١٠ در ك ى المص ارة ال روف ش ب ح ة حس ة الدراس ي نھاي ةال ف ياق  األبجدي ق الس وف
 االكاديمي المعتمد .

دولي -١١ ام ال ة بالنظ اس الخاص دات القي تعمال وح  Standardيفضل اس International 

Units  حث  .في الب 

ام  -١٢ دد وأرق م الع د ورق م المجل دد رق دوريات يجب ان يح ن ال أخوذة م ع الم بة للمراج بالنس
 صفحات بداية ونھاية البحث.

ى حدة  -١٣ ذييل لكل صفحة عل رقم الت ة ُي ذه الحال ة وفي ھ قد ُيستخدم التذييل لتوضيح المعلوم
 بأرقام متسلسلة.

امج (  -١٤ تخدام برن تالل باس ى االس ر ال ة للنش وث المقدم ع البح ع جمي )  Turnitinتخض
  % . ٢٠االلكتروني على ان ال تزيد نسبة االستالل عن 



  و

 
 



  ز

 

 

،  المنتجبين وأصحابهبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير خلقة اجمعين محمد وعلى اله 
يسر ھيأة تحرير المجلة ان تضع بين اياديكم العدد االول من مجلتنا الفتيه والتي نعمل على ان تشكل 

القطاع  تواجهاضافة معرفية وعملية للمكتبة العراقية والعربية والدولية من خالل تناولھا للمشاكل التي 
الجوانب التطبيقية حيثما كان ذلك  علمي اكاديمي يركز على بأسلوبالمالي والمحاسبي في العراق والعالم 

 مناسبا وممكنا ومن خالل الجمع بين الرؤى الفكرية النظرية والمنھجية العلمية التطبيقية المستندة الى 
  تحليل البيانات ودراسة الحالة والدراسات المقارنة .

 على تركز جديده رؤية العراقية المالية وزارة في والمحاسبي المالي التدريب مركز  ادارة تبنت لقد
 التطبيقية واالساليب المعرفية االكاديمية االساليب بين الموائمة خالل من والمحاسبي المالي القطاع تطوير
 مع تنسجم بطريقة العراق في والمصرفي المالي القطاع لتحديث المالية وزارة رؤية من كجزء العملية
  المجال ھذا في العالمية التطورات احدث

واستنادا الى ھذه الرؤية فقد عملنا على ان يتضمن العدد االول من المجلة بحوثا تمتاز بالتنوع الفكري 
بجانبية النظري والتطبيقي والتنوع الجغرافي محليا ودوليا والتنوع في لغة البحث العربية واالنكليزية 

 إليراداتوباء كورونا  تأثيروث وبذلك فقد جاءت البحوث لتعكس ذلك الثراء المعرفي اذ تناول احد البح
ي حين تناول بحث اخر تأثير ھذا الوباء على عائد ومخاطرة ادوات الدخل الثابت فالنفطية في العراق 

القطاع المصرفي في العراق فقد تضمن احد  تواجهكما تناولت عدد من البحوث بعض المشاكل التي 
قاييس احصائية وتناول بحث اخر تقييم تطور البحوث مشكلة ادارة السيولة في المصارف باستخدام م

الصيرفة االسالمية في العراق بدراسة تحليلية في حين تضمن بحث ثالث تحليل دور القطاع المصرفي 
اثر ذلك في ھيكل راس المال والعوائد وفي مجال المحاسبة تم اثراء العدد ببحثين وفي تمويل الشركات 

وغرافية في الحد مارات المراجعة الداخلية واثر الخصائص الديسلط االول منھما الضوء على ترشيد مھ
من اساليب المحاسبة االبداعية لعينة من المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق في حين تناول البحث 
الثاني استخدام راس المال العامل في التنبؤ باالحتياجات المالية لبعض الشركات في زيمبابوي وفي مجال 

عامة واالدارة المالية تناولت البحوث عددا من الموضوعات ذات االھمية البالغة في ھذا القطاع المالية ال
فقد ركز البحث االول منھا على الموازنة المبنية على االداء واثرھا في كفاءة تخصيص الموارد المالية 

وفق االستثمار في في امارة الشارقة وحاول البحث الثاني اختبار المحفة االستثمارية المثلى على 
المالية واخيرا  لألوراقالشركات الخاسرة باستخدام تقنية معدل القطع وتقديم انموذج مقترح لسوق العراق 

فقد تناول احد البحوث بالتحليل عوائد االستثمار في شركات التامين العراقية واثره في عوائد ھذه 
العلمي المناسبة وتوصلت الى عدد من  الشركات وقد استخدمت كل البحوث المنشورة اساليب البحث

االستنتاجات والتوصيات الفكرية والتطبيقية التي يمكن ان تخدم تطوير القطاع المالي والمحاسبي في 
  العراق والعالم.

واننا ھنا اذ نوجة الشكر والتقدير الى السيدات والسادة الباحثين االفاضل على الجھود الكبيرة التي بذلك 
نتطلع الى دوام التعاون مع الباحثين العراقيين  فأنناار مجلتنا لتكون نافذة النشر لھا واختي إلنجازھا

  الجوانب الفكرية والمعرفية . ألثراءوالعرب واالجانب 

وھنا ال يفوتني ان اتقدم بالشكر والتقدير للسيدات والسادة المقيمين االفاضل و اعضاء ھيأة التجرير 
بھذه  وإخراجهالعدد االول  إلنجازالتصميم الذين بذلوا جھودا متميزة واعضاء ھيأة اللغة والتصحيح و

  الصورة فبارك هللا بھم جميعا .

 رئيس هيئة التحرير                                                                                                  

 كلمة العدد 
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 يتّم ترتيب الباحثين حسب ما جاء بالبحث على ان تكون االسماء مذكورة بالتسلسل االول صاحب 
فكرة حسب وزن إسھام كّل منھم، ومن واجب الباحث الذي يتولّى مراسلة المجلّة التأّكد من تضمين 

  جميع الباحثين المشاركين ، وعدم إدراج أسماء باحثين غير مشاركين في البحث.
  جوع إليھا في البحث. - بشكل صحيح -على الباحثين اإلشارة   إلى األبحاث التي تّم الرُّ
 لمقترحات المقومين، وفي حال عدم موافقة الباحث على األخذ على الباحثين م ً راجعة أبحاثھم َوْفقا

  بالتعديالت المقترحة، فيجب عليه تقديم تبريٍر منطقيٍّ بذلك.
  أو للّنشر فيھا، اال بعد  ال تتقاضى المجلّة أّي رسوم من الباحثين عند استالم أبحاثھم المقّدمة للتقويم

%، ويلتزم ٢٠من نسبة االستالل على ان ال تزيد عن  والتأكداالستالل  خضوع البحث الى برنامج
الباحث بدفع النفقات المالّية المترّتبة على إجراءات التقويم في حال طلَب َسْحَب البحث، أو رغَب في 
عدم متابعة إجراءات التقويم، أو تجاھله األخذ بعين االعتبار لبعض مالحظات المقومين من غير ان 

  ليھا.يرد ع

  التقويم والمقومون:
َتُعدُّ المجلّة عملّية تقويم البحث العلمّي من أصحاب االختصاص مرحلًة رئيسًة من مراحل الّنشر العلمّي، كما 
أّن من سياسة المجلّة التأّكد من ِمْھنّية عمل المقومين العلميين والتزامھم بقوانين المجلّة األخالقّية، ويترّتُب 

  على ذلك ما يلي:

 .يتمُّ إخضاع األبحاث المقّدمة للّنشر في المجلّة إلى التقويم من ذوي االختصاص  
  في حال تبّيَن إلدارة الّتحرير توافق البحث المقّدم للّنشر مع سياسات الّنشر في المجلّة وسالمة

وكتابة إجراءات البحث العلمّي، ُيرَسُل البحث إلى اثنين من المقومين من ذوي االختصاص، لتقييمه 
  تقريٍر مفّصٍل حول سالمته وأصالته العلمّية، باستخدام نموذٍج مخّصٍص لذلك.

  تتعامل إدارة المجلّة مع أسماء المقومين وتقاريرھم بسّرّيٍة تاّمٍة، وال تكشفھا إال ألعضاء ھيئة
  الّتحرير، الذين ھم أيًضا يتعاملون معھا بسّرّيٍة تاّمٍة.

 لمقّدمة للّنشر بسّرّيٍة تاّمٍة في أثناء تقويمھا وقبل نشرھا.تتعامُل المجلّة مع األبحاث ا  
  في حال وجود تقريٍر سلبيٍّ من أحد المقومين، ُيْرَسُل البحُث في نسخته األصلّية إلى مقوم علمي ثالٍث

  للبّت في صالحّيته للّنشر.
 التقويم . يجُب في المقومين تحّري الموضوعّية في األحكام والّنتائج الّصادرة عن عملّية  
 .ُيفترض في المقومين الّنأُي بأنفسھم عِن المصالح الّشخصّية  
  ُيفترض في المقومين االنتباه على ُخلّو األبحاث مَن االنتحال أِو الّسرقة األدبّية، كما يجب عليھم

  اإلشارة إلى جميع األعمال المنشورة التي جرى االنتحال منھا في متن البحث المقوم علميا.
 ي المقومين االلتزام بالوقت المخّصص لعملّية التقويم .ُيفترض ف  

  االنتحال (الّسرقة األدبّية):
ترى المجلّة في االنتحال أِو الّسرقة األدبّية سلوًكا غير أخالقّي في مجال البحث والّنشر العلمّي، وبالتالي 

  ترفُضه جملًة وتفصيالً.  ويترّتُب على ذلك ما يلي:

 كما دراسات العليار المستلة (عدا بحوث طلبة اليُم األعمال األصيلة وغييجُب على الباحثين تقد ،(
  ويجب عليھم االلتزام بقواعد االقتباس والتوثيق وأخالقّيات الّنشر.

  جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة تخضع إلى استخدام برمجّيات مكافحة االنتحال المناسبة
)Turnitin الّتشابه بين األبحاث المقّدمة واألبحاث المنشورة.) للّتحّقق من أوجه  

 .يجُب تحّري الّدّقة في الّتوثيق وكتابة المراجع والمصادر التي تّم الّرجوع إليھا بشكٍل صحيٍح  
  يحّق للمجلّة اّتخاُذ كاّفة اإلجراءات الالزمة بحّق أولئك الذين يخالفون أسَس أخالقّيات البحث العلمّي

 .وقواعدھا

  ك



  

  ازدواجّية األبحاث المقّدمة للمجّلة:
 تقديم  عدم عليھمتقديم أعمال ُنِشرت سابًقا في مجاّلت أخرى. وكذلك يجب عدم  يجُب على الباحثين

سلوًكا غيَر مقبوٍل، ومنافًيا  في وقٍت واحٍد؛ إذ ُيعدُّ ذلك في نظر المجلّة أبحاثھم إلى أكثَر من مجلّةٍ 
  ألخالقّيات البحث والّنشر.

  ّللباحثين نشُر أبحاثھم في المجاّلت األخرى فقط بعد تلّقي الّرفض الّرسمّي مَن المجلّة أو في حال  يحق
  موافقة المجلّة رسمّيًا على طلب َسْحِب أبحاثھم المقّدمة.

  أخالقّيات الّنشر:
بالّسلوك البحثّي، وعلى تّتخُذ المجلُّة خطواٍت عملّيًة لمنِع نشِر األبحاث التي جرى فيھا ارتكاُب مخالفات تتعلّق 

 أّي حال؛ فإّن المجلّة ال تسمح بمثل ھذا الّسلوك.
  

  حقوق الّنشر:
 يتّم نقُل حقوق الّنشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بَقبول بحثه المقّدم للّنشر في المجلّة.

  

  األرشفة:
  تحتفُظ المجلُّة بنسٍخ ورقّيٍة وأرشيٍف إلكترونيٍّ لألعداد الّصادرة.

  المجّلة على شبكة اإلنترنت: موقع
 يبّيُن موقع المجلّة مدى مراعاته لمعايير الّنشر األخالقّية والِمْھنّية العالية.

  
  جدول الّنشر:

كانون  –ايلول  –حزيران  –تلتزُم المجلّة بجدول الّنشر؛ بحيُث تنشُر مجلًّدا من اربعة اعداد في الّسنة (اذار 
 األول).

  
  اسم المجّلة:

ھو اسم المجلة، وھو اسٌم تنفرُد فيه المجلّة، وال يمكن الخلط بينه بسھولة مع  علوم المالية والمحاسبية المجّلة 
   مجاّلٍت أخرى، وال يؤّدي إلى تضليل الباحثين والقُّراء حول أصل المجلّة أِو ارتباطھا بالمجاّلت األخرى.
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ً في مجاالت اختصاصھا تھتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المھمة التي صدرت  - حديثا
بأي لغة من اللغات ، شرط ااّل يكون قد مضى على صدورھا أكثر من ثالث سنوات ، واال 

كلمة ويجب ان يقع ھذا الكتاب في مجال اختصاص ) ٣٠٠٠ – ٢٨٠٠يتجاوز عدد كلماتھا (
ه الباحث أو في مجال اھتماماته البحثية األساسية ، وتخضع المراجعات الى ما تخضع ل

 البحوث من قواعد التحكيم .
تفرد المجلة باباً خاصاً للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة في مجال العلوم االجتماعية  -

) كلمة ، وتخضع تلك المناقشات الى ما تخضع له ٣٠٠٠- ٢٨٠٠كلماتھا (ال يتجاوز عدد 
 البحوث من قواعد التحكيم.

عدد كلمات البحث ، بما في ذلك المراجع في االحاالت المرجعية والھوامش االيضاحية،  تكون -
 ھا ، والملحقات في حال وجودھا ال تزيد عن وقائمة المراجع وكلمات الجداول في حال وجود

) كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتھا وبصورة استثنائية ، بعض البحوث ٧٥٠٠(
 ھذا العدد من الكلمات .والدراسات التي تتجاوز 

في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ، ينبغي أرسالھا  -
)  Word) او وورد (Excelبالطريقة التي استثمرت بھا في االصل بحسب برنامجي أكسل ( 

 كما يجب أرفاقھا بنوعية جيدة كصور اصلية في ملف مستقل.
 في المجلة باللغتين العربية واالنكليزية .ُتنشر البحوث والدراسات  -

  االستالل االلكتروني والتحكم العلمي : رابعاً :

ُتعرض البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة على برنامج االستالل االلكتروني  -
)Turnitin   ( . 

ين يخضع كل بحث الى تحكيم سري تام ، يقوم به قارئان ( محكمان ) من القُراء المختص -
ً في موضوع البحث ومن ذوي الخبرة العلمية  بما اُنجز في مجاله ومن اختصاصا دقيقا

المعتمدين في قائمة القُراء مركز التدريب المالي والمحاسبي وفي حال تباين تقارير القراء 
ُيحال البحث الى قارئ مرجح ثالث ، وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارھا االخير ، النشر / 

بعد اجراء تعديالت محددة / االعتذار عن عدم النشر ، وذلك في غضون ثالثة أشھر النشر 
 من أستالم البحث .

 ً ً يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية  خامسا ً أخالقيا : تلتزم المجلة ميثاقا
واالمانة العلمية وعدم افصاح المحررين والمراجعين وأعضاء ھيأة التحرير عن أي معلومات 

  بخصوص البحث المحال اليھم الى أي شخص آخر غير المؤلف والقُراء وفريق التحرير.
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 ةــــــدام مقاييس إحصائيـــة باستخــــة المصرفيــــــإدارة السيول
 (2*) 3008 /10/6ة ــــلغاي 13/7/3001ن ـــدة مــــمـدين لمـــــرف الرافـــي مصـــة فـــة تطبيقيــــدراس 

 
Banking Liquidity Management by Using Statistics Measures 

Application Study in Rafidain Bank                         

 
ينــــــــالباحث  

    (1)*ح ــــــد صالــــــد. مظير محم                                       (3*)ان ـــــد جيجان سممــــمحم      

 المستخمص
يعد موضوع تحديد مركز سيولة المصرف الحالي والتنبؤ بما سيكون عميو ىذا المركز في المستقبل احد الموضوعات التي 
تولييا المصارف أىمية خاصة لكونو يعالج جانب السيولة من خالل تحديد ما يمتمكو المصرف من فائض أو ما يعانيو من 

يق الربحية من جية أخرى ، إذ أن تحديد االحتياجات الحقيقية لمسيولة في عجز في ىذه السيولة من جية  ويزيد من فرص تحق
المصرف يحدد بالضرورة الكمف الفعمية لالزمة لمحصول عمييا ، كما أن تحديد فائض السيولة عمى وجو الدقة يمكن المصرف 

ه الدراسة تحديد مركز السيولة في مصرف من معرفة الحجم الحقيقي لمموارد المالية المييأة لالستخدام . وعميو فقد استيدفت ىذ
الرافدين خالل المدة التي شممتيا بالبحث والتحميل بغية التعرف عمى فائض السيولة غير المستخدم أو العجز الذي عاناه 

داخمة  تدفقات نقدية وشبو نقديةالمصرف خالل تمك المدة والتنبؤ بما سيكون عميو ىذا المركز في المستقبل ، مفترضًة أن وجود 
لممصرف تعوض التدفقات الخارجة منو يمكنو من االحتفاظ بسيولة كافية لتحقيق ىدف األمان وتوفير أقصى حد ممكن من 

 اـــــــــــالتمويل منخفض التكاليف لتحقيق ىدف الربحية إذا م
الرافدين عن  رفـــــــة لدى مصتمت إدارة ىذه السيولة بكفاية. ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم استخدام البيانات المتوفر 

األرصدة السائمة والفقرات المؤثرة فييا وقياس النمو في كل فقرة من ىذه الفقرات وتحميمو باستخدام السالسل الزمنية واالنحدار . 
تاجات وقد توصمت الدراسة من خالل المقارنة بين اإلطار النظري الموضوع ليا والجانب التطبيقي فييا إلى جممة من االستن

 .وعمى أساسيا تم وضع التوصيات الالزمة لمتعامل مع موضوع السيولة في المصرف

 : انسٍىنح , انًصرف , انسالسم انسيٍُح , االَحذار. الكلمات المفتاحية

 انثحج يستم يٍ أطروحح يقذيح انى انًعهذ انعانً نهذراساخ انًحاسثٍح وانًانٍح / جايعح تغذاد.    (1 *)

 يصرف انرافذٌٍ / االدارج انعايح .   ( 2)* 

 يستشار رئٍس انىزراء نشؤوٌ انسٍاسح انًانٍح .    (3)*
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Abstract 

The subject of liquidity definition in banks , and forecasting liquidity position in the future is 

considered one of the issues which has special importance in banks because it deals with 

liquidity side through determining what a bank has of surplus or deficit from one side and the 

increase of profit- making opportunities on the other side, as determining the actual needs of 

liquidity in the bank will determine necessarily the required actual costs to obtain them ,also the 

precise determination of liquidity surplus will enable the bank to be aware of the true financial 

resources available for use, thus this study, targeted the determination of liquidity position of  

Rafidain bank, within the period July 2003 to June 2008  covered in research and analysis to get 

acquainted with the unused liquidity surplus or the deficit, the bank suffered through the 

forecasting period, and the position of  liquidity in the future, assuming the existence of cash and 

semi-cash inflows to the bank compensating the outflows from the bank which enable the bank 

to maintain sufficient liquidity to achieve the objective of security and maximum level of  low-

cost the realize profitability ,if this liquidity was to be managed adequately To verify this 

assumption , the available data with Rafidain bank regarding liquid balances and the effecting 

components were used also measuring growth in each of these components and analyzing it by 

using time series and  Regression . The study concluded through the comparison between 

theatrical frames tailored for it and the empirical aspect of it to a set of conclusions according to 

which, the required recommendations were established to deal with liquidity issue Rafidain bank 

 Key Words : Liquidity , Bank , Time Series, Regression.    

                                                       

 منيجية البحث -الفصل األول 
 مشكمة البحث -أوال 

 يمكن تمخيص المشكمة التي يسعى الباحث إلى حميا من خالل ىذه الدراسة بما يمي :
 واضحة إلدارة سيولتو .  تيجيةالستراعدم امتالك المصرف  -1
 عدم توافر التخطيط السميم لتقدير مركز السيولة في المصرف من فائض أو عجز. -2
 عدم اعتماد األساليب اإلحصائية في تحديد مركز السيولة في المصرف . -3
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 أىمية البحث -ثانيا 
 تبرز أىمية ىذه الدراسة من :

االحتياطيات األولية والثانوية( إذا ما تمت إدارتيا بصورة سميمة فإنيا ستحقق أىداف إن السيولة المصرفية )بشقييا  -1
المصرف الرئيسة المتمثمة بالسيولة والربحية واألمان مجتمعة  وتعمل عمى حل مشكمة التناقض بين ىذه األىداف بما يحقق 

 رغبات كل من الزبائن والمالكين والسمطات الرقابية في آن واحد.
التخطيط الجيد لمسيولة سيوفر الكم المناسب من األموال الالزمة لسد احتياجات المودعين من جية وتنفيذ السياسات إن  -2

االئتمانية واالستثمارية والخدمية من جية أخرى ، كما وسيعمل عمى تجنيب المصرف األزمات المالية الناتجة من انخفاض 
لناجمة عن االحتفاظ بالفوائض النقدية غير المستغمة ، وسيضع أمام السيولة عن الحد المطموب وضياع  فرص الربح ا

راسمي السياسات المصرفية المختمفة صورة لإلمكانات الحقيقية التي يمتمكيا المصرف في الحاضر والمتوقعة في المستقبل 
مجال اجتذاب الموارد أو مما يجعميم قادرين عمى وضع سياسات أكثر واقعية لمختمف األنشطة المصرفية سواء كان ذلك في 

 تشغيميا.
ن  نفقات إن توفر سيولة تزيد عمى حاجة المصرف أو قدرتو عمى استغالليا في األمد القصير سيكبده -4 إضافية السيما وا 

المصدر الرئيس لألموال المتاحة لممصرف عائد لممودعين مما يرتب عمى المصرف تكاليف مختمفة ، فعالوة عمى الفوائد 
دارتيا . وىذا يضر بيدف الربحية التي يدفعيا ل ممودعين ىناك التكاليف اإلدارية الناتجة من االحتفاظ بيذه السيولة وا 

لتشغيل ىذه األموال مسبقا فانو لن يكون قادرا عمى تغطية  وبفرض عدم  تييئة فرص حقيقية الذي ينشده خصوصا انو
دارة المصرف . وفي المقابل فان عدم توفر سيولة كافية سيثير حفيظة المالكين عمى إ بحدىا األدنى مما ىذه التكاليف

معا سيعرضو لمخاطر  متطمبات المودعين أو تنفيذ الخطط االئتمانية واالستثمارية والخدمية لممصرف أو كمييما لتغطية
 العسر المالي. 

 
 أىداف البحث -ثالثا 

 يسعى الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية :
الميزانية العمومية لممصرف  فقرات أسس إحصائية إلدارة السيولة المصرفية يمكن االسترشاد بيا في إدارة بقية وضع -1

 متكاممة إلدارة جميع مصادر واستخدامات أموال المصرف. استراتيجيةوصوال إلى 
المصرفية من خالل استخدام االستفادة من البيانات والمعمومات المتوافرة داخل المصرف وخارجو في إدارة السيولة  -2

 المقاييس اإلحصائية في تحديد الحجم الحقيقي لمسيولة المتوافرة والمتاحة لمتوظيف في مختمف األنشطة المصرفية.
 تحديد الفجوة بين إمكانيات المصرف المالية واستخدامات األموال فيو. -3
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ن تتاح لممصرف في المستقبل بما يساعد متخذي ىذه االستفادة من المقاييس اإلحصائية في التنبؤ بالسيولة التي يمكن أ -4
 المالئمة لالستفادة منيا بأفضل شكل. القرارات عمى وضع السياسات

وضع أنموذج إحصائي لممبادلة بين العائد والمخاطرة لتجنب الخسائر الناجمة عن وجود سيولة عاطمة )غير مستغمة( أو  -5
ارجة من خالل العمل عمى توفير أقصى تمويل ممكن لمعمميات عن عدم توفر سيولة كافية لتغطية التدفقات الخ

 المصرفية استنادا إلى معدالت السيولة المتوافرة وليس إلى تواريخ استحقاق مفردات ىذه السيولة.
 
 فرضية البحث -رابعا 

 لموصول إلى األىداف المرجوة من ىذه الدراسة يضع الباحث في اعتباره اختبار فرضيتين ىما :
 تدفقات نقدية وشبو نقدية داخمة لممصرف تعوض التدفقات الخارجة منو .وجود  -1
يمكن االستفادة من صافي التدفقات السائمة في االحتفاظ بسيولة كافية لتحقيق ىدف األمان وتوفير أقصى حد ممكن من  -2

 التمويل منخفض التكاليف لتحقيق ىدف الربحية . 
 عينة البحث -خامسا 

فدين عينة يجري عمييا االختبارات المتعمقة بالجانب العممي من ىذه الدراسة وذلك ألىمية ىذا تناول البحث مصرف الرا
المصرف كونو اكبر وأقدم مصرف وطني ، ولما يتوفر فيو من بيانات ومعمومات يمكن لمباحث أن يستفيد منيا في إنجاز 

 تدار بيا السيولة فيو.دراستو السيما وانو يعمل في المصرف نفسو وعمى إطالع بالكيفية التي 
 

 الحدود الزمنية لمبحث -سادسا 
، وىي المدة التي تتوفر فييا بيانات  2008حتى منتصف عام  2003حدد لمبحث مدة خمسة أعوام تبدأ من منتصف عام 

 ي .تفصيمية عن مستويات فقرات السيولة لدى مصرف الرافدين وكذلك الفقرات المؤثرة فييا كالودائع واالئتمان النقد
 

 مصادر جمع البيانات والمعمومات -سابعا 
اعتمد الباحث عدة مصادر قام من خالليا بجمع البيانات والمعمومات التي يحتاج إلييا في إتمام ىذه الدراسة والتي يمكن 

 إيجازىا بما يأتي :
وعمى مواقع شبكة  متخصصةالكتب العربية واألجنبية واالطاريح والرسائل والبحوث والمقاالت المنشورة في المجالت ال -1

عن مؤسسات معروفة ولكتاب ليم إسياماتيم في الميادين اإلدارية والمالية  األعمال الدولية ) االنترنيت ( ، وجميا صادر
 بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.

 الحسابات والتقارير والجداول الشيرية التي يعدىا مصرف الرافدين والمتعمقة بموضوع الدراسة  -2
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 البيانات التي احتوت عمييا المجاميع اإلحصائية المتوفرة لدى جيات أخرى كالبنك المركزي العراقي . -3
المقابالت الشخصية مع المسؤولين في المصرف والمسؤولين من ذوي العالقة بالموضوع في البنك المركزي العراقي  -4

 وسوق العراق لألوراق المالية.
وصياغة االستنتاجات  الدراسة ة متكاممة لدى الباحث مما ساعده في إنجاز ىذهحيث شكمت ىذه المصادر بمجموعيا صور 

 التي توصل إلييا و التوصيات التي خرج بيا .
 

 أساليب تحميل البيانات والمعمومات -ثامنا 
نزعة ال كمقاييس اعتمد الباحث في تحميل البيانات والمعمومات التي توفرت لو بشكل أساسي عمى المقاييس اإلحصائية 

مكونات السيولة لدى  المركزية ومقاييس التشتت ومعامل االرتباط واالنحدار الخطي والسالسل الزمنية لمعرفة مدى استقرار
المصرف وفصل التغيرات المؤثرة في الفقرات المرتبطة بإدارة السيولة فيو والتنبؤ بما سيكون عميو مركز السيولة مستقبال 

 ر تمويمو نحو استخدامات األموال المتاحة لو .وقياس مدى توجيو المصرف لمصاد
كما استخدم الباحث األشكال البيانية والتوضيحية التي استخمصيا من واقع األرقام والنسب المئوية التي خرج بيا من جراء 

ن ثم قدم شرحا في رسم تمك األشكال وم تحميمو لممعمومات والبيانات المتوفرة لديو ، حيث قام بوضعيا في جداول اعتمد عمييا
لجداول  Excel)مفصال لممعاني والدالالت التي تضمنيا كل منيا. وقد استفاد في ذلك من اإلمكانيات التي يتيحيا نظام  )

لمتطبيقات اإلحصائية لموصول إلى نتائج عالية الدقة في االستفادة من ابرز  Statistica)و)  Eviews)البيانات ونظاما )
 أعاله .المقاييس المشار إلييا 

 
 إدارة السيولة المصرفية -الفصل الثاني 

 
 مفيوم وأىمية ومكونات السيولة المصرفية -المبحث األول 

Concept , importance & components of banking liquidity 
تعرف السيولة المصرفية بأنيا مقدرة المصرف عمى الوفاء بسحوبات المودعين ، سواء العادية منيا أو غير العادية ، وتمبية 
احتياجات المقترضين في الوقت المناسب دون االضطرار إلى بيع أوراق مالية بخسائر كبيرة أو االقتراض بمعدالت فائدة 

( بشكميا النيائي تشمل السيولة كل موجود قابل لمتحويل (Cashاإلضافة إلى النقدية ( ، فب155:  1999مرتفعة ) السعودي ، 
:  1983إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر بيدف مواجية االلتزامات مستحقة األداء حاليا أو في غضون مدة قصيرة )اليواري ، 

المصرف يواجو مشكمة مالية حقيقية ومثل ىذه  ( . إن عدم توافر السيولة الكافية ىو من أىم المؤشرات التي تدل عمى أن57
المشكمة تستنزف موارد المصرف النقدية وموجوداتو السائمة األخرى في الوقت الذي قد تمتنع فيو المصارف األخرى عن إقراضو 
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لتيا وذلك ( ، لذلك تعمد المصارف إلى إدارة سيو Rose , 1999 : 347إال بالمزيد من الضمانات أو بأسعار فائدة مرتفعة  )
بالرقابة المسبقة عمى ىذه السيولة من خالل التنبؤ بحجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبمية والكشف المبكر عن احتمال حدوث 

( . ويمكن تصنيف 450:  1996)ىندي ،  ا باتخاذ إجراءات مسبقة لمواجيتوعجز أو فائض في الرصيد النقدي بما يسمح لي
 حسب سرعة توفيرىا إلى : مكونات السيولة المصرفية

 (Primary Reservesاالحتياطيات األولية ) -أوال 
وتشتمل ىذه االحتياطيات عمى الموجودات التشغيمية ، وبشكل عام فإنيا تتكون من النقدية في المصرف ولدى البنك المركزي 

 . (71:  2003،  )الحسيني والدوريوالمستحقات عمى المصارف األخرى والصكوك برسم التحصيل واألرصدة السائمة األخرى 
 (Secondary Reservesاالحتياطيات الثانوية ) -ثانيا

وىي عبارة عن استثمارات قصيرة األجل غالبا ما تشتمل عمى األوراق المالية واألوراق التجارية المخصومة وحواالت الخزانة 
ت اإليداع القابمة لمتداول والتي يمكن تحويميا إلى نقد سائل والقبوالت المصرفية واليورو دوالر واتفاقيات إعادة الشراء وشيادا

عند الحاجة . وتحقق ىذه االحتياطيات في مجال السيولة فوائد متعددة ، فيي تسيم في تدعيم االحتياطيات األولية من جية 
 ( .96:  2003وتحقق بعض األرباح لممصرف من جية أخرى )الحسيني والدوري ، 

 
    Banking Liquidity Needs حتياجات السيولة المصرفيةا –المبحث الثاني 

يعد تحديد حجم السيولة التي يجب أن تحتفظ بيا المصارف التجارية من األمور التي تحظى باىتمام إدارات المصارف ، ذلك 
، ومن ناحية أخرى ألن زيادة السيولة في المصارف يجعميا تضحي بأرباح كان يمكن تحقيقيا لو تم توظيف تمك األموال جيدا 

فان نقص السيولة يمكن أن يؤدي إلى اىتزاز الثقة بالنظام المصرفي األمر الذي ينعكس سمبا عمى االقتصاد الوطني )إتحاد 
( وتعد الخبرات السابقة والقدرة عمى التنبؤ باألحداث المحتممة من أىم العوامل التي تساعد 3:  2007المصارف الكويتية ، 

( . ولمتعرف عمى مركز السيولة 238:  2000ير احتياجات السيولة في المستقبل )الحناوي وعبد السالم ، المصارف عمى تقد
ا ـــــبل ومقارنتيـــة في المستقــــــا والمتوقعـــــــة حاليـــــــوارد المتاحـــــــى المـــــــرف عمــــــن التعــــــو مــــالذي يتمتع بو المصرف البد ل

حيث ينبغي عمى كل مصرف أن يكون قادرا عمى التنبؤ  Central bank of Liberia)،  (5 : 2005و المالية  ــــاتباحتياج
باحتياجاتو النقدية خالل المدة القادمة ، ويتم ذلك في الغالب بتحديد احتياجات التسميف خالل مدة مستقبمية محددة والتدفقات 

ة . وىذا يتطمب ميارة وخبرة مستمدتين من تعامالت سابقة وتنبؤَا بمعامالت قادمة النقدية الداخمة والخارجة خالل تمك المد
وىناك الكثير من التغيرات عمى الصعيد االقتصادي التي تؤثر في معدالت السحـب من الودائــع  (127:  1998)العالق ، 

 : Reed & Gill  , 1989) المنتظمة  والطمب عمى القروض ، منيا التغيرات الموسمية والدورية فضال عن التغيرات غير
 وفيما يأتي استعراض الحتياجات السيولة لكل نوع منيا : .(160
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  (Long Term Liquidity Needs) احتياجات السيولة طويمة األجل –أوال 

االستيالك واالدخار  وتتأثر ىذه االحتياجات بالدورات االقتصادية المتعاقبة ومعدالت اإلنتاج طويمة وقصيرة األجل واثر كل من
واالستثمار ومعدالت النمو السكاني وقوة العمل والتطورات التقنية .      ولما ليذه العوامل من تأثير في الطمب عمى القروض 
وحجم الودائع المصرفية فان ىدف التخطيط لتقدير احتياجات السيولة طويمة األجل يعد ىدفا بالغ األىمية . ولتحقيقو فان عمى 

ات ــــــى البيانـــــــاد عمــــــــــة باالعتمــــــــة معينـــــــــدة زمنيـــــــــــالل مــــــف أن يحدد التغيرات المتوقعة في الودائع والقروض خالمصر 
 . (Reed & Gill , 1989 : 161)ذه المدة ـــــن ىـــــو عــــــرة لديـــــــالمتواف
 Cyclical Liquidity Needs) رية )احتياجات السيولة الدو  -ثانيا

تعد االحتياجات الدورية لمسيولة أكثر تعقيدا من االحتياجات الموسمية حيث يصعب التنبؤ بيا ، ذلك أنيا تقع خارج حدود 
سيطرة أي مصرف ، إذ أن الركود واالنتعاش والتغيرات في أسعار الفائدة وخاصة عندما تكون المصارف مجبرة عمى إجرائيا 

 اضغوط يصعب التنبؤ بمواعيد حدوثي تمثل
 (Hempel & Simonson , 1999 : 162) 

 (Seasonal Liquidity Needs)                  احتياجات السيولة الموسمية -ثالثا
وىي التي تحدث مع تغير المواسم وتتكرر كل سنة في المواعيد نفسيا ، وتظير جمية في المصارف الزراعية . فيذه المصارف 
تقوم بتعبئة الكثير من الودائع في مواسم الحصاد وتواجو الكثير من طمبات االقتراض في فصمي الربيع والصيف ، كما أن 
لألعراف والتقاليد االجتماعية دورَا في حركة اإليداع والسحب والطمب عمى القروض ، ففي األعياد تزداد المبيعات مما يزيد من 

ن ــــــــــــــــا مــــــــــــــــد عمييـــــــــــــــــب المتزايــــــــة الطمـــــــــع لمواجيــــــــــــــــــــر الكميات الكافية من السمحاجة البائعين إلى القروض لتوفي
 ( .Reed & Gill  , 1989 : 160 - 161م  )ـــــــــــــــــــذه المواســـــــى ـــــــــي ين فـــــــــــــالمتبضع

 (Irregular Liquidity Needsاحتياجات السيولة غير المنتظمة ) -رابعا
وتتسبب بيا عادة أحداث غير اعتيادية من الصعب إن لم يكن من المستحيل توقعيا كاإلشاعات التي تؤدي إلى الذعر المالي 

أو  (Hempel & Simonson , 1999 : 261)في صفوف المودعين أو الزيادة غير االعتيادية في الطمب عمى القروض 
ب ــــــي يصعـــــــادي والتـــــــشاط االقتصـــي النـــــــــؤثرة فــــــإضراب العمال أو الظواىر الطبيعية والحروب أو بعض القرارات السياسية الم

 بؤ بيا أو تعيين موعد دقيق  لحدوثياـــــــالتن
 . (Reed & Gill , 1989 : 160) 
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 السيولة المصرفية والمقاييس اإلحصائية –الثالث  المبحث
Liquidity banking & Statistical Standards  

إن الطريقة التي يتم من خالليا تجميع البيانات وتبويبيا وبشكل مناسب وسيل وتضمينيا في جداول تكرارية أو عن طريق 
( تسمى باإلحصاء الوصفي ، في حين أن تحميل البيانات لمتوصل 129: 1998،  الرسوم البيانية ) بانكروفت واوسوليفان

إلى التنبؤ أو االستقراء واتخاذ القرارات يسمى باإلحصاء أالستنتاجي ويؤدي ىذا النوع من اإلحصاء دورا ميما في تحديد 
لبيانات وتمثيميا وعرضيا ومن ثم يأتي وتصميم العينات التي تجمع منيا البيانات إذا فاإلحصاء الوصفي ييتم بطرائق جمع ا

ات بناء ــــــــــى االستنتاجـــــل إلــــــا والتوصــــــــــــات وتفسيرىــــــذه البيانـــــــــــــــــــل ىــــــــــــوم بتحميـــــــــــــــذي يقـــــــدور اإلحصاء االستنتاجي ال
 عمييا 

( . وتعرف السالسل الزمنية بأنيا مجموعة من قيم متغير معين واردة حسب ترتيب 16 -15:  2000)أبو صالح وآخرون ، 
( وىي تيتم بدراسة ما يمكن أن يحدث 172:  1998وقوعيا في لحظات زمنية وعمى مدد متساوية )بانكروفت واوسوليفان ، 

لتوازني وىو ما يطمق عميو بالتحميل من تغيرات خالل المراحل التي تمر بيا القوى االقتصادية قبل الوصول إلى الوضع ا
ادركو أن الوضع الساكن ليس إال  الديناميكي . وقد اخذ االقتصاديون يركزون اىتماميم عمى ىذا النوع من التحميل بعد أن

حالة نظرية ال يمكن أن يقف عندىا النشاط االقتصادي ذو الطبيعة دائمة التغير والحركة . وال شك في أن األساليب التي 
ستخدم فييا السالسل الزمنية تختمف تماما عن تمك التي تعتمد عمى دراسة الظواىر في لحظة زمنية معينة ، أي عندما ت

( وييدف المحممون 164 -163:  1985فال يظير فييا اثر التغير الزمني )ىيكل وحسن ،  في حالة السكونتكون 
 ( : 207:  1999دان ، االقتصاديون من استخدام السالسل الزمنية إلى )فميفل وحم

 التنبؤ بالمستقبل باستخدام البيانات اإلحصائية عن مسار الظاىرة في الماضي . -1
 تحديد الطفرات االقتصادية التي تحصل في زمن ما . -2
 اكتشاف الدورات التي تتكرر فييا البيانات . -3

 ( :442:  2001فالتحميل االقتصادي ألي سمسمة زمنية يعني )عبد ربو ، 
تفكيكيا إلى مكوناتيا األساسية المؤثرة في سموك قيم ىذه السمسمة . وقد أمكن تصنيف تحركات أي سمسمة زمنية إلى  -1

 أربعة أنواع من التغيرات ىي )تغيرات االتجاه العام والتغيرات الدورية والتغيرات الموسمية والتغيرات العرضية( .
منيا السمسمة وطرائق فصل تأثير كل مكون عن المكونات األخرى دراسة أساليب قياس التغيرات المختمفة التي تتض -2

 لمعرفة طبيعة التغيرات التي تطرأ عميو ومقدارىا واتجاىيا .
دراسة وفحص بعض طرائق التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية حيث أن اليدف من تحميل سموك أي سمسمة زمنية ىو  -3

 مستقبل .استخدام النتائج في التنبؤ بقيم كل مكون في ال
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حيث يمكن استخدام خط االتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى لموصول إلى خط االنحدار الخاص بالسمسمة الزمنية )نجم 
( ، فعندما يكون مطموبا استخدام التحميل لغرض التنبؤ يكون من المفيد أن نستخدم االنحدار إليجاد 113:  2000الدين ، 

ي معادلة يمكن استكماليا إليجاد القيم المستقبمية التجاه ىذه السمسمة )بانكروفت واوسوليفان ، االتجاه ، الن ىذه الطريقة تعط
1998  :180. ) 

وبالرغم من انو ال توجد معايير شاممة لتحديد احتياجات السيولة التي ينبغي عمى المصرف االحتفاظ بيا إال أن دراسة البيانات 
ثر في الطمب عمى القروض والسحب من الودائع تمكنو أن يوفر لممصرف المعمومات التي التاريخية والعوامل المختمفة التي تؤ 

تساعده في توقع مستويات الطمب عمى ىاتين الفقرتين مما يمكنو من وضع أفضل سياسة إلدارة السيولة بحيث يحتفظ 
 . American Banks Association : 1980 : 12)باالحتياطيات السائمة الالزمة لموفاء بمتطمبات كفاية رأس المال )

 ( :157:  1999وفي ىذا اإلطار ينبغي عمى المصرف معرفة ما يأتي )السعودي ، 
 درجة ثبات الودائع وقدرتو عمى االحتفاظ بيا عند المستوى الذي يناسب سياستو االئتمانية . -1
 ة العممية االئتمانيةـــــــو بسيولــــــبر عنـــــــو ما يعـــــــــا وىــــــــــــي يعقدىـــــــــــراض التــــــات اإلقـــــــة عمميــــــــــــسيول -2
 المصرف إلى نقود جاىزة )العصار ( ويقصد بيا سرعة وسيولة تحويل القروض التي قدميا93:  2003)رمضان وجودة ،  

 ( .75:  1991وعبد الواحد ، 
ة ومقابمة الطمب عمى القروض والسحوبات من الودائع . وترجع التغيرات في التكمفة التي يتحمميا في سبيل تحقيق السيول -3

 ( :204 - 203: 1988)العريضي ،  و أكثر من األسباب اآلتيةحجم الودائع والطمب عمى القروض إلى واحد أ
 تغيرات موسمية في الطمب عمى القروض تسبب تقمبات في الودائع . - أ

 قطاع معين أو في منطقة من المناطق .تغيرات ناتجة من ازدىار أو ركود في  - ب
 تغيرات ناتجة من تعزيز أو تدىور مركز المصرف بين المصارف . - ت
 تغيرات الناتجة من تعاقب مراحل الدورات االقتصادية والخطط التنموية . - ث
تغيرات ناتجة من الظروف الخارجية كالشعور بالذعر الذي يسود أوساط الجميور في أوقات الحروب واألزمات  - ج

السياسية. ولما كان التحميل اإلحصائي لمسالسل الزمنية ييدف إلى مقارنة قيم المتغير في المدد الزمنية المتتابعة لمكشف عن 
 وقياس أي منيا عندما يتبين وجودهت ىذا المتغير خالل المدة موضوع الدراسة التغيرات المختمفة التي يحتمل أن تكون قد أصاب

( فانو يمكن استخدام ىذا التحميل في تحديد درجة ثبات الودائع والطمب عمى القروض 165 - 164:  1985)ىيكل وحسن ، 
صرف وما يمكن أن يكون عميو ىذا الموقف ى موقف السيولة الحالي لممــــــول إلــــــوفصل ىذه التغيرات عن بعضيا البعض لموص

 في المستقبل .
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 إدارة السيولة في مصرف الرافدين -الفصل الثالث 
 

 الودائع في مصرف الرافدين  -المبحث األول 
تعد الودائع المصدر الرئيس لألموال المتاحة لممصارف بشكل عام ، فالمصارف وكما ىو معموم تعمل بأموال المودعين من 

استخدام ىذه األموال في منح االئتمان وتقديم االستثمار قصير وطويل األجل وتدفع جزءًا من العوائد التي تحققيا إلى خالل 
شريحة من المودعين ىم أصحاب حسابات التوفير وحممة شيادات اإليداع وصكوك الودائع الثابتة ، أما المتبقي فإنيا تغطي 

وما يتبقى يذىب لممالكين عمى شكل أرباح ، غير أن عمى المصارف وىي تستثمر أموال بجزء منو نفقاتيا اإلدارية والتشغيمية 
المودعين أن تحسب حساب قيام جزء منيم بسحب ودائعيم منيا ، لذلك ينبغي عمييا أن تحتفظ برصيد نقدي وموجودات سائمة 

السحوبات ال بد من التعرف عمى تشتت قيم  قريبة لمنقدية لتغطية السحوبات المحتممة . ولموصول إلى الحجم التقريبي ليذه
أرصدة ىذه الودائع عن وسطيا الحسابي ، وما ىو اتجاه ىذا التشتت وبالتالي التنبؤ بما يمكن أن تكون عميو ىذه األرصدة في 

دائع تحت المستقبل من اجل وضع خطة مناسبة الستثمار الفائض المتوقع أو توفير األموال الالزمة لتغطيتيا . وقد مثمت الو 
%( منيا . أما الحسابات 77إجماال نسبة تصل إلى ) 2008لغاية حزيران  2003الطمب في مصرف الرافدين لممدة من تموز 

ذات الطبيعة الجارية وتتمثل في الحسابات التالية )رواتب المتقاعدين والصكوك المعتمدة والصكوك والسفاتج المسحوبة عمى 
يا ودائنو عالم خارجي وأرصدة وتعويضات المتوفين ودائنو النشاط الجاري والمبالغ المقبوضة المصرف والمبالغ غير المطالب ب

لقاء تأسيس الشركات( ، وجميا حسابات تتضمن ودائع يمكن االستفادة منيا في تشغيل األموال المتاحة لممصرف ، فقد مثمت 
ال  %( . وأخيرا مثمت الودائع الثابتة نسبة10تيا حوالي )%( من مجموع الودائع ، أما ودائع التوفير فكانت نسب11ما نسبتو )

%( من إجمالي الودائع . وىذا يؤكد األىمية النسبية الواضحة لمودائع تحت الطمب والتي وان كان بإمكان مودعييا 2) تتجاوز
اكبر لمفوائض النقدية المتوافرة  سحبيا متى ما أرادوا ذلك إال أن التزايد المستمر في أرصدة ىذه الودائع يتيح لممصرف استثماراً 

لديو في استخدامات مربحة دون خوف كبير من عدم قدرتو عمى الوفاء باحتياجات المودعين ، ألن عمميات اإليداع كانت دائما 
ولتحديد خط االتجاه العام لمنمو في إجمالي الودائع باإلضافة إلى التغيرات الدورية والموسمية اكبر من عمميات السحب . 

والعشوائية ليا خالل المدة التي شممتيا الدراسة بغية معالجتيا كل حسب خصائصو وتسييل عممية التنبؤ بنمو الودائع مستقبال 
( خط االتجاه العام 1البد من سمسمة زمنية تعتمد معادلة االنحدار الخطي في تحديد خط االتجاه العام . ويظير الجدول )

، حيث اظير نظام  (y = a + bx)خالل مدة البحث باالعتماد عمى معادلة االنحدار الخطي  لمسمسمة الزمنية إلجمالي الودائع
((Eviews لمتطبيقات اإلحصائية أن قيمة (a كانت )(( ، أما قيمة )-71174.09b فكانت )(وعند تعويض 254561.7 )

( بصفتو الشير الذي يحمل 2003ر )تموز ( باألشير ابتداء من شيxىذه القيم بمعادلة االنحدار الخطي أعاله وتعويض قيم )
( في السمسمة ، وىكذا بقية األشير يظير لنا خط اتجاه عام مميد إلجمالي الودائع يمكننا من التنبؤ بما ستكون عميو 1الرقم )

 شير ( بالقيم المتسمسمة لأل2008( في ذات المعادلة بعد شير )حزيران xأرصدة ىذه الودائع مستقبال وذلك بتعويض قيم )
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( وىكذا لألشير التي تميو . في حين اظير نظام 61( والذي يأخذ التسمسل )2008التالية لو ابتداء من شير )تموز 

((Statistica  التغيرات الموسمية والعشوائية لمسمسمة الزمنية لمودائع وباستخدام طريقة البواقي أمكن استخراج التغيرات الدورية
ليذه السمسمة . والمعموم أن التغيرات الموسمية ثابتة يمكن اعتماد أثرىا في القيم التنبئية لخط االتجاه العام لمودائع لمتعرف عمى 

لتمك الودائع وذلك بقسمة اثر ىذه التغيرات عمى القيم التنبئية لخط االتجاه العام لموصول إلى القيم  تأثيرىا في الحجم المتوقع
التنبئية لرصيد الودائع بعد استبعاد اثر التغيرات الموسمية ومن ثم طرح الناتج من ذات القيم التنبئية لخط االتجاه العام  لمودائع 

 ة المتوقعة وكما في المعادلة اآلتية:لموصول إلى حجم ونوع التغيرات الموسمي
)القيمة التنبؤية لخط االتجاه  -التغيرات الموسمية المتوقعة ألي شير= القيمة التنبئية لخط االتجاه العام لودائع ذلك الشير 

 العام لودائع ذلك الشير/ اثر التغيرات الموسمية المتوقعة لو( .
ياج المصرف ألرصدة سائمة تعادل قيمة ىذا الناتج لتغطية السحوبات المتوقعة خالل فإذا كان الناتج سالبا فذلك يعني توقع احت 

ذلك الشير نتيجة لمتغيرات الموسمية . أما إذا كان موجبا فان ذلك يعني توقع حدوث فائض سيولة يعادل ىذا المبمغ خالل ذلك 
أما التغيرات الدورية والتي تتصف بأنيا ي الودائع . الشير تسببو إيداعات تفوق السحوبات نتيجة لتأثير التغيرات الموسمية ف

تحدث نتيجة لمدورات االقتصادية فانو يمكن التنبؤ بيا من خالل اعتماد المستوى الذي بمغتو ىذه التغيرات نسبة إلى خط 
ط االتجاه العام لمشير االتجاه العام خالل ذات المرحمة من الدورة االقتصادية السابقة وضرب ىذه النسبة في القيم التنبئية لخ

( 1الذي يراد التنبؤ بالفائض أو العجز المتوقع بالودائع فيو نتيجة التغيرات الدورية ، فباالستعانة بالمخطط )أ( من الشكل )
 والذي تظير فيو التغيرات الدورية لمسمسمة الزمنية لمودائع خالل المدة التي شممتيا الدراسة نتعرف عمى المرحمة التي تمر بيا
الودائع ، فإذا كانت الدورة تمر بمرحمة انتعاش ، فيذا يعني أن ىناك إيداعات تفوق السحوبات في رصيد الودائع نتيجة 
لمتغيرات الدورية أما أذا كانت تمر بمرحمة انكماش فيذا يؤشر سحوبات تفوق اإليداعات في الودائع نتيجة ليذه التغيرات . 

كل يمكن تعيين الشير المطموب في الدورة السابقة والمناظر لمشير المراد التنبؤ بو في وباستخدام إسموب المماس في ىذا الش
الدورة الحالية وذلك برسم مماس بين أعمى أو أدنى مستوى بمغتو التغيرات الدورية في الحاضر والماضي ومن ثم رسم مماس 

 رة االقتصادية السابقة .آخر موازي لو بين الشير المراد التنبؤ بو والشير المناظر لو في الدو 
( يمكننا استخراج نسبة التغيرات الدورية إلى خط االتجاه العام لمودائع في الشير المستخرج من الدورة 1ومن خالل الجدول )

الماضية وضرب ىذه النسبة في القيمة التنبئية لخط االتجاه العام لمودائع في الشير الذي يناظره في الدورة الحالية . وىكذا 
في حين أن آثار التغيرات العشوائية متقمبة ألنيا كننا التنبؤ بحجم ونوع التغيرات الدورية المتوقعة بالودائع في أي وقت . يم

تتكون نتيجة عوامل غير نمطية  ومع ذلك فانو يمكن اعتماد مجموع آثار ىذه التغيرات في خط االتجاه العام لمودائع خالل 
اس لموصول إلى الحجم التقريبي ألثر ىذه التغيرات في الودائع وبالتالي التعرف عمى نسبة العجز المدة التي شممتيا الدراسة كأس
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الذي يمكن أن تحدثو في القيم التنبئية لخط االتجاه العام لمودائع . ولما كان مجموع نسب ىذه التغيرات إلى خط االتجاه العام 
 ( فإن عمى المصرف أن يحتفظ بموجودات سائمة تعادل حاصل -0.10739) قد بمغلمودائع خالل المدة التي شممتيا الدراسة 

 
ضرب ىذه النسبة في القيم التنبئية لخط االتجاه العام لمودائع شيريا لتغطية االحتياجات المتوقعة والناشئة عن التأثير المتوقع 

جز المتوقع في كل نوع من أنواع ىذه التغيرات لمتغيرات العشوائية في السحوبات من الودائع . وال بد من اإلشارة ىنا إلى أن الع
يستمزم نوعًا معينًا من أنواع الموجودات السائمة حسب درجة احتمالية تحققو  فالعجز المتوقع في التغيرات الموسمية والدورية 

في التغيرات العشوائية  لمودائع يحتاج إلى االحتفاظ بموجودات نقدية لمواجيتو  الن احتمال تحققو يكون اكبر أما العجز المتوقع
فان احتمال تحققو يكون اقل وبالتالي يمكن أن تتم تغطيتو باحتياطيات ثانوية واستثمارات قصيرة األجل موزعة عمى آجال 

أما بالنسبة لمفائض الحاصل في الودائع فان مدة استثماره ينبغي أن تختمف باختالف نوع التغير الذي أحدثو  استحقاق مختمفة .
إلى درجة استقرار ىذا التغير ، حيث تتم إضافة الفائض الحاصل نتيجة لمتغيرات الدورية إلى محفظتي قروض  استنادا

واستثمارات المصرف التي أمدىما )من شير إلى سنة( في حين تتم إضافة الفائض في التغير الموسمي إلى محفظتي قروض 
مد في إدارة ىذه المحافظ سياسة التنويع وخاصة في آجال واستثمارات المصرف التي أمدىما )اقل من شير( عمى أن تعت

استحقاق موجوداتيا  وبالرغم مما تقدمو ىذه الطريقة من إسموب إحصائي رصين في تحديد درجة نمو الودائع وحجم ونوع تأثير 
ما تمتمكو من قدرة عمى كل تغير من التغيرات التي تشمميا السمسمة الزمنية لمودائع في عمميات السحب واإليداع في الماضي و 

التنبؤ بما يمكن أن يكون عميو اثر كل مكون من مكونات ىذه السمسمة في الودائع مستقبال ليمكن التعامل معو حسب 
خصائصو غير انو ال ينبغي اخذ ىذه القيم أساسا لمتنبؤ لمدة طويمة سواء فيما يتعمق بخط االتجاه العام أو التغيرات الدورية أو 

و حتى الموسمية الن دقة ذلك التنبؤ ستضعف كمما طالت المدة وابتعدت عن تاريخ آخر شير شممتو الدراسة  لذلك العشوائية أ
ضافتيا إلى الحدود الزمنية ليا واستخراج سمسمة زمنية  يفضل اخذ القيم الفعمية لرصيد الودائع لألشير التالية النتياء الدراسة وا 

يريا واعتمادىا في التنبؤ بسموك الودائع مستقبال ألن زيادة حجم المشاىدات وتحديث جديدة تشمل مبالغ األرصدة المضافة ش
البيانات التي يغذى بيا النظام دوريا وما يرافقو من دخول لمتأثيرات الجديدة عمى التغيرات التي تشمميا السمسمة أوال بأول ستؤدي 

 ألجمو .بالضرورة إلى زيادة دقة ذلك التنبؤ وأدائو لمغرض الذي وجد 
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 (3جدول )
مكونات السمسمة الزمنية لمجموع الودائع وتأثيرات عوامل التغيرات الموسمية والعشوائية ليا ونسب تغيراتيا العشوائية والدورية إلى 

 بالماليين30/6/2008لغاية  31/7/2003خط االتجاه العام فييا من 

خط االتجاه العام  األشير
 لمودائع

تأثير عامل 
 التغيرات 
 العشوائية

 التغيرات 
 العشوائية

تأثير عامل 
 التغيرات 
 الموسمية

 التغيرات 
 الموسمية

 التغيرات 
 الدورية

التغيرات 
 الدورية
 إلى

خط االتجاه 
 العام

 التغيرات
 العشوائية

 إلى
 خط االتجاه العام

 0.17008- 5.73888 1052439 13739- 0.988595 31191- 0.974477 183388 3002 تموز

 0.10088 2.15363 943183 15192 1.010659 44180 1.031640 437949 آب

 0.22771- 1.41518 980028 1129 1.000745 157690- 0.905782 692511 أيلول

 0.10770 1.06980 1013175 23520- 0.988595 101996 1.052664 947073 األولتشرين 

 0.15467 0.78228 940013 24809 1.010659 185858 1.085789 1201634 ثانيالتشرين 

 0.08258 0.52084 758442 1739 1.000745 120254 1.054257 1456196 األولكانون 

 0.09682- 0.21966 391425 22819- 0.988595 172529- 0.919774 1781932 3002ك ث 

 0.00394 0.12003 235898 23545 1.010659 7747 1.003482 1965320 شباط

 0.08151- 0.05473 121502 1610 1.000745 180947- 0.922771 2219881 آذار

 0.03698- 0.05837 144436 28825- 0.988595 91499- 0.964673 2474443 نيسان

 0.05339 0.08857 241702 33218 1.010659 145696 1.048502 2729005 أيار

 0.01424- 0.09839 293548 2410 1.000745 42486- 0.987045 2983566 حزيران

 0.05673 0.09101 294690 42387- 0.988595 183708 1.052632 3238128 تموز

 0.01341- 0.04316 150749 38336 1.010659 46832- 0.987280 3492690 آب

 0.02957 0.00273- 10214- 2867 1.000745 110810 1.029629 3747251 أيلول

 0.07717- 0.01492- 59698- 41438- 0.988595 308821- 0.920829 4001813 األولتشرين 

 0.10060- 0.02021 86034 41721 1.010659 428211- 0.902327 4256375 ثانيالتشرين 

 0.13491 0.08224 370990 4090 1.000745 608588 1.124557 4510937 األولكانون 

 0.00089- 0.09269 441720 59340- 0.988595 4242- 0.999176 4765498 3002ث  ك

 0.05336 0.06261 314311 59714 1.010659 267870 1.049660 5020060 شباط
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 0.02171- 0.00063- 3338- 3842 1.000745 114523- 0.978290 5274622 آذار

 0.05654- 0.03590- 198501- 57231- 0.988595 312642- 0.940714 5529183 نيسان

 0.00093 0.04533- 262170- 58912 1.010659 5402 1.000968 5783745 أيار

 0.03584 0.04471- 269991- 4459 1.000745 216427 1.037491 6038307 حزيران

 0.00264 0.05690- 358064- 67876- 0.988595 16621 1.002833 6292868 تموز

 0.00235- 0.08321- 544826- 63817 1.010659 15415- 0.997459 6547430 آب

 0.00480 0.11000- 748251- 4534 1.000745 32666 1.005392 6801992 أيلول

 0.01832- 0.13140- 927217- 68430- 0.988595 129309- 0.978665 7056554 األولتشرين 

 0.00224 0.14070- 1028641- 67139 1.010659 16350 1.002575 7311115 ثانيالتشرين 

 0.02396- 0.12750- 964644- 4783 1.000745 181297- 0.972555 7565677 األولكانون 

 0.04768- 0.09283- 725948- 76658- 0.988595 372896- 0.946863 7820239 3000ث  ك

 0.04858 0.04442- 358678- 86428 1.010659 392297 1.050278 8074800 شباط

 0.02020 0.01556- 129600- 6234 1.000745 168223 1.020500 8329362 آذار

 0.02368 0.02663- 228577- 97611- 0.988595 203231 1.024611 8583924 نيسان

 0.05247 0.07497- 662583- 92090 1.010659 463719 1.056086 8838485 أيار

 0.05264- 0.13602- 1236799- 5496 1.000745 478615- 0.939121 9093047 حزيران

 0.03558- 0.16551- 1547146- 85171- 0.988595 332599- 0.956891 9347609 تموز

 0.01970- 0.16833- 1616374- 83104 1.010659 189200- 0.976552 9602171 آب

 0.05220 0.15464- 1524248- 6591 1.000745 514546 1.061703 9856732 أيلول

 0.01355- 0.15006- 1517292- 96452- 0.988595 137023- 0.983875 10111294 األولتشرين 

 0.04691- 0.13505- 1399902- 90385 1.010659 486289- 0.946304 10365856 ثانيالتشرين 

 0.01141 0.11321- 1202291- 7107 1.000745 121161 1.012855 10620417 األولكانون 

 0.04950 0.09604- 1044407- 118257- 0.988595 538305 1.055425 10874979 3002ث  ك

 0.00693- 0.09527- 1060363- 106505 1.010659 77152- 0.992418 11129541 شباط

 0.04335- 0.09841- 1120264- 7279 1.000745 493476- 0.951955 11384102 آذار

 0.01007 0.08029- 934418- 123418- 0.988595 117183 1.011075 11638664 نيسان

 0.02556- 0.04413- 524891- 117935 1.010659 304007- 0.973533 11893226 أيار

 0.00608 0.00176- 21345- 9089 1.000745 73869 1.006087 12147788 حزيران

 0.04287 0.02784 345329 151451- 0.988595 531712 1.042212 12402349 تموز

 0.00697- 0.03634 459985 138872 1.010659 88257- 0.993342 12656911 آب
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 0.00039- 0.03152 406979 9919 1.000745 4971- 0.999627 12911473 أيلول

 0.00416- 0.03498 460515 154785- 0.988595 54830- 0.995930 13166034 األولتشرين 

 0.05683- 0.05869 787602 143316 1.010659 762682- 0.946857 13420596 ثانيالتشرين 

 0.03519 0.08969 1226478 11460 1.000745 481216 1.032268 13675158 األولكانون 

 0.06171 0.10430 1452861 185242- 0.988595 859637 1.056565 13929719 3002 ث ك

 0.04041- 0.09948 1411096 160121 1.010659 573201- 0.963619 14184281 شباط

 0.02533- 0.08994 1298615 11452 1.000745 365768- 0.976775 14438843 آذار

 0.02904 0.10254 1506707 189629- 0.988595 426727 1.026653 14693405 نيسان

 0.06356- 0.13255 1981416 170324 1.010659 950025- 0.944442 14947966 أيار

 0.05730 0.13671 2078291 13523 1.000745 871099 1.050369 15202528 حزيران

               -0.10739 
 اإلحصائٍح نهتطثٍقاخ Statistica)و ) Eviews)انًصذر : يٍ إعذاد انثاحج تاالستُاد نهثٍاَاخ انًستخرجح يٍ َظايً )  

 
 
 

 )أ(
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 (1شكم )

 يكىَاخ انسهسهح انسيٍُح إلجًانً انىدائع 

 ( .1انىاردج فً انجذول )انًصذر : يٍ إعذاد انثاحج تاالستُاد نهثٍاَاخ 
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 االئتمان النقدي في مصرف الرافدين -المبحث الثاني 
يعد االئتمان الوجو اآلخر لمطمب عمى السيولة في المصـرف ، فـإذا كانـت السـحوبات مـن الودائـع تمثـل السـبب األول الحتفـاظ 

لمصـــرف لمســـيولة ، فالمصـــرف وان كـــان المصــرف باألرصـــدة النقديـــة فـــان الطمـــب عمـــى االئتمـــان يعــد الســـبب الثـــاني لحاجـــة ا
يستطيع أن يرفض طمبـات القـروض والسـمف والتسـييالت المقدمـة إليـو أو أن يخفضـيا إال انـو سـيفوت عميـو بـذلك فرصـا كبيـرة 
لتحقيق الربح وبالتالي سيقتصر نشاطو االئتماني عمى منح االئتمان التعيـدي والـذي ال يحتـاج إلـى سـيولة نقديـة كبيـرة ، إذ انـو 

 يتعدى كونو تعيدا من المصرف بالسداد بداًل من الزبون في حالة تمكؤ األخير في الوفـاء بالتزاماتـو تجـاه جيـة معينـة ، كمـا ال
انو لن يغطي وحده تكاليف منحو إضافة إلى تكاليف تعبئة المدخرات وان استطاع فانو لن يحقق األرباح المرجوة من كل ىـذه 

وقـد  ف سيضطر لالحتفاظ بودائع الجميور دون االستفادة منيا فـي نشـاط ائتمـاني مـربح .األنشطة ىذا عالوة عمى أن المصر 
الحظ الباحث أن نسبة االئتمان التعيدي غير المسدد إلى إجمالي ما منح مـن ىـذا االئتمـان خـالل المـدة التـي شـممتيا الدراسـة 

ســبة العظمــى منيــا عمــى التســييالت بالحســاب تكــاد تكــون معدومــة . أمــا فــي مــا يخــص التســييالت المصــرفية فقــد انصــبت الن
( وعميو سيقتصر البحث فـي دراسـتو 1الجاري المدين بسبب رغبة الزبائن بالحصول عمى ىذا النوع من التسييالت دون غيره )

حـة الحتياجات السيولة بغية تغطية لالئتمان الممنوح عمى تحميل القروض والسمف والتسييالت بالحساب الجاري المـدين الممنو 
 خالل المدة التي شممتيا الدراسة وذلك لألسباب اآلتية :

 إن ىذه األنواع من االئتمان تمثل الغالبية العظمى من االئتمان الممنوح خالل ىذه المدة. -1
ي فيـ إنيا األنواع الرئيسة من االئتمان التي تحتاج إلى توفير سيولة نقدية عنـد منحيـا أمـا بقيـة األنـواع كاالئتمـان التعيـدي -2

 نادرًا ما تحتاج إلى توفير سيولة نقدية عند منحيا وحتى تسديدىا. 
وقـد ارتفعــت القــروض والســمف والتســييالت بالحسـاب الجــاري المــدين )المكشــوف( الممنوحــة مـن مصــرف الرافــدين خــالل المــدة 

الثمائـة وخمسـة وثالثـين ( دينـار )مئـة واثنـين وسـبعون مميـارًا وث172.335.268.422التي شممتيا الدراسة بشـكل مطـرد مـن )
( 775.519.959.238إلـى ) 2003مميونًا ومئتين وثمان وستين ألفًا وأربعمائة واثنين وعشرين دينارًا( فـي نيايـة شـير تمـوز 

دينـار )سـبعمائة وخمســة وسـبعين مميــارًا وخمسـمائة وتســعة عشـر مميونـًا وتســعمائة وتسـعة وخمســين ألفـًا ومئتــين وثمـان وثالثــين 
 : ويعود السبب في ذلك إلى 2008نياية شير حزيران  دينارًا( في

عدم قدرة المصرف عمى استثمار كل الفوائض النقدية المتوافرة لديو مع ضعف واضـح فـي النشـاط التسـويقي حيـث لـم يـزد  -1
ــــخ ةالممنوحـــحجـــم القـــروض  ــــالل المـــــ ــــدة التــــ إجمـــالي القـــروض % ( مـــن 60ي شـــممتيا الدراســـة فـــي أفضـــل األحـــوال عمـــى )ــــ

 ( .2المطموبة )
 

 .شعبة التسييالت المصرفية لمفروع داخل بغداد / قسم االئتمان في اإلدارة العامة لمصرف الرافدين (1)
 شعبة القروض / قسم االئتمان في اإلدارة العامة لمصرف الرافدين (2)
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بموجـودات سـائمة أكثـر ممـا يحتـاج األمـر الـذي عدم وجود آلية لتحديد االحتياجـات الفعميـة لمسـيولة ممـا يضـطره لالحتفـاظ  -2
 اثر سمبا في قدرتو عمى منح االئتمان .

وجود منافذ استثمارية منخفضة المخاطرة ومرتفعـة العائـد وفرىـا البنـك المركـزي ضـمن سياسـاتو النقديـة المتصـاص السـيولة -3
 مع تراجع كبير في النشاط االقتصادي خالل لممدة نفسيا . 

 ا اثر سمبا في الموارد المتاحة لمنح االئتمان .ـــــــمم 2007الل آب ـــــــي خـــــــي القانونــــــــة االحتياطادـــــــزي -4
( خـط االتجـاه العــام لمسمسـمة الزمنيـة لالئتمـان النقــدي خـالل المـدة التـي شــمميا البحـث والتـي تـم اســتخراجيا 2ويظيـر الجـدول )

حصــائية وباالعتمــاد عمــى معادلــة االنحــدار الخطــي المشــار إلييــا آنفــا ، كمــا اظيــر نظــام لمتطبيقــات اإل Statistica)بنظــام )
((Eviews ( لمتطبيقــات اإلحصــائية قيمــةaكا )( ( . أمــا قيمــة )5202.736نــتb فكانــت )(وعنــد تعــويض 10139.04 ، )

ي العينــة كمــا فــي السمســمة الزمنيــة ( باألشــير ابتــداء مــن الشــير األول فــxىــذه القــيم بمعادلــة االنحــدار الخطــي وتعــويض قــيم )
إلجمـــالي الودائـــع نحصـــل عمـــى خـــط اتجـــاه عـــام مميـــد يمكننـــا مـــن التنبـــؤ بمـــا ســـيكون عميـــو رصـــيد االئتمـــان النقـــدي مســـتقبال 

( 61والـذي يأخـذ تسمسـل الـرقم ) 2008ابتـداء مـن شـير تمـوز  2008باحتساب القيم المتسمسمة لألشير التالية لشير حزيـران 
ســيا التــي اعتمــدت فــي فصــل التغيــرات عــن بعضــيا لمسمســمة الزمنيــة إلجمــالي الودائــع يمكننــا اســتخراج التغيــرات وبالطريقــة نف

الدورية والموسمية والعشوائية لمسمسمة الزمنية لالئتمان النقدي ، وحيث أن زيادة الطمب عمى االئتمان النقدي يـؤدي إلـى ازديـاد 
القيم الموجبة عن عجز في السيولة والسـالبة عـن فـائض فييـا ولكـي يـتم الـتخمص  احتياجات السيولة فانو وبعكس الودائع تعبر

من ىذا التناقض تم ضرب التغيرات الدوريـة والموسـمية والعشـوائية لمسمسـمة الزمنيـة لالئتمـان النقـدي ونسـب كـل منيـا إلـى خـط 
. ويتضـح  مـع مـدلوالت السمسـمة الزمنيـة لمودائـع ( لكي تتوحـد مـدلوالتيا1-( بالعدد )2االتجاه العام ليذا االئتمان في الجدول )

( إن مجموع نسب التغيرات العشوائية إلـى خـط االتجـاه العـام لمسمسـمة الزمنيـة لمودائـع خـالل المـدة التـي شـممتيا 2من الجدول )
تنبئيــة ( . وىــذا يعنـي أن عمــى المصــرف أن يحـتفظ بمــا يعــادل حاصـل ضــرب ىــذه النسـبة  بــالقيم ال-0.29289الدراسـة بمــغ )

لخط االتجاه العام لالئتمان النقدي شـيريا عمـى شـكل احتياطيـات ثانويـة واسـتثمارات قصـيرة األجـل موزعـة عمـى آمـاد اسـتحقاق 
مختمفـة لتغطيـة االحتياجــات المتوقعـة الناتجــة عـن التغيــرات العشـوائية لمسمســمة الزمنيـة لالئتمــان النقـدي . أمــا التغيـرات الدوريــة 

( 2بـــؤ بحجـــم ونوعيـــة كـــل منيمـــا والتعامـــل معـــو بـــذات الطـــرق التـــي تـــم شـــرحيا آنفـــا وباالســـتعانة بالشـــكل )والموســـمية فيـــتم التن
وال بد من اإلشارة ىنا إلى انـو وعمـى غـرار القـيم التنبئيـة لمجمـوع الودائـع فانـو ال يمكـن اخـذ القـيم المتوقعـة لمـا ( . 2والجدول )

قبال أساسا لمتنبؤ بيذه السمسمة لمدة طويمـة ولألسـباب نفسـيا التـي تـم اإلشـارة ستكون عميو السمسمة الزمنية لالئتمان النقدي مست
 إلييا عند دراسة السمسمة الزمنية لمودائع في مصرف الرافدين ، األمر الذي يوجب تحديث السمسمة بشكل مستمر .
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 (2جدول )
الموسمية والعشوائية ليا ونسب تغيراتيا العشوائية والدورية إلى مكونات السمسمة الزمنية لالئتمان النقدي وتأثيرات عوامل التغيرات 

 بالماليين30/6/2008لغاية  31/7/2003خط االتجاه العام فييا من 

 األشير

خط االتجاه 
العام 

لالئتمان 
 النقدي

تأثير عامل 
التغيرات 
 العشوائية

التغيرات 
 العشوائية

تأثير عامل 
التغيرات 
 الموسمية

التغيرات 
 الموسمية

التغيرات 
 الدورية

التغيرات 
الدورية إلى 
خط االتجاه 

 العام

التغيرات 
العشوائية 
إلى خط 
االتجاه 

 العام
 0.29023- 10.55178- 161883- 437- 1.002542 4453- 1.026522 15342 0222تموز 

 0.09271- 6.20271- 158050- 768- 1.004278 2362- 1.013268 25481 آب

 0.46330 3.52968- 125727- 1230 0.99318 16503 0.915622 35620 أيلول

 0.79764 2.04309- 93490- 444- 1.002542 36499 0.827674 45759 تشريه األول

 2.26752- 7.59187- 424370- 1500- 1.004278 126750- 1.562661 55898 تشريه الثاوي

 0.91588 0.10832- 7153- 924 0.99318 60482 0.689961 66037 كاوون األول

 0.19038 1.00194- 76324- 422- 1.002542 14502 0.919913 76176 0222ك ث 

 0.43204 0.35554- 30689- 654- 1.004278 37292 0.804686 86315 شباط

 0.20720 0.83397- 80440- 1361 0.99318 19985 0.908419 96454 آذار

 1.39287- 4.02385- 428915- 979- 1.002542 148470- 1.624904 106593 ويسان

 0.57548 0.39680 46320 584- 1.004278 67177 0.670996 116732 أيار

 0.15689 0.02951- 3744- 1041 0.99318 19905 0.883915 126871 حسيران

 0.00711 0.06090- 8344- 370- 1.002542 974 0.993372 137010 تموز

 0.00157 0.00511- 752- 628- 1.004278 232 0.998433 147149 آب

 0.01070- 0.06812 10714 1002 0.99318 1683- 1.011667 157288 أيلول

 0.01515- 0.10981 18385 371- 1.002542 2537- 1.017664 167427 تشريه األول

 0.02345 0.25522 45319 579- 1.004278 4164 0.970258 177566 تشريه الثاوي

 0.02512- 0.23583 44267 959 0.99318 4715- 1.034934 187705 كاوون األول

 0.01396 0.35794 70816 328- 1.002542 2761 0.979119 197844 0222ك ث 

 0.01523 0.40138 83481 542- 1.004278 3167 0.975693 207984 شباط

 0.00493- 0.40779 88948 886 0.99318 1075- 1.008407 218123 آذار
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 0.00078 0.43166 98532 329- 1.002542 178 0.998632 228262 ويسان

 0.00750 0.46314 110413 550- 1.004278 1788 0.986353 238401 أيار

 0.00228- 0.46823 116374 910 0.99318 568- 1.004302 248540 حسيران

 0.01344 0.49720 128614 338- 1.002542 3476 0.974565 258679 تموز

 0.00765 0.47103 126621 612- 1.004278 2056 0.985889 268818 آب

 0.03535 0.51616 143985 1001 0.99318 9862 0.93666 278957 أيلول

 0.04256- 0.31851 92079 467- 1.002542 12303- 1.071555 289096 تشريه األول

 0.00696- 0.37322 111681 787- 1.004278 2083- 1.01141 299235 تشريه الثاوي

 0.00380 0.40526 125378 1280 0.99318 1175 0.993736 309374 كاوون األول

 0.00744- 0.37962 121294 495- 1.002542 2376- 1.012314 319513 0220ك ث 

 0.00282- 0.39825 131285 837- 1.004278 930- 1.004752 329652 شباط

 0.00369- 0.42475 144326 1343 0.99318 1254- 1.006453 339791 آذار

 0.00109 0.44097 154308 496- 1.002542 380 0.998059 349930 ويسان

 0.00380 0.46147 166160 828- 1.004278 1367 0.993017 360069 أيار

 0.00122- 0.47475 175756 1341 0.99318 452- 1.00232 370208 حسيران

 0.00627 0.49443 188056 492- 1.002542 2386 0.98786 380347 تموز

 0.02078- 0.44623 174246 883- 1.004278 8116- 1.040758 390486 آب

 0.04958 0.59345 237752 1263 0.99318 19863 0.902567 400625 أيلول

 0.03959 0.52373 215129 536- 1.002542 16261 0.928562 410764 تشريه األول

 0.01898- 0.34961 147151 1127- 1.004278 7988- 1.031125 420903 تشريه الثاوي

 0.03647- 0.26097 112489 2094 0.99318 15721- 1.054359 431042 كاوون األول

 0.10649 0.44919 198174 733- 1.002542 46979 0.860277 441181 0222ك ث 

 0.03984 0.17998 81229 1646- 1.004278 17979 0.955543 451320 شباط

 0.03732- 0.11837- 54621- 3449 0.99318 17222- 1.035502 461460 آذار

 0.00822- 0.23199- 109406- 1460- 1.002542 3875- 1.006777 471599 ويسان

 0.08687- 0.49374- 237853- 2875- 1.004278 41850- 1.066112 481738 أيار

 0.02271- 0.36666- 180350- 4571 0.99318 11170- 1.017068 491877 حسيران

 0.01624 0.30981- 155527- 1684- 1.002542 8153 0.98787 502016 تموز

 0.00812- 0.34152- 174912- 2897- 1.004278 4161- 1.006156 512155 آب

 0.00857- 0.29381- 153457- 4641 0.99318 4476- 1.006667 522294 أيلول
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 0.01918 0.24450- 130181- 1702- 1.002542 10211 0.985013 532433 تشريه األول

 0.00958- 0.28731- 155887- 2941- 1.004278 5199- 1.007589 542572 تشريه الثاوي

 0.02715- 0.26782- 148028- 4741 0.99318 15008- 1.022219 552711 كاوون األول

 0.01386 0.17872- 100595- 1698- 1.002542 7802 0.988481 562850 0222ك ث 

 0.03053 0.12308- 70521- 2804- 1.004278 17492 0.974113 572989 شباط

 0.01982- 0.18453- 107602- 4696 0.99318 11560- 1.017194 583128 آذار

 0.01850 0.13535- 80301- 1731- 1.002542 10974 0.984182 593267 ويسان

 0.05009 0.09621- 58054- 2934- 1.004278 30225 0.957961 603406 أيار

 0.08577- 0.34109- 209275- 5325 0.99318 52625- 1.072798 613545 حسيران

               -0.29289 

 اإلحصائٍح . نهتطثٍقاخ            Statistica)و ) Eviews)انًصذر : يٍ إعذاد انثاحج تاالستُاد نهثٍاَاخ انًستخرجح يٍ َظايً )
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 )ج(  

 

 (2شكل )
 مكونات السمسمة الزمنية لالئتمان النقدي 

 ( .2المصدر : من إعداد الباحث باالستناد لمبيانات الواردة في الجدول )
 

 موقف السيولة في مصرف الرافدين  -المبحث الثالث 
 ىما :تعممنا من المبحثين السابقين أن ىناك عاممين رئيسين يؤثران في احتياجات السيولة 

 اإليداعات والسحوبات من الودائع المختمفة . -1
 الطمب عمى االئتمان النقدي . -2

وبما أن رصيد الودائع في مصرف الرافدين ىو في ازدياد مما يعني أن اإليداعات اكبر من السحوبات كما أن المصـرف يقـوم 
المكشوف( وان مجموع ىـذه الفقـرات ىـي بمنح االئتمان النقدي عمى شكل قروض وسمف وتسييالت بالحساب الجاري المدين )

األخــرى فــي ازديــاد ، وعميــو فــإذا أردنــا أن نصــل إلــى قاعــدة الســيولة فمــا عمينــا نظريــا إال أن نطــرح خــط االتجــاه العــام لالئتمــان 
ىنـاك  النقدي من خط االتجاه العام لمودائع لكل شير من األشير التي شممتيا الدراسة . ويكون ىذا الكالم صحيحا لو لم تكن

مصادر أخرى لمسيولة غير الودائع يمكن استثمارىا كالتأمينات والمقبوضات المتسممة لقاء الخدمات المصرفية المقدمة ، وىـي 
 أرصدة يمكن استخداميا في تغطية جزء من احتياجات السيولة ، وتشمل :

مـدة طويمـة العتمـادات لـم يـتم تنفيـذىا بسـبب التأمينات لقاء االعتمادات المستندية الصادرة ، وجميا مبالغ تم إيـداعيا قبـل  -1
ظروف الحصار ولم يراجع أصحابيا لتسمميا عقب انقضاء مدة االعتمادات والجـدير بالـذكر أن مصـرف الرافـدين لـم يقـم 

 بفتح أي اعتماد مستندي خالل المدة التي شممتيا الدراسة
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المتسممة عن قيام المصرف بضـمان التزامـات زبائنـو بالـدفع اآلجـل التأمينات لقاء التزامات الدفع اآلجل وتشمل التأمينات  -2
 ( .1إلى الغير والناجمة عن عمميات استيراد البضائع والخدمات وكذلك عن تنفيذ التعيدات والمشاريع )

ع اآلمنــة التأمينــات لقــاء الخــزائن المــؤجرة ، وتشــمل التأمينــات المســتوفاة مــن الزبــائن عنــد قيــاميم باســتئجار صــناديق اإليــدا -3
((Save deposit box (2. ) 

التأمينــات المســتوفاة عــن قيــام المصــرف بإصــدار خطابــات ضــمان لمزبــائن غيــر الممنــوحين تســييالت بخطابــات الضــمان  -4
( مميــون دينــار 75%( بصــالحية مــدير الفــرع وبمــا ال يزيــد عمــى )15%( مــن قيمتيــا أو بنســبة )110الصــادرة وبنســبة )

 ( .3الدخول في مناقصة )شرط أن يكون الغرض منيا 
وىــذه األرصــدة تبقــى متــوافرة فــي حســاب )تأمينــات مســتممة ومقبوضــات لقــاء العمميــات المصــرفية( خــالل مــدة تقــديم الخــدمات 
المرتبطة بيـا ولحـين قيـام الزبـائن باسـترجاعيا بعـد انتفـاء الحاجـة إلييـا ، وىـي تمثـل صـافي أرصـدة ىـذه الخـدمات ، أي الفـرق 

المقبوضات المستوفاة من عدد من الزبائن الحاصـمين عمـى ىـذه الخـدمات والتأمينـات والمقبوضـات المعـادة إلـى بين التأمينات و 
زبــائن آخــرين ســبق أن قــدمت ليــم ىــذه الخــدمات وبالتــالي يمكــن اســتخدام الرصــيد المتــوافر فــي ىــذا الحســاب لتغطيــة جــزء مــن 

ىناك فقـرات غيـر الودائـع التـي يمكـن إضـافتيا إلـى مصـادر السـيولة احتياجات السيولة مادام ذلك الرصيد في تزايد . وكما أن 
فــان ىنــاك فقــرات غيــر االئتمــان النقــدي ينبغــي طرحيــا مــن الســيولة المتــوافرة لموصــول إلــى قاعــدة ىــذه الســيولة فــي مصــرف 

 ممتيا الدراسة وىذه الفقرات ىي :الرافدين خالل المدة التي ش
العجــز النــاتج مــن حاصــل جمــع احتياجــات الســيولة الدوريــة والموســمية والعشــوائية والــذي يظيــر فــي بعــض األشــير التــي  -1

شممتيا الدراسة ، فما دامت اإلشارات السالبة ليذه التغيرات في كـل مـن الودائـع واالئتمـان النقـدي تـدل عمـى عجـز فـي السـيولة 
معيا سيظير لنا إن كـان ىنـاك فـائض أو عجـز فـي إجمـالي ىـذه التغيـرات ومـا دام فان حاصل ج، بعد أن تم توحيد مدلوالتيا 

 .الفائض في ىذه التغيرات مجتمعة
يعني أن المصرف قد قام بتغطية االحتياجات الناشـئة عنيـا مـن ىـذا الفـائض وان ىنـاك رصـيدًا إضـافيًا ينبغـي اسـتثماره )ألقـل 

الذي سببو آخذا بنظر االعتبـار تغطيـة العجـز الناشـ  عـن تغيـر مـا مـن  وحسب نوع التغير من شير( أو )من شير إلى سنة(
 فوائض أخرى لتماثل مدة استثمار  التغير الذي يناظره إن وجد قبل تغطيتو أو تغطية المتبقي منو من الفائض الحاصل في

 
 

 

 . 115صفحة  –النظام المحاسبي الموحد لممصارف وشركات التامين  (1)
 لمصرفية /  شعبة العمميات المصرفية / مصرف الرافدين . جدول أسعار العمميات ا (2)
شــعبة التســييالت المصــرفية لمفــروع داخــل بغــداد / قســم االئتمــان وشــعبة العمميــات المصــرفية / قســم الدراســات والعمميــات  (3)

 المصرفية / صالحيات مدراء الفروع .
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التغيـرات البـد مـن تـوفيره مـن رصـيد  العجـز فـي إجمـالي ىـذهالتغيرات فان  الفائض مع مدة احتياج السيولة لكل نوع من أنواع 
السيولة المتبقية والناتجة من طرح خط االتجـاه العـام لالئتمـان النقـدي مـن خـط االتجـاه العـام لمودائـع خـالل الشـير الـذي حـدث 

 فيو ذلك العجز .
نســبة االحتيــاطي القــانوني المفروضــة مــن البنــك المركــزي العراقــي عمــى الودائــع لــدى المصــارف المجــازة بممارســة العمــل  -2

المصرفي في العراق بما فييا مصرف الرافدين وينتج منيـا كمـا أسـمفنا حسـاب مجمـد لـدى البنـك المركـزي ال يسـتحق المصـرف 
 عميو أي فائدة وال يمكنو السحب منو .       

%( مــن إجمــالي الودائــع تــودع فــي 20وقــد بقيــت نســبة ىــذا االحتيــاطي ثابتــة منــذ بدايــة المــدة التــي شــممتيا الدراســة ، وكانــت )
 %( مــن إجمــالي الودائــع يحــتفظ بيــا المصــرف فــي خزائنــو لغايــة )آب5حســاب االحتيــاطي القــانوني لــدى البنــك المركــزي و )

%( فيما استمرت عمى الودائـع األخـرى كمـا ىـي . وبأخـذ 75الحكومية إلى ) ( ، حيث ازدادت ىذه النسبة عمى الودائع2007
 ىذه الفقرات الثالث بنظر االعتبار يمكن استخراج قاعدة السيولة من خالل المعادلة اآلتية :

لعـام خـط االتجـاه ا  -قاعدة السيولة = خط االتجاه العام لمودائع + تأمينات مسـتممة ومقبوضـات لقـال العمميـات المصـرفية
  العجز الناتج من حاصل جمع التغيرات الدورية والموسمية والعشوائية إن وجد –االحتياطيات القانونية  –لالئتمان النقدي 
( وفيو 3وكما يظيره الجدول )،  30/6/2008لغاية  31/7/2003من  ( قاعدة السيولة في مصرف الرافدين3ويبين الشكل )

أن قاعــدة السـيولة كانــت فـي ارتفــاع مســتمر نتيجـة الرتفــاع أرصـدة الودائــع خــالل المـدة التــي شـممتيا الدراســة ومحدوديــة  يظيـر
تـأثير التغيــرات الدوريــة والموســمية والعشــوائية فــي الســيولة فــي مصـرف الرافــدين خــالل ىــذه المــدة ومــن خــالل معادلــة االنحــدار 

( ، وبعــد اســتبعاد القيمــة األولــى )كونيــا شــاذة عــن بقيــة القــيم وتقــع فــي بــدايتيا( Eviewsالخطــي التــي تــم اســتخراجيا بنظــام )
( ، وبتعـويض ىـاتين القيمتـين بيـذه المعادلـة ابتـداء 118959.8تسـاوي ) b)( وقيمـة )928844.2( تسـاوي )aظيرت قيمـة )

أن تكون عميو قاعدة السيولة في  ( يتم التنبؤ بما يمكن60( فيو بالعدد )X( الذي يستعاض عن قيمة )2008من شير )تموز 
مصرف الرافدين مستقبال. ومن خالل النتائج التي أفرزتيا ىذه المعادلة فانو يتوقع لقاعدة السيولة أن تسـتمر باالزديـاد وبـالرغم 

د بشـكل مـن أن قاعـدة السـيولة ابتـدأت سمسـمتيا الزمنيـة بقيمـة سـالبة إال أنيـا سـرعان مـا تحولـت لتكـون بالموجـب وأخـذت بالتزايـ
( مميون دينار )سبعة تريميونات وستمائة وستة وثمانين مميـارًا وثمانمائـة وسـتة 7686826مستمر وبمعدالت كبيرة لتصل إلى )

%( مـن إجمـالي الودائـع خـالل 42، وىـو مبمـغ يمثـل نسـبة تزيـد عمـى ) 2008وعشرين مميون دينـار( فـي نيايـة شـير حزيـران 
والذي سببو فييا قرار البنك المركزي العراقي برفع نسبة االحتياطيـات القانونيـة خـالل )آب ذلك الشير بالرغم من األثر السمبي 

( والذي تجاوزه المصرف سـريعا لتعـود قاعـدة السـيولة فيـو إلـى مسـتوياتيا السـابقة مسـتفيدا مـن 3( والواضح في الشكل )2007
داعات . وىـذه القاعـدة تمثـل مـا يمكـن لممصـرف اسـتخدامو ارتفاع مستوى الدخل القومي والذي رافقتو زيادة كبيرة فـي حجـم اإليـ

من الموارد المالية المتاحة لو فـي ائتمانـات واسـتثمارات طويمـة األجـل )تزيـد عمـى السـنة( مـع مـا يمكـن أن يعـود عميـو ذلـك مـن 
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تحقاق واعتمـــاد أربـــاح اكبـــر دون إغفـــال اســـتخدام سياســـات التنويـــع الكـــفء فـــي ىـــاتين المحفظتـــين بمـــا فييـــا تنويـــع آجـــال االســـ
 ئتمان واالستثمار طويمي األجل .ضوابط صارمة لتحجيم المخاطر التي ترافق اال

 

 (3جدول )
أرصدة الفقرات المؤثرة في تحديد قاعدة السيولة واالستثمارات طويمة األجل داخل وخارج العراق في مصرف الرافدين لممدة من 

 بالماليين 30/6/2008لغاية  31/7/2003
 

 األشهر
االتجاِ  خط

 انعاو نهىدائع

خط 

االتجاِ 

انعاو 

نالئتًاٌ 

 انُقذي

تأيٍُاخ 

يستهًح 

ويقثىضاخ 

نقاء 

انعًهٍاخ 

 انًصرفٍح

االحتٍاطً 

 انقاَىًَ

حاصم جًع 

تغٍراخ 

انسهسهتٍٍ 

انسيٍُتٍٍ 

نهىدائع 

واالئتًاٌ 

 انُقذي

 قاعذج انسٍىنح

 15342 183388 0222تموز 

 

2407 191182 840736 -20729 

 25481 437949 آب

 

3980 191182 841374 225267 

 35620 692511 أيلول

 

3956 147322 715473 513525 

 45759 947073 تشريه األول

 

3946 147322 1034216 757938 

 55898 1201634 تشريه الثاوي

 

4027 147322 598060 1002441 

 66037 1456196 كاوون األول

 

3912 436156 934688 957916 

 76176 1781932 0222كاوون الثاوي 

 

3935 435069 133833 1274622 

 86315 1965320 شباط

 

3903 375220 273138 1507688 

 96454 2219881 آذار

 

3908 

   

658510 -116929 1351895 

 106593 2474443 ويسان

 

4024 1171570 -554252 646052 

 116732 2729005 أيار

 

4360 125480 533529 2491152 
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 126871 2983566 حسيران

 

4386 65201 270673 2795880 

 137010 3238128 تموز

 

4424 928037 428271 2177505 

 147149 3492690 آب

 

4334 565368 141104 2784506 

 157288 3747251 أيلول

 

4354 639463 113496 2954855 

 167427 4001813 تشريه األول

 

4341 1687110 -394478 1757139 

 177566 4256375 تشريه الثاوي

 

4324 1687110 -251552 2144470 

 187705 4510937 كاوون األول

 

4440 785607 1024180 3542064 

 197844 4765498 0222كاوون الثاوي 

 

4417 562197 451387 4009874 

 207984 5020060 شباط

 

4482 486039 728003 4330519 

 218123 5274622 آذار

 

4819 498304 -25261 4537753 

 228262 5529183 ويسان

 

4585 956904 -469993 3878609 

 238401 5783745 أيار

 

4453 1069126 -86206 4394465 

 248540 6038307 حسيران

 

4561 2018319 67612 3776009 

 258679 6292868 تموز

 

4521 2052930 -277566 3708215 

 268818 6547430 آب

 

4461 2111508 -368358 3803208 

 278957 6801992 أيلول

 

4406 2113711 -556202 3857528 

 289096 7056554 تشريه األول

 

4487 2128785 -1045649 3597511 

 299235 7311115 تشريه الثاوي

 

4709 2086077 -836341 4094172 

 309374 7565677 كاوون األول

 

4881 2191080 -1013324 4056780 
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 319513 7820239 0220كاوون الثاوي 

 

4958 2200741 -1057080 4247863 

 329652 8074800 شباط

 

5362 2288780 249564 5461731 

 339791 8329362 آذار

 

5539 2684700 189272 5310411 

 349930 8583924 ويسان

 

5412 2573443 31236 5665963 

 360069 8838485 أيار

 

5561 2704718 59924 5779259 

 370208 9093047 حسيران

 

5449 2743096 -1533272 4451919 

 380347 9347609 تموز

 

5667 2326514 -1774966 4871450 

 390486 9602171 آب

 

5762 2295667 -1557222 5364557 

 400625 9856732 أيلول

 

6070 2312070 -744232 6405875 

 410764 10111294 تشريه األول

 

5829 2530053 -1519914 5656392 

 420903 10365856 تشريه الثاوي

 

5865 2265528 -1657771 6027518 

 431042 10620417 كاوون األول

 

6265 2467287 -975161 6753191 

 441181 10874979 0222كاوون الثاوي 

 

6146 
2563294 -379939 7496710 

 451320 11129541 شباط

 

6041 2980978 -933449 6769834 

 461460 11384102 آذار

 

6096 3070466 -1674854 6183420 

 471599 11638664 ويسان

 

6142 3035917 -1055394 7081896 

 481738 11893226 أيار

 

6197 3227817 -993541 7196327 
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 491877 12147788 حسيران

 

6766 3350897 -125336 8186444 

 502016 12402349 تموز

 

6857 3486855 576532 8420336 

 512155 12656911 آب

 

7795 6912131 328632 5240420 

 522294 12911473 أيلول

 

7998 6912131 258634 5485046 

 532433 13166034 تشريه األول

 

7853 6912131 129229 5729324 

 542572 13420596 تشريه الثاوي

 

8669 6912131 4208 5974562 

 552711 13675158 كاوون األول

 

8244 6912131 1560859 6218560 

 562850 13929719 0222كاوون الثاوي 

 

10485 6912131 2032766 6465224 

 572989 14184281 شباط

 

8331 6912131 942183 6707492 

 583128 14438843 آذار

 

8701 6912131 829832 6952285 

 593267 14693405 ويسان

 

9927 6912131 1672747 7197934 

 603406 14947966 أيار

 

9963 6912131 1170951 7442392 

 613545 15202528 حسيران

 

9974 6912131 2706338 7686826 

 

اإلحصــاء والموازنــة الموحــدة فــي مصــرف  المصــدر: مــن إعــداد الباحــث اســتنادا إلــى التقــارير الشــيرية الصــادرة عــن شــعبتي
 لمتطبيقات اإلحصائية  Statistica)و ) Eviews)) الرافدين والنتائج المستخرجة من نظامي
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 (3شكم )

 قاعذج انسٍىنح فً يصرف انرافذٌٍ 

 ( .3نثٍاَاخ انىاردج فً انجذول )انًصذر : يٍ إعذاد انثاحج استُادا إنى ا 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات  -الفصل الرابع  
 االستنتاجات -أوال 

مقاييس إحصائية في تحديد السيولة المصرفية وجمـع البيانـات المتعمقـة بموقـف السـيولة بعد الدراسة المعمقة لموضوع استخدام 
خضــاعيا إلــى مجموعــة مــن المقــاييس اإلحصــائية أمكــن  فــي مصــرف الرافــدين والحســابات المــؤثرة فيــو لمــدة خمــس ســنوات وا 

 الخروج باالستنتاجات اآلتية :
المؤثرة فييا . ويأتي في مقدمة ىذه الفقرات الودائع واالئتمـان النقـدي يتطمب دراسة السيولة المصرفية تحميل كافة الفقرات  -3

والمذين يعدان من أىم مكونـات موجـودات ومطموبـات المصـرف . وقـد يتسـع ىـذا التحميـل ليشـمل فقـرات أخـرى وفقـا لمـدى 
ل إلـى مركـز السـيولة اتساع نشاط المصرف في تعبئة المدخرات واستخداميا واثر ذلك فـي سـيولتو ، وبالتـالي فانـو لموصـو 

في أي مصرف ال بد أوال من تحميل أىم أوجو النشاط المصرفي وأثرىا في سيولتو بما يقدم تصـورًا أكثـر شـموال لمنمـو فـي 
 ابرز مصادر تمويل المصرف واستخداماتيا .

مـن خـالل تحديـد  تعطي المقاييس اإلحصائية بشكل عام مؤشرات لمعدالت النمو في موقـف السـيولة والفقـرات المـؤثرة فيـو -3
نسب انحرافيا عن وسطيا الحسابي واتجاىيـا واالرتبـاط فـي مـا بينيـا إال أن المـزج بـين أسـموبي السالسـل الزمنيـة ومعادلـة 
االنحــدار الخطــي يقــدم أنموذجــا لتحديــد معــدالت النمــو فــي موقــف الســيولة بشــكل واضــح ، كمــا ويســاعد عمــى التنبــؤ بمــا 

المـؤثرة فيـو مسـتقبال اسـتنادا إلـى البيانـات التاريخيـة المتـوافرة ، ويقـوم بفصـل التـأثيرات  سيكون عميـو ىـذا الموقـف والفقـرات
 المختمفة عن بعضيا البعض بما يساعد في معالجتيا كل حسب طبيعتو .
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لــم يعتمــد المصــرف قاعــدة معمومــات تســاعده فــي تحديــد موقــف الســيولة لديــو بــالرغم مــن قيامــو بجمــع بيانــات شــيرية عــن  -1
المختمفة لديو التي تصمح أن تؤدي ذلك الدور إذا مـا تـم تحميميـا ، إذ أنيـا مبوبـة بشـكل جيـد ، وىنـاك التـزام مـن األرصدة 

قبــل الفــروع بتقــديم ىــذه البيانــات فــي مواعيــدىا المحــددة ومتابعتيــا وتوحيــدىا مــن قبــل أكثــر مــن شــعبة فــي اإلدارة العامــة 
 لممصرف .

دارة موجوداتــو ومطموباتــو كمــا لــم يتــوفر لديــو نظــام معمومــات يســاعد مت خــذ لــم يكــن لــدى المصــرف إســتراتيجية واضــحة إل -4
القــرار فيــو عمــى تحديــد الحجــم المناســب مــن األرصــدة فــي كــل مكــون مــن مكونــات الســيولة والفقــرات المــؤثرة فييــا ، األمــر 

 د والمخاطرة .الذي منعو من استغالل الموارد الكبيرة التي أتيحت لو بكفاية وتحقيق الموازنة بين العائ
لم تكـن لـدى المصـرف إدارة متخصصـة تقـوم بتحديـد احتياجاتـو مـن السـيولة والعمـل عمـى توفيرىـا والفـوائض التـي يمتمكيـا  -5

والعمل عمى استثمارىا والتنبؤ بما سيكون عميو موقف ىذه السـيولة فـي المسـتقبل بغيـة التييـؤ لمتعامـل معـو مسـبقا . وكـان 
دارات الفروع ، واعتمد عمـى التقـدير الـذاتي لكـل جيـة فـي مـا يخـص قرار السيولة مشتتا بين القس م المالي وقسم الخزينة وا 

 األعمال والواجبات الممقاة عمى عاتقيا دون وجود المستوى المطموب من التنسيق فيما بينيا .
المركـزي العراقـي فـي أدى الرفع المفـاج  لنسـبة االحتيـاطي القـانوني عمـى ودائـع القطـاع الحكـومي بشـكل كبيـر مـن البنـك  -6

إلى تراجع موقف السيولة في المصرف وبالرغم من أن ىذا الموقف عاد ليتعـافى بسـرعة عجـز  2007شير آب من عام 
 المصرف عن الوفاء بيذه النسبة أكثر من مرة .

 التوصيات -ثانيا 
باحـث أن العمـل بموجبيـا فـي في ضوء ما توصل إليو البحث من استنتاجات أمكن وضع مجموعة من التوصـيات التـي يـرى ال

مصرف الرافدين من شانو أن يؤدي إلى تحسين مستوى أداء إدارة السيولة فيـو مـن خـالل تحديـد احتياجاتـو الحاليـة والمسـتقبمية 
 منيا وكيفية توفير ىذه االحتياجات . ويمكن إجمال ىذه التوصيات بما يأتي :

السالسل الزمنية ومعادلة االنحدار الخطي لتحديد موقف السيولة الفعمـي االستعانة باألساليب اإلحصائية وخاصة أسموبي  -3
لممصرف والتنبؤ بما سيكون عميو في المستقبل ليتمكن في ضوء ذلك من تحديد حجم األرصـدة السـائمة التـي ينبغـي عميـو 

واالسـتخدام األنسـب لكـل  االحتفاظ بيا لتغطية كل نوع من أنواع االحتياجات ، كل حسب طبيعتـو واألرصـدة المتـوافرة فيـو
 منيا .

إنشاء إدارة تعنى بالسيولة في المصـرف تمتمـك الصـالحيات الالزمـة ألداء دورىـا وتـزود بأفضـل المـوارد البشـرية والماديـة   -3
والمعموماتيــة لتــتمكن مــن أداء جميــع الميمــات الممقــاة عمــى عاتقيــا فــي إدارة الموجــودات والمطموبــات الســائمة والقريبــة مــن 

 ة وتحديد احتياجات المصرف من السيولة والعمل عمى توفيرىا وتوزيعيا عمى الفـروع ، كـل حسـب حاجتـو ، والتنبـؤالسيول
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بما سيكون عميو موقف السيولة فـي المسـتقبل لتحديـد خيـارات اسـتثمار الفـائض أو تـوفير العجـز المتوقـع فـي السـيولة قبـل 
  حدوث أي منيما .   

السـمف واالحتياطيـات الثانويـة والودائـع االسـتثمارية لـدى البنـك المركـزي والودائـع قصـيرة توزيع تواريخ اسـتحقاق القـروض و  -1
األجل في الخارج بطريقة تضمن لممصرف اسـتحقاق جـزء محـدد منيـا كـل يـوم عمـل يمكـن اسـتخدامو فـي دعـم السـيولة ، 

قع المصـرف فييـا أن يـزداد السـحب مـن كما ويمكن زيادة نسبة المبالغ المستحقة في ىذه الموجودات في التواريخ التي يتو 
الودائـــع ويرتفـــع الطمـــب عمـــى االئتمـــان النقـــدي ويقمـــل مـــن المبـــالغ التـــي تســـتحق فـــي التـــواريخ التـــي يتوقـــع فييـــا انخفـــاض 

 السحوبات من الودائع والطمب عمى االئتمان النقدي .
لة فــي المصــرف والخــدمات المقدمــة المبــادرة إلــى إصــدار شــيادات إيــداع وقبــوالت مصــرفية بيــدف تنويــع مكونــات الســيو  -4

واالســتفادة مــن العائــد المتحقــق عــن ىــذه الخــدمات ووضــع دراســات لتحديــد آليــة لتســنيد القــروض التــي يقــدميا المصــرف 
وكيفيــة اســتخدام أدوات التحــوط لتخفــيض مخــاطرة الســيولة تضــع األســس إلصــدار مثــل ىــذا األدوات بمــا يجعــل المصــرف 

 حالما يكون ذلك متاح لو قانونا .  عمى استعداد لالستفادة منيا
بنــاء محفظــة اســتثمارية خاصــة بالمصــرف تحتــوي عمــى مجموعــة مــن األوراق الماليــة الصــادرة عــن شــركات ذات جــدارة  -5

ائتمانية عالية تعتمد في إدارتيا عمى سياسـة التنويـع فـي توزيـع المخـاطر وتـواريخ االسـتحقاق ، يمكـن لممصـرف االسـتفادة 
تو مـن خــالل بيـع جــزء مـن الموجــودات التـي اقتــرب موعـد اســتحقاقيا فـي ىــذه المحفظـة أو اســتخداميا منيـا فــي دعـم ســيول

 كضمان لالقتراض من المؤسسات المالية األخرى وحسب الحاجة لتغطية عجز مؤقت في السيولة .
ة الشــراء بــين المصــارف العمــل عمــى إنشــاء ســوق نقديــة ثانويــة يــتم فييــا تبــادل االحتياطيــات الثانويــة وعقــد اتفاقيــات إعــاد -6

قـراض الفـوائض النقديـة التـي تتـوافر لديـو  العاممة في العراق تساعد المصرف فـي الحصـول عمـى السـيولة التـي يحتاجيـا وا 
ولممدة التي يقدرىا وزيادة سيولة االحتياطيات الثانوية التي بحوزتو بحيث يمكنو بيعيا متى شاء في ىذه السـوق باإلضـافة 

 سيحصل عمييا من المصارف األخرى لقاء إدارتو لمسوق . إلى العموالت التي
االىتمام بالنشاط االئتماني النقـدي والتعيـدي عمـى حـد سـواء وزيادتـو بمـا يـؤمن لممصـرف اسـتخدام كامـل الفـوائض النقديـة  -7

لمســتممة لقــاء المتـوافرة لديــو مــن خــالل التوســع فــي مـنح االئتمــان النقــدي وزيــادة ىــذه الفــوائض مـن خــالل زيــادة التأمينــات ا
 التوسع في منح االئتمان التعيدي دون إغفال ضرورة استخدام جميع األساليب العممية المتبعة في تقميل المخاطرة .

سـتراتيجية إدارة األمـوال ونظريـة  -8 االستفادة من الزيادات الكبيرة والمسـتمرة فـي أرصـدة الودائـع باعتمـاد قـانون المتوسـطات وا 
وازنــة بــين أىــداف الربحيــة والســيولة واألمــان ، إذ أن ىــذه األســاليب مجتمعــة يمكــن أن تضــمن الــدخل المتوقــع لتحقيــق الم

لممصرف تحقيق أعمى ربح ممكن وبأكبر درجة من األمان مع االحتفاظ بسيولة مناسبة لتغطية احتياجاتـو منيـا فيـذه ىـي 
 ل تحقيق آخر .الطريقة الوحيدة التي تضمن عدم التضحية بأحد ىذه األىداف الثالثة في سبي
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استخدام المقاييس اإلحصائية في فقرات أخرى غير السيولة المصرفية وصوال إلى تعميم ىذا األسـموب عمـى جميـع فقـرات  -9
الميزانيــة العموميــة وكشــف الــدخل فــي المصــرف ، كــل حســب طبيعتــو والعمــل عمــى تطــوير الطريقــة التــي اقترحيــا البحــث 

لخطيــة وغيرىــا بمــا يزيــد مــن دقــة المعمومــات المســتخرجة منــو باســتخدام نظريــة االحتمــاالت وبحــوث العمميــات كالبرمجــة ا
 ويساعد إدارة المصرف عمى اتخاذ أصوب القرارات .  
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 الموازنة المبنية عمى األداء وأثرىا في كفاءة تخصيص الموارد المالية
 دراسة تطبيقية في أمارة الشارقة

 

Performance Based Budgeting and its Impact on the Efficiency of Financial Resource 
Allocation  

An applied study in the Emirate of Sharjah 
 

 الباحث
فالح حسن عداي الحسيني )*( األستاذ الدكتور  

 المستخمص
واحدة من االدوات الفاعمة التي تدعم  Performance Based Budgetingتعد عممية تطبيق الموازنة المبنية عمى األداء     

اإلنفاق الحكومي وربط ىذا اإلنفاق بمجموعة من مؤشرات االداء  أوجوالحكومية في تخصيص الموارد المالية عمى  القرارات
بيقيا في الجيات المالي واالستراتيجي، وتستند موازنة االداء عمى مجموعة من المبادئ والركائز االساسية والتي تحقق أىداف تط
 الحكومية حيث أنيا تعمل عمى تكامل المنظومة المالية لمحكومة بالتوجيات واالولويات االستراتيجية الحكومية.

ييدف البحث الى قياس أثر تطبيق الموازنة المبنية عمى االداء في  كفاءة تخصيص الموارد الحكومية عمى البرامج واالنشطة    
حكومة الشارقة كونيا حكومة سباقة في تبني وتطبيق موازنة  –طبيق في دولة االمارات العربية المتحدة الت اختيارالحكومية، تم 

( موظف 011االداء )االنشطة والنتائج(، حيث تم أختيار عينة من الموظفين العاممين في حكومة الشارقة، ىذه العينة شممت )
 الستراتيجي واالداري.ومجاالت عمل مختمفة ومنيا المالي وا أداريوبمستويات 

تم تحديد مجموعة من المتغيرات التي تقيس العناصر االساسية لموازنة االداء كمتغيرات مستقمة وتخصيص الموارد المالية     
الغرض، وقد تمثمت الفرضية الرئيسية لمبحث كمتغيرات معتمدة، وقد تم جمع المعمومات من خالل وسيمة أستبيان صممت ليذا

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمموازنة المبنية عمى االداء في كفاءة تخصيص الموارد المالية الحكومية". ال"“في انيا 
توصمت الدراسة الى نتيجة رئيسية مفادىا أن تطبيق الموازنة المبنية عمى األداء سوف يؤدي الى تحقيق الكفاءة في تخصيص   

 في األستدامة المالية وضبط االنفاق. الموارد المالية، ويعزز من قدرة الجيات الحكومية
 الموازنة، موازنة االداء، تخصيص الموارد ،الكفاءة، مؤشرات االداء، المدخالت، المخرجات، النتائج.: الكممات المفتاحية

 

 

  
 حكومة الشارقة –مستشار الدراسات والبحوث )*(   
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Abstract 
The performance-based budgeting process is considered to be one of the effective tools that 
support government capabilities in allocating financial resources to government spending and 
linking government spending to a set of financial and strategic performance indicators. The 
performance budget is based on a set of basic principles and pillars that achieve the objectives of 
their implementation in Governmental departments, and integrates the government's financial 
system with the governmental strategic directions and priorities. 
This research aims to measure the impact of the performance budget implementation on the 
efficiency of government resource allocation on government programs and activities. The 
implementation was chosen in the United Arab Emirates - Sharjah government, being a 
proactive government in adopting and implementing performance budget (activities and results). 
A sample of (100) employees was chosen. The sample includes employees currently employed 
at the government of Sharjah in various fields, such as financial, strategic and administrative. 
A set of variables that measure the basic elements of performance balancing are referred to as 
independent variables, and the allocation of financial resources as approved variables. The data 
was collected through a questionnaire designed for the purpose of allocating government 
financial resources. 
The main conclusion is that the implementation of the performance budget will lead to achieving 
efficiency in the allocation of financial resources, and enhance its ability to maintain and control 
spending. 
Key words :Budget, Performance based Budgeting, Resource Allocation,      
                    Efficiency , key Performance Indicators, Inputs, Outputs , Outcomes. 
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 المقدمة: 
إلى بناء وتطوير منظومة مالية متكاممة ومتقدمة في أدارة مواردىا المالية المتاحة والعمل عمى  الحديثة تسعى الحكومات      

توظيفيا في المجاالت واألولويات االقتصادية واالجتماعية التي تحقق قيمة مضافة لممجتمع، كما تسعى أيضًا الى بناء وتطوير 
بيانات والمعمومات والمؤشرات لمتخذي القرارات وعمى كافة المستويات تقنيات متطورة وذكية من خالل توفير قاعدة واسعة من ال

التنظيمية من خالل التقارير المالية المتنوعة بالشكل الذي يمكنيا من أتخاذ القرارات السميمة في بناء خطط إستراتيجية لتحقيق 
 مة واالستقرار في أدارة الموارد المالية لمحكومة.النمو واالزدىار وتوظيف الثورة التقنية الذكية لخدمة تعزيز الكفاءة واالستدا

وفي ىذا المجال فقد تصدت الوزارات والدوائر المالية في العديد من الدول ألحد أىم الموضوعات االستراتيجية حيوية وىي       
ة التي تمول عممياتيا من الموازنة تطبيق التقنيات الحديثة في إعداد وتنفيذ وتحميل الموازنة المبنية عمى األداء في الجيات الحكومي

العامة لمحكومة، بيدف تحقيق الكفاءة والفاعمية في تخصيص الموارد الحكومية عمى البرامج واالنشطة والمجاالت التي تحقق 
 الغايات االستراتيجية. 

ذ الرؤية االستراتيجية واالقتصادية وفي الوقت الذي تمثل فيو الوزارات والدوائر المالية واحدة من الدعامات األساسية في تنفي    
والمالية لمحكومة ، فيي تعمل عمى تييئة االحتياجات من الموارد المالية بيدف توظيفيا ضمن المجاالت والمشاريع التي تحقق 

رسات أفضل النتائج وفق معايير قياسية لألداء الحكومي المتميز، حيث تعمل عمى بناء نظام مالي متطور وفق المعايير والمما
الدولية المتطورة، يعزز من قدرة الحكومة عمى إدارة مواردىا المالية بكفاءة وفاعمية ويحقق معدالت تنموية متصاعدة، ولعل 
الموازنة المبنية عمى االداء تمثل واحدة من االدوات االستراتيجية التي ُتمكن الحكومات من ربط االنفاق الحكومي بمؤشرات االداء 

يجي لمجية الحكومية وتضمن ليا تخصيص الموارد عمى البرامج واالنشطة بطريقة سميمة وعممية وتعزز من أدوات المالي واالسترات
 الرقابة والتقييم المالي واالستراتيجي عمى أداء الموازنة.

الموازنة المبنية عمى األداء في كفاءة تخصيص الموارد المالية عمى االنشطة  ييدف البحث الحالي الى قياس أثر أستخدام      
الحكومية المتعددة لتحقق من ذلك مجموعة من االىداف ، لعل من أبرزىا ىو تخصيص الموارد عمى االولويات االستراتيجية 

 ييم األداء والرقابة عمى تنفيذ الموازنة.وضمان تحقيق األنضباط المالي وتحقيق األستدامة المالية وتفعيل آليات فاعمة لتق
 

 منيجية البحث والدراسات السابقةالفصل االول: 
الموازنة المبنية عمى األداء وبين كفاءة  استخدامة البحث في عدم أدراك طبيعة العالقة بين م: تكمن مشكمشكمة البحث(: (1.1

تخصيص اي توزيع الموارد المالية عمى البرامج واالنشطة الحكومية بيدف تحقيق النتائج المرغوبة في عممية التنمية االقتصادية 
  واألستدامة المالية.  
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وضوعات االستراتجية الميمة وىي تطبيق تبرز أىمية البحث من خالل التصدي لدراسة وتحميل الحد الم أىمية البحث:(: 1.0(
واستخدام الموازنة المبنية عمى االداء كونيا تمثل أداة كفوءة في تخصيص الموارد المالية لتفادي االسراف واليدر والتبذير في 

يات الحكومية، المال العام والزام الجيات الحكومية في تحقيق الترشيد واألنضباط المالي والمساىمة في تحقيق الرؤية واالولو 
معطيات ونتائج أحدى التجارب الناجحة في ىذا  استعراضالى  باإلضافةوعرض أىم النتائج المتحققة من تطبيق موازنة االداء 

 دولة االمارات العربية المتحدة. –المجال في حكومة الشارقة 
داء في كفاءة تخصيص )توزيع( الموارد ييدف البحث الى قياس أثر تطبيق الموازنة المبنية عمى اال أىداف البحث:(: 2.0(

المالية الحكومية عمى البرامج واالنشطة ومراكز التكمفة في الجيات الحكومية والتي ستحقق الترشيد واالنضباط المالي وتحسين 
 . ستراتيجيةاالجودة وكمية الخدمات والسمع المقدمة لممستفيدين والمتعاممين مع ىذه الجيات ويمكن الحكومة من تحقيق رؤيتيا 

تمثل  أعتمدت الدراسة من أجل تحقيق أىدافيا منيجية البحث الوصفي الميداني التحميمي وقد :مجتمع وعينة البحث(: 3.0(
مجتمع البحث في الموظفين الماليين واالستراتيجيين واالداريين العاممين في الجيات الحكومية في حكومة الشارقة  وىم نحو 

( موظف والذين يساىمون بشكل مباشر أو غير مباشر في عممية أعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عمييا وعمميات تقييم االداء 343)
( موظف لتشكل ىذه العينة 011متحققة في ىذه الجيات، وقد تم اختيار عينة من ىؤالء الموظفين وعددىم )لممخرجات والنتائج ال

%( وقد تم أختيار ىؤالء المختصين بطريقة عشوائية تمثمت في مدراء االدارات الرئيسية والمدراء الماليين ومحممي 11نحو )
الجيات. وقد تم جمع المعمومات منيم من خالل أستمارة أستبيان تشتمل عمى الموازنة ورؤساء االقسام المالية والمحاسبية في ىذه 

 ( سؤال وفق مقياس ليكرت الخماسي. 83نحو  )
يقوم البحث الحالي عمى أختبار فرضية رئيسة مفادىا الفرضية أنو "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  فرضية البحث:(: 4.0(

 لمبنية عمى االداء في كفاءة تخصيص الموارد المالية الحكومية".لمموازنة ا(   0.05)مستوى داللة 
 وينبق عن الفرضية الرئيسة ثالث فرضيات فرعية وىي:

 لمموازنة المبنية عمى    (  0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ال يوجدHO1-1)الفرضية الفرعية األولى:  -
 في النمو.االداء    
 لمموازنة (   0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( HO1-2 )الثانية:الفرضية الفرعية  -

 في الفاعمية.المبنية عمى االداء    
 لمموازنة (   0.05)ال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى داللة( HO1-3 )الفرضية الفرعية الثالثة: -

 في الكفاءة.المبنية عمى االداء    
       النموذج االفتراضي لمدراسة ووصف متغيرات الدراسة، تم تحديد خمس متغيرات مستقمة لقياس العناصر األساسية لمموازنة  -
 المبنية عمى االداء وثالث مؤشرات لقياس كفاءة تخصيص الموارد المالية والشكل التالي يوضح ىذه المتغيرات.   
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 التعريفات األجرائية: (:5.0(

  موازنة األداءPerformance Based Budgeting (PBB): لترجمة الخطط وتحقيق  ىي أداة مالية وأقتصادية
األىداف من خالل التخصيص الكفوء لمموارد عمى البرامج واألنشطة التي تنفذىا الوزارات والدوائر التنفيذية والييئات 
الحكومية األخرى، وذلك لمحصول عمى مخرجات ونتائج تحقق قيمة مضافة لممجتمع بجودة عالية وتكاليف منخفضة، 

ومحددة لكل برنامج/نشاط وتؤكد عمى الربط المتكامل بين اإلنفاق الحكومي  وفي ضوء معايير قياسية واضحة
 (. Amini, Azar and Nayeri, 2019)ومؤشرات األداء.

  البرنامجProgram مجموعة من األنشطة اليادفة )المفيدة( والتي يمكن إدارتيا، وتساىم بشكل مباشر أو غير :
 مباشر في تحقيق مخرجات مميزة وأىداف قصيرة األجل وأىداف إستراتيجية طويمة األجل.

شراث مؤ

موازنت 

 االداء

PBB  

كفاءة 

تخصيص 

الموارد 

 الماليت

خصائص  مواسنت 

 األداء

مبادئ اعداد مواسنت 

 االداء

 وثيقت األداء

التنفيذ والزقابت 

 والتقييم

 النمو

 الفاعليت

 الكفاءة

Ho 

نتائج تطبيق مواسنت 

 االداء

 كفاءة تخصيص الموارد

 مؤشرات موازنة االداء

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
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 المدخالت Inputs)الموارد المتنوعة السمتخدمة لتنفيذ المخرجات : )بشرية، معدات، مباني :(Van den  
Bekerom, Schalk and Torenvlied, 2017.) 

 
 العمميات( األنشطة(Activity (Processes) طبيعة ونوع العمل الذي تقوم بو الوزارة أو الدائرة أو اإلدارة أو القسم :

أو أية وحدة تنظيمية وما ينتج عن ىذا العمل من مخرجات أو نتائج محددة سواء أكانت خدمات غير ممموسة أو منتج 
  .(B, S and W, 2017)إلى المستفيدين خارج ىذه الوحدة التنظيمية. معين

  المخرجاتOutputs:    السمع والخدمات التي تقدميا الجيات الحكومية إلى المستفيدين وتساىم في تحقيق النتائج
 . ,Ogbeiwi)(2017واضحة ومحددة  KPI’s، ويكون ليا مؤشرات اداء  SMARTالمرغوبة وتطبق عمييا معايير 

 عوامل الكمية، النوعية، التكمفة والفترة الزمنية التي تقيس عممية تسميم المخرجات.مؤشرات المخرجات : 
   النتائجOutcomes فيدين وتحقق قيمة مضافة لممجتمع، النتائج المرغوبة التي تحققيا البرامج الحكومية لممست: وىي

    Belcher and Palenberg, 2018)) ستفيدفي تحقيق رضا الموىي تمثل األثر الذي يمكن قياسو 
 ىي عممية التدقيق المنيجي لمنفقات الحالية لتحديد، عمى وجو الخصوص، خيارات لعممية التخفيض، مراجعة اإلنفاق :

حيث تنطوي العممية عمى استعراض ومراجعة البرامج  والخدمات التي تقدميا الحكومة( واالىتمام  بجانب مراجعة 
 )التي تركز عمى خفض تكمفة تقديم الخدمات(.الكفاءة 

 ىي المجاالت الرئيسية التي يتم التركيز عمييا أو ىي البرامج واالنشطة التي تتبناىا اي جية حكومية األولويات :
لتحقيق النتائج المرغوبة من خالل المساىمة المباشرة فييا او االشتراك مع جيات اخرى. واألولويات ىي أىداف 

ة التي تطمح الجية الحكومية الى تحقيقيا وذلك لممساىمة في تحقيق النتائج، وليذه األولويات مؤشرات قياس أستراتيجي
 .(B, S and W, 2017)محدة 

  :الكفاءةEfficiency  
   أنتاج مخرج بأقل تكمفة ممكنة مع المحافظة عمى الجودة بالنظر الى أسعار المدخالت السائدة، تؤكد الكفاءة عمى         
 .(Goshu, Kitaw and Matebu, 2017)االستخدام االمثل لمموارد          
  الفاعميةEffectiveness : 

 درجة نجاح مخرج في تقديم النتائج المرجوة منو ضمن الوقت الزمني المحدد، تؤكد الفاعمية عمى البعد الزمني مع          
 (.Belcher and Palenberg, 2018) المتفق عميياالمحافظة عمى جودة المخرج ضمن المعايير          
   : الجودةQuality  

 الخصائص والمواصفات لخدمة أو سمعة معينة والتي تمبي توقعات ورضا المستفيد منيا وتساىم في تمبية احتياجاتو.          
 :الكميةQuantity  
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 فاعمية التكمفة حجم وكمية المخرجات أو الخدمات التي يتم تقديميا لممستفيدين وفق مؤشرات محددة         
         ssCf vttseffEstsCC: .تحقيق النتائج المرجوة بأقل تكمفة ممكنة 

 
  :أتفاقية األداءPerformance Agreement 

 وثيقة معتمدة من الجية الحكومية ووزارة/ دائرة المالية يتم فييا االتفاق عمى مخرجات البرامج ومؤشرات األداء الخاصة           
  بيا والتي تمتزم الجية الحكومية بموجبيا بتقديم المخرجات لممستفيدين وفق مؤشرات أداء محددة وتمتزم وزارة/ دائرة           
 بتقديم التمويل المالئم وفق المعايير واالسس والضوابط إلعداد الموازنة لمسنة المالية المعنية.المالية           

 ىي عممية منظمة يتم من خالليا توزيع المخصصات المالية عمى بنود البرامج واالنشطة تخصيص الموارد المالية :
ومة من والخدمات لممستفيدين وتمكين الحك ومراكز التكمفة وفق مؤشرات أداء محددة بيدف تمكينيا من تقديم السمع

 تحقيق أىدافو الستراتيجية.
 

 خالصة نتائج دراسات وتجارب عالمية في تطبيق الموازنة المبنية عمى االداء: (:6.0(
 الموازنة المبنية عمى االداء ومنيا دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  فمن خالل تجارب العديد من الدول التي أستخدمت   

OECD العديد من األىداف والمزايا والتي أشارت الييا العديد من الدراسات والبحوث  ومنياحققت  فأنيا (Diamond, 2003:) 
مالية عمى االولويات واالىداف التنموية ومية، حيث يتم تخصيص الموارد التعزز القدرة في التركيز عمى االولويات الحك .0

 الحكومية لتحقيق قيم مضافة لممجتمع وتساىم في تعزيز النتائج المرغوبة.
تحقق تكامل الموازنة مع أطار االنفاق متوسط االجل ويتم ذلك من خالل تحديد سقوف االنفاق لمموازنات والجيات الحكومية  .1

 ت.في ضوء االحتياجات الفعمية وتقديم الخدما
تعمل عمى زيادة كفاءة وفاعمية االنفاق الحكومي حيث تحفز عمى تطوير االنجاز في مؤشرات الكفاءة والفاعمية من خالل  .2

 ترشيد وضبط االنفاق وتحقيق الغايات بوقت قياسي.
نفاق تساىم في تحسين مستوى المخرجات والنتائج حيث تعمل عمى تطوير مستوى جودة العوائد والمنافع الناجمة عن اال .3

 الحكومي وفق مؤشرات اداء المخرجات والنتائج المستيدفة
ربط الموازنة باألداء التشغيمي واالستراتيجي حيث يتم تخصص الموارد المالية لمجيات الحكومية في ضوء األىداف والبرامج  .4

 االستراتيجية والتشغيمية ومستوى التقدم  والتطور في االداء السنوي.
 تساىم في تطوير وتغير نمط واسموب االدارة التنظيمية من النمط التقميدي الى االدارة بالنتائج.  .5
تعمل عمى تعزيز الدور المحوري والريادي لمقيادة االدارية ولممتخذ القرار والمشرع حيث يعمل عمى توفير البنية التشريعية  .6

 الالزمة لمتطبيق واالداء. 
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 وتقويم والرقابة والمسائمة عن االداء.توفر اطار متكامل لقياس  .7
 تطوير ميارات وقدرات الموارد البشرية في مجال الفكر االستراتيجي، والفكر المالي، واالداري، وتحسين االداء. .8

 توفر البيئة التنظيمية المناسبة لتحفيز الموظفين عمى االداء المميز. .01
 

 اإلطار النظري لمبحثالفصل الثاني: 
الى العناصر  باإلضافةالحالي مناقشة وعرض أىم المحاور النظرية لمموازنات الحكومية ومداخل اعدادىا،  يتناول الفصل   

والمكونات االساسية والتي يجب توفرىا في التقنيات أو االساليب الحديثة في اعداد ىذه الموازنات، كم سيتصدى ىذا الفصل الى 
آلية أو خطوات التحول من موازنة البنود وىي الموازنة التقميدية الى الموازنة المبنية عمى االداء والذي يمثل تحديًا استراتيجيًا 

 الى المنيج الحديث في اعداد وتنفيذ الموازنة الحكومية.  التحوليو الحكومات عند تبني أسراتيجية تواج
 

 : (: مفيوم الموازنة العامة2.1)
الموازنة العامة لمحكومة ىي الخطة المالية التقديرية لمسنة يتفق معظم الباحثين والمختصين في مجال المالية العامة عمى أن     

وتعكس حجم اإليرادات تغطي أوجو نشاط الوحدة االقتصادية أو الحكومة لفترة مستقبمية في صورة شاممة ومنسقة  يالقادمة والت
 المتوقع الحصول عمييا وتقديرات مستوى اإلنفاق الحكومي في القطاعات المختمفة وذلك لتحقيق رؤية وأىداف الحكومة

(Sponem & Lambert, 2016). 
الية لخطة كمية تغطي أوجو نشاط الوحدة االقتصادية أو الحكومة لفترة مستقبمية في صورة شاممة والموازنة ىي ترجمة م   

ومنسقة، ويوافق عمييا المسئولون والمنفذون ويرتبطون بيا، وتتخذ ىدفا يتم عمى أساسو متابعة نتائج التنفيذ الفعمي والرقابة عمييا، 
 .(Oktavia, 2017معالجة االنحرافات وتحقيق الكفاءة القصوى.  )وتمكن اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ل

وىي أداة ووسيمة عممية لتنفيذ االستراتيجيات والخطط الموضوعة لفترة زمنية محددة، وتسعى لتحقيق أىداف وغايات واضحة    
احة لموحدة المحاسبية خالل فترة ومحددة، وتمكن من تحقيق العممية الرقابية. وبالتالي فيي خطة كمية الستغالل الموارد المت

 محددة في المستقبل .
الى أنيا تغطي فترة مستقبمية. أما عناصرىا فيي  باإلضافةولذلك فان الموازنة تكون في صيغة كمية وتتعمق بوحدة محاسبية   

 ترح آلية تمويل ىذا العجز.الى تحديد عجز الموازنة وأق باإلضافةتشتمل عمى تقدير النفقات العامة، وتقدير االيرادات العامة 
 Performance Basedأن البحث الحالي سوف يركز عمى اإلطار النظري والتطبيقي لمموازنة المبنية عمى االداء     

budgeting كونيا من أحدث التقنيات التي تستخدم في ادارة الموارد المالية الحكومية، والتي عممت عمى معالجة نقاط الضعف ،
 موازنة التقميدية )موازنة البنود(، وكما سيتضح ذلك ألحقًا.الواردة في ال
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 (: مداخل أعداد الموازنات الحكومية: 1.1)

 ىناك العديد من التقنيات والمنيجيات التي تستخدم في أعداد الموازنات الحكومية وىي: 
  Incremental Budgeting                          موازنة البنود                            -
                        Programme Performance Budgeting (P2B) موازنة أداء البرنامج -
    Programs and Performance Budgeting                   موازنة البرامج واألداء       -
    Zero – Based Budgeting                      موازنة األساس الصفري                  -
  Budgeting Activity – based                                  الموازنة عمى أساس النشاط -
  Resource Accounting and Budgeting                           محاسبة الموارد والموازنة -

 
 (: األىداف العامة لمموازنات الحكومية: 2.1)

 ىذا المجال عمى أن لمموازنة أىداف عامة محددة وىي: يتفق معظم الباحثين في
 أداة لمتخطيط المالي واالستراتيجي. .0
 أداة لمتنسيق بين الجيات واالدارات ومراكز التكمفة. .1
 أداة لمرقابة والتقييم. .2
 أداة لمتحفيز عمى التطوير واالداء المميز. .3
 
 (: المبادئ األساسية لمموازنات الحكومية: 3.1)

 من المبادئ التي تستند عمييا عممية أعداد الموازنة وىي:ىناك مجموعة 
 مبدأ الشمول حيث تغطي كافة أوجة العمميات واألنشطة في الجية الحكومية. .0
 مبدأ االطار الزمني لمموازنة فترة زمنية محددة وىي سنة مالية. .1
 مبدأ التعبير المالي يتم التعبير عن قيم الموازنة بوحدات نقدية. .2
 لمعنيين.اة حيث يشترك من ىم في الجية الحكومية في أعداد الموازنة من المدراء والموظفين مبدأ المشارك .3
 ومراكز  لإلداراتمبدأ التكامل بين مؤشرات الموازنة والمسؤولية حيث يتم تحديد المسؤولية عن االنجاز  .4

 التكمفة وفي ضوء مؤشرات االداء المتفق عمييا.     
 بصيغة موحدة. احدة وتعرض عمى الييئة التشريعيةوضع النفقات وااليرادات في وثيقة و  مبدأ وحدة الموازنة حيث يتم .5
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  (: مفيوم الموازنة المبنية عمى األداء:  4.1)
ىي أداة مالية واقتصادية لترجمة الخطط وتحقيق األىداف من خالل التخصيص الكفوء لمموارد وفق  األداء يقصد بموازنة       

البرامج واألنشطة التي تقوم بيا الدوائر التنفيذية والييئات الحكومية األخرى، وذلك لمحصول عمى مخرجات ونتائج تحقق قيمة 
يير قياسية واضحة ومحددة لكل برنامج / نشاط وتؤكد عمى الربط مضافة لممجتمع بجودة عالية وتكاليف منخفضة، وفي ضوء معا

 المتكامل بين اإلنفاق الحكومي ومؤشرات األداء.
 

والموازنة المبنية عمى االداء ىي نظام ديناميكي متكامل يعمل عمى ربط اإلنفاق الحكومي باألداء المستيدف ووفق سياسة      
مالية واقتصادية حكومية واضحة األولويات واالىداف االستراتيجية، بحيث يحقق االستخدام األمثل لمموارد المالية الحكومية 

Amakobe, 2017).) 
 

 Performanceوازنة المبنية عمى االداء عمى أنيا آلية لتمويل القطاع العام والتي تستخدم معمومات االداء وتعرف الم    
information (PI) لربط التمويل بالنتائج Results   سواء المخرجات(Outputs  او النتائجOutcomes مع التاكيد عمى )

 .Kovaleva, Khvostenko, Glukhova, Nikeryasova, and Gavrilov, (2016) ) اليدف االساسي وىو تحسين االداء
      

تيدف الموازنة المبنية عمى االداء الى تحسين كفاءة وفاعمية االنفاق الحكومي وذلك من خالل ربط تمويل الجيات الحكومية     
أكانت )المؤشرات، منيجية التقييم، بالنتائج التي تقدميا ىذه الجيات ، ولذلك فيي تستخدم معمومات االداء بشكل منتظم سواء 

تكاليف البرامج( وذلك لغرض تحقيق ىذا الربط بطريقة عممية ومتماسكة. حيث يوضح االثر الكبير لموازنة االداء في تحسين 
 أولويات االنفاق الحكومي وفي تحسين فاعمية و/أو كفاءة الخدمات.

 

ىا الموازنات المبنية عمى األداء، والتي تبحث في ربط التمويل بالنتائج بطريقة وىنالك العديد من اآلليات المختمفة التي تتبنا      
مميزة، فالبعض من ىذه اآلليات  يركز بشكل رئيسي عمى تحسين أولويات االنفاق الحكومي  اي بعبارة اخرى مساعدة ودعم 

من الخدمات والتي تحقق أكبر منفعة الى المجتمع، الموازنة في توزيع الموارد المالية الحكومية المحدودة عمى االنواع المختمفة 
تركز  فأنياأي تحويل طريقة التمويل من االولوية المنخفضة أو الخدمات غير الفاعمة. أما النوع اآلخر من آليات موازنة االداء 

 عمى تحسين أو زيادة الكفاءة أو الفاعمية لمخدمات الحالية.
 

 األداء:    أىمية الموازنة المبنية عمى(: 5.1)  
تبرز أىمية الموازنةة  المبنيةة عمةى االداء بشةكل عةام مةن خةالل مجموعةة الفوائةد التةي تحققيةا لمحكومةة بشةكل خةاص فةي أدارة      

مواردىا المتنوعة ولممجتمع بشكل عام من خالل تحقيق نتائج أيجابية وقيمةة مضةافة لمخةدمات المقدمةو اليةو، ومةن خةالل التجةارب 
ة ةةةةةةةة المبنيةةةةةةةةة الموازنةةةةةة التطبيةةق الةةى أىميةةةةةةةالمجةةال مةةن خةةالل تطبيةةق الموازنةةة المبنيةةة عمةةى االداء فقةةد أثبتةةت عمميالمميةةزة فةةي ىةةذا 

 (Ryu, 2013): اب ومنياةةةةةةدة أسبةةةةةة وذلك لعةةةةةة لمحكومةةةةةى االداء بالنسبةةةةةعم
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 المسائمة والرقابة.ُتزود اطار واضح ومؤشرات محددة لممجتمع في  -
 تساىم في عممية اعادة ترتيب وتصميم البرامج ) التركيز عمى التحسينات(. -
تساعد في تبني العقالنية والرشد فةي عمميةة توزيةع الموازنةة )مةن خةالل اسةتخدام معمومةات االداء  كونيةا أسةاس لمبةراىين  -

 والموثوقية (.
 التعارض بين البرامج الحكومية.تساىم في تحسين القدرات والمعارف والفيم في حل  -
تساعد المؤسسات والجيةات الحكوميةة عمةى الةربط بةين االعمةال اليوميةة التشةغيمية مةع جميةع النتةائج الحكوميةة واالنشةطة  -

 المتشابية في ىذه الجيات او المؤسسات.
 بين البرامج. Cost -Effectivenessتساعد في اجراء المقارنات لفاعمية التكمفة  -
وتحقق الموازنة المبنية عمى االداء مجموعة من الفوائد لمحكومة من الناحية المالية واالقتصادية  واالستراتيجية:            

 (1115)الحسيني،
، معدل التضخم، معدل البطالة، الدخل القومي، نصيب  GDPربط اإلنفاق الحكومي بمؤشرات االقتصاد الكمي مثل  -

 رد، وغيرىا.الفرد من اإلنفاق الحكومي، دخل الف
تيتم ة بتحديد األولويات الحكومية اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا. وحسب قيمة أثارىا ونتائجيا االجتماعية واالقتصادية  -

بالنسبة لممجتمع، وبالتالي فيي تعمل في البحث عن الفرص االقتصادية التي ُتعظم قيمة اإلنفاق ومردوه االقتصادي 
 واالجتماعي معًا.

ناحية االقتصادية عمى ترشيد وضبط اإلنفاق أي إدارة كفؤة لمموارد االقتصادية المتنوعة، وىذا ينسجم مع تعمل من ال -
 معنى االقتصاد أي التدبير والترشيد والعقالنية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.

سعار، عرض السيولة، ميزان لممتغيرات االقتصادية اليامة ذات العالقة مثل مؤشرات اإلنتاج، األتيتم بالتوقعات  -
 ، وغيرىا.المدفوعات

لمموارد المالية الحكومية وضمان كفاءة التخصيص المالي لألنشطة الحيوية كونيا تمتمك رؤية  وكفؤةُتحقق إدارة فاعمة  -
 استراتيجية.

 ُتحفز عمى إعداد إطار استراتيجي متكامل لمتخطيط االقتصادي والمالي. -
 لتحميل والتنبؤ ضمن إطار االقتصاد الكمي والسياسة المالية العامة.ُتحفز عمى استخدام تقنيات ا -
 ُتشجع عمى تفعيل التكامل والتنسيق بين وحدات الجياز الحكومي لتحقيق النتائج بأقل الموارد. -
 ُتمكن من بناء منظومة متكاممة لمحاسبة الموارد والمسؤولية عنيا. -
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 ومي والرقابة عمى األداء .ُتوفر نظام متكامل لتقويم مردود اإلنفاق الحك -
 تشجع عمى بناء منظومة التقارير ألغراض اتخاذ القرارات والتأكيد عمى الشفافية واإلفصاح. -
تضمن التكامل والتنسيق بين عمميات التخطيط االستراتيجي وأنواع الموازنات المختمفة )الجارية ، المشاريع، تكاليف  -

 المبادرات االستراتيجية(.
المدراء ومسئولي الوحدة الحكومية في التركيز عمى السياسات والنتائج وليس عمى العمميات والمدخالت، تشجع عمى  -

 والعمل عمى تحسين أداء ونتائج األنشطة.
وعميو فان أىمية الموازنة المبنية عمى االداء تبرز من خالل المزايا الرئيسية التي تعمل عمى أنجازىا عندما يتم صياغة      

 (1115ل متكامل لتطبيقيا وىي: )الحسيني، اطار عم
تحقيق مستويات متقدمة في مجال الترشيد واالنضباط المالي من خالل ربط عممية االعداد لموازنة االداء بمؤشرات  .1

 مستيدفة ووفقا لقواعد واسس تقنيات تسبق االعداد ويمكن تفصيميا الى:
 االنضباط في الموازنة -
 إمكانية التنبؤ باإليرادات -
 التخطيط المحسن والمطور -
 تقميل الممحقات واالعتمادات اإلضافية -
الموازنة )موازنة البنود(، حيث تساىم أيضًا في التركيز عمى العمميات  ألعدادتحقق ميزة اضافية مقارنة بالمدخل التقميدي  .2

تحميل التكاليف لممخرجات التشغيمية وبالتالي تعمل عمى تطوير وتحسين االنضباط التشغيمي ليحقق الكفاءة ويعمل عمى 
أي الخدمات والسمع، وبالتالي ضبط اإلنفاق أيضا ولكن بطريقة ُمّطورة، وىذه تساىم في تحسين المجاالت التالية والتي 

 تحفز عمى أيجادىا الموازنة المبنية عمى االداء وىي:
 اإلدارة المالية المطورة -
 تقميل عجز الميزانية -
 التركيز عمى المصروفات -
 يمة النقودزيادة ق -
 تقميل العمميات الضائعة غير الفعالة وغير الكفوءة -

تبرز ايضا أىميتيا من خالل زيادة كفاءة التخصيص لمموارد وفي ضوء أولويات االنفاق الحكومي عمى المجاالت الحيوية  .3
اتيجي والمالي، وىذا عمى الترابط بين البعد االستر  التأكيدوالتي تساىم في تقديم مخرجات ونتائج مستيدفة مسبقًا، أي 

 يتمحور من خالل:
 أتخاذ القرارات الخاصة بالبرامج والسياسات عمى أساس قاعدة معموماتية متكاممة. -
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 تقميل مستوى الشك والتردد وعدم اليقين. -
 تحسين عممية توزيع )تخصيص( الموارد النادرة. -
 تقميل الصراع والتناقض بين النشاطات المتنافسة. -

 (: المبادئ األساسية لمموازنة المبنية عمى االداء: 6.1)
مى التساؤالت ع اإلجابةتقوم عممية أعداد ىذه الموازنة عمى مجموعة من المبادئ األساسية والتي يمكن تحديدىا من خالل 

 التالية:
 مسارىا المستقبمي؟ ما ىواي   الوزارة أن نذىب؟ –الى اين تريد  الجية الحكومية  .0
  االىداف والمخرجات والنتائج المستيدفة؟ماىي   .1
  ماىي تكمفة ىذه االىداف والمخرجات والنتائج؟ .2
 ماىي المنيجية المناسبة لتحقيق التكامل بين االولويات االستراتيجية واطار الموازنة ؟ .3
 ما ىو االسموب العممي لتحديد مؤشرات أداء كفاءة وفاعمية االنفاق الحكومي وتحقيق األستدامة؟ .4
 تبنى منظومة الرقابة عمى االداء والتقارير؟ كيف .5
 
 عمى األداء: الموازنة المبنية (: أىداف وخصائص نظام 7.1)

 (1115تتمثل االىداف الرئيسية العامة لمموازنة المبنية عمى األداء باآلتي: )الحسيني،     
      تحقيق نتائج مالية واقتصادية عمى المستوى الكمي اي لممجتمع . .0
، أن يتم توزيع االموال عمى القطاعات والبرامج والتي تكون ذات فاعمية اكبر  سميم ألولويات االنفاق الحكوميتحديد  .1

 لتمبية احتياجات المجتمع.
الوصول الى كفاءة وفاعمية الخدمات وتعني كفاءة وفاعمية الخدمات بوصفيا واحدة من أىم اىداف ىذه الموازنة، اواًل ان   .2

 الحكومية بطريقة كفوءة اي الكفاءة بالدرجة االولى، وثانيًا ان ُتصمم وُتّدار لتكون بدرجة عالية من الفاعمية. يتم تقديم الخدمات 
تحسين توزيع )تخصيص( الموارد حيث تعمل ىذه الموازنة ومن خالل مجموعة مؤشرات التي يتم الحصول عمييا من    .3

البرامج واالنشطة ومدى مستويات االنجاز، ومن خالل ىذه المعطيات  اءألدتقارير االداء وعمميات الفحص والمراجعة والتقييم 
فانو يمكن تشخيص مواطن الضعف في البرامج غير الفاعمية والخدمات ذات الكفاءة المنخفضة فيمكن لمتخذ القرار من أن 

ية الحكومية في المساىمة الجادة ُيعيد النظر في عممية توزيع الموارد وتوظيفيا في المجاالت التي ُتحسن وُتّعزز من دور الج
لتعظيم قيمة النتائج وتحسين المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لألنفاق الحكومي، اذن ىي وسيمة ممتازة لتحسين توزيع الموارد 

 واضح في خدمة المجتمع. تأثيرعمى المجاالت التي ليا 
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يث أن تطبيق موازنة االداء إنما يتطمب عمى األقل أستحداث أساليب إدارية متطورة لمبرامج أو األنشطة الحكومية ح .4
تطوير أسموبين وىما التحول من اسموب االدارة البيروقراطية التقميدية الى أسموب االدارة نحو النتائج والذي يعني أستخدام 

 معمومات األداء لتحسين كفاءة وفاعمية القطاع الحكومي. 
األنشطة، حيث أن مدير البرنامج يكون المسؤول التنفيذي االول عن تخطيط اىداف . تحسين المسؤولية عن البرامج آو 5

وغايات ىذا البرنامج وادارة الموارد المتنوعة المخصصة لو وىو الذي يتولى االشراف والرقابة والمتابعة والتحسين والتطوير 
 ر المناسبة.آللية تنفيذ االعمال واالنجاز لمؤشرات االداء المستيدفة وتقديم التقاري

 

  (: دورة الموازنة المبنية عمى االداء:8.1)
 مراحل رئيسية تمر بيا عممية اعداد ىذه الموازنة وىي: أربع ىنالك   

تحديد التوجيات واالولويات االستراتيجية االستراتيجية لمحكومة وتحديد االطار العام لمسياسة المالية لمفترة  المرحمة االولى:
 القادمة.
 : أعداد الموازنة العامة لمحكومة في ضوء المؤشرات والمبادئ األساسية والضوابط واجرءات ترشيد االنفاق.الثانيةالمرحمة 

: تنفيذ الموازنة حيث أنو بعد أعتماد الموازنة وصدور قانون الموازنة يتم البدء بالصرف ووفق قواعد وأسس تنفيذ المرحمة الثالثة
 الموازنة والصالحيات المحددة.

 وىي مرحمة الرقابة والتقييم لألداء المالي واالستراتيجي والتشغيمي لموحدات الحكومية. مرحمة الرابعة:ال
 

 (: الركائز االساسية لتطبيق الموازنة المبنية عمى االداء: 1..2)    .5
 تستند الموازنة المبنية عمى االداء عمى مجموعة من الركائز األساسية وىي:   

ث ان ممارسات تطبيقيا سوف يطور ويعزز من ثقافة االداء المالي قافة االداء في الجية الحكومية حي. تعزيز وتطوير ث0
 واالستراتيجي والتشغيمي، وبالتالي تعتبر ثقافة االداء واحدة من أىم الركائز االساسية لمموازنة المنية عمى االداء.

المركزي عمى  –رة في الجية الحكومية من المنيج البيروقراطي . االدارة عمى أساس النتائج: ينبغي ان يتحول أسموب االدا1
 والموظفين لغرض انجازىا ضمن أطار زمني محدد. لإلداراتأسموب االدارة بالنتائج من خالل تحديد أىداف ومؤشرات اداء 

مل وعادل لمرقابة عمى االداء .نظام متكامل لمرقابة والتقييم: ومن أجل نجاح تطبيق ىذه الموازنة فأنة البد من وجود نظام متكا2
 المالي واالستراتيجي وعممية التقييم وتوليد التغذية المرتدة لممدراء والموظفين عن نتائج االداء لمبرامج واالنشطة.
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. نظام لممسائمة عن األداء:  وبذات الوقت البد من توفر نظام لممسائمة عن االداء وىذا يدخل ضمن اطار ومفيوم محاسبة 3
 ية عن االداء بيدف ضمان أنجاز مؤشرات االداء المتفق عمييا في وثيقة االداء وبالذات المخرجات والنتائج المستيدفة.المسؤول

 
 :(: منيجية أعداد الموازنة المبنية عمى االداء22.1)

 ,van den Bekerom) (open System Theory)تقوم منيحية أعداد موازنة االداء عمى مفيوم وفمسفة نظرية النظم     
Schalk and Torenvlied, 2017)  حيث تتم آلية عمل ىذه النظرية من خالل تحديد المدخالت وىي الموارد المتنوعة وبالذات

المالية والتي غالبًا ما تتوضح من خالل أبواب الموازنة وىي الرواتب واالجور والمزايا، والمصروفات التشغيمية )المصروفات 
، تتحول ىذه المدخالت من خالل  Fixed Assetsية( والمصروفات الرأسمالية والتي تمثل االصول الثابتة السمعية ولخدم

والتي تمثل سمع وخدمات تقدميا الجية الحكومية لممستفيدين والمتعاممين معيا،  Outputsالعمميات )االنشطة( الى مخرجات 
ىي تمثل األثر الذي يساىم في تحقيق رؤية واألولويات الحكومية، محددة و  Outcomesعمى تحقيق نتائج وتعمل ىذه المخرجات 

وفترة زمنية محددة. لقياس المخرجات ىناك أربعة مؤشرات لقياس اداء ىذه المخرجات وىي التكمفة  محددوىذه تتم من خالل خطة 
 االداء التي تعتمد من وزارة المالية والجية الحكومية المعنية. اتفاقيةوالجودة والزمن والكمية، والتي يتم توضيحيا بالتفصيل في 

 يتم تحميميا الى عنصرين رئيسين:ولذلك فان الموازنة المبنية عمى االداء 
 ىي نظام لترجمة وعرض المعمومات عن الوضع الفعمي اي الحالي والنتائج المتوقعة. -
 م.ىي نظام لمحصول عمى النتائج من خالل أنفاق المال العا -

أن ىذين العنصرين مرتبطين مع بعضيم البعض وبالتالي فان عدم توفر المعمومات عمى أساس النتائج سوف يحول دون        
توزيع الموارد عمى اساس النتائج. بمعنى أن توزيع الموارد يجب ان يكون عمى أساس النتائج وليس عمى أساس شراء مواد أو تمويل 

 أدارات ومؤسسات معينة.
 

 (: أتفاقية االداء وفوائدىا: 21.1)
االجرائية ىي وثيقة تعاقدية بين  التعريفاتعمييا في بعض الدول عقد االداء وكما تمت االشارة الييا في  ما يطمقوثيقة االداء أو 

 من المزايا والفوائد ومنيا:الجية الحكومية ووزارة المالية وىي وثيقة ميمة من وثائق الموازنة المبنية عمى االداء، وأنيا تحقق العديد 
 ستوفر إطار لمعمل عمى أساس النتائج .0
 ارتباط األداء بالموازنة .1
 التركيز عمى النتائج والمخرجات .2
 تطوير ثقافة أدائية .3
 تحديد أىداف لألداء يتم االتفاق عمييا .4
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 التأكيد عمى المسؤولية حيال النتائج .5
 تخمق أداء محسن ومطور في الوحدة الحكومية .6
 .التركيز عمى التقييم وتشجيعوتساعد في  .7

 
 عمى األداء: المبنية(: خطوات التحول الى الموازنة 22.1)

تعتمد معظم الحكومات أستراتيجية شاممة لعممية التحول من موازنة البنود الى احدى تقنيات الموازنة المبنية عمى االداء وبشكل 
 العديد من الخطوات العتمادىا وىي: مختصر ىناك

 .واالستراتيجيينتطوير ثقافة موازنة االداء لمموظفين الماليين  -
 تطوير االنظمة االدارية والتقنية لمتوافق مع منيجية االداء. -
 تطوير الييكل التنظيمي والسياسات وتطوير نظام لمرقابة عمى االداء والمسائمة. -
 وفرعي.تعريف البرامج واىدافيا واعداد توصيف متكامل لكل برنامج رئيسي  -
 واالقسام. باإلداراتربط البرامج الرئيسية والفرعية بالييكل التنظيمي اي  -
 تعريف المخرجات ومؤشرات االداء لمبرامج الرئيسية والفرعية. -
 تعريف النتائج متوسطة االجل لمبرامج الرئيسية. -
 .أعداد وثيقة االداء بين الوزير أو رئيس الجية الحكومية مع وزارة )دائرة المالية( -
 تطوير الخطة االستراتيجية لموزارة/ لمدائرة وتحديد االىداف واالولويات ومؤشرات االداء.  -
 الوزارة/ الدائرة وتطوير منظومة التقارير المالية. باستراتيجيةوضع اطار عممي لربط الموازنة  -

 
 (: منيجية اعداد الموازنة المبنية عمى  االداء في حكومة الشارقة23.2)

الشارقة منيجية واضحة ومحددة في تطبيق إحدى تقنيات الموازنة المبنية عمى االداء وىي موازنة األنشطة  أعتمدت حكومة
 والنتائج وقد تمثمت المنيجية بالنقاط التالية:

 KPI’sالحكومية ومؤشرات االداء  باألولوياتتبنت مفيوم الموازنة المبنية عمى االداء من خالل ربط االنفاق الحكومي   -
لكل جية حكومية وتفعيل عممية المسائمة والمراجعة عن االداء الكمي  Outcomesوالنتائج  Outputsد المخرجات وتحدي
 لمجية.

 . 1101تبنت الحكومة منيجية التحول من موازنة البنود الى موازنة االداء )االنشطة والنتائج( في عام  -
الماليين في الجيات  الموظفينتم وضع استراتيجية متكاممة لعممية التطبيق تمثمت مرحمتيا االولى في تطوير وقدرات  -

 استمرت عممية بناء ىذه القدرات لغاية ىذا اليوم. وبالتأكيدالحكومية وقد استغرقت ىذه المرحمة نحو سنة 
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تيا مع مؤشرات يدف تحديد وتعريف االنشطة ومخرجاتم عقد ورش عمل مع كافة الجيات الحكومية ب 1100في عام  -
 .االداء الخاصة بيا

 تم تحديد مؤشرين أساسيين لكل مخرج وىو التكمفة والكمية كمرحمة أولى. -
تم التطبيق التجريبي لتطبيق موازنة االداء عمى خمس جيات حكومية وبالتزامن مع االستمرار في موازنة  1101في عام  -

 البنود.
 السنة تم اجراء التقييم لممرحمة التجريبية والقرار بتعميم التطبيق عمى كافة الجيود الحكومية. في نياية -
رة الموارد الحكومية تكامل ليمبي جيات الحكومية وتم تطوير نظام اداتم التطبيق الفعمي عمى كافة ال 1102في عام  -

 احتياجات الدوائر في تطبيق موازنة االداء.
ر اتفاقية االداء مع كافة الجيات الحكومية حيث يتم اعتمادىا من قبل رئيس الدائرة المعنية ودائرة تم تطوي 1103في عام  -

 المالية وتتضمن مؤشرات اداء عن المخرجات.
 تم البدء برفع تقارير االداء الربع سنوية عن أداء الموازنة العامة لممجمس التنفيذي في حكومة الشارقة. 1103في عام  -
مجموعة من المؤشرات االخرى الى مؤشرات االداء الخاصة بالمخرجات وىي اصبحت  بإضافةم البدء ت 1105في عام  -

 تشمل الكمية والتكمفة والفاعمية والجودة.
 عمى مستوى كل جية حكومية. Outcomesولتضاف النتائج  لألنشطةتم تطوير مؤشرات االداء  1106في عام  -
 . MTBFمتوسط االجل  لألنفاقير اطار ايضا تطو  1106-1105تبنت الدائرة في عام  -
-1108تستمر الدائرة في تطوير منظومة التقارير الخاصة بالموازنة والمجاالت االخرى ضمن خطتيا االستراتيجية  -

1110  
عمى االفكار والمبادرات لتطوير منظومة موازنة األنشطة  لالطالعيتم عقد ورش وممتقيات مالية مع الموظفين الماليين  -

 ئج.والنتا
يتم قياس مستوى الرضا لمجيات الحكومية من منيجية وآلية التطوير والتطبيق والفوائد المتحققة، حيث ان مستوى الرضا  -

 يتطور باستمرار مع تقدم وتطوير منيجية التطبيق.
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 تحميل النتائج وأختبار الفرضياتالفصل الثالث: 

يشتمل الفصل الحالي عمى عرض أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة من خالل التحميل االحصائي لمبيانات التي تم    
الحصول عمييا من عينة الدراسة وبأستخدام أستمارة االستبيان وأختبارىا من حيث الصدق والثبات وكذلك عرضيا عمى محكم 

مصر مدير مكتب التخطيط االستراتيجي  –أكاديمية السادات  –تور محمد الخولي المشارك الدك األستاذأكاديمي متخصص وىو 
 العراق. –في حكومة رأس الخيمة وىو عضو ىيئة التحرير في مجمة العموم المالية والمحاسبية 

يد البحث أعتمدت الدراسة في تحقيق أىدافيا منيجية البحث الوصفي الميداني التحميمي، فعمى صع : (: منيج الدراسة2.2)
الوصفي، تم إجراء المسح المكتبي، واالطالع عمى الدراسات النظرية والميدانية السابقة، والتي تشكل رافدًا حيويًا لمدراسة. أما عمى 
صعيد البحث الميداني التحميمي، فقد تم إجراء المسح االستطالعي لعينة محددة وتحميل كافة البيانات المجمعة من خالل اإلجابة 

مة االستبانة التي اعتمدتيا الدراسة، حيث استخدم المنيج الوصفي التحميمي الميداني وذلك بيدف دراسة وتحميل العالقة عن أسئ
 بين خصائص ومتطمبات الموازنة المبنية عمى االداء وكفاءة تخصيص الموارد المالية عمى البرامج واالنشطة.

 :(: أداة الدراسة1.2)
 أجزاء كانت عمى النحو التالي: تضمنت أداة الدراسة من ثالثة

: وأشةةتمل عمةةى بيانةةات المبحةةوثين فةةي وحةةدة التحميةةل وكةةان اليةةدف مةةن جمةةع البيانةةات فةةي ىةةذا الجةةزء دراسةةة وتحميةةل الخصةةائص  الجزززء األول
 في عينة الدراسة )الجنس، والعمر، والمستوى العممي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة(. الديموغرافية والوظيفية لممبحوثين

،وثيقةة االداء، التنفيةذ والرقابةة  خصةائص موازنةة االداء، مبةادئ موازنةة االداء: وتنةاول المتغيةر المسةتقل موازنةة االداء بأبعادىةا) الجزء الثزاني
   .والتقييم ،نتائج تطبيق موازنة االداء(

 : المتغير التابع تخصيص الموارد المالية بأبعاده ) النمو، والفاعمية، والكفاءة( .الجزء الثالث
 (: مقياس الدراسة:  2.2)

اعتمدت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة عن فقرات اداة الدراسة، واعطيت كل اجابة درجة اجابة عمى النحو التالي: 
 ،ال أوافق عمى اإلطالق( 0، )ال أوافق(1، )أوافق إلى حد ما( 2، )أوافق( 3، )أوافق بشدة( 4درجة )

 (: خصائص عينة الدراسة:3.2)
أجةةل الوصةةول الةةى وصةةف دقيةةق لخصةةائص عينةةة الدراسةةة الشخصةةية والديمغرافيةةة مةةن خةةالل وحةةدة التحميةةل تةةم اسةةتخدام التكةةرارات  مةةن

تمثمةةة فةةي البيانةةات الشخصةةية والديمغرافيةةة )الجةةنس، والفئةةة العمريةةة، والنسةةب المئويةةة، حيةةث كانةةت المؤشةةرات المتعمقةةة بيةةذه الخصةةائص م
 .سمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة(والمستوى التعميمي، والم
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 ( يوضح نتائج التحميل ليذه المتغيرات.0الجدول رقم )
 سنوات الخبرة المسمى الوظيفي  المستوى التعميمي الفئة العمرية الجنس المتغيرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الفئات

         %82 82 ذكر
         %18 18 انثى

       %1 1   سنة   11اقل من 
       %32 32   سنة  21  - 10
       %35 35   سنة             31 - 20

       %32 32   سنة 31أكثر من 
     %6 6     عامةثانوية 
     %18 18     دبموم 

     %65 65     بكالوريوس
     %9 9     ماجستير
     %2 2     دكتوراه

   %18 18        مدير أدارة
   %39 39       مدير مالي

   %12 12       مدير حسابات
   %  6 6       خبير مالي
   %10 10       رئيس قسم

   %15 15       محمل موازنة 
 %9 9         سنة 4اقل من 

 %15 15         سنة 01 -4
 %65 65         سنة 01-04
 %11 11         سنة فأكثر 04

 %100 100 %100 100 %100 100 %100 100 %100 100 المجموع
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 موازنة البنود: –(: تحميل نتائج الموازنة التقميدية 4.2)
 األول: خصائص الموازنة التقميدية )موازنة البنود(البعد 

يوضح الجدول التالي نتائج المبحوثين بشأن البعد رأييم في خصائص ومزايا موازنة البنود والتي توضحيا من مجموعة 
 االسئمة االربعة عشر )البعد االول في استمارة االستبيان موضحة في ممحق البحث(

 
أوافق  

حد  أوافق الى أوافق بشدة
ال أوافق عمى  ال أوافق ما

 االطالق
 مجموع اإلجابات 1 2 3 4 5 المقياس
 1400 812 210 79 83 216 االجابات
األىمية 
 %100 %58 %15 %6 %6 %15 النسبية

 
االول سيولة األعداد والثاني االىتمام  بالرقابة عمى الصرف، أما  مجالينأظيرت نتائج التحميل أن موازنة البنود تحقق فوائد في 

 الموظفينالموازنات من حيث ربط الموازنة بمؤشرات االداء وتوفر الخطة االستراتيجية وتطوير ميارات  لإلعدادبقية الخصائص 
الية الحكومية بكفاءة وفاعمية فأنيا لم تتوفر في الموارد الم إلدارةالماليين واالستراتيجيين وغيرىا من العوامل والمرتكزات الحيوية 

%( من مجموع االجابات وكذلك 47عمى االطالق نسبة ) ال أوافقىذا النوع من الموازنات، ولذلك بمغت نسبة االجابات في 
دمة في أدارة المالية المتطمبات االساسية المتق ال توفر%( وىذا يعني أن الموازنة التقميدية 04بالنسبة الى عدم الموافقة بنسبة )

 العامة لكي تتمكن من  تحقيق الكفاءة والفاعمية والنمو في مخرجات ونتائج توظيف فييا ىذه الموارد في الجيات الحكومية.
 
 عمى األداء في  كفاءة تخصيص الموارد المالية: المبنية(: تحميل أثر الموازنة 5.2)

تم قياس أثر متغيرات خصائص وعناصر ومبادئ موازنة االداء بوصفيا متغيرات مستقمة في كفاءة تخصيص الموارد المالية 
 وباستخدامبوصفيا متغير معتمد )تابع( من خالل ثالث مؤشرات أساسية ىي النمو والفاعمية والكفاءة في أدارة الموارد المالية، 

 الى النتائج التالية. تحميل االنحدار المتعدد تم التوصل
لمموازنة المبنية (   0.05) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ال يوجدHO1-1) أختبار الفرضية الفرعية األولى -

 في النمو.عمى االداء 
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 مؤشرات موازنة األداء في النمو  نتائج أختبار تحميل االنحدار لبيان أثر(: 1جدول رقم )

المتغير 
 المتغيرات التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

 قيمة
t 

 النمو

 105 11155 0.9997 0.9999 خصائص موازنة االداء
 108 11740 0.9997 0.9999 مبادئ أعداد موازنة االداء
 38011 1452 0.998 0.999 خصائص وثيقة االداء

التنفيذ والرقابة عاصر 
 والتقييم 

0.9998 0.9997 12089 10909 

 63048 420906 0.9992 0.9996 نتائج تطبيق موازنة االداء 
 

( أثر مؤشرات موازنة االداء وىي )خصائص موازنة االداء، مبادئ أعداد موازنة االداء، خصائص وثيقة 1يوضح الجدول )
االداء، عناصر التنفيذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق موازنة االداء( في النمو لمجيات الحكومية في حكومة الشارقة. إذ أظيرت 

حصائية مؤشرات موازنة االداء وىي )خصائص موازنة االداء، مبادئ أعداد نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إ
موازنة االداء، خصائص وثيقة االداء، عناصر التنفيذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق موازنة االداء( في النمو المتحقق في عمميات 

( خصائص 0.999) لممتغيرات كاآلتي: Rرتباط وأنشطة ومخرجات الجيات الحكومية في امارة الشارقة ، إذ بمغت معامالت اال
توى ةةةةةةند مسةةةةةةع ائص وثيقة األداءةةةةةةةوخصوازنة األداء ةةةةةةداد مةةةةةةة( لمبادئ أع0.999(، و)  0.05عند مستوى ) موازنة االداء

(  0.05(و ،)( لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم عند مستوى )0.999  0.05واخيرا ) (0.999)  لنتائج تطبيق موازنة
(،   0.05(  خصائص موازنة االداء  مستوى )0.9997فقد بمغ ) 1R(. أما معامل التحديد   0.05االداء عند مستوى )

  ند مستوىةةةةةةة األداء عةةةةةةوخصائص وثيق(   0.998(،  0.05توى )ةةةةةةةداد موازنة االداء  عند  مسةةة(   مبادئ أع0.9997)
(  0.05( و ،)( لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم عند مستوى )0.9997  0.05( وأخيرًا )لنتائج تطبيق موازن0.992 )ة ةة

( خصائص موازنة االداء 11155) والتي بمغت F(. ويؤكد معنوية ىذا التأثير التغير في قيمة   0.05االداء عند مستوى )
وخصائص وثيقة (   0.05( ،)1452لمبادئ أعداد موازنة االداء عند مستوى ) (  0.05( ،)11740عند مستوى )

( 4209.6( واخيرا و)  0.05( لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم عند مستوى )(12089(.   0.05عند مستوى )األداء 
 (.  0.05لنتائج تطبيق موازنة االداء عند مستوى )
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مما أكد عمى عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة جزئيا، لذا تم رفض الفرضية الصفرية جزئيا، وقبمت الفرضية البديمة جزئيا ايضا 
 في النمو.لمموازنة المبنية عمى االداء (   0.05) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةوجود التي نصت عمى:  

(   0.05) توى داللةةةةةةد مسةةةةة عنةةةةة إحصائيةةةةر ذو داللةةةةد أثةةةال يوج( HO1-2 ) أختبار الفرضية الفرعية الثانية -
 في الفاعمية.لمموازنة المبنية عمى االداء 

 

 (: نتائج أختبار تحميل االنحدار لبيان أثر مؤشرات موازنة األداء في الفاعمية2جدول رقم )
المتغير 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط
(R2 ) 

 معامل التحديد 
F 

 المحسوبة
 قيمة
t 

 الفاعمية

 167.1 27929 0.999 0.999 خصائص موازنة االداء
 632.5 400139 0.999 0.999 مبادئ أعداد موازنة االداء
 54.84 3007.5 0.999 0.999 خصائص وثيقة االداء

التنفيذ والرقابة عاصر 
 والتقييم 

0.999 0.999 99640.6 305.6 

 42.29 1788.9 0.998 0.999 تطبيق موازنة االداءنتائج 
 

( أثر مؤشرات موازنة االداء وىي )خصائص موازنة االداء، مبادئ أعداد موازنة االداء، خصائص 3يوضح الجدول)
وثيقة االداء، عناصر التنفيذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق موازنة االداء( في الفاعمية  لمجيات الحكومية في حكومة الشارقة . إذ 

لة إحصائية مؤشرات موازنة االداء وىي )خصائص موازنة االداء، مبادئ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي دال
أعداد موازنة االداء، خصائص وثيقة االداء، عناصر التنفيذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق موازنة االداء( في الفاعمية المتحققة 

 لممتغيرات كاآلتي: Rعامالت االرتباط في عمميات وأنشطة ومخرجات الجيات الحكومية في أمارة الشارقة ، إذ بمغت م
 وخصائص وثيقة األداء( لمبادئ أعداد موازنة األداء 0.999(، و)  0.05( خصائص موازنة االداءعند مستوى )0.999)

لنتائج  (0.999( واخيرا )  0.05( لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم عند مستوى )0.999(، و)  0.05عند مستوى )
ائص موازنة االداء  مستوى ةةةةةةةة(  خص0.999فقد بمغ ) 1R(. أما معامل التحديد   0.05ازنة االداء عند مستوى )تطبيق مو 

(  0.05( ،)0.999( مبادئ أعداد موازنة االداء  عند  مستوى )  0.05( ،)0.999 ) وخصائص وثيقة األداء عند
ق ةةة( لنتائج تطبي0.998( وأخيرًا )  0.05والرقابة والتقييم عند مستوى )( لعناصر التنفيذ 0.999(، و )  0.05)  مستوى
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( خصائص موازنة 27929) والتي بمغت F(. ويؤكد معنوية ىذا التأثير التغير في قيمة   0.05موازنة االداء عند مستوى )
وخصائص (   0.05( ،)3007)( لمبادئ أعداد موازنة االداء عند مستوى   0.05( ،)400139االداء عند مستوى )

( واخيرا   0.05( لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم عند مستوى )(99640(.   0.05عند مستوى )وثيقة األداء 
 (.  0.05( لنتائج تطبيق موازنة االداء عند مستوى )1788.9و)
مما أكد عمى عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة جزئيا، لذا تم رفض الفرضية الصفرية جزئيا، وقبمت الفرضية البديمة جزئيا    

في لمموازنة المبنية عمى االداء (   0.05) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة د ايضا التي نصت عمى: وجود
 الفاعمية.

(   0.05) ةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةةةةةةةد مسةةةةةةعن إحصائيةةةةةةةة ةةةةةةةر ذو داللةةةةد أثةةةةال يوج( HO1-3) ثةأختبار الفرضية الفرعية الثال -
 في مؤشرات الكفاءة.لمموازنة المبنية عمى األداء 

 
 ( نتائج أختبار تحميل االنحدار لبيان أثر مؤشرات موازنة األداء في الكفاءة 3جدول رقم )

المتغير 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط
(R2 ) 

 معامل التحديد 
F 

 المحسوبة
 قيمة
t 

 الكفاءة

خصائص موازنة 
 االداء

0.985 0.9708 100.07 10.003 

مبادئ أعداد موازنة 
 االداء

0.984 0.969 94.896 9.741 

خصائص وثيقة 
 االداء

0.979 0.959 71.819 8.474 

التنفيذ والرقابة عاصر 
 والتقييم 

0.984 0.969 93.829 9.686 

نتائج تطبيق موازنة  
 االداء

0.990 0.981 161.319 12.701 

 
ة ةةةةةائص وثيقةةةةة( أثر مؤشرات موازنة االداء وىي )خصائص موازنة االداء، مبادئ أعداد موازنة االداء، خص4يوضح الجدول)
 يذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق موازنة االداء( في النمو لمجيات ةةةةةةةةةةةر التنفةةةةةةةاالداء، عناص
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الحكومية في حكومة الشارقة . إذ أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية مؤشرات موازنة االداء وىي 
ء، عناصر التنفيذ والرقابة والتقييم، نتائج تطبيق )خصائص موازنة االداء، مبادئ أعداد موازنة االداء، خصائص وثيقة االدا

 Rموازنة االداء( في النمو في عمميات وأنشطة ومخرجات الجيات الحكومية في امارة الشارقة ، إذ بمغت معامالت االرتباط 
األداء ( لمبادئ أعداد موازنة 0.984(، و)  0.05عند مستوى ) ( خصائص موازنة االداء0.985) لممتغيرات كاآلتي:

يم عند مستوى ةةة والتقيةةةةةةةةةةةبةيذ والرقاةةةةةةةةةةر التنفةةةةةة( لعناص0.984(، و)  0.05عند مستوى ) خصائص وثيقة األداء(0.979)و
(  0.05( واخيرا )0.990) ( لنتائج تطبيق موازنة االداء عند مستوى  0.05 أما معامل التحديد .)1R  فقد بمغ
توى ةةةةةةةةةةة االداء  عند  مسةةةةةةةةةداد موازنةةةةةةةةةةة( مبادئ أع  0.05( ،)0.969توى )ةةةةةةة االداء  مسةةةةةةةةةةةةخصائص موازن(  0.9708)
(  0.05( ،)0.959 )وخصائص وثيقة األداء عند مستوى  (  0.05( و ،)لعناصر التنفيذ والرقابة والتقييم 0.969 )

ة ىذا التأثير ةةة(. ويؤكد معنوي  0.05( لنتائج تطبيق موازنة االداء عند مستوى )0.981( وأخيرًا )  0.05عند مستوى )
( لمبادئ   0.05( ،)494.896توى )ةةةةةةند مسةةةة االداء عةةةةةائص موازنةةةةة( خص100.07) تةةةةةةةةةي بمغةةةةةةوالت Fالتغير في قيمة 

(.   0.05توى )ةةةةةةةةةةةةةد مسةةةةةةةعنة األداء ةةةةةةةةوخصائص وثيق(   0.05( ،)71.819مستوى )أعداد موازنة االداء عند 
( لنتائج تطبيق موازنة االداء عند 161.319( واخيرا و)  0.05ة والتقييم عند مستوى )ةةيذ والرقابةةةةةةةةر التنفةةةةةة( لعناص(93.829
 (.  0.05مستوى )

مما أكد عمى عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة جزئيا، لذا تم رفض الفرضية الصفرية جزئيا، وقبمت الفرضية البديمة جزئيا    
 في الكفاءة.لموازنة  االداء (  0.05) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة دوجود ايضا التي نصت عمى: 

 األستنتاجات والتوصياتالفصل الرابع : 
 األستنتاجات:أواًل: 

 توصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتي يمكن أيجازىا باآلتي:
   رف، ةةةةةةأن الموازنة التقميدية تركز عمى بعدين فقط ىما سيولة االعداد من قبل الجيات الحكومية والرقابة المحكمة عمى الص .0

  ات ةةةةةةةةةةةةيد األولويةةةةةةةوع تحدةةةةةةوخاصة موض ال توفرىاي ةةةةةةةةالموازنات الحكومية فيأما بقية األبعاد الحيوية والتي يجب توفرىا في     
مكانيالحكومية في االنفاق       ي ةةةة والوحدات الحكومية، أو فةةةةةةةةواالنشط جي والتشغيمي لمبرامةةةاتيجي والمالياس االداء االستر ةةةةق ةوا 
 في تحقيق قيمة مضافة لممجتمع. مساىمتوأمكانية قياس أثر ىذا االنفاق ومدى     
  ات أعداد المتنوعة سواء أكانت موازنة البرامج واالداء أو ةةةةةةةة وتقنيةةةةةةالمختمف ابمنياجياتية عمى االداء ةةةةةةة المبنيةةةةةةةتعتبر الموازن  .1

 ى تحقيق الكفاءة والفاعمية في ادارة ةةةةاو موازنة األنشطة والنتائج تعمل عم P2Bالموازنة الصفرية أو موازنة أداء البرنامج     
 الموارد الحكومية، وتحقق قيمة مضافة لممجتمع من خالل التركيز عمى أولويات االنفاق الحكومي.    

 اء تقنيات متقدمة في أدارة االداء وتحقيق النتائج عمى مستوى الجية الحكومية او عمى ة المبنية عمى االدةةةةةةةر الموازنةةةةةةةتوف  .2
 ، وبالتالي يتم Kpi’sة أعدادىا عمى توفير مجموعة من مؤشرات االداء ةةةةد عمميةةةةةج او النشاط، حيث تعتمةةةةةمستوى البرنام     
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 .Outcomesولمنتائج  Outputsالمالية في ضوء ىذه المؤشرات لممخرجات  تخصيص الموترد     
 المستجيبين منظومة متكاممة لمرقابة والتقييم والمحاسبة عن االداء  إجاباتتوفر الموازنة المبنية عمى االداء كما أتضح من   .3

 الخدمات التي تقدميا الجيات الحكومية. ونوعيةوبالتالي توفر فرصة مميزة لمتحسين والتطوير في طبيعة وتكمفة     
 المحسوبة أنو ىناك عالقة وتأثير واضح لعناصر وخصائص  Fأثبت التحميل االحصائي من خالل االرتباط واالنحدار وقيم  .4

 ي القدرة ةةةةةةةومبادئ موازنة االداء في تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية ، وكذلك وجود تاثير كبير لموازنة االداء ف   
 الى ىذا النوع من الموازنات يساىم بدرجة كبية  باإلضافةعمى تحقيق االىداف والغايات من خالل مستوى الفاعمية في ذلك،    
 ى ةةةةةةفي تحقيق معدالت النمو في الخدمات التي تقدميا الجيات الحكومية عمى مستوى المخرجات )السمع والخدمات( أو عم    
 لنتائج المتحققة لممجتمع بشكل عام. مستوى ا    

 الى ضرورة  باإلضافةيتطمب تطبيق الموازنة المنية عمى األداء توفر متطمبات متنوعة منيا تشريعية وفنية وادارية وتقنية   .5
 تعزيز ثقافة االداء لدى متخذي القرارات والموظفين عمى حد سواء في الجيات الحكومية.     

 ي الجيات ةةةةةةةةوب االدارة فةةةةةةالعالمية في مجال تطبيقات الموازنة المبنية عمى االداء، أنو البد تطوير أسمفي ضوء التجارب   .6
 الحكومية من نمط االدارة التقميدية الى االدارة بالنتائج، وتطوير نظام متكاممة لممسائمة عن االداء.    

 ية ةةةةةةةةةةة واالقتصادةةةةةةةةةةةةةةةةوالمنافع االستراتيجي المزياتالحكومة العديد من  يحقق تطبيق الموازنة المبنية عمى االداء عى مستوى  .7
  يد والعقالنية في ادارة المالية ةةةةةةةةةةباط والترشةةةةةةوالمالية لمحكومة بشكل عمم ولمجيات الحكومية بشكل خاص ويحقق ليا األنض      
 المالية الحكومية.و       

 

 التوصيات:ثانيًا: 
 توصمت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والتي يمكن أيجازىا باآلتي:

  أن عممية تطبيق الموازنة المبنية عمى االداء يحتاج الى فترة زمنية التقل عن خمس سنوات، بعد أن يتم تطبيقيا كمرحمة  .0
 ح.تجريبية لمدة سنة كاممة يتم خالليا تييئة المتطمبات األساسية لمنجا      

 ة ةةةةةةةةأن التطبيق يتطمب وضع خطة تنفيذية دقيقة تأخذ بنظر االعتبار طبيعة الوضع المالي واالداري واالستراتيجي لمحكوم .1
 المعنية، تحدد فييا الموارد المالية والبشرية والتقنية واالستراتيجية والتنظيمية التي تتطمبيا عممية التطبيق.      

 ام لممساءلة عن االداء والتي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنظومة متكاممة لقياس وتقويم األداء لممخرجات والنتائج ونظ تتطمب عممية التطبيق توفير .2
 تحددىا وثيقة األداء )أتفاقية األداء(، وترتبط بيا تقارير ربع سنوية عن األداء والتي توحد وترفع الى مجمس الوزراء لمتابعة       
 أداء الموازنة العامة.      

 اعد ذلك في ةةةةةةةةالبد من تعزيز ثقافة االداء وتطويرىا لدى جميع المدراء ومتخذي القرارات والموظفين عمومًا حيث سوف يس .3
 التحفيز والتحسين المستمر لمعمميات والمخرجات والنتائج.      
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 مية توضح فييا األولويات االستراتيجية عمى مستوى القطاعات ة شمولية لمحكو ةةةةةة أستراتيجية ورؤيةةةةةةةةةن توفر خطةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةالب .4
 االقتصادية وتنعكس في صيغة أىداف ومؤشرات اداء لمجيات الحكومية.      

 البد من إعادة النظر في الييكل التنظيمي لمجيات الحكومية وتحقيق عممية الربط المتكامل بين البرامج التي يتم تعريفيا  .5
 االدارات ومراكز التكمفة.وبين        

 ل لصياغة وتحديث مؤشرات االداء المالي واالستراتيجي عمى مستوى البرامج والجية الحكومية ةةةةةةةةةة متكامةةةةةةةتطوير منظوم .6
 وتتكامل ىذه المؤشرات مع أىداف ومؤشرات األجندة الحكومية.      

 ج ةةةةةةةةةةامة االساسية لمنجاح في ىذا المشروع، وىذا يتطمب وضع برامضرورة التركيز عمى تأىيل الموارد البشرية كونيا الدع .7
 تدريبية متطورة لتحسين الميارات والقدرات المتنوعة وبالذات ميارات التحميل والتقييم والرقابة عمى األداء.      

 والمخرجات والنتائج وكيفية  لألىدافضرورة تبني منيج االدارة نحو النتائج وىذا يتطمب التركيز عمى عممية التحديد الدقيق  .8
 توفير الموارد الالزمة ليا.      
 لمبرامج واالنشطة ذات الكفاءة المنخفضة وذلك لتالفي  Spending Reviewضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة االنفاق  .01

 الكفاءة في عممية تخصص الموارد أىدافيا وغايتيا وىذا سيؤدي الى  قال تحقاليدر واإلسراف والتخمص من البرامج التي       
 عمى البرامج التي تحقق أىدافيا.      
 ة لتحقيق ةةةةةةةةةةةةةةةةةضرورة وضع أطار عممي لمتكامل بين االطار المالي واالطار االستراتيجي بحيث تكون الموازنة األداة الفاعم .00

 الرؤية االستراتيجية لمحكومة وخمق قيمة مضافة لممجتمع، ويدعم قدرات الحكومة في التركيز عمى االولويات االستراتيجية       
 من اجل تخصيص الموارد الالزمة.      
 و ةةةةةةةةةةةةةةةةعمي قما يطموىو  Medium Term Budgetary Frameworkمن الضروري وضع أطار لمموازنة متوسط االجل  .01

  Budget Ceilingلتحديد سقف االنفاق الكمي  استرشاديوو يمثل ادوات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموازنة متعددة السنوات ويتم تحديثو سنويا كون      
 )المخصصات  Fiscal Spaceوالحيز المالي  Baselineويمكن الحكومة والجيات الحكومية من تحديد االنفاق االساسي       
 المطموبة(.االضافية       
 ضرورة المراجعة الدورية لمؤشرات االداء الخاصة بالمخرجات )التكمفة، الكمية، الجودة، الفاعمية( ومؤشرات النتائج من أجل  .02

 موائمتيا مع الظروف والقدرات التي تمتمكيا الجية الحكومية.      
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 المالحق: أستمارة أستبيان
 

 الموازنة المبنية عمى األداء وأثرىا في كفاءة تخصيص الموارد المالية
 دراسة تطبيقية في أمارة  الشارقة

 أخي المستجيب، أختي المستجيبة،
ئمة حول الموازنة المبنية عمى االداء وأثرىا في يسرني أن أضع بين أيديكم الكريمة استبانة تتضمن مجموعة من األس        

كفاءة تخصيص الموارد المالية: دراسة تطبيقية في أمارة الشارقة، وذلك من أجل قياس أثر تطبيق األساليب الحديثة في اعداد 
أجل تحقيق األىداف  الموازنات الحكومية في تحسين عممية توزيع الموارد المالية المتاحة عمى البرامج واألنشطة الحكومية من

االستراتيجية والتشغيمية لمجيات الحكومية، حيث أن ذلك سوف يؤدي الى ضبط وترشيد االنفاق الحكومي وتقميل العجز في 
الموازنات وتعزيز قدرات ىذه الجيات في استخدام المدخل االستراتيجي في إدارة الموارد المالية من خالل الربط المتكامل بين 

اف االستراتيجية لمجية وبين االنفاق الحكومي، وبالتالي تكون الخطة االستراتيجية ىي القائد والموجو لعممية الرؤية واالىد
إدارة الموازنة بشكل شمولي، وبالنتيجة النيائية سيؤدي ىذا المدخل الى تعزيز قدرة الحكومة من خالل الموازنة في تطوير 

 تصادي وتحسين مؤشرات االقتصاد الكمي لممجتمع. عمميات التنمية المستدامة إلحداث النمو االق
جابتكم تتسم بالموضوعية والحيادية من       تم صياغة األسئمة بطريقة بسيطة وواضحة وأتطمع الى أن تكون مساىمتكم وا 

فاءة اجل تمكين الباحث من الوقوف بدقة عمى قياس أثر استخدام التقنيات الحديثة في اعداد الموازنات الحكومية عمى ك
تخصيص الموارد المالية لمجيات الحكومية في دولة االمارات العربية المتحدة، كما أنيا ستشكل محطة أساسية وميمة في 

 اعتزازتطوير منظومة العمل المالي االستراتيجي واالرتقاء بمستوى الخدمات ليذه الجيات، كما أن إجاباتكم ستكون محل 
 ر لكم حسن تعاونكم.وتقدير وستحظى بالسرية التامة، ونشك
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 ( في المربع المناسب: مالحظة: يرجى اإلجابة عمى العبارات التالية من خالل وضع إشارة ) 

 انثى  ذكر  الجنس: 

 عاماً  40 اكثر من   عاماً  .3 - 31  عاماً  .2 - 12  عاماً  .1أقل من  :العمر

 المستوى العممي:
 ماجستير  بكالوريوس  دبموم  ثانوية عامة 

   أخرى  دكتوراه 

 المسمى الوظيفي:
 خبير مالي  مدير حسابات  مدير مالي  مدير ادارة 

  محمل موازنة  رئيس قسم 

 سنو فأكثر 24  سنو 24 –.2  سنوات .2 – 4  سنوات 4أقل من   سنوات الخبرة:
 

  درجات التقييم
 أوافق بشدة أوافق أوافق إلى حد ما أوافق ال   ال أوافق عمى اإلطالق

(2) (1) (2) (3) (4) 
 أواًل: التقنيات الحديثة في اعداد الموازنات الحكومية

 : خصائص الموازنة التقميدية )موازنة البنود(  البعد األول
 (4) (3) (2) (2) (1) تعتبر الموازنة التقميدية أكثر سيولة في االعداد من موازنة االداء 2

1 
يتطمب ىذا النوع من الموازنات توفر خطة استراتيجية متكاممة لمجية 

 (4) (3) (2) (2) (1) الحكومية

 (4) (3) (2) (2) (1) ييتم ىذا النوع من الموازنات بالرقابة عمى الصرف بدرجة كبيرة  2

3 
عمى مستوى تيتم بدراسة وتحميل مؤشرات االقتصاد الكمي عند الموازنة 

 القطاعات والموازنة العامة لمحكومة
(1) (2) (2) (3) (4) 

يتطمب ىذا النوع من الموازنات ميارات مالية وتحميمية متعمقة من محمل  4
 (4) (3) (2) (2) (1) الموازنة في الجية الحكومية

 (4) (3) (2) (2) (1)تساىم بدرجة عالية في ضبط وترشيد االنفاق عمى مستوى اإلدارات ومراكز  5
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 التكمفة لمجية الحكومية

يمكن قياس األثر االقتصادي واالجتماعي لمقطاعات االقتصادية من خالل   6
 (4) (3) (2) (2) (1) ىذا النوع من الموازنات

تعتمد عممية اعداد موازنة البنود عمى توفر مؤشرات لألداء المالي  7
 Kpi’sواالستراتيجي 

(1) (2) (2) (3) (4) 

سيولة تطبيق استراتيجية مراجعة االنفاق عمى مستوى اإلدارات في حالة  9
 (4) (3) (2) (2) (1) اعداد موازنة موحدة عمى مستوى الجية الحكومية 

تقييم األداء المالي واالستراتيجي لمموازنة عمى مستوى اإلدارات في سيولة  10
 (4) (3) (2) (2) (1) حال اعداد موازنة موحدة عمى مستوى الجية الحكومية

22 
عمى ترشيد االنفاق في  توفر الموازنة التقميدية المحفزات الكافية لألدارات 

 (4) (3) (2) (2) (1) حال اعداد موازنة موحدة عمى مستوى الجية الحكومية

تساىم في تطوير ميارات محممي الموازنة في مجال التحميل والتقييم المالي  21
 (4) (3) (2) (2) (1) واالقتصادي واالستراتيجي

االنفاق عمى مستوى اإلدارات ومراكز سيولة تطبيق استراتيجية مراجعة  22
 (4) (3) (2) (2) (1) التكمفة

23 
سيولة في اعداد إطار الموازنة متوسط االجل من حيث سقف االنفاق وخط 

 (4) (3) (2) (2) (1) األساس والحيز المالي

 P2Bالصفرية، البرامج واألداء، األنشطة والنتائج، موازنة أداء البرنامج  –: خصائص موازنة األداء البعد الثاني
 (4) (3) (2) (2) (1) تعتبر موازنة األداء أكثر صعوبة في االعداد من الموازنة التقميدية 24

25 
يتطمب ىذا النوع من الموازنات توفر خطة استراتيجية متكاممة لمجية 

 (4) (3) (2) (2) (1) الحكومية

 (4) (3) (2) (2) (1) ييتم ىذا النوع من الموازنات بالرقابة عمى الصرف بدرجة كبيرة  26

تيتم بدراسة وتحميل مؤشرات االقتصاد الكمي عند الموازنة عمى مستوى  27
 القطاعات والموازنة العامة لمحكومة

(1) (2) (2) (3) (4) 

يتطمب ىذا النوع من الموازنات ميارات مالية وتحميمية متعمقة من محمل  28
 (4) (3) (2) (2) (1) الموازنة في الجية الحكومية
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1. 
تساىم بدرجة عالية في ضبط وترشيد االنفاق عمى مستوى البرامج 

 (4) (3) (2) (2) (1) واألنشطة لمجية الحكومية

يمكن قياس األثر االقتصادي واالجتماعي لمقطاعات االقتصادية من خالل   12
 (4) (3) (2) (2) (1) ىذا النوع من الموازنات

تعتمد عممية اعداد موازنة األداء عمى توفر مؤشرات لألداء المالي  11
 Kpi’s (1) (2) (2) (3) (4)واالستراتيجي 

 (4) (3) (2) (2) (1) سيولة تطبيق استراتيجية مراجعة االنفاق عمى مستوى البرامج واالنشطة  12

سيولة تقييم األداء المالي واالستراتيجي لمموازنة عمى مستوى البرامج  13
 (4) (3) (2) (2) (1) واالنشطة

14 
توفر موازنة األداء المحفزات الكافية لممدراء عمى ضبط وترشيد االنفاق  

 (4) (3) (2) (2) (1) لمبرامج واالنشطة

تساىم في تطوير ميارات محممي الموازنة في مجال التحميل والتقييم المالي  15
 (4) (3) (2) (2) (1) واالقتصادي واالستراتيجي

 سيولة تطبيق استراتيجية مراجعة االنفاق عمى مستوى البرامج واألنشطة  16
 (1) (2) (2) (3) (4) 

17 
سيولة في اعداد إطار الموازنة متوسط االجل من حيث سقف االنفاق وخط 

 (4) (3) (2) (2) (1) األساس والحيز المالي

 : مبادئ اعداد موازنة االداءالبعد الثالث

الجية الحكومية بنية متكاممة من األنظمة والسياسات وقواعد  تمتمك 18
 البيانات

(1) (2) (2) (3) (4) 

تيتم الجية الحكومية ببناء وتطوير البنية التقنية والتشريعية وقواعد  .2
 (4) (3) (2) (2) (1) البيانات 

مستوى  تعمل الجية الحكومية باستمرار عمى تطوير استراتيجية لتحسين 22
 (4) (3) (2) (2) (1) أداء الموازنة

جراءات واضحة العداد موازنة البرامج واألنشطة في الجية  21 وجود سياسة وا 
 الحكومية

(1) (2) (2) (3) (4) 
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22 
تيتم الجية الحكومية بالربط بين مؤشرات األداء لممخرجات والنتائج وبين 

 (4) (3) (2) (2) (1) المخصصات المالية

تيتم الجية الحكومية بتوفير نظام متكامل لتقييم األداء عمى مستوى  23
 (4) (3) (2) (2) (1) مخرجات البرامج والنتائج

تيتم الجية الحكومية بإعداد تقارير ربع سنوية عن أداء البرامج واألنشطة  24
 (4) (3) (2) (2) (1) لتحميل االنحرافات

25 
وجود دورة واضحة وشاممة العداد الموازنة مع التوقيتات الزمنية تحدد 
األدوار والمسؤوليات لكافة األطراف المعنية في اعداد الموازنة العامة 

 لمحكومة
(1) (2) (2) (3) (4) 

26 
( بين الجية Contract Performanceتيتم بتوفير اتفاقية لألداء )

 (4) (3) (2) (2) (1) الماليةالحكومية ووزارة/ دائرة 

 Accountability Systemتيتم بتوفير نظام لممساءلة عن األداء  27
 (4) (3) (2) (2) (1) لمتابعة أداء مسؤولي البرامج 

تعمل عمى تحفيز اإلدارات والبرامج واألنشطة عمى ضبط وترشيد االنفاق  28
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 ترشيد مهارات المراجعة الداخمية وأثر الخصائص الديموجرافية في الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية
 لعينة مسحية من المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق

 

Rationalize the use of internal auditing in reducing creative accounting methods according 

to the impact of the demographic characteristics of  
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 :المستخمص

مساىمة عممية ترشيد استخداـ التدقيؽ الداخمي في الحد مف  ركزت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء عمى أىمية
أساليب المحاسبة اإلبداعية، خاصة بعد تداعيات االنييارات التي شيدتيا المؤسسات العالمية الكبرى، وظيور ما يسمى 

في دعـ الحوكمة  بأساليب المحاسبة اإلبداعية مما كانت محفزا أساسيا لظيور االىتماـ بيذه الوظيفة لخدمة صانع القرار
وتحسيف سير العمميات واإلجراءات المحاسبية. ونظرا لكوف المحاسبة تتصؼ بأف ليا مبادئ مرنة تعتمد في بعضيا عمى 
االختيارية والتقدير الشخصي لممحاسب، األمر الذي شجع بعض المديريف التنفيذييف عمى استغالليا لمتأثير عمى القوائـ المالية 

لي لممؤسسة، وذلؾ بممارسة أساليب مبتدعة تسمى بأساليب المحاسبة اإلبداعية، ولذلؾ جاءت مسؤولية وتحسيف المركز الما
الدراسة إلى استعراض كيفية  سعتوقد  المدقؽ الداخمي ترشيد استخداـ التدقيؽ المحاسبي الكتشاؼ ىذه األساليب والحد منيا

اإلبداعية مع مراعاة الخصائص الديموجرافي. وتحددت أىمية الدراسة ترشيد ميارات التدقيؽ الداخمي لمحد مف أساليب المحاسبة 
الداخمي خاصة بعد االنييارات التي شيدتيا كبريات المؤسسات العالمية، والتحديات  في االىتماـ المعاصر بوظائؼ التدقيؽ

وتطبيقاتيا كالذكاء االصطناعي وتقنيات البموؾ تشيف والحوسبة التكنولوجية التي يشيدىا العالـ في ظؿ الثورة الصناعية الرابعة 
السحابية الداعمة لممحاسبة الذكية، وانتشار الفيروسات كجائحة كورونا وآثارىا المتالحقة لتطور نسخ جديدة مف الفيروسات 

مي أداة فعالة داخؿ المنظمات باعتباره التدقيؽ الداخالتدقيؽ عف بعد عبر بيئة افتراضية  ميارةالتي تفتح مجاالت لتطوير 
والييئات بمختمؼ أنواعيا يمكف مف خالليا الكشؼ عف الغش واالختالس والفساد اإلداري والمالي، والحد مف أساليب المحاسبة 

  اإلبداعية.

 
 يصر –ة انقاهر/  وزارة انتعهيى انعاني / إلداريت ا نهعهوو انساداث أكاديًيت /انعهوو اإلداريت كهيت( 1)*

 انجسائر دونت –جايعت يحًذ خيضر بسكرة / كهيت انعهوو االقتصاديت وانتجاريت( 2)*

 انجسائر دونت –جايعت يحًذ خيضر بسكرة / كهيت انعهوو االقتصاديت وانتجاريت( 3)*
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وقد تحددت أىداؼ الدراسة في إبراز أىمية دور التدقيؽ الداخمي في الحد مف أساليب التالعبات في القوائـ المالية 
لتحقيؽ أىداؼ األطراؼ ذوي المصمحة مع تحديد األىمية النسبية في االتجاىات المطموب تعزيزىا لدى المختصيف األكاديمييف 

ف المحاور الثالثة األساسية الداعمة لإلشكالية الخاصة باإلطار النظري، بجانب والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ بي
إلى تحديد أىـ االختالفات النسبية في آراء المختصيف  باإلضافةفحص مدى وجود العالقة االرتباطية بيف ىذه المحاور. 

األساسية )النوع / الفئة العمرية/ المؤىؿ  افيةالديموجر  األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ وفقا لبعض الخصائص
التعميمي/ مجاؿ التخصص/ الخبرة(. وقد اعتمدت الدراسة عمى استخداـ المنيج الوصفي فيما يخص الجانب النظري مف 

 فديميياألكاالدراسة، مع الجانب التطبيقي اعتماد عمى المسح الميداني الذي تضمف عينة عشوائية آلراء المحاسبيف والمدققيف 
 .%65والمينيف، وكانت نسبة االستجابة 

مف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة أف التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى زيادة موثوقية البيانات التي تتضمنيا الدفاتر 
والسجالت المحاسبية مع وجود أثر احصائي معنوي لبعض الخصائص الديموجرافية في صقؿ ميارات المدقؽ الداخمي حسب 
النوع االجتماعي والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرات المينية لممارسة التدقيؽ، كما توصمت الدراسة إلى أف أساليب المحاسبة 
اإلبداعية مف شأنيا التأثير عمى عدـ موثوقية القوائـ المالية، وأيضا عمى االنطباعات السمبية آلراء مستخدمي ىذه القوائـ، 

لمباشر عف اكتشاؼ ىذه األساليب عف طريؽ التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي، فالمدقؽ الداخمي ىو المسئوؿ ا
لذا يستمـز االستفادة مف تطوير ميارات العامميف في المينة مع مراعاة خصائصيـ الديموجرافية في رسـ خطط وسيناريوىات 

 استشراؼ المستقبؿ في ظؿ تحدياتو وعناصر الغموض المحيطة بو.
  ، انخصائص انذيًوجرافيت.تذقيق داخهي، يحاسبت إبذاعيت، نعبت األرقاو انًانيت، تجًيم انذخم، تهطيف انذخم المفتاحية: الكلمات

 

Abstract 

This study aims to identify the contribution of the process of rationalizing the use of 

internal auditing in reducing creative accounting methods, especially in the light of the rapid 

repercussions and collapses experienced by the major international institutions or companies 

recently. As well as the emergence of so-called creative accounting methods was a major catalyst 

for the emergence of interest in this function to serve the decision makers in supporting 

governance criteria, and improving the operation of accounting processes and procedures as 

well.  

The study has sought to show how to rationalize internal auditing skills to limit creative 

accounting methods, taking into account demographic characteristics. The importance of the 

study was determined in the contemporary interest in internal audit functions, especially after the 

collapses witnessed by major global institutions, and the technological challenges that the world 

is witnessing in light of the Fourth Industrial Revolution and its applications such as artificial 

intelligence, block chains technologies and cloud computing supporting smart accounting, and 

the spread of viruses such as the Corona pandemic and its successive effects of the development 
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of new versions of the Viruses that open up areas for developing remote auditing skills through a 

virtual environment as internal audit is an effective tool within organizations and bodies of 

various kinds through which it can detect fraud, embezzlement, administrative and financial 

corruption, and limit creative accounting methods. 

The aims of the study were defined in highlighting the importance of the role of internal 

auditing in reducing the methods of manipulation in the financial statements to achieve the 

objectives of stakeholders. It will be pursuing to determine the relative importance of trends to 

be strengthened by academic and professional professionals in accounting and auditing with 

respect to the three main axes supporting the theoretical framework problem, as well as 

examining the relationship between these axes. In addition, to determining the most important 

differences in the opinions of academic and professional specialists in the field of accounting and 

auditing according to some basic demographic characteristics (type / age group / educational 

qualification / field of specialization / experience). This study has included a survey of a sample 

of accountants, academic auditors and professionals, and the response rate was 76%. 

One of the main findings of the study is that the internal auditing contributes in increasing 

the reliability of the data contained in the accounting files and records through the internal 

auditor's ability to acquire scientific qualifications and required experiences to practice the skills 

of auditing. As well as, there was a statistically significant impact of some demographic 

characteristics in refining the skills of the internal auditor according to gender, academic 

qualification and years of professional experience to practice auditing.  It was reached that the 

methods of creative accounting affecting the reliability of the financial statements. The internal 

auditor is directly responsible for the discovery of these methods by means of good and efficient 

planning of the internal audit function.  Therefore, it is necessary to benefit from the 

development of the skills of workers in the profession, taking into account their demographic 

characteristics, in drawing plans and scenarios for shaping the future in light of its challenges 

and the elements of ambiguity surrounding it. 

Key words: Internal Auditing, Creative Accounting, Game of Financial Number,     

                    Income Analysis, Income Smoothing, Demographic Characteristics. 

 
 مقدمة:

شيد العالـ العديد مف الفضائح المالية وما تبع ذلؾ مف االنييارات التي أصابت الكثير مف المؤسسات العالمية مثؿ انييار 
WorldCom وEnron وXerox إلدارات تمؾ المؤسسات ، والسبب الرئيسي في ىذه االنييارات ىو الفساد اإلداري والمالي

وافتقارىا لمممارسات السميمة ونقص الشفافية واإلفصاح المحاسبي، كؿ ىذا أدى إلى فقداف الثقة في موثوقية ومصداقية القوائـ 
 المالية، وزيادة االىتماـ بالتدقيؽ الداخمي ودوره الياـ الذي يمعبو في اكتشاؼ الغش واألخطاء.

ليا مبادئ مرنة تعتمد في بعضيا عمى االختيارية والتقدير الشخصي لممحاسب، األمر الذي ونظرا لكوف المحاسبة تتصؼ بأف 
شجع بعض المديريف التنفيذييف عمى استغالليا لمتأثير عمى القوائـ المالية وتحسيف المركز المالي لممؤسسة، وذلؾ بممارسة 
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لية المدقؽ الداخمي ترشيد استخداـ التدقيؽ المحاسبي أساليب مبتدعة تسمى بأساليب المحاسبة اإلبداعية، ولذلؾ جاءت مسؤو 
 الكتشاؼ ىذه األساليب والحد منيا ومما سبؽ نطرح اإلشكالية التالية:

االختالفات النسبية  مراعاةترشيد استخدام مهارات التدقيق الداخمي لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية مع كيؼ يمكف 
 وير مهارات المتخصصين في مهنة المحاسبة والتدقيق؟.لتط حسب أثر الخصائص الديموجرافية

 

 الفرضيات:
بعض الفرضيات التي تخص التحقؽ  وكذلؾ لدعـ االجابة عمى اإلشكالية الرئيسية مف خالؿ اإلطار النظري، فقد تـ طرح ايضا

 كاآلتي: مف ثالثة محاور رئيسية
  :بالمؤسسةفعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي المحور األول 
 أساليب المحاسبة اإلبداعية المؤثرة عمى موثوقية القوائـ المالية: ترشيد استخداـ المحور الثاني 
  :والحد منيا أساليب المحاسبة اإلبداعية اكتشاؼلتدقيؽ الداخمي في افعالية كفاءة و المحور الثالث 

 وقد جاءت تمؾ الفرضيات المطموب التحقؽ مف صحتيا عمى النحو التالي:
عينة المختصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة  ال توجد اتجاىات ليا أىمية نسبية عالية لدى آراء: الفرضية األولى

 والتدقيؽ حوؿ فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة.
عينة المختصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة  ال توجد اتجاىات ليا أىمية نسبية عالية لدى آراء: الفرضية الثانية

 .أساليب المحاسبة اإلبداعية المؤثرة عمى موثوقية القوائـ الماليةوالتدقيؽ حوؿ ترشيد استخداـ 
سبة عينة المختصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحا ال توجد اتجاىات ليا أىمية نسبية عالية لدى آراء: الفرضية الثالثة

 والحد منيا. أساليب المحاسبة اإلبداعية اكتشاؼلتدقيؽ الداخمي في افعالية والتدقيؽ حوؿ كفاءة و 
ال توجد عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بيف جانب فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة وبيف : الفرضية الرابعة

 . α=0...عند مستوى الداللة أساليب المحاسبة اإلبداعية طبيعة ترشيد استخداـ 
ال توجد عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بيف جانب فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة وبيف : الفرضية الخامسة

عند مستوى الداللة حيث بمؼ  والحد منيا لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعيةافعالية مدى كفاءة و 
...0=α. . 

أساليب المحاسبة اإلبداعية المؤثرة عمى ال توجد عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بيف ترشيد استخداـ : الفرضية السادسة
عند مستوى  والحد منيا لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعيةافعالية وبيف مدى كفاءة و  موثوقية القوائـ المالية

 . .α=0...الداللة 
والمدقؽ الداخمي  : ال توجد عالقة اختالفات ذو داللة إحصائية في آراء المستجيبيف حوؿ فعالية وظيفة التدقيؽضية السابعةالفر 

 . .α=4...عند مستوى الداللة بالمؤسسة وفقا لمخصائص الديموجرافية األساسية لعينة الدراسة المسحية 
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أساليب المحاسبة ترشيد استخداـ إحصائية في آراء المستجيبيف حوؿ  : ال توجد عالقة اختالفات ذو داللةالفرضية الثامنة

عند مستوى الداللة اإلبداعية المؤثرة عمى موثوقية القوائـ المالية وفقا لمخصائص الديموجرافية األساسية لعينة الدراسة المسحية 
...4=α. . 

 
لتدقيؽ الداخمي افعالية مدى كفاءة و : ال توجد عالقة اختالفات ذو داللة إحصائية في آراء المستجيبيف حوؿ الفرضية التاسعة

المسحية عند مستوى والحد منيا وفقا لمخصائص الديموجرافية األساسية لعينة الدراسة في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية
 . .α=4...الداللة 

 
 أهداف الدراسة:

 مف بيف األىداؼ التي يسعى ليا ىذا البحث ىو محاولة إبراز:          
 .بياف اإلطار المفاىيمي لممحاسبة اإلبداعية وأىـ األساليب المتبعة في إطار المحاسبة اإلبداعية 
  إبراز أىيمة دور التدقيؽ الداخمي في الحد مف أساليب التالعبات في القوائـ المالية لتحقيؽ أىداؼ األطراؼ ذوي

 حة.المصم
  األكاديمييف والمينييف في مجاؿ تحديد األىمية النسبية في االتجاىات المطموب تعزيزىا  لدى المختصيف

والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة/ طبيعة  فيما يخص المحاور الثالثة األساسية: )فعالية وظيفة التدقيؽالمحاسبة والتدقيق
والحد  لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعيةافعالية كفاءة و ترشيد أساليب المحاسبة اإلبداعية/ 

 منيا(. 
 . فحص مدى وجود العالقة االرتباطية بيف المحاور الثالثة األساسية الداعمة لإلشكالية الخاصة باإلطار النظري 
  وفقا لبعض  تدقيؽالمختصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتحديد أىـ االختالفات النسبية في آراء

 الخصائص الديموجرافية األساسية )النوع / الفئة العمرية/ المؤىؿ التعميمي/ التخصص/ الخبرة(
 

 المفاهيم اإلجرائية المستخدمة:
ىو عممية منتظمة ومنيجية لجمع األدلة والقرائف وتقييميا بشكؿ موضوعي، والتي تتعمؽ بنتائج األنشطة  أوال: مفهوم التدقيق:

ث االقتصادية وذلؾ لتحديد مدى التوافؽ والتطابؽ بيف ىذه النتائج والمعايير المقررة وتوصيؿ ذلؾ إلى األطراؼ واألحدا
 iالمعنية.
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 فيمكف تعريفو كما يمي: :ثانيا: مفهوم التدقيق الداخمي
 عرفوIFAC ىذا  عمى أنو فحص دوري لموسائؿ الموضوعة تحت تصرؼ المديرية قصد مراقبة وتسيير  المؤسسة،

النشاط تقـو بو مصمحة تابعة لمديرية المؤسسة ومستقمة عف باقي المصالح األخرى، إف األىداؼ الرئيسية  لممدققيف 
الداخمييف في إطار ىذا النشاط الدوري ىي إذف تدقيؽ فيما إذا كانت اإلجراءات المعموؿ بيا تتضمف الضمانات 

 iiتنظيمات فعالة، اليياكؿ واضحة ومناسبة.الكافية أف المعمومات صادقة، العمميات شرعية، ال
  عرفوIIA ،حيث  وتأكيد موضوعي، بغرض زيادة عائد وتحسيف عمميات المؤسسة، عمى أنو نشاط استشاري مستقؿ

يساعدىا في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ طريقة منيجية منظمة لتقييـ وتحسيف فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة 
 iiiوالسيطرة.

  الداخمي ىو تقويـ األنشطة المتعارؼ عمييا داخؿ المؤسسة كخدمة لممؤسسة وتشمؿ وظائفو الفحص والتقويـ التدقيؽ
 ivوالمراقبة لمدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة والمحاسبة.

  ،يمثؿ التدقيؽ الداخمي أداة مستقمة مف داخؿ المؤسسة لمتحقؽ مف تطابؽ السياسات واإلجراءات مع ما ىو مخطط ليا
 vف نظاـ الرقابة الداخمية يعمؿ بكفاءة لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة.وأ

  التدقيؽ الداخمي يقـو بو شخص أو أشخاص مؤىميف تابعيف تنظيميا لإلدارة العميا ومستقميف عف باقي الوظائؼ ما
 فييا المحاسبة والمالية، وىو وظيفة رقابية داخمية ترتبط مباشرة بمدير المؤسسة.

 
تعددت التعاريؼ التي تناولت المحاسبة اإلبداعية باختالؼ توجيات الباحثيف والكتاب، وقد سبة اإلبداعية: ثالثا: مفهوم المحا

 ظيرت العديد مف التعاريؼ نذكر منيا:
  المحاسبة اإلبداعية نشاط دوافعو تضميؿ المستثمريف أو تغيير انطباعاتيـ بقياـ اإلدارة بعرض ما تريد رؤيتو مف

قديـ الصورة التي يرغبونيا مثؿ شكؿ الربح المتزايد أو المستقر، وقد أطمقت عمى المحاسبة جانب المستثمريف وبت
اإلبداعية عدة مصطمحات مثؿ: التالعب، الخداع، التحريؼ، كما سماىا البعض بالخداع في يد المحاسبة أو العبث 

محاسبة اإلبداعية مثؿ طبخ الدفاتر أو بالدفاتر أو التقارير التجميمية. ويطمؽ كتاب فرنسييف مصطمحات معينة عمى ال
 viالمحاسبة الخالقة.

  المحاسبة اإلبداعية تشمؿ كؿ األساليب المستخدمة في لعبة األرقاـ المالية بما في ذلؾ االختيار المتعمد وغير
ة وأي خطوات المتعمد والتطبيؽ المخادع وغير المخادع لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والتقارير المالية االحتيالي

 viiتتخذ نحو  إدارة األرباح أو تخفيؼ تقمبات الدخؿ.
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 :ثالث محاور  إلى المداخمة تقسيـ فقد تـاإلطار النظري لمدراسة لدعـ السؤاؿ البحثي عمى لإلجابة : البحث أقسام
 أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائـ المالية -
 السمبية ألساليب المحاسبة االبداعيةمساىمة التدقيؽ الداخمي في تدنية الممارسات  -
 بالجزائر بسكرة دراسة ميدانية آلراء عينة مف األكاديمييف والمينييف في المحاسبة والتدقيؽ والية -
 

 أوال: أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية
وليذا فإف عمى الميتميف في ىذا المجاؿ الشؾ أف مكافحة أساليب المحاسبة اإلبداعية تعتبر مف األمور الصعبة والمعقدة، 

 السعي باستمرار لمعرفة التطورات الخاصة بالمحاسبة اإلبداعية، وذلؾ لكشؼ تمؾ األساليب ومف ثـ محاولة الحد منيا
أىـ أساليب االتجاىات والطرؽ الحديثة لكشؼ ممارسات المحاسبة اإلبداعية وكذا ،وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا الجزء التطرؽ الىـ 

 لمحاسبة اإلبداعية في القوائـ المالية:ا
 االتجاهات والطرق الحديثة لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية  1.1

 viiiمف أىـ االتجاىات واألساليب الحديثة المستخدمة لمكشؼ عف ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد منيا:
العنيفة الناتجة عف التالعب في التقارير المالية والتي  ظيرت فكرة لجاف المراجعة في الواليات المتحدة بعد اليزات المالية (0

بالتوصية بضرورة إنشاء لجنة  SECوىيئة سوؽ الماؿ األمريكية NYSE أسفرت عف قياـ كؿ مف بورصة نيويورؾ
 بالشركات المسجمة بيا مكونة مف عدد مف األعضاء غير التنفيذييف تكوف ميمتيا تعييف المراجع الخارجي وتحديد أتعابو
وذلؾ كمحاولة لزيادة استقالليتو عند إبداء الرأي في القوائـ المالية التي تصدرىا الشركات، وليذا األمر فقد أوصى المعيد 

ـ جميع الشركات سواء المسجمة في البورصة أو العامة بضرورة إنشاء 0856عاـ AICPA األمريكي لممحاسبيف القانونييف
توصيات بإلزاـ الشركات بإنشاء لجنة  SEC ىيئة سوؽ الماؿ األمريكيةـ أصدرت 0861لجنة لممراجعة، وفي عاـ 

 ألزمت بورصة نيويورؾ جميع الشركات المسجمة لدييا بضرورة تكويف لجاف مراجعة.1978لممراجعة، وفي عاـ 
 بعد االنييارات االقتصادية واألزمات المالية التي تعرضت ليا العديد مف اقتصاديات دوؿ شرؽ آسيا (1

الالتينية وروسيا في أواخر القرف العشريف واالنييارات المالية في العديد مف أسواؽ العالـ وكذلؾ في ظؿ انفتاح  وأمريكا
أسواؽ الماؿ العالمية وعولمة األسواؽ واالعتماد عمى شركات القطاع الخاص لزيادة معدالت النمو االقتصادي لمعديد مف 

كات أصبحت ىنالؾ حاجة ماسة إلى وضع أسس ومعايير أخالقية مينية دوؿ العالـ والتوسع اليائؿ في حجـ تمؾ الشر 
جديدة، وقد أطمؽ عمى تمؾ المعايير واألسس األخالقية ما يعرؼ اآلف بمفيـو حوكمة الشركات وذلؾ لمحد مف مظاىر 

أنيا رفع مستوى المحاسبة اإلبداعية واألضرار التي قد تنشأ مف وجودىا وذلؾ لعدـ وجود الشفافية الالزمة والتي مف ش
 االقتصاديات العالمية والمحمية.
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 خفض مجاؿ اختيار البدائؿ والمعالجات المحاسبية عف طريؽ التقميؿ مف عدد البدائؿ والمعالجات (2
 المحاسبية المتاحة أو تحديد الظروؼ التي يمكف أف تستخدـ فييا كؿ معالجة، وليذا األمر فإف لجنة

تعديالتيا األخيرة فإنيا قد ألغت في معاييرىا المعالجة البديمة ووضعت معالجة قياسية في معايير المحاسبة الدولية وفي 
أغمب معاييرىا، وبتخفيض البدائؿ فإف ذلؾ سيؤدي إلى أف الشركة التي ستختار معالجة محاسبية معينة تنتج مف خالليا 

ة في الظروؼ المستقبمية الشبيية تكوف فييا صورتيا المرغوب فييا في عاـ ستجبر فيما بعد عمى استخداـ نفس المعالج
 النتيجة أقؿ إرضاء.

 

 أساليب المحاسبة االبداعية في القوائم المالية  2.1
 فيما يمي أىـ أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائـ المالية:          

 أساليب المحاسبة اإلبداعية في حساب النتائج 1.2.1
 ixة لمتالعب في حساب النتائج في إطار المحاسبة اإلبداعية ىي:أىـ األساليب والطرؽ المستخدم

الدخؿ يتـ بعد  حسب األصوؿ المتبعة فاف تسجيؿتسجيل اإليراد بشكل سريع فيما عممية البيع ال تزال موضع شك:  .1
البيع قبؿ أف  اكتماؿ عممية تبادؿ المنفعة، وفي ىذه الطريقة يتـ االعتراؼ محاسبيا ودفتريا بالدخؿ المترتب عمى عممية

 تكتمؿ العممية ذاتيا عمى أرض الواقع وقبؿ اكتماؿ عممية تبادؿ المنفعة.
 : تتمثؿ ىذه الطريقة في تسجيؿ إيرادات وىمية أو مزيفة.تسجيل إيراد مزيف .2
ترة مالية خالؿ ف : تتمثؿ ىذه الطريقة في قياـ إدارة مؤسسة ما بزيادة إيراداتيازيادة اإليرادات من خالل عائد لمرة واحدة .3

محددة مف خالؿ زيادتيا لمرة واحدة، إذ تعطي ىذه الممارسات صورة ايجابية عف إدارة المؤسسة مف خالؿ فترة مالية 
محددة، مف خالؿ زيادة إيراداتيا وأرباحيا في الوقت الذي يكوف فيو أداؤىا سيئا وعادة ما يتـ التعامؿ مع ىذا النوع مف 

 جـ عف عمميات غير جوىرية وغير تشغيمية.اإليرادات باإلشارة إلى أنو نا
الموجودات حيث مف  : إف ىذا النوع مف التالعب ذو عالقة بحساباتنقل المصاريف الجارية إلى فترات محاسبية سابقة .4

المعروؼ أف المصاريؼ المترتبة عمى تنفيذ األعماؿ قد تؤدي إلى تحقيؽ منافع قصيرة األجؿ مثؿ اإليجارات والرواتب 
واإلعالنات التي تحسـ مباشرة مف اإليرادات، وقد تؤدي إلى منافع بعيدة األجؿ مثؿ المباني واآلالت التي تعد أصوال 

ؿ األجؿ، في الوقت الذي تكوف الفائدة منيا قد تحققت فعميا، وفي بعض األحياف فاف يحسـ اىتالكيا عمى مدى طوي
 بعض بنود ىذه األصوؿ تصبح عديمة المنفعة، وبالتالي يتـ تسجيميا كمصاريؼ تخصـ مباشرة مف الدخؿ.

غايات خاصة ل : تقـو إدارة بعض المؤسسات في بعض األحيافلاللتزاماتاإلخفاق في تسجيل أو تخفيض غير مالئم  .5
فييا مثؿ ارتباط االلتزامات بشؤوف قضائية، أو االلتزامات بالشراء باإلفصاح المتحفظ عف التغيرات التي تحدث في 

 حسابات االلتزامات.
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: تيدؼ ىذه الطريقة إلى تخفيض األرباح الجارية ونقميا إلىفترة مالية الحقة نقل اإليرادات الجارية إلى فترة مالية الحقة .6
حاجة ليا أكثر، وعادة ما تستخدـ ىذه الطريقة عندما تكوف أوضاع المؤسسة في السنة الجارية ممتازة، فتقـو تكوف ال

بترحيؿ ىذه األرباح إلى فترات مستقبمية تعتقد إدارة المؤسسة أنيا يمكف أف تكوف صعبة ومف المعروؼ محاسبيا أف 
واكتسبت فييا، إذا تمت الخدمات المقدمة مقابؿ ىذه اإليرادات اإليرادات يجب أف تسجؿ خالؿ الفترة المالية التي تحققت 

 في الفترة المالية نفسيا.
ىذه األساليب في  : تستخدـنقل المصروفات المترتبة عمى المؤسسة مستقبال إلى الفترة المالية الحالية لظروف خاصة .7

ا مف النكسات يدفع المديريف إلى عمؿ األوقات التي تواجو فييا المؤسسات أوقات صعبة، ألف تراجع األعماؿ وغيرى
إجراءات في السجالت المحاسبية لمواجية ذلؾ عمى أمؿ أف المستقبؿ سيكوف أفضؿ، وييدؼ التخفيؼ مف المصروفات 

 عف الوقت الراىف عمى حساب مستقبؿ جيد متوقع.
 

 أساليب المحاسبة اإلبداعية في الميزانية  2.2.1
ترتبط أىمية الميزانية بما توفره مف معمومات حوؿ طبيعة وحجـ الموارد المتاحة لدى المؤسسة والتزاماتيا تجاه           

المقرضيف والمالكيف، كما تساعد في التنبؤ بمبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبمية، إف المنافع التي تحققيا قائمة الميزانية 
موعة مف المحددات يأتي في مقدمتيا أف أغمب األصوؿ وااللتزامات تقيـ بالتكمفة التاريخية، كما أنيا يجب أف تقيـ في ضوء مج

ال تظير العديد مف العناصر التي ليا قيمة مالية مؤثرة كالمعرفة وميارات العامميف، وفيما يمي عرض لفرص التالعب بالقيـ 
 xلميزانية:المحاسبية باستخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية في ا

إضافة إلى  : حيث يتـ المبالغة في تقييـ بنود األصوؿ غير الممموسة مثؿ العالمات التجارية،األصول غير الممموسة .1
االعتراؼ المحاسبي باألصوؿ غير الممموسة، بما يخالؼ األصوؿ والقواعد المنصوص عمييا ضمف معايير المحاسبة 

ة، إضافة إلى إجراء تغييرات غير مبررة في طرؽ اإلطفاء المتبعة في تخفيض الدولية مثؿ االعتراؼ بالشيرة غير المشترا
 ىذه األصوؿ.

حيث ال يتـ االلتزاـ بمبدأ التكمفة التاريخية في تحديد القيمة المدرجة ليا في الميزانية، كذلؾ يتـ التالعب  األصول الثابتة: .2
 ف تمؾ النسب المستخدمة.في نسب االىالكات المتعارؼ عمييا لألصوؿ عف طريؽ تخفيضيا ع

،إضافة إلى  حيث يتـ التالعب في أسعار السوؽ التي تستخدـ في تقييـ محفظة األوراؽ المالية االستثمارات المتداولة: .3
 إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات انخفاض األسعار.

في أسعار الصرؼ المستخدمة في ترجمة  و يتـ في ىذا البند عدـ اإلفصاح عف البنود النقدية المقيدة، والتالعب النقدية: .4
 البنود النقدية المتوفرة مف العمالت األجنبية.
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و يتـ التالعب ىنا مف خالؿ عدـ الكشؼ عف الديوف المتعثرة، بيدؼ تخفيض قيمة مخصص الديوف  الذمم المدينة: .5
جراء أخطاء متعمدة في تصنيؼ حسابات الذمـ المدينة، مف تصنيؼ الذ مـ طويمة األجؿ عمى أنيا المشكوؾ فييا، وا 

 أصوؿ متداولة بيدؼ تحسيف سيولة المؤسسة.
طريقة  تغيير الطرؽ المحاسبية المتبعة في المحاسبة عف االستثمارات طويمة األجؿ، مف االستثمارات طويمة األجل: .6

 التكمفة إلى طريقة حقوؽ الممكية.
المتوقع تحصيميا  حيث يتـ إثبات الموجودات المحتممة قبؿ التأكد مف تحققيا مثؿ إثبات اإليرادات الموجودات المحتممة: .7

 مف دعوى قضائية عمى أحد العمالء قبؿ إصدار الحكـ فيو.
ضمف المطموبات  مثؿ عدـ إدراج األقساط المستحقة خالؿ العاـ الجاري مف القروض طويمة األجؿ المطموبات المتداولة: .8

 لة، بيدؼ تحسيف نسب السيولة.المتداو 
تسديد  مثؿ الحصوؿ عمى قروض طويمة األجؿ قبؿ إعالف الميزانية، بيدؼ استخداميا في المطموبات طويمة األجل: .9

 القروض قصيرة األجؿ، لتحسيف نسب السيولة.
الجرد بنود  وفاتفي ىذا البند تتركز عمميات التالعب وممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية في تضميف كش المخزون: .11

 بضاعة راكدة ومتقادمة إضافة إلى عمميات التالعب في أسعار تقييميا، وتغيير غير مبرر في طريقة تسعير المخزوف.
معالجة ضمف  مثؿ إضافة مكاسب محققة مف سنوات سابقة إلى صافي ربح العاـ الجاري، بدال مف حقوق المساهمين: .11

  دا مف بنود سنوات سابقة.األرباح المحتجزة كما يجب، باعتباره بن
 

 أساليب المحاسبة اإلبداعية في جدول سيولة الخزينة  3.2.1
تعرض قائمة سيولة الخزينة جميع التدفقات النقدية الداخمة والخارجة مف حيث مصادرىا واستخداميا خالؿ فترة زمنية 

ثيف وغيرىـ في تحميؿ النقدية مف خالؿ توفير معينة، وييدؼ إعداد ىذه القائمة إلى مساعدة المستثمريف والدائنيف والباح
معمومات مالئمة عف مصادر التدفقات والمدفوعات النقدية خالؿ فترة زمنية معينة. وفيما يمي عرض لفرص التالعب بالقيـ 

 xi المحاسبية باستخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة سيولة الخزينة:
اإلجراءات  التشغيمية، باعتبارىا نفقات استثمارية أو نفقات تمويمية والعكس، وىذهيقـو المحاسب بتصنيؼ النفقات  .1

 والممارسات ال تؤثر وال تغير في القيـ النيائية.
وتبعدىا عف  تستطيع المؤسسة كذلؾ دفع تكاليؼ التطوير الرأسمالي وتسجميا باعتبارىا تدفقات نقدية استثمارية خارجة .2

 التشغيمية. وبالتالي فإف ىذه الممارسات تزيد مف التدفقات النقدية الداخمة.التدفقات النقدية الخارجة 
خالؿ عمؿ  وتتوفر كذلؾ إمكانية التالعب بالتدفقات النقدية التشغيمية بيدؼ التيرب جزئيا مف دفع الضرائب، فمف .3

الممكية وكذلؾ الحاؿ تعديالت في التدفقات النقدية التشغيمية، مثؿ تخفيض مكاسب بيع االستثمارات وبعض حقوؽ 
بالنسبة لمعمميات غير المكتممة، حيث إنيا تؤثر في التدفقات النقدية التشغيمية، مف خالؿ إزالة تأثير الضريبة عف ىذه 
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العمميات مف التدفقات النقدية التشغيمية، إذ أف أي نقد يتـ تسممو نتيجة العمميات غير المكتممة أو نتيجة لمتخمص منيا، 
ناجما عف نشاطات استثمارية، لذلؾ وأثناء حساب التدفقات النقدية التشغيمية، يتـ إزالة تأثير مكاسب أو يتـ اعتباره 

 خسائر العمميات التشغيمية غير المكتممة أو التخمص منيا مف الدخؿ الصافي.
 أساليب المحاسبة اإلبداعية في جدول تغير األموال الخاصة.  4.2.1
الخاصة، حمقة الربط بيف حساب النتائج وبيف الميزانية، وىي تتحدد مف خالؿ رصد ومتابعة جدوؿ تغير األمواؿ  يعتبر

التغيرات التي تحدث في بنود األمواؿ الخاصة مف بداية الفترة المالية وحتى نيايتيا ويتـ االعتماد في عرضيا عمى أساس 
ت المحاسبة اإلبداعية مف خالؿ إجراءات تغيرات االستحقاؽ. إف جميع عناصر بنود ىذه القائمة معرضة الستخداـ ممارسا

وىمية في زيادة رأس الماؿ المدفوع أو تخفيضو، وكذلؾ رأس الماؿ المكتسب ورأس الماؿ المحتسب، والتي تمارس عمى إعادة 
 xiiتقدير حجـ األخطاء السابقة أو خسائر الخيارات السابقة وأرصدة العمالت األجنبية.

 

 لداخمي في تدنية الممارسات السمبية ألساليب المحاسبة االبداعيةثانيا: مساهمة التدقيق ا
يمعب التدقيؽ الداخمي دورا ىاما في اكتشاؼ األخطاء والغش الجوىري وتوفير قوائـ مالية ذات جودة عالية وتتوافر 

القرارات الصحيحة. ونظرا ليا المصداقية الالزمة التي يمكف االعتماد عمييا مف قبؿ األطراؼ ذات الصمة و تمكنيـ مف اتخاذ 
لصعوبة الكشؼ عف أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منيا، وجب عمى المختصيف في ىذا المجاؿ البحث باستمرار ومتابعة 

 التطورات الخاصة بالمحاسبة اإلبداعية وذلؾ مف خالؿ ما يسمى باالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلبداعية.     
ة اإلبداعية سموؾ ميني ال أخالقي بالشكؿ الذي يخؿ بالثقة التي يولييا مستخدموا القوائـ المالية في تعتبر المحاسب          

تمؾ القوائـ المالية، كما في حالة التزوير أو تغيير السجالت أو االختالس أو تسجيؿ عمميات وىمية أو حتى حذؼ أو إلغاء 
الرتباط السميـ بالقواعد المحاسبية وغيرىا سواء لمنفعة خاصة أو بيدؼ نتائج العمميات مف السجالت، باإلضافة إلى ذلؾ عدـ ا

اإلنجاز لمصمحة طائفة بعينيا عف إعداد وعرض المعمومات المفصح عنيا بما يتعارض مع اعتبارات الموضوعية واالستقالؿ 
 الميني.

 

 مسؤولية المدقق الداخمي في اكتشاف الغش الجوهري 1.2
لـ تحدد معايير التدقيؽ أي فرؽ بيف مسؤوليات المدقؽ عند البحث عف األخطاء والغش أو مسؤولياتو عف البحث           

عما إذا كاف التحريؼ ناشئا مف تقارير مالية مضممة أـ ناتجا مف اختالس األصوؿ، بالنسبة لكؿ مف األخطاء والغش يتعيف 
أف ما إذا كانت القوائـ المالية تخمو مف التحريفات الجوىرية. تعترؼ المعايير عمى المدقؽ أف يحصؿ عمى تأكيد معقوؿ بش

أيضا بأنو غالبا ما يكوف مف الصعوبة أف يتـ اكتشاؼ الغش مقارنة باألخطاء، إذ أف اإلدارة أو العامميف فييا الذيف يرتكبوف 
مسؤولية المدقؽ عف تخطيط و أداء عممية الغش يحاولوف إخفاء ذلؾ الغش، إف الصعوبة في اكتشاؼ الغش لف يغير مف 

التدقيؽ عمى وجو سميـ، إف أحد أىـ أجزاء التخطيط لكؿ عممية تدقيؽ تتمثؿ في تقييـ مخاطر حدوث األخطاء والغش، وعند 
 xiii إجراء تقييـ الغش لعؿ مف المفيد الوضع في االعتبار أف الغش يتضمف عادة خاصيتيف ىما:
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حالة اختالس  : عندما يكوف ذلؾ الضغط مرغوبا ألغراض الكسب المالي المباشر فيغشالضغط والحافز عمى ارتكاب ال .1
األصوؿ أو كسب مالي غير مباشر في حالة التقرير المالي المضمؿ، قد يمثؿ الكسب في الحالة الثانية عمى سبيؿ المثاؿ 

 القيمة السوقية ألسيـ المؤسسة التي تحتفظ فييا اإلدارة.
يحدث الغش  : عمى الرغـ مف أف ىناؾ حافزا الرتكاب الغش، إال أنو مف غير المحتمؿ أفاب الغشالفرص المدركة الرتك .2

 إال إذا كاف الشخص أو األشخاص ذو الصمة يعتقدوف بأنيـ يمكنيـ ارتكابو بدوف أف يتـ اكتشافو.
ف التقرير المالي االحتيالي يضر ىناؾ اختالؼ رئيسي فيما بيف التقرير المالي االحتيالي واختالس األصوؿ، إذ أ          

المستخدميف عف طريؽ توفير معمومات غير صحيحة تتضمنيا البيانات المالية التي يتخذوف قراراتيـ بناءا عمييا، أما عندما يتـ 
اختالس األصوؿ فإف حممة األسيـ والدائنيف واآلخريف قد يصابوف بأضرار بسبب أف األصوؿ لـ تعد ممكيتيا متاحة كحقوؽ 

موجودات المؤسسة، وبالتالي فإف كال النوعيف مف الغش مف المحتمؿ أف يؤديا إلى الضرر بالمستخدميف، عادة ما يتـ إعداد و 
التقرير المالي المغشوش عف طريؽ اإلدارة، وأحيانا بدوف معرفة العامميف بالمؤسسة، حيث أف اإلدارة في وضع يمكنيا مف 

عدا د التقارير بدوف عمـ العامميف فييا، وعادة وليس دائما ما يتـ ارتكاب سرقة األصوؿ عف اتخاذ قرارات مرتبطة بالمحاسبة وا 
طريؽ العامميف وليس عف طريؽ اإلدارة، وغالبا ما تكوف قيمتيا غير جوىرية، إف أحد األمور اليامة الختالس األصوؿ تتمثؿ 

 xivفي التمييز بيف سرقة األصوؿ والتحريفات الناشئة مف سرقة األصوؿ.
 االتجاهات الحديثة لمكشف عن أساليب المحاسبة اإلبداعية  2.2

الشؾ أف مكافحة أساليب المحاسبة اإلبداعية تعتبر مف األمور الصعبة والمعقدة، وليذا فإف عمى الميتميف في ىذا           
اليب ومف ثـ محاولة الحد منيا، المجاؿ السعي باستمرار لمعرفة التطورات الخاصة بالمحاسبة اإلبداعية، وذلؾ لكشؼ تمؾ األس

 xv وفيما يمي أىـ االتجاىات الحديثة المستخدمة لمكشؼ عف أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منيا كاآلتي:
 خفض مجاؿ اختيار البدائؿ والمعالجات المحاسبية عف طريؽ التقميؿ مف عدد البدائؿ والمعالجات المحاسبية المتاحة .1

يمكف أف تستخدـ فييا كؿ معالجة، وليذا األمر فإف لجنة معايير المحاسبة الدولية وفي أو تحديد الظروؼ التي 
تعديالتيا األخيرة فإنيا قد ألغت في معاييرىا المعالجة البديمة، ووضعت معالجة قياسية في أغمب معاييرىا. وبتخفيض 

ترة مالية معينة تنتج مف خالليا البدائؿ فإف ذلؾ سيؤدي إلى أف المؤسسة التي ستختار معالجة محاسبية في ف
 صورتيا المرغوب فييا ستجبر فيما بعد عمى استخداـ نفس المعالجة في الظروؼ المستقبمية الشبيية.

 xvi الحد مف سوء استخداـ بعض السياسات المحاسبية، ويتـ ذلؾ عف طريؽ ما يمي: .2
 سف قواعد تقمؿ مف استخداـ بعض السياسات المحاسبية أو حتى إلغاؤىا. .أ 
السياسات  أما الطريقة األخرى فيي عف طريؽ تفعيؿ فرضية " الثبات "، ويقصد بالثبات ىنا الثبات في استخداـ .ب 

المحاسبية المتبعة مف قبؿ معدي البيانات المالية، وىذا يعني أنو متى ما اختارت أي مؤسسة ما سياسة محاسبية 
في األعواـ الالحقة والتي ربما قد ال تناسبيا تمؾ  تناسبيا في أحد األعواـ فيجب عمييا االستمرار في تطبيقيا
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السياسات كما كانت، وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو ال يعني أنو مف غير المسموح تغيير السياسات المحاسبية، لكف  
 المقصود ىو عدـ تغيير تمؾ السياسات إال في حاؿ الضرورة القصوى.

عة ووضع ميثاؽ السموؾ الميني و تشكيؿ لجنة األخالؽ الميني التي تفعيؿ التنظيـ الميني لمينة المحاسبة والمراج .3
 xviiأىـ وظائفيا وضع قواعد السموؾ التي يجب أف يمتـز بيا المحاسب والمدقؽ المعتمد. مف

ىذا  يقظة وكفاءة المدققيف والمراقبيف ولجاف التدقيؽ في اكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية التي يتبعيا البعض، ويتـ .4
عف طريؽ اختيار مكاتب التدقيؽ ذات الكفاءة والمصداقية العالية، حيث أف المدقؽ الكؼء والمتمكف يقـو عمى  األمر

تصميـ إجراءات التدقيؽ لمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ عف التحريفات الناشئة عف المحاسبة اإلبداعية التي يتـ 
 اكتشافيا، والتي تعتبر جوىرية لمقوائـ المالية.

 المحاسبية بيف المستثمريف والميتميف ومستخدمي المعمومات المالية عمى مختمؼ أطيافيـ، ويتـ ىذا تنمية الثقافة .5
األمر عف طريؽ إما التثقيؼ الذاتي الذي يقـو بو بعض المستثمريف أو مستخدمي المعمومات المالية بغرض رفع 

المالية وما يرد بيا مف معمومات سواء  مستواىـ المحاسبي، أو عف طريؽ الجيات المعنية بسالمة وشفافية القوائـ
 xviiiكانت تمؾ الجيات تمثؿ القطاع الحكومي أو  القطاع الخاص.

 اإلجراءات التي يطبقها المدقق الداخمي لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية  2.1
بعض االعتبارات التي يجب عمى المدقؽ مراعاتيا بشأف أساليب المحاسبة  .13لقد حدد معيار التدقيؽ الدولي رقـ           

 اإلبداعية عند تدقيؽ البيانات المالية ومف أىـ ىذه االعتبارات ما يمي:
االعتبار  مقبوؿ وأف يأخذ بعيفيجب عمى المدقؽ عند التخطيط وأداء التدقيؽ تخفيض مخاطر التدقيؽ إلى أدنى مستوى  .1

 مخاطر االنحرافات المادية في البيانات المالية الناتجة عف الغش.
دارتيا. .2  إف المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاؼ الغش تقع عمى كؿ مف األشخاص المكمفيف بالرقابة في المؤسسة وا 
مف أي  توفر ضماف معقوال بأف البيانات المالية خاليةإف عممية التدقيؽ التي تتـ وفقا لمعاير التدقيؽ الدولية تصمـ بحيث  .3

 تحريؼ مادي سواء حدث نتيجة الغش أو الخطأ.
الناتج  إف مخاطر عدـ اكتشاؼ التحريؼ المادي الناتج عف الغش ىي أكبر مف مخاطر عدـ اكتشاؼ التحريؼ المادي .4

 ذا الغش مثؿ التزوير.عف الخطأ، وذلؾ ألف الغش قد يتضمف خطط متقنة ومنظمة بعناية إلخفاء ى
يواجيا  المخاطر التي يواجييا المدقؽ نتيجة لعدـ اكتشاؼ تحريؼ مادي ناتج عف غش اإلدارة أكبر مف المخاطر التي .5

عند عدـ اكتشاؼ تحريؼ ناتج عف غش العامميف، وذلؾ ألف األشخاص المكمفيف بالرقابة واإلدارة غالبا ما يكونوف في 
 xixـ بتجاوز إجراءات الرقابة الرسمية.وضع يعترض أمانتيـ ويسمح لي

خارج  إف الواجب الميني لممدقؽ في الحفاظ عمى سرية معمومات العميؿ ال يسمح عادة بإبالغ الغش إلى طرؼ آخر .6
مؤسسة العميؿ، عمى أف مسؤولية المدقؽ القانونية تختمؼ مف بمد آلخر، وفي ظروؼ معينة مف الممكف تجاوز واجب 

 يع أو المحاكـ القانونية.السرية مف خالؿ التشر 
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غش فإنو  إذا استنتج المدقؽ أنو مف غير الممكف إكماؿ عممية التدقيؽ نتيجة لوجود ناتج عف غش أو االشتباه بوجود .7
 يجب عمى المدقؽ:

 متطمب بأف  النظر في المسؤوليات المينية والقانونية الممكف تطبيقيا في ظروؼ كيذه بما في ذلؾ ما إذا كاف ىناؾ
تقديـ التقارير إلى الشخص أو األشخاص الذيف أصدروا خطاب تعييف عممية التدقيؽ أو في بعض الحاالت إلى يقـو ب

 السمطات التنظيمية.
 .أف ينظر في إمكانية انسحابو مف أداء العممية 
 :وفي حاؿ انسحاب المدقؽ يجب 

 اري المناسب أو مع أولئؾمناقشة االنسحاب مف العممية واألسباب التي دعتو لالنسحاب مف المستوى اإلد .أ 
 المكمفيف بالرقابة.

 النظر فيما إذا كاف ىناؾ متطمب ميني أو قانوني بتقديـ التقارير إلى الشخص أو األشخاص الذيف أصدروا .ب 
كتاب التعييف لعممية التدقيؽ، أو في بعض الحاالت إلى السمطات التنظيمية حوؿ انسحاب المدقؽ مف العممية 

 وأسباب ذلؾ.
عمى بعض اإلرشادات التي تمكف المدقؽ مف إخالء مسؤوليتو تجاه  88كما نص معيار التدقيؽ األمريكي رقـ           

 أساليب المحاسبة اإلبداعية المرتبطة بالغش، ويمكف تمخيص أىـ متضمنات المعيار بالنقاط اآلتية:
 وصؼ خصائص الغش. .1
 الجوىري الناشئة عف الغش.المناقشة بيف أعضاء ميمة التدقيؽ بخصوص مخاطر التحريؼ  .2
 الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة لتحديد مخاطر التحريؼ الجوىري الناشئ عف الغش. .3
 تحديد المخاطر المحددة بعد األخذ بعيف االعتبار تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لممؤسسة. .4
 االستجابة إلى نتائج التقييـ. .5
 تقييـ نتائج اختبار التدقيؽ. .6
 لجنة التدقيؽ واألطراؼ األخرى بالغش.إبالغ اإلدارة و  .7
 xxتوثيؽ دراسة المدقؽ عف الغش. .8
وفيما يمي أىـ اإلجراءات  التي ينفذىا المدقؽ لمحد مف آثار استخداـ اإلدارة ألساليب المحاسبة اإلبداعية لحماية           

 :حقوؽ األطراؼ ذات المصالح في المؤسسة، وذلؾ في كؿ مف حساب النتائج والميزانية
 اإلجراءات التي يطبقها المدقق لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في حساب النتائج:       1.3.2

تيدؼ اإلدارة مف أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارسيا عمى عناصر حساب النتائج ) اإليرادات والمصروفات ( إلى تحسيف 
الربح بإظيار أرباح صورية ) غير حقيقية (، وذلؾ مف خالؿ تضخيـ المبيعات أو تخفيض المصروفات أو كمييما معا وذلؾ 

أرقاـ المبيعات وكمفتيا وصافي الدخؿ في احتسابيا، كنسب الربحية وكفاءة النشاط،  مف أجؿ تحسيف النسب المالية التي تدخؿ
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والجدوؿ اآلتي يتضمف عرضا ألىـ أساليب المحاسبة اإلبداعية المتعمقة بحساب النتائج واليدؼ مف تنفيذىا واإلجراءات 
 xxiالمضادة التي يتوجب عمى المدقؽ تطبيقيا:

 مدقق لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في الميزانية: التي يطبقها ال اإلجراءات  2.3.2
تيدؼ اإلدارة مف أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارسيا عمى عناصر الميزانية إلى تحسيف المركز المالي           

عرض النسب لممؤسسة، وذلؾ مف خالؿ تضخيـ قيـ األصوؿ أو تخفيض قيـ المطموبات أو كمييما معا، وذلؾ بغرض تحسيف 
المشتقة منيا مثؿ: نسب السيولة أو الربحية و غيرىا، والجدوؿ اآلتي يتضمف عرضا ألىـ اإلجراءات المضادة التي تتوجب 

 xxiiعمى المدقؽ:
 

 بسكرة ميدانية آلراء عينة من األكاديميين والمهنيين في المحاسبة والتدقيق والية ثالثا دراسة
طروحة في الورقة البحثية، تـ تدعيميا بدراسة ميدانية تعتمد عمى اختيار عينة عشوائية بغرض اإلجابة عمى اإلشكالية الم    

مف سجالت تخص المختصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ بوالية بسكرة بالجزائر لدى الكمية محور 
بيانات عمى العينة المستيدفة إال انو بمغت نسبة ( فرد حيث تـ توزيع االست43اىتماـ الدراسة الحالية حيث تمثمت في عدد )

في التقصي وجمع المعمومات، واألساليب % تقريبا. حيث تـ تصميـ أداة استمارة استبياف تـ االعتماد عمييا 65االستجابة 
 االستبانة.اإلحصائية المستخدمة إضافة إلى عرض محتوى األداة وقياس مدى صدقيا وثباتيا لكؿ محور رئيسي مف محاور 

 
 .عرض االستبيان ومنهجية الدراسة الميدانية 1.4

سنحاوؿ التطرؽ في ىذا الجزء لتحميؿ الظروؼ التي أعد فييا االستبياف و كيفية بناءه، ثـ إخضاعو لمتحكيـ العممي، إضافة 
 إلى ذلؾ سنوضح المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة.

 عرض بيانات أداة الدراسة  1.1.4
وعف كيفية الحد مف  الداخمي التدقيق استخدام ترشيدياف الدراسة مجموعة مف األسئمة التي تناولت كيؼ يمكف تضمف استب

 يمي: موضحة كماأربع محاور أساسية سؤاال فقرة موزعة عمى  33ممارسات المحاسبة اإلبداعية.  تتكوف مف 
   عبارات (. 4بيانات شخصية ) يحتوي عمى 
 عبارة (. 02فة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة ) يحتوي عمى : فعالية وظيالمحور األول 
 عبارة (. 02: طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعية ) يحتوي عمى المحور الثاني 
 02: كفاءة وفعالية التدقيؽ الداخمي في اكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منيا )يحتوي عمى المحور الثالث 

 عبارة (.
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 كما تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات لفقرات االستبياف 
 منهجية الدراسة ومعالجة البيانات  2.1.4

اعتمدت الدراسة بالدرجة األولى عمى المنيج الكمي المعتمد عمى المسح بالعينة العشوائية البسيطة مف خالؿ جمع وتحميؿ 
داللة احصائية يمكف تعميميا في حالة مدى توافرت نفس الظروؼ والمقومات البيانات لغرض الوصوؿ إلى استنتاجات ذات 

لبحثي الذي لمجتمع الدراسة المستيدؼ مف قبؿ الدراسة الحالية، وقد جاء استخدامو لدعـ اإلطار النظري المتعمؽ بالسؤاؿ ا
 ساسية التي تـ فحصيا ودراستيا مسبقا في نفس الدراسة .يمثؿ اإلشكالية األ

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  1.2.1.4
 تـ االعتماد عمى األساليب اإلحصائية  التي تتناسب وفرضيات الدراسة وتمثمت في : 

 والثبات يعرؼ بأف ىناؾ اتساؽ في النتائج عند تطبيؽ أداة االستبياف مرات عديدة،  معامل الثبات ألفا كرومباخ :
  5,.ت يكوف مقبوال ابتداء مف ومعامؿ الثبات وكما ىو معروؼ فإف معامؿ الثبا

 و ذلؾ لمعرفة اتجاه آراء المستجوبيف حوؿ كؿ عبارة مف عبارات االستبياف.المتوسطات والنسب المئوية : 
 :لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ استجابات أفراد المجتمع لكؿ عبارة عف متوسطيا الحسابي .   االنحراف المعياري 
  لفحص مدى وجود العالقة المعنوية فيما بيف المحاور الثالثة الرئيسية مف وجية نظر المستجيبيف  :االرتباطمعامل

مف األكاديمييف والمينييف في المحاسبة والتدقيؽ المستيدفيف مف قبؿ الدراسة التي تمثؿ بعض فرضيات الدراسة محؿ 
 االىتماـ مف قبؿ الدراسة الحالية.

 الفات المعنوية في إدراؾ كؿ محور مف المحاور الثالثة الرئيسية المتضمنة في : لفحص مدى االختتحميل التباين
فرضيات الدراسة حسب الخصائص المختمفة لممستجيبيف ممثمة في )متغير النوع/ المؤىؿ التعميمي/ الخبرة العممية/ 

 الفئة العمرية/ مجاؿ التخصص(
 

 معالجة بيانات االستبيان  2.2.1.4
 صدق وثبات االستبيان

تـ تقدير معامؿ الثبات لكؿ محور، ألفا كرومباخ لالتساؽ الداخمي لكؿ متغير و كانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ 
أما  744..، المحور الثالث  0.773في حيف المحور الثاني  0.812(، حيث يالحظ أف معامؿ الثبات لممحور األوؿ 2.)

 راسات.، وىي نسب مقبولة في مثؿ ىذه الد678..الكمي 
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 تحميل وتفسير  نتائج االستبان. 2.4
 نتائج فحص الفرضية األولى:

 تحميل وتفسير عبارات المحور األول " فعالية وظيفة التدقيق والمدقق الداخمي بالمؤسسة   1.2.4
 تحميل اتجاهات أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور االول "  1.1.2.4

تيدؼ العبارات الواردة في المحور االوؿ لمعرفة إتجاىات أفراد العينة حوؿ فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي 
 يمي  ( ومف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا يمكف تحميؿ العبارات كما3.بالمؤسسة ، وبالرجوع لمجدوؿ رقـ )

  لمزاولة  لداخمي أف يتمتع بالػتأىيؿ العممي والخبرة الالزمةيجب عمى المدقؽ ايؤكد بشدة أفراد عينة الدراسة عمى أنو
وانحرافيا  3.50(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 1( مف المحور )6وظيفتو، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %.81حيث بمغت األىمية النسبية  383..المعياري 
  خمي يعمؿ عمى زيادة دقة وموثوقية البيانات المحاسبية التي التدقيؽ الدايؤكد بشدة أفراد عينة الدراسة عمى أف

(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه 1( مف المحور )3تتضمنيا دفاتر وسجالت المؤسسة، وىذا ما تؤكده العبارة )
 %.77حيث بمغت األىمية النسبية  4.1..وانحرافيا المعياري  3.33العبارة بػػػ 

 التدقيؽ الداخمي يوفر حماية ألصوؿ وسجالت المؤسسة مف الضياع والسرقة ة عمى أف يؤكد بشدة أفراد عينة الدراس
وانحرافيا  3.28(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 1( مف المحور )2والتزوير، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %.76.7حيث بمغت األىمية النسبية  475..المعياري 
 المدقؽ الداخمي يحرص عمى أداء ميمتو بكؿ نزاىة وموضوعية وبذؿ الكفاءة يضا عمى أف ويؤكد أفراد عينة الدراسة أ

 3.06(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 1( مف المحور )7المينية الالزمة وىذا ما تؤكده العبارة )
 %.72.3حيث بمغت األىمية النسبية  627..وانحرافيا المعياري 

 لدراسة عمى أف يستخدـ المدقؽ الداخمي أكثر مف أداة لمتدقيؽ أثناء تقييمو لنظاـ الرقابة الداخمية يؤكد أفراد عينة ا
 3.06(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ1( مف المحور )01، وىذا ما تؤكده العبارة )المطبؽ بالمؤسسة
 %.72.3حيث بمغت األىمية النسبية  476..وانحرافيا المعياري 

 التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى زيادة دقة وموثوقية البيانات المحاسبية التي تتضمنيا ؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف ي
(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 1( مف المحور )4دفاتر وسجالت المؤسسة، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %.71ة النسبية . حيث بمغت األىمي38..وانحرافيا المعياري  .3.0
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تفسير أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور األول فعالية وظيفة التدقيق والمدقق الداخمي بالمؤسسة " واختبار  2.1.2.4
 صحة الفرضية 

الداخمي تمتع المدقؽ حوؿ فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة تؤكد عمى أف نستنتج أف أراء جميع أفراد العينة  
بالػتأىيؿ العممي والخبرة الالزمة لمزاولة وظيفتو، وأف التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى زيادة دقة وموثوقية البيانات المحاسبية التي 

          تتضمنيا دفاتر وسجالت المؤسسة، وحماية األصوؿ والسجالت مف الضياع والسرقة والتزوير.
 والمدقق الداخمي دور فعال بالمؤسسة، من خالل: من خالل ما سبق يمكن القول أن لمتدقيق 

 .يجب عمى المدقؽ الداخمي أف يتمتع بالػتأىيؿ العممي والخبرة الالزمة لمزاولة وظيفتو 
 .التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى زيادة دقة وموثوقية البيانات المحاسبية التي تتضمنيا دفاتر وسجالت المؤسسة 
  ؿ وسجالت المؤسسة مف الضياع والسرقة والتزوير.يوفر  التدقيؽ الداخمي حماية ألصو 
 .يحرص المدقؽ الداخمي عمى أداء ميمتو بكؿ نزاىة وموضوعية وبذؿ الكفاءة المينية الالزمة 
 .يستخدـ أكثر مف أداة لمتدقيؽ أثناء تقييمو لنظاـ الرقابة الداخمية المطبؽ بالمؤسسة 
 وعة مف المراحؿ بما يتوافؽ وأولويات وأىداؼ المؤسسة.التدقيؽ الداخمي عممية منتظمة ومدروسة، تمر بمجم 

 

 نتائج فحص الفرضية الثانية:
 "تحميل وتفسير عبارات المحور الثاني "طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعية 2.2.4

 تحميل اتجاهات أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني "  1.2.2.4
تيدؼ ىذه العبارات الواردة في المحور الثاني لمعرفة إتجاىات أفراد العينة حوؿ طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعية          

 ( يوضح النتائج المتحصؿ عمييا:4.والجدوؿ رقـ )
  المالية  القوائـيؤكد بشدة أفراد عينة الدراسة عمى أف أساليب المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تساىـ في عدـ موثوقية

(، حيث قدر المتوسط 2( مف المحور )4وىذا ما تؤكده العبارة )وتضميؿ مستخدمي ىذه القوائـ والتأثير عمى آرائيـ، 
 %.74.3حيث بمغت األىمية النسبية  664..وانحرافيا المعياري  3.16الحسابي ليذه العبارة بػػػ 

  واالكتفاء  ـ بجوىر الواقع اإلقتصادي لألحداث والعمميات المحاسبيةعدـ اإلىتمايؤكد بشدة أفراد عينة الدراسة عمى أف
(، حيث قدر 2( مف المحور )6فقط بشكميا القانوني يؤثر عمى موثوقية القوائـ المالية، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %.74.3حيث بمغت األىمية النسبية  631..وانحرافيا المعياري  3.16المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 
 يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف التحيز والتقدير الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية يعد أحد أىـ أسباب 

(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه 2( مف المحور )1وىذا ما تؤكده العبارة )استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية، 
 %..7األىمية النسبية حيث بمغت  0وانحرافيا المعياري  3العبارة بػػػ 
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 يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أنو يمكف إعتبار المبالغة أو التقميؿ في تقدير العمر اإلنتاجي لألصوؿ العينية والمبالغة 
(، 2( مف المحور ).0مف بيف أساليب المحاسبة اإلبداعية، وىذا ما تؤكده العبارة ) في تقدير قيمة األصوؿ المعنوية

 %.68.5حيث بمغت األىمية النسبية  876..وانحرافيا المعياري  2.87الحسابي ليذه العبارة بػػػ حيث قدر المتوسط 
 بيا  تتمتع بيا األساليب والبدائؿ المحاسبية واستغالؿ الثغرات الموجودةقد يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف المرونة التي

ظيار صورة غير حقيقية عف المؤسسة،  (، حيث قدر 2( مف المحور )3وىذا ما تؤكده العبارة )توفر فرصا لمتالعب وا 
 %.67حيث بمغت األىمية النسبية  75..وانحرافيا المعياري  2.8المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 

 المحاسبة  يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف عدـ إتباع المؤسسة لمطرؽ المحاسبية البديمة مف شأنو أف يحد مف أساليب
وانحرافيا  2.48(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 2( مف المحور )2، وىذا ما تؤكده العبارة )ةاإلبداعي

 %.60.7حيث بمغت األىمية النسبية  810..المعياري 
ـ رفض مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف أساليب المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تؤثر عمى موثوقية القوائـ المالية، ومنو يت

 الفرضية الثانية وعدـ إثبات صحتيا.  
" واختبار صحة طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعيةتفسير أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني فعالية  2.2.2.4
 الفرضية 

أساليب طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعية تؤكد عمى أف حوؿ ( نستنتج أف آراء جميع أفراد العينة 4.مف الجدوؿ رقـ )
وأف  المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تساىـ في عدـ موثوقية القوائـ المالية وتضميؿ مستخدمي ىذه القوائـ والتأثير عمى آرائيـ،

القانوني يؤثر عمى موثوقية القوائـ عدـ اإلىتماـ بجوىر الواقع اإلقتصادي لألحداث والعمميات المحاسبية واإلكتفاء فقط بشكميا 
عتبار التحيز والتقدير الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية أحد أىـ أسباب استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية. المالية،  وا 
 إف أساليب المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تساىـ في عدـ موثوقية القوائـ المالية وتضميؿ مستخدمي ىذه القوائـ 

 والتأثير عمى آرائيـ.
  بجوىر الواقع اإلقتصادي لألحداث والعمميات المحاسبية واالكتفاء فقط بشكميا القانوني يؤثر عمىموثوقية  االىتماـعدـ

 القوائـ المالية.
   استخداـ أساليب المحاسبة التحيز والتقدير الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية يعد أحد أىـ أسبابإف 

 اإلبداعية.
  يمكف إعتبار المبالغة أو التقميؿ في تقدير العمر اإلنتاجي لألصوؿ العينية والمبالغة في تقدير قيمة األصوؿ

 مف بيف أساليب المحاسبة اإلبداعية.المعنوية
 ظيارقد المرونة التي  تتمتع بيا األساليب والبدائؿ المحاسبية واستغالؿ الثغرات الموجودة بيا توفر فرصا لمتالعب وا 

 غير حقيقية عف المؤسسة. صورة
 المحاسبة اإلبداعية. عدـ إتباع المؤسسة لمطرؽ المحاسبية البديمة مف شأنو أف يحد مف أساليب 
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 نتائج فحص الفرضية الثالثة:
كفاءة وفعالية المدقق الداخمي في إكتشاف أساليب المحاسبة اإلبداعية تحميل وتفسير عبارات المحور الثالث" 3.2.4

 والحد منها"
 تحميل اتجاهات أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث "  1.3.2.4
تيدؼ ىذه العبارات الواردة في المحور الرابع لمعرفة إتجاىات أفراد العينة حوؿ كفاءة وفعالية التدقيؽ الداخمي في            

 تائج المتحصؿ عمييا:إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منيا، والجدوؿ الموالي يوضح الن
 أساليب  يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي يزيد مف فرص إكتشاؼ

 3.06(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 3( مف المحور ).0، وىذا ما تؤكده العبارة )المحاسبة اإلبداعية
 %.72.3ث بمغت األىمية النسبية حي 887..وانحرافيا المعياري 

  أساليب  الخبرة العممية والعممية لممدقؽ الداخمي تساىـ في زيادة فرص اكتشاؼيؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف
 3(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 3( مف المحور )2المحاسبة اإلبداعية، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %..7حيث بمغت األىمية النسبية 783.. وانحرافيا المعياري
 أساليب  يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف أسموب إستخداـ العينات في ميمة التدقيؽ الداخمي يساعد في إكتشاؼ

 3(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 3( مف المحور )00، وىذا ما تؤكده العبارة )المحاسبة اإلبداعية
 %..7حيث بمغت األىمية النسبية  .0.03ياري وانحرافيا المع

 لممحاسب عند  التدقيؽ الداخمي يساىـ في إكتشاؼ إذا ما كاف ىناؾ تحيز شخصي يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف
(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 3( مف المحور )1وضع التقديرات المحاسبية، وىذا ما تؤكده العبارة )

 %.68حيث بمغت األىمية النسبية  782..وانحرافيا المعياري  2.84
 يؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف التطابؽ بيف األنظمة المطبقة مع الخطط 

نحرافيا وا 2.77(، حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 3( مف المحور )5، وىذا ما تؤكده العبارة )واإلجراءات
 %.66.5حيث بمغت األىمية النسبية  4...0المعياري 

  يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الالزمة بالمبادئ المحاسبية والثغرات التي تحوييايؤكد أفراد عينة الدراسة عمى أف 
(، 2مف المحور ) (0ىذه المبادئ، والتي تمكنو مف الكشؼ عف أساليب المحاسبة اإلبداعية، وىذا ما تؤكده العبارة )

حيث بمغت األىمية النسبية  603..وانحرافيا المعياري  2.767حيث قدر المتوسط الحسابي ليذه العبارة بػػػ 
66.5.% 

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أنو يوجد دور فعاؿ لمتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد           
 ضية الثالثة وعدـ إثبات صحتيا.منيا، ومنو يتـ رفض الفر 
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تفسير أراء عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث كفاءة وفعالية المدقق الداخمي في إكتشاف أساليب  2.3.2.4
 "واختبار صحة الفرضية  المحاسبة اإلبداعية والحد منها

لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة حوؿ كفاءة وفعالية ا( نستنتج أف آراء جميع أفراد العينة 5.مف الجدوؿ رقـ )
التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي يزيد مف فرص اكتشاؼ أساليب المحاسبة تؤكد عمى أف اإلبداعية والحد منيا، 
سبة اإلبداعية، تمتع المدقؽ الداخمي بالخبرة العممية والعممية يساىـ في زيادة فرص اكتشاؼ أساليب المحااإلبداعية، وكذلؾ أف 

 أسموب العينات في ميمة التدقيؽ الداخمي  يساعد في اكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية. كما أف إستخداـ
 أساليب المحاسبة اإلبداعية. التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي يزيد مف فرص إكتشاؼ 
 رص اكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية.الخبرة العممية والعممية لممدقؽ الداخمي تساىـ في زيادة ف 
 .أف أسموب إستخداـ العينات في ميمة التدقيؽ الداخمي يساعد في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية 
 .التدقيؽ الداخمي يساىـ في إكتشاؼ إذا ما كاف ىناؾ تحيز شخصي لممحاسب عند وضع التقديرات المحاسبية 
 لتطابؽ بيف األنظمة المطبقة مع الخطط واإلجراءات.يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف ا 
   يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الالزمة بالمبادئ المحاسبية والثغرات التي تحوييا ىذه المبادئ، والتي تمكنوأف 

 مف الكشؼ عف أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 اإلبداعية. ىاما في الحد مف أساليب المحاسبة وفي األخير ومما سبؽ يمكف القوؿ أف التدقيؽ الداخمي يمعب دورا

 

 نتائج فحص الفرضية الرابعة:
فيما بيف كؿ α=0...معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مفوجود عالقة ارتباط ( نستنتج أن6.مف الجدوؿ رقـ )

المؤثرة عمى  أساليب المحاسبة اإلبداعية ترشيد استخداـوبيف طبيعة  فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسة مف
، وىي عالقة متوسطة طردية االتجاه أي كمما 554..حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف المحوريف  البيانات المحاسبية موثوقية

زادت فعالية ممارسة المختصيف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ لوظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي داخؿ المؤسسات المستيدفة مف 
المؤثرة  بشكؿ سمبي عمى موثوقية القوئـ  سبة اإلبداعيةأساليب المحاالحد مف استخداـ قبميـ كمما ساىـ ذلؾ بشكؿ كبير في 

 المالية وكافة المعمومات المحاسبية والمالية.
 

 : نتائج فحص الفرضية الخامسة
فيما بيف α=0...معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مفوجود عالقة ارتباط  ( نستنتج أف6.مف الجدوؿ رقـ )

لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب افعالية كفاءة و وبيف مدى  التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسةفعالية وظيفة  كؿ مف
، وىي تعبر عف وجود عالقة طردية االتجاه أي كمما 302..حيث بمغ قيمة معامؿ االرتباط  والحد منيا المحاسبة اإلبداعية

زادت فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي داخؿ المؤسسات كاف ليا أثرىا المباشرة في زيادة كفاءة وفاعمية عممية التدقيؽ 
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قدر المستطاع، بما يخدـ في نياية المطاؼ فعالية وكفاءة والحد منيا  الداخمي مف أجؿ إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية
 مينة التدقيؽ الداخمي بشكؿ أساسي.

 
 نتائج فحص الفرضية السادسة:

فيما بيف α=0...معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف وجود عالقة ارتباط  ( نستنتج أف6.مف الجدوؿ رقـ )
لتدقيؽ الداخمي افعالية كفاءة و وبيف مدى  المؤثرة عمى موثوقية القوائـ المالية سبة اإلبداعيةأساليب المحاترشيد استخداـ  كؿ مف

، وىي تعبر عف وجود عالقة 475..حيث بمغ قيمة معامؿ االرتباط  والحد منيا في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية
ترشيد والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ في  متوسطة طردية االتجاه أي كمما زادت اتجاىات المختصيف األكاديمييف

 لتدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعيةعممية افعالية كفاءة و أساليب المحاسبة اإلبداعية كمما زادت استخداـ 
 والحد منيا بشكؿ عاـ لخدمة األطراؼ المستفيدة.

 
 نتائج فحص الفرضية السابعة:

( نستنتج عدـ وجود اختالفات نسبية في آراء المستجيبيف مف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة 7.مف الجدوؿ رقـ )
فيما يخص المحور األوؿ ذات العالقة بمدى إدراكيـ أىمية فعالية  والتدقيؽ وفقا لمخصائص الديموجرافية األساسية المستيدفة

 المؤسسة.وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي ب
 

 نتائج فحص الفرضية الثامنة:
( نستنتج وجود اختالفات نسبية في آراء المستجيبيف مف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة 7.مف الجدوؿ رقـ )

والتدقيؽ فيما يخص المحور الثاني ذات العالقة بمدى إدراكيـ ألىمية طبيعة ترشيد أساليب المحاسبة اإلبداعية وفقا لبعض 
المتمثمة في كؿ مف: متغير )النوع( وذلؾ لصالح االناث ، و متغير )مجاؿ التخصص(  الخصائص الديموجرافية األساسية

لصالح فئة المحاسبيف حيث انيـ اكثر إدراكا مف المدققيف والتخصص المختمط ، وأيضا متغير )الخبرة( وذلؾ لصالح 
حيث أنيـ أكثر إدراكا بطبيعة ترشيد اساليب المحاسبة االبداعية، واألكاديمييف والمينيف أقؿ مف خمس سنوات  المختصيف

في مجاؿ التدقيؽ والمراجعة  المتجددةوجاءت ىذه النتيجة مخالفة لمتوقعات، وربما تعكس مدى  الحرص والحماس والمعرفة 
كبر   مقارنة بالمختصيف ذوي لدى المختصيف ذوي سنوات الخبرة األقؿ حبًا إلثبات الذات واكتشاؼ األخطاء المحاسبية بشكؿ أ

 سنوات الخبرة األعمى، وىذا لو دور كبير في فعالية عممية المراجعة والتدقيؽ.
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 نتائج فحص الفرضية التاسعة:
( نستنتج وجود اختالفات نسبية في آراء المستجيبيف مف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة 7.مف الجدوؿ رقـ )

لمحور الثالث ذات العالقة بمدى إدراكيـ ألىمية كفاءة وفعالية التدقيؽ الداخمي في اكتشاؼ أساليب والتدقيؽ فيما يخص ا
المحاسبة والحد منيا، وذلؾ وفقا لبعض الخصائص الديموجرافية األساسية المتمثمة في كؿ مف: متغير )النوع( وذلؾ لصالح 

واألكاديمييف  المختصيفضا متغير )الخبرة( وذلؾ لصالح االناث، و متغير )مجاؿ التخصص( لصالح فئة المحاسبيف، وأي
مراعاة دعـ  ةضرور والمينيف أقؿ مف خمس سنوات، وىي تعطي نفس النتيجة التي آلت إلييا الفرضية السابقة. مما يؤكد عمى 

صائص دعما تمؾ الخصائص لدى عممية اختيار المتخصصيف في مجاؿ عممية التدقيؽ الداخمي، والعمؿ عمى تنمية باقي الخ
 لمينة التدقيؽ وزيادة فعاليتيا وكفاءتيا بشكؿ أمثؿ داخؿ المؤسسات سواء عمى الصعيد الحكومي أو الخاص.

 
 الخاتمة 

الثغرات القانونية والبدائؿ  في سبيؿ تحقيؽ بعض األىداؼ تسعى المؤسسات إلى التالعب واإلحتياؿ، عف طريؽ إستغالؿ
المحاسبية المتاحة في إطار ما يسمى بأساليب المحاسبة اإلبداعية وذلؾ بغية نقؿ صورة غير حقيقية عف الوضعية المالية ليا 
لمستخدمي القوائـ المالية. ومف ىنا تظير األىمية البالغة لمدور الذي يمعبو التدقيؽ الداخمي لمتصدي لمثؿ ىذه السموكيات 
واألساليب اإلحتيالية والكشؼ عف الغش واألخطاء في الحسابات، إلى جانب وجود أثر ليعض الخصائص الديموجرافية حسب  

 4كؿ مف النوع، والسيما اإلناث ، وكذلؾ المؤىؿ الدراسة لتخصص المحاسبة ، وعدد سنوات الخبرة المينية، والسيما ألقؿ مف 
ي بشكؿ أمثؿ بحي يستمـز أخذىا بعيف االعتبار في إعداد الخطط المستقبمية لتطوير سنوات في توظيؼ ميارات التدقيؽ الداخم

ميارات المتخصصيف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ تزامنا مع استشراؼ المستقبؿ أفضؿ السيناريوىات والتوجيات المستقبمية 
لحديثة كالمحاسبة السحابية والذكاء المصاحبة لممينة في ظؿ مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيؼ التقنيات ا

 االصطناعية وتقنيات البموؾ تشيف وغيرىا.
 

 نتائج الدراسة:
بعد إجراء الدراسة الميدانية التي شممت كؿ مف المحاسبيف والمدققيف الداخمييف واألساتذة الجامعييف المختصيف،        

آرائيـ لمعرفة كيؼ يمكف ترشيد استخداـ  التدقيؽ الداخمي بكفاءة وفعالية في الحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية،  واستقصاء
 تـ الخروج بالنتائج التالية:

 .يجب عمى المدقؽ الداخمي أف يتمتع بالػتأىيؿ العممي والخبرة الالزمة لمزاولة وظيفتو 
 وقية البيانات المحاسبية التي تتضمنيا دفاتر وسجالت المؤسسة.التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى زيادة دقة وموث 
 .يحرص المدقؽ الداخمي عمى أداء ميمتو بكؿ نزاىة وموضوعية وبذؿ الكفاءة المينية الالزمة 
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  أساليب المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تساىـ في عدـ موثوقية القوائـ المالية وتضميؿ مستخدمي ىذه القوائـ والتأثير
 ى آرائيـ.عم

 .إف التحيز والتقدير الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية يعد أحد أىـ أسباب استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية 
 .عدـ إتباع المؤسسة لمطرؽ المحاسبية البديمة مف شأنو أف يحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية 
 رص إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية.التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي يزيد مف ف 
 .أف أسموب إستخداـ العينات في ميمة التدقيؽ الداخمي يساعد في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية 
  أف يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الالزمة بالمبادئ المحاسبية والثغرات التي تحوييا ىذه المبادئ، والتي تمكنو مف

 المحاسبة اإلبداعية. الكشؼ عف أساليب
  وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بيف المحاور الثالثة األساسية الداعمة لعممية التدقيؽ الداخمي ممثمة في

ترشيد استخداـ ، والمحور الثاني المتمثؿ في فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي بالمؤسسةالمحور األوؿ المتمثؿ في  
كفاءة وفعالية التدقيؽ الداخمي المؤثرة عمى موثوقية القوائـ المالية، والمحور الثالث المتمثؿ في  اسبة اإلبداعيةأساليب المح

، وىذا يشير إلى أىمية تدعيـ مينة التدقيؽ الداخمي في تمؾ المحاور والحد منيا في إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية
التدقيؽ الداخمي الداعـ لمحد مف أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية المؤثرة األساسية لضماف ترشيد استخداـ عممية 

بشكؿ سمبي عمى سمعة األداء المالي وموثوقية البيانات المالية والمحاسبية لدى المؤسسات، وبما يخدـ صناع القرار 
 المؤسسي في المقاـ األخير.

 لمتخصصيف األكاديمييف والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ وجود اختالفات معنوية ذات داللة احصائية لدى إدراؾ ا
كفاءة وفعالية التدقيؽ الداخمي في اكتشاؼ أساليب و أيضا  طبيعة ترشيد أساليب المحاسبة اإلبداعيةحوؿ أىمية كؿ من
وذلؾ لصالح  وفقا لبعض الخصائص األساسية لدى المتخصصيف أنفسيـ متمثمة في: متغير )النوع( المحاسبة والحد منيا

االناث ، و متغير )مجاؿ التخصص( لصالح فئة المحاسبيف، وأيضا متغير )الخبرة( لصالح المدققيف ذوي خبرة أقؿ مف 
خمس سنوات. مما يستمـز معو ضرورة دراسة آثار تمؾ الخصائص فيما بعد عمى مدى زيادة أداء وكفاءة مينة المدقؽ 

 الداخمي بشكؿ عاـ.
 التوصيات:

  التدقيؽ الداخمي عف وظيفة المحاسبة والمالية وتبعيتيا لإلدارة العميا مباشرة.ضرورة فصؿ 
 .ضرورة إجراء دورات تدريبية لممدقؽ الداخمي بيدؼ زيادة معرفتو وخبرتو لمسايرة المستجدات ضمف بيئة األعماؿ المتغيرة 
 تنمية الثقافة المحاسبية والمالية بيف الميتميف ومستخدمي القوائـ المالية. 
 .وضع ضوابط محددة إلستخداـ البدائؿ المحاسبية 
 .إصدار قوانيف وتشريعات ردعية تجاه كؿ مف يمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية لمحد مف تفشي ىذه الظاىرة 
 .ضرورة تفعيؿ نظاـ الرقابة الداخمية في المؤسسة 
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 ائص األساسية لممتخصصيف األكاديمييف ضرورة إعداد المزيد مف البحوث والدراسات التي ترصد مدى تأثير بعض الخص
والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ عمى كفاءة األداء لعممية التدقيؽ الداخمي مثؿ متغير النوع ومجاؿ التخصص 
 والخبرة العممية، والتركيز عمى تمؾ المقومات لتنميتيا دعما لفعالية وكفاءة عممية التدقيؽ الداخمي وتحقيؽ النتائج المرجوة

 منيا بشكؿ عاـ.
 األساسية لدى المتخصصيف األكاديميف  مراعاة العمؿ عمى سد الفجوات النوعية بيف بعض الخصائص الديموجرافية

والمينييف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ مف خالؿ تنمية الميارات بشكؿ مستمر بما يضمف الحفاظ عمى مستوى أداء كفوء 
 يؽ الداخمي.موحد لدى جميع الممارسيف لمينة التدق

  لممتخصصيف في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ استنادا إلى تفعيؿ وتطبيؽ ادوات  الداخميضرورة توظيؼ ميارات التدقيؽ
ونماذج استشراؼ المستقبؿ المؤثرة عمى ىذه المينة باعتبارىا عوامؿ غموض يستمـز دراستيا بعناية مف قبؿ مراكز البحث 

لممستقبؿ في ظؿ التحديات التي والتطوير والمتخصصيف في الدراسات والبحث االستشرافية لضماف االستعدادية والجاىزية 
تواجو المينة وفقا لمستجدات التكنولوجية المتسارعة كالثورة الصناعية الرابعة في ظؿ اتساع نطاؽ االىتماـ العالمي 
بتفعيؿ تقنيات الذكاء االصطناعي والبموؾ تشيف  والحوسبة السحابية كأحد مسارات التطوير لمفيـو المحاسبة الذكية 

ومازالت توابعيا  .1.1ر سريع لمفيروسات، والسيما في ظؿ جائحة كورونا التي ظيرات في بداية عاـ فضال عف انتشا
أثرت بشكؿ كبير عمى اقتصاديات الدوؿ والعديد مف  وأثارىا مستمرة حتى اآلف في ظؿ تطور الفيروس إلى أنماط جديدة

وظيؼ ميارات التدقيؽ الداخمي لتصبح عف بعد بدال الميف والوظائؼ مثؿ التدقيؽ الداخمي حيث يستمـز معو العمؿ عمى ت
 مف تطبيؽ األساليب التقميدية في إجراء عمميات التدقيؽ وجيا لوجو داخؿ المؤسسات والييئات في مختمؼ دوؿ العالـ.

 
 قائمة الجداول واالشكال : 

يب المحاسبة اإلبداعية في حساب : أهم اإلجراءات المضادة التي يتوجب عمى المدقق تطبيقها لمحد من أسال11جدول رقم 
 النتائج

 إجراءات المدقق المضادة هدف اإلدارة من أساليب المحاسبة اإلبداعية الفقرة

 المبيعات

تيدؼ اإلدارة بممارساتيا ألساليب المحاسبة اإلبداعية 
لتحسيف رقـ المبيعات في حساب النتائج عف طريؽ 
 زيادتو بمبيعات صورية، ومف المؤشرات عمى ىذه

اإلجراءات الزيادة غبر االعتيادية في حجـ المبيعات 
 عف السنوات السابقة

التحقؽ مف فواتير البيع وخصوصا لمصفقات 
 المنفذة مع األطراؼ ذات العالقة بالمؤسسة

تكمفة البضاعة 
 المباعة

تيدؼ اإلدارة إلى تخفيض تكمفة البضاعة المباعة في 
 قائمة الدخؿ لزيادة األرباح

ف صفقات البيع حقيقية وليست التحقؽ مف أ
 صورية
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تيدؼ اإلدارة إلى تخفيض مصروفات التشغيؿ لزيادة  مصروفات التشغيؿ
 األرباح التشغيمية ومف ثـ زيادة صافي األرباح

التحقؽ مف مدى توفر شروط الرسممة في ذلؾ 
 المصروؼ

البنود االستثنائية 
 والبنود غير العادية

المؤسسة مف عممياتيا تيدؼ اإلدارة إلى تحسيف ربحية 
 استبعاد أرباح تمؾ البنود مف الربح التشغيمي التشغيمية ومف خالؿ أنشطة غير تشغيمية

 141، ص، مرجع سابقناظـ شعالف جبار، المصدر: 
 

 : أهم اإلجراءات المضادة التي يتوجب عمى المدقق تطبيقها لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في الميزانية12جدول رقم 
 إجراءات المدقق المضادة هدف اإلدارة من أساليب المحاسبة اإلبداعية الفقرة

استبعاد النقدية المقيدة بصورة غير صحيحة  تيدؼ اإلدارة إلى تحسيف نسب السيولة النقدية
 عند احتساب السيولة

االستثمارات 
 المتداولة

تيدؼ اإلدارة إلى زيادة أو المحافظة عمى قيمة 
 التحقؽ مف صحة األسعار المستخدمة المتداولة لتحسيف نسب السيولةاألصوؿ 

تيدؼ اإلدارة إلى المحافظة عمى قيمة الذمـ المدينة أو  الذمـ المدينة
 زيادتيا بغرض تحسيف نسب السيولة. 

طمب كشؼ بالذمـ المدينة والتحقؽ مف نسبة 
 المخصص إلى إجمالي الذمـ المدينة

اإلدارة إلى زيادة قيمة المخزوف السمعي لزيادة تيدؼ  المخزوف السمعي
 قيمة األصوؿ المتداولة و التأثير في نسب السيولة

فحص كشوفات الجرد و التحقؽ مف الوجود 
 الفعمي لألصناؼ في المخزف

االستثمارات طويمة 
 األجؿ

تيدؼ اإلدارة إلى التأثير في حساب االستثمارات في 
إظيار نصيبيا في دفاتر المؤسسة ونتيجة أعماليا ب

 اأٍلرباح فقط دوف الخسائر

التحقؽ مف ذلؾ التغيير عف طريؽ تقرير 
مدقؽ الحسابات واآلثار المترتبة في حساب 

 النتائج و الميزانية
األصوؿ طويمة 

 األجؿ
تيدؼ اإلدارة إلى تحسيف أرباح المؤسسة بتضمينيا في 

 إعادة التقييـ أو بتخفيض مصروفات االندثار
نسب االندثار وتعديؿ مصروؼ التحقؽ مف 

 االندثار

األصوؿ غير 
 الممموسة

تيدؼ اإلدارة إلى زيادة قيمة موجودات المؤسسة 
لتحسيف نسب المالءمة المالية باإلضافة إلى تحسيف 

 الربح عف طريؽ تخفيض مصروؼ إطفاء ىذه األصوؿ

التحقؽ مف صحة األسس المتبعة في التقييـ 
 حيحةوتعديؿ القيمة وفؽ األسس الص

تيدؼ اإلدارة إلى تخفيض قيمة المطموبات المتداولة  المطموبات المتداولة
 لتحسيف نسب السيولة

التحقؽ مف صحة األسس المتبعة في إثبات 
عادة احتساب نسب  المطموبات المتداولة وا 

 السيولة 

المطموبات طويمة 
 األجؿ

تيدؼ اإلدارة إلى تحسيف نسب السيولة وأرباح 
بتضمينيا مكاسب إطفاء السندات قبؿ المؤسسة 
 استحقاقيا

التحقؽ مف صحة إجراءات الحصوؿ عمى 
 قرض طويؿ األجؿ وعمؿ التعديالت الالزمة



 0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار             
يركس انتذريب انًاني وانًحاسبي / قسى انتذريب عهى أعًال انبحوث وانترجًت تصذر عن وزارة انًانيت /  

            

99 

 

 حقوؽ المساىميف

تيدؼ اإلدارة إلى تحسيف نتيجة أعماؿ المؤسسة 
بتضمينيا بشكؿ خاطئ أرباح محققة مف سنوات سابقة 

ر الصرؼ واستبعاد الخسائر الناتجة عف تقمب أسعا
 المرتبطة بمعامالت تمت بعمالت أجنبية

تعديؿ ربح العاـ الجاري والنسب المرتبطة فيو 
 ونسبة توزيعات األرباح

الموجودات 
 وااللتزامات الطارئة

تيدؼ اإلدارة إلى التأثير عمى النسب المالية مف خالؿ 
 زيادة الموجودات وتخفيض المطموبات

بؿ توفر دراسة أثر إثبات موجودات محتممة ق
شروط تحققيا عمى النسب المالية ذات العالقة 

 وتعديميا بالشكؿ المناسب
 .253المصدر: ناظم شعالن جبار، مرجع سابق، ص، 

 
 : صدق وثبات أداة الدراسة13جدول رقم

 معامؿ الصدؽ معامؿ الثبات عدد العبارات محاور اإلستبياف
 0.901 701.. 02 المحور األوؿ
 0.879 662.. 02 المحور الثاني
 0.925 744.. 02 المحور الثالث
 0.888 678.. 28 المجموع

 SPSS V21المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
 

 : إجابات األفراد حول فعالية وظيفة التدقيق والمدقق الداخمي بالمؤسسة14جدول رقم 
المتوسط  العبارات الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 األىمية النسبية%

 %61.5 8..0 2.52 التدقيؽ الداخمي وظيفة رقابية ترتبط مباشرة بمدير المؤسسة. 0
 %..67 33..0 2.8 يمعب التدقيؽ الداخمي دورا استشاريا لإلدارة العميا. 1
يوفر التدقيؽ الداخمي حماية ألصوؿ وسجالت المؤسسة مف الضياع  2

 %76.7 475.. 3.28 والسرقة والتزوير.

يعمؿ التدقيؽ الداخمي عمى زيادة دقة وموثوقية البيانات المحاسبية التي  3
 %77.7 4.1.. 3.33 تتضمنيا دفاتر وسجالت المؤسسة

التدقيؽ الداخمي عممية منتظمة ومدروسة، تمر بمجموعة مف المراحؿ  4
 %..71 38.. .3.0 بما يتوافؽ وأولويات وأىداؼ المؤسسة.
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المدقؽ الداخمي عند التخطيط وأداء ميمتو تخفيض مخاطر يجب عمى  5
 %61.5 512.. 2.52 التدقيؽ إلى أدنى مستوى مقبوؿ.

يجب عمى المدقؽ الداخمي أف يتمتع بالػتأىيؿ العممي والخبرة الالزمة  6
 %81.1 383.. 3.50 لمزاولة وظيفتو

وبذؿ يحرص المدقؽ الداخمي عمى أداء ميمتو بكؿ نزاىة وموضوعية  7
 %72.3 627.. 3.06 الكفاءة المينية الالزمة.

 %68.5 68.. 2.87 يقـو المدقؽ الداخمي بتوثيؽ كافة أعمالو بأوراؽ عمؿ ثبوتية وداعمة. 8
 %61.5 551.. 2.52 يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ مدى واقعية التقديرات المحاسبية المطبقة.   .0
ومراقبة مدى كفاءة وفعالية أنظمة  يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ 00

 %68.5 540.. 2.87 الرقابة والعمميات المحاسبية.

يستخدـ المدقؽ الداخمي أكثر مف أداة لمتدقيؽ أثناء تقييمو لنظاـ الرقابة  01
 %72.3 476.. 3.06 الداخمية المطبؽ بالمؤسسة.

المشاكؿ يقـو المدقؽ الداخمي بإعداد تقارير دورية مف أجؿ تحديد  02
 %..70 63.. 4..3 الموجودة ومحاولة معالجتيا.

 %70.0 27788.. 414..3 المتوسط العاـ لمعبارات  
 

 طبيعة أساليب المحاسبة اإلبداعية: إجابات األفراد حول 15جدول رقم 
المتوسط  العبارات #

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 األىمية النسبية%

اإلبداعية سموؾ أخالقي وقانوني  يمكف اعتبار أساليب المحاسبة 0
باعتبارىا تتـ وفؽ األطر القانونية وتتفؽ مع المبادئ المحاسبية 

 المتعارؼ عمييا.
1.38 0.116 38.7% 

يعد التحيز والتقدير الشخصي عند وضع التقديرات المحاسبية أحد أىـ  1
 %...7 0 3 أسباب استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية.

إتباع المؤسسة لمطرؽ المحاسبية البديمة مف شأنو أف يحد مف إف عدـ  2
 %60.7 810.. 2.48 أساليب المحاسبة اإلبداعية.

تتمتع بيا األساليب والبدائؿ المحاسبية واستغالؿ قد إف المرونة التي 3
ظيار صورة غير حقيقية  الثغرات الموجودة بيا توفر فرصا لمتالعب وا 

 عف المؤسسة.
2.8 ..75 67..% 

 %74.3 664.. 3.16إف أساليب المحاسبة اإلبداعية مف شأنيا أف تساىـ في عدـ موثوقية  4
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 القوائـ المالية وتضميؿ مستخدمي ىذه القوائـ والتأثير عمى آرائيـ.
مستخدمي القوائـ  ةإلى خدميؤدي استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية  5

 %20.7 6.5.. 0.48 المالية وتزويدىـ بمعمومات صحيحة.

عدـ اإلىتماـ بجوىر الواقع اإلقتصادي لألحداث والعمميات المحاسبية  6
 %74.3 631.. 3.16 واإلكتفاء فقط بشكميا القانوني يؤثر عمى موثوقية القوائـ المالية.

عدـ اإلفصاح عف كؿ األرباح والخسائر يكوف بيدؼ التيرب الضريبي  7
 %54.7 44..0 2.18 فقط.

القياـ بتصنيؼ بعض اإليرادات مف بيف أساليب المحاسبة اإلبداعية  8
والمصاريؼ اإلستثنائية ضمف اإليرادات والمصاريؼ العادية في جدوؿ 

 حسابات النتائج.
2.28 ..861 56.7% 

0
. 

المبالغة أو التقميؿ في تقدير العمر اإلنتاجي لألصوؿ يمكف إعتبار 
األصوؿ المعنوية مف بيف أساليب العينية والمبالغة في تقدير قيمة 

 المحاسبة اإلبداعية.
2.87 ..876 68.5% 

0
0 

مف بيف أساليب المحاسبة اإلبداعية إجراء تغيير دوري وغير مبرر في 
 %56.3 08..0 2.26 الطريقة المتبعة في تقييـ المخزونات واإلىتالكات والمؤونات.

0
1 

كاإليراد المتوقع تحصيمو مف  يعتبر إثبات إيرادات محتممة قبؿ إكتسابيا
الدعاوي القضائية قبؿ بث الحكـ فييا مف بيف أساليب المحاسبة 

 اإلبداعية.
2.11 ..877 53.3% 

0
2 

مف بيف أساليب المحاسبة اإلبداعية إبقاء الدفاتر المحاسبية مفتوحة لعدة 
السنة المالية الواقعة بيا لتسجيؿ بعض المبيعات  أياـ رغـ إنتياء

 المتوقعة.
2.38 0...2 58.7% 

 %..58 3781.. 2.3373 المتوسط العاـ لمعبارات
 SPSS V21مخرجات برنامج باالعتماد عمى  الباحثينالمصدر: من إعداد 

 
 أساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منها: إجابات األفراد حول كفاءة وفعالية التدقيق الداخمي في إكتشاف 16جدول رقم 

المتوسط  العبارات #
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 األىمية النسبية%

يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الالزمة بالمبادئ المحاسبية والثغرات  0
التي تحوييا ىذه المبادئ، والتي تمكنو مف الكشؼ عف أساليب 

 المحاسبة اإلبداعية.
2.767 ..603 66.5% 
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يساىـ التدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ إذا ما كاف ىناؾ تحيز شخصي  1
 %..68 782.. 2.84 لممحاسب عند وضع التقديرات المحاسبية.

الخبرة العممية والعممية لممدقؽ الداخمي تساىـ في زيادة فرص اكتشاؼ  2
 %...7 783.. 3 أساليب المحاسبة اإلبداعية.

 %64.1 0.1 2.65 المحاسبة والتدقيؽ يحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية.اإللماـ بمعايير  3
عند تصميـ إجراءات التدقيؽ الداخمي يقـو المدقؽ بالحصوؿ عمى تأكيد  4

 %61.1 7.1.. 2.50 معقوؿ عف التحريفات الناشئة عف المحاسبة اإلبداعية.

المطبقة مع يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف التطابؽ بيف األنظمة  5
 %66.5 4...0 2.77 الخطط واإلجراءات.

 %47.5 70..0 1.82 لممدقؽ الداخمي الحرية في اختيار األنشطة التي يقـو بتدقيقيا. 6
يقـو المدقؽ الداخمي بعرض الحقائؽ الناتجة عف عممية التدقيؽ دوف أي  7

 %62.1 683.. 2.55 ضغوطات أو تأثير عمى رأيو.

الداخمي برفع التقارير عف نتائج التدقيؽ عند االنتياء منيا يقـو المدقؽ  8
 %63.5 7556.. 2.621 مباشرة.

0
. 

التخطيط الجيد والكؼء لميمة التدقيؽ الداخمي يزيد مف فرص إكتشاؼ 
 %72.3 887.. 3.06 أساليب المحاسبة اإلبداعية.

0
0 

العينات في ميمة التدقيؽ الداخمي في إكتشاؼ  يساعد أسموب إستخداـ
 %...7 .0.03 3 أساليب المحاسبة اإلبداعية.

0
1 

عدـ قدرة المدقؽ الداخمي عمى إكتشاؼ أساليب المحاسبة اإلبداعية 
 %55.7 0.085 2.23 دليؿ عمى عدـ بذؿ العناية المينية الالزمة.

0
2 

المحاسبة اإلبداعية تعود عدـ قدرة المدقؽ الداخمي عمى مواجية أساليب 
 %47.5 737.. 1.82 لعدـ توفير المؤسسة لموسائؿ الالزمة لتنفيذ ميمتو.

 %62.5 46886.. 2.5681 المتوسط العاـ لمعبارات
 SPSS V21مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد عمى 
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 المحاسبة اإلبداعية

كفاءة وفعالية المحور الثالث:
التدقيؽ الداخمي في اكتشاؼ 

 أساليب المحاسبة
فعالية وظيفة التدقيؽ والمدقؽ الداخمي : المحور األول

 1**413. 1**665. بالمؤسسة
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 1**586.  ترشيد أساليب المحاسبة اإلبداعية:المحور الثاني
 1.11* * معنوية عند مستوى داللة إحصائية أقل من   1.15* معنوية عند مستوى داللة إحصائية أقل من 

 
والمهنيين في مجال : تحميل التباين لدراسة االختالفات النسبية في آراء المستجيبين من األكاديميين 18جدول رقم 

 حول المحاور األساسية لعممية التدقيق وفقا لمخصائص األساسية لعينة الدراسة المحاسبة والتدقيق

 المتغيرات األساسية

فعالية وظيفة المحور األول: 
التدقيق والمدقق الداخمي 

 بالمؤسسة

طبيعة ترشيد المحور الثاني:
 أساليب المحاسبة اإلبداعية

كفاءة وفعالية التدقيق المحور الثالث:
 الداخمي في اكتشاف أساليب المحاسبة

 (F-Testقيمة اختبار ف / )
 النوع 
 (إناث)ذكور/ 
 

1.917 * 13.787 * 10.241 

 الفئة العمرية
(21-31 /31-41 /41-

 (51/أكبر من  51
 

1.827 0.670 1.159 

 المؤىؿ التعميمي 
 0.945 2.819 0.143 )متوسط/ عالي/ فوق العالي(

 مجاؿ التخصص 
 / مختمط(محاسبة)تدقيق/

 
0.583 * 9.895 *6.264 

 الخبرة 
/ أكثر 11-5/ 5أقل من )

 (11من 
 

3.834 *5.447 *12.766 

          1.15معنوية عند مستوى داللة إحصائية أقل من *
    ( )في صالح أعمى متوسط لمفئة بالمون األحمر  تمصدر االختالفا 
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 اختيار المحفظة االستثمارية المثمى عمى وفق استراتيجية االستثمار في الشركات الخاسرة 
دراسة تطبيقية  –باستخدام تقنية معدل القطع انموذج مقترح   

 

   Choosing the optimal investment portfolio according to the investment strategy of losing 

companies Using the Cutting Rate Technique:  

A Suggested Model - An Empirical Study 
 

 الباحثين
   ( 3)*م.م ايفان سمير اليارا                        ( 2)*م.د لميس محمد مطرود             ( 1)* أ.م. د.سمير عبد الصاحب اليارا

 

 

 المستخمص 
تعد تقنية معدل القطع واحدة من اىم التقنيات المستخدمة في اختيار المحفظة االستثمارية المثمى والتي تستخدم عادة في       

سوق اغمب شركاتو رابحة . ييدف ىذا البحث الى تقديم انموذج مقترح لتقنية معدل القطع يمكن استخدامو عندما يتعرض 
مدى امكانية ر رأسمالية ، ولغرض تحقيق ىدف البحث تم تحديد مشكمة البحث بـ" جميع شركات السوق المالية الى خسائ

وعمى اساس ىذه  استخدام تقنية معدل القطع في تشكيل المحفظة االستثمارية المثمى في ظل االستثمار في الشركات الخاسرة"
ج المقترح في اختيار المحفظة االستثمارية "  يمكن استخدام االنموذالمشكمة فقد تم وضع فرضية رئيسة واحدة لمبحث مفادىا 

( شركة مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية لتكون عينة  15وتم اختيار )   المثمى في ظل االستثمار في الشركات الخاسرة"
ار المحفظة البحث . وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج اىميا "دراسة االنموذج المقترح ليكون جاىزًا الستخدامو في اختي

 المثمى " . 
 ، معدل القطع ، الشركات الخاسرة : المحفظة المثمى  احيةالكممات المفت

Abstract 

    Cutting rate technology is one of the most important techniques used in selecting the optimal 

investment portfolio, which is usually used in the market of most of its profitable companies. 

This research aims to provide a proposed model of cutting rate technology that can be used when 

all financial market companies are exposed to capital losses, For the purpose of achieving the 

objective of the research, the research problem was determined: “The extent to which the cutting 

rate technology can be used in selecting the optimal investment portfolio" 15 companies were 

listed in the Iraqi Stock Exchange were selected as a research sample. The study concluded with 

a set of Results: "Study of the proposed model to be ready for use in selecting the optimal 

portfolio".                                

Key words : Optimal Portfolio , Cut off Rate, Losing Companies . 
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 المبحث االول 
 منهجية البحث 

 : مشكمة البحث         1-1
تعد عممية تشكيل المحفظة االستثمارية المثمى واحدة من المواضيع الميمة في مجال االدارة المالية والمصرفية والتي اولدت      

جدال فمسفيا كبيرا بين الباحثين كون تشكيل المحفظة االستثمارية المثمى والتي تحقق اعمى عائد بمستوى معين من المخاطرة او 
ين من العائد من اىم القرارات التي تتخذىا االدارة المالية وبالتالي فان نماذج اختيار المحفظة المثمى ادنى مخاطرة بمستوى مع

( من اىم التقنيات المستخدمة في كثير من cut off rate باتت محل اىتمام جميع المتخصصين، وتعد تقنية معدل القطع )
في اسواق تكون اغمب شركاتيا رابحة فتختار من تمك الشركات الرابحة النماذج ليذا الغرض . ولكن ىذه التقنية عادة ما تطبق 

لتضميا الى المحفظة المثمى، ولكن ماذا لو حققت جميع الشركات خسائر رأسمالية فيل تستطيع تقنية معدل القطع من تشكيل 
تقنية معدل  القطع في تشكيل  المحفظة المثمى، وىنا تكمن مشكمة البحث والتي يمكن صياغتيا االتي" مدى امكانية استخدام

 المحفظة االستثمارية المثمى في ظل استراتيجية االستثمار في الشركات الخاسرة".
 : اهمية البحث .2-1

تبرز اىمية البحث من تناوليا الحد المجاالت االساسية في النظرية المالية والتي ىي تشكيل المحفظة االستثمارية المثمى بحيث 
تحقق اعمى عائد بمستوى معين من المخاطرة او ادنى مخاطرة بمستوى معين من العائد ، كما تبرز اىمية البحث الرتباط 

محفظة واالبتعاد عن توقعات المستثمرين والذي اصبح مجال اىتمام الباحثين في ظل تزايد االنموذج بالجانب الكمي بتشكيل ال
االستثمارات في االسواق المالية . كما تبرز االىمية من خالل عرض انموذج مقترح الستخدام تقنية معدل القطع في اختيار 

 المحفظة المثمى . . 
 : اهداف البحث .  3-1

 موعة من االىداف اىما االتي : يسعى البحث الى تحقيق مج
 قياس عائد ومخاطرة الشركات عينة البحث . 1-
دراسة ما اذا كانت المحفظة االستثمارية التي سيتم تشكيميا وفق تقنية معدل القطع ستحقق افضل مبادلة بين العائد  -2

 والمخاطرة .
 عرض كيفية حساب عائد ومخاطرة المحفظة االستثمارية .  -3
 انموذج مقترح لتقنية معدل القطع واستخدامو في اختيار المحفظة المثمى .    تقديم - 4

 : فرضية البحث.  4-1
 يستند البحث عمى فرضية رئيسة واحدة ىي : 

 ستثمار في الشركات الخاسرة  "  يمكن استخدام االنموذج المقترح في اختيار المحفظة االستثمارية المثمى في ظل استراتيجية اال 
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5-1 
 : مجال البحث ومدته . 

 لألوراق( شركة ومصرف من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق 15لغرض تحقيق اىداف البحث تم اختيار )
 ( وكما موضح في الجدول االتي : 2013-2017المالية كمجال لمبحث ولممدة ) 

 
 (1-1جدول )

 المصارف عينة البحث 
 

 المصرف ت
العراقي مصرف االئتمان 1  
 مصرف كوردستان الدولي 2
 مصرف بغداد 3
 المصرف المتحد 4
 المصرف العراقي االسالمي 5
 دار السالم لمتامين 6
 االمين لمتامين 7
 الزوراء لالستثمار المالي 8
 بغداد العراق لمنقل العام 9
 مدينة العاب الكرخ السياحية 10
 فنادق عشتار 11
في سد الموصلالمدينة السياحية  12  
 فندق المنصور 13
لألسماكالشرق االوسط  14  
 انتاج وتسويق المحوم 15
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 : االساليب االحصائية والمالية المعتمدة في البحث .  1-6
 اعتمد البحث عمى مجموعة من االساليب االحصائية والمقاييس المالية والتي تمثمت باالتي :  
 مقايس العائد لمموجود المنفرد . -1
 اعتمدت الدراسة عمى قياس معدل عائد الشركات خالل مدة الدراسة عمى الصيغة الرياضية االتية :  - أ

    ̅   
∑    

   

  
  

 اذ ان : 
R- . معدل العائد : 
R . عائد الشركة خالل مدة البحث : 
N  . عدد سنوات البحث : 

 لحساب نسبة النمو في عوائد الشركات تم اعتماد الصيغة االتية :  –ب 
         R =           

    
 

 اذ ان : 
Rt    . العائد في الفترة الحالية : 

Rt-1  . العائد في الفترة السابقة : 
 لحساب مخاطرة الموجود المنفرد .  -2
 اطرة غير النظامية لمموجود المنفرد وكاالتي : تم استخدام معادلة االنحراف المعياري لحساب المخ - أ

σ   √
    ̅   

 

 
 

 لحساب المخاطرة النظامية لمموجود المنفرد تم استخدام معادلة معامل بيتا وكاالتي :  -ب 

β   
     

  

  
 

 

 
 لحساب عائد المحفظة المثمى تم استخدام الصيغة االتية :  -3

Rm  = ∑    
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 حساب مخاطرة المحفظة المثمى . -4
 لحساب المخاطرة غير النظامية لممحفظة المثمى تم استخدام الصيغة االتية :   - أ

σ = √ 
 
 
  
 
 
  

 
  
  

 
 
    

 
   

 
     

 
     

 
  

 
   

 

 لحساب المخاطرة النظامية تم استخدام مقياس معمل بيتا وكاالتي :  –ب 
β

 

   ∑ 
 
    

 
  

 الختيار المحفظة المثمى تم استخدام تقنية معدل القطع وحسب الصيغة االتية :  – 5
 

  C = 
 

                            

    ∑
         

 
 
 

    

              

   ∑     [
 
 
 

 
 
 

] 

 

 

 
 
   

 
 
 

∑   
   

 

 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 [
        

 
  ] 

 اذ ان : 
C  . معدل القطع : 

σ 2m  . تباين السوق : 
σ 2i  . تباين الورقة المالية : 

X  . وزن الموجود : 
 
 االنموذج المقترح .  -6

   | 
 
 
 

 
 
 

 ⌈
    

 
 
 

   ⌉| 
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 المبحث الثاني 
  االطار النظري

 : مفهوم المحفظة .  1-2
تستند النظرية المالية الحديثة الى ركيزتين اساسيتين ، الركيزة االولى ىي العائد والذي يبحث المستثمر عن تعظيمو دائماً       

مقابل استثمار اموالو، والثانية ىي المخاطرة التي تتعرض ليا تمك االستثمارات مقابل الحصول عمى العائد وغالباً ما يحاول 
خفيضيا الى ادنى حد ممكن. يرتبط العائد بالمخاطرة بعالقة طردية وىذه العالقة مثمت رغبتين متناقضتين المستثمر تجنبيا او ت

بالنسبة لممستثمر فيو يبحث عن تعظيم العائد مقابل تخفيض المخاطرة كونو يتصف بالرشد، وىذا التناقض بين العالقة الطردية 
الدارة المالية الى التفكير الى خمق نوع من الموازنة والمبادلة بين العائد والرغبة دفع الكثير من الباحثين والمتخصصين في ا

(، وخمصت ىذه المحاوالت الى ظيور نظرية المحفظة التي وضع دعائميا 2016:3والمخاطرة لتقميل حجم فحوة التناقض )ياره،
(Harry Markowitz" عندما نشر مقالتو التي حممت عنوان )Portfolio Selection والتي اصبحت االساس  1952ام " ع

(  ، وقد قدم الكثير من الباحثين تعريفات مختمفة لممحفظة Fabozzi,et,al,2002:7التي بنيت عميو ىذه النظرية )
( . اما نظرية Jordan&Miller,2009:353االستثمارية واجمع ُجميم عمى ان المحفظة ىي " توليفة من موجودين او اكثر" )

ة معيارية تعنى بالقرارات المالية الرشيدة لممستثمرين من ناحية المبادلة بين العائد والمخاطرة " المحفظة فيي " نظري
(Brentani,2004:1 ومن المبادئ االساسية التي بنيت عمى اساسيا نظرية المحفظة فضاًل عن النظرية االقتصادية ، )

" والتي تنص عمى ان حركة  Random Walkالعشوائي " لسموك المستيمك الذي يوازن بين المنفعة والثمن ىي فرضية السير
اسعار الموجودات بخاصة االسيم تتبع مساراً  غير متوقع ، اي ان اتجاه اسعار الموجودات او السوق بشكل عام اليمكن 

( ، فمو Hagin,2004:49استخداميا لمتنبؤ بالحركة المستقبمية ، اي ان االسعار غالباً  ما تأخذ مساراً  عشوائيًا غير متوقع )
كان مسار حركة االسعار بشكل منتظم اي يمكن التنبؤ باسعار الموجودات وان االسعار الماضية تعكس االسعار المستقبمية 
فان المستثمر يستطيع ان يحدد اتجاىاتو نحو االستثمار دون الحاجة الى المحفظة . اما المحفظة الكفوءة فانيا " تمك المحفظة 

خاطرة ممكنة بمستوى معين من العائد او اعمى عائد ممكن بمستوى معين من المخاطرة التي تحقق ادنى م
( ، وتقع تمك عمى منحنى الحد الكفوء ومن خالل مجموعة المحافظ الكفوءة يختار المستثمر محفظتو 2010:71)العامري،

صة بو وحسب درجة تجنبو لممخاطرة ، والتي يطمق عمييا المحفظة المثمى وبالتالي فان لكل مستثمر محفظة مثمى واحدة خا
 ( يوضح ذلك . 2-1والشكل )
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 المحافظ الكفوءة         

                                                 E                                                       العائد المتوقع 
   Rالتفضيل                عالقة                                                                              

                                                       G               D    بين العائد والمخاطرة 
                                                                    X 

 

 المحفظة المثمى      Bالمجموعة المتاحة                                                         
                   

                                                                    A 
 (  σالمخاطرة ) 

 
 (2-1شكل )

 الحد الكفوء والمحفظة المثمى 
 .  p 391 – 1989-لمشركات "  ةالتمويميمحمد عزت " االدارة  المصدر : الميداني،        

( ABDEوالواقعة عمى الحد الكفوء ىي المحافظ الواقعة عمى المنحنى ) الكفؤة( ان مجموعة المحافظ 2-1يتضح من الشكل )
حافظ غير متاحة ، اما المحافظ الواقعة عمى يمين )الحد الكفوء( تعد م الكفؤة،وان المحافظ الواقعة الى يسار المجموعة 

الن ىناك محافظ تعطي عوائد اعمى وبنفس درجة المخاطرة او مخاطرة ادنى ونفس درجة العائد.  كفؤةالمنحنى فيي غير 
تحدد بنقطة وبالتالي فان المحفظة المثمى ستحدد عمى وفق عالقة التفضيل بين العائد والمخاطرة العائدين لممستثمر نفسو ، اي 

( .ومن الجدير بالذكر ان المحفظة المثمى تعتمد Dالتماس بين محنى الحد الكفوء واعمى منحنى السواء وىنا فالمحفظة المثمى )
عمى مبدأ التنويع والذي مفاده توزيع المبمغ المستثمر بين عدد من االوراق المالية لتخفيض درجة المخاطرة المصاحبة ليا 

(Ross,et,al.2013:341 ويتحقق ىذا التخفيض في المخاطرة من خالل تضمين المحفظة لمجموعة من االسيم ترتبط .)
عوائدىا ارتباطا غير تام ، وكمما انخفض ىذا االرتباط كمما تحقق ىدف المحفظة في تعظيم العائد اذ كمما انخفض عائد ورقة 

باتجاه واحد. مع العمم ان مبدأ التنويع  كال تتحر مالية ما سيعوضو ارتفاع عائد ورقة اخرى كون اسعار االسيم او اية ورقة 
في تخفيض  مال يسيتخفض المخاطرة غير النظامية اي المخاطرة المتعمقة بالمنشأة المصدرة لتمك االوراق المالية بينما 

 المخاطرة النظامية الناتجة عن الظروف العامة سواء االقتصادية ام االجتماعية ام غيرىا . 
 
 

 

 

 

 

H 
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 : نظرية المنفعة .  2-2
تعد نظرية المنفعة من المبادىء االساسية التي بنيت عمى اساسيا نظرية المحفظة ، فالمنفعة ىي مقياس نسبي لرضا الشخص 
حول ما يرغب بو، فاذا عرض عميو بديمين فانو سوف يختار البديل الذي يحقق لو المنفعة االعمى 

(Francis,Kim,2013:35 في عالم .)قول نظرية المنفعة ان عمى الشخص تحديد قيمة عددية لكل بديل ثم اختيار ت التأكد
البديل الذي يحمل اكبر قيمة عددية ، وتستخدم دالة منفعة المستثمر لتحديد القيمة العددية لكل بديل. اما تطبيق نظرية المنفعة 

تكون معدالت العائد لممحافظ البديمة  التأكدلة  في مجال اختيار المحفظة تكون عممية معقدة ، الن في حا التأكدفي حالة عدم 
معروفة وبالتالي سيكون من السيولة عمى المستثمر من اختيار المحفظة ذات العائد االعمى، اما في ظل الالتاكد فان معدالت 

 يمـــــر تعظــــــالمستثمى ـــــــالعائد لممحافظ البديمة ستكون متغيرات عشوائية . وتنص نظرية المنفعة عمى انو ينبغي عم
المنفعة المتوقعة اذ تكون المنفعة المتوقعة قيمة عددية مخصصة الحتمالية عائد المحفظة ، يتم حساب ىذه القيمة العددية من  

خالل المتوسط المرجح لمختمف العوائد الممكنة. واالوزان ىنا ىي االحتماالت المرتبطة بكل عائد محتمل وعادة ما يشار الى 
 ي تستند الى نموذج المنفعة الذي وضعو ـــــــــــة التـــــــــــة المتوقعـــــــــــية المنفعــــــــــرف المستثمر اتجاه فرضـــــــــية تصـــــــــف لكيفـــــــذا الوصى
(  Neumann and Morgenstern) ،ليبدا تحمي ( المنفعة باالفتراضات االتيةFrancis,Kim,2013:46:)  
يمكن لمشخص من معرفة ما  Bو  Aلجميع االشخاص تفضيالت خاصة بيم ، وبالتالي في ضوء االختيار بين االستثمار -1

 B  (UB>UA  . )( او يفضل   UA>UB، )  Bعمى  Aاذا كان يفضل 
 . Cعمى  Aفانو يفضل  Cعمى  B، ويفضل  Bعمى  Aاختيارات الشخص  تعددية ، اي اذا كان الشخص يفضل -2
( لذلك فان UA>UB( و ) UD=UAاالشياء ذات المنفعة المتساوية تكون مرغوبة بشكل متساوي ، فاذا كان )  -3
(UD>UB تفيم مباشرا ، الن كل من )A و D . مرغوبين 
 A( لذلك فان مخاطرة UB>UC( و )UA>UBيمكن استخدام المنفعة مع قرارات المخاطرة ، عمى سبيل المثال اذا كان ) -4
 .  Bن مقبولة مثل تكو  Cو 
اذا قام الشخص بتصنيف وترتيب اشيائو المفضمة ، فان اضافة اي عنصر غير ميم او غير ذات صمة الى كل البدائل  -5

 الترتيب . رال يغيفان ذلك 
عندما يتخذ الشخص قرارات ذات مخاطرة فانو سوف يعمل الى تعظيم منفعتو ، عادة منفعة االشياء الخطيرة تساوي  -6

 فعة المحتممة من النتائج المحتممة .المن
ىذه االفتراضات تعد اساس اختيار المحفظة المثمى والتي يستخدميا االقتصاديون لتحميل اثار نماذج قراراتيم لمعرفة ما اذا 

في كانت منطقية وواقعية . اما المنفعة الحدية فتعرف بانيا "المنفعة االضافية التي يحصل عمييا الشخص من تغير بسيط 
(.  يعتمد االقتصاد عمى فكرة ان المزيد من الثروة مرغوبة اكثر من الثروة االقل دائمًا ، Francis,Kim,2013:47ثروتو" )

وبعبارة اخرى ، يجب ان تكون المنفعة الحدية لمثروة عند اي شخص عقالني قيمة موجبة دائماً .ان تناقص المنفعة الحدية يدفع 
 ب المخاطرة المستثمر الى تبني سموك تجن
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النو عند اي نقطة عمى منحنى منفعة الثروة  )او منفعة العائد( يكون االستثمار ذات المخاطرة اقل منفعة متوقعة من االستثمار 
 الخالي من المخاطرة وبنفس العائد ، لذلك فان المستثمر العقالني يكون متجنب لممخاطرة دائما. 

 
 (. single-index modelنموذج المؤشر الواحد ): اختيار المحفظة المثمى عمى وفق إ 3-2

( عمى ان السبب في التحرك المشترك بين عوائد االوراق المالية The Single-Factor Modelينص إنموذج العامل الواحد )
المؤشر ىو ارتباطيا بعامل اقتصادي عام واحد ومؤثر. والمدخل المنطقي لجعل ىذا االنموذج قابل لمتطبيق ىو باالفتراض ان 

اً ليذا العامل الواحد . وبذلك تحولت تسمية ـــــــاً  ودقيقـــــــ( يعد ممثاًل صادقS&P 500الواسع من االوراق المالية )مثل مؤشر 
 االنموذج من انموذج العامل الواحد الى انموذج 

(. قدم 2012:102( )ىادي،Bodie,et,al,2008:260المؤشر الواحد بسبب استخدامو لمؤشر السوق كممثل لمعامل العام )
(Alton اسموباً  الختيار مكونات المحفظة المثمى يتضمن ترشيح االسيم المؤىمة كاستثمارات جذابة ، وتتم عممية الترشيح ىذه )

 ( . singh&Gutam,2014:112( وبموجب الخطوات االتية : )Cut offعمى وفق تقنية معدل القطع )
 
 ( :  Treynorر ) ــــــق مؤشـــــرة والتي تتم عمى وفــــالوة المخاطـــــــاالسيم ( تنازلياً  باستخدام نسبة عترتيب االوراق المالية ) -1

       
   

 
       

 
 
 

 

 اذ ان : 
Ri  ( معدل عائد الورقة :i  . ) 
Rf  . معدل العائد الخالي من المخاطرة : 
β  ( بيتا الموجود :i  . وىو مقياس لممخاطرة النظامية ، ) 
( : يقصد بمعدل القطع ذلك المعدل الذي من خاللو سيتم تحديد الورقة المالية المرشحة  *Cتحديد معدل القطع )  -2

 ل ـــــــ( لكTreynorلالنضمام الى المحفظة االستثمارية المثمى ، وذلك من خالل مقابمة قيمة مؤشر )
فاذا كانت قيمة المؤشر اعمى من معدل القطع تدخل الورقة المالية  الى المحفظة االستثمارية المثمى اما سيم مع معدل القطع 

اذا كانت قيمة معدل القطع اكبر من قيمة المؤشر فان الورقة المالية سوق تستبعد من المحفظة المثمى 
(Elton,et,al,2014:65 : ويقاس معدل القطع عمى وفق الصيغة االتية . ) 
 

(2)   
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 اذ ان : 
C* . معدل القطع :  

 
  مثمى وذلك طبقاً  لمصيغة االتية: تحديد الوزن الترجيحي لمورقة المالية المرشحة لالنضمام الى المحفظة ال -3

   
 
 
 

 
 
 

 [
    

 
 
 

  
 
 
] 

 
 : االنموذج المقترح .  1-3-2

بات من الواضح عندما يمر اي بمد بظروف اقتصادية او سياسية سيئة كظروف الحرب او االحتالل كما مر بو العراق او 
ازمات مالية فان اغمب الشركات ان لم نقل جميعيا سوف تحقق خسارات متتالية ، وىذه الخسارات سوف التمنع المستثمرين 

اربين منيم من االستمرار باستثماراتيم وتكوين محافظيم االستثمارية ، ولكن عندما نراجع تقنية معدل القطع وخاصة المض
 نالحظ ان تمك التقنية لم تتطرق الى معالجة ىذه الحالة لذك فان تقديم انموذج لمعالجة تمك الحالة بات من الضروري . 

ل عائدىا خالل تمك الفترة تكون حتماً  سالبة ، لذلك فعندما يتم تحديد عندما تمر الشركة بمرحمة خسارات متتالية فان معد
( فان  r-rf/β( اي ) Treynorالمرحمة االولى من تقنية معدل القطع والذي يشمل ترتيب الشركات تنازلياً حسب انموذج )

لبة ، وىذا يجعل معدل القطع سالب الترتيب يكون من اقل الخسارة الى اعمى خسارة اي من ادنى قيمة سالبة الى اعمى قيمة سا
ايضاً  والمحفظة المثمى ستتكون من الشركات التي حققت عالوة مخاطرة اعمى من قيمة معدل القطع اي االقل قيمة سالبة ، 

المعادلة  د االن، ولكن عندما نصل الى مرحمة تحديد الوزن الترجيحي فان قيمة الجزء الثاني منــــــــــــوقد يكون ىذا منطقياً  لح
 [

    

 
]ستكون سالبة في بعض الشركات وىي تمك الشركات التي تكون عالوة مخاطرتيا   [  

    

 
ادنى ) اعمى قيمة  [

   سالبة ( من قيمة معدل القطع ، وعند ضربيا بالجزء االول )
 
 
 

 
 
 

فان النتيجة ستكون سالبة ، وىذا اليمكن اذ من غير 

بالسالب . لذلك فان ىناك طريقتين لتجنب تمك الحالة ، اما ان نحذف الشركات ذات الوزن الترجيحي  المنطقي ان يكون الوزن
السالب من المحفظة المثمى وىذا سيخالف منطق او عمل تقنية معدل القطع الذي تاكد ان الشركات الداخمة في المحفظة 

ة في السوق ــــــــــات العاممــــــعمما انو في حالة كون كل الشرك( ، Treynorالمثمى تكون تمك التي تكون مرتبة عمى وفق انموذج )
ل من معدل القطع ــــــــــا اقــــــخاسرة فان ترتيب الشركات حسب عالوة المخاطرة قد تدخل فييا شركات تكون معدل عالوة مخاطرتي

الشركات التي تسبق معدل القطع يجب ان  اي اعمى قيمة سالبة وىذا مخالف لمنطق تقنية معدل القطع التي تاكد ان كافة
تكون عالوة مخاطرتيا اعمى من معدل القطع ،  والطريقة الثانية وىي مضمون االنموذج المقترح والذي يؤكد عمى اعطاء 

 القيمة المطمقة لالوزان الترجيحية لمشركات الداخمة في المحفظة المثمى وكاالتي : 
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 ⌈
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وفي ىذه الحالة اي عند تطبيق االنموذج المقترح فان الوزن الترجيحي سيكون موجباً  حتماً  وبذلك نستطيع تطبيق تقنية معدل 
القطع لضم االوراق المالية الى المحفظة المثمى . ومن الجدير بالذكر بانو يمكن اعتبار الطريقتين اي طريقة حذف الشركات 

 ذج المقترح تعمالن ضمن منطق التقنية .  ذات العالوة االدنى او االنمو 
 
 
 

 انمبحث انثانث 

 االطار انعمهي 

 

 : تذهٍم عىائذ شركاث انعٍىت .  1-3

 ( .  2017-2013( عىائذ شركاث انعٍىت نهمذة ) 3-1ٌىضخ انجذول ) 

 

 (  3-1جذول ) 

 (  2017-2013عىائذ شركاث انعٍىت نهمذة ) 

 انمعذل 2017 2016 2015 2014 2013 انشركت ث

  0.20- 0.20  0.15- 0.51-   0.40- 0.17- مصرف االئتمان العراقي  1
  0.05- 0.32 0.46- 0.07-  0.11-  0.04 مصرف كوردستان الدولي  2
  0.17-  0.13-  0.37-  0.24-   0.06- 0.06- مصرف بغداد  3
  0.21- 0.55 0.58- 0.44-   0.46-  0.12- المصرف المتحد  4
  0.04- 0.47 0.33- 0.30- 0.31-  0.25 المصرف العراقي االسالمي 5
 0.14-  0.04  0.12- 0.50-  0.06-  0.05- دار السالم لمتامين 6
  0.01- 0.32  0.53- 0.36-   0.36 0.17 االمين لمتامين  7
  0.20- 0.15- 0.33- 0.24- 0.08-  0.24- الزوراء لالستثمار المالي  8
  0.20- 0.04  0.38- 0.44- 0.28-  0.04 بغداد العراق لمنقل العام  9
 0.16-  0.16- 0.27- 0.027   0.09-  0.27- مدينة العاب الكرخ السياحية 10
  0.08-  0.01-  0.35-  0.46-   0.22  0.19 فنادق عشتار 11
  0.20- 0.19 0.05  0.25-  0.64-  0.36- المدينة السياحية في سد الموصل   12
 0.09- 0.29 0.267- 0.25-  0.12- 0.10- فندق المنصور  13
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 0.17- 0.12  0.01-  0.23-  0.23- 0.48- الشرق االوسط لالسماك  14
  0.05- 0.58  0.36- 0.34-  0.37- 0.22 انتاج وتسويق المحوم 15

 لالوراق المالية . المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات سوق العراق 
 
 

( خالل المدة وقد يكون 0.01( و ) 0.21تبين من خالل الجدول ان جميع الشركات قد حققت خسارة راسمالية تراوحت بين ) 
السبب ىو تاثير الوضع االمني المتمثل بسيطرة المجاميع االرىابية عمى بعض مناطق العراق عمى الوضع االقتصادي ، اذ 

( 6( ، كما ونالحظ ان شركات القطاع المالي والبالغ عددىا )%13ركات العينة خالل المدة بمغت )نالحظ ان معدل خسارة ش
( بينما حققت الشركات االخرى خسائر %15شركات قد حققت معدل خسارة اعمى من باقي الشركات اذ بمغ معدل خسائرىا )

لوضع االقتصادي العام . ونالحظ ان المصرف المتحد ( ، وىذا يعني ان المؤسسات المالية ىي االكثر تاثراً  با%12بمعدل )
( تالىا مصرف االئتمان العراقي وشركة الزوراء لالستثمار  %21قد حقق اعمى خسارة من بين شركات العينة اذ بمغت ) 

ن ادنى خسارة المالي وشركة بغداد لمنقل العام والمدينة السياحية في سد الموصل عمى التوالي ، كما حققت شركة االمين لمتامي
 ( .  %4( فقط وياتي بعدىا المصرف العراقي االسالمي وبخسارة مقدارىا )  %1من بين شركات العينة اذ بمغت خسارتو ) 

 
 : تحميل المخاطرة النظامية وغير النظامية لمشركات عينة البحث.  2-3

2( قيمة المخاطرة غير النظامية مقاسة بمقياس التباين )  3-2يوضح الجدول ) 
σ  والمخاطرة النظامية مقاسة بمقياس بيتا ) 

 (β  خالل المدة ) 
 

 (3-2 جذول ) 

 انمخاطرة انىظامٍت وغٍر انىظامٍت نشركاث انعٍىت

 2 انشركت ث
σ β 

 1.1250 0.0749 مصرف االئتمان العراقي  1
  1.2124 0.0793 مصرف كوردستان الدولي  2
  0.3768 0.0177 مصرف بغداد  3
  2.2036 0.2095 المصرف المتحد  4
  1.7634 0.1422 المصرف العراقي االسالمي 5
  0.7359  0.0442 دار السالم لمتامين 6
  1.5302 0.1678 االمين لمتامين  7
 0.2242  0.0092 الزوراء لالستثمار المالي  8
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 1.0347 0.0529 بغداد العراق لمنقل العام  9
 0.1570  0.0160 مدينة العاب الكرخ السياحية 10
  0.8619 0.0963 فنادق عشتار 11
  0.5997 0.1091 المدينة السياحية في سد الموصل   12
  1.0932 0.0506 فندق المنصور  13
 0.3428 0.0533 الشرق االوسط لالسماك  14
وتسويق المحومانتاج  15  0.1881 2.0531 

 

 ( 3-1انمصذر : مه اعذاد انبادج باالعتماد عهى بٍاواث انجذول ) 

 

عمى اعاله قيمة المخاطرة غير النظامية والمخاطرة النظامية لمشركات خالل المدة ، اذ حقق المصرف المتحد ا ليوضح الجدو 
ادنى ( ، اما  0.19بمغ قيمتو )  بتباينشركة انتاج وتسويق المحوم و يو م( ي 0.21)  اذ بمغت قيمة تباينيا مخاطرة غير نظامية

    ( . وعند العودة الى الجدول  0.009نظامية فكانت من حصة شركة الزوراء لالستثمار المالي وبتباين قيمتو ) المخاطرة غير 
شركة  كما ان اً ،ـــــــــارة ايضـــــى خســــاعمى مخاطرة غير نظامية قد حقق ـــــ( نالحظ ان المصرف المتحد الذي حقق اعم 1-3) 

( . اما المخاطرة النظامية والمقاسة  0.20مة ) يخسارة عالية وبق تنظامية قد حقق غير ادنى مخاطرة تي حققتالزوراء ال
 ت ــــــــة بيتا بمغـــاً  بقيمــــة المصرف المتحد ايضــــن حصـــــــــــت كانت مــــــة سجمـــــرة نظاميـــــى مخاطــــظ ان اعمـــاس بيتا ، نالحـــــــــــــبمقي
ومن ىنا نالحظ ان المصرف المتحد ( . 0.16ان ادنى مخاطرة كانت لشركة مدينة العاب الكرخ وبقيمة ) كما تبين(،  2.20) 

من بين شركات العينة وبالتالي قد حقق اعمى مخاطرة كمية اذ انيا سجمت اعمى مخاطرة نظامية واعمى مخاطرة غير نظامية 
سجمت اعمى معدل خسارة خالل المدة وىذا يخالف المنطق المالي القائل ان بارتفاع المخاطرة يرتفع مقابميا العائد ، وىذا يعني 

 ان في مرحمة الخسائر ترتفع قيمة الخسارة بارتفاع المخاطرة .  
 

 : اختيار المحفظة المثمى .  3-3
 ( استخدام تقنية معدل القطع عمى شركات العينة الختيار المحفظة المثمى  3-3يوضح الجدول ) 
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r-rf)β/σ2) 

 

 

(r-rf) / β 

 

 

Company 

 

N

0 

 1 االميه نهتاميه  0.03921- 0.54724- 13.95645 0.54724- 13.95645 0.02198- 1.56049 0.01408-

-0.02307 1.899925 -0.04383 36.36497 -1.63871 22.40852 -1.09147 -0.04871 
اوتاج وتسويق 

 انهحوو

2 

-0.02386 1.878215 -0.04482 58.23289 -2.75479 21.86792 -1.11608 -0.05104 
انمصرف انعراقي 

 االسالمي

3 

-0.0352 1.744661 -0.06142 76.77528 -4.28417 18.54239 -1.52938 -0.08248 
مصرف كوردستان 

 اندوني

4 

 5 انمصرف انمتحد 0.11799- 2.73483- 23.1791 7.01899- 99.95437 0.10983- 1.930871 0.05688-

 6 انمىصورفىدق  0.12806- 3.02573- 23.62672 10.0447- 123.5811 0.12151- 1.948848 0.06235-

 7 فىادق عشتار 0.15082- 1.16388- 7.716877 11.2086- 131.298 0.04674- 1.309909 0.03568-

-0.08985 1.678822 -0.15085 148.2009 -14.9648 16.90296 -3.75624 -0.22222 
مصرف االئتمان 

 انعراقي 

8 

-0.10833 1.812747 -0.19638 168.4387 -19.8547 20.23775 -4.88983 -0.24162 
بغداد انعراق نهىقم 

 انعاو

9 

 10 دار انسالو نهتاميه  0.25818- 3.16161- 12.24554 23.0163- 180.6842 0.12697- 1.49178 0.08511-

-0.04875 1.132427 -0.0552 183.9817 -24.3909 3.297479 -1.37457 -0.41686 
انمديىة انسياحية في 

 سد انموصم

11 

 12 مصرف بغداد 0.58382- 4.6904- 8.034037 29.0813- 192.0157 0.18837- 1.322647 0.14242-

-0.05224 1.088614 -0.05687 194.2223 -30.4974 2.206525 -1.41618 -0.64181 
انشرق االوسط 

 نألسماك

13 

-0.19975 1.218232 -0.24335 199.6563 -36.5569 5.434075 -6.05943 -1.11508 
نالستثمار انزوراء 

 انماني

14 

 15 مديىة انعاب انكرخ  1.33758- 2.05841- 1.538903 38.6153- 201.1952 0.08267- 1.061802 0.07785-



 0202مجهة انعهوو انمانية وانمحاسبية / انمجهد االول / انعدد االول آذار             
مركس انتذرٌب انمانً وانمذاسبً / قسم انتذرٌب عهى أعمال انبذىث وانترجمت تصذر عه وزارة انمانٍت /  

            

120 

 

( نالحظ ان قيمة معدل القطع قد بمغت  3-3خالل تطبيق تقنية معدل القطع عمى شركات العينة والموضحة في الجدول ) مه 
( من اعمى قيمة الى  β/(R-RF)( ، وتم استخراج ىذه القيمة من خالل ترتيب العائد االضافي الى بيتا )  0.06235-) 

ترتيب يكون من ادنى خسارة الى اعمى خسارة . ومن خالل ذلك نالحظ ان ادناه ولكون جميع الشركات قد حققت خسارة فان ال
عندما  و( شركات بدأت بشركة االمين لمتامين وانتيت بشركة فندق المنصور . من المعموم ان 6المحفظة المثمى قد ضمت ) 

وىنا سنقوم باختيار محفظتين . ( ستكون سالبة  Z )  من معدل القطع فان قيمة اعمى قيمة سالبة(  β/(R-RF)تكون قيمة ) 
والمقارنة بينيما من حيث العائد والمخاطرة ثم يتم اختيار االفضل ، وباالعتماد عمى نفس معدل القطع المستخرج في الجدول 

 ( وكاالتي .3-3)
  

من معدل  بيتا اعمى خسارةالباستبعاد الشركات التي تكون قيمة عائدىا االضافي الى : المحفظة االولى : وتشكل  1-3-3
 القطع . 

( شركات وىي مصرف كوردستان ومصرف المتحد وفندق المنصور كون ان 3سيتم استبعاد ) تشكيل ىذه المحفظة فانوعند 
عمى التوالي  ( 0.12806-،  0.11799-،   0.08248-)        قيمة العائد االضافي الى البيتا ليذه الشركات والبالغة 

 .  ( شركات فقط3( وبالتالي فان المحفظة المثمى ستتكون من )0.06235-) ل القطع البالغة اعمى ) بالسالب ( من قيمة معد
 ضمن المحفظة المثمى . حساب اوزان الشركات -1

 ( اوزان الشركات الثالث في المحفظة المثمى .  3-4الجدول )يوضح 
 (3-4جدول )

 اوزان الموجودات داخل المحفظة المثمى 
X Z σ 2 β

 R-RF Company NO 
 1 االمين لمتامين  0.06-  1.5302 0.1678 0.2111 0.4219
 2 انتاج وتسويق المحوم  0.1- 2.0531 0.1881  0.1489 0.2977
 3 المصرف العراقي االسالمي 0.09-  1.7634 0.1422  0.1403 0.2805

1 0.5003      
 

(  %42حققت اعمى وزن ضمن المحفظة المثمى اذ بمغ وزنيا ) ( ان شركة االمين لمتامين قد3-4نالحظ من خالل الجدول ) 
 . (  %28بينما حقق المصرف العراق االسالمي ادنى وزن ضمن المحفظة المثمى اذ بمغ وزنيا ) 
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 حساب عائد المحفظة المثمى .  -2
 .  ( عائد المحفظة المثمى3-5يوضح الجدول )

 

 

 (3-5جذول )

 عائذ انمذفظت انمخهى 

WR W R Company NO 

 1 االمين لمتامين 0.01- 0.4219 -0.00422

 2 انتاج وتسويق المحوم 0.05- 0.2977 0.01488-

 3 المصرف العراقي االسالمي 0.04- 0.2805 0.01122-

-0.0303 1    

 

شركة انتاج  خسارة ( ، وىذه القيمة تعد اقل خسارة من 0.03-يوضح الجدول ان المحفظة المثمى قد حققت خسارة قيمتيا )
وتسويق المحوم والمصرف العراقي االسالمي كما ونالحظ ان عائد المحفظة ىو اقل خسارة من معدل عائد الشركات الثالث 

 كما تيدف المحفظة االستثمارية الى تعظيم العائد بمستوى معين من المخاطرة فانيا و( ، وىذا يعني ان 0.033-والبالغ ) 
( والخاص بعوائد شركات العينة نالحظ ان عائد المحفظة قد  3-1وعند العودة الى الجدول )  تيدف الى تقميل الخسارة ايضاً .

 سجل اعمى عائد ) ادنى خسارة ( من جميع الشركات عدا شركة االمين لمتامين .   
 
 قياس مخاطرة المحفظة المثمى .  -3

ة لممحفظة المثمى والمقاسة بمقياس االنحراف المعياري ، يجب استخراج قيمة معامل الستخراج قيمة المخاطرة غير النظامي
 تباط . ( يوضح قيم معامل االر 3-6االرتباط بين موجودات المحفظة والجدول )

 

 (3-6جدول )
 قيم معامل االرتباط بين موجودات المحفظة 

المصرف العراقي 
 االسالمي

انتاج وتسويق 
 المحوم

 الشركة االمين لمتامين

 االمين لمتامين 1  
 انتاج وتسويق المحوم 0.564134 1 
 المصرف العراقي االسالمي 0.586678 0.995582 1
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نالحظ من خالل قيم االرتباط والموضحة في الجدول اعاله ان جميع قيم االرتباطات قد سجمت قيم موجبة اي ان عوائدىم 

ارتباط موجب قد سجل كان بين شركة انتاج وتسويق المحوم والمصرف العراقي تتجو بنفس االتجاه  ، ونالحظ ان اقوى 
، كما بمغت قيمة معامل االرتباط بين شركة  تقريباً  االسالمي اذ سجل قيمة قريبة من الواحد وىي اعمى قيمة يمكن ان تسجل

عند تطبيق معادلة التباين من بين القيم . ( والتي تعد ادنى قيمة سجمت  0.56االمين وشركة انتاج وتسويق المحوم ما قيمتو ) 
( ، وىي بالتالي سجمت مخاطرة ادنى من  0.148)  قد بمغت قيمة تباين المحفظة المثمى عمى المحفظة المثمى نالحظ ان

 من اعمى( عمى التوالي  ولكنيا  0.19( و )  0.17بمغت قيمتيما )  يمخاطرة شركة االمين وشركة انتاج وتسويق المحوم الت
( ،  وعند مقارنة مخاطرة المحفظة مع المعدل الموزون لمخاطرة   0.14مخاطرة المصرف العراقي االسالمي والذي سجل )

وعند مقارنة  ( نالحظ ان مخاطرة المحفظة سجمت مخاطرة ادنى من مخاطرة المعدل الموزون .0.17شركاتيا والتي سجمت ) 
عينة البحث بشكل منفرد نالحظ ان قيمة مخاطرة المحفظة قد سجمت ادنى  قيمة المخاطرة غير النظامية مع مخاطرة شركات

( . وبمغت قيمة 0.385اما قيمة االنحراف المعياري لممحفظة المثمى فقد بمغت ) من قيمة مخاطرة ثالث شركات فقط .
( وىذه القيمة ىي ادنى من مخاطرة ثالث شركات ايضاً من 1.75المخاطرة النظامية لممحفظة المثمى والمقاسة بمقياس بيتا )

 شركات العينة وىي 
 ) المصرف المتحد ، المصرف العراقي االسالمي وانتاج وتسويق المحوم ( .  

 
 المحفظة الثانية ) االنموذج المقترح ( : -2-3-3

المحفظة ، وبذلك فان عدد الشركات في المحفظة ( ، عند تشكيل ىذه  Zيتم تشكيل ىذه المحفظة باخذ القيمة المطمقة لقيمة ) 
 ( شركات تبدأ بشركة االمين لمتامين وتنتيي بفندق المنصور . 6المثمى قد بمغت )

 حساب اوزان الشركات في المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح  .-1
 ( اوزان الشركات في المحفظة المثمى .   3-7يوضح الجدول )  

 ( 3-7جدول ) 
 وزان الشركات ضمن المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح ا

X    σ 
2 

β | 
   | 

Company NO 

 1 االمين لمتامين 0.06  1.530 0.1678 0.21101  0.0750
 2 انتاج وتسويق المحوم 0.1  2.053 0.1881 0.14891 0.0529
 3 المصرف العراقي االسالمي 0.09  1.763 0.1422 0.14028 0.0499



 0202مجهة انعهوو انمانية وانمحاسبية / انمجهد االول / انعدد االول آذار             
مركس انتذرٌب انمانً وانمذاسبً / قسم انتذرٌب عهى أعمال انبذىث وانترجمت تصذر عه وزارة انمانٍت /  

            

123 

 

 4 مصرف كوردستان الدولي 0.1  1.212 0.0793 0.3078 0.1094
 5 المصرف المتحد 0.26  2.204 0.2095 0.58523 0.2080
 6 فندق المنصور 0.26  1.093 0.0506 1.41974 0.5047

1 2.812958      
 

نالحظ من خالل الجدول ان الشركات الثالث التي تم ضميا الى المحفظة المثمى )مقارنة مع المحفظة االولى( عمى وفق 
( وىي اعمى االوزان ، اما ادنى وزن فكان من  0.50االنموذج المقترح قد حققت اعمى االوزان ، اذ بمغ وزن فندق المنصور ) 

 ( .  0.28( بينما سجل في المحفظة المثمى السابقة وزنًا بمغ )  0.05 نصيب المصرف العراقي االسالمي اذ بمغ )
 حساب عائد المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح . -2

 ( عائد المحفظة المثمى .  3-8يوضح الجدول ) 
 
 (  3-8جدول ) 

 عائد المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح 
WR W R Company NO 

 1 االمين لمتامين 0.01- 0.0750 0.00075- 
 2 انتاج وتسويق المحوم 0.05- 0.0529  0.00265-

 3 المصرف العراقي االسالمي 0.04- 0.0499 0.00199- 
 4 مصرف كوردستان الدولي 0.05- 0.1094 0.00547- 
 5 المصرف المتحد 0.21- 0.2080 0.04369- 
 6 فندق المنصور 0.09- 0.5047 0.04542- 
 -0.09998 1    

 
( وىذا العائد ىو ادنى ) 0.10-)  بحدوديوضح الجدول اعاله ان عائد المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح قد بمغ 

( . وعند مقارنة عائد المحفظة المثمى عمى وفق 0.03-اعمى خسارة ( من عائد المحفظة المثمى السابقة ، اذ بمغ عائدىا )
( شركات بينما سجمت شركة واحدة 5عوائد الشركات بشكل منفرد نالحظ انيا ادنى ) اعمى خسارة ( من )االنموذج المقترح مع 

 فقط وىي المصرف المتحد خسارة اعمى من خسارة المحفظة .  
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 حساب مخاطرة المحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح .  -3

 تي : بمغت قيم معامل االرتباط بين موجودات المحفظة الستة كاال
 

 (  3-9جدول ) 
 معامل االرتباط بين عوائد موجودات المحفظة المثمى 

فندق 
 المنصور

المصرف 
 المتحد

مصرف 
 كوردستان

المصرف 
العراقي 
 االسالمي

انتاج وتسويق 
 المحوم

االمين 
 لمتامين

 
 الشركة

 االمين لمتامين  1     
 انتاج وتسويق المحوم  0.564134 1    
 المصرف العراقي االسالمي  0.586678 0.995582 1   
 مصرف كوردستان  0.729361 0.838399 0.836142 1  
 1 0.89377

3 
 المصرف المتحد 0.596605 0.96284 0.939085

1 0.96581
9 

0.85809
2 

 فندق المنصور  0.70705 0.8909 0.860637

 
نالحظ من خالل الجدول اعاله ان جميع قيم معامل االرتباط بين عوائد موجودات المحفظة المثمى كانت موجبة ايضاً اي ان 
جميع عوائد الشركات تتجو باتجاه واحد . وتبين ان ادنى قيمة سجمت كانت بين شركة التامين وشركة انتاج وتسويق المحوم اذ 

( اي ارتباط تام بين شركة انتاج المحوم والمصرف العراقي  1مت فبمغت بحدود ) ( ، اما اعمى قيمة سج 0.564بمغت ) 
( و  1-دد بين ) ــاالسالمي وتعد ىذه القيمة اعمى قيمة لمعامل االرتباط التي يمكن ان تسجل اذ ان قيمة معامل االرتباط تتح

( ، اي ان المخاطرة غير  0.195قيمتو ) ( وبانحراف 0.038( . وبيذا فان قيمة تباين المحفظة المثمى قد بمغت ) 1) 
النظامية لممحفظة المثمى عمى وفق االنموذج المقترح قد سجمت قيمة ادنى من مخاطرة المحفظة المثمى السابقة ) المحفظة التي 

( اي بحدود  0.385سالبة ( اذ سجمت تمك المحفظة انحرافاً  معيارياً  بقيمة )  Zتم استبعاد الشركات التي سجمت قيمة 
( والخاص بحساب مخاطرة شركات العينة نالحظ ان 3-2ضعف مخاطرة محفظة االنموذج . وعند العودة الى الجدول )

( شركة  15المخاطرة غير النظامية لمحفظة االنموذج سجمت اعمى من مخاطرة ثالث شركات فقط من شركات العينة والبالغ ) 
 ( عمى التوالي .  0.016،  0.009،  0.018لعاب الكرخ ( اذ سجمت القيم ) وىي )مصرف بغداد ، شركة الزوراء ، و ا
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( السالبة والمحفظة المثمى عمى وفق االنموذج  Zالمقارنة بين المحفظة المثمى باستبعاد الشركات صاحبت قيم ) 3-3-3 : 
 المقترح . 

 
( سالبة  مع المحفظة المثمى عمى Zالية التي حققت قيمة )عند القيام بمقارنة المحفظة المثمى التي تم فييا استبعاد االوراق الم

 ( نالحظ االتي : Zوفق االنموذج المقترح والتي اعطت القيمة المطمقة لكل قيم )
 (   3-10جدول )

 المقارنة بين المحافظ المثمى 
 العائد والمخاطرة       
 المحفظة 

 المخاطرة  العائد 
 )االنحراف المعياري (

 0.385 0.030- المحفظة االولى 
 0.195 0.10- المحفظة الثانية 

 
نالحظ من خالل جدول المقارنة بين المحفظتين ان عائد المحفظة الثانية )محفظة االنموذج المقترح ( قد سجمت خسارة اعمى 

( وىي  0.195طرة بقيمة ) ( ، بينما نالحظ ان مخاطرة المحفظة الثانية قد سجمت مخا0.10من المحفظة االولى اذ بمغت )
( . وىنا السؤال اييما حقق افضل مبادلة بين العائد والمخاطرة ؟ . 0.385ادنى من مخاطرة المحفظة االولى والتي بمغت )

 ( ، وكاالتي . CVولمجواب عمى السؤال يمكن ان نستخرج قيمة مخاطرة الوحدة الواحدة من العائد )معامل االختالف()
  (. CVوحدة واحدة من العائد ) قيمة المخاطرة لكل -

 

 

   
     

       
        

 

 

 
 
   

     

     
        

 
ومن ىنا نالحظ ان قيمة مخاطرة الوحدة الواحدة من العائد لممحفظة االولى يكون اكبر من المحفظة الثانية )اعمى مخاطرة ( اذ 

( وىذا يعني وفقاً  لذلك ان المحفظة الثانية 1.95- ) ( بينما سجمت المحفظة الثانية 12.83-سجمت المحفظة االولى ) 
  افضل بالنسبة لممستثمر ، وىي المحفظة التي تم اختيارىا عمى وفق االنموذج المقترح .   
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 المبحث الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات 

 .  اواًل : االستنتاجات
االقتصادية والسياسية التي مرت عمى العراق وىذا ما تبين من خالل تعرض جميع  باألوضاعالسوق المالي في العراق  تأثر-1

 .  رأسماليةشركات العينة الى خسائر 
عندما نستخدم معدل القطع في سوق جميع شركاتو خاسرة فان ترتيب الشركات حسب عالوة المخاطرة ستتباين مع قيمة -2

 القطع . ة مخاطرتيا ادنى من قيمة معدل الو معدل القطع اي انيا ستضم شركات تكون قيمة ع
من خالل التحميل تبين ان جميع معامل االرتباط بين شركات المحفظة االستثمارية المثمى وبالطريقتين قد حققت قيم موجبة – 2

 وقد يكون ذلك سبب الخسارة التي تحققت من قبل جميع الشركات .
ذلك  تأثربمغت خسارة القطاع المالي والمصرفي معدالت اعمى من معدالت خسارة الشركات االخرى وىذا مايدل عمى  -3

 االقتصادية والسياسية اكثر من باقي الشركات .  باألوضاعالقطاع 
ز بخسارة جميع استخدام معدل القطع بصيغتو الحالية في اختيار المحفظة االستثمارية المثمى في سوق يتمي نال يمك-4

 ( )االنموذج المقترحالشركات العاممة بو ولكن يمكن استخدامو بعد اجراء بعض التعديالت عمييا
 

 ثانيـاً  : التوصيات . 
تحديث بعض القوانين الخاصة بعمل الشركات العاممة في السوق العراقية بصورة عامة والمالية والمصرفية بصورة خاصة -1

 بالمخاطرة النظامية فضالً  عن اصدار بعض التعميمات الخاصة بكل شركة في نفس المجال .  التأثرلتخفيض مستوى 
تنويع المحافظ االستثمارية لمشركات بحيث تكون قيمة معامل االرتباط بين تمك االستثمارات سالبة لتخفيف االنتكاسات التي  -2

 قد تحث في بعض القطاعات . 
صة لمعمل في الشركات وخاصة المالية والمصرفية لتكون قادرة عمى مواكبة التطورات توفير الكوادر البشرية المتخص -3

السريعة الحاصمة في المجال المالي في العالم ، واالستعانة ببعض الكفاءات المختصة في مجال وضع السياسات المالية 
 واالخرى لمشركات . 

 ًا الختيار المحفظة االستثمارية المثمى في السوق المالي العراقي االنموذج المقترح بشكل معمق وتطويره ليكون جاىز  ةدراس -4
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 راقــــــي العـــــف ةــــــاإلسالمية ـــــــور الصيرفـــــم تطــــــيـتقي

 ةــــــــة تحميميــــــــدراس
 

Assessment of Islamic banking development in Iraq, an analytical study 
 

 الباحثين 
 

 (2(                              أ. م. د. عبدالكاظم محسن كوين )*1م. د. افراح خضر راضي )*
 

 المستخمص
األساسية في الصناعة المصرفية بالعديد من البمدان مع تزايد أىميتيا وتنوع األدوات التي  الركائز أحد اإلسالميةالمصارف  أصبحت

 تقدميا لعمالئيا، فضاًل عن أنيا حقل بحثي ينال اىتمام العديد من الباحثين.
ل طبيعة أنشطة ىذه ويتركز نطاق الدراسة في استعراض تطور وتقييم الصناعة المصرفية اإلسالمية في العراق من خالل دراسة وتحمي

( ، ومدى أنتشارىا وتطورىا . وقد خمصت الدراسة إلى وجود تطور في بعض مؤشرات المصارف =610 -:610المصارف لممدة )
اإلسالمية وأن كان محدودًا في بعض المجاالت السيما نشاط التمويل ولم يتوافق مع تزايد أعدادىا في العراق. والذي بدأ محكوم بعدد 

 ت تتعمق بظروف عمل المصارف في العراق، وسيطرة المصارف الحكومية عمى معظم النشاط المصرفي في العراق .من المحددا
 الخدمات المصرفية ، الخدمات المصرفية االسالمية ، الصيرفة االسالمية . : الكممات المفتاحية

 
 

BSTRACTA 

Islamic banks have become one of the main pillars in the banking industry in many countries 

with their increasing importance and the variety of tools they provide to their clients, as well as being a 

research field that attracts the interest of many researchers.  

The scope of the study is focused on reviewing the development and evaluation of the Islamic 

banking industry in Iraq by studying and analyzing the nature of these banks' activities for the period 

(2016-2019), and the extent of their spread and development. The study concluded that there is a 

development in some indicators of Islamic banks, although it was limited in some areas, especially 

financing activity, and did not correspond to the increase in their numbers in Iraq. Which began is 

governed by a number of determinants related to the conditions of work of banks in Iraq, and the 

control of governmental banks over most of the banking activity in Iraq. 

Key Words :Banking , Islamic banking , Islamic Finance. 

 

 

 

 

 

 
 
 ( جاهعت االهام جعفر الصادق )ع(1)*

 ( الجاهعت الوستنصريت / كليت االدارة واالقتصاد.2)*

 



 0202العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار مجلة                   
هركس التدريب الوالي والوحاسبي / قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت تصدر عن وزارة الواليت /  

            

 

129 

 

 المقدمة :
مثمت الصناعة المصرفية اإلسالمية توجيًا أساسيًا في مجال العمل المصرفي الحديث يعكس أتباع نموذج مصرفي بديل يستند 

وتعاظم دورىا ,ىذا النموذج في السنوات األخيرة  بشكل أساسي عمى االبتعاد عن الفائدة والتوافق مع مقاصد الشريعة . وقد أنتشر
وزادت مساىمتيا في األنشطة المصرفية ليس في البمدان اإلسالمية فقط بل توسع عمى نطاق العالم السيما بعد األزمة المالية في عام 

 التقميدية . ( ، أذ أثبتت المصارف اإلسالمية قدرتيا عمى مواجية األزمة كونيا تبتعد عن أنماط االئتمان>611)
وتوجيت الدراسة بشكل أساسي لتحميل وتقييم تطور المصارف اإلسالمية الخاصة  في العراق ومدى قدرتيا عمى المنافسة 
 وممارسة أنشطتيا وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة أقسام .أشتمل أوليا عمى منيجية الدراسة ، فيما تناول الثاني اإلطار النظري لمدراسة .

 العممي في القسم الثالث . وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات في القسم الرابع . وجاء اإلطار
 

 أواًل : منهجية الدراسة :
 : مشكمة الدراسة -0

يعد دور وتطور المصارف اإلسالمية أحد القضايا الجدالية التي شغمت كتابات الباحثين في حقل االقتصاد اإلسالمي . وتتباين 
وتطور أنشطة المصارف اإلسالمية وتنطمق الدراسة من إشكالية تتركز حول تطور المصارف اإلسالمية في المقاربات حول طبيعة 

 العراق وقدرتيا في توفير البديل لممصارف التقميدية . ويمكن التعبير عن مشكمة الدراسة بالتساؤالت التالية :
 واقع وطبيعة تطور المصارف اإلسالمية في العراق . وما ى -
 أىمية التمويل اإلسالمي في العراق وادواتو وأنماطو األساسية .ما ىي  -

 أهمية الدراسة : -2
تتضح أىمية الدراسة في محاولتيا استعراض تطور بعض جوانب الصناعة المصرفية االسالمية في العراق وتجربتيا العممية 

بطة بالعمل المصرفي اإلسالمي برسم السياسات وتشخيص مواطن القوة والضعف ، مما يساعد األجيزة اإلشراقية والتنظيمية المرت
 المناسبة لرفع كفاءة أدائيا ومعالجة نقاط الضعف .

 أهداف الدراسة :  -3
 تحميل وتقييم تطور وانتشار المصارف اإلسالمية في العراق . -أ 
 التي تحتميا مقارنة بالمصارف األخرى في النظام المصرفي العراقي . ةإبراز المكان -ب 
 تيا في دعم القطاعات االقتصادية أساليب التمويل واتجاىاتيا األساسية وتوزيعيا القطاعي ومدى مساىمتحديد مدى تنوع   -ج 

 

 فرضية الدراسة :  -4
 الزال دور المصارف اإلسالمية وانشطتيا محدودًا في العراق .

 

 منهج الدراسة : -5
اإلطار العممي عبر تحميل البيانات التي تم  تتبع الدراسة المنيج الوصفي في تناول الجانب النظري . والمنيج التحميمي في

 الحصول عمييا .
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 حدود الدراسة :  -:
: أقتصر موضوع الدراسة عمى تناول تطور المصارف اإلسالمية في العراق من منظور يركز عمى جوانب  حدود الموضوع -

مؤشر ميم لتحديد نجاح إعمال تمك أداءىا السيما في مجال التمويل مع أنو ال يمكن حصر نشاطيا فقط بالتمويل أال أنو 
 المصارف( .

 :اقتصرت الدراسة عمى المصارف اإلسالمية  الخاصة في العراق لمالئمتيا لطبيعة موضوع الدراسة . الحدود المكانية -
( وىي الفترة التي شيدت توسعًا لممصارف اإلسالمية فضاًل عن توفر =610 – :610: تحدد بالمدة )الحدود الزمانية -

 البيانات وأن لم تكن تفصيمو عنيا .
 

 : أساليب جمع البيانات -;
سياماتيم في حقل المصارف  تم الحصول عمى البيانات الجانب النظري من طروحات الباحثين في الكتب والدراسات العممية وا 

 البيانات الجانب العممي من إصدارات البنك المركزي والتقارير السنوية لممصارف . اإلسالمية . فيما تم جمع
 

 

 ثانيًا :اإلطار النظري 
 مفهوم وخصائص المصارف االسالمية  -1

تعد المصارف اإلسالمية جزء أساسي من االقتصاد االسالمي والذي يمثل بدياًل لمنظام الرأسمالي واالشتراكي والذي يعرض 
 فيو األنشطة االقتصادية مع الشريعة اإلسالمية.أطار تتوافق 

تعرف المصارف اإلسالمية بأنيا مؤسسات تستند عمى مرجعية ) القرآن والسنة النبوية الشريفة( وترتبط قواعد عمميا وقوانينيا 
لمبادئ الشريعة  ( .أو ىي منظمات اقتصادية تيدف إلى تداول واستثمار األموال وفقاً Stoika,2019:1مع االقتصاد اإلسالمي )

 ( .68:  6118اإلسالمية واالبتعاد عن التعامل بالربا ) المغربي ، 
وتيدف المصارف االسالمية إلى أحياء المنيج اإلسالمي في المعامالت المالية والمصرفية وتمويل التنمية االقتصادية وتمبية 

نشر االزدىار االقتصادي وتحفيز االدخار وتمويل المشاريع  متطمبات المجتمع المالية واالقتصادية واالجتماعية. وىذا يساىم في
 ( .Ullah, 2020 :1والمحافظة عمى االستقرار المالي )

ان المصدر االساسي  لشرعية نموذج العمل المصرفي االسالمي ىو )القران والسنة النبوية الشريفة (.يميو الفقو المستند عمى  
 (.Mauro: 2013 :12االجتياد في المسائل التي تحتاج إلى رأي فقيي )

 -وتتميز المصارف اإلسالمية بمجموعة من الخصائص أهمها :
 غرر واالبتعاد عن األنشطة المحرمة .تحريم الفائدة والميسر وال -
 االلتزام بالقواعد الشرعية لممعامالت المالية . -
 المشاركة بالمخاطر .وربط التمويل الذي تقدمو باألنشطة االقتصادية الفعمية . -
تمانية لممقترض يعتمد منح التمويل عمى تقييم المشاريع ومنفعتيا االقتصادية واالجتماعية بداًل من التركيز عمى المقدرة االئ -

 ( .Caporale&Helmi: 2018: 2( )2015 :4( ) بدران :Stoika: 2019:1()2018 :10.)الياشمي :

وتعتمد المصارف االسالمية عمى مصادر عديدة لمحصول عمى األموال كالحسابات الجارية والتي ال تدفع عنيا عوائد ، 
مصرف الفعمية ، والحسابات االستثمارية التي يمنح أصحابيا الحق والحسابات االدخارية التي تدفع عوائد عنيا حسب أرباح ال

 ( 2006 :22( ) دواية :2015 :5لممصرف باستثمار أمواليم بشكل مطمق أو مقيد بموجب عقد مضاربة أو وكالة .)كراسنة
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وىو عقد بيع نوعًا من  وتكون استخدامات أموال المصرف بأساليب مختمفة أىميا العقود المستندة عمى المتاجرة مثل المرابحة
الموجودات لمعمل بسعر الكمفة مضافًا إليو ىامش ربح . والعقود المستندة عمى المشاركة مثل المضاربة وىي عممية استثمارية تقوم 
عمى أتفاق بين طرفين صاحب المال والمضارب ، والمشاركة من خالل أتفاق العميل مع المصرف عمى مشروع مشترك عمى أن يكون 

 (.WBG:2016:58( )Dar&presley:2000:25ح حسب االتفاق بينيما. )الرب
وشيدت المصارف اإلسالمية تطورًا كبيرًا في أنشطتيا وانتشارًا جغرافيًا واسعًا ، أذ شيدت الجميورية اإلسالمية اإليرانية 

متفاوتة نحو المصارف اإلسالمية بموازاة والسودان تحواًل شاماًل نحو النظام المصرفي اإلسالمي ، فيما كان ىناك تحواًل بدرجات 
المصارف التقميدية ال سيما في بمدان الخميج العربي وماليزيا ، فضاًل عن تأسيس مصارف إسالمية أو فتح نوافذ إسالمية المصارف 

ة لمصارف تقميدية )قندوز : ( نوافذ إسالمي;0( مصرفًا إسالميا منيا )66عامة في بمدان أوربا وأميركا وكندا، مثاًل في بريطانيا يوجد )
611<  :019( )Stoika : 2019:1(، )Homoud:1999,48 ) 

 
 نشأة وتطور المصارف اإلسالمية : -2

حديث نسبيًا . وأن كان بعض  ةفي ضوء التاريخ الطويل لألعمال المصرفية الحديثة فأن نموذج العمل المصرفي اإلسالمي
الباحثين يرجع بدايتو مع ظيور االسالم بوجود صيارفة يقومون بالعديد من األنشطة مثل بيع الذىب والفضة . ووجود من يكتبون 

 ( . ويمكن تمييز أربع مراحل69:  6101( )البعمي :  :2018 :19المعامالت لمرسول عميو وعمى الو الصالة والسالم ) الحوراني 
 نظريًا وعمميًا : ةأساسية في تطور العمل المصرفي اإلسالمي

: وتمثمت بكتابات الرواد االوائل وتأسيس القواعد والمبادئ التي تقوم عمييا المصارف (1971 – 1951مرحمة التمهيد ) -
 .االسالمية . وىي شكمت اإلطار المرجعي من خالل توفير طروحات نظرية ناظمة لمعمل المصرفي اإلسالمي 

وتمثل النظير االسالمي لفكرة المصارف االسالمية في ضوء مساىمات مجموعة من الفقياء والعمماء والباحثين مثل كتابات 
السيد الشييد محمد باقر الصدر وأحمد عبد العزيز النجار ومحمد نجاة صديقي ومحمد عبد اهلل العربي . ومثمت طروحات الشييد 

 ات واالبحاث في مجال االقتصاد والصيرفة االسالمية .الصدر عالمو بارزة ومنطمق لمدراس
وظيرت في ىذه الفترة تجارب عممية مثمت البدايات األولى لمعمل المالي االسالمي وأن لم ترقى إلى اعتبارىا مصارف متكاممة 

( تم تأسيس صندوق 6:=0، مثل تأسيس شبكة التمويل الخالي من الفوائد في أواخر الخمسينات في باكستان . وفي ماليزيا عام )
 الخالي من الفوائد . وأنشأ الدكتور أحمد النجار في مصر في منطقة ميت غمر بنك ال يتعامل بسعر الفائدة .  ضلالدخار واإلقراالحج 

( : وشيدت الظيور الفعمي والرسمي لممصارف اإلسالمي مع تأسيس بنك ناصر االجتماعي 1981 -1971مرحمة التأسيس )  -
(باعتباره مؤسسة عامة تممكيا عدد من الحكومات اإلسالمية 6;=0( ، والمصرف اإلسالمي لمتنمية عام )0;=0) في مصر عام
تأسيس أول مصرف أسالمي خاص ىو مصرف دبي اإلسالمي . وتوالت بعدىا بنك فيصل اإلسالمي عام  9;=0. وشيد عام 

 ( .=;=0االردني لمتمويل االستثمار عام )والبنك اإلسالمي  >;=0(والبنك اإلسالمي في السودان عام ;;=0)
: شيد ىذا العقد توسع إعداد المصارف االسالمية نتيجة الزيادة مساىمة القطاع الخاص في  (1991 – 1981مرحمة التوسع ) -

المية تأسيس مصارف أسالمية مع الوفرة المالية الناتجة من مبيعات النفط في بمدان الخميج العربي . ووصل عدد المصارف اإلس
 ( مصرف نياية الثمانينيات .011إلى )

: وتعد مرحمة النضج لنموذج العمل المصرفي اإلسالمي في ضوء الزيادة في اعداد وما بعدها(1991مرحمة االنتشار ) -
( . ومن المتوقع :610( مصرفًا عام )69:( لترتفع بعدىا الى )=611( مصرفًا عام )1;6المصارف اإلسالمية لتصل عمى )

%( من ودائع المصارف في لبمدان االسالمية في العقد القادم، مع استمرار زيادة 91طر المصارف االسالمية عن حوالي )أن تسي
 السكان وزيادة الدخل السيما في بمدان الشرف األوسط .
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 (2020 : 198) خضر وكوين :      (  100: 2008)قندوز :     (;7:  2018)حوراني : 
 (Hassan – Aliya : 2015 )    (Nasihaelat: 2020: 1551 )      (Ullah: 2020 :1 ) 
(Abeddifar : 2015: 4 ( )Ward:2000 : 73( )Mauro : 2013 : 21. ) 

وفي موازاة ذلك فقد أصبحت المصارف اإلسالمية تشغل مساحات واسعة من الكتابات األكاديمية ، وأحد الحقول الدراسية التي 
. وتباينت توجياتيم في تناول جوانبيا المختمفة ، أذ ركز أتجاه عمى أداء المصارف االسالمية ومحدداتو  تناول اىتمام كبير الباحثين

 Rashwan)(Majidetal : 2013( )Yudistya: 2004( )Hassan & Bashir:2013ومقارنتيا بأداء المصارف التقميدية .)

:2010( )Bader:2008. ) 
ر التي تتعرض ليا المصارف اإلسالمية ، وبينت بعضيا أن مخاطر االئتمان في فيما ركز أتجاه أخر عمى دراسة المخاط

 : Pappas etal :2014 ( )2014 :Becetatal ( )Hassan &Lewieالمصارف اإلسالمية أقل منيا في المصارف التقميدية.)

2007( )Hayaletal : 2017) 
ر وانتشار المصارف اإلسالمية وطبعيو أنشطتيا ، وتتباين نتائج فيما قدم أتجاه آخر العديد من الدراسات اليادفة لتقييم تطو 

( ) Gheeraert :2014( )Imam &Kpoaer :2010( )Arshed :2021الدراسات حول تطور ونجاح المصارف اإلسالمية .)
 ( 2018الياشمي : 

التي عكست طبيعة التباين في ونالت مقاربة دور المصارف االسالمية في النمو االقتصادي اىتمام العديد من الدراسات و 
العالقة بينيما ، وأن كان ىناك ميل نحو أثبات موافقة وجود دور لممصارف اإلسالمية في التنمية االقتصادية في المدى الطويل . 

(Ammar : 2013( )Abduh& Omar : 2012 ( )Boukhatemetal : 2019. ) 
 

 . نموذج العمل المصرفي االسالمي3
النظري في الكتابات حول المصارف اإلسالمية تكاد تتفق عمى الرغم من اختالف الرؤى واألرضية التي نشأة بيا أن االتجاه 

ء عمى طرح صيغة بديمة لممصارف التقميدية مستندة عمى الشواىد واألدلة التي تقدميا اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة .والثرا
التحرك نحو تأسيس فكرة المصارف اإلسالمية وتطوير نموذج الوساطة المالية ليتوافق مع مقاصد الفقيي في إطار يمكن من خاللو 

( ، )وزيادة الوعي بأن مضمون األدوات المالية اإلسالمية ليس باعتبارىا معامالت مالية فقط بل ىي 2018 :143الشريعة )ساعاتي
لمصارف االسالمية واقتصاره عمى الوساطة المالية مع مراعة مبادئ تحقق وظائف اقتصادية واجتماعية( وألزال الجدال حول دور ا

الشريعة في إجراءات الوساطة بين المودعين باعتبارىم رب المال والمستثمرين باعتبارىم المضاربون . أو ممارسة المصارف دور 
سة البيع ولشراء . أو أن المصرف يقوم بعممية التاجر الذي يشتري لنفسو ويبيع ولدييا مخازنيا الخاصة والوسائل التي تمكنيا من ممار 

المضاربة المطمقة حيث المودعين ىم رب المال والمصرف مضارب وفي موازاة ذلك يمكن أن يكون المصرف ىو رب المال 
(  :2008121 والمستثمرين مضاربون " مما يجعميا بعيدة عن المفيوم التقميدي لموساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين . )قندوز :

(Homoud:1994:1 ) 
وفي نطاق التطبيق العممي بنموذج العمل المصرفي اإلسالمي عمى جانب الموجودات يمكن تمييز مسارين أساسيين في عمل 
المصارف بمجال التمويل ، األول يتمثل بالتعامل بالمداينات )االتجار بالدين بحيث تصبح النقود سمعة يتاجر منيا وليس بيا ( وىذا 

( :2018 :101يجعل عمميا ال يبتعد كثيرًا عن الوساطة المصرفية التقميدية ومن أمثمة ىذه التعامالت المرابحات واالستصناع )ساعاتي
( ، بحيث يتمول المصرف إلى ممول فقط أو يعتمد بدرجة أكبر عمى صيغ ىامش الربح  2019 :414) احمد : 

(WBG:2016:69. ) 
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عقود المشاركة والتي تتمثل بصيغ المضاربة والمشاركة والمزارعة ، والذي يعكس أكثر الطبيعة والمسار الثاني يركز عمى 
 االستثمارية الخاصة لنموذج العمل المصرفي اإلسالمي .

ويشير العديد من الباحثين أن المصارف اتجيت بشكل أكبر نحو صيغ المرابحة بداًل من االعتماد عمى عقود المشاركة  
( ظير أن عينة 2018(. وفي دراسة ) الياشمي :30:2015( )بدران  :2011 :40( )ميرة 2006 :110دواية :والمضاربة   )

 Arshed et al( . وبينت دراسة )%91الدراسة تعتمد عمى المداينات وفقًا لصيغة المرابحة ووصمت النسبة في بعض المصارف إلى )
%( ، فيما 90ثالثة فقط وصمت بنسبة عقود المشاركة في تمويميا إلى )( مصرف في عدد من الدول االسالمية =0( من بين )2012

 اعتمدت باقي المصارف عمى المرابحة بدرجة أكبر.
%( من تمويل 61وطبقًا إلحصاءات الجمعية الدولية لممصارف اإلسالمية فأن صيغ المشاركة والمضاربة مثمت أقل من )

لمبنك الدولي حول نماذج التمويل اإلسالمي إلى أن  تفيما بينت إحصاءا( . Dar & Presiey:2000 :4المصارف اإلسالمية )
( . وىذا يعكس سيادة WBG : 2016: 69%( مشاركة ومضاربة ):%( اتجار وأقل من )01%( منيا عمى شكل مرابحة و)>;)

مشاركة وىذا قد يعود إلى نموذج المداينات في العمل المصرفي اإلسالمي عمى الرغم من أن طروحات الباحثين تؤكد عمى صيغ ال
 (.:611:111سيولة تنفيذ إجراءات عقود المرابحة وانخفاض درجة مخاطرتيا )دواية : 

 
 ثالثًا : االطار العممي

وتطور المصارف  ةسيتم في ىذا القسم تحميل بيانات الدراسة الخاصة بالمصارف اإلسالمية عبر استعراض مختصر ألىمي
 اإلسالمية في العالم ثم تحميل تطورىا في العراق:

 تطور الصيرفة اإلسالمية عالميًا  .1
شيدت المصارف اإلسالمية في العالم تطورًا كبيرًا سواء عبر انتشارىا الجغرافي أو توسع أنشطتيا وعممياتيا المالية ، وكما 

من موجودات الصناعة المالية اإلسالمية )تضم اربع مكونات أساسية ىي  ( فأنيا تستحوذ عمى جزء كبير  0يظير من الجدول ) 
صدار الصكوك والتكافل التأمين اإلسالمي ( ، إذ ارتفعت من ) ( بميون =0.8المصارف اإلسالمية وصناديق الموجودات اإلسالمية وا 

( ، مما يعكس تطورًا =610دوالر عام )( بميون :;.0( ، ولتصل إلى );610( بميون دوالر عام )0.9( إلى ):610دوالر عام )
 إيجابيًا في ىذا الجانب من العمل المصرفي .

%( 1;وعمى الرغم من التباين في حصة المصارف اإلسالمية من مجموع موجودات المكونات األربعة فأنيا لم تنخفض عن )
 بشكل يجعميا الجزء األىم واالساسي في الصناعة المالية اإلسالمية.

 (0جدول )
 جودات المصارف اإلسالمية )بميون دوالر(مو 

مجموع موجودات لصناعة  موجودات المصارف اإلسالمية السنة
 النسبة % المالية اإلسالمية

2116 0.8= 0.<7 <0% 
2117 0.9: 6.19 ;:% 
2118 0.9; 6.0= ;0% 
2119 0.;: 6.87 ;6% 

(IFSIS Reports) 
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( حيث جاءت الجميورية اإلسالمية اإليرانية =610اإلسالمية حسب البمدان لعام )( تطور حصة المصارف 2الجدول ) ويبين
%( وقطر والكويت 00%( ثم ماليزيا )68%( من مجموع موجودات المصارف اإلسالمية ، تمييا السعودية ب)>6أواًل بنسبة بمغت )

نظام المصرفي في الجميورية اإلسالمية %( من موجودات ال9>%( وفيما يخص السوقية في النظام المصرفي المحمي فأن ):)
%( من موجودات النظام المصرفي السعودي ىو تحت سيطرة المصارف اإلسالمية 1;اإليرانية من حصة المصارف اإلسالمية و )
%( من موجودات النظام المصرفي . وفي اإلمارات تممك المصارف اإلسالمية 79فيما تممك المصارف اإلسالمية في ماليزيا )

%( مما يعكس ىيمنة نموذج العمل المصرفي اإلسالمي في العديد من ;0%( وقطر )>0%( من الموجودات وفي الكويت )>6)
 البمدان وقدرتو عمى التطوير ومنافسة المصارف التقميدية

 
 (6جدول )

 ( %=610نسبة موجودات المصارف اإلسالمية في عدد من البمدان لعام )
 قطر الكويت اماليزي اإلمارات السعودية ايران الدولة

 نسبة الموجودات / 
 موجودات المصارف اإلسالمية

6< 68 < 00 : : 

حصة السوقية لممصارف اإلسالمية من 
 الموجودات النظام المصرفي المحمي

<9 ;1 6< 79 0< 0; 

(IFSIS Report 2020) 
 
 تطور المصارف اإلسالمية في العراق .2

مجموعة متنوعة من المصارف يقف عمى قمتيا البنك المركزي كمؤسسة رقابية وتشريعية . يضم النظام المصرفي العراقي 
( مصرف إسالمي ، فضاًل عن 68( مصرفًا خاصًا منيا )>8( مصرفًا حكوميًا و );( فأن النظام المصرفي يشمل )=610ولغاية )

اثنان إسالمية .وعمى العكس منو في البمدان المجاورة فأن ( منيا >0عدد من فروع المصارف األجنبية العاممة في العراق يبمغ عددىا )
 العراق شيد بداية متأخرة لمعمل المصرفي اإلسالمي .

( تأسس أول مصرف إسالمي عراقي ىو مصرف العراق اإلسالمي لالستثمار والتنمية ، واستمر وحيدًا لغاية 7==0ففي عام )
( بتأسيس العديد من المصارف اإلسالمية منيا 6117اًل كبيرًا بعد عام )( مع تأسيس مصرف إيالف اإلسالمي . وحدث تحو 6110)

( >6( ودخول مصارف اجنبية بعضيا إسالمية ليرتفع عددىا الى )6109واحد حكومي ىو مصرف النيرين اإلسالمي في عام )
دا قانونيا وتنظيميا وساندا ( والذي اعطى بع6109( . فضاًل عن ان صدور قانون المصارف اإلسالمية عام )6160مصرفًا عام )
 لتطور اعماليا.

ـــة  فــــة الخاصـــــارف اإلسالميـــــور المصـــــع وتطـــــل واقـــــتم تحميـــــوسي  دة ــــــــــــــــــرات لممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المؤشـــــًا لبعــــــراق وفقـــــي العـ
 ي :ـــــــــــــــــــــــــــــ( وكالتال=610 – :610)

 تحميل تطور عدد المصارف . أ
( 09( فقد ارتفع عددىا من )=610 – :610( اتجاىا تصاعديًا في عدد المصارف اإلسالمية لممدة )7يوضح الجدول )

( مع زيادة تحول العديد من =610( مصرفًا عام )68( مستمرًا بالزيادة الى );610( مصرفًا عام )=0( الى ):610مصرفًا عام )
من شركات التحويل المالي الى مصارف إسالمية بعد صدور قانون المصارف اإلسالمية . وزادت نسبتيا من النظام المصرفي كاماًل 

 (. مما يعكس تطورا فيما يتعمق بانتشارىا وزيادة اعدادىا. =610%( عام )76( الى ):610%( عام )67)
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( فرعا عام =00( الى ):610( عام )016( ، فأنيا زادت من )7وبالنسبة لعدد فروع المصارف اإلسالمية فكما في الجدول )
نب إيجابي في قدرتيا عمى التوسع الجغرافي السيما وأن فروع (. وىذا يؤشر جا=610( فرعًا عام );08( ولتصل الى )>610)

 (.=610( عام )6:7( الى ):610( عام )>71المصارف الخاصة انخفضت في نفس المدة من )
 (7جدول )

 (=610 – :610عدد المصارف اإلسالمية في العراق لممدة )

 السنة
 المصارف االسالمية المصارف الخاصة المصارف الكمية

عدد  العدد 
 الفروع

عدد  النسبة % العدد
 الفروع

عدد  النسبة % العدد
 الفروع

2116 :9 <:: 68 7; 71< 09 67 016 
2117 := <87 68 78 6:< 0= 6; 011 
2118 ;0 <:8 68 77 6;1 66 70 00= 
2119 ;7 ==6 68 76 6:7 68 76 08; 

 المصدر : تقارير البنك المركزي
 
 لممصارف اإلسالميةتطور بعض المؤشرات المالية  . ب

( .عمما ان االئتمان النقدي لممصارف اإلسالمية =610 – :610المالية لممدة ) ت( تطور بعض المؤشرا8يبين الجدول )
يشمل صيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة والقرض الحسن والتسييالت الممنوحة لعمالئيا من االفراد والشركات في حين ان االئتمان 

ا في نسبة االئتمان النقدي / الودائع ، النقدي في المصارف التقميدية يشمل القروض والسمف . إذ يظير ارتفاعًا واضحًا وان كان متباين
%( . مما يؤشر توسيع حجم االئتمان بشكل يفوق حجم الودائع لدييا وىذا 1>0( والمعدل لممدة )>610%( عام )=61حيث بمغت )

مرونة اكبر يجعميا في دائرة المخاطرة عمى الرغم من ان جزء من الودائع المصرفية تكون بطبيعتيا استثمارية وىذا يعطي المصارف 
 في التوسع في االئتمان .

%( عام :8( الى ):610%( عام )>:بالنسبة لمؤشر االئتمان النقدي / رأس المال واالحتياطات فأن ىناك أتجاه تنازلي من )
مركزي %( . وىذا يعود اساسًا الى رفع المصارف اإلسالمية رؤوس أمواليا استجابة لتعميمات البنك ال97( وبمعدل وصل الى )=610)

 وبالمقابل لم يكن ىناك توسعًا يوازي ذلك في االئتمان.
( الى :610%( عام )9وعمى الرغم من تسجيل نسبة الديون المشكوك في تحصيميا / االئتمان النقدي منحنى تصاعدي من )

المقدمة من قبل %( . فأنيا يؤشر انخفاض النسبة والذي يعود الى طبيعة اشكال االئتمان 01( وبمعدل )=610%( عام ):)ذ
 المصارف اإلسالمية والتي تعتمد عمى صيغ تختمف عن القروض التقميدية. مما يجعميا اقل احتمالية بالتعثر في القروض 

%( خالل المدة ، وىي ;61( وبمعدل );610%( عام )6;6وفيما يخص كفاية رأس المال بدى المؤشر مرتفعًا ، إذ بمغ )
زل . وقد يرجع ىذا الى ان بعض صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية تتميز باآلجل القصير عالية مقارنة مع معايير لجنة با

 وانخفاض المخاطرة السيما المرابحات، فضال عن ارتفاع راس المال في المصارف اإلسالمية .
ما يعني %( . م=66( وبمعدل وصل الى )>610%( عام )9;6( لترتفع الى ):610%( عام )>>0وبمغت نسبة السيولة )

طويمة اآلجل . وعمومًا  تارتفاع ىذا المؤشر والتوجو العالي لممصارف اإلسالمية في العراق نحو امتالك سيولة عالية وتقميل االلتزاما
 ىي مرتفعة مقارنة مع نسبة السيولة في المصارف الحكومية والخاصة.
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 (8جدول )
 ( %=610 – :610مؤشرات المصارف اإلسالمية لممدة )

االئتمان النقدي /  السنة
 الودائع

االئتمان النقدي / رأس 
 واالحتياطيات لالما

ديون مشوك في 
 تحصيمها / االئتمان

كفاية رأس 
 المال

 السيولة

2116 099 :< 9 068 0<< 
2117 0=; 96 01 6;6 696 
2118 61= 8; = 61= 6;9 
2119 0:0 8: 0: 667 618 

 =66 ;61 01 97 1>0 المتوسط
 )تقارير البنك المركزي(

 
 ج. تطور حجم الموجودات اإلجمالي

( ترليون دينار 8.;( الى ):610( تريميون دينار عام )9( ارتفاع الموجودات في المصارف اإلسالمية من )9يبين الجدول )
( ليعكس منحنى تصاعدي بالتوازي مع ارتفاع أعداد المصارف =610( ترليون عام )=.>( ، لتواصل زيادتيا الى );610عام )

%( خالل مدة الدراسة بسبب :لحجم الكمي لموجودات النظام المصرفي فأنيا لم تتجاوز )وفروعيا. وعند مقارنة حجم موجوداتيا مع ا
سيطرة المصارف الحكومية عمى معظم النشاط المصرفي في العراق . ولم تستطيع المصارف اإلسالمية منافسة المصارف الخاصة 

( مما يعني ان المصارف =610 – >610عوام )( ترليون دينار في األ09والتي وصل حجم موجوداتيا خالل مدة الدراسة الى )
 اإلسالمية أقل قدرة من المصارف التقميدية عمى زيادة حجم موجوداتيا.

 
 (9جدول )
 (    ترليون دينار=610 – :610حجم الموجودات االجمالي لممدة )

موجودات المصارف  السنة
 اإلسالمية

موجودات النظام 
 المصرفي

موجودات المصارف 
 الخاصة

المصارف اإلسالمية من حصة 
 الموجودات %

2116 9 666.7 67.; 6 
2117 ;.8 09:.: 08.9 8 
2118 <.7 067.0 09.7 :.9 
2119 <.= 077.6 09.8 : 

 )تقارير البنك المركزي (
 

 د. تطور حجم االئتمان في المصارف اإلسالمية
تختمف اشكال التمويل اإلسالمي عنيا في المصارف التقميدية التي تعتمد عمى القروض والسمف في حين تعتمد المصارف 
اإلسالمية عمى صيغ تعاقدية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة فضال عن اشكال أخرى كالقرض الحسن وىي تظير في كشوفات 

 ي . المصارف اإلسالمية تحت مسمى االئتمان النقد
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( ترليون دينار عام 6.0( الى ):610( ترليون دينار عام );.0( صعودا واضحًا في حجم االئتمان من ):ويبين الجدول )
 ( ، والذي جزء منو يرتبط بزيادة أعداد المصارف اإلسالمية.=610( ترليون دينار عام )6.7( ، ثم الى )>610)

الئتمان النقدي مع حجمو اإلجمالي لممصارف العراقية يظيره منخفضًا جدًا ، وكما ىو الحال مع الموجودات فأن مقارنة تطور ا
والتي حافظت تقريبًا عمى حجم  تاذ كان ادنى من الحصة السوقية لممصارف الخاصة األقرب الييا في المنافسة من حيث اإلمكانا

( بعد ان كان =610( ترليون دينار عام )86) ( ترليون دينار لمدة الدراسة ، في حين وصل حجم االئتمان النقدي الكمي الى9)
 ( .;610( ترليون دينار عام )=.;7)

( ;610 – :610%( عامي )6وبمغت حصة المصارف اإلسالمية من حجم الموجودات اإلجمالي لمنظام المصرفي العراقي )
عمى المنافسة في ظل بيئة عمل تتميز  ( . وىذا يثير تساؤاًل عن دور المصارف اإلسالمية وقدرتيا=610 – >610%( لألعوام )9و )

 بالتركيز العالي لمنشاط المصرفي باتجاه المصارف الحكومية.
وضمن ذات السياق ولغرض تحديد مستوى تفاوت حجم االئتمان بين المصارف اإلسالمية ومدى التركز لدييا فأن بيانات 

من حجم االئتمان ىي المصرف اإلسالمي و مصرف إيالف ( مصارف إسالمية عمى الحصة األكبر 6( تشير الى ىيمنة )6الجدول )
( ;610 - :610ومصرف البالد والمصرف الوطني ومصرف دجمة والفرات ، وظير من ضمنيا مصرف جييان في عامي )

( ، وعمى الرغم من ان نسبة االئتمان ليذه المصارف الى مجموع االئتمان الكمي =610 – >610ومصرف الراجح في عامي )
( فأنيا تعكس زيادة التركيز في الصناعة المصرفية =610%( عام )=:( الى ):610%( عام ):;ف  انخفضت من )لممصار 

 %( من المصارف اإلسالمية عمى معظم نشاط التمويل اإلسالمي .=6اإلسالمية في العراق وسيطرت )
 (:جدول )

 ( تريمون دينار=610 – :610حجم االئتمان النقدي في المصارف لممدة )
االئتمان النقدي  السنة

 الكمي
المصارف 
 الحكومية

المصارف 
 الخاصة

المصارف 
 اإلسالمية

( مصارف من 7حصة ) النسبة %
 االئتمان %

2116 7;.= 71.< 9.0 0.; 6 ;: 
2117 7;.0 6=.< 9.9 0.= 6 ;7 
2118 7<.8 70.0 9.0 6.0 9 :: 
2119 86.0 78.6 9.8 6.7 9 := 

 )تقارير البنك المركزي (
 

 ه. التوزيع القطاعي لالئتمان في المصارف االسالمية
بيدف تحديد توجيات المصارف اإلسالمية فيما يخص تمويل القطاعات االقتصادية. تم تحميل التوزيع القطاعي لمتمويل. 

ة األكبر من االئتمان ، ( ميل المصارف نحو تمويل قطاع التجارة والبناء والتشييد ثم القطاع العائمي، إذ نالت الحص;ويظير الجدول )
( مميار دينار والقطاع العائمي >>9ب) د( مميار دينار، ثم قطاع البناء والتشيي07>اذ بمغ معدل تمويل قطاع التجارة خالل المدة )

مي ورغبة ( مميار دينار . وبشكل يؤشر التوجو نحو نمط التمويل قصير األجل السيما بالنسبة لقطاع التجارة والقطاع العائ700بمبمغ )
 في االبتعاد عن المخاطرة.
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 (;جدول )
 ( مميار دينار=610 – :610التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي لممدة )

الزراعة  السنة
 والصيد

الصناعات 
 التحويمية

الماء والكهرباء 
 والغاز

التجارة 
 والفنادق

المقل 
 والمواصالت

القطاع 
 العائمي

البناء 
 والتشييد

2116 8;.6 0=.= ;0.0 ::6.7 90.: 0:;.< :6:.7 
2117 00.= 76.: 7;.= =<9.< :=.6 01:.9 9=8.6 
2118 0<.< 0=1.9 91.: ;::.= 8;.6 88:.6 9;:.< 
2119 067 661.7 6<.0 <7<.< 70.: 968.: 99<.8 
 =.>>9 700.6 =.=8 07.8> =.:8 007.9 91.6 متوسط

 )تقارير البنك المركزي (
 
 
 

 المصارف اإلسالميةو. اشكال التمويل في 
بيدف الوصول الى صورة اكثر تفصيمية حول طبيعة تطور المصارف اإلسالمية في مجال االئتمان )التمويل( فأننا سنقوم 

( مصارف اكتممت بياناتيا الخاصة بالتمويل لمدة الدراسة ، في =بتحميل انماط صيغ التمويل المتبعة من قبميا ، وتم اختيار عينة من )
نتمكن من الحصول عمى بيانات بعض المصارف لعدم القدرة من الوصول الييا أو لعدم وجود معمومات تفصيمية عن ماىية حين لم 

 وحجم صيغ التمويل .
( منيا تعتمد بدرجة أكبر عمى المرابحة، بل ىي نالت الحصة األكبر في مصرفي دجمة :( فأن )>كما يظير من الجدول )
ة المشاركة والمضاربة بقيمة صفر في العديد من السنوات مما يؤشر رغبة المصارف في االبتعاد عن والفرات وكردستان. وظيرت صيغ

 المشاركة والمضاربة ذات المخاطرة األكبر فضاًل عن اجاليا الطويمة وىي تحتاج الى خبرات وميارات قد ال تممكيا المصارف.
( خالل مدة الدراسة في مدى اعتمادىا عمى صيغ المرابحة وتباينت اثنان من المصارف )المصرف اإلسالمي ومصرف العالم

 أو المشاركة . فيما اظير مصرف ايالف اعتمادًا اكبر عمى المشاركة خالل مدة الدراسة.
بناًء عمى ما سبق يمكننا القول بأن المصارف اإلسالمية في العراق تفضل صيغة المرابحة وىذا يتوافق مع ما توصمت اليو 

 اسات حول ميميا الى صيغة المرابحة.العديد من الدر 
من التحميل السابق ألنشطة المصارف اإلسالمية في العراق فأن دورىا الزال محدودًا وال يتناسب مع تاريخيا وزيادة اعدادىا. 

باب متعددة حيث يعطي العديد من المؤشرات تصورًا بانيا غير قادرة عمى المنافسة مع المصارف األخرى السيما الحكومية والتي ألس
تسيطر عمى النشاط المصرفي في العراق . وىذا يدعم فرضية البحث عن ان المصارف اإلسالمية في العراق لم تشيد تطورًا كبيرًا في 

 أنشطتيا السيما في مجال التمويل . مما يثير تساؤاًل حول دور الصناعة المصرفية اإلسالمية في العراق.
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 (>جدول )
 ( مميار دينار>610 – ;610اشكال التمويل اإلسالمي لعينة من المصارف لممدة )

 المصرف
 
 
 
 
 

 السنة

دجمة  ايالف اإلسالمي الجنوب العالم كردستان نور جيهان
 الدولي والفرات

مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
مرابحة 
مشاركة 
 

 صفر 8 صفر 93 91 42 **- **- 52 صفر 49 4.9 4 31 17 34 *161 36 2116
 صفر 12 صفر 89 91 41 52 71 51 صفر 14 7.8 5 6 24 27 *581 32 2117

 11 21 صفر 83 74 32 75 59 صفر 61 صفر 18 2 1 صفر 42 4 11 2118
 34 15 صفر 81 65 25 132 78 38 49 13 9.4 **- **- صفر 47 صفر 17 2119

 )التقارير السنوية لممصارف(. ) * مميون دينار ، ** عدم توفر بيانات (
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 رابعًا : االستنتاجات والتوصيات  
 االستنتاجات .0
تجربتيا يواجو العديد شيدت المصارف اإلسالمية في العراق نموا واضحا في اعدادىا وانتشارىا الجغرافي بيد ان تطور  . أ

من التحديات كونيا تعمل في إطار مناخ ربوي مسيطر عن الصناعة المصرفية يتميز بييمنة المصارف الحكومية عمى 
 معظم النشاط المصرفي.

 في ضوء تميز العمل المصرفي في العراق بالتركيز العالي فأن المصارف اإلسالمية اثبتت وجودىا وان لم يكن بفاعمية. . ب
 مصارف اإلسالمية ال زال محدودًا عمى الرغم من النمو في اعداد المصارف وانتشارىا الجغرافي.دور ال . ج
سجمت العديد من المؤشرات المالية لممصارف اإلسالمية تطورا واضحا واتجاىا تصاعديًا خالل مدة الدراسة لكنيا لم  . د

اجتماعية تميل لمتعامل مع المصارف  تعكس قدرة كافية في منافسة المصارف الحكومية أو الخاصة، في ظل بيئة
 الحكومية باعتبارىا تعمل في إطار الدولة ودعميا مما يجعميا أكثر جذبًا لمزبائن.

الزال نشاط التمويل في المصارف اإلسالمية محكوم بالتوجو نحو القطاعات التي تتميز بآجاليا القصيرة وانخفاض  . ه
 طويمة االجل.مخاطرتيا، واالبتعاد عن المشاريع االقتصادية 

مكانية  . و ىيمنة نموذج عمل المدينات )صيغ المرابحة( عمى نشاط التمويل اإلسالمي بسبب سيولة تنفيذىا إجراءاتيا وا 
 الحصول عمى أرباح ثابتة مع مخاطر أقل.

 التوصيات .2
لمتواصل ونشر أىمية زيادة الوعي لدى الجميور حول المصارف اإلسالمية وأنشطتيا عبر استخدام القنوات المختمفة  . أ

 المعمومات عنيا.
ضرورة التحول الى النموذج المستند عمى المشاركات )صيغة المضاربة والمشاركة( بداًل من التركيز عمى المرابحة فقط،  . ب

تحقيقًا لألىداف االجتماعية واالقتصادية ليذه المصارف وتجاوز حقيقة اإليداع واالقراض السائدة في العمل المصرفي 
 التقميدي.

 سع نشاط االئتمان ليشمل قطاعات اقتصادية مختمفة وبما يساىم في دعم عممية التنمية االقتصادية وتطوير المجتمع.تو  . ج
إمكانية االتجاه نحو االندماج بين بعض المصارف اإلسالمية السيما الصغيرة منيا بيدف تعزيز قدرتيا عمى منافسة  . ح

 المصارف التقميدية .
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 المصادر

 اواًل : التقارير 
 (.6161-;610تقارير البنك المركزي لمسنوات ) .0
 (.6161-;610التقارير السنوية لممصارف اإلسالمية لمسنوات ) .6
7. Islamic Financial Services Industry Stability (IFSIS) Reports (2017-2020). 

 العربية ثانيا: المصادر
 الكتب . أ
واىميتو في تمويل المشروعات الصغيرة " ، مركز الدراسات ، " االستثمار اإلسالمي  6109بدران ، احمد جابر ،  .0

 االقتصادية ، سمسمة صيغ معامالت البنوك اإلسالمية ، مصر.
، " أدوات االستثمار والتمويل في المؤسسات المالية اإلسالمية " ، مجموعة البركة  6101البعمي ، عبد الحميد محمود ،  .6

 المصرفية ، جدة.
، " دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل االجل في المصارف اإلسالمية " ،  :611دواية ، محمد أشرف ،  .7

 دار السالم لمطباعة والنشر ، القاىرة.
 ، " اليندسة المالية اإلسالمية " ، مؤسسة رسالة ناشرون ، دمشق. >611قندوز ، عبد الكريم ،  .8
 –إلطار المنيجي والتحديات" ، معيد السياسات االقتصادية ا –، " البنوك اإلسالمية  6107الكراسنة ، إبراىيم ،  .9

 صندوق النقد العربي ، أبو ظبي.
 \، " اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية " ، البنك اإلسالمي لمتنمية ، المعيد 6118المغربي ، عبد الحميد ،  .:

 اإلسالمي لمبحوث والتدريب.
لتمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية " ، دار الميمان لمنشر والتوزيع ، ، " عقود ا 6100ميرة ، حامد بن حسن ،  .;

 الرياض.
 البحوث . ب
، " مشكالت شرعية في تطبيقات التمويل الزراعي الحكومي والحمول المتاحة " ، ندوة  =610احمد ، مجذوب احمد ،  .0

 البركة لالقتصاد اإلسالمي ، جدة.
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، " المصرفية اإلسالمية في فكر المؤسسين الرواد " ، مؤتمر االكاديمية االوربية لمتمويل  >610الحوراني ، ياسر ،  .6
 إسطنبول . –واالقتصاد اإلسالمي األول 

، تقييم دور التمويل اإلسالمي لمشاريع البنية التحتية " ، المؤتمر الدولي  6161خضر، افراح. كوين، عبد الكاظم،  .7
 والسنوي الرباع عشر لكمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة المستنصرية. الثالث

، " اساليب التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية واثرىا التنموي " ، مؤتمر  >610الياشمي ، محمد طاىر ،  .8
 االوربية لمتمويل واالقتصاد اإلسالمي األول ، إسطنبول. ةاألكاديمي

 ثانيًا : المصادر األجنبية
 الكتب . أ

1. Ward, I., 2000, " Islamic banking the global economic ", Edinburgh University Press. 

2. World Bank Group, 2016, " Islamic Finance a catalyst or shared prosperity ", Islamic 

Development Bank Group. 
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 تـــل الثابــــرة ادوات الدخــــد ومخاطــــئى عاــا عمــــيروس كورونــــة فــــــير جائحـــتأث
 ةــــندات الحكوميــــن الســـة مـــــي لمجموعــــبحث تحميم

 

The Impact of the Coronavirus Pandemic on  Risk and Return of Fixed Income Securities 
 

 الباحث
 د. محمد يونس ابو رغيف*

 
 *المستخمص

ييدف ىذا البحث الى بيان تأثير تداعيات جانحة فيروس كورونا عمى ادوات الدخل الثابت من خالل تحميل تزايد عدد الحاالت 
بين  SPSSوتأثيرىا عمى عائد ومخاطرة ىذه األدوات ، ولتحقيق ىدف البحث تم اختبار االرتباط والتأثير باستخدام برنامج 

( واحتمالية التخمف Yield to Maturityورنا والقيمة السوقية والعائد حتى االستحقاق )عدد االصابات اليومية بمرض فيروس ك
( سنوات متمثمة بعائد سندات الخزانة 01( لعينة من السندات الحكومية القياسية ألجل )Default Probabilitiesعن السداد )

( وىو عام ظيور فيروس كورونا، وظير ان تزايد حاالت 0101االمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية واأللمانية خالل عام )
 االصابة بمرض فيروس كورنا تؤثر بشكل تام عمى اسعار والعائد حتى االستحقاق واحتمالية التخمف عن السداد ليذه السندات. 

 تمالية الفشل ، السندات الحكومية: وباء كورونا، العائد، األسعار ، احالكممات المفتاحية
Abstract 

This research aims to demonstrate the impact of the repercussions of the 

Coronavirus epidemic on fixed-income securities by analyzing the increasing number 

of cases and their impact on the risks and returns of these securities, to achieve the 

goal of the research, the correlation and impact was tested using the SPSS program 

between the number of daily cases infected with the Coronavirus epidemic and the 

value The market, yield to maturity, and default probability on a sample of standard 

government bonds for (10) years represented by the yield of the United States, Britain, 

Canada, France and Germany Treasury bonds in 2020, which is the year of the 

emergence of the Coronavirus (2020), and it seemed that the increase in cases of the 
Coronavirus epidemic fully affects prices The yield to maturity and  default probability of on these 

bonds. 

Key Words: Coronavirus epidemic, Default probability, Yield, Prices, Government bonds,  
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 مقدمة
ثار الكبيرة عمى االقتصادات العالمية وعدم قدرة جميع المؤسسات العالمية يرت ازمة تفشي فيروس كورونا حجم االظا

عمى توقع اثار ىذا الفيروس، وبالتالي ظير العالم في بداية ىذه االزمة مكتوف االيدي امام االغالق التاريخي لالقتصادات 
لثابت التي قد ال يسمط الضوء عمييا كثيرا اثر بشكل كبير عمى جميع االدوات المالية ومنيا ادوات  الدخل االكبرى، وىو ما 

كون جل االىتمام بأسواق االسيم واسواق السمع ، وىنا كان البد من تسميط الضوء وبشكل دقيق عمى تداعيات ىذا الفيروس 
ىذه  والمستثمرين في عمى ىذه ادوات الدخل الثابت ىذه والتي من اىميا السندات الحكومية لمتعرف عمى تأثير ىذا الفيروس 

 االدوات عمى حدا سواء.
 

 المبحث االول: منهجية البحث
 مشكمة البحث
جائحة كورونا جعل من األدوات التي تعد األقل مخاطرة وىي خالل  األسواق المالية وارتفاع مؤشر الخوف فييا تقمب

 د ومخاطرة ىذه األدوات.ة كيفية تأثير ىذه الجائحة عمى عائيتطمب دراسأدوات الدخل الثابت عرضة لتقمبات كبيرة مما 
 

 اهمية البحث: 
اثناء األزمات  األموالالدخل الثابت في توفير التمويل الالزم لطالبي  دواتتمعبو ا ياىمية البحث من الدور الذ أنيت .0

األزمات وضرورة دراسة تأثير جائحة كورونا عمى عائد ومخاطرة والتحوط من المخاطرة من قبل المستثمرين وقت حدوث 
 األدوات.ىذه 

كما تبرز اىميتو من قمة األدبيات العربية التي تركز عمى التقمبات الحاصمة عمى ادوات الدخل الثابت والتركيز بداًل من  .0
معرفة سموك ىذه األدوات  يذلك عمى االسيم، بالرغم من أىمية ىذه األدوات في األسواق المالية، لذا كان من الضرور 

 في اثناء االزمات.

 :اهداف البحث
 يسعى البحث الى اآلتي:

  اثناء انتشار جائحة فيروس كورونا.الدخل الثابت  أدواتعائد ومخاطر  تحميل .0

اعطاء صورة عن الدور الذي يمكن ان تمعبو أدوات الدخل الثابت خالل ارتفاع مستويات عدم التأكد والمخاطرة في  .2
 األسواق المالية وفي ظل انحسار فرصة االستثمار.
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 :فرضية البحث

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين عدد اإلصابات بفيروس كورونا وعائد ومخاطرة السندات الحكومية عينة 
 البحث. 
 

 عينة البحث ومدتها:
( واحتمالية YTMلغرض تحقيق أىداف البحث تم االعتماد عمى البيانات التاريخية لمقيمة السوقية والعائد حتى االستحقاق )

( سنوات خالل 01ذات اجل استحقاق)  والكندية والفرنسية السداد لسندات الخزانة األمريكية والبريطانية واأللمانيةالتخمف عن 
) ثومسون رويترز  EKION REFINTIV( وىو عام تسجيل إصابات فيروس كورنا والمستخرجة من منصة  0101عام )
 سابقًا(.

 
 األدوات والنماذج المستخدمة في الدراسة:

االرتباط والتأثير بين عدد اإلصابات والقيمة السوقية والعائد حتى االستحقاق لمسندات عينة البحث تم االعتماد عمى لقياس 
مخاطرة االئتمان وبالذات مخاطرة  ، ونقٍاشSPSSوتاستخذاو ترَايذ ال  Pearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون 

 REFINTIV تى االعتًاد عهى َسة احتًانٍح انفشم انًعذج يٍ قثم وكانح ( Default probabilityالتخمف عن السند )

، كًا تى حساب العائدة الى البنك المركزي العراقي  EKION)حويسوٌ روٌترز ساتقا( وانًُشورج تشكم ٌويً عهى يُصح 

 .SPSSترَايذ  يخاطرج انتقهة فً عوائذ انسُذاخ عٍُح انثحج تاالعتًاد عهى أًَورد انتثاٌٍ انًستخرد تواسطح
  

 المبحث الثاني : اإلطار النظري
 ؟COVID-19ما هو فيروس كورونا وما هو مرض اواًل : 

فيروسات كورونا ىي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض لمحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن عددًا من 
نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل  فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتيا من

متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا 
رونا. ولم ىو مرض معد يسببو آخر فيروس تم اكتشافو من ساللة فيروسات كو  (01-كوفيد)اما مرض  .(01-كوفيد)مرض 

يكن ىناك أي عمم بوجود ىذا الفيروس الجديد ومرضو قبل بدء تفشيو في مدينة ووىان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 
قد اما عدد الحاالت ف ،(www.who.comاآلن إلى جائحة تؤثر عمى العديد من بمدان العالم ) 01-. وقد تحّول كوفيد0101

( من 01( في )06001231( الى )0101( نمو عدد من ثالث حاالت في شباط )0حيث يوضح الجدول )نمت بشكل كبير 
( وىو ما جعل العالم يواجو اكبر تحدي لو في العصر ودفع بجميع الدول الى اتخاذ إجراءات احترازية 0101كانون الثاني )

http://www.who.com/
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سبب توقف حركة النقل بين البمدان، كما اتخذت الحكومات والبنوك وصمت الى حد االغالق التام وتقطع اوصال العالم ب
 اءات لمحد من تأثير ىذا الفيروس.المركزية مجموعة من اإلجر 

 
 الكمية COVID19(: عدد اإلصابات بـ 0جدول )

 عدد الحاالت الحاريخ

18 Dec 2020 13,251,760 

30 Nov 2020 11,943,120 

31 Oct 2020 10,356,538 

30 Sep 2020 8,630,601 

31 Aug 2020 6,736,926 

31 Jul 2020 4,397,371 

30 Jun 2020 2,360,500 

31 May 2020 929,532 

30 Apr 2020 196,213 

31 Mar 2020 18,065 

29 Feb 2020 3 

Source: REFINITIV Data Stream 

 
 0202(: االصاتاخ انٍويٍح تكورَا خالل عاو 1شكم )

Source: REFINITIV Data Stream 
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 :االقتصادية لتفشي فيروس كورونا اآلثارلمواجهة  ثانيًا: االجراءات المتخذة

لعبث دورا كبيرًا في االقتصادية لمواجية تأثير فيروس كورونا  اإلجراءاتمجموعة من  والبنوك المركزية اتخذت الحكومات
م ـــــــتقديى ـــــعمالبنك المركزي األمريكي  الدخل الثابت، حيث عملتيدئة مخاوف األسواق ودعم الطمب والتأثير عمى ادوات 

ة ــــــــلمواجي يةـــــــــــــات المحمــــــــــيار دوالر لمحكومـــــــــــمم 111ى ــــــــــــــــإل لـــــــــا يصــــــــــــــخ مـــــــــــــوض قروض
االوربي الحجم اإلجمالي لبرنامج  (، فيما وزاد البنك المركزيhttps://emea1.apps.cp.thomsonreuters.comالفيروس.)

تريميون يورو ومدد أجمو تسعة أشير حتى مارس آذار ( 0.11)مميار يورو إلى  (111)شراء السندات المرتبط بالوباء 
(0100) https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com،)  كما قدمت الحكومة الكندية حزمة من التحفيزات الضريبية

قدمت الحكومة الفرنسية حزمة مالية  في فرنسا في المائة من الناتج المحمي اإلجمالي لدعم النظام الصحي، (11.1)بما يعادل 
 (06) يورو مميار (611)، ومبمغ  لدعم سيولة االقتصاد في المائة من الناتج المحمي اإلجمالي (0)مميار يورو  (51)بقيمة 

يار مم (013)كذلك أعمنت الحكومة األلمانية عن حزمة إنفاق وتحفيزات ضريبية بقيمة  ، اإلجماليفي المائة من الناتج المحمي 
وتوسيع  وتعزيز البنية التحتية لمقطاع الصحي، ، في المائة من الناتج المحمي االجمالي لدعم الرعاية الصحية ((5.4 يورو

 (:010118)طمحة، نطاق استحقاقات رعاية األطفال لألسر ذوي الدخل المنخفض

 لمواجية اثار ىذه االزمة حيث تضمنت خفض معدالت الفائدة اخرى ، اجراءات تبنت المصارف المركزية العالميةكما 
لتحفيز الطمب الكمي ، وفي مقدمة ىذه البنوك مجمس االحتياطي الفيدرالي األمريكي حيث ( 0الموضحة في جدول ) النقدية

خفض بنك  ، كم( 0101)في اذار  (%1.01)الى  (%1.1)خفض معدل فائدة السياسة النقدية بمقدار نصف نقطة مئوية من 
، وسار البك المركزي الكندي بنفس االتجاه وخفض سعر ( %1.01)الى انكمترا معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ايضا 

تحفظ البنك المركزي األوروبي عمى االستجابة لتفشي فيروس كورونا بنفس النيج و  .الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ايضاً 
التي حددىا منذ اذار  الصفرية  ىا، حيث أبقى عمى معدالت الفائدة دون تغيير في حدودتو البنوك المركزية الذي اتبع

(0103.) 
 

 انرئٍسٍح ( اسعار انفائذج1رذول )
 GBP USA  CA 

12/31/2020 0.1 0.1 12/09/2020 0.25 

11/30/2020 0.1 0.1 10/28/2020 0.25 

09/30/2020 0.1 0.1 09/09/2020 0.25 

08/31/2020 0.1 0.1 07/15/2020 0.25 

06/30/2020 0.1 0.1 06/03/2020 0.25 

https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/
https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/
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05/31/2020 0.1 0.1 04/15/2020 0.25 

03/31/2020 0.1 0.1 03/27/2020 0.25 

01/31/2020 0.75 0.75 03/16/2020 0.75 

12/31/2019 0.75 0.75 03/04/2020 1.25 

11/30/2019 0.75 0.75 01/22/2020 1.75 

09/30/2019 0.75 0.75 12/04/2019 1.75 

08/31/2019 0.75 0.75 10/30/2019 1.75 

06/30/2019 0.75 0.75 09/04/2019 1.75 

05/31/2019 0.75 0.75 07/10/2019 1.75 

04/30/2019 0.75 0.75 05/29/2019 1.75 

03/31/2019 0.75 0.75 04/24/2019 1.75 

02/28/2019 0.75 0.75 03/06/2019 1.75 

              Source : REFINITIV DataStream  

وقررت  ، مميار جنيو إسترليني (011)ومن جية أخرى، قرر البنك المركزي البريطاني توسيع برنامج شراء السندات بـ
مميار جنيو إسترليني  (111)، زيادة حجم برنامج شراء السندات إلى  لجنة السياسة النقدية التي تضم تسعة أعضاء، باإلجماع

صافي االصول المشترات من قبل البنوك ( حجم 2، ويوضح الشكل ) )Bank of England( . مميار جنيو (251)من 
 .( ترليون دوالر امريكي0.5( الى )0101المركزية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى الذي وصل بنياية )

 
 ( التحفيز الكمي2شكل )

  Source: Bloomberg 

جاءت إجراءات الحكومات والبنوك المركزية  اعاله  كردة فعل لمتزايد الكبير وانتشار اإلصابات بفيروس كورونا في 
 .جميع دول العام وىو ما يمكن ان يمعب دورًا كبيرًا  في التأثير عمى اسواق الدخل الثابت واألدوات المتداولة فييا
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الدخل الثابت: أدوات وانواع مفهومثالثًا:   
بأنيا مطالبة مالية  Securities Debt)) تعرف األدوات المالية ذات الدخل الثابت التي تسمى أيضا أدوات المديونية

((Financial Claim  محددة بتدفق دخل دوري وسميت باألدوات المالية ذات الدخل الثابت ألنيا أما تعيد بدفع دخل ثابت او
اي أنيا التزام عمى الجية المصدرة بدفع فائدة ثابتة أو .  (Bodi,et.al,2011:467) الن تدفقات الدخل تكون بصيغة محددة

 معومة في تواريخ مستقبمية محددة، وتأخذ ىذه األدوات أشكاال عدة من أىميا:
: وىي عبارة عن أدوات دين طويمة األجل تعتمد من قبل الحكومات أو منشآت األعمال لجمع مبالغ   Bondsالسندات .0

 Floatingمعومة ) او ((Fixed Rate  ال من مجموعة متنوعة من الُمقرضين، ذات فائدة سنوية ثابتةكبيرة من الم

Rateمن قيمتيا االسمية )  (Gitman&Zutter,2013:36). 

: ىي سندات حكومية قصيرة األجل ذات استحقاق سنة واقل توفر استثمارًا بأقل مستوى من  T- Billsحواالت الخزانة  .0
المخاطر في البمدان المستقرة ماليًا وعند اصدارىا تباع بخصم من قيمتيا االسمية وتسترد بقيمتيا االسمية في تاريخ 

 (.Brusk, 2013:4 االستحقاق )

سنوات( ذات قسائم دورية تصدرىا الخزانة  01-0توسطة اآلجل ): سندات م Treasury notesاذونات الخزانة  .6
 Treasury notesوىي تصدر عمى نطاق واسع وبخالف بعض السندات التي تكون قابمة لالستدعاء فأن  ،األمريكية

 (.Elton,2014:14) تكون غير قابمة لالستدعاء
تصدرىا الشركات  ((Unsecured مضمونة : ىي أدوات قصيرة اآلجل غيرCommercial Paper  األوراق التجارية .5

               (Bodi, et.al., 2011: 58 ).   والمؤسسات المالية الكبرى بداًل من االقتراض المباشر من المصارف
: وىي اتفاقية لبيع مجموعة من األدوات المالية إلى طرف أخر  Repurchase agreementاتفاقيات إعادة الشراء  .1

 ,Verones) .وىو سعر الفائدة عمى االستثمار الميمي ئيا منو بتاريخ محدد وبسعر فائدة محددومن ثم إعادة شرا

2011:15)  

 مفهوم واهمية اسواق ادوات الدخل الثابت رابعا: 
و تداول ادوات الدخل الثابت بأنواعيا وىي تستخدم  بيا اصدار يتم  عمى أنيا األسواق التي تعرف أسواق الدخل الثابت 

لممساعدة في تحويل األموال من وحدات الفائض التي تمثل اإلفراد او الشركات او الوحدات الحكومية إلى وحدات العجز التي 
 & Saunders) تمثل الشركات او الوحدات الحكومية التي تحتاج الى تمويل بالدين قصير او طويل األجل

Cornett,2012:176-177 بورصات مثل مع  مقارنةبكثير  األكبر(.وبشكل عام فان أسواق الدخل الثابت ىي 
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(NYSE,TSE,LSEألن الشرك )اذ تشير األرقام الصادرة عن  ات تميل الى إصدار السندات بداًل من األسيم العاديةــــ ،

درة ىي حقوق ممكية بما فييا األسيم الممتازة % من جميع األدوات المالية المص01( ان SIFMAجمعية األدوات المالية )
 ق االسيم ىو سوق شركاتاسو اان و اقل كونيا تحصل عمى التمويل بالممكية من االرباح المحتجزة،  الن الشركات تصدر أسيماً 

والبمديات  من أربع قطاعات ىي الحكومة والوكاالت الحكومية العالم  بمدان معظم تتكون فيق الدخل الثابت اسو ااال ان  فقط
(Municipals) الصادرة من دول اخرى غير البمد االم  والسندات الدولية )مثل اليانكي واليوروبوند في الواليات المتحدة

االمر الذي جعل منيا تحضى بأىمية كبيرة لدى المتعاممين باألدوات المالية  Frank&Keith,2012:594)) (.لمصدر السند
ومؤسسات أدوات ادخارية ذات جودة وسيولة عالية تتيح لممدخرين اختيار المخاطرة واالستحقاق  ًا افراداذ توفر ىذه االسواق 

الى تمويل  باإلضافةاخرى  أىميةوتطوير صناديق االستثمار وصناديق التقاعد، وإلصدار السندات الحكومية في ىذه االسواق 
ت األدوات المالية االخرى، وىو ما يساعد في ان لعائدا ((Yield Curveعجز الحكومات وىي بناء منحنى عائد مرجعي 

تمعب ىذه االسواق دورا ميما في تعزيز وانتقال وتنفيذ أدوات السياسية النقدية كما تحسن من االستقرار العام والمنافسة 
(Debath,2014:10وقد ازداد حجم ىذه األسواق من خالل األدوات .) اصة بعد المصدرة فييا من قبل الحكومات والشركات خ

موارد الموازنات وبدأت تمثل جزءا ميما من  (,2008,2009االزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط في السنوات )
 لمقطاع العام والخاص العامة

 
 

 

 المبحث الثالث: االطار التطبيقي
 عينة البحث خالل المدة:لقيمة السوقية لمسندات الحكومية عمى ا اواًل: تحميل تأثير تزايد حاالت فيروس كورنا

لعبت حاالت عدم التأكد والمخاوف الكبيرة من تداعيات فيروس كورونا وما تبعو من اجراءات من قبل البنوك المركزية 
 دورًا كبيرا في التأثير عمى القيمة السوقية لجميع ادوات الدخل لثابت ومنيا السندات عينة البحث وكاالتي:

 سنوات: 11القيمة السوقية لسندات الخزانة الحكومية االلمانية  .  تأثير فيروس كورونا عمى 1
تبعًا لتزايد حاالت االصابة  (Benchmark 10Y)( التقمب اليومي لمقيمة السوقية لسندات الخزانة االلمانية 6يوضح شكل )

 . 0101خالل عام االرتباط والتأثير ليذه االصابات عمى اسعار السندات  (0اليومية بفيروس كورنا ويوضح جدول )
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 سُواخ 12( انتقهة انٍويً ألسعار سُذاخ انحساَح االنًاٍَح استحقاق 3شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 
 

ويتضح من خاللو تقمب ىذا االسعار مع تصاعد حاالت فيروس كورونا حيث بمغت اعمى قيمة في الثامن من اذار 
( 06501,( وىو الشير الذي قفزت فيو إصابات كورونا من ثالث حاالت قي شير شباط الى )011.215حيث وصمت الى )

( 0.514( االرتباط الموجب المتوسط بين اسعار السندات وتزايد حاالت االصابة الذي بمغ )0حالة . كما يتضح من جدول )
سعار وىو ما يفسر ارتفاع الطمب عمى ىذه األداة كما يظير كما يظير التأثير التام لتزايد حاالت فيروس كورنا عمى ىذه اال

بالرغم من عوائدىا السالبة نتيجة المخاوف الكبيرة التي صاحبت بقية ادوات االستثمار مثل االسيم والتصنيف االئتماني المرتفع 
 أللمانيا نتيجة قوة ومتانة ىذا االقتصاد.

 سنوات: 11انة الحكومية البريطانية . تأثير فيروس كورونا عمى القيمة السوقية لسندات الخز 2
 سنوات. 01( المستويات السعرية لسندات الخزانة البريطانية 5يظير شكل )     

 
 سُواخ 12( انتقهة انٍويً ألسعار سُذاخ انخساَح  انثرٌطاٍَح استحقاق 4شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 
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( كما يظير من جدول 051.21كانت ايضا في شير اذار في الخامس منو حيث بمغت )ويظير منو ان اعمى قيمة 
( ويظير ايضا التأثير التام 1.105( االرتباط الموجب المتوسط  بين تزايد الحاالت وارتفاع مستوى االسعار حيث بمغ )0)

 لتزايد حاالت كورونا عمى اسعار ىذه السندات.
 ( سنوات:11السوقية لسندات الخزانة الحكومية الكندية واالمريكية ) . تأثير فيروس كورونا عمى القيمة3

( 01( عمى التوالي تقمبات اسعار السندات الحكومية الكندية واالمريكية استحقاق )1( وشكل )5يظير من خالل شكل )
 سنوات.

 
 سُواخ 12( انتقهة انٍويً ألسعار سُذاخ انخساَح انكُذٌح استحقاق 5شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 
 

 ( االرتباط السالب المتوسط بين  تزايد حاالت فيروس كورونا وىذه االسعار وان التأثير تامَا، 0ويظير من خالل جدول )

 
 سُواخ 12( انتقهة انٍويً ألسعار سُذاخ انخساَح االيرٌكٍح استحقاق 6شكم )

 SPSSج تاالعتًاد عهى ترَايذ انًصذر: يٍ اعذاد انثاح
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( سنوات حيث لم تستجيب الواليات 01وان ىذا السموك يفسر من جانب مؤشر سندات الواليات المتحدة األمريكية )
المتحدة بشكل سريع ليذا الفيروس من خالل اغالق االقتصاد والحياة العامة االخرى كما ان خفض اسعار الفائدة عمى الدوالر 

جراءا يز الكمي اعطت اشارات لضعف الدوالر االمريكي امام العمالت الرئيسية االخرى وزاد من الطمب عمى ادوات التحف توا 
 الخزانة األقصر اجاًل.

 
 
 
 

 ( سنوات:11. تأثير فيروس كورونا عمى القيمة السوقية لسندات الخزانة الحكومية الفرنسية )4
 تبعَا لتزايد الحاالت االصابة بفيروس كورونا. (01)( التقمب اليومي السعار سندات الحكومة الفرنسية 2يوضح شكل )

 
 سُواخ 12( انتقهة انٍويً ألسعار سُذاخ انخساَح انفرَسٍح استحقاق 7شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 

ويظير من خاللو شكل االتجاه التصاعدي السعار سندات الحكومة الفرنسية مع تزايد حاالت االصابة بفيروس كورونا 
وىذا ما يفسره  (0101)بتاريخ الحادي عشر من شير كانون االول من عام  (016.11)حيث بمغ اعمى سعر ليذه السندات 
التام لحاالت فيروس كورونا عمى ىذه السندات الموضحة في جدول  والتأثير (1.222)االرتباط الموجب المرتفع الذي بمغ 

(2 .) 
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 ( تأثير عدد حاالت كورونا فيروس عمى اسعار السندات عينة البحث خالل المدة0جدول )
Correlations 

 case DE10YT GB10YT CA10YT USA10YT FR10YT 

case 

Pearson 

Correlation 
1 .514

**
 .354

**
 -.476

**
 -.500

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

DE10YT 

Pearson 

Correlation 
.514

**
 1 .520

**
 -.047 .045 .764

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .469 .485 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

GB10YT 

Pearson 

Correlation 
.354

**
 .520

**
 1 .052 .172

**
 .174

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .417 .007 .006 

N 243 243 243 243 243 243 

CA10YT 

Pearson 

Correlation 
-.476

**
 -.047 .052 1 .515

**
 -.384

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .469 .417  .000 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

USA10YT 

Pearson 

Correlation 
-.500

**
 .045 .172

**
 .515

**
 1 -.489

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .485 .007 .000  .000 

N 243 243 243 243 243 243 

FR10YT 

Pearson 

Correlation 
.777

**
 .764

**
 .174

**
 -.384

**
 -.489

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .000  

N 243 243 243 243 243 243 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 
 ثانيًا: تحميل تأثير تزايد حاالت فيروس كورنا عمى العائد حتى االستحقاق لمسندات الحكومية عينة البحث خالل المدة:

 ( سنوات:11الخزانة االلمانية )تأثير فيروس كورونا عمى سندات  .1

( سندات الخزانة االلمانية مع تزايد حاالت االصابة YTM( التقمب اليومي لمعائد حتى االستحقاق )1يوضح شكل )
 ( وتقمبات العائد.0101االرتباط بين عدد اإلصابات اليومية بفيروس كورونا خالل عام ) (6بالمرض ، كما يوضح جدول )
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 سُواخ 12انٍويً نعائذ سُذاخ انخساَح االنًاٍَح استحقاق ( انتقهة 9شكم)

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 
 

( واخذ 1.155-( حيث وصل الى )0101ويظير من خاللو ان ادنى مستوى لمعائد كان في الثامن عشر من اذار )
-اسعار السندات وىو ما يوضحو االرتباط السالب المتوسط الذي بمغ )ىذا العائد  باالنخفاض مع تزايد حاالت كورونا وارتفاع 

 ، والتأثير التام لتزايد الحاالت عمى تقمبات عائد ىذه السندات. (1.110
 
 

 ( سنوات:11تأثير فيروس كورونا عمى سندات الخزانة البريطانية ) .2
 اإلصابة بفيروس كورونا.( تقمب عوائد سندات الخزانة لبريطانية مع زيادة 01يوضح شكل )

 
 سُواخ 12انتقهة انٍويً نعائذ سُذاخ انخساَح انثرٌطاٍَح استحقاق : ( 12) شكم

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 
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ويظير من خاللو االنخفاض في ىذه العوائد مع تزايد حاالت اإلصابة بالمرض، ويعكس ذلك االرتباط السالب الذي 
 (.6( والتأثير التام لتزايد الحاالت عمى العائد وكما موضح في جدول )1.635-بمغ )

 ( سنوات:11تأثير فيروس كورونا عمى عائد سندات الخزانة الكندية واألمريكية ) .3
( 1.622-وقد سمكت سندات الحكومة الكندية واألمريكية نفس السموك ذات السموك ولكن بارتباط سالب اقل حيث بمغ )

( عمى التوالي وبتأثير تام ، حيث يالحظ ارتفاع ىذه العوائد في منتصف العام مع ضعف الطمب عمى ىذه 1.011-)و 
 السندات نتيجة ضعف الدوالر األمريكي.

  
 سُواخ 12( انتقهة انٍويً نعوائذ سُذاخ انخساَح األيرٌكٍح استحقاق 9شكم )

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
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 سُواخ 12انتقهة انٍويً نعائذ سُذاخ انخساَح انكُذٌح استحقاق : ( 12شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 

 

 ( سنوات:11تأثير فيروس كورونا عمى عائد سندات الحكومة الفرنسية ) .4
 ( تقمب عوائد سندات الحكومة الفرنسية00يالحظ من شكل )

 
 سُواخ 12انتقهة انٍويً نعائذ سُذاخ انخساَح انفرَسٍح استحقاق ( 11شكم )

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 

( في 1.616ويظير حجم االنخفاض في العوائد مع تزايد الحاالت وتزايد اسعار ىذه السندات حيث بمغ ادنى عائد )
( التأثير التام واالرتباط الكبير بين زيادة الحاالت والعائد حيث بمغ 6ل )(، كما يالحظ من خالل جدو 0101الثالث من اذار )

(-1.251.) 
 ( جأثير عدد حاالت المصابين بفيروس كورونا على العائد3جدول )

Correlations 

 case DE10YT GB10YT CA10YT USA10YT FR10YT 

case 

Pearson 

Correlation 
1 -.502

**
 -.364

**
 -.377

**
 -.289

**
 -.740

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

DE10YT 

Pearson 

Correlation 
-.502

**
 1 .503

**
 .361

**
 .358

**
 .759

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

GB10YT 
Pearson 

Correlation 
-.364

**
 .503

**
 1 .900

**
 .870

**
 .286

**
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Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 243 243 243 243 243 243 

CA10YT 

Pearson 

Correlation 
-.377

**
 .361

**
 .900

**
 1 .979

**
 .112 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .082 

N 243 243 243 243 243 243 

USA10YT 

Pearson 

Correlation 
-.289

**
 .358

**
 .870

**
 .979

**
 1 .039 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .550 

N 243 243 243 243 243 243 

FR10YT 

Pearson 

Correlation 
-.740

**
 .759

**
 .286

**
 .112 .039 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .082 .550  

N 243 243 243 243 243 243 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSانًصذر: يٍ اعذاد انثاحج تاالعتًاد عهى ترَايذ 

 
 ثالثا: تأثير فيروس كورونا عمى مخاطرة ادوات الدخل الثابت:

التخمف عن السند سوف يتم التركيز عمى اىم نوع المخاطر التي تتعرض ليا السندات عينة الدراسة وىي مخاطرة 
(Default probability)  وىي المخاطرة المؤثرة عمى حاممي السندات ويتم حسابو ىذه االحتمالية من قبل وكاالت التصنيف

االئتماني بشكل يومي ومخاطرة التقمب في عوائد السندات التي تؤثر عمى المحتفظين بالسندات عينة البحث لغرض المتاجرة 
 وكاالتي:
 

 ف عن السداد مخاطرة التخم .1
( االرتباط بين تزايد حاالت 4( نسب احتماالت التخمف عن السداد عمى اساس شيري، فيما يوضح جدول )0يوضح ممحق ) 

( الحكومات Default probability( والتقمب اليومي في احتمالية فشل )0101اإلصابة بفيروس كورونا يوميا خالل عام )
 ( سنوات وحسب وكاالت التصنيف العالمية المعتمدة.01) لسنداتيا المصدرة باستحقاق عن سداد
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 ( تأحٍر عذد حاالخ انًصاتٍٍ تفٍروش كوروَا عهى احتًانٍح انتخهف 4رذول )

Correlations 

 case DE10YT GB10YT CA10YT USA10YT FR10YT 

case 

Pearson 

Correlation 
1 .819

**
 -.121 .754

**
 -.171

**
 .836

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .061 .000 .008 .000 

N 242 242 242 242 242 242 

DE10YT 

Pearson 

Correlation 
.819

**
 1 -.224

**
 .974

**
 .340

**
 .954

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 242 242 242 242 242 242 

GB10YT 

Pearson 

Correlation 
-.121 -.224

**
 1 -.211

**
 -.212

**
 -.068 

Sig. (2-tailed) .061 .000  .001 .001 .293 

N 242 242 242 242 242 242 

CA10YT 

Pearson 

Correlation 
.754

**
 .974

**
 -.211

**
 1 .381

**
 .895

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  .000 .000 

N 242 242 242 242 242 242 

USA10YT 

Pearson 

Correlation 
-.171

**
 .340

**
 -.212

**
 .381

**
 1 .211

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .001 .000  .001 

N 242 242 242 242 242 242 

FR10YT 

Pearson 

Correlation 
.836

**
 .954

**
 -.068 .895

**
 .211

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .293 .000 .001  

N 242 242 242 242 242 242 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

ويتضح من خاللو حجم االرتباط الموجب المرتفع بين تزايد حاالت اإلصابة واحتمالية التخمف عن السداد حيث بمغ 
والحال ينطبق عمى سندات الحكومة الكندية  ( سنوات01األلمانية )( وبتأثير تام لسندات الحكومة  1.101معدل االرتباط )

( وبتأثير تام وكذلك سندات الحكومة الفرنسية حيث بمغت اعمى معامل االرتباط 1.215حيث بمغ معامل االرتباط الموجب )
 ( وبارتباط تام.1.163موجب بين سندات العينة وىو )
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البريطاني يبدوا ان ارتباطيما ىو االضعف ولكن بتأثير تام حيث بمغ معامل ومن ناحية اخرى ولقوة االقتصاد االمريكي و 
 لمحكومة االمريكية. (1.020-)لسندات الحكومة البريطانية و  (1.000-)االرتباط سالب ضعيف 

 
. مخاطرة التقمب في عوائد السندات عينة البحث2  

( مخاطر التقمب في عائد السندات عينة البحث.3يوضح جدول )  
 (: يخاطرج عوائذ انسُذاخ عٍُح انثحج6ل )رذو

Statistics 

 DE10YT GB10YT CA10YT USA10Y

T 

FR10YT 

N 
Valid 243 243 243 243 243 

Missing 0 0 0 0 0 

Std. Deviation .10699 .16026 .31614 .36640 .14772 

Variance .011 .026 .100 .134 .022 

Range .68 .74 1.20 1.41 .75 

Minimum -.84 .08 .44 .50 -.38 

Maximum -.17 .82 1.63 1.91 .36 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وىذا يرجع الى السيولة العالية التي تتمتع بيا ادوات  (1.065)ويظير منو اعمى تباين كان لمسندات االمريكية اذ 

الدين االمريكية حيث تجري عمميات تداول كبيرة عمييا مقسمة بين العرض والطمب تبعا لظروف السوق واالقتصاد كونيا تمثل 
، ونتيجة  سنوات (01)مالذا امانا بعوائد موجبة عمى العكس من السندات االلمانية والفرنسية ذات االستحقاق السالب ألجل 

فيما  . لالرتباط الكبير بي االقتصاد الكندي واالمريكي نالحظ مجيء سندات كندا بالمرتبة الثانية من حيث مستوى المخاطرة
 جاءت السندات االلمانية عند ادنى مستوى مخاطرة.

 
 

 االستنتاجات:
من قبل مما رفع من مستويات المخاطرة  لميةالعا اظيرت ازمة فيروس كورونا اثارا وتداعيات لم تشيدىا االقتصادات .0

 بشكل كبير وزاد من مخاوف المستثمرين بشكل لم يشيد لو مثيل من قبل.
المتخذة من قبل الحكومات والبنوك المركزية في تحفيز الطمب عمى ادوات الدخل حيث ان ضح  تاسيمت اإلجراءا .0

 السيولة في االسواق وخفض معدالت الفائدة اسيم في ذلك.
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رفع من مستويات  المتخذة واإلجراءاتحاالت االصابة بفيروس كورونا  المخاطرة في االسواق المالية نتيجة زيادة تزايد ان .6
 .الطمب عمى ادوات الدخل الثابت بشكل عام والسندات بشكل خاص

المخاوف وقد بيذه  ضعيفاً  اً بالرغم من مخاوف فيروس كورونا اال ان سندات بعض الدول عينة البحث اظيرت ارتباط .5
 من قبل الحكومات المصدرة ليذه السندات. بفيروس كورونا اإلصابةيرجع ىذا الى التأخر في االستجابة لتزايد حاالت 

يجعل منيا اداة فاعمة لمتحوط  يمكن االزمات أوقاتسندات الحكومية ذات التصنيف المرتفع في ارتفاع القيمة السوقية لمان  .1
 في المحافظ االستثمارية.

في وقت  األلمانية الحكومةالعوائد السالبة مثل سندات ذات سندات الحكومية عينة البحث ارتفاع القيمة السوقية لم ان .3
 المخاطر الكبيرة التي خمفيا فيروس كورونا. الطمب عمييا نتيجة الجائحة  يبرز حجم

اال ان احتمالية التخمف عن السداد ارتفعت في عام  بالرغم من االمكانات الكبيرة لمدول الكبرى في اوقات االزمات الكبيرة .2
بريطانيا نتيجة قوة ومتانة االقتصاد البريطاني  باستثناء (0101)لجميع الدول عينة البحث بالمقارنة مع  ( ارتفعت0101)

  .رفع من اسعار سنداتيا بشكل كبير وىو ما
 

 الحوصيات

المزيد من البحث والتحميل لما ليا من اىمية وحجم في االسواق ضرورة تناول ادوات الدخل الثابت بمختمف انواعيا ب .0
 المالية.

اضافة ادوات الدخل الثابت ذات التصنيف المرتفع الى المحفظة االستثمارية كونيا تعد اداة فاعمة لمتحوط اثناء  .0
 االزمات.

المالية المختمفة بما فييا ادوات اتخاذ اجراءات تحفيزية في اوقات االزمات بما يضمن تحفيز الطمب عمى االدوات  .6
 الدخل الثابت.

ضرورة متابعة احتمالية التخمف او التعثر عن السداد بغض النظر عن اسم وحجم الدولة او المؤسسة المصدرة لمسند  .5
 او اداة الدين.

 
 
 
 
 
 
 



          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار           
يركس انتذرٌة انًانً وانًحاسثً / قسى انتذرٌة عهى أعًال انثحوث وانتررًح           تصذر عٍ وزارج انًانٍح /              

             

162 

 

 المصادر:

 اوالً: العربية

" ، صندوق النقد  العربية الدول عمى الُمستجد كورونا لفيروس االقتصادية التداعياتطمحة، الوليد احمد ، "  .0
 0101العربي،

 
 ثانيا : االجنبية

2. Bodi, Zvi. Kane, Alex & Alane, Marcus J.(2011) Investment and Portfolio, Ninth 

Edition, Mc Graw-Hill/ Irwin, N.Y. USA. 

3. Brusk, John. (2013) "Timing Treasury Bond Market-Indicators predicting the relative 

evolution of treasury bonds and treasury bills", thesis for Degree of master of science, 

chalmers university of technology-Gothenburg, Sweden. 

4. Elton, Edwin J. Gruber Martin J. Brown Stephen J. Goetzmann William N. (2014) 
"Modern Portfolio Theory and Investment Analysis", 9 th. ed., John Wiley & Sons, Inc., 

5. Gitman,  Lawrence . Zutter, Chad J. (2013) Principles of Managerial Finance,13th, 

.ed., ,The Prentice Hall Inc. N.Y., USA.   

6. Reilly, Frank K. Brown, Keith C. (2012) "Investment Analysis & Portfolio 

Management", Tenth Edition, South-Western, Cengage Learning. 

7. Sanunders, Anthony. & Cornett Marci Millon. (2012) "Financial Markets and 

Institutions" McGraw-Hill co. Inc., N.Y., USA. 

8. Veronesi, Pietro.(2011) " Fixed income securities, Valuation, Risk and Risk 

Management", John Wiley & Sons, INC., Canada,. 

9. Veronesi, Pietro.(2011) " Fixed income securities, Valuation, Risk and Risk 

Management", John Wiley & Sons, INC., Canada,   

 

 

 ثثالثاً: األنحرنح

10. Government of the UK, Bank of England (2020). Available at: 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-

facility 

11. www.who.com 

12. https://solutions.refinitiv.com/datastream  
13. https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com 

14. https://www.bloomberg.com/ 

15. IMF (2020), “Policy Responses”. Available at:https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-

covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility
http://www.who.com/
https://solutions.refinitiv.com/datastream
https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/
https://www.bloomberg.com/
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19


          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار           
يركس انتذرٌة انًانً وانًحاسثً / قسى انتذرٌة عهى أعًال انثحوث وانتررًح           تصذر عٍ وزارج انًانٍح /              

             

163 

 

 المالحق:

 (: القيمة السوقية  للسندات عينة البحث2ملحق )
Date No. of case DE10YT GB10YT CA10YT UST10YT FR10YT 

17-Dec-2020 13167300 105.701 143.901 104.610 99.313 103.390 

16-Dec-2020 13063925 105.651 144.000 104.760 99.484 103.321 

15-Dec-2020 12960982 106.100 144.161 104.750 99.578 103.770 

14-Dec-2020 12889239 106.175 144.633 104.890 99.563 103.757 

11-Dec-2020 12726096 106.381 145.257 104.873 99.844 103.881 

10-Dec-2020 12642623 105.991 144.948 104.700 99.844 103.620 

09-Dec-2020 12561510 106.050 144.222 104.570 99.688 103.670 

08-Dec-2020 12482837 106.124 144.295 104.650 99.375 103.740 

07-Dec-2020 12410827 105.831 143.990 104.407 99.641 103.452 

04-Dec-2020 12254254 105.396 143.175 104.121 99.500 103.101 

03-Dec-2020 12178855 105.461 143.547 104.680 99.109 103.171 

02-Dec-2020 12098779 105.198 143.187 104.480 99.563 102.884 

01-Dec-2020 12020522 105.210 143.269 104.700 99.328 102.870 

30-Nov-2020 11943120 105.724 143.793 105.232 99.438 103.330 

27-Nov-2020 11773035 105.854 144.068 105.211 100.313 103.480 

26-Nov-2020 11709460 105.876 144.145 105.132 100.313 103.549 

25-Nov-2020 11641810 105.721 143.709 104.930 99.969 103.422 

24-Nov-2020 11565131 105.668 143.562 104.880 99.938 103.369 

23-Nov-2020 11509656 105.797 143.723 105.140 100.156 103.450 

20-Nov-2020 11379109 105.864 143.938 105.500 100.438 103.536 

19-Nov-2020 11312728 105.722 143.707 105.290 100.188 103.430 

18-Nov-2020 11248820 105.567 143.549 104.996 99.938 103.287 

17-Nov-2020 11187362 105.632 143.721 105.190 100.031 103.340 

16-Nov-2020 11126784 105.470 143.425 104.710 99.703 103.162 

13-Nov-2020 10990665 105.499 143.562 104.800 99.828 103.130 

12-Nov-2020 10929822 105.356 143.475 104.890 99.891 102.925 

10-Nov-2020 10788722 105.056 142.713 104.380 96.781 102.676 

09-Nov-2020 10735148 104.876 142.876 104.630 96.906 102.480 

06-Nov-2020 10622772 105.097 143.205 105.557 98.172 102.600 

05-Nov-2020 10572038 106.231 144.433 105.900 98.563 103.590 

04-Nov-2020 10519320 106.395 144.957 105.920 98.656 103.704 

03-Nov-2020 10465203 106.455 145.318 105.170 97.609 103.689 

02-Nov-2020 10426080 106.270 144.521 105.670 97.906 103.505 

30-Oct-2020 10307235 106.460 145.196 105.400 97.813 103.581 

29-Oct-2020 10250968 106.319 144.673 105.740 98.016 103.503 

28-Oct-2020 10188696 106.450 145.211 106.090 98.531 103.629 

27-Oct-2020 10126187 106.365 145.331 106.080 98.563 103.339 

26-Oct-2020 10063069 106.141 145.097 105.780 98.328 103.362 

23-Oct-2020 9919345 105.777 144.569 105.640 97.969 102.996 

22-Oct-2020 9852935 105.780 144.538 105.500 97.906 103.043 
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21-Oct-2020 9791945 105.744 144.530 105.880 98.203 102.925 

20-Oct-2020 9729960 105.956 145.061 106.000 98.375 103.198 

19-Oct-2020 9671700 106.121 145.742 106.100 98.703 103.310 

16-Oct-2020 9533550 106.373 145.965 106.290 98.875 103.510 

15-Oct-2020 9465872 106.329 145.814 106.340 98.969 103.567 

14-Oct-2020 9402670 106.234 145.899 106.250 99.078 103.421 

13-Oct-2020 9342742 105.805 145.400 106.180 99.031 103.130 

09-Oct-2020 9168362 105.628 145.178 105.790 98.578 103.008 

08-Oct-2020 9105882 105.503 144.782 105.850 98.656 102.918 

07-Oct-2020 9039757 105.404 144.691 105.850 98.484 102.801 

06-Oct-2020 8971803 105.310 144.641 106.373 98.906 102.675 

05-Oct-2020 8896200 104.987 144.451 105.840 98.703 102.369 

02-Oct-2020 8766522 105.132 144.668 106.400 99.344 102.517 

01-Oct-2020 8699690 105.189 144.657 106.550 99.500 102.495 

30-Sep-2020 8630601 105.450 145.220 106.420 99.500 102.677 

29-Sep-2020 8563735 105.363 145.382 106.720 99.813 102.590 

28-Sep-2020 8500844 105.276 145.450 106.590 99.641 102.474 

25-Sep-2020 8350908 105.510 146.035 106.650 99.672 102.772 

24-Sep-2020 8282127 105.350 145.819 106.520 99.625 102.600 

23-Sep-2020 8212802 105.332 146.002 106.530 99.516 102.524 

22-Sep-2020 8143384 105.150 145.647 106.510 99.625 102.400 

21-Sep-2020 8079763 105.102 145.679 106.570 99.563 102.500 

18-Sep-2020 7928845 105.083 145.877 106.300 99.344 102.419 

17-Sep-2020 7853819 105.374 146.480 106.370 99.453 102.617 

16-Sep-2020 7782235 104.908 146.156 106.370 99.406 102.267 

15-Sep-2020 7710865 104.987 146.156 106.540 99.484 102.380 

14-Sep-2020 7642962 104.876 145.855 106.560 99.578 102.258 

11-Sep-2020 7486344 104.893 145.785 106.620 99.594 102.140 

10-Sep-2020 7407126 104.853 146.083 106.470 99.438 102.004 

09-Sep-2020 7330812 104.916 146.255 106.170 99.250 101.970 

08-Sep-2020 7258197 104.330 145.739 106.460 99.438 101.375 

04-Sep-2020 7065950 104.688 145.617 106.160 99.063 101.681 

03-Sep-2020 6978222 105.047 146.246 106.730 100.031 101.993 

02-Sep-2020 6896936 104.690 145.486 106.620 99.750 101.690 

01-Sep-2020 6813038 104.870 145.318 106.370 99.563 101.830 

31-Aug-2020 6736926 105.000 145.701 105.910 99.344 102.000 

28-Aug-2020 6534869 104.813 145.774 105.820 99.000 101.883 

27-Aug-2020 6452805 104.230 144.986 105.490 98.844 101.210 

26-Aug-2020 6370199 104.028 144.792 106.050 99.406 100.970 

25-Aug-2020 6285950 104.170 144.531 106.187 99.453 101.083 

24-Aug-2020 6203592 104.098 144.971 106.540 99.797 101.140 

21-Aug-2020 6010610 104.178 145.455 106.770 99.859 101.280 

20-Aug-2020 5944157 104.340 146.106 106.530 99.813 101.370 

19-Aug-2020 5861271 105.055 146.209 106.340 99.516 101.976 



          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار           
يركس انتذرٌة انًانً وانًحاسثً / قسى انتذرٌة عهى أعًال انثحوث وانتررًح           تصذر عٍ وزارج انًانٍح /              

             

165 

 

18-Aug-2020 5771340 105.199 146.006 106.510 99.578 102.030 

17-Aug-2020 5688956 105.082 145.869 106.320 99.438 102.085 

14-Aug-2020 5500121 104.860 146.109 106.040 99.188 101.930 

13-Aug-2020 5412214 104.684 146.148 105.790 99.125 101.701 

12-Aug-2020 5312128 104.621 145.832 106.060 99.578 101.626 

11-Aug-2020 5217093 104.300 145.864 106.400 99.688 101.322 

10-Aug-2020 5127295 104.172 145.950 107.220 100.484 101.256 

07-Aug-2020 4935508 104.580 146.427 107.380 100.594 101.770 

06-Aug-2020 4847921 104.860 147.321 107.550 100.844 102.053 

05-Aug-2020 4755877 105.407 147.241 107.150 100.781 102.450 

04-Aug-2020 4662934 105.219 147.676 107.830 101.063 102.240 

31-Jul-2020 4397371 105.459 147.400 107.500 100.594 102.385 

30-Jul-2020 4311188 105.203 148.087 107.710 100.844 102.090 

29-Jul-2020 4218859 105.699 147.828 107.400 100.797 102.480 

28-Jul-2020 4119513 105.390 147.766 107.430 100.422 102.120 

27-Jul-2020 4046848 105.504 148.008 106.960 100.422 102.095 

24-Jul-2020 3865482 105.655 147.632 107.124 100.156 102.280 

23-Jul-2020 3780531 105.152 147.777 107.170 100.344 101.920 

22-Jul-2020 3691202 105.276 147.784 107.100 100.406 102.026 

21-Jul-2020 3595248 105.075 147.345 107.030 100.281 101.930 

20-Jul-2020 3527402 104.576 147.656 107.070 100.172 101.490 

17-Jul-2020 3377049 104.975 147.700 106.960 100.047 101.908 

16-Jul-2020 3313996 105.099 147.525 107.170 99.969 101.930 

15-Jul-2020 3241799 104.748 147.323 106.840 100.125 101.670 

14-Jul-2020 3178763 104.784 147.195 106.860 99.953 101.730 

13-Jul-2020 3113466 104.670 147.550 106.860 100.109 101.467 

10-Jul-2020 2966941 104.869 147.221 106.730 99.859 101.650 

09-Jul-2020 2897968 104.583 147.435 106.890 99.922 101.385 

08-Jul-2020 2832370 104.559 146.976 106.460 100.188 101.313 

07-Jul-2020 2767213 104.195 147.383 107.110 99.734 100.984 

06-Jul-2020 2701757 104.872 147.379 106.780 99.781 101.520 

03-Jul-2020 2558847 104.765 147.092 106.664 99.438 101.540 

02-Jul-2020 2495631 104.560 147.135 106.630 99.563 101.347 

30-Jun-2020 2360500 104.391 146.867 106.970 99.453 101.182 

29-Jun-2020 2309069 104.478 147.057 107.150 99.734 101.231 

26-Jun-2020 2158424 104.474 147.104 107.160 99.891 101.113 

25-Jun-2020 2091633 104.425 146.799 106.950 99.875 101.144 

24-Jun-2020 2031252 104.140 147.316 106.780 99.531 100.630 

23-Jun-2020 1970065 104.780 147.449 106.780 99.438 101.242 

22-Jun-2020 1913496 104.900 147.342 106.810 99.203 101.310 

19-Jun-2020 1787335 104.975 147.608 106.920 99.250 101.275 

18-Jun-2020 1712498 104.890 147.186 107.010 99.297 101.271 

17-Jun-2020 1672170 104.510 146.897 106.860 99.344 101.065 

16-Jun-2020 1591904 104.190 147.143 106.770 98.969 100.870 
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15-Jun-2020 1540751 104.555 146.588 107.080 98.766 101.242 

12-Jun-2020 1428955 104.321 146.773 106.940 99.266 100.927 

11-Jun-2020 1383230 104.381 147.243 107.080 99.297 100.748 

10-Jun-2020 1334366 104.200 147.027 106.620 99.734 100.468 

09-Jun-2020 1284020 104.170 147.087 105.940 98.828 100.467 

08-Jun-2020 1237759 104.339 147.048 105.510 98.063 100.400 

05-Jun-2020 1132556 104.401 147.207 104.970 97.547 100.396 

04-Jun-2020 1088092 104.108 146.317 105.500 97.344 100.040 

03-Jun-2020 1042592 103.260 145.465 106.120 98.141 99.220 

02-Jun-2020 999677 103.047 145.505 106.875 98.703 99.233 

01-Jun-2020 957353 103.124 145.247 106.970 99.469 99.510 

29-May-2020 845894 102.650 145.893 106.960 99.641 99.778 

28-May-2020 804711 103.190 146.344 106.700 99.813 100.110 

27-May-2020 763170 103.449 147.018 106.830 99.234 99.895 

26-May-2020 727779 104.120 146.897 106.800 99.500 100.447 

25-May-2020 697425 103.890 147.529 107.430 99.297 100.204 

22-May-2020 617097 104.440 147.219 107.250 99.672 100.740 

21-May-2020 585271 104.169 147.462 106.830 99.500 100.541 

20-May-2020 554954 104.172 147.190 106.670 99.484 100.140 

19-May-2020 523214 104.240 147.737 106.400 99.172 99.897 

15-May-2020 432822 104.874 147.823 106.900 98.875 100.360 

14-May-2020 408068 104.868 147.073 107.060 99.859 100.340 

13-May-2020 384924 104.984 146.880 106.870 100.063 100.493 

12-May-2020 364654 104.653 146.880 106.890 99.750 100.327 

11-May-2020 347779 104.600 147.101 106.420 107.734 100.116 

08-May-2020 307618 104.809 147.482 106.500 107.281 100.050 

07-May-2020 291782 105.285 147.436 106.850 107.719 100.202 

06-May-2020 274072 105.396 146.919 106.200 108.219 100.370 

05-May-2020 259852 105.281 146.657 106.680 107.422 100.433 

04-May-2020 246197 105.089 147.111 106.620 107.969 100.230 

01-May-2020 209755 105.224 147.219 107.100 108.172 100.128 

30-Apr-2020 196213 105.350 147.565 106.870 108.141 100.311 

29-Apr-2020 183367 105.541 147.244 106.700 108.297 100.324 

28-Apr-2020 172387 105.040 147.038 106.610 108.281 99.860 

27-Apr-2020 161697 105.826 147.291 106.110 108.453 100.600 

24-Apr-2020 136188 105.643 146.599 106.540 108.016 100.520 

23-Apr-2020 118624 105.920 146.577 106.360 108.594 101.013 

22-Apr-2020 111387 104.860 146.421 106.200 108.453 100.288 

21-Apr-2020 105273 104.630 146.554 106.550 108.375 99.932 

20-Apr-2020 99918 104.470 146.589 106.080 108.859 99.770 

17-Apr-2020 84356 104.725 146.140 105.910 108.313 99.748 

16-Apr-2020 78559 104.290 146.544 106.220 108.016 99.253 

15-Apr-2020 74014 104.210 146.041 105.948 108.469 98.815 

14-Apr-2020 68018 104.850 146.484 104.790 108.172 99.230 
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13-Apr-2020 64616 104.483 146.536 104.780 107.094 99.292 

09-Apr-2020 47098 104.830 146.554 104.770 107.109 99.773 

08-Apr-2020 41894 104.800 146.079 104.240 107.375 99.528 

07-Apr-2020 36778 104.680 146.533 104.170 106.969 99.510 

06-Apr-2020 33480 103.808 145.593 104.750 107.266 99.005 

03-Apr-2020 26229 103.430 145.219 105.250 107.828 98.960 

02-Apr-2020 23683 103.110 146.249 114.200 108.719 98.393 

01-Apr-2020 20778 103.150 146.556 114.550 108.344 98.392 

31-Mar-2020 18065 104.240 146.333 113.780 108.266 99.370 

30-Mar-2020 15499 104.394 146.566 113.080 107.625 99.277 

27-Mar-2020 11160 104.404 146.030 113.400 107.906 99.540 

26-Mar-2020 9723 104.761 146.351 112.400 107.188 99.880 

25-Mar-2020 8299 104.630 145.946 111.850 106.563 100.059 

24-Mar-2020 7089 105.360 145.536 112.140 106.094 100.816 

23-Mar-2020 6018 104.923 144.962 112.650 106.469 100.623 

20-Mar-2020 3118 103.720 144.550 112.220 106.969 99.810 

19-Mar-2020 2264 102.940 145.271 110.970 105.297 98.100 

18-Mar-2020 1656 103.250 143.496 110.540 103.469 98.179 

17-Mar-2020 1205 103.811 141.453 111.370 102.250 98.980 

16-Mar-2020 935 103.420 140.620 113.011 104.750 98.871 

13-Mar-2020 361 101.670 143.623 112.400 107.375 97.545 

12-Mar-2020 247 102.322 145.151 114.830 105.156 96.554 

11-Mar-2020 189 104.380 145.512 114.240 106.156 97.670 

10-Mar-2020 142 104.650 147.461 114.150 106.453 98.158 

09-Mar-2020 105 105.990 147.058 115.420 107.141 100.127 

06-Mar-2020 41 107.650 147.776 113.560 109.703 101.515 

05-Mar-2020 25 107.764 148.868 112.490 107.594 103.023 

04-Mar-2020 18 108.320 147.921 110.820 105.453 102.930 

03-Mar-2020 12 108.784 146.615 111.340 104.797 103.795 

02-Mar-2020 9 107.532 146.140 110.060 104.563 103.552 

28-Feb-2020 1 106.986 145.897 109.820 103.875 103.421 

27-Feb-2020 1 106.534 145.691 109.650 103.516 103.200 

26-Feb-2020 1 106.607 145.237 108.990 101.875 103.340 

25-Feb-2020 0 105.247 102.821 107.740 99.766 102.392 

24-Feb-2020 0 104.920 102.785 108.010 99.359 102.316 

21-Feb-2020 0 104.420 102.568 107.700 99.484 102.038 

20-Feb-2020 0 104.536 102.444 107.430 99.188 102.151 

19-Feb-2020 0 104.252 102.177 107.420 98.922 101.760 

18-Feb-2020 0 104.180 102.309 107.760 101.078 101.668 

17-Feb-2020 0 104.070 102.080 108.180 101.438 101.559 

14-Feb-2020 0 104.090 102.463 108.029 101.828 101.530 

13-Feb-2020 0 103.962 102.871 107.670 101.563 101.430 

12-Feb-2020 0 103.836 102.991 107.500 100.953 101.320 

11-Feb-2020 0 103.993 102.869 108.010 100.906 101.413 
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10-Feb-2020 0 104.212 102.753 108.700 101.344 101.605 

07-Feb-2020 0 103.903 102.436 108.560 102.078 101.312 

06-Feb-2020 0 103.731 102.903 108.040 102.094 101.101 

05-Feb-2020  103.781 103.420 108.230 101.766 101.064 

04-Feb-2020 0 104.154 103.295 107.642 101.406 101.409 

03-Feb-2020 0 104.476 103.128 108.290 100.984 101.705 

31-Jan-2020 0 104.540 103.384 107.760 101.313 101.798 

30-Jan-2020 0 104.175 103.050 107.290 100.625 101.468 

29-Jan-2020 0 103.812 103.465 106.960 100.094 101.154 

28-Jan-2020 0 103.882 102.941 106.370 99.813 100.919 

27-Jan-2020 0 103.938 102.671 105.930 99.828 101.241 

24-Jan-2020 0 103.379 102.244 105.970 99.234 100.740 

23-Jan-2020 0 103.191 102.301 106.040 99.469 100.609 

22-Jan-2020 0 102.651 102.122 106.210 99.656 100.073 

21-Jan-2020 0 102.550 102.288 105.760 99.391 99.910 

20-Jan-2020 0 102.195 102.168 105.540 99.125 99.591 

17-Jan-2020 0 102.181 102.089 105.750 99.313 99.580 

16-Jan-2020 0 102.177 101.439 105.600 99.031 99.538 

15-Jan-2020 0 102.105 101.168 105.350 98.891 99.510 

14-Jan-2020 0 102.028 100.977 105.800 99.328 99.191 

13-Jan-2020 0 101.860 100.483 105.760 99.453 99.084 

10-Jan-2020 0 102.234 100.509 106.230 99.656 99.506 

09-Jan-2020 0 102.150 100.769 105.440 98.813 99.420 

08-Jan-2020 0 102.510 100.985 104.730 98.563 99.640 

07-Jan-2020 0 102.746 101.273 105.300 98.703 99.780 

06-Jan-2020 0 102.802 100.767 105.670 98.891 99.790 

03-Jan-2020 0 102.761 100.466 105.550 98.609 99.784 

02-Jan-2020 0 102.152 100.084 105.370 98.578 99.208 

Source: https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com 

 
 البحث عينة السندات وائد(: ع0ملحق )

Date No. of case DE10YT GB10YT CA10YT USA10YT FR10YT 

17-Dec-2020 13167300 -0.573 0.281 0.744 0.925 -0.335 

16-Dec-2020 13063925 -0.568 0.274 0.728 0.920 -0.328 

15-Dec-2020 12960982 -0.611 0.262 0.729 0.921 -0.372 

14-Dec-2020 12889239 -0.618 0.224 0.714 0.891 -0.370 

11-Dec-2020 12726096 -0.638 0.174 0.716 0.891 -0.382 

10-Dec-2020 12642623 -0.600 0.202 0.735 0.908 -0.357 

09-Dec-2020 12561510 -0.605 0.263 0.749 0.941 -0.361 

08-Dec-2020 12482837 -0.612 0.258 0.741 0.913 -0.368 

07-Dec-2020 12410827 -0.584 0.284 0.767 0.928 -0.340 

04-Dec-2020 12254254 -0.541 0.352 0.798 0.969 -0.306 

https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/


          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار           
يركس انتذرٌة انًانً وانًحاسثً / قسى انتذرٌة عهى أعًال انثحوث وانتررًح           تصذر عٍ وزارج انًانٍح /              

             

169 

 

03-Dec-2020 12178855 -0.547 0.324 0.738 0.921 -0.313 

02-Dec-2020 12098779 -0.521 0.355 0.760 0.946 -0.285 

01-Dec-2020 12020522 -0.522 0.349 0.737 0.934 -0.283 

30-Nov-2020 11943120 -0.572 0.307 0.680 0.842 -0.328 

27-Nov-2020 11773035 -0.585 0.285 0.683 0.842 -0.342 

26-Nov-2020 11709460 -0.586 0.282 0.691 0.878 -0.349 

25-Nov-2020 11641810 -0.571 0.319 0.713 0.882 -0.336 

24-Nov-2020 11565131 -0.566 0.332 0.718 0.859 -0.331 

23-Nov-2020 11509656 -0.578 0.319 0.691 0.829 -0.339 

20-Nov-2020 11379109 -0.584 0.303 0.653 0.855 -0.347 

19-Nov-2020 11312728 -0.571 0.325 0.675 0.882 -0.336 

18-Nov-2020 11248820 -0.555 0.339 0.707 0.872 -0.322 

17-Nov-2020 11187362 -0.561 0.325 0.687 0.906 -0.327 

16-Nov-2020 11126784 -0.545 0.351 0.738 0.893 -0.310 

13-Nov-2020 10990665 -0.548 0.340 0.728 0.886 -0.307 

12-Nov-2020 10929822 -0.534 0.350 0.719 0.972 -0.287 

10-Nov-2020 10788722 -0.504 0.414 0.773 0.958 -0.263 

09-Nov-2020 10735148 -0.487 0.402 0.747 0.820 -0.244 

06-Nov-2020 10622772 -0.508 0.375 0.649 0.778 -0.255 

05-Nov-2020 10572038 -0.617 0.276 0.614 0.768 -0.351 

04-Nov-2020 10519320 -0.633 0.236 0.612 0.881 -0.361 

03-Nov-2020 10465203 -0.638 0.208 0.691 0.848 -0.360 

02-Nov-2020 10426080 -0.620 0.273 0.639 0.859 -0.342 

30-Oct-2020 10307235 -0.638 0.220 0.667 0.836 -0.349 

29-Oct-2020 10250968 -0.624 0.263 0.632 0.781 -0.342 

28-Oct-2020 10188696 -0.637 0.222 0.596 0.778 -0.354 

27-Oct-2020 10126187 -0.628 0.214 0.597 0.803 -0.326 

26-Oct-2020 10063069 -0.607 0.234 0.628 0.841 -0.328 

23-Oct-2020 9919345 -0.572 0.277 0.643 0.848 -0.292 

22-Oct-2020 9852935 -0.572 0.281 0.658 0.816 -0.297 

21-Oct-2020 9791945 -0.568 0.284 0.619 0.797 -0.286 

20-Oct-2020 9729960 -0.588 0.242 0.606 0.762 -0.312 

19-Oct-2020 9671700 -0.604 0.188 0.596 0.744 -0.322 

16-Oct-2020 9533550 -0.627 0.171 0.577 0.734 -0.341 

15-Oct-2020 9465872 -0.623 0.185 0.572 0.722 -0.347 

14-Oct-2020 9402670 -0.614 0.181 0.581 0.727 -0.333 

13-Oct-2020 9342742 -0.572 0.222 0.589 0.775 -0.304 

09-Oct-2020 9168362 -0.555 0.241 0.629 0.767 -0.293 

08-Oct-2020 9105882 -0.543 0.273 0.623 0.785 -0.284 

07-Oct-2020 9039757 -0.534 0.282 0.624 0.740 -0.273 

06-Oct-2020 8971803 -0.524 0.289 0.570 0.762 -0.261 

05-Oct-2020 8896200 -0.493 0.305 0.625 0.694 -0.231 

02-Oct-2020 8766522 -0.507 0.289 0.568 0.677 -0.245 

01-Oct-2020 8699690 -0.512 0.290 0.552 0.677 -0.243 
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30-Sep-2020 8630601 -0.537 0.246 0.566 0.645 -0.260 

29-Sep-2020 8563735 -0.528 0.236 0.536 0.663 -0.252 

28-Sep-2020 8500844 -0.520 0.231 0.549 0.659 -0.241 

25-Sep-2020 8350908 -0.542 0.185 0.543 0.664 -0.269 

24-Sep-2020 8282127 -0.526 0.204 0.557 0.676 -0.252 

23-Sep-2020 8212802 -0.525 0.190 0.556 0.664 -0.245 

22-Sep-2020 8143384 -0.507 0.221 0.559 0.671 -0.233 

21-Sep-2020 8079763 -0.502 0.220 0.553 0.694 -0.243 

18-Sep-2020 7928845 -0.500 0.205 0.581 0.682 -0.235 

17-Sep-2020 7853819 -0.528 0.158 0.573 0.687 -0.254 

16-Sep-2020 7782235 -0.483 0.185 0.574 0.679 -0.220 

15-Sep-2020 7710865 -0.490 0.188 0.557 0.669 -0.231 

14-Sep-2020 7642962 -0.479 0.213 0.555 0.667 -0.219 

11-Sep-2020 7486344 -0.481 0.219 0.549 0.684 -0.208 

10-Sep-2020 7407126 -0.477 0.196 0.564 0.703 -0.194 

09-Sep-2020 7330812 -0.483 0.184 0.596 0.684 -0.191 

08-Sep-2020 7258197 -0.426 0.228 0.566 0.723 -0.134 

04-Sep-2020 7065950 -0.461 0.238 0.597 0.622 -0.163 

03-Sep-2020 6978222 -0.495 0.189 0.539 0.651 -0.193 

02-Sep-2020 6896936 -0.460 0.250 0.551 0.671 -0.164 

01-Sep-2020 6813038 -0.477 0.265 0.577 0.693 -0.177 

31-Aug-2020 6736926 -0.490 0.237 0.624 0.729 -0.194 

28-Aug-2020 6534869 -0.472 0.232 0.633 0.746 -0.182 

27-Aug-2020 6452805 -0.416 0.296 0.668 0.687 -0.117 

26-Aug-2020 6370199 -0.396 0.313 0.610 0.682 -0.094 

25-Aug-2020 6285950 -0.410 0.337 0.597 0.646 -0.105 

24-Aug-2020 6203592 -0.403 0.303 0.561 0.640 -0.111 

21-Aug-2020 6010610 -0.410 0.265 0.538 0.644 -0.124 

20-Aug-2020 5944157 -0.425 0.215 0.562 0.675 -0.133 

19-Aug-2020 5861271 -0.493 0.207 0.582 0.669 -0.191 

18-Aug-2020 5771340 -0.507 0.226 0.565 0.683 -0.196 

17-Aug-2020 5688956 -0.496 0.238 0.584 0.709 -0.201 

14-Aug-2020 5500121 -0.474 0.220 0.613 0.716 -0.186 

13-Aug-2020 5412214 -0.457 0.218 0.639 0.670 -0.164 

12-Aug-2020 5312128 -0.451 0.244 0.612 0.658 -0.157 

11-Aug-2020 5217093 -0.421 0.244 0.577 0.574 -0.128 

10-Aug-2020 5127295 -0.408 0.238 0.495 0.562 -0.121 

07-Aug-2020 4935508 -0.447 0.202 0.479 0.536 -0.170 

06-Aug-2020 4847921 -0.473 0.133 0.462 0.543 -0.197 

05-Aug-2020 4755877 -0.525 0.140 0.503 0.513 -0.235 

04-Aug-2020 4662934 -0.507 0.109 0.435 0.563 -0.215 

31-Jul-2020 4397371 -0.529 0.131 0.468 0.536 -0.229 

30-Jul-2020 4311188 -0.505 0.079 0.447 0.541 -0.201 

29-Jul-2020 4218859 -0.551 0.100 0.479 0.581 -0.237 
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28-Jul-2020 4119513 -0.522 0.106 0.476 0.581 -0.203 

27-Jul-2020 4046848 -0.533 0.090 0.523 0.609 -0.201 

24-Jul-2020 3865482 -0.547 0.120 0.507 0.589 -0.218 

23-Jul-2020 3780531 -0.499 0.110 0.503 0.582 -0.184 

22-Jul-2020 3691202 -0.511 0.110 0.510 0.595 -0.194 

21-Jul-2020 3595248 -0.491 0.145 0.518 0.607 -0.185 

20-Jul-2020 3527402 -0.444 0.124 0.514 0.620 -0.143 

17-Jul-2020 3377049 -0.482 0.122 0.525 0.628 -0.183 

16-Jul-2020 3313996 -0.493 0.136 0.504 0.612 -0.185 

15-Jul-2020 3241799 -0.460 0.153 0.538 0.630 -0.160 

14-Jul-2020 3178763 -0.463 0.164 0.536 0.614 -0.166 

13-Jul-2020 3113466 -0.452 0.139 0.536 0.640 -0.141 

10-Jul-2020 2966941 -0.471 0.166 0.549 0.633 -0.158 

09-Jul-2020 2897968 -0.444 0.150 0.534 0.605 -0.133 

08-Jul-2020 2832370 -0.441 0.186 0.577 0.653 -0.126 

07-Jul-2020 2767213 -0.407 0.156 0.512 0.648 -0.094 

06-Jul-2020 2701757 -0.470 0.159 0.545 0.684 -0.145 

03-Jul-2020 2558847 -0.460 0.182 0.557 0.671 -0.147 

02-Jul-2020 2495631 -0.441 0.180 0.561 0.682 -0.129 

30-Jun-2020 2360500 -0.424 0.202 0.527 0.653 -0.113 

29-Jun-2020 2309069 -0.433 0.188 0.510 0.636 -0.118 

26-Jun-2020 2158424 -0.432 0.187 0.509 0.638 -0.107 

25-Jun-2020 2091633 -0.427 0.212 0.530 0.674 -0.109 

24-Jun-2020 2031252 -0.400 0.172 0.548 0.684 -0.060 

23-Jun-2020 1970065 -0.460 0.163 0.548 0.709 -0.119 

22-Jun-2020 1913496 -0.471 0.172 0.545 0.704 -0.125 

19-Jun-2020 1787335 -0.478 0.155 0.534 0.699 -0.122 

18-Jun-2020 1712498 -0.470 0.188 0.525 0.694 -0.121 

17-Jun-2020 1672170 -0.434 0.212 0.541 0.733 -0.102 

16-Jun-2020 1591904 -0.404 0.193 0.550 0.754 -0.083 

15-Jun-2020 1540751 -0.438 0.237 0.519 0.702 -0.118 

12-Jun-2020 1428955 -0.416 0.226 0.534 0.699 -0.089 

11-Jun-2020 1383230 -0.443 0.191 0.520 0.653 -0.071 

10-Jun-2020 1334366 -0.425 0.208 0.566 0.748 -0.045 

09-Jun-2020 1284020 -0.422 0.204 0.634 0.829 -0.045 

08-Jun-2020 1237759 -0.439 0.208 0.678 0.884 -0.038 

05-Jun-2020 1132556 -0.445 0.199 0.733 0.905 -0.038 

04-Jun-2020 1088092 -0.415 0.269 0.679 0.820 -0.004 

03-Jun-2020 1042592 -0.331 0.336 0.617 0.761 0.075 

02-Jun-2020 999677 -0.310 0.334 0.542 0.680 0.074 

01-Jun-2020 957353 -0.317 0.355 0.534 0.662 0.047 

29-May-2020 845894 -0.270 0.307 0.534 0.644 0.023 

28-May-2020 804711 -0.324 0.273 0.560 0.705 -0.012 

27-May-2020 763170 -0.349 0.222 0.548 0.677 0.011 
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26-May-2020 727779 -0.415 0.232 0.551 0.698 -0.047 

25-May-2020 697425 -0.393 0.184 0.489 0.659 -0.022 

22-May-2020 617097 -0.447 0.211 0.507 0.677 -0.078 

21-May-2020 585271 -0.420 0.193 0.548 0.679 -0.057 

20-May-2020 554954 -0.420 0.215 0.565 0.711 -0.015 

19-May-2020 523214 -0.426 0.174 0.592 0.742 0.011 

15-May-2020 432822 -0.488 0.171 0.542 0.640 -0.038 

14-May-2020 408068 -0.488 0.230 0.527 0.619 -0.036 

13-May-2020 384924 -0.499 0.245 0.546 0.651 -0.052 

12-May-2020 364654 -0.466 0.246 0.545 0.679 -0.034 

11-May-2020 347779 -0.461 0.230 0.591 0.726 -0.012 

08-May-2020 307618 -0.481 0.204 0.583 0.681 -0.005 

07-May-2020 291782 -0.527 0.208 0.549 0.631 -0.021 

06-May-2020 274072 -0.538 0.249 0.614 0.713 -0.039 

05-May-2020 259852 -0.526 0.270 0.566 0.657 -0.045 

04-May-2020 246197 -0.507 0.236 0.573 0.637 -0.024 

01-May-2020 209755 -0.520 0.231 0.525 0.640 -0.013 

30-Apr-2020 196213 -0.532 0.206 0.548 0.625 -0.032 

29-Apr-2020 183367 -0.551 0.231 0.566 0.627 -0.034 

28-Apr-2020 172387 -0.502 0.248 0.575 0.610 0.015 

27-Apr-2020 161697 -0.578 0.231 0.624 0.654 -0.063 

24-Apr-2020 136188 -0.560 0.285 0.582 0.596 -0.054 

23-Apr-2020 118624 -0.586 0.288 0.600 0.611 -0.105 

22-Apr-2020 111387 -0.484 0.301 0.616 0.619 -0.030 

21-Apr-2020 105273 -0.461 0.292 0.582 0.571 0.007 

20-Apr-2020 99918 -0.445 0.292 0.628 0.626 0.024 

17-Apr-2020 84356 -0.470 0.327 0.645 0.656 0.026 

16-Apr-2020 78559 -0.428 0.297 0.615 0.611 0.078 

15-Apr-2020 74014 -0.419 0.336 0.642 0.641 0.124 

14-Apr-2020 68018 -0.481 0.303 0.758 0.750 0.081 

13-Apr-2020 64616 -0.446 0.302 0.759 0.749 0.074 

09-Apr-2020 47098 -0.479 0.302 0.760 0.722 0.024 

08-Apr-2020 41894 -0.476 0.339 0.813 0.764 0.049 

07-Apr-2020 36778 -0.464 0.305 0.821 0.734 0.051 

06-Apr-2020 33480 -0.379 0.382 0.763 0.678 0.104 

03-Apr-2020 26229 -0.342 0.412 0.713 0.589 0.109 

02-Apr-2020 23683 -0.311 0.333 0.649 0.627 0.169 

01-Apr-2020 20778 -0.314 0.310 0.614 0.635 0.169 

31-Mar-2020 18065 -0.421 0.330 0.695 0.699 0.066 

30-Mar-2020 15499 -0.435 0.313 0.769 0.671 0.075 

27-Mar-2020 11160 -0.436 0.355 0.736 0.744 0.048 

26-Mar-2020 9723 -0.470 0.331 0.842 0.808 0.013 

25-Mar-2020 8299 -0.457 0.363 0.902 0.856 -0.006 

24-Mar-2020 7089 -0.527 0.398 0.871 0.818 -0.084 
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23-Mar-2020 6018 -0.485 0.443 0.818 0.767 -0.064 

20-Mar-2020 3118 -0.369 0.475 0.864 0.938 0.020 

19-Mar-2020 2264 -0.293 0.421 0.998 1.129 0.199 

18-Mar-2020 1656 -0.323 0.559 1.045 1.258 0.190 

17-Mar-2020 1205 -0.377 0.723 0.956 0.996 0.106 

16-Mar-2020 935 -0.339 0.790 0.782 0.728 0.117 

13-Mar-2020 361 -0.167 0.554 0.847 0.954 0.257 

12-Mar-2020 247 -0.231 0.436 0.593 0.852 0.363 

11-Mar-2020 189 -0.432 0.409 0.656 0.822 0.244 

10-Mar-2020 142 -0.458 0.263 0.665 0.752 0.192 

09-Mar-2020 105 -0.585 0.295 0.534 0.498 -0.013 

06-Mar-2020 41 -0.740 0.241 0.728 0.707 -0.155 

05-Mar-2020 25 -0.751 0.160 0.841 0.925 -0.306 

04-Mar-2020 18 -0.802 0.232 1.020 0.992 -0.297 

03-Mar-2020 12 -0.844 0.333 0.964 1.017 -0.383 

02-Mar-2020 9 -0.728 0.371 1.102 1.088 -0.359 

28-Feb-2020 1 -0.677 0.390 1.128 1.126 -0.346 

27-Feb-2020 1 -0.634 0.407 1.147 1.299 -0.324 

26-Feb-2020 1 -0.641 0.442 1.220 1.310 -0.337 

25-Feb-2020 0 -0.620 0.471 1.214 1.330 -0.293 

24-Feb-2020 0 -0.612 0.505 1.200 1.377 -0.293 

21-Feb-2020 0 -0.552 0.521 1.281 1.470 -0.263 

20-Feb-2020 0 -0.495 0.540 1.306 1.525 -0.224 

19-Feb-2020 0 -0.512 0.574 1.359 1.570 -0.242 

18-Feb-2020 0 -0.481 0.578 1.329 1.556 -0.235 

14-Feb-2020 0 -0.433 0.601 1.364 1.588 -0.207 

13-Feb-2020 0 -0.444 0.614 1.394 1.617 -0.218 

12-Feb-2020 0 -0.416 0.642 1.396 1.630 -0.179 

11-Feb-2020 0 -0.409 0.629 1.359 1.590 -0.169 

10-Feb-2020 0 -0.399 0.653 1.313 1.547 -0.158 

07-Feb-2020 0 -0.400 0.613 1.330 1.577 -0.155 

06-Feb-2020 0 -0.388 0.570 1.369 1.644 -0.145 

05-Feb-2020 0 -0.376 0.558 1.389 1.649 -0.134 

04-Feb-2020 0 -0.391 0.570 1.333 1.601 -0.143 

03-Feb-2020 0 -0.411 0.583 1.258 1.520 -0.163 

31-Jan-2020 0 -0.382 0.616 1.273 1.519 -0.133 

30-Jan-2020 0 -0.365 0.567 1.330 1.555 -0.112 

29-Jan-2020 0 -0.370 0.514 1.310 1.594 -0.108 

28-Jan-2020 0 -0.405 0.527 1.375 1.641 -0.143 

27-Jan-2020 0 -0.436 0.544 1.304 1.605 -0.172 

24-Jan-2020 0 -0.442 0.518 1.362 1.680 -0.182 

23-Jan-2020 0 -0.407 0.553 1.414 1.739 -0.148 

22-Jan-2020 0 -0.372 0.510 1.451 1.771 -0.117 

21-Jan-2020 0 -0.379 0.564 1.517 1.769 -0.093 
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20-Jan-2020 0 -0.384 0.592 1.566 1.835 -0.125 

17-Jan-2020 0 -0.330 0.637 1.562 1.809 -0.075 

16-Jan-2020 0 -0.312 0.631 1.554 1.788 -0.062 

15-Jan-2020 0 -0.260 0.650 1.536 1.818 -0.007 

14-Jan-2020 0 -0.250 0.633 1.586 1.848 0.009 

13-Jan-2020 0 -0.215 0.646 1.611 1.827 0.042 

10-Jan-2020 0 -0.214 0.654 1.588 1.858 0.043 

09-Jan-2020 0 -0.214 0.722 1.605 1.874 0.047 

08-Jan-2020 0 -0.206 0.751 1.633 1.825 0.050 

07-Jan-2020 0 -0.209 0.771 1.583 1.811 0.082 

06-Jan-2020 0 -0.192 0.823 1.588 1.788 0.093 

03-Jan-2020 0 -0.230 0.821 1.536 1.882 0.050 

02-Jan-2020 0 -0.222 0.793 1.624 1.910 0.059 

https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.comSource:  

 

 (: اححمالية الحعثر*3ملحق )
Date FRGV10Y DEGV10Y GBGV10Y USGV10Y CAGV10Y 

06-Jan-2021 0.3168 0.0643 0.1698 0.0906 0.1144 

05-Jan-2021 0.3168 0.0643 0.1698 0.0906 0.1144 

04-Jan-2021 0.3168 0.0643 0.1698 0.0906 0.1144 

01-Jan-2021 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

31-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

30-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

29-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

28-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

25-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

24-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

23-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

22-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

21-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0813 0.1006 

18-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0812 0.1006 

17-Dec-2020 0.2977 0.0571 0.1472 0.0812 0.1006 

16-Dec-2020 0.3036 0.0582 0.1471 0.0812 0.1006 

15-Dec-2020 0.3043 0.0583 0.1087 0.0814 0.1008 

14-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

11-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

10-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

09-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

08-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

07-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

04-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

03-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

02-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/
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01-Dec-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

30-Nov-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

27-Nov-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

26-Nov-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

25-Nov-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

24-Nov-2020 0.3057 0.0599 0.1222 0.0781 0.1017 

23-Nov-2020 0.2902 0.0567 0.1224 0.0751 0.1008 

20-Nov-2020 0.2902 0.0567 0.1224 0.0751 0.1008 

19-Nov-2020 0.2902 0.0567 0.1224 0.0751 0.1008 

18-Nov-2020 0.2902 0.0567 0.1224 0.0751 0.1008 

17-Nov-2020 0.2901 0.0567 0.1224 0.0751 0.1008 

16-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0751 0.1009 

13-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0751 0.1009 

12-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0751 0.1009 

11-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0751 0.1009 

10-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0751 0.1009 

09-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0752 0.1011 

06-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0752 0.1011 

05-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0752 0.1011 

04-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0752 0.1011 

03-Nov-2020 0.3256 0.0601 0.1257 0.0752 0.1011 

02-Nov-2020 0.3354 0.0615 0.1309 0.0752 0.1082 

30-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.1309 0.0752 0.1082 

29-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.1309 0.0752 0.1082 

28-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.1309 0.0752 0.1082 

27-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.1309 0.0752 0.1082 

26-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.2365 0.0752 0.1082 

23-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.2365 0.0752 0.1082 

22-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.2365 0.0752 0.1082 

21-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.2365 0.0752 0.1082 

20-Oct-2020 0.3354 0.0615 0.2365 0.0752 0.1082 

19-Oct-2020 0.3114 0.0555 0.2368 0.0753 0.1084 

16-Oct-2020 0.3223 0.0555 0.2378 0.0752 0.1092 

15-Oct-2020 0.322 0.0555 0.2602 0.0751 0.1075 

14-Oct-2020 0.322 0.0555 0.2602 0.0751 0.1075 

13-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

12-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

09-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

08-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

07-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

06-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1803 0.0528 0.0611 

05-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1833 0.0528 0.0609 

02-Oct-2020 0.2445 0.0347 0.1833 0.0528 0.0609 

01-Oct-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 
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30-Sep-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 

29-Sep-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 

28-Sep-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 

25-Sep-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 

24-Sep-2020 0.2575 0.0371 0.19 0.0515 0.0615 

23-Sep-2020 0.2577 0.0371 0.1901 0.0515 0.0616 

22-Sep-2020 0.2577 0.0371 0.1901 0.0515 0.0616 

21-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

18-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

17-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

16-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

15-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

14-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

11-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

10-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

09-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

08-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

07-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

04-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

03-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

02-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

01-Sep-2020 0.2447 0.0326 0.1917 0.0511 0.0598 

31-Aug-2020 0.2451 0.0326 0.1487 0.0512 0.0606 

28-Aug-2020 0.2451 0.0326 0.1487 0.0512 0.0606 

27-Aug-2020 0.2451 0.0326 0.1487 0.0512 0.0606 

26-Aug-2020 0.2451 0.0326 0.1487 0.0512 0.0606 

25-Aug-2020 0.2451 0.0326 0.1487 0.0513 0.0606 

24-Aug-2020 0.243 0.0329 0.1487 0.0518 0.0606 

21-Aug-2020 0.243 0.0329 0.1487 0.0518 0.0606 

20-Aug-2020 0.243 0.0329 0.1487 0.0518 0.0606 

19-Aug-2020 0.243 0.0329 0.1487 0.0518 0.0606 

18-Aug-2020 0.2434 0.0295 0.1474 0.0519 0.0607 

17-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.052 0.0608 

14-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.052 0.0608 

13-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.052 0.0608 

12-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.052 0.0608 

11-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.052 0.0613 

10-Aug-2020 0.1971 0.0295 0.1477 0.052 0.0613 

07-Aug-2020 0.1971 0.0295 0.1477 0.052 0.0613 

06-Aug-2020 0.1971 0.0295 0.1477 0.052 0.0613 

05-Aug-2020 0.1971 0.0295 0.1477 0.052 0.0613 

04-Aug-2020 0.1971 0.0295 0.1477 0.052 0.0639 

03-Aug-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.0526 0.0639 

31-Jul-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.0526 0.0639 
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30-Jul-2020 0.1972 0.0295 0.1477 0.0526 0.0638 

29-Jul-2020 0.197 0.0295 0.1476 0.0526 0.0638 

28-Jul-2020 0.197 0.0295 0.1476 0.0526 0.065 

27-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1486 0.051 0.065 

24-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1486 0.051 0.065 

23-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1486 0.051 0.065 

22-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1486 0.051 0.065 

21-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1486 0.051 0.0649 

20-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1601 0.0507 0.0649 

17-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1601 0.0507 0.0649 

16-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1601 0.0507 0.0649 

15-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1601 0.0507 0.0649 

14-Jul-2020 0.2072 0.0296 0.1601 0.0507 0.0643 

13-Jul-2020 0.2073 0.0296 0.1602 0.0508 0.0651 

10-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.0509 0.0651 

09-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.0509 0.0651 

08-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.0509 0.0651 

07-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.0509 0.0651 

06-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.0509 0.0651 

03-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.081 0.0651 

02-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.081 0.0651 

01-Jul-2020 0.2079 0.0297 0.1615 0.081 0.0668 

30-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0668 

29-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0669 

26-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0669 

25-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0669 

24-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0669 

23-Jun-2020 0.2094 0.0306 0.1605 0.0793 0.0667 

22-Jun-2020 0.2287 0.0339 0.155 0.0794 0.0667 

19-Jun-2020 0.2287 0.0339 0.155 0.0794 0.0667 

18-Jun-2020 0.2287 0.0339 0.155 0.0794 0.0667 

17-Jun-2020 0.2287 0.0339 0.155 0.0794 0.0667 

16-Jun-2020 0.2288 0.0339 0.155 0.0794 0.0667 

15-Jun-2020 0.2288 0.0339 0.1622 0.0811 0.0667 

12-Jun-2020 0.2288 0.0339 0.1622 0.0811 0.0667 

11-Jun-2020 0.2288 0.0339 0.1622 0.0811 0.0667 

10-Jun-2020 0.2288 0.0339 0.1622 0.0811 0.0668 

08-Jun-2020 0.2289 0.0338 0.1623 0.0812 0.0668 

05-Jun-2020 0.2289 0.0338 0.1623 0.0812 0.0668 

04-Jun-2020 0.2289 0.0338 0.1623 0.0812 0.0668 

03-Jun-2020 0.2289 0.0338 0.1623 0.0812 0.0668 

02-Jun-2020 0.2289 0.0338 0.1623 0.0812 0.0693 

01-Jun-2020 0.2274 0.033 0.1641 0.0812 0.0693 

29-May-2020 0.2274 0.033 0.1641 0.0812 0.0693 
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28-May-2020 0.2274 0.0329 0.1641 0.0812 0.0693 

27-May-2020 0.2274 0.0329 0.1641 0.0812 0.0676 

26-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

25-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

22-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

21-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

20-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

19-May-2020 0.2333 0.0343 0.1554 0.0812 0.0676 

18-May-2020 0.2364 0.0348 0.1579 0.0827 0.0676 

15-May-2020 0.2364 0.0348 0.1579 0.0827 0.0676 

14-May-2020 0.2364 0.0348 0.1579 0.0827 0.0676 

13-May-2020 0.2364 0.0348 0.1579 0.0827 0.0676 

12-May-2020 0.2364 0.0348 0.1579 0.0827 0.0676 

11-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

08-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

07-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

06-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

05-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

04-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

01-May-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

30-Apr-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0676 

29-Apr-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0652 

28-Apr-2020 0.2243 0.0348 0.158 0.0828 0.0652 

27-Apr-2020 0.2241 0.0348 0.1553 0.0827 0.0652 

24-Apr-2020 0.2241 0.0348 0.1553 0.0827 0.0652 

23-Apr-2020 0.2241 0.0348 0.1553 0.0827 0.0652 

22-Apr-2020 0.2241 0.0348 0.1553 0.0827 0.0652 

21-Apr-2020 0.2241 0.035 0.1553 0.0827 0.0652 

20-Apr-2020 0.2334 0.035 0.1553 0.0827 0.0653 

17-Apr-2020 0.2336 0.0351 0.1591 0.0859 0.0653 

16-Apr-2020 0.2336 0.0351 0.1591 0.0859 0.0653 

15-Apr-2020 0.2336 0.0351 0.1591 0.0859 0.0654 

14-Apr-2020 0.233 0.035 0.1587 0.0856 0.0654 

13-Apr-2020 0.233 0.035 0.1587 0.0856 0.0654 

10-Apr-2020 0.233 0.035 0.1587 0.0856 0.0654 

09-Apr-2020 0.233 0.035 0.1587 0.0856 0.0654 

08-Apr-2020 0.233 0.035 0.1588 0.0857 0.064 

07-Apr-2020 0.2343 0.0352 0.158 0.0861 0.064 

06-Apr-2020 0.2343 0.0352 0.158 0.0861 0.064 

03-Apr-2020 0.2343 0.0352 0.158 0.0861 0.064 

02-Apr-2020 0.2343 0.0352 0.158 0.0861 0.064 

01-Apr-2020 0.2343 0.0352 0.158 0.0861 0.0691 

31-Mar-2020 0.2468 0.0382 0.1644 0.0908 0.0649 

30-Mar-2020 0.2317 0.0358 0.1543 0.0852 0.0649 
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27-Mar-2020 0.2317 0.0358 0.1543 0.0852 0.0649 

26-Mar-2020 0.2317 0.0358 0.1543 0.0852 0.0649 

25-Mar-2020 0.2317 0.0358 0.1543 0.0852 0.0656 

24-Mar-2020 0.2317 0.0352 0.1542 0.0852 0.0656 

23-Mar-2020 0.2317 0.0352 0.1542 0.0852 0.0656 

20-Mar-2020 0.2317 0.0352 0.1542 0.0852 0.0656 

19-Mar-2020 0.2317 0.0352 0.1542 0.0852 0.0656 

18-Mar-2020 0.2317 0.0352 0.1542 0.0852 0.0656 

17-Mar-2020 0.2312 0.0352 0.1541 0.0851 0.0657 

16-Mar-2020 0.2311 0.0352 0.1541 0.0846 0.0657 

13-Mar-2020 0.2311 0.0352 0.1541 0.0846 0.0657 

12-Mar-2020 0.2311 0.0352 0.1541 0.0846 0.0657 

11-Mar-2020 0.2311 0.0352 0.1541 0.0846 0.0657 

10-Mar-2020 0.2311 0.0352 0.1541 0.0846 0.0657 

09-Mar-2020 0.2311 0.0345 0.1541 0.0846 0.0657 

06-Mar-2020 0.2311 0.0345 0.1541 0.0846 0.0657 

05-Mar-2020 0.2311 0.0345 0.1541 0.0846 0.0657 

04-Mar-2020 0.2311 0.0345 0.1541 0.0846 0.0686 

03-Mar-2020 0.2308 0.0345 0.1537 0.0844 0.0686 

02-Mar-2020 0.2309 0.0345 0.1572 0.0843 0.0686 

28-Feb-2020 0.2309 0.0345 0.1572 0.0843 0.0686 

27-Feb-2020 0.2309 0.0345 0.1572 0.0843 0.0686 

26-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1572 0.0843 0.0686 

25-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1587 0.0843 0.0685 

24-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1592 0.0843 0.0685 

21-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1592 0.0843 0.0685 

20-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1592 0.0843 0.0685 

19-Feb-2020 0.2416 0.0361 0.1592 0.0843 0.0685 

18-Feb-2020 0.2315 0.0362 0.1592 0.0843 0.0698 

17-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

14-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

13-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

12-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

11-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

10-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

07-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

06-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

05-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

04-Feb-2020 0.2317 0.0361 0.1567 0.0832 0.0698 

03-Feb-2020 0.2181 0.0347 0.1567 0.0832 0.0699 

31-Jan-2020 0.2181 0.0347 0.1567 0.0832 0.0699 

30-Jan-2020 0.2181 0.0347 0.1567 0.0832 0.0699 

29-Jan-2020 0.2181 0.0347 0.1567 0.0832 0.0717 

28-Jan-2020 0.2181 0.0357 0.1567 0.0832 0.0717 
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27-Jan-2020 0.2182 0.0357 0.1567 0.0832 0.0721 

24-Jan-2020 0.2182 0.0357 0.1567 0.0832 0.0721 

23-Jan-2020 0.2182 0.0357 0.1568 0.0833 0.0721 

22-Jan-2020 0.2182 0.0357 0.1568 0.0833 0.072 

21-Jan-2020 0.2216 0.0357 0.1567 0.0832 0.072 

20-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.072 

17-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.072 

16-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.072 

15-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.0723 

14-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.0723 

13-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.0723 

10-Jan-2020 0.2216 0.0363 0.1632 0.0834 0.0724 

09-Jan-2020 0.2218 0.0364 0.1652 0.0835 0.0724 

08-Jan-2020 0.2218 0.0364 0.1652 0.0835 0.0724 

07-Jan-2020 0.2218 0.0364 0.1652 0.0835 0.0732 

06-Jan-2020 0.2198 0.0371 0.1635 0.083  

Source: 

https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/web/Apps/QuoteWebApi/?s=0%23SOVDP%3DSM 
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 0202ام ـــــراق لعـــــي العــــة فـــــرادات النفطيــــــى االيــــا عمـــة كورونــــات أزمـــــانعكاس

The Implications of the Corona Crisis on Oil Revenues in Iraq for 2020 

 الباحث
 )*(  م . م قيس حسين عمي الطربولي

 

 المستخمص
شيد العالم في االونو األخيرة تفشي فايروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أزمة عالمية مركبة ) صحية 
وأقتصادية ( ، مما جعل الدول تتخذ إجراءات إحترازية متمثمة في فرض حظر تجول الناس لتفادي وتقميل حدة األصابة 

ختمفة بأنيا اثرت في جميع دول العالم فمم يقتصر عمى بالفايروس ، وتختمف أزمة كورونا عن سابقاتيا من األزمات الم
دولة معينو او مجموعة دول كبقية االزمات مما تسبب في توقف عجمة االقتصاد العالمي أي توقف حركة التجارة 
 العالمية ) األستيراد والتصدير ( وتدىور أسعار أسيم الشركات في األسواق المالية العالمية مع أنخفاض أسعار النفط

 العالمي بشكل غير مسبوق.
إذ كان ألزمة كورونا تأثيرًا أقتصاديًا مباشرًا عمى العراق كون أقتصاده ريعي معتمدًا عمى تصدير النفط ومبني عمى 
أقتصاد أستيالكي ، وبسبب األزمة وأنحسار الطمب العالمي الذي ادى الى أنخفاض أسعار النفط العالمي مما جعل 

 كبيرة. العراق أمام أزمة مالية
وأستنتج الباحث ضعف إمكانية تغطية األيرادات العامة لمنفقات العامة و التباطؤ في أقرار الموازنة العامة 

وعدم اتباع سياسات مستقبمية تقديرية لتفادي خطر األزمات من خالل ارتفاع حجم األستيرادات  2020العراقية لسنة 
من األيرادات العامة وبمغت  0.89بير أذ بمغت أيرادات النفط نسبة مقارنًة بالصادرات واألعتماد عمى النفط بشكل ك

األمر الذي قد يجعل العراق ألى مواجية مخاطر أسعار الصرف  من أجمالي الصادرات 0.99نسبة الصادرات النفطية 
 وتدىور سعر صرف الدينار العراقي.

عات الوضع الراىن وأقرار الموازنة العامة لمعرفة حجم ويوصي الباحث بأمكان السمطات التشريعية والتنفيذية العراقية مرا
العجز المالي لوضع حمول لتقميل أو تفادي أثار أزمة الوضع الحالي وتفعيل نظام األنذار المبكر لوضع سياسات 
وأجراءات أنية ومستقبمية لتفادي خطر األزمات بمختمف أنواعيا والتخطيط لسياسات تعتمد عمى التنبؤ األقتصادي 

ضع سياسات تقديرية بخيارات متعددة في عممية أنخفاض وأرتفاع أسعار النفط من قبل لجنة أقتصادية مختصة وو 
 .والتوجو نحو سياسة التنويع األقتصادي

 : ازمة كورونا ، االيرادات النفطية ، االقتصاد الريعي ، التنويع االقتصادي الكممات المفتاحية
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 )*( البنك المركزي العراقي .
Abstract 

Recently the world witnessed an outbreak of the new Corona virus, which resulted in a complex 

global crisis (health and economic), which made countries take precautionary measures 

represented in imposing curfews of people to avoid and reduce the severity of infection with the 

virus, and the Corona crisis differs from its predecessors of various crises in that it affected all 

The countries of the world were not limited to a specific country or group of countries like the 

rest of the crises, which caused the wheel of the global economy to stop, i.e. the movement of 

global trade (import and export) was halted and the prices of companies ’shares in the global 

financial markets deteriorated with an unprecedented decline in global oil prices.                                                                                            

As the Corona crisis had a direct economic impact on Iraq, as its rentier economy relied on oil 

exports and was based on a consumer economy, so because of the crisis and the decline in global 

demand, global oil prices had decreased, which made Iraq face a major financial crisis.                      

The researcher concluded the weakness of the possibility of covering public revenues for 

public expenditures and the slowdown in approving the Iraqi public budget for the year 

2020 and the failure to follow discretionary future policies to avoid the risk of crises 

through the high volume of imports compared to exports and dependence on oil 

significantly, as oil revenues reached 0.89 of public revenues and the percentage of exports 

reached Oil is 0.99 of the total exports, which may make Iraq face exchange rate risks and 

the deterioration of the Iraqi dinar exchange rate.                                                                  

The researcher recommends that the Iraqi legislative and executive authorities can take into 

account the current situation and approve the general budget to know the size of the 

financial deficit to develop solutions to reduce or avoid the effects of the current situation 

crisis and to activate the early warning system to develop immediate and future policies and 

procedures to avoid the risk of crises of all kinds and to plan policies that depend on 

economic forecast and develop discretionary policies with options A number of countries 

are involved in the process of declining and rising oil prices by a specialized economic 

committee, as well as moving towards a policy of economic diversification.                                                                                        

Key words: Corona Crisis, Oil Revenues, Rentier Economy, Economic Diversification 

 

 المقدمة

لى األونو األخيرة العديد من األزمات األقتصادية ، إذ كان تأثير تمك  شيد العالم منذ القرن التاسع عشر وا 
فية والمؤسسات والشركات المالية والشركات األخرى ، وأدت بالتالي إلى االزمات تأثيرًا مباشرًا في القطاعات المصر 

ــــإفالس الشركات وأنييارات في األسواق المالية العالمية ، إذ كانت أول وأبرز تمك األزمات أزم ــــة الكســـ بير عام ــــاد الكـــ
ـــ( واالزم 1997( وأزمة الدول االسيوية عام )  1982( وأزمة المديونية عام )  1932ـــ  1929)  ــــــة الماليـــــ ـــــة عـــ ام ـــ
 ( وكانت سبب تمك األزمات ىي المديونية وبسبب تعثر تسديد القروض والتي حممت الدول اعباًء كبيرة. 2008) 
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ومستمرة لحد االن ، أذ كان سببيا تفشي فايروس كورونا ،  2020وفي الوقت الحاضر ظيرت أزمة كورونا في عام 
 العالمي وحركة التجارة العالمية.والتي تسببت في أيقاف حركة األقتصاد 

وكان تأثير أزمة كورونا شاماًل لم يقتصر عمى دولة او أقميم أو قارة  كما في االزمات السابقة بل كان تأثيرىا عالميًا لم 
تستثني أية دولة ، إذ تنبع أىمية البحث من التعرف عمى تمك االزمات من حيث المفيوم والمراحل واالنواع ، وانعكاسات 
تأثير أزمة كورونا عمى العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص كونو أحد الدول المصدرة لمنفط إذ تسببت األزمة في 
خفض أسعار النفط العالمية بشكل كبير، وتناول الحمول والمقترحات التي تمكن العراق من مواجية والحد من تداعيات 

 تمك األزمات.
 

رونا بتعطيل شبو كمي لعجمة األقتصاد العالمي ، مما ادى إلى انحسار الطمب تسببت مشكمة أزمة كو   -:البحث مشكمة
عمى النفط بشكل كبير ، أذ أثر ذلك في أيرادات الدول ومنيا العراق بسبب أعتماد أقتصادىا بشكل شبو كامل عمى 

التي تأثر مباشرًة بأسعار تصدير النفط واأليرادات المتاتية منو ، األمر الذي يضع العراق في محور األزمات الدولية 
 النفط ، فأن أي أنخفاض بأسعار النفط يدخمو بأزمة مالية كبيرة. 

 
تكمن أىمية البحث في الوقوف عمى التداعيات والمشاكل األقتصادية والمالية الخاصة باألزمات سواء  -:البحث أهمية

أزمة كورونا التي أمتدت إلى االن لمدة أكثر من كانت محمية أو عالمية وتأثيراتيا عمى األقتصاد العراقي ، وال سيما 
ستة أشير وقد تطول ألكثر من ذلك وحتى لو أنتيت األزمة فأن ما يتبعيا من مخاطر وأعباء وكساد أقتصادي أذ 

 تحتاج الدول لمدة ثالثة ألى خمسة سنوات ألمكانية الوصول ألى مرحمة التعافي واألستقرار االقتصادي.
 

ل ألى رؤية ىادفة لمعالجة وضع األقتصاد العراقي خالل مرحمة كورونا التي تركز عمى تنمية التوص -:البحث هدف
القطاعات المحمية الصناعية والزراعية وخفض مستويات البطالة وزيادة الصادرت الغير نفطية من أجل خفض المخاطر 

 والتوجو نحو ألى األقتصاد الال ريعي.واألزمات التي يواجييا األقتصاد العراقي ، و التحول من األقتصاد الريعي 
وجود تأثير سمبي ألزمة كورونا عمى االقتصاد العراقي من خالل انخفاض األيرادات النفطية لعام   -:البحث فرضية
0202 . 

 
وانعكاسات كورونا عمى االقتصاد العراقي إذ يتكون من مبحثين  تناول البحث أدارة األزمات األقتصادية -:البحث هيكمية

المبحث االول االطار النظري والمبحث الثاني االطار العممي و بعض األستنتاجات والتوصيات والمصادر والمراجع 
 التي أعتمد عمييا الباحث. 
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 .0202النفطية في العراق لعام  تأثير أزمة كورونا عمى األيرادات  -:البحث عينة 
 

 مفهوم وأدارة األزمات األقتصادية العالمية -, المبحث االول : 1
 _مفهوم االزمة األقتصادية  1,  1

 krinoمن الكممة اإلغريقية  crisisيعوُد أصل كممة أزمة بالمغة االنكميزية إلى العصور القديمة، حيث اشتقت كممة 
بمعنى لتُقرر، وجاءت في المغة الصينية ىي فعل ييدف  kip vewو الميم، ومن الكممة اليونانية والتي تعنى القرار الحاسم أ

الى توقف او انقطاع نشاط من االنشطة وزعزعة استقرار بعض االوضاع بيدف احداث شيء من التغيير في ذلك النشاط 
وىي عبارة عن كممتين  wetglة ، إذ ينطقونو لصالح مدبره، والحقيقة فقد برعت المغة الصينية في وضع اصطالح في االزم

االولى تدل عمى الخطر اما االخرى فيي تدل عمى الفرصة التي يمكن استثمارىا، وتكمن براعة القيادة في تصورامكانية تحويل 
يجاد االزمات وما تحممو من مخاطر الى فرصة الطالق القدرات االبداعية التي تستثمر االزمة العادة صياغة الظروف وا

 الحمول السديدة.
ىذا في المغة أما في الممارسة فأول ما ورد اصطالح األزمة كان في عمم الطب اإلغريقي، إذ كانت ُتعبر أو تدل عمى 
المحظات المصيرية من تطور المرض، وبالتالي يتوقف عمييا شفاء المريض أو موتو. ومع تطور العصور أخد اصطالح 

 باحثين.بالتداول من قبل العديد من ال
و قد عرفت في العموم االجتماعية بمعنى الفوضى، فيي تشير إلى حاالت الفوضى التي تعاني منيا الناس و الحكومات و 
الدول، و بمعنى أكثر دقة تعنى الوضع غير المستقر الذي يحدث فجأة و يكسر العمميات الروتينية في كل نظام. )) النجار ، 

 ((88:ص0229
ة في األزمة ىي حالة أو المشكمة التي تأخذ بأبعاد النظام السياسي و تستدعي إيجاد قرار لمواجية التحدي ومن الناحية السياسي

الذي تمثمو ، واألزمة عمى أنيا: عنصر المفاجئة الذي يحدث بشكل مفاجئ لم ُيتوقع من قبل صانع القرار الذي ُييدد أحد 
قت لمتفكير والتخطيط واالستجابة من أجل تغيير النتيجة المحتممة.)) أبو األىداف الرئيسة لموحدة السياسية، بحيث يحد من الو 

 ((3:ص0289غزالو ، 
انقطاع في مسار النمو االقتصادي حتى انخفاض اإلنتاج ، أو ىي تزايد “أما من الناحية االقتصادية فاألزمة تدل عمى: 

عمى النظام ككل سواء كان ذلك النظام مالي او سياسي أو  والتراكم لألحداث متوقعة التي يعود تأثيرىا عمى جزء من النظام أو
أجتماعي ، و عميو يمكننا القول بأن األزمة ىي عبارة عن موقف حرج يحدث فجأة و يفرض عمى صانع القرار اتخاذ قرار 

 ((0:ص0282حاسم يمثل لو فرصة لمنجاح أو الفشل. )) طالبي ، 
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تعريف األزمة األقتصادية بأنيا التدىور واألنييار المفاجئ الذي يصيب أقتصاد  وأنطالقًا من التعريفات السابقة الذكر يمكن

دولة أو عدة دول في نفس الوقت ، بسبب سوء ادارة السياسات األقتصادية والمالية المتبعة من قبل الدول مما يؤدي إلى تحمل 
نخفاض أسعار أسيم الشرك نخفاض قيمة العممة تمك الدول اثارًا سمبية تتمثل بالخسائر مالية وا  ات مع تدىور األسواق المالية وا 

 وارتفاع مستوى البطالة وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة القروض المتعثرة وانييار الجياز المصرفي.
 
 تصنيف األزمات األقتصادية 0, 1

ة فقد صنف األقتصاديون يمكن تصنيف األزمات األقتصادية من خالل وضعية نشاط اقتصادي معين خالل مدة زمنية معين
 ((6:ص0282)) طالبي ،  -األزمات األقتصادية ألى:

األزمات االنتاجية وىي األزمات التي تمس العممية االنتاجية الناجمة عن عدم توفر السيولة أو ارتفاع تكاليف االنتاج  (8
 ية والنفطية.أو إنخفاض في أسعار المنتجات ، إذ تكمن ىذه األزمات في القطاعات الزراعية والصناع

األزمات المختمطة ىي أزمات مترابطة ما بين أزمة العصر القديم واألزمات الحديثة المتمثمة في أزمات المحاصيل  (0
 الزراعية مع عوامل أزمة األسواق المالية وأنييار البورصات فأن العامل المشترك بينيا ىو أرتفاع األسعار.

األزمات الدورية وىي األزمات العامة لفائض األنتاج تشمل الجوانب الرئيسة لعممية تكرار األنتاج وىذا يعني أن  (3
 اليزات التي تتولد عنيا تكون أكثر عمقًا وشدة.

وتناقضات  األزمات الوسطية وىي أزمات محمية جزئية تكون أقل أتساعًا وعمقًا من األزمات الدورية  نتيجة إختالالت (4
 جزئية في عممية تكرار األنتاج الرأسمالي.

األزمات الييكمية وىي أزمات عالمية تضرب مجاالت أو قطاعات معينة وكبيرة من األقتصاد العالمي ، وتتمثل في  (5
 أزمة مواد الخام وأزمة الطاقة وأزمة المواد الغذائية.

نخفاض أسعار أسيم الشركات أو ارتفاع نسبة األزمات المالية وىي التدىور واالنييار المفاجئ في االس (6 واق المالية وا 
الديون العقارية مما تؤدي ألى انييار المؤسسات المصرفية والمالية وافالس الشركات وبالتالي انييار أقتصادي 

 .((76:ص0228مفاجئ. )) الوكيل ، 
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 مراحل األزمة األقتصادية 3,  1
 ((02:ص0284)) داودي ،  -تي:تمر األزمة األقتصادية بمراحل متمثمة باال

مرحمة األتساع ىي المرحمة التي تسبق األزمة ، إذ تتميز بارتفاع مستوى االنتاج واألسعار مما يساعد عمى التقميص  (8
 من مستويات البطالة.

 مرحمة األنكماش تعبر عن وجود فجوه انكماشية في النشاط األقتصادي مصحوبًا بأنخفاض األسعار واألنتاج والبطالة (0
 وتسمى مرحمة األزمة.

مرحمة الركود وتسمى بمرحمة الكساد إذ يستمر مستوى األنتاج باألنخفاض يرافقة عدم توازن المخزون السمعي فضاًل  (3
 عن إنخفاض األسعار ألى حالة الجمود وأرتفاع مستوى البطالة.

تدريجية ويعود الى ما كان عميو  مرحمة األنتعاش ىي المرحمة التي يعود فييا النشاط االقتصادي باألنفتاح وبصورة (4
 قبل األزمة مصحوبًا بمرونة ممحوظة في مستويات األنتاج واألسعار والبطالة.

 أدارة األزمة األقتصادية وعوامل النجاح 4, 1
 ـ إدارة األزمة األقتصادية. 1,  4,  1

والتعرف  باألزماتلتخطيط والتدريب في ضوء المفاىيم السابقة يمكن القول بان ادارة االزمة عممية ىادفة تقوم عمى ا
عمى اسبابيا الداخمية والخارجية، وتحديد االطراف الفاعمة والمؤثرة فييا، واستخدام كل االمكانيات والوسائل المتاحة 

 لموقاية منيا او مواجيتيا بنجاح بما يحقق االستقرار ويتجنب
التيديدات والمخاطر ، وبطبيعة الحال تختمف عممية ادارة االزمة من دولة إلخرى وعمى وفق طبيعة األزمة وشدتيا ذلك  

من حيث تقدميا التكنولوجي وعدد سكانيا ومن حيث حجم صادراتيا مقارنًة بوارداتيا و موقعيا الجغرافي لمسوق والتجارة 
 العالمية.

 ((362:ص0288)) جميل ،  -ادية:السمات االدارية لألزمة األقتص
دور االحتياطيات في التدخل الحكومي الفاعل: متمثل في استعمال االحتياطيات القومية في كل أو معظم االزمات   (1

المالية في الدول المتقدمة والنامية إذ أنيا تمنح الحكومة القدرة عمى التدخل في الوقت المناسب كأستجابة فورية ألي 
رض ليا الدولة وكان ليذه السمة اىمية كبيرة في ازمة شرق اسيا فقد بمغت احتياطيات أسيا ) اتحاد صدمة أو ىزة تتع

 م.8997عام  مميار دوالر في 522يا ( مايقارب مجموع الدول شرق أس
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قميم أو قاره وقف العدوى المالية: السمة المتمثمة بعممية انتقال  االزمة المالية من دولة أو أقميم أو قارة  إلى دولة أو ا (2
أخرى  بسبب عدم القدرة غير المتوقعة  من قبل الحكومات في الدول النامية عمى أحتواء أزماتيا  كما حصل في 

( إلى 3مابين ) أصابات الدول بمدد زمنية تراوحت ازمة دول أسيا  ادى إلى انتقال العدوى تدريجيًا وبيدوء وقد تباينت
 ( أشير. 6)

تدفقات األستثمار والتجارة العالمية: تتمثل ىذه السمة بأدارة فاعمة ألسعار الصرف وأسعار حماية األسواق المالية و  (3
الفائدة وكذلك ادارة أسواق تبادل العمالت إذ تكمن في حماية األسواق المالية وتدفقات األستثمار والتجارة االقميمية من 

 جل المتوسط والطويل.التمزق التي ليا تأثير مباشر والميم عمى الناتج بأكممة في األ
التوعي عن التنافس في خفض العمالت: أي عمى الدول االبتعاد عن التنافس في خفض عمالتيا لما لو من اثار  (4

ر ـــــمدمرة من أبرزىا خمل في التوازن وعدم االستقرار في الحسابين الجاري ورأس المال لميزان المدفوعات وأيضًا تأث
 ((84:ص0280ية. )) عميوة ، ـــة والمصرفــــــات الماليـــــاألقتراض لممؤسسراض و ـــــات األقــــــعممي

ومن خالل ىذه السمات يتضح ان المعيار المركب ىو االكثر مالءمة لمتعامل مع االزمات سواء في مرحمة التخطيط 
ر في المجتمع ككل، فقد تحدث لموقاية من االزمة او مرحمة احتواء أضرارىا، فاالزمة ايًا كانت طبيعتيا ومجاالتيا تؤث

ازمة في قرية بعيدة لكنيا تؤثر في المجتمع ككل، كذلك فان االزمة المالية مثال ال تؤثر في النظام االقتصادي فقط، بل 
تؤثر في المجتمع ككل، وبالتالي ينبغي التعامل مع أية ازمة اعالميا من منظور مجتمعي شامل، وثمة اتفاق بين 

عمى ىذا المنظور الذي عكس نفسو في تركيب فريق ادارة األزمة إذ يتكون من خبراء ومتخصصين  الخبراء والباحثين
 من المجاالت كافة  ذات العالقة باالزمة.

 عوامل النجاح في إدارة األزمة 0.  4.  1
تشمل كل  يتوسع بعض الباحثين في رصد وتحميل العوامل التي تضمن االدارة الفعالة والناجحة لالزمات، حتى انيا

العوامل واالجراءات الالزمة لنجاح أدارة أية أزمة في مجاالت الحياة المختمفة، لكن الرصد العممي الدقيق لعوامل النجاح 
في ادارة االزمة ينبغي ان يركز عمى أبرز العوامل ذات الصمة المباشرة بموقف االزمة وبالمراحل المختمفة لتطورىا، في 

 (449:ص0284)الجنابي ،  -امل األتية:ىذا االطار نركز عمى العو 
ادراك اىمية الوقت: ان عنصر الوقت احد أبرز المتغيرات الحاكمة في ادارة االزمات، فالوقت ىو العنصر الوحيد   (8

الذي تشكل ندرتو خطرا بالغا عمى ادراك االزمة، وعمى عممية التعامل معيا اذ ان عامل السرعة مطموب الستيعاب 
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في البدائل واتخاذ القرارات المناسبة، والسرعة في تحريك فريق ادارة االزمات وقيام بالعمميات الواجبة االزمة والتفكير 
 الحتواء االضرار او الحد منيا واستعادة النشاط األقتصادي.

انشاء قاعدة شاممة ودقيقة من المعمومات والبيانات الخاصة بكافة انشطة الحكومة سواء السياسية واألقتصادية   (0
األجتماعية ، وبكافة االزمات والمخاطر التي قد يتعرض ليا المجتمع أو الدول وآثار وتداعيات ذلك في مجمل و 

 أنشطتيا، ومواقف لالطراف المختمفة من كل ازمة او خطر محتمل.
كم تعريفيا تعني تمثل المعمومات المدخل الطبيعي لعممية اتخاذ القرار في مراحل االزمة المختمفة، واالشكالية ان االزمة بح

الغموض ونقص في المعمومات ، إذ ان وجود قاعدة اساسية لمبيانات والمعمومات تتسم بالدقة والتصنيف الدقيق وسيولة 
 االستدعاء قد يساعد كثيرا في وضع اسس قوية لطرح البدائل واالختيار بينيا.

توافر نظم انذار مبكر تتسم بالكفاءة والدقة والقدرة عمى رصد عالمات الخطر وتفسيرىا وتوصيل ىذه االشارات الى   (3
متخذي القرار، ويمكن تعريف نظم االنذار المبكر بانيا ادوات تعطي عالمات مسبقة الحتمالية حدوث خمل ما يمكن 

ــولو إلمن خالليا التعرف عمى ابعاد موقف ما قبل تدىوره وتح ة ــــى المنظمــــر عمـــــدرًا  لمخطـــــل مصــــة تمثـــــى ازمـ
 م االنذار المبكر وتقييم ادائيا بشكل دوري.ـــــــة نظـــــمية نظام االنذار فان ىناك اجراءات لقياس فاعميــــرا الىـــــونظ
((8:22 BM 12/4/2020 annabaa.org/arabic/economicarticles )) 

االستعداد الدائم لمواجية االزمات: تعني تطوير القدرات العممية لمنع حدوث االزمات ومواجيتيا في حالة وقوعيا،  (4
ة االزمات، وقد سبقت ومراجعة اجراءات الوقاية، ووضع الخطط وتدريب االفراد عمى االدوار المختمفة ليم اثناء مواجي

االشارة الى عممية تدريب فريق ادارة االزمات، لكن عممية التدريب قد تشتمل في بعض األنشطة أو القطاعات  ذات 
 الطبيعة الخاصة في الدولة.

القدرة عمى حشد وتعبئة الموارد المتاحة، مع تعظيم الشعور المشترك بين أعضاء المجتمع بالمخاطر التي تطرحيا   (5
مة، وبالتالي شحذ واستنفار الطاقات من أجل مواجية االزمة والحفاظ عمى الحياة وتجدر االشارة إلى ان التحديات االز 

الخارجية التي تواجو المنظمات أو المجتمعات قد تؤدي دورًا كبيرًا في توحيد فئات المجتمع وبمورة ىوية واحدة لو في 
 مواجية التيديد الخارجي.

لكفاءة والفاعمية: لقد اثبتت دراسات وبحوث االزمة والدروس المستفادة من ادارة ازمات وكوارث نظام اتصال يتسم با  (6
عديدة ان اتصاالت االزمة تؤدي دورًا بارزًا في سرعة وتدفق المعمومات واآلراء داخل الدولة وبين الدولة والعالم 

تعبئة الموارد وشحذ طاقات أفراد المنظمة، الخارجي، وبقدر سرعة ووفرة المعمومات بقدر نجاح االدارة في حشد و 

https://annabaa.org/arabic/economicarticles/22475
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ومواجية الشائعات، وكسب الجماىير الخارجية التي تتعامل مع المنظمة، عالوة عمى كسب الرأي العام أو عمى األقل 
 ((07:ص0287تحييده. )) فايق ، 

 تصنيف وأنواع األزمات األقتصادية العالمية  5.  1
 -لى:تصنيف األزمات األقتصادية أ 1.  5. 1

أزمة العمالت أو النقد االجنبي ىي االزمات الناتجة عن عمميات المضاربة في العمالت من خالل احدى ىجمات  (8
المضاربة عمى عممة بمد ما  تتسبب في ىبوط حاد في قيمتيا مما يؤدي الى تأثير البنك المركزي سياسة الدفاع عن 

 األمر الذي يؤدي إلى أستنزاف أحتياطياتو.  العممة من خالل بيع حصص ضخمة من أحتياطياتو
األزمات المصرفية الناتجة عن األختالالت في النظام المصرفي المتمثمة في عدم قدرتو الوفاء بألتزاماتو أمام  (0

المودعين مما يصعب عمى السمطات النقدية من تقديم المساعدة لممصارف المتعثرة تقوم بتقديم الحماية لبقية 
ظ عمى الجياز المصرفي بما يضمن عدم أنيياره بشكل كامل ، مما يؤدي إلى ضعف ثقة الجميور المصارف لمحفا

 بالجياز المصرفي مما يؤدي ألى قيام الزبائن من سحب الودائع بشكل مفاجئ
أزمة الديون الخارجية ىي حالة عجز الدولة عن تسديد ديونيا الخارجية من خالل سوء استخدام تمك األموال ، أذ  (3

 (68:ص 0288م الدولة المقرضة بسياسة أيقاف منح القروض والعمل عمى تصفيتيا أو الديون القائمة. )غربي ، تقو 

 2020لغاية  1929أبرز األزمات األقتصادية العالمية ما بين عام  0.  5.  1
ي التي تسببت تعرض األقتصاد العالمي لمجموعة من األزمات التي كانت ليا األثر الكبير عمى األقتصاد العالم 

 -بأزمات عدة ، ونعرض أىميا كما يمي:
( ىي أزمة الكساد العظيم إذ كان أكبر المتضررين الواليات المتحدة األمريكية فقد بدأت 1932ــ  1929أزمة )  (8

( مميون سيم في بورصة نيويورك لكن ال يوجد مشترين وأنتشر الخوف  13بعد طرح )  24/10/1929األزمة في 
ين والتسارع ألى البورصة لبيع ما لدييم من أسيم مما أدى  إلى تدني أسعار األسيم ، وبعد مرور شير بين المستثمر 

مميار دوالر مما ادى إلى قيام عشرات الشركات باألعالن عن افالسيا وأغمقت  9 30أنيارت البورصة بخسارة ) 
األزمة في حينيا إلى األسواق العالمية وال سيما  العديد من المصانع وتوقف االنتاج وارتفع مستوى البطالة ، إذ أنتقمت

 ((86:ص0287في المانيا وفرنسا وأنكمترا. )) السعدي ، 
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( ىي أزمة ناتجة عن عممية تعثر دول أمريكا الجنوبية عن تسديد القروض والتي شممت  1982أزمة المديونية )  (0
 السات كبيرة لكثير من البنوك.مما أدى ألى حدوث أف 1982المكسيك واألرجنتين و الشيمي في سنة 

( ىي أزمة البنوك االمريكية الخاصة باألدخار والقروض الناتجة عن التوسع في األقراض العقاري  1985أزمة )  (3
والدخول في منافسة مع المصارف التجارية من أجل جذب عدد أكبر من الزبائن المقترضين مما أدى إلى تعثر 

 رفع أسعار الفائدة المدينة. tqghW ukارية السدادمن جانب أصحاب القروض العق
( ىي من أبرز االزمات العالمية التي حدثت في الواليات المتحدة األمريكية  التي تتحدث عن أنييار  1987أزمة )  (4

( مميار دوالر وأنتقل تأثير ىذه  500أسعار األسيم في بورصة وول ستريت في نيويورك أذ بمغ مجموع الخسائر ) 
يًا خاصة في بورصة لندن وبورصة طوكيو وكانت ىذه االزمة اقل شدة من ازمة الكساد العظيم إذ أستمرت األزمة دول

 ((827:ص0284سنة واحدة. )) داودي ، 
، إذ عممت المكسيك عمى تبني برنامج تحفيز  1982( تعد األزمة الكارثية واألشد من أزمة المديونية  1994أزمة )  (5

 رتيا ونظاميا المالي فضاًل عن أزالة القيود عمىالنمو والخصخصة وتحرير تجا
( مميار دوالر وأرتفاع  20التدفقات النقدية لألستثمار األجنبي مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بمقدار )  

بسبب عدم قدرة المقترضين عمى سداد ديونيم وتذبذب  % ( من الناتج المحمي األجمالي15الديون المعدومة بنسبة ) 
أسعار األسيم وانخفاض أسعار الفائدة مما جعل المكسيك أسوأ الدول في األستثمار.   )) مصطفى ، 

 (( 834:ص0284
( ىي أزمة مالية شممت الدول األسيوية في جنوب شرق أسيا ، وكان من أبرز أسباب ىذه االزمة  1997أزمة )  (6

ية ، أذ ـــــــــلكبير الذي وصف بالمعجزة االسيوية وأستطاعت ان تحقق اندماجًا كبيرًا في األقتصاديات العالمالتنامي ا
 ة ــــــــ( بميون دوالر في سن 202ات الدول األسيوية ) ـــــــــت التزامـــــبمغ
لديون لتايمند وكوريا ، إذ % ( من ىذه ا72( بميون دوالر وكانت نسبة )  248( وأزدادت حتى بمغت )  1996) 

عممت الحكومة التايمندية في تعويم عممتيا مما أدى إلى انييار سعر العممة التايمندية وعجز الحكومة عن دعم العممة 
بسبب المضاربات القوية التي تعرضت ليا ، إذ انتقمت ىذه االزمة لتشمل دول جنوب أسيا مثل ماليزيا وكوريا 

 وسيا.الجنوبية والفمبين وأندن
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( ىي أزمة العممة التي ضربت روسيا كانت نتيجة التداخل الكبير في السياسة واألقتصاد فضال عن  1999ازمة )  (7
ارتفاع كمفة طبع العممة الروسية وفرض بعض األجراءات الرقابية عمى العممة وتدفقاتيا الرأسمالية مما كان لو االثر 

التوازن في المركز المالي لمحكومة الروسية أدى إلى مشاكل في الكبير في قيمة العممة ،  فضاًل عن ذلك عدم 
عمميات األنفاق الحكومي ، مما قاد إلى أزمة مالية كان وقعيا صاعقًا عمى األقتصاد والمجتمع الروسي. )) جميل ، 

 ((55:ص0288
لواليات المتحدة ودول أوربا ( التي ضربت دول األقتصاديات الرأسمالية والتي شممت ا 2008األزمة المالية العالمية )  (8

 الغربية واليابان والعديد من الدول التي ليا عالقة بأقتصاديات تمك الدول.
 

 من أبرز العوامل التي أدت ألى ظهور االزمة هي ما يأتي
  العامل االول ىو منح القروض العقارية أو السكنية من قبل البنوك لمزبائن دون اآلخذ بعين االعتبار التحميل

المالي في تسديد تمك القروض ، وعدم مراعات التوازن بين توفير السيولة ومنح القروض، مما أدى إلى 
ثر المقترضين في سداد التزاماتيم مواجيتيا لمشكمة عدم القدرة عمى تمبية طمبات المودعين فضاًل عن تع

% ( 60األمر الذي أدى ألى أفالس بعض البنوك ، وكان عمى تمك البنوك منح القروض نسبة التتجاوز ) 
 من السيولة المتوفرة لتمكنيا من تمبية طمبات المودعين وزيادة ثقتيم بالبنوك.

 أمين ، إذ عممت البنوك إلى تحويل ضمانات أما العامل الثاني فكان تأثيره في األسواق المالية وشركات الت
القروض التي منحتيا إلى سندات أستثمارية بيعت في األسواق المالية وقام المستثمرون الذين أشتروا 
السندات بتأمينيا لدى شركات التأمين لتجنب عنصر المخاطرة ، إذ حال األمر إلى عدم أمكانية المقترضين 

جعل تمك البنوك تبيع تمك العقارات لما تواجيو من أزمة مالية لكنيا لم تجد  من سداد التزاماتيم األمر الذي
مشترين ليا، مما ادى إلى أنييار أسعار العقارات وبالتالي قيام حاممي تمك السندات إلى التعويض عن 

 ((803:ص0284خسارتيم من شركات التأمين مما أدى إلى أنييار تمك الشركات. )) داودي، 
( ىي األزمة األقتصادية الصحية المركبة الراىنة  التي ضربت أقتصاد وتجارة دول العالم باكممو ، إذ  2020أزمة )  (9

كانت ىذه االزمة  وليدة تفشي فايروس كورونا المستجد في العالم ، فقد عممت الدول عمى  فرض قيود في عمميات 
ة البحرية  مما أدى إلى خفض عمميات التنقل لحركة الناس والبضائع وخفض رحالت الخطوط الجوية والمالح

 االستيراد والتصدير وعاد سمبًا عمى توقف عجمة األقتصاد العالمي.
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و تعد ىذه األزمة أشد من سابقاتيا من األزمات العالمية أستنادًا ألى تصريح صندوق النقد الدولي بأن ىذه األزمة 
 و بأزمة الكساد الكبير.( ترليون دوالر وأنيا أشب 9حممت العالم بخسائر تقدر ب ) 

لقد كانت ليذه االزمة الراىنة اثارًا سمبية  في األسواق المالية الدولية تمثمت بانخفاض أسعار أسيم الشركات العالمية 
ما عدا شركات االدوية والمستمزمات الصحية التي شيدت أرتفاعًا كبيرًا في اسعار أسيميا في ظل تفشي فايروس 

بية كانت من نصيب المستثمرين الجدد في شراء أسيم تمك الشركات  بأسعار منخفظة وفي ظل كورونا ، واثارًا أيجا
ديد ــــاض الشــــًة لألنخفـــــــفط نتيجــــا النــــــــة والسيمـــــواق الطاقـــــفقد أمتد أثرىا ألس 2020الظروف الراىنو ألزمة عام 

 ى الطمب مع أرتفاع االمدادات. ـــــعم
 ((6:ص0202د ، )) فع

 
 . المبحث الثاني _ تأثير أزمة كورونا عمى االقتصاد العراقي 0

 نبذه عن األقتصاد العراقي 1,  0
مر االقتصاد العراقي بمراحل عدة تمثمت بمرحمة القطاع الزراعي في الثالثينيات وفي الخمسينيات دخول قطاع النفط ، 

كانت المرحمة الذىبية في انتعاش وازدىاراألقتصاد العراقي من خالل التوسع في  1979ولغاية  1960وفي المدة 
( مميون  972القطاعات الصناعية والزراعية واألكتفاء الذاتي وأنخفاض مستوى البطالة ، وأرتفاع إنتاج النفط من ) 

 . 1979( مميون برميل في عام  477 3إلى )  1960برميل كمتوسط عام 
ات والتسعينيات تعرض األقتصاد العراقي النييار كبير بسبب الحروب التي أستنزفت قطاعات متعددة وفي الثمانيني 

منيا الصناعة والزراعة وأنخفاض قيمة العممة وتدمير البنى التحتية والحصار الذي فرض عميو وأنخفاض مستويات 
كان العراق يعتمد  2002ولغاية  1991وخالل المدة من  1991( مميون برميل عام  282أنتاج النفط حتى أصبح ) 

( مميون برميل  378 عمى تصدير النفط بكمية محددة لتمبيت برنامج النفط مقابل الغذاء وأرتفع أنتاج النفط ليبمغ ) 
، ومن ىذه المرحمة أصبح العراق ذو أقتصاد ريعي معتمدًا عمى أنتاج وتصديرالنفط و بمغ أنتاج  2002كمتوسط عام 

. 2022نيسان  وىذا اإلنتاج يمثل أعمى نقطة إنتاج في تاريخ العراق. 2018( مميون برميل عام  410 4النفط ) 
www.somooil.gov.iq/news/24 4:0030/4/2020  

 أثر أزمة كورونا العالمية وأنعكاساتها عمى األقتصاد العراقي 0,  0
، بدأ فايروس كورونا يؤثر بشكل مباشر وسمبي في الطمب عمى الطاقة والنفط الخام 2019منذ أواخر عام 

كأبرز مصادرىا في واحدة من أبرز الدول المشترية لمنفط الخام وىي الصين حين بدأ فرض حظر التجوال الذي نتج 
 دواًل عده.عنو تراجعًا كبيرًا جدًا بقطاعات النقل والسياحة والصناعة وتبعة 

http://www.somooil.gov.iq/news/24%204:00
http://www.somooil.gov.iq/news/24%204:00
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بدء ارتفاع مستويات الخزين من المنتجات النفطية وانخفاض معدالت  وقد أسفر ذلك عمى المستوى العالمي  
تشغيل المصافي تدريجيًا ما أدى إلى تراجع ممحوظ بأسعار النفط الخام بات يؤثر في العائدات المالية لمدول المنتجة 

ر الدول المنطوية تحت إطار اتفاق التعاون لالتفاق عمى عقد اجتماع والمصدرة لمنفط الخام ومنيا العراق، ما اضط
 طارئ مطمع آذار من العام الحالي لتخفيض إنتاج الدول.

لذا فأن عدم التوصل الى اتفاق بسبب االختالف بين روسيا والسعودية بشأن حجم األنخفاض في اإلنتاج وما  
عرض أدى إلى تراجع كبير في اسعار النفط خالل شير آذار ومطمع تبعو من نشوب حرب األسعار النفطية وزيادة في ال

وكان تدىور األسعار مستمرًا ووصل الى حدود حرجة تساوي أو تقل عن كمف إنتاج برميل   0202شير نيسان / 
ئة في الكثير من الدول المنتجة لمنفط وتؤثر الى درجة كبيرة في اقتصاديات دول كمف إنتاج النفط فييا واط النفط 

 (9) فعد ، مصدر السابق :ص كالعراق والكويت والسعودية وروسيا.
عالن عدد من الدول أنيا ستزيد من إنتاجيا بعد انتياء االتفاق في )  وبعد فشل االتفاق عمى تخفيض اإلنتاج وا 

شير آذار ( دوالرًا لمبرميل خالل األسبوع الثاني من 35، ىبط سعر النفط الى حدود ) 0202( آذار من العام  31
( دوالر لمبرميل الواحد 55( دوالرًا لمبرميل ، إذ كان سعر النفط )23الماضي ليستمر االنخفاض حتى وصل الى حدود )

( مميون برميل خالل 420 3( مميون برميل إضافي ليسجل)87في شيري شباط وارتفع الخزين النفطي العالمي بمقدار )
( مميون برميل خالل مطمع شير نيسان 40ارتفاع إضافي مقداره )( مميون برميل ب461 3شير آذار ثم ليسجل )

( مميون 332 3( مميون برميل ليسجل )45الماضي ، إذ بدأ الخزين النفطي العالمي في شير شباط باالرتفاع بمقدار )
 (026: ص 0202برميل. ) أحمد ، 

يتمثل بيبوط األسعار الى مستويات تقل وبالتالي أصبحت الدول المنتجة لمنفط ومنيا العراق أمام خطر أكبر 
( دوالرات لمبرميل ويكون العائد سالبًا كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية ، بسبب أستمرار تراجع الطمب 10عن )

 من دون تخفيض المعروض.
ىي %( و  22.8وتم أتفاق دول اوبك والدول خارج اوبك عمى تخفيض مجموع أنتاج النفط العالمي  بنسبة )

نسبة تخفيض تسري عمى الجميع بالتساوي ويكون ىذا المستوى من التخفيض نافذًا لشيري آيار وحزيران القادمين فقط 
، وبالتالي تم اقرار التخفيض باإلجماع عمى ثالث مراحل  2020%( لمنصف الثاني من عام 18ثم تخفض النسبة الى )

 كما يأتي:
 .0202شيري آيار وحزيران من عام ( مميون برميل يوميًا تخفيض خالل 7.9)  (8
 .0202( مميون برميل يوميًا تخفيض خالل األشير من تموز ولنياية كانون األول من العام 7.7) (0
. 2022ولنياية نيسان  2021( مميون برميل يوميًا تخفيض خالل األشير من كانون الثاني 8.5) (3

www.somooil.gov.iq/news/24 4:0030/4/2020   

http://www.somooil.gov.iq/news/24%204:00
http://www.somooil.gov.iq/news/24%204:00
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 أهمية النفط  في األقتصاد العراقي 3.  0

تتبين أىمية النفط بالنسبة لألقتصاد العراقي من حيث حجم الصادرات ونسبة الواردات العالمية النفطية من الواردات 
 -ة الصادرات النفطية من حجم التجارة الدولية بالنسبة لمعراق ونالحظ أىمية النفط من خالل ما يأتي:العامة ونسب

(  2019( مميار برميل عام ) 147عمى مستوى االحتياطي، فالعراق يمتمك احتياطي نفطي ىائل ُيقدر بـ )  (8
يران. جعمو يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويال والسعودية وكندا   وا 

% ( من اإليرادات العامة في حين لم 89عمى مستوى المالية العامة نالحظ نسبة مساىمة اإليرادات النفطية )  (0
التحويمية والرسوم  واإليرادات% ( والمتمثمة بالضرائب السمعية 10تشكل اإليرادات األخرى بمجموعيا ) 
 وغيرىا.                              

% ( من الناتج 63 عمى مستوى حجم التجارة الخارجية بشقييا، الصادرات واالستيرادات تشكل ما نسبتو)  (3
( ىذا من جانب حجم التجارة الخارجية في االقتصاد ومن جانب آخر نجد إن  2018المحمي اإلجمالي عام ) 

 % ( من قيمة أجمالي حجم الصادرات .99الصادرات النفطية  تشكل ما نسبتو ) 
                            download 10:00-/asb.opec.org/index.php/dataam 13/4/2020   

 الصادرات العراقية( أجمالي عوائد  1جدول ) 

 السنة
 أجمالي الصادرات
 ) مميون دوالر (

صادرات النفط 
 ومنتجاتةالخام 

 ) مميون دوالر (

 الصادرات االخرى
 ) مميون دوالر (

نسبة صادرات 
النفط  من أجمالي 

 الصادرات
2013 90 586 90 370 215 0.9976 
2014 85 369 85 186 182 0.9978 
2015 51 337 51 146 191 0.9962 
2016 41 298 41 208 90 0.9978 
2017 57 559 57 343 215 0.9962 
2018 86 359 86 234 125 0.9985 
2019 81 585 81 100 485 0.994 

https://asb.opec.org/index.php/data-download%208:00
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( الصادرة من البنك المركزي العراقي ــ  2019ــ  2013عمى النشرات السنوية لممدة )  باالعتمادأعداد الباحث  -المصدر :
 واألبحاث ــ ميزان المدفوعات. اإلحصاءدائرة 

 41مميون دوالر( إلى )  586 90( ان حجم ايرادات الصادرات العراقية قد أنخفضت من )  1يبين جدول ) 
ثم عادت باألرتفاع خالل السنوات الثالثة األخيرة حتى بمغت  2016ولغاية  2013مميون دوالر ( خالل السنوات  298
 2013م الصادرات خالل المدة من أجمالي حج 0.99مميون دوالر ( ، إذ بمغت الصادرات النفطية نسبة  585 81) 

ىذا ما يشكل خطرًا كبيرًا عمى حجم الواردات في حال أنخفاض أسعار النفط العالمية أو خفض حجم  2019ولغاية 
 تصدير النفط .

 

 31/3/2020لغاية  31/10/2019خالل لممدة أجمالي االيرادات النفطية (  2جدول ) 

) مميون /  الكمية الشير السنة
 برميل (

  سعر البرميل الواحد
 ) دوالر (

  المبمغ الكمي
 ) مميون دوالر (

2019 

 121 6 57.28 9 106 تشؤبن االول

 305 6 60.04 0 105 تشرين الثاني

 698 6 63.03 3 106 كانون االول

2020 

 163 6 60.14 5 102 كانون الثاني

 842 4 49.23 3 98 شباط

 962 2 28.18 1 105 اذار

 510 1 14.64 2 103 نيسان

 136 2 21.45 6 99 ايار

 871 2 33.98 5 84 حزيران

 491 3 40.76 7 85 تموز
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 842 3 43.38 5 80 اب

 173 3 40.47 4 78 ايمول

 457 3 38.77 2 89 تشرين األول

 أعداد الباحث باألعتماد عمى التقارير الشيرية  المنشورة عمى صفحة وزارة النفط العراقية. -المصدر :
$ (  63.03$ ( لمبرميل الواحد وحتى وصل إلى )  57.28( أرتفاعًا في أسعار النفط من )  2يبين جدول ) 
مميون   121 6األرتفاع مؤشرًا ايجابيًا في حجم األيرادات إذ ارتفعت من )وكان ىذا   2019في األشير األخيرة لسنة

فقد أنخفضت أسعار النفط حتى بمغت  2020مميون دوالر، أما في األشير الخمسة األولى لسنة  698 6دوالر( ولغاية 
مميون دوالر ( في  136 2$ (  لمبرميل الواحد مما كان مؤشرًا سمبيًا في خفض حجم األيرادات أذ بمغت ) 21.45)

شير ايار، مما يجعل العراق في مواجية عجز مالي تمثل في  ضعف أمكانية تغطية النفقات التشغيمية واألستثمارية 
 والسبب الرئيسي الذي حمل العراق عبأ كبيرًا من خالل أعتماده عمى مصدر واحد من األيرادات العامة وىو النفط.

( الصادرة من البنك المركزي العراقي ــ  2019ــ  2013عمى النشرات السنوية لممدة )  أعداد الباحث باألعتماد -المصدر :
 .صاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعاتدائرة األح

 
 
 
 

 
 
 

 التجارة الخارجية حجم نسبة ايرادات الصادرات النفطية من(  3جدول ) 

 السنة
الخارجية حجم التجارة  

 ) مميون دوالر (
 النفط الخام ومنتجاتو
 ) مميون دوالر (

التجارة حجم نسبة النفط من 
  الخارجية

2013 144 408 90 371 0.63 
2014 135 181 85 187 0.63 
2015 91 685 51 146 0.56 
2016 70 375 41 208 0.59 
2017 89 745 57 343 0.64 
2018 125 236 86 235 0.69 
2019 130 912 81 100 0.62 
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( نسبة ايرادات الصادرات النفطية من حجم التجارة الخارجية إذ كانت النسبة متباينة مابين الحد  3يوضح جدول ) 
( ، وىذا ما يبين ىيمنة الصادرات النفطية عمى  2019ــ  2013( خالل المدة )  0.69الحد األعمى ) ( و  0.56األدنى ) 

حجم التجارة الخارجية العراقية مقارنًة بالصادرات األخرى ، مما يؤثر سمبًا في ميزان المدفوعات كون الصادرات النفطية عرضًة 
 لمصدمات الخارجية.
( ونالحظ أن نسبة  2019 ــ  2013( الذي  يبن أجمالي األستيرادات إلى أجمالي الصادرات لممدة   )  4ومن خالل جدول ) 

 األستيرادات العراقية من الصادرات أرتفعت خالل السنوات الثالثة األولى من حد أدنى بمغ
ذا مؤشر سمبي يعبر عن وى 2019( في سنة  0.60( ومن ثم أنخفضت إذ بمغت )  0.79( إلى حد أعمى بمغ )  0.59)  

ضعف القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات األخرى المحمية في سد أحتياجات الطمب المحمي ، فضاًل عن أنخفاض 
األحتياطي لمعممة األجنبية كونيا تستيمك من خالل أرتفاع مستوى األستيرادات والتعامل التجاري بيا مما يؤدي إلى تدىور القوة 

 ة المحمية أمام العممة األجنبية ) الدوالر(.الشرائية لمعمم
 

 ( 4جدول ) 
 األستيرادات من الصادرات أقيام نسبة

 السنة
 أجمالي الصادرات
 ) مميون دوالر (

 أجمالي االستيرادات
 ) مميون دوالر (

نسبة االستيرادات من 
 الصادرات

2013 90 587 53 822 0.59 
2014 85 370 49 812 0.58 
2015 51 338 40 347 0.79 
2016 41 298 29 077 0.70 
2017 57 559 32 186 0.56 
2018 86 360 38 876 0.45 
2019 81 585 49 327 0.60 

الصادرة من البنك المركزي العراقي ــ دائرة  2019ــ  2013أعداد الباحث باألعتماد عمى النشرات السنوية لممدة  -المصدر :
 واألبحاث ــ ميزان المدفوعات. األحصاء

 
 



          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار             
مركس التدريب المالي والمحاسبي / قسم التدريب على أعمال البحوث والترجمت           تصدر عن وزارة الماليت /              

            

198 

 

 
 
 ح التوزيع القطاعي لحجم لألستيرادات حسب النسب لممدة  ــــــــــذي يوضــــــــال ( 1ل ) ـــــــــــــالل الشكــــــن خـــــــوم
 األخرى. ( وما ىي األستيرادات المتمثمة باألستيالكية والرأسمالية والنفطية واألستيرادات 2019ــ   2013) 

 ا
 (2019ــ  2013من اعداد الباحث باألعتماد عمى نشرات البنك المركزي لممدة )  -لمصدر :

 وفي الوقت الراىن خالل تفشي فايروس كورونا في العالم الذي تسبب في توقف التجارة العالمية وشل حركة األقتصاد
العالمي ، فقد أنعكس تأثير أزمة فايروس كورونا في وضع العراق لمواجية مخاطر انية ومستقبمية والمتمثمة في دخولو أزمة 

 أقتصادية والتي كان تأثيرىا مباشرًة في أنخفاض أسعار النفط أدى ألى حمول أزمة مالية .
( والذي يتمثل في ضعف القدرة  0202لعام ) ىذا يعني أنخفاض في حجم الواردات ومواجية عجز مالي في موازنة  

عمى تغطية النفقات التشغيمية والنفقات األستثمارية ، وأن انخفاض الواردات يعود باألثر عمى خفض حجم العممة األجنبية مما 
 يؤدي إلى تدىور أسعار الصرف وأنخفاض قيمة العممة المحمية.

صرف العممة االجنبية ) الدوالر ( مقابل العممة المحمية ) الدينار ( وبما أن العراق دولة أستيالكية فأن أرتفاع سعر 
 يشكل خظرًا في ارتفاع األسعار لمسمع والبضائع المستوردة مما يعود باالثر السمبي في  التدىور المعيشي لمشعب العراقي. 

 
 األستنتاجات

لقطاعات األنتاجية والقطاعات الخدمية األمر إن األقتصاد العراقي أستيالكي وليس أنتاجي ، يفتقر التنويع من حيث ا (8
الذي جعل العراق يعتمد عمى مصدر واحد من األيرادات وىو النفط ، مما أدى إلى دخول األقتصاد العراقي في 

 مخاطر األزمات المالية عند أي انخفاض كان في أسعار النفط العالمية التي تعود عميو  باألثر المباشر.

0.27 0.24 0.25 0.24 0.29 0.28 0.27 

0.63 0.66 0.67 0.67 0.63 0.66 0.62 

0.08 0.08 0.05 0.06 0.06 0.06 0.10 
0.02 0.02 0.03 0.04 0.01 0.00 0.01 

2013201420152016201720182019

توزيع األستيرادات حسب النسب (  1) شكل 

 لكل قطاع

 األخرى النفطية الرأسمالية األستهالكية
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امة لمعراق كانت نتيجًة ألنخفاض أسعار النفط العالمي ، وأتفاق دول أوبك الذي ألزم العراق انخفاض األيرادات الع (0
(  0.89بتخفيض أنتاجو لمنفط بمقدار مميون برميل ، أذ تبمغ نسبة أيرادات النفط العراقي من األيرادات العامة نسبة ) 

 .(0.99، وبمغت نسبة الصادرات النفطية من أجمالي حجم الصادرات نسبة ) 
انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطمب العالمي وانتشار فايروس كورونا وعدم استقرار الوضع السياسي بالبمد قد   (3

 ينذر بأزمة اقتصادية جديدة ويظل االقتصاد العراقي تحت رحمو سعر برميل النفط.
ج لمصناعة والزراعة المحمية فضاًل عن أرتفاع حجم األستيراد لمقطاعات الرأسمالية واألستيالكية مع أنخفاض األنتا (4

 ضعف إمكانية سد حجم الطمب المحمي وحمول الكساد األقتصادي حمل األقتصاد العراقي عبئًا كبيرًا. 
عدم تفعيل نظم األنذار المبكر لمسياسات الكمية والجزئية األقتصادية الذي ييدف الى وضع سياسات وأجراءات أنيو  (5

 مات المتسببة في خفض االيرادات العامة في العراق.ومستقبمية لتفادي خطر األز 

 
 التوصيات

وضع سياسات أقتصادية أنية ومستقبمية من أجل العمل عمى تحويل األقتصاد العراقي من أقتصاد ريعي ألى أقتصاد  (8
األيرادات متعدد من خالل تنويع مصادر األيرادات العامة المتمثمة بالثروات الطبيعية لمبمد وتقميل األعتماد عمى 

 النفطية ألمكانية مواجية المخاطر واألزمات المحمية والعالمية.
فرض ضرائب كمركية عمى السمع والبضائع المستوردة التي ليا بديل محمي من أجل رفع تكاليف المستورد مقارنًة  (0

محمية ، ووضع بالمنتوج المحمي ، فضاًل عن خفض ضريبة الدخل المفروضة عمى المشاريع الصناعية والزراعية ال
 أجراءات وقوانين صارمة خاصة باألدخال الكمركي من قبل المحاكم األقتصادية لمكافحة تيريب السمع والبضائع.

تفعيل نظام األنذار المبكر لوضع سياسات وأجراءات انيو ومستقبمية لتفادي خطر األزمات. ، فضاًل عن وضع  (3
لنفط من قبل لجنة أقتصادية مختصة لتفادي أو تقميل األزمات سياسات تقديرية في عممية أنخفاض وأرتفاع أسعار ا

 المالية المفاجئو.
توجيو األنفاق العام ألى القطاعات األقتصادية األنتاجية األكثر كفاءة والتي تسيم في النمو األقتصادي ، ودعم  (4

 ي أدارة و بناء األقتصاد العراقي.وتطوير القطاع الخاص واألستفادة من قدراتو وأمكانياتو ورؤوس أموالو وأستثماراتو ف
 
 
 

 



          0202مجلة العلوم المالية والمحاسبية / المجلد االول / العدد االول آذار             
مركس التدريب المالي والمحاسبي / قسم التدريب على أعمال البحوث والترجمت           تصدر عن وزارة الماليت /              

            

200 

 

 
 المصادر

 الكتب
، شركة األنصاري لمطباعة التمويل الدولي ) مدخل في اليياكل والعمميات واألدوات ( الجميل ، سرمد كوكب ،  (8

 .0288،  8والنشر والتوزيع ، لبنان ، بيروت ، ط
،  8، دار وائل لمنشر ، عمان ، األردن ، طالتمويل الدولي والعالقات النقدية الدولية الجنابي ، ىيل عجمي ،  (0

0284. 
، دار الجامعية لمطباعة والنشر ، مصر ، الزمة المالية واالصالح المالي العالمي النجار ، ابراىيم عبد العزيز ، ا (3

 . 0229االسكندرية ، 
المكتب الدولي لمطباعة والنشر ،  والحرب العالمية الثالثة ، 0202ية األزمة األقتصادية العممأبو غزالو ، طالل ،  (4

 .0289األردن ، عمان ، 
 .0280،  0، دار األمين لمنشر ، مصر ، القاىرة ، طأدارة األزمات والكوارث عميوة ، السيد ،  (5
،  8، عمان ، االردن ، ط، دار وائل لمنشر األزمات االقتصادية و المالية و المصرفية غربي ، عبد الحميم عمار ،  (6

0288. 
، دار رسالن لمطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا ، دمشق ، األزمات األقتصادية العالمية مصطفى ، أيفيمين صالح ،  (7

0284. 
 البحوث والرسائل واألطاريح

، رسالة ماجستير مقدمة  0228واالزمة المالية  8909ظيور االزمات المالية دراسة ازمة الكساد  الداودي ،ميمونة ، (8
 . 0284الى كمية العموم االقتصادية ، جامعة وىران ، الجزائر ، 

، رسالة ماجستير  بين المستجدات والتداعيات 8909ألزمة األقتصادية العالمية السعدي ، مريم و العمراني ، فريد ، ا (0
 .0287الجزائر ،  مقدمة ألى كمية العموم األنسانية واألجتماعية ، جامعة محمد بو ضياف ،

، رسالة تحميل االزمات االقتصادية العالمية ) األزمة الحالية وتداعياتيا ــ حالة الجزائر (  الطالبي ، صالح الدين ، (3
 .0282ماجستير مقدمة ألى جامعة أبو بكر بمقايد ، الجزائر ، 

 منيا والتخفيف من اثارىا ) دراسة حالة جنوب شرق اسيا ( األزمات المالية وأمكانية التوقيالوكين ، نسيمة ،  (4
 .0228أطروحة دكتورا مقدمة ألى جامعة العموم االقتصادية ، الجزائر ، 

 دور محاسبة التحوط في زيادة فعالية نظم االنذار المبكر لمواجية األزمات المالية والمصرفيةأحمد ، صالح عمي ،  (5
 .0202،  8، العدد  4راسات التجارية ، الخرطوم ، السودان ، المجمد ، بحث منشور في مجمة البحوث والد
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ــ  8992األزمة الدولية وطرق أدارتيا ) دراسة تحميمية ألزمة العالقات العراقية االمريكية لممدة فايق ، أحمد صدام ،  (6
 .0287دن ، عمان ، ، رسالة ماجستير مقدمة ألى كمية العموم السياسية ، جامعة الشرق االوسط ، االر (  0223

، تأثير جاحة  كورونا عمى االقتصاد العالمي و سبل ا لمواجية  مع اشارة  خاصة لمعراق   فيد ، أيسر ياسين ، (7
 .0202بحث  منشور في  كمية االدارة و االقتصاد ــ  الجامعة العراقية  ، 

 
 النشرات والتقارير

 .0283يزان المدفوعات لسنة نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ م (8
 .0284نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة  (0
 .0285نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة  (3
 .0286نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة  (4
 .0287البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة نشرة  (5
 .0288نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة  (6
 .0289نشرة البنك المركزي ــ دائرة األحصاء واألبحاث ــ ميزان المدفوعات لسنة  (7

 
 المواقع االلكترونية

download 8:00-https://asb.opec.org/index.php/dataam 13/4/2020   
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/2247510:00BM 13/4/2020                                                          
www.somooil.gov.iq/news/244:00  30/4/2020bm 

 /am 16/5/2020 https://oil.gov.iq 6:30وزارة النفط العراقية                                    

https://asb.opec.org/index.php/data-download%208:00
https://asb.opec.org/index.php/data-download%208:00
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/2247510:00
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/2247510:00
http://www.somooil.gov.iq/news/244:00
http://www.somooil.gov.iq/news/244:00
https://oil.gov.iq/
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