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 والمالية النقدية الدراسات مجلة



      

 

مع بشرى النصر الكبير وحملة البناء والتنمية واالعمار عن طريق اإلجراءات اإلصالحية في السياستين النقدية 

المركزي العراقي جهوده الرامية لية التي اجرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي على حد سواء، يواصل البنك االمو 

البنوك العالمية  تشهدهاوبما يوازي التطورات التي  والمالي والمصرفي يالقطاع النقدفي  لتحقيق التطوير واالستقرار

القطاع المصرفي الخاص وتمثل اسسا لخلق قطاع مالي داعم  هذا البنك تنظم عمل عن ةر الصاد السيما ان التعليمات

 لالقتصاد الوطني.

بارتكازه على تفعيل القطاع الخاص  تأتي أهمية االقتصاد الكلي في ظل تحريك القطاعات الحقيقية،

على االهتمام بمواضيع تقّوم القطاع جميع السياسات االقتصادية كما عمل البنك المركزي  كوباشرا

غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مكافحة المالي وتجعله يسير باالتجاه التنموي الصحيح، ومن أهمها

والذي يعد من اهم معايير التعامل مع صندوق النقد الدولي ولقد تمت السيطرة على مؤشر التضخم رغم 

المصارف بعض الى  ان المستقبل سيشهد اندماج  ةالعراق هذا باإلضافجميع التحديات التي واجهها 

مصرفي وإدارة فعالة للنمو االقتصادي  فضال التجارية كما حدث في دول العالم كضرورة  لإلصالح ال

عن ان مساهمة المصارف اإلسالمية في تحقيق الشمول المالي الذي هو هدف مهم للخطة االستراتيجية 

للبنك المركزي العراقي كما يدير البنك محفظة استثمارية جيدة تتضمن عدد من العمالت األجنبية 

طر ومستمر هذا البنك في بناء عالقات مالية ومصرفية متينة ذهب وسندات الخزينة الخالية من المخالوا

 . مع البنوك المركزية والمنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية



 

 

 

 

With the Great victory and the campaign for reconstruction and development  

through the reform procedures made by both the government and the Central Bank 

in monetary and financial policies , the Central Bank continues its efforts aiming at 

achieving stability and development in monetary ,financial and banking sector, in 

parallel with the development witnessed by international banks , especially that 

instructions issued by this bank regulates the private banking sector business and 

represent basics to create a  supportive financial sector for national economy. 

 The significance of the macro economy comes in the light of mobilizing real 

sectors based on activating the private sector and engaging all economic policies , 

also the Central Bank has worked on focusing on issues that calibrate the financial 

sector to make it move in the right direction of development, most notably anti-

money laundry and terrorist financing which is considered one of the most important 

standards of dealing with the International Monetary fund , the inflation index  has 

been controlled in spite of all the challenges Iraq has encountered , in addition the 

future will witness the integration of commercial banks as it happened in the world 

countries as a necessity for banks reform and an effective management for economic 

growth, in addition to the Islamic Banks participation in achieving financial 

inclusion which is an important goal of the strategic plan of the Central Bank of Iraq. 

The bank also manages a good investment portfolio that includes a number of foreign 

currencies, gold and risk free treasury bills. This bank continues in building sound 

financial and banking relations with central banks, international and Arab 

organizations and financial and banking institutions     
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 بين العراق والتجربة الدولية والعمق المالي واالئتمانالمصارف 

 البنك المركزي العراقيالدكتور / أحمد ابريهي علي /عضو مجلس ادارة 

Banking, Credit, and Financial Depth 

Dr. Ahmed Ibraihi Ali 

ABSTRACT 

      The research presents an overview of the banking activities in Iraq in 

comparison with the typical patterns of financial sector characteristics and 

developments in the world. Therefore, Major determinants of the financial 

depth and credit in Iraq have been thoroughly investigated to identify 

structural impediments and the potential role for better financial policies. In 

this regard, the research provides quantitative analysis to highlights the 

relationships between money and the components of banking sector balance 

sheet. Although, the banking credit to private sector is much below the 

average in middle income economies, the financial depth in terms of broad 

money and credit to GDP has increased substantially beyond the initial 

conditions. Considering the prospects for a higher level of credit to private 

sector, limited total available deposits will be a major constraint. Regarding 

market efficiency, Distortion of interest rate structure, and insignificant effect 

of lending rate on credit, needs to be addressed by a new set of policies. Also, 

banking non- credit activities and non- interest income in addition to assets 

quality and impaired loans have negative consequences shaping the banking 

performance in Iraq. And to deal effectively with these problems and 

deficiencies, an integrated approach has become a requirement, and more 

research efforts may provide some inputs to embark on a critical reform. 

Key Words: Asset quality; Capital Adequacy: Return on Equity; Non-Interest 

Income: Financial Deepening. 
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 : مختصرة نبذة

 لخصائصتحليال شامال لألنشطة المصرفية في العراق بالمقارنة مع األنماط العامة يقدم هذا البحث      
 دراستها تجر  واالئتمانلذلك، فان المحددات الرئيسية للعمق المالي  العالم.القطاع المالي وتطوراته في 

قدم البحث  الصدد،وبهذا  . أفضلبإفاضة لتشخيص العوائق البنيوية والدور الممكن لسياسات مالية 
اللثام عن العالقات بين النقود ومكونات الميزانية العمومية للقطاع المصرفي. ورغم  ألماطهتحليال كميا 

متوسطة الدخل، فان  تاالقتصاداالمعدل في المصرفي للقطاع الخاص هو اوطأ بكثير من  االئتمانان 
قد ازداد جوهريا متجاوزا الوضع  اإلجماليالى الناتج المحلي  واالئتمانالعمق المالي بداللة النقود الواسعة 

 . االبتدائي

مجموع الودائع المتاحة  الخاص، فانللقطاع  االئتمانآفاق تحقيق مستوى اعلى من  باالعتبارآخذين     
واألثر الضئيل لسعر  الفائدة،لق بكفاءة السوق، فان تشوهات بنية سعر ستكون قيدا رئيسيا. وفيما يتع

 تتطلب التصدي لها بحزمة سياسات جديدة. كذلك، ان انشطة المصارف االئتمان،على  قراضاإلفائدة 
، والدخل من غير الفائدة اضافة على نوعية الموجودات والديون الفاشلة كانت لها نتائج االئتمانيةغير 
 األداء المصرفي في العراق. تشكيل قوامأسهمت في سلبية 

والمزيد من الجهود  مطلوبة،اصبحت  متكاملةوللتعامل بفاعلية مع هذه المشاكل والنواقص فان مقاربة    
 اصالح جذري. المدخالت لمباشرةتقدم بعض البحثية قد 

ملكية؛ الدخل من غير الفائدة؛ كلمات رئيسية: نوعية الموجودات؛ كفاية راس المال؛ العائد على حقوق ال
 العمق المالي.
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 :مقدمة

ولها ، االقتصادي واالزدهارالنمو التصنيع و دور المصارف في تناولت كثيرة هي الدراسات التي     
التحليل، بين الفترات  عن اختالفبغض النظر المعاصر  االقتصادوظائف مالية ونقدية ال بد منها في 

او التغذية  والنمو االئتمانالزمنية والمناطق والدول ومستويات التطور، حول اتجاه العالقة السببية بين 
في  عنها، متضمنةوهي متنوعة وال غنى ، والخدمات األخرى  قراضاإلفي تها ولذا فان كفاء .المتبادلة
سببا  السليم تصبحصارف عن معايير األداء بأكمله، وعندما تبتعد الم الوطني االقتصادحركة 

 كون ت االقتصاديان لم توظف جيدا لخدمة النهوض  وفي الدول النامية .وربما ازمات شاملة لالضطراب
الحر، والتعويل على قطاع  االقتصاد، ورغم اختيار العراق لنظام ميدانا لهدر الموارد واضاعة الفرص

المصرفي منخفضا، الى جانب نسبة  االئتمان، ال زال حجم اإلنتاجي االستثماراألعمال الخاص في 
التي يحاول هذا البحث دراستها متخذا من التجربة الدولية مرجعا  المشكلةوهي  .مرتفعة للديون المتعثرة

واألنشطة األخرى، وتزاحم  االئتمانالتنافس الملحوظ او المحتمل بين  لهاومن األوجه الواضحة  للمقارنة،
صارف على سوق ضيقة تقّيدها الودائع المتاحة، وما يتجه الى المصارف الخاصة من تلك كثرة من الم

من رؤوس األموال  االنتفاعاألدنى الذي يتطلبه  االئتمان للحدالودائع ال يساعد في وصول حجم 
 المصرفية. 

البحث في التعرف على السبل الممكنة لألرتقاء بدور المصارف حجما ونوعية  أهدافتتلخص و     
عبر تقصي جذور تلك المشكلة في المنتجات المصرفية ضمن ممكنات الوضع الحالي وآفاق األمد البعيد 

قطاع  عرضمع تعريف المشكلة والهدف ي وباالنسجاموضوابط تنظيم القطاع المالي.  االقتصادخصائص 
 في العراق، االقتصاديةالنقدية وبيئتها  –عالقات الماليةال ضمن منظومةالى التحليل  االئتمانو  المصارف

مجتمعي مع  ونمط تعاملارتباطها الوثيق بحركة سعر النفط، واألنفاق الحكومي،  افتراضمنطلقا من 
والموجودات األخرى والفوائد واصناف القروض  بين الودائعالعالقات الكمية المصارف تكشف عنه 

  ... وسواها.ومصادر الدخل المصرفي 

قطاع المصارف ل مراجعة دراساتو  عراقية ودولية معالجة بيانات اعتمد كثيرا على المنهجيةوفي     
، وسواهاوالسوقية  االئتمانيةئدة، والمخاطر ا، ومصادر الدخل المصرفي وهوامش اسعار الفاالئتمانوسوق 

تطور قطاع الممكن ل مسارالموضوعيا على  وذلك للتعرفوكفاية راس المال والضوابط الرقابية، 
 الحكومية.  الخاص والمصارفللقطاع المصارف في العراق ومستقبل الصيرفة 
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مكونا اساسيا  النظر في البيانات الدولية ومعالجتها أصبحوبمالحظة المشكلة والفرضيات واألهداف    
بين راس المال  :تفصح عنها العالقات الكميةنمطية  حقائقكشف عن ال غنى عنه لل ية إذفي المنهج
والمخاطر ، للقطاع الخاص االئتمانوباألخص  واصناف الموجودات المصرفية ونوعيتها والودائع،
، وصافي النقدي، والتكاليف التشغيلية االئتمانوصافي دخل الفائدة ومصادر الدخل من غير بأنواعها، 

وذلك مع استحضار المتغيرات الكلية  وهو البعد التجريبي للتحليل. وحقوق الملكيةالعوائد على الموجودات 
في ربما يساعد ذلك كله و  . مستوى التطور والعمق المالي، وفي ضوء والمالية ومتعلقات سوق الصرف

  .في العراق والتعثر القصور بأسباباهتمام منهجي نحو  توجه

قراض إلا الوساطة المالية في سياقها الواسع؛ هي:مباحث  ستةالبحث فقد توزع بين  ةهيكلوعن    
لحساب المخاطر والديون المتعثرة؛ دراسة األداء وتقييم  االئتمان؛ تحليل االئتمانوهامش الفائدة ومحددات 

إضافة  المصرفية؛المصرفي في العراق؛ العوائد والتكاليف واألنشطة  واالئتمانالعمق المالي  المصارف؛
 ، والمصادر.اإلحصائيوالخاتمة، والملحق  المقدمة،على 

ان سلطة األشراف على المصارف تواجه دائما الحاجة الى اعادة النظر بالضوابط، وقواعد الرقابة،     
المصرفية، وفي نفس الوقت التزام اهدافها  للمالئمة بين مصالح المودعين والمقترضين، والمؤسسات

 .   االجتماعيةومساندة النمو والعدالة  واالستقرارالرسمية في تحسين كفاءة القطاع المالي 

 مانئتواألالى مقترحات بعينها، بل تناول المصارف  االنتهاءال يتوخى هذا البحث لطبيعة الموضوع و     
الى جانب  يسهم،المالي، وادوات كمية لقياس وتحليل األداء، عسى ان  االقتصادبمفردات  يكتفنهماوما 

تحظى بالنفوذ في دوائر قد  جهود اخرى، في الوقاية من اضرار احكام مسبقة وتوصيات جاهزة متعجلة
 القرار. 

 : في سياقها الواسع لوساطة الماليةا .1

عملها  رتكزصنف بانها وسيطة، ويالمصارف تشكل الثقل الرئيسي في قطاع المؤسسات المالية وت     
اخرى تزاول  اشكال تنظيميةتمييزا لها عن االيداع،  ولذلك تسمى شركات، او مؤسسات ،على الودائع

الجماعي او المشترك  االستثمارالتقاعد وانظمة  وصناديقالتأمين بعيد األمد  انشطة وسيطة مثل
شبه  مالية تسمىوايضا تختلف المصارف عن مؤسسات  .وغيرها  Hedge Fundsوصناديق الوقاية 

المفتوحة، وشركات التمويل،  االستثمارمثل شركات  Quasi Financial Intermediariesوسيطة 
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لكن النظام واخرى على شاكلتها.  واالئتمان لالدخارووكاالت المتاجرة والداللة لألوراق المالية، وتعاونيات 
 ،صعدة من نتائجها تالشي الحدود تدريجيا بين الصيرفةعلى شتى األ المالي في العالم شهد تغيرات

والوظائف األخرى مثل التأمين وغيرها، وايضا مغادرة التخصص ضمن الصيرفة،  ،بمعناها التقليدي
ايجابية بنفس  حوالتال تكون جميع هذه التربما تجارية وتنموية واستثمارية، نحو المصرف الشامل. و 

لدول ومراحل التطور، وقد يستنتج من التجربة العراقية ان التخصص يساعد بوجه الدرجة في جميع ا
وهو ما يستشف من مجموع الوقائع  ،االئتمانيويدعم النشاط  ،خاص على تعزيز حكم الضوابط

 .البحث والمؤشرات التي عالجها هذ

األصدار،  األولية، أيالمالية: المالي الى جانب اسواق األوراق  في النظام وتشارك المصارف   
وسندات للحكومات والشركات. وعادة ما يصنف  أسهم، وهي جميع آليات تداول تلك األوراق من والثانوية

 Marketاو ذي اساس سوقي  Bank- Based Systemالنظام المالي للدولة الى ذي اساس مصرفي 
 Based System التمويل. وغالبا ما يقتصر  األهمية النسبية للمصارف او األسواق في مجموع بحسب

نسبة قيمة األسهم  الرسملة أيالمصرفي الى الناتج في مقابل  االئتماناألمر على المقارنة بين مجموع 
  .اإلجماليالى الناتج المحلي 

على النظام المالي ذي األساس المصرفي المانيا واليابان، وعلى  التي كانت شائعة ومن األمثلة   
للقطاع الخاص الى الناتج المحلي  االئتمانحيث بلغت نسبة  األساس السوقي الواليات المتحدة األمريكية

بذلك من اوضح  الواليات المتحدة ، وتكون 2016عام بالمئة  147بينما الرسملة بالمئة  53 اإلجمالي
 النظام المالي ذي األساس السوقي في الدول المتقدمة. األمثلة على

منطقة اليورو بالمجمل وفرنسا وكوريا الجنوبية توصف قطاعاتها المالية  وحسب نفس المعيار فان    
وال شك في اقبال المصارف على ادوات  .المالي في العراق مصرفي األساس المصرفي، والنظامباألساس 

المتداولة، وتوريق الديون وما اليها. فضال عن خدماتها  األبداعوآليات األسواق المالية مثل شهادات 
قراض واإللقروض، ل، وقبول األوراق المالية ضمانات االستثمارلسوق راس المال األولي، وادارة محافظ 

 السوق... وهكذا.لتمكين زبائنها من حيازة ادوات 

والمصارف هي المؤسسات المالية األوثق صلة بالسلطة النقدية ولها دور رئيسي في مكاثرة النقود ال     
على السوق  االعتماددية والصغيرة واغلب المتوسطة ر تنافسها السوق المالية فيه. وال تستطيع المنشآت الف
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في اقتصاد ال تشغل الشركات الكبرى فيه سوى  ، ولذا يكون للمصارف الدور الرئيسيالمالية للتمويل
بين السوق المالية والمصارف طالما تستطيع  االختيارللشركات الكبرى فرصة بينما مساحة محدودة. 

 تحاول  Leverageلكونها مساهمة على األغلب. وايضا هناك رافعة للدين  األصداءاللجوء الى 
ن الى راس المال في شركة اسهمها متداولة في السوق الشركات عدم تجاوزها، ألن ارتفاع نسبة الدي

  يعرضها لمزيد من الخطر.

العام مع: تزايد العمق المالي  االتجاهوعندما ترتب الدول تصاعديا تبعا لمتوسط الدخل للفرد نالحظ    
؛ وايضا اإلجماليالمصرفي الى الناتج المحلي  واالئتمان M2متمثال بنسبة كل من النقود بالمعنى الواسع 

 االئتمانتقاس بنسبة مجموع األصول المالية،  ، والتيFinancialisation ؛ وتصاعد األمولةالرسملة نمو
 . اإلجماليواوراق الدين واألسهم، الى الناتج المحلي 

للمقارنة بين كفاءة النظام الذي يستند الى المصارف في مقابل ذي  األبحاثوقد اجريت العديد من     
من األسواق  أكفأوقي ولم تصل الى دالالت كافية للمفاضلة بينهما. لكن يرجح ان المصارف األساس الس

من الدولة النامية الى الصناعية. اما عن عالقة األمولة بالنمو  االنتقالالمالية للمهمة التنموية او طور 
 ،وصوال الى نقطة انقالب االقتصادييساعد النمو حجم األصول المالية فيبدو ان توسع  االقتصادي
   الحقيقي ونمو الناتج. االقتصادفي مجاالت  لالستثماركابحا يد لقطاع المال االثقل المتز قد يصبح وبعدها 

المالي  اساسية للنظاموظيفة  ،في تمويله االئتمانالذي يسهم  ،واالستثمار االدخارالوساطة بين     
عن  والتشغيل فضال النمودور ال يستهان به في  لها الوساطةعموما وللمصارف خاصة، وكفاءة تلك 

 .  واالقتصاديالمالي  االستقرار

طار القانوني واألخالقي والديني فهمها في اإل ألعادهوقد كانت تلك الوساطة ولم تزل موضوعا ساخنا    
الصريح  قراض بالودائع، ومن زاوية العقدوعلى وجه الخصوص تمويل اإل ،االقتصادياضافة على دورها 

. ولقد دأبت المدرسة النمساوية على التمييز القاطع بين الوديعة النقدية ع والمصرفالضمني بين المود   او
 االحتفاظ الجارية، تحت الطلب، والودائع ألجل معين وبفائدة. فاألولى، في نظرها، ال يجوز للمصرف االّ 

 باالحتياطيالمبدأ،  تجاوز هذاو  .تحت الطلبللودائع بالمئة  100 االحتياطيأي ان تماما،  يكافئهابما 
ال تختلف عن ايداع الوديعة الجارية  ألن ،رأيهم واألزمات، في لالضطرابالجزئي من العوامل األساسية 

النقود يتعذر عمليا ايداعها عينا واستردادها بالذات بل سوى ان بها،  لالحتفاظلوحة فنية في مكان امين 
 .ة حين الطلبالمبلغ بنفس العمل يسترجع
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متطلب ثانوي لتماثل النقود فتختلط مع سواها ويتعهد المصرف لوديعة الجارية وان تملك المصرف ل    
وليس األوراق النقدية او المسكوكات التي استلمها من المودع بذاتها.  وكان ديفيد هيوم  بإرجاع المبلغ

القرون الوسطى وفقهاء  اوربا والذين قبلهم في ،المبدأبهذا  الكالسيك يعتقدون وآدم سمث وسواهم من 
وهو  ال يجيزون اقراض او استثمار اموال المودعين لصالح المتعهد بحفظها المسلمين في األندلس

الت بالنقود المعدنية المودعة تطابق تماما و ان تكون الوص ت القاعدةوايام المعدن الثمين كان .المصرف
هي . و Bank notes اصبحت فيما بعد لحاملها وسميت لوصوالتالمخزون منها في المصرف، وتلك ا

ومن هنا ترتبط الوديعة  ،األصل التاريخي للعملة الورقية التي كانت آنذاك نائبة عن المعدن الثمين
اليه عبر انتهاك  ما وصلتمثلما هي اساس للعمل المصرفي. وتطورت المصارف الى  ،وخلقها ،بالنقود
  التام للودائع تحت الطلب الى احتياطي جزئي تنخفض نسبته تدريجيا.  االحتياطيمبدأ 

رف بمدة ، ألن القرض يعّ االسماما الوديعة ألجل وبفائدة فهذه قرض وال يجمعها مع الوديعة سوى    
وال يلتزم المقترض  ،ويتخلى المقرض عن ملكية المال للمقترض في تلك المدة ،زمنية وسعر فائدة

الوديعة ألجل. وسعر الفائدة هو معدل لمقايضة القيمة كذلك ، و االستحقاقغ اال عند اجل بجاهزية المبل
يسمى القيمة الزمنية  المدة او ما عن تلكمنها تعويضا  أكبرالحاضرة بقيمة مستقبلية ال بد ان تكون 

 ضاألقراوالمصرف، بهذا المعنى، يقترض ويقرض وسعر فائدة  (.PP، 22 104-103 ،16-1)للنقود 
، الوديعة ألجل، مضافا عليه هامش لتغطية النفقات التشغيلية ومقدار من االقتراضسعر فائدة  وه

 الذي يتجاوزه المصرف الواقعي كثيرا مثلما سيتضح. المجرد ، وهو ابسط تعريف للمصرفاألرباح

تختلف عن بصفة رئيسية لتمويل حيازة موجوداتها لهذا المصارف على الودائع  طالما تعتمدو     
مقترض ألجل مؤسسات األعمال في القطاع الحقيقي جوهريا. في األخيرة يغطي راس المال، المملوك وال

مجموع من بالمئة  10قيمة األصول، بينما في المصارف قد ال يتجاوز راس المال بهذا المعنى  ،طويل
 يةصول المصرفاألكبر من يبقى الجزء األالنمطي،  ، راس مال المصرفومهما ارتفع .المصرفية األصول
 أقصر أو آلجالعادة ودائع تحت الطلب وهي  ،على األغلب ،بمطلوبات ذات طبيعة قصيرة األجلموال 

   من مدد القروض، وهذه الخاصية كفيلة بإبقاء احتمال األزمات مالزما للنظام المصرفي التقليدي.

وفي حين تقوم المصارف التقليدية على اعتبار النقود بمثابة سلعة وسعر استخدامها لمدة يسمى فائدة     
Interest،  ذاته وتكسب األرباح من  االقتصاديموضوع عملها هو النشاط  اإلسالميةفان الصيرفة

ال وجود لسعر  قيمتها الزمنية وبذلك ... وليس من سعر النقود او واإليجاراتاسعار السلع والخدمات 
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 أطراف. وال تنخرط الصيرفة التقليدية مباشرة بالتجارة واألعمال بل ان اإلسالميةالفائدة في عقود الصيرفة 
فان عوائد جانب األصول في  اإلسالميةفة ر الصيفي العالقة مقرض ومقترض، دائن ومدين، اما 

المطلوبات ال تدفع فوائد، بل توزع األرباح على مشاركين  بوفي جان ،ها العمومية ارباح وما اليهااميزانيت
 وتاجر، ومستثمر، ،شريك اإلسالمية:العالقة في الصيرفة  وأطراف في تمويل حيازة تلك الموجودات.

مشاركة بين راس المال والعامل،  أصلهاوفي المضاربة  ومنها: ومعامالتها متنوعةومشتري، ...  وبائع،
على اساس تقاسم الربح، وهي على    اإلسالمياآلخر في العقد مع المصرف الُمضارب، وهو الطرف 

تستبدل  اإلسالميصيغة أخرى في التمويل  المشاركةو  ؛والتجارة، وآجال مختلفة اإلنتاجانواع، في انشطة 
لم، وع اآلجلة او الس  يع والشراء، والبيأي الب والمرابحة، واإليجارعائد النشاط الممول؛  الفائدة بحصة من

على ابتكار  اإلسالميةالصيرفة  تشجعو وهي تقترب من عقود المقاوالت او طلبيات التجهيز. واألستصناع 
واصبحت  في البيئة المالية المعاصرة االنسجامادوات تمويل جديدة في نطاق الجواز الشرعي واستطاعت 

 (. 23عالمية )

يل نشاطها كليا على المشاركين ليكون جانب ان تعتمد في تمو  اإلسالميةفترض بالصيرفة ونظريا يُ     
المصرف المطلوبات راس مال يستثمر في القطاع الحقيقي، اما الودائع الجارية فاألحرى ان يلتزم 

 اإلسالمية مصارف. وعندما تختلف الآنف الذكر في التعامل معها بمبدأ المدرسة النمساوية اإلسالمي
ومنهج العمل، تصبح عامل استقرار للنظام المالي في بلدان اقامتها ، حقا في المضمون عن التقليدية

عبر ترتيبات شكلية على  ضاألقراوالعالم. اما حين تعتمد الودائع تحت الطلب لتمويل نشاطها، وتزاول 
 الشرعية فال تضيف الى الصيرفة التقليدية جديدا. اإلجازةقدر 

، لكن محددات االئتمانى سعر الفائدة وخاصة محور بحثنا، هذا، الصيرفة التي تقوم عل ناولويت   
هي ذاتها العوامل الفاعلة في تعيين الحجم تمويله وتكاليفه وعوائده، في الصيرفة التقليدية، و  قراضاإل

  أدائه المالي.البديل و  اإلسالميالممكن للنشاط المصرفي 

ويستجيب لزخم النمو  وبدائله، عكسيا مع التضخم وسعر الفائدة، االئتمانومن المتوقع ان يرتبط     
كما يسهم  المال،ومعايير كفاية راس  ، او مصادر التمويل،، ويتقيد بحجم الودائع المصرفيةاالقتصادي

 وقد يرتفعانمع المخاطر كما ان سعر الفائدة يرتبط بعالقة موجبة  .بدوره في مكاثرة النقود ومنها الودائع
وهامش الفائدة وبقية األنشطة  ، عرضا وطلبا،اإلقراضيالنشاط وثمة صلة بين  ،االئتمانند تسارع عمعا 

وقد تختلف بين الدول ومستويات التطور والعمق  الشيءها، وهي صلة معقدة بعض دالمصرفية وعوائ
 المالي، كما سيتضح.   
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تهتم  نحو المستويات القياسية في العالم، المصرفية، بمستوى الكفاءة تدابير لالرتفاعوالتطلع او اتخاذ    
الدول النامية والناهضة. والعراق احوج ما يكون الى دور  المركزية فيبه وتشتغل عليه الحكومات والبنوك 

فائدة  وبأسعارئتمان المقدم للقطاع الخاص فاعلية للمصارف نظرا للحجم الضئيل لمجموع اال وأكثراوسع 
 بعيد األمد ضاألقراعن التوسع في المصارف الخاصة  والمالحظ تقاعس. لمقارنة الدوليةحقيقية عالية با

على وجه الخصوص خوفا من المخاطر، لتحاشيها،  زراعي وصناعي،السلعي،  اإلنتاجوأنشطة  للسكن
 او مبالغة في تقديرها ما يؤدي الى ضياع الكثير من فرص التنمية.  

وثقافة عمل تقاوم السياسات، وتناور  مصالحفي القطاع المالي تتشكل بمرور الزمن ارتباطات    
التغيير المنشود.  بالجذرية ألحداث وقوية تتسم ضافرةالضوابط، بحيث يتطلب األمر اتخاذ تدابير مت

عوامل المؤسسية ويستفاد من دراسات شملت دوال بمختلف مراحل التطور االقتصادي والعمق المالي بان ال
واألبعاد القانونية والتنظيمية لها الفعل األقوى في تطوير القطاع المالي للدول النامية. في حين تحتاج 

سبق األزمة المالية األخيرة بينما في البلدان النامية، على  الزائد كالذيالمتقدمة الى تحاشي التوسع 
ن الفساد والزبائنية والتصرف بموارد المصارف األغلب، ال توجد مخاطر جمة من التوسع المالي بل م

لخدمة تطلعات خالصتها مراكمة ثروات ألوساط متنفذة، بتعارض مع مقتضيات النمو االقتصادي 
 المالية ذاتها. ورصانة المؤسساتالشامل، بل حتى على الضد من مقومات نماء  واالزدهار

فاعلية األدوات المالية والنقدية في الحفاظ  تعطلالموقف تالمؤسسي سيد  والعجزوطالما يبقى التخلف     
مالمح ذلك التخلف انماط السلوك السلبي، بما  أبرزعلى االستقرار وتعميق وتطوير قطاع المال. ومن 

انشطة  والتعامل فيفيها ضعف حاكمية القواعد التنظيمية والرقابية على اداء المصارف واسواق المال 
سات المالية في قبضة سالمهني، عندما تكون ادارة المؤ  االنضباط، وتردي معايير واالئتمانالتمويل 

فرض القانون او فشلها وسواها. ويظهر ان قطاع  إجراءاتالمصالح المشكوك في مشروعيتها، والبطء في 
ال يواكب  المؤسسي، قدالضعف  المالي وتعانيالمصارف في البلدان النامية، التي تفتقر الى العمق 

نحو التطور كما هو الحال في الدول المتقدمة، وال تؤيد البحوث التجريبية  االقتصاديلقائيا زخم النمو ت
 -10)التجاري، وما يقترن به ويدل عليه، في ازدهار قطاع المال  لالنفتاحواضحة  نتائج ايجابيةتحقق 
12 PP، 6.) 
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  االئتمان:محددات و هامش الفائدة و  قراضاإل .2

المحلي نسبة الى الناتج  ،على وجه الخصوص واالئتمان، حجم الموجودات المصرفية يفسر عادة   
وهامش سعر الفائدة، والتضخم، والمخاطر بمقياس  ،، والنمو، واسعار الفائدةللفرد الناتجمتوسط : بداللة

 واالئتماننسبة الديون المتعثرة، وبنية القطاع المالي بين المصارف واألسواق،  خسائر الديون او
، اخرى  ويالحظ ان هامش سعر الفائدة مرتفع في العراق وفي دول ناهضة  المصرفي مقارنة بالرسملة.

جانب خصائص  التشغيلية الىال شك ان الكلفة  نسبة الديون المتعثرة او واضافة على ارتفاع المخاطر
، من العوامل المفسرة لهامش الفائدة. Market powerالسوقية السوق المصرفي او ما يسمى القوة 

 (MCالحدية  الكلفة و سعرالالفرق بين ) يعّرف بنسبةوالذي  LIوتقاس القوة السوقية عادة بمؤشر ليرنر 
   المطلق:بقياسها  llEdالى السعر، او معكوس مرونة الطلب السعرية 

      ………………………………………….. (1)  lEdl1/ =    /P (P-MC) LI= 

الكلفة  ، أما عندما تعبرماليةالكلفة الحدية الكلية، تشغيلية و  ، هنا،MCالحدية والمقصود بالكلفة    
ن المتغير تعريف القوة السوقية ليس مستقال ع صبحي ضاألقراوالسعر عن فائدة  اإليداععن فائدة  الحدية

بين  االتفاقوبصرف النظر عن القياس فإن خصائص السوق، ومنها درجة التركز او . المراد تفسيره
بأنها احتكارية  ارباح توصفعلى انتزاع  في القدرةقراض، من العوامل المؤثرة المصارف على سياسات اإل

 (.18) لعدم انسجامها مع انماط عمل السوق التنافسية والعالقة بين الكلفة والعائد في مثل هذا السوق 

في  البيانات المعروضةمن  ظهروال زال سوق المصارف الخاصة في العراق بعيدا عن التركز، كما ي   
هيمنة المصارف الحكومية، عبر  ، رغم انه موجود على نحو واضح لكل القطاع المصرفياهذ بحثنا

قراض في اإلاو حتى سالبة،  االنخفاضهوامش الفائدة متطرفة بين بالغة  لسياسات تجعلوالتي تخضع 
 المستهدف حكوميا، وفيما عداه مماثلة للقطاع المصرفي الخاص.

المتوسط من  أدنىولقد لوحظ في امريكا الالتينية ان المصارف األجنبية تتعامل مع هامش فائدة     
وطنية او تعمل بغطاء  مع جهاتفي القطاع المصرفي هناك، لكن المصارف األجنبية المشاركة  السائد

نها من المصارف األجنبية ما يمكّ  ارى، بحجمكما  هذا،مؤسسي محلي هوامشها مرتفعة ايضا وقد يفسر 
 (.p، 18 8)دارة تقاليد اال الختالفتوزيع المخاطر والتكاليف وليس 
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في اسعار  او ،في الدول التي تواجه تغيرات واسعة في اسعار الفائدة على الودائعتضطر المصارف    
 االئتمان رواجور الخدمات المصرفية من غي اإلقراضيةة دلرفع هامش الفائ ،فائدة السندات الحكومية

عراق علما ان مصاريف لالنقدي لتغطية مخاطر السوق المتوقعة. ومثل هذه الظاهرة ال تواجه مصارف ا
اسهام الودائع الجارية  باالعتبارآخذين  ،في العراق ،من التكاليف التشغيلية او مساوية لها أدنيالفائدة 

 في التمويل ومنها ودائع الحكومة.

وفي هذا  العائد المتوقعالفهم النظري لتفسير تشكيلة المنتجات المصرفية ينطلق من تعظيم صافي   
ة در عن المخاطر بانها خسائر متوقعة تضاف الى التكاليف التشغيلية. والمصرف منشأة متعدالسياق يعبّ 

يراد الحدي التساوي بين اإل اإلقراضيةبين األنشطة التقليدية وغير  امثلية الجمعمنتجات وتستدعي ال
يمكن تفسير تنويع المنتجات والكلفة الحدية لكل منتج. وعند افتراض ان القرار يتوخى استقصاء الثروة 

الدخل  الحالية لصافيالقيمة  وهو االستحقاقتوقعة لصافي متعظيم القيمة الالمصرفية من خالل مبدأ 
المتوقع من جميع المصادر، بما فيها صافي المكاسب من جهتي الموجودات والمطلوبات في الميزانية 

 وخارجها، ومن الواضح ان المخاطر متضمنة في هذا التعريف. العمومية 

بقية  يفالفائدة وتكالمن غير  اإلقراضيوعلى الصعيد العملي قد يصعب الفصل بين تكاليف النشاط    
والذي يشمل  Implicit Interest Paymentsاألنشطة المصرفية، اي ان مفهوم الفائدة الضمنية   

نفقات ادارة ودائع الزبائن والخدمات المتعلقة بها ال تبينه الكشوفات المحاسبية المعتادة.  وايضا كلفة 
النقص الحاد  وتجنبا الحتماللمفاجآت تحسبا ل والفائضة ،اإللزامية باالحتياطيات لالحتفاظالفرصة البديلة 

 اإلقراضيفي السيولة، هذه تضاف الى بقية التكاليف المتوقعة لتقدير الهامش 

الرئيسي لعرض النقد، المصدر كونه بتغيرات ايراد النفط ، مع الهيمنة النفطية، يتأثر نشاط المصارف    
يراد النفطي على الحيوية الممكنة داللة اإلمن جهة وفرة السيولة، وايضا من اهم محددات المخاطر و 

وفي العراق كانت ظاهرة فائض السيولة وجها آخر لصعود المورد النفطي حتى نهاية عام  .لالقتصاد
يراد نفاق الحكومي انسجاما مع حركة اإللتضخم الذي ارتبط بالزيادة الكبيرة في األا. وكان 2014
مع سياسة  تفسيره وسياسة مواجهته الفهم النقودي البسيط،، وتفسير التضخم الذي غلب على النفطي
الفائدة ونمط العمل  تشكل اسعارمن اهم العوامل التي اسهمت في  المنتجات النفطية وغيرها اسعار تعديل

، وهي دولة نفطية، ان سعر الفائدة على أذربيجانقد بينت دراسة عن مصارف المصرفي فيما بعد. و 



12 
 

وتحديدا عندما يرتفع سعر النفط ينخفض سعر الفائدة وهذه العالقة  ايراد النفط، القروض يرتبط عكسيا مع
 اإلقراضيةكما الحظت نفس الدراسة ان هامش األنشطة غير  م تظهر في العراق بل العكس تماما،ل

(. وبمالحظة 19) هناك أي ان العالقة طردية 0.6و 0.5ينعكس على هوامش الفوائد بمعامل بين 
تساعد  اإلقراضيةعة لألنشطة غير فبأن العوائد المرت االفتراضق ايضا، توجد دالئل تدحض تجربة العرا

تساعد على  ضاألقراالمرتفعة من غير  اإليراداتعلى خفض اسعار فائدة القروض، بدعوى ان 
 امتصاص خسائر الديون المتعثرة وتشجع المصارف على قبول المخاطر.

قراض دة اإلخفض التكاليف التشغيلية اال إذا كانت اسعار فائ دائمايعني تعظيم ارباح المصارف ال     
، ويبدو احيانا االداريةواجور الخدمات األخرى معطاة فعال باستقالل عن تكاليف العمل والمصاريف 

واألرباح ألن الزيادة في التكاليف تحول على المستفيدين من  االداريةوجود ارتباط موجب بين المصاريف 
 نموذج المنافسة التامة في صورته النقية.   المصرفية بحسبلمصرفية، إذ ال تعمل السوق الخدمات ا

كفاءة من  أكثرالمصارف التي احرزت معدالت ارباح عالية بانها  الكفاءة توصفبنية  في نظرية    
بتكاليف ألن المنشأة استطاعت العمل  غيرها، ومع هذا المنحى ترتبط االرباح اما بوضع شبه احتكاري او

من دون عالقة سببية بين التركز ومعدالت  السوق لكنمن  أكبرمنخفضة، وبذلك تحصل على حصة 
تؤكد هذه المقاربة الفروقات األرباح؛ ويندرج تفسير األرباح بوفورات الحجم الكبير ضمن بنية الكفاءة، وال 

 لوحدة المنتج.  متوسطأدنى بالدارة او تقنيات العمل بل ان المنشأة األكبر تكاليفها في اال

على فرض ان التركز العالي في السوق المصرفية  فتقوم Market Powerاما نظرية القوة السوقية    
الفائدة على الودائع ورفعها على القروض، وبالتالي تحقيق ارباح غير اعتيادية  خفض اسعاريؤدي الى 

بين المصارف ذات الحصة السوقية  والصريحة غير المعلنة خالل االتفاقاتذات صفة احتكارية من 
بالقوة السوقية على هذا  األرباحلتفسير  ُيجمع المؤيدون . وال كفاءتهاالرئيسية، وذلك بصرف النظر عن 

في منتجاتها تتمكن من اجتناء  الكبرى والمتنوعةان المصارف  الى القولالفهم بل تذهب بعض الدراسات 
 تلك المكاسب. 

توازن المحفظة الى ان ارباح المصرف تعتمد على مدى اقترابه من التشكيلة المثلى وتذهب نظرية    
النقدي او غير النقدي  االئتمانلمحفظة الموجودات من جهة تعظيم العوائد وخفض المخاطر، بحيث ان 

وينطلق هذا التنظير ضمنا من ان األسعار والتكاليف  .ذاك يوجد بحجمه األمثل من هذا الصنف او
المالي، المصرف في هذا المبحث، وما عليه ااّل اختيار التشكيلة  االستثمارة من خارج مؤسسة معطا
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(.  ومن الواضح ان هذه التوجهات النظرية قاصرة عن تغطية التنوع 10 ،12-8المثلى من المنتجات )
ساته فضال عن الكلي وسيا االقتصادالواسع في نماذج تفسير األداء المصرفي، والعديد من المتغيرات في 

التمويل ومصادره بما  وتنوع ادواتالمالي  والعمق  Supervisionةوالرقاب Regulations الضوابط دور 
في ذلك دور المؤسسات المالية غير المصرفية، وايضا ضمان الودائع وضمانات الديون، التعاقدية 
والسوقية، وتأثير البيئة المؤسسية والسياسية في القدرة على فرض القانون لصالح خفض الديون المتعثرة 

، كما ان الكفاءة االقتصاديةل الكفاءة بمضامينها ما تقدم ان األرباح قد ال تمثموتكاليفها. ومع ذلك يفهم 
المصرفية ليست داخلية دائما انما القطاع المالي والسوق ودرجة المنافسة وسواها كلها تنعكس في 

 مؤشرات ادائه وقد تكون سببا في انهياره او ازدهاره.

القروض عبر عالقة كان سعر فائدة البنك المركزي يؤثر في اسعار فائدة  أذربيجانومن تجربة    
البنك المركزي عندما ربطت بين الودائع المشمولة بالضمان واسعار الفائدة على تلك  اوجدتها ضوابط

التمويل سعر الفائدة على اعادة  والذي يسمىالودائع معّرفة بسقف يرتبط بسعر فائدة البنك المركزي، 
Refinancing Rateع نحو المصارف ولكن بسعر فائدة أعلى . فعندما يرتفع األخير يزداد تدفق الودائ

الى اآلليات التي من  االنتباهوبذلك يرتفع سعر الفائدة على القروض. والقصد من هذا المثال اهمية 
قراض خاصة، أي ان الفائدة عموما وهامش سعر فائدة اإل بأسعارخاللها يؤثر سعر فائدة البنك المركزي 

فاعلية سعر فائدة البنك المركزي تعتمد على مدى انخراطه في عمليات اقراض واقتراض بموجب ذلك 
 السعر. 

ويستنتج من تجربة آسيا ان فاعلية سعر فائدة البنك المركزي على حجم االئتمان في الدول الناهضة     
لدول المتقدمة. وان الضوابط على المقترض له في ا أثرموضع شك بينما يكشف التحليل اإلحصائي عن 

تقيد النشاط االئتماني مقارنة بتلك التي تستهدف المصارف ومؤسسات التمويل، والمنشآت الصغيرة يقع 
من المنشآت الكبيرة.  ويفيد التحليل اإلحصائي وجود عالقة عكسية بين  أكثرعليها عبئ الضوابط 

االئتمان ليس تابعا لحجم راس المال المملوك في المنشآت  التمويل بحقوق الملكية واالقتراض أي ان
(.  وهذه العالقة تؤيد التحليل النظري حول سعي منشأة PP، 2 31-27ومكمال له بل هو بديل منافس )

األعمال لخفض كلفة خدمات راس المال وهي عبارة عن المتوسط الموزون بين معدل الربح الموزع على 
القروض. بتعبير آخر عندا تكون اسعار الفائدة مرتفعة في مثل هذه البيئة السهم وسعر الفائدة على 

تتحاشى المنشآت التمويل باالقتراض وتحاول االعتماد على التمويل الداخلي وتلجأ الى االقتراض 
 اضطرارا وفي مثل هذه البيئة تزداد معدالت الديون الفاشلة.
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 :متعثرةوالديون ال المخاطرلحساب  االئتمانتحليل   .3 

 المخاطر:حساب . 1. 3 

 (.من الدينتوقع استفاءه نسبة الم -1*)= حجم التعرض *احتمال الفشل  االئتمانية المخاطرة   
 (.PP، 12 4-2)القرض كما سيتبين  إليراداتوتستخدم هذه التقديرات لحساب صافي القيمة الحالية 

 االئتمانتقدير المخاطرة، كما ال يخفى التداخل والتكامل بين ادارة  االئتمانومن بين اهتمامات تحليل     
والمخاطر  االمتناععلى المقارنة بين العوائد الضائعة عند  االئتمانوادارة المخاطر. ويستند تحليل 
 ، وكالهما بالقيمة الحالية. أي حساب القيمة الحالية ألقساط تسديداالئتمانالمحتملة عند اتخاذ قرار منح 

القرض والفوائد مصححة باحتمال الفشل مضروبا بنسبة عدم التسديد المحتملة والنتيجة هي القيمة الحالية 
هي صافي القيمة الحالية  والنتيجةالمتوقعة لتدفقات القرض ثم طرح تكاليف التمويل بقيمتها الحالية ايضا 

في تسلسل نزولي حسب نسبة  اناالئتموبما ان موارد التمويل محدودة البد من وضع فرص  .لالئتمان
صافي القيمة الحالية الى الكلفة بالقيمة الحالية. ويمكن اعتماد سعر الفائدة على القروض السيادية سعرا 

 أدنيواطئة الخطر او حتى كلفة التمويل وهو  قراض للديون اإلللخصم او سعر الفائدة السائد في سوق 
صافي القيمة الحالية السالبة تستبعد، ثم تدرج فرص  سعر خصم. ومن المنطقي القول ان القروض ذات

بالتسلسل من اعلى نسبة صافي قيمة حالية الى الكلفة نزوال حتى الوصول الى قيد الموارد،  االئتمانمنح 
 . Capital Budgeting االستثماريةوهي نفس الطريقة التي تستخدم في موازنة البرامج 

يعتمد على التقدير الحصيف  االئتمانوعند النظر في منطق الحساب آنفا يبدو واضحا ان كفاءة قرار    
للمقترض بل على  االئتمانيةال يعتمد فقط على دراسة المشروع المراد تمويله والجدارة  والذي للمخاطر

مختلفة : حسب الجدارة بيانات تجميعية لنسب الفشل ونسب التسديد في حالة الفشل مصنفة على ابعاد 
التجارية،  االستثماراتقراض مثل السكن، الصناعة التحويلية، للمقترضين؛ قطاعات اإل االئتمانية

 تقدير المخاطرقراض باألشهر؛ والضمانات ... بحيث يصبح ات السياحية ، ... وهكذا؛ وامد اإلالخدم
 بالقرض المعني. محصلة لتفاعل البيانات التجميعية مع معطيات الدراسة الخاصة

وهو  والعكسبانها جيدة  االئتمانيةيتمثل في توصيف مشاريع واطئة الجدارة  االئتمانوالخطأ في قرار    
ال يساعد  لالئتمانبوصفها رديئة. وان التحليل المنهجي  االئتمانيةالتقييم الخاطئ لمشاريع عالية الجدارة 

حقوق المودعين بل هو من ادوات التخصيص  والدفاع عن االنهيارفقط على حماية المصارف من 
الكلي والتنمية عند تحليلها  االقتصاداألمثل للموارد. وهناك حاالت لمشاريع غاية في الكفاءة من زاوية 
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اقتصادية تعبر عن كلفة الفرصة البديلة  بأسعاراقتصاديا، أي تقييم العمل والمدخالت والمخرجات 
 IRRتلك المشاريع منخفضة وبالتالي يكون معدل العائد الداخليالمالية لالعوائد لالقتصاد الوطني، لكن 

، هذا الصنف من المشاريع يستحق االئتمانواطئا ولذلك ال تتحمل اسعار الفائدة السائدة في سوق  المالي
.  فعندما يكون معدل العائد وغيرهادعم الموازنة العامة للوصول الى فرص التمويل من المصارف 

من  أدنيالمالي، وهو الذي يساوي القيمة الحالية للتدفقات الداخلة مع القيمة الحالية للتكاليف، الداخلي 
تقدم اعانات لخفض التكاليف المالية او زيادة  سعر الفائدة في السوق يمكن للموازنة ان تتحمل الفرق او

 من السوق لتمويل المشروع مجزيا. االقتراضلكي يصبح  اإليرادات

 تخضعها لذلكتولى المصارف العامة اقراض هذا الصنف من المشاريع من الضروري ان وعندما ت  
تحويالت  فائدة واطئة او بأسعارالتحليل للتأكد من جدوى تحمل المجتمع لتكاليف اعانتها  الطراز من

 ض التكاليف. او تخفّ  اإليراداتنقدية تضاف الى 

لقيمة الحالية واحتمال الفشل ونسب التسديد المحتملة الى كلفة التمويل با واستناداومن جهة اخرى     
ر المقبولة مع سعر قراض، او ماهي نسب المخاطر الحد األدنى لسعر فائدة اإلعند الفشل يمكن تقدي

قراض هو الذي يجعل صافي القيمة الحالية الحد األدنى لسعر فائدة اإلبقراض. والمقصود فائدة معين لإل
للقرض صفرا مع مقدار معين من المخاطر، واقصى احتمال للمخاطر يمكن قبوله هو الذي يجعل صافي 

 قراض. لإلالقيمة الحالية صفرا عند سعر فائدة معين 

لى كفاءة حسب مدد القروض والمقترضين لنفس األمد يدل، بصفة اولية، ع الفائدةان تفاوت اسعار     
والمخاطرة. ويمكن اعتماد التصنيفات الشائعة لجدارة المقترضين داخليا في  االئتمانعالية في تحليل 

ومن البيانات  Standard@ Poor'sالمصارف ومنها على سبيل المثال تصنيف ستاندرد اند بورس 
 االئتمانيشركة التصنيف التجميعية أنفة الذكر تعد جداول الخسائر المحتملة للديون لكل صنف. وتعتمد 

  CCC ؛B ؛BB ؛BBB ؛A؛ AA ؛AAAآنفة الذكر للشركات سبع رتب من األعلى الى األدنى: 

 ؛0.67 التوالي:لعشر سنوات لألصناف على بالمئة التاريخية احتمال الفشل المتراكم  هابياناتيظهر من و 
 ؛0.01؛ 0.00التوالي  األولى علىللسنة  بينما 62.58؛ 48.81؛ 27.09 ؛6.85؛ 2.59؛ 1.39
هذه البيانات يمكن تأمل سبب التفاوت بين اسعار  . ومن25.26 ؛5.94 ؛0.108 ؛0.24 ؛0.04

قراض الممنوحة من . وال تدل بيانات اسعار فائدة اإلالفائدة حسب األمد الزمني ومعدالت المخاطرة
   (.PP، 12 11-10المخاطر )وتقدير  االئتمانالمصارف العراقية، كما سيأتي، على كفاءة في تحليل 
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  الديون المتعثرة:. 2 .3
الكلية؛  االقتصادية العوامل:لتسهيل بحث الديون المتعثرة تصنف محدداتها الى مجموعات من     

المؤسسة المصرفية. وعلى المستوى الكلي غالبا ما  فيوالمؤسسية؛ وعوامل فاعلة في قطاع المصارف و 
تغير نسبة الديون المتعثرة الى رصيد مجموع الديون، وثمة  اإلجمالي لتفسيرح نمو الناتج المحلي رشّ يُ 

، وسعر الصرفبقية المتغيرات الكلية مثل البطالة، مع  هذا العامل في العراق ايضا أثردالئل على 
والتضخم، وسعر الفائدة، واسعار األسهم، واسعار المساكن. وبصفة عامة ثمة عالقة عكسية بين دورة 

ودورة الفقاعة المالية ونسبة الديون المتعثرة إذ تزداد نسب التعثر مع هبوط النشاط  االقتصادي النشاط
وانحسار األنفاق  ،وفي العراق ازداد التعثر منذ هبوط اسعار النفط .وما بعد انهيار الفقاعة االقتصادي

مقاوالت وعقود التجهيز وتكاثر وقائع العسر المالي في قطاع األعمال المرتبط بال ،الحكومي المركزي 
 الحكومية، وايضا ارتباطا باألزمة المالية في اقليم كردستان.

تتزايد مع تدهور األوضاع  االئتمانوبالفعل قد اظهرت األزمة المالية الدولية األخيرة ان مخاطر    
أي ان  .رفيةالكلية، وايضا يرى البعض ان ارتفاع نسبة الديون المتعثرة من مقدمات ازمة مص االقتصادية

للمصارف قد يتسبب في ازمة مصرفية تنتشر في مجموع القطاع المالي ثم تنتقل الى  االئتمانياألداء 
خفض ألن الحجم الكبير للديون المتعثرة يستدعي رفع رؤوس اموال المصارف او  الحقيقي، االقتصاد
 قراض نتيجة الصعوبات في تعزيز رؤوس اموال المصارف او المبالغة في تقدير المخاطر ... وتيرة اإل

وبينت دراسات تناولت المصارف األوربية ان الدخل الممكن التصرف به والبطالة واسعار الفائدة    
ة بين الحقيقية مؤثرة في معدالت تعثر الديون. وفي دراسة مصارف دول مجلس التعاون ايضا ثمة عالق

وزيادة سعر الفائدة ونسبة الديون المتعثرة. وكذلك وجدت دراسات اخرى في  االقتصاديتراجع النمو 
تدهور قيمة العملة الوطنية، في زيادة الديون المتعثرة، و البلدان الناهضة آثارا للتضخم وسعر الصرف، 

ائدة القروض مع تغير نسبة وفي عينة من بلدان ناهضة ومتقدمة وجدت عالقة ألسعار األسهم واسعار ف
المصرفي دور الى  االئتمانالديون المتعثرة، كما ان لثقل الدين العام وكفاية راس المال المصرفي وحجم 

 ة ـــــــــــــــــــــــــالذاتي الزمني لمتغير الديون المتعثرة وتالزمه مع معدالت العائد على حقوق الملكي االرتباطجانب 
(51 P ،15 ومن .) المفيد االشارة الى ان التضخم بذاته يساعد على سداد الديون عندما يؤدي الى

انخفاض سعر الفائدة الحقيقي، اما النمو االقتصادي المرتفع فقد يتزامن مع انخفاض نوعية الموجودات 
المصرفية بالتوسع االئتماني نجو جدارة ائتمانية واطئة، وعندما ينخفض فذلك يعني انخفاض مستويات 
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دخل المقترضين بسبب انخفاض النشاط اإلنتاجي فيتزايد الفشل في سداد الديون. وفي مصارف الخليج 
(. بيد 16وجدت عالقة عكسية بداللة احصائية عالية بين الناتج الحقيقي غير النفطي والديون الفاشلة )

تباط مع مجمل النشاط ان االرتباط الوثيق بين الناتج غير النفطي والنفط يحيل تلك العالقة الى االر 
 االقتصادي وهو ما ظهر في العراق فعال. 

من بلدان اوربا الشرقية ووسط آسيا بعد األزمة المالية الدولية األخيرة تبين ان  دراسة لمجموعةوفي    
الحقيقي وباعتمادية احصائية عالية، بينما يؤثر  االقتصاديالديون المتعثرة تعتمد عكسيا مع معدل النمو 

سعر الفائدة الحقيقي بمعنوية احصائية عالية باتجاه زيادة نسبة الديون المتعثرة، وكذلك التضخم بمقدار 
اقل من سعر الفائدة الحقيقي. لكن ال بد من االلتفات الى ان التضخم يخّفض سعر الفائدة الحقيقي إن لم 

من الدول  ةلهذه المجموع اإلحصائيضخم، وهذه المسألة ليست قطعية. وبين التحليل يكن مستقال عن الت
بالمئة  67ان متغير الديون المتعثرة متشبث ذاتيا مع وجود فسحة للتعديل فالديون المتعثرة تعتمد بنسبة 

 (. PP، 17 27 -26)على مستواها في العام السابق 
من مصادر زيادة الديون المتعثرة، والتي يزداد احتمالها  الئتمانياومن تجربة تلك الدول تبين ان التركز   

ايضا مع طول امد القروض. وعمليا لمواجهة تعثر الديون وخسائرها ليس امام المصارف سوى رفع كفاءة 
 وتحسين اساليب تقدير المخاطر وفي نفس الوقت الحفاظ على كفاية عالية لراس المال. االئتمانتحليل 
عند انخفاض قيمة  االعتيادي: في الوضع مختلفينسعر الصرف فيبدو انه يعمل باتجاهين  اما دور    

العملة الوطنية، تجاه العمالت األجنبية، ترتفع القدرة التنافسية الخارجية للبلد فتزداد الصادرات ثم الدخل 
قيمة العملة الوطنية  النخفاضومعه القدرة على سداد الديون. وفي ايام األزمات تشتغل الجوانب السلبية 

من  االقتصاديألن مبالغ الديون للجهات األجنبية تزداد مبالغها بالعملة الوطنية ومع انحسار النشاط 
 تتراجع القدرة على سداد الديون.  أخرى جهة وتزايد المقترضين المحليين المعسرين من جهة 

الظاهرة التي كانت من اسباب األزمة  هذه  Financial sector يفي العراق لم يواجه القطاع المالو     
وروسيا ايضا، والزالت ودائع المصارف بالعمالت األجنبية  1998-1997اآلسيوية في السنوات 

المالي ارتباطا بتغيرات اسعار  االستقراروعدم  االستقرارومطلوبات القطاع الخاص للخارج من عوامل 
 الهما شديد الحساسية للتوقعات.خروجا ودخوال وك االستثماريةالصرف والتدفقات 
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 بأسعارللتغيرات المتوقعة  ايضا حساسةتكون ودائع األجانب بالعملة الوطنية  الصدد قدوفي هذا     
األجانب في المصارف  عالمالي، وايضا ال زالت ودائ االنفتاحالصرف وهذه مسألة ال يستهان بها مع 

 عمال في الدرجة األولى.  العراقية محدودة وتقتصر على حسابات لتسهيل األ

  المصارف:تقييم و األداء  دراسة .4

صره بمقاربة دون اخرى تحليل األداء المصرفي بعناصره األساسية والعالقات الضرورية بينها ال يمكن ح
 .للمستحدثات لمحاسبة واألحصاء ويتنوع ويستجيبواألدارة المالية وا االقتصاديةالمعرفة  ينهل من بل

 :والتقييمالنظام الموحد للتحليل  1. 4      
على لمراجعة الجهد الرقابي، والذي ينتظم  التقييم الموحد للمؤسسات الماليةابواب  نعتمد وللتبسيط      

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهي: كفاية راس الم CAMELالمختصر  االسمومنها يأتي ، متكاملة ومتداخلة، خمسة ابعاد
 Capital Adequacyنوعية الموجودات  ؛Assets Qualityنوعية األدارة  ؛Management 

Qualityاإليراداتالقدرة على تحقيق  ؛ Earning Capacityوالسيولة  ؛Liquidity.  وهو نظام تقييم
الكثير من المعلومات ذات الصلة بكل من األبعاد آنفة الذكر،  على معالجةاجتهادي، رغم اعتماده 
 لألدنى. لألعلى وخمسةبخمسة رتب بين الواحد 

المالية المجلس الفدرالي لفحص المؤسسات  ناهتب ظهر اول مرة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث وقد   
 واألشرافهذا النظام من ادوات الرقابة ويعد  .1987عام  لالئتمانالوطني  االتحادادارة  ثم ،1979عام 

الى ترتيب كي ينتهي عمل لجان التفتيش الدوري الشامل  لتنظيم Supervisionعلى المصارف 
وليقدم قاعدة معلومات تساعد على اعادة النظر بالضوابط  ،فشلها واحتمال ،المصارف حسب جدارتها
 .Regulationsالحاكمة للعمل المصرفي 

يجعل اية اداة رقابية  ،وتغير ومفاجآتمن تعقيد وما يكتنفه ان العمل المصرفي  ابتداء  ومن المعلوم    
نفي يال حد على نظام التقييم هذا، نهج المو فاء صفة المض. وا  السيطرة عليهو قاصرة عن استيعابه  لوحدها
راس  كفايةف وتعرّ  ،اهيك عن المقارنة العابرة للحدودالممارسة حتى في البلد الواحد ن الواسع في التباين
وحماية  الخسائر المحتملة الستيعابوالسوق والتشغيل،  االئتمانلموازنة مخاطر  بالمقدار المطلوب المال

 .الكفاية تقاس بنسبة راس المال الى الودائع ولذلك كانت ،حقوق الدائنين والمودعين على وجه الخصوص
اموال اصحاب الودائع والذي يتمثل بحجم ونوعية  الخطر علىالى مصادر  االهتمام ثم تحول

 والموجوداتالموجودات، ولهذا تقاس الكفاية، في السنين األخيرة، بنسبة راس المال الى الموجودات 
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أي ان المقصود وجود حجم كافي من راس المال لتغطية الخسائر المتوقعة في  .المرجحة بالمخاطر
 (. PP، 11 18-17)النقدي  االئتماندعين ومنها خاصة الميادين التي وظفت فيها اموال المو 

من الموجودات المرجحة بالمخاطر، بالمئة  12 المال بنسبةكفاية راس عّين القانون في العراق، و    
إذ كلما كانت نسبة  .أدنيترجيح بالمخاطر التكون هذه النسبة لمجموع الموجودات دون ما وعادة 

حجم الموجودات مرجحا بالمخاطر وبالتالي ينخفض راس المال  انخفضعلى أ الموجودات السائلة 
مع نفس المقدار من الموجودات وترتفع الحاجة الى  تزداد المخاطرمد القروض أالمطلوب، ومع امتداد 

العوامل األخرى، ألن التركز  إثروالمخاطر، بثبات  االئتمانيراس المال. وثمة عالقة طردية بين التركز 
وهو من  االئتمانيةزيع الطبيعي للجدارة و على مدى الت واالنتشار االئتماني يكون على حساب التنويع

  . السيطرة على المخاطر ضمن مديات األمانوسائل 

للمقترض  االئتمانيةالعناية بالجدارة  ،لترجيح الموجودات بها ،المخاطر تقدير مستوياتويتطلب  
استهالكي، والمهم في  تشغيلي او ، استثماري اواالئتمانغرض اضافة على القطاع و الضمانات و 

وامكانية استخدامها فعال عند فشل الجهة المقترضة  ،االئتمانالى حجم  الضمانات قيمتها السوقية نسبة
 الحرة واالحتياطياتفي الوفاء بالتزاماتها. كما ان بنية راس المال، وخاصة نسبة قيمة األسهم 

أخذ اضافة الى راس المال  وتقييم كفاية من مجموعه، ذات اهمية في دراسةوتخصيصات خسائر الديون 
الحرة مضافا  واالحتياطيات. وربما يستخدم مؤشر مجموع قيمة األسهم باالعتبار حجم الديون المتعثرة

  وع، وذلك عند تقييم الكفاية.اليهما مخصص خسائر الديون ثم طرح الديون المتعثرة من المجم

 ر رتبة المصرف في الكفاية بين الواحدوغيرها مما تراها الجهة الرقابية تقدّ  االعتباراتوبناء على تلك     
والرتبة الخامسة تفيد ان المصرف بحاجة ماسة الى تدبير تمويل  ،الذي يعني المستوى المرتفع من الكفاية

قتراض طويل األمد وعادة ألكثر من خمس سنوات، والرتبة الثالثة تعني إلبا اضافي من سوق األسهم او
ان المصرف يتعرض الى مخاطر لكن احتمال عدم كفاية راس المال لمواجهتها الزال ضمن الحدود 

  المقبولة، اما الرتبة الرابعة فيوصف بها المصرف دون الوضع الحرج بقليل.

النمو والخسائر المحتملة للديون وبنفس المعنى تتراجع نوعية الموجودات مع  وقد ترتفع نسبة المخاطر     
او  لالئتمانمع التوسع السريع اعتماد تحليل رصين  غير المتوقع ، إذ مناالئتمانيللحجم  المرتفع
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 متقنة، وفي هذا السياق قد يرتفع العائد ولكن ترتفع المخاطر ربما بمعدل اعلى، أي ان المقايضة إجراءات
 .الفرضيةهذه  اعادة اختبارعلى األقل  بين المخاطر والعوائد بحاجة الى اثبات تجريبي او

ومثلما تتضمن زيادة راس المال فوق حدود الكفاية، بالتعريف الحسابي، انخفاض معدل العائد على     
ني خسارة مرتفعة من السيولة يع على مستوياتفان الحفاظ  ،العوامل األخرى  أثربثبات  ،راس المال
الصفر،  تتراوح بينواألخيرة  .الفرصة البديلة ومعدالت العائد على الموجودات السائلة بين كلفةبالفرق 

الحرة لدى البنك المركزي، ومعدالت فائدة منخفضة على ادوات الدين الحكومي  والودائعمثل حيازة العملة 
االلتزامات من مواجهة  عدم التمكنان الضمانات المبالغ بها لدفع مخاطر  حواالت البنك المركزي. أي او

بالقدر الضروري من راس المال والحد األدنى من السيولة مع  االكتفاءبال كلفة. واألفضل من ذلك  ليست
على سوق ما بين المصارف  واالعتمادالحرص على نوعية عالية للموجودات لخفض خسائر الديون 

قتراض الطارئ من البنك المركزي لسد العجز المؤقت في السيولة. كما ان إلق المفتوحة واوعمليات السو 
شأنه زيادة مخاطر السيولة لكن معدل العائد  الطويل منالتحول من ديون قصيرة األجل الى األجل 

    .بين السيولة والربحية االختيار االئتمانوهكذا تواجه ادارة  ،يرتفع

ل متحققة، بالمجمل، في المصارف العراقية وال تعاني من قيد راس المال مقارنة مع كفاية راس الما     
عن تغطية  بعضها كثيراالدولية. لكنها تتفاوت كثيرا بحجم راس المال الذي يفيض في  الدول والمجموعات

بال التوسع االئتماني واستق المال فيالخسائر ألمحتملة ويمكن وصفها بالعجز عن االنتفاع من راس 
عدم كفاية راس المال لتغطية  تتركز فيالمزيد من الودائع. اما المصارف المأزومة فان مشكلتها الرئيسية 

ومتابعته اوال بأول  االستحقاقالخسائر او حتى نصفها ما يشير الى ضرورة تركيز الرقابة على صافي 
 المصرفية. اإلجازات أحدثعندما ينخفض عن المقدار المشروط في 

 النوعية منألن انخفاض تلك  نوعية الموجوداتوالمرتكز الثاني لتقييم األداء المصرفي ورصانته هو     
الى مجموع الديون للداللة على نوعية  المتعثرةالمصرفي، ويمكن اعتماد نسبة الديون  اسباب الفشلاهم 

على المخاطر او ذو داللة ايضا  مجموع الديون مؤشرالموجودات، او ان مخصص خسائر الديون الى 
 محفظة والنظر في مخاطر االئتمانوال يبتعد تقييم نوعية الموجودات عن تحليل  نوعية الموجودات.

للنوعية، والتخفى العالقة بين نوعية  المتعثرة مقياساالقروض، إذ تبقى الخسائر المحتملة والديون 
عني مخاطر اقل وبالتالي تنخفض عية المرتفعة تو ألن الن ،كما تبين ،الموجودات وكفاية راس المال

كانت  ،الحاجة الى راس المال مع نفس الحجم من الموجودات ألن مستويات الخطر، وهي اوزان الترجيح
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مع مصارف  وأوفي هذا المجال قد يلجأ المقيم الى المقارنة الزمنية، لنفس المؤسسة المصرفية، واطئة. 
 التقييم.توخيا للموضوعية والنسبية في احكام اخرى 

واألمد  الضماناتويمكن تصنيف الموجودات الى سليمة ومتعثرة، واألولى بمستويين او ثالثة حسب     
باستخدام ذات المعايير اضافة  أكثر للمقترض، والثانية الى ثالثة او االئتمانيةالجدارة  الزمني والقطاع او

انها اصبحت في عداد المشكوك في سدادها على درجة التعثر مثل التأخر في سداد األقساط والفوائد او 
 داللة على انخفاض نوعية الموجودات. االئتمانيايضا يعد التركز  وهنا خاسرة،بالكامل او 

القطاعات في احتمال فشل السداد، فمثال القروض المقدمة لألنشطة األكثر تأثرا بدورات تختلف كما      
المال واألعمال في الدول المتقدمة تكون مستويات الخطر فيها اعلى، وايضا القروض بضمانات تتعرض 

وفي  .العقارية ارتباطا بانخفاض اسعار المساكن القروضقيمها السوقية للتقلبات مثلما حصل في ازمة 
الزمني للزيادة  واالتجاهسياق تقييم نوعية الموجودات تدرس مكونات الديون المتعثرة واسباب التعثر 

للمصارف وتغذي اعادة النظر بالضوابط  االئتمانيةوهذه تنفع السياسات  ،في نسب التعثر واالنخفاض
، ثم تتدرج الى األوطأالمخاطر  والرقابة المصرفية. وتعطى الرتبة األولى للموجودات عالية الجدارة وذات

  لموجودات الخاسرة. ون لكتالرتبة الخامسة ل

اهمية رغم  األكثروربما هي هي العنصر الثالث للحكم على الرصانة المصرفية  ريةاداالوالكفاءة     
لتوجيه  ،واألهداف االستراتيجياتالصعوبات التي تكتنف القياس وعدم التأكد. واضافة على مدى وضوح 

وتقييم الضمانات  االئتمانينظر الى اساليب اداء الوظائف مثل تحليل  ،مختلف األنشطة المصرفية
ومات والتقارير المالية لخدمة لالمع ةعداد ومعالجا  و  ،... ومؤهالت الكادر واالمتثالوالرقابة الداخلية 

خبراتهم ومؤهالتهم دارة، و ت الكوادر العليا، وخاصة مجلس اإل. كما ان خبرات وتخصصادارةاإل
   لها وزنها في التقييم وهي موضوعيا مؤثرة في سمعة المصرف وثقة الزبائن. التخصصية 

والتزام القوانين والضوابط لمعايير السلوك المهني القويم  تمثل المدراءالى  االلتفاتوعموما ال بد من     
دارة، مصرف بالمجمل والحكم على كفاءة اإلالالتنظيمية. وفي واقع الممارسة يتعذر الفصل بين اداء 

كما تداخلت  ،CAMELولذلك يتداخل هذا المحور مع بقية عناصر تقييم الجدارة المصرفية في نظام 
وقد تستخدم نسبة المصروفات، لغير  ة الموجودات مع كفاية راس المال من قبل ... وهكذا.نوعي

ويعني اجمالي الدخل صافي دخل الفائدة  دارة،اإلاءة مدفوعات الفائدة، الى اجمالي الدخل مؤشرا لكف
 األخرى. اإليراداتمضافا اليه 
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 اإليراداتوهذه تتضمن مقدار ، موضوع البحث، االئتمانيرابع مكونات نظام التقييم  يراديةاإلالقدرة    
ومصادرها ونموها واستدامتها بمعنى مقومات استمرارها. وهنا يصبح التداخل مع بقية عوامل التقييم 

 لكفاءة األدارة ونوعية الموجودات وكفاية راس المال او مدى استخدامه. اإليرادات انعكاسواضحا، ألن 
المصرف في  أسهمعلى امتصاص الخسائر في الموجودات، وتعزز اسعار  العالية تساعدان األرباح 
وعادة  به، ومن األدلة على ادائه الجيد في اوضاع اعتيادية للقطاع المصرفي واسواق المال. السوق والثقة

ما ينظر الى العوائد للسنوات األخيرة ومقارنتها بالمتوسطات السائدة في القطاع المصرفي بما في ذلك 
  . األداء المصرفيللوقوف على حصيلة  نسبة الربح الى راس المال المملوك

األخرى  واإليراداتلغرض التقييم بعد تصنيفها الى صافي الفوائد، وما في حكمها،  اإليراداتوتدرس    
والنفقات يستدل على ثغرات  اإليراداتونسبتها الى المصروفات التشغيلية وكافة المصروفات. ومن تحليل 

الى  ويمكن التوصللزيادة صافي الربح.  األداء المصرفي وفرص خفض التكاليف والمناورة الممكنة
زيع المصارف حسب مستويات و من البيانات التجميعية للقطاع المصرفي وتمتوسطات ونسب معيارية 

 .تبعا لتلك المقاييس المستمدة من التجربةاألداء 

لطلب  ها استجابة، والمقصود هنا توفر الحجم الكافي منهي خامس مكونات هذا النظام السيولةو     
واضافة على النقد في حوزة المصارف وايداعاتها لدى البنك  المعقودة.والدائنين وتنفيذ القروض  المودعين

ومنها حواالت البنك  ،المركزي فان كافة الموجودات القابلة للتسييل دون ابطاء وال خسائر تصنف سائلة
حتياطيات ا البنوك المركزية عوضا عن االوالتي احيانا تقبله ،المركزي والخزانة وادوات سوق النقد األخرى 

وثمة مؤشر آخر للسيولة هو نسبة رصيد القروض الى الودائع وفي المصارف حديثة التكوين  .اإللزامية
نظرا  ذلك،من راس المال ومع  االئتمانيمول بعض  إذبالمئة  100في العراق قد تتجاوز هذه النسبة 

بالسيولة بخاصية اساسية في  االهتمامويرتبط ،المال عاليةروض، تبقى كفاية راس للحجم المنخفض للق
مثل الودائع الجارية ومصادر تمويل اخرى كثيرا على وسائل قصيرة األمد  االعتمادعمل المصارف وهي 

الرتبة األولى للمصارف ذات  ما تعطى وعادةبفائدة مرتفعة.  قروض ابعد زمنا منخفضة، لتمويلبفائدة 
والتي تسهم عبر تدويرها في سوق ما بين المصارف، الذي لم الفائضة  االحتياطياتاو وفيرة السيولة ال

الرتبة الخامسة توضع في بينما يتكون بعد في العراق، في انقاذ مصارف اخرى تعاني شح السيولة، 
 .سيولتهاالتي بحاجة الى تدابير ليست اعتيادية لتعزيز المصارف 
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متوسط الرتب للعوامل الخمسة أي افترض تكافؤ اوزان ابعاد التقييم ب التقييم العام للمصرفيعبر عن و     
آنفة الذكر. ويالحظ ان ما يميز هذا النظام البساطة وكونه ينظم تجميع وتحليل المعلومات خاصة وان 

او يوزع جميع عناصر واوجه النشاط الشاملة بالمصرف عبر تلك المحاور  اإلحاطةالنظام يفترض 
 ها رغم التداخل او التكرار احيانا.المصرفي لتستوعب

 : تحليل الكفاءة المالية وضوابط بازل. 2. 4   

تعتمد مؤشرات لقياس األداء المصرفي منها معدل العائد على مجموع الموجودات او العائد على راس     
او القيمة  اإليراداتبداللة اجمالي  لإلنتاجالمال وهو األرجح، كما ارى، اضافة على الحجم الكلي 

المضافة للقطاع، وغيرها. ثم ال نغفل الصالت الحسابية بين مؤشرات األداء مثل ان معدل العائد على 
راس المال يساوي نسبة الموجودات الى راس المال مضروبة بمعدل العائد على الموجودات وهذه قابلة 

داء مثل السيولة او تعثر الديون ومما له صلة قد تكون بعض األسباب المرشحة لتفسير األ. كذلكللتجزئة 
اداء القطاع المصرفي او  هي نتائج لعوامل اخرى، كما ان بنية السوق والتركز تصبح من الثوابت وتغير

  الدول.مصرف بعينه يعتمد على متغيرات، اما الثوابت فقد تصلح لدراسات المقارنة بين 

ى ممثلة بمحافظي عشرة بنوك مركزية في الكبر  االقتصاديةالدول  األول بينظهر اتفاق بازل     
الثمانينات بعد ازمة ديون حكومات امريكا الالتينية، البرازيل والمكسيك واألرجنتين وفنزويال، والتي 

المال ترصين معايير كفاية راس  األول في. وتمثل الهدف االنهياروضعت مصارف كبرى على حافة 
خطرة.   في بيئةوتتحوط لالستمرار  االئتمانئر فشل تلك الدول، كي تتمكن من مواجهة خسا لمصارف

وحصل توافق على تناسب بين راس المال والموجودات التي تديرها المصارف والمخاطر التي تتعرض لها 
تلك الموجودات. أي تعديل قيم الموجودات بمعامالت تعكس مستويات الخطر، وهي في نفس الوقت 

بازل األول حول راس المال نهاية  اقر اتفاقالمال لمواجهتها، وقد  قياس لقيمة المخاطر التي يحتفظ براس
. وتوسعت 1988تموز عام  ونشر فيدولة التي تؤلف لجنة بازل آنذاك  12وصادقت عليه  1987عام 

دولة، منها تركيا والسعودية، اضافة على هونك كونك والبنك  26لجنة بازل، فيما بعد، لتضم اآلن 
المرجحة  لراس المال الى الموجودات أدنيحدا  االتفاقويتطلب  ،(P ،7 24المركزي األوربي )

صراحة واألخرى  االئتمانعلى مخاطر  االتفاق، وركز ئة بالم 8 ، بالمخاطر، داخل وخارج الموازنة
كي  ويترك الثانيضمنا، وصنف راس المال الى قسمين، األول منها يتفق على تعريفه بين جميع البلدان 
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 االئتمانان مبدا ترجيح الموجودات بالمخاطر يعني تفاوت مختلف انواع  ولذا نرى يناسب اوضاع الدول. 
من موجهات نشاط  االتفاقالمصرفية في حاجتها الى راس المال، ولذا يصبح  والتعهدات واالستثمارات

فاوت اسعار فوائد العوائد والمخاطر، وفي نفس الوقت ينعكس في ت المصارف وعلى اساس المقايضة بين
. وتشتد فاعلية الربط بين األفاقالقروض المصرفية حسب مستويات مخاطرها المفترضة في ذلك 

 االتجاهللموجودات حسب مستويات الخطر المحتملة وهو  أكثرالمخاطر وكفاية راس المال مع تفصيل 
انتقادات لتصنيف الموجودات الالحقة كما سيتضح. ولقد واجه اتفاق بازل األول  االتفاقاتالذي ستؤكده 

، وايضا لعدم العناية بالمخاطر االئتمانيةفي فئات عريضة حيث تتفاوت موجودات الفئة من جهة الجدارة 
وهي مخاطر السوق  االئتمانيةبالمخاطر غير  لالهتمام 1996عام  االتفاقاألخرى. وجرى تعديل 

العمالت  فيها المتاجرة بما بأنشطةالمرتبطة بتقلبات اسعار الفائدة واسعار الصرف، ولذا اهتم التعديل 
والخيارات. وسمح للمصارف باعتماد نماذجها الداخلية لحساب  االجنبية واوراق الدين واألسهم والسلع

وتطور  سريعة في األنشطة المصرفية وللتغيرات ال، Internal value at risk modelsالمخاطر 
المعرفة النظرية والتطبيقية في قياس وادارة المخاطر وظهور ادوات مالية جديدة  كلها قادت الى اتفاق 
بازل الثاني  ومرتكزاته الثالثة : راس المال المطلوب بالمقدار األدنى؛ والرقابة المصرفية بمعنى األشراف 

 واالنضباطولكن األشراف يتركز ايضا على كفاية راس المال؛   Supervisionعلى عمل المصارف 
واتاحة معلومات للمشاركين في   باإلفصاحعالقة  المبدأولهذا    Market Disciplineالمهني في السوق 
تقييم وضع المصرف وكفاءته وجدارته في ادارة المخاطر والتأكد بالذات من كفاية راس بالسوق تسمح لهم 

بالمئة  8بازل الثاني بل بقيت  بالمخاطر فيير نسبة راس المال الى الموجودات المرجحة المال. ولم تتغ
نظام بازل  بموجب. و االئتمانفي بازل األول، انما تغيرت طريقة الحساب كثيرا في تقدير مخاطر  كما

خارج الموازنة  االئتمان، ثم تضاف مخاطر االئتمانيةالثاني تحسب الموجودات المرجحة بالمخاطر 
ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية بوحدات مكافئة، للوصول الى رقم اجمالي. ويمكن تبسيط فهم 

منها، بينما بالمئة  8براس مال يعادل  االحتفاظالمعيار بالقول هناك موجودات معتدلة المخاطر يكفي 
لمال، الى جانب موجودات ربما تتطلب نسبة اعلى من راس ا االعتياديهناك ائتمانات خطرها اعلى من 

ال تتضمن اية مخاطر فهذه ال تحتاج راس مال لمواجهة خسائر محتملة. ولهذا ومن اجل تقدير راس 
جميع المخاطر، التي تتعرض استثمارات المصارف لها، الى ما يعادل موجودات  األدنى تحولالمال 
 100معامل الخطر عليها واحد صحيح او ئتمانات التي يكون تعني تلك اال المخاطر واألخيرةمعتدلة 
 : لبازل الثانيبازل الثالث يقوم على المرتكزات الثالثة  .ئةبالم 8ي يكفيها راس مال بنسبة والتبالمئة 
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السوقي، مع تعديل وتشديد وتفصيل واضافات  واالنضباط واإلفصاح الرقابية؛والمراجعة  المال؛كفاية راس 
المالية األخيرة وللوقاية من تكرارها او، على األقل، لتضييق نطاقها في ، من تجربة األزمة باالستفادة

 الشمول وحجم الخسائر.  

           اية راس المال ليتجاوزبرفع مقياس كف : بازل الثالث، االتفاقفي المرتكز األول اهتمت معايير  
  والحاجز الوقائي سوق راس المال،  في مخاطر النشاطبمجموع فقراته، لتغطية بالمئة 10

Conservation buffer   وايضاايضا لتجميع احتياطي مواجهة التقلبات ذات الطابع الدوري وسواها. و ،
الى  نسبة Tier one Capital مقدار الشريحة العليا منه مثلراس المال  ضوابط تتعلق بنوعيةتثبيت 

 المملوكة ذاتيايكفي من األموال  ما وجودالى  االطمئنانالموجودات المرجحة بالمخاطر. وذلك بهد ف 
وضمن الشريحة العليا  ،الخسائر مع استمرار المؤسسة المصرفية في الوجود والعمل والمتاحة المتصاص

 .Common Equity االعتياديةبقيمة األسهم  االهتماميتركز 

تقوية عمليات األشراف والتدقيق وتقديم دليل عمل ب األخير االتفاق اهتم Supervisionوفي الرقابة    
، ، خاصة وان األزمة األخيرة كشفت عن الكثير من التجاوزات وشبهات الفسادالرصين والحوكمةللتقييم 

 االهتمام. ويذكر في هذا المجال بأنواعهاوشجعت اعتماد الممارسات األكثر كفاءة في ادارة المخاطر 
والسوقية والتشغيلية لتندمج، حسابيا، في مقياس الموجودات المرجحة  االئتمانيةبتجميع المخاطر، 

أي تحليل     Stress Testingباختبار الجهد  مع العنايةبالمخاطر وهي مقام نسبة كفاية راس المال، 
في مختلف عناصر الموجودات  والسيولة للتغير )المركز( الماليالحساسية لمعرفة استجابة الوضع 

   وغيرها....  االئتمانيا في ذلك اسعار الفائدة واسعار الصرف والتعثر بموالمطلوبات 

 ضوابط للتحوطاعتماد  االتفاقى ، في المرتكز الثالث، تبنّ واإلفصاحفع متطلبات الشفافية ر والى جانب    
. وقد اصدرت الجهات الرقابية المعنية في Macro- Prudential Regulations والحذر الكلي  

 االئتمانيتكوين وانهيار الفقاعة المالية، ضوابط تنظم النشاط  لتقلباتتتعرض والتي  ،ماليا المتطورةالدول 
الرافعة، نسبة الدين الى راس المال، حدا اعلى والتشدد  من جهة المقترضين والمصارف معا، لمنع تجاوز

الجزئي الى القطاعي والوطني  الحذر الكلي تحوال كبيرا من المستوى  إجراءاتفي تقييم الضمانات. وتمثل 
اثبتت  فلقد ،Systemicوالعابر للحدود لفهم الظواهر المالية والتعامل معها على المستوى النظامي 

 من العكس.  أكثرمن مجموع النظام الى المؤسسات المالية  االنهيار زخم الصعود اواتجاه التجارب 
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ليا، والتي ذهب نظامها بعيدا في مكاثرة األصول في الدول المتقدمة والعميقة ما ونشأت معايير بازل
. اما الدول النامية فال زالت، على األغلب، دون ذلك المالي واالستثمارالمالية وتعقيد وتنويع ادوات الدين 

من احكام السيطرة على ادائه  بأكثربكثير وهي بامس الحاجة الى برامج لتطوير القطاع المالي، وربما 
من منظور اتفاق بازل، لكن هذا ال ينفي المشترك وانه دليل ارشادي في المنهج العام والبنية التحليلية 

 حيثما توجد المصارف واسواق المال.

مع  االئتمان، ويرفع من كلفة Lending Capacityاألقراض بازل الثالث يقّلص مجموع القدرة على    
األقراض مع  تتوسع في. ألن المصارف عندما (9) السائدة للعائد على راس المال المصرفيالمعدالت 

من راس المال، في الشريحة العليا، الى الموجودات تنخفض اسعار الفائدة على القروض  أدنينسبة 
 طر.العوامل األخرى ومنها المخا إثر تبثبا

ولقد دلت تجربة دول آسيا ان الضوابط التنظيمية ال تعرقل، بذاتها اتجاه النشاط االئتماني نحو    
التوسع، فقد زاولتها الدول هناك بمختلف مستويات تطورها ومع ذلك تعمقت اسواقها المالية في انسجام 

 مع النمو االقتصادي. 

ة السكن للقطاع العائلي هما من اهم والعقار وخاص   Corporationمن المالحظ ان الشركات و    
ميادين اإلقراض المصرفي في الدول الناهضة والمتقدمة على حد سواء، وألن التخلف التنظيمي لم يزل 
من خصائص االقتصاد العراقي أي الدور المحدود لقطاع الشركات اضافة الى احجام المصارف، عدا 

فاض النشاط االئتماني في فسران بعض اسباب انخعن اإلقراض ألسكني كالهما ي الحكومية المتخصصة،
األدارة المصرفية مجموعة عوامل اخرى من شأنها تعميق او تخفيف ضغوط الوضع  وفيي، العراق

 االئتمانالكلي. وعندما تكون نوعية موجودات محفظة القروض واطئة فهذه محصلة ألدارة  االقتصادي
من مختلف الوجوه.  وتوصف المشكلة احيانا بعدم تمثيل األدارة لمصلحة المالكين في قراراتها  ومخاطرة

انما تسعى من خالل موقعها لمكاسب شخصية ليست مشروعة حتى وان اضعفت كيان المصرف. اما 
وقواعد بحميع عناصره ومنها القوانين  نفسه Financial Systemالنظام المالي  المؤسسية فاهمهااألبعاد 

وفق قواعد األداء  االنضباطالتنظيم وكفاءة الرقابة المصرفية والتدقيق، او غياب التدابير الكافية لضمان 
المعامالت  أطرافالسليم، وضعف القدرة على فرض القانون ونوعية األجهزة الحكومية ... وسوء نية 

 (.PP، 15 55-51)وسواها   ، ...Moral Hazardالمصرفية 
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على احتماالت اقتراب المصرف او النظام  شائعا للتعرف Stress Testing الجهدبار اخت أصبح  
. ويقوم التحليل على ربط المتغيرات المعبرة عن المخاطر مثل نسبة الديون المتعثرة االنهيارالمصرفي من 
غيرات مت المصرفي، مع االئتمانمثل صافي الربح الى حقوق الملكية، او حجم  والعوائداو خسائرها، 

 تفسيرية اقتصادية ومالية على المستوى الكلي، اوالقطاعي كأن يفسر صافي العائد على حقوق الملكية
بمتغيرات مصرفية محددة له ومنها نسبة كفاية راس المال او نسبة الموجودات الى الودائع والسيولة 

 والديون المتعثرة وسواها.
المحتملة لتغيرها اهمية  االتجاهاتالجهد لمعرفة  واختبارويكتسب تحليل حساسية الديون المتعثرة    

حتى في اوضاع اعتيادية  ، اوواشتدادهاتنذر باألزمة مع تغيرات للوقاية من المخاطر المحدقة، خاصة 
 حرجة.حاالت حرجة للتوصل الى مؤشرات تساعد على متابعة المصارف في 

 
 في العراق: واالئتمانالعمق المالي   .5

  :في العراق األطار الكليضمن تحليل تغير العمق المالي  .1. 5 

 اإلجماليالنقود بالمعنى الواسع الى الناتج المحلي  العمق فنسبةيتصف القطاع المالي في العراق بعدم    
بالمائة، وفي الدول  121في السنوات األخيرة، بينما المتوسط العالمي حوالي بالمئة  40تدور حول 

وفي بالمئة  126.4بلغت  2016وفي العالم تلك النسبة عام  بالمائة. 131قريبا متوسطة الدخل  ت
وهي ادنى منها في الجزائر والسعودية حيث بلغت لنفس السنة حوالي بالمئة  40.2العراق لنفس السنة 

        ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم العربي بالمتوســــوفي الع ،وهما نفطيان مثل ألعراق ،على التواليبالمئة  75و بالمئة  81
 البلدين في على التوالي رغم اختالفبالمئة  208.3و  192.6. بينما في سويسرا والصين ئةبالم 88.5

 مرحلة التطور وخصائص االقتصاد.  
ة في التداول الى ومعلوم ان الودائع جزء من تلك النقود، وبهذا المعنى حتى لو تحولت نصف العمل

.  ان اسبابا بنوية تضع سقفا لنشاط المصارف في االئتمانودائع فهذا ال يغير كثيرا في القدرة على منح 
األقراض تتجاوز كثيرا التعليل بالعادات المصرفية والميل الى العملة دون الودائع وسوى ذلك. وان تلك 

 االقتصادالى نمط التناسب فيما بين متغيرات  فاتااللتاألسباب تتعذر معرفتها على الوجه الصحيح دون 
 لالئتمانالكلي، حقيقية ومالية ونقدية، على مسار التطور بداللة متوسط الناتج للفرد واألحجام الممكنة 

في العراق بزخم  االئتمانيوحجم األصول المالية عموما تبعا لذلك. وربما يمكن تصور مسار للتوسع 
مؤشرات االداء  القطاع المالي الى عمق جديد. ذاتها لينتقلاثرة النقود عالي ومستمر يؤدي الى مك
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من التناسبات المقبولة بين راس المال والودائع  واضح يقترب نموذجالمصرفي في العراق لم تفصح عن 
المصرفي يعمل في وضع  وكأن النظام، كما ان مكونات اجمالي الدخل والنفقات الفتة للنظر واالئتمان

 استثنائي او هو في طور ابتدائي. 

 وفي نفس، 2015عام بالمئة  53النقدي الى الودائع في المصارف الحكومية  االئتمانبلغت نسبة     
في المصارف الحكومية  االحتياطياتالمملوك بما فيه النقدي الى راس المال  االئتمانالوقت كانت نسبة 

د ـــــــــــــــــــــــــــــــــن والرشيـــــــــــــــــــــــــــــمصرفي الرافدي وترتفع فيولة بالمتوسط لكنها تتفاوت كثيرا ة، وهي مقبمئبال 760
في المصارف بالمئة  84النقدي الى الودائع  االئتمانوبلغت نسبة بعيدا عن النسب المتعارف عليها. 

 االئتمانتعني ان جزءا من  مصرف خاص وهذه 18الودائع في األهلية وهي مناسبة. لكنها تزيد على 
 93النقدي الى راس المال في المصارف الخاصة  االئتمانونسبة  متوقع.يمول من راس المال وهو 

على المستوى القطاعي، ما يؤكد ان مجموع راس وهي تدل على عطالة واضحة في راس المال بالمئة 
 ق بكثير وذلك نتيجة لكثرة عدد المصارف.المال المصرفي اكثر من حاجة السو 

ترليون دينار وهي ادنى من ثلث  62.4حوالي  2016دائع عام و ( ان مجموع ال1)ويبين الجدول    
المصارف فائدة مرتفعة ما يعني  ها. وان نسبة الودائع الجارية، والتي ال تدفع عناإلجماليالناتج المحلي 

 مستوى المنخفض لتكاليف التمويل. ال
 (1جدول)

 في العراق بمليارات الدنانير 2016المصرفية نهاية عام الودائع 

 الودائع المعلومات
 الخاصة

 من المجموع %
 األفقي

الحكومة ودائع 
  والمنشآت العامة

من المجموع  %
 األفقي

 % المجموع
من مجموع 

 الودائع
 70.4 43928 69.6 30582 30.4 13346 الجارية
 29.6 18471 43.9 8109 56.1 10326 األخرى 
 100.0 62399 62.0 38690 38.0 23708 المجموع

 .2016السنوية لعام  اإلحصائية ، النشرةالعراقيالمصدر: ترتيب الباحث من بيانات البنك المركزي 

مع  مقدار متواضع مقارنةوهو ترليون دينار،  23.7الودائع الخاصة،  فان حجمومن زاوية اخرى    
الودائع من مجموع تلك  مليار دينار 8592المصارف الخاصة استقبلت و الناتج المحلي للقطاع الخاص. 

، وتتضح تتجه اليها الودائع التي بل قلةمنها جارية. أي انها ال تعاني من تكاليف التمويل بالمئة  72.6و
المصارف عدا  لمجموع 2016، الذي بلغ عام االحتياطاتبضمنه  عند مقارنتها براس المال هذه المشكلة
 بالمتوسط يقاربالواحد من الودائع  الخاص اي ان ما يصيب المصرف .مليار دينار 9902الحكومية 

  فريدة.حجم راس المال وهي ظاهرة 



29 
 

وهو المكون الرئيسي في الموجودات المصرفية فان نسبة األخيرة  االئتمانوألن الودائع مصدر تمويل    
مستويات الكفاءة. وسوف تتفاقم هذه المشكلة  أدني، وال تنسجم مع االنخفاضراس المال غاية في الى 

ان القطاع الخاص لم الوقائع  تلكتدل و في المستقبل القريب إذ ستدخل الى السوق مصارف جديدة. 
ال  ئتماناالمثلما ان سوق  المصرفي االئتمانبمهمة  لالضطالعيتمكن بعد من امتالك القدرة الذاتية 

وطالما تتيح األساليب المعتمدة في تنظيم قطاع المال وسوق  .راس المال المصرفي الستيعابيكفي 
الصرف ارباح غير اعتيادية تبقى الضغوط مستمرة لدخول المزيد من المصارف الى السوق، من جهة، 

ري ووفورات الحجم الكبير وغيرها التي تساعد على عويتأخر ظهور تلك اآلليات السوقية مثل التنافس الس
 وتعرقل دخول الجديد.  االندماج

يستبعد تأثيرها فضال عن زيادتها من خالل  مباشرة، الان السياسات النقدية الهادفة لزيادة الودائع،     
يقي غير النفطي، ازدهار القطاع الحقمع ذاتها. اما التوسع النقدي، ان لم يأتي متساوقا  االئتمانعمليات 

وء وضع بحاجة الى تحليل في ض االئتمان. بل وحتى زيادة اإليجابي االتجاهفنتائجه ليست مضمونة في 
، الى جانب شروط توازن اإلنتاجيةالكامل للطاقة  االستخداميدا، عن مستوى الطلب الكلي، قريبا او بع

مباشرة  االستهالكفي  االئتمان تستوع بفي ميزان المدفوعات. ومع ما تقدم ال بد من التمييز بين زيادة 
حيث توجد فسحة لزيادة  االستثمارلرفع  قراضاإلفي مقابل لمستلمي القروض  االدخاراو عبر خفض 

ان محدودية . االدخارحقيقية في الطلب الكلي يستجيب لها العرض فيزداد الدخل الحقيقي ومن ثم 
، والذي يظهر في النسبة المنخفضة العراقي االقتصادالودائع الخاصة وجه آخر لضآلة العمق المالي في 

، ألن النقود هي سقف ( التالي2) ول، الذي يبينه الجداإلجماليللنقود بالمعنى الواسع الى الناتج المحلي 
في ارتفاع مكون  الرئيسية ليستمشكلة ال عند النظر مليا في هذه الخاصية يتضح انالودائع الخاصة، و 

 بل هذه ثانوية. العملة في التداول من مجموع النقود

 (2)جدول   
 في العراق النقود والناتج المحلي باألسعار الجارية

 القيم بمليارات الدنانير
 2016 2015 2014 2013 المعلومات والسنوات

 M2 87679 90728 82595 88082 النقود الواسعة
 42075 34855 36072 34995 العملة في التداول خارج المصارف

 196536 207876 266420 273588 اإلجماليالناتج المحلي 
 44.8 39.7 34.1 32.0 النقود الى الناتج%

 47.8 42.2 39.7 39.9 العملة في التداول الى النقود %
 21.4 16.8 13.5 12.8 العملة في التداول الى الناتج %

 62591 57888 66231 73259 األساس النقدي
 140.7 142.7 137.0 119.6 األساس النقدي % النقود الواسعة الى

 52600 62793 75421 88428 صافي الموجودات الدولية للبنك المركزي 
 84.0 108.5 113.9 120.7 صافي الموجودات الدولية الى األساس النقدي %

 .2016 السنوية لعام اإلحصائية العراقي، النشرةالبنك المركزي  من البياناتإعداد الباحث و  المصدر:    

المقدم للقطاع  االئتمان او M2من مؤشرات العمق المالي نسبة كل من النقود بالمعنى الواسع     
. وهما مترابطان من خالل تعريف النقود بانها عملة في التداول اإلجماليالخاص الى الناتج المحلي 
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ومن المعلوم ايضا ان العمق   .االئتمانالرئيسي لتمويل المصدر مضافا اليها الودائع، واألخيرة هي 
عن محددات تغير العمق المالي مطروحا للبحث وفي  ويبقى السؤال، االقتصاديالمالي يتزايد مع التطور 

    ين تحول العراق بعد. وثمة بعض المشتركات بواالئتمانيةاهتمامات متخذي قرارات السياسة النقدية 
تبين  االنتقاليةمن المجموعة دولة  19في اوربا. وفي دراسة شملت  االنتقاليةوتجربة الدول  2003عام 

احصائية مقبولة في زيادة العمق المالي بمؤشر  ايجابي بمعنوية إثران: اصالح القطاع المالي له 
ويشمل اصالح القطاع المالي في  اوضح، يجابيدوره اإل، لكن تطوير سوق األوراق المالية كان االئتمان

العامة فكانت عالقتها بالتعميق  االقتصاديةالمصارف تحرير اسعار الفائدة. اما خصخصة المنشآت 
وكذلك تحرير التجارة واألسعار  ،السالب لكن بال معنوية احصائية او بمعنوية منخفضة االتجاهالمالي في 

اما  ،عالقتها سالبة وبال معنوية احصائية. وفائض الموازنة العامة بال معنوية احصائية واشارته مضطربة
المعاكس  باالتجاهفله دور ايجابي بمعنوية مقبولة على األغلب، والتضخم يعمل  االقتصاديالنمو 

ان الخصخصة والتحرير والضبط المالي وهي عناصر خر للتعميق بمعنوية مقبولة او منخفضة. بتعبير آ
اساسية في الوصفة الليبرالية لم يظهر لها ذلك األثر المنشود. وعند دراسة التعميق بالمؤشر الثاني، 

الخصخصة والتحرير وفائض  أماالنقود، تأكدت عالقة التضخم العكسية مع التعميق بمعنوية عالية، 
 لألسواقما ظهر آنفا.  وفي دور اصالح القطاع المالي لم تظهر فاعلية سلوكها ع يتغيرالموازنة فلم 

، وقد توجد مشتركات بين تجربة تلك الدول والتحول في المالية بل للمصارف وبمعنوية احصائية مقبولة
     (.PP، 21 16-15)العراقي  االقتصادنظام 

 
( تتضح ابعاد العمق المالي حيث نسبة راس المال الى الودائع، بما فيها الحكومية 3) من الجدول   

بكثير مما يتطلبه األداء المصرفي االعتيادي، وعندما تنسب الى  أدنيوهي بالمئة  29.7المركزية، 
. ومن جهة اخرى عند طرح احتياطيات ئةبالم 22.4بنسبة مجموع الموجودات بجميع اصنافها فهي 

لجميع  االئتمان الممنوحوهي مقاربة لمجموع  ،ترليون دينار 37.4ارف من مجموع الودائع فالنتيجة المص
، والتي تدل على عطالة واسعة في راس ئة بالم 60.7 االئتمانهذا  الىالقطاعات، ونسبة راس المال 

حكومية التي المصارف ال أكبرالمال المصرفي، وتلك العطالة في القطاع المصرفي الخاص وليست في 
 تعمل دون الحد األدنى من كفاية راس المال بكثير.

 (3جدول )
 الموحدة للمصارف التجارية في العراق يزانيةالم

 (مليار دينار)

 2016 2015 2014 2013 البيانات والسنوات
 2200.0 2516.0 1706.6 (728.7) صافي المطلوبات األخرى 

 20678.7 17916.7 16452.2 14034.6 والتخصيصات واالحتياطياتراس المال 
 69631.8 76418.6 90932.3 87004.4 الحكومة والقطاعات األخرى  مجموع ودائع

 46818.3 45704.8 39195.9 32674.5 ديون على الحكومة والقطاعات األخرى 
 11248.9 14437.6 25929.8 20695.3 صافي الموجودات األجنبية

 2239.0 2031.2 1853.7 1709.5 األبنية
 29047.9 30947.9 38299.7 39596.5 ودائع  المصارف لدى البنك المركزي 

 3156.3 3729.9 3812.1 5634.6 نقد في صناديق المصارف
 92511 96851 109091 100310 او المطلوباتمجموع الموجودات 

 32204 34678 42112 45231 احتياطيات المصارف
 51.5 59.9 63.6 61.7 النقدي%ساس احتياطيات المصارف الى اال

 .2016 السنوية لعامية ئحصاالمركزي، النشرة اإل بيانات البنكالمصدر: تنظيم الباحث من   
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وقد شهدت  ،2016و 2006( يظهر مسار تغير العمق المالي في العراق بين عامي 4وفي الجدول ) 
 في احدى أصبحثم انخفض بحيث بالمئة  53.2هذه السنوات موجة التضخم العارم عندما وصل اعاله 

بحيث كان سعر الفائدة الحقيقي بالمئة  14.5عموما  مرتفعاالسنوات سالبا. وقد كان سعر الفائدة النقدي 
ومن الصحيح القول ان نسبة  را سنوات التضخم الجامح.يرغم انخفاضه كثبالمئة  4.8موجبا بالمتوسط 

والناتج غير النفطي بقيت واطئة مقارنة بالمتوسطات  الناتج الخاص، الى، بمجموعه وللقطاع االئتمان
نفطي وغير  الناتج،الى  االئتمان( لكنه تزايد سريعا بحيث وصلت نسب 6العالمية التي عرضها الجدول )

فسوف تتقلص  االتجاهاستمرار هذا  عليها. وعندمستوياتها التي كانت  أدنيمن اربعة امثال  أكثرنفطي 
 العراق.في  ئتمانواالفجوة العمق المالي 

 (4)جدول 
 2016 – 2006والعمق المالي في العراق للسنوات  االئتمانمؤشرات تطور 

 
ط المتوس المتغيرات والمؤشرات

 السنوي 
 االرتباط األعلى األدنى

مع 
 التضخم

مع  االرتباط
سعر الفائدة 
 الحقيقي بالدينار

 (0.99) 1 53.2 (2.8) 9.6 ضخمتال
0.00 

 0.32 19.5 12.3 14.5 األقراض بالدينارسعر فائدة 
0.34 

(0.17) 
0.61 

 0.02 16.2 11.6 13.2 سعر فائدة األقراض بالدوالر
0.95 

0.12 
0.72 

 (0.99) 18.4 (38.7) 4.8 سعر الفائدة الحقيقي بالدينار
0.00 

1 

 (0.52) 18.9 2.8 9.2 الناتج%/االئتمان
0.11 

0.41 
0.21 

 النفطي%الناتج غير الى  االئتمان
 

16.2 6.2 27.2 (0.52) 
0.09 

0.42 
0.20 

 الناتج% الى لخاصالقطاع ل االئتمان
 

5.2 2.0 9.3 (0.61) 
0.05 

0.50 
0.12 

 الى الناتج غير النفطي % الخاص للقطاع االئتمان
  

9.3 4.4 13.3 (0.64) 
0.03 

0.54 
0.9 

 الناتج % الواسعة الى النقود
 

32.2 22.1 44.8 (0.65) 
0.03 

0.56 
0.07 

 الى الناتج النفطي  النقود الواسعة
 

59.1 49.3 70.7 (0.59) 
0.06 

0.52 
0.10 

 (0.39) 4.8 1.5 2.8 األسهم الى الناتج%
0.24 

0.30 
0.37 

 % غير النفطياألسهم الى الناتج 
 

5.1 3.3 7.7 (0.26) 
0.44 

0.17 
0.63 

واالئتمان  ،سعر الفائدة الحقيقي :بمعنوية احصائية معو  يرتبط عكسياالبسيط تحتها مباشرة، ومنها يتضح ان التضخم  االرتباطالداللة لمعامالت  مالحظات: مستويات
ما ا غير النفطي، والنقود الواسعة الى الناتج، وبقية ارتباطات التضخم ليست ذات داللة احصائية. الناتج والىللقطاع الخاص الى  واالئتمانالناتج غير النفطي،  الى

: عكسية وبمعنوية عالية مع التضخم، وطردية وبمعنوية مقبولة ثم واطئة مع نسبة النقود الواسعة الى الناتج بالدينار فكانتارتباطات سعر الفائدة الحقيقي للقروض 
  النفطي.ونسبتها الى الناتج غير 

 (.5المصدر: اعداد الباحث من بيانات الجدول )
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في العراق جرى حساب ارتباطات تلك المتغيرات مع التضخم  واالئتمان ولتفسير تغير العمق المالي  
مع العمق المالي سلبي ولسعر الفائدة الحقيقي دور ايجابي  إثروسعر الفائدة الحقيقي، وعموما للتضخم 

تحرك  االئتمانفي هذا التطور ان  اإليجابيةبداللة نسبة النقود الواسعة الى الناتج المحلي، ومن الجوانب 
نوية عوليست لها ارتباطات بم االئتمانمن النقود. اما الرسملة فكانت ابطأ في حركتها من  بأسرع

األساس المصرفي لقطاع المال في  االتجاهالحقيقي، ويكرس هذا  وسعر الفائدةاحصائية مع التضخم 
 العراق.

شكال البيانية رجوع الى االفي العراق وبال ئتمانألواومن الضروري الوقوف عند تغيرات اسعار الفائدة    
( على تقارب وانسجام الحركة بين سعر الفائدة على القروض الدينارية 7) : فقد كشف الشكلفي الملحق
مرتفعة مقارنة بالمستويات الدولية رغم انخفاض معدل التضخم، في السنوات األخيرة،  هيوالدوالرية و 

خاطر وربما تدخل عوامل ليست اساسية واستقرار سعر الصرف.  ما يدل على تقدير مرتفع للم
Fundamentals  والطلب عليه.  االئتمانفي تحديد اسعار الفائدة وعرض  االقتصاديبالمعنى 

شارة الى راض لمختلف اآلماد وهو ما سبقت اال( تقارب اسعار الفائدة على األق8) وأظهر الشكل   
تتزايد مع طول مدة القرض وايضا ثمن التخلي عن  خاطرممخالفته للمتوقع نظريا والتجربة الدولية، ألن ال

 السيولة يجعل سعر الفائدة على قروض األمد األبعد اعلى.
، ربما ألن لمدة سنتين اإليداع( تزايد نسبة سعر الفائدة لألمد الطويل على سعر 9) وأظهر الشكل 

 (. 10) لشكلا أظهرهالمصارف تضع هامش الفائدة على األقراض مطلقا وليس نسبيا وهو ما 
( ان اسعار الفائدة على الودائع تختلف حسب األجل بانتظام صعودا ونزوال وهو ما 11)وبين الشكل   

 االئتمان( يبدو ان حصة القطاع الحكومي المركزي من 12)مع التصور النظري. ومن الشكل يتفق 
 ة والقطاع الخاص.العام االقتصاديةعلى حساب المنشآت  2010المصرفي قد زادت نسبيا بعد عام 

 :العراقفي  المصارف الخاصة والحكومية من االئتمان 2 .5  
في  هو األوطأ اإلجمالياالئتمان المقدم للقطاع الخاص من المصارف نسبة الى الناتج المحلي  كان 

وال يفسر تعثر الديون هذا األحجام عن  (.6)التي توفرت والمعروضة في جدول العالم حسب البيانات 
ي عرضها ــــــــــبة الدولية التتقديم االئتمان إذ لم يكن تعثر الديون في العراق استثنائيا في ضوء التجر 

و دويب لى األقل. زاوية التحليل اإلحصائي ع غريبا منئتمان في العراق أل، بينما كان ضعف ا(7)الجدول
طاع الخاص الى الناتج المحلي ان من السمات الواضحة للتطور االقتصادي زيادة نسبة االئتمان للق
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 50الى في الدول عالية الدخل وفي الدول متوسطة الدخل بالمئة  70جمالي فقد ارتفع وسيطها الى اإل
، بينما كانت تلك النسبة على التوالي 2014للشريحة الدنيا عام بالمئة  30وفي الشريحة العليا بالمئة 
اما في البلدان  على التوالي. 1980عات الثالث عام للمجمو بالمئة  15وبالمئة  30وبالمئة  40دون 

بالمئة  20 عليه قليال لتبقى تلك النسبة دون نمو الناتج وزادت  حركة االئتمانواطئة الدخل فقد واكبت 
 بالمتوسط. 

في بالمئة  120وفي آسيا التي حققت انجازاتها التنموية المشهودة فقد تجاوزت النسبة آنفة الذكر    
في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وفي الشريحة بالمئة  80ووصلت  ،عالية الدخلالبلدان 

، وتدعم هذه المؤشرات االعتراف بقوة العالقة بين 2014عام بالمئة  60الدنيا من هذه المجموعة 
ي . علما ان تلك الدول مارست اجراءات االحتراز الكل(PP، 2 19-18)االئتمان والنجاح التنموي 

اإللزامية  واالحتياطياتمثل سقوف االئتمان ونسبة القرض الى الضمان  Macro prudentialوالحذر 
ومتطلبات راس المال للمؤسسات المالية وسواها، وخاصة اثناء فترات التوسع االئتماني السريع المرتبط 

دورة االئتمان وأزمات قطاع المال، فقد  عن ظاهرةبصعود اسعار األصول العقارية. والعراق الزال بعيدا 
انهيارات على مستوى الوحدة المصرفية وال تطال المنظومة بأكملها. وذلك يفيد امكانية  تحصل ازمات او

تنشيط اإلقراض حتى مع النسب الحالية لتعثر تسديد الديون، والتي ال تستعصي على المعالجة عند 
شاعة االكت قاء بأداء قطاعات األعمال راث بأهمية الوفاء بااللتزامات لالرتالتشديد على فرض القانون وا 

من متوسطات جميع تلك ألمجموعات بما فيها  االئتماني أدنيالعراق كان مؤشر األداء  بينما في، عموما
ويظهر ان  النشاط.عن تقييد هذا  المسؤولةواطئة الدخل ما يستدعي البحث عن تدابير إلزالة العوائق 

      المقيد لالئتمان اذ كانت ودائع القطاع الخاص هي العاملاالئتمان ومنها الودائع لم تكن  مصادر تمويل
جمالي الودائع بما فيها ودائع الحكومة  ،تريليون دينار 18.1تريليون دينار والقروض المقدمة له  23.7 وا 

اعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقطافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالئتمان النقدي لك دينار ومجموعتريليون  62.4والمؤسسات العامة 
تريليون دينار والمصارف الخاصة  29.8( وأسهمت المصارف الحكومية بمبلغ 3)دينارتريليون  37.2

ان. ــــــــمجموع االئتمن ـــــــمبالمئة  19.6نسبة ــــــن ذلك الحجم االئتماني بــــــتريليون دينار م 7.3حوالي ـب
              وللتشييد والبناء تريليون دينار 4التحويلية حوالي ومن مجموع االئتمان كان للزراعة والصناعة 

 .(4 ،34-33)تريليون دينار لخدمات المجتمع 14.5تريليون دينار والباقي للقطاعات األخرى منها  7.9
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ويرى البعض انها تنافس القطاع  واإلقراضالودائع  مصارف القطاع العام في العراق تهيمن على

المصرفي الخاص وتحد من تطوره. لكن تقسيم العمل بين القطاعين لم ينل من التحليل والتقييم ما يكفي 

لقرارات كبيرة في هذا الشأن. فمن جهة تفضيل المدخرين للمصارف العامة بسبب غياب نظام للتأمين 

المصرفي وهو مطلوب، وقد تنخفض  اإليداعكثيرا في التشجيع على  مأسهعلى الودائع، هذا بذاته، 

 العراقي، حاليا، لوال المصارف الحكومية.  االقتصادالودائع رغم عدم تناسبها مع حجم 

كما ان التأمين الضمني على الودائع الذي يستشعره قطاع األعمال واألهالي في المصارف العامة    

والتأمين على الودائع  اإليداعكان ولم يزل ايجابيا ألن غياب المخاطر يخّفض سعر الفائدة المطلوب على 

ويتحمل لودائع قراض لتعوض المصارف عن مدفوعاتها لصندوق التأمين على اإلا سعر فائدةيرفع 

الضمني بين المصارف الخاصة على خفض سعر الفائدة  االتفاقبعض الكلفة ايضا نتيجة  المودعون 

بعد سريان التأمين. ولتعميق قطاع المال من الضروري الحفاظ على دور المصارف العامة  اإليداع على

الذي ينعكس على الودائع،  مانواالئتبين الودائع  دورة صغرى في اجتذاب الودائع، ومكاثرة النقود عبر 

الدورة  لتبدأثم الودائع،  االدخارومنه الى  االقتصاديالى النمو  واالستثمار االئتمانواخرى كبرى بين 

 الصغرى عملها من جديد ... وهكذا في تواصل وتصاعد.

يالت وتسهاما في جانب األقراض فان نطاق التنافس ضيق ألن المصارف الحكومية تقدم قروضا       

الفائدة السائدة، ومنها على  بأسعارمن المصارف الخاصة  لالقتراض االستعدادوجهات ليس لديها  لفئات

سبيل المثال سلف الموظفين والمتقاعدين التي قدمها مصرفي الرشيد والرافدين، وقروض األسكان التي 

زاولة هذا الدور كما ان استعداد لم أدنيقدمها األخير والمصرف العقاري. إذ ليس للمصارف الخاصة 

لقرض عقاري. بالمئة  16األسرة العراقية، بصفة عامة، من المستبعد ان تتقبل او تتحمل دفع سعر فائدة 

الفائدة المنخفضة، فهي  بأسعاراما قروض المصرفين الزراعي والصناعي فان الطلب عليها مرتبط تماما 
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ذه األنشطة عالية. وقدمت المصارف الحكومية لتمويل ه االئتمانقروض معانة من الحكومة، ومخاطر 

قروضا للشركات العامة بترتيبات خاصة بديلة عن تمويلها المباشر من الموازنة حيث ال تستطيع 

المصارف الخاصة اداء هذه المهمة ابدا، فأين هو ميدان التنافس بين القطاع المصرفي العام والمصارف 

 الخاصة. 

المماثل لما يقوم به القطاع الخاص، وهو  االئتمانومع ذلك يمكن تقييد دور المصارف الحكومية في  

معروف وكان يفضل التوقف عنه منذ استئناف الصيرفة الخاصة في العراق. ومما ال بد من ذكره في هذا 

اصال لمعالجة مشكلة مرتبطة بالمديونية، ومن اجل  استحدث TBI الصدد، ان المصرف العراقي للتجارة 

يتجاوز المصرف المهام التي وجد من  ضرورة انصيرفة التجارة الخارجية للحكومة. ولم تكن هناك اية 

هذا التحول عن    أسهموسوى ذلك. وقد  االئتمانالمصرفي المعتاد وتقديم  االستثماراجلها وينخرط في 

في فهم دور الصيرفة الحكومية في اقتصاد  االلتباسزيد من مالمصرف في األهداف األصلية الستحداث 

 . واالنفتاحاتجه رسميا وسياسيا نحو النظام الحر والملكية الخاصة 

، عن انشطتها غير المنافسة اإليداعاتومن الممكن التوجه نحو تقديم المصارف الحكومية لفوائض     

، وفي هذه الحالة يعمل القطاع المصرفي العراقي على ألخيرلللقطاع الخاص المصرفي، قروضا بالكلفة 

اوجه التكامل، بين تسهيل اجتذاب الودائع وتيسير تمويل المصارف الخاصة، لتقديم مزيد من  أفضل

 لقطاع األعمال. االئتمان

او  ثم هناك مسألة العالقة الوثيقة بين المصارف الحكومية وعمل وزارة المالية قد اهملت، لألسف،    

الموازنة العامة مسكوت عنها في النقاشات التي دارت حول المصارف الحكومية، وهي ادارة نقدية 

Budget Cash Management وهي مهمة جوهرية في نظام المالية العامة في جميع دول العالم .

وعادة في وتنطوي على مخاطر ال يستهان بها. فالموازنة تدار عملياتها اليومية من ذراعها المصرفي، 
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مصارف حكومية او حدات مصرفية مسيطر عليها من السلطة المالية والبنك المركزي  البنك المركزي او

د يسمى الحساب الوحيد للخزانة. كما ان الودائع الحكومية ليست مشمولة في تعريف النقو  أصبحعبر ما 

من  أكثرقراض. ويتزايد عدد الدول التي تخضعها الى تسوية يومية او وهي مبدئيا اموال ليست معدة لإل

مرة في اليوم الواحد مع الحساب الرئيسي آنف الذكر في البنك المركزي، وهي الطريقة األصولية او 

المعيارية في التعامل مع هذه األموال وبذلك ال تستفيد المصارف الخاصة اصال من هذه الودائع في ظل 

 ديد. النظام الج

    التوسع في اجازة المصارف وزيادة اعدادها لم يقترن بزيادة الخدمات ألمصرفية، وانتشارها المكاني    

 2016بعضها. في عام  المحافظات اوومراكز  الخاصة بغدادال زال محدودا وال يتجاوز، في المصارف 

           ة محلية بعددمصرفا منها سبعة حكومية والباقي خاص 63وصل عدد المصارف في العراق 

فرع  17فرعا أي بمعدل  1068اجنبيا، وتزاول تلك المصارف انشطتها من خالل  مصرفا 21و 35

من  ألفوالمتوسط العربي لفروع المصارف لكل مئة  العراق.للمصرف وهو اقل من عدد محافظات 

يران  وفي تركيا 12.6العالمي  ؛ والمتوسط3فرع، بينما العراق حوالي  11السكان   على 31و 19وا 

من السكان ان المصارف الصغيرة في رأسمالها او  ألففرع لكل مئة  27.5التوالي؛ وفي منطقة اليورو 

التي تقتصر على عدد قليل من المنتجات المصرفية ال تجد جدوى كافية في التفرع واالنتشار بينما 

 Marketالسوق ا تستطيع خلق المصارف الكبرى في رأسمالها او سعة وتنوع نشاطها تتفرع ألنه

Creation  المقبولة.التكاليف وتحقيق العوائد  الكافي لتغطيةبالحجم  

من مجموع بالمئة  71.9البيانات يالحظ ان ثالثة مصارف حكومية قدمت  أحدثفي العراق وحسب    

(.  ولحد 2من مجموع االئتمان شكل )بالمئة  10مصرف خاص بحوالي  44 أسهماالئتمان في حين 

اسهمت المصارف الثالثة األوسع  البقية، إذاآلن لم تظهر مصارف خاصة كبيرة بفارق جوهري عن 
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ان  (.3من مجموع االئتمان المقدم من المصارف الخاصة، شكل )بالمئة  20نشاطا بما ال يزيد عن 

عالمية، وان كانت تنطوي على قدر من  تركز األنشطة المصرفية في عدد قليل من المؤسسات ظاهرة

المكاني،  واالنتشارسلبيات الهيمنة على السوق، لها مزايا مثل قدرة العمل على مدى واسع من المنتجات، 

 ووفورات الحجم الكبير، وتوزيع المخاطر وسواها.

ان ثالثة  دــــدولة وج 105 وفي 2008و 1980وتشير دراسات تناولت موضوع التركز انه بين عامي    

من تلك الدول، وفقط في بالمئة  53من النشاط المصرفي في بالمئة  90من  أكثرمصارف تهيمن على 

من النشاط المصرفي، ومثلما بالمئة  50ثالث مصارف دون  أكبرمن تلك الدول كانت حصة بالمئة  20

تالحظ هيمنة القلة في سوق الوساطة المالية على المستوى الوطني كذلك على مستوى العالم يتسارع نمو 

من الناتج بالمئة  35عشرة مصارف ما يعادل  أكبرحجم المصارف الكبرى بحيث وصلت موجودات 

مصرف  21يعمل حتى في العراق حيث  المصارف العابرة للحدود معتادة وأصبحتالمحلي العالمي. بل 

 .مصرفا 56من مجموع المصارف الخاصة التي عددها  أجنبي

نسبة  2014ومن الالفت للنظر ان التعامل المجتمعي مع المصارف في العراق محدود، في عام    

      ، والمتوسط العالميئة بالم 14.6لديهم حسابات مصرفية سنة فأكثر الذين  15الرجال في سن 

يران وفي الهند بالمئة  64.1 من النساء لنفس بالمئة  13.5وعلى التوالي. بالمئة  97.1وبالمئة  62.5وا 

وفي بالمئة  57.4العام في العراق، بينما المتوسط الدولي  مصرفية لنفسالفئة العمرية لديهن حسابات 

يرانبالمئة  42.6الهند  (. وربما من جملة اسباب هذه الظاهرة عدم تمكن المصارف 5)بالمئة  87.1 وا 

فتح وتحريك الحسابات ودواعي امنية،  سهولة إجراءاتفي المكان، اضافة على اهمية  االنتشارمن 

 وايضا تحاشي مخاطر األزمات المصرفية او السيولة وغيرها.
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نموذج آخر، وتطوير المصارف  على في العراق بناء المصارف العامة التجارية ألعادةوتوجد فرص   

المتخصصة، وذلك في سياق عملية لترصين القطاع المصرفي. بيد ان عمل المصارف الحكومية يبقى، 

، والتقييم الموضوعي ألدائها يتطلب واالجتماعية االقتصاديةبهذا القدر او ذاك، منفعال بسياسة الدولة 

نظر في انشطة الصيرفة الحكومية كل على حدة: هذا العامل. ونخلص مما تقدم الى اهمية ال أثرعزل 

تقديم ائتمانات وسلف ميسرة لفئات وجهات معينة تنفيذا لسياسة الدولة؛ ادارة نقدية  الودائع؛اجتذاب 

      به،  االضطالعالموازنة العامة؛ ومزاولة نشاط ائتماني اعتيادي يمكن للقطاع المصرفي الخاص 

ان  تطوير المصارف العامة يتطلب اوال الوقوف مليا عند هذه األنشطة.وان التفكير في اعادة بناء او 

بين منتصف الثمانينات واألزمة المالية األخيرة ادى الى تقليص دور القطاع  االقتصاديةزخم الليبرالية 

العام عموما والمصارف العامة ايضا، ومع ذلك الزالت موجودة في الصين والهند وروسيا والبرازيل 

 من الدول األخرى، وبعد األزمة األخيرة جرى تأميم مصارف كبيرة لمنع انهيارها. والعديد

من مجموع بالمئة  80قدمت حوالي  1999وللمصارف العامة سمعة جيدة في المانيا، وفي عام    

المصرفي هناك، وتعرضت الى ضغوط من منظومة اليورو فيما بعد، وقد يتضح ان النموذج  االئتمان

             وعلى سبيل المثال، مصرف البريد الياباني  الصيرفة هو األنسب للتنمية. األلماني في

Japan Post Bank  في اواخر  تأسسوهو المصرف األول بمقياس حجم الودائع في العالم، والذي

بعناية للحفاظ على خصائصه  2005القرن التاسع عشر حكوميا، بدأت خصخصته تدريجيا منذ عام 

 ويرتبط تاريخ. االقتصاديي ان ضرورة المصارف الحكومية وثيقة الصلة بمرحلة التطور أ ومزاياه،

المصارف في اوربا بالفضاء العام والسياسات الحكومية ولم يكن يوما ما ضمن دائرة مغلقة بين المبادرة 

ن الثورة الخاصة والمصلحة الخاصة. وذلك منذ بداية نشأتها في العهد الروماني، الى عصر النهضة، وم

 .(PP ،8 30-21)الصناعية الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المانيا الى يومنا هذا 
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 :  الدور المحدود ألسواق المال في العراق .3. 5

والى  جانب المصارف لبقية مؤسسات وأسواق المال دورها في التمويل  فقد بلغ اجمالي االئتمان    

المقدم من كل القطاع المالي، بضمنة المصارف، الى كافة القطاعات األخرى عدا الحكومة المركزية في 

انت تلك النسبة ك 2015وفي عام  اإلجماليمن الناتج الحلي بالمئة  186.4ما نسبته  2016العالم عام 

بالمائة، وهي ضعف االئتمان المصرفي للقطاع الخاص في نفس السنة؛ وفي الواليات المتحدة  174

من الناتج المحلي أإلجمالي  وهي اكثر من اربعة امثال بالمئة  264.6األمريكية كانت تلك النسبة  

من بالمئة  167طة الدخل االئتمان المصرفي للقطاع الخاص؛ وفي  الشريحة العليا من الدول متوس

.على التوالي.  81.2و  85.3الناتج ؛ وفي دول الشرق األوسط وشمال افريقيا  وتركيا بلغت تلك النسبة 

اما في العراق فال زالت انشطة ومؤسسات القطاع المالي من غير المصارف محدودة او غير موجودة 

عما تقدمه المصارف.    االئتمانف مجموع اصال مثل سوق اوراق الدين للقطاع ألخاص، ولذلك ال يختل

 بلغت كما ان راس مال الشركات المساهمة المدرجة في اسواق المال نسبة الى الناتج المحلي العالمي

أفريقيا بالمائة، وفي الشرق االوسط وشمال  56.5، وفي البلدان متوسطة الدخل 2016عام بالمئة  99.2

وتركيا  إيرانوفي بالمئة  24.8الى عالية الدخل تنخفض النسبة ولكن عند استبعاد الدول بالمئة  59.3

بالمائة. يفهم من ذلك ان  67.6على التوالي بينما في العربية السعودية بالمئة  20وبالمئة  22.7

اتجاهات التغير في تنظيم وتمويل انشطة األعمال ورغم انها تعتمد على مرحلة التطور االقتصادي بداللة 

 واسعا حول النمط العام. وال يبدو االعتماد على اظهرت تفاوتامتوسط الناتج للفرد بيد ان دول العالم 

صادرات الموارد الطبيعية معيقا لتوسع دور اإلنتاج الكبير والمنظم على اساس الشركة المساهمة ذات 

والتداول العام لحقوق ألملكية ومع ذلك يظهر العراق متخلفا على تحو الفت للنظر في هذا  االكتتاب

اذ وصلت  اإلجماليلمحلي من الناتج ابالمئة  9المجال اذ الزالت نسبة الرسملة في العراق ال تزيد على 
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ترليون دينار نهاية  9.355 تريليون دينار وانخفضت الى 12بحوالي  2013قيمة األسهم اعالها عام 

. وأيضا ال يتناسب عدد الشركات المدرجة في السوق مع الحجم االقتصادي للعراق التي كان 2016عام 

المنشورة.  ان سوق األسهم البيانات  أحدثشركة حسب  76 أصبح 2008شركة عام  96عددها 

العراقية تهيمن عليها المصارف الخاصة وهو مؤشر على ضعف انشطة االعمال غير المالية وخصوصا 

الصناعة. كما ان معدل تداول األسهم منخفض اذ يقترب المعدل العالمي من مرة واحدة في السنة بينما 

مرة، بينما في  1.2ة السعودية حوالي من ثالث مرات وفي العربي الدخل يقتربفي البلدان متوسطة 

وفيما بعد انخفض دون  2013من قيمة األسهم عام بالمئة  14التداول العراق اقصى ما وصل اليه 

من سوق راس المال األولي  بدايتهومن الواضح ان االسواق المالية في العراق تنتظر تطويرا جذريا  ذلك.

 الدين.لألوراق المالية بكافة انواعها بما فيها اصدارات  ئياالبتدا المرتبط بعمليات التأسيس واإلصدار

  العوائد والتكاليف واألنشطة المصرفية: .6

تكشف عن  المصرفي في العراق مؤشرات الدخل ايراد وصافي دخل المصارف العراقية: .1. 6  

       ، فقد بلغ اجمالي الدخل ؤسسة المصرفيةخصائص ليست منسجمة مع النموذج المتصور للم

مليار دينار  595مليار دينار ومصاريف الفائدة  1689، ودخل الفائدة 2015 عام ردينا مليار 2234

دخل الفائدة لمجموع المصارف. علما ان المصارف الحكومية تقدم الكثير  من مجملبالمئة  35أي بنسبة 

هي بدون  االئتمانتسهم في فائدة منخفضة وايضا الودائع الجارية التي  بأسعارمن األئتمانات والسلف 

ان من بين لقد اتضح آنفا واطئة، و  االئتمانفائدة، ويفهم من هذه المؤشرات ان التكاليف المباشرة لتمويل 

الشديد في نسبة  االنخفاضاسباب ارتفاع اسعار الفوائد على القروض من القطاع المصرفي الخاص 

 الموجودات الى راس المال. 
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الفائدة من غير  بينما الدخلمليار دينار،  1094الفائدة كان صافي دخل  المنشورة من البياناتو    

مليار دينار  933والمصاريف لغير الفائدة  (.4) من اجمالي الدخلبالمئة  51مليار دينار بنسبة  1140

ن مبالمئة  48من الفوائد المدفوعة وبالمئة  88تعادل  مليار دينار 524منها تعويضات المشتغلين 

في المصارف الخاصة،  االئتمانمن مجموع بالمئة  13ويالحظ ان الديون المتعثرة . صافي دخل الفائدة

على التوالي بالمئة  9وبالمئة  16الى  2016وازدادت عام  2015بالمائة، عام  8ولجميع المصارف 

في بالمئة  40وهذه المستويات من التعثر قد يمكن تحملها. لكن الالفت للنظر ان تلك النسبة تجاوزت 

ند اضافة تخصيصات ثمانية مصارف خاصة، وهي تحتاج الى تدقيق، ومراجعة ألدارة المخاطر. وع

مليار دينار  1053الدخل  يصبح صافي ، آنفا،الى المصاريف مليار دينار، 248، بمبلغ الديون المتعثرة

واثبتت التجربة ان تخصيصات الديون  .وكالهما قبل الضريبة 2012مليار دينار عام  1588كان  بينما

وتبقى البيانات تتطلب المزيد  الحقا. كما تبينالمتعثرة واطئة ال تنسجم مع الوقائع وحتى تقديرات الخسائر 

ي ضرورية للرقابة على الصيرفة وليس لتحليل األداء من تحسين انظمة اعدادها فضال عن تدقيقها، فه

  التجميعي لقطاع المصارف.

ان فارق سعر الفائدة بين اإلقراض واإليداع مرتفع كثيرا في العراق. وأيضا لم تجرب المصارف العراقية   

بما في ذلك االقتراض من سوق بين المصارف  ،، من غير الودائع ورؤوس اموالهااخرى  مصادر تمويل

 الذي لم يوجد بعد وال من البنك المركزي فضال عن عدم تجريب توريق الديون او وسائل مماثلة.

 منبالمئة  14.5بالمتوسط  2016و 2006بين عامي  تبلغ اسعار الفائدة على القروض في العراق   

. وبين ( 1 )شكل، ويالحظ انه يقع ضمن فئة اعلى اسعار فائدة على القروض في العالم ،(4) جدول

 12.88و ،ئــــــــــــــــــــــــــــــــةبالم 12.74كان سعر الفائدة  2017 ونهاية حزيران 2012نهاية تشرين الثاني 

التوالي. ولنفس الفترة تراوح معدل  األجل على للقروض طويلة ومتوسطة وقصيرةبالمئة  14.04و، ئة بالم
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الى بالمئة  10بمعنى ان سعر الفائدة الحقيقي يقع بين بالمئة  2.5والتضخم السنوي بين سالب واحد 

 5.95حيث بلغ المتوسط  قياسا على معطيات التجربة الدولية العليا،وفي الفئة  مرتفع،وهو بالمئة  15

  (.3البياني  ، )الشكلئة بالم

، او على األقل ال عالقة لها باألمد في العراق االئتمانمدة ترتبط عكسيا مع  الفائدةن اسعار ويبدو ا  

الزمني للقرض وهو األمر الذي ال ينسجم مع مبادئ السيولة والمخاطرة الشائعة لتفسير البنية الزمنية 

ما يدل  (،2 العراق، )الشكلالفائدة بين اإلقراض واإليداع فقد كان واسعا في  في فرق وعند النظر  للفائدة.

على ان المشكلة ليست في ارتفاع تكاليف تمويل القروض خاصة وان تلك التكاليف تنخفض كثيرا 

 .بالمعدل عند األخذ باالعتبار الحجم الكبير للودائع الجارية وهي بدون فائدة

 المدى المتعارفمع  في السنوات األخيرة من جهة اخرى ال يتناسب سعر الفائدة الحقيقي على القروض  

ما يعني انصراف تلك القروض نحو  .عليه لمعدل العائد الداخلي لمشاريع االستثمار في القطاع السلعي

والسؤال  انشطة ذات طابع تجاري حيث التداول السريع لراس المال يرفع المتوسط السنوي للعائد. 

الشديد في معدل التضخم، والى  نخفاضاالالمشروع لماذا اسعار فائدة القروض مرتفعة في العراق رغم 

جانب فتور النشاط االستثماري ارتباطا بانخفاض مستوى الطلب الكلي بعد تراجع اسعار النفط وتقييد 

 االنفاق الحكومي.

واسعار الفائدة في  االئتمان( لم تكن هناك عالقة واضحة وقوية بين 4االرتباط )جدولومن تحليل   

وسواها في  األراضيوالدخل غير  والمخاطر Fundamentals األساسية  العوامل غيرالعراق لكثرة 

  .من األشكال البيانية في الملحق وكما يالحظوعرضه،  االئتمانتحديد الطلب على 
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العائد  تعظيم معدلولتفسير ارتفاع هوامش الفائدة في العراق ودول ناهضة اخرى ننطلق من هدف     

.  TECمجموع راس المال المملوك لحملة األسهم الى  NI الدخلصافي  وهو REمن حقوق الملكية 

 :النسبة الى مصادرها نتوصل الى تفسير حسابي على األقل تجزئة تلكوعند 

RE= (NI/TA) *(TA/TEC) ……………………………………………. (2)         

 حقوق  الىمجموع الموجودات، و * عالمة الضرب، ويفهم منها ان ارتفاع نسبة الموجودات  TAحيث 

 ،Leverageالملكية والذي يعبر ايضا عن الرافعة  مضاعف حقوق الملكية، وهو الذي يسمى 

حصيلة نسبة صافي الدخل الى الموجودات. والمقصود بصافي الدخل  الى زيادةيقلل من الحاجة     

ى معين من . ومع مستو داريةاإلوالعموالت المقبوضة مطروحا منها الفوائد المدفوعة والمصاريف  الفوائد

قراض لزيادة صافي الفائدة على اإلاسعار الفائدة على الودائع والمصاريف التشغيلية يتعين رفع سعر 

كان  لو (2)الدخل ونسبة صافي الدخل الى الموجودات. وعلى سبيل المثال وبالعودة الى المعادلة 

بالمئة  1000او  10 للمساهمين(الموجودات الى راس المال المملوك  )نسبةمضاعف حقوق الملكية 

يكفي ان تكون نسبة صافي الدخل الى الموجودات بالمئة  10العائد المطلوب من حقوق الملكية  ومعدل

ينبغي ان ترتفع نسبة صافي الدخل بالمئة  200او  2بالمائة. بينما لوكان مضاعف حقوق الملكية  1

 . ئةبالم 5 لتبلغالى الموجودات 

دارية لتبقى الفوائد المدفوعة هي كل النفقات فمع الحالة نظر عن المصروفات اإلتبسيط نغض الللو   

 وحدة مئويةمن سعر الفائدة على الودائع بمقدار  أكثرقراض يكفي ان يكون سعر الفائدة على اإلاألولى 

ض اقر الى راس المال ان تزيد فائدة اإل فقط، بينما في الحالة الثانية يتطلب تحقيق نفس معدل العائد

وعند األخذ  يداع، وهنا اقتربنا من النموذج العراقي.على معدل فائدة اإل خمس وحدات مئوية بمقدار

وتخصيصات تردي قيمة الديون الممنوحة من المصرف وكالهما بنسبة خسائر الديون الفاشلة  باالعتبار
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الصافي، وصوال الى من قيمة الموجودات، مثال، وتطرح هذه التخصيصات من اجمالي الدخل بالمئة  3

يداع يتطلب تجاوز فائدة اإلقراض لفائدة اإلبالمئة  10ان تحقيق معدل عائد الى راس المال بنسبة  يفهم

ثمان وحدات و  ،10عندما يكون مضاعف حقوق الملكية  اربع وحدات مئوية االنتشار بمقداريسمى  او ما

ن وضع المصارف في العراق وعندما م أكثروهكذا اقتربنا  .2عندما ينخفض المضاعف الى  مئوية

 .وحدات مئوية او أزيد 10الى فرق الفوائد مع الحالة الثانية ليصل  يزداد االداريةتضاف المصاريف 

          وعلى سبيل المثال كانت نسبة صافي العائد السنوي على الموجودات المصرفية للسنوات    

في منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا؛ وفي امريكا بالمئة   2.2وبالمئة  1.4 بين 2008 – 2006

بالمئة  1.7و بالمئة  1.3با الناهضة بين و ؛ وفي اور ئة بالم 2.2 وبالمئة  1.9الالتينية تراوحت بين 

وألن المتوسطات هذه واطئة ال نتوقع تفاوتا واسعا بين الدول، ألنها بصفة عامة ال بد وان تبقى موجبة 

. وهذه المؤشرات ال تسمح بوصول معدل العائد على حقوق الملكية (P 20 7)وبخالفه تنهار المصارف 

نتوقع . ولهذا ئةبالم 600 المال نحومالم تصل نسبة الموجودات الى راس  ،مثال ،ئة المب 12الى 

للمصارف الخاصة العراقية ان ترفع معدالت صافي العائد على الموجودات، أي هامش الفائدة على 

 .الدولية كي تضمن العائد المطلوب على راس المال المتوسطاتويات اعلى بكثير من القروض، الى مست

   . اإلقراضيةعلى مصادر دخل مرتفعة او استثنائية من األنشطة غير  االعتماد ،وهو ما يجري حاليا، او

المال المملوك( وللجواب على هذا السؤال  )راسلماذا تنخفض نسبة الموجودات الى حقوق الملكية و 

قراض كما تقدم توا، ولذا يصبح حجم االئتمان تنعكس في سعر فائدة اإلنفترض للتبسيط ان مخاطر 

 . 2مثال الى  10من  مضاعف حقوق الملكية النخفاضمفسرا السوق بالعالقة مع عدد المصارف 

وذلك ألن الحد األدنى من راس المال النظامي، أي المطلوب ألجازة المصرف، مستقل عن عدد   

. وبذلك يزداد حجم راس المال المصرفي بما هانحو تأسيس المزيد من االندفاعالمصارف وربما يزداد لكبح 
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صارف والنتيجة الذي يتوزع على عدد متزايد من الم االئتمانال يتناسب مع الزيادة الممكنة في حجم 

 انخفاض مجموع الموجودات الى راس المال او ما يسمى مضاعف حقوق الملكية.

هنا ال بد من فرضية تجزئة و  ،قراضاالئتمان عبر خفض فائدة اإللكن لماذا ال تتنافس المصارف على  

م الضمنية فيما بين المصارف بحيث تتحول السوق الى شبه احتكارية رغ االتفاقاتالسوق و/ او 

 التعددية.

  العراق:في العالم لفهم ما يجري في  قراضاإلالدخل من غير  .2. 6 

ع تقلص نسبي في الدول الناهضة تزايد األنشطة غير التقليدية م في بعضشهد القطاع المصرفي  لقد

البحث قراض من مجموع الدخل، واخذت هذه الظاهرة طريقها الى العراق ما يتطلب اهمية صافي دخل اإل

النقدي  االئتمانيتوزع بين  المصرفي وكيفالسلوك.  ويبقى السؤال عن انماط العمل  محددات هذا في

ويؤثر الدخل غير العوائد وخفض المخاطر مطروحا للنقاش وانتظار المزيد من التقصي.  وسواه لتعظيم

دية المصرفية التقلي. ويظهر ان التنويع الى جانب االنشطة قراضئتماني في هوامش اسعار فائدة اإلاال

قراضية في الدول المتقدمة وليس العكس. اما في البلدان النامية ارتبط بخفض هوامش الفائدة اإل

على األقل انها لم  غير مؤكد. وفي العراق اقترن التنويع بارتفاع هوامش الفائدة او والناهضة فاالتجاه

وخاصة تصاعد ارباحها من سوق الصرف  االئتمانيةتنخفض مع زيادة دخل المصارف من انشطتها غير 

هذا من النقدي،  االئتمانفي مصارف العراق الدخل من غير الفائدة يكاد يعادل دخل  2012منذ عام 

خالل البيانات المنشورة، وقد تكون هناك مدخوالت لمالكي المصارف ال تعكسها الحسابات من األنشطة 

 االئتمانيةنشطة بتنويع مصادر الدخل من اال لم، تهتمالعا، في والمصارف بصفة عامة. االئتمانيةغير 

وما اليها،  االعتماداتالتقليدية والخدمات المصرفية األخرى ومنها خاصة صيرفة التجارة الخارجية، فتح 

والضمانات ومنها في قطاع المقاوالت وعقود التجهيزات، وايضا المتاجرة بالعمالت األجنبية، وادارة 
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لعالقة بين ائن، وادارة اصداريات ديون للحكومات والشركات وانشطة اخرى. وامحافظ استثمار للزب

قراض واألداء األئتماني لم تصل الى نمط موحد. فقد تساعد األيرادات من غير مصادر الدخل من غير ا

صافي فوائد األقراض على خفض فائدة األقراض ألن جزءا من التكاليف التشغيلية تتحمله األنشطة غير 

كما ان ارباح األنشطة غير األقراضية تتحمل جزءا من خسائر القروض بالمحصلة األخيرة،  راضية،األق

وقد يحصل العكس، وخاصة في بيئات خطرة إذ ولذا يزداد استعداد المصرف للقبول بالمخاطر األئتمانية. 

ألقراض األئتمان النقدي تتمّنع عن ا رغي عندما تزداد فرص المصارف في الحصول على دخل من

 وتطلب اسعار فائدة اعلى، وربما يوجد مثل هذا السلوك في مصارف العراق.

األشارة الى ان األنشطة غير األقراضية، مثل اعتمادات التجارة الخارجية وخطابات الضروري لكن من    

 الضمان بانواعها، ايضا تكتنفها مخاطر ومنهجيا ال بد من ترجمتها الى ما يكافؤها من الموجودات

طالما ان الوساطة بين المدخر والمقترض هي المرجحة بالمخاطر لغرض حساب كفاية راس المال. و 

األساس الذي قامت عليه المصارف، وهي الوظيفة الرئيسية لها في النظام المؤسسي لألقتصاد المعاصر، 

ان تضمن اصبح من الضروري العناية بالتنافس المحتمل بين النشاط األقراضي والخدمات األخرى و 

 الضوابط الحاكمة للعمل المصرفي عدم مزاحمة الثانية لألولى.

من بيانات المصارف المجمعة في األرجنتين تشكل  2007وعلى سبيل األيضاح كانت نهاية عام    

       بالمئة 40.70من مجموع الموجودات والموجودات األخرى المدرة للدخل بالمئة   46.24القروض 

ارج الميزانية العمومية وكفاية راس المال عالية، في نفس الوقت، إذ بلغت حقوق خبالمئة  10.66و 

 وعند النظر في الموجودات من غير القروض يالحظ ان من الموجودات. بالمئة  13.71الملكية 

استثمارات بالمئة  19.62ودائع في مصارف اخرى و بالمئة  9.86منها اوراق مالية و بالمئة  24.94
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ومثل هذه الظاهرة  اقل من نصف النشاط المصرفياخرى. ونفهم من ذلك ان األئتمان بالمعنى التقليدي 

 موجودة في العراق بشكل آخر بحكم اختالف بيئة العمل المصرفي. 

نسبة الدخل من غير صافي الفوائد الى مجموع  ونبقى مع تجربة األرجنتين ومن ذات البيانات نجد ان   

، ولكن األئتمان المصرفي في األرجنتين  وعموالت راجو  ه، وأكثر من نصفئةبالم 50.02دخل العمليات 

نسبة الى الناتج المحلي مقارب لفئة العراق ما يشير الى ان اتجاه المصارف نحو تنويع الدخل خارج 

الدخل . بينما في كوريا الجنوبية في التاريخ نفسه يشكل األئتمان تكون على حساب وظيفتها األساسية 

 (. pp  ،14 14-13)  مجموع دخل العملياتمن بالمئة  39.69 من غير صافي الفائدة 

وهي الفترة التي شهدت  تصاعد  2010و  2003في دراسة  للمصارف األمريكية بين عامي       

األئتمان وتكوين الفقاعة ثم األنهيار المالي  يبدو ان  الدخل من غير الفائدة  للمصارف الصغيرة كانت 

الكبيرة ؛ وللمصارف ئةبالم 13انخفض الى بالمئة  14.6نسبته من مجموع الدخل التشغيلي قبل االزمة 

(. ومن الواضح، مقارنة بمصادر دخل المصارف 4)بالمئة  15.8الى بالمئة  17.7تراجع من 

األمريكية، ان مصارف العراق وعدد من الدول الناهضة قد ذهبت بعيدا في األعتماد على النشاط غير 

 األئتماني. 

على نوعية القروض المصرفية  الدخل من غير الفائدة  ثمة خشية، هناك، من احتمال تأثير ومع ذلك     

نتيجة صرف األهتمام عن القروض نحو األنشطة األخرى. وقد يساعد التنويع على  تحسن معلومات 

المصارف عن الزبائن باألنتفاع من تعدد قنوات األتصال مع تعدد الخدمات التي تقدمها المصارف اليهم، 

ان. وربما يسهم الدخل من غيراألقراض في وايضا مع توسيع نطاق العالقات معهم تزداد فرص األئتم

تحمل جزء من تكاليف األئتمان ما يؤدي الى  خفض اسعار الفائدة، لكن هذه النتائج ليست مؤكدة إذ قد 

يحصل العكس، اوعلى األقل التسعير الخاطئ لمخاطر األئتمان، نتيجة عدم األكتراث اعتمادا على ارباح 
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ه اساءة تخصيص الموارد. وفي العراق من الواضح ان الدخل غير األنشطة غير األقراضية، ومن نتائج

األقراضي قد سمح بعطالة راس المال المصرفي بداللة انخفاض نسبة الموجودات المصرفية الى حقوق 

 الملكية.

وانتهت دراسة المصارف األمريكية، آنفة الذكر، الى ان الدخل من غير األئتمان له دور في اسعار    

لمخاطر ونوعية الموجودات، لكن األمر يتوقف ايضا على مصدر الدخل غير األقراضي  وحجم الفائدة وا

المصرف والمرحلة على المسارالدوري للقطاع المالي ) قبل األزمة ، اثناءها، ام بعدها( وهناك بعض 

ات األنشطة غير األقراضية اسهمت في خفض المخاطر وتحسين األداء األقراضي ومنها التأمين وخطاب

 (.PP  ،4 33 -32الضمان )

الصيرفة الشاملة يجري تطويع محتواه العملي عبر تغيير القوانين والقواعد التنظيمية   ان مفهوم    

Regulations قتصاد الوطني التنازع بين قوى تمثل المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير اال بفعل

ألنتزاع تقديرها، وضغوط مجموعات المصالح الخاصة تصيب او تخطئ في  قد هوهذ ،كما تراها وتنمييته

ودوره التنموي المزيد من المكاسب على حساب سالمة اداء وظائف القطاع المالي والنشاط األئتماني 

في، لتلك والرقابة على األداء المصر  وتتعرض البنوك المركزية والسلطات المعنية بالضوابط، بالذات.

غير  وانشطة األعمالالنفوذ السياسي في الوسط المصرفي اصحاب  الضغوط بصفة مستمرة من

وقد اقترحت نماذج نظرية لمحاكاة سلوك تلك المجموعات واثرها في النشاط األئتماني . غيرهاالمصرفية و 

ومدى انخراط المصارف في اداء خدمات اخرى او مزاولة اشكال مغايرة من األستثمار المالي او حتى  

   Non-financial    (13. )األندفاع نحو اعمال ليست ذات صفة مالية 

قراض يوفر فاإل ،لتغذية المتبادلة واأليجابية بين مختلف األنشطة مع التنويعومن جهة اخرى ينظر الى ا  

معلومات وزبائن للخدمات األخرى مثل األكتتاب لألصداريات الجديدة من األوراق المالية او ادارة 
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        النطاق وراتــــــــــــــــــــــــــــــتظهر وفولذلك  ،والعكس صحيح ،مان وغيرهاــــــــــــــــــــــالمحافظ او خطابات الض

Economies of Scope   هذا الى جانب  ،وهي نظير وفورات الحجم في انشطة األعمال غير المالية

التنافس الشديد بين المصارف  ويرى البعض ان  دور التنويع في توزيع المخاطر وخفضها كما تقدم.

يضعف قدرة المصرف على تحمل المخاطر مع التخصص  والذي يقود الى خفض معدالت االرباح

بينما التخصص في احيان عدة  (.P  ،14 6) والتركز ويصبح التنويح ملجا للحماية من احتمال األنهيار

يقدم حماية من التنافس ويسمح بهامش ربح شبه احتكاري، أوقد يساعد كثيرا في تحسين تنظيم العمل 

 داء والتدخل بطريقة مناسبة لمقاومة األنتفاع األحتكاري.المصرفي والرقابة عليه لرفع األ

ان توجه المصارف في البلدان النامية والناهضة، ومنها العراق، نحو المزيد من التنويع الى جانب    

زيادة اهمية الدخل من غير النشاط األقراضي قد يفهم بانه في سياق مسار عام للتطور وهو ايجابي من 

فت عن نتائج مغايرة جهة اقتصاديات النطاق وخفض المخاطر كما تقدم. بيد ان دراسات تجريبية قد كش

قد تعزى الى ضعف قدرة المصارف على الرصد والسيطرة مما يؤدي الى زيادة احتمال الفشل وذلك عند 

التوسع نحو انشطة وقطاعات ال تتوفر للمصرف خبرة كافية للتعامل معها بما في ذلك اخطاء فادحة في 

اء المصارف العراقية في تنافسها على تقدير مخاطرها. وهذه المسألة ليست بالضبط هي ما يثار حول اد

العمل في سوق الصرف او تقديم خدمات بال مخاطر باجور مجزية على حساب األئتمان. انما التنوع 

عبر األنخراط في اصناف من األستثمار المالي او تقديم منتجات لم تكن للمصارف من قبل بما فيها 

غيرها. لكن المشتركات واضحة بين التجربة العراقية المضاربة باالصول المالية والتأمين والمشتقات و 

وظاهرة التنويع في عمل المصارف على المستوى العالمي والمتمثلة في ارتفاع العائد على العمليات غير 

 لخسائر فشل المقترضين. التقليدية ومحاولة  خفض الثقل األئتماني في العمل المصرفي تجنبا  
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ن المصرفي وظيفة اساسية في األقتصاد المعاصر ال تعوض عنها السوق ومن المتوقع، وألن األئتما   

المالية التي تشتغل اساسا باألوراق المالية، ان تقود مغاالة المصارف في التنوع بعيدا عن انشطتها 

التقليدية الى مراجعة الضوابط وفرض قيود ومصدات من منطلق التخصص وتقسيم العمل بين المصارف 

اق طرف ذاتها والتعويض عن وفورات النالمالية األخرى فضال عن تخصص المصا وبقية المؤسسات

عن التركز وابتكار وسائل  ا  ئتماني بعيدبير لألئتمان مع تنويع النشاط اإلالتنوع( بوفورات الحجم الكالكبير)

  اضافية لحماية المصارف من المخاطر.

، واوضح اق عمل المصارف في سوق الصرفومن األنشطة المنافسة لألئتمان المصرفي في العر      

 للدوالر الواحد دينار 100وقد تجاوز  2012( كيف تزايد هامش السوق للدوالر منذ عام 14) الشكل

            وعند حساب قيمة الهامش بموجب حجم المبيعات لمدة لبعض األشهر في السنوات األخيرة.

مع ارتفاع ترليون دينار وصوال ألكثر من ثالثة ترليون دينار  2شهر متتالية نجد انه يتجاوز  12

وبغض النظر عنما  يصيب المصارف من مجموع قيمة تلك الهوامش ال بد من األقرار بان ، الهامش

مصارف الى األكبر للدخل إذا ما اضفنا انشطة اخرى تزاولها الالمصدر صافي دخل الفائدة لم يعد هو 

 جانب عملها في سوق الصرف. 

 :خاتمة

لقد عالج البحث بيانات دولية الى جانب العراقية عن العمق المالي بمتغيراته وقياساته وحجوم       

األئتمان وارتباطاتها بمستوى التطور واسعار الفائدة النقدية والحقيقية. ورغم ان األئتمان منخفض في 

نه للقطاع الخاص قليل بيد ان معدالت نموه واعدة، وثمة فرصة للسياسات العراق بالمجمل وما يتجه م

النقدية واألئتمانية لمواصلة تسريع األئتمان، لكن األمر يتعلق بالمحددات األقتصادية للعمق المالي، 

 باألضافة الى عالقة المالية العامة والقطاع الحكومي بالعمليات النقدية ونمو النقود وهي سقف الودائع
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الرئيسي لتمويل األئتمان. وتبقى ازالة العوائق البنيوية معلقة على انجازات واسعة في التنمية المصدر 

 األقتصادية والتي يراد للقطاع المالي األسهام فيها.

ال زالت مستويات اسعار الفائدة وبنيتها مفارقة للنمطية المتوقعة نظريا والمتعارف عليها في األوضاع     

لألقتصادات الناهضة والمتقدمة، وعلى وجه الخصوص العالقة بين سعر الفائدة وآجال  األعتيادية

القروض. وظهر ان ارتباط سعر الفائدة النقدي على القروض ضعيفا مع األئتمان، وهو مستقل، تقريبا، 

نوات عن معدل التضخم ما يجعله اداة ضعيفة في األستقرار. وان اسعار الفائدة الحقيقية اصبحت في الس

 األخيرة مرتفعة مقارنة بمعدالت العائد المتعارف عليها في األقتصاد الحقيقي. 

ومن معالجة البحث لبيانات الودائع ورؤوس اموال المصارف والموجودات المصرفية، اصبح من     
ألستيعاب رؤوس  ة،رفيــودات المصــالواضح ان القطاع المصرفي العراقي يواجه مشكلة عدم كفاية الموج

األموال في المصارف الخاصة، نتيجة لمحدودية الودائع باألصل ولتزاحم عدد كبير من المصارف على 
سوق ضيقة. وفي نفس الوقت، وعلى مستوى المصرف، ال بد من ضمان الحد األدنى من راس المال 

ما يسمى بلغة اتفاق بازل   وبالتأكيد على مكونات حقوق الملكية القابلة لمواجهة الخسائر المحتملة او
الشريحة العليا من راس المال، وبالخصوص قيمة األسهم واالحتياطيات الطليقة. وتوصل البحث، وفي 
ضوء تجارب دول اخرى، ان النشاط غير األئتماني للمصارف ومصادر الدخل من غير الفائدة تنافس 

اية اكبر مع تزايد دخل المصارف من سوق الوظيفة الرئيسة للمصارف، وال بد من ايالء هذه المشكلة عن
الصرف و خدمات اخرى. وايضا، تمس الحاجة الى العناية بتحليل األئتمان منهجيا وتقدير المخاطر 

 موضوعيا والسعي بوسائل اكثر فاعلية لخفض نسب الديون المتعثرة. 

م السياسات، وتناور في القطاع المالي تتشكل بمرور الزمن ارتباطات مصالع وثقافة عمل تقاو      
الضوابط، بحيث يتطلب األمر اتخاذ تدابير متضافرة وقوية  تتسم بالجذرية  ألحداث التغيير المنشود. 
ويستفاد من دراسات شملت دوال بمختلف مراحل التطور االقتصادي والعمق المالي بان العوامل المؤسسية 

 طوير القطاع المالي للدول النامية ومنها العراق.واألبعاد القانونية والتنظيمية لها الفعل األقوى في ت
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 :ملحق
 (5) جدول

 في العراق  األئتمان النقدي من المصارف التجارية واسعار  فائدة األقراض والتضخم  والناتج المحلي والرسملة

 M2 النقود السنة
بمليارات 
 الدنانير

متوسط سعر 
الفائدة  السنوية 
على األقراض 

 بالدينار

مجموع 
األئتمان 
النقدي 
بمليارات 
 الدنانير

األئتمان النقدي 
المقدم للقطاع 
الخاص بمليارات 

 الدنانير

معدل التضخم 
 السنوي العام

الناتج المحلي 
باألسعار 
 الجارية

 مليار دينار

الناتج المحلي 
 غير النفطي
 مليار دينار

 الرسملة

2006 21080 14.48 2665 1881 53.2 95588 42736 1949 
2007 26956 19.47 3459 2387 32.6 111456 52438 2129 
2008 34920 19.50 4596 3978 2.8 157026 69860 2283 
2009 45438 15.60 5690 4646 (2.8) 130643 74645 3126 
2010 60386 13.33 11722 8527 2.4 162065 89160 3447 
2011 72178 13.60 20353 11365 5.6 217327 102071 4930 
2012 75466 12.98 28439 14650 6.1 254226 127790 5597 
2013 87680 13.13 29952 16948 1.9 273588 148014 11451 
2014 90728 12.37 34123 17745 2.2 266420 149480 9521 
2015 82595 12.28 36753 18070 1.4 207876 145849 8504 
2016 88082 12.30 37180 18181 0.5 196536 136596 9355 

النمو السنوي ومتوسط 
 التضخم وسعر الفائدة

15.7 
 

14.5 34.8 27.9 9.6 9.1 13.5 20.8 

  .النشرات األحصائية السنويةو ، مباشرةدائرة األحصاء واألبحاث  المصدر: البنك المركزي العراقي ،

 
 (6)جدول 

 نسبة الى الناتج المحلي األجمالي % في العالم ممنوح للقطاع الخاصالئتمان المصرفي الا

 2015 -2006بالمتوسط للسنوات 

 طاع الخاص الىللقاألئتمان  المجموعة الدولية
 الناتج المحلي األجمالي %

 مالحظات

بلغت هذه النسبة في سويسرا   2015( في عام 1)  38.2 أمريكا الالتينية
؛  153؛ و  173والصين وكوريا الجنوبية على التوالي: 

 . 140و 
(  وللفترة باكملها بالمتوسط  كانت تلك النسبة بين 2)

دولة توفرت عنها  51دولة من  15في   182 – 100
كان العراق واألرجنتين في ادنى  بيانات. ومن تلك الدول

 ئة.ف
 ( المتوسطات بسيطة ليست مرجحة 3)

 41.6 العالم العربي
 45.7 جنوب آسيا

 46.6 الشرق األوسط الكبير
 77.6 الشريحة العليل للبلدان متوسطة الدخل

 83.3 المتوسط العالمي
 OECD 87.1مجموعة 

 98.1 البلدان عالية الدخل
 99.4 منطقة اليورو

 108.8 األتحاد األوربي
 112.7 آسياشرق 

 .WDI 2017اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي  تشرين الثاني  ألمصدر:
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 (7)جدول 
 2015و  2014لسنتي  بالمتوسطبالمئة  نسبة الديون المتعثرة الى مجموع االئتمان

 نسبة الديون المتعثرة  المجموعة
 الى مجموع األئتمان %

 مالحظات

                 ( يالحظ ان نسبة التعثر كانت منخفضة في شرق آسيا 1) 1.7 شرق آسيا والباسفيكي
 ان الىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الالتينية أي في اعلى واوطا نسبة إئتمــــوامريك

الناتج المحلي، وهذا المؤشر يضعف حجة ارتباط التعثر بحجم 
 األئتمان.

 2015لسنتي بالمئة  9و بالمئة  8لديون ( كانت نسبة تعثر ا2)
في العراق لمجموع المصارف ؛ وللمصارف الخاصة  2016و 
 على التوالي.بالمئة  16وبالمئة  13

 2.2 امريكا الالتينية
 OECD 3.3مجموعة 

 3.6 الدول عالية الدخل
 3.7 الدول متوسطة الدخل

 3.8 الدنياالدول متوسطة الدخل: الشريحة
 4.0 العالم

 4.4 الدول واطئة ومتوسطة الدخل
 6.0 افريقيا جنوب الصحراء
 6.4 اوروبا وآسيا الوسطى

 7.0 أوروبا الوسطى
  8.1 جنوب آسيا
، وبيانات العراق من النشرة  2017منتصف تشرين الثاني  WDl : اعداد الباحث من بيانات البنك الدوليالمصدر 

  للبنك المركزي العراقي.اإلحصائية السنوية 
 (1شكل )

2016 -2010للسنوات  في دول متقدمة ونامية  متوسط اسعار الفائدة على القروض  
  

 

 .WDI: اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي المصدر   
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 (2شكل )

 لدول ومجموعات دولية  قراض وسعر فائدة األيداعمتوسط الفرق بين سعر فائدة اإل
 2016 -2010للسنوات  

 
 .2016 -2010المصدر: اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي للسنوات   

 
 (3شكل )  

 النقود الواسعة واالئتمان للقطاع الخاص والرسملة نسبة الى الناتج غير النفطي 

 
 .(5: إعداد الباحث من بيانات جدول )المصدر 
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 (4جدول )

2016التوزيع التراكمي لالئتمان المصرفي  في العراق عام 

 
 (.4اعداد الباحث ومصدر البيانات )المصدر     

 

 (5)شكل 

 2016المقدم من المصارف الخاصة في العراق لعام  لالئتمانالتوزيع التراكمي 

 
 (.4اعداد الباحث ومصدر البيانات )المصدر 
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 (6)شكل 

 في العراق بالدينار طويل األمد قراض المصرفيسعر الفائدة على اإل

 
 المصدر: اعداد الباحث والبيانات من موقع البنك المركزي العراقي.

 

 (7)شكل 

قراض المصرفي طويل األمد في العراق بالدينار والدوالراإلسعر الفائدة على 

 
 ات من موقع البنك المركزي العراقي.نالمصدر: اعداد الباحث ، والبيا
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 (8)شكل 

 قراض المصرفي في العراق بالدينارلة األجل واسعار األمد القصير لإلاسعار الفائدة طوي

 
 البنك المركزي.المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موقع 

 (9)شكل 

 قراض طويل األجل الى سعر الفائدة على الودائع لمدة سنتين في العراقنسبة سعر الفائدة لإل

 
 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موقع البنك المركزي.
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 (10)شكل 

 العراققراض طويل األجل على سعر فائدة األيداع لمدة سنتين بالدينار في فرق سعر فائدة اإل

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موقع البنك المركزي.

 (11)شكل 

 سنتين وستة اشهر ةسعر الفائدة على الودائع لمد

 

 .العراقي المصدر: اعداد الباحث،  والبيانات من موقع البنك المركزي 
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 (12)شكل 

 لألئتمان في العراق يالتوزيع القطاع

 

 والبيانات من موقع البنك المركزي العراقي.المصدر: اعداد الباحث ، 

 (13)شكل 

 األئتمان الى القطاع الخاص ومجموع األئتمان بماليين الدنانير في العراق

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موقع البنك المركزي العراقي.
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 (14)شكل 

 في السوق  هامش سعر الصرف للدوالر

 

 ع البنك المركزي العراقي.قاعداد الباحث ، والبيانات من مو  المصدر:

 (15)شكل 
 بماليين الدوالرات المبيعات الشهرية للعملة األجنبية من نافذة البنك المركزي العراقي

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موقع البنك المركزي العراقي.
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بمليارات الدوالرات على   2016الى  2013مالحظة: بلغت مبيعات نافذة العملة األجنبية للسنوات 
. اما مشتريات البنك المركزي من وزارة المالية لنفس ( 33.5؛  44.3؛ 54.5؛  55.7 ) التوالي:

انت وبالتالي فان حركة األحتياطيات الدولية ك(.  25.7؛  32.5؛ 47.5؛ 62.0 ) السنوات فهي:
 ( .7.8( ؛ )11.8( ؛ )7.0؛ ) ( 6.3 ) بمليارات الدوالرات:

 
 (16)شكل 

 شهر بمليارات الدنانير 12هامش سعر الصرف لمبيعات العملة األجنبية لمدة 

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات  من موقع البنك المركزي العراقي.

 (17)شكل 

باألسعار الجارية الدوالرات يينمال جمالي في العراقالمحلي اإل لناتجتجاهي األسي لالنمو اإل 

 

 ت من موقع البنك المركزي العراقيالمصدر: اعداد الباحث ، والبيانا
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العراقي االقتصادالحساب الجاري والعوامل المؤثرة فيه وأثره على   

دائرة اإلحصاء واألبحاث /معاون رئيس إحصائيين -لبنى هشام عبد الستار : الباحثة إعداد  
  

 المقدمة:
 يةاالقتصادالمدفوعات باهتمام خاص من قبل واضعي السياسة  ميزانيحظى موضوع الحساب الجاري في     

، الحساب الجاري في العديد من هذه الدول مة والنامية ، في ظل تنامي عفي الدول المتقد ييناالقتصادو العامة 
 األموال تدفقات رؤوس توقف أن إذالعجز في الحساب الجاري،  أوعوامل كثيرة في تحديد الفائض  تؤثر حيث

زيادة تراكمية  كذلك حدوث الوطنية، العملة قيمة خفاضناالمحلية، و  الفائدة أسعار في ارتفاع عنه يتمخض األجنبية
 في ضطراباتاالحدوث بعض  ذلك جانب إلى، العكس  أوفي الديون الخارجية وزيادة مدفوعات الفائدة عليها 

 تأثروبالتالي هذه المؤثرات ومدى ديمومة الحساب الجاري على اثرها  تحليلحث االبمما يستدعي .المحلياالقتصاد 
 .ايجابا أوسواء سلبا  به العراقي االقتصاد

 :ومفاهيمتعاريف  -1
المدفوعات ووضع  ميزان بيانات إعدادنستعرض وبشكل موجز أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في     

 السادسة. المدفوعات الطبعة ميزانالدولي وفقا لمنهجية دليل  االستثمار
 المـدفوعات: ميزان -1-1

من الحساب ويتألف  معينة،زمنية  خالل مدةالمعامالت بين المقيمين وغير المقيمين  يلخصإحصائي  ناهو بي     
مالي والحساب رأسوالحساب ال الثانوي(وحساب الدخل  األوليالسلع والخدمات وحساب الدخل  )حسابالجاري 
 المزدوج.وفق نظام القيد تسجل المعامالت و  المالي.

 :الجاري الحساب  -1-1-1
وتقع بين جهات مقيمة  اقتصادية،ويشمل كافة المعامالت )عدا تلك المدرجة في البنود المالية( التي تتضمن قيمًا    
 مقيمة.غير  أخرى و 

 والخدمات:السلع  - أ -1-1-1
  وينصب التركيز  ،اإلنتاجشطة أنحساب السلع والخدمات المعامالت في البنود التي تمثل مخرجات من  في يقيد   

غير  أخرى السلع والخدمات بين وحدة اقتصادية مقيمة و  خاللها تبادلفي هذا الحساب على المرحلة التي يجري 
  مقيمة.

 رأس العاملة، األيدي) اإلنتاجعوامل  أحديتمثل في العائد من توفير  األولي:حساب الدخل  -ب -1-1-1
والدخل  اإلنتاجالدخل المرتبط بعملية  نوعان، األوليوالدخل  الطبيعية(والموارد  األرض المال،
 المنتجة.غير  األصولالمالية وغيرها من  األصولبملكية  المرتبط
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 الثانوي:حساب الدخل  - ج-1-1-1
واع أنالتحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين حيث يقيد فيه مختلف  الثانوي يبين حساب الدخل      

  .عينياً  أووقد تتخذ التحويالت شكاًل نقديًا  ات.االقتصاددورها في توزيع الدخل فيما بين  لبيانالتحويالت الجارية 
 مالي رأسالحساب ال -2-1-1
غير  األصولمالية و رأسللتحويالت الالقيود المدينة ناقصا القيود الدائنة مجموع مالي رأسالحساب ال ميزانيبين     

 المالية.المنتجة غير 
 المالـــي:الحساب  -3-1-1

معامالت  فيها وتظهروالخصوم المالية والتصرف  األصوليبين الحساب المالي صافي قيمة عمليات اقتناء        
نظرًا لتأثيرها على رصيد  الدولي، االستثمارالمتكامل بوضع  لبيانالمدفوعات وكذلك في ا ميزانالحساب المالي في 

  والخصوم. األصول
 والخطأ:فقرة صافي السهو  -4-1-1
من الناحية العملية نتيجة  تنشأ، االختالالتالمدفوعات من حيث المبدأ  ميزانعلى الرغم من توازن حسابات    

ال عديدة وهو أمر  ميدانيةمسوحات  إعدادوتتطلب عملية تكاملها  بياناتلا إعدادالمصدرية ووسائل  بياناتلقصور ا
 بياناتمن السمات المعتادة في  االختاللويعد  المسوحات،نوع من  لكذابسبب ضعف التخصيصات تحقيقه  نيمك

تشتق من الحساب المالي مطروحًا منها قيمة نفس البند المشتق من الحساب الجاري  أنويمكن  ،المدفوعات ميزان
 مالي.رأسالوالحساب 

 المدفوعات العراقي ميزانوصف تحليلي للحساب الجاري في  -2
 يةاالقتصادمالئمة السياسات  لمدى ناضروريت خطوتان) الفائضو  العجز (الخارجي الوضع وتقييم قياس يعد       

 ميزان معامالت بين التمييز العادة في يتم الجاري  الحساب في الفائض أو العجز ولتحليل .المتبعة في بلد ما
توجد عدة  ،) الخط تحت المعامالت (مويليةالت أو التابعة والمعامالت) الخط فوق  معامالت)( األساسي المدفوعات)

وتبعا لهذا  للسيولة،منها الميزان الصافي معايير مختلفة في مضمونها يمكن اعتمادها في تحديد هذه المعامالت 
 على:المعيار تشتمل معامالت فوق الخط 

 معامالت الحساب الجاري. ●
 حركات رؤوس األموال قصيرة األجل وطويلة األجل. ●
 الواقعة تحت الخط فتشتمل على: االقتصاديةأما المعامالت      
 من الذهب. االحتياطيات●      
 االجنبية.الموجودات  ●      
من الدائنة أكبر  االقتصاديةالمعامالت كانت  إذاسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات وطبقًا لهذا المعيار    

استبعاد حركات الذهب والعمالت األجنبية الدائنة والمدينة وفي حال حدوث  المدينة مع االقتصاديةالمعامالت 
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العكس نقول ان هناك عجز في ميزان المدفوعات ويتم معادلة الميزان محاسبيا عن طريق إحداث تغييرات مناظرة 
 .في األصول االحتياطية

جماليو  المتاحة، والموارد الوطني،لالقتصاد  الكلي ستيعاباال بحجم أساسي بشكل الجاري  الحساب ويرتبط       ا 
 االستهالك (الكلي ستيعاباال منه مطروحا المتاح الدخل إجمالي يساوي  الجاري  فالحساب .االدخارو  االستثمار

جماليو  الكلي  .) االستثمار ا 
جمالي) والخاص يالحكوم (االدخار إجمالي بين الفرق  أيضا يساوي  كما     )    والخاص الحكومي (ستهالكاال وا 
  :أن أي

  ) االستثمار إجمالي) + (الكلي االستهالك) الكلي ستيعاباال – المتاح جمالياإل الدخل = الجاري  الحساب
  ) والخاص العام (الكلي االستثمار -) والخاص العام (الكلي االدخار = الجاري  الحساب :يساوي  وكذلك
 :كاالتي أيضا الجاري  الحساب كتابة معادلة يمكن كما

 في العاملين تعويضات) األولي الدخل صافي +) الواردات -الصادرات (التجاري  الحساب = الجاري  الحساب
 .) العاملين وتحويالت الخارجية والمساعدات المنح) الثانوي  الدخل صافي( + االستثمار ودخل ،الخارج
 على العادة في التركيز يتم زالعج أو للفائض األساسي المسبب وتحديد الجاري  الحساب تحليل سياق وفي    

 في الجاري  الحساب اختالالت ريةرااستم نابالحسب األخذ مع ،التمويل وآليات الحساب هذا في الحاصلة تاالتطور 
 ويترتب .العرض أو الطلب ناحية من يةاالقتصاد السياسات لتعديل الملحة الحاجة اهذ يعني بما ،الطويل األجل
 على الحساب هذا قدرة على الحكم يتم حتى فيه المؤثرة والعوامل الجاري  الحساب مكونات تحليل ضرورة ذلك على

 .فيه اختالالت حدوث وعدم توازنه على والحفاظ االستمرار
زيادة عوائد  جاء عن أغلبه ملحوظا ارتفاعا الجاري  الحساب صافي شهد (2015-2005) السنوات دىم وعلى

بسبب العجز  2009في عام  خفضانه أن ، إال2005( مليون دوالر عام 1694بلغ ) إذ تصدير النفط الخام
عام مليون دوالر  (4121ارتفع تدريجيا ليصل الى )عاد و و  الثانوي الخدمات والدخل  جانبالحاصل في كل من 

 .الخارجيمستويات الطلب  خفاضانو العالمية للنفط  سعاراأل بتراجع تأثره أنعلما  ،2015
 لهما الحسابين هذين كون  ،الفائض زيادة في أساسيا دورا األولي الدخل حسابالتجاري و  ميزانال من كل ويلعب
وأثرها  األربع للحسابات مبسطا تحليال يلي وفيما  .السلعي جانبال خاصة ،الجاري  الحساب تمويل في األهم الدور
 . 1الجاري  الحساب ىعل
 جاري ــالت ميزانال -1-2

 يعودو  .العراقي المدفوعات ميزانل الجاري  الحساب في األهم والمكون  األكبر الرقم التجاري  ميزانال حساب يشكل    
 في ومتواصل دائم تجاري  فائضب سلينعك السلعية الواردات من يقابلها بما قياسا السلعية الصادرات ارتفاع إلى ذلك

 ،العراق في الجاري  الحساب
 (.2015 -2005) للمدة العراقي المدفوعات ميزان تقارير/  الخارجية والتجارة مدفوعات ميزان قسم /واألبحاث اإلحصاء دائرة/ العراقي المركزي  البنك 1
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مليون دوالر قياسا  (39321) غــــــــــــــــــــــــــبل إذالتجاري  ميزانتراجعا في مستوى الفائض في ال 2013وقد شهد عام  
 الخام.النفط  أسعارالملحوظ في  خفاضناالبالسنوات السابقة نتيجة 

 2014 بعام مقارنة 2015 عام خالل دوالر ( مليون 33188لتبلغ ) بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية
 .دوالر مليون  (20002) بلغت والتي 2005 لعام ووصوال دوالر ( مليون 45200) بلغت والتي

خالل  6%تدريجيا لتبلغ  خفضتانفقد  جماليالتجاري الى الناتج المحلي اإل ميزانوفيما يتعلق بنسبة الفائض في ال
 .7%قد بلغت  2005لعام  وصوال 20%فقد بلغت  2012في عام  أما 2014في عام  11%و 2015عام 
 العام القطاعين يشمل بما ًا،استهالكي اقتصادا بوصفه العراقي لالقتصاد العام لالتجاه واضحة إشارة ذلك وفي

 الواردات إجمالي ارتفاع خالل من التجاري  ميزانال على أساسي بشكل المفرط ستهالكاال هذا سكما ينعك والخاص،
 الطلب خفاضانو  ،األساسية حاجاته تلبية على قدرته وعدم المتزايد ي،اإلنتاجالبذخي وغير  ستهالكياال الطلب لتلبية
 .المحلية والخدمات السلع على
 الصادرات فهيكل .ياإلنتاج الهيكل وطبيعة يةاإلنتاجو  بالتنافسية ةلها عالق بنيوية مشكالت هناك آخر جانب من
على النفط  واعتماده ياإلنتاج الهيكل ضعف حالة على ناليد كالهما ،الجغرافي والتوزيع السلعي التركيب يشمل بما

 عدد أكبر على النسبية أهميتها وتوزعت السلعية المكونات تنوعت كلما إذ الموازنة العامة للدولةئيسة لموارد كسلعة ر 
 وارتفعت المكونات هذه خفضتان كلما والعكس ،ياإلنتاج الهيكل في تطور على ذلك دل كلما المصدرة السلع من

 حيث ،للواردات بالنسبة كثيرا الوضع يختلف وال  .الهيكل هذا ضعف على ذلك دل كلما الجغرافي تركزها درجة
 مخصص الواردات هذهم معظ أن إذ ،وتركزه ارتباطه ودرجة الوطني االقتصاد تطور طبيعة ياإلنتاج هيكله يعكس
 .الصناعي القطاع تنافسية خفاضان بسبب أقلنسبة  اآلالت استيرادات تشكل بينما والطاقة، الغذاء احتياجات لتلبية

 رغممالية رأسال للسلع محدودة نسبة مقابل) الواردات، من األكبر الجزء على ستهالكيةاال السلع تستحوذ عام، وبشكل
 (.الطويل المدى على المحلي الناتج وفي ،االستثمارو  التنمية في ودورها أهميتها

 الخدمات: حساب -2-2
بلغ مقداره  إذ (2015-2013)خيرة األالخدمات ارتفاعا في العجز خالل السنوات الثالث  ميزان شهد       

 لكن العجز بقي متذبذبا للسنوات 2015مليون دوالر عام  (6360بينما بلغ ) 2013عام ( مليون دوالر11360)
لضعف واع الخدمات أن ألغلبويرجع هذا العجز لكون العراق من الدول المتلقية  (،2012-2005سبقتها ) التي

الخدمات  ميزانفقد استمر تأثر اداء  ماابسبب إهمال مصادر تقديمها طيلة أكثر من ثالثين ع لها،البنية التحتية 
  واألمني.السياسي  االستقرارالناجمة عن عدم  باآلثار
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 :األولي الدخل حساب-2-3
 االستثمار ودخل العاملين تعويضات عن كبير حد الى العراقي المدفوعات ميزان في الدخل حساب يعبر      

تعويضات  أما األولي، الدخل حساب من %99 من أكثر (الحساب هذا من األكبر بالنصيب االستثماردخل  ساهموي
 (ردنالاومصر و  نابنكـ)ل خرى نسبة متدنية جداً مقارنة بالدول العربية األ %(. وهي1تقريبا العاملين فتشكل ما نسبته 

 وغيرها.
 المركزي  للبنك والفوائد المستحقة الخارجية اتاالستثمار  نم تيةأالخارجية المت اإليراداتعن  االستثمارجاء دخل    

المبالغ فتمثل تعويضات العاملين  أما ،ةالخاص السحب حقوق  فوائد و الحكومة قروض فوائد فضال عن المالية ووزارة
 العجز ارتفاع األولي الدخل حساب صافي سجل إذ ،من سنة  قلوألوالداخل لعاملين في الخارج لوالصادرة الواردة 
 عام أما 2014 عام دوالر مليون (  531)ونحو 2013عام  مليون دوالر (505) مقداربو  خيرةاأل الثالث للسنوات
سجلت فائضا في حساب الدخل  فقدالسابقة لها  مقارنة بالسنواتو مليون دوالر  )314) بلغ عجزا سجل فقد 2015
ويرجع سبب هذا العجز في ازدياد مدفوعات مديونية العراق تجاه العالم الخارجي عن القروض الممنوحة له  األولي

 المتحققة .الخارجية  يراداتاإل خفاضانو 
 :الثانوي الدخل  حساب -2-4

 الحكومة،و  العام للقطاع ،الدولية المنظمات االشتراكات فيو  للعراق المقدمة المنح جميع الحساب هذا يشمل       
 يعتمد، الذي األساس الخاص القطاع تحويالت وتعد) والمساعدات العاملين يالتتحو ) الخاص قطاعال فيما يشمل

 للحكومة. الموجهة المنح في لهو الحا كما للضغوط تخضع وال تكلفة دون  تمويل مصدر تشكل كونها
 جانب خفاضنالويعود ذلك  2015عام  .مليون دوالر (542فائضا بلغ ) الثانوي وبشكل عام سجل حساب الدخل 

حين ارتفع العجز للسنوات في  حد ممكن ىال دنبسبب ترشيد النفقات  القطاعين الرسمي والخاصفي المدفوعات 
في  شتراكاتاالو المدفوعات المتمثلة بدفع تعويضات حرب الخليج  جانببسبب زيادة  (2014 -2005) السابقة

 الدولية.المنظمات 
 الجاري  الحساب في المؤثرة المؤشرات همأ -3
 ميزان في وتأثيرها الجاري  الحساب ديمومة مدى تقييم فيمهمة  مؤشرات عدة استخدام يمكن ،عام بشكل     

 مؤشرات خالل من اآلخر والبعض المدفوعات، ميزان بنود خالل من عليه ستداللاال يمكن بعضها المدفوعات،
لمعرفة  تياال حصائياإلالنموذج هذه المؤشرات في استخدمنا ذلك  وألجل الحكومة مالية مؤشرات أوالكلي  االقتصاد

 :السلبي أويجابي اإلسواء هذا الحساب  على تؤثر منهااي 
 ...(1) 

 )gdpmof_(extd_*5c ) +incbs(*4c) +(servb*3c) +incbp(*2c) +(trdb_gdp*1c+0c=(c_a) 
U) +gdp annual growth rate(*9c) +(dieqpieq_gdp*8c+ )RMI* (7c) +(genrbu_gdp*6c+ 

 

 (c_a) يث:ــح                                                                       الجاري: بالحسا     
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 (trdb_gdp):   جماليالتجاري نسبة للناتج المحلي اإل نالميزا 
 (pincb): األوليالدخل  ميزان  
 (servb): الخدمات ميزان  
 (sincb): الثانويالدخل  ميزان   
 (extd_mof_gdp): جماليالدين الخارجي للحكومة نسبة للناتج المحلي اإل  
 (genrbu_gdp): جماليالموازنة العامة للدولة نسبة للناتج المحلي اإل  
 (RMI): الرسمية للواردات االحتياطيات  
 (dieqpieq_gdp): جماليالمباشر نسبة للناتج المحلي اإل االستثمار  

 (gdp annual growth rate): جماليمعدل نمو الناتج المحلي اإل  

يجب  ذ(، إCتقديرات موجه عناصر ) إليجاد( OLSة هذا النموذج نلجأ الستخدام طريقة المربعات الصغرى )سار لد
( من Kولـ )  ~NU )0,§2(اطبيعي ايتوزع توزيع أن ضرورة بالنسبة للخطأ العشوائي وهوساسي األتحقق الفرض 

 الذاتي. واالرتباط األخطاءس تباين ناالنموذج من حيث تج هذا سيتم اختباركما  المتغيرات المستقلة
من خالله تحليل التباين نستطيع يمكن ايجاد جدول ل ةسار للمؤشرات قيد الدادناه  2بياناتلاومن خالل استخدام جدول 

 الجاري.الحساب على  مجتمعة معرفة طبيعة العالقة ما بين هذه المؤشرات
Table(1) 

Million US $                                       Variables in the Regression Model       

Year 
C_A       

(MUS $) 
TRDB
_GDP 

SERVB    
(MUS $) 

PINCB 
(MUS $) 

SINCB  
(MUS $) RMI 

GENR
BU_G

DP 

GDP_
ANNU
AL_G
ROWT
H_RA

TE 

EXTD
_MOF
_GDP 

DIEQ_PEQ
_C_GDP 

2005 1694.1 7.4 -5739.3 502.3 3235.9 7.3 19.1 4.4 0.0 6.9 

2006 7095.6 16.4 -5163.5 895.8 -458.6 12.9 10.7 10.2 
103.

5 3.7 

2007 20062.7 25.0 -4004.3 1483.0 -380.5 22.7 14.0 1.4 80.7 -0.3 

2008 28440.3 25.4 -6073.4 3485.2 -2936.1 20.2 13.3 8.2 47.7 -1.0 

2009 -1142.4 3.7 -6384.7 3095.1 -1998.4 15.1 2.0 3.4 57.6 -1.4 

2010 6477.4 10.1 -7044.1 1593.2 -2507.3 16.3 3.1 6.4 39.9 -1.0 

2011 26128.8 21.0 -8296.0 -237.4 -4385.8 18.0 14.0 7.5 33.0 -0.9 

2012 29542.0 20.2 -10458.8 1059.2 -5112.0 16.8 11.4 13.9 26.5 -1.3 

2013 22590.3 16.8 -11360.2 -505.2 -4865.3 18.5 2.5 6.6 25.0 -2.4 

2014 24427.8 17.5 -10659.3 -530.8 -3162.8 17.4 8.4 -2.1 25.8 -2.1 

2015 4121.3 6.2 -6359.8 -314.4 542.2 18.6 -2.0 2.1 34.3 -1.9 
 

 
 تي:االكوالفرضية المراد اختبارها 

9 , 2,=1K= 0       2RNull Hypothesis:  
2R Hypothesis:Alternative  

 .أعاله( 1) الجدول مصدرها البحث في المدرجة البيانية الرسوم كافة 2



70 
 

 المفترضة(مدى معنوية العالقة  في )تقييميعتبر مؤشرا اساسيا  c_a.1,2,…. K)) R2معامل التحديد  أنحيث 
حصلنا  EVIEW9 اإلحصائي. وباستخدام البرنامج ةسار قيد الد االقتصاديةما بين الحساب الجاري والمؤشرات 

 االتي:على جدول تحليل التباين 
Table (2) 
Method: Least Squares   

Date: 07/30/16   Time: 23:53  

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 5636.437 21943.60 0.256860 0.8399 

TRDB_GDP 1497.130 437.0658 3.425411 0.1808 

PINCB -0.324618 0.646395 -0.502197 0.7037 

SERVB -1.065351 1.083480 -0.983268 0.5054 

SINCB 1.670304 0.999109 1.671794 0.3432 

EXTD_MOF_GDP -45.19537 41.47190 -1.089783 0.4727 

GENRBU_GDP 441.4388 326.7855 1.350852 0.4057 

RMI -1324.861 1121.901 -1.180907 0.4473 

DIEQ_PEQ_C_GDP -3854.313 1661.259 -2.320115 0.2591 

GDP_ANNUAL_GROWTH_RATE 366.4247 209.2789 1.750892 0.3304 
     
     

R-squared 0.998270     Mean dependent var 15403.45 

Adjusted R-squared 0.982699     S.D. dependent var 11736.19 

S.E. of regression 1543.721     Akaike info criterion 16.94207 

Sum squared resid 2383074.     Schwarz criterion 17.30379 

Log likelihood -83.18136     Hannan-Quinn criter. 16.71405 

F-statistic 64.10952     Durbin-Watson stat 3.155489 

Prob(F-statistic) 0.096647    
     
     

 
هناك ارتباط بين  أناي  النموذج( تطابق )جودةكبيرة وهذا يدل على  2Rقيمة  أنعاله أ نالحظ من النتائج    

الحساب الجاري  واضح علىتأثير هذه المؤشرات كافة غير  أن إال الجاري،والحساب المدروسة  االقتصاديةالمؤشرات 
مما يدعو للتساؤل  (،240.5الجدولية ) Fمن قيمة  أقلوهي  F-statistic (64.1)وغير معنوي، فقد بلغت قيمة 

 اتجاهين:عن المسبب لهذه المشكلة والذي يتمحور في 
عدد المتغيرات المستقلة المستخدمة  أن إذ منها، الشاذةت الاالح واستبعادة سار يجب زيادة حجم العينة قيد الد األول:

 عليه.وهو ما تعذر الحصول  العينة،كبير بالنسبة لحجم 
 ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة سبب في حدوثه صغر حجم العينة؟ وجود أنهل  الثاني:      

  (:2015-2005) المدةتوضيح اهميتها ورؤية ما حصل خالل سيتم بداية  هذه المؤشراتولمعرفة ماهية 
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 المدفوعات: ميزانمؤشرات  -1-3
 :الجاري  الحساب ميزان هيكل -أ-3-1

 لدخلا ميزان والخدماتي(، السلعي) التجاري  ميزانال من كل مجموع من الجاري  الحساب ميزان هيكل يتكون       
 الجاري  الحساب ناك اإذف .هذه الحسابات ىيعتمد عل في كونه المؤشر هذا وتقع اهمية .الثانوي الدخل  ميزانو  األولي
 بالقدرة أساسا تتعلق هيكلية ايجابية يعكس فأنه) السلعية الصادرات (السلعي التجاري  ميزانبال معظمه في مرتبطا

 خفاضناال زيادة إلى يشيرتزايد الواردات السلعية في الوقت الحالي  أن إال ياإلنتاج وهيكله المحلي لالقتصاد التنافسية
غير  يراداتإلمما سيؤدي الى كون ا ،الطويل المدى في الصعوبات بعض واجهي قدمما  الفائض هذافي  الحاصل

 والخدمات.السلعية  االستيراداتكافية لتلبية 
 ،2015عام  خالل % 6 نحو يبلغ جماليالمحلي اإل الناتج الى نسبة التجاري  ميزانالفائض  أن بياناتلا تشير إذ

 موضح كما 2008و 2007في عامي  %25 ونحو ،2014و 2013عام 17 %بنحو مقارنة
 

  Figure (1) Trade Blance تي:اال يلبياناالرسم  في 
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 :) باألشهر (للواردات الرسمية حتياطياتاال تغطية  -ب -3-1

 البنك قدرة مدى المركزي  البنك لدى لالستخدام المتاحة األجنبية العملة من الرسمي حتياطياال مستوى  يوضح       
 قلاأل التمويل مصدر تعد حتياطياتاال هذه أنو  خاصة للتمويل، اً مصدر  حتياطياال هذا استخدام على المركزي 
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 حجم نقص حال في القصير المدى في الجاري  لحسابل أكبر استمرارية انضم يمكن حتياطياتاال زيادة ومع .تكلفة
  .الداخلة تلك عن الخارجة ماليةرأسال التدفقات زيادة أو األجنبية األموال لرؤوس الداخلية التدفقات

 الحساب فائض من يزيد الرسمية حتياطياتاال تغطيها التي والخدمات السلع من الواردات شهور عدد زيادة أن كما
 .القصير األجل في الجاري  الحساب فائضل أكبر استدامة وجود على دليال العدد هذا ارتفاع يعد وبالتالي  .الجاري 
 من البلد حاجة لتقدير حتياطياال من المطلوب المستوى  حجم يقيس أصال الجاري  الحساب أن ذلك كل من واألهم

 الفترة فخالل الجاري،الحساب  اريةر استم تدعم التغطية هذه أنف .الدولية لألسواق للوصول المحددة حتياطياال
 األحوال أسوا وفي شهور ستة إلى تصل أن واألصل ،شهرا (18-7)من  التغطية مدة تمحورت (2005-2015)

 .شهور ثالثة
Figure (2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :اإلجمالي المحلي الناتج من نسبة   المباشراالستثمار    -ج -3-1

 غير ماليةرأسال والتحويالت) الملكية سندات اءر بش المتعلق (الحافظة تراواستثما المباشر االستثمار تدفقاتتعد      
 المحلي الناتج من) بعضها مع أو (،حدة على كل التدفقات هذه نسبة ارتفاع أنف وبالتالي الخارجي، للدين منشئة

  .الطويل األجل في الجاري  الحساب اريةر استم تدعم جمالياإل
 بين حتو ار ت إذ العراق في حالة جدا ضعيفة) جمالياإل المحلي الناتج إلىر المباش االستثمار (النسبة هذه تعتبرو 
 ضعيفة غير داعمة للحساب الجاري. النسبة تبقى، و 2005عام  7%و 2015عام  في ((2%- 
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Figure (3)    
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 :العامة المالية مؤشرات -3-2

 : 3جمالياإل المحلي الناتج الى نسبة   العامة الموازنة

 العامة الموازنة فائض خفاضان ادى إذهذا المؤشر له اهمية كبيرة في قياس مدى استدامة الحساب الجاري     
 ناحية من يؤثر كما  .الجاري  الحساب فائض خفاضان إلى الكلي ستهالكاالو  الحكومي االدخارب المتأثرللدولة 
 جمالياإل المحلي الناتج من (%3) عن الموازنة عجز يزيد ال أن هنا والقاعدة  .المحلي العام الدين مستقبل في أخرى 
 مقارنة ،2015عام  جماليمن الناتج المحلي اإل ((%2نحوعجزا في الموازنة  النسبة هذه بلغت إذ ،أقصى اً حد

 .2013عام  فائضا ( (% 3ونحو ،2014عام  خالل فائضا (% 8) بنحو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزارة التخطيط /الجهاز المركزي. والمالية،النقدية  اإلحصاءات/ قسم  واألبحاث اإلحصاء دائرةالبنك المركزي العراقي / 3
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Figure (4)      
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 :الكلية يةاالقتصاد المؤشرات -3-3

 4ياالقتصاد النمو معدالت

 

 :خالل من وذلك الجاري  الحساب في إيجابيا ار تأثي المرتفع الحقيقي جمالياإل المحلي الناتج نمو معدل يؤثر
 ارر باستم الوضع هذا ويسمح .المحلي االستثمار زيادة على يؤثر مما مستقبال، االستثمار عائد بارتفاع التوقع -     
 دولة ألي جمالياإل المحلي الناتج من كنسبة المحلي االستثمار وارتفاع أطول اتر لفت الجاري  الحساب ميزان عجز
 .لها الجاري  الحساب عجز يدعم
 خدمة أعباء تحمل على الدولة قدرة من يزيد مما ،جمالياإل المحلي الناتج الى نسبةً  الخارجي الدين في أقل زيادة    -
 .الجاري  الحسابوضع  يدعم الذي األمر الخارجي، دينها
 تدفقات في زيادة فضال عن اضه،ر إق في الرغبة زيادة إلى يؤدي مما ،االقتصادب جانباأل المستثمرين ثقة زيادة    - 
 عجز على اإليجابي األثر ذات األجل، طويلة التدفقات أشكال أحد تعتبر والتي ، المباشرة األجنبية تاستثمار اال

 .الجاري  الحساب
 الجاري، الحساب اريةر استم يخدم وال نسبيا متذبذب العراقي لالقتصاد الحقيقي النمو معدل يعد السياق هذا وفي

 حيث (2015-2013)لسنوات في اه بالتراجع أداء استمرو  (2012-2005خالل السنوات ) ويظهر هذا واضحا
 6% 2013 مالنمو عافي حين بلغ  2014عام  % (2-) بنحو مقارنة ،% 2بنحو نموا 2015عام خاللسجل 

 .4بمقدار%  اسجل نمو  2005وفي عام 
Figure (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذاتي  االرتباطمشكلة  ظهوربسبب  لتأثيراتهااعاله لم يعطي الصورة الواضحة المؤشرات  لهذه 5الجدول التحليلي
( sincb ،RMI ,servb , pincb)المتغيرات التالية المسببة لهذه المشكلة بين البعض منها لذلك توجب استبعاد 

 لهذه المتغيرات . 59و% 73% الذاتي االرتباطبلغ  حيث، 
 المتغيرات:بعد استبعاد هذه  االتيالنموذج المدروس لدينا وبذلك يصبح      

( ....2) 
gdp annual (*4c) +(dieqpieq_gdp *3c ) +gdpmof_(extd_ *2c) +(trdb_gdp*1+c 0(c_a) =c

growth rate) +U 
 

 ادناه: موضحوجدول تحليل التباين لهذ المتغيرات كما 
 

Table (2) 
Dependent Variable: C_A   
Method: Least Squares   
Date: 07/31/16   Time: 02:40  
Sample: 2005 2015   
Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1349.280 2124.169 -0.635203 0.5487 

TRDB_GDP 1376.846 121.1223 11.36740 0.0000 
EXTD_MOF_GDP -142.8523 29.70279 -4.809391 0.0030 

DIEQ_PEQ_C_GDP -1117.153 300.2850 -3.720309 0.0098 
GDP_ANNUAL_GROWTH_RAT

E 266.5678 195.5763 1.362986 0.2218 
     
     R-squared 0.970541     Mean dependent var 15403.45 

Adjusted R-squared 0.950902     S.D. dependent var 11736.19 
S.E. of regression 2600.510     Akaike info criterion 18.86776 
Sum squared resid 40575912     Schwarz criterion 19.04862 
Log likelihood -98.77267     Hannan-Quinn criter. 18.75375 
F-statistic 49.41873     Durbin-Watson stat 2.491469 
Prob(F-statistic) 0.000100    

     
     

على مجتمعة للمؤشرات المستقلة  وقوي  معنوي مشترك تأثيرهناك  أنالعام اعاله ب االختبارنالحظ من       
كل مؤشر بصورة مستقلة في الحساب الجاري وعلى النحو  تأثيره من المهم معرفة مدى أن إال الجاري،الحساب 
 االتي:

 تي:االكوالفرضية المراد اختبارها تكون 
Null Hypothesis: ci = 0      i=1, 2, 5 
Alternative Hypothesis: ci ≠ 0 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .etabl )1(: راجع 5
الحساب الجاري  فيالكبير والمعنوي  التأثيرله  ناة كسار قيد الد مستقل متغيركل  أن (Wald Testالمستخدم ) االختبارضحت نتائج أو 

 اهمية. أقل تأثيره ناالذي ك جمالياإلباستثناء معدل نمو الناتج المحلي 
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 االستنتاجات:

 :ةعديدتعود ألسباب  الجاري،في الحساب  االختالالتواع أن أن
 ةالخارجي ةذلك في هيكل التجار  عكاسانو للبلد  جانباألحادية ال ةياالقتصاد ةتتعلق بالبني ةاسباب هيكلي -1

، (النفط)ة تتركز الصادرات على سلعة اساسي إذ المحلي،اضافة الى هيكل الناتج ( واالستيراداتالصادرات )
 خفاضانلى إدى أ ه،أسعار الهبوط الحاد والسريع في  أن إال .النفط ما زال يعد المحرك الرئيسي للنمو أنحيث 

بشكل كبير بتراجع حسابي  إثرمما  تنامي النفقات العامة خفاضناال هذاوقابل  ،العوائد النفطية بشكل كبير
 .التجاري هو المحرك الرئيسي للحساب الجاري  ميزانال أنعلما  التجاري والخدمات ميزانال
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 النقدية.وسياسة تبليغ السياسة العراقي  المركزي ك شفافية البنتحليل 
 إلحصاء واألبحاث م.ر.أبحاث /  دائرة ا - نجلة شمعون شليمون إعداد الباحثة : 

 صلخستالم
 حظيد  المواضدي  البد  مد  وسيفسد  ببييدا السيفسد  النة يد البندو  المكزيةد   شدافيي  موضدو  يعد 

نشدف  البند  المكزديي اي نجفحد   أو عمد  لنجدف  األسفسد  الشدك  لكونهدف زبيدك،  بأهميد  وبحظد 
مسدفك عمد  البند   لمعكيد  لةيفسدهمف  جدف ، محفولد  وعيي  يالبد  مد  أه اي  الموضوع   بحةيق ي 

(   وسيفسد  الببييدا يسيفسد  ااب دف ككا  الشدافييومبد ماهدو  البحد  أ  يطدك  المكزديي   وبعد 
 شدافيي  قيدف  محفولد  إلد   يب  اابجفهوطكق البوا    الشافيي  أنوا  وبوضيح والعالق  بينهمف  

 البطبية  الجفنب البن  المكزيي العكاق  وسيفس  ببييا السيفس  النة ي  يالبوا   او ااب ف ( ي 
 . ااسبابفء طكةة  اسبخ ا  طكةق ع    البح  لهذا
 

Abstract 
The subject of the transparency of central banks and the policy of 
reporting monetary policy is are the topics that have been given great 
importance because it is the basic condition for the success of the work 
or activity of the Central Bank, ie, its success in achieving its objectives. 
Therefore, a serious attempt must be made to measure them, to know 
CBI course of action The concept and justification of transparency and 
reporting policy (communication policy) and the relationship between 
them, and clarifying the types of transparency and methods of 
communication, is aimed at trying to measure the transparency of the 
CBI and the policy of reporting monetary policy (communication or 
communicating) in the application side of this research, through using 
The referendum method. 
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 المقدمة 
حيددد  بسدددفع  السيفسددد  ليبنددد  المكزددديي أهمّيددد  ق دددو  ذا  سيفسددد  ااي دددف  والشدددافيي   عددد ب      

هددد ايهف  ياددد  الوقددد  الدددذي ابسدددع  ييددد   امدددك، ااهبمدددف  بفلحوزمددد  الم سسدددي  ا النة يددد  يددد  بحةيدددق 
واسددبةاللي  السدديطف  النة يدد   حظيدد  مسددأل  الم دد اقي  وشددافيي  السيفسدد  النة يدد  بددنا  ااهبمددف  

لتي يمكن من خاللها فكّلما أتاحت السلطات النقدية العديد من الطرق وقنوات االتصال اأيضدف  
تداول المعلومات حول توجهات واجراءات السياسةة النقديةة بشةكل واوةي وفةي أوقةات منت مةة 
يزيد من فاعلية السياسة النقدية ويمّكن الجمهور في ووء ذلك من بناء قرارات سليمة، فواًل 

 عن خلق مزيدًا من االلتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه األهداف.
ببحةددق العنف ددك سددفلا  الددذزك  يمدد  الضددكوكي أ  يأخددذ ااطددفك العددف  ليسيفسدد  النة يدد  يدد  وحبدد  

بفح  المعيومدف  الممزند  لينشدك  والم د اقي   ااعببفك  الشافيي  ووضو  ااجكاءا   وااي ف  وا 
 وسهول  اا اك، والبنايذ والبافع  يمنّيًف م  بوّجهف  السوق وم شكا  األ اء ااقب ف ي.

 همية البحث أ
بعد  الشدافيي  يد  البند  المكزديي العكاقد  مد  أولد  اهبمفمدف  السيفسدف  النة يد  الافعيد  حيدد      

قد  فبخدفذ الةدكاكا  المفليد   و ببسفه  ببةيي  ح و  ال  مف   وزذل  المسدفع ، يد  إمزفنيد  البنبد  
 . 2004لسن  ( 56قفنو  البن  المكزيي كق  يح    عنف ك الشافيي  الكميسي  ي  بشكة  

 هدف البحث 
يهددد ل البحددد  الددد  اعطدددفء ك يددد  واضدددح  وحةيةيددد  ليجمهوكوالمسدددفهمي  والمسدددب مكة   عددد      

  ينشدددك البيفندددف  والمعيومدددف  بددد  ي الددد  يةدددف ، المسدددفك الحةيةددد  لعمددد  البنددد  المكزددديي العكاقددد  
يددوّيك منددف  مدد  اليةددي   م دد اقي  البندد  المكزدديي العكاقدد  امددف  جمهددوك المبعددفميي    اامددك الددذي

يسددفع  عيددد  ابةددفء معدددّ ا  البضددخ  عنددد  مسدددبويفبهف المسددبه ي  يددد  األجيددي  المبوسددد  والطوةددد  
ويةدددو  الددد  اسدددب مفكا  منبجددد  بعيددد ًا عددد  اعببدددفكا  العفمددد  السدددكة  والمضدددفك ف  وبفلبدددفل  بحةدددق 

 مع ا  نمو مكباع  .
 مشكلة البحث 

مجدفا  السيفسد  ااقب دف ي  الكييد  البد  بدنظ  العالقد  بدي  بعببك السيفس  النة ي  إح   أهد      
النةدددو  والنشدددف  ااقب دددف ي بهددد ل بحةيدددق ااسدددبةكاك يددد  ااسدددعفك  بفلبدددفل  خيدددق مندددف  منفسدددب 

كسفء أس  نمو اقب ف ي قفب  لالسبمكاك.  لممفكس  اانشط  ااقب ف ي  المخبيا  لذا يجب ا   وا 
يحددد   بوضدددو  ا واك ومسددد وليف  وهددد ال البنددد  المكزددديي العكاقددد  ووسدددفم  ااي دددف  ييمدددف يبعيدددق 

 بفلسيفس  النة ي  . 
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 المبحث االول
 (الشفافية واالتصال  ) البنوك المركزية

 شفافية البنوك المركزيةمفهوم اواًل: 
بسدددبب البطدددوكا  الازكةددد  واا اكةددد  اسدددبحوذ ماهدددو  الشدددافيي  اهبمدددف  الع يددد  مددد  ااقب دددف يي      

الدد   ينهف اا ا  جميدد  البعكةاددف  بدد عووالبةنيدد    ونبيجدد  لددذل  بعدد    بعكةاددف  الشددافيي  ومضددفم
  وييمف يبعيق  1(جوهك واح  يكبب  بزيمف  اك ع  ه  يالم  اقي  وااي ف  والوضو  والمشفكز 

يالمسدددددب مكة  ويك ليجمهدددددوك العدددددف  ببدددددالبنددددد  المكزددددديي  قيدددددف بماهدددددو  شدددددافيي  البندددددو  المكزيةددددد   
ذا  ال ددي  عدد  اسددبكابيجيب   والبيفنددف  والبةددفكةك جميدد  المعيومددف  عيدد  واألسددواقوالمسددفهمي  ( 

مدد  بيددف  احيضددفحف  الاليمدد  وبةييمفبدد  وقكاكابدد  المبعيةدد  بفلسيفسدد  النة يدد   يضدداًل عدد  إجكاءابدد  
 .2فسبي  الوق  المن لهذه المعيومف  والبيفنف  والبةفكةك

 للشفافية المبررات( الرئيسية الدوافع )
بطبيةف  حوزم  البنو  ي  إطفك الممفكسف  السييم  ليعم  الم كي  حي     ااكبةفء بمسبو  -

  اندد  مدد  الضددكوكي أ  يزددو  زدد  مدد  مسددفهم  البندد    العمددالء   أ ددحفب الم دديح  عيدد
 بةيي  أ اءه.   كاي  ووع  بفسبكابجيف  البن  وببوايك ل يه  الة ك، عي

 والاه  والمعكي  ليعفم  م  خال  مشفكزبه  ي  بعم  الشافيي  عي  بةيي  الغموض والضبفبي  -
 المعيومف  .

 .بحيي  وباسيك الظكول ااقب ف ي  الحفلي  -
 و بسه  عمييف  بةيي  اا اء. شك  الةكاكا  الحفلي  وزياي  بأ يك أي أه ال مح  ، عييهف -
 .بشز  عميي  كس  السيفسف  عكض الةواع  العفم  الب  -
 .بة ي  وجهف  النظك حو  آيفق ااقب ف  الب  م  المكجح أ  ب  ك عي  السيفس  المسبةبيي  -
 إطال  األسواق عي  المخفطك المفلي  والب ابيك الاليم  لمعفلج  بي  المخفطك. -
 ال كل. أو أسعفك   أسعفك الافم ،البضخ  او بخص قكاكا   بع  ابخفذ ضمف  إمزفني  البنب  -
 لمف سياعي  البن  المكزيي  واأله  م  ذل   آكاءه بشأ طوةي  ااج  بكسيخ البوقعف   -

بوييك  إذ بعببك البوقعف  مسأل  حفسم  ي  ا اك، السيفس  النة ي  والب  ببطي  ال البضخ . 
 ةو  بوق  ب  إذ ا  عميي  الااس  ابخفذ قكاكا  السيفس  والب  لهف نبفمج يعفل  عي  ااقب ف 

   لنة ي ببةيي  وبحيي  آيفق ااقب ف  الكي    بوييك ا وا  ببعيق بفلسبكابيجيف  والسيفس  ا
 .1اي ف  البيفنف  المسبةبيي  حو  ااقب ف  والسيفس  النة ي  إل  الجمهوك

                                                           
 . 65، ص2009احمد فتحي ابو كريم، الشفافية والقيادة في االدارة ، دار حامد للنشر والتوزيع ، االردن الطبعة االولى  1
سالمة عبد الصانع أمين علم الدين ، االلتزام بإلفصاح والشفافية كأحد معايير حوكمة الشركات، دار النهضة العربية ، القاهرة  2

 .  8، ص2015
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 واهميتها .  مفهوم سياسة تبليغ السياسة النقدية ثانيًا: 
سيفس  ي ااي ف  ( اوالبوا   م  العفم  به ل بنفء  بعن  سيفس  ببييا السيفس  النة ي   

  ليمسفهمي  يك ي  واضح  وحةية   وهو يعط جسوك ال ة  بينه  و ي  البن  المكزيي 
  ينشك البيفنف  والمعيومف  بسفع  المسب مكة  والمسب مكة  ع  المكزي الحةية  ليبن  المكزيي 
ة    ويسفع  الشكزف  عي  اجبذاب ك و  عي  باه  المخفطك المكببط  بةكاكابه  ااسب مفك 
وةيب  احبيفجف  الةكاكا  المفلي  وااقب ف ي   ااموا  ويحفيظ عي  ال ة  ي  سوق ااوكاق المفلي 

 . 1 الكشي ،
 2وسائل التواصلثالثًا: 

   الع يدددد  مدددد  الطددددكق وقنددددوا  ااب ددددف  البدددد  يمزدددد  مدددد  خاللهددددف بدددد او  المكزدددديي يبدددديح البندددد      
 -م  :المعيومف  

 منشوكا  واح فميف  ياسبوعي    شهكة    ي يي    سنوي  ( عي  الموق  الكسم  ليبن  - 
 فبي الكق الجهف   البةفكةك الموجه  إلالمكزيي   زفلبيفنف  ي المفلي  والنة ي  (  بفاضفي  ال  

 ع  بوقعف  ااقب ف  الكي  .
  قيف  البن  المكزيي ببة ي  أوكاق عم  وبشم   كاسف  مبعمة  ليخبكاء الذي  ينشكو  -

البحو  ااقب ف ي  ذا  ال ي  بمهف  ووظفمف البن  المكزيي المخبيا   وةويك األسف  
 المافهيم  والبجكةب  ل ن  السيفسف . 

ص بفلسيفس  الك  عي  ااسببيفنف  الواك ، م  جهف   ولي  عييف م  قب  جهفي مخب -
 النة ي 

 ع  اعال  مسبق لج و  ااجبمفعف  الب  يح   موع هف قب  سن    يب  اعالن  ليجمهوك -
 طكةق وسفم  ااعال  وموق  البن  عي  شبز  اانبكن  .

لةفءا  م  المحفيظ لع   زبيك م  الموظاي  م  جيسف  ال ك ش  م  قب  أعضفء مجي   -
 واضي  الكاهن . اح اك، لجمي  الموظاي  عي  الم

         ح ، نشفء  اح  واوا  ي  بةكةك ع  مهف  البن  المكزيي ذهفب الموظاي  إل  الم اك  وبة  -
مخ    زبفبي  عبك البكة  احلكبكون  ال اخي  لجمي  الموظاي  بطيعه  عي  المواضي  

 والبغييكا  ال اخيي  الهفم  ييمف يخص عم  البن  وسيفسب .
 

 
                                                           

 . 12-9سالمة عبد الصانع أمين علم الدين، مصدر سابق ، ص 1
2 Blinder, A. S., Hermann, M., Fratzscher, M., De Haan, J. and D.-J. Jansen, 2008, “Central Bank 
Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence,” NBER Working Paper 13932, 
p 42-55. http://www.nber.org/papers/w13932.pdf   
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 ك ااجبمفعف   و  و  ذزك اسمفء ليحافظ عي  الشافيي  ضالمكزيي بنشك محفيةو  البن     
  .يب  بنظي  ااب فا  عبك شبز  احنبكن     
 (.TVالبيايةو  وااذاع  ي -
 ....الخFacebook)  (twitter. ) مواق  البوا   ااجبمفع   -
 ( YouTubeيو بيوب ي -
 ال حف والمجال  -
ا  ااقب ف ي  والنة يد  ااجبمفعف  الب  ببعيق بفلم شك محفضك زيمف    ببم   بميخص ع   -
 مةفبال   حاي  -
 الم بمكا  ال حاي  -
 البيفنف  ال حاي  -
 ن وا  لي حايي  -

 اسة التبليغ)التواصل( للبنوك المركزية  طريقة قياس سي -رابعًا:
يب  قيف  سيفس  ببييا اي بن  مكزيي م  خال  م شك خفص بسيفس  ببييا السيفس  النة ي  

(  أ نفه 20يسيفس  ااي ف ( وهذا الم شك هو المجمو  م  ال كجف  حجفبف  األسمي  ي
ال اك إل   م ويحم  ز  س ا   كج  ممف ي  بحي  ببكاو  ال كج  الكيي  ألي بن  مكزيي 

 .  1ما   لهذه األسمي  الخف   بسيفس  ببييا السيفس  النة ي   . وييمف يي  عكض100
 ؟ عن مف يب  ابخفذ الةكاكا  حو  البغييكا  عي  ا وا  السيفس  النة ي  يب  اعالنهف -1
 5=أو موق  البن  المكزيي م بمك  حا   -
 2.5= وزفا  اانبفء ي حا ( -
 1غيك ذل  يالبوضيح بفيجفي (= -
 ؟ ز  ع    احف  البيف  ال حا  -2
 5ي   ال  ن ف  اح  = -
  احف  = اك 2اك ك م   -
 1م  ن ف ال   احبف = -
 2.5يخبيف ع   ال احف  م  بيف  اخك= -
 ه  هنف  بغييكا  عف ، ي  محبو  بيف  السيفس ؟ -3
 بغييك قيي  ج ا ي  البعبيك = اك  -
 اجياء م  البيف  يالاةكا  ( = اك -
 5بغييك ي  اك ك م  بيف = -

                                                           
 من اعداد الباحث استناداً الى ماورد في طرق التواصل للبنوك المركزية . 1
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 2.5بيف  ال  بيف  =م   البغييكا  بخبيف م   -
 م  الذي يح   اله ل البشغيي  ليسيفس  النة ي  او يعي  ع  البغييكا  ي  اله ل؟ -4
 الحزوم  = اك -
 5البن  المكزيي = -
 2.5بفابافق بي  الحزوم  والبن  المكزيي = -
 1=  غيك ذل يالبوضيح بفيجفي ( -
 مفهو الم شك المسبه ل ليبن  المكزيي ؟  -5
 5مع   البضخ = -
 5=سعك ال كل  -
 1مع   نمو الكبي  النة ي  = -
 2.5غيك ذل يالبوضيح بفيجفي (= -
 ه  هنف  م بمك  حا  يعة  لشك  قكاك سيفس  ؟ -6
 ية  عن مف ايزو  هنف  بغييك ي  اا وا  البشغييي =  اك -
 5عن مف يزو  بغييك ي  السيفس  العفم  = -
 2.5غيك ذل يالبوضيح بفيجفي (= -
 ل فلح الةكاك؟ ه  يب  الكشف ع  اسمفء الذي  ي وبو   -7
  اممف = اك -
 بعض ااحيف = اك  -
 5اب ًا = -
 م  الذي يعة  الم بمك ال حا  لشك  قكاك يخص السيفس  النة ي ؟  -8
 5المحفيظ = -
 2.5المبح   بفس  المحفيظ يالمس و  ااعالم  ( = -
 1اعضفء مجي  السيفس  ي زبفك موظا  البن  المكزيي( = -
 2.5غيك ذل  يالبوضيح بفيجفي (= -
لمكزيي اي مبف كا  خف   ليبوا   حو  السيفس  النة ي  م  الجمهوك اه  ل   البن   -9

عبك شبز  اانبكن  والبيايةو  وغيكهف م  وسفم  ااعال  الح ي   او مواق  البوا   ااجبمفع   
مفع  ييمف يخص السيفس  بوسكع  البوا   وااجفبف  عي  مفينشك ي  مواق  البوا   ااج

 البن  والمس ولي ؟ النة ي  وعم 
 5= نع  يعاًل  يالبوضيح بفيجفي ( -
 2.5احيفنف= -
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 ا = اك -
ه  هنف  اي بع يال  عي  قفنو  البن  المكزيي وسيفسب  النة ي  خال  السنوا   -10

 ال ال   المفضي  ؟
 5نع    يكج  ذزكهف بفيجفي =

 2.5احيفنف=
 ا= اك

   والمفلي  ؟ه  يوج  بنسيق بي  اه ال السيفسبي  النة ي  -11
 5لجن  مشبكز  = -
 5اجبمفعف   وكة   = -
  2.5احيفنف= -
 ا= اك -

ه  هنف  وسيي  اب ف  لجمي  الموظاي  بطيعه  عي  المواضي  والبغييكا  ال اخيي   -12
 الهفم  ييمف يخص عم  البن  وسيفسب ؟

 5نع    إذزكهف بفيجفي= -
 ا= اك -

 بفلم شكا  ااقب ف ي ؟ه  هنف  مواق  مس ول  ع  نشك البيفنف  الخف     -13
 5نع    اذزكهف بفيجفي = -
  اك ا=  -

 ه  ب عة  ن وا  ليموظاي  ييمف يبعيق بفقب ف  البي ؟  -14
 5نع  = -
 2.5= احيفنف -
 ا = اك -
ه  يب  بة ي  أوكاق عم  و كاسف  مبعمة  ونشك البحو  ااقب ف ي  ذا  ال ي  بمهف   -15

 ووظفمف البن  المكزيي المخبيا ؟
 5نع  = -
  2.5= احيفنف -
  اك = ا -

ه  هنف  قنوا  بيايةوني  يب  م  خاللهف شك  لجمي  الامف  العمكة  ع  معن  ومافهي   -16
يب  اعطفء محفضكا  لجمي  المكاح  ال كاسي  ع  السيفس  السيفس  النة ي   يضاًل ع  

 ؟ النة ي  م  قب  موظا  البن  المكزيي 
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 5نع  = -
  اك ا= -

 العك ي  ؟ ه  يب  النشك بيغ  اخك  غيك اليغ  -17
 5نع    اذزكهف بفيجفي= -
 ا =  اك  -

    الك  عي  ااسببيفنف  الواك ، م  جهف   ولي  عييف م  قب  جهفي مخبص ه  يب   -18
 ؟بفلسيفس  النة ي 

 5نع  =-
  اك ا= -
ه  يةو  السي  المحفيظ بعة  لةفءا  لع   زبيك م  الموظاي   م  جيسف  ال ك ش   -19

 اح اك، لجمي  الموظاي  عي  المواضي  الكاهن ؟م  قب  أعضفء مجي  
   5نع  =- 
 2.5احيفنف= -
  اك ا= -
يب  اعالن     وه  ه  يب  اعال  مسبق لج و  ااجبمفعف  الب  يح   موع هف قب  سن    -20

 ليجمهوك ع  طكةق وسفم  ااعال  وموق  البن  عي  شبز  اانبكن  ؟
  5نع =-
  اك ا= -

 عالقة الشفافية باالفصاح خامسًا:
األسف   وهزذا يإن  يويك الشافيي  وااي ف  بسفع  عي  بنفء سمع  ليبن  المكزيي. -

 المنطة  اعبمف  المية  م  اانابف  م  قب  البنو  المكزية  العفلمي  م  بعضهف .
المكزية  زون  يع  مب أ ااي ف  والشافيي  م  ااكزف  ااسفسي  الب  بةو  عييهف البنو   -

 معيفك مه  لةيف  زافء، البن  وبطوكه وبعيةي  وكه الكقفب  .
ا  مب أ ااي ف  والشافيي  يع  م شك لةيف  سالم  وزافم  السوق المفلي    إذ ان  يسه  ي   -

المية  م  ااسبةكاك ي  ااسواق المفلي  وهذا ب وكه يعط  البن  المكزيي المية  م  الحكة  
 1كابف  ااقب ف ي  وبوييك اكبك ق ك اسبةكاك ااقب ف  ليك  عي  ااضط
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 PETRA M. GERAATS, Why Adopt Transparency? The publication of Central Bank Forecasts 1 
BY Working Paper NO. 41 January 2001.p3-40. 
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 مؤشر الشفافيةسادسًا: 
ويق المعطيف   الشافيي  ماهو  مبع   األوج   لذل  أقبك  ي ينسك و إيشنغكة ( م شك الشافيي  

 -:  اآلبي الخمس  
 

 (Political Transparency)الشفافية السياسية 
وبشيك الشافيي  السيفسي  إل  اانابف  عي  أه ال السيفس  العفم . ويشم  هذا بيف  كسم  
لأله ال  بمف ي  ذل  بح ي  أولويف  واضح  ي  حفل  بع   األه ال  والبة يك الكم  

 ليه ل ياأله ال( األسفس   والبكبيبف  الم سسي  الواضح .
  )Economic Transparency(الشفافية االقتصادية  

 الكشف ع  البيفنف  ااقب ف ي  والنمفذج ااقب ف ي بكزي الشافيي  ااقب ف ي  عي  
التي يستخدمها البنك المركزي للقيام بالتنبؤات، ويكون المسبخ م  حغكاض السيفس  النة ي  

صادية اآلتية: عرض النقد، التوخم، التركيز هو على نشر البيانات عن المتغيرات االقت
 ، سعر الصرف ، سعر الفائدة .الناتج المحلي اإلجمالي 

 (Procedural Transparency(الشفافية االجرائية 
طكةة  الب  ببخذ بهف الةكاكا  زفل  معيومف  ع  السيفس  النة ي بشيك الشافيي  احجكامي  إل  

وووح إستراتيجية السياسة م  قب  البنو   المكزية   وةبضم  هذا النو  م  الشافيي  
 . النقدية والمحاور وسجالت التصويت في اجتماعات لجنة السياسة النقدية

 (Policy Transparency)الشفافية في السياسات المتبعة    
اإلفصاح الفوري عن القرارات المتعلقة بالسياسات، إلى جانة  شةرح شافيي  السيفسف  بعند  

  االجراءات المستقبلية المحتملة للسياسة المتبعة . وبيانات حولللقرار، 
 )Operational Transparency (الشفافية التشغيلية

التدخالت مناقشة . وه  ببضم   البن  المكزيي ليسيفسف ببنايذ ببعيق الشافيي  البشغييي  
االقتصادية الكلية  أخطاء السيطرة أو التحكم في مجال تحقيق األهداف التشغيلية واإلوراباتالسوقية و 

الكلية )غير المتوقعة(، التي تؤثر بآلية انتقال أثر السياسة النقدية باالوافة إلى ذالك يوجد تقييم النتائج 
 (1)أيواً االقتصادية الكلية للسياسة النقدية في ووء اهدافه 

يشنغرين(و ر ية وفق مؤشر الشفافية لة)دينسالشفاف قياسسابعًا:    ا 
جفبف  األسمي  ألهو المجمو  م  ال كجف   إذ يعكل عي  أن بنفء م شك الشافيي   م  خال  

ويحم  ز  س ا   كج  ممف ي  بحي  ببكاو  ال كج  الكيي  ألي بن  مكزيي الخمس  عشك أ نفه 
 . وييمف يي  عكض ما   لهذه األسمي  الخف   بأنوا  الشافيي . 15ال اك إل   م 
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 األجوب  المحبمي  ااسمي   بخ وص يالشافيي  السيفسي (
يأ( ه  هنف  بيف  كسم  له ل ياه ال( السيفس  النة ي   م  

 إعطفء اولوي  واضح  ي  حفل  وجو  أه ال مبع  ، ؟
  0ايوج  ه ل كسم  =  -
  0.5أه ال مبع  ،  و  بح ي  األولويف  =  -
ه ل اسفس  واح  أو أه ال مبع  ، ذا  اولوي   كةح  =  -
1  

  0ا =  يب( ه  يوج  بة يك زم  ليه ل ياأله ال( الكميسي  ؟ 
  1نع  = 

يج( ه  هنف  اب فا   كةح  او بكبيبف  م سسي  اخك  
 ممف ي  بي  السيطف  النة ي  والحزوم  ؟ 

ابوج  عةو  أو اي بكبيبف  م سسي  أخك  م  البن   -
  0المكزيي = 

ايبمب  البن  المكزيي بفسبةاللي  واضح  بخ وص األ وا   -
  0.5  أو العةو  المبفح  = 

يبمب  البن  المكزيي بأسبةاللي  واضح  بخ وص اا وا     -
فح  يعي  الكغ   م  ان  ك مف يزو  خفض  باو العةو  الم

  1  او ب خ  واضح معي (=اجكاءا
 3 المجمو 

 

 ااجوب  المحبمي  (ااقب ف ي  ااسمي   بخ وص يالشافيي  
يأ( هددد  البيفندددف  ااقب دددف ي  األسفسدددي  ذا  ال دددي  بدددفجكاء 
السيفسدددددد  النة يدددددد  مبفحدددددد  عينددددددًف؟ يوةن ددددددب البكزيددددددي عيدددددد  
المبغيددكا  الخمسدد  البفليدد : عددكض النةددو   والبضددخ   والنددفبج 

 (. سعك الافم ، سعك ال كل   احجمفل  المحي  

سيسي  يمني  ك   سنوي  ألك ك م  ا ني  م  المبغيكا   -
 0الخمس  = 

سيسي  يمني  ك   سنوي  ل ال   أو أك ع  م  المبغيكا   -
 0.5الخمس  = 

 1سيسي  يمني  ك   سنوي  لجمي  المبغيكا  الخمس  =  -
ج ااقب دف ي يب( ه  إ  البن  المكزيي يا دح عد  النمدوذ

 الكي  األسفس  الذي يسبخ م  لبحيي  السيفس  المببع  ؟
 0ا=
 1نع =

هددد  ينشدددك البنددد  المكزددديي بنب ابددد  الخف ددد  بفاقب دددف   يج(
 الكي  بشز  منبظ  او  وكي؟

 
 
 

 0ا بوج  بوقعف  ليبن  كقمي  ليبضخ  والمخكجف  =  -
اوالنفبج بوج  بنب ا  كقمي  ليبن  المكزيي ع  البضخ   -

 0.5منشوك، ببككاك اق  م  ك   سنوي= 
بوجدد  بنبدد ا  كقميدد  ي دديي  ليبندد  المكزدديي عدد  البضددخ   -

عيدد  المدد   المبوسدد  يمدد  سددن  إلدد  سددنبي (  مدد   والنددفبج 
بح يددد  اايبكاضدددف  المبعيةددد  بشدددف  أ وا  السيفسددد  المببعددد  

 1يبنب ا  مشكوط  أو غيك مشكوط ( = 
 3 المجمو 
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 ااجوب  المحبمي  بخ وص يالشافيي  ااجكامي (ااسمي   
يأ( ه  البيفنف  ااقب ف ي  األسفسي  ذا  ال ي  بفجكاء السيفس  
النة ي  مبفح  عينًف؟ يوةن ب البكزيي عي  المبغيكا  الخمس  

البفلي : عكض النةو   والبضخ   والنفبج المحي  احجمفل   سعك 
 ال كل   سعك الافم ، (.

يمني  ك   سنوي  ألك ك م  ا ني  م  المبغيكا  سيسي   -
 0الخمس  = 

سيسي  يمني  ك   سنوي  ل ال   أو أك ع  م  المبغيكا   -
 0.5الخمس  = 

 1سيسي  يمني  ك   سنوي  لجمي  المبغيكا  الخمس  =  -

يب( ه  إ  البن  المكزيي يا ح ع  النموذج ااقب ف ي الكي  
 السيفس  المببع  ؟ األسفس  الذي يسبخ م  لبحيي 

 0ا=
 1نع =

هددد  ينشدددك البنددد  المكزددديي بنب ابددد  الخف ددد  بفاقب دددف  الكيددد   يج(
 بشز  منبظ  او  وكي؟

 

 0ا بوج  بوقعف  ليبن  كقمي  ليبضخ  والمخكجف  =  -
بوج  بنب ا  كقمي  ليبن  المكزيي ع  البضخ  اوالنفبج  -

 0.5منشوك، ببككاك اق  م  ك   سنوي= 
 بوج  بنب ا  كقمي  ي يي  ليبن  المكزيي ع  البضخ  والنفبج  -

عي  الم   المبوس  يم  سن  إل  سنبي (  م  بح ي  
اايبكاضف  المبعية  بشف  أ وا  السيفس  المببع  يبنب ا  

 1مشكوط  أو غيك مشكوط ( = 
 3 المجمو 

 

 ااجوب  المحبمي  (ااجكامي ااسمي   بخ وص يالشافيي  

يأ( ه  ية   البن  المكزيي قفع ، أو اسبكابيجي  واضح  
 ليسيفس  العفم  ب ف إطفك سيفسب  النة ي ؟

 0ا=- 
 1نع = -
يب( هددد  يةددد   البنددد  المكزددديي بيفندددًف شدددفماًل عددد  المشدددفوكا  
 حو  السيفس  النة ي  أو باسيكا  ضم  م ، يمني  معةول ؟

 
 
 

ا أو يةدد  بعدد  بددأخك زبيددك يأك ددك مدد   مفنيدد  أسددفبي ( =  -
0 
نعدددد    قيةدددد  شددددفمي  يوا   لدددد  بكدددد  بفلضددددكوك، حكييدددد  أو  -

منسوب ( أو باسيكا  ي ي  حفلد  وجدو  بند  مكزديي واحد  ( 
 1بمف ي  ذل  منفقش  بطيعفب  المسبةبيي =

يج( هددد  يا دددح البنددد  المكزددديي عددد  زيايددد  ابخدددفذ زددد  قدددكاك 
يدددددد  الكميسددددد    أو أ وابدددددد  البشددددددغييي  بخ دددددوص مسددددددبو  عم

 األسفسي     البو   ال  اا ا، اواله ل؟
 

محفضدددك اجبمفعدددف  ليجنددد  السيفسددد  النة يددد  او ا بوجددد   -
  أو يةدد  بعدد  بددأخك زبيددك يأك ددك مدد   مفنيدد  مجيدد  اا اك، 
 0أسفبي ( = 

غيك األسفسي  = محفضك ااجبمفعف  يب  احعال  ع   -
0.5 
زدد  منهددف عيدد   محفضددك ااجبمفعددف  يددب  احعددال  عدد  -

 1ح ،  أو الةكاكا  المبخذ، = 
 3 المجمو 
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 ااجوب  المحبمي  (البشغييي ااسمي  بخ وص يالشافيي  
يأ( ه  يةو  البن  المكزيي ببةيي  منبظ    إل  أي م   ب  
 بحةيق األه ال البشغييي  الكميس  لسيفسب  يإ  وج  ( ؟

 
 

 0مبككك يببككاك اق  م  سنوي( = زال  أو لي  بشز   -
نع   ولك   و  بة ي  باسيكا  لالنحكايف  الكبيك، =  -

0.5 
نع   يب  باسيك اانحكايف  الكبيك، ع  اله ل يإ   -

وج  (   أو السيطك، الكفمي  يبةكةبف( عي  األ وا  / 
 1األه ال البشغييي  الكميس =

ع  يب( ه  ية   البن  المكزيي بفنبظف  معيومف  
ااضطكابف  ااقب ف ي  الكيي  يغيك مبوقع (الب  ب  ك 

 بعميي  انبةف  ا ك السيفس  النة ي  ؟
 
 
 

 0ا أو ا ي  ز يك م  األحيف  =  -
نع   ولك  ية  م  خال  البنب ا  ق يك، األج  أو  -

بحيي  البطوكا  ااقب ف ي  الكيي  الحفلي  يعي  األق  ك   
 0.5سنوي ( = 

  ذل  منفقش  أخطفء البنب  السفبة  يعي  نع   بمف ي -
 1األق  سنويف( = 

لخطب  يج(  ه  ية   البن  المكزيي بفنبظف  بةييمف 
 ي  ضوء أه اي  المبعية  بفاقب ف  الكي ؟ ااسبكابيجي 

 

 0ا أو ا ز يكا يببك   أق  م  السنوي( =  -
 0.5نع   ولك  سطح  =  -
السيفس  النة ي  ي  نع   م  بيف   كةح لمسفهم   -

 1بحةيق األه ال = 
 3 المجمو 

 
  -:(1يزمف يوضح  الشز  ( 15الشافيي  ليسيفسف  الخمس  يسفوي يم شك وبفلبفل  يمجمو  

 (1) شكل
 مؤشر شفافية البنوك المركزية                             

 

 

 

 

 

 

 .دينسر وايشنغرين الشكل من اعداد الباحثة ، باالعتماد على ماذكر في مؤشر شفافية    

 

ة الشفافي
ة السياسي

=3

ة الشفافي
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 المبحث الثاني
  (صال)االتتحليل شفافية البنك المركزي العراقي وسياسة تبليغ السياسة النقدية

 
 .التبليغالشفافية وسياسة في مجال البنك المركزي العراقي تجربة اواًل : 
ااي دددف  والشددافيي  أهمّيدد  ق دددو  ليبندد  المكزدديي العكاقددد  حيدد  بسددفع  يددد  بكبسددب سيفسدد      

سدي  بحةيق السيفس  النة ي  أله ايهف  يا  الوق  الذي ابسع  ييد   امدك، ااهبمدف  بفلحوزمد  الم س
 واسددبةاللي  السدديطف  النة يدد   حظيدد  مسددأل  الم دد اقي  وشددافيي  السيفسدد  النة يدد  بددنا  ااهبمددف 

بفح  السديطف  النة يد  الع يد  مد  الطدكق وقندوا  ااب دف  البد  يمزد  مد  خاللهدف أيضف  يزّيمف أ
ب او  المعيومف  حو  بوجهف  واجكاءا  السيفس  النة ي  بشز  واضح وي  أوقدف  منبظمد  ييةد  
مدد  يفعييدد  السيفسدد  النة يدد  ويمّزدد  الجمهددوك يدد  ضددوء ذلدد  مدد  بنددفء قددكاكا  سددييم   يضدداًل عدد  

يي لبديا  مد  قبد  البند  المكزديي ليويدفء بهدذه األهد ال  وةبدكي  وك البند  المكزدخيق ميةد ًا مد  اا
  2004ن  دددددددددددددددد( لس56ي  كق    قفنونا م  خالدددددددددددددد  الببييددددددددددددد  وسيفسدددددددددددددددالعكاق  ي  مجف  الشافيي

بفسك  وق  ممز  بع  نهفي  ز  البن  المكزيي  يبف ك وسف سًف وسفبعًف( عي  أن   فنيفً  /45يالمف ، 
ونشكهف ي  المنشوك الكسم  وعي  موقع  الكسم  عي  العمومي   ف المييانيشهك بفع ا  وا  اك 

اعببدفكا مد  انبهدفء المعدفمال  البجفكةد  يد  اليدو   وضد  البند  المكزديي شبز  ياانبكند ( لبوضديح 
مدددك يسددده  الكقفبددد  عيددد  انجدددفيا  البنددد  المبعيةددد  . وهدددذا األااخيدددك ليبعفمددد  يددد  الشدددهك المنبهددد  

يةدو  البند  المكزديي بنشدك إضدفي  إلد  ذلد    بفلسيفس  النة ي  ب دوك، مبفشدك، مد  قبد  الدكأي العدف 
بةفكةك  وكة  اك   مكا  ز  عف  ع  السيفس  النة ي  وااسبةكاك المفل    ية   ييهف معيومدف  عد  

  بمف ي  ذل  الظكول الب  ب  ك عي  ااقب ف  العكاق   البطوكا  الب  بح   ي  العف  الجفكي 
وعددد  عددد  عمييدددف  البنددد  المكزددديي الددد  الهيمددد  البشدددكةعي  بةكةدددكًا سدددنويًف  بكيددد المحدددفيظ زمدددف يةدددو  

المددد  ك، يددد  ااقب دددف  العكاقددد   بفحضدددفي  إلددد   آلحددد ا بمدددف يددد  ذلددد  اسيفسدددب  النة يددد  وأه ايددد    
زدديي ليبدد قيق الخددفكج  عيدد  األقدد  مددك، واحدد ، يدد  السددن  عدد  خضددو  الكشددويف  المفليدد  ليبندد  المك 

طكةددق م سسدد  بدد قيق خددفكج  ذا  سددمع  حسددن   إلدد  جفنددب قيفمدد  ببجميدد  ونشددك احح ددفءا  
 . 1( م  قفنون 41المفلي  ويق المف ، ي

 

 

                                                           
 ./https://www.cbi.iqمنشور على موقع البنك المركزي العراقي  ،.2004 آذار / مارس، 6 ركزي العراقي فيقانون البنك الم 1
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 ( 0172-2003تحليل شفافية البنك المركزي العراقي للمدة )
فنف  ( وعكض البيGDDSال  النظف  العف  لنشك البيفنف  ي 2004البن  المكزيي عف   انض     

خمسدد  الذا  ( DQAFضددم  اطددفك بةيددي  جددو ، البيفنددف  ي لينظددف  العددف  لنشددك البيفنددف الو دداي  
 (البأكيدد ا  عيدد  النياهدد  والسددالم  المنهجيدد  وال قدد  والمو وقيدد  والةدد ك، عيدد  الخ مدد  يهدد  –أبعددف  

مكزدي إطدفك بةيدي  جدو ، البيفندف   البد  بشدز ومجموع  مد  المبطيبدف  األسفسدي  لنوعيد  البيفندف  
ويغطدد  هددذا البكنددفمج الددذي يسددبخ   حجددكاء بةييمددف  شددفمي  لجددو ،   البددفب  ل ددن وق النةدد  الدد ول 

البيفندددددددف  يددددددد  البيددددددد ا   البيمدددددددف  الم سسدددددددي   والعمييدددددددف  احح دددددددفمي   وخ دددددددفمص المنبجدددددددف  
 نواح  لكفي  و قية  واسع  معيومفبي  قفع ، بوييك ي  العكاق اسبمك البن  المكزيي  . ي احح فم
  اذ شدز   خدو  العدكاق   1الوطن  والب  بعببك اح  ااكزف  المهم  ليشدافيي  وااي دف  ااقب ف 

يدد  هددذا المعيددفك نجددف  البندد  المكزدديي العكاقدد  يدد  اسددبعف ، موقعدد  ز ولدد  ضددم  مجموعدد  الدد و  
ال دف ك، عد   دن وق النةد  الد ول  وذلد   IFS البد  ببندفو  المجموعد  ااح دفمي  المفليد  ال وليد 

 فني  البال    عفمف حجب  الشافيي  لببضح  وك، 30بع  انةطف   ا  قكاب   2008منذ مطي  عف  
عبدددك مجموعددد  ااح دددفءا  المفليددد  والنة يددد  ذا  ال دددي  بعمددد  السيفسددد  النة يددد  اخدددذ  بغطددد  

وحب  الوق  الحفضك كايق ذل  الب ء بنشك اح فءا  مييا  الم يوعف   2004ا  منذ عف  ااعو 
. و هدذا اعبمد  العدكاق بيد ا مشدفكزف اسفسديف يد  النظدف   2008وحب  عف   2005العكاق  منذ عف  

ليزو  العضو السفب  والبسعي  مد  البيد ا  ااعضدفء يد  ال دن وق  GDDS العف  لنشك البيفنف 
 .2بهذا النظف والمشبكز  

لبوجي  البي ا  ي  نشك البيفنف  م   النظف  العفلم  لبوية  البيفنف  ب  إنشفء 2015ي  عف       
خال   ع  الشافيي  وبشجي  البطوةك احح فم  والمسفع ، عي  إيجف  أوج  بآيك قوي  بدي  نشدك 

وقددد  حددد  النظدددف  احلكبكونددد  لينظدددف  العدددفلم  ليمعيومدددف  عددد  النظدددف  العدددفلم  . البيفندددف  والمكاقبددد 
معيومدددف  عددد  البيفندددف  البددد  بنبجهدددف . ويةددد   هدددذا الموقددد  1997ليبويةددد  الدددذي أنشددد  يددد  عدددف  

 . 3لم وبنبشكهف البي ا  األعضفء الب  بشفك  ي  النظف  العفلم  ليبوية  العف
 بف  م شك الشافيي  عن  نالحظ   ( لمسفك شافيي  البن  المكزيي العكاق 1م  مالحظ  الج و  ي

البندددد  زددددف  هدددد ل ( 2014-2004وذلدددد  زددددو  هددددذه الابددددك، مدددد  ي 2014-2004( ليمدددد ، 2.5ي
   سدعفكلألسدبةكاك العدف  اابحةيدق هدو  بموجب قفنون  الج ي  بع  الح و  عي  اسبةالليب المكزيي 

                                                           
 .   6، ص2007النظام العام لنشر البيانات )مرشد للمشاركين والمستخدمين ، صندوق النقد الدولي،  1
، العراقي بناء الشفافية وكلفة االقتراض الخاارجيحوكمة السياسة النقدية للبنك المركزي مظهر محمد صالح ،  2

 .19/7/2010، جريدة المدى، احد البحوث المشاركة في مؤتمر المدى االقتصادي االول
3Enhanced General Data Dissemination System, (As provided by Iraq as a participant 

in the e-GDDS),https://www.cbi.iq. 

 
 

http://dsbb.imf.org/pages/gdds/home.aspx
http://dsbb.imf.org/pages/gdds/home.aspx
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 ااجنبيدد ومدديا  العميدد   (20%و دد  الدد  اك ددك مدد  ياسددبخ ا  البندد  المكزدديي سددعك الافمدد ، و ددذل  
 إا   العكاقد  المكزديي  البند  لشدافيي  المبد ن  المسدبو   هدذا مد  الدكغ  وعي  . ليح  م  البضخ 

   ددددددددددددددالنة ي  ددددددددددالسيفس  دددددددددددشافيي كددددددددددددددددددددم ش بو  دددددددددددمس غيك ي ددددددددددددددددليب  اكدددددددددددددمة أق   ج دددددددددددس ان 
( عيددددد   11  8.5  4إذ سدددددج  م شدددددك الشدددددافيي  مةددددد اكي  2017   2016   2015 لالعدددددوا  
وي  هذه الابك، ب أ البن  المكزديي بعهد  ج يد  بك يد  ج يد ، ق انبةد  ييهدف مد  البكزيدي عيد  البوال  

ه ل او بع  واح  هو ااسبةكاك النة ي ال  م سس  ذا  ابعف  مبعد  ، ااهد ال والمهدف  اسدبجفب  
البحدو  مد  بند   ومد  اجد    ليبطوكا  والبح يف  الب  شه بهف ال يكي  المكزيةد  يد   و  العدفل 

شه  ييهف البند    اذ  يعم  ي  بيم  وا وا  الةك  العشكة  ال  بيم  وا وا  الةك  الواح  والعشكة 
المكزدددديي البوجدددد  نحددددو اهدددد ال ااسددددبةكاك المددددفل  والنمددددو ااقب ددددف ي و بحايددددي الكقفبدددد  المشدددد  ،  

قفممدد  عيددد   2020 -1620ليسددنوا  سددبكابيجي  ام سسددفبي  جيدد ، وخطدد   ااي ددف     حوزمدد  
يومددف    قددو  عفميدد  مخب دد  عو ندد  بحبيدد  مبطددوك، وبكنيوجيددف الم  اسددف  بغييددك  ةفيدد  الم سسدد 

   . 1وم هي    الشكاكف  ال ولي  وحيوي  المنظم 
 (2شكل )

 2017-2004مسار مؤشر شفافية البنك المركزي العراقي للمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 1الشكل من اعداد الباحثة باالعتماد على جدول )

 

 

                                                           
،  2017-1947، البنك المركزي العراقي من االستقرار النقدي الى االستقرار المالي  وتعزيز التنمية اسماعيل العالقعلي محسن  1

 /https://www.cbi.iqبحث منشور على موقع البنك المركزي العراقي 
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 (1ج و  ي
 2017-2004مسفك شافيي  البن  المكزيي العكاق  ليم ، 

 (15)الشفافيةمقدار  السنوات
2003 2.0 
2004 2.5 
2005 2.5 
2006 2.5 
2007 2.5 
2008 2.5 
2009 2.5 
2010 2.5 
2011 2.5 
2012 2.5 
2013 2.5 
2014 2.5 
2015 4.0 
2016 8.5 
2017 11.0 

 باالعتماد على .الجدول من اعداد الباحثة 
 ، تم االعتماد على 2014-2004من عام 

- N. Nergiz Dincera and Barry Eichengreen, Central Bank Transparency 

and Independence: Updates and New Measures, International Journal of 

Central Banking, March 2014, p224. 

(  عمام 1ب )نمموج  ابمتن اف م مم )ا مركزيموك االعتمماد علمى ابمتن اف فمةاا ب ا ن متمم ،  2017-2015م من عا -

2017  ). 

 

 2017تحليل سياسة تبليغ السياسة النقدية )سياسة التواصل ( للبنك المركزي العراقي لعام  ثانيًا:
 -:يمتلك البنك المركزي العراقي وسائل تبليغ وايصال السياسة النقدية كاالتي 

مواقةةع مسةةؤولة عةةن نشةةر البيانةةات الخاصةةة بالمؤشةةرات االقتصةةادية)نقدية ، ماليةةة ،  -
 تجارة خارجية ، التوخم ...الخ(

KEY FINANCIAL INDICATORS. Economic and Statistic Data CBIESD  
ييومي   اسبوعي    شهكة    ي يي    سنوي ( عي  الموق  الكسم  منشوكا  واح فميف   -

 ليبن  المكزيي  زفلبيفنف  ي المفلي  والنة ي  ( .
 البحو  وال كاسف    مجي  الكبكوني  اقب ف ي  عي  موق  البن  المكزيي العكاق . -
 (.websiteموق  الكبكون  ي -
 (   والةنوا  الاضفمي  .TVالبيايةو  وااذاع  ي -
 ن وا  ليموظاي  ييمف يبعيق بفقب ف  البي  -
 ال حف والمجال  -
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 مةفبال   حاي  -
 الم بمكا  ال حاي  -
م  اه  سمف  سيفس  بو دي  قدكاكا  البند  الخف د  بفلسيفسد  النة يد   البيفنف  ال حاي  -

ال  الجمهوك   ه  الم بمكا   حاي  شهكة  يعة هف الكمي  ونفمب    ومد  خاللهدف يد ل  
اسددددبهالل  ييخددددص ييدددد  المنفقشددددف  والنبددددفمج البدددد  يبو دددد  اليهددددف مجيدددد  الددددكمي  ببيددددف  

 المحفيظي  قب  ااجفب  عي  اسمي  ال حايي  .
 ن وا  لي حايي  -
 اعالنف   حاي   -
 نفطق اعالم  مكبب  بمزبب السي  المحفيظ مبفشك، . -
(  Out Lookانشددفء  دداح  واحدد ، مخ  دد  زبفبيدد  عبددك البكةدد  احلكبكوندد  الدد اخي  ي -

المددوظاي  بطيعهدد  عيدد  المواضددي  والبغييددكا  ال اخييدد  الهفمدد  ييمددف يخددص عمدد   لجميدد 
 البن  وسيفسب . 

الددك  عيدد  ااسددببيفنف  الددواك ، مدد  جهددف   وليدد  عييددف مدد  قبدد  جهددفي مخددبص بفلسيفسدد   -
 النة ي 

مةن خةالل  2017وعند احتسا  درجة تبليغ السياسة النقدية )سياسة االيصال ( لعةام     
( تبين %100استبيان لقياس مؤشر سياسة االتصال والذي تتراوح قيمته من الصفر الى )

( ، وهةذه النسةبة تتوافةق تمامةا مةع معيةار شةفافية البنةك %75ان سياسة التواصل بلغةت )
( %73.7( اي وفق النسبة المئوية )15( من )11لبالغة )وا 2017المركزي العراقي لعام 

 -:( 2هو مووي في ملحق )وكما . 
 االستنتاجات 

يع  مب أ ااي ف  والشافيي  م  ااكزف  ااسفسي  الب  بةو  عييهف البنو  المكزيةد  زوند   -1
 معيفك مه  لةيف  زافء، البن  وبطوكه وبعيةي  وكه الكقفب  .

 (بزيمف  اك ع  ه  يالم  اقي  وااي ف  والوضو  والمشفكز  يكبب أ  جوهك الشافيي   -2
بعم  الشافيي  عي  بةيي  الغموض والضبفبي  والاه  والمعكي  ليعفم  م  خال  مشفكزبه   -3

 .ي  المعيومف 
يبكي  وك البن  المكزيي العكاق  ي  مجف  الشافيي  وسيفس  الببييا م  خال  قفنوند  كقد   -4

 .2004( لسن  56ي
ليمد ، النة ي   السيفس  شافيي  م شك ليبغيك ي  مسبو   مة اك أق   البن  المكزيي  سج  -5

وهذا ي   عي  بطوك مسفك عم  البن  المكزيي العكاق  وبحول  م   2017-2015م  
هددد ل او بعدد  واحددد  هدددو ااسددبةكاك النةددد ي الددد  م سسدد  ذا  ابعدددف  مبعددد  ،  م سسدد  ذا 
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والبحدد يف  البدد  شدده بهف ال دديكي  المكزيةدد  يدد   و  ااهدد ال والمهددف  اسددبجفب  ليبطددوكا  
 .العفل 

أذ  ليعددف  ذابدد جددفء  مبوايةدد  مدد  نسددب  سيفسدد  ااب ددف   2017  الشددافيي  لعددف  با  نسدد -6
( عيدددد  %75   %73.7بيغددد  النسدددب  الممويددد  ليشدددافيي  وسيفسددد  الببييدددا يااب دددف ( ي 

  مدددد  اكزددددف  الشددددافيي   ليدددد  عيدددد  بحةيددددق البندددد  المكزدددديي كزدددد  اسفسددددوهددددذا  البددددوال    
 .زافء، البن  وبطوكه وبعيةي  وكه الكقفب يةف ، وااي ف  م  خال  

  التوصيات
 

( 1مد  خدال  اسدببيف  كقد  يضكوك، قيف  البن  المكزيي بةيف  م شك الشافيي  سدنويًف  -1
بفعببددفكه م شددك مهدد  ليسيفسدد  النة يدد    اذ بسددبخ م  الك يددك مدد  البيدد ا  لةيددف  ونشددكه 
 عي  الم شكا  ااقب ف ي  .بف يكه 

 اعال  مسبق لج و  ااجبمفعف  الب  يح   موع هف قب  سن    يب  اعالند  ليجمهدوك -2
 ع  طكةق وسفم  ااعال  وموق  البن  عي  شبز  اانبكن  .

ا  يزو  هنف  قنوا  بيايةوني  يب  م  خاللهف شك  لجمي  الامف  العمكة  ع  معن   -3
 .ومافهي  السيفس  النة ي 

محفضدددكا  لجميددد  المكاحددد   يااامج وعة ماااو وااال وااا مرك ي بااااء ي ة  ااا    مم ااام ق  -4
 .ومهفمهف ال كاسي  ع  السيفس  النة ي 

الةيدف  ببندفء نمدوذج اقب دف ي البن  المكزيي  ليةف ، مة اك شافيي  البن  المكزيي عي  -5
 وم     ااي ف  عن  . يسبخ م  لبحيي  السيفس  المببع 

  (Facebook مواقددد  البوا ددد  ااجبمدددفع  ا  يةدددو  البنددد  المكزددديي  بفسدددبخ ا   -6
(twitterيدد  مجددف  ببييددا السيفسدد  النة يدد  زمددف هددو مبعددفكل يدد  الك يددك مدد  ....الددخ  

لبد  اي معيومدد  او يدف  يعد  بم فبدد  قدفنو  عيدد   twitter)الد و   حيد  ا  اسددبخ ا  ي
  ح  بي  المعيومف  او البيفنف  . 
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 المالحق 
 

 (1ملحق )

 2017استبيان شفافية البنك المركزي العراقي لعام 
 )الشفافية السياسية( -1

وبشيك الشافيي  السيفسي  إل  اانابدف  عيد  أهد ال السيفسد  العفمد . ويشدم  هدذا بيدف  كسدم  
لألهددد ال  بمدددف يددد  ذلددد  بح يددد  أولويدددف  واضدددح  يددد  حفلددد  بعددد   األهددد ال  والبةددد يك الكمددد  

 والبكبيبف  الم سسي  الواضح .ليه ل ياأله ال( األسفس   
)أ(هل هناك بيان رسمي لهدف )أهداف( السياسة النقدية، مع إعطاء أولوية واوحة في 

 حالة وجود أهداف متعددة؟

 ا يوج  ه ل كسم  = -

 أه ال مبع  ،  و  بح ي  األولويف  = -

 ه ل أسفس  واح   أو أه ال مبع  ، ذا  أولوي   كةح  =  -

 يوجد تقدير كمي للهدف )األهداف( الرئيسية؟) ( هل 

 ا= -

 نع =  -

)ج( هل هناك اتصاالت صريحة أو ترتيبات مؤسسية أخرى مماثلة بين السلطات النقدية 

 والحكومة؟

 ا بوج  عةو    أو أي بكبيبف  م سسي  أخك  م  البن  المكزيي =  -

 ا يبمب  البن  المكزيي بفسبةاللي  واضح  بخ وص األ وا   أو العةو  المبفح  =  -

العةو  المبفح  يعي  الكغ   يبمب  البن  المكزيي بفسبةاللي  واضح  بخ وص األ وا   أو -

 م  ان  ك مف يزو  خفض  اجكاءا  اوب خ  واضح معي ( = 

X 

X 

X 
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 ) )الشفافية االقتصادية( -1

 الكشددددف عدددد  البيفنددددف  ااقب ددددف ي  والنمددددفذج ااقب ددددف ي بكزددددي الشددددافيي  ااقب ددددف ي  عيدددد  
التي يستخدمها البنك المركزي للقيام بالتنبؤات، ويكون المسبخ م  حغكاض السيفس  النة ي  

التركيز هةو علةى نشةر البيانةات عةن المتغيةرات االقتصةادية اآلتيةة: عةرض النقةد، التوةخم، 
 ، سعر الصرف ، سعر الفائدة .اإلجمالي الناتج المحلي 

 

هةةل البيانةةات االقتصةةادية األساسةةية ذات الصةةلة بةةاجراء السياسةةة النقديةةة متاحةةة علنةةًا؟  (أ)
)وينصةة  التركيةةز علةةى المتغيةةرات الخمسةةة التاليةةة: عةةرض النقةةود، والتوةةخم، والنةةاتج 

 (.سعر الفائدة سعر الصرف ،المحلي اإلجمالي، 
 سنوي  ألك ك م  ا ني  م  المبغيكا  الخمس  =سيسي  يمني  ك    -

 سيسي  يمني  ك   سنوي  ل ال   أو أك ع  م  المبغيكا  الخمس  = -

 سيسي  يمني  ك   سنوي  لجمي  المبغيكا  الخمس = -

نموذج االقتصادي الكلي األساسي الذي يستخدمه ) ( هل إن البنك المركزي يفصي عن ال

 لتحليل السياسة المتبعة ؟

 ا= -

 نع  = -

 هل ينشر البنك المركزي تنبؤاته الخاصة باالقتصاد الكلي بشكل منت م او دوري؟ )ج(

 ا بوج  بوقعف  ليبن  كقمي  ليبضخ  والمخكجف = -

 بوج  بنب ا  كقمي  ليبن  المكزيي ع  البضخ  اوالنفبج منشوك، ببككاك اق  م  ك   سنوي= -

عي  الم   المبوس  يم    بوج  بنب ا  كقمي  ي يي  ليبن  المكزيي ع  البضخ  والنفبج -

سن  إل  سنبي (  م  بح ي  اايبكاضف  المبعية  بشف  أ وا  السيفس  المببع  يبنب ا  مشكوط  

 أو غيك مشكوط ( = 
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 )الشفافية االجرائية( -2
زفلطكةةد  البد  ببخدذ بهدف الةدكاكا    معيومف  ع  السيفس  النة يد بشيك الشافيي  احجكامي  إل  

ووةةوح إسةةتراتيجية السياسةةة مدد  قبدد  البنددو   المكزيةدد   وةبضددم  هددذا النددو  مدد  الشددافيي  
 . النقدية والمحاور وسجالت التصويت في اجتماعات لجنة السياسة النقدية

 هل يقدم البنك المركزي قاعدة أو استراتيجية واوحة للسياسة العامة تصف إطار (أ)
 ه النقدية؟سياست

 ا = -

 نع  =  -

) ( هل يقدم البنك المركزي بيانًا شاماًل عن المشاورات حول السياسة النقدية أو تفسيرات 

 ومن مدة زمنية معقولة؟

 ا أو ية  بع  بأخك زبيك يأك ك م   مفني  أسفبي ( =  -

نع    قية  شفمي  يوا   ل  بك  بفلضكوك، حكيي  أو منسوب ( أو باسيكا   بمف ي  ذل   -

 منفقش  بطيعفب  المسبةبيي =

)ج( هل يفصي البنك المركزي عن كيفية اتخاذ كل قرار بخصوص مستوى عمله الرئيسي ، 

 أو أدواته التشغيلية األساسية ثم التوصل الى االداة اوالهدف؟

  أو يةد  بعد  بدأخك زبيدك ف  ليجن  السيفس  النة ي  او مجيد  اا اك، محفضك اجبمفعا بوج   -
 يأك ك م   مفني  أسفبي ( = 

 غيك األسفسي = محفضك ااجبمفعف  يب  احعال  ع   -

 ز  منهف عي  ح ،  أو الةكاكا  المبخذ، =  محفضك ااجبمفعف يب  احعال  ع   -

 )الشفافية في السياسات( -3
اإلفصاح الفوري عن القرارات المتعلقة بالسياسات، إلى جانة  شةرح شافيي  السيفسف  بعند  

  للقرار، وبيانات حول االجراءات المستقبلية المحتملة للسياسة المتبعة .

X 
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 هةةل يةةتم اإلعةةالن فةةورا عةةن القةةرارات الخاصةةة بالتعةةديالت علةةئ أداة التشةةغيل الرئيسةةية (أ)
 الهدف. أو  )ادوات السياسة النقدية(

 ا أو ية  بع  يو  البنايذ =  -

 نع   ي  يو  البنايذ =  -

 ) ( هل يقدم البنك المركزي تفسيرا معين عندما يعلن عن قرارات سياسته؟

 ا =  -

 نع   عن مف ببغيك قكاكا  السيفس   أو ية  سطح  =  -

 نع   بشز   امم  وةبضم  بة يكا  مسبةبيي =  -

)ج ( هل يفصي البنك المركزي عن نوايا واوةحة للسياسةة المتبعةة بعةد كةل اجتمةاا للسياسةة  
 النقدية ، أو إشارة واوحة عن اإلجراءات المستقبلية المحتملة للسياسة )على األقل فصليا( ؟

 ا = -

 نع  =  -

 )الشفافية التشغيلية( -4
مناقشةة التةدخالت ببنايدذ البند  المكزديي ليسيفسدف  . وهد  ببضدم  ببعيق الشدافيي  البشدغييي  

رابات طوةةالالسةةوقية وأخطةةاء السةةيطرة أو الةةتحكم فةةي مجةةال تحقيةةق األهةةداف التشةةغيلية وا
االقتصادية الكلية )غير المتوقعة( ، التي تؤثر بالية انتقال اثر السياسة النقدية، باإلوةافة 

 .إلى ذلك يوجد تقييم للنتائج االقتصادية الكلية للسياسة النقدية في ووء أهدافه أيوا
 
قةةيم البنةةك المركةةزي ، بشةةكل منةةت م إلةةى أي مةةدى تةةم تحقيةةق األهةةداف التشةةغيلية هةةل ي   (أ)

 ة لسياسته )إن وجدت( ؟الرئيس
 زال  أو لي  بشز  مبككك يببككاك اق  م  سنوي( = -

 نع   ولك   و  بة ي  باسيكا  لالنحكايف  الكبيك، = -

نع   يب  باسيك اانحكايف  الكبيك، ع  اله ل يإ  وج  (   أو السيطك، الكفمي  يبةكةبف(  -
 عي  األ وا  / األه ال البشغييي  الكميس =
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االوةةطرابات االقتصةةادية الكليةةة )غيةةر ) ( هةل يقةةدم البنةةك المركةةزي بانت ةةام معلومةةات عةةن 
 متوقعة(التي تؤثر بعملية انتقال اثر السياسة النقدية ؟

 ا أو ا ي  ز يك م  األحيف  = -
نع   ولك  ية  م  خال  البنب ا  ق يك، األج  أو بحيي  البطوكا  ااقب ف ي  الكيي   -

 الحفلي  يعي  األق  ك   سنوي ( =
 نع   بمف ي  ذل  منفقش  أخطفء البنب  السفبة  يعي  األق  سنويف( = -

في ووء أهدافه المتعلقة  لخطته االستراتيجية)ج( هل يقدم البنك المركزي بانت ام تقييما 
 باالقتصاد الكلي؟

 ا أو ا ز يكا يببك   أق  م  السنوي( = -
 نع   ولك  سطح  = -
 السيفس  النة ي  ي  بحةيق األه ال =نع   م  بيف   كةح لمسفهم   -

 (2ملحق )

 2017استبيان خاص بسياسة التبيلغ)التواصل( للبنك المركزي العراقي لعام 
الم شدك هدو المجمدو  مد  يالستبيمل ي امص  ديمسو تبنيغ ي ديمساو ي اقدياو مسيمساو ياليصام ( 

ويحمد  زدد  سد ا   كجد  ممف يد  بحيد  ببدكاو  ال كجدد  (  أ ندفه 20الد كجف  حجفبدف  األسدمي  ي
. وييمددددف ييدددد  عددددكض ما دددد  لهددددذه األسددددمي  100ال دددداك إلدددد   مدددد الكييدددد  ألي بندددد  مكزدددديي 

 . الخف   بسيفس  ببييا السيفس  النة ي  
 
 ؟مادوم يتم يتامذ ي ق يريل ح   ي تغيي يل من  يدويل ي ديمسو ي اقديو يتم يمالرهم  -1

 و ق  ي باء ي ة    أو وؤتة  دحرك  -

  و مالل يالربم  مدحرك( -

 مي ت ضيح  ميعمع (غي  ذ ء  -

 ؟ م مدد درحمل ي بيمل ي صحرك  -2

  يص  ي   رصف درحو -

 درحمل  2ي ث  ول  -

 ول رصف ي   درحتمل -

 ياتنف مدد ي صرحمل ول  يمل الخ  -

 ؟ه  هامك تغيي يل ممدة فك وحت ى  يمل ي ديمسو -3

  تابي تغيي  قني  جدي فك ي  -
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  يج ي  ول ي بيمل مي رق يل ( -

 تغيي  فك ي ث  ول  يمل -

  ودى ي تغيي يل تاتنف ول  يمل ي    يمل -

 فك ي هدف؟ يو يانل مل ي تغيي يل ي تشغينك  نديمسو ي اقديوول ي ذ  يحدد ي هدف  -4

 ي حك وو  -

  ي باء ي ة     -

 ي حك وو وي باء ي ة      مالترم   يل  -

  مي ت ضيح  ميعمع (ذ ءغي   -

  ؟ي ةدتهدف  نباء ي ة      ي ةؤر ومه   -5

 واد  ي تضام -

  سا  ي ص ف -

  واد  رة  ي كتنو ي اقديو -

 مي ت ضيح  ميعمع (غي  ذ ء -

 ؟ه  هامك وؤتة  دحرك ياقد  ش ا ق ير سيمسك  -6

  فقط مادوم اليك ل هامك تغيي  فك يالدويل ي تشغينيو -

 مادوم يك ل تغيي  فك ي ديمسو ي اموو  -

 مي ت ضيح  ميعمع (غي  ذ ء -

 ال  -

 ؟ه  يتم ي كشف مل يسةم  ي ذيل يص ت ل  صم ح ي ق ير -7

  ديئةم -

  يحيمرمً  -

 ي ديً  -

  ياص ي ديمسو ي اقديو؟ول ي ذ  ياقد ي ةؤتة  ي صحرك  ش ا ق ير  -8

 ي ةحمفظ  -

 مي ةدؤو  يالمالوك ( ي ةحمفظ ي ةتحدث  مسم  -

 يمضم  وعنس ي ديمسو م  بمر و مرك ي باء ي ة    (  -

 مي ت ضيح  ميعمع (غي  ذ ء  -

 

x 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

X 
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 ة     ي  وبمدريل خمدو  نت يد  ح   ي ديمسو ي اقديو وا  ي عةها ر يه   دى ي باء  -9

يو و يقااا  ي ت يدااا   مبااا  رااابكو يالرت راااي وي تنر يااا ل وغي هااام وااال وسااامئ  يالماااالج ي حديثاااو

ةممك فيةم ياص   ومياش  فك و يق  ي ت يد  يالجتيالجتةممك، وس مو ي ت يد  ويالجم مل من

 ؟ي ديمسو ي اقديو ومة  ي باء وي ةدؤو يل

 مي ت ضيح  ميعمع (رام فاالً،  -

 يحيمرم -

 ال  -

خال  ي دا يل ي ثالثو وسيمسته ي اقديو ه  هامك ي  تاديالل من  قمر ل ي باء ي ة      -10

 ؟ي ةمضيو 

 رام 

 يحيمرم   

 ال 

 ه  ي جد تاديق  يل يهديف ي ديمستيل ي اقديو وي ةم يو ؟  -11

  عاو وشت  و أويجتةمممل دوريو  -

 يحيمرم  -

 ال -

بطيعهدد  عيدد  المواضددي  والبغييددكا  ال اخييدد   هدد  هنددف  وسدديي  اب ددف  لجميدد  المددوظاي  -12
 ؟الهفم  ييمف يخص عم  البن  وسيفسب 

 رام ، إذ  هم  ميعمع= -

 ال= -

 ؟البيفنف  الخف   بفلم شكا  ااقب ف ي مواق  مس ول  ع  نشك ه  هنف    -13

 نع    اذزكهف بفيجفي  -

 ال -

 ؟ن وا  ليموظاي  ييمف يبعيق بفقب ف  البي ه  ب عة    -14

 رام  -

 يحيمرم -

 ال  -

x 

X 

X 

 (Out Lookاحلكبكون  ال اخي  يالبكة  

X 

KEY FINANCIAL INDICATORS & Economic and Statistic Data CBIESD 

https://www.cbi.iq/ 
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البحدو  ااقب دف ي  ذا  ال دي  بمهدف   ونشدك كاسف  مبعمةد  و بة ي  أوكاق عم  ه  يب   -15
 ؟ووظفمف البن  المكزيي المخبيا 

 رام  -

 يحيمرم -

 ال -

ه  هامك قا يل تنر ي ريو يتم ول خال هم ر ا  عةي  ي رئمل ي اة يو مل وااا  وورامهيم  -16

محفضدكا  لجميد  المكاحد  ال كاسدي  عد  السيفسد  يدب  اعطدفء ي ديمسو ي اقديو، فضالً مال 
 ؟ م  قب  موظا  البن  المكزيي  النة ي 

 رام  -

 ال -

 ه  يتم ي اش   نغو يخ ى غي  ي نغو ي ا  يو ؟ -17

 رام ، يذ  هم  ميعمع -

 ال  -

الددك  عيدد  ااسددببيفنف  الددواك ، مدد  جهددف   وليدد  عييددف مدد  قبدد  جهددفي مخددبص هدد  يددب   -18
 ؟بفلسيفس  النة ي 

 رام -

 ال -

م  جيسف  ال ك ش  مد  قبد   الموظاي   لع   زبيك م ه  يق ج ي ديد ي ةحمفظ  اقد  قم يل  -19
 ؟أعضفء مجي  اح اك، لجمي  الموظاي  عي  المواضي  الكاهن 

 رام  - 

 يحيمرم -

 ال -

    اعال  مسبق لج و  ااجبمفعف  الب  يح   موع هف قب  سن    يب  اعالن  ه  يب   -20
 ؟ع  طكةق وسفم  ااعال  وموق  البن  عي  شبز  اانبكن   ليجمهوك

 رام -

 ال -

X 

X 

 اللغة االم )العربية (اللغة االنكليزية باالضافة الى 

X 

X 

X 



 

105 
 

 ) IBANالـ (تطبيق الرقم الدولي للحساب المصرفي في العراق

 عذراء طه محمد:  إعداد الباحثة   

International Banking Account Number in Iraq (IBAN) 

( International Banking Account Number) لمفهوم الرقم الدولي للحساب المصرفي ا  اختصار   IBAN الـ    
 وخيرف بانه شـــمن مر ارقام( 13616ISO) االيزووالذي يبنى على مواصـــفام وميايير دولخا خاصـــا بنجام ال ود  

اســـــــــتحداو يذا النو  مر  تم و خاريا حســـــــــب الدولاتالمواصـــــــــفام يتم اخ الحســـــــــابام يتم تهوكنه مر يخملخا ميينا مر
الوقو  في األخطاء   وتفادي لألموال التحوكالم االلهترونخا تسـهين بهدف األوروبي االتحاد قوانير إطار في الحسـابام

مر مفاء  الخدمام المصــــــــــــــرفخا المئدما الى الزبا ر   خيززالذي و  اإللهترونيمع ســــــــــــــرعا التنفيذ احناء عملخا التحوكن 
 وخحسر مر ادا ها .

ـــــــــــــــبيض المفايخم الخاصا والذي تناول البحو الفصن االول  يتضمر مميزام الرقم الدولي للحساب  وايم IBAN بالـ
تطبيق الرقم الدولي فئد تضـــمر  الحالوالفصـــن  حو إماالفصـــن الحاني والذي يرمز على منه خا الب وفوا ده،المصـــرفي 

  .التي خرج بها يذا البحواالستنتا ام والتوصخام  المتضمر الرابعالفصن  وصوال  الى في اليراقللحساب المصرفي 
The IBAN is an abbreviation of the International Banking Account Number, which is based on 

international standards and standards for) ISO 13616(. It is defined as a form of account 
number, which is formation of a specific structure of specifications that is chosen according 

to the country. Type of  accounts within the framework of the laws of the European Union in 
order to facilitate the electronic transfer of funds and its  avoid mistakes  with the speed of 

implementation during the process of electronic transfer, which enhances the efficiency of 
banking services provided to customers and improve performance.                                                       

and the  IBAN some of the concepts ofdealt with  hapter, whichcThe research included the first 
most important features of international bank account number and its benefits. Chapter II 

focuses on research methodology. Chapter III included application of the international bank 
account number in Iraq. The third chapter containing the conclusions and the recommendations 

.                                                                                        that came out of this research 
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 الفصل االول
 منهجية البحث

 المقدمة1-1

 سيىوقد خطو  في ات اه زكاد  مفاء  المدفوعام اإللهترونخا  IBANالـ خيتبر تبني الرقم الحساب المصرفي الدولي     
 في المصارفالحسابام  ارقام انماط توحيد دفھب المصرفي للحساب الدولي الرقم تطبيق لتبني اليراقي المرمزي  البنك
الميتمد   الدولخا الميايير ومواهبا احدو اليراقي المدفوعام انجما مفاء  لتيزكز الدولخا الميايير وفق اليراق في الياملا
 باعتمادوقد قام البنك المرمزي اليراقي  الزبا ر. على بالمنفيا خيود بما والخار خا الداخلخا التحوكالم اتمتا وتسهين
 SWIFT ميخا السوخفم له فيبتس ين اليراق ضمر الدول المستخدما في الحسابام المصرفخا و  IBANالـ صخغا 
 IBANالـ  استوز  صخغ والتي بدوريا المالخا، التحوكن ميخا مختصا بالربط بير البنوك دولخا  إل راء عملخام  ويي

 .تتم ميه التي المصرفخافي عملخاتها  الخاص باليراق على  مخع الدول المشارما الستخدامها
 التالخا:خطرح البحو التساؤالم  البحث: مشكلة 1-2 

 المصرفي؟مايخا الرقم الدولي للحساب  .1
 الــــــرقم الــــــدولي للحســــــاب المصــــــرفي الميتمــــــد  مــــــر قبــــــن البنــــــك المرمــــــزي اليراقــــــي لتطبيــــــق هخملخــــــا المـــــايي  .2

 اليراق؟في 
 البحث:أهمية  1-3

يي إممانخا التحئق و  ا التي خستفيد منها الزبا رخالفا د  الر خسو  IBANايمخا تطبيق الـ  مر البحو يذا ايمخا تأتي  
دور  إلى الحساب المطلوب فيال   الحواالممر الحوالا وبالتالي تحئئه مر وصول الزبور مسبئا مر صحا رقم حساب 

 الزبا ر في إعطاء ارقام حساباتهم بدقا لمر سخحولور لهم اي مبالغ.  حيو خساعدو ود اي اخطاء، 

 البحث:أهدف  1-4

 به وبخارالمفايخم الخاصــا  وتوضــخب بيضار الهدف مر البحو تتمحن بتيركف الرقم الدولي للحســاب المصــرفي      
الى اقتراح بيص التوصخام  اضافا المصرفخا، للحسابام IBAN الـــــــــــــالهخملخا الميتمد  مر قبن البنك العتماد صخغا 

تسهين إ راءام تحوكن يمخا الرقم الدولي نفسه والتي تتمحن في مر ا  ا  اخضايمخا البحو  البحو. وتتمحنالتي خرج بها 
 والدولخا.الزبا ر المحلخا  للتحوكالم المالخاالمصارف 
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صــندوق تئــاركر  فــي المتمحلــا بالمصــادر المرا ــع تمحلــم للبحــث:المعلومــات  جمــ  وأدوات مصــادر 1-5
ـــــي و ـــــف محـــــافجي المصـــــارف النئـــــد اليرب ـــــام ل ـــــ المرمزكـــــا ومؤسســـــام النئـــــد اليربخ ـــــوك عومواق ـــــم للبن ـــــا  االنترن اليربخ

 واليالمخا التي تناول موضو  البحو.
 حث:للبالحدود الزمانية والمكانية  1-6

 اليراقي.في البنك المرمزي  2017/1/20الى  2016/4/1البحو في الفتر  الزمنخا مر تم اعداد يذا    

 
 الفصل الثاني 

 الجانب النظري 

 المقدمة 2-1

 تم حيو التسيينخام اواسط في الحسابام المصرفخا ألرقام موحد  مواصفام تئدخم إلى الفيلخا الحا ا جهرم لئد    
 المهما يذه المصرفي وتولمالحساب  والتئنخا لرقم الحسابخا الترميبا تحمم محدد  ُاطر على 1999 عام في االتفاق

 )European Committee for Banking Standards( المصـــــــــــــرفخا االوربخا للميايير الل نا مبمر وقم في
 ISO( . (1)(للميايير الدولخا والمنجما

لتسهين المدفوعام داخن االتحاد األوروبي ولهر التنسيق مار مرر مفاخا لخطبق عالمخا  وقد مانم  IBANواستخدم الــــــ 
اســتراتي خام اليمن في ذلك الحير ترمز على الحا ا الى توحيد ارقام الحســابام بفرض تنجخم رقمي لحســابام الزبا ر 

لزبا ر وذلك لتماحن طول عدد خانام ارقام في الئطا  المصــــــــرفي حيو خيمن على تســــــــهين ميال ا اليملخام المالخا ل
ال يتطلب اي تغيير في رقم الحســـــــــاب  IBAN ار تطبيق  الحســـــــــابام مع بيضـــــــــها البيض في اي ممار في اليالم.

ـــــــــــ  سخئوم بتمحين رقم الحساب الحالي الى صخغا قخاسخا والتي باإلممار التحئق منها  IBANالحالي للزبا ر حيو ار الـ
 مر خالل حسابام منه خا.

 IBAN (1) ـمزايا وفوائد تطبيق ال 2-2

 :بــمـــــا يــلــيلــتــطــبــيــق الــرقــم الـــــدولــي لــلــحســـــــــــــاب الــمصـــــــــــرفــي  الــمــزايـــــا والــفــوائـــــديــمــكــص تــلــ ــيــ  
                                 الحســابام حيو ســتهور  التي تتم عبر االنترنيم مر قبن الزبا رزكاد  موحوقخا ومفاء  إ راءام التحوكالم المالخا  -1

 وفئا للميايير الدولخا الميتمد  وبالتالي عملخام التحاين تصبب شبه مستحيلا. ا  اهحر امان

 دقا.اهحر مال ما الحسابام لنجام آيبار ي ين ميال ا الميامالم المصرفخا المحلخا والدولخا  -2
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   والتئلين مر عدد المدفوعام  مما خحد مر االخطاء النات ا عر متابا ارقام الحســـــــــابام الزبور توحيق رقم حســـــــــاب  -3
  االخطاء.بسبب تلك  المر يا

المســــاعد  في تحســــير تئدخم الخدمام المصــــرفخا التي تيتمد على الميايير المشــــترما وتســــاعد في عملخام التنفيذ  -4
 . Straight Through Processingاشر المب  اآللي 

تممير مستخدمي النجام مر التأهد مسبئا  مر صحا رقم الحساب وميرفا المصرف المصدر لرقم   الحساب قبن  -5
 .(IBAN Checkerإ راء اي عملخا مالخا وذلك باستخدام مدقق صحا رقم الحساب )

بإي ابخا في الحيلولا دور و ود عملخام وف خســايم ســ IBAN ـــــــــــــــــاســتخدام رقم الحســاب المبني على تنجخم الـــــــــــــــــ -6
 والتي مانم تحدو سابئا . الزبور التحوكن المرفوضا او المرت يا مر المصرف التابع له حساب 

  خفض التهاليف وتحســــير المئدر  التشــــغيلخا لتنفيذ التحوكالم المالخا داخن انجما البنك المرمزي والمصــــارف مر   -7
قدر  المصــارف على اســتخياب  الى زكاد خالل الئضــاء او الحد مر تدخن اليملخام اليدوخا رير الضــروركا باإلضــافا 

 النمو في اعداد التحوكالم.
 IBAN (1)الـ  اهداف تطبيق 2-3

  :الدولي للحسابام المصرفخا سيوفر عدد مر الخصا ص  الرقم  تطبيق 
 .التحاين مستحيلا وشبه ميدوما الحساب ملما اصبحم عملخامعندما يزداد عدد خانام  : األماص. 1
           ( لألنجما المصرفخا مما سخسهن التيامالم المصرفخا مع البنوك المحلخاIBANفيند مال ما حسابام ) : السهولة.2

 .واليالمخا
فم رد  الحوالا المالخا للزبا ر،فهو خئلن التدخن اليدوي مما قد خسبب تيطين او تأخر وصول  :والموثوقية السرعة.3

 إدخال رقم اآليبار للشخص المستفيد سخجهر على الشاشا رسالا توضب ار يذا الرقم فيال  صحخب وخممر إ راء الحوالا 
 .بنفف الوقم

 IBANالـ نقاط يجب فهمها ب صو   2-4

مضافا  إلخه بيض الرموز والدالالم  الزبور عر رقم حساب  وعبار انما  لخف رقم حساب  ديد IBANالـ  .1
 .التدقيقورقمير ألرراض 

ستتغير يخملخا رقم الحساب فئط حيو ار رقم الحساب األساسي  بن استبدالهاارقام الحسابام الحالخا لر يتم  .2
واإلضافام ال ديد  ستجهر في ال زء األخسر  IBANللزبور سخجهر في ال زء األخمر مر رقم حساب الـ 

 IBANمر حساب الـ 
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 متصال  وال ي وز فصن الرموز عر بيضها بن تهتب مافا الخانام متالزما وبدور فواصن IBANخمتب الـ  .3
 في انجما المدفوعام. ادخال رقم حساب الزبور في اوامر الدفععند 

اما في حالا التحوكن الداخلي  الدولخا،في حال التحوكن بير البنوك المحلخا او  IBANخستخدم حساب الـ  .4
وخستخدم الحساب الر خسي المستخدم  IBAN)بير حساب وحساب داخن نفف البنك( فال حا ا لحساب الـ 

 .سابئا  
 

 الثالثالفصل 

 تطبيق الرقم الدولي للحساب المصرفي للعراق

  هيكلية الرقم الدولي للحساب المصرفي 3-1
 
 2014في عام تشـــمين ل نا قام البنك المرمزي اليراقي ب اليالمخا،حرصـــا  على مواهبا احدو انجما المدفوعام       

 الختخاريلخا رما عدد مر المصارف الحمومخا واألومشامر دوا ر البنك بر اسا السيد المستشار )وليد عيدي( وممحلير 
 ممما ســـــيتالميتمد  الهخملخا  المصـــــرفخا ضـــــمرلحســـــابام لوتم تنفيذه لليراق قم الدولي للحســـــاب المصـــــرفي صـــــخغا الر 
  الحئا .توضخحه 

ــــــــــــــــــــــــــــ  اعتماد تم 2/1/2017وبتاركخ        ( ACH-RTGSالمدفوعام ) ألنجمافي التحوكالم الداخلخا  IBANالـ
مافا المصــارف باليمن على تيدين انجمتها وارقام حســابام  إلزام (. تمSWIFTوالتحوكالم الخار خا لشــبما ســوخفم )

عند ادخال رقم  IBAN الـــــــــــــــــالزبا ر حيو تهور  مخع تحوكالم التي تحدو على انجما المدفوعام متضـــمنا صـــخغا 
ـاليالم  في دولا 100 اهحر مر حوالي حالخا   وتستخدم.  حساب الزبور في اوامر الدفع  ألرقام محلي متنجخم IBAN ال

 الحساب يو اربع رقم خانام عدد لطول األقصى الحد ار إال دولا، لهن الحساب رقم طول وكتفاوم الزبا ر حسابام
 :التالي ال دول مر IBAN الـحساب  رقم وكتهور  خانا وحالحور 

 (1)( مكونات رقم الحساب االساسية 1) جدول

a! 2 انتيص مص حرفيص  اصة برمز البلد  
n! 2  Check Digits انتيص مص رقميص بحقل التدقيق  

30c 30  رار بشـــعص عدد ق الت اذ انة لرقم الحســـاب المصـــرفي األســـاســـي ك واألمر مترو  ل ل دولة
 باص يكوص هذا الطول ثابتَا لدى  ل ل دولة  االلتزامم   انات رقم الحساب المصرفي 
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في عدد  االختالف والذي خجهر عدد مر دول اليالم، في IBAN الـوفخما يلي  دول يوضب امحلا عر     
 المستخدما.الخانام 

 عدد مص دول العالم )مص اعداد الباحثة( في IBAN الـ( امثلة على 2جدول )

عدد  الدولة
 تعريف الرموز IBANصيغة الـ  انات ال

 DKkk bbbb cccc cccc cc b = National bank code 18 الدنمار 
numberc = Account  

 BGkk bbbb ssss ttcc cccc cc 22 بلغاريا

b = National bank code 
s = Branch (BAE) number 
t = Account type 
c = Account number 

 
 المانيا

 
27  

GRkk bbbs sssc cccc cccc cccc ccc 

b = National bank code 
s = Branch code 
c = Account number 

 

للرقم  موحد  فامصامو  رخاب مر الدولارلب  في تياني تزال ال صرفخامال الدول اليربخا فار األنجمافي إما       
 المئدما الخدمام  ود  على سلبخا نتا ج لذلك ار وال شك .المصرفخا الئطاعام في الدولي للحساب المصرفي

 الدول:الميتمد  مر قبن بيض  وفخما يلي نماذج حئخئخا للصخغ .لليمالء

 عدد مص دول العربية في IBAN الـ( امثلة على 3جدول )

 SA 8000 0000 6080 1016 7519 24 السيودخا 
 TN 59 1000 6035 1835 9847 8831 24 تونف
 LB30099900000001001925579115 28 لبنار

 JO89CBJO000000013100030100  26     االردر  
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  التالية:مص  الل صيغتيص  IBANويتم عرض الـ 

تهور عبار  عر  ملا واحد  متســلســلا مر الحروف واألرقام تجهر في المدفوعام  والتي :االل ترونيةالصــيغة  •
 اإللهترونخا 

 IQ98NBIQ850123456789012                                   ذل :  مثال على 

مراتب اما الم موعا  اربعم امخع ومن م موعا متهونا مر  الى IBANيتم تئســــــــــــــخم  :المطبوعة الصـــــــــيغة •
 األخير  فتهور مر حالو مراتب تفصن بينهم فرارام وتستخدم يذه الصخغا عند الطباعا الورقخا 

    IQ98 NBIQ 8501 2345  6789 012                               ذل :  مثال على  

 :IBANالمدفوعات التي سوف تتضمص  يلي أنواعوفيما 

في اليراق عر طركق انجما  المصـــــــارف الياملاالتحوكالم االلهترونخا المحلخا مر/الى حســـــــابام الزبا ر في  .1
 مافا.المدفوعام والتي ت ري عر طركق انجما المدفوعام 

الى حســـابام الزبا ر  /مر SWIFT البلد( والتي تنفذ مر خالل شـــبما )خارجالتحوكالم اإللهترونخا الخار خا  .2
 في التحوكالم الخار خا سواء مانم الدولا تطبق يذه الصخغا او ال.

 الرقم الدولي للحساب المصرفي في العراق هيكلية تطبيق  3-2
 وهما: رئيسيص جزئييص مص يت وص   انة 23في العراق مص  IBANيت وص الـ 

 مص: ويت وص  Envelope International الدولي الظرف .1
 الدولي الرمز IQ وخمحن حرفير عر عبار  ويو ISO 3166 في ميرف يو ما وحسب البلد رمز •

  باليراق الخاص
MOD  التحئق طركئا وفق احتسابها يتم رقمير عر عبار  ويي digit Check التدقخئي الرمز •

 .ISO 7064 الميخار في المحدد  10-97
 ويتعلف Number Account Banking Basic (BBAN) األساسي المصرفي الحساب رقم .2

  :هما جزئييص مص
• identifier Bank لرمز ارقام وحالحا للمصرف مود سوخفم مر حروف اربع عر عبار  ويو 

 الفر .
 .الزبور  حساب لرقم مرتبا 12 •
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 هيكلية الرقم الدولي للحساب المصرفي للحساب الدولي للعراق( الذي يوضح 1)الشكل وفيما يلي 

وقد تم إنهاء  مخع المتطلبام الخاصـــــــا بتيدين األنجما وتســـــــ ين اليراق رســـــــمخا  في ســـــــ الم  ميخا ســـــــوخفم      
واعتماد الرقم  IBANاليالمخا مما بينا ســـابئا  لخصـــبب بذلك عضـــوا  في المنجوما البنمخا الدولخا التي تيمن بنجام الـــــــــــــــــ 

الذي خســـــايم في تحســـــير مســـــتوي الخدمام المالخا والمصـــــرفخا الدولي الموحد في  مخع التحوكالم المحلخا والخار خا 
ليالمخا مما يو وخدمام المئاصـــا وتســـوخا المدفوعام محلخا  ودولخا .. وفخما يلي البخار الصـــادر مر  ميخا الســـوخفم ا

 التالي : موضب بالشمن

 

وقد تم إنهاء  مخع المتطلبام الخاصـا بتيدين األنجما وتسـ ين اليراق رسـمخا  في سـ الم  ميخا سـوخفم اليالمخا    
الرقم الدولي  واعتماد IBANبذلك عضــــوا  في المنجوما البنمخا الدولخا التي تيمن بنجام الـــــــــــــــــــ  ســــابئا  لخصــــببمما بينا 

خســايم في تحســير مســتوي الخدمام المالخا والمصــرفخا وخدمام الموحد في  مخع التحوكالم المحلخا والخار خا الذي 
الصــــادر مر  ميخا الســــوخفم اليالمخا مما يو موضــــب  يلي البخاروفخما  ..المئاصــــا وتســــوخا المدفوعام محلخا  ودولخا  

 (.2بالشمن رقم )

IBAN (23 Digits) 

BBAN (19 digits) check 
digits 

ISO 
country 
code 

account number  Bank  identifier    
XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XX IQ 

 (12) Digits  
Account Number 

Digits (3 )  
Branch 
Code 

Digits 
(4 )  

Swift 
Code  

 Digits (2 )  
Check 
Digits 

Digits  (2 )  
Country 
Code 
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 اجراءات تطبيق الرقم الدولي للحساب المصرفي للحساب الدولي في العراق 3-3

ــــــــــــــــعمن البنك المرمزي اليراقي على توحيد الحســابام المصــرفخا في اليراق وفق      الذي خيتبر  IBAN))صــخغا الـ
طلب البنك المرمزي اليراقي مر مافا  وطنخا  وقدتوحيد رقمي لحسابام الزبا ر في الئطا  المصرفي مما خحئق توحيدا  

يخملخا  بما يتناسب مع لديها المصرفخااتخاذ اإل راءام الالزما بما فيها تطوكر األنجما  في اليراق المصارف الياملا
 للتطبيق.المصرفي مي تهور  ايز  رقم الدولي للحساب 

ك ب على  مخع الزبا ر تزوكد و مما  .في التحوكالم المالخا هاســـتخدام المصـــارف الياملا في اليراق مخع  والزم    
وقد بدام   .الذير يتوقيور منهم تحوكالم مالخا المصـــــــــرفخا الدولخا الخاصـــــــــا بهم لألطراف األخري ارقام الحســـــــــابام 

وســــيتم إدراج يذا الرقم على إشــــيارام الحواالم الصــــادر   .الزبا ريذا الرقم لحســــابام  بإصــــدارفي اليراق  المصــــارف
الدولي للحســاب المصــرفي الخاص لى الرقم زبا ر التيّرف علل ليتســنىوالوارد  مافا ومذلك مشــوفام الحســاب الشــهركا 

حال  في المذمور ســــــابئادفع بيد تاركخ التنفيذ  واي امربحيو ســــــيتم رفض تنفيذ اي حوالا مالخا صــــــادر  او وارد   بهم
على  مخع التحوكالم  وت در االشــــار  الى ضــــرور  تضــــمير تفاصــــين اآليبار في تيلخمام الدفع اآليبارعدم اســــتخدام 
 در  )للدول التي تطبق الرقم الدولي للحساب المصرفي( الوارد  والصا

 .عملخا تحوكن االموال بير زبا ر لمصرفير مختلفير يوضبوفخما يلي يخمن تخطخطي 

 (2)( عملخا تحوكن االموال بير زبونير في مصرفير مختلفير 3شمن )
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 يلي:سيتم تنفيذ يذه اليملخا مما  (1) الزبور  الى اموال بتحوكن خئوم ار يركد (2الزبور ) ار ولنفترض

 (1)  المصرف اي مصرفه مرالمصرفي  الدولي لحسابه رقمال ( على1) الزبور  خحصن .1
 (2) للزبور المصرفي  الدولي لحسابه الرقم (1) الزبور  خيطي .2
 لحســاببرقم الدولي  (2) المصــرف اي مصــرفه وكزود (1) الزبور  حســاب إلى المال تحوكن (2) الزبور  خطلب .3

 .(1) الزبور 
 ار تبير فإذاالنجام  على الرقم إدخال عبر ،(1) الزبور  لحســـاب اليا د الرقم صـــحا مر( 2) المصـــرف يتحئق .4

ال التحوكن، عملخا تستمر صحخب، الرقم يذا   التحوكن.عملخا  تتوقف وا 

  حســــــاب فإر صــــــحته، مر التحئق المصــــــرفي وتمالرقم الدولي للحســــــاب  باعتماد تمم التحوكن عملخا ار وبما   
 (1المصرف ) اي مصرفه إلى التحوكن رسالا تصن عندما واسهن اهبر بسرعا المال سخستئبن (1الزبور )

  تطبيقلل الالزمة والمراحل جراءاتاإل 3-4
 ذلك في بما ال يد والتخطخط عداداأل مصـــرفي يتو بال النجام قبن مر IBAN نجام اســـتخدام ن اح مارضـــل       
 وا  راءاتها خدماستالمالمدفوعام االلهترونخا  انجما توافق مر والتأهد ا،ــــــــــالتئني يذه بأيمخا التوعخانشر  على اليمن
 :التالخا الخطوام إتبا  خممرصور  عاما وب .التئنخا يذه متطلبام مع صارفللم الداخلخا نجمااأل ومذلك

 
 عر در صاال المصرفي للحساب الدولي الرقم بنجام اصالخا الئخاسخا فامصالموا وتفهم دراسا .1

 (ISO 13616 ) لـذلـك وفئــا   وتحــديـد النجــام يـذا ادخلــم التي الـدول ت ــارب على محــب عر واالطال 
 .الدولا ضعلو  والمال ما الالزما المتطلبام

 الرقم بنجام للتيركف المصــرفخا الحســابام تســتخدم التي صــرفخاموال المالخا ســســامالمؤ  مع لئاءامعئد عد   .2
دراك المصرفي للحساب الدولي  التغيير الالزما. ومتطلبام احتخا ام وا 

 الداخلخا األنجما ذلك في بما انواعها، اختالف على المســـــــتخدما الدفع انجما وعملخام  راءاماإل مرا يا .3
 حال في نجمااأل يذه تحديو متطلبام تحديد بغخا ،راقالياملا في الي ارفصــــــوللم للبنك المرمزي اليراقي

 .محدد زمني ل دول وفئا   IBANنجام مع س مين بما ذلك تطلب
إدخال رقم حســـــــاب الزبور  حيو يتم ا  راءاته،و  انجمته على المطلوبا التيديالم بإدخال المرمزي  البنك بدء .4

عند استخدام اوامر مذلك و  RTGSفي نجام  (MT103) سوخفم سا نر  ستخدامإ عندIBAN ــــــــــــــــالمتضمر ال
 وفئا   الداخلخا انجمتها بتطوكر ارفالمصــــــــــــــ قخامإضــــــــــــــافا  ACHنجام في ( CTالدفع المنخفضــــــــــــــا الئخما)

 .الحالحا الخطو  في المحدد  للمتطلبام
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 طريقة توليد الرقم الدولي للحساب المصرفي الدولي 3-5

 على: توليده باالعتماديتم و 
 قد وفر طركئا الحتساب وتوليد الرمز التدقخئي لرقم الحساب المصرفي الدولي  :ISO 7046الميخار  •

 ( MOD 97 -10ميادلا او صخغا )
 االعتماد على الهخملخا الميتمد  مر قبن البنك المرمزي اليراقي وحسب ما تبير مسبئا. •

بتحبيم رمز البلد ي اليراقي حسب الهخملخا الميتمد  مر قبن البنك المرمز  الزبور بخانام  تحبيمحيو يتم       
الفر  ورقم  مود ورمزالرمز الخاص بالسوخفم و  المذمور  آعالهوالرمز التدقخئي الذي يتم احتسابه وفق الميادلا 

 .مرتبا 12حساب الزبور الممور مر 

 يلي: بماالتدقيقي  الرمزوتتل   طريقة االحتساب 

    ما يو  باليراق وممايتم تنزكن من ممونام الرقم وحسب ما تم اعتماده ضمر يخملخا الرقم الدولي الخاص  .1
 (.1موضب سابئا  بالشمن )

 A = 10استبدال من حرف في السلسلا برقمير، مما يوسع مر السلسلا، حيو  .2
 B = 11 ،.......... ،Z == 35- التالي:ال دول  وحسب 
 

Alpha Weights 

A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34 
B =11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35 
C = 12 I = 18 O = 24 U = 30   
D = 13 J = 19 P = 25 V = 31   
E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32   
F = 15 L = 21 R = 27 X = 33   

 
 .(00والرمز التدقخئي ) (IQرمز الدولا ) والتي تتضمر األربيا األولى إلى نهاخا السلسلا االرقامنئن  .3
 . MOD97ميادلا بيد عملخا االستبدال والنئن باستخدام يتم اخذ الرقم الممور  .4
 وبذلك سخمور الرقم المستخرج يو الرمز التدقخئي.  98يتم طرح الناتج مر الرقم  .5
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  اتوضخحخ صور وفخما يلي 

 اعدادها مص قبل الباحثة(( يوضح طريقة احتساب الرمز التدقيقي )تم 4شكل )

 
باستخدام خاصخا  المستخر ا IBANصخغا الـ التحئق مر صحا ي ب  توليد الرمز التدقخئي وبيد عملخا

validation    الممور اخذحيو يتم اعاد  الخطوام السابئا مع اضافا الرمز التدقخئي mod97  للرقم
 مما يو موضب بالشمن التالي فالرقم الممور صحخب  1فاذا مار الناتج =  المتسلسن

 التحقق مص صحة الرمز التدقيقي )مص اعداد الباحثة( (5) شكل

 
باألممار مر استخدام الرقم الممور والذي سخمور مطابق للصخغا التي تم اعتماديا للبنك  الرقم فاروبيد التحئيق مر 
 IQ85CBIR001234567899012 وسخمور:المرمزي اليراقي 
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 الراب الفصل 
 التوصياتال الصة و 

 الوطني لالقتصــــــاد والمنافع المزاخا مر اليديد تحئيقللحســــــاب المصــــــرفي  الدولي الرقم نجام تطبيق ســــــاعدخ      
وتسهين وتيزكز عملخام   ها مر للزبا ر المئدما المصرفخا الخدمام بتحسير وذلك ،بشمن خاص صرفيالم وللنجام

 النجام في IBAN الـــــــــ تطبيق ومزاخا ايمخابخار  البحو يذا تناول ددصال يذا وفي التحوكن المالي بير محلخا  ودولخا   
 .اليراق المصرفي فيالرقم الدولي للحساب  لتطبيق المطلوبا  راءامإلوا الخطوام ايم واستيرض المصرفي،
خممر تلخخص بيض التوصـــخام التي مر شـــأنها تيزز مر تطبيق الرقم الدولي للحســـاب المصـــرفي  اإلطاروفي يذا 

 اليراق:في 

 المصرفي.نشر الوعي الحئافي لضرور  تطبيق الرقم الدولي للحساب  .1
ـــــــ  التأهد .2  ألنهعند ادخاله في اوامر الدفع االلهترونخا حيو ي ب ار خمور الرقم مدقق مسبئا   IBANمر صحا الـ

 النجام.ار مار خالف ذلك سيتم رفضه مر قبن 
 اليراق.الحسابام المصرفخا لدي اي مصرف على  مخع المصارف الياملا في  ونشر  مخعضرور  توزكع  .3
 IBAN ضرور  توحيد حسابام الزبا ر في المصارف بحيو خمور للزبور رقم حساب واحد وبالتالي خمور الــــــــــــــ  .4

 .(unique) خممر تهراره امميز  رقم
ســــخضــــمر رفض  المصــــرفي والذيتحديو انجما الدفع بحيو تتالءم مع متطلبام تطبيق الرقم الدولي للحســــاب  .5

 التحوكالم باســتحناء للمســتفيدصــحخب   IBAN تتضــمر ال التي والوارد  الصــادر  المحلخا والخار خا الدفع اوامر
 .نفسه المصرف داخن المحلخا

 مع الصخغا الميتمد  رمز مالالحسابام المستخدما في الصموك  امتنجخمخا توحيد يخملخا ارق خفضن وألرراض .6
 IBAN.للـ  

ادخال موجفي المصــــــــــارف ال ديد  دور  تدركبخا خئخمها دا ر  المدفوعام في يذا البنك لغرض تدركبهم على الرقم  .7
 لزبا نهم.الدولي للحساب المصرفي ومخفخا منحه 

( مص حيث الدقة IBANالرقم المصــــرفي الموحد) اســــت دامالقيام بحملة إعالمية مناســــبة لغرض تعريف زبائنكم بمزايا  .8
 (4) واألماص والمحافظة على حقوق الزبائص والمصرف على حد سواء.

وكافة الوثائق التعريفية الصادرة عص المصارف التي تست دم الرقم المصرفي الموحد  السنويةكتضميص كافة التقارير  .9
 (4)  ارجه.في معامالت الجمهور الذي يتعامل معها دا ل المصرف أو 

 المصادر
 .2009صندوق النئد اليربي والتسوخا،اليربخا لنجم الدفع  الل نا "المصرفخا الحسابام ارقام تنمخط" .1
 www.bdl.gov.lb/iban   2009لبنار مصرف "رقم الهوخا المصرفخا "  .2
 EHTTP://WWW.AMF.ORG.A م لف محافجي المصارف المرمزكا ومؤسسام النئد اليربخا .3
المستشار وليد  المصارف، السيد( مر قبن IBAN هود البنك المرمزي اليراقي في اعداد واستخدام الرقم المصرفي الموحد ) .4

 اليراقي.المرمزي  النبي. البنكعيدي عبد 
5. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL, SWIFT 
6. Central Bank of Jordan (ISO: International Bank Account Number) 

http://www.amf.org.ae/
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 لمصطلحاتا

IRPSI Iraqi Retail Payment System Infrastructure 
البنية التحتية لنظام الدفع 

 بالتجزئة العراقي

INRS Iraqi National Retail Switch 
المقسم الوطني العراقي للدفع 

 بالتجزئة

IIMPS Iraqi Interoperable Mobile Payment System 
نظام الدفع التبادلي عبر الهاتف 

 النقال

ATM Automated Teller Machine ماكنة الصراف اآللي 

POS Point of Sale نقطة البيع المباشر 

IPS Iraqi Payment Systems أنظمة المدفوعات العراقية 

RTGS Real Time Gross Settlement system نظام التسوية اإلجمالية اآلنية 

CACH 
Cheque enabled Automated Clearing 

System 

نظام المقاصة اآللية المدعم 

 بالصكوك

CSD Central Securities Depository 
اإليداع المركزي نظام 

 لألوراق المالية

CBI Central Bank of Iraq البنك المركزي العراقي 

USAID U.S. Agency for International Development 
وكالة الواليات المتحدة للتنمية 

 الدولية

KYC Know You Customer إعرف زبونك 

P2P Person to Person من شخص إلى شخص 

P2B Person to Business من شخص إلى مشروع 

P2G Person to Government ن شخص إلى جهة حكوميةم  

SIM Subscriber Identity Module وحدة تعريف المشترك 

USSD Unstructured Supplementary Service Data 
 غير التكميلية الخدمة بيانات

 المهيكلة

SMS Short Message Service خدمة الرسائل القصيرة 

WAP Wireless Application Protocol الالسلكية التطبيقات بروتوكول  

E2E End to End من نهاية إلى نهاية 

IVR Interactive Voice Response اإلستجابة الصوتية التفاعلية 

MPS Mobile Payment System نظام الدفع عبر الهاتف النقال 

PCI-DSS 
Payment Card Industry Data Security 

Standards 

 صناعة بيانات حماية معايير

الدفع بطاقات  

URL Uniform Resource Locator الموحد الموارد محدد  

NFC Near Field Communication التواصل قريب المدى 

PIN Personal Identification Number الشخصي التعريفي الرقم  

JoMoPay Jordan Mobile Payment 
الدفع عبر الهاتف النقال في 

 األردن
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 الفصل األول
 

 :المقدمة 1-1
ناحي متصاالت الذي شهده العالم في العقود األخيرة بظالله على كافة لقى تطور تقنية المعلومات واإل

ت الحياة وتشعباتها. وقد أضحى العالم بهذا التطور كأنه قرية متصلة ببعضها البعض، يتم تبادل البيانا
في ظل التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في و  .والمعلومات فيها بطرق مختلفة حسب الرغبة والحاجة

ل ميع دو أنظمة الدفع االلكتروني" حاضرة في ج –الخدمات المصرفية الحديثة كانت مفاهيم "البنوك االلكترونية 
 هبحت لهذ، وأصالثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعامالت المالية العالمية العالم، والتي مثلت أهم إنتاجات

مية ة عالالمفاهيم أهمية نوعية وكمية على المستوى المالي واالستثماري العالمي إذ أنتجت "صناعة مالية مصرفي
يات ومن أهم هذه التقن. اتجاهات في ظل عدم إغفال بعض السلبيجديدة" لها آثارها اإليجابية في جميع االت

 الهاتف النقال(.)الحديثة 
نجاز النقال في عصر التكنولوجيا لتمثل حقبة جديدة في كيفية القيام بإبرزت تقنية الدفع عبر الهاتف    

 ،عــــــــــــــــــــــــلدفامعامالت الدفع في الدول الغربية والعربية على حد سواء. فأحدثت هذه التقنية نقلة هائلة في طريقة 
ة رفيعليها أرقام الحسابات المص ن تقنية الدفع عبر الهاتف تجعل من الهواتف النقالة محافظ رقمية تخزن إ 

قود لتي تا التسوق و  شأنها إحداث ثورة في طريقة الشراءنواع الفواتير والتي من لتمكن المستخدم من تسديد كافة ا
لدفع ساليب اأن هذه التكنولوجيا المستخدمة حديثًا في ومن المتوقع إ التقليدية. اختفاء المحافظ إلىفي المستقبل 
لتقليدية ابداًل من النقود  النقود اإللكترونية إنتشار إستخدام إلىوستؤدي فر على نطاق واسع ستتو اإللكتروني 

 .بشكل متزايد خالل الفترات المقبلة
 :مشكلة البحث 2-1

ية في العراقية وفروع المصارف األجنب رفية المستخدمة في المصارفبالرغم من التطور في التقنية المص
ي فدخارية والذين هم إ عمالء المصارف الذين لديهم حسابات جارية أوى عل ها مازالت قاصرةإال إن العراق

يات التقن ال يستفيدون من هذه المواطنينوبالتالي نجد أن الغالبية العظمي من  الغالب يمارسون النشاط التجاري 
 نا نبعتهومن . ديةواستمرار تداول النقود التقلي قتصادالتقنيات في اإل دور هذهمحدودية إنتشار  إلىمما يؤدي 

 :في التساؤالت اآلتية مشكلة البحث
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 دور في تسويق الخدمات المصرفية؟ النقالستخدام الهاتف هل إل 
  تقديم خدمات ذات جودة عالية؟ إلىيؤدي  النقالهل الهاتف 
  تقديم خدمات مصرفية ذات تكلفة اقل؟ إلىيؤدي  النقالهل الهاتف 
  الترويج للخدمات المصرفية؟ إلىيؤدي  النقالهل الهاتف 
  تقديم الخدمات المصرفية من أي مكان وزمان؟ إلىيؤدي  النقالهل الهاتف 
 ماهي التحديات الفنية والقانونية التي تواجه مشروع الدفع عن طريق الهاتف النقال؟ 

 البحث:داف أه 3-1
  الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال كإحدى أدوات الدفع اإللكتروني.تعريف 
 في العراق في تقليل تكاليف الخدمات المصرفية النقالأهمية الهاتف  التعرف على. 
  العراقية في الترويج للخدمات المصرفية النقالأهمية الهاتف  علىالتعرف. 
  في  ترونيإللكاالدفع خدمات لتقديم  مانيةوالز في كسر الحدود المكانية  النقالأهمية الهاتف  علىالتعرف

 .العراق
 البحث:أهمية  4-1

 .تعريف النقود اإللكترونية وخصائصها ودورها في الوفاء باإللتزامات التعاقدية 
 .تطوير طرق الدفع وتنفيذ المعامالت في العراق 
 .المساهمة في حل مشكلة السيولة 
 في العراق تعميم الشمول المالي. 
 في العراق موال ودفع الفواتير والرسوم والمعامالت التجاريةتحسين وتسهيل تحويل األ. 

 
 الفصل الثاني

 تعاريف: 1-2
ر: ع مات الدفالمستهلك وتكون مصرف أو مؤسسة تعني بخد اإلئتمانية إلىوهي الجهة المصدرة للبطاقات  الُمَصد ِّ

 اإللكتروني.
 وهو الشخص المستفيد من خدمات الدفع اإللكتروني المقدمة من قبل المصارف أو مزودي خدمات المستهلك:

 اإللكتروني.الدفع 
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ل: ور هناك اج وسائل الدفع اإللكتروني وقد تكون وهو الجهة التي تقوم بالدفع إلى المستهلك عن طريق  الُمَحصِّ 
 يتحملها المستهلك مقابل خدمة الدفع اإللكتروني.

بر ( يتم فتحه لدى مزودي خدمات الدفع اإللكتروني عVirtualهي حساب إفتراضي ) المحفظة اإللكترونية:
 الهاتف النقال لتمكين الزبائن من تنفيذ عمليات الدفع عبر الهاتف النقال.

 :النقود اإللكترونية 2-2
(، Digital Currency( أو العملة الرقمية )Digital Moneyأطلق على هذا النوع مصطلح النقود الرقمية )   

تعرف النقود و االفتراضية. ( أو العملة E–Cashااللكترونية ) النقودبينما استخدم البعض اآلخر مصطلح 
ة تراضيسلسلة من األرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو االف" االلكترونية على أنها

لمودعيها ويحصل هؤالء عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكية أو على القرص الصلب 
 رةبصو قدية قيمة ن"إنها على  فيعرفهاأما صندوق النقد الدولي نيا، ية معامالتهم التي تتم الكترو لتسو  وُتسَتخدم

نقد ويمكن أن يتجسد ال ."وحدات ائتمانية مخزنة في شكل الكتروني أو في ذاكرة الكترونية لصالح المستهلك
 بطاقة يخزن بداخلها قيمة نقدية، تسمح بإجراء بواسطةحامل النقد اإللكتروني  :نلكتروني في صورتياإل
 . والنقد الشبكي الذي يتم تحويله عبرالتبادل دون تدخل لوسيطفوعات المشتريات الصغيرة بين أطراف مد

شبكات االتصال العالمية )اإلنترنت( للوفاء بقيمة المدفوعات، وهذا باستخدام برمجيات متخصصة مدمجة 
 .(11) بأجهزة الكمبيوتر الخاصة

 النقود اإللكترونية: خصائص 3-2
           تمتاز النقود االلكترونية بوصفها منتجات حديثة بمجموعة من الخصائص جعلت منها وسيلة للدفع 

 :(11) متميزة ومقبولة، ويمكن إجمال هذه الخصائص بما يأتي
 ية إلى طرف آخر بواسطة تحويل المعلومات الرقمية وهذا يعكس إمكان النقدية إمكانية تحويل القيمة

 استخدام شهادة النقود الرقمية عدة مرات.
 .التحويل يتم بواسطة الشبكات العالمية )اإلنترنت( أو شبكات االتصال الالسلكية 
 إن النقد اإللكتروني يتميز بقابليته للتجزئة وهذا إلجراء حتى العمليات صغيرة القيمة. 
 .يمكن استخدامها في أي وقت وفي أي مكان 
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 :طراف النقود اللكترونيةالتعاقدية أللتزامات ل ا 4-2
ر صدار النقود االلكترونية جملة من االلتزامات على عاتق كل من عملية إ على يترتب الُمَصد ِّ

 :(،115) يأتيوالمستهلك نفصلها تباعًا فيما 
 :ردِّ  َص مُ الالتزامات اوًل: 
 :النقود اللكترونيةتسليم  .1
و تحت ابحيث تكون هذه الوحدات بحيازته  ،لى المستهلكر بتسليم الوحدات االلكترونية إد ِّ َص يلتزم المُ      

 النقود السلع والخدمات. وتختلف طريقة التسليم تبعًا الختالف نوع ثمناستخدامها في تسديد  ليتمكن منتصرفه 
التفاق يحكم استخدامها في شؤونه الخاصة. و إلديًا كما في المحفظة االلكترونية االلكترونية، فقد يكون التسليم ما

ال في و الحكما هبين الطرفين زمان ومكان التسليم طبقًا للقواعد العامة. وقد يكون التسليم معنويًا الكترونيًا 
ر ذ يرسل النقود الرقمية إ متضمنة الوحدات  رسائل الكترونية الى الحاسوب الشخصي للمستهلكالُمَصد ِّ

أعدت  صالحة لالستخدام الذي وأن تكون ، بشكل الكترونييتم  وهذا نية المتفق على إصدارها للمستهلكااللكترو 
مكان تحويلها الى الغير م سليم رقبتالُمَصد ِّر ضرورة قيام مع  من اجله من حيث صالحية الوحدات االلكترونية وا 

ية ات االلكترونية اذ يتصف التسديد عن طريق النقود االلكترون( مع الوحدpasswordسري او كلمة المرور )
ر بالصفة السرية. فيجب على  قم حفظ الر تان يزود المحفظة االلكترونية او الرسائل االلكترونية ببرامج الُمَصد ِّ

ضًا ويجب أي عه في يد شخص أخر،لى المالك القانوني تجنبًا لوقو يتأكد من تسليم الرقم السري إ وأنالسري. 
ر على   ان يمكن المستهلك من تغيير الرقم السري بين فترة وأخرى.الُمَصد ِّ
 :الستخدام ومحاذيره بتعليمات وضوابطالمستهلك  إبالغ .2
ر يلتزم        االلكترونية النقود باستخدامبان يحيط المستهلك علمًا بكل المعلومات والبيانات المرتبطة الُمَصد ِّ

انها اذ يجب ان ترتبط هذه البيانات بمعلومات عن الجهة المصدرة كالتعريف بها وعنو  ،بصورة واضحة ومفهومة
يتضمن هذا االلتزام معلومات عن  آخروعناوين فروعها وكيفية االتصال به وتبادل المعلومات. من جانب 

 .رُمَصد ِّ الوأسماء التجار الذين يتعامل معهم  الحد األعلى لهلشحن وكلف الشحن و ماكن اواالوحدات االلكترونية 
 :لى نقود حقيقيةزام بتحويل الوحدات اللكترونية إاللت .3
ر يلتزم       تى طلب منه لى نقود حقيقية منية المتبقية التي لم يتم صرفها إبتحويل الوحدات االلكترو الُمَصد ِّ

 ( لكون المستهلك يسترد ما يعادل قيمة هذهRedemptionباالسترداد )المستهلك ذلك. ويسمى هذا التحويل 
ر  الوحدات من النقود االلكترونية التي كان قد دفعها مسبقًا عند إصدار النقود. وال ويل فض تحر يجوز للُمَصد ِّ

 ذلك. ــــــــــب غهـــــــــأبلهلك قد ـــــــكون المستان ي علىة ــــــــــة سرقة او ضياع المحفظــــــــال في حالود إــــــــــــدات إلى نقـــــــــــالوح
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ر ان هذا االلتزام ال يتحدد بوقت معين، لذا يجب ان يلتزم و  اال  هلك ذلكباالسترداد متى طلب منه المستالُمَصد ِّ
ر اذا حدد  تة سن تكون مدة زمنية يجب خاللها ان يحصل التحويل ويسقط بعدها حق طلب االسترداد كأالُمَصد ِّ

 .ةأشهر من تاريخ انتهاء صالحية النقود االلكتروني
 :التزامات المستهلكثانيًا: 
 :تسديد قيمة الوحدات اللكترونية .1
ل قيمة ر عن طريق تسديد نقود حقيقية تعادد ِّ َص يلتزم المستهلك بأداء مقابل الوحدات االلكترونية للمُ      

 فاإلصدار ال هو سابق عليها،رة. والواقع ان هذا االلتزام ال يترشح عن عملية إصدار النقود بل د  َص الوحدات المُ 
(. فالمستهلك يطلب من (prepaymentال بعد التسديد مقدمًا وهذا ما يصطلح عليه بالدفع المسبق يتم إ

ر  وحدات ويدفع مقابل هذه الشحن الوحدات االلكترونية على المحفظة او على برامج الحاسوب الشخصي الُمَصد ِّ
 يكون قد دفع مسبقًا قيمة الوحدات التي سوف يستخدمها.الحالة هذه في نقودًا حقيقية. فهو 

 :اللتزام بالمحافظة على الوحدات اللكترونية والرقم السري  .2
ن بأ وذلك ةالمصدر الجهة من  يتم استالمهايجب على المستهلك الحفاظ على الوحدات االلكترونية بعد ان      

زم غير مشروعة. ومن هنا يلت واستخدامها بصورةيحتفظ بها في مكان آمن ال يمكن معه ان تقع في يد الغير 
ر المستهلك بإتباع تعليمات  ضع و  تمصدد بالنسبة لتأمين استخدام الرقم السري بصورة سليمة. وفي هذا الالُمَصد ِّ

ان لمحفظة االلكترونية في مكلمستهلك بالرقم السري وايحتقظ ا أن الض التوصيات األوروبية على ضرورة بع
ر كما تنص على ضرورة ان يزود  واحد،  لسري فياالمحفظة االلكترونية بأدوات فنية تسمح بتغيير الرقم الُمَصد ِّ

لى ؤدي إب المستهلك يمن جان على الوحدات اإللكترونية حال اكتشافه من الغير. واإلخالل بااللتزام بالمحافظة
ر تجاه  التعاقديةم مسؤوليته قيا ون دو سرقته وال يستطيع درءها إال إذا اثبت حالة ضياع الرقم السري االُمَصد ِّ

 إهمال منه.
 :الستخدام السليم للوحدات اللكترونية .3
على وفق يلتزم المستهلك باستخدام الوحدات االلكترونية استخدامًا سليمًا ووفقًا للغرض الذي أعدت له و      

رالتعليمات التي يتلقاها من       واءسيجب ان يكون بالطريقة المنصوص عليها في العقد  ستخدام. فاالالُمَصد ِّ
 تخدامالحدود العليا لعمليات الشحن، وكل اسما يتعلق بأماكن الشحن او أسماء التجار الذين يتعاملون بها و 

 لخاصةل المستهلك المسؤولية عن تلف او تعطيل برامج الحاسوب احم  للنقود االلكترونية بصورة غير سليمة يُ 
 بالوحدات االلكترونية. 
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ر بإبالغاللتزام  .4  :في حالة ضياع او سرقة النقود اللكترونية الُمَصدِّ 
ر  بإبالغيلتزم المستهلك أخيرًا       لسري من قبل ابسرقة او ضياع المحفظة االلكترونية او بكشف الرقم الُمَصد ِّ

ر عنها ليتخذ  الُمَبل غر بالواقعة د ِّ َص هنا تنبيه المستهلك للم   غإلبالغالغير. ومعنى  ع ناسبًا لمنا يراه ممالُمَصد ِّ
 لـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــن يتحمهلك هو مـــــــــــــــفالمست ،روعــــــــــــــــــسليم او غير مش استخدام الوحدات االلكترونية استخدامًا غير
نتقل دها تباإلبالغ، عنلى ان يقوم ير المشروع للوحدات االلكترونية إالخسارات المالية الناجمة عن االستخدام غ

ر لى المسؤولية إ لى مدة عاتقه منع مثل هذا االستخدام. والواقع ان الرأي لم يتفق عالذي يقع على الُمَصد ِّ
 ذلك. ىــــــــــــــــلمدة وجيزة( او )دون تأخير( وما إ اإلخطار، فقد استخدمت بعض عقود النقود االلكترونية عبارة )في

عينًا رونية شكاًل مفلم تحدد التوصيات األوروبية او نصوص عقود إصدار النقود االلكت اإلبالغأما عن شكل  
ن يؤكد المستهلك ن يتم بصورة شخصية وشفهية أو عن طريق الهاتف أو الفاكس على أو يجوز أ، لإلبالغ
ر لى إبالغ كتابي إبضرورة إرسال  إبالغه حمل بعده ان المستهلك ال يت اإلبالغواألثر المترتب على ، الُمَصد ِّ

ر لى المالية بل تنتقل هذه المسؤولية إالمسؤولية  رونية ة االلكتتزام إغالق المحفظالذي يقع عليه عبء الالُمَصد ِّ
بالغو وسائل االتصال بالرصيد وعدم السماح بإجراء أي عملية تحويل أو غلق برامج أ تعامل التجار الذين ي وا 

ر معهم   المسروقة او المفقودة. اإللكترونية بعدم قبول التسديد من الوحداتالُمَصد ِّ
 :ترونيةالصيرفة اللك 5-2

في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ومن اجل القدرة على المنافسة، أصبح من الواجب علـى البنـوك أن 
مـل من خالل تطوير أنظمة معلوماتهـا لتنتقـل مـن التعا أفضل، وذلكتعدل من استراتيجياتها لخدمة زبائنها بشكل 

 ونيــةالكتر  باسـتخدام وسـائطسـهولة وبأقـل تكلفـة  التقليـدي الـى التعامـل االلكترونـي حتـى تـوفر لزبائنهـا خدمــة أكثـر

(10). 
 :تعريف الصيرفة اللكترونية 1-5-2

صناعة مصرفية جديدة تركز فيها المصارف على تقديم خدماتها عبر وسائل الكترونية، سواء في المنزل 
(home banking( أو فـي المكتـب ،)office banking( أو بواسـطة الهـاتف الثابـت ،)phone banking ،)

(، وغيرهـا مـن الركـائز االلكترونيـة internet banking( أو االنترنيـت )mobile bankingأو الهـاتف النقـال )
ي المتطــورة المعروفــة فــي عــالم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ويقصــد بالصــيرفة االلكترونيــة اإليصــال اآللــ

ة لعمـــالء مـــن خـــالل قنـــوات االتصـــال التفاعليـــللخـــدمات والمنتجـــات المصـــرفية )التقليديـــة والحديثـــة( مباشـــرة إلـــى ا
ــــراد  ــــة )المصــــارف( ســــواء األف ــــى األنظمــــة التــــي تمكــــن عمــــالء المؤسســــات المالي ــــة، وهــــي تشــــتمل عل          االلكتروني

ــــــأو الشـــــركات مـــــن الوصـــــول إلـــــى حس ــــــاباتهم المصــ ــــــت التجرفية، وتنفيـــــذ المعـــــامالـــــــــ ــــــارية أو الحصــــــ ى ول علــــــــــ
 ات مــــــــــالمعلو 



130 
 

 
المتعلقة بالخدمات والمنتجـات المصـرفية مـن خـالل شـبكة عامـة أو خاصـة ومـن ضـمنها شـبكة اإلنترنـت، ويمكـن 
للعمـــالء أن يصـــلوا إلـــى الخـــدمات المصـــرفية االلكترونيـــة باســـتخدام جهـــاز الكترونـــي ذكـــي مثـــل أجهـــزة الكمبيـــوتر 

 الخ.( …ATM( أو ماكنة الصراف اآللي )PCالشخصية )
وكافة  عرف العمل المصرفي االلكتروني بأنه "كافة العمليات التي يجريها ُمصد روا البطاقات االلكترونية،وي

 نية بأنها رفة االلكترو ــــــــــــــــــــــض اآلخر الصيــــــــــــــالمؤسسات التي تتعامل بالتحويالت النقدية إلكترونيًا"، فيما يرى البع
 المالية التي أصبحت تنفذ أعمالها آليا، من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات "تلك البنوك والمؤسسات

، واالتصاالت لتقديم كافة الخدمات بالسرعة والدقة الالزمين وبأقل تكلفة وأقل جهد في ظل تحقق األمان
 رونيًا ــــــــــالكت رفيةـــــــــوالخدمات المصرفية االلكترونية تعني العملية التي من خاللها يؤدي العمالء المعامالت المص

 من دون زيارة المؤسسة".
 :أنماط الصيرفة اللكترونية 2-5-2

(: تعد من أشكال الخدمات PC Bankingالصيرفة االلكترونية من خالل الحاسوب الشخصي ) .1
المصرفية عبر االنترنيت والتي تمكن العميل من تنفيذ المعامالت المصرفية عن طريق حاسوب 

 منزله.شخصي مزود ببرنامج محاسبي ومالي يتيح له إجراء معامالته المالية في 
لواحد، حيث الصيرفة عبر الهاتف المصرفي: تعتمد هذه الخدمة على وجود ترابط بين فروع المصرف ا .2

م يقوم العميل باالتصال برقم موحد للحصول على خدمة محددة من مصرفه، أينما يجد موظفا خاصا يقو 
 بالرد عليه للوصول إلى بياناته ومن ثم تقديم الخدمة له.

 الصيرفة عبر الهاتف النقال: تشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال الخدمات المعلوماتية، .3
، وتشتمل أيضا على واسعار العمالتاألرصدة واالطالع على عروض المصارف كاالستعالم عن 

 الخدمات المالية كتحويل األرصدة من حساب إلى آخر وخدمات الدفع النقدي وفتح حسابات وغلقها.
(: تختلف بنوك االنترنيت عن بنوك الحاسوب الشخصي في أنها Internet Bankingبنوك االنترنيت ) .4

نما من خالل الموقع ال تحتاج إلى حزم ة برمجية خاصة بها تكون مثبتة على جهاز معين، وا 
  االلكتروني للمصرف بحيث يتم توفير رابط يتم من خالله إجراء العمليات المصرفية ككشف الحساب

 أو تسديد الفواتير أو شراء شيء معين.
بائن (: يعتبر الصراف اآللي من أهم أنماط الصيرفة االلكترونية حيث يتيح للز ATMالصرافات اآللية ) .5

يتيح و خدمة سحب األموال ومراقبة األرصدة طوال اليوم، إذ يقوم بربط الزبون بقاعدة بيانات المصرف، 
 على سحب أمواله المودعة عن طريق بطاقة خاصة يتم إدخالها في الصراف اآللي. له القدرة
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 :اإللكترونيالدفع  6-2

دفع ية والهو المال أو العملة التي يتم تبادلها بصورة إلكترونية، يتضمن ذلك حواالت األموال اإللكترون
ت جراءاالمباشر ويسمي أيضًا النقود االلكترونية. وتكمن الحاجة إلى عمليات الدفع اإللكتروني في تنفيذ اإل

 :(4) يأتيبما  اإللكترونية
 والعمالء.صارف تحويل األموال بين الم 
 .الدفع لشراء السلع أو الحصول على الخدمات عن طريق اإلنترنت 
  ى وكذلك تسديد مستحقات الدولة علتسديد فواتير الخدمات األساسية مثل الماء والكهرباء والهاتف

 وغيرها.المواطنين من ضرائب وغرامات 
 (IRPSI) الدفع بالتجزئة العراقيلنظام  البنية التحتية مشروع 7-2

تحديث وتطوير الخدمات ل (2020-2016) البنك المركزي العراقي الستراتيجية التي أطلقهاضمن إطار 
 ي هذاوبما يواكب التطورات الدولية ف وتعزيز الشمول المالي في عموم البالد المالية والمصرفية في العراق

لمتبادل حيث يوفر خاصية التشغيل ا في العراق IRPSI الميدان تم إنشاء البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة
 لخدمات الدفع التي يقدمها المشارك حيث يكون بإمكان جميع زبائن المشارك من استخدام خدمات أي مشارك

 :وتتضمن وخدمات اإلنترنيت لدفع الفواتير(، ATM وأجهزة الصراف اآللي POSآخر مثل )أجهزة نقاط البيع 
  المقسم الوطني(NS):  يث ي حاآلللى نقاط البيع وأجهزة الصراف إتحويل االموال الكترونيًا يسمح

 جراء عمليات السحب المالي وعمليات الشراء من مكائنإيمكن للشخص حامل البطاقة االئتمانية من 
رف لى االعتماد على فروع المصإاالخرى في عموم البالد دون الحاجة  التابعة للمصارفونقاط البيع 

 .أموالهالذي أودع فيه 
  متبادل للدفع بواسطة الهاتف النقال في العراقالتشغيل النظام (IIMPS:)  لزبائن على ل ايسمح بحصو

ك الذين اليملكون حسابات مصرفية من خالل مجموعة واسعة من القنوات بما في ذلالخدمات المصرفية 
 .الهواتف النقالة واإلنترنت

يئة ي البإن وجود نظام متين ورصين للدفع بالتجزئة يعمل وفق المعايير العالمية يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين ف
ية ة راعكونه هو جه بالتجزئة،المخصصة لإلستثمار في العراق، يتولى البنك المركزي العراقي تشغيل نظام الدفع 

سسات وقوف على مسافة واحدة من جميع الجهات والمؤ غير ربحية تتصف بالحيادية وتلتزم بمعايير الشفافية وال
لقطاع لطنية العاملة في المجال المالي والمصرفي. إن تطوير نظام الدفع بالتجزئة له إهمية كبيرة في التنمية الو 

 ن ــــــــــــيالمصرفي العراقي حيث تسهم أدوات الدفع بالتجزئة في تسهيل التعامالت بين االشخاص من مواطنين ووافد
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في  فضاًل عن تنشيط السوق المحلية وتقليل التعامل بالنقد باالضافة الى خلق جو من التنافس بين المصارف

ن البنية التتقديم خدمات جديدة لجذب الزبائن مما ينعكس بااليجاب على الصناعة المصرفية عموماً  حتية ، وا 
  هاــــــــــــــــــع  التي تليـــــــــــــتروني و المشاريلكلدفع اإلات اـــــــــــــــــــــة لخدمــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــلنظام الدفع بالتجزئة ستهيئ المنص

 ول منبذلك تتم قيادة التح مثل )توطين رواتب منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية، الجباية اإللكترونية(
 .جل توجيه التنمية اإلقتصادية بالشكل الصحيحلى الدفع االلكتروني من اإاستخدام النقد 

آلنية انظام التسوية اإلجمالية ) التي تتألف من( IPSالعراقية ) المدفوعاتمكونات أنظمة  أحدهو  RPSIنظام 
(RTGS) ،( نظام المقاصة اآللية المدعمة بالصكوكC-ACH)،  اإليداع المركزي لألوراق المالية نظام
(CSD)  لـــــــــي شامرفــــــصنظام م للمصارف التي التمتلك دـــــــــــــرف الواحــالمص فيما بين فروع ويالتــــــــالتحنظام و 
 (IBCS On-Us)  دارتهاوالتي يتولى تشغيلها  .CBI البنك المركزي العراقي وا 

إليصال خدمات الدفع ( في أدناه آلية التبادل المتكاملة مع بعضها ألنظمة المدفوعات 1) يوضح الشكل
 اإللكتروني إلى المستفيد.

 RPSI( البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة 1شكل )

 
 
 لماذا البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟ 8-2

ن النقالة سيمكإن إدخال البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة والخدمات المصرفية عبر الهواتف 
سريع واألعمال التجارية والمستهلكين من ت وشركات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال المصارف العراقية

الدفع  إن تحقيق نظامأنظمة تكنولوجية وخدمات متطورة.  إلىالعمليات المصرفية التقليدية القديمة وتحويلها 
م قات خصزئة والتجار المستهلكين في صورة بطاقات إئتمان وبطايوفر العديد من الفوائد لتجار التجاإللكتروني 

دل عبر نظام الدفع المتبا.(4) النقالةوتحويالت مصرفية إلكترونية ومدفوعات وخدمات مصرفية تتم عبر الهواتف 
 ان العراق( % من سك80 يمثلون رفية )ــــــــابات مصـــــــــــلك حســــــــــمتالت يستهدف الفئة المجتمعية التي النقال الهاتف
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ال. وعلى ــــــــــــــف النقـــــــــلهاتام ادــــالل إستخـــــــــــرفية من خــــــات المصـــــــــول على الخدمــــــــنهم من الحصـــويمك
ت االـــــــــــد المجـــــــــــــــــحال باتت أـــــــــــاتف النقـــــــــــــــالهرفية عبر ــــــــــــــات المصــــــــــــــي، فإن الخدمـــــــــــوى الدولــالمست
ن التجزئة المصرفية في العالم وقد وًا في خدماتـــــــــــــرع نمـــــــــــاألس أما في إطالقها،  أينما تم اتشارهأثبتت نجاحها وا 

ات ـــــــــــاني في محافظــكار الســـــــــــــــــــــــــتشبة لإلنــــــــــــــــــــــرفية بالنســـــــــــــالعراق فهنالك نسبة منخفضة لعدد الفروع المص
 .ة ـــــــــــــــايا األمنيـــــــــــــوالقض الدـــــــــــــــالب

فر تو ال مات المصرفية عبر الهاتف النقالخد رات ميدانية إليها. لذلك، فإنتجعل من الصعب والخطر القيام بزيا
ول الحص بدياًل جاهزًا للخدمات المصرفية التقليدية حيث إن غالبية سكان العراق يملكون هواتف نقالة ويمكنهم

لي الشمول الما يعززعلى هذه الخدمات عبر مزودي خدمات الدفع اإللكتروني المنتشرين في عموم البالد مما 
يصال الخدمات المصرفي  المناطق النائية.واالرياف و  في القرى حتى ة وا 

 :دور انظمة المدفوعات في تحقيق الشمول المالي 9-2
تعزيز ودعم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية من خالل بجاء اهتمام البنك المركزي 

لذي اواالقتصادي ف المالي وذلك بهدف االندماج االجتماعي يتطبيق مناهج مبتكرة واالهتمام بالتوعية والتثق
ئات يعزز تحقيق الشمول المالي في العراق، حيث يعرف الشمول المالي على انه تعزيز وصول واستخدام كافة ف

تقدم  بحيث المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والفقيرة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم
في  يأهمية أنظمة الدفع اإللكتروني في تحقيق الشمول المالبرز وت لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.

 الجوانب اآلتية:
 توفر األدوات والقنوات الضرورية لحركة االموال. 
 تعزز الثقة لدى الجمهور بالنظام المالي. 
 خلق فرص استثمارية. 

 الفصل الثالث
 :عبر الهاتف النقالاإللكتروني الدفع  3-3

ن المحفظة النقالة  دمات خ إلىتشير عمومًا أو اإللكترونية هو تحويل األموال عبر الهاتف النقال، وا 
، أو الدفع التي تعمل بموجب التنظيم المالي وتنفذ عن طريق جهاز الهاتف النقال. فبداًل من الدفع النقدي

 مجموعة واسعة من إلىالصكوك أو بطاقات اإلئتمان، فإنه يمكن للمستهلك إستخدام الهاتف النقال للدفع 
 .(6) المعمرةالخدمات والسلع اإللكترونية أو السلع 

 



134 
 

 لمجتمعحلول الدفع عبر الهاتف النقال في البلدان النامية كوسيلة لتوفير وتحسين الخدمات المالية لتم نشر 
 حوــــــــــــــبننها تصل أ إلىرات ــــــــرفية، وتشير التقديـــــات مصــــــــــأو ليس لديهم حساب ة"ـــــــر مصرفيـالمعروفة بإسم "الغي

 2014عام ات المالية لــــالمؤشر العالمي للخدموفقًا لتقرير  مختلف أنحاء العالمفي  مليار شخص 2.5من اكثر 
الهاتف  خدام الدفع عبرـــــــــــــذب إستــــــــــــــــجتإد ـــــوق ،رونيـــــــــــــتاللكه اــــــــــــي على موقعـــــــــــــك الدولــــــــــره البنــــــــــــذي نشـــــــــــــال

 ل ـــــــــــــــــات مثـــــــــــــــــــــالل المنظمـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــاص مــــــــــــام والخــــــــــــــيل العو ــــــــــــــة التمـــــــــــــدان الناميــــــــــــي البلــــــــــــــال فــــــــــــــالنق
 USAID ية الدوليةلة الواليات المتحدة للتنماوكو ، Bill & Melinda Gates Foundationة ـــــــــــــــــــــــــمؤسس

 فةالمختل الخدمات المالية على الحصول فرص توسيع ودور أهمية على الدراسات من العديد وتؤكد هذا .(8،7،6)
 ذهه أهم الهاتف النقال من عبر خدمات الدفع وتعتبر .األفراد دخول وتحسين اإلقتصادي النمو فرص تحسين في

 لدوليا البنك ويدعم .المالي يعرف بالشمول ما أو الماليم النظا في ذوي الدخل المحدود لدمج حاليا الوسائل
 من ةاالستفاد خالل من ذلكو جدًا  محدودة وبرسوم حد أدنى بدون  حسابات لفتح المجال تتيح كونها الخدمة هذه

 ماتالخد في التوسع محدودية مقابل المناطق لمعظم وتغطيته شبكاته وانتشار النقال الهاتف استخدام انتشار
 قيقتح على قادرة النقال الهاتف عبر الدفع خدمة تكون  وبهذا .النائية المناطق إلى وصولها المصرفية وعدم

 :(9) اإلستراتيجية اآلتية األهداف
  المالي. الشمولتعزيز 
 وتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف المصرفي القطاع مع المتعاملين عدد زيادة. 
 المصرفي. بالقطاع النقدية الكتلة زيادة خالل من اقتصادي نمو فرص تحقيق 

 
 IIMPS نظام التشغيل المتبادل للدفع عن طريق الهاتف النقال 4-3

ع هو نظام تبادلي للمدفوعات التي تتم عبر الهاتف النقال يغطي عموم البالد ويكون مفتوحًا لجمي
ي المصارف ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني على أساس منصف. هذا النظام مرتبط مع المقسم الوطني العراق

هاتف بر العتشغيل المتبادل للدفع للدفع بالتجزئة من اجل تسوية المعامالت بين المشاركين التي تتم عبر نظام ال
 ACHلية . ويمكن ايضًا ربط المقسم الوطني بنظام المقاصة اآلRTGSالنقال في نظام التسوية االجمالية اآلنية 

قال، ف النمما يسمح بإجراء معامالت آنية بين الحسابات المصرفية التقليدية والحسابات التي تتم عن طريق الهات
 :(4،2)سيمكن هذا الربط 
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  نقل المبالغ من حساب تقليدي يمكن الوصول إليه عن طريق البطاقات إلى حساب الهاتف النقال
 وبالعكس.

 " يسمح هذا النظام بإصدار بطاقاتM-Cardبطاقات بالنفاذ " ومعالجة المعامالت، حيث يمكن لمنتج ال
اصتها وأجهزة نقاط البيع، ومقإلى األموال المودعة في حساب الهاتف النقال عبر أجهزة الصراف اآللي 

 عبر المقسم الوطني وتسويتها في نظام التسوية االجمالية االنية.
 IIMPS وظائف نظام  1-2-3

ترونيا ودفع الفواتير إلك وتوزيع الرواتب وتحويل األموال من تحقيق المدفوعات المشاركين IIMPSيمكن 
 كما أنه يجعل خدمات الدفع متاحة في جميع أنحاء العراق لجميع المواطنين من خالل إدخال مواقع آنيا،
  ارفــــــــــــــالمص وعفر  إلىة ـــــــــــــــدون الحاجة ـــــــــــديم الخدمات المصرفية التحويلييداع النقدي القادرة على تقالا/سحبال

لمزودي خدمات الدفع على وكالء مختارين  (ولكن ال تقتصر)من خالل شبكة من الوكالء بما في ذلك 
 .(4،2) الدفعتدريب واإلشراف على الوكالء ستكون من مسؤولية مزودي خدمة التوظيف و الحيث إن  اإللكتروني،

راء بإج لمزود خدمة دفع إلكترونيتابع العديد" التي تسمح لمشترك  إلىمن بنية "العديد  IIMPSيتكون نظام 
من في العراق بشكل منفصل عن أي  تابع لمزود خدمة دفع إلكتروني آخرأي مشترك أخر  إلىمعامالت الدفع 

 اختارها المشتركان لتوفير خدماتها المالية عبر الهاتف النقال. التي مصارفال
نظام عن طريق تقديم الوظائف مبادئ الدعم  IIMPSيتوجب على جميع مزودي خدمة الدفع المرتبطين بنظام 

 التالية:
  نظامIIMPS ن يكون جميع أصحاب حسابات ، لذلك فإنه يتوجب أالتبادلي هو نظام قابل للتشغيل

ض معامالت مع جميع أصحاب الحسابات اآلخرين بغالعلى إجراء  النقال قادرينالدفع بواسطة الهاتف 
 .يحتفظون بحساباتهم فيهع آخر النظر عن أي مصرف أو مزود خدمة دف

 على يكون أي مصرف أو مزود خدمة دفع مرخص قادراً  للجميع بحيث يجب توفير الوصول المفتوح 
مزود خدمة  ختيار أي مصرف أواإلشتراك في النظام، ويجب بالمثل أن يكون الزبائن قادرين على إ

 .اإللكتروني الدفع
 ئن لضمان السيطرة على األشخاص الذين يقومون يجب أن يستخدم المشاركون وسائل التحقق من الزبا

ف اعر  ق من هوية الزبائن الجدد حسب مبدأبفتح حسابات الدفع بواسطة الهاتف النقال، من حيث التحق
 ، والتحقق من خالل قوائم الحظر.KYC زبونك
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 س ولي )محفظة إلكترونية( حتفاظ بحسابات الدفع بواسطة الهاتف النقال في نظام محاسبي آمنيجب اإل
 .SIMالهاتف أو بطاقة  في جهاز

  ًإنلتأكد من لذلك يجب عليه اعن محتوى رسائل معامالت الدفع،  سيكون مزود خدمة الدفع مسؤوال 
 ج بكفاءة وفعالية وبشكل آمن.عالَ تُ الرسائل 

  ،يجب أن تشمل قنوات الهاتف النقال المقدمة )على سبيل المثالUSSD القصيرة، والرسائل SMS ،
WAP الهاتف( وظائف الحماية  إلى، تطبيق جافا المستندةE2E التي ستجعل من نظام الهاتف النقال 

 على األقل آمنا مثل النقد.
 ت يمكن استكمال قنوات الهاتف النقال عن طريق قناة إنترنت آمنة تدعم نفس المجموعة من المعامال

 في حسابات الهاتف النقال.
 ثر تدقيقي كامل.امالت الهاتف النقال أيجب أن تكون لمع 
  توفير آليات مكتب المساعدة بما في ذلك الرد الصوتي التفاعليIVRلدفع ، التي تمكن كل مزود خدمة ا

 من االتصال مع زبائنه.
 قادرين على تقديم خدمات توعية الجمهور ودعم التسويق التي يجب أن يكونوا خدمة الدفع  مزودوا

 .الدفع بواسطة الهاتف النقالتضمن نجاح خدمات 
 IIMPSنظام  فوائد 2-2-3

 يمكنهمنظام الدفع المتبادل عبر الهاتف النقال يفتح النظام المصرفي بوجه من اليمتلك حسابات مصرفية و 
من الحصول على الخدمات المصرفية وخدمات الدفع اإللكتروني من خالل نطاق واسع من القنوات واألدوات 

إن النواحي األمنية العالقة ف في العراق. ومع مشكلة قلة إنتشار الفروع المصرفية في عموم العراق بسبب
 :(2) النظامالخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال باتت بشكل خاص شديدة الصلة بهذا الصدد. ومن فوائد هذا 

  وشفافة.عمليات دفع وتحويل أموال سريعة وآمنة 
  ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال المصارفالتشغيل المتبادل بين كافة. 
 مبتكرة.نصة لتوفير خدمات جديدة تنافسية دون اإلعتماد على النقد ومنتجات م 
  الحاسوب.معامالت ورقية أقل عن طريق أنظمة تستخدم 
  المسائلة.تقليل األخطاء وزيادة  إلىتقليل إستخدام النقد بما يؤدي 
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يمكنهم % من سكان العراق اليملكون حسابات مصرفية لدى المصارف ولكن 80 حواليفي الوقت الحالي يوجد 
 إلىالنفاذ على نحو مناسب  بامكانهمنقالة حيث الهواتف ال الحصول على الخدمات المصرفية من خالل

 الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة على نحو سهل وآمن وميسور التكلفة.
 
 والدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقالاللكترونية مقارنة بين الصيرفة  3-3

 الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال اللكترونيةالصيرفة  ت

اإللكترونية  تتم عمليات الدفع عن طريق تطبيقات 1
، نقاط البيع ATMمصارف، الصرافات اآللية لل

 أو عن طريق اإلنترنت. POSالمباشر

بشريحة  ةمحفظة مرتبطعن طريق عمليات الدفع تتم 
ي الت المحفظة اإللكترونية تطبيقمن خالل الهاتف النقال 

مزودي خدمات الدفع اإللكتروني وبالتعاون مع  يوفرها
 .والمصارف شركات اإلتصالت

 تكون بالعملة المحلية )الدينار العراقي(. .األجنبيةتكون بعملة الدينار العراقي أو العمالت  2

 دينةالمسبق والبطاقات الدائنة والماستخدام بطاقات الدفع  3
 .والتي تكون مرتبطة بحساب مصرفي

م تعبئة المحفظة من خالل الوكالء المنتشرين في عمو  يتم
العراق والدفع مقابل تحويل النقود اإللكترونية في 

 المحفظة.

 
 الهيكل الفني لمزودي خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال 4-3

قي اإللكتروني عبر الهاتف النقال المرخصين من قبل البنك المركزي العرايقوم مزودي خدمات الدفع 
بالتعاون مع شركات اإلتصاالت في العراق بتقديم خدمات الدفع و  زين كاش(-)آسيا حوالة، محفظة العراق

تمام المعامالت والتحويالت المالية إلى ز  م عبر نهبائاإللكتروني عبر الهاتف النقال، حيث يتم ايصال الرسائل وا 
 آسيا سيل، زين العراق( )االت ــــــم واإلتصالــــــعة اإلـــــــــــــين من قبل هيئــــــــصاالت المرخـــــــــات اإلتصــــــــــــة شركــــــــــــشبك

جبه والتعليمات والضوابط الصادرة بمو  2014 لسنة( 3نظام خدمات الدفع االلكتروني لألموال رقم )على وفق 
  .البنك المركزي العراقي  من قبل 
ن تكون أجب ي M-Cardفي حالة إصدار  ،الهاتف النقال عبر اإللكتروني الدفع مزودي خدمات إلىبالنسبة 

 جميع انظمة الدفع عبر الهاتف النقال المرتبطة بنظام التشغيل المتبادل عبر الهاتف النقال كما يلي:
 دعم معايير حماية بطاقات Euro pay, MasterCard, Visa. 
 معايير حماية البيانات الخاصة بصناعة بطاقات الدفع إلىمتثال اإل PCI-DSS يير الحماية ومعا

 التشغيلية.
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  البنك المركزي  إلىحصائيات وا  تقديم بيانات عن المعامالت المشبوهة ومعلومات حول المعامالت
 العراقي عن طريق مشروع نظام البنية التحتية للدفع بالتجزئة.

 عبر الهاتف النقال من خاللها تنفيذ خدمة الدفع اإللكتروني يتمالشركات التى  5-3
تف ر الهاسيكون المشاركون في المقسم الوطني العراقي للدفع بالتجزئة ونظام التشغيل المتبادل للدفع عب

النقال خاضعين للترخيص و الحصول على إجازة من أجل العمل وفق أنظمة و تعليمات و قواعد مختلفة تم 
ع نظام خدمات الدف إلى ناداً إستوضعها من قبل البنك المركزي العراقي، وحالما يتم منحهم إجازة العمل 

 دخال التفاصيل الخاصة بمزودي خدمات الدفع اإللكترونيإسيتم  2014( لسنة 3اإللكتروني لألموال رقم )
حيث تم ترخيص عدد من الشركات للعمل بصفة مزود خدمة ووكالئهم في سجل لدى البنك المركزي العراقي، 

ومن هذه الشركات لدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال الدفع اإللكتروني باإلضافة إلى مزودي خدمات ا
 المرخصة:

  شركة محفظة العراقIraq Wallet. 
  سيا حوالةآشركةAsia Hawala. 

 هذه الشركات:قبل من مزايا الخدمات المقدمة من و 
  والحصول على الخدمة.اإللكترونية التسجيل مجاني لفتح المحفظة 
  التسجيل.السرعة، االمان والسهولة في 
  ستخدام".اإلالفعالية من حيث التكلفة "مبدأ إدفع حسب 
 لتسهيل  لمصارفوفروع ا البالدوكالء في عموم يتوفر ال حيث سهولة الوصول من قبل الزبائن

 المعامالت.
  وجد متطلبات حساب مصرفي. يتم تخصيص النقود اإللكترونية للزبائن وحسب قيمة االيداع بعد تال

 التسجيل.
 مد يل معتي وكأن إسترجاع قيمة النقود االلكترونية بالنقد التقليدي عند الحاجة عن طريق مراجعة باإلمكا

 لهذه الشركات.
 .توفر مركز خدمة الزبائن، حيث باإلمكان اإلتصال بهم لإلستفسار وحل المشاكل التي قد تحدث 
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 1/1/2017للفترة من  اإللكترونيةباستخدام المحافظ عبر الهاتف النقال  مدفوعاتحركات العدد مجموع  بلغ
الجدول . (158,723زين كاش )-العراق(، ومحفظة 200,994لمحفظة آسيا حوالة ) 31/7/2017ولغاية 

 .ين كاش مع المخطط التوضيحيز -لشركتي آسيا حوالة ومحفظة العراق الحركاتأدناه يوضح عدد 
 

 المدفوعات عبر الهاتف النقال حركات ( عدد1جدول )                       
 ين كاشز -محفظة العراق اسيا حوالة الشهر

 14,413 26,221 كانون الثاني
 15,075 37,317 شباط
 23,145 42,593 اذار

 21,889 19,250 نيسان
 25,804 32,786 آيار

 24,482 16,227 حزيران
 33,915 26,600 تموز

 158,723 200,994 المجموع
 

 مخطط توضيحي للمدفوعات عبر الهاتف النقال( 2شكل )
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َدْت من قبل البنك المركز محافظ لوحدود التحويالت لأنواع  6-3  :(3) يالعراقي اإللكترونية والتي ُأعُتم 
 ى تقديميتم االشتراك بهذه المحفظة من خالل الهاتف النقال مباشرة دون الحاجة إل المحفظة المؤقتة: .1

 ( دينار عراقي خالل1,000,000بحد أقصى ) التحويالت حدودويكون  لوجه،الزبون مستمسكاته وجهًا 
تيادية على أن يتم تعليقها إذا لم يستكمل الزبون إجراءات التسجيل الخاصة بالمحفظة االع مدة شهرين،

 الموثقة.
ه وجهًا بلخاصة يتم فتح هذه المحفظة للزبون بعد تقديم الوثائق ا المحفظة العتيادية الموثقة والفعالة: .2

يالت الرئيسيين أو الثانويين(، وتكون حدود التحو الوكالء )لوجه والتحقق من هوية المشترك عن طريق 
( مليون دينار 20الحد األعلى الستيعاب المحفظة )و عراقي شهريًا،  ( ماليين دينار5كحد أقصى )

 ( مليون دينار عراقي2لجميع المحافظ ) (Cash outللسحب من المحفظة ) يكون الحد األعلى عراقي.
 يوميًا.

ساب حيتم فتح هذه المحفظة للتجار، المؤسسات األهلية والحكومية الذين لديهم  المحفظة الممتازة: .3
 (،KYCالل المصرف إلجراءات )إعرف زبونك مصرفي بحيث يكون صاحب المحفظة خاضعًا من خ

 وتتضمن الوثائق للجهات اآلتية:
عراقي شهريًا وتقدم  ( مليار دينار10المؤسسات الحكومية: تكون حدود التحويالت كحد أقصى ) .أ

 بالمدير العام أو من يخوله وهي: الوثائق الخاصة
 .أمر اداري بتعيين المدير العام 
 .كتاب تخويل من المدير العام بفتح المحفظة للمخول 
 لمدنية أوالبطاقة الوطنية الموحدة للمدير العام أو من يخوله.هوية األحوال ا 

عراقي  ( مليارات دينار5: تكون حدود التحويالت كحد اقصى )المؤسسات الخاصة )الشركات( .ب
 شهريًا، وتقدم الوثائق الخاصة بالمدير المفوض أومن يخوله وهي:

 .عقد تأسيس الشركة 
 .محضر إجتماع الهيئة العامة 
  المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة للمدير العام أو من يخوله.هويةاألحوال 
 .االسم التجاري للشركة 

عراقي شهريًا، وتقدم الوثائق  ( مليون دينار500لتجار تكون حدود التحويالت كحد اقصى )ا .ت
 الخاصة بالتاجر وهي:
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 .هوية غرفة التجارة أو عقد اإليجار لمقر العمل 
  البطاقة الوطنية الموحدة للتاجر.هوية األحوال المدنية أو 

ن يعرض حدود لمحفظة الوكالء بعد أ ال :محفظة الوكالء الخاصة بالوكالء الرئيسيين والثانويين  .4
 مزود خدمة الدفع على البنك المركزي القواعد التي اعتمدت لهذه المحافظ للموافقة عليها.

 حماية أموال وبيانات الزبائن 7-3
 ى نظامالبنك المركزي العراقي الضوابط والتعليمات التي تخص حماية بيانات الزبائن باإلضافة إل أصدر

 :(13،) يلي( وكما 2014( لسنة )3خدمات الدفع اإللكتروني لألموال رقم )
جور يحتفظ بحساب تسوية في البنك المركزي العراقي لتسوية المعامالت واأل أكثرالتعاقد مع مصرف أو  .1

ة مع ضمان االحتفاظ بأموال كافية في حساب التسوي RTGSمن خالل نظام التسوية اإلجمالية اآلنية 
 ركزي. لتمكين التسوية الفورية وتوفير أية مبالغ نقدية إضافية أو ضمانات يمكن أن يطلبها البنك الم

ب أن تكون هناك ضمانات مالية متاحة للتنفيذ الفوري لتسوية االلتزامات في نظام التسوية يتوج .2
، في حالة كون مزود الخدمة مصرفًا يجب توافر األموال في حساب نظام RTGSاإلجمالية اآلنية 

 .تسوية للمشارك إذا لم يكن مصرفاً التسوية اإلجمالية اآلنية أو لدى المصرف الماسك لحسابات ال
ر قابلة هي تسويات قطعية وغي RTGSُتعد  التسويات التي تتم باستخدام نظام التسوية اإلجمالية اآلنية  .3

 RTGS يةي نظام التسوية اإلجمالية اآلنلإللغاء، وال يمكن إرجاع مبالغ المعامالت التي تمت تسويتها ف
 إال في حال صدور قرار قضائي بات من المحكمة المختصة.

يذ خدمة الدفع أن يحتفظ بالمبالغ المتحصلة من أو لصالح مستخدم هذه الخدمة لتنف يتوجب على مزود .4
 عملية الدفع في حساب مفتوح لدى أحد المصارف المجازة من قبل البنك.

ن عيقوم مزود خدمة الدفع بإيداع أموال الزبائن في حساب في مصرف أو أكثر ويكون حسابًا منفصاًل  .5
ية جميع أموال الزبائن مع ضمان أن يكون رصيد الحساب المصرفي حساب مزود الخدمة لضمان حما

ن يساوي أو يفوق مجموع جميع أموال الزبائن، وعلى مزودي خدمة الدفع ضمان استخدام أموال الزبائ
 .المودعة في تحويالت المدفوعات للغرض ذاته فقط وحمايتها من فشل مزودي خدمة الدفع أو وكالئهم

األموال التفصيلي يوضح كل السيناريوهات التي ينوي اعتمادها ألي نوع من تقديم مخطط سير  .6
 .عليها التحويالت لغرض مصادقة البنك المركزي 

على مزود خدمة الدفع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سرية البيانات وعدم اإلفشاء عن تلك  .7
إال بموجب الحاالت المحددة بالقانون  المعلومات من قبل البنك المركزي أومزود خدمة الدفع ألي جهة
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وتوفير الوصول إلى النظام فقط لموظفيها والوكالء والمتعاقدين الثانويين إما الذين لديهم الصالحيات 
 للولوج إلى النظام أو الذين يعملون بصورة مشروعة في تشغيل أنظمة الدفع. 

 إنهاء مدة الترخيص. يلتزم مزود خدمة الدفع بالحفاظ على سرية البيانات حتى بعد .8
فق و على اجهزة تشفير، عمل نسخ احتياطية باإلضافة إلى المراقبة المستمرة  ،إستخدام الجدار الناري  .9

 .PCI-DSSلمعايير العالمية ا
صورة تحل جميع النزاعات بين مزودي خدمات الدفع وفقًا لنظام حل النزاعات المعتمد من قبلهم إما ب .10

ع فدت جميإلى المحاكم العراقية، ويمكن اللجوء إلى البنك المركزي إذا ما استنودية أو عن طريق اللجوء 
 الطرق إذا ثبت أن النزاع ناشىء عن نظام الدفع بالتجزئة حصرًا.

 (3)دور البنك المركزي العراقي في اإلشراف والرقابة  8-3
  الحاجة لذلك. يحق للبنك المركزي النفاذ إلى نظام مزودي خدمة الدفع اإللكتروني كلما اقتضت 
  للبنك المركزي العراقي الحق بإجراء عمليات التفتيش الميداني إلى مكاتب مزودي خدمات الدفع

   ووكالئهم الرئيسيين والثانويين للتحقق من الحسابات والدفاتر والوثائق والسجالت األخرى.  
 نتصدر ع توجيهات وغيرهاااللتزام بأية تعليمات أو ضوابط أو  خدمة دفع مزود أو دفع نظام أي على 

 تلك كذل في بما الدفع، بخدمات الخاصة والسليمة اآلمنة العراقي تتعلق بتوفير الظروف المركزي  البنك
 على والحفاظ العراقي المركزي  البنك قبل من األنظمة هذه مثل على الرقابة تسهيل إلى تهدف التي
 الزبائن.  أموال

 Mobile Payment Techniquesالدفع عن طريق الهاتف النقال  تقنياتامثلة حول  9-3
د من شركات ثل جوجل وعداإلئتمان، وكذلك شركات اإلنترنت مإن المؤسسات المالية وشركات بطاقات 

دوية زة اليل مشغلي الشبكات المتنقلة والبنية التحتية لإلتصاالت الرئيسية واألجهاإلتصاالت النقالة، مث
 ها:وطورت تقنياتها، من إريكسون وبالك بيري قد نفذت حلول الدفع بواسطة الهاتف النقال مثل شركات

 USSD (SMS/USSD-based Transactional Payments) أو SMS مدفوعات المعامالت عن طريق .1
ثمن  واحدة من األساليب األكثر شعبية إلستخدام الهواتف النقالة في دفع هي حالياً  SMSالمدفوعات عبر 

 راء ــــــد من الخبــــــــــــــــــــتقد العدير ويعــــــــص آخــــــــــــــشخ إلىص ـــــــــع من شخـــــــــــــات، أو حتى للدفــــــــــــلع أو الخدمـــــــــــــــــــالس
 مع النقال هو الهاتففي هذه التقنية مستخدم ما يحتاجه الأن كل ف SMSالمدفوعات عبر ساطة انه نظرا لب

، يرسل المستهلك طلب الدفع عن طريق رسالة نصية SMSفي النموذج السائد لمدفوعات  .SMS خدمات
فاتورة  ويتم إستخدام أو فرض قسط األجور علىللخدمة المطلوبة، الرمز القصير  إلى USSDأو  SMSقصيرة 

  ر المعنيـــــــــاجإبالغ الت مــــــــــــــت الخاصة بهم. يتــــــــعلى اإلنترن اإللكترونية أو قائمة أجور الهاتف أو على المحفظة
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نوان على إعطاء إ ةـــــــــــــدون الحاجل البضاعة ـــــالدفع، ويمكن بعد ذلك إطالق المبالغ المدفوعة مقاب عملية بنجاح
  لوسائط.ل متعددة الرسائ، فإن هذه السلع هي معظمها رقمية مع رد التاجر بإستخدام خدمة ااديـــــــــليم المــــــــــالتس

مكن التي ي Barcodesويمكن لخدمة الرسائل المتعددة الوسائط أيضًا أن تقدم خدمة الرموز القابلة للقراءة 
 (12) لعالسشراء دور السينما أو  إلى دخولكتذكرة للالخدمة ه وتستخدم هذ ها لتأكيد الدفع عن طريق التاجرفحص
 (Direct Operator Billing) النقالة المباشرة الفواتيرنظام  .2

لى سبيل عخدمة. الفواتير اإللكترونية المباشرة من قبل الشركة لتقديم السلعة أو ال إلىتشير الفواتير المباشرة 
وللتيسير  خالل العام الماضي. وانطالًقا من هذه القاعدة Androidشهدت المنطقة نمًوا كبيًرا في نظام المثال، 

 في شراء التطبيقات واأللعاب والمحتوى الرقمي بشكل عام على أجهزتهم، تم تطبيق Androidعلى مستخدمي 
ر لموفة لمباشر قيا. ويعمل نظام "الفوترة افريانظام الفوترة المباشرة للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ال للدفع مقابل المحتوى الرقمي على الجو ل خدمة مشغخدمة الجو ال" على السماح للمستخدمين بتحديد 
Google Play  شركة  وتعدال. الجو حسابات  إلىوذلك من خالل إصدار فواتير المشترياتEtisalat  أول

 .(14) فريقيا يعتمد هذه الميزةاط وشمال وساألال في منطقة الشرق جو ر خدمة موف
 (Wireless Application Protocol)دفع على شبكة األنترنت ال .3

( على WAPتعني ببساطة إستخدام بروتوكول التطبيقات الالسلكية ) WAPالمدفوعات بواسطة تقنية 
 PayPal ،Walletتصال باإلنترنت ثم باستخدام طريقة الدفع عبر اإلنترنت مثل لإلالهاتف النقال الخاص بك 

Google  أوYahoo Wallet  أو ببساطة إدخال تفاصيل بطاقة االئتمان الخاصة بك في مربع المبلغ على
دفع ب ينسمح للمستخدمت شركات الدفع عبر الهاتف النقالبعض  موقع أو صفحة الشركة المراد دفع الفاتورة فيها.

تقنية بالخاصة بهم كما هو الحال مع المدفوعات  النقالمباشرة من فاتورة الهاتف  WAP بتقنية ثمن المدفوعات
SMS يب يستخدم المستهلك صفحات الو و  وهذه الحالة تتطلب التكامل مع مشغل شبكة الهاتف النقال. القياسية

 WAP تقنية ستخدمت والتي إلجراء عملية الدفع الالنقأو تطبيقات إضافية يتم تحميلها وتثبيتها على الهاتف 
 :(14) من مزايا هذه التقنيةو أساسية. تكنولوجيا ك

 أو  متجرال إلىعلى شبكة اإلنترنت يمكن أن يؤدي  عبر الهاتف النقال دفعإن الالمبيعات حيث  متابعة
جعلها ضمن ، ويمكن URLالمستهلك. هذه الصفحات لها عنوان  بها رغبيمن السلع قد  غيره إلى

رسالها  مما يجعل من السهل إعادة زيارةالصفحات المفضلة   .ناآلخري إلىالصفحة أو المشاركة بها وا 
  عن سرعة تنفيذ الدفعات.رضا العمالء إرتفاع نسبة 
  مجموعة مألوفة من صفحات الدفع عبر اإلنترنتلسهولة االستخدام. 
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 (Near Field Communicationتقنية التواصل قريب المدى ) .4

، حديث" في عصر التكنولوجيا الذي يهيمن على عالمنا الإلكترونية "محفظة نقود إلىيتحول  النقالالهاتف 
عامالت لتمثل حقبة جديدة في كيفية القيام بإنجاز م NFC الهاتف النقال بإستخدامبرزت تقنية الدفع عبر  حيث

 هذه حتسم فأحدثت هذه التقنية نقلة هائلة في طريقة الدفع. ،الدفع في الدول الغربية والعربية على حد سواء
 NFCل بين يث يتم التواصستالم المعلومات السلكيًا. حوا  التقنية للهواتف الذكية المدعومة بهذه الخاصية إرسال 

ية الراديو  اتترددال عبر POSالمتوفرة في نقاط البيع المباشر  NFCالهواتف النقالة مع بعضها البعض ومع 
مالمسة  إلىسم دون الحاجة 10بحدود  POSوهذه التقنية تتطلب وضع الهاتف النقال بالقرب من جهاز 

 .POS (13)الهاتف النقال بجهاز 
 العربيةالبلدان  اإللكترونية في العراق وبعضالمحافظ  .5
  زين كاش  -محفظة العراقZain Cash – Iraq Wallet 

 2014توفر شركة محفظة العراق خدمة زين كاش للدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال، تأسست عام 
بالتعاون مع شركة زين العراق لإلتصاالت وبأشراف من البنك المركزي العراقي. خدمة زين كاش هي حساب 

االموال  تحويللكترونية للقيام بمالي الكتروني يوفر للمشترك امكانية تحويل االموال النقدية )الكاش( الى اموال ا
الت وتعبئة رصيد خطوط الدفع المسبق ودفع فواتير خطوط الدفع االجل وسحب وايداع االموال. كل هذه التحوي

 لخدمةالنقال، سواء كان هاتف ذكي او عادي ومن خالل أقرب مركز معتمد ل الهاتفيمكن القيام بها مباشرة من 
 المنتشرين في عموم البالد.

  محفظة آسيا حوالةAsia Hawala 
ي نقال فمحفظة الكترونية مرخصة من البنك المركزي العراقي لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف ال

وبالتعاون مع شركة آسيا سيل لإلتصاالت وبإشراف  2014، تأسست سنة داخل العراق واي مكاناي وقت 
مجموعة من الخدمات المختلفة للمشتركين لكي تتناسب مع جميع . تقدم آسياحوالة البنك المركزي العراق

 واتيرالمتطلبات اليومية حيث تتيح للمشترك القيام بتحويل االموال وتعبئة رصيد خطوط الدفع المسبق ودفع ف
في  وسحب وايداع االموال من خالل المراكز المعتمدة والتسوق اإللكتروني خطوط الدفع االجل وحجز التذاكر

 اق.العر 
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  محفظة إتصالتEtisalat Wallet  

 ودفع فواتيرقدمت شركة اتصاالت االماراتية خدمات )محفظة إتصاالت( حيث تتيح القيام بعمليات الشراء 
 Etisalatرصيد حساب موبايل اتصاالت وغيرها الكثير عبر تطبيق بسيط ) وا عادة تعبئةالماء والكهرباء 

Wallet ولن تحتاج لحمل النقود معك أينما ذهبت، فهاتفك وسريعة وآمنة(، وهي خدمة سهلة االستخدام ،
أرقام، كما أن كل عملية محمية من قبل  6-4سيصبح اآلن هو محفظتك، وهي محمية برمز سري مكون من 

حفظة م الذي يمكن استخدامه لمرة واحدة فقط. ومن خدمات OTPالبنك الخاص بك عبر الرمز السري 
دفع الفواتير لك ولآلخرين، إعادة تعبئة الرصيد لك ولآلخرين، الحصول على المكافآت، استبدال نقاط اتصاالت )

المكافآت، االطالع على رصيد نقاط مكافآت اتصاالت، دفع رسوم المواقف، تحويل الرصيد الدولي إلى أكثر 
ت حول انخفاض الرصيد لعمالء الخدمة المدفوعة دولة، استالم إشعارات عن الفواتير الجديدة، اشعارا 100من 

 .(18) "(مقدمًا "واصل
 خدمة سداد  

ع والدف سداد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( لتكون بذلك مزود خدمة تقديم الفواتير تم تأسيس
دم لمستخاالمحلية األولى، وتهدف الخدمة الى تسهيل وتبسيط عمليات الدفع والسداد التي يقوم بها  اإللكترونية

ميع جالنهائي عن طريق جميع قنوات البنوك في المملكة العربية السعودية. حيث تطمح الخدمة بأن تقوم بربط 
 آلتياتوفر  جديدة والتيخدمة سداد  حساب سداد هي .(16) القريبالبنوك والمفوترين في المملكة في المستقبل 

(17): 
 ساب للشراء عبر اإلنترنت.حخيار دفع الكتروني آمن، وال يعتمد على البطاقات، ومتاح للعمالء 

  تعد الخدمة هي الخطوة األولى في وضع حجر األساس نحو رقمنة خيارات الدفع التقليدية، وتمكين
 السعودية.المدفوعات عبر اإلنترنت في المملكة العربية 

  لتجار ساب )للمستهلكين( بإتمام عمليات الشراء مباشرًة من بائعي التجزئة أو احتسمح الخدمة لعمالء
 عبر اإلنترنت باستخدام خيار "الدفع من سداد"؛ وهو النظام الذي يسهل عملية الخصم المباشر من

 الحساب المصرفي للمستهلك، والُمخصص لمعامالت التجارة اإللكترونية. 
  للحساباتو/ أو اإلضافة  كاٍف قبل الخصم من والتفويض بشكلتضمن الخدمة تطبيق إجراءات التحقق 
 االنتفاع بالخدمة من أجل عملية شراء واحدة عبر االنترنت. يمكن 
 ترونية اإللك يقوم المستهلكون باالنتفاع بهذه الخدمة إلتمام عمليات الشراء مباشرًة على المواقع التجارية

 حساب سداد الخاصة بهم. باستخدام
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  محفظة بنك مصرBM WALLET  

موال تتيح هذه الخدمة استخدام الهاتف المحمول في إيداع األموال في حساب المحفظة وسحبها، وتحويل األ
من حساب محفظة هاتف محمول الي حساب محفظة هاتف محمول آخر، واستخدام خدمات مدفوعات فورى 

ت تحويالالفواتير، الشحن، التبرعات،  دفع التذاكر"، باإلضافة الى استقبال المن خالل محفظة بنك مصر " دفع 
الخارجية ودفع قيمة المشتريات من أي تاجر لديه محفظة بنك مصر، ويمكن شحن محفظة الهاتف المحمول 

       كللعمالء البنك عن طريق إحدى بطاقات بنك مصر " االئتمانية، الخصم المباشر، المدفوعة مقدما " هذا و 
ة بنكي ما يحتاجه العميل هو رقم الموبايل والبطاقة الشخصية، بدون الضرورة أن يكون لديه حسابات أو بطاقات

ليصبح مستخدم محفظة بنك مصر وذلك من خالل تحميل تطبيق محفظة بنك مصر مجاًنا ويمكن تحميل 
 App storeأو متجر آب ستور  Androidلمستخدمي   google Playالتطبيق من متجر جوجل بالى  

 .(15)، وتسجيل حساب محفظة في أقرب فرع بنك مصر ثم يتم شحن المحفظةAppleلمستخدمي 
 

 الفصل الرابع
 
 اإلطار القانوني لنظام الدفع اإللكتروني 1-4

اإلطار القانوني هو بمثابة مكتبة قانونية تتضمن النصوص األساسية ذات الصلة بإصدار وتنظيم 
دة على لمستفيومراقبة العمل وبالتالي فإن هذا الباب يشكل إطارًا للبنك المركزي العراقي وجميع األطراف اوتسيير 

 حد سواء للتعرف على النصوص المؤطرة لمجال عملهم.
ات ليقانونية وآة والالجانب القانوني إلدارة أنظمة "الدفع االلكتروني" له أهمية بالغة في بناء وتهيئة البيئة التشريعي

ة لماليالتعامل مع تحديات "وسائل الدفع االلكترونية"، ويعتبر أهم ضمانة لنجاح هذا التوجه في التعامالت ا
          ية كترونوتحصيل الرسوم، وألن هناك ترابط بين الوسائل التقنية والمفاهيم القانونية للمعامالت المالية االل

فع ، تم إصدار نظام خدمات الد(4)قوق والتزامات المتعاملينوما يترتب عليها من مواد ولوائح تحافظ على ح
انونية ( ليتمكن مزودي خدمات الدفع االلكتروني من العمل في بيئة ق2014( لسنة )3االلكتروني لألموال رقم )

 سليمة، وقد تناول النظام ثالثة عشر فصاًل غطى من خاللها كافة التشريعات والقوانين الخاصة بنشاطات
وا ن وجدلدفع االلكتروني وترخيص مزاولة الخدمة واإللتزامات المنوطة بمزودي خدمات الدفع ووكالئهم إخدمات ا

 وحقوق الزبون وغيرها من الفقرات.إضافة إلى اإلشراف والرقابة والسجالت وكل مايتعلق بالتسوية 
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ود لكن التطور األبرز في هذا المجال هو تطور خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال بغض النظر عن مكان وج

حويل تحساب الجهة المستلمة لألموال، حيث أصبح العميل يتمتع بتنفيذ الجزء األكبر من عملياته المالية من 
ات هذا أصبح من الضروري تحديد إلتزامأموال أو دفع فواتير الخدمات أو التسوق بواسطة الهاتف النقال. ل

يث لمزودي خدمات الدفع اإللكتروني عن طريق الهاتف النقال في نظام خدمات الدفع االلكتروني لألموال، ح
فع يتم حاليًا إصدار قانون المدفوعات الوطني ليوفر الغطاء القانوني والتشغيلي وتنظيم سير عمليات الد

 لغرض وضع الستراتيجيات لتطوير نظمء مجلس المدفوعات الوطني العراقي اإللكتروني، باإلضافة إلى إنشا
 مة فيالدفع والتسوية ومتابعة تنفيذها واالرتقاء بأفضل الممارسات الدولية وضمان سالمة وكفاءة تلك األنظ

 االسواق المالية ووضع البنى التحتية لذلك.
 اتف النقالالتحديات الفنية والقانونية للدفع اإللكتروني عبر اله 2-4

رورة ضاثبتت التجارب المختلفة إن سهولة تقديم الخدمات المصرفية المختلفة يقابلها من الطرف اآلخر 
 كثافة و عدد  وجود آليات متطورة ومتمرسة لمتابعة هذه الخدمات واإلشراف عليها. وما يزيد األمر تعقيدًا هو زيادة

ي تي ينبغالخدمات المقدمة من جهة والضوابط والشروط العالمية الاألنظمة المتالحقة الواجب إدماجها وبالتالي 
 التوافق معها من جهة أخرى.

كافة  ية فيإن التحديات التي تواجه البنوك المركزية تتطلب منها المواكبة للقيام بمسؤولياتها وأدوارها األساس
ة ات في محاور اإلشراف والرقابالتطورات المتالحقة التي شهدتها وتشهدها نظم الدفع. تتركز هذه التحدي

شروط ائح واليستوجب توفير المتطلبات التشريعية والقانونية واللو  اإلشراف والرقابةوالسياسات النقدية. فمحور 
تي تتضمن ات الالالزمة، باإلضافة إلى األطر اإلشرافية واإلجرائية والفنية والتأمينية والمعايير القياسية واألدو 

مختلف يق الة والترابط والتوافق بين النظم المختلفة. كذلك يجب إفساح المجال للتعاون والتنسسالمة تقديم الخدم
لتحول فيستوجب اإلنتباه إلى تأثير ا السياسات النقديةمع الجهات األخرى خاصة الرقابية منها. أما محور 

تها، ونظمها وأدواتها وقنواالتدريجي للمجتمع من مجتمع نقدي إلى النقدي في ظل تطورات التقنية المصرفية 
ود وبالتالي تأثر حصة السوق من النقد الحقيقي التقليدي. وعليه فال بد من الدراسة والبحث في أثر النق

حديات . وتتمثل الت(9) التزويراإللكترونية على السياسة النقدية وكذلك على عمليات اإلصدار والتوزيع وعدم 
 بـاآلتي:
  المصرفية وانحسار الثقة بالمصارف.ضعف الثقافة اإللكترونية و 
  الخدمات.ارتفاع التكاليف في تقديم 
 .االعتماد على النقد أو الصكوك في إجراء المعامالت المالية 
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  على  التحويالت واالعتمادعدم امتالك المصارف الحكومية ألنظمة داخلية شاملة وشبكات الربط الجراء

 العمل اليدوي.
  ني إللكترو بأهمية التحويالت اإللكترونية وانعدام الرغبة في التوجه نحو الدفع اعدم وجود الوعي الكامل

 بداًل من طرق الدفع التقليدية اليدوية.
 .إصدار المعايير القياسية لضمان التوافقية والترابط خاصة بين منظومة نظم الدفع القومية 
 .ضمان حماية األموال والمستهلك 
 كمال التحليل اإلحصائي واإلقتصادي. المتابعة والتقييم من خالل جمع  البيانات وا 
 .ضمان وجود الكادر المؤهل خاصة في مجال التقنية المصرفية ونظم الدفع 
  ضرورة وضع إطار عام للتنسيق والتعامل مع الجهات الرقابية األخرى في ظل تنامي تقديم خدمات

 مصرفية بواسطة جهات خارج القطاع المصرفي المعهود.
  ليات البنك المركزي لزيادة الشمول المالي.تنامي مسؤو 
 ( الحالي والضوابط والتعليمات 2014( لسنة )3نظام الدفع اإللكتروني لألموال المرقم بالعدد )لصادرة ا

 بموجبه اليغطي أو اليوفر الغطاء القانوني والتشغيلي ألنظمة الدفع في العراق. 
  المدفوعات.ربط وتكامل األنظمة المصرفية مع أنظمة 

 نية والقانونية لمواجهة التحدياتالحلول الف 3-4
ية، مواكبة التطورات بإصدار الضوابط والشروط الالزمة المرتبطة باإلشراف، المخاطر وخاصة التشغيل .1

 السيولة، والسياسات النقدية والعمل على تحديث اللوائح اإلشرافية بصورة دورية مناسبة.
نشاء مجلس المدفوعات الوطني العراقي إصدار قانون المدفوعات الوطني ) .2 الذي و قيد اإلنجاز حاليًا( وا 

 .ومتابعة تنفيذها انظمة الدفع اإللكترونيتطوير استراتيجية  بوضعيقوم 
مل يقوم مزودي خدمات الدفع اإللكتروني بنشر الثقافة اإللكترونية من خالل التسويق وعقد ورش الع .3

افة ني وثقنونية واألمنية للدفع اإللكتروني بسبب ضعف الوعي التقوالندوات لتوضيح الجوانب الفنية والقا
 الدفع اإللكتروني في العراق.

( لضمان الدقة والسرعة 2018تم إعداد خطة لربط جميع المصارف الحكومية واألهلية بنهاية عام ) .4
 والسهولة في التعامالت المصرفية.
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 الخامسالفصل 
 

 اتاإلستنتاج 1-5
في  األساس إلدخال ونمو الخدمات المصرفية الحديثة المصارف يضعالتنفيذ الناجح ألنظمة الدفع بين 

ائن للزب لكترونياإلالبنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة ستهيئ المنصة الوطنية لخدمات الدفع  ، إذ إنالعراق
ية إلقتصادمن اجل توجيه التنمية ا لكترونيلى الدفع االإتتم قيادة التحول من استخدام النقد  والمشاريع وبذلك
 .بالشكل الصحيح

وات هم أدإن تطوير نظام الدفع بالتجزئة له إهمية كبيرة في التنمية الوطنية للقطاع المصرفي العراقي حيث ستس
 الدفع بالتجزئة في تسهيل التعامالت بين االشخاص من مواطنين ووافدين فضاًل عن تنشيط السوق المحلية

زبائن ضافة إلى خلق جو من التنافس بين المصارف في تقديم خدمات جديدة لجذب الباإليل التعامل بالنقد وتقل
 يجاب على الصناعة المصرفية عمومًا.باإلمما ينعكس 

ابات إن الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال يعزز الشمول المالي إذ إنه يتيح للزبائن الذي اليملكون حس
د أكثر كفاءة من الدفع بالنقو  وهومصرفية الحصول على الخدمات اإللكترونية المصرفية في عموم البالد، 

 فوائد كثيرة منها: ولهالتقليدية 
 نجاز المعامالتوسرعة إ مان وسهولة اإلستخداماأل. 
  ع التوزيو تكلفتها أقل بكثير من كلفة النقود والصكوك التقليدية التي تحتاج إلى السك والطباعة والنقل

 والحفظ والقيد واإلتالف بعد أن تبلى لكثرة اإلستخدام.
 .تخفض تكلفة المعاملة الواحدة 

 التوصيات 2-5
 لكترونيالتي تنظم عمل مزودي خدمات الدفع اإلالصادرة الضوابط والتعليمات و واللوائح تحديث القوانين  .1

 .اليةلتغطي كافة الفعاليات والخدمات المقدمة وبالتالي توفير الغطاء القانوني لكافة العمليات الم
في وخاصة  واإلتصاالت تقنية المعلوماتبما يخص تطوير البنى التحتية حث المصارف على  .2

المصارف  أغلبحيث إن  الحديثة نظمة المصرفيةواأل استخدام التقنياتمن خالل الحكومية  المصارف
 الحكومية التمتلك نظام مصرفي شامل يدير عملياتها المالية.

ات ومزودي خدم المصارف والتي تقع على عاتق والتوعية بالخدمات المصرفية نشر الثقافة اإللكترونية .3
 الدفع اإللكتروني.
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اإللكتروني عبر الهاتف النقال من خالل تقليل األجور بين مزودي خدمات الدفع روح التنافس بث  .4

وني الخدمات المقدمة من قبلهم للمساهمة في انتشار خدمات الدفع اإللكتر  عن المستقطعة من الزبائن
 المواطنين. قبل من استخدام المحفظة اإللكترونية النقال وتشجيععبر الهاتف 

لة يد المستحقات المالية والجباية في دوائر الدو استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف النقال في تسد .5
ء، ، الماوبالتحديد الخدمية منها التي تكون على إتصال مباشر بالمواطن مثل دائرة )الجوازات، الكهرباء

 المرور، الجنسية واألحوال المدنية(
بيانات وقواعد ال في شبكات الهواتف النقالة اإلختراقمن ة أمن المعلومات والحماي ورفع إجراءاتتحديث  .6

 والخوادم.
 .تقوية نطاقات تغطية شبكات الهواتف النقالة لضمان إجراء العمليات المالية دون إنقطاع .7
تفعيل وسائل الدفع بدون لمس التي يمكن إستخدامها عبر البطاقات والملصقات والهواتف الذكية  .8

 .واإلكسسوارات الملبوسة
سهم بإزدهار عمليات البيع والشراء توالتي  E-Commerce Gateاإللكترونية التجارة بوابة  تفعيل دور .9

 .عبر اإلنترنت
 المصادر  3-5    

 .2014( لسنة 3نظام خدمات الدفع االلكتروني لالموال رقم ) .1
 ."RPSI، "قواعد نظام مشروع 2015البنك المركزي العراقي،  .2
 المركزي العراقي.ضوابط الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال والصادر عن البنك  .3
الدفع عن طريق ، البنك المركزي العراقي، دائرة المدفوعات، عرض تقديمي حول" 2015حسن محمد جواد،  أشرف .4

 .2015، الهاتف النقال"
جلة معاقدية" كاظم، "النقود اإللكترونية ودورها في الوفاء باإللتزامات الت د. نعيمالجبوري،  د. عالءالعقابي،  د. باسم .5

 ل البيت )ع( العدد السادس.جامعة اه
 .لحكومي"الفلسطينية "نظام الدفع اإللكتروني ا وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت ةار وز  ،للمعلوماتية العامة االدارة .6
 Consumers and mobile financial services report marchمجلس محافظي نظام االحتياطي الفيدرالي"  .7

 واشنطن. "2015
 ".مصرفي في تسويق الخدمات المصرفية، "دور الهاتف ال2015حسين ،مهند عبد الحفيظ  .8
قواعد ، "نظم الدفع عبر الهاتف المحمول، األبعاد والأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .9

 المطلوبة".
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التصدي لها" مخبر الحوكمة  الباحث حفوظة األمير عبد القادر الباحث غرداين حسام، "الجريمة االلكترونية و آليات .10
كتاب أعمال ملتقى آليات مكافحة الجرائم اإللكترونية في   تلمسان  العمومية واالقتصاد االجتماعي جامعة أبو بكر بلقايد

 .(83، ص2017مارس  29المنعقد في الجزائري العاصمة يوم  التشريع الجزائري 
نية في لكترو فاطمة الزهرة خبازي، "جرائم الدفع االلكتروني وسبل مكافحتها"، كتاب أعمال ملتقى آليات مكافحة الجرائم اإل .11

 .23، ص 2017اذار 29ري المنعقد في الجزائري العاصمة التشريع الجزائ
 SMS-USSD :payment-mobile-ussd-http://mobilepaymentmagazine.com/smsرابط حول  .12
NFC      -http://www.etdtag.com/caseرابط حول تقنية  .13

-9%82%D8%A9studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D
-D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9%
-D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%
-D8%B9%D8%A8%D8%B1%

nfc.html-D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9% 
of-types-http://www.mobiletransaction.org/different-رابط حول تقنيات الدفع عبر الهاتف النقال  .14

/payments-mobile 
Wallet-http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-موقع محفظة بنك مصر  .15

phone.aspx  
https://www.mobily.com.sa/portalu/wps/portal/personal/products/added-خدمة سداد رابط حول   .16

/services/sadad-services/credit  
  /SABB account-http://www.sabb.com/ar/sadadالبنك السعودي البريطاني  .17

  jsphttp://www.etisalat.ae/nrd/ar/personal/mobile/etisalat_wallet.محفظة اتصاالت   .18

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://mobilepaymentmagazine.com/sms-ussd-mobile-payment
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.etdtag.com/case-studies/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-nfc.html
http://www.mobiletransaction.org/different-types-of-mobile-payments/
http://www.mobiletransaction.org/different-types-of-mobile-payments/
http://www.mobiletransaction.org/different-types-of-mobile-payments/
http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-Wallet-phone.aspx
http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-Wallet-phone.aspx
http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/BM-Wallet-phone.aspx
https://www.mobily.com.sa/portalu/wps/portal/personal/products/added-services/credit-services/sadad/
https://www.mobily.com.sa/portalu/wps/portal/personal/products/added-services/credit-services/sadad/
https://www.mobily.com.sa/portalu/wps/portal/personal/products/added-services/credit-services/sadad/
http://www.sabb.com/ar/sadad-account/
http://www.etisalat.ae/nrd/ar/personal/mobile/etisalat_wallet.jsp
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 مواجهة االزمة االقتصادية وتطوير االقتصاد العراقي والقطاع المصرفي  دور البنك المركزي العراقي في

        المستشار : وليد عيدي عبد النبي / البنك المركزي العراقي  

يستتتتتتتتتت    56(  تتتتتتتتتتب كتتتتتتتتتو  ب اي  تتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتت   كتتتتتتتتت  3) أحكتتتتتتتتتو  اي تتتتتتتتتور استتتتتتتتتا ورا  ي تتتتتتتتتو   ر  تتتتتتتتتت     
 اي حو ظتتتتتتتتت   ايب ويتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتل اي  تتتتتتتتت   فتتتتتتتتتا احليتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتال ا   تتتتتتتتت  ايل تتتتتتتتتو  اي تتتتتتتتتوي     وي تتتتتتتتت   2004

 يف  ا ع.ا كاصور اي  اك   احلي  اي  وهي   اي  اك  يا  ي  فا س   ص ف ايري و  

 -كبيرتين: صدمتين  2014االقتصاد العراقي في منتصف عام  هواج

: هتتتتتتتت  ه تتتتتتتت ى أستتتتتتتت و  ايتتتتتتتت خف ايتتتتتتتتا  ستتتتتتتتا يو   يتتتتتتتت   ستتتتتتتت  ك  حيتتتتتتتت  ا  خ تتتتتتتت  أستتتتتتتت و   ك ابتتتتتتتت  األولىىىىىىىى 
 كتتتتتتتتر أثتتتتتتتت  ييتتتتتتتت  كثيتتتتتتتت ا   فتتتتتتتتا  يتتتتتتتت ارا  اي  ا  تتتتتتتت   *.2013%   تتتتتتتتو كو تتتتتتتت   فيتتتتتتتت   تتتتتتتت    ويتتتتتتتت   تتتتتتتتو  70

 ي تتتتتتتتت  ي ا تتتتتتتتتر ب تتتتتتتتتكل ك يتتتتتتتتت   تتتتتتتتترا  اكاصتتتتتتتتتور  ظتتتتتتتتت ا  ياتتتتتتتتت ب ا كاصتتتتتتتتتور اي  اكتتتتتتتتت  هتتتتتتتتت   ا احوريتتتتتتتتت  اي و تتتتتتتتت  
 تتتتتتتتتوب ر   ايل و تتتتتتتتتو  ا  تتتتتتتتت    وصتتتتتتتتت   اي  ا  تتتتتتتتت   يتتتتتتتتتيي اتتتتتتتتت  ي   يتتتتتتتتت ارا   فتتتتتتتتتا اصتتتتتتتتتري  ايتتتتتتتتت خف  تتتتتتتتت  

اا تتتتتتتتتو    ستتتتتتتتتوه   ايل تتتتتتتتتو يب   ايصتتتتتتتتت و    اي  ا تتتتتتتتت   يفتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتت يب ستتتتتتتتت   اي و تتتتتتتتتي  كتتتتتتتتتوب  تتتتتتتتت ي    يتتتتتتتتت
 %(  تتتتتتتتتتتتتتتتتتب اي تتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  اي حفتتتتتتتتتتتتتتتتتت 0.9  %2.6ب )تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  2014اي  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ايصتتتتتتتتتتتتتتتتتت و ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

%( 8-5  %17-11 حتتتتتتتتتتتتو ت  فتتتتتتتتتتتتا  ختتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتا يوا   تتتتتتتتتتتت  ايستتتتتتتتتتتت  ا  اي حلتتتتتتتتتتتت   لو تتتتتتتتتتتتل) اإل  تتتتتتتتتتتتوي .
 ايا اي . ب ايل ب اي و   يال  ب ايل و يب  فا  (1990- 1970   ايخا   )

را تتتتتتتتتتة(  فتتتتتتتتتتا ث ثتتتتتتتتتت   حو ظتتتتتتتتتتو  بوستتتتتتتتتتاي ل اير يتتتتتتتتتت  اي ستتتتتتتتتت  ي  )   ا ثفتتتتتتتتتت الصىىىىىىىىىىدمة ال انيىىىىىىىىىىةا تتتتتتتتتتو 
ايتتتتتتتتتتريب (   اياتتتتتتتتتت  ا ثتتتتتتتتتتل ك ابتتتتتتتتتت  ثفتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتوح  اي تتتتتتتتتت ا    صتتتتتتتتتت   ا  بتتتتتتتتتتو   اكيتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتت  )اي  صتتتتتتتتتتل   

    كتتتتتتتتتتتتر   فتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتوبو  را تتتتتتتتتتتتة  ب تتتتتتتتتتتتكل  تتتتتتتتتتتتر      تتتتتتتتتتتت ظ   فتتتتتتتتتتتتا  2كتتتتتتتتتتتت  (437000ايبويغتتتتتتتتتتتت  )
 تتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتي  اي حو ظتتتتتتتتتتو     تتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتت كا و   أ  ا  تتتتتتتتتتو أ تتتتتتتتتتكوي واتتتتتتتتتتر ي  اي  يتتتتتتتتتت  اياحايتتتتتتتتتت  ب  افتتتتتتتتتت  

ع اي و تتتتتتتتتتر  يفل تتتتتتتتتتو  يف   تتتتتتتتتت را  اي  افختتتتتتتتتت  اي و تتتتتتتتتتر  ياتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتب ايحك  تتتتتتتتتت   اي تتتتتتتتتت كو  اي و تتتتتتتتتت   اي  تتتتتتتتتتو ي
 تتتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتت يب   تتتتتتتتتتتو اتتتتتتتتتتت   اي تتتتتتتتتتتو   ك تتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتر  ايتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتت ك  ايتتتتتتتتتتت خف  اي  تتتتتتتتتتتالو  اي خ يتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتل 

    اف  اي حو ظو  اسا ااي  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ايصور   ب هي   اس ي  اي خف. 2014ا حصو يو   ايالو ي  ايصور    ب   ا   اي خف ي و  )*( 
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(    تتتتتتتتتتو   84(    تتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتتو ف    تتتتتتتتتتو )121  تتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتا كيو  تتتتتتتتتتو بو ستتتتتتتتتتاي ل  فتتتتتتتتتتا ) 
 بفغتتتتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتتتتتتوي   *(    تتتتتتتتتتتتتتو  ي صتتتتتتتتتتتتتتو ف ايل تتتتتتتتتتتتتتو  اي تتتتتتتتتتتتتتو 37اوب تتتتتتتتتتتتتتو  يف صتتتتتتتتتتتتتتو ف ايحك  يتتتتتتتتتتتتتت    )

(  فيتتتتتتتتتتتتو  ري تتتتتتتتتتتتو    اكتتتتتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتتتت   و    تتتتتتتتتتتت را   تتتتتتتتتتتت   900  ك ابتتتتتتتتتتتت  )اي   تتتتتتتتتتتت را  اي لريتتتتتتتتتتتت  اي ستتتتتتتتتتتت  ك
 اي    اي  ك   اي  اك     اي  صل.

(  فيتتتتتتتتتتتتو  ري تتتتتتتتتتتتو    اكتتتتتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتتتت   و 900 بفغتتتتتتتتتتتت  أ  تتتتتتتتتتتتوي  اي   تتتتتتتتتتتت را  اي لريتتتتتتتتتتتت  اي ستتتتتتتتتتتت  ك  ك ابتتتتتتتتتتتت  )
 اي  صل. اي  اك        را      اي    اي  ك   

ك تتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتر  افتتتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتتوبو  ايتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتت ك  اي  تتتتتتتتتتتترا   ا   تتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتو ل اي لتتتتتتتتتتتتل   ي هتتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتب 
ك تتتتتتتتتل ر    كصتتتتتتتتتخ و  تتتتتتتتتب ياا تتتتتتتتتو ب تتتتتتتتتر  تتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتر ي  ايختتتتتتتتت     ستتتتتتتتت  يو يتتتتتتتتتا  اي   تتتتتتتتت را    لف تتتتتتتتتو 

 س  ا و   ثو ل و ا  خول        وي  اف  اي  ا  .  أح ا ا  ا ف 

اي  كتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  افتتتتتتتتت  ايظتتتتتتتتت  ف اي صتتتتتتتتتيب  ايتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتوي ظ  ي تتتتتتتتت و   هتتتتتتتتتي  اياحتتتتتتتتتريو   لتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتر اي  تتتتتتتتت  
اا تتتتتتتتتتوي  تتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتب اي  تتتتتتتتتت ا  اي  ستتتتتتتتتتل   اي ااوييتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتت و   صتتتتتتتتتت   ي يتتتتتتتتتت  احليتتتتتتتتتت  أهرا تتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتتتو  

  -ايي و     لر   هي  اير اس    ب أ    هي  اي   ا   اإل  الا  ا ا : 

 صتتتتتتتتتت   ي يتتتتتتتتتت   اي لريتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتت و    تتتتتتتتتتور  اي ظتتتتتتتتتت  باستتتتتتتتتتف    أييتتتتتتتتتتو    ستتتتتتتتتتو ل ا تتتتتتتتتترار  ا خيتتتتتتتتتتي سيوستتتتتتتتتتا   -1
 -اآلا : 
خت بتتتتتتتتتتتتتت  يريتتتتتتتتتتتتتت   حتتتتتتتتتتتتتتو    استتتتتتتتتتتتتتا را   احتتتتتتتتتتتتتتاي ا ستتتتتتتتتتتتتتا را  اياختتتتتتتتتتتتتت ل ي حايتتتتتتتتتتتتتتو   ا    تتتتتتتتتتتتتت   -أ

 تتتتتتتتع   ي تتتتتتتت  ايظتتتتتتتت ف ا كاصتتتتتتتتور  ايتتتتتتتتي  ي تتتتتتتت  بتتتتتتتت  اي تتتتتتتت ا   تتتتتتتتب  تتتتتتتت    يتتتتتتتتا ل  استتتتتتتتا را و
 اب ايصتتتتتتتتتتي    ايتتتتتتتتتتر    يتتتتتتتتتتا  ي تتتتتتتتت   تتتتتتتتتتيب   تتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتر     ايبتتتتتتتتتتو ب اإلستتتتتتتتتتا يي    اييتتتتتتتتت     اي

ا  اي صتتتتتتتتتتتي   ايصتتتتتتتتتتتتور     تتتتتتتتتتتب اي  تتتتتتتتتتتت   اي  ك يتتتتتتتتتتت   اي وي يتتتتتتتتتتتت    ايستتتتتتتتتتتت ر  ا ستتتتتتتتتتتا اي ايا تتتتتتتتتتتر  
 ا حاختتتتتتتتتتتتو    تتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتتتب اي  تتتتتتتتتتتت   اي  ك يتتتتتتتتتتتت  اي  اتتتتتتتتتتتتو    تتتتتتتتتتتتب حيتتتتتتتتتتتت  اياصتتتتتتتتتتتت ي  

 اير ي      و    ايا اييه   ييصبح اي  ا  اير ي  اي و      بيو   ب حي  

______________ 

  ب  تتتتتتتتتتتت اب 2017  كتتتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتو  )*( ال يتتتتتتتتتتتت  اتتتتتتتتتتتت ثيل  أ تتتتتتتتتتتتر  ايبوحتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتا   فتتتتتتتتتتتت   را   اي  تتتتتتتتتتتت  اي 
     )) تتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتتو ف اياتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتي    في تتتتتتتتتتو را تتتتتتتتتتة   ا  تتتتتتتتتت الا  اي  تتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتور  ااهيف تتتتتتتتتتو  اتتتتتتتتتتو يب   را تتتتتتتتتتو 

 يف  ل((
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حيتتتتتتتتتت  اب ا تتتتتتتتتتا   ر يتتتتتتتتتت    (  تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتيب ر   اي تتتتتتتتتتوي  35ا ا ا تتتتتتتتتتو يفتتتتتتتتتتيه     اير يتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتت  )
حيتتتتتتتت  اب ا تتتتتتتتا   ر يتتتتتتتت   تتتتتتتتو يفتتتتتتتتيه   تتتتتتتت ب احايو يوا تتتتتتتتو ا    يتتتتتتتت  ي تتتتتتتتي  ايتتتتتتتتا ا  تتتتتتتتو ر يتتتتتتتت  
ي تتتتتتتتتتتتو  ستتتتتتتتتتتتال ل اكاصتتتتتتتتتتتتور     اب   فا تتتتتتتتتتتتو  غ تتتتتتتتتتتتو  بوحايو يتتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتت ب اير  تتتتتتتتتتتت  ا  يتتتتتتتتتتتتا 

  تتتتتتتتتتتتع ا كياتتتتتتتتتتتتو     يتتتتتتتتتتتت     وستتتتتتتتتتتتب     ك تتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتر ايتتتتتتتتتتتتا  كو فتتتتتتتتتتتت  يفاستتتتتتتتتتتتييل   تتتتتتتتتتتتر ايحو تتتتتتتتتتتت 
صتتتتتتتتتت ر   اي لتتتتتتتتتتر ايتتتتتتتتتتر ي   تتتتتتتتتت    را   ا حايو يتتتتتتتتتتو   ا وستتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتع اي  تتتتتتتتتتويي  اياتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  و ا

  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتو   را   ا حايو يتتتتتتتتتتتتو  ايتتتتتتتتتتتتا ي ا تتتتتتتتتتتتي  اير استتتتتتتتتتتتو  ايصتتتتتتتتتتتتور    تتتتتتتتتتتتب هتتتتتتتتتتتتيا ا
 -:*اي ؤ  ا  ا اي   لو    بوي س  اي  يو ي  اير يي  

 أ    7     أ   ( 304) ا ك و      ايا و     س ب  ايا  صير ا حايو يو      
      2000          %100        ؤ  ا  ايري ب ايخلي   ا  ل اي  ف         
 اسريرهو   س ب  ايا  صير ا حايو يو      

          % 150-100اي  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  اي كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر   اي لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر        
169 % 

 -األتية: ويحتسب وفق المعادلة اير ي  
 x 100ا حايو يو  ا    ي   أ  وي 
% 20% كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    كصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل +m2  +30% 10+ اي ا ك  %  ب ايصور ا  10

  .  ف بو  أ    
 ي تتتتتتتتتتتتي  ييتتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتتا اب سيوستتتتتتتتتتتت   را   ا حايو يتتتتتتتتتتتتو  ا    يتتتتتتتتتتتت  يف  تتتتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتتتت  كو تتتتتتتتتتتت  

  و ح   اب  ؤ  اا و اخ   اي ؤ  ا   اي  ويي  اير يي  بكثي .
بو ابتتتتتتتتتو   ستتتتتتتتت  ا  اا تتتتتتتتتي ا  يتتتتتتتتت ح  % 4% ايتتتتتتتتتا 6ا ختتتتتتتتتي  ستتتتتتتتت    و تتتتتتتتتر  ايسيوستتتتتتتتت  اي لريتتتتتتتتت   تتتتتتتتتب  -

 * إ اي  آثو  ايسيوس  اي لري  اي ا رر  ايا  كو   سو ر     ايخا   ايسوبل  

__________________ 

 تتتتتتتتتتت     )*( اي ستتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتا ر   تتتتتتتتتتتب ال يتتتتتتتتتتت  أ راتتتتتتتتتت  را تتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتاث و ا    وك تتتتتتتتتتتا  ي  تتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتاث و  اي  تتتتتتتتتتتكف  
 .19/3/2018هيا اي       ا ا و  و اي   لر  او يخ 

 )*( اي     اإلحصو ي  ايس  ي  ايصور    ب را    اإلحصول  ا بحو  ي رر  ب ايس  ا   
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% 4ايتتتتتتتتتتا  ايثتتتتتتتتتتو    %  ا  ا تتتتتتتتتتوب 6 و تتتتتتتتتتر  ا  ا تتتتتتتتتتوب ا  يتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتا  ا ختتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتوح  ييتتتتتتتتتت   -
يغتتتتتتتتتتت   حتتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتو ف  ستتتتتتتتتتتا را    ا رهتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتت  % 4.5 ا  يتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتاكتتتتتتتتتتت   اي ف تتتتتتتتتتتا    و تتتتتتتتتتتر 

  تتتتتتتتل  تتتتتتتت  حويتتتتتتتت   تتتتتتتتع استتتتتتتتا رار اي  تتتتتتتت  ي  ح تتتتتتتتو ا  ا تتتتتتتتوب ايلصتتتتتتتتي  ا أا تتتتتتتت   ايستتتتتتتت   اي صتتتتتتتت  ي  ب تتتتتتتتكل
 س حو ا و ايا اي

 ي تتتتتتتتتتتر  % 0.5ايتتتتتتتتتتتا ( أيتتتتتتتتتتتو  7اغييتتتتتتتتتتت   و تتتتتتتتتتتر  ا ستتتتتتتتتتتاث و  يتتتتتتتتتتتر  اي  تتتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتر  ) -
يف صتتتتتتتتتتتتتو ف  ستتتتتتتتتتتتتاث و  أ  اي تتتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتو      صتتتتتتتتتتتتت  %   تتتتتتتتتتتتترف اتتتتتتتتتتتتت  ي 1( يتتتتتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتتتتتا 14)

  تتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتا حث تتتتتتتتتتو  فتتتتتتتتتتا ايا  تتتتتتتتتت   حتتتتتتتتتت  ايستتتتتتتتتت   ياحليتتتتتتتتتت    اا يتتتتتتتتتت  بو  تتتتتتتتتتوب  ا  تتتتتتتتتترا  اي  تتتتتتتتتتو   
 أا  .  ا ر 

اي  تتتتتتتت  ستتتتتتتت    و تتتتتتتتر  ايلتتتتتتتت    ايلصتتتتتتتتي   ا  تتتتتتتتل اياتتتتتتتت  التتتتتتتتر  و اي صتتتتتتتتو ف  تتتتتتتتب صتتتتتتتت ر    ك تتتتتتتتو حتتتتتتتترر -
% 5.5( ا ييتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتو    اكتتتتتتتت   تتتتتتتتتت 1) غ ايتتتتتتتتي   صتتتتتتتت  يتتتتتتتت    فتتتتتتتتت اي و تتتتتتتتر يتتتتتتتتت اإلكتتتتتتتت ا  ايصتتتتتتتتغي  

% يف  تتتتتتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتتتتتت   0.7%  لو تتتتتتتتتتتتتتل 4حيتتتتتتتتتتتتتت  يالو تتتتتتتتتتتتتتا اي صتتتتتتتتتتتتتت ف اي تتتتتتتتتتتتتتو ح يفلتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتب  
 اي ؤ  تتتتتتتتتتتتت  يفلتتتتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتتي  ايلتتتتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتتتت ا  أ% يف  تتتتتتتتتتتتت  اي تتتتتتتتتتتتتو    0.8اي  اكتتتتتتتتتتتتت   
 اي  افخ .   اي  ة يايسيوحي   ايا ب ي    ايصح اي  ا ي   ايص و ي  

 ي  تتتتتتتتت ا اي    حتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتا ايلتتتتتتتتت    اي  يفتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتل اي    تتتتتتتتت   ك تتتتتتتتو حتتتتتتتتترر اي  تتتتتتتتت   ستتتتتتتتتب  ايخو تتتتتتتتتر  -
 س  ا . (10 - 5 يب ) و %  يخا   ا ار 2 ايسك ي   سب   ايص و ي   اي  ا ي  

ي تتتتتتتتتت وب استتتتتتتتتتال ا  ستتتتتتتتتت   ايصتتتتتتتتتت ف ايتتتتتتتتتتري و  اي  اكتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتو  اي  تتتتتتتتتت    اآلييتتتتتتتتتتو  اي  وستتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتع  -2
ايتتتتتتتتتت خف  ا حستتتتتتتتتتو   يتتتتتتتتتت ارا   يتتتتتتتتتت   ايا بتتتتتتتتتتوي     تتتتتتتتتتب اي تتتتتتتتتتغ ى ا كاصتتتتتتتتتتوري   ايتتتتتتتتتتر   .ا    يتتتتتتتتتت    وصتتتتتتتتتت  
اي  ا  تتتتتتتتتت  اي و تتتتتتتتتت  ا احوريتتتتتتتتتت  ب  تتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتو  ييتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتت    صتتتتتتتتتترا   إلكتتتتتتتتتت ا    ي تتتتتتتتتت ل ايحك  تتتتتتتتتت  

أر ا  ايتتتتتتتتتتتريب ايحكتتتتتتتتتتتت    ب  فتتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتري و  اي  اكتتتتتتتتتتتت   أ  بويتتتتتتتتتتتتر    ا   يكتتتتتتتتتتت     ح تتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتت  ايستتتتتتتتتتتت كيب 
اي حفيتتتتتتتتتتت   اي و  يتتتتتتتتتتت  ا  اب اي  تتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتر اا تتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتت الا  استتتتتتتتتتتابوكي  يالفتتتتتتتتتتتي  اثتتتتتتتتتتتو   يتتتتتتتتتتتور   اي خلتتتتتتتتتتتو  

احستتتتتتتتتتب   ثبتتتتتتتتتتو  ستتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتت ف    اي ا تتتتتتتتتتواكتتتتتتتتتت  كو تتتتتتتتتت  ايحك  يتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتت ف ايتتتتتتتتتتري و  اي   
 يفتتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتتر    /  تتتتتتتتتتتتع ثبواتتتتتتتتتتتت  يخاتتتتتتتتتتتت      لو تتتتتتتتتتتتل( ري تتتتتتتتتتتتو   1223 – 1200ايتتتتتتتتتتتتري و  اي  اكتتتتتتتتتتتت  بحتتتتتتتتتتتتر ر )

 تتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتوي  كتتتتتتتتتتت ا اا   ا ستتتتتتتتتتتاث و ي   ثبتتتتتتتتتتتو    ب  اي  ال تتتتتتتتتتت  ب ايحتتتتتتتتتتتويي  ستتتتتتتتتت يو   ي تتتتتتتتتتتو يستتتتتتتتتتتو ر اي ستتتتتتتتتتاث  يب
   ا ر   و ي    .

  ايا تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتت و  اي  تتتتتتتتتت  بويا ستتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتع   ا   ييستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتا را  اي  تتتتتتتتتت  آلييتتتتتتتتتتو   أر ا  ايا-3
 ايحتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتب أثو هتتتتتتتتتو اي تتتتتتتتتو    اي  اكتتتتتتتتت  اي وييتتتتتتتتت  يا ختتتتتتتتتي  أثتتتتتتتتتو   يتتتتتتتتتور  اي خلتتتتتتتتتو  اي و تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ا كاصتتتتتتتتتور 

  اإل كوب.  اي اوح  كر يف  ا ر  ص ف  ا سا را  اياخؤي فا س   ا
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 ايثو  يتتتتتتتتتت  ايستتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتت ال   صتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتت ا   اي  ي تتتتتتتتتت   ايستتتتتتتتتت را   تتتتتتتتتتب  استتتتتتتتتتا رار حيتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتر  اي  تتتتتتتتتت  
يغتتتتتتتتت   اتتتتتتتتتت  ي  ايستتتتتتتتتتي ي  يف صتتتتتتتتتتو ف   تتتتتتتتتتر    ا تتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتيي   ا  اظتتتتتتتتتتو  يحتتتتتتتتتتيب حفتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتاحلوك و 

اي تتتتتتتتت ا ر اي   تتتتتتتتت  ي كاصتتتتتتتتتور اي  اكتتتتتتتتت   اتتتتتتتتت  ي أولهىىىىىىىىىا ا  تتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتي  أر  ايتتتتتتتتتا احليتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتر يب    تتتتتتتتتيب 
يف صتتتتتتتتتو ف   تتتتتتتتتر ايحو تتتتتتتتت   اتتتتتتتتت  ي  ايستتتتتتتتتي ي و انيهمىىىىىىىىىا    تتتتتتتتتو  تتتتتتتتت  ظتتتتتتتتتل ايظتتتتتتتتت  ف ايصتتتتتتتتت ب  اياتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  

 تتتتتتتتب  تتتتتتتت   اك تتتتتتتتول  ي ستتتتتتتتب  ك يتتتتتتتت    تتتتتتتتب أر ا  ايتتتتتتتتريب اي تتتتتتتتو  بح  ا تتتتتتتتو  تتتتتتتتب  تتتتتتتت   ايستتتتتتتت   ايثو  يتتتتتتتت    تتتتتتتتر 
 ك ف و.    و  في   ب 

 اي تتتتتتتتتتتتتتتر و   ايستتتتتتتتتتتتتتتيوح    اي  ا تتتتتتتتتتتتتتت    اي لتتتتتتتتتتتتتتل ا تتتتتتتتتتتتتت ي  ايل تتتتتتتتتتتتتتتو  ايحليلتتتتتتتتتتتتتت  اي ا ثتتتتتتتتتتتتتتتل بويصتتتتتتتتتتتتتت و    -4
 ايصتتتتتتتتتت ب   ه تتتتتتتتتتو كاصتتتتتتتتتتوري اي  حفتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتي   صتتتتتتتتتت ر كيب    تتتتتتتتتتيباي  تتتتتتتتتت   أ  تتتتتتتتتتاحيتتتتتتتتتت    ا ستتتتتتتتتتكوب

 ي تتتتتتتتتتتتتت   التتتتتتتتتتتتتتري حيتتتتتتتتتتتتتت   ري تتتتتتتتتتتتتتو  ( ا ييتتتتتتتتتتتتتت ب 1)   أستتتتتتتتتتتتتت و صتتتتتتتتتتتتتت ر   اإلكتتتتتتتتتتتتتت ا  يف  تتتتتتتتتتتتتتو يع ايصتتتتتتتتتتتتتتغي   
 ايصتتتتتتتتتتتتتتحي   ايستتتتتتتتتتتتتتك ي   اي  ا يتتتتتتتتتتتتتت .  )ايصتتتتتتتتتتتتتت و ي  ايلتتتتتتتتتتتتتت    يف  تتتتتتتتتتتتتتو يع ايصتتتتتتتتتتتتتت و ي   تتتتتتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتتتتتتتو   

% 4.5(  فيتتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتتو   بخو تتتتتتتتتتتتتر  50 -5)  تتتتتتتتتتتتت  يبااتتتتتتتتتتتتت ا    بويغ تتتتتتتتتتتتتو  ايصتتتتتتتتتتتتتغي  ( ايستتتتتتتتتتتتتيوحي   ايتتتتتتتتتتتتت  ة
 س  ا   ي ر     

 صتتتتتتتتتتتتت ر   اإلكتتتتتتتتتتتتت ا  يف  تتتتتتتتتتتتتو يع اي ا ستتتتتتتتتتتتت    ايا يتتتتتتتتتتتتت   ايصتتتتتتتتتتتتت و ي   اي  ا يتتتتتتتتتتتتت   اي لو يتتتتتتتتتتتتت    صتتتتتتتتتتتتت  
              تتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتيب( ا ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   ااتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا    بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويغ ايلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    4.5ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا ايصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر     فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ )

%  ي تتتتتتتتتتتتر  2(  ب ستتتتتتتتتتتتب   و تتتتتتتتتتتتر  ا فتتتتتتتتتتتتغ ري تتتتتتتتتتتتو ((  فيتتتتتتتتتتتتو  20 فيتتتتتتتتتتتتو   صتتتتتتتتتتتت    ايتتتتتتتتتتتتا )2  فيتتتتتتتتتتتت ب  500))
 س  ا .( 10)

 ب هتتتتتتتتتي  اي  تتتتتتتتتو يع اياتتتتتتتتت  اتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتولهو بوستتتتتتتتتا را  اي تتتتتتتتت ا ر اي  صصتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  هتتتتتتتتتيا ايصتتتتتتتتت ر   ساستتتتتتتتتوه  
ي تتتتتتتتتور ستتتتتتتتتفع  ب تتتتتتتتو ع   تتتتتتتتتر و   حفيتتتتتتتتت   تتتتتتتتتري    تتتتتتتتتب اي ستتتتتتتتتا  ر    تتتتتتتتتو   تتتتتتتت  ا تتتتتتتتت ي  ايل تتتتتتتتتو  ايحليلتتتتتتتتت   ا 
يستتتتتتتتتتوه   تتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتور  تتتتتتتتتت   اي  تتتتتتتتتتل  احستتتتتتتتتتيب  تتتتتتتتتت ا ر ا كاصتتتتتتتتتتور اي  اكتتتتتتتتتت   احستتتتتتتتتتيب   تتتتتتتتتتع اي يتتتتتتتتتت اب 

 يف  ا .ايا و   
ايتتتتتتتت     ا  تتتتتتتتو ستتتتتتتتوه    تتتتتتتت  احليتتتتتتتت   ي و يتتتتتتتتو  كثيتتتتتتتت   ي كاصتتتتتتتتور  اإل تتتتتتتت الا  اتتتتتتتتو   افتتتتتتتت    كو تتتتتتتت   تتتتتتتتب

  -ا ا :  أ   هو
 لتتتتتتتتل  %  هتتتتتتتت 2يتتتتتتتت  اا تتتتتتتتر هتتتتتتتتي  اي ستتتتتتتتب    ياا  ختتتتتتتتو   ستتتتتتتتب  ايا تتتتتتتت   ايتتتتتتتتا   ابتتتتتتتت    تتتتتتتت ي   احتتتتتتتتر   -أ

  تتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتا ك   تتتتتتتتتتو هتتتتتتتتتت  ا كتتتتتتتتتتل كيوستتتتتتتتتتو   2007%  تتتتتتتتتتو  35كثيتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتب اي ستتتتتتتتتتب  ايبويغتتتتتتتتتت  ك ابتتتتتتتتتت  
 يف  ا . ر     اير   اي  بي  ا  اي  و      س  ايا    ايسو

 تتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت ر اي  تتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتاحك  ب ؤ تتتتتتتتتت ا  أ و تتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت    و تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتتيا  تتتتتتتتتتب  - 
         ايب ويتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا كاصتتتتتتتتتتتتتتتتتور ايافتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  احستتتتتتتتتتتتتتتتتيب أرال ا كاصتتتتتتتتتتتتتتتتتور اي  اكتتتتتتتتتتتتتتتتت  اي ا  ختتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتر  
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% 18ايتتتتتتتتتتتا ا اخو تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتب اي ا كتتتتتتتتتتتع  2016%  تتتتتتتتتتتو  11ايتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتر ر  2014%  تتتتتتتتتتتو  19  تتتتتتتتتتتب
  تتتتتتتتتتتت ر  ايتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتب فتتتتتتتتتتتتا حستتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتري ا    ا   اي  تتتتتتتتتتتتل  اي تتتتتتتتتتتتؤ ب ا  ا و يتتتتتتتتتتتت    2018 تتتتتتتتتتتتو  
 را تتتتتتتتتة ا  تتتتتتتتت   تتتتتتتتتو ي    اياتتتتتتتتت  ر  هتتتتتتتتتو    ستتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتب  فيتتتتتتتتت ب  تتتتتتتتتو     تتتتتتتتتب  لتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتو ي    أاثتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتو يع  ا خيتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتب اي ا كتتتتتتتتتع اتتتتتتتتت    ا  ف  تتتتتتتتتب  تتتتتتتتت   اي  تتتتتتتتتل   تتتتتتتتتر  ب تتتتتتتتتويا   ايتتتتتتتتتي  أر  ايتتتتتتتتتا 
 اي  ا .    ا   و   ور  

 ستتتتتتتتتتو  ايتتتتتتتتتتريب اي تتتتتتتتتتو  ايتتتتتتتتتترا ف   اي تتتتتتتتتو     ا ثتتتتتتتتتتل ييتتتتتتتتتت   احريتتتتتتتتتتر ايستتتتتتتتتتل ف اي فيتتتتتتتتتتو ايتتتتتتتتتاحك   تتتتتتتتتت    -ج
اياتتتتتتتت  حتتتتتتتتررهو اي  تتتتتتتت  اي  كتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتت  اياتتتتتتتت  ي ك تتتتتتتت   تتتتتتتت الهو  تتتتتتتتب اي صتتتتتتتتو ف  تتتتتتتتب  تتتتتتتت   ايستتتتتتتت   

  اياستتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتا اا   تتتتتتتتتت   خو  تتتتتتتتتتو  ايحصتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتا ايلتتتتتتتتتت     ايثو  يتتتتتتتتتت  
ا  تتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتو اي   تتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتت  اي    يتتتتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتتتتو ف اي وصتتتتتتتتتتتت اي  ظ تتتتتتتتتتتتو  اي وييتتتتتتتتتتتت  اير ييتتتتتتتتتتتت  ا  
%  هتتتتتتتت  39  ستتتتتتتتب   اي حفتتتتتتتت  اإل  تتتتتتتتوي  ايتتتتتتتتا وااي تتتتتتتت ايتتتتتتتتريب ايتتتتتتتتاايتتتتتتتتي  ستتتتتتتتوه   تتتتتتتت  استتتتتتتتال ا   ستتتتتتتتب  

ي فتتتتتتتتتتتغ ايتتتتتتتتتتترا ف   ف تتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتتتوب ايتتتتتتتتتتتريب اي تتتتتتتتتتتو   ر ييتتتتتتتتتتتو .ايحتتتتتتتتتتتر ر اي ا تتتتتتتتتتتو ف  في تتتتتتتتتتتو    ايتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ب
 .2016( ا يي ب ري و       وي   و  47.3)
       احستتتتتتتتتتيب اي ؤ تتتتتتتتتتت  اي تتتتتتتتتتو  بوي  فتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتو ج ايل تتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتت     يلتتتتتتتتتتتو  بتتتتتتتتتتويخ    تتتتتتتتتتتيب اي  فتتتتتتتتتتت   -ر 

 2016اي صتتتتتتتتتتتتر       اي  فتتتتتتتتتتتت  را تتتتتتتتتتتتل ايل تتتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتتت       كتتتتتتتتتتتتر  فغتتتتتتتتتتتت  اي  فتتتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتتر    تتتتتتتتتتتتو  
 اي  اكتتتتتتتتتتتتتتت         را تتتتتتتتتتتتتتتل ايل تتتتتتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتتتتتت    ا ييتتتتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتتتتو   (3.1( ا ييتتتتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتتتتو     تتتتتتتتتتتتتتتو )45.3)

اب ا كاصتتتتتتتتتتتور   يتتتتتتتتتتتا ي تتتتتتتتتتت ر  ييتتتتتتتتتتت   *اي  اكتتتتتتتتتتت   ج ايل تتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتوا ييتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتو  ( 42.1  )
  ايتتتتتتتتتت  اي لتتتتتتتتتت ر ايستتتتتتتتتتو ف  اف تتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتر    اي  اكتتتتتتتتتت   هتتتتتتتتتت  اكاصتتتتتتتتتتور  ي تتتتتتتتتت    لتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتت  آب  احتتتتتتتتتتر   اي

  ا  تتتتتتتتت    ايتتتتتتتتتي     افي تتتتتتتتتو ايصتتتتتتتتتك     ثتتتتتتتتت  أر ا  اي  تتتتتتتتتول  ا  تتتتتتتتت ال تتتتتتتتت   لتتتتتتتتتر اي خلتتتتتتتتتو  ايا و يتتتتتتتتت  اي  يستتتتتتتتت  
اإل اب كيتتتتتتتتتتو  اي  تتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتتت   ا  يتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت    اتتتتتتتتتت  يب   ااتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ظخ  اير يتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتت    
ايتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتو يع ايل تتتتتتتتتتو  اي تتتتتتتتتتو  بوستتتتتتتتتتا را  ب وكتتتتتتتتتتو  ا  ا تتتتتتتتتتوب ستتتتتتتتتتاف   ر  ا   تتتتتتتتتت    وي تتتتتتتتتت  ايظتتتتتتتتتتوه   

 % حوييتتتتتتتتتو  ا  تتتتتتتتت 11 احستتتتتتتتتيب  ستتتتتتتتت ا  ايبويغتتتتتتتتت  اي تتتتتتتتتيك      تتتتتتتتتو سي ستتتتتتتتتع  تتتتتتتتتب  خ تتتتتتتتت   اي تتتتتتتتت    اي تتتتتتتتتوي  
  يتتتتتتتتتتتتع اي تتتتتتتتتتتت ا ر بكختتتتتتتتتتتتول    ايالفيتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتب كفختتتتتتتتتتتت   ا  اي تتتتتتتتتتتتو    احستتتتتتتتتتتتيب  را   ايتتتتتتتتتتتتي  سيستتتتتتتتتتتتو ر  تتتتتتتتتتتت  ا

ايا  يتتتتتتتتتتتل    يستتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    وي تتتتتتتتتتت  ايخلتتتتتتتتتتت      الفيتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتب ظتتتتتتتتتتتوه   ايا  يتتتتتتتتتتتل  يتتتتتتتتتتت  اي ستتتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتتتي  
 يحصل  ب ايس   اي لري   ي  اي ظو ي  .

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ايصور    ب را    اإلحصول  ا بحو  2016  ي و  )*( اي صر : اي     اإلحصو ي  ايس  ي
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يمكىىىىىىىىن     ىىىىىىىىة تحىىىىىىىديا القطىىىىىىىاع المصىىىىىىىىرفي العراقىىىىىىىي ضىىىىىىىى   السىىىىىىىنوا  الىىىىىىىى    الما ىىىىىىىية  هواجىىىىىىى

  :-يأتيايجازها كما 
 حو ظتتتتتتتتتتو   اي و فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت (    تتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتتو ف 121را تتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتتا ) استتتتتتتتتتاي ل  صتتتتتتتتتتوبو  .1

(    تتتتتتتتتتتو  37(    تتتتتتتتتتتو  اوب تتتتتتتتتتت  يف صتتتتتتتتتتتو ف ايحك  يتتتتتتتتتتت   )84 صتتتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتتتريب(    تتتتتتتتتتتو ) ا  بتتتتتتتتتتتو   ) ي تتتتتتتتتتت   
 ستتتتتتتتتتو  هو ب تتتتتتتتتت   و  تتتتتتتتتت   اي  تتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتغ ا  تتتتتتتتتتوي  كتتتتتتتتتتر  اي وصتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت ر يف صتتتتتتتتتتو ف 

 اي ارا يتتتتتتتتتتتتت   ا  يتتتتتتتتتتتتت (  فيتتتتتتتتتتتتتو  ري تتتتتتتتتتتتتو    تتتتتتتتتتتتتع كيو تتتتتتتتتتتتت  بستتتتتتتتتتتتت ك      راا تتتتتتتتتتتتتو 900 تتتتتتتتتتتتت   ي تتتتتتتتتتتتت   ك ابتتتتتتتتتتتتت  )
 . بو ي و

 إ  تتتتتتتتتتتتتو   كتتتتتتتتتتتتتو  اايتتتتتتتتتتتتتييب  اي لتتتتتتتتتتتتتو ييب  ايا تتتتتتتتتتتتتو رار  ستتتتتتتتتتتتتاحلو  اتتتتتتتتتتتتتا   ايحك  تتتتتتتتتتتتت  اي  اكيتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتت .2
 ايتتتتتتتتتتتتتت خف   تتتتتتتتتتتتتتو يع اكاصتتتتتتتتتتتتتتوري  يصتتتتتتتتتتتتتتويح ايتتتتتتتتتتتتتت  ا ا   ايتتتتتتتتتتتتتتر ا   ايحك  يتتتتتتتتتتتتتت  بستتتتتتتتتتتتتت   ا  ختتتتتتتتتتتتتتو  أستتتتتتتتتتتتتت و  

 تتتتتتتتتتتع  ياتتتتتتتتتتت ب ا فتتتتتتتتتتت  اي ا تتتتتتتتتتتو فيب را تتتتتتتتتتتة   ظتتتتتتتتتتت ا  ي  ا  تتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتوبو   ا  ختتتتتتتتتتتو  اي ستتتتتتتتتتتك     ا فبتتتتتتتتتتتو  
ي اي  تتتتتتتتتتو يع اي تتتتتتتتتتيك       تتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتت ا  ا خيتتتتتتتتتت اكا  تتتتتتتتتت ااي صتتتتتتتتتتو ف هتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتو  ا   تتتتتتتتتتو  ايتتتتتتتتتتييب 

  تتتتتتتتتتو أر  ايتتتتتتتتتتا حصتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتوي   تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتب هتتتتتتتتتتي  اي صتتتتتتتتتتو ف  ا اختتتتتتتتتتو   ستتتتتتتتتتب  ايتتتتتتتتتتري ب 
 .ري و ( ا يي ب 3.2اي  ك      احصيف و اصل ايا ك اب  )

( ا ييتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتب 5ك ابتتتتتتتتتتت  )ستتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتت  يب اتتتتتتتتتتتوب يب يتتتتتتتتتتت  ا    وييتتتتتتتتتتت   كفتتتتتتتتتتتي  ك  رستتتتتتتتتتتاوب  فتتتتتتتتتتتا  .3
    اي صتتتتتتتتتتتو ف ا    يتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتت  اتتتتتتتتتتتر ع    تتتتتتتتتتتو     تتتتتتتتتتت ل  را تتتتتتتتتتتع اي صتتتتتتتتتتتو ف ب تتتتتتتتتتت   و  ؤ   أ تتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتت

 .كفيل  را  حاا ا ب
   وي ا تتتتتتتتتتتو  لتتتتتتتتتتتر اا تتتتتتتتتتتي اي  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت الا   حلتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتترف ايتتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتت ي   هتتتتتتتتتتتي  اي  تتتتتتتتتتتوال ي  ا  تتتتتتتتتتت  

حكو  اي كوب     في .ايل و  اي ص    اي  اك   ا 
  تتتتتتتتر ي تتتتتتتتو  تتتتتتتتب ايلتتتتتتتتول  اإل تتتتتتتت الا    يتتتتتتتتور   تتتتتتتترر اي تتتتتتتت كو  ايرا  تتتتتتتت  يتتتتتتتت    ك تتتتتتتتل ايا تتتتتتتت    خصتتتتتتتت   ي تتتتتتتتي  

 تتتتتتتتتتتت ل اي يو تتتتتتتتتتتو   ايحستتتتتتتتتتتتوبو   ايل تتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتت اي ؤ تتتتتتتتتتتت ا  اي وصتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتارال هتتتتتتتتتتتيا  أ تتتتتتتتتتت   ظتتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتتتتا 
 -(: )*2016 ل  ي يا اي  و  ك و      وي   و اي او ي  اي رك

(  صتتتتتتتتتتتتت ف  تتتتتتتتتتتتتو      تتتتتتتتتتتتت  63( حك  يتتتتتتتتتتتتت    )7(  صتتتتتتتتتتتتت  و     تتتتتتتتتتتتتو )70 فتتتتتتتتتتتتتغ  تتتتتتتتتتتتترر اي صتتتتتتتتتتتتتو ف ) -
   أ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا  (   تتتتتتتتتتتتتتتتو كو   تتتتتتتتتتتتتتتت   ؤ 7  )أ   يتتتتتتتتتتتتتتتتو (    تتتتتتتتتتتتتتتتتو  19(  صتتتتتتتتتتتتتتتت  و   ستتتتتتتتتتتتتتتت  يو   )24  اكتتتتتتتتتتتتتتتتع )

 ايا و ي .(     ي و   ايصي    20اي صو ف اي  اكي  اي وص      و   ايا )
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ايصور    ب را    اإلحصول  ا بحو  2016)*( اي صر : اي     اإلحصو ي  ايس  ي  ي و  
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                  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر  ا  خو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل( 838 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترر ايختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ) -
(    تتتتتتتتتتو  حك  يتتتتتتتتتتو    وصتتتتتتتتتتو  كتتتتتتتتتتو  كيتتتتتتتتتتوب را تتتتتتتتتتة بو ستتتتتتتتتتاي ل  فتتتتتتتتتتا     راا تتتتتتتتتتو  اتتتتتتتتتتر ي   بو ي تتتتتتتتتتو 121)

  تتتتتتتتتتتو   ايتتتتتتتتتتتا  يلتتتتتتتتتتتوف   تتتتتتتتتتتوى  تتتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتتب ايختتتتتتتتتتت     2017-2014 أ تتتتتتتتتتتواب   ف تتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتتتت ا  
 .اي و   با    سي ي  ا   ارا ا وايا  

 .( ا يي ب ري و 12.3   ا   ا  ي     ايل و  اي ص    ) فغ ا  وي   ؤ  -
 .ري و ا يي ب  (61.7 فغ  صير اي را ع يفل و  اي ص    ) -
( ا ييتتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتتو     ا  ا تتتتتتتتتتتتتوب ايا  تتتتتتتتتتتتتر  ايتتتتتتتتتتتتتا 22.7 صتتتتتتتتتتتتتل  صتتتتتتتتتتتتتير ا  ا تتتتتتتتتتتتتوب اي لتتتتتتتتتتتتتر  ايتتتتتتتتتتتتتا ) -
 ب ري تتتتتتتتتتتو   ( ا ييتتتتتتتتتتت65ك ابتتتتتتتتتتت  ) اي لتتتتتتتتتتتر   ايا  تتتتتتتتتتتر ( ا ييتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتو  يي فتتتتتتتتتتتغ ا  تتتتتتتتتتتوي  ا  ا تتتتتتتتتتتوب 32.7)

 اي حف  اإل  وي  حس  احصو يو    ا   ايا  يف. (  ب اي وا  %9.8 ي ثل )
( ا ييتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتو     بفتتتتتتتتتتغ   صتتتتتتتتتت  3.7ا اختتتتتتتتتتع  صتتتتتتتتتتير ا  ا تتتتتتتتتتوب اي اتتتتتتتتتتا   اياستتتتتتتتتترير ايتتتتتتتتتتا ك ابتتتتتتتتتت  ) -

  ري و . ( ا يي ب 1.9ايري ب اي وص  ب  ك اب  )
 تتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتيب  ري تتتتتتتتتتتو      تتتتتتتتتتت ( ا ييتتتتتتتتتتت ب 10.5 فتتتتتتتتتتتغ ا  تتتتتتتتتتتوي  استتتتتتتتتتتاث و ا  ايل تتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتت    ك ابتتتتتتتتتتت  ) -

 ح ا   اي  ي    س را  ايريب اي    ا س  .
 .ري و  (  فيو 513 فغ  صير اي  و كو  اي لر    ب اي صو ف اإلس  ي  ) -
 .ري و ( ا يي ب 210.5 فغ ا  وي      را  ايل و  اي ص    ) -
 .ري و (  فيو  363.7 ف ا بوحو  كر هو )حلل  اي صو -
 .( ا يي ب ري و 29.4اي    اي  ك   ) اي صو ف ير  فغ  صير ا صر   -
 

 المؤشرا  األضرى 
 .%  ب        رر ايسكوب11كو    سب  اي     اي وي   
 % يف صو ف اإلس  ي 10 ايا و ي   % يف صو ف 15 سب  ا حايو   ا ي ا    -
 %30 سب  ايسي ي   -
 %12 سب  كخوي   ا  اي و   -
  ايحر ا ر ا ي ؤ   أ  ا  اي صو ف -

   فيو  ري و  250ايا و ي     •
 ير ع     ث   س  ا  250اإلس  ي      •
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  في ب ر    50ايخ    ا    ي      •
 ( ا  وف  ا  اي و   ا حايو يو 8ايحر ر اي فيو ي  ح ا  ا وب ) -
 =         =    =   = (4) ا  ا  ا و ي ا  وي  حر ر ايا ك    -
 %  ب  ا  اي و   ا حايو يو 10ا  ا وب اي  كب الري   يف لا   اي احر  -
 =         =       = %15   كول   يف    =      =           = -

             اكو ب 
 . س  ( 32000اياثو   اي ص  ي   ص ف  احر يال ) -
 . س  ( 33480 رر اي و فيب    ايل و  اي ص    ) -
 

    ا سف أس و  ايخو ر  اي ص  ي 
 ري تتتو   ر               اي ر     
 %4  % 2.1             ايا  ي  
 %4.4         %2.6            ( أ   6ثو ا  )

 %5.5  %3.4           ثو ا  يس  
 %6.1          % 4            ثو ا  يس ايب
 اي ل      

 % 12.3   %     8.11       ايل    كصي   ا  ل 
 %12.5  %11.3       اي ا س   ا  ل  
  %12.1 %11.6           اي  يف  ا  ل 
 
اي ؤ تتتتتتتتتتتتت ا  اي   تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  ا رال  أحتتتتتتتتتتتتتر ب تتتتتتتتتتتتترف ا تتتتتتتتتتتتت ي   ا ستتتتتتتتتتتتتيع ا  ا تتتتتتتتتتتتتوب اي صتتتتتتتتتتتتت    يا  تتتتتتتتتتتتت    

 - : ه اي ص     لر اا ي اي    اي  ك   اي  اك   ررا   ب اإل  الا  
 . احايو وا اي ص ف   أس و ( أ  وف 8  ع ايسل  ا  فا ي  ا وب ايا ) -
 . احايو وا ( ا  وف  ا   و  اي ص ف 4  ع  سب  ايا ك ا  ا  ا و ي  ايا ) -
  ايستتتتتتتتتتتتت و  يف صتتتتتتتتتتتتتتو ف  تتتتتتتتتتتتت ح ايلتتتتتتتتتتتتتت    اي    تتتتتتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتتتتتتر ااستتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتت ك  )صتتتتتتتتتتتتت ر  ( اإلكتتتتتتتتتتتتتت ا   -

 .اي ص    اي  ا  
  .( ر    ا   و ي وري و250000ا  ول   ك  اياخو   ي  وب ايل    يغوي  ) -
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 .(    و  20 يور  أ  ا  اي  و و  اي ل  ي  يلول ا  ا وب ايا ) -
 . 2017   رأ   ل  و  ا  ول  كا  ابور  اي  ف  و  ا  ا و ي -
( ا ييتتتتتتتتتتتت ب ري تتتتتتتتتتتتو      صتتتتتتتتتتتت  1ايصتتتتتتتتتتتتغي    صتتتتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتت  ) يإلكتتتتتتتتتتتت ا ا  تتتتتتتتتتتتول صتتتتتتتتتتتت ر كيب  -

  ايسك ي . ايص و ي   اي  ا ي   ري و  يف  و يع( ا يي ب 5  فغ )
  صصتتتتتتتتتتتتتتو  ي  ا  تتتتتتتتتتتتتت   اي صتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتعا  يتتتتتتتتتتتتتت  اي  حتتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتتوري  ياصتتتتتتتتتتتتتت ي  ا  ا تتتتتتتتتتتتتتوب  -

 .احصيف و  و   ا  ا وب اي  ك      
 - :بوآلا ا و    الا  ايا  ي  ا     يفل و  اي ص     ا ثف  

 أ  ول اي  ص  ا ياا   ي  يف ر   و  -
يغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وب ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   (IBAN) را  ي  اي ك  اي ص    اي  ح -

(  تتتتتتتتتتب 47(  تتتتتتتتتتب ايتتتتتتتتتتر   اي  بيتتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتتر    كتتتتتتتتتت  )8 استتتتتتتتتتا   ايحتتتتتتتتتت ا   ييكتتتتتتتتتت ب اي تتتتتتتتتت ا  اير يتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتت  )
 .اي ظو  اي  ا ر  ي يا وي   يب ر   اي

ايتتتتتتتتتتتر ا   ايحك  يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتو ف  ايبتتتتتتتتتتتويغ    ااتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ظخ   تتتتتتتتتتت    اتتتتتتتتتتت  يب   تتتتتتتتتتت    ا  يتتتتتتتتتتت  -
(  فيتتتتتتتتتتتت ب   ظتتتتتتتتتتتت  يغتتتتتتتتتتتت   احستتتتتتتتتتتتيب  ستتتتتتتتتتتتب  اي تتتتتتتتتتتت    اي تتتتتتتتتتتتوي    يتتتتتتتتتتتتور  ايتتتتتتتتتتتت    2.8 تتتتتتتتتتتترره  ك ابتتتتتتتتتتتت  )

 .اي ص      و   ايا اسا را   سو ل اير ع ا ياا    
ا  اثتتتتتتتتتتتتتتو     را   اي  تتتتتتتتتتتتتتو     )  اكتتتتتتتتتتتتتت اكستتتتتتتتتتتتتتو   با  تتتتتتتتتتتتتتولا تتتتتتتتتتتتت ي  اي يكتتتتتتتتتتتتتتل ايا ظي تتتتتتتتتتتتتت  يف صتتتتتتتتتتتتتتو ف  -

 تتتتتتتتتتع اي ا فبتتتتتتتتتتو  اير ييتتتتتتتتتت   ا  يتتتتتتتتتت   خ تتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتت ف  ب  تتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتا ل  كو حتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتيل ا  تتتتتتتتتت ا ( ب تتتتتتتتتتو 
 .اي ا ب  يرا   اي  وي  

احريتتتتتتتتتتتر اي  اصتتتتتتتتتتتخو   اي تتتتتتتتتتت  ى ي تتتتتتتتتتتو ف  اي ظتتتتتتتتتتتو   ايليوريتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتو ف  ا تتتتتتتتتتت ال ا ابتتتتتتتتتتتو ا   -
 .ي   ك ل ا يي   

    (LCR) اغ ي  ايسي ي   سب ايسي ي  اي ص  ي   ه   احاسو      ا  ي     الا -
( ايصتتتتتتتتتتتتتتور    تتتتتتتتتتتتتتو  3  تتتتتتتتتتتتتتو   ر  تتتتتتتتتتتتتت  ااخوكيتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتتو   )  هتتتتتتتتتتتتتت  (NSFR)اي ستتتتتتتتتتتتتتال   ستتتتتتتتتتتتتتب  ايا  يتتتتتتتتتتتتتتل 

2013. 
 .ا  ول       صي    ايا      ب ك ل را    اي ر   و  -
 . ا ياا   يا حير اي  اصخو  ايليوسي  يف يكو    لو  ي ظو  اي لوص   -
 بتتتتتتتتتتف ا  ظ تتتتتتتتتت  ا ياا   يتتتتتتتتتت  يف صتتتتتتتتتتو ف  تتتتتتتتتتع را تتتتتتتتتت   اي تتتتتتتتتتر   و  ب تتتتتتتتتتر ا  تتتتتتتتتتول   فتتتتتتتتتت  اي تتتتتتتتتتر   و   -

 .يف ر   و اي  اك     اي لس  اي     
 .  ح ا و ا  ي  كو  اصرا  ايب وكو  ا  ا و ي  -
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                     ا ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كو  ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ع ا ياا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ب  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   -
 .  ا    وي    ا   حصل( يف ر   و  ا ياا   ي  ) صر 

  - :   ا و اي  و يع اي سال في  يا  ي  ايل و  اي ص    
 .ا  ي  ايس   اي ويي   ب     اخ يل ايس   ايثو  ي   ب   ي   ظو  اي او    -
 .ا  ول   ك  ي  وب اي را ع -
 .ا  ول   ك  يفل    اي  ا ك  -
 .اي  ا  ا  ول ص ر   ي ساث و   -
 .اي ويي ا  ي   بورئ اي  ي  اياحاي   اي  ويي  اير يي  ي س ا   -
 .ا  ي   ظو  اير ع   اس   اي  بويل -
 ا  ول   ك  ير اس  اي  و   -
 .ا  ول   ك  ياليي  اي    را  اي ص  ي  -

 ايا صيو 
(  ستتتتتتتتتتتتتت      ف تتتتتتتتتتتتتتو 35.5 تتتتتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتتتت  ي  ايبويغتتتتتتتتتتتتتت  حوييتتتتتتتتتتتتتتو   صتتتتتتتتتتتتتت ف  احتتتتتتتتتتتتتتر ياتتتتتتتتتتتتتتل )واحستتتتتتتتتتتتتتيب اياث -

 *(  س   ) ص ف  احر يال      ا ف 
ا تتتتتتتتتتت ي   احتتتتتتتتتتتتري  ايتتتتتتتتتتتت ظ   اإل تتتتتتتتتتتت الا  اي اب تتتتتتتتتتتت  ي كو حتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتل ا  تتتتتتتتتتتت ا    لتتتتتتتتتتتتو  ي تتتتتتتتتتتتو   ر  تتتتتتتتتتتت   -

 .2020-2017ا سا ااي ي  اي   ي  ي كو ح   سل ا   ا   ا  يل اإل هو  
 . يور   رر اي ر و  اي ص  ي   الري  و    ر   س    ي  ا ح اي  ا ع -
 .ا  ي  اي  ويي  اير يي  ي  ح   اوب   ا  ا وب -
%(  تتتتتتتتتتتتتتب  3-2حوييتتتتتتتتتتتتتتو  ك ابتتتتتتتتتتتتتت  ) احصتتتتتتتتتتتتتتيف و ايبويغتتتتتتتتتتتتتت احستتتتتتتتتتتتتتيب  ستتتتتتتتتتتتتتب  ايلتتتتتتتتتتتتتت    اي  تتتتتتتتتتتتتتك    تتتتتتتتتتتتتت   -

 .اي لر ا  وي  ا  ا وب 
ايخو تتتتتتتتتر  اي ري تتتتتتتتت   ايخو تتتتتتتتتر    تتتتتتتتتو  تتتتتتتتتيب% 7-5  تتتتتتتتتو  تتتتتتتتتيب  وي تتتتتتتتت    تتتتتتتتت   ستتتتتتتتت   ايخو تتتتتتتتتر  ايبويغتتتتتتتتت  حوييتتتتتتتتتو   -

 .ايرا   
ي  ايلتتتتتتتتتتتتتتتت    اي  تتتتتتتتتتتتتتتتا ك  يف ستتتتتتتتتتتتتتتتاث  يب  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتو  ا   تتتتتتتتتتتتتتتتو  اي تتتتتتتتتتتتتتتت اكييب حتتتتتتتتتتتتتتتت  اي صتتتتتتتتتتتتتتتتو ف يالتتتتتتتتتتتتتتتتر -

 . ا  و  
ايتتتتتتتتتتتتتر  ا  ايار ي يتتتتتتتتتتتتت   ااثيتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت ي  كتتتتتتتتتتتتتر ا  اي تتتتتتتتتتتتتو فيب  تتتتتتتتتتتتت  ايل تتتتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتتتت    -

 .اي ا      ااسو  اي  و ا  اي     يف  ل   لو  يف  ويي  ايحريث 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .2016)*( ال ي  ا سال ا  اي وي  ايصور   ب كس  ا سال ا  اي وي  ي و  
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ا ا تتتتتتتتتتتتور اي صتتتتتتتتتتتتو ف يفتتتتتتتتتتتت ظ   اإل تتتتتتتتتتتت الا  ايحريثتتتتتتتتتتتت  يا ظتتتتتتتتتتتتي    كوا تتتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتتتع اي صتتتتتتتتتتتتو ف اي  استتتتتتتتتتتتف   -
 .ي و
 صتتتتتتتتتتتتو ف اي  بيتتتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتتتت  يابتتتتتتتتتتتتور  كيتتتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتتتو ف ب لتتتتتتتتتتتتر ااخوكيتتتتتتتتتتتتو  ا تتتتتتتتتتتتو ب  اؤا تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتع اي -

 .اي  ف  و   ايا و  
  ويبتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتتت احستتتتتتتتتتتتتيب اي بتتتتتتتتتتتتتو   اي ستتتتتتتتتتتتتا ر   ك لتتتتتتتتتتتتت ا  يختتتتتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتتتتتو ف   كو ا تتتتتتتتتتتتتو ي  ف تتتتتتتتتتتتتو  -

 .يف بو ب
 اإلستتتتتتتتتتتت  ي  يف  تتتتتتتتتتتتويي  اير ييتتتتتتتتتتتت  ايحريثتتتتتتتتتتتت  اي  ا تتتتتتتتتتتتر   ايا و يتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتور   تتتتتتتتتتتت  ا ا تتتتتتتتتتتتور اي صتتتتتتتتتتتتو ف  -

 .   اي  ل اي ص   
 بتتتتتتتتتو        تتتتتتتتتو اياتتتتتتتتت  ر  هتتتتتتتتتو را تتتتتتتتتة  ا  يتتتتتتتتترهو بوي  تتتتتتتتترا   ااهيتتتتتتتتتل تتتتتتتتتور  استتتتتتتتت ا  اي صتتتتتتتتتو ف  تتتتتتتتت     -

   ا       ايا ار  ايب  ي   ا ورا و يف  ل يالري   ر وا و يف  و   اي ح   
استتتتتتتتتتتتال و   ستتتتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتتتب أ بتتتتتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتتتتتو ف  ستتتتتتتتتتتتا را  و كوحايو يتتتتتتتتتتتتو  ي  ا  تتتتتتتتتتتت  اي  تتتتتتتتتتتتو   اياتتتتتتتتتتتت   -

 .ا ا     فيو  ا  ا وب  ا ساث و 
  او تتتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتتوب اإل تتتتتتتتتتتتت الا  اياتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتيهو اي  تتتتتتتتتتتتت  اي  كتتتتتتتتتتتتت   اي  اكتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتا     تتتتتتتتتتتتتع    

 ا صتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتت ي  ايل تتتتتتتتتو  اي صتتتتتتتتت    كتتتتتتتتتتوب  اي لريتتتتتتتتتت     فلتتتتتتتتتو   ريتتتتتتتتتر  يصتتتتتتتتتيو    ا خيتتتتتتتتتي سيوستتتتتتتتتا  
ي تتتتتتتتو ايتتتتتتتتر   ا ا تتتتتتتت   تتتتتتتت  ا تتتتتتتت ي  ايل تتتتتتتتو  اي صتتتتتتتت      ستتتتتتتتو را   تتتتتتتت  ا تتتتتتتتو   ا   تتتتتتتت  اياتتتتتتتت   تتتتتتتت   بتتتتتتتت  

ييصتتتتتتتتتتتبح كتتتتتتتتتتتور ا   فتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتري   ر واتتتتتتتتتتت   2017 تتتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتتو    حاتتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتت   2014يفخاتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتب  تتتتتتتتتتتو  
ايالفيريتتتتتتتتتت   ا ياا   يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   اي تتتتتتتتتت ا  ياحستتتتتتتتتتيب  ستتتتتتتتتتا   ايتتتتتتتتتت    اي صتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتور  ايثلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  

 .هيا ايل و  اي    ي ر    ا فبو  ايا  ي  ا كاصوري  اي    ر 
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 سيناريوهات مقترحة –االجنبية  النقدي وهدر العمالتمزاد العملة بين تحقيق االستقرار 
 جامعة واسط /  كلية االدارة واالقتصاد/  أ.م.د. احمد صبيح عطية إعداد : *

 جامعة واسط /  كلية االدارة واالقتصاد                                                                             /طالبة دكتوراه اقتصاد  -رباب ناظم خزام   *                        
 

 المستخلص
نقدي السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العراقي دورا كبيرا  في تحقيق االستقرار ال أدت   

، فبعد ان كان الدينار بمعدالت مقبولة  لألفرادشية المعيالمستويات  انعكس بشكل كبير على تحسين
في سعر  يشكل عنصرا طاردا بالنسبة للمدخرين بسبب التذبذب المستمر 2003قبل عام  العراقي

اصبح وسيلة مقبولة جدا لالدخار بعد تطبيق مزاد العملة ، اذ  ؛صرفه مقابل العمالت االجنبية 
لنظام ارتفاعات مستمرة ابعدت المدخر العراقي من شبح شهدت اسعار الصرف بعد تطبيق هذا ا

ر بعد انخفاض اسعا السيماهذه السياسة شابتها بعض الهنات و إن ذلك ف ومعالمضاربات النقدية ، 
ي بات من الضرور من العمالت االجنبية ، ولذا  انخفاض موارد العراق النفط العالمية التي أدت الى

ى االبعاد االقتصادية دون التأثير علمن عطي دفعة قوية لالقتصاد تايجاد تعديالت على هذه اآللية 
 .االمتوخاة منه

 
 مشكلة البحث :

أدى تدهور اسعار النفط العالمية الى انخفاض ايرادات العراق من العمالت االجنبية مما ترك     
اثارا ملحوظة على انسيابية مزاد العملة ، اذ لم تعد هذه االيرادات كافية لتغطية عمليات مزاد العملة 

 زاد .ألكمال التغطية الكاملة للماالمر الذي قاد الى االعتماد على االحتياطي النقدي 
 أهمية البحث :

تنبع اهمية البحث من كون مزاد العملة يعد المحرك االساس لتحقيق االستقرار النقدي ، مما    
يصعب تخلي البنك المركزي عنه ؛ اال ان هناك امكانية لرسم سيناريوهات من شأنها ان تعزز 

 اطي النقدي .  آليات هذا المزاد بما يقلل من حجم الهدر في العمالت االجنبية واالحتي
 فرضية البحث :

ان البنك المركزي العراقي ادى دورا فعاال في تحقيق االستقرار النقدي  يفترض البحث    
نقدية حكيمة اعتمدت على مزاد العملة الذي ساهم في واالقتصادي من خالل انتهاجة لسياسة 

في المستويات تحقيق هذا االستقرار ، االمر الذي انعكس على تحقيق معدالت مقبولة من االستقرار 
 المعيشية لالفراد .
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  هدف البحث :
 السيناريوهاتيهدف البحث الى رسم سياسات داعمة لمزاد العملة من خالل اقتراح مجموعة من     

التي يرى الباحث انها تخفض من حجم االعتماد على االحتياطي النقدي لتغطية متطلبات مزاد 
  العملة ، وفي ذات الوقت التؤدي الى احداث تغيرات كبيرة في سعر صرف الدينار العراقي .

 
 المبحث األول

 البنك المركزي العراقي وسياسات اإلصالح النقدي تحت ظل االستقاللية
 مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة المالية وكانت 2003كانت السياسة النقدية في العراق قبل عام    

سي غلب يطغي عليها الطابع السياتابعة لها ، وكانت قرارات البنك المركزي العراقي في اعمها اال
                لذا فقد شهدت السياسة النقدية تغيرات حادة خالل مدة الثمانينات نتيجة الحرب ،

عن  )العراقية _ اإليرانية( مما أضطر الحكومة إلى انتهاج سياسة توسعية لتمويل النفقات الحربية
طريق اإلقتراض الخارجي واإلصدار النقدي الجديد , وفي مدة التسعينات وبعد فرض العقوبات 

نك القتراض من الباالقتصادية وتوقف اإلمدادات النفطية أتبعت الحكومة سياسة نقدية قائمة على ا
نخفاض المركزي ألنه يمثل الرافعة المالية للحكومة وهنا أصبح دور السياسة النقدية محدوداً بسبب ا

ة ناك تداخل بين السياسة النقديحجم االحتياطيات االجنبية لدى البنك المركزي العراقي فأصبح ه
، فلجأ البنك  2003لغاية عام  السياسة المالية من أجل تحقيق االهداف االقتصادية استمر و 

تية المركزي الى االصدار النقدي المفرط لتمويل الموازنة التي اعتمدت باالساس على القدرات الذا
 ةــــــــــــــما احدث موجات متصاعدة من مستويات التضخم ، والتي قادت بالنتيجم –جدا  المحدودة -
راد وبروز ظاهرة الدولرة التي تزامنت مع عقوبات الى انخفاض كبير في المستويات المعاشية لالف 

 . (1) اقتصادية مشددة أدت الى تبعية قسرية للسياسة النقدية الى سياسات ووزارة المالية
( policy Sterilizationتميزت السياسة النقدية بأنها سياسة نقدية تعقيمية ) 2003وبعد    

( , إذ لم يعد البنك المركزي الرافعة المالية 2003)وخاصة بعد تشكيل الحكومة االنتقالية بعد عام 
نما بدأ بتشريع القوانين واإلجراءات الالزمة التي يستطيع عن طريقها  لتمويل عجز الموازنة وا 
الحصول على االستقاللية ورسم سياسة نقدية تمتلك القدرة على معالجة التضخم الذي بدأت مالمحه 

العالم الخارجي  وتزايد الطلب على السلع والخدمات االجنبية  تتوضح بعد االنفتاح االقتصادي على
التي تعطش لها السوق العراقي بعد اكثر من عقدين من االنغالق على العالم الخارجي ، وقد أخذ 
البنك المركزي العراقي على عاتقه رسم وتنفيذ السياسة النقدية الجديدة في ظل التحديات الجديدة 

                                                           
عبد الجبار هاني السامرائي , تحليل أثار السياستين النقدية والمالية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية  (1)

,  2011جامعة بغداد , ( , أطروحة دكتوراه , كلية اإلدارة واالقتصاد , 2008 – 1998لدول مختارة للمدة ) 
 .130ص 
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عمالت اجنبية )الدوالر( مقابل كمية هائلة من العملة المحلية التي طبعها التي تتطلب منه توفير 
النظام البائد بمواصفات رديئة جدا اعطى فرصة كبيرة للمزورين وضعاف النفوس من تقليدها 
وتزييفها ، وقد ضاعف هذا االمر مهمة البنك المركزي الذي سارع الى اتخاذ قرار شجاع في طبع 

ديدة وبمواصفات عالمية غير قابلة للتقليد ، وهي الخطوة االساس في تنظيم كتلة العملة العراقية الج
 .(1)نقدية وفقًا لمتطلبات االستقرار االقتصادي في الدولة والتحول نحو اقتصاد السوق 

( شهدت السياسة النقدية تغيرات اقتصادية وسياسية في النظام النقدي العراقي 2003وبعد عام )
 ات البنك المركزي العراقي التي تتضمن:والسيما في مكون

اصبح الدينار العراقي الجديد هو الوحدة النقدية المحلية المستخدمة في التبادل  الوحدة النقدية:  .1
النقدي , إذ استبدلت العملة المحلية المتمثلة باإلصدار الثالث عشر التي كانت تتمتع بالمواصفات 

رق والعالمات المائية بعملة عراقية جديدة طبعت في شركة الرديئة من حيث ثبات اللون ونوعية الو 
عراقي قديم بعملة عراقية ( تريليون دينار 4) 15/10/2003البريطانية " إذ استبدلت في  " ديالرو
، انكماش حاالت التلف والتزوير للعملة  (2)ونتج عن عملية االستبدال تغيرات إيجابية أهمها جديدة ,

المواطنين بالعملة الجديدة للقوة التي تمتعت بها ، والتخلي النسبي عن ظاهرة العراقية، وزيادة ثقة 
الدولرة وباالخص بعد اتخاذ البنك المركزي العراقي لقرار بيع العملة عن طريق المزاد والذي سجل 

       دــــــــــــــــــــدينار للدوالر الواح 2250من خالله تعافي وارتفاع في قيمة الدينار العراقي الذي ارتفع من 
 دينار للدوالر الواحد .   1200الى اقل من 

االقتصاد العراقي المؤسسات المصرفية ومن ضمنها البنك المركزي العراقي  شملالمؤسسات:  .2
( باستقالليته وشخصيته القانونية ورقابته على المؤسسات المالية 2003الذي يتمتع بعد عام )

والنقدية األخرى من أجل تحقيق نظام مالي قادر على التنافس في السوق العراقية بما يخدم التوجهات 
( مصرفًا , من ضمنها 54القتصاد العراقي , إذ بلغ عدد المصارف العاملة في العراق )الحديثة في ا

( مصرفًا , 30( مصارف حكومية , فضاًل عن وجود المصارف الخاصة التي يبلغ عددها )6)
( فرعًا لمصارف األجنبية , عالوة على وجود عدد من الشركات العربية واألجنبية 15وأيضًا وجود )
   ( شركة , أما الكثافة المصرفية 7في رؤوس أموال المصارف العراقية التي يبلغ عددها )التي تشارك 

                                                           
ة على نزار كاظم صباح الخيكاني , حسين عبد األمير جابر العيساوي , إمكانية األدوات النقدية المستحدث (1)

( , مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 2010 – 2004التأثير في عرض النقد في االقتصاد العراقي  للمدة )
 .159, ص  2014( , 3العدد )( , 16المجلد )واالقتصادية , 

 .05 - 49, ص 2003مركزي العراقي , التقرير االقتصادي السنوي البنك ال (2)
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( , ولكن تحسنت الكثافة 2003( الف نسمة قبل عام )75فوصلت إلى حدود مصرف واحد لكل )
 .(1)( الف نسمة.32المصرفية فوصلت إلى حدود مصرف واحد لكل )

ر المصرفية التي تّكون السوق المالية العراقية ومنها وتوجد مجموعة من المؤسسات المالية غي   
( مصارف إسالمية 9( مصرفًا خاصًا عراقيًا و)23رابطة المصارف الخاصة في العراق وتضم )

( فروع مصارف أجنبية وشركتين من الشركات الساندة للقطاع المصرفي هما : )الشركة 7و)
فاالت المصرفية (, وشركات التأمين البالغ عددها العالمية للبطاقة الذكية , الشركة العراقية للك

( فرعًا , هيئة االوراق 350( شركة عراقية وشركة إيرانية واحدة , وصندوق توفير البريد وله )19)
( شركة , وشركات التوسط 450المالية وسوق العراق لألوراق المالية , وشركات الصرافة وتبلغ )

( شركة , وشركات التحويل المالي التي يبلغ 48بلغ عددها ) للبيع والشراء لألوراق المالية التي
( في بغداد والباقي موزعة على المحافظات , 281( فرعًا منها )440( شركة ولديها )33عددها )

( شركة , شركات تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة 10شركات االستثمار المالي التي يبلغ عددها )
 . (2), صندوق التقاعد 

: استند النظام النقدي في العراق على مجموعة من القوانين والتشريعات  عات والقوانينالتشري .3
من أجل تحقيق متطلبات العمل المالي والمصرفي التي يستطيع عن طريقها البنك المركزي تحقيق 

اقي بيئة مستقرة ومتكاملة من القوانين ومن أهم تلك القوانين ما أشار إليه قانون البنك المركزي العر 
( و قانون 2004( للعام )74( وقانون سوق العراق لألوراق المالية رقم )2004( لعام )56رقم )

. وهناك وظيفتين للسلطة النقدية التي ترتبط عن طريقها (3)( 2004( للعام )94المصارف رقم )
 :أنظمة الدفع والتسوية بشكل وثيق وخاصة بعد التغيرات التي حصلت إلى النظام النقدي وهما

 تحقيق االستقرار النقدي )السياسة النقدية( .أ
 تحقيق االستقرار المالي )الرقابة المصرفية( .ب
 (2003( االستراتيجية التي يعتمد عليها البنك المركزي العراقي بعد عام )2ويوضح المخطط )   

 باستخدام ادواته غير المباشرة في تنفيذ السياسة النقدية:
 
 

                                                           
ك , البن 2013إلى  2003وليد عيدي عبد النبي , تطور الجهاز المصرفي العراقي في العراق للفترة من  (1)

 .7 – 2, ص  2014المركزي العراقي , المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث , 
لعراقي , االمالية في العراق الواقع والتطورات المستقبلية , البنك المركزي وليد عيدي عبد النبي , السوق  (2)

 .2المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث , بدون تاريخ , ص 
بلدان  أحمد عبد الزهرة حمدان , خيارات السياسة النقدية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي ) تجارب (3)

 .161, ص  2013ية اإلدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرية , مختارة ( , أطروحة دكتوراه , كل
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  استقاللية البنك المركزي العراقي كخطوة لتعزيز االستقرار االقتصادي 
خيارات ثالثة من أجل (  Steve H. Hanke & Matt Sekerkeطرح االقتصاديان )   

 : (1)تشكيل نظام نقدي متكامل وهي
 Independent Central Bankالخيار األول / وجود بنك مركزي مستقل 

       Currency Boardللعملة               الخيار الثاني / وجود مجلس
                               Dollarizationالخيار الثالث / نظام الدولرة  

ويقصد بالخيار األول بأن يعمل البنك المركزي كمؤسسة حكومية مستقلة تمتلك القدرة على     
اليها فضاًل عن وجود مجلس  رسم سياسة نقدية مستقرة تستطيع أن تحقق األهداف التي تسعى

 ألداره العملة والمحافظة عليها وتحديد الكميات التي تعرض للتداول منها وتحقيق استقرار سعر
 صرفها لبعث الموثوقية فيها للتخلص من ظاهرة الدولرة . 

( تمثلت 2003فشهدت السياسة النقدية تغيرات واضحة رسمها البنك المركزي العراقي بعد عام )   
( الذي تضمن منح البنك المركزي 2004( لعام )56بادئ األمر بسن قانون جديد هو قانون )في 

( بأن يتمتع البنك المركزي باالستقاللية بما 2( من المادة )2العراقي االستقاللية وتضمنت الفقرة )
هذا يستطيع أن يحقق أهدافه وال يتلقى المعلومات والتعليمات من أية جهة أخرى وبموجب احترام 

  (2)االستقالل.
( أتبع البنك المركزي العراقي بديل للسياسة النقدية متمثلة بأتباع قواعد التحكم 2006وبعد عام )   

وهو منهج بديل عن التدخل  ) Rules policy سياسة القواعد بأدوات ومتغيرات رئيسية تسمى ) 
المباشر للسوق المالية من أجل تحقيق االستقرار للسوق , وذلك عن طريق مؤشر يطلق عليه 

( وهو "معدل فائدة تأشيري يعمل على أطالق أشاره قوية تؤثر في  Policy Rataمعدل السياسة )
لمركزي ودائع المصارف تطوير هيكل معدل الفائدة من خالل التسهيالت التي يستقبل بها البنك ا

 . (3)والتي بموجبها يمنح البنك المركزي االئتمان إلى المصارف التجارية 

                                                           

(1) Steve H. Hanke, Matt Sekerke, Monetary Option for Postwar Iraq, Foreign Policy 
Briefing, CATO Institute, NO 80, September 22, 2003, P1.               

المجلد صادية , فالح حسن ثويني , التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق , المجلة العراقية للعلوم االقت (2)
 . 10, ص  2005( , 8العدد )( , 3)
, بحث متاح  على شبكة االقتصادين  2013مظهر محمد صالح , االتجاهات الراهنة للتضخم في العراق ,  (3)

  www.iraqieconomists.com العراقيين على الموقع :

http://www.iraqieconomists.com/
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( بأن للبنك المركزي حرية 2004( للعام )56وقد استند قانون البنك المركزي العراقي رقم )   
 للظروف صياغة وتنفيذ السياسة النقدية في العراق , دون موافقة وزير المالية والتعليمات وفقاً 

 (1)االقتصادية , على ان يكون هناك تناسق بين السياسات الكلية في االقتصاد العراقي.
وقد نجح البنك المركزي العراقي في تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار من خالل   

 استعماله ألدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية التي ينفرد في استخدامها .
 استقاللية البنك المركزي العراقي في التأثير على متغيرات االستقرار الكلي.دور  .2

لى ترتبط استقاللية البنوك المركزية بعالقة مع بعض متغيرات االقتصاد الكلية وقد عمد الباحث ا
 : ابراز الجانب النظري فيها وعكسها على االقتصاد العراقي ، من أهم تلك المتغيرات هي

 البنوك المركزية والناتج المحلي اإلجمالي.استقاللية  .أ
أجريت بعض الدراسات التي تبين العالقة بين استقاللية البنوك المركزية والنمو االقتصادي ومن    

" التي استعملت  Vittorio Gilli and Masciandero and Tabelliniهذه الدراسات , دراسة " 
التسهيالت االئتمانية , واإلشراف المصرفي , وأكدت مقاييس اقتصادية تتمثل بمعدالت الفائدة , و 

على عدم وجود عالقة بين استقاللية البنوك المركزية والناتج المحلي اإلجمالي . والدراسة األخرى 
" التي طبقت على الدول الصناعية وأكدت  Delon ,J. Bradford and Lawreneeدراسة " 

. وهذا ما يؤكد وجود (2)مركزية والناتج المحلي اإلجماليعلى وجود العالقة بين استقاللية البنوك ال
عوامل أخرى تؤثر في الناتج المحلي اإلجمالي للحكومة غير االستقاللية ومنها مستوى التشغيل 

 ودور كفاءة عوامل اإلنتاج والتخطيط الصحيح للتنمية وغيرها .
على الموارد النفطية التي تصل أما في االقتصاد العراقي الذي ُيعد أحادي الجانب أذ يعتمد    

( من الناتج المحلي اإلجمالي ، وتشكل نسبة مساهمة النفط من %70مساهمة النفط فيها إلى )
( , مقابل انخفاض كبير في مساهمة القطاعات االنتاجية والذي %92الموازنة العامة حوالي )

الى تزايد الطلب على شراء انعكس بشكل كبير على التوجه نحو االستيراد من الخارج والذي قاد 
الدوالر لتغطية طلبات االستيراد ، وازاء ذلك بات من الضروري ان يتدخل البنك المركزي من أجل 
المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ومواجهة الموجات التضخمية المحتملة في 

وحصلت تغيرات في قيمة الناتج . (3)االقتصاد نتيجة االختالالت التي حدثت في البنية االقتصادية
                                                           

, بحوث  عبد المنعم السيد علي , استقاللية البنوك المركزية : مع أشاره خاصة إلى البنك المركزي العراقي (1)
 .149, ص  2012( , 58-57اقتصادية عربية , العددان )

يوسف حسن يوسف , البنوك المركزية ودورها في اقتصاديات الدول ,الطبعة االولى , دار التعليم الجامعي ,  (2)
 .203, ص  2014اإلسكندرية , 

مظهر محمد صالح , الطاقة االستيعابية للنفقات التشغيلية ومرونة الكلفة المالية للسياسة النقدية , البنك  (3)
 .6, ص  2012اني , المركزي العراقي , كانون الث
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المحلي اإلجمالي في االقتصاد العراقي بعد نيل البنك المركزي االستقاللية أذ كانت قيمة الناتج 
( 41607,8( وزدادت قيمته إلى )2003( مليون دينار خالل عام )26990,4المحلي اإلجمالي ) 

( مليون 75685,8قيمته إلى )( واستمرت الزيادة إلى أن وصلت 2004مليون دينار خالل عام )
( ، ان االرتفاعات ال تعود بالدرجة االساس الى حصول البنك المركزي العراقي 2013دينار عام )

 على استقالليته وانما ايضا الى االرتفاعات المتزايدة في حجم انتاج وتصدير النفط الخام .
 استقاللية البنك المركزي ومعدالت التضخم.  .ب

راسات االقتصادية الى العالقة بين استقاللية البنك المركزي ومعدالت التضخم أشارت بعض الد    
قوانين البنك المركزي والسياسة "  وعنوانها"  Bade & Parkin, ومن هذه الدراسات هي دراسة " 

وأكدت على بعدين رئيسين ,  (1944( دولة بعد عام )12النقدية " التي اعتمدت على بيانات )
الذي يعتمد على مؤشر االستقالل المالي , والبعد الثاني : الذي يعتمد على مؤشر البعد األول : 

 . (2)استقاللية السياسة النقدية عن الحكومة
واستخرجت الدراسة نتائج تتضمن العالقة العكسية بين استقاللية البنك المركزي ومعدالت    

 التضخم. التضخم , وعدم وجود العالقة بين االستقالل المالي ومعدالت
( حصلت العالقة 2004وبعد حصول البنك المركزي العراقي على االستقاللية عقب عام )   

العكسية بين استقاللية البنك المركزي العراقي ومعدالت التضخم , إذ انخفضت معدالت التضخم 
( 2006( ولكنها بلغت عام )2004( لعام )%29( إلى )%33,6( من )2003األساس لعام )

( , وأن هذه التغيرات 2013( عام )%2,4( ثم أخذت باالنخفاض لتصل إلى )%31,7) لتصل إلى
في معدالت التضخم كان سببها هو االستقاللية التي ترتب عليها انتهاج البنك المركزي لسياسة 

 نقدية متشددة ادت الى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي.
 استقاللية البنوك المركزية وأسعار الصرف. .ت
هتمت البنوك المركزية بعد حصولها على االستقاللية بالتغيرات التي حصلت في سعر الصرف. أ    

وأن هناك دراسات تؤكد على العالقة بين استقاللية البنوك المركزية وأسعار الصرف ومنها دراسة 
 "Fernandez  الذي أكد على أن البنك المركزي الذي يتمتع بدرجة عالية من االستقاللية يكون " 

ذو تأثير أكبر على أسعار الصرف وأن تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف يؤدي إلى حدوث 

                                                           

(2)   Robin Bade & Michael Perkin, Central Bank Laws and Monetary Policy, 
Department of Economics, University of Western, Cntario, October, London, 1988 P 
20 -22.                                                                                   
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تناقض بين أسعار الصرف ولكن هذا الرأي متناقض ومبالغ فيه ؛ ألن البنوك المركزية التي تتمتع 
 . (1)بدرجة عالية من االستقاللية تتشاور مع الحكومة من أجل تحديد أسعار صرف عمالتها

واستعمل البنك المركزي العراقي بعد حصوله على االستقاللية سياسة مزاد العملة كوسيلة مهمة 
إذ  لتحقيق االستقرار بأسعار الصرف للدينار العراقي بالرغم من زيادة النفقات العامة للحكومة ,

الر ( دينارًا لكل دو 1453( إلى )2003( دينارًا لكل دوالر عام )1896أنخفض سعر الصرف من )
( دينارًا لكل دوالر 1167( واستمرت االنخفاضات ألسعار الصرف إلى أن وصلت )2004عام )
 ( .2015عام )

 

 المبحث الثاني
 جنبيةوالمحافظة على حجم االحتياطيات اال مزاد العملة .. جدلية استقرار سعر الصرف

زي العراقي لبيع وشراء الدوالر مزاد العملة األجنبية هو " ذلك األسلوب الذي يستعملُه البنك المرك   
بهدف السيطرة على عرض النقد والسيولة العامة والحد من التضخم وتحقيق االستقرار في المستوى 

 .(2)العام لألسعار وذلك ألرتباط سعر الصرف بالمستوى العام لألسعار بصورة مباشرة "
على هذه العملة مع المعروض ويعرف ايضا بأنه  " سوق للعملة األجنبية يلتقي فيه الطلب    

 .(3)" منها ومن ثم يتكون سعر الصرف
لى الجمهور ،     وتتم إدارة مزاد العملة من قبل البنك المركزي عن طريق شراء وبيع الدوالر من وا 

الحكومة , والمصارف , والشركات , ودوائر الدولة " , وأهم ما يبرر تسمية عملية المزاد ما يقوم به 
نافذة البيع والشراء للعملة األجنبية , إذ يقوم البنك المركزي بشراء العملة من الحكومة  البنك في فتح

متمثلة بوزارة المالية مقابل سعر محدد بعملية مستقلة عن المزاد , ومن ثم يعرض العملة " الدوالر 
 . (1)" للبيع ويدخل المتنافسين إلى السوق للشراء

                                                           
 – 2003, البنك المركزي ودوره في تحقيق االستقرار االقتصادي في العراق للمدة ) م صباح سراج نعي (1)

 .104, ص  2013( , أطروحة دكتوراه , كلية اإلدارة واالقتصاد , جامعة البصرة ,  2013
القتصادية كلية بغداد للعلوم ا ثريا الخزرجي , السياسة النقدية بين تراكمات الماضي وتحديات الحاضر, مجلة (2)

 .9, ص  2010( , 23, جامعة بغداد , العدد )
, بحث متاح  2013سنان محمد رضا الشبيبي , مزاد العملة األجنبية : أزمة بنك مركزي أم أزمة اقتصاد ؟ ,  (3)

 http://almadapaper.net على الموقع التالي : 
 http://almadapaper.net , بحث متاح على الموقع التالي :  2015ميثم لعيبي , مزاد العملة ,  (1)

http://almadapaper.net/
http://almadapaper.net/
http://almadapaper.net/
http://almadapaper.net/
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 :(2)لية مزاد العملة من أجل أشباع الطلب على المبيعات  وهماوهناك قاعدتين تستند عليها عم    
التحويالت الدولية : وتتضمن التحويالت إلى حسابات خارجية للمصارف التي تشترك في  .1

 عملية مزاد العملة من أجل تمويل مشتريات القطاع الخاص.
 ات عديدة كالسفرالمبيعات النقدية : وتتضمن ما يباع نقدًا إلى المصارف من أجل تمويل حاج .2

 والنفقات الطبية وما إلى ذلك.
مية " , أما اآللية التي يعمل بها المزاد فيقوم بالفتح بشكل يومي ومستمر " عدا أيام العطل الرس   

أذ تقدم العروض من قبل المصارف وشركات الصيرفة المجازة رسميا من البنك المركزي على شكل 
كميات تطلبها المصارف وال تتحدد من قبل البنك المركزي ُمغلف ُمغلق , وهذه العروض تتمثل ب

 لوحده , أما األسعار فهي تتحدد من قبل البنك المركزي وتتقلب بمستويات محددة , وعندما تقدم
 العروض إلى البنك المركزي يقوم بدراستها وقد يتم قبول العرض أو رفضه .

 أواًل: مزاد العملة والبنك المركزي العراقي
( بسبب الظروف القاسية 4/10/2003( وتحديدًا )2003مل بهذه األداة في نهايات عام )بدأ الع

التي مر بها االقتصاد العراقي من حروب وعقوبات اقتصادية وعمليات اإلصدار النقدي الواسع 
رد التي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للمجتمع وما نتج عن اعتماد االقتصاد العراقي على المو 

ووجود العمالت الصعبة دون أن يكون هناك خطط هادفة الستغالل اإليرادات العامة  النفطي
جموعة للحكومة , فجاء العمل بهذه األداة وال يزال مستمرًا حتى نهاية مدة الدراسة من أجل تحقيق م

 من األهداف أهمها:
لك من أجل اسة النقدية وذُيعد مزاد العملة األجنبية وسيلة لتطبيق لألدوات الغير مباشرة للسي أواًل:

السيطرة على السيولة وتحقيق التوازن بين عرض النقد من أجل ضبط السيولة عن طريق التعقيم 
( (Sterilization.وتوفير فرص لالستقرار المالي والمناخ المناسب لالستثمار 

عر عن طريق سُتعد أداة تدخل مباشرة من أجل تحقيق االستقرار في قيمة الدينار العراقي  ثانيًا:
صرف توازني , وهذا بدوره ينعكس بصورة إيجابية على المستوى العام لألسعار وخاصة على 

 مدخالت اإلنتاج والسلع النهائية المستوردة. 
تمكن مزاد العملة اإلجنبية من توحيد وتجانس أسعار الصرف للدينار العراقي عن طريق  ثالثا:

( سعر صرف 11اشباع السوق العراقية بالعملة األجنبية بعدما كانت أسعار الصرف تصل إلى )
 (.1)(2003قبل عام )

                                                           

 (2) Ali Merza , Foreign Exchange Auction , International Reserves , and Central  
: available on the websiteBank Independence of Iraq , 2013 , Search is       

                                                                                         http://iraqieconomists.net 

http://iraqieconomists.net/
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الل حدودة من خ: مساهمة مزاد العملة األجنبية في رفع القدرة الشرائية ألصحاب الدخول المرابعاً 
 تحسين قيمة الدينار العراقي , وهذا بدوره ينعكس على القيمة الحقيقية للدخل.

أنه وسيلة ومصدرًا لتمويل التجارة الحكومية وتمويل تجارة القطاع الخاص  , وتتراوح  خامسًا:
 .(2)( مليار دوالر8-12احتياجات القطاع الخاص سنويًا من )

 ى توفير احتياطيات بالعملة األجنبية التي فاقت ما خصصه صندوق قدرة مزاد العملة علسادسًا: 
ارجية الخ وذلك من أجل تحقيق االستقرار لقطاع المعامالت, (مليار دوالر 10النقد الدولي والبالغ )

 شهر.أ وتكوين احتياطي من العملة األجنبية لتغطية االستيرادات لمدة ال تزيد عن ثالثة
على استخدامه كسوق مركزي للصرف من خالل أشاره سعر الصرف الذي  قدرة مزاد العملة ثامنًا:

 ( nominal anchorترغب به السياسة النقدية واستخدامه كمثبت أسمي )
 .(3)للتوقعات التضخمية ضمن السياسة النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف

ومن أجل التعرف على تطورات مزاد العملة األجنبية وتحليل وضعه النقدي , يمكن متابعة     
( 4/10/2003( الذي يبين مبيعات المزاد عبر البنك المركزي العراقي من الدوالر للمدة )1الجدول )
تمرت ( . التي يالحظ فيها ان مبيعات البنك المركزي العراقي من الدوالر اس30/12/2013لغاية )

 باالرتفاع طوال مدة الدراسة .
لى إوهذه االرتفاعات المستمرة لمبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة األجنبي تعود    

 : :أسباب عدة أهمها
عمليات  –العمليات التي تحدث في سوق الصرف األجنبي وتشمل ) عمليات المضاربة  .1

 .(1) عمليات المراجحة ( –الصرف األجل والعاجل 
ارتفاع معدالت التضخم وتدهور األمن وضعف البنى التحتية أدى إلى هروب رؤوس األموال  .2

( 2009إلى الخارج , أذ بلغت حجم رؤوس األموال المدفوعة إلى الخارج أعلى قيمة لها سنة )
   ( مليار دوالر .4358.3ما يعادل )

ينار ًا اكثر امانًا للقيمة من الدتوجيه الكثير من المدخرين إلى االدخار بالدوالر كونه مخزن .3
الذي يعد رافدًا أساسيًا في توفير العمالت العراقي خصوصًا بعد انخفاض سعر برميل النفط 

 األجنبية لمزاد العملة.
                                                           

 .92فالح حسن كريم , مصدر سابق , ص  (2)
عدالت الصرف في العراق : أنموذج تشخيصي للواقع العراقي , مصدر سابق , مظهر محمد صالح , نظام م (3)

 .2ص 
الجنبية سعد عبد الكريم حماد فرحان , صبحي عبد الغفور جروان , االرتفاع المستمر لمبيعات مزاد العملة ا (1)

جلة تكريت للعلوم ( , م2011 – 2003للبنك المركزي العراقي وأثرها على تحقيق االستقرار االقتصادي للمدة )
 .193, ص 2013( , 30( , العدد )10االقتصادية واإلدارية , جامعة تكريت , المجلد )
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الدينية (  –الخيرية  –التحويالت الخاصة التي تشمل تحويالت األفراد والمؤسسات ) الثقافية  .4
ن التحويالت الخاصة بالمواريث والمهجرين والوصايا , إذ بلغت النقدية والعينية منها , فضالً ع

( مليون 375.5( ما يعادل )2004التحويالت الخاصة  ومن ضمنها تحويالت العاملين لسنة )
( بلغت التحويالت 2013, وفي عام ) (2)( مليون دوالر2350دوالر أما أجمالي المنح فقد بلغ )

( مليون دوالر , وأجمالي المنح سجلت قيمة 170.4) الخاصة ومن ضمنها تحويالت العاملين
 .(3)( مليون دوالر للسنة نفسها19.5مقدارها )

اختالل الميزان التجاري الذي يمثل القيم النقدية للصادرات واالستيرادات بسبب االعتماد على  .5
القطاع النفطي وضعف االعتماد على القطاعات األخرى الذي أدى إلى ضعف الجهاز 

ي وخصوصًا عدم قدرته على منافسة السلع المستوردة بشكل رخيص نتيجة سياسة اإلنتاج
 .(4)اإلغراق التي أتبعتها بعض الدول المجاورة مستفيدة من ارتفاع قيمة الدينار العراقي

لطلب التسعيرة المغالى فيها للدينار العراقي مقابل الدوالر والتي ساهمت بالتوجه نحو زيادة ا .6
 على الدوالر.

الرقابة والتدقيق على القطاع المصرفي جعل مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد  عدم .7
ا العملة األجنبية أكثر عرضة للفساد اإلداري والمالي عن طريق هدر األموال المباعة وضياعه

 وجعلها خدمة ألهداف أخرى وليست ألهداف االستقرار االقتصادي.
يها حركة المضاربات واإلخفاقات االقتصادية وجود سوق موازية لصرف الدوالر تنشط ف .8

ي والسياسية المؤقتة لتحويلها إلى طلب على الدوالر فتنخفض على أثرها قيمة الدينار العراق
 لتخلق فارقًا سعريًا مستديمًا بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

ا ألتزم من خاللهاالتفاقات الدولية بين البنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي التي  .9
مام حركة االقتصاد العراقي وفقاً للمادة الثامنة على اعتماد حرية التحويل الخارجي ورفع القيود أ

 أمواله للمواطنين لتكون هذه االتفاقات أحد أوجه االندماج المالي والعالمي.

 

 

 

                                                           
 .52, ص  2004البنك المركزي العراقي , التقرير االقتصادي السنوي ,  (2)
 .113, ص  2013البنك المركزي العراقي , التقرير االقتصادي السنوي ,  (3)
 .196 – 194فرحان , صبحي عبد الغفور جروان , مصدر سابق , ص سعد عبد الكريم حماد  (4)
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  لة المحلية  من أن استعمال السياسة النقدية أسلوب مزاد العملة من أجل تحقيق استقرار العم   
جهة والسيطرة على مناسيب عرض النقد من جهة أخرى , واالستقرار والتوازن بسوق الصرف تحقق 

( أصبح )معدل الفجوة( الذي يمثل " 2010 – 2004( , فالمدة من )2011حتى منتصف عام )
وعن ( %0,7الفرق ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق نسبة إلى السعر الرسمي"  يشكل )

طريق معدل الفجوة يمكن القول بأن سوق الصرف الخارجي أصبح يتسم بالتوازن خالل هذه المدة 
( خالل %2.8( و )%1.6( مقدار )2011. واتسم معدل الفجوة خالل النصف األول من عام )

ل النصف الثاني لنفس السنة , وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن هناك توازنًا في السوق, وبلغ معد
( , وهذا بدوره أدى إلى حدوث 2012( في التسعة أشهر من سنة )%6,4الفجوة زيادة نسبتها )

 .(1)اختالل في السوق 

وهذا األمر بطبيعته ينسجم مع االقتصاد العراقي باعتباره بلد ريعي وطبيعة تدفق العمالت     
اد العملة من تقليل الفرق ما األجنبية المولدة للنشاط الكلي , وتمكنت السياسة النقدية من خالل مز 

شباع السوق بالعملة األجنبية , وأيضًا السبب المهم وراء  بين سعر المزاد وسعر السوق للعملة وا 
تحسن سعر الصرف هو ازدياد احتياطات البنك المركزي من العمالت األجنبية التي ازدادت إلى 

( , غير أن 2012ر في عام )( مليا70( , ووصلت أكثر من )2011( مليار عام )60أكثر من )
( وذلك لكون اإليرادات النفطية هي Criticalاالستقرار بسعر الصرف بقى من النوع الحرج )

مصدر العملة األجنبية ولذلك فهي معرضة لتقلبات السوق النفطية , فضاًل عن وجود موجات من 
مريكي فتسبب تقلبات مفاجئة األنفاق العام للدينار العراقي التي تنعكس بشكل طلب على الدوالر األ

في سعر الصرف وهذا ما يحدث في السوق العراقية , لذا فأن االستقرار الذي تبحث عنه السياسة 
النقدية ومنه استقرار سعر الصرف عن طريق مزاد العملة يبقى رهينة إيرادات النقد األجنبي وهذا 

 .(1)األمر ال يحدث ااّل بتنوع البنية اإلنتاجية في العراق

 

 

 

 

                                                           

(1) Ali Merza, Former source, P2.                                                               

محمود محمد داغر , السياسة النقدية في العراق : من التبعية إلى االستغالل غير الفعال , بحوث اقتصادية  (1)
 .42, ص  2014( , 65عربية , العدد )
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 فطية ثانيًا: مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة وعالقته بحجم اإليرادات الن

سعت الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على سعر صرف مستقر للدينار العراقي أن تعمل    
بأسلوب مزاد العملة الذي كان يرتبط باإليرادات النفطية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة 
 وباعتبار القطاع النفطي هو المرتكز المهم لالقتصاد العراقي ومصدر للموارد األجنبية التي تساهم
في تطوير القطاعات األخرى , بعد ما أتسم هذا القطاع بالتذبذب خالل المدة السابقة بسبب 
الحروب التي خاضها العراق من جهة ومن جهة أخرى ضعف استخدام التكنلوجيا في اإلنتاج 

 : (2)العراقي المتقدمة. وخالل هذه المدة تزايدت اإليرادات النفطية وذلك ألسباب منها

 القتصادي عن العراق.رفع الحصار ا .1
 ( برميل يوميًا.2500000زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط أذ بلغت أكثر من ) .2
( , ووصل 2003( دوالر للبرميل الواحد خالل عام )30زيادة أسعار النفط التي وصلت إلى ) .3

 (.2013( دوالر للبرميل الواحد خالل عام )103إلى )

          ( 8295.56( قد بلغت )2003لنفطية سنة )( أن حجم اإليرادات ا2ويبين الجدول )   
( مليون دوالر وسجلت نسبة مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 293مليون دوالر , بيع منها )
( لتبلغ 2004( , وارتفعت حجم اإليرادات النفطية في سنة )%3.53حجم اإليرادات النفطية )

( ، وأن %26.78يون دوالر , بنسبة بلغت )( مل6008( مليون دوالر , بيع منها )22431.52)
هذا االرتفاع في حجم اإليرادات النفطية جعلت من االقتصاد العراقي معتمدًا على النفط في تمويل 
الموازنات السنوية والتي تستخدمها الدولة في تنفيذ خططها وجعلت من عملية التنمية مرهونة 

د مؤثرًا خارجيًا ليس للعراق التأثير فيه , فضاًل عن بتذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وهو ُيع
محدودية قدرة االقتصاد العراقي في التصدير التي ال يستطيع استخدامها في زيادة اإليرادات النفطية 

( بسبب األزمة المالية العالمية وأيضًا في سنة 2009عند انخفاض األسعار كما حصل في سنة )
ا " التوجه نحو زيادة أنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية ( بسبب عوامل متعددة منه2014)

فضاًل عن انحسار األسواق بسبب األزمات االقتصادية وتباطؤ االقتصاد في بعض االقتصادات 
 .(1)الصناعية  "

                                                           
شكاليات انخفاض أسعار الصرف في أعداد  (2) سهام حسين البصام , سميرة فوزي شهاب الشريدة , مخاطر وا 

تفعيل مصادر الدخل الغير النفطية دراسة تحليلية , مجلة كلية بغداد للعلوم  الموازنة العامة للعراق وضرورات
 .11, ص 2013( , 36االقتصادية الجامعة , العدد )

وليد خدوري , تدهور أسعار النفط : نزاع حول الحصص في السوق , شبكة االقتصاديين العراقيين , بحث  (1)
 http://iraqieconomists.net متاح على الموقع التالي: 

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
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        ( الذي يشير الى تطور مبيعات البنك المركزي من 1ولالختصار يمكن مالحظة الجدول )
الناجمة عن زيادة  2013مليون دوالر عام  53231الى  2003في عام  مليون دوالر 293

 95265وقد قفزت الى  2003مليون دوالر في عام  8295,56االيرادات النفطية التي سجلت 
 في الوقت الذي تراوحت فيه نسبة مبيعات البنك المركزي  من الدوالر 2013مليون دوالر في عام 

المزاد على االيرادات  نفطية ، وهو داللة على اعتماد مبيعات% من حجم االيرادات ال50بمعدل 
 النفطية 

( مليون 42897.60( وسجلت )2009وقد انخفضت اإليرادات النفطية العراقية خالل سنة ) 
%( بسبب األزمة المالية العالمية وأصبحت اإليرادات -32.92دوالر ومعدل نمو سالب نسبته )
العالمية ولكن هذه االنخفاضات لإليرادات النفطية ليست بقدر النفطية ترتبط مع أسعار النفط 

انخفاض العائدات في األسواق العالمية , التي تتمثل في تزايد االعتمادات على العائدات النفطية 
 . (1)المرتبطة بالتقلب الشديد بالدخل

 (2جدول )
 (2013 – 2003للمدة )حجم اإليرادات النفطية وعالقتها بمبيعات مزاد العملة األجنبية 

 مليون دوالر

 
 

 المصدر :
 ( جمهورية العراق , وزارة المالية , الدائرة االقتصادية , قسم المعلومات الفنية 3األعمدة ), 2014. 
 ( من عمل الباحث.2,4,5,6األعمدة ) 

                                                           
جوني ويست , الفرصة األخيرة للعراق : الحد من مخاطر الدول النفطية , شبكة االقتصادين العراقيين ,   (1)

 http://iraqieconomists.net ., بحث متاح على الموقع التالي : 2011

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
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 (2الشكل )
 (2013 – 2003نسبة مبيعات البنك المركزي العراقي إلى حجم اإليرادات النفطية للمدة )

 
 (.2المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )

 
 ثالثًا: مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة وعالقته بحجم االستيرادات 

يعتمد االقتصاد العراقي بطبيعته على استيراد السلع والخدمات لسد احتياجات الطلب الكلي    
اقي أداة نتيجة لتدمير وتقادم المنشآت اإلنتاجية وتوقف اغلبها , لذا فقد استعمل البنك المركزي العر 

 راقي. مزاد العملة لتغطية الطلب على العملة األجنبية والمحافظة على قيمة الدينار الع
( ان حجم الطلب على الدوالر ارتبط بحجم االستيراد من الخارج ، اذ 3ويالحظ من الجدول )   

ازداد  يالحظ انه كلما ازداد حجم االستيرادات كلما ادى الى زيادة حجم الطلب على الدوالر وبالتالي
 الجدول .حجم مبيعات البنك المركزي من الدوالر في مزاد العملة وقد ظهر ذلك جليا في 

( %76" وبشكل عام مثل مزاد العملة األجنبية الرافد الرئيسي لسد طلب القطاع الخاص وبنسبة )
من العملة األجنبية وهذا يعكس أهمية مزاد العملة األجنبية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي 

 .(1)في تمويل احتياجات القطاع الخاص بشكل عام واالستيرادات بشكل خاص "
مما أدى  وقد  فتح مزاد العملة المجال أمام التجار بحرية التعامل بالعملة األجنبية لتمويل تجارتهم 

الى اعتماد االستهالك المحلي على االستيراد الذي ادى الى توقف  القطاع اإلنتاجي حتى في 
اق التي مجال السلع التي يتميز العراق في انتاجها بميزة نسبية , مضاف إلى ذلك سياسة اإلغر 

سة اعتمدتها البلدان المصدرة للعراق ألضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلي خصوصًا وأن السيا
 .ركيةل تطبيق نظام التعريفة الكمالتجارية في العراق لم تعتمد أسلوب حماية المنتج المحلي من خال

                                                           
 .130نعيم صباح جراح , مصدر سابق , ص  (1)
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 (3الجدول )
 (2013 – 2003مبيعات البنك المركزي العراقي وقيم االستيرادات للمدة )

 مليون دوالر

 المصدر:

 ( البنك المركزي العراقي , المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث , نشرات سنوية متفرقة.1,3,5األعمدة ) 
 ( من عمل الباحث .2,5,6األعمدة ) 

 (3الشكل )
 (2013 – 2003نسبة قيمة االستيرادات إلى مبيعات البنك المركزي العراقي للمدة )

 
 (.3عمل الباحث باالعتماد على الجدول ) المصدر : من
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 المبحث الثالث
 سيناريوهات مزاد العملة األجنبية

( عمليات السوق المفتوحة 2004( لسنة )56( من قانون البنك المركزي رقم )28حددت المادة )    
والتسهيالت القائمة , وباألخص في الفقرة )ب( من تلك المادة التي أشارت إلى الشراء أو البيع 

 البسيط غير المشروط للنقد األجنبي سواًء في العمليات النقدية أو اآلجلة . 
على ذلك فقد تعامل البنك المركزي العراقي مع عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية على  وبناءً    

أنها عمليات سوق مفتوحة يتوجب عليه عدم تقييدها . وانه يحصل على العمالت االجنبية )الدوالر( 
ع التأثير من وزارة المالية عن قيم مبيعات النفط المنتج في العراق لذلك فأن البنك المركزي ال يستطي

في الطلب على العمالت األجنبية كما أنه ال يستطيع التحكم بحجم العملة األجنبية التي يحصل 
عليها من وزارة المالية , كما أنه ال يستطيع التحكم بحجم االحتياطات األجنبية التي تخضع إلى 

ي دور التوازن بينهما طبيعة دورة الموارد المالية وعوامل الطلب والعرض , والبنك المركزي هنا يؤد
 حفاظًا على سعر الصرف والمستوى العام لألسعار وبالتالي القوة الشرائية للعملة المحلية.

وعلى الرغم من أن اإليجابيات العديدة لمزاد العملة فقد رافقتُه مجموعة من اإلخفاقات خصوصًا    
لعمالت األجنبية نتيجة الرتباطها في ظل تذبذب حجم الموارد الدوالرية الكافية لتغطية الطلب على ا

بحجم الكميات المصدرة من النفط من جهة , وأسعار النفط الخام العالمية من جهة أخرى , لذا فقد 
 تم رسم اربعة سيناريوهات ألساليب أدارة مزاد العملة وكما يأتي : 

 باأللية نفسها. السيناريو االول : استمرار البنك المركزي العراقي على البيع في مزاد العملة
كما الحظنا في المبحث الثاني ان حجم مبيعات البنك المركزي  كانت أدنى من حجم الموارد     

           بالدوالر المتأتية من مبيعات النفط  والتي يستلمها البنك المركزي من وزارة المالية للمدة
االحتياطات النقدية التي ( وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاعات مستمرة في حجم 2012 – 2004)

( , رغم أن حجم الصادرات النفطية 2013مليار دوالر في عام )  74,3016وصلت إلى أعالها 
( إال أن 2014( لم تكن بالمستوى الذي وصلت اليه عام )2004في السنوات التي تلت عام )

 برميل الواحد ( دوالر لل120أسعار النفط كانت تسجل ارتفاعات مستمرة وصلت في أعالها إلى )
 .لنقدي االجنبي لدى البنك المركزي وهو ما شكل فوائض مالية انعكست على زيادة االحتياطي ا

 
 الغ بالدوالر كافية لتغطية الطلب( حال دون توفير مب2013إن انخفاض أسعار النفط بعد عام ) 

األوقات إلى عليه محليًا , بحيث كانت مستويات الطلب على الدوالر التي وصلت في بعض 
( مليون دوالر 125( مليون دوالر يوميًا أعلى من حجم اإليرادات بالدوالر التي وصلت إلى )280)

 عراقيــــــــــــــــــيوميًا , وهذا العجز يسدد من حجم االحتياطات النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي ال
( مليار دوالر وبنسبة انخفاض 55ب )مما أدى إلى تراجع حجم االحتياطي النقدي إلى ما يقار 

( وهي نسبة كبيرة جدًا تشير إلى تدهور األداء االقتصادي وتنذر بكارثة نقدية أذ ما %47سجلت )
 استمرت األوضاع على ما هي عليه.
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وفيما يأتي أهم اإليجابيات والسلبيات التي ترافق استمرار البنك المركزي العراقي على البيع في    
 :مزاد العملة

 اإليجابيات :  .1
يتجنب البنك المركزي العراقي ظاهرة التذبذب في سعر صرف الدينار العراقي وازدياد الثقة  .أ

 بالدينار العراقي , واالحتفاظ به كمصدر للقيمة وعدم بروز ظاهرة الدولرة .
عدم ظهور موجات التضخم في االقتصاد العراقي ؛ ألن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى  .ب

لسلع والخدمات وبالتالي ظهور موجات تضخمية عالية يصعب معالجتها في ارتفاع قيم ا
 الفترات القصيرة األجل , تؤدي إلى انخفاض المستوى المعاشي للمواطنين.

حالة االستقرار النقدي والمضاربي بحيث يولد استقرار سعر الصرف حالة من االطمئنان لدى  .ت
       نون الفرص في سبيل حصول تذبذباتكافة المواطنين وخصوصًا المضاربين الذين يتحي

 في سعر الصرف ليمارسوا نشاطهم المضاربي وجني األرباح غير االعتيادية.
       العمل وفقًا لتوجهات صندوق النقد الدولي الذي يدعو السياسة النقدية في البلدان النامية .ث

 إلى رسم حاالت من االستقرار.
 السلبيات : .2
أن يستنزف العمالت األجنبية في االقتصاد العراقي والمتأتية نتيجة إن هذا األجراء من شأنه  .أ

لمبيعات العراق من النفط , وقد يدعو البنك المركزي العراقي إلى السحب من االحتياطي النقدي 
أذ ما كانت األرصدة النقدية من الدوالر غير كافية لتلبية الطلب على الدوالر مما يخفض من 

 (.2ية , وكما مبين في الجدول )حجم االحتياطيات النقد
خسارة العراق لجزء كبير من أيرادته بالعملة المحلية التي كان من الممكن أن يحصل عليها  .ب

 (. 3فيما لو قام البنك المركزي العراقي ببيع الدوالر بأسعار أكثر, وكما مبين في الجدول )
ل إلى خارج العراق , خصوصًا االستمرار في عمليات ) تبييض األموال ( نتيجة لتحويل األموا .ت

 وان عمليات التحايل على القانون واسعة نتيجة الستغالل بعض المفسدين للثغرات في القانون.
االستمرار في توفير الدوالر الرخيص ) الذي يكون فيه الدينار العراقي مدعومًا بقيمة أعلى من  .ث

قتصادي ؛ إذ  إن ارتفاع قيمة قيمته الحقيقية ( يؤدي إلى خلق حالة من الكسل في النشاط اال
العملة المحلية تؤدي إلى نظرة المستهلك العراقي إلى السلع المستوردة من الخارج على أنها 
سلع رخيصة فيشير بها على النقيض من نظرة المستهلك األجنبي للسلع المحلية على أنها 

عات نتيجة زيادة مرتفعة فال يقوم على شرائها وهذا يؤدي إلى اختالل في ميزان المدفو 
 االستيرادات على الصادرات .
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نتيجة للفقرة السابقة فقد ازدادت عمليات تهريب العملة األجنبية , التي يتم مبادلتها بالدينار  .ج
العراقي عن طريق المزاد إلى الخارج , وهو ما شجع على ظهور السوق الموازية التي سجلت 

 ( دينار/ دوالر .50بأكثر من ) أسعار للعمالت األجنبية بأعلى من سعر المزاد
االستمرار في حاالت الفساد التي رافقت عملية مزاد العملة وبقاء مافيات المزاد تعمل بشكل  .ح

 منظم واالستمرار في حالة النهب والسلب لالقتصاد العراقي.
ظهور طبقات طفيلية تعتاش على الفرق بين سعر المزاد وسعر السوق الموازية لتحقق ارباحًا  .خ

رة جدًا , وهي مجموعة المصارف التجارية وشركات الصيرفة التي يحقق لها وحدها التعامل كبي
 مع البنك المركزي العراقي وفقًا لمزاد العملة.

هدر حصة األجيال القادمة في التمتع بموارد الثروة الوطنية التي يفترض أن تنعكس على  .د
األجيال القادمة والتي يفترض  شكل مشروعات وطنية وبنى تحتية فضاًل عن أنشاء صناديق

 أن تمول من الفوائض المالية .
( كانت حجم اإليرادات الدوالرية أكبر من حجم المبيعات 2014 – 2004يالحظ أن المدة )    

( وبعد انخفاض 2014في مزاد العملة لذلك فهي تضاف إلى االحتياطيات النقدية, أما بعد عام )
الدوالرية انخفضت عن السنوات السابقة لذلك فهي تشكل ضغطًا أسعار النفط فإن حجم اإليرادات 

 على االحتياطيات النقدية كما في الجدول التالي:
 (4جدول )

 ( 2015 – 2004حجم االحتياطات النقدية لدى البنك المركزي العراقي للمدة )
 مليار دوالر

 
 المصدر: 

 (1 البنك المركزي العراقي , المديرية العامة لإلحصاء ). واألبحاث , مجموعة نشرات سنوية 
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( دوالرًا للبرميل الواحد واستمرار حجم 40وعلى افتراض أن أسعار النفط ستبقى بحدود )   
        ( مليون برميل يوميًا فأن حجم اإليرادات النفطية ستكون 2,6الصادرات النفطية عند مستوى )

مليار دوالر سنويًا( بافتراض أن العراق يبيع  37,440مليون دوالر يوميًا( أي ما يقارب ) 104)
نفطه على مدى أيام السنة بدون توقف , أما حجم المبيعات من الدوالر في مزاد العملة فتشير 

اي  ًا( ,ــــــــــــــــــــــمليون دوالر يومي 150بيانات البنك المركزي العراقي إلى أنها تسجل معدال مقداره )
يوم للبيع في المزاد )بعد طرح ايام العطل(  ، وهنا فأن  250مليار دوالر سنويا بافتراض  37.5

 البنك المركزي يبيع كمية توازي حجم ما يحصل عليه من الدوالرات عن طريق وزارة المالية .
وكانت حجم الصادرات النفطية عند ( دوالر للبرميل الواحد 45أما إذا تحركت أسعار النفط نحو )  

 مليون دوالر يوميًا(  144ستكون )( مليون برميل يومياً , فإن حجم اإليرادات النفطية 3,2المستوى )
مليار دوالر سنويا وهذا يعني انه سيصبح لدينا فائضا في االحتياطي االجنبي مقداره  51,850اي 
 مليار سنويا .  13

  الدوالر امام مقبولة بنسب صرفه سعر وتخفيض راقيالع الدينار تعويم : ثانياً 
إن هذا األجراء ال يعني أن يتخلى البنك المركزي العراقي عن البيع عبر منافذ مزاد العملة ولكن    

يحاول خلق حالة من التوازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من العمالت األجنبية 
( وهو ما يقلل بنسبة 50%الذي انخفضت أسعاره بنسبة أكثر من )والمتأتية عن طريق بيع النفط 

عن طريق البنك المركزي العراقي , فإذا  كبيرة من كمية العمالت األجنبية التي توفرها وزارة المالية
أقدم البنك المركزي العراقي على تخفيض سعر صرف العملة العراقية تجاه الدوالر بنسبة معقولة 

عدم حصول ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم والمستوى العام لألسعار  تحافظ من خالله على
بل تكون مدروسة , بحيث تخلق حالة من التوازن بين الحصول على إيرادات أعلى من العمالت 
المحلية من خالل بيع الدوالر وفي الوقت نفسه تحافظ نسبيًا على القوة الشرائية للدينار العراقي 

( مليون 3,4فعلى افتراض أن حجم المبيعات النفطية سيستمر عند مستوى ) وبمستويات معقولة.
( دوالر للبرميل أي أن حجم اإليرادات 40برميل يوميًا وأن أسعار النفط ستستمر عند مستوى )

( مليون دوالر يوميًا بعد طرح ايام العطل الرسمية . فيمكن هنا توفير مبالغ 125.800ستكون )
 ية إذا تم تخفيض قيمة الدينار العراقي وفقًا للجدول التالي:نقدية بالعملة المحل
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 (5جدول )
 توقعات حجم المبالغ التي يمكن توفيرها وفقًا ألسعار الصرف المقترحة

 
 (.27المصدر : من عمل الباحث باالستناد على الجدول )

 
قيمة الدينار العراقي عند ومن الجدول السابق يالحظ أنه أذ قام البنك المركزي العراقي بتخفيض 

( , وهي أسعار ال تشير إلى انخفاضات 1400,  1350,  1300,  1250,  1175المستويات )
كبيرة في معدل سعر الصرف وقد ال تؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم والمستوى العام 

النوعيات الرديئة التي لألسعار وربما يحد ذلك من عملية استيراد الكثير من السلع والخدمات ذات 
يتم استيرادها من الخارج دون أن يؤدي إلى الحصول على منافع استهالكية عالية وهي تستنزف 
مبالغ كبيرة من العمالت األجنبية التي يوفرها البنك المركزي بشكل رخيص وبذلك يذهب الدعم 

تلك السلع. ويمكن أجمال الذي يوفره البنك المركزي للدينار العراقي إلى الخارج أو إلى مصدري 
 أهم اإليجابيات والسلبيات لهذا األجراء بما يأتي:

 اإليجابيات : .1
الحصول على مبالغ نقدية بالعملة المحلية جديدة تفوق المبالغ الحالية التي يحصل عليها البنك  .أ

للدولة التي تعاني المركزي العراقي نتيجة لمزاد العملة األجنبية وبالتالي فإنها تدعم الموازنة العامة 
 من عجز ملحوظ فيها مما توفر على الحكومة إمكانية االقتراض من الخارج أو الداخل.

ينخفض الطلب على الدوالر ؛ ألن الكثير من السلع والخدمات ذات النوعيات الرديئة سترتفع   .ب
 أسعارها فينخفض الطلب عليها مما يؤدي إلى امتناع المستوردين من استيرادها.

رة على حالة التضخم ؛ ألن البنك المركزي العراقي يطمئن الجمهور على أنه مستمر في السيط .ت
البيع وفقًا لمزاد العملة لكن األسعار سوف تكون أكثر ارتفاعا ولذلك فإن موجة التضخم قد ال 
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د ترتفع بدرجة كبيرة خاصة إذا رافق ذلك سياسات متوازنة في العمليات التجارية المرافقة لهذا المزا
 والتحقق من المضاربات ومن عمليات الفساد وتهريب العمالت .

 عدم ظهور السوق الموازية ؛ ألن الدوالر سيكون في متناول اليد والطبقة الطفيلية. .ث
 السلبيات : .2
ضعاف الثقة بالعملة المحلية ؛ وقد يؤدي ذلك إلى إقبال الجمهور )وليس التجار( إلى  .أ تدهور وا 

مدخرًا كونه يكون مخزنًا للقيمة أكثر أمانًا من الدينار العراقي ,  االحتفاظ بالدوالر على أن
 فضاًل عن تأثيره على االستثمارات األجنبية والمحلية.

نظرًا لعدم وجود قاعدة إنتاجية وطنية متينة ومرنة فإن هذا اإلجراء يؤدي إلى انخفاض الطلب 
 عار السلع والخدماتعلى االستيرادات , وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت ألس

لحين امتصاص الصدمة النقدية , وقد يؤدي ذلك إلى توجه المشروعات المحلية إلى اإلنتاج  .ب
 كتعويض االستيرادات.

تطبق بعض البلدان هذا الخيار , وذلك من أجل تشجيع صادراتها المحلية وبالتالي فإن هذا  .ت
اإلجراء قد يحفز القطاع اإلنتاجي المحلي إلى زيادة اإلنتاج والبحث عن وسائل جديدة لتطوير 

 وتحسين وسائل اإلنتاج. 
 ثالثًا : توقف البنك المركزي العراقي عن البيع بمزاد العملة. .ث
البنك المركزي العراقي في هذه الحالة لتأدية مهامه الكبيرة والمتعددة المتعلقة برسم ينصرف  .ج

وتنفيذ السياسة النقدية وترك مهمة بيع الدوالر إلى وزارة المالية التي ُتعد المصدر الرئيس 
 للدوالر وفقًا للخيارات التي تراها مناسبة َحسب التطورات األتية:

تأسيس منافذ لبيع الدوالر عبر المصارف وشركات الصيرفة وفقًا ألسعار تتحدد  األولى: .ح
حسب األوضاع االقتصادية التي يمر بها البلد على أن تلتزم تلك المصارف وشركات 
الصيرفة بتوفير الدوالر وفقًا للمعايير التي يتم االتفاق عليها وتفرض عقوبات صارمة على 

 من يخالف ذلك.
 

 
 

 ابه على أساس )المبيعات النفطية * سعر برميل النفط المقترح(*تم احتس
 **تم احتسابه على أساس )حجم اإليرادات النفطية * معدل سعر الصرف المقترح(

***تم احتسابه على أساس )المبالغ النقدية بماليين الدنانير العراقية لسنة المقارنة _ المبالغ النقدية بماليين 
 ة أألساس(الدنانير العراقية لسن

 (363****تم احتسابه على أساس )حجم المبالغ التي يتم توفيرها يوميًا *
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التوقف عن توفير الدوالر الرخيص والبيع وفقًا للعرض والطلب على العمالت األجنبية  الثانية:
وفي هذه الحالة فإن حجم الطلب على الدوالر سوف يزداد بشكل كبير لشعور المواطنين والمصارف 
وشركات الصيرفة والمضاربين بأن تخلي البنك المركزي العراقي عن بيع الدوالر سيؤدي إلى 

شكل كبير وبالتالي يقدمون على االحتفاظ به مما يؤدي إلى ظهور طبقة المضاربين انخفاضه ب
في السوق والتي ستدفع إلى ارتفاع أسعار الدوالر وبروز حالة عدم االستقرار االقتصادي وظهور 
موجات التضخم التي ربما تصل إلى مستويات مفرطة خصوصًا وأن كمية العملة الموجودة في 

( التي وصلت فيها أسعار الدوالر إلى 2003بكثير من حجمها قبل عام ) التداول هي أكبر
 ( دينار للدوالر الواحد.3000)

 ولهذه الحالة مجموعة من اإليجابيات والسلبيات أهمها:
 اإليجابيات : .1
  : في حالة تطبيق الفقرة األولى فإن هناك 
 استقرارًا نسبيًا للمستوى العام لألسعار وكذلك ألسعار الصرف.  .أ

منعًا لحدوث فروقات كبيرة بين السعر الرسمي والموازي , وهذا يؤدي إلى الغاء طبقة المنتفعين  .ب
والمضاربين الطارئين خصوصًا إذا ألزمت وزارة المالية المصارف وشركات الصيرفة بتوفير 

 الدوالر وفقًا لمعايير التي يتم االتفاق عليها.

 : في حالة تطبيق الفقرة الثانية 
لغ كبيرة جدًا بالعملة المحلية ؛ وذلك ألن سعر الصرف للدوالر سيرتفع بشكل كبير توفير مبا .أ

في حالة توقف اجراءات مزاد العملة , وهذا يوفر على الحكومة مبالغ األنفاق العام المقومة 
 بالدينار العراقي .

وفير ( دينار لكل دوالر فهذا يعني ت1700فعلى افتراض أن سعر صرف الدوالر سيرتفع إلى )
( مليون دوالر يوميًا 200( دينار لكل دوالر مباع , وبافتراض أن وزارة المالية ستبيع )500)

( مليار دينار يوميًا بالقياس بالسعر الحالي 100فإن ذلك سيضيف إيرادًا للحكومة بمقدار )
 ( ترليون دينار سنويًا وهو ما يشكل نصف موازنة30( دينار لكل دوالر أي أكثر من )1190)

 العراق الحالية.
سترتفع أسعار السلع والخدمات المستوردة مما يؤدي إلى انخفاض قدرتها التنافسية مع نظيرتها  .ب

المحلية , وهذا يدفع بالمنتج المحلي إلى البحث عن اليآت جديدة لتطوير وزيادة اإلنتاج مما 
 يخفض من حجم العجز في ميزان المدفوعات .
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 السلبيات : .2
  الفقرة األولى :في حالة تطبيق 
ستستمر حالة استنزاف الدوالر من خالل توفيره بسعر مدعوم األمر الذي يؤدي إلى استمرار  .أ

 حالة العجز في الموازنة وزيادة حدتها مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
ستستمر حالة تهريب العملة األجنبية إلى خارج العراق مالم يتم تطبيق قرارات صارمة تحد  .ب

 لحالة وعن طريق أجهزة رقابية متخصصة ونزيهة.من هذه ا
 : في حالة تطبيق الفقرة الثانية 
 بالدينار العراقي كمخزن للقيمة  سينخفض سعر صرف الدينار العراقي بشكل كبير وتنعدم الثقة .أ

 بروز ظاهرة الدولرة في االقتصاد وتقوم جميع المعامالت التجارية والخدمية بالدوالر. .ب
المعاشي للسكان وبخاصة من ذوي الدخول المحدودة التي ستنخفض انخفاض المستوى  .ت

قدرتهم الشرائية للسلع والخدمات التي كانت تستورد من الخارج عن طريق توفير الدوالر 
 الرخيص وفقًا لمزاد العملة.

ه وقد بدأ البنك المركزي العراقي بتطبيق فكرة تخليه عن مزاد العملة األجنبية لبيع الدوالر وترك   
إلى مصارف حكومية آخذ بنظره أن مزاد العملة األجنبية ليس من اختصاصه , كما اهتم 
بكيفية التخلص من االتهامات التي وجهت اليه بشأن اآللية التي يعتمدها في بيع العملة أثناء 
المزاد . وألن البنك المركزي العراقي _ ضمن تدخله لبيع العملة في المزاد أصبح يمول التجارة 

خارجية للقطاع الخاص _ بسبب وحدانية االقتصاد العراقي )النفط( وما يطلبه السوق لتخريج ال
الدوالر وتحت مختلف الظروف لذلك أصبحت هناك اتهامات حول إخراج العملة األجنبية بما 
ال يخدم االقتصاد العراقي , ويمكن للبنك المركزي العراقي أن يتعاون مع الجهات المسؤولة 

 بيع المزاد المتصاص السيولة المالية ولكن دون التدخل في التفاصيل.عن عملية 
إن هذه السيناريوهات هي مجرد أفكار من أجل التوصل إلى حلول إيجابية تخرج البلد من 
الضائقة المالية التي يعاني منها , التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط وتوجه البلد إلى 

 مع تزايد أعداد العاملين في القطاع العام من جهة وتزايد زيادة حجم االنفاق العام خصوصاً 
 حجم االنفاق العسكري والتعويضات نتيجة لمحاربة المجاميع اإلرهابية من جهة أخرى.
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 :االستنتاجات 

مستويات مرتفعة نتيجة لما تعرض له العراق  2003شهدت معدالت نمو عرض النقد قبل عام  .1
, ورافق ذلك ارتفاعًا في معدالت عجز الموازنة العامة مما دعا  من حروب وعقوبات اقتصادية

إلى االقتراض من البنك المركزي العراقي ؛ إذ أصبح تابعًا للسياسة المالية ومتطلبات موازنتها 
 دون النظر إلى اآلثار السلبية كالتضخم والتقلب في سعر الصرف.

على السياسة النقدية , وأصبحت تمثل ( سيادة الهيمنة المالية 2003شهدت المدة قبل عام ) .2
الرافعة المالية لتمويل األنفاق العام الذي انخفضت مواردُه بسبب الحرب ومن بعدُه العقوبات 
االقتصادية , وقد انعكس ذلك على ظهور موجات تضخمية جامحة وتقلبات واسعة في سعر 

 صرف الدينار العراقي .
ظام سعر الصرف الثابت بشكل رسمي والتحول ن 2003انتهجت السياسة النقدية قبل عام  .3

وبما أن ,  Fixed Multiple Regimeبشكل تدريجي إلى نظام تعدد سعر الصرف الثابت 
العراق يستورد مجمل سلعُه االستهالكية من الخارج . فقد برزت الحاجة إلى العمالت األجنبية 

ة برز فيها النشاط لتغطية تلك االستيرادات وانعكس ذلك على ظهور سوق صرف موازي
المضاربي الذي خلق فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي عجزت بسببه السياسة 

 النقدية عن تبني نظام صرف جديد قادر على تخفيض حجم الفجوة.
حصل البنك المركزي العراقي على استقالليتُه , وأصبح بمنأى عن الضغوط  2003بعد عام  .4

, ولم يعُد مصدرًا لتمويل العجز في الموازنة العامة , بل يعمل  التوسعية للسياسة المالية
بالتنسيق معها , وقد ازدادت قوة الشراكة بينهما عن طريق مزاد العملة الذي توفر فيه السلطة 
المالية العملة األجنبية ) الدوالر ( ويقوم البنك المركزي بتزويدها بالدينار العراقي وهو ما ساهم 

الكتلة النقدية وتخفيض نسبة العملة في التداول فضاًل عن استقرار سعر  في السيطرة على
 الصرف.

عن طريق محاولة السياسة  2003أصبحت أثار السياسة النقدية تتعمق بشكل إيجابي بعد عام  .5
النقدية االهتمام باالستقرار السعري عن طريق التحكم بمزاد العملة مستفيدة من تنامي 

ألجنبية واإلدارة المستقلة للبنك المركزي , وانعكس ذلك على انخفاض االحتياطيات النقدية ا
( في عام %2.4إلى ) 2003( خالل عام %33.6مستويات التضخم بشكل كبير من )

2013. 
من توحيد معدالت سعر الصرف عن طريق إشباع  2003تمكنت السلطة النقدية بعد عام  .6

استقرار سعر الصرف وهو أمر ينسجم مع  حاجة السوق من العملة األجنبية , وقد ركزت على
ريعية االقتصاد العراقي وطبيعة تدفق العمالت األجنبية الناجمة عن تصدير النفط , وألجل 
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نجاح سعر الصرف كمثبت أسمي وصمام تحديد مستويات الكتلة النقدية ونقل األثر إلى القطاع 
جنبية , الذي نجح في ضبط ايقاع الحقيقي لجأت السلطات النقدية إلى أسلوب مزاد العملة األ

 االقتصاد من خالل رفع قيمة الدينار العراقي .
تميزت السياسة النقدية خالل مدة الدراسة بالتذبذب وعدم االستقرار الكامل لمتغيرات االستقرار  .7

االقتصادي ضمن مربع كالدور ؛ إذ حققت  السياسة النقدية خالل مدة الثمانينات استقرارًا 
لمتغيرات االستقرار االقتصادي بسبب ما مر به االقتصاد العراقي أثناء تلك المدة , نسبيًا 

وخالل مدة فرض العقوبات االقتصادية أصبحت السياسة النقدية أكثر تبعية للسياسة المالية 
مما انعكس على عدم تحقيق االستقرار لمتغيرات االستقرار االقتصادي , وبعد التغيرات 

د العراقي وحصول البنك المركزي العراقي على استقالليته حصل استقرار السياسية لالقتصا
 شبه تام لمتغيرات االستقرار االقتصادي في االقتصاد العراقي.

 التوصيات :
يجب المحافظة على استقاللية البنك المركزي العراقي وعدم المساس بها أو التأثير عليها  .1

البنك المركزي العراقي بالخبرات العلمية واألكاديمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة , وأن يستعين 
 .في رسم سياسته النقدية بما يتالءم و طبيعة الظروف التي يمر بها االقتصاد العراقي

نتيجة النخفاض اإليرادات التي يحصل عليها العراق من تصديرُه لكميات من النفط والتي  .2
الدوالر( فعلى البنك المركزي العراقي أصبحت ال تغطي حجم الطلب على العمالت األجنبية )

أن يستعمل سيناريو جديد ال يتخلى فيه عن سياسة المزاد , وفي الوقت نفسُه يوفر العمالت 
 األجنبية بالقدر الذي ال يؤدي إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدينار العراقي .

راءات الصارمة والعقوبات أن يتخذ البنك المركزي العراقي والجهات الساندة له مجموعة من اإلج .3
على كل من يحاول أن يستغل سياسة المزاد لتحقيق مكاسبًا غير مشروعة كتهريب العملة 
األجنبية إلى الخارج مستغاًل الدوالر الرخيص الذي يوفرُه البنك المركزي العراقي أو عمليات 

 تبييض األموال التي تستغلها بعض الجهات الفاسدة عن طريق مزاد العملة.
ألبّد مراقبة المصارف التجارية وشركات الصيرفة الرسمية التي تتعامل مع مزاد البنك المركزي  .4

بشكل مباشر بحيث تؤدي دورها المطلوب وتبيع الدوالر بالسعر الرسمي المقرر إلى الجهات 
المستفيدة منها وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي , وفرض عقوبات صارمة لمن يخالف 

 تعليمات.تلك ال
أعادة العمل بنظام التحويل الخارجي للعمالت األجنبية وفق ضوابط وتعليمات يصدرها البنك  .5

المركزي العراقي للتخفيف من حدة االستنزاف في العمالت األجنبية الخارجة من البالد 
خصوصًا وأن البنك المركزي يضطر الى تغطية الطلب على الدوالر من االحتياطي النقدي 

 عجز اإليرادات النفطية عن تغطية الطلب المتزايد على الدوالر. في حالة
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 المــــصـــادر
 المصادر باللغة العربية  -أ

أحمد عبد الزهرة حمدان , خيارات السياسة النقدية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي ) تجارب  -1
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 (2017 - 2014استدامة السياسة النقدية في العراق )
 بالل قاسم محمدإعداد الباحث : 

 :  المستخلص

كInflation Targetingك مت ااااامسك ام ااااااكز ااااات  ز كزيت ااااا ركك2004قااااامركزي الااااا بكزي ازقااااا ك  ااااا ك
وفاااااا كزيوقاااااااكزيااااااذبك الاااااااكزيقتواااااام زاكذزاكزي  ااااااتكزي اااااامي ك ااااااوز كزي ت   اااااااكزوكزي م اااااا اكولتاااااا كزي   اااااااك

 ت  ااااعك   اااا ةكزي م اااا  ك ككNominal Anchor اااانكزي م ااااااكفاااا كز زا كبااااذزكزي اااا   ك  اااااك    اااااكز اااا  ك
فااااااااسنكزي ام اااااااااكزي   ااااااااااكفاااااااا كزي اااااااااز كيااااااااركت اااااااات  كز زا كزي اااااااا   ك  اااااااااكزي م اااااااا  ك  اااااااا  كزي  م اااااااااكزي ميااااااااااك

Shallownessواي اااااااكزيقتوااااام كوز  وااااامةكزي  ااااامسكزيل ا ااااا ك ااااانكزي  ااااا بكف ااااا ك ااااانكزي ت ااااام ك ااااا  كك
زيتاااااامرك تاااااا كزي اااااات از زاكفاااااا كز اااااا مسكزي تاااااا كزي لتاااااا ك تاااااا كزي اااااات كوزي اااااا  ما كيااااااذزكتلوياااااااكز زا ك اااااا  عك

كيأل ااااا ماز اااات  ز كزيت اااا ركزياااا ك ااااا اكزيوااااا ك   تاااامكز ااااا امكو اااا  كزي اااا  اكزيااااا ا كفااااا كزي  ااااتو كزي اااامرك
كيتأ  اكزي  م اك ت كز  ماكزي ت كوزي   ماكو ميتمي كزي  ا كزي از ااكيت وز   ن.    كز

و مي  ااااااعكا اااااااك اااااااممكزي ام اااااااكزي   ااااااااك اااااانك اااااا ةكزيل اااااام ك تاااااا ك اااااا اكوااااااا ك  اااااات اك  اااااا امكز  ك
زياااااا كز اااااات ازاكزي اااااا ماكوزي ااااااو كزي اااااااز ااكفاااااا كزيقتواااااام كولاااااامنكذياااااا ك اااااانك ايااااااتكت  اااااااركزي ااااااماكزي اااااات ااك
يت ام ااااااماكزيقتواااااام ااكزي ااااااا .كوي اااااانك تاااااا كل اااااام كزي اااااا  ك تاااااا كزيلتام اااااااماكزي ويااااااااكياااااا  كزي  اااااا ك

عكزي  اااام كزي اااات    كزي   اااااك اااانكق ااااعكزيللو اااااكهوز   اااام ك او اااااكزيااااتللركفااااا كوقم تااااااكزي الاااا بكفاااا كااااا
ت  ا اااااا كزياااااا كزيلاااااااركزي  ا اااااا فك  م ااااااعكت اااااامقيك م اااااا زاكزياااااا   كزيتاااااا كت  ااااااعكزي واااااا اكزيول اااااا كي ااااااا ك

  اااامك ا ااااعك اااا اكزيوااااا ك  اااات   كبااااوكزي اااااكر اااااكقاااام اك تاااا كزيل اااام ك تاااا كز اااات ازاككزيا  اااااا.زي  تاااااك
ك مي  اما.يت  ركو نك ركتو حكزي  تاكزي ازقااك     كزي  ماكو   كز

زنكز ااااااات ز اكزي ام ااااااااكزي   اااااااااكب ااااااامكت ااااااا ك ااااااانكزي ااااااااوازاكذزاكزيويواااااااااكيتل ااااااام ك تااااااا كزي ااااااات ازاك
زيقتوااااااام بكفااااااا كزي ااااااااز كفااااااا كااااااااعكزي   ااااااااماكزيتااااااا كت لااااااا كزيلميااااااااكزي ااااااات ااكزيتااااااا كا ا ااااااا مكزيقتوااااااام ك

يقتااااااز كزوكزي ت ااااام ك ااااانكل  ااااااكزيبااااا ز كزيتااااا كتا اااااوكباااااذ كزي ااااات ز اك اااااتركقام ااااا مك ااااانك ااااا ةكزكزي ازقااااا  
كزي  مكوز لم ااكز ت ازابمكف كت  اركزي ماكزي ت ااكيت ام ماكزيقتوم ااكر اكزي ارو اكزات م اًم.

ك.زي ت  يااكزي   ااكزيت  ار آيااككزي   اا ز ت ز اكزي ام اككللبحث:المصطلحات الرئيسية 

ك

ك
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Abstract 

The CBI after 2004 follows Inflation Targeting policy, At time many of 
economies with financial depth (even the advanced, emerging or developing) was 
succeed to manage this approach through interest rate as nominal anchor, the 
monetary policy in Iraq can’t manage the approach through interest rate due to 
financial Shallowness, rentier of economy and The isolation between real and 
monetary sector as well dependence on the imports to satisfy the domestic demand 
for goods and services, for all that the administration of monetary sector turned the 
approach to target the exchange rate as nominal anchor because the direct 
relationship between exchange rate and the price of goods and services so it 

attempt stabilized the purchasing power of people.ك

The Monetary policy succeed by maintain the exchange rate stability down to 
achieve the stability of prices and purchasing power in the economy, this happened 
by sterilize the negative effect of other economic policy. This mechanism cause 
pressure on foreign reserves in CBI under large consumer expenditure by 
government (decreasing the elasticity of controlling it and the ability to decrease it 
to the normal size), in face of, the decreasing of oil prices which represents the 
only source of foreign currency supply.  This will make the exchange rate in future 
can’t maintain the prices stability and lowing the inflation which make the Iraqi 

currency in danger of collapse. 

The monetary policy sustainability is very important to maintain the economic 
stability in Iraq, under the negative states that Iraqi economy lives it, this 
sustainability can measured by get closer or away from the goals of monetary policy 

and continues of its ability to work on it. 

Key word: Monetary policy, sterilizing mechanism, Monetary Autonomyك
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 تقديم
وف ك  تتفكز وزسكزيت واااااواااااما ككزي ت ااكوزي  مق اااااماالتعك و اااااوسكزي ااااات ز اكل  ًزكل  اًزكف كزي لو ك

وزيتلوةك لوكز ام كزف ااااااعكزي اااااا عكوز اااااات  زركز  اااااا ككزي م ا وااااااووااااااًمكف كاعكزيت واكزي   اكف كزي  مبارك
زي وزاكو  مكال تكزي اااااات ز اكهكزي  ا ااكوزيات م ااكوزيقتواااااام ااكفك ك ميتمي ك ا اك  مكتلت عكزيا  ااكزيت ك

زي ت م عكوتل  تكز اات ز اكزي ااام اااكزي   ااكف كزي از كو اا منكزي  ا ك ت كتل  تكزب زف مككت   مك نكبذزكزي امر
ف كزيلم اكوزي  ت  ع كزنكزي ام اكزي   ااكف كزي از كت ت  ك ووا كا ا  ك ت ك  اكزيوا ك   تًمكز  اًمكف ك

 كاعك ام اكز ت  ز كزيت  ركاعكيكفم تااكزي  وزاكزيت ت  ااكي ت مةكز اكزي ام اكزي   ااكزي كزيقتوم  كف 
تركزي ت م ك ت ك  اكزيوا ك   تًمكز  امكيتتأ  اكف كزي  تو كزي مركك2004زيت ك ت   مكزي ال بكزي ازق ك   ك

ةكبالت كوب ااام ااااك ميااكوت تفك  ااا  كزيااو كزيقتوااام ااكوزي   ااكزيت كا ا ااا مكزي ت ك نكز ت ك كيأل ااا ما
ي  تاكز زً كيت ااا ا ك تا ك كف اا ك نكت اااا كت زوةكزي وزاكزي ا ك واااف كو نك  ةكز اات  مةك مفذ ك ا كز

 لمي   زاكوزيلوزياكور ابم.
وت   اكزي   اكزي    اكيت ااام ااماكزي ا ككيأل اا ماتل  تكزي اات ازاكف كزي  ااتو كزي مركك  مك   ل ك ت 

 ااااات ز اكزي اااااام ااااااكيتت  ااكزي ااااام تاكو ااااا منكزكيت  عك ت كت  اااااا كزي  مسكزيل ا  كوتل  تكزي  وكل  و كزوي 
زي  اماكزيقتوم ااكوت  ا  مك ت كف ككو ا كتل ا  مك امنك مبااكز ت ز اكزي ام اكزي   اا ا كك تا ك زي   اا

كزيوزق كزي ازق .

 النقدية:استدامة السياسة  -1
 أ  مكزي  ا ك ت كز ت  زركزيلتام اماكزيا  ااكوزي وزاكزي   ااككا لنكت ايفكز ت ز اكزي ام اكزي   اا

كزي ت  عك م ت ازاكزي  ماكف  ك نك كزي   اا  مي لعكزأل  عكلت كت ت ا كتل  تكزي   كزيا ا كيت ام ا
زيب ز كزيقتوم ااكزي ا كف كزيوقاكزيلم اكوزي  ت  عكوذي ك نك  ةكز ت  زركل  اك نكزي وزاكزي  مياك

 زيقتوم ب.مكا مبركف كاف كزي  تكزي مي كف كزيقتوم كو  ركزي  وكو  

  م اككإ او  مكز  كيكتوا ك   ازاك ل   كي ت ز اكزي ام اكزي   ااكا لنكزقتازمك   ك   ازاكذزاك
ك ا و ما: ت كف ميااكزي ام اكزي   ااكوز ت ز ت مكتت  عكف ك   ك

 المجموعة العليا .أ

كا.زيا  ال مااكزيلتام اماك -

 المجموعة الوسطى

  اااكز ت  يااكزي ام اكزي   اا. -
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 المجموعة الدنيا ) العملياتيه ( .ج

  و ااكزي وزاكزي   ااكزي  ت   اكو   كت وابمكوف مي ت م.ك -

تو حك اااكز ت ز اكزي ام اكزي   ااكف كز ت ازاياكتل  تكزي   كزيا ا ككزنكبذ كزي ا و ماكزي   
  كزيقتوم اماكزي ت   اكذزاكزي  تكزي مي كت اك كفيأل  مازي ت  عك ميل م ك ت كز ت ازاكزي  تو كزي مرك

يتل  تك ام اك   ااككزيت كت  حكزي وياتوزا كك كل  ك*1فTrilemma  ذات مكف ك ااياكزي تلمياكزي   ااكزياه
   ك امازاكيكا لنكزي تاماكزيكز   نك   مكهكلاياكز ت مةكا و كزي وزةك ك  ماك  اكزيوا ك ك   ت ز اك

ك كف كزي   اا كزي ام ا كز ت  ة ك  ك مي لع كت   ت م كزي  ك1وا لن كزي تلميا ك اايا كزي  ت كفا  .ك اال  كا  ع
ك(Mishkin , 2012: 445ه

ك

كاالستحالة الثالثيةمبرهنة  1الشكل 
 

ك

ك
ك

ك
ك

Recourse:  Mishkin, Fredrik S, 2012, Macroeconomics-Policy and Practice, USA: addison-Wesley, 
p445.ك

 
 ت كأنكا ورك ت   اك اااا اكوااااا ك  تت ك نك ونكز اااا م كفم تااكزي ال ب ك نك ايتكزيتللركف ككألبا لنك

ف ك1 مةك ت كذي كزيواا نكل مكف كزي االع ت ف ماكا و كزي وزةه ت ك ااوز  كز اا ماكزي م    ك  اااحكزيل م ك
لذي كا لنكيت ت كزنكا ااكز تاماكلاياكلالاكا و كزي وزةكهي ا كاذ كزي ت  مازاكزي مااااكزوكز ت  ماك

 تركف  ك نككوزيل م ك ت كز اات  يااكزي ااام اااكزي   اا كوبذزكف كزي ماجكزوكر ابمك نكزي وزف ف زي وزةكزي لتااك
أوك ت كذي كزيوياماكزي تل  زي ايلاافك ت كوف مكي و كزي ا كوزي ت ه  مةأنك تكك اكزيوا  ممكي   ايتكزي

ا لنكيت ت كزنكا  عك ت كتل  تكز ااات ازاكف ك ااا اكواااا كزي  تاك  كلاياكز ت مةكا و كزي وزةك كويتركذي ك

                                                           
 .تصعوبة االختيار بين اثنين من ثالثة خيارا *
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ه  مةكذي كبو  كككفلاكزيت اااااااااا ركأوكزيالو  نك ايتكزيت ت ك نكأبكق ا ك ت ك اااااااااا  كز اااااااااا ماكزي م   كي لم
كف42:ك2015لو  ف.كه  و  ك

كفك69-68:ك2011زنك  تااكزي تاماك  نكزي امازاكزي   اكا ت  ك ت :كه   ا ك
 .ت وسكزيقتوم  -
  وزا اكزيو  ما.زي  ا ك ت ك -
    زنكزي  فو ما.ك وقف -

اذا كانت تتمتع بفائض عالي من من الممكن ان تتبع الدولة الخيارات الثالث ضمممممممممن مثلث االسممممممممتحالة 
ولكن بالتأكيد سمممممميكون ذلح على حسمممممماه اسممممممتن اب هذا االحتياطيات وبالتالي اختالل  ،االحتياطيات االجنبية

المرك  المالي للسممممممياسممممممة النقدية واختالل فعالية االدوات المسممممممتخدمة في عملية تعقيم المعروض النقد  او 
 الصرب.تثبيت سعر 
كو ووا كل  ا   Trilemma وزا ك   تاكزياكك   اماكزيقتوم كزي ازق ك ا كزنكزي از تلت عكك نك  ة

كت ما :ف نك  ةكتلت عكتوا ماكزي ام اكزي   ااك ا كز  مك
 زين.ولت كك2009ك  ذت   اك  اكزيوا ك -
 . ت كتوا مت مكزي  تااك كوزي ا  اكزي مياا2004ي مركك56زي م و ااكز ت م زكزي كقم ونككز ت  ي ت م -
   كزات مسك اوجكزي  تاكزيا  ااكيت ويعكزي ت از زا.كو  وي لالاكا و كزي وزةك اوامكك  ف -

 سعر الصرب 1-1

  اك مفذ ك ا كزي  تاكيتل م ك ت كز ااات ازاك ااا اكزيواااا كف ككف كزي از ك تركزيت  عكف ك اااو كزيواااا 
وا َ  كزي ال بكزيا اكزيول   كزي  اا وياك نكت   ذ  ككزيت اا ر يت ااام اااكزي   ااكبوكز اات  ز ككب  كا ا كإ ما
 ت كزياررك نكو ومكزآل ماكزي ت ااكيت ام ماكزيقتوم ااكزي ا كف كزيتأ  اك ت كز ت ازاكزي  ماكزيكزنكوك

 نك ايتك   ت ككيأل اااااا مازي ال بك احكف كت  اركبذ كزي ماكزي اااااات ااكوتل  تكزي اااااات ازاكف كزي  ااااااتو كزي مرك
ك  .زي  تزي   ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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 (1جدول )
 2017-2014 المعدل الشهر  لسعر الصرب الرسمي وفي السوق للمدة
كمع االحصاءات االساسية للسلسلة

 سعر السوق  السعر الرسمي الشهر السنة سعر السوق  السعر الرسمي الشهر السنة

20
14

 

Jan 1,188 1,222 

20
16

 

Jan 1,190 1,235 
Feb 1,188 1,222 Feb 1,190 1,240 
Mar 1,188 1,222 Mar 1,190 1,261 
Apr 1,188 1,218 Apr 1,190 1,277 
May 1,188 1,222 May 1,190 1,284 
Jun 1,188 1,213 Jun 1,190 1,266 
Jul 1,188 1,215 Jul 1,190 1,273 
Aug 1,188 1,213 Aug 1,190 1,281 
Sep 1,188 1,204 Sep 1,190 1,289 
Oct 1,188 1,207 Oct 1,190 1,298 
Nov 1,188 1,200 Nov 1,190 1,296 
Dec 1,188 1,206 Dec 1,190 1,303 

20
15

 

Jan 1,190 1,221 

20
17

 

Jan 1,190 1,292 
Feb 1,190 1,241 Feb 1,190 1,272 
Mar 1,190 1,270 Mar 1,190 1,254 
Apr 1,190 1,297 Apr 1,190 1,251 
May 1,190 1,309 May 1,190 1,250 
Jun 1,190 1,306 Jun 1,190 1,248 
Jul 1,190 1,231 Jul 1,190 1,258 
Aug 1,190 1,217 Aug 1,190 1,254 
Sep 1,190 1,222 Mean  1189.455  1248.068 

Oct 1,190 1,220 Maximum  1190.000  1309.000 
Nov 1,190 1,219 Minimum  1188.000  1200.000 
Dec 1,190 1,216 Std. Dev. 0.9  33.037 

 1281.105 1190.355 الحد االعلى    
 1215.031 1188.555 الحد االدنى    

 
 المصادر:

ك.   ز كزيوا  زي  ما ك  اككوزي لم  ك   ازاكيإللوم زي   اياكزي م اككك-كزي   كزي ال بكزي ازق  -
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عر

س

المسار الشهري لسعر الصرف الرسمي وفي السوق للمدة 

2014-2017

السعر الرسمي

سعر السوق

 (2الشكل )
ك

 

ك

ك

ك

ك
ك

ك

ك.1 نك  عكزي مل ك مي ت م ك ت كزيا وةككالمصدر:
ك

   لاااا كك تاااا كزياااااررك اااانكت  اااااكقا تاااا كوي اااانك اااا اكزيوااااا كزيا اااا  ك  اااامافك1  لاااا ك اااانكزيااااا وةكه
  اااااا اك تاااااا ككفااااا كزي  ااااااكووااااااو كت ااااام نك ااااا نكزي ااااا اكزيا ااااا  كوزي اااااوز بكو تذ اااااذ ك وااااااو كيتتذ اااااذ ك اااا ر

كو ااااا فكز ز كزي ام اااااماكزيقتوااااام ااكزي اااااا  كفااااا كزي تااااا ر ااااااكزي  ااااات اكزيو ااااا كزي ااااامرككا اااااو كزيااااا   ااااا اًمك
كاالولزيااااا كق ااااا  نكا ا ااااا  نككا  لااااانكت  اااااا  مزيتااااا ككف  ااااا  ك ااااا فك او ااااااكزي تااااا كزي ااااا اياك تااااا كزيااااا ويا

وباااااوكزي  ااااااكا  اااااعكزي تااااا ك تااااا كزيااااا وياكي اااااا كت وياااااعكزي ااااات از زاكوباااااوك  ااااات عك ااااانك ااااا اكزيواااااا ك
  ااااا اًمكل ااااا كا  اااااعكزيلماااااااكزي  تاااااااكفااااا كزيقتوااااام  كوزي  ااااامال نكفااااا كزي ااااا ز كيك    اااااركزي ااااا اكزذكا  تاااااونك

كزي  اااااما اكوزي ااااات م  ك ااااانكألرااااااز ا  اااااعكزي تااااا كالقسمممممم الثممممماني و ااااا م ك ااااا نكزيتااااااماكوزي مفاااااذ كف ااااا  كو
فاوقااااماكزي ااااا كوزي اااااز كوبااااذزكزي ااااوسك اااانكزي تاااا كا  اااا ك  ا اااا كل اااا كتاااا  ز كزي  ااااااكزي  تو اااااك  اااا كز   اااام ك
 اااا اكزيوااااا كي ااااترك ا  اااامك  اااا كزات م ااااا ك كو اااانك ااااركا اااا كبااااذزكزي ااااوسك ااااانكزي تاااا ك زياااااكفاااا ك اااا اكزي اااااو ك

ت اااااااااااااااااااااااااااااااااا ك اااااااااااااااااااااااااااااااااا نك  إذك 2014-2013يت وركزي م تكل  ك    ك واكزيتوق ماك كويك ا مك  ةكزي   ك
ك  كزيت كز ت  كزي ال بكف  مك ت كت   اك  اكزيوا كزيا   .زي 

ك
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يت ل ك او اك اااااا  تاكيت ت كك0.2-%ككت ا اكزي تم  كزنكقا اك او اكزي ت كزي اااااا اياك ت كزي وياكت ت 
 ك0.2-% ت كزي وياكتام كزي ااااااا اك كفلت مكزات  ك ااااااا اكزي وياك ول  كوزل  كز    كزي ت ك تا ك مكا ما ك

زي او اكت   كتوااااااواًزكوز اااااالًمكلوةكزي  ا كزي ل و  كيت ااااااام اااااااكزي   ااكف كت ت عكت ااااااا كك     كآ اكزنكبذ 
زي  تاكزيا  ااك نكزيقتوااام كزي ازق  كو ااااوا كزيت  ااا تك  نكزي اااام اااماكزيقتوااام اا ك    كت ااااا كزي  توجك

ااكور اكزي اواياكزي لت كو    ك  مك   بكزي كت ت عكزي ت از زاك نكا ا كوكت ت عكزي ت   كيت ت كزي  مي
كف64:ك2017:كهل ن ك نكا اكز ا ك كو نك ركت   فكزي   ك ت كزيلتام اماكو   زنكزي  فو ما

 2014-2013للمدة  السوق  وسعرا فيالطله الكلي على الدوالر  (3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك

ل اااااامكك تااااااا  ت ااااااما كزتااااااام كلالاااااااك اااااا اكوااااااا كزياااااا وياكفاااااا كزي ااااااو كوزي تاااااا ككف3 و ااااااحكزي اااااالعكه
 كأوااااا اوزنكزيت ت اااااماكزيوااااا  ا كتت   ااااامكت ت اااااماككأ  ااااااواا ااااااكزي ااااالعكزنكزيت ت اااااماكزي   اااااا كتت   ااااامكت ت اااااماك

كزيقتوم .إذكت و ك  تااكزي  ما اكف ك و كزيوا ك ااًزكي  فكزي و كزي ميااكف ك
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 النقدية:السياسة  استقاللية 1-2
 اااا  ز كواااامف كزي  تاااااكزيا  ااااااكفاااا كام اااا كزيوااااوةك اااانكزي   ز ااااااكااااااز ك ااااا كزياااا وياك اااانكو زا كزي ميااااااك

 ياااااام  كفاااااا كام اااااا كك Assetsيا م ااااااعكبااااااذ كزي ياااااام  كفاااااا كام اااااا كزيوااااااوةككزياااااا   ما زياااااا كزي الاااااا بك  م ااااااعك
ي اااااا  بكذياااااا كفاااااا كزي  مااااااااكزياااااا ك ياااااام  كزي م اااااا  كزي   ااااااااكااااااااز ك ياااااام  كزيواااااا زاكك Liabilitiesزي  تو ااااااماك

كتت كزي  مي ك نكل م  م.كك س  م زي   بك   كقامركزيللو اك

ك

 المي انية العمومية
 

 المطلوبات االصول
كزي ت منكزي لت 

كزيلتام اماكزيا  اا+ك
كزي   ا+ك

كزلتام اماكزي وما 
ك

ك
 ت كزياررك نكزات اام ا كزي  اام كزي اامرككت اامواكف ا ا اكك2017-2014يت اا  كزنكتت  كزي وز  ااماكزي اام اااك

  مكا ا كزيقتوااام كزي ك ااا وحكت ااا  ااك كوب مكالونك واكزي ال بكف ك وزا اكزي ماكزي ااات ااكي ذزكك  ااا امًك
وبوك مكنك ايتك مفذ ك ا كزي  تا كزي  م ك نك  ةك  تااكت  اركزي ا كزي   بكزي ت ز  ك   عك يم  كزي   ماك 

   ل ك وااوا كوز االاك ت كزي اات ازاكزي  اا  كف كقا اكزي  تاكووااويكزي كزي اات ازاكزي اا ابك كا  اات ت ك  مك
زي  م كزي مرك ت كف ا كواااامف كزيوااااوةككتأ  ازي مرك  وا ككيإل  م  اااا تكزنكزي ا كزي   بكا   ك ت  اًزكتم  مك

ال بكوزيت كت  عك  وابمكزبرك ت  اك   اكز ام مكو ااااااااااات مكف ك ا كزي  و  كي    كزيا  ااكف ك   ز ااكزي   كزي 
زي ال بك  اااااام اًزكيت ميااكف ك ااااااام اااااامت مكزي  مقااك كو  ل  زكيا ماكزي اااااات ااكي ذزكزي  م ك نك  ةكزي وز  اك  نك

كزي  او كزي   بكف.ككSterilizing ا كزي وياكوزي   ماكف كزيقتوم كهكت  ارك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك
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 2017 – 2014( متغيرات مي انية البنح المرك   للمدة 4الجدول )
 IDمليون 

 السنة

مبيعات المرك   من 
 الدينار لو ارة المالية
 مقابل الدوالر

 االصول
)صافي الموجودات 

كاالجنبية(

 المطلوبات
 )العملة المصدرة(

مشتريات المرك   
 من خالل النافذة

نسبة المشتريات 
الى العملة 
 % المصدرة

1 2 3 4 4  /3 

2014 
 12 4,878,224 40,786,317 89,043,000 4,654,670 بداية السنة
 157.45 62,797,792 39,883,686 77,352,000 55,402,500 نهاية السنة

2015 
 8.60 3,452,988 40,128,400 77,352,000 2,442,000 بداية السنة
 143.18 55,247,088ك38,585,119 62,810,000 59,271,003 نهاية السنة

2016 
 10.61 4,098,965ك38,639,751 58,651,000 1,482,000 بداية السنة
 94.50 42,743,100ك45,231,515 52,618,000 32,713,988 نهاية السنة

2017 
 10.29 4,642,156ك45,103,523 53,296,000 3,385,040 بداية السنة
 81.29 36,328,380ك44,687,430 54,688,000 34,539,473 8شهر 

 
ك:المصدر
ك.   ز زي   اا ككوزي لم  كزي   ازاكيإللوم زي   اياكزي م اكك-زي   كزي ال بكزي ازق  -1
   ا.تركز ذكزي  مي ك مي   ماك نك  ةك ا كزي  ت ك مي وياكف ك تو  ك  اكزيوا كي عك -2

كلميت : ت  ازاك   ز ااكزي ال بكوا لنكتلت ت مككف4ه   ل ك نكزيا وةك

ك  ا ماكزي   ماك نكزي ال بكيو زا كزي ميااك  م عكزي ويا. :1العمود 

كزي   ز اا.زيلتام اماكزيا  ااكف كام  كزيووةكف كك:2العمود 

كزي  تو ما.كزيللو  كام  وم ازاكزي  تاكيت ويعكزي  م ك :3العمود 

ك   ماك نكزي و ك نك ايتكزي مفذ .  تايماكزي :4العمود 

 ا كزي   ماك نكزي ال بكيو زا كزي ميااك  م عكزي ويا زيلتام اماكزيا  ااكف كام  كزيوااااااااااااااوةكف كك
زواا زاكزي  تاككزيل اام كزيامابكيو زا كزي ميااكف كام  كزي  تو ماك نك   ز ااكزي ال بككزي   ز ااك

 اااااااااااااال كزي   ماك نكزي ااااااااااااااو ك نك ايتكزي مفذ كي وزا اك ا كزي  و ككيت ويعكزي  م كزيللو  ك
 زي ا كزي   بزيلتام اماكزيا  ااككزي  وحكزيت   اا

كزيت :ل  مةكيتو احك مكذ لاكز   ك   ل كك2014ف   كتلت عك   ز ااك مرك
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و  مكا م ةكك2014 ا كزي  تاكزيا  ااك نكو زا كزي ميااكزي كزي ال بكف ك ااااااا اكلم ونكزي م  ككالخطوة االولى:
يا اااااااااااااام كبذزكزي  ت كزي كل اااااااااااااام كو زا كزي ميااكزيامابكف كام  كزي  تو ماك نكك ID ت ونكك4,654,670

زي   ز ااك  مككو ارك نكبذزكزيااز كزات مسكزيلتام اماكزيا  ااكف كام  كزيوااااااااااااااوةكف كزي ال ب    ز ااك
كزا  اا.ا م ةكزي  ت كزي ذلواك  تاك

ف ك اااااااااااااا اكلم ونكزي م  كيت  ااكز  م ككID ت ونكك40,786,317قامركزي ال بك سوااااااااااااااا زاك:الخطوة الثانية
كزيللو ا.

قامركزي ال بك  ااااااااااال كزي   ماك نكزي اااااااااااو ك نك ايتكزي مفذ كيتل م ك ت كزي  اااااااااااتو كزي مرككالثالثة:الخطوة 
كزي و ا . نكلاركزي  تاك%ك12زبك مك   ت ككID ت ونكك4,878,224 كإذكترك ل ك مكا ما كيأل  ما

  زااككID ت ونكك89,043,000ي   بكذي كزي كز   م كزيلتام اماكزيا  ااكف كام  كزيوااااااااااوةك نكك
  مكتركز  ز  ككأ  ازي اااااااااااال ك نكزيلتام اماكزيا  ااكي  كزي ال بككهزبكID ت ونكك77,352,000زي   كزي ك

ينك  ا ماكزي ميااكيت ال بكزقعك نك  ا ماكزي ال بكك   ااااااااااا م  نك  ا ماكو زا كزي ميااك نكزي وياكف كزي   ك
وي  ل كل مفاكك ID ت ونكك39,883,686زي  تاكزي وااااااااا ا كزي ككز   م ك  م عكزي مفذ ف.يت اااااااااو ك نك ايتك

 نكزي ااااااو ك نك ايتكزي مفذ كزبك مككID ت ونكك62,797,792  تااكزيت  اركيت  او كزي   بكل  كترك اااااال ك
كزي و ا .%ك نكزي  تاك157.45ا ما ك

من خالل اسممتقراء الواقع االقتصمماد  يار  ان المرك   هو الم سممسممة االقتصممادية الوحيدة التي نجحت 
نافذة بيع العملة  ادوات، واهمهافي الحفاظ على االسمممممتقرار النقد  واالقتصممممماد  وفر ما متوافر لديها من 

االشممارة الى ان السممياسممة التي  ولكن ينبغي المالية،غير المدروسممة للسممياسممة  التوسممعيةفي ظل التوجهات 
 البلد.االنتقالية التي يمر بها للمرحلة  مثلاال الم قت يتبعها المرك   تمثل الحل

زيت كا اااااااات    مكركو اااااااام عكزيت  اكوت و اكل  كت وااك  تت ًم زيو اااااااا ككأواااااااا حك2015وي نك   ك مرك
ك.ز   م كز از زاكزي   كوي  ل كذي ك نك  ةكتلت عكلا ااكت ويعكزي وز  اكزي م اك  ك   اًم زي ال بك

 المي انية العمومية
 

 المطلوبات االصول
كزي ت منكزي لت +ك
كزيلتام اماكزيا  ااك-+

ك+كزي   ا
كزلتام اماكزي وما 
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ك

زيا  ااااااااكفاااااا كام اااااا كزيوااااااوةكقم اااااااكزيللو اااااااك ت ويااااااعكف تاااااا كزياااااااررك اااااانكز   اااااام كزيلتام اااااااماك
زي اااااا كزيلمواااااعكفااااا كزي وز  ااااااكزي م ااااااك ااااانك اياااااتكزي ت ااااامنكزي لتااااا  ك ميتااااامي ك اااااتركت اااااوا كزيااااا  يكفااااا ك
واااامف كزي  تاااااكزيا  ااااااكفاااا كام اااا كزيوااااوةك اااانكزي   ز ااااااكهوزي اااامارك اااانكز   اااام ك  ا ااااماكزياااا وياك اااانك

زيوااااااااوةك كيا م ااااااااعكزي ياااااااام  كفاااااااا كام اااااااا كنكزي لتاااااااا زي ميااااااااااكزياااااااا كزي الاااااااا بفك اااااااانك ايااااااااتك ياااااااام  كزي ت اااااااام
Assets ياااااام  كفاااااا كام اااااا كزي  تو ااااااماكك Liabilities ي اااااا  بكذياااااا كفاااااا كزي  مااااااااكزياااااا ك ياااااام  كزي م اااااا  كك

ككل م  م.تت كزي  مي ك نكك س  م زي   ااكااز ك يم  كزيو زاكزي   بك   كقامركزيللو اك
ك اااااانكا اااااااككزات اااااامسكزياااااا  نكزي اااااامركزياااااا ز ت كاالول:نك اااااات امن كز ااااااايكزيكزنكبااااااذ كزي ياااااام  ك تاتاااااا ك ت  اااااام

ككككككتاي ااااااااونك   ااااااااماكت اي ااااااااًمك  مااااااااااك اااااااا ت  اك47ي  ااااااااتواماك ات  اااااااااك  اااااااا اًمكلتاااااااا كووااااااااعكزياااااااا ك اااااااامكا ااااااااما ك
 تااااااااماك وياك  ماااااااااكك43ز ااااااامكزي ااااااام  كف اااااااوكز   ااااااام كزيلتام ااااااااماكزيا  اااااااااكزيااااااا ك ااااااامكا اااااااما كك ك2017

يكتواااااا كقم ااااا  ك م تااااا ك اااااتركزي  اااااعكوف  ااااام كويا ااااااككزنك ااااامك  ااااااز كزيوواااااوةكزياااااا كب ااااامكز ااااا ك 2017 ااااا ت  اك
ت  اااااااكزي ام ااااااكزي   اااااااكيتوا اااااماككيت الااااا بك ااااات اكزوكقااااا ا ك تااااا كزياااااتللركفااااا ك  م ااااا  كزي ااااا وياكفااااا كااااااع

 ااااااانكا ااااااااككاراااااااركت وابااااااامكزي تلاااااااو ك ل و اااااااااكزي وزاكزي  لااااااانكز ااااااات  مي مكزي مياااااااااكزي م ااااااااك ااااااانكا ااااااااكو
 ااااااماكزي اااااات ااكيت ام ااااااماكزيقتواااااام ااكزي ااااااا ك اااااانك كوز  اااااامكا  ااااااعكزي الاااااا بك تاااااا كتل  اااااا كلمفاااااااكزيكز ااااااا ك

 اااا ةكتل  ااااتكب فاااا كزيااااا ا كفاااا كزيل اااام ك تاااا كزي اااات ازاكزي  اااا بكو اااا   كلم اااا  كيت  ااااوكزيقتواااام بك.كفاااا ك
كزيا .ز تاماكزنكت  بك مق ك  موعكزيقتوم ك وابمكف كتل  تكزي  وكزيذبكتا وك

 حرية حركة ر وس االموال 1-3
ككككككككككككزقتوااااااااااااااام كواااااااااااااا  اك  تومك اااااااااااااا  فكلالاكا و كزي وزةك  ويك وواااااااااااااافكزيقتوااااااااااااااام كزي ازق ك أ  ك

ه  ااااااا  كزيو ااااااامسكزي  ااكوزي اااااااام اااااااااكوزيقتوااااااام ااكر اكزي  ااااااات ا فكو اواًمكه  ااااااا  كزيااز زاكوزيياماك
   بككفا  كيو  اا  كت تفكزي  مسكزي مي كف كزيقتواام كو اا فك واكزيو اام اكزي ميااككف زيقتواام ااكزي ت  ا

ككزيقتوم اا   اكزي م   كزي واكزي توق كف كزي  اماك

وي نك    ككزيل ا   يذي كا   ك  اكزيوا كزي  م كزي م تاكي  عكآ ماكزي ام ماكزيقتوم ااكزي كزيقتوم ك
كوزي   ا زي ت كزي لت ك ت كزي ااات ككإل ااا مست  عكزي  مسكزيل ا  كوزي ت م ك  ااالعكا ا ك ت كزي ااات از زاك

 نككف4 كلالاكي اوجكزي   كزيا   ك ماجكزي ت كيت ويعكزي اااات از زاكهل مكتركزي ااااما كزيا كف كزي اااالعكفسنكب م
كزي  فو ما:    زنك  قت مك.كوتتت يك  ةك مفذ ك ا كزي  تا

ك
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 زي مي. مي   زنكزيتامابك نك ايتكت ويعكز ت از زاكزي  مسك .1
اكيتا  اااااواكزياااااازر  نكفااااا كز  اااااماك ااااانك اياااااتكتاااااوف اكزي  تااااااكزيا  اااااا ميل ااااام كزي ااااامي ك  قت ااااامك .2

 كوباااااوكزي ااااااكزي ميااااا كوااااالاافكه ااااااملاا ز اااااا ككألرااااااز زوكز ااااات  ماكز اااااوزي ركفااااا كزي اااااماجكزوك
زيااااااازر  نكفااااااا ككيألام اااااا زوكتااااااوف اكزي  تااااااااكزي لتااااااااككزي تاااااا   ااااااااًزكيتااااااااو كزيتاااااا كا ااااااام  ك   اااااامك

 زي ز ع.زي ت  ماكف ك
كزنكزي مفاااااذ كز  لاااااام كيت  ااااااازاك  اااااا زنكزي اااااا فو ماك  ااااااكل اااااام ا :كزيااااااامابكوزي اااااامي كزذكزنكتل  اااااات .3

ا  ااااااااااا ك يااااااااااام  كزيلتام اااااااااااماكوزي لااااااااااا ك ت  اااااااااااعك   وااااااااااامنكك واااااااااااا  كOverallل ااااااااااام كلتااااااااااا ك
و  ااااذزكفاااامنكزي مفااااذ ككف ف ااااازاكزي اااا  نك تاااا كزياااا ز نكهت ااااو ككزيلتام اااااماك  اااا كل اااام كلتاااا ك اااامي 

 زي   زن.  زنكزي  فو ماكوت  رك  قاك ت ااك  اكت ل كف ازاكزي ز نكوزي   نكف ك 

كألرااااااز     ااااا كتو ااااااحكزنكزيااااا وياك  ااااا كزنك  ااااااجك ااااانكزي الااااا بكقااااا كا  ااااات  عكز ااااات  ميكتاماياااااًمكزوك
كزي  اااااااا  ااوي لواااااااااك واكزي الاااااااا بكفاااااااا كتاااااااا ق تكزيو اااااااام تكزيتاااااااا كتوااااااااا كزيتلويااااااااعكهزي ت اااااااام زاككز ااااااااا  

رك اااااو ااااانككزي   ااااااا وزي وقااااافكزي ااااامي كيت واااااا  كو ااااا  كزيت ز ااااا ك مي  ااااا كزي   اااااا كوفاااااتكزي ام ااااااككف وزيلاااااوزيا
 .ف1:ك2013هزي      ككزي ويافزي   ماك  م عككه ت ترفسنك وا ك   بك لاك

ك
 واستدامة السياسة النقديةكلفة آلية التعقيم   -2

  ك مواااك  كت كف ك   ز ااكزي   كزي ال بكإنكزي م   كزي   ااكا لنكزنكت َ  عكام  كزيوااوةكزوكزي  تو ماك
كوي مكلمنكا  لنكزنك   اك   مك م  مك ا وسكزي ت منكزي لت ك  ااااااااااااااامفًمكزيااكزيلتام اماكزي ت اا لاركل و ك

ككزيووةف كهام  كDC + FERكزيا  اا
ا وركزي   كزي ال بك ت  ارك  تاماكزيت  عكف ك و كزيوا كزيا   ك نك  ةك ا كو از كزيووةكزي ميااك

زوك نككزي   ب. ل اماكت   كي   كزيت  ازاكف كزي م   كزي   اا كو نك ركزياو  ككOMO زياااااااااااازي لتااك نك ايتك
فكوزيذبكا  عك ت  اك ماا ك2mزي  و ك مفذ ك ا كزي  تاك ت كزي  تاكف كزيت زوةكوزي  تاكي  كزي وااااااما كه ا ك

 كو نك ركفسنكآيااكزيت  ارك اااو كت تتفكب مك نك  تاماكزي اااو كزي  تولاكف  ك*لت ك نك ااات اكزي   كزي ال بك

                                                           
ع* ن   دي نك ال  خارجي حتى عن سللللللب قدي متغير  يك  ثالمركزي، حيالعرض الن بك االجن  ان الحكومك هي المحتكر لعرض العم

 العامك.فهي المحدد الرئيس لبعرض النقدي عن طريق النفقات  م يعات النفط، ومن ثموالمتأتيك عن طريق ايرادات 
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ل نكزنكزي  ا كت  اك ت كزلتااام اااماكزي وااااااااااااااااما كوزي ت اامنكزي لت كفااسنكزي اامفااذ كت  اك ت كزي  تاااكزي لتااااك
زي يم  كف كزي ا كزي   بكزي ما اك نك يم  كزي  م كزي مرك تركزلتوز بمك نككوزيلتام اماكزيا  ااك ك     كزن

كزي ااااااامفاااااااذ :ك كف  كزي ت  اااااااع كزيوااااااااااااااا  ك ااااااااااااااو  كف  كزي لتااااااااا كزي  تاااااااا ك  ااااااام اااااااع كزيا  ااااااااا كزي  تاااااااا ك ا  ككككككككككككككككككككككك  ة
 كقام كلت اك  زنكت وسكز وزاكز زا كزي  وياكزيت كا ت    مكزي   كزي ال بكا ت ككف543-540:ك2015ه ت  ك

 ك نكزاعك  منكز ت ازايت مك.كز ت  زركبذ كزي وزا
 كلفة استخدام االوراق المالية لتعقيم العرض النقد  1-

زوا ككلأل زنكزيواز كزي ميااكزيت كاواااااااااااااا ابمكزي ال بكزوكزيو ز  كزيت كتو   مكزي وااااااااااااااما كي  كزي ال بك
ت ت ت مك نك   زاكزي م   ك ت  مكوزيت ك تل ت مكزي ال ب.ك ميتمي ككزي ااااااااااااات  ماكفت م زي ااااااااااااات  ماك نك  ةك مفذ ك

كككا و  اامكزيتلت ااعكزي كزنكلت اااكز زا كزي اااااااااااااا وياااكو  تااااكزيت  اركزيت كا ورك  اامكزي ال بكت ت اا ك ت كبااذزكزي   اااما
 الل:خيمكن قياس كلفة التعقيم من وكف    ةك  وك اااا اكزيوااااا كزي لت  ه اااا اكزي م   كزي وي  ك اااا اكزي م   ك

(Frenkel, 2007:4-5) 
𝑺 =  𝒊 − 𝒓 − 𝒆 

Sكلت اكزيت  ارك

iكزي م   كزي لت ك  اك

rكزي م   كزي مي  ك  اك

ك:زي لت    اك  وك  اكزيوا ككeوا  عك

e = dE/E (E= IQD / US$) 

  كزي وي ك   ااامفًمكزيا ك  ااا اك  وك ت ااامو ك ااا اكزي م   كزي لت ك  ك ااا اكزي مكإذزكوت ونكلت اكزيت  اركوااا ازًك
ك.زيوا كزي لت ك  ا

𝑖  =  𝑟 +  𝑒 

 ميتمي كتتل تكز اااات ز اكزي ااااام اااااكزي   ااك    مكت ونكت ت اك  تااكزيت  اركواااا اي كزوك اااامي ا كوالونك اااااحك
كزي ت ز ا:

𝑖 ≤ 𝑟 + 𝑒 
𝑟 كزذزًك + 𝑒ت  عكزيل كزي ت كيت م   كزيت ك نك ااااأ  مكزيل م ك ت كز اااات ز اكزي ااااام اااااكوي نك نكزي  لنكك

ز ت ك نكبذزكزيل ك ك نك  ةكزي ذك  ااككiكزيل م ك ت كز اااااااات ز اكزي ااااااااام اااااااااكزي   ااكلت ك  ك اااااااا اكفم   
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زي اااااااااااااات  ةككت  اك نوب ككزي ت ماكزنكزي  تو ماكوزي م   كزي   ااكف ك   ز ااكزي ال بكيك وا ك ت  مكفم   
كزي   بكيت ال بكهز ت  ةكزي ال كزي مي كيت ال بك نك ميااكزيللو اف

 نك  ةكزي ا ك  نككgو نك  ةكزي ت مازاكزي ااام  اككا لنكزنك  ا ك اااكزي ااات  ةكزي   بكيت ال بك
𝑟وككك*زيذبكا  حك م ت ز اكزي ام اكزي   ااكmaxiزيل كزي ت كيت م   ك + 𝑒ك.ك

𝑔 = 𝑖𝑚𝑎𝑥 − (𝑟 + 𝑒) 
ااكت م   كزي   ف ك وزا اكزي  تو ماكيكزيوااوةام  كزيلتام اماكزيا  ااكت  عكك وااوا كا ا ااااكفسنكزًكزذ

ك.زي ت  تاك اهزي   اكوزلتام اماكزي وما فكوز وزاكزيت  اركذزاكزي م  كوزيت كت ل ك  اكزي م   كزي لت 
𝑃 = 𝐵 + 𝐿 

كف ك   ز ااكزي ال بكك  تو مات  عك ا وسكزيكPل  ك

Bكزي م   كزي   ااك

Lكفوز  كواز كزي ميااكذزا ا وسكزيك

ك ميتمي كزنك احكز ت ز اك ام اكزيت  اركا  عك ا:
𝑑𝑃 ≤ 𝑑(𝑅𝐸) 

 فكبوك  ااااموز كزي ت اكزيل ااكزيوزل  كزيول    اااااوسك ت ك  ااااتو كزيقتواااام كزيا   كهكألب اااااحكزي اااات ز اك
 ا كزنك اااااحكك مي  ل كبذزكزي   ورك ت كزي  ااااتو كزي ت كوزي ااااام اااااكزي   ااك  اااالعكو كزيل ب كيإل از 

زوكتامو كزي واو زاكيت  تو ماكو  اااااااالعككزي  تو ما تل  تكزي اااااااات ز اكبوكف ك  ااااااااموز كزي واو زاك  ك
 ة في حالإذا هانا هذا الشرط يعني ان السياسة النقدية مستدامكيت  تف  قاك  مو كزوكتامو كزي م  ككأ  ا

 .P/REعدم  يادة مجموع المطلوبات عن الموجودات متمثلة باالحتياطيات االجنبية 

 كلفة التعقيم تطبير معادلة  2-1-1
زيت  اركف كزي ال بكزي ازق كزي م  اك ت كز ااااااااااااااام كك ت ك  تاماك1-2ا  لنكت   تكزي  م ياكف كزي  ا ك

كزيتاا: نك  ةكز ذكزي   اماككزي  زسف   م زاككزي ال ب زيواز كزي ميااكهلوزياكزي   ك
كف%0.374هك2017ي مرككزي لت ك   ةك  وك  اكزيوا  -1
ك%فك2.5هك و مًكك182ات   كزي ال بكيزيواز كزي ميااكي ت كك لت زي م   كزي  اكك تو   -2
كي اا. ت كزيواز كزي ميااكزي ويااكوزيو ز  كي  كزي  و كزي مك1.65كزي م   كزي وياااكم   تو  كز -3

                                                           

 * maxiمن المفروض ان يكون اعلى حد هو ادنى من كك𝑟 + 𝑒 
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S = i-r-e 
= 1.25-1.65-(0.374) 

ك0.774 - =
ككزن:زبك

𝑖 ≤ 𝑟 + 𝑒 
1.25 ≤ 2.024 

 
  مكاا اكزنك ااااحكزي ااات ز اك تل تكيت اااام ااااكزي   ااكف كزي از كل ااا كآيااكزيت  اركزي م  اك ت كز ااام ك

لاركزي اااااااااااااات  مازاكف كزي ماجكولاركزي وز  كيو نك  ةكز ذ مككزي  تولا.زيواز كزي ميااكو  تاماكزي ااااااااااااااو ك
زنكواااااااااااا فككو م ت م  ك    اكيت   كزي ال بكوقما م ك  تو اااااااااااا كلاركزي م   كزيكزي ز  ا  تو اااااااااااا ك اااااااااااا اكزي م   ك

 ا كزنكفا كك2016يت ال بككل ااافكزي  عو نك  ةكقم  اكزي وااااوفماك ا كزنكالونك نكا  كزي از زاك
زذككزيواز كزي ميااال تكز اااات ز اكزي ااااام اااااكزي   ااكفا مك  يكام  ككزي وز  كز ام  كيوااااميحكزي ال ب كوبوك م

ك ازق . ت ونك   ماكك901,729  ت كومف كز از زاكزي وز  ك
ك

 كلفة استخدام نافذة بيع العملة لتعقيم المعروض النقد   2-2

ت اااااونكفااااا كلمااااااااكك*إنكزي تااااا زنكزيتااااا كتت ااااا ك ااااااارك ااااا اكزيواااااا كزي اااااا زا كهكزي م تااااااكوزيت اااااواركزي اااااا زاكف
كبااااذ كزي  اااا اك ي  اااا اكل  ااااا ك اااانكزيلتام اااااماكزي ويااااااكيتاااا فمسك اااانكز اااا ماكواااااف مكو اااا منكز اااات ازايت م كإن 
تاااااا  ز كل  اااااااًزكفاااااا كزيقتواااااام اماكزياي ااااااااكول اااااا  كزيام اااااا ك  اااااا  كزيت ت ااااااماكزي  ما اااااااكوزي  اااااات ا كفاااااا ك اااااا اك

كف25:كك2015.ه  و  ك** وا بمكزياي  

ك ووواااااااكفااااا كااااااعكز ت ااااام كزيقتوااااام كأ  اااااايت ااااااز كفاااااسنكزيو ااااا ككز ااااامك مي  ااااا اك م اااااا باااااذزك واااااوا ك
 ااااانكزي تااااا كزي لتااااا ك تااااا كزي ااااات كوزي ااااا  ماكوزلت اااااماكزي  تااااااكزيا  اااااااككإل ااااا مس تااااا كزي ااااات از زاككزي تااااا 

 ميتاااااامي كف ااااااا ك يااااااام  كزي ااااااا كزي  ااااااا بك  ااااااا  كزات ااااااامسككزي   ااااااااا.زي ااااااااز زاكوزي تأتاااااااااك اااااانكق ااااااعكزيللو ااااااااك

                                                           
% في نظام سعر 100يُعد التدخل في سوق الصرف لتحديد سعر معين للصرف عملية ادارة لسعر الصرف وهو ما يظهر   *

سبة الحرية المعطاة لسعر الصرف للتقلب حسب قوانين العرض والطلب وصوال  سبته كلما زادت ن الصرف الثابت وتقل ن

 دارة .الخالي من التدخل واال  Pure floatللتعويم الصافي 

 
 (26-20، 2015لمزيد من التفاصيل يُنظر: )مهوس،    **
 
 

 



 210  
 

ي اااااااز ااكيتا  ااااااواكف اااااا  ز كزي تاااااا كزي تاااااا ك تاااااا كزي اااااات كوزي اااااا  ماكفتاااااا  ز كزي  اااااام كزيللااااااو  كتاااااا  ز كزي ااااااو كز
  ا ااااماكزياااا وياك اااانك ايااااتك مفااااذ كزي  تاااااكيت ويااااعكزي اااات از زاك اااانكا اااااكوت  ااااارك ااااا كزياااا   ماكزي ازقاااا ك

ككز ا . نكا اك

ك
 الية انتقال العملة االجنبية من السلطة النقدية الى قطاع االعمال الخارجي 4الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

  المصدر:
Daghir and others, 2017 “THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENCY WINDOW, MONEY 
SUPPLY, AND FOREIGN RESERVES IN IRAQI ECONOMY 2004-2015” GSRJ, on web: 
www.globalscholasticresearch.org 

م ةكزي ااااااااااااااام كزي   بكيت ال بكوزيذبكا اااااااااااااات  ركزيلتام  كزيا   كا  عكزيا  كزيبرك نك  و  مكزنك
ا لنكل م ك كيتل م ك ت كز ت ازاكزي  ماكه مفذ ك ا كزي  تافكي وزا اكزيو  ماكوزيت  عكف ك و كزيوا 

 كف2mكزياع زي  نكقواااا اككزي اااا ايا ل م ت كل اااا ك ا و اك نكزي  م ا كه  اااا اكزيلتام  كاكزي اااات از زاك
كي م و  مك و حكي مك   كزي منكزيت كا لنكزنكا ا  مكزيقتوم كااز كزبكو  اكزقتوم ااكا لنكزنك ت ا ك

ول مككزي ت .وب مكو  ااالعك ميكز   م كز ااا ماكزي   كزيت كت  عكزي م   كزيت كا ورك ت  مكزيقتوااام كزي ت كف ك
 اأت :

 ( كفاية االحتياطيات االجنبية2جدول )

 IMFل  كزي   اك 2017 الم شر
 اشهر 4 – 3 7ك   اكزيلتام  كزي كزي ت از زاكزي  ايا

 ل سنة %نسبة التغطية  خال  1126ك   اكزيلتام  كزي كزي  نكقو اكزياع

 % 20الى  5من  m2 53   اكزيلتام  كزي ك
  نك   ماكيت وياكزيوزل كيتلويعك ا كزي  و كك1190  اكزيوا كزيا   ككتركز ت م IQDزي كك$. 

 

 العملة االجنبية

 العملة المحلية

 المزاد

Auction 
 القطاع العائلي البنك المركزي

 

 قطاع االعمال 
 االجنبي

http://www.globalscholasticresearch.org/
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فكزنكلااااااااركزيلتاااااااام  ك ات  اااااااًمكل ااااااا ك   اااااااازاكزي ااااااامنكيوااااااا  و كزي  ااااااا ك2 ت اااااااحك ااااااانكزياااااااا وةكه
ك2017-2014 كوي ااااااانكيك   اااااااعكزي   ااااااام كزيوز اااااااحكوزي  ااااااات اكفااااااا كلااااااااركزيلتاااااااام  كيت ااااااا  كزيااااااا وي

زبكك2017ا9ا31 تااااااماك كلتااااا كك46زيااااا ك ااااامكا اااااما كك2014 تااااااماك كك63ا اااااما كك  ااااامل ااااا كز   ااااا ك
وباااا ك  اااا اكز   اااام كل  ااااا ك اااا كزات اااامسكلاااااركزياااا  نكزياااا ز ت ك  اااامككت اي ااااًم  تاااااماك كك17ز   اااا ك   اااا زاك

ك    نك  ركز ت ز اكزي ام اكزي   ااكف كبذزكزيام  كزا ًم.

إنك  ااااااام كزي تااااااا كزي لتااااااا ك تااااااا كزي  تااااااااكزيا  اااااااااكيت وياااااااعكزي ااااااات از زاك تااااااا كلميااااااا كا لااااااا ك  ااااااام ك
لاااااا كواااااااو ك  اااااات ك لتاااااا ك تااااااا كا ك*زيقتواااااام ك تاااااا ك  ااااااتو كت ت اااااا كوزلم  تاااااا ك كفم   اااااام كزي اااااات از زا

 تااااا كفااااا كزي اااااو كو ااااانك ااااارك يااااام  كت اااااوسكزيقتوااااام ك.كفااااا كباااااذ كزي تااااا زنكا لااااانكووااااافك وا كزيااااا  عك أ  ااااامك
ذزاكزتااااااام كوزلاااااا ك لااااااوكق اااااامسكزي  اااااامةكزيااااااذبك ت  ااااااعك اااااامي  تا نكزيام اااااا كزبكز اااااا مسكزي تاااااا كزي لتاااااا ك

ت ت اااااا كزياااااا كزي ااااااماجك تاااااا كزي اااااات كوزي اااااا  ماك اااااانك ايااااااتكزي اااااات از زا كو اااااانك ااااااركفااااااسنكزي  تاااااااكزيا  ااااااااك
كزي وياا.   ت  فًاكزيلتام اماك

كوزي    ااااااااف ز  ااااااااكزي م ااااااا  كزي كهز ااااااا مازي م ااااااا كزيااااااا كزيت ااااااامي فككات ااااااامسزك1-2كأذًزكا لااااااانكتت اااااااايكزي  اااااااا 
يااااا كوي ااااانك ااااانك ااااا ةكزي ااااا ا ك تااااا كزيت  اااااارك  ااااا اكزكزي  ااااااما  ميتااااامي كز ااااات ز اكزي ام ااااااكزي   اااااااكوفاااااتكباااااذزك

كوا ااااا ك  اااااعكزيت  اااااارك تااااا ك مفاااااذ كقت تاااااا ي مياااااااكيكا  ااااا كر ااااااك  ااااا اكزي اااااا كزي  ااااا بكفاااااسنكلااااااركزيواز كز
ك ا كزي  تا.

 ااااا كت اااااواك تلاااااو كفااااا كلااااااركز زا كزي ااااا وياك ااااانكق اااااعكزي الااااا بكو ووواااااًمك ااااا كز   ااااام كزي ااااااز زاك
ك  اااامكا  اااا  زي الاااا بكزياااا كزي  ااااعك تاااا كتاااا وياكزي  اااا كزي واااااو كف ااااً ك اااا ةكزواااا زاك  اااا كك  اااا زيا  ااااااك  اااامك

ك   ل ك ت ك يم  كف ازاكزي ت منكزي لت كو وركزيواز كزي ميااك  ا كت ويعك ا كزي وز  ا.

 مفاااااااذ ك اااااااا كزي  تااااااااك كإذكزنكزي وز ااااااا ككآليااااااااا ااااااا ركز ااااااات ز اكزي ام ااااااااكزي   اااااااااك مي  ااااااا اك:كك2-2زي  اااااااا ك
زي وااااااما ك اااااا كزياااااا   كزقاااااعك ااااانكزي واااااااوفماك ت  تااااااك   ا اااااماكزي  تاااااااكزيا  اااااااككزيااااا كك اااااس از زا ت  تااااااك

 تاااااااماكك17ز   اااااام كزيلتام اااااااماكزيا  ااااااااكياااااا  كزي الاااااا بك   اااااا زاكو ااااااالماكزيتلويااااااعك ك  اااااامكأ  كزياااااا ك

                                                           
ك تعكس وجود يقصلللد ساالسلللتيرادات هنا االسلللتيرادات االسلللتهركيك في حين رسما تكون اياد  االسلللتيرادات من ال لللب  اال تاجي *

 ال ب .عمبيك تنميك في القناعات الم تورد  لهذه 
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فااااااااا كام ااااااااا كك** كوذيااااااااا ك  ااااااااا  كزات ااااااااامسكف اااااااااا كزي ت ااااااااامنكزي لتااااااااا ك2017-2014 وياكت اي اااااااااًمكيت ااااااااا  ك
 اااااااكزي واااااااو زاكفاااااا كزي الاااااا بك تاااااا كل اااااام كت اااااامقيكزيلتام اااااااماكزيا  ااااااااك.ك ميتاااااامي كزنكزي اااااات  يااكر

زي م تااااااكيت ام ااااااكزي   اااااااكوت   ت ااااامكيت وز  ااااااكزي م ااااااكفااااا كتوا مت ااااامكتااااا  بك واااااوا كزوك اااااأ ا كزيااااا كت ااااامقيك
ي ااااات ز اكزيتااااا كتاااااركزيت اااااا كزي ااااا ا ك تااااا كت   اااااذكزبااااا زف مك  ااااالعكتااااا ايا كفااااا كااااااعك ااااا ركتل  اااااتك   اااااازاكز

كزي  م.ك
 المصادر

 زيلتام اماكو ت ت ماكزي ات ازاكزي ا ابكف كزي از كيت   كك مك  ن ا اكواا كزي   ماكفك2015  و  كل ا نك  وزن.كه
 ام  اك   ز .كزيقتوم  ا مياك    اكيتلووةك ت ك اااك ما ت اكف كك 2013-1990

 يا ز ا كفك"زيت واركزي  زاكيت   ماكزيا ز ابك  نكزيتوايلماكوزيوزق "ك اتاكزي مل  كام  اكت  ا كز2011ال  كهكآاا   ا ك
 http://rcweb.luedld.net/rc9/A905.pdfتاو  :ك ت كزي وق كزيي 

 ك   ز .كزيوا  زي  ما ك  اككوزي لم  ك   ازاكإللوم يزي   اياكزي م اككك-زي   كزي ال بكزي ازق ك
 قام كتأ  اك مفذ ك ا كزي  تاك ت كزيت  ازاكف ك اااااااا اكزيوااااااااا كو ا كزي  و كف كفك2017ل اااااااان ك  ةكقم اااااااارك ل  .كه

 ام  اك   ز .كزيقتوم  ا مياك    اكيتلووةك ت ك اااك ما ت اكف ككزي از  
 ز  اك   ك ال بكزركز  اكزقتواااام "كااي  كزي   كزي ازقااك كك–فك"  ز كزي  تاكزيا  ااك2013زي اااا     ك اااا منك ل  كا اااامكه

                http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=446094:كك2819زي   ك
 و  ونك-فكزيقتوااااااااام كزي   بكوقم  كو اايماكو اااااااااام اااااااااما كزي   اكزيوي  كي  من ك زاكزي ت 2015 ت  كزل  ك اي  كه 

 .و م اونك
 Mishkin, F.S. (2012) Macroeconomics Policy and Practice, U.S.A: Pearson, Columbia 

University.  
 Frenkel, Roberto (2007) “The Sustainability of Sterilization Policy” U.S.A: Washington, D.C. 

 Daghir, Mahmood and Mohammed, Bilal (2017) “The Relationship Between Currency 
Window, Money Supply, And Foreign Reserves In Iraqi Economy 2004-2015” GSRJ, on 
web: www.globalscholasticresearch.org 

ك

                                                           

السببتدانة لتمويل ارتفاع االئتمان المحلي يعلل بانخفاض ايرادات الموازنة العامة بسبببب انخفاض اسببعار النفط، مما يسببتدعي ا ** 
ة لدى عجز الموازنة ولحفاظ على حجم االنفاق الحكومي. وقد تم ذلك عن طريق االئتمان المحلي وخصبببببببم االوراق المالي

طلب على في جانب الموجودات وانخفاض االحتياطيات االجنبية بسبببببب اسببببتمرار الالمركزي مما زاد فقرة االئتمان المحلي 
 العملة االجنبية المتأتي عن االنفاق الحكومي.

 
 

 

http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=446094
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           للمدة في العراق  المالي استخدام طرق السالسل الزمنية للتنبؤ بمؤشرات االستقرار

(2005-2017) 

 جامعة االنبار            -كلية االدارة واالقتصاد /ا.م.د احمد حسين بتال   إعداد : *
 جامعة االنبار            -كلية االدارة واالقتصاد/  الباحث/عثمان فالح مهدي *           

  الملخص 
إن استقرار القطاع المالي والمصرفي يمكن إن يتعرض للمخاطر نتيجة وجود عوامل ضعف كامنة    

في هذا القطاع ، أو نتيجة عدم قدرته على تحمل الصدمات الغير متوقعة في البيئة االقتصادية والمالية 
لية ، على هذا فأن اإلضرار بجهود االستقرار المالي سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق ألذى الدولية أو المح

بجهود االستقرار االقتصادي بشكل عام وعلى االستقرار النقدي بشكل خاص الذي يمثل جوهر عمل 
 السياسة .

لذلك تظهر الحاجة الى استخدام اساليب التنبؤ العلمية من متابعة ومراقبة مؤشرات االستقرار المالي    
، اذ من خالل التنبؤ ُيمكن اصحاب القرار من رسم السياسات في العراق خالل الفترات القادمة 

 الي واالقتصادي.االقتصادية للفترات القادمة ومواجهة أي تطورات غير مرغوبة قد تضر باالستقرار الم
 المقدمة 

 يمثل االستقرار المالي من وجهة السلطات  النقدية بأنه الحالة التي تمكن القطاع المالي
 بشكل عام والمصرفي بشكل خاص للعمل على مواجهة المخاطر أو أيـة تأثيرات سلبية على

 لقطاع الماليالواقع الحالي والمستقبلي لنمو االقتصاد الوطني وتطويره ، إذ إن استقرار ا
 والمصرفي يمكن إن يتعرض للمخاطر نتيجة وجود عوامل ضعف كامنة في هذا القطاع ، أو
نتيجة عدم قدرته على تحمل الصدمات الغير متوقعة في البيئة االقتصادية والمالية الدولية أو المحلية 

ألذى بجهود االستقرار ، على هذا فأن اإلضرار بجهود االستقرار المالي سيؤدي بالضرورة إلى إلحاقا 
 االقتصادي بشكل عام وعلى االستقرار النقدي بشكل خاص الذي يمثل جوهر عمل السياسة .

ولكي تؤدي السياسة النقدية دورها المطلوب بشكل مالئم وباتجاه تحقيق االستقرار المالي , فانه البد    
من التعرف على مالمح األساسية التي اتصف بها الجهاز المصرفي العراقي, والتعرف على المتغيرات 

ساسي في االنتقال التي حدثت في مجال تحرير القطاع المصرفي باتجاه آلية السوق. إذ إن العنصر األ
من اقتصاد شمولي الى اقتصاد السوق هو إقامة جهاز مصرفي حصيف يستجيب للمستجدات في 

 المتغيرات االقتصادية الدولية ويواكب التطورات التكنولوجية في مجال الصناعة المصرفية والمالية 
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م وبتفعيل دور البنك المركزي بشكل عا  وبالتالي أصبح من الواجب االهتمام بتطوير أداء القطاع المالي
 ورات مؤشرات االستقرار المالي .طبشكل خاص في االشراف ومتابعة ت

لذلك تظهر الحاجة الى استخدام اساليب التنبؤ العلمية من متابعة ومراقبة مؤشرات االستقرار المالي    
ن رسم السياسات ، اذ من خالل التنبؤ ُيمكن اصحاب القرار مفي العراق خالل الفترات القادمة 

 االقتصادية للفترات القادمة ومواجهة أي تطورات غير مرغوبة قد تضر باالستقرار المالي واالقتصادي.
 مشكلة البحث 

اعتماد  بسبب  ةكبير  تتحديا 2004انفتاح القطاع المصرفي والمالي في العراق بعد عام  اذ شكل  
 والذي  سمح بدخول عدد من المصارف الخاصة واألجنبية الية السوق واالنفتاح على العالم الخارجي

ولكنه من ناحية اخرى قد يكون مضرا بالقطاع تدعيم التنافسية داخل القطاع المصرفي  ساهموهذا  ،
المصرفي والمالي المحلي والذي مازال حديث العهد والخبرة في مجال العمل المصرفي والمالي خصوصا 

( و 56بصدور قانون البنك المركزي رقم )مصرفي الكبيرة التي تمثلت بعد جرعة االصالح المالي وال
 (74)  ، باإلضافة الى قانون سوق العراق لألوراق المالية رقم 2004لعام ( 14قانون المصارف )

  لنفس العام .
  اهداف البحث  

 يحاول البحث تحقيق ما يلي :
 .وبيان اهميتها استعراض مفاهيم االستقرار المالي والمصرفي -1
 . 2017-2005متابعة تطورات مؤشرات االستقرار المصرفي والمالي في العراق خالل المدة -2
لغاية اذار  2017 من شهر حزيران التنبؤ بمؤشرات االستقرار المصرفي والمالي في العراق للمدة-3

الموجودات  وتشمل هذه المؤشرات ) المختلفةاذا تم من خالل تطبيق اساليب السالسل الزمنية  2020
سعر فادة السياسة  ، رؤوس االموال ،االئتمان النقدي ، االحتياطي الفائض ، الودائع ، السيولة ،

المؤشر العام   ،ن العام ـ االحتياطيات االجنبيةعرض النقد الضيق ، المضاعف النقدي ، الدي النقدية،
 . (دوالر في السوق الموازي – ، سعر الصرف الدينار العراقيللسوق المالي 

  هيكل البحث 
 من اجل تحقيق اهداف البحث ومعالجة مشكلته سيتم تناول المحاور االتية باإلضافة الى المقدمة 

  االستقرار المالي المفهوم ومؤشرات القياس 
 اإلطار النظري للتنبؤ 
 عينة البحث والبيانات 
 تحليل النتائج 
 .االستنتاجات والمقترحات 
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 االستقرار المالي المفهوم ومؤشرات القياس اوال:

 االستقرار المالي : 1 .1
القرن الماضي في مجال صناعة الخدمات  ساهمت التطورات الكبيرة خالل العقود األخيرة من    

المالية في تعزيز فرص النمو االقتصادي وزيادة حجم المخاطر على القطاع  المالية وعولمة األسواق
 المالي من أهم التحديات التي تواجه الجهات ذات الصلة على تحقيق االستقرار المالي، لذلك أصبح

 حيث يؤدي النظام المالي المستقر إلى رفع كفاءة الوساطة المالية ويقوم  .المستويين المحلي والدولي
اءة والقطاعات االقتصادية ويرفع فعالية وكف بتوجيه وتوظيف الموارد بصورة سليمة وعادلة بين األنشطة

تعتبر عملية مكلفة قد تؤدي إلى ظهور   النقدية، ولذلك فإن حالة عدم االستقرار المالي السياسات
االستقرار السياسي واالقتصادي  المالية وتباطؤ النمو االقتصادي وزيادة العبء المالي وعدم األزمات

 (. 36:  2015واالجتماعي .)عبد الرحمن ,عبد العزيز :
مجلس محافظي البنك الفيدرالي  نائب رئيس Roger Fergusonيعرف عدم االستقرار المالي وفقا    

تتميز بتذبذب أسعار األصول   (Financial instability ) حالة عدم االستقرار المالي األمريكي بأن
تفاع ( وعدم توفر )انخفاض أو ار  النقدي والمالي والتغيير المفاجئ ألسعار الفائدة وتدهور أداء السوق 
 2010ومستوى التوظيف )أحمد : سلبًا على االستهالك واالستثمار وبالتالي اإلنتاج التمويل مما يؤثر

وفي توضيح أخر لحالة عدم االستقرار المالي هي عبارة عن المخاطر المعنوية التي تظهر ،  ( 42:
(.  67:  2012بعاوي واخرون ,.)السنتيجة سوء تخصيص األموال واالختيار غير الجيد لالستثمار 

كما ان عدم االستقرار المالي الحاد يمكن ان يتسبب في اندالع أزمة مالية او حدوث انهيار كبير في 
وهناك من يعرف االستقرار المالي أنه: "العمل على التأكـد  للدولة ونظامها المصرفي. االسواق المالية

والتوترات في  الي، مما ينطوي على غيـاب التـشنجاتوسالسة عمل جميع مكونات النظام الم مـن قـوة
التعريف يمكن فهم االستقرار المالي من  هذا الجهاز بما ينعكس سلبا على االقتصاد". وبنـاء علـى هـذا

 .(110:  2009)بلوافي , خالل
 .المالي استقرار جميع مكونات النظام  
 .بها استقرار أسواق المال واألنشطة المرتبطة  
ألهميتها وحساسيتها ولتاريخها  ومن أهم المؤسسات التي تولى لها عناية خاصة المـصارف التجاريـة 

كما ويعرف    كانت هي مبعث تلك األزمات أو غيرها المرتبط باألزمات المالية حين وقوعها، سـواء
 .المالية  االستقرار المالي هو تجنب وقوع األزمات 

المغزى من ار المالي يتمحور حول تجنب وقوع أزمات مالية إال إن ويرى البعض ان االستقر     
االستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيط فالنظام المالي يكون مستقرا إذا ما اتسم باإلمكانات 

 .(2: 2005)شيناسي  ,التالية:
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 نب العملياتالموارد االقتصادية، حسب المناطق الجغرافية ومع مرور الوقت، إلى جا كفاءة توزيع .أ
السيولة وتوزيعها،  المالية واالقتصادية األخرى )كاالدخار واالستثمار، واإلقراض واالقتراض، وخلق

 وتحديد أسعار األصول، وأخيرا تراكم الثروة ونمو الناتج (.
دارتها .  ب. تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وا 

  األساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية . ج. استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف
اذ ان االستقرار المالي ال يقتضي أن تعمل عناصر النظام المالي في كل األوقات بأقصى طاقاتها أو 
نما النظام المالي المستقر هو النظام القادر على الحد من  اإلختالالت بعدة طرق منها  أقل قليال .وا 

 ( 72: 2010قوع األزمات .) الحبيب :آليات التصحيح الذاتي , قبل و 
 (.62:  2015)أسماء : شروط تحقيق االستقرار المالي : 1.2.1.1
 االستقرار النقدي , متمثال في انخفاض نسبة التضخم , واستقرار أسعار الصرف . -أ

 ثقة كبيرة في المؤسسات واألسواق المالية  في االقتصاد. -ب
األصول المالية أو الحقيقية في االقتصاد بدون دواعي  عدم وجود تقلبات حادة في أسعار -ج

 موضوعية.
يجب ان يكون النظام المالي قادر على تحمل الصدمات ويجب ان تتوفر لدى هذا النظام القدرة  -د

على امتصاص هذه الصدمات عند حدوثها واالستمرار في أداء الوظائف األساسية بدرجة عالية 
 من التأكد .

 مؤسسات وأسواق مالية كفوءة وسليمة.  ي مستقر واقتصاد كل  -هـ 
)عبد  والمصرفية وبنى مالية تحتية سليمة. نظام فعال للتنظيم والرقابة على المؤسسات المالية -و 

 .( 37:  2015الرحمن ,عبد العزيز :
 أهمية االستقرار المالي : .12

االستقرار المالي من خالل معظم  البنوك المركزية  توظف وحدات خاصة ينصب عملها على 
التقارير والدراسات وتوجيه التحذيرات وتنبيهات ومن المبادرات التي يمكن ذكرها ألهمية البنك  اصدار

  .(40: 2010)الزبيدي : المركزي هي :
 1999إنشاء منتدى خاص باالستقرار المالي من قبل بنك  التسويات الدولية ولجنة بازل عام  -أ 

ل جنوب شرق اسيا بهدف مساعدة هيئات الرقابة المالية على مستوى العالم وتقوية على اثر أزمة دو 
  .انظمتها المالية

م من قبل الدول المتقدمة بغرض 1999 باالستقرار المالي في أبريل عام إنشاء منتدى  خاص  -ب
 ي  اإلشرافخالل تبادل المعلومات والتعاون في مجال المسٌاهمة في االستقرار المالي العالمي من 

  .والمراقبة من قبل الجهات المختص
             التنبؤ باألزمات قبل وقوعها ق النقد الدولي يحاول من خاللها استحداث خارطة من صندو  -ج
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كما ان صندوق النقد أصبح يصدر تقريرا دوريا مرتين في السنة يحاول من خالله رصد التوترات 
 المالية الحتوائها والحد من انتشارها. 

  2008أزمات متكررة أبرزها أزمة ومع ذلك لم تكن هذه اإلجراءات كافية لتفادي األزمات لحدود  – د
 

 . مؤشرات االستقرار المالي:3.1
 :  المؤشرات االقتصادية لالستقرار المالي هيمن أهم 

 الموجودات. .اجمالي 1 
تتسم الموجودات بأهمية كبيرة وذلك لدورها الفعال في نشاط المصارف التجارية وتعتبر من اهم    

 ركائز االستقرار المالي ، و تعتمد درجة مصداقية معدالت رأس المال على درجة مصداقية مؤشرات
، كما أن مخاطر العسر المالي في المؤسسات المالية ينتج من نوعية الموجودات جودة الموجودات 

 .تحويلها إلى سيولة وصعوبة
 .اجمالي المطلوبات :2 

وهي قدرة إدارة المصرف بتمويل ميزانيتها بأقل الكلف الممكنة وتتكون من رأس المال المدفوع    
 (222: 2013)الدعمي , حبي,  واالحتياطيات والودائع والقروض .

 . الودائع:3
وهي األموال التي يعهد بها األفراد أو الهيئات الى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساو لها    

وتعد الودائع من اهم مصادر تمويل المصارف  ب أو بالشروط المتفق عليها, كماإليهم أو نفسها لدى الطل
 (.42:  2010)الزبيدي : .لوبات المصارفوتشكل النسبة االكبر من مجموع مط

 القروض.. 4
 تمثل القروض اهم بنود ميزانية المصرف التجاري وتعكس نشاطه االساسي . فالمصارف التجارية   

تستثمر جانب ال يستهان به من مواردها في تمويل النشاط الجاري لقطاعي االعمال والتجارة . وذلك 
 . التجاري ربحيةالقروض تعد اوفر اصول المصرف  ان
 استثمارات المصارف : .5
 تمثل االستثمارات احد المؤشرات التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية ، إذ كلما زادت نسبة   

 االستثمارات الممنوحة من لدن المصارف التجارية ادى ذلك إلى المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية
 .    للبالد

 المصرفية :مؤشر السيولة  .6
 السيولة تعني قدرة المصرف على تلبية أو اإليفاء بالتزاماته بشكل فوري وذلك من خالل تحويل أي   

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصل من األصول إلى نقد سائل بسرعة وبدون خسارة فالسيولة إذًا ال تعني تحويل األص
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إلى نقد دون أي خسارة ، ألن السيولة ينبغي أن ترتبط بالربحية ، وتتمثل  تحويله إلى نقد فقط ، وانما 
سيولة المصرف في قدرته على تلبية طلبات عمالئه المتعلقة بسحب ودائعهم المختلفة أو تقديم 
التسهيالت الالزمة واألصول لهم والمتمثلة بالنقد السائل في األوقات التي يرتئيها أو يختارها العمالء ، 

 اهم مؤشرات السيولة. ومن
 مؤشر الربحية . .7
 تعد الربحية في صورة أرباح محتجزة من المصادر الرئيسة لتوليد رأس المال ، ويقوم النظام المصرفي   

 السليم على أكتاف المصارف الرابحة وذات رأس المال الكافي ، لذلك تعرف على انها " المؤشر
ق المصرفية ولجودة إدارتها ، وهي تسمح للبنك باالحتفاظ الكاشف لمركز البنك التنافسي في األسوا

 (222, 2013)الدعمي , حبي,  مخاطرة معينة وتوفر وقاء ضد المشكالت القصيرة األجل. بشكل
 أسعار الفائدة . . 8
تعد اسعار الفائدة المحرك االساسي للنشاط االقتصادي في أية دولة و من أهم المؤشرات التي    

حركة واتجاه االقتصاد الكلي, فالفائدة المصرفيةٌ هي نسبة الفائدة التي يتقاضٌاها البنك  لتحليل تستخدم
   .لبنوك التجاريةل المركزي على القروض التي يعطٍيها

 المال والسيولة .. كفاية راس 9
وهي تمثل مدى كفاية راس المال المحتفظ به من قبل المصارف لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض    

 (42:  2010)الزبيدي :لها المصارف. 
 . عجـز الحسـاب الجـاري . 10  
الصـرف  عجـز الحسـاب الجـاري قـد يعطـي مؤشـرًا عـلى احتمالـية حدوث أزمات في سعر إن ارتفـاع 

العجـز بـتدفقات مالـية  مـن تأثير سلبي على النظام المالي، خصوصًا إذا تم تمويل هذا مـع مـا لهـذا
  .قصـيرة األجـل

 الخـارجي                        االحتـياطات والديـن  -11
إلى االلـتزامات  ) البنك المركزي والبنوك التجارية(إن انخفاض نسبة االحتياطات في الجهاز المصرفي 

 .مؤشـر عـلى عـدم االسـتقرار في الـنظام المـالي انهقـبل المسـتثمرين عـلى  ينظر إليه من األجـلقصـيرة 
بعـدد األشـهر من المستوردات من السلع والخدمات  مؤشـر آخـر عـلى كفايـة االحتياطـيات يتمـثل وهـناك

ه يـنظر بالعادة إلى حجمه وخدمته بالنسـبة للديـن الخـارجي فإنـ .تغطيـتها التي بمقدور هذه االحتياطيات
المؤشرات التي  كمــا يــنظر إلى .مــن الــناتج المحــلي اإلجمــالي والصــادرات مــن الســلع والخدمــات كنسبة

 تتعلق بهيكل االستحقاقات بالنسبة للدين الخارجي.
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أسعار األسهم : .21  
اإلزدهار ، إذ أن  فيما يخص إزدهار أسعار األسهم فتعد السياسة النقدية التوسـعية أحـد أسـباب هـذا   

قيمة األسهم  التغير المفاجئ في هذه السياسة لتصبح سياسة نقدية إنكماشية يؤدي الى إنخفـاض
لإلعسار المالي بالنسبة  والعقارات ، وتراجع النشاط اإلقتصادي بشكل عام ممـا يخلـق الظـروف المالئمـة

 ( 10) العميد , بدون تاريخ :  .للمؤسسات المالية 
 

 للتنبؤ  اإلطار النظري ثانيا: 
  التنبؤ:ماهية  -1

يعرف التنبؤ  : على أنه "التخطيط ووضع االفتراضات حول أحداث المستقبل باستخدام تقنيات خاصة   
عبر فترات زمنية مختلفة وبالتالي فهو العملية التي يعتمد عليه المديرون أو متخذو القرارات في تطوير 

نه عملية توقع ما بأكما ويعرف ،  (15:  2010رمو, الوتار,  .)االفتراضات حول أوضاع المستقبل
سيحدث مستقبال لظاهرة ما اعتماد على اتجاه الظاهرة في الماضي باستخدام أحد نماذج التنبؤ المعرفة. 
بعبارة اخرى : معرفة سلوك ظاهرة ما في المستقبل انطالقا من سلوكها في الفترة الماضية, واتخاذ القرار 

مؤثرة على الظاهرة , اما اذا حدث غير ذلك المناسب في ضوء هذا السلوك بفرض ثبات المتغيرات ال
 لتعكس هذا التأثر سلبا أو ايجابا.فيجب تصحيح عملية التنبؤ 

 من هذا التعريف يمكن ان نستنتج العناصر األساسية في عملية التنبؤ وهي :  
 . تحديد الظاهرة المراد التنبؤ بها. 1
 . دراسة سلوك الظاهرة في الماضي .2
 رائق التنبؤ .. استخدام إحدى ط3
  ( 2:  2003, العبيد ). رسم صورة مستقبلية للظاهرة على ضوء نتائج التنبؤ 4

 أهمية التنبؤ  - 2
تعيش المنظمات في بيئة متغيرة مما يتطلب استعمال تقنيات التنبؤ والسيما الكمية في التنبؤ بالمستقبل 

 (232:  2014, متي, الموسوي  ) والمتمثلة باالتي :
 كبير الكفاية الفاعلية للمنظمة في التكيف مع البيئة الخارجية .ولحد  ضمن. ي1
 . التعرف على حاجات المنظمة في المدى القصير والمتوسط .2
 . الحد من المخاطر التي توجه المنظمة .3
 . تعطي صورة عن التوجهات المستقبلية للمنظمة.4
 مستقياًل .. تساهم بشكل كلي في اتخاذ القرارات وتراقب أثارها 5
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 خصائص التنبؤ – 3  
تختلف طرائق التنبؤ بحسب الموقف والحالة المدروسة, فمثال تختلف طرائق التنبؤ المستخدمة في مجال 
التسويق عن تلك المستخدمة في مجال االنتاج أو الموارد المالية أو البشرية . فكل مجال من هذه 

موقعه وأهميته ومدى اإلمكانات المتاحة له الستخدامها المجاالت يستخدم الطريقة التي تناسبه حسب 
 في عملية التنبؤ.

 ولكن عملية التنبؤ أيا كان نوعها يجب إن تتصف بالخصائص اآلتية: 

. االهتمام بالمستقبل: فالهدف األساسي للتنبؤ هو معرفة ما سيحدث مستقبال سواء كان قريبا أو بعيدا 1
 . 
ؤات مهما اتصفت بالدقة فأنها تضل غير مؤكدة ومن المحتمل أن يحدث . عدم التأكد: ان جميع التنب2

 عكس ماهو متوقع .
        . البيانات التاريخية: تعتمد طرائق التنبؤ العلمية على ماضي الظاهرة أي على البيانات التاريخية.3
 ( 6:  2003, العبيد )
 أساليب التنبؤ       - 4

 ( 91: 2010) النعيمي, رضا,  رئيستين : أساليب التنبؤ تصنف على مجموعتين
مجموعة تضم األساليب النوعية وتشمل : تقديرات رجال البيع وأسلوب لجنة الخبراء وبحوث  - أوال

 السوق وأسلوب دلفي.
 مجموعة تضم األساليب الكمية وتشمل : -ثانيا
 طرائق تحليل السالسل الزمنية . -أ  
 األساليب السببية . -ب  

 األساليبانه في هذا البحث سوف تصنف هذه  إالالتنبؤ االقتصادي  ألساليبفات متعددة وهناك تصني
ويمكن تطبيق الطرق الكمية عند توفر هما المدخل النوعي والمدخل الكمي  أساسيينعلى وفق مدخلين 
 الشروط االتية :

 . يوجد هناك معلومات حول الماضي.1
 عددية.. يمكن تحويل هذه المعلومات الى بيانات 2
 . يمكن افتراض استمرار نزعة الماضي في المستقبل .3

ان نماذج السالسل الزمنية والنماذج السببية لها منافعها في حاالت معينة. فمثال يمكن استعمال نماذج 
السالسل الزمنية بصورة اسهل للتنبؤ بينما يمكن استعال النماذج السببية بنجاح اعظم في عملية صنع 

 ( 22: 1990) الوردي, ة متفرة امكن افتراض عالقة تنبؤي ما كانت البيانات الضرووريةالقرارات. وكل
. 
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 السببية : الطرق  -أ 
إن هذه الطرق مبنية على محاولة التنبؤ بالتأثيرات على أساس معرفة األسباب وفي العديد من حاالت 

به في هذا المجال هو ذو طبيعة التنبؤ تكون هذه االسباب اقتصادية وبذلك فأن معظم العمل الذي نقوم 
اقتصادية ايضًا. من الطبيعي ان يتم دراسة العالقات االقتصادية بين المسببات واألثار, وحيث إن 
 االثار تحدث عادة بعد وجود عدد من المسببات, لذلك فأن معرفة مباشرة للمسببات تقودنا للتنبؤ باالثار.

 ( 19:  1990) الوردي, 
 

 لزمنية:السالسل ا طرق  -ب 
يعتمد  السالسل الزمنية هي مجموعة من المشاهدات لظاهرة ما تم قياسها في اوقات محدودة.   

االقتصاد على تحليل السالسل الزمنية العتقادها بان معرفة سلوك ظاهرة في الماضي يساعد في فهم 
المالحظ في الفترة سلوكها المستقبلي, أي اننا نفترض ان الماضي سيعيد نفسه, وأن االتجاه العام 

 السابقة سيستمر في الفترة القادمة.

 : لطرائق تحليل السالسل الزمنية هيا أشهرومن    
 السلوك العشوائي 
  . االتجاه العام الخطي 
 .المتوسطات المتحركة 
  البسيط يالتمهيد االس. 
  . طريقة بروان للتمهيد االسي 

 : (Raza,2010)ويمكن استعراض هذه الطرق وفق االتي
 السلوك العشوائي-1

 الصيغة االتية  وفق اتجاه وتعتمد طريقة السلوك العشوائي مع
Yt=B0+Yt-1+Ut   …………………………………….…(1)   

 tUتمثل االتجاه ، وتتبع الظاهرة السلوك العشوائي حول االتجاه العام ، كما نفترض ان قيم  0Bاذ ان 
 .غير مرتبطة فيما بينها 

 االتجاه العام الخطي -2
Y=a+bY    ………………………………………...….(2) 

تمثل  Yتمثل قيم المتغير المستقل )الزمن( ,   Xميل المعادلة ,  bتمثل ثابت المعادلة ,   aاذ ان ، 
 قيم الظاهرة المتنبا بها .
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 المتوسطات المتحركة-3
 والصيغة العامة لها كما يلي:

 
                                            ………….…..  (3) 

t+1اذ ان  ، 
^Y  ، تمثل القيمة المتنبا بها لفترة قادمةtY  تمثل القيمة الحقيقة للفترةt ،n  عدد فترات

 االوساط المتحركة.
 

 التمهيد االسي البسيط-4
 وتكون الصيغة القياسية لها كما يلي :

 …………..…(4) 
 اذ  ان          تمثل قيمة المشاهدة المقدرة في الفترة الالحقة 

 ثابت يتم تقديره تلقائيا بناء على حساب الخطا التنبؤي وتترواح قيمته بين الصفر والواحد 

 قيمة الظاهرة في الفترة الحالية  .
 قيمة الظاهرة في الفترة السابقة .

 
 .طريقة بروان للتمهيد االسي المضاعف -5

 وتحسب كما يلي :

  ………………….…….(5) 
 

t+1اذ ان  ، 
^Y  ، تمثل القيمة المتنبا بها لفترة قادمةta  الفرق بين التمهيد االسب البسيط والتمهيد

 .بها مستقبال  أعدد الفترات المتنب xمعامل التكيف ،  tbاالسي المضاعف ، 
 القدرة لنماذج التنبؤاختبارات  –ج

 Keller and): تعتمد في تقيم النماذج المتنبأ بها ومنها االتيهنالك عدة اختبارات  
Worrack,1997:923 , Anderson et al, 2001:173 , Harnett and 

Horriel,1998:368) 
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 ويمكن ايجاده بالصيغة االتية : mean absolute errorمتوسط القيم المطلقة لالخطاء   -أ
MAE = ∑|eT| / n     ……………………………..(6)  
         eT = YT-FT   ……………………………..(7) 

 حيث ان :        
Te  تمثل الخطا اوالبواقي : 
TY  تمثل القيم الحقيقة للمتغير : 
TF  تمثل القيم المتنبأ بها للمتغير :TY 
 
  mean squared errorمربع االخطاء المطلقة   -ب

 وتحسب بالشكل االتي : 
RMSE = √∑eT2 / n ……………………………(8) 

 ويستخدم االختبار االول والثاني لمعرفة القوة التنبؤية للنموذج المستخدم
 mean absolute percentage error النسبة المئوية لمتوسط االخطاء المطلقة-ج

 وتحسب بالشكل االتي :
MAPE = ∑(|eT|/YT )/ n  ………………….……(9) 

 وتستخدم هذه الصيغة للمقارنة بين عدة نماذج تنبؤية وهي تمثل نسبة مئوية  
  mean pourcentage errorالنسبة المئوية لمتوسط االخطاء  -د

 وتحسب بالشكل االتي  
   MPE = ∑(eT

2/YT )/ n ………………….…..(10) 
السالب وكلما كانت وتستخدم هذه الصيفة لمعرفة التحيز في االخطاء نحو االتجاه الموجب او  

 القيمة قريبة من الصفر يشير هذا الى دقة التنبؤ .
 ثالثا :عينة البحث والبيانات 

اعتمد البحث على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي 
)/http://cbiraq.org(  ولغاية حزيران  2004وتغطي الفترة الزمنية الممتدة من شهر تشرين الثاني

 ، وتشمل متغيرات االستقرار المالي على االتي : 2017
 

http://cbiraq.org/
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  االستقرار المالي ( رموز متغيرات1) 
 الداللة الرمز
M1 الضيق عرض النقد   
int سعر فائدة السياسة النقدية 
mm مضاعف عرض النقود 
ASS الموجودات المصرفية 
CAP المصرفية رؤوس االموال 
CRD النقدي الخاص االئتمان 
DEP  الدين العام 
IND للسوق المالي المؤشر العام 
LIQ المصرفية السيولة 
RES االجنبي االحتياطي 
DOP الودائع المصرفية 

 المصدر : من عمل الباحثين
النقدية )عرض النقد الضيق ، مضاعف عرض النقود وتشمل هذه البيانات ، متمثلة بالمتغيرات  

، سعر فائدة السياسة النقدية  (، متغيرات االستقرار المصرفي )الموجودات ، رؤوس االموال ، الودائع 
المالي ،  ق ، االئتمان المصرفي ، السيولة ( ، متغيرا ت االستقرار المالي الكلي )المؤشر العام للسو 

 ( ، 1انظر بيانات الملحق ) يات االجنبية (.الدين العام ، ، االحتياط
بعض مؤشرات االستقرار المالي في العراق خالل ل مقياس االحصاء الوصفي( يظهر 2) جدولال

 (2017-2005المدة )

 (1عمل الباحثين باالعتماد على بيانات الملحق ) المصدر: من

 معدل التغير بين اقل قيمة اكبر قيمة الوسط الحسابي المؤشر
 32.21 140513216 363360199 239576579 الموجودات المصرفية

 5374.56 243604 13336257 4610712.3 رؤوس االموال المصرفية
 627.71 8489902 74073336 44180281.4 الودائع المصرفية

 2890.49 606320 18549014 9566702.3 االئتمان النقدي الخاص
 580.0 9 72 40.0 السيولة المصرفية%
 592.91 10135177 74503597 45717739.4 عرض النقد الضيق 

 49.00 0.78 1.5 1.16 مضاعف عرض النقود
 685.6 4205549 47703806 12058164.1 الدين العام 
 33.3- 4 20 8.3 %السياسةسعر فائدة 

 1.61 24.97 281.11 85.34 المؤشر العام للسوق المالي)نقطة مئوية(
 352.61 11537 94259 53891.9 االحتياطي االجنبي)مليون دوالر(
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 2005( ان معظم مؤشرات االستقرار المالي في العراق حققت نمو ايجابيا بين عامي 2يظهر من الجدول )
تياطي س االموال ، الودائع ، االئتمان النقدي، السيولة ، االحو ، وبشكل خاص مؤشر )الموجودات  ، رؤ  2017و

،  580, 2890.4,  627.7،  5374.5،  32.2( ، اذ بلغت على التوالي )النقودالفائض ، مضاعف عرض 
، في حين نجد هناك تدهور في مؤشرات اخرى مثل )الدين العام ،المؤشر العام للسوق  ( 49.0،  204.9

( , كما تظهر النتائج تحسن قيمة الدينار العراقي 1.61،  685.6المالي( ، وبلغت نسب التغير على التوالي )
ل المدة مليار خال 53، كما يلغ متوسط االحتياطي االجنبي  2016وعام  2005بين عامي  14%بمقدار 
 . اشهر من واردات العراق 6تقريبا  ، وهو يغطي 2005-2016

 لتنبؤ بمؤشرات االستقرار المالي رابعا : تحليل نتائج ا
 الموجودات المصرفية.-1

 ( نتائج تقدير التنبؤ لمتغير الموجودات المصرفية 4( و )3يظهر الجدول )
( المعادالت المقدة لمتغير الموجودات3الجدول )  

Models 
(A) Random walk with drift = 380306. 
(B) Linear trend = 4.40245E8 + -273146. t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9335 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.4763 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
الموجودات ( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير 4الجدول )  

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 1.8762E7 4.82398E6 2.55472 -0.413684 
(B) 5.71272E7 4.25473E7 18.8125 -5.72784 
(C) 2.2651E7 7.52465E6 3.96134 -0.434394 
(D) 1.866E7 5.00426E6 2.63882 -0.255551 
(E) 2.01688E7 6.39495E6 3.46614 -0.0540809 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
هو  ة( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ بالموجودات المصرفي4( و) 3من نتائج الجدول ) نجد

اي نموذج السير العشوائي اذ حقق افضل نتائج حسب معايير القدرة التنبؤية ، كما يظهر  A النموذج   
زكذلك  2020لغاية اذار  2017( التنبؤ وفترة التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران 1الشكل )

 % شهريا في الموجودات .2( . وتظهر النتائج وجود نمو ايجابي مستقر بمعدل 2الملحق )في 
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 2020-2017( التنبؤ بالموجودات المصرفية للمدة 1كل )الش
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 النقديةالسياسة  فائدة سعر-2
 

( المعادالت المقدة لمتغيرسعر فائدة السياسة النقدية5الجدول )  
 

Models 
(A) Random walk with drift = -0.0133333 
(B) Linear trend = 54.1979 + -0.0621715 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5207 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 
 
 
 

Time Sequence Plot for ass

Random walk with drift = 380306.
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  سعر فائدة السياسة النقدية( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير 6الجدول )
 

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 0.732621 0.211556 2.09123 -0.313958 
(B) 4.02053 2.86529 31.7896 -13.6731 
(C) 1.02227 0.405405 3.93119 -1.11266 
(D) 0.730304 0.198695 1.90046 -0.508011 
(E) 0.705078 0.319134 3.20781 0.261555 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

 
وهو يمثل النموذج  D( يظهر ان افضل نموذج يمكن اختياره هو نموذج 6( و)5من نتائج الجدول ) 

يظهر  (2( والملحق )2) اذ حقق افضل نتائج اختيارات المقدرة التنبؤية ، والشكل االسي البسيط ، 
تائج وجود ، ويبدو من الن 2020ولغاية اذار  2017التنبؤ بسعر السياسة النقدية للمدة من حزيران 

على معدالته سعر السياسة  يحافظمتغير سعر فائدة السياسة النقدية ، اذ يتوقع ان ل شبه مستقراتجاه 
في السنوات القادمة اذا استمر االنحسار في اسعار النفط وحزم السياسات االنكامشية في االنفاق العام 

 . 2017و 2016،  2015في العراق للسنوات 
 

 2020-2017عر فائدة السياسة النقدية للمدة ( التنبؤ بس2الشكل )

 

Time Sequence Plot for int

Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999
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 ةالمصرفي االموال س وؤ ر -3
 

( المعادالت المقدرة لمتغيررؤوس االموال المصرفية7الجدول )  
Models 
(A) Random walk with drift = 87585.1 
(B) Linear trend = -5.74301E7 + 84197.1 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5295 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير لمتغيررؤوس االموال المصرفية8الجدول )  
 

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 136588. 83586.2 4.39876 -2.74183 
(B) 1.09329E6 946656. 82.4348 48.046 
(C) 260595. 174796. 5.11117 5.08614 
(D) 161883. 88391.4 2.99998 2.8857 
(E) 138051. 79631.6 3.14233 0.863674 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

 
وهو يمثل النموذج  E( يظهر ان افضل نموذج يمكن اختياره هو نموذج 8( و)7من نتائج الجدول )
( 3،  اذ حقق افضل نتائج اختبارات المقدرة التنبؤية ، والشكل ))طريقة براون( االسي المضاعف

،  2020ولغاية اذار  2017رؤوس االموال المصرفية للمدة من حزيران ب ( يظهر التنبؤ2والملحق )
وتظهر النتائج وجود نمو شهري متزايد في رؤوس االموال المصرفية، وهذا مؤشر طيب وجيد على 
متانة الجهاز المصرفي العراقي ، اذ يعد مؤشر راس الدعامة االساسية لمواجهة اي ازمات مالية تحدث 

 في القطاع المصرفي سواء كانت داخلية او خارجية .
 
 



229 

 

2020-2017االموال المصرفية للمدة  رؤوس بمتغير التنبؤ( 3الشكل )  

 
 
 الخاص االئتمان المصرفي-4

( المعادالت المقدرة لمتغيررؤوس االموال المصرفية9الجدول )  
Models 
(A) Random walk with drift = 119384. 
(B) Linear trend = -1.01258E8 + 150393. t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5278 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

 ة لمتغير لمتغيراالئتمان المصرفي( مقايس القدرة التنبؤي10الجدول )
Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 233037. 149302. 3.48752 -1.42798 
(B) 1.51277E6 1.30257E6 39.3297 14.1057 

(C) 398207. 274616. 4.62842 4.27662 
(D) 261157. 168504. 3.19086 2.21444 
(E) 233270. 146334. 2.73915 0.336509 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

Time Sequence Plot for cap

Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5295

 1/05  1/09  1/13  1/17  1/21  1/25

0

1

2

3

4

(X 1.E7)
c
a

p

actual

forecast

95.0% limits



230 

 

وهو يمثل النموذج  E( يظهر ان افضل نموذج يمكن اختياره هو نموذج 10( و)9من نتائج الجدول )
( 4،  اذ حقق افضل نتائج اختبارات المقدرة التنبؤية ، والشكل ))طريقة براون( االسي المضاعف

،  2020ولغاية اذار  2017( يظهر التنبؤ بمتغير االئتمان المصرفي للمدة من حزيران 2والملحق )
%، وهذا مؤشر 2وتظهر النتائج وجود نمو شهري موجب في االئتمان المصرفي الخاص وهو في حدود 

ايجابي على منح االئمان المصرفي للقطاعات االقتصادية المختلفة اال انه اليلبي ما يطمحه البنك 
يرة والمتوسطة من المركزي العراقي ، رغم قيام البنك المركزي العراقي بتشجيع القروض المشاريع الصغ

وبوسطة المصارف التجارية  وقد يعزى ذلك الى قلة  2016تريليون دينار لعام  6خالل مبادرة 
الضمانات للقروض الممنوحة والى المخاطر التي يتحملها المصرف نتيجة لزيادة حاالت التعثر 

 للمقترضين.
2020-2017باالئتمان المصرفي للمدة   التنبؤ( 4الشكل )  

 
.الودائع -5  

 المقدرة التنبؤية لمؤشر الودائع.نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات  ) 12( و)11يظهر الجدول )
( المعادالت المقدرة لمتغير الودائع11الجدول )  

Models 
(A) Random walk with drift = 372174. 
(B) Linear trend = -2.89259E8 + 452399. t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.4615 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

Time Sequence Plot for crd

Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5278
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 ( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير الودائع12الجدول )
 

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 1.28928E6 978886. 2.87564 0.131105 
(B) 6.11859E6 5.0115E6 14.2941 -5.40307 
(C) 1.74483E6 1.41851E6 4.01536 2.53998 
(D) 1.33782E6 1.03886E6 3.0577 1.38176 
(E) 1.4129E6 1.03287E6 3.1152 0.28654 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

 
( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ بالودائع هو 12( و) 11من نتائج الجدول ) نجد

اي نموذج السير العشوائي اذ حقق افضل نتائج حسب معايير القدرة التنبؤية ، كما يظهر  A النموذج   
. وتظهر 2020لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )( 5الشكل )

، اذا  2020-2017           النتائج وجود نمو ايجابي متزايد شهريا في الودائع خالل المدة المقدرة 
 . تريليون دينار عراقي 76 الى ما يقارب 2020عام  رممكن ان تصل الودائع في شهر اذا

 
2020-2017بالودائع للمدة  التنبؤ( 5الشكل )  

 

 

Time Sequence Plot for dop

Random walk with drift = 372174.
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 .السيولة المصرفية -6
 يةالمصرف ة( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة التنبؤية لمؤشر السيول14( و)13الجدول )يظهر 

السيولة المصرفية( المعادالت المقدرة لمتغير 13الجدول )  
Models 
(A) Random walk with drift = 0.337748 
(B) Linear trend = -349.158 + 0.528192 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.4913 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 ( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير السيولة المصرفية14الجدول )

 
Model RMSE MAE MAPE MPE 

(A) 3.66586 1.27766 4.34795 -1.02889 
(B) 8.6266 7.21416 26.5056 -3.7912 
(C) 4.4965 1.64877 4.85205 1.58196 
(D) 3.66927 1.1382 3.71888 0.410696 
(E) 4.09909 1.53661 4.85228 -0.549366 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ بالسيولة 14( و) 13من معطيات الجدول ) يظهر
اي نموذج السير العشوائي اذ حقق افضل نتائج حسب معايير القدرة التنبؤية  A المصرفية هو النموذج   
لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )( 6، كما يظهر الشكل )

% خالل المدة المقدرة 70. وتظهر النتائج وجود نمو ايجابي متزايد شهريا في السيولة تصل الى 2020
% شهريا 80الى ما يقارب  2020في شهر اذار عام السيولة ، اذا ممكن ان تصل  2017-2020

ضعف مؤشرات الربحية لدى  % مما يعني30وهي نسبة مرتفعة تتجاوز النسب المعيارية والبالغة 
، على عدم مقدرة المصارف التجارية على استخدام موارداها بشكل فاعل وكفؤ  المصارف بشكل عام

الرغم من ارتفاع مؤشر السيولة مرغوب لمواجهة االلتزامات المصرفية القصيرة االجل اال انه يمثل 
 .تعطيل لموارد المصرف 
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 2020-2017ة للمدة ( التنبؤ بالسيولة المصرفي6الشكل )

 
 الدين العام -7

 ( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة التنبؤية لمتغير الدين العام .16( و)15يظهر الجدول )
 دين العام( المعادالت المقدرة لمتغير ال15الجدول )

Models 
(A) Random walk with drift = 273310. 
(B) Linear trend = -1.24237E8 + 185007. t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.6236 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 لمتغير الدين العامدرة التنبؤية ( مقايس الق16الجدول )

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 1.255E6 588799. 6.08944 -2.82546 
(B) 9.27863E6 7.01155E6 84.9843 -36.0472 
(C) 1.93279E6 906287. 7.10794 1.73923 
(D) 1.28039E6 489104. 4.14619 0.929316 
(E) 1.27685E6 575583. 5.00249 0.251128 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

Time Sequence Plot for liq

Random walk with drift = 0.337748
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 هو النموذج   كن توظيفيه للتنبؤ بالدين العام ( ان افضل نموذج يم16( و) 15معطيات الجدول ) من   
A م حسب معيار اي نموذج السير العشوائي اذ حقق اقل قيRMSE  ( 7، كما يظهر الشكل ) والملحق
. وتظهر النتائج وجود نمو 2020لغاية اذار  2017 التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران( 2)

مما قد يشكل اعباء كبيرة على الحكومة في كيفية تسديد الديون المحلة  العام الدينمتزايد شهريا في 
اذ ،  والخارجية خصوصا اذا ما اخذنا بنظر االعتبار استمرار انحسار اسعار النفط خالل الفترة القادمة

وهو يشكل تقريبا ثلث تريليون دينار عراقي  57ما يقارب  2020من المتوقع ان يبلغ حجم الدين لعام 
 .الناتج المحلي االجمالي في العراق 

 
 2020-2017( التنبؤ بالدين العام للمدة 7الشكل )

 
 عرض النقد الضيق -8

التنبؤية لمتغير عرض النقد  ( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة18( و)17يظهر الجدول )
 الضيق .

 ( المعادالت المقدرة لمتغير عرض النقد الضيق17الجدول )
Models 
(A) Random walk with drift = 408642. 
(B) Linear trend = -3.35211E8 + 516883. t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5245 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

Time Sequence Plot for deb

Random walk with drift = 288418.
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 عرض النقد الضيق( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير 18الجدول )
 

Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 1.17389E6 840322. 2.26665 -0.0727863 
(B) 6.60382E6 5.68325E6 15.0862 -4.03321 
(C) 1.73672E6 1.35017E6 3.55159 2.48429 
(D) 1.23933E6 928413. 2.47559 1.31951 
(E) 1.26449E6 926578. 2.49295 0.202143 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
هو بعرض النقد الضيق ( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ 18( و) 17نتائج الجدول ) من 

( 8اي نموذج السير العشوائي اذ حقق افضل معايير القدرة التنبؤية  ، كما يظهر الشكل ) A النموذج   
. وتظهر النتائج 2020لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )

 ان استقرار معدل،  2020-2017عرض النقد الضيق خالل المدة لشهريا  مستقر وجود نمو ايجابي
نمو عرض النقد مطلوب ومرغوب من وجهة نظر البنك المركزي العراقي ، النه يساهم في تحقيق 

 االستقرار النقدي وحتى االستقرار المالي . 
 2020-2017( التنبؤ بعرض النقد الضيق للمدة 8الشكل )

 
 مضاعف عرض النقود-9

عرض  مضاعف التنبؤية لمتغير ( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة20( و)19يظهر الجدول )
 .النقد 

 
 

Time Sequence Plot for m1

Random walk with drift = 408642.
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 ( المعادالت المقدرة لمتغير مضاعف عرض النقود19الجدول )
Models 
(A) Random walk with drift = 0.00423841 
(B) Linear trend = -1.47419 + 0.00358065 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.3722 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

 مضاعف عرض النقود( مقايس القدرة التنبؤية لمتغير 20الجدول )
Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 0.0429486 0.029789 2.80166 -0.0937389 
(B) 0.117491 0.0912801 8.80879 -1.25729 
(C) 0.0470613 0.0340045 3.12509 0.457836 
(D) 0.043015 0.0293421 2.75615 0.279454 
(E) 0.044401 0.0324737 2.9993 0.126353 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

بمضاعف عرض النقود ( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ 20( و) 19معطيات الجدول ) من 
اي نموذج السير العشوائي اذ حقق افضل معايير القدرة التنبؤية  ، كما يظهر الشكل  A هو النموذج   

. وتظهر النتائج 2020لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )( 9)
% 1.5ويقارب  2020-2017لعرض النقد خالل المدة لمضاعف شهريا  متزايد وجود نمو ايجابي 

ا وضعيفا، وقد يعود بالدرجة االساس الى ارتفاع نسبة الواضح ان حجم المضاعف الزال محدود، شهريا
 .  العملة في التداول الى مجموع عرض النقد
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 2020-2017( التنبؤ بمضاعف عرض النقد  للمدة 9الشكل )

 
 الماليالمؤشر العام للسوق -10
 

ؤية للمؤشر العام للسوق ( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة التنب22( و)21يظهر الجدول )
 المالي .

 مقدرة للمؤشر العام للسوق المالي( المعادالت ال21الجدول )
Models 
(A) Random walk with drift = 0.00718881 
(B) Linear trend = -220.681 + 0.414352 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.5208 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 
 
 
 
 

Time Sequence Plot for mm

Random walk with drift = 0.00423841
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 للمؤشر العام للسوق المالي( مقايس القدرة التنبؤية 22الجدول )
 

Model RMSE MAE MAPE MPE 

(A) 26.221 7.90995   
(B) 42.8379 31.5078   
(C) 32.7675 11.4675   
(D) 26.1293 7.85462   
(E) 30.732 9.39412   

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه للتنبؤ بمؤشر السوق المالي  هو 22( و) 21نتائج  الجدول ) من 
( 10اي نموذج االسي البسيط اذ حقق افضل معايير القدرة التنبؤية  ، كما يظهر الشكل ) D النموذج   

. وتظهر النتائج 2020لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )
وهو  2020-2017   وجود اتجاه عام نحو المتوسط  الشهري بمؤشر السوق المالي  خالل المدة 

نقطة  ، هذا االنخفاض في مؤشر السوق المالي يعطي انطباع سلبي عن اداء سوق العراق  64غ يبل
% من حجم رؤوس 4، في الواقع ان راس مال السوق اليشكل اال ما نسبته العراق لالوراق المالية 

 االموال في القطاع المالي والمصرفي العراقي ،وهي نسبة ضئيلة التنسجم مع التطورات المصرفية
  والحقيقة في االقتصاد العراقي.
 2020-2017( التنبؤ بمؤشر السوق المالي  للمدة 10الشكل )

 

Time Sequence Plot for ind

Simple exponential smoothing with alpha = 0.9999
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 االحتياطيات االجنبية  -11
( نتائج معادالت التنبؤ ومؤشرات المقدرة التنبؤية لمتغير االحتياطيات 24( و)23يظهر الجدول )

 االجنبية .
 

 االحتياطيات االجنبية( المعادالت المقدرة لمتغير 23الجدول )
 

Models 
(A) Random walk with drift = 276.415 
(B) Linear trend = -295667. + 477.944 t  
(C) Simple moving average of 3 terms 
(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0.8252 
(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.335 

 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 
 

 لمتغير االحتياطيات االجنبية( مقايس القدرة التنبؤية 24الجدول )
Model RMSE MAE MAPE MPE 
(A) 2688.64 2029.13 4.11587 0.142457 
(B) 12260.5 9752.44 22.8612 -8.91406 
(C) 3059.4 2468.5 5.05129 1.7654 
(D) 2639.89 1985.01 4.14507 1.00457 
(E) 2534.86 1930.63 4.01128 0.155232 
 statgraphicsالمصدر : نتائج برنامج 

( ان افضل نموذج يمكن توظيفيه لمتغير االحتياطيات االجنبية هو 24( و) 23الجدول )  تظهر نتائج
اي نموذج التمهيد االسي المضاعف )طريقة براون( اذ حقق افضل معايير القدرة التنبؤية   E النموذج   

لغاية اذار  2017التنبؤ لهذه المتغير للمدة من شهر حزيران ( 2والملحق )( 11، كما يظهر الشكل )
-2017خالل المدة لمتغير االحتياطيات االجنبية   سلبي. وتظهر النتائج وجود اتجاه عام 2020
تناقص االحتياطيات يعطي انطباع سلبي عن  لمتغير االحتياطيات االجنبية، هذا االنخفاض  2020

وحسب معادلة التنبؤ من الممكن ان يحصل االحتياطي ،  االجنبية وقد تصل الى مستويات متندية
 . مليار فقط 15الى  2020االجنبي في  بداية عام 
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 2020-2017ف عرض النقد  للمدة ( التنبؤ بمضاع11الشكل )

 
 خامسا : االستنتاجات والتوصيات 

  االستنتاجات 
لقي الضوء على مفاهيم االستقرار المالي واستعراض اهم مؤشرات قياسية يالبحث ان  سعى هذا -1

وكذلك التنبؤ بمؤشرات االستقرار  من خالل االستعراض االدبي للمراجع في هذا الموضوع .
من خالل   2020لغاية اذار  2017المصرفي والمالي في العراق للمدة من شهر حزيران 

تطبيق طرق  السالسل الزمنية )السلوك العشوائي ، االتجاه العام ، المتوسطات المتحركة ، 
ت االستقرار المصرفي التمهيد االسي البسيط ، اسلوب بروان في التهميد االسي ( وتشمل مؤشرا

والمالي )الموجودات  ، رؤوس االموال ،االئتمان النقدي ، الودائع ، السيولة ،سعر فائدة السياسة 
النقدية، عرض النقد الضيق ، المضاعف النقدي ، الدين العام ـ االحتياطيات االجنبية ، المؤشر 

لالخطاء ، وسط القيم المطلقة العام للسوق المالي( . وتم توظيف مقايس القدرة التنبؤية )مت
، النسبة المئوية لمتوسط االخطاء المطلقة، النسبة المئوية لمتوسط  مربع االخطاء المطلقة

 للمفاضلة بين طرق السالسل الزمنية المختلفة للتنبؤ . االخطاء(
                         ان معظم مؤشرات االستقرار المالي في العراق حققت نمو ايجابيا بين عامي -2

، وبشكل خاص مؤشر )الموجودات  ، رؤوس االموال ، الودائع ، االئتمان  2017و 2005
( ،  في حين نجد هناك تدهور في مؤشرات اخرى قدي، السيولة ، مضاعف عرض النقودالن

 مثل )الدين العام ،المؤشر العام للسوق المالي االحتياطات االجنبية( .
               وائي هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري لكل من مؤشرنموذج السلوك العش ان -3

)الموجودات ، الودائع ، السيولة ، الدين العام ، عرض النقد الضيق ، مضاعف عرض النقد 
                             ، االحتياطيات االجنبية(. وتم عمل اسقاطات لهذه المؤشرات للمدة من حزيران 

 . 2020لغاية اذار  2017

Time Sequence Plot for res

Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.335
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ان نموذج معادلة بروان للتمهيد االسي هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري لكل من مؤشر رؤوس  -4
              زيرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عمل اسقاطات لهذه المؤشرات للمدة من ،االئتمان(،وتماالموال
  2020لغاية اذار  2017

                                نموذج االسي البسيط هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري لكل من مؤشران  -5
)سعر فائدة السياسة النقدية ومؤشر السوق المالي(  وتم عمل اسقاطات لهذه المؤشرات للمدة 

 . 2020لغاية اذار  2017من حزيران 
  التوصيات 

المركزي العراقي بعض التنبؤات المستقبلية لمتغيرات ينبغي ان تتضمن بعض تقارير البنك -1
 االستقرار المالي والمصرفي في العراق .

نرى من الضروري ان يقوم البنك المركزي بأنشاء وحدة التنبؤات بمؤشرات االستقرار المالي او  -2
اذ انها من الممكن ان تساهم في رسم سياسات البنك المركزي العراقي في االقتصادي .

 بل.المستق
 

  المراجع 
  ( استقرار انظام المالي,مجلة المصر 2015عبد الرحمن, عبد العزيز محمد ,)  77في, السودان, العدد. 
  ( الحفاظ على االستقرار المالي، قضايا اقتصادية ،2005غازي شيناسي ,)الدولي، سبتمبر. صندوق النقد36 
 ( ,دور البنوك المركزية في تحقيق 2014يحياوي, اسماء ,) االستقرار المالي,رسالة ماجستير, جامعة محمد

 بشكرة, الجزائر –خيضر 
 ( االستقرار المالي في ظل 2012السبعاوي, مشتاق محمود و احمد, سالم انور و سليمان, يالجين فاتح ,)

النظام المالي والمصرفي اإلسالمي دراسة تحليلية لعينة من المصارف اإلسالمية في ضوء المؤشرات العالمية 
 .2لالزمة المالية, مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية, العدد

  ( مناقشة ورقة عمل صادرة 2009بلوفي, احمد مهدي )( البنوك اإلسالمية واالستقرار المالي )تحليلي تجريبي
 . 2ددعن صندوق النقد الدولي, مركز األبحاث االقتصادي اإلسالمي, جامعة الملك عبد العزيز. جدة, الع

  ( دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار المالي, مجلة المصرفي, 2010أحمد, محمد الحسن محمد ,)
 . 58السودان, العدد

  ( االستقرار المالي والبنوك االسالمية تحليل تجريبي دراسات اقتصادية, مركز البصيرة 2010الحبيب, زواوي ,)
 . 16الجزائر, العددللبحث واالستشارات والخدمات التعليمية ,

  ( دور السياسات النقدية في تعزيز االستقرار المصرفي 2013ألدعمي, عباس كاظم وهبي, ميساء سعد جواد ,)
مجلة اإلدارة واالقتصاد,جامعة كربالء,  ,2011-1995بحث تطبيقي لعينة من المصار العراقية للمدة 

 .21العدد
  الحيطة الكلية وامكانية التنبؤ المبكر باالزماتالعميد, علي عبد الرضا حمودي )ب ت(, مؤشرات                   

 حالة العراق (, المديرية العامة لالحصاء واالبحاث البنك المركزي العراقي –) دراسة تطبيقية 
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 ( أساليب التنبؤ اإلحصائي طرق وتطب1990الوردي, عدنان هاشم ,)1يق, دار الحكمة في البصرة, ط  , 
 النشر العلمي والطباعة ,  -( , مبادئ التنبؤ االداري, جامعة الملك سعود2003رحمن األحمد )العبيد, عبد ال

 . 1ط
 ( التنبؤ باالحتياجات من أدورية األمراض المزمنة 2010النعيمي, شهاب الدين حمد ورضا, بشرى محمد ,)

 . 60والمحافظة على المال العام, مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية, العدد 
  (, استخدام اساليب التحليل المالي للتنبؤ بفضل 2010مو, وحيد محمود والوتار, سيف عبد الرزاق محمد )ر

الشركات المساهمة الصناعية: دراسة على عينة من الشركات المساهمة الصناعة العراقية المدرجة في سوق 
 العراق ألوراق المالية . 

  (, دراسة تحليلية الختبار أفضل وادق اساليب التنبؤ في 2014ومتي, فؤاد توما )  , عقيل عيسىالموسوي
 . 28وزارة التربية, العدد  -التخطيط التربوي, مجلة دراسات تربوية

  
 Gerald Keller and Brian Worrack (1997) statistics for management and Economics " 

Cole publishing Company, New York,  
 David Anderson, Dennis Sweeney and Thomas William (2001) " Quantitative 

Methods for Business " South Western College Publishing, Ohio,  
 Donald Harnett and James Horriel (1998) Data, statistics and decision models with 

Excel ' John and sons, New York, 
   Reza Hoshmand (2010) Business Forecasting: A Practical Approach, Routledge, 

New York 
( بيانات الدراسة1ملحق )  

 ass cap dop crd liq m1 mm deb int ind res 
Dec,2004 166,800,571 243,604 8,619,809 620,267 10 10,148,626 1 6,061,688 6   11,537 

Jan,2005 168,168,817 262,120 8,489,902 622,474 11 10,135,177 0.97 6,118,520 6 63.9 12,967 

Feb,2005 170,237,890 279,452 9,217,629 606,320 10 10,463,093 0.92 6,068,560 6 72.6 13,765 

Mar,2005 173,914,840 286,951 9,082,587 637,779 10 11,085,035 0.98 6,144,060 6 67.2 12,045 

Apr,2005 171,947,661 302,633 8,762,536 654,495 9 10,810,402 1.04 6,394,090 6 56.4 12,225 

May,2005 173,258,391 302,857 9,531,149 687,815 9 11,131,783 1.04 6,744,080 6 60.3 13,728 

Jun,2005 174,634,719 311,613 9,808,410 736,362 9 10,737,379 1 6,512,000 6 56.6 12,825 

Jul,2005 176,306,866 354,109 9,919,041 737,162 9 10,695,282 1.07 6,340,940 6 52 14,028 

Aug,2005 177,209,400 354,131 10,007,495 783,938 10 10,758,537 1.02 6,037,630 6 45.1 13,344 

Sep,2005 177,199,747 379,658 9,986,490 796,971 10 10,600,940 1 6,219,640 7 40 14,121 

Oct,2005 179,752,520 480,723 9,947,519 964,250 11 10,840,612 1.06 6,440,670 7 53.3 15,093 

Nov,2005 179,368,034 542,470 10,726,249 960,164 11 10,701,431 0.97 6,543,940 7 43.4 17,144 

Dec,2005 213,203,008 658,732 10,769,995 950,287 10 11,399,125 1.06 6,593,960 7 45.6 17,996 

Jan,2006 213,711,722 694,712 12,033,018 1,005,627 10 11,743,948 1.1 6,543,950 7 38.2 18,289 

Feb,2006 248,768,787 694,712 12,794,432 1,016,935 9 12,079,610 1.12 6,794,000 7 29.4 17,026 

Mar,2006 250,202,214 694,988 12,954,354 1,059,917 10 12,083,684 1.15 6,744,000 7 25.5 18,580 

Apr,2006 250,113,004 698,988 13,278,244 1,089,969 11 12,001,344 1.15 6,243,940 8 28.4 19,493 

May,2006 248,828,899 754,050 13,739,985 1,164,220 11 11,911,520 1.13 5,943,900 8 25.8 18,400 

Jun,2006 251,657,401 779,073 12,400,583 1,269,369 11 12,008,464 1.13 5,743,900 8 25.6 18,499 
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Jul,2006 250,004,186 786,073 13,616,641 1,321,043 11 13,305,673 1.18 5,693,910 12 25.4 20,525 

Aug,2006 250,037,790 813,823 14,780,045 1,337,709 11 13,985,443 1.22 5,793,930 12 26 21,198 

Sep,2006 251,291,055 822,822 15,709,997 1,380,273 11 13,225,146 1.22 5,993,930 12 26.9 20,915 

Oct,2006 250,854,353 822,971 15,255,033 1,453,608 11 13,439,071 1.23 5,994,900 12 27.1 21,716 

Nov,2006 251,065,946 822,971 15,519,587 1,732,769 11 13,728,517 1.19 5,794,890 16 26 22,827 

Dec,2006 253,453,625 898,716 16,928,295 1,881,014 11 15,460,060 1.2 5,645,390 16 25.3 26,569 

Jan,2007 254,447,538 928,086 17,794,959 1,968,616 11 15,837,550 1.03 5,594,390 20 25.9 23,833 

Feb,2007 256,910,393 953,086 17,214,075 1,852,102 12 15,912,692 1.08 5,894,410 20 26.3 22,297 

Mar,2007 256,900,316 1,028,086 16,846,268 2,095,607 13 15,966,457 1.06 5,664,114 20 28.8 22,308 

Apr,2007 257,635,408 1,056,086 18,132,591 2,365,884 13 16,400,693 1.04 5,814,174 20 26.6 25,925 

May,2007 265,954,060 1,001,440 16,991,131 2,073,234 14 15,495,308 0.93 5,964,234 20 25 25,529 

Jun,2007 265,529,433 1,052,129 19,137,699 2,208,683 16 16,091,112 0.92 6,084,477 20 25.9 26,389 

Jul,2007 267,479,326 1,052,982 21,495,010 2,482,011 17 16,691,323 0.98 6,034,427 20 41 29,087 

Aug,2007 269,139,324 1,112,905 22,902,507 2,264,719 16 17,358,873 1.01 6,134,407 20 41.9 29,918 

Sep,2007 266,925,330 1,132,521 25,900,492 2,314,047 14 19,562,284 0.87 6,054,621 20 38.6 30,119 

Oct,2007 269,873,165 1,132,905 26,387,240 2,345,964 14 20,219,939 0.89 5,868,591 20 37 31,327 

Nov,2007 268,483,393 1,131,271 24,399,136 2,612,735 15 20,414,819 0.85 5,663,551 20 34.6 33,401 

Dec,2007 282,180,087 1,209,817 26,188,926 2,387,433 15 21,721,167 0.94 5,193,705 20 34.6 38,217 

Jan,2008 283,360,140 1,212,076 26,830,177 2,435,933 16 22,233,409 0.91 4,979,705 20 34 37,968 

Feb,2008 286,019,149 1,214,353 24,286,824 2,548,582 15 20,318,800 0.78 4,813,705 19 36.1 38,819 

Mar,2008 282,714,029 1,245,227 24,273,028 2,812,941 14 20,689,975 0.78 4,732,918 17 37.5 41,151 

Apr,2008 287,741,914 1,214,552 27,349,007 2,608,202 15 20,982,449 0.83 5,032,948 17 37.3 46,032 

May,2008 285,793,396 1,270,877 28,056,855 2,748,307 15 21,600,247 0.8 5,140,448 17 38.4 46,407 

Jun,2008 289,585,249 1,327,033 30,732,712 2,835,956 16 23,359,947 0.78 4,919,682 17 38.2 51,426 

Jul,2008 290,962,449 1,345,183 30,951,593 3,160,518 16 24,479,090 0.78 4,819,672 16 38.1 47,608 

Aug,2008 292,690,179 1,360,638 31,163,572 3,430,345 16 25,135,940 0.8 4,863,672 16 39 45,795 

Sep,2008 294,459,674 1,392,819 31,806,218 3,590,254 16 26,374,416 0.88 4,584,846 16 54.4 51,949 

Oct,2008 295,170,530 1,394,018 32,007,002 3,690,725 18 26,068,694 0.81 4,584,836 16 47.1 50,321 

Nov,2008 298,961,710 1,423,808 33,792,332 3,817,787 19 27,135,473 0.84 4,604,356 15 55.7 52,902 

Dec,2008 307,194,947 1,830,273 34,525,448 3,978,301 18 28,189,934 0.81 4,455,569 15 58.4 58,718 

Jan,2009 318,589,007 1,848,260 35,907,975 4,109,846 20 29,047,547 0.85 4,416,059 14 66.7 53,295 

Feb,2009 317,433,761 1,847,259 36,645,194 4,154,815 19 30,444,207 0.88 4,416,039 14 136 51,298 

Mar,2009 318,135,749 1,907,259 34,060,838 4,302,278 21 29,619,659 0.88 4,416,029 11 184 49,044 

Apr,2009 316,750,615 1,907,259 32,957,756 4,428,635 21 29,271,550 0.87 4,355,529 9 281 48,311 

May,2009 320,484,868 1,949,259 33,970,992 4,530,248 22 29,320,418 0.88 4,455,549 9 254 47,456 

Jun,2009 320,323,018 2,014,259 33,579,120 4,595,648 22 30,105,213 0.9 4,555,539 7 252 50,604 

Jul,2009 323,688,397 2,184,355 35,339,376 4,732,522 23 31,083,744 0.89 4,855,539 7 123 52,546 

Aug,2009 324,406,809 2,199,755 34,426,994 4,379,439 23 31,927,710 0.97 7,563,519 7 119 49,183 

Sep,2009 324,856,565 2,241,249 34,747,759 4,423,873 22 35,173,034 1.03 7,965,519 7 114 49,146 

Oct,2009 327,681,615 2,241,449 37,570,357 4,589,696 23 35,117,602 1.01 7,876,519 7 109 50,080 

Nov,2009 329,130,512 2,276,449 38,029,253 4,620,036 23 35,977,966 1 8,058,039 7 106 52,156 

Dec,2009 334,235,927 2,311,449 38,583,086 4,646,167 23 37,300,030 1 8,434,049 7 101 51,873 

Jan,2010 339,911,596 2,390,504 40,196,095 5,982,776 23 37,822,671 1.08 8,584,049 7 94 53,006 

Feb,2010 340,554,511 2,416,004 40,079,240 6,036,156 23 39,269,192 1.11 8,503,029 7 93 51,182 

Mar,2010 342,140,583 2,416,004 40,404,453 6,718,672 23 41,035,394 1.21 11,252,019 7 90.7 51,354 

Apr,2010 344,250,732 2,416,004 40,859,987 6,798,540 23 43,004,748 1.26 11,535,529 6 94.1 51,184 

May,2010 345,736,932 2,416,004 43,269,732 7,425,790 23 44,767,560 1.23 11,556,529 6 92.7 48,399 
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Jun,2010 347,021,119 2,464,194 42,666,980 7,588,293 23 47,467,333 1.25 11,726,529 6 93.6 48,418 

Jul,2010 349,006,452 2,504,994 43,621,567 7,831,809 23 47,665,671 1.24 11,668,029 6 92.8 49,970 

Aug,2010 338,109,234 2,570,194 43,920,440 8,114,549 21 48,046,807 1.23 11,689,029 6 91.5 51,696 

Sep,2010 339,039,952 2,570,194 45,359,407 8,142,915 22 47,811,465 1.21 11,830,029 6 90.6 57,053 

Oct,2010 339,530,415 2,627,184 45,933,028 8,279,966 22 49,041,670 1.22 11,940,529 6 92.9 54,653 

Nov,2010 353,813,648 2,768,288 46,321,561 8,480,160 25 49,807,671 1.2 12,140,539 6 95.7 56,493 

Dec,2010 363,360,199 2,848,493 47,947,232 8,527,131 25 51,743,489 1.12 9,180,806 6 101 59,229 

Jan,2011 353,801,366 2,840,289 47,270,177 8,595,552 22 51,837,519 1.18 9,028,316 6 116 60,288 

Feb,2011 356,051,924 2,898,493 48,058,836 8,538,351 21 50,975,178 1.2 8,899,816 6 124 59,282 

Mar,2011 355,264,279 3,033,948 46,054,310 8,607,764 21 49,568,411 1.21 8,758,816 6 127 58,728 

Apr,2011 147,380,819 3,117,139 48,070,123 8,761,933 61 50,310,190 1.12 8,159,539 6 128 63,073 

May,2011 149,908,290 3,117,139 49,021,839 8,889,614 62 50,494,628 1.13 8,184,529 6 132 63,960 

Jun,2011 151,649,591 3,166,939 48,944,937 9,194,645 61 53,183,620 1.17 8,029,529 6 143 63,414 

Jul,2011 154,886,540 3,256,939 51,339,480 9,200,291 62 55,000,209 1.18 8,268,639 6 142 62,884 

Aug,2011 156,503,065 3,469,635 51,655,447 9,322,042 62 55,477,646 1.18 8,232,139 6 142 67,178 

Sep,2011 158,479,523 3,633,515 52,367,504 9,474,664 52 55,504,559 1.18 8,082,139 6 145 66,023 

Oct,2011 161,263,139 3,789,384 53,899,675 9,742,067 53 58,009,684 1.18 7,837,139 6 133 67,559 

Nov,2011 164,007,764 3,852,708 55,291,090 10,737,850 52 59,624,262 1.18 7,651,859 6 127 67,998 

Dec,2011 143,877,896 4,054,246 56,157,180 11,365,371 51 62,473,929 1.23 7,446,859 6 136 71,410 

Jan,2012 140,513,216 4,045,956 51,971,289 11,748,963 52 60,112,692 1.24 7,157,759 6 122 70,554 

Feb,2012 188,006,606 4,185,790 52,233,303 12,522,504 59 60,399,506 1.25 7,101,269 6 122 72,077 

Mar,2012 144,150,329 4,193,973 54,159,778 12,470,472 54 61,645,940 1.27 7,051,269 6 122 67,777 

Apr,2012 176,090,908 4,243,980 57,143,516 12,479,827 53 63,275,780 1.23 7,051,279 6 118 70,500 

May,2012 177,646,787 4,310,276 56,118,745 12,735,815 54 60,866,354 1.2 7,030,569 6 116 68,656 

Jun,2012 178,076,108 4,335,276 55,027,000.3 13,280,228 53 60,534,045 1.17 6,880,569 6 116 75,190 

Jul,2012 182,381,831 4,386,628 56,948,745 13,596,864 54 60,572,870 1.18 6,880,549 6 114 71,270 

Aug,2012 185,871,088 4,534,521 57,408,674 13,796,933 54 61,151,869 1.19 6,880,539 6 118 73,974 

Sep,2012 188,667,452 4,684,521 58,837,067 14,031,555 54 60,899,803 1.21 6,680,539 6 117 71,443 

Oct,2012 191,611,522 4,897,585 60,248,185 13,468,748 54 61,388,204 1.2 6,647,529 6 119 79,730 

Nov,2012 194,756,608 5,559,869 62,189,268 14,466,533 54 61,927,466 1.19 6,647,519 6 125 75,337 

Dec,2012 190,980,975 5,875,891 62,005,935 14,650,102 56 63,735,871 1.19 6,547,519 6 125 82,001 

Jan,2013 192,287,873 5,953,266 60,616,436 14,790,441 60 64,052,377 1.22 6,527,519 6 123 78,002 

Feb,2013 194,899,796 6,013,266 61,505,768 14,770,304 60 65,024,882 1.2 4,582,519 6 123 82,236 

Mar,2013 196,200,747 6,013,266 62,106,714 14,975,635 60 66,134,551 1.2 4,562,529 6 120 78,714 

Apr,2013 191,665,465 6,108,328 64,240,948 15,285,437 67 69,612,497 1.21 4,545,529 6 120 81,358 

May,2013 193,982,689 6,158,328 65,722,656 15,958,160 67 70,052,772 1.2 4,495,529 6 122 81,294 

Jun,2013 195,570,941 6,394,642 65,301,447 16,285,989 67 71,222,839 1.21 4,445,529 6 117 82,089 

Jul,2013 197,593,979 6,577,287 65,974,471 16,301,765 66 70,801,230 1.22 4,615,529 6 116 82,045 

Aug,2013 198,809,891 6,717,287 64,782,247 16,445,377 67 69,546,563 1.19 4,585,529 6 119 82,904 

Sep,2013 203,680,349 7,121,537 66,912,816 16,470,222 65 71,405,657 1.2 4,455,539 6 114 87,721 

Oct,2013 204,645,829 7,302,231 66,273,939 16,508,126 68 71,778,794 1.21 4,455,549 6 115 87,096 

Nov,2013 209,347,317 7,406,431 67,302,806 16,781,196 69 71,798,098 1.2 4,405,549 6 114 85,168 

Dec,2013 208,844,114 7,662,845 68,855,487 16,947,533 68 73,830,964 1.2 4,255,549 6 113 90,648 

Jan,2014 212,431,914 7,709,845 69,400,100 16,916,496 68 74,503,597 1.24 4,205,549 6 113 89,820 

Feb,2014 213,447,163 7,888,841 68,352,453 17,044,212 68 72,412,556 1.22 4,692,549 6 109 89,305 

Mar,2014 213,609,270 8,161,841 67,784,997 17,184,180 68 72,771,108 1.22 4,542,529 6 107 87,203 

Apr,2014 211,719,345 8,276,165 66,211,320 17,565,427 69 73,782,519 1.28 4,836,369 6 111 85,158 
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May,2014 211,786,709 8,392,489 64,151,981 17,733,955 68 72,031,760 1.28 5,811,869 6 111 94,259 

Jun,2014 212,235,320 8,487,066 65,196,766 17,973,517 69 72,779,487 1.34 6,211,869 6 95.5 92,249 

Jul,2014 214,927,325 8,624,220 65,996,526 18,058,019 69 73,223,916 1.29 6,658,869 6 93.7 88,880 

Aug,2014 217,747,727 8,867,799 67,654,448 17,993,761 69 69,649,944 1.3 7,463,869 6 100 87,462 

Sep,2014 218,931,402 8,970,405 69,745,803 17,738,572 69 69,796,149 1.3 7,363,869 6 100 84,601 

Oct,2014 221,151,520 9,002,330 71,158,723 17,695,140 68 71,191,040 1.33 7,020,019 6 99.9 84,650 

Nov,2014 220,687,513 9,023,126 70,199,856 17,723,786 68 70,214,966 1.33 6,520,019 6 108 83,084 

Dec,2014 226,588,893 9,081,274 74,073,336 17,745,141 68 72,692,448 1.37 9,520,019 6 92 77,363 

Jan,2015 223,912,420 9,226,214 70,826,775 17,728,962 68 69,086,364 1.42 16,030,411 6 99.8 76,898 

Feb,2015 223,776,763 9,226,214 68,389,205 17,561,290 69 68,029,153 1.41 16,725,411 6 87.4 78,304 

Mar,2015 221,307,167 9,226,403 69,059,514 17,537,296 69 71,034,566 1.39 20,150,803 6 90.1 79,076 

Apr,2015 226,210,787 9,241,012 68,445,092 17,458,685 72 71,451,807 1.39 20,050,803 6 87 78,967 

May,2015 223,318,690 9,243,003 66,989,435 17,444,424 69 72,632,965 1.4 19,575,303 6 96.7 78,236 

Jun,2015 223,623,663 9,291,003 67,390,400 17,565,727 67 71,722,177 1.42 19,075,303 6 100 74,829 

Jul,2015 222,819,500 10,041,003 65,858,768 17,612,787 66 70,027,783 1.46 19,075,303 6 90.3 71,397 

Aug,2015 223,992,989 10,041,003 65,496,741 17,854,390 67 68,254,034 1.45 20,440,623 6 87.2 70,864 

Sep,2015 223,386,813 10,092,004 64,744,999 17,986,038 68 67,908,099 1.45 20,453,718 6 84.5 70,335 

Oct,2015 221,752,307 10,092,003 64,681,423 17,830,117 68 67,664,706 1.45 20,453,898 6 78.2 67,777 

Nov,2015 222,015,286 10,142,003 64,987,059 17,904,896 69 66,047,097 1.43 21,238,348 6 71.9 62,802 

Dec,2015 222,770,831 10,147,898 64,344,061 18,070,058 69 65,435,425 1.43 32,142,805 6 73.1 63,506 

Jan,2016 220,521,760 10,147,898 62,610,711 17,893,679 67 65,761,498 1.47 34,142,805 6 63.9 60,202 

Feb,2016 219,713,158 10,147,920 62,824,201 17,876,870 67 67,277,973 1.46 36,542,815 6 62.2 58,816 

Mar,2016 219,262,482 10,253,870 63,310,090 17,908,212 67 69,056,329 1.45 37,942,825 4 58 59,530 

Apr,2016 218,947,998 10,253,870 62,582,426 18,029,947 69 70,159,996 1.45 38,390,155 4 55.1 59,091 

May,2016 218,355,131 10,308,590 62,133,354 17,931,199 68 70,476,330 1.46 38,534,287 4 51 57,684 

Jun,2016 217,877,861 10,375,351 61,534,905 17,806,834 68 69,858,780 1.44 41,336,566 4 53.9 56,232 

Jul,2016 218,770,172 10,482,351 62,242,647 17,835,307 68 70,752,568 1.43 42,197,762 4 56.9 55,754 

Aug,2016 220,396,336 10,845,492 63,431,848 17,762,758 68 71,301,562 1.47 42,877,762 4 56.1 55,943 

Sep,2016 220,552,048 10,995,492 63,967,937 17,770,963 68 71,477,741 1.45 43,910,951 4 56.1 55,020 

Oct,2016 220,706,751 11,245,495 62,951,014 17,810,007 68 70,956,805 1.42 45,195,451 4 60.5 53,416 

Nov,2016 219,690,058 11,295,492 62,811,534 17,805,406 68 70,157,391 1.42 45,383,451 4 63.6 52,218 

Dec,2016 221,184,530 11,739,281 62,398,733 18,180,970 68 70,733,027 1.41 47,362,251 4 64.9   
Jan,2017 220,429,570 11,806,511 62,500,903 18,097,157 68 71,013,318 1.43 47,348,351 4     
Feb,2017 219,221,028 11,961,239 62,531,336 18,220,902 68 70,687,320 1.44 47,005,154 4     
Mar,2017 220,254,033 12,961,239 62,572,932 17,988,394 69 70,830,541 1.45 46,804,306 4     
Apr,2017 219,555,335 13,114,994 62,273,043 18,111,941 69 69,485,793 1.49 47,528,646 4     

May,2017 220,296,820 13,136,257 63,217,780 18,327,160 69 69,902,528 1.5 47,703,806 4     

 http://cbiraq.org/المصدر : الموقع االحصائي للبنك المركزي العراقي 
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2020لغاية اذار  2017حزيران شرات االستقرار المالي للمدة من ؤ ( نتائج التنبؤ بم2ملحق )  
Period ass int cap crd dop deb liq m1 mm ind res 

Jun,2017 2.21E   +08 3.98667 1.36E+07 1.86E+07 6.31E+07 4.79E+07 68.3377 7.07E+07 1.494 64.9479 45771.6 

Jul,2017 2.21E+08 3.97333 1.38E+07 1.88E+07 6.35E+07 4.82E+07 68.6755 7.11E+07 1.498 64.9479 44820 

Aug,2017 2.22E+08 3.96 1.41E+07 1.89E+07 6.38E+07 4.84E+07 69.0132 7.15E+07 1.503 64.9479 43868.3 

Sep,2017 2.22E+08 3.94667 1.43E+07 1.90E+07 6.42E+07 4.87E+07 69.351 7.20E+07 1.507 64.9479 42916.7 

Oct,2017 2.22E+08 3.93333 1.45E+07 1.91E+07 6.46E+07 4.90E+07 69.6887 7.24E+07 1.511 64.9479 41965 

Nov,2017 2.23E+08 3.92 1.48E+07 1.93E+07 6.50E+07 4.93E+07 70.0265 7.28E+07 1.515 64.9479 41013.4 

Dec,2017 2.23E+08 3.90667 1.50E+07 1.94E+07 6.53E+07 4.95E+07 70.3642 7.32E+07 1.520 64.9479 40061.7 

Jan,2018 2.24E+08 3.89333 1.52E+07 1.95E+07 6.57E+07 4.98E+07 70.702 7.36E+07 1.524 64.9479 39110.1 

Feb,2018 2.24E+08 3.88 1.55E+07 1.97E+07 6.61E+07 5.01E+07 71.0397 7.40E+07 1.528 64.9479 38158.4 

Mar,2018 2.24E+08 3.86667 1.57E+07 1.98E+07 6.64E+07 5.04E+07 71.3775 7.44E+07 1.532 64.9479 37206.8 

Apr,2018 2.25E+08 3.85333 1.59E+07 1.99E+07 6.68E+07 5.06E+07 71.7152 7.48E+07 1.537 64.9479 36255.1 

May,2018 2.25E+08 3.84 1.62E+07 2.00E+07 6.72E+07 5.09E+07 72.053 7.52E+07 1.541 64.9479 35303.5 

Jun,2018 2.25E+08 3.82667 1.64E+07 2.02E+07 6.76E+07 5.12E+07 72.3907 7.56E+07 1.545 64.9479 34351.8 

Jun,2018 2.26E+08 3.81333 1.66E+07 2.03E+07 6.79E+07 5.15E+07 72.7285 7.60E+07 1.549 64.9479 33400.2 

Jul,2018 2.26E+08 3.8 1.69E+07 2.04E+07 6.83E+07 5.17E+07 73.0662 7.65E+07 1.554 64.9479 32448.5 

Aug,2018 2.27E+08 3.78667 1.71E+07 2.05E+07 6.87E+07 5.20E+07 73.404 7.69E+07 1.558 64.9479 31496.9 

Sep,2018 2.27E+08 3.77333 1.73E+07 2.07E+07 6.91E+07 5.23E+07 73.7417 7.73E+07 1.562 64.9479 30545.2 

Oct,2018 2.27E+08 3.76 1.76E+07 2.08E+07 6.94E+07 5.25E+07 74.0795 7.77E+07 1.566 64.9479 29593.6 

Nov,2018 2.28E+08 3.74667 1.78E+07 2.09E+07 6.98E+07 5.28E+07 74.4172 7.81E+07 1.571 64.9479 28641.9 

Dec,2018 2.28E+08 3.73333 1.80E+07 2.11E+07 7.02E+07 5.31E+07 74.755 7.85E+07 1.575 64.9479 27690.3 

Jan,2019 2.29E+08 3.72 1.83E+07 2.12E+07 7.05E+07 5.34E+07 75.0927 7.89E+07 1.579 64.9479 26738.6 

Feb,2019 2.29E+08 3.70667 1.85E+07 2.13E+07 7.09E+07 5.36E+07 75.4305 7.93E+07 1.583 64.9479 25787 

Mar,2019 2.29E+08 3.69333 1.87E+07 2.14E+07 7.13E+07 5.39E+07 75.7682 7.97E+07 1.587 64.9479 24835.3 

Apr,2019 2.30E+08 3.68 1.90E+07 2.16E+07 7.17E+07 5.42E+07 76.106 8.01E+07 1.592 64.9479 23883.7 

May,2019 2.30E+08 3.66667 1.92E+07 2.17E+07 7.20E+07 5.45E+07 76.4437 8.05E+07 1.596 64.9479 22932 

Jun,2019 2.30E+08 3.65333 1.94E+07 2.18E+07 7.24E+07 5.47E+07 76.7815 8.09E+07 1.600 64.9479 21980.4 

Jun,2019 2.31E+08 3.64 1.97E+07 2.20E+07 7.28E+07 5.50E+07 77.1192 8.14E+07 1.604 64.9479 21028.7 

Jul,2019 2.31E+08 3.62667 1.99E+07 2.21E+07 7.31E+07 5.53E+07 77.457 8.18E+07 1.609 64.9479 20077.1 

Aug,2019 2.32E+08 3.61333 2.01E+07 2.22E+07 7.35E+07 5.56E+07 77.7947 8.22E+07 1.613 64.9479 19125.4 

Sep,2019 2.32E+08 3.6 2.04E+07 2.23E+07 7.39E+07 5.58E+07 78.1325 8.26E+07 1.617 64.9479 18173.8 

Oct,2019 2.32E+08 3.58667 2.06E+07 2.25E+07 7.43E+07 5.61E+07 78.4702 8.30E+07 1.621 64.9479 17222.1 

Nov,2019 2.33E+08 3.57333 2.08E+07 2.26E+07 7.46E+07 5.64E+07 78.8079 8.34E+07 1.626 64.9479 16270.5 

Dec,2019 2.33E+08 3.56 2.11E+07 2.27E+07 7.50E+07 5.66E+07 79.1457 8.38E+07 1.630 64.9479 15318.8 

Jan,2020 2.33E+08 3.54667 2.13E+07 2.28E+07 7.54E+07 5.69E+07 79.4834 8.42E+07 1.634 64.9479 14367.2 

Feb,2020 2.34E+08 3.53333 2.15E+07 2.30E+07 7.58E+07 5.72E+07 79.8212 8.46E+07 1.638 64.9479 13415.5 

Mar,2020 2.34E+08 3.52 2.18E+07 2.31E+07 7.61E+07 5.75E+07 80.1589 8.50E+07 1.643 64.9479 12463.9 

 statgraphicsالمصدر :نتائج برنامج 



247 
 

دراسة تحليلية لعينة من المصارف األهلية في  تعزيز الشمول الماليفي أبعاد اإلبتكار التنظيمي  إسهام
 العراق

 جامعة الموصل – كلية االدارة واالقتصاد/  د. سعد محمود الكوازأ.م. إعداد *

 / جامعة الموصل كلية التربية األساسية -*م.م عمر عبدهللا عزيز    

 ستخلصمال
 إدخال التغييرات التي يتم تبنيها م  قبل اإلدارةاعتماد فكرة أو سمممممممم،وب  ديد  باالبتكار التنظيمي يتضممممممممم     

األنشمممممطي التي  لتطوير األفكار م  قبل االفراد وبمرور الوقت يتم ادخالها في التعامالت مع اآلخري  في اطار
يسمممافم في تطوير أدال المصمممار   التي تم ل , اذ لتعزيز الشممممول المالي يتم توزيعها بي  العام،ي  بالمصمممر 

 م موعمي م  االنشممممممممممممممطممي المتع،اممي في ادارة  ميع االتصممممممممممممممماالت المداخ،يممي والخممار يممي والتي تهممد  ال  تبممادل
( م  خالل ربط  ميع المسمممتييدي  بشمممكل منسممم  وف  بي  المسمممتييدي  ظمنظمات او افرادالودائع  المع،ومات و

 أطر مصداقيي واخالقيي . 
ز تعز التي  في بعض المصممار  األف،يي االبتكار التنظيميأبعاد خالل مدى توافر  م  اهمية البحثتأتي     

المعززة ل،شمممممممممول المالي االبتكار التنظيمي بعض أبعاد التعر  ع،   ويهدف البحث, ها في   الشمممممممممول المالي
م  خالل ابراز  المصمممار وكذلب االطالع ع،  الوضمممع الراف  لت،ب بعض المصمممار  األف،يي في العرا  في 

بعدم  مشكككككلة البحثافم المعوقات  التي توا هها والتي تحول دو  تطوير االبتكار التنظيمي فيها,  وتت،خص 
, ولذلب  الت فذه الدراسممي الشمممول الماليمركزي  ع،  المصممار  تطوير االبتكار التنظيمي في أبعاد معرفي 
فرضككككية يسمممممممتند البح  ال    .بعض المصمممممممار  األف،يي في العرا االبتكار التنظيمي في  بعض أبعاد دلتحدي

تعزيز الشمممممممممممممممول المالي ل،مصممممممممممممممار  في يمك  م  خاللها  بعض األبعاد لالبتكار التنظيميميادفا ا  فناب 
 .العرا  

فضممممال  ع  أفم  لإلبتكار التنظيمييتضممممم  البح   ال ي محاور أسمممماسمممميي , يتناول األول , اإلطار النظر     
م  حي  الميهوم واألفميي وتعزيزفا م  خالل الشممممممممممممول المالي , وال اني فيتطر  ال  أبعاده في المصمممممممممممار  

المصممممممممممممار  األف،يي في العرا  , والوقو  , ويهتم ال ال  بدراسممممممممممممي ميدانيي في بعض فروع  اإلبتكار التنظيمي
 ا .ع،  أبرز مالمحها ومتط،باته

 
 : الدالةمات الكل
 .المصار  األف،يي, الشمول المالي ,  اإلبتكار التنظيمي 
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Contribution of Organizational Invention Dimensions in Enhancing 
Financial inclusion 

Analytical Study in Sample of Private Banks in Iraq 

Mr.Omar  Abdullah Aziz 
College of Basic Education 

Mosul University / Iraq 
 

Abstract 

    Organizational invention is adopting a new idea or behavior by introducing the changes 
adopted by the management to develop the ideas. these ideas will be used in dealing with others 
according to activities entrusted to workers in the bank to enhancing financial inclusion. this 
contributes in developing the performance of banks of communications that represent a group of 
activities related to managing all the inside and outside communications to exchange deposits 
and information among users through connecting all the users in an organized way based on 
morality and credibility. 

    The importance of this paper can be summarized in the availability of the organizational 
invention dimensions in enhancing financial inclusion in these banks. further, the paper aims at 
getting acquainted with some of organizational invention dimensions which enhancing financial 
inclusion in some private banks in Iraq as well as knowing the current status of these banks by 
shedding light on the most important barriers faced by these banks.  the research problem is 
summarized by the idea that the organizational invention dimensions with a special focus on 
financial inclusion in the organizations are not known in banks. therefore, this study comes to 
specify the contribution of some of organizational invention dimensions in enhancing financial 
inclusion in sample of private banks in Iraq  

     As for the research hypothesis, it is based on the idea that there are some of organizational 
invention dimensions can be enhanced financial inclusion in private banks in Iraq.  
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     The research has three main axes: the first axis deals with the theoretical aspect of the 
organizational invention in addition to the most important dimensions of the organizational 
invention in the banks. the second axis is concerned with concept and importance of the Financial 
inclusion and enhancing by organization invention, the third axis is concerned with a field study 
in the private banks represented by Baghdad, Middle East and Commercial Gulf. 

Keywords:  

Organizational invention, Financial inclusion, Private banks 

 المقدمة :
 م  خالل تحييز العام،ي  وتوفير الموارديعد تادم المصمممممممار  اليممممممممممممممممممممموم ممممممممممممممممممممممرتبط باإلبتكار التنظيمي 

وتنطو   اإلبتكارات ع،  تنييذ فكرة  ديدة تؤد  ال  تغيير تنظيمي يؤ ر في  ,واالسمممممممممممتاالليي في تنييذ المهام 
أدال المصممممر  بتاديم خدمات مبتكرة ذات  ودة, مما سممممب  يتبي  أ  االبتكار التنظيمي متضمممممنا  ع،  اإلطار 

, التغيير  االبداع ;ال ديد ل،مصممممممممممممر , م  األفكار الخدمات والسمممممممممممم،وكيات. ويتكو  م   ال ي عناصممممممممممممر ,في
وسمممائل م  اختراع اللدى العام،ي   الذفنيي  تسمممهم الع،وم واالبتكاراتفضمممال  ع  ذلب  , والتحسمممينات في األدال 
في متابعي  م  واسمممممممتغالل ع،ومهذلبإل   م،حا ي اإلنسمممممممانيي التي دفعت بهل أدال المهاموالتانيات التي تسمممممممهل 

م  المتط،بممات اإلبتكممار التنظيمي   اذ يعممد النمو والتاممدم ماالكتشممممممممممممممممافممات والتعممديممل ع،يهمما وفامما   لممما يحا  له
الشممممول المالي وتحاياها بتطوير منت اتها الخدميي, وبما أ  تطوير خدمي المصمممار  األسممماسممميي لن از وتميز 

لتطوير العمل, وذلب م  خالل الخصممائص التي يتمتعو  بها كالذكال  إبتكاراتتتط،ب أ  يكو  لدى العام،ي  
   . المصر أوالخصائص المكتسبي, كإي اد ح،ول لمشاكل  تتع،  بأعمالهم ضم  إطار والموفبي, 

 مشكلة البحث : 
الشممممممممممممول المالي لبعض التي إذا ما توفرت يمك  أ  تعزز   االبتكارأبعاد تت،خص مشمممممممممممك،ي البح  بو ود    

 األبعادفي م ال توفر فذه  ت،ب المصممار , فضممال  ع  و ود إختال  بي  فروع المصممار  األف،يي في العرا 
 . فيها

 أهمية البحث : 
 اإلبتكار التنظيمي لتعزيز الشمممول المالي أبعادتنبع أفميي البح  م  خالل دراسممي و إسممتاصممال مدى توافر    

 .فروع المصار  األف،يي في العرا في بعض 
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 هدف البحث : 
األف،يي عيني  ،مصار لالشمول المالي تعزز  التي اإلبتكار التنظيمي  أبعاديهد  البح  ال  التعر  ع،     

 تطويروكذلب تح،يل الوضع الراف  لها م  خالل إظهار أفم المعوقات التي توا هها والتي تحول دو   الدراسي
 فيها . التنظيمي اإلبتكار

 فرضية البحث : 
  وكاآلتي : يستند البح  ال  فرضيتي 

 .تعزز الشمول المالي التنظيمي ابعاد االبتكار .1
 .التي تعزز الشمول المالي التنظيمي اختال  المصار  في مدى تبنيها البعاد االبتكار .2

 منهج البحث
م  خالل الر وع ال  المصمممممادر ذات  التح،ي،ي  إعتمد الباح و  في صممممميابي البح  ع،  المنهص الوصممممميي   

في ت،ب  والمتخصمممصمممي  العام،ي  ألبراض اإلطالع ع،  آرال  إسمممتبانيالعالقي, فضمممال ع  إسمممتخدام إسمممتمارة 
 فيما يخص التطبي  العم،ي المادم ضم  البح . المصار 

 خطة البحث
 اآلتيي: المحاورلتغطيي البح  بإس،وب ع،مي متناس  تم تاسيمه ع،  وف     

 لإلبتكار التنظيمياألول : اإلطار النظر   المحور
  الماليالشمول ال اني : المحور 
  الشمول الماليفي تعزيز  بعض أبعاد اإلبتكار التنظيمي لتوظيفال انب التطبياي ال ال  : المحور 

 

 ( نموذج البح  م  إعداد الباح ي 1الشكل ظ
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 االول المحور
 االطار النظري لإلبتكار التنظيمي

التخصمممممممممممممصمممممممممممممات الع،ميي , وذلب لتنوع ي،ا  اإلبتكار التنظيمي افتماما  متزايدا  م  م موعي متنوعي م       
االدبيات التي تتناول اإلبتكار التنظيمي لمخت،ف الم االت وفي , الع،وم الماليي والمصممممممممممممممرفيي, المحاسممممممممممممممبي   
اإلدارة   الهندسممي   االقتصمماد   والتسمموي  , مما قد يؤد  لتعرييات مخت،يي لإلبتكار التنظيمي وأبعاده و تحديد 

 لمناسبي له .المشاكل واقتراز الح،ول ا
 أواًل. مفهوم االبتكار التنظيمي

يم ل االبتكار التنظيمي فكرة  ديدة , ويعر  بأنه تنييذ لألفكار ال ديدة التي تخ،  قيمي". وفو ما تعتمد      
 (Linder&etal,2003:43 ).   ع،يه معظم المنظمات في م ال األعمال في عالم اليوم

االسممممممممممممممتبدال الماد  أو تغيير ب وذلب كما أنه يرتبط بتطوير عم،يي تاديم الخدمات المصممممممممممممممرفيي ال ديدة,      
يتم  خدمات مصممممممرفييابتكار د  خيض التكاليف أو تحسممممممي  ال ودة, م  ناحيي أخرى به إنتاج الخدميطرياي 

 ةأو تحسمممممممممممي  المو ود ة ديد خدميوسمممممممممممي،ي إلدخال أو إي اد   الخدمي المادمي تغيير ح م المنتص أو شمممممممممممكلب
(Kanter, R.M.,1999:122-132) . 

ل،تكيف مع الظرو  المتغيرة ل،منافسي والتادم  المصار آلليي المطباي م  قبل ويم ل اإلبتكار التنظيمي ا     
       ع،  المممدى الاصممممممممممممممير. خممدمممات  ممديممدة وتانيممات وأنظمممي والتوسممممممممممممممع في السممممممممممممممو  م  خالل إنتمماج  التاني

 ديدة أو محسمممممممممممممني ون احها في ماليي لتطوير منت ات / خدمات  المصمممممممممممممر فاالبتكار التنظيمي فو " تو ه 
ويعر  أيضا باسم الادرة التنظيميي لت ديد األفكار والمعرفي وتحوي،ها إل  منت ات أو خدمات  .،سو "ديمها لتا

    يي الزبائ  الداخ،يي  والخار  ديدة بشكل مستمر لصالح ماليي أو عم،يات 

(Razavi, & Attarnezhad,2013). 

الحدي ي في اطار طبيعي العالم المصممممممار  ويعد االبتكار التنظيمي عنصممممممرا  اسمممممماسمممممميا  لتحاي  التميز في      
التغييرات والتحول يضمممممميف قيمي  مواكبيالمعاصممممممر الذ  يكم  وراه م تمع سممممممريع وتنافسممممممي حي  الادرة ع،  

ميزة تنافسمممممممممميي في إدارة االبتكار التنظيمي لتحاي  فذه الادرة . وتشمممممممممممل  وذلب بتحاي ,  ل،مصممممممممممر قصمممممممممموى 
لتنييذ الميافيم والممارسممممممممممممممات االداريي ال ديدة , م ل تنييذ العمل  المصممممممممممممممر التغييرات في فيكل و عم،يات 

دارة  إنتاج الخدميال ماعي في   (OECD,2005). أو نظم إدارة ال ودة العالقات مع الزبائ  , وا 
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تؤد  ال  تغيير   ممديممدة( بممأ   اإلبتكممارات تنطو  ع،  تنييممذ فكرة (Damanpour& Evanوأشممممممممممممممممار      
مما سممممممممممممممب  يتبي  أ  االبتكار التنظيمي المصممممممممممممممر  بتاديم خدمات مبتكرة ذات  ودة, تنظيمي يؤ ر في أدال 

ناصمممممممممممر والسممممممممممم،وكيات. ويتكو  م   ال ي ع الخدمات, م  األفكار ل،مصمممممممممممر متضممممممممممممنا  ع،  اإلطار ال ديد 
 .(Jorna,Waalkens,2006:15-27 ) التغيير  االبداع , والتحسينات في األدال ;,في

 ثانيًا. أهمية االبتكار التنظيمي 

بربم , بهذا الميهوم 2005أفميي االبتكار التنظيمي بعد اعترا  منظمي التعاو  والتنميي في عام  إزدادت     
وتبرز أفميي , المخت،يي بأ ارهالمعرفي   ومحدوديي ي وسممممممممممممممالم،مبير وصممممممممممممممعوبي مالحظي وقيا  نتائ ه تعايده 

 :  (Damanpour &Aravind,2012 : 423 - 454) اإلبتكار التنظيمي بالتالي

 . يعد عالج ل ميع المشكالت التنظيميي .1
 .  يعمل ع،  تعزيز الادرة التنافسيي واألدال , اإلنتا يي , اإلبداع , ال ودة , األصالي, المروني .2
 . عنصر مهم ل،باال والنمو ل،منظمات في ظل الظرو  المتغيرة  يعتبر .3

إزدياد الحا ي لالبتكار التنظيمي في ظل التحممممممممممممممممممممموالت العالميمممممممممممممممممممممي ال ديدة المتم ،ي في التحول نحو  .4
                          التنظيميمممي االبتكمممارات ضممممممممممممممم  اسممممممممممممممتراتي يممماتمممه وسمممممممممممممميممماسممممممممممممممممماتمممه يقتصممممممممممممممممماديمممات المعرفمممي   بتبنا
 . (Surendra &Wulong ,2004: 37-51ظ 

 تانيات  في التسممممموي    مع االبتكار التنظيميدمص المعرفي السمممممت مار في األصمممممول بير الم،موسمممممي با  .5
دارة الموارد البشرييواالتصاالت المع،ومات  . في المصر    وا 

م  مواكبممي  وتمكنممه  المصممممممممممممممر  وبيئتممهفي تعزيز عالقممي التيمماعممل بي   االبتكممار التنظيمي يسممممممممممممممهم .6
 . التحديات المسمت دات وموا هي

باعتباره مصمممممدر عم،يي  المصمممممر واعتماده يعد تنميي ل،عنصمممممر البشمممممر  في  التنظيمي االبتكارتبني   .7
 . (Hamel,2006ظ االبتكار 
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 ثالثًا. تصنيف االبتكار التنظيمي 
 يمك  تصنيف االبتكار التنظيمي إل   ال  فئات رئيسيي  وفي كاآلتي:      
 الفنياالبتكار  .1

الباال في السممممو  , والميزة التنافسمممميي و  المصممممرفي االدالنتا يي   اإل يؤ ر ويحدديم ل عامل مهم      
السمممو ,  وط،ب التانيي يتحا  بمزج اإلبتكارات وتسممموياها تطوير الخدماتإ  . أو دخول سمممو   ديدة 

وذلب  ط،باليالئم  الخدمير مناسممب في ح م يفي خيض التك،يي وتحسممي  ال ودة  وتغي ذلب همإذ يسمم
  . يتم بتوظيف االفراد والدعم المالي والمع،ومات
(Bala Subrahmanya, etal,2010,64) 

 التكتيكياالبتكار  .2
يعد احد االبتكارات  المتع،اي بإنشمممممممممممال التصمممممممممممميم التنظيمي ال ديد الذ  يدعم بشمممممممممممكل أفضمممممممممممل      

, وتشمممممل اإل رالات والاواعد  واألدوار  والهياكل التي تربط االتصمممماالت هاوتاديم  الخدمي اسممممتحدا  
ناوب الوظييي, وم  أم ،ته, الت  .التكتيكييوالتبادالت بي  العام،ي   وأنها تتع،  بشمممكل مباشمممر باإلدارة 

 . (Jaskyte, K.,2011: 77-86 ) أدال األعمال ع  طري  االتصاالت نظام الحوافز ل،موظيي ,
 االبتكار االستراتيجي .3

تحممديمما  متم ال  في تعبئممي اإلمكممانيممات المبتكرة ل ميع أنواع االفراد  في اإلدارة الع،يمما يوا ممه المممدرال     
العام،ي ,  ويعد فؤالل االفراد رأسممممممال المعرفي الضممممممنيي حول عم،يي اإلنتاج  وتنظيم العمل وتصمممممميم 
المنت ات  وتعبئي فذه المعرفي يمك  أ  يؤد  إل  ابتكارات اسمممممممممتراتي يي في مكا  العمل مع عائدات 

لذلب يوا ه مدير  الموارد البشريي التحد  المتم ل في خ،  بيئي العمل التي . االست مارات عاليي ع، 
 . (Hammond,2011,90-105ظ يمك  لالفراد العام،ي  تطوير واستغالل طاقاتهم اإلبداعيي 

 بالر وع ال  المصادر  ي تصنيف اإلبتكار التنظيمي الشكل م  إعداد الباح ( 2ظالشكل 

 
اإلبتكار الفني

اإلبتكار التكتيكي

تكار اإلستراتيجياإلب مدير

مدير خدمة 
العمالء

انتاج الخدمة
وتسويقها

البحث 
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اإلداري

المالية  االفراد المعلومات
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 التغيرات التنظيمية وتحسين األداءرابعًا. 
تحسممم  الخدمات م  خالل تمكي  االبتكارات التنظيميي, وتعد  في تانيات المع،ومات واالتصممماالت تسمممهم      

العالقات و  ه العمل ال ماعييتو ب عاليي ذات كيالة ماليي يتبن  انتاج خدمات نهص تنظيمي  ديد ميتاز لبنال
  والالمركزيي  األعمال إدخال تغييرات تنظيميي في م االت إعادة فندسمممممي  مع الزبائ , وتمك  المصمممممار  م 

المع،ومات واالتصاالت, وكذلب يضا  إليها اإلنيا   تانيات,  ومستوى االست مار في المرني وترتيبات العمل 
بيوت و  ع،  البرم يات واأل هزة ال ديدة باإلضممممممافي إل  تانيات السمممممميطرة أو المسمممممماعدة باسممممممتخدام الحاسمممممموب

 . الخبرة الخار يي
إ  االبتكار التنظيمي يشمممممل وضممممع االسممممتراتي يات  معرفي األبعاد السمممم،وكيي, والتنافسمممميي   والخصممممائص      

الهيك،يي ل،منظمي م ل التسممم،سمممل الهرمي  والخطوي الوظيييي  والحدود التنظيميي  وا  رالات العمل بما في ذلب 
, العالقات العامي المخت،يي  تدف  العمل  تصممممممممممممممميم العمل  توزيع العمل اسممممممممممممممتخدام مدخالت إنتاج الخدمات 
( بما في ذلب التوظيف واليصممممممممل, والممارسممممممممات المتع،اي بالشممممممممؤو  HRMممارسممممممممات إدارة الموارد البشممممممممريي ظ

 واإلدارة العام،ي التي تنطو  ع،  االسممممتراتي يات والهياكل المؤسممممسمممميي التي تؤ ر ع،  العالقي بي   المصممممرفيي
 . ((Surendra &Wulong,2004 : 37-51 بما يعزز األدال المصرفي

 : (OECD,2002ظ وقد حددت التغييرات التنظيميي لتشمل  ال ي انواع رئيسيي في      
نتاج الخدمةممارسات الكفاءة  .1  وا 

, وتخيض تك،يي كيالة م  منافسممميه بشمممكل أك ر خدماتهإنتاج وتسممموي   لتصمممميم  ل،مصمممر تسممممح    
  وتعزيز المروني   وتحاي  وفورات  الماليي تاديم الخدمي  وزيادة سمممرعي المصمممرفيي ممارسمممي األعمال 

نتاج الخدميالح م في الخصممممائص الرئيسمممميي لممارسممممات الكيالة  , تعمل فذه األنشممممطي لتحاي  أدال وا 
لبا ما ترتبط ممارسات الكيالة أفضل   و ودة عاليي وخدمي أفضل ل،عمالل,  وم  الناحيي العم،يي  با

نتاج الخدمي عم،يات "مرني" وأك ر اسممممت ابي لتغيرات السممممو , حي  تكم  ميزتها النسممممبيي. المع  عل  وا 
والممارسمممممات األخرى م ل "الالمركزيي" إنتاج الخدمي في الوقت المحدد , بالممارسمممممات اإلضمممممافيي م ل 

              الموظيي  م  أ ممممممل تحاي  وتعزيز المرونمممممميالتي تنطو  ع،  ناممممممل مسممممممممممممممؤوليممممممي اإلدارة وتمكي  
 . (Hammond,2011:90-105ظ 

 ممارسات إدارة الموارد البشرية .2
في االقتصمماد الاائم ع،  المعرفي  فناب ميل أكبر إلقامي روابط أك ر وضمموحا بي  ممارسممات إدارة    

إذ تنتص قوة عمل مافرة وذات دوافع يمك  أ  تتكيف  .ككل المصممممممممر الموارد البشممممممممريي واسممممممممتراتي يي 
وتسمممممتييد م  التانيات ال ديدة واألسممممموا  المتغيرة, وتغطي م موعي واسمممممعي م  الم االت بما في ذلب 
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شممراب  إدارة شممؤو  الموظيي  األ ر ع،  أسمما  األدال  التناوب الوظييي, وتصمماميم الوظييي المرني  وا 
     ( أدناه 1ظ ال دول رات  وا  رالات االتصممممممممممماالت وفذا يتضمممممممممممح كما فيالموظيي   والتدريب ع،  المها

Newton,1996)) : 
 (1الجدول)

 عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية
 االستراتيجيات ممارسات ادارة الموارد البشرية

 الدفع ع،  أسا  األدال
 نظم الحوافز اليرديي 
   الحوافزتااسم المكاسب النوعيي و م موعي اخرى م 
 خطي تااسم األرباز 
 دفع االستحاا  واال ر الاائم ع،  المهارات 
 

شممممممممممممممراب  مرونممممي تصممممممممممممممميم الوظييممممي وا 
 الموظيي 

 برامص اقتراحات الموظيي      •
 تصميم الوظائف المرني     •
 زيادة االعتماد ع،  التناوب ع،  الوظائف واكتساب مهارات متعددة     •
 تبادل المع،ومات مع الموظيي      •
 دوائر ال ودة وفر  حل المشكالت     •
 م موعات العمل المو ه بشكل ذاتي    • 
 ل ا  إدارة العمل المشترب    • 

 العام،ي تطوير مهارات 
 التدريب المتع،اي بالعمل الرسمي    • 
 التدريب في موقع العمل    • 
 التدريبالمشاركي في برنامص دعم     • 
 المشاركي في برنامص تدريبي آخر    • 

 التعاو  في م ال العمل واإلدارة
 

 تعزيز التعاو  بي  العمال واإلدارة 
 

Reference: Newton, K. (1996), “The Human Factor in Firms’ Performance: Management Strategies for Productivity 
and Competitiveness in the Knowledge- Based Economy,” Industry Canada, Occasional Paper No. 14, November. 

 الممارسات المتعلقة بجودة المنتجات / الخدمات  .1
ذات الدورات الاصمممممميرة, م ل معدات الحاسمممممموب واالنترنيت والتركيز ع،   المشمممممماريع نحو التحول     

رضا الزبائ . وفناب  وكسب(  وتحسي  التنسي  مع الزبائ  / الموردي   TQMإدارة ال ودة الشام،ي ظ
اعترا  واسمممع النطا  إلدارة ال ودة الشمممام،ي كاسمممتراتي يي تنافسممميي   ل ميع مسمممتويات اإلدارة  بما في 

 .رة الع،ياذلب اإلدا
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 (2الجدول )
 أنواع االبتكار التنظيمي

 ممارسات مرتبطة بجودة المنتج ممارسات إدارة الموارد البشرية ممارسات الكفاءة و إنتاج الخدمة
 )سلعة / خدمة(

 إعادة فندسي األعمال • 
 تا،يص الح م أو الوظائف• 
 ترتيبات العمل المرني• 
 االستعاني بمصادر خار يي• 
 زيادة التكامل بي  الم االت الوظيييي• 
 انخياض في در ي المركزيي• 

 األ ر الاائم ع،  األدال• 
شراب •  تصميم الوظائف المرني وا 

 الموظف
 تطوير مهارات الموظف• 
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Reference: OECD, (2002), Organisational Change and Firm Performance, DSTI/DOC (Paris). 
 

 الثاني المحور
 يلشمول المالا

 
في تحاي   2007إزداد اإلفتمممام الممدولي في أعامماب األزمممي الممماليممي العممالميممي التي حممد ممت بنهممايممات العممام      

حكوميي , وتنييذ سمممممممياسمممممممات لتعزيز البير ال هات الحكوميي ظالرسمممممممميي( و دى بإلتزام واسمممممممع لالشممممممممول المالي 
وتسمممهيل وصمممول واسمممتخدام الخدمات والمنت ات الماليي لكافي فئات الم تمع وتمكينهم م  إسمممتخدامها بالشمممكل 
الصممممممممممممممحيح باإلضممممممممممممممافي إل  توفير خدمات ماليي متنوعي ومبتكرة بتكاليف منخيضممممممممممممممي م  خالل مزود  فذه 

درت الك ير م  الدول بإنشال إستراتي يي وطنيي ل،شمول المالي أو إصدار تشريعات تنظم عم،يي باو الخدمات, 
 .موضوع نظرا  ألفميي فذا الاإلنشال 

 
 أواًل. مفهوم الشمول المالي

يتم ل فذا الميهوم بتاديم الخدمات الماليي والمصمممممممممممرفيي ل ميع شمممممممممممرائح الم تمع بتك،يي أقل و ودة أكبر,      
فإ  توسممممعي دائرة المسممممتييدي  م  الخدمات الماليي سممممتسممممهم في تمكي  الم تمع ككل وتعزيز اإلسممممتاالل ولذلب 

المالي لألفراد, وتحاي  تنميي إقتصمممممماديي مسممممممتدامي واإلسممممممتخدام األم ل ل،موارد , تعكف العديد م  المصممممممار  
ة في الوصممول إل  عدد كبير م  حاليا ع،  توسمميع نطا  الخدمات الماليي واإلسممتشمماريي والدعم اليني ل،مسمماعد

  (NPO Center,2016) األفراد مم  اليتعام،و  مع المصار  في  ميع األنحال سوال داخل الب،د أو خار ه
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تعددت ميافيم الشمممممممممول المالي , فيي حي  تعرفها بعض األدبيات بادرة األفراد ع،  الوصممممممممول ل،خدمات      
الماليي , تعرفها دراسممات أخرى بتوفير الخدمات الماليي الرشمميدة والمسممتدامي لألفراد , أو توفير الخدمات الماليي 

خدمات , بينما يعر  البنب الدولي في تاريره بنوعيي  يدة مع األخذ بعي  اإلعتبار حمايي مسممممممممممممممتخدمي فذه ال
حول مؤشممرات الشمممول المالي ع،  أنه " نسممبي السممكا  مسممتخدمي الخدمات الماليي م   2014الصممادر ل،عام 

 . (٢٠١٦ –ظمعهد الدراسات المصرفيي دولي الكويت  إ مالي عدد السكا "
والنمو اإلقتصممممممماد  ل،دول, وذلب م  خالل ي،عب الشممممممممول المالي دورا  فاما  في تحاي  اإلسمممممممتارار المالي     

تاحي التمويل ل،منظمات  إدماج كافي فئات الم تمع وشممممممممرائحه بالنظام المالي الرسمممممممممي وحمايي حاوقهم ماليا , وا 
خدام كافي فئات الم تمع ل،خدمات والمشممماريع بمخت،ف أح امها.وياصمممد بالشممممول المالي" تعزيز وصمممول واسمممت

المرخصممممممي في الاطاع المالي سمممممموال مصممممممرفي أو بير مصممممممرفي والتي تشمممممممل, الحسممممممابات والمنت ات الماليي 
المصممممممممممممممرفيي, خدمات الدفع والتحويل, خدمات التأمي  وخدمات التمويل, واإلئتما , وخدمات التأ ير التموي،ي 

،يي والوقت المعاولي , وحمايي حاوقهم وتعزيز معرفتهم الماليي بما , التي تتناسممممممممممب مع إحتيا اتهم بالتكوبيرفا 
 . (Kaur, Sure,2014:71-77ظم  إتخاذ الارار المالي المناسب"يمكنهم 

 ثانيا. أهمية الشمول المالي
الشممب أ  أفميي تعزيز مسممتويات الشمممول المالي والوصممول ل،خدمات الماليي سممينعك  إي ابيا  ع،  البيئي      

اإلقتصاديي والسياسيي ع،  حد سوال , وسو  تسافم في تخييف مستويات مخاطر المؤسسات الماليي والنظام 
           لمحاور الرئيسمممممممممممممميي التاليي:المالي بشممممممممممممممكل عام , يمك  ت،خيص آ ار زيادة مسممممممممممممممتويات الشمممممممممممممممول المالي با

 : (٢٠١٦ظمعهد الدراسات المصرفيي دولي الكويت , 
: يو د عالقي طرديي بي  مسمممتويات الشممممول المالي ومسمممتويات النمو ميي اإلقتصمممادييتعزيز  هود التن .1

سممممممتخدام الخدمات الماليي بمسممممممتويات العدالي اإل تماعيي فاإلقتصمممممماد  ي , كما يرتبط عم  إنتشممممممار وا 
الم تمعات, باإلضمممممممافي لأل ر اإلي ابي ع،  أسممممممموا  العمل . كما يسمممممممهم توسممممممميع انتشمممممممار اسمممممممتخدام 
الخدمات الماليي والوصول إليها في إنتاال المزيد م  المنشآت الصغيرة م  الاطاع الغير الرسمي إل  

 . الاطاع الرسمي
تحاي  اإلسمممممممتارار المالي: إ  زيادة إسمممممممتخدام السمممممممكا  ل،خدمات الماليي سممممممميسمممممممهم بالتأكيد في تحاي   .2

النظام المالي , ول،توضيح فإ  مزيدا  م  اإلستخدام ل،نظام المالي الرسمي سينوع م  محيظي إستارار 
،ل م  مخاطر الودائع لدى المصمممار  والمؤسمممسمممات الماليي مع تخييف مسمممتويات التركيز فيها وبما يا

فذه المؤسممممسممممات. كما يعزز فذا التنويع م  إسممممتارار النظام اإلقتصمممماد  ل،دول, حي  أظهرت دراسممممي 
 . ل،بنب الدولي أ  الدول ذات مستويات الشمول المالي األكبر أقل عرضي لحدو  التا،بات السياسيي
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لدراسمممممات ا  تحسمممممي  قدرة تعزيز قدرة األفراد ع،  اإلندماج والمسمممممافمي في بنال م تمعاتهم: أظهرت ا .3
واإلسممت مار في التع،يم,  األفراد ع،  إسممتخدام النظام المالي سممتعزز قدرتهم ع،  بدل أعمالهم الخاصممي,

باإلضممممممممافي لتحسممممممممي  قدرتهم ع،  إدارة مخاطرفم الماليي وامتصمممممممماص الصممممممممدمات المرتبطي بالتغيرات 
 .(NPO Center,2016) الماليي.

توسمممممممميع إنتشممممممممار الخدمات الماليي وزيادة معدالت اسممممممممتخدامها المزيد م  أتمتي النظام المالي: يتط،ب  .4
أتمتي فذه الخدمات وبما ي ذب المزيد م  المسممممممتخدمي  مع ال ورة التكنولو يي في م ال اإلتصمممممماالت 
وااللكترونيات التي يشمممممممممممهدفا العالم خالل الار  الواحد والعشمممممممممممري , إ  زيادة اإلعتماد ع،  الخدمات 

ترونيي خاصي فيما يتع،  بالمدفوعات سيييد كل م  المرسل والمستابل والمؤسسات الماليي الماليي اإللك
التي تادم فذه الخدمات, بحي  تصمممل المدفوعات بسمممرعي أكبر, وبتك،يي أقل, كما سمممتييد النظام المالي 

ي والعم،يات م  خالل تحسي  الادرة ع،  متابعي حركي األموال ومراقبتها لتا،يل مستويات ال رائم المالي
المتع،اي بغسممممممميل االموال وتمويل اإلرفاب, كما أ  أتمتي المدفوعات المخت،يي سمممممممتخ،  فرصمممممممي لدخول 

 . المزيد م  األفراد في عداد مستخدمي النظام المالي الرسمي
 . أبعاد اإلبتكار التنظيمي والشمول الماليثالثاً 
تعزيز التنميي اإل تماعيي ل تهد يسمممممممهم اإلبتكار التنظيمي بتعزيز الشممممممممول المالي وذلب بإعتماد ماومات     

, عموما  يتم ذلب المسمممممتييدي وحمايي وصمممممول ل،خدمات الماليي, د , والوتحسمممممي  المعيشمممممي والتمكي  المالي لألفرا
 : وف   ال ي أبعاد وفي

  التحفيز .1
, في المصممر بمخت،ف المسممتويات تسممتند الرؤيي بشممكل أسمماسممي ع،  إشمماعي  اافي التنظيم المبتكر    

تشمممم يع وتطوير التدف   المبتكرة, األعمالوتتضممممح م  خالل العدالي في التعامل مع األفراد, ومكافآت 
توفير الخبرات  لعام،ي ,غير الرسمي بي  األفراد االرسمي والالتواصل تعزيز النشط لألفكار, المهارات, 

 . , فضال  ع  س،وب قيادة اإلدارة الع،يا, ستؤ ر بشكل كبير ع،  تحييز اإلبتكاروالموارد
سممممممممميحيز اإلبتكار ع،  مخت،ف توفير التع،يم أو التدريب مع الخبرات البشمممممممممريي في المصمممممممممر  إ     

 فالروابط الرسمييالمستويات ومتوقع أ  يؤ ر ع،  إعتماد ممارسات أفضل في م ال الشمول المالي, 
تاديم الخدمات الماليي والمصمممرفيي ل ميع ع،   المصمممار وتحسمممي  االتصممماالت تسممماعد  والغير رسمممميي

 (.Yu Lin, C., &Hui Ho, Y., 2008:17-26ظ شرائح الم تمع بتك،يي أقل و ودة أكبر
إي اد الدافع التنظيمي بمخت،ف مسمممممتوياته لتحاي  اإلبتكار, ويأتي يتط،ب تعزيز الشممممممول المالي كما  

ختبار األساليب بشكل آم   ذلب بإدراب المصر  وترحيبه بإبتكارات األفراد العام،ي , والايام بت ريب وا 
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                                     والممتمممسمممممممممممممممممممممب بممهممممممما بممهمممممممد  تممحممامميمم  أفضمممممممممممممممممممممل الممخمممممممدممممممممات لمم،ممزبمممممممائمم  والممنمم ممممممماز لمم،مممصممممممممممممممممر 
 . (Andrew & Leon,2004 : 235-257ظ

 الموارد  .2
المستهد , لك  إختال  ظرو  المصار  المخت،يي  توفير الموارد التي تساعد في م ال اإلبتكار   

ختالفات بإذلب  يؤد  إلختال  الموارد المط،وبي لتحاي  الشمممممممممول المالي وتاديم الخدمات , ويتضممممممممح
الوقت  ,وتشممممممل م موعي واسمممممعي م  العناصمممممر, العملمايا  الموارد الكافيي ومايا  الضمممممغط عبل 

الممماديممي  واألموراألموال تخصمممممممممممممميص   االفراد م  ذو  الخبرة الالزمممي  ةمبتكر  خممدممميالكممافي إلنتمماج 
 . (2003الطالب , ظل،عمل  المع،ومات ذات الص،ي  وتوفر التدريب 

بتوفير الموارد الضمممممممروريي  تنظيم األفراد لتحاي  اإلبتكار والشممممممممول المالي في أ  مصمممممممر  يتحدد   
لتاديم الخدمات الماليي , ويترتب حسمممممممممممممماب التك،يي إلنتا ها , اإللتزامات , المخاطر العاليي , الوقت , 

المصمممممرفي كحد أدن  , يتعي  ع،   ميع المصمممممار  التي تسمممممع   األموال , المسمممممتوى المتوقع لألدال
  (Pinto & Slevin,1987: 22-27ظ المط،وبي  لهذا الهد  مراعاة بعد الموارد الكافيي لتنييذ المهام

 االستقاللية  .3
شمممممممعور األفراد العام،ي  بالحريي واإلسمممممممتاالليي في تحديد ما العمل الذ  يتو ب الايام به أو كيييي     

الايام به له األ ر الواضمممممممممح في تحاي  اإلبتكار مع فرض بعض بعض الايود م ل الوقت والتك،يي, إ  
ها ستنعك  ع،  يؤد  لمزيد م  ظهور اإلمكانيات المبتكرة والشب أنالسماز بحريي أدال مهمي معيني 

ع،  ولك  الخدمات الماليي المصممممرفيي بشممممكل إي ابي والبيئي اإلقتصمممماديي والسممممياسمممميي ع،  حد سمممموال, 
 بتكاراإللتحاي   وبمخت،ف المسمممممتويات وكل مهمي أ  تارر بدقي ما الحريي المسمممممموحي لكل فرد اإلدارة

 . بهد  تحاي  الشمول المالي المنشود
في كيييي التعامل مع  العام،ي  تط،ب الحريي واإلسمممتاالليي لألفرادالمصمممر  يفي اإلبتكار إ  تعزيز    

المشممممممممممممماكل   وحل بالتواصممممممممممممملفراد الاويوفر فذا البعد حريي  , يأعمالهم وبالتالي سمممممممممممممتزيد الدوافع الذاتي
ووضمممممممممع األفدا  والايود تدف  التيكير اإلبداعي  خبراتهم و مهاراتهم م  خاللتبادل االسمممممممممتيادة م  ب

في تحاي  زيادة نسبي الادرات الماليي لدى الشرائح المستهدفي م  ه فذا الُبعد يوتو التي يمك  ضما  
الم تمع وتعزيز وصممممممممممممممولهم ال  الخممدمممات والمنت ممات الممماليممي ومصممممممممممممممممادر التمويممل, وتوعيممي وت ايف 

 . (Stefan & Michael, 2008ظمسته،كي الخدمات والمنت ات الماليي لحمايي حاوقهم 
إل  تعزيز التنميي اإل تماعيي وتحسمي  مسمتويات المعيشمي بإعتماد ت،ب األبعاد ويهد  الشممول المالي 

 :  لدى األفراد وتا،يل نسبي البطالي وتمكي  فئي الشباب والنسال ماليا  وذلب م  خالل
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م  خالل تنميي ال اافي  : زيادة نسممممممممممبتها لدى الشممممممممممرائح المسممممممممممتهدفي م  الم تمع وذلبالقدرات المالية .1
والمعرفي الماليي لدى النسممممممممال والشممممممممباب, والعاط،ي  ع  العمل وتعزيز  اتهم بمزود  الخدمات الماليي 

 في الاطاع المالي المصرفي والغير المصرفي.
تعزيز وصممممممممول كافي شممممممممرائح الم تمع ال  الخدمات والمنت ات الماليي ومصممممممممادر التمويل  الوصكككككول: .2

 خاصي في المناط  الريييي والمهمشي.واالستيادة منها, 
توعيي وت ايف مسممممممممممممممته،كي الخدمات والمنت ات الماليي وزيادة معرفتهم بالحاو  والوا بات   التوعية: .3

 ت والمنت ات وذلب لحمايي حاوقهم.المترتبي ع،يهم عند إستخدام ت،ب الخدما
 الثالث المحور

 تحليل البيانات ووضع المقترحات
 البحث وعينته :أواًل. وصف مجتمع 

, 1993, ومصر  الشر  األوسط /تأس  سني  1992مصر  بغداد /تأس  سني إذ ّتم إختيار كل م       
في مديني بغداد بوصممميه ميدانا  إل رال البح  وذلب لمسممموبات  1999ومصمممر  الخ،يص الت ار  تأسممم  سمممني 

،  نحٍو عام و مديني بغداد ع،  نحِو عديدة, منها : كونها م  أوائل المصممار  األف،يي ع،  مسممتوى العرا  ع
. كونها تشممّغل عددا  كبيرا  م  العام،ي  في الم ال المصممرفي, أولئب الذي  يتمتعو  بخبرة واسممعي نات ي خاص 

ع  عم،هم المصمممممرفي السممممماب  في المصمممممار  الحكوميي. تنوع نشممممماطات فذه المصمممممار  وت ددفا, إذ أنها لم 
نشمم ( فردا  أختيروا بطرياي 70ب ظ ال الحسمماب ال ار , أما عينته فاد تم ،تتاتصممر نشمماطات اإليداع والسممحب وا 

 . عشوائيي م  العام،ي  في اإلدارتي  الوسط  والدنيا في المصار  المبحو ي
 ثانيًا. وصف أداة البحث )استمارة اإلستبانة(

سممتاالليي( الشممب سممينعك  ع،  األدال بصممورة عامي     إ  اإلفتمام بأبعاد اإلبتكار التنظيميظتحييز, موارد, وا 
بإعتبار توفرفا بالمصممر , وضممرورة تسمم،يط الضممول ع،يها وتيعي،ها لتحاي  الشمممول المالي بشممكل يعزز قدرات 

رة اسمممممممممممتباني, تّم رالاته ع،  اسمممممممممممتمااعتمد البح  في إ المصمممممممممممر  الماليي والوصمممممممممممول وتوعيي العمالل. لذلب 
تخصممممممصممممممي بموضمممممموع فذا البح  م  أ ل ت ميع   العديد م  المصممممممار  والمرا ع المع، تصممممممميمها اعتمادا  

 (.3البيانات التي تسهم في الوصول إل  تحاي  أفدافه, وكما موضح في ال دول ظ
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3 دولظ) 
 المصادر المعتمدة الستمارة االستباني

عدد  المتغير المبحوث
 المصادر المعتمدة الفقرات

 اإلبتكار التنظيمي

 7 التحييز
 Andrew)ظ,   (Yu Lin, C., &Hui Ho, Y., 2008ظ , الباح 

& Leon,2004  
  Pinto & Slevin,1987)ظ  , (2003الطالب , ظ الباح  , 8 الموارد

 (Stefan & Michael, 2008ظ الباح  , 8 اإلستاالليي
 الشمول المالي

 5 الماليي الادرات
( , ٢٠١٦ظمعهد الدراسمممممممممممممممات المصممممممممممممممرفيي دولي الكويت ,  الباح  ,

(NPO Center,2016) 
 (Kaur, Sure,2014)الباح  ,  5 الوصول
 (٢٠١٦ظمعهد الدراسات المصرفيي دولي الكويت ,  الباح  , 5 التوعيي

 .ي ال دول م  إعداد الباح 
 

 ثالثًا. وصف متغيرات البحث وتشخيصها
لغرض التعّر  ع،  متغيرات البح , والتعر  ع،  مديات اتيا  األفراد المبحو ي  ع،  و ود فذه المتغيرات, 

 .(  5( وظ4يتضح في ال داول ظّتم االستعاني ب م،ي م  األدوات اإلحصائيي الوصييي, وكما 
  وصف متغيرات اإلبتكار التنظيمي وتشخيصها: .1
( حصممممممممممول المتغيرات الخاصممممممممممي بالتحييز ع،  نسممممممممممبي إتيا  ب،غت 4يتضممممممممممح م  ال دول ظالتحفيز:  .أ

(, ويالحظ 0.827( وانحرا  معيار  ب،غ ظ4.189( لدى عيني البح , بوسط حسابي قدره ظ83.66ظ
 (x1)المتغير  حصمممممل%(, إذ  88.6 - 72.8أ  نسمممممبي االتيا  ع،  متغيرات التحييز تراوحت بي  ظ

ب،غت  التصمممممريح بالمع،ومات والتشممممم يع لإلسمممممتيادة منها فادوالخاص بتبني المصمممممار  المبحو ي لمبدأ 
 (x2)( فيما حصممممل المتغير 0.857( وانحرا  معيار  قدره ظ3.71%( بوسممممط حسممممابي قدره ظ88.6ظ

والخاص بكو  إدارة المصمممممممممممار  المبحو ي تحيز العام،ي  لديها وتعتمد ع،يهم في ك ير م  مياصمممممممممممل 
( وانحرا  معيار  ب،غ 3.71( بوسط حسابي قدره ظ%72.8العمل المصرفي ع،  نسبي اتيا  ب،غت ظ

 (.1.023ظ



262 
 

( إل  حصمممممممممممممول المتغيرات الخاصمممممممممممممي بالموارد ع،  نسمممممممممممممبي اتيا  ب،غت 4يشمممممممممممممير ال دول ظ الموارد: .ب
( وانحرا  معيار  قدره 3.713%( م  لد  األفراد عيني البح  بوسمممممممممممممط حسمممممممممممممابي قدره ظ86.107ظ
(, وفيما حصمممممممممممممل %90-%81.5متغيرات الموارد بي  ظ(, إذ تراوحت نسمممممممممممممبي االتيا  ع،  0.917ظ

والمتع،  بإطالع إدارة المصممممممار  المبحو ي ع،  كل الارارات التي يتخذفا العام،و  في  (x9) المتغير
( بوسط حسابي وانحرا  معيار  %90المستويات المخت،يي المتع،اي بالموارد ع،  نسبي اتيا  ب،غت ظ

والخاص بعدم و ود أيي عوائ   (x14)(, فيما حصمممممممل المتغير0.832( و ظ3.728ب،غا ع،  التوالي ظ
( بوسمممممممممممط %81.5في العمل ع،  نسمممممممممممبي اتيا  ب،غت ظتمنع حصمممممممممممولي ع،  أيي مع،ومات أحتا ها 

 (.0.917( وانحرا  معيار  ظ3.713حسابي قدره ظ
( ع  حصممول المتغيرات الخاصممي باإلسممتاالليي ع،  نسممبي اتيا  ب،غت 4ييصممح ال دولظ اإلستقاللية: .ت

(, ويالحظ أ  نسمممبي االتيا  0.957( وانحرا  معيار  ظ3.667%( بوسمممط حسمممابي قدره ظ83.724ظ
والذ  تسمممممممممح إدارة  (x20)( إذ حصممممممممل المتغير %87.1-%80ع،  متغيرات المعرفي تراوحت بي  ظ

سمممممموا م  المدرال في أدال العمل ضممممممم  الوقت والتك،يي المحددة بمو به بإسممممممتاالليي م  فم ليالمنظمي 
( و 3.628( بوسمممممممط حسمممممممابي وانحرا  معيار  ب،غ ع،  التوالي ظ%78.1ع،  نسمممممممبي اتيا  ب،غت ظ

المتع،  بممأ  األفكممار والممممارسممممممممممممممممات التي أقممدمهمما تحظ   (x17)(, فيممما حصممممممممممممممممل المتغير 1.051ظ
( و 3.628( بوسمممط حسمممابي وانحرا  معيار  ظ%80ظباسمممتحسممما  رئيسمممي المباشمممر ع،  نسمممبي اتيا  

  . ع،  التوالي (1.051ظ
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 لمبحوثين تجاه أبعاد اإلبتكار التنظيميرارية والنسبية إلجابات األفراد التوزيعات التك (4جدول)

رات
تغي
الم

 

 مقياس األجابة
ط 
وس

ال
 
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ي  ر
عيا
الم

 

   أتفق بشدة ال ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
 متغيرات اإلبتكار التنظيمي

 آ.التحفيز
X1 - - 62 88.6 - - 3 4.3 5 7.1 3.71 0.857 
X2 8 10.4 50 72.8 1 1.4 6 8.6 5 7.1 3.71 1.023 
X3 3 4.3 56 80 2 2.9 3 4.3 6 8.6 3.67 0.958 
X4 3 4.3 59 84.3 - - 4 8.7 4 5.7 3.75 0.858 
X5 4 5.7 56 80 - - 3 4.3 7 10 3.67 1.017 
X6 5 7.1 52 74.3 - - 6 8.6 7 10 3.60 1.082 
X7 - - 59 84.3 1 1.4 5 7.1 5 7.1 3.63 0.903 

 0.827 3.80  83.66 المؤشر الكلي
 ب. الموارد

X8 - - 58 82.9 4 5.7 3 4.3 5 7.1 3.642 0.868 
X9 - - 63 90 - - 2 2.9 5 7.1 3.728 0.832 
X10 6 8.6 55 78.6 - - 4 5.7 5 7.1 3.757 0.954 
X11 8 11.4 54 77.1 - - 3 4.3 5 7.1 3.814 0.952 
X12 5 7.1 56 80 - - 4 5.7 5 7.1 3.749 0.943 
X13 3 4.3 57 81.4 1 1.4 4 5.7 5 7.1 3.700 0.922 
X14 6 8.6 51 81.5 - - 7 10 6 8.6 3.713 0.917 
X15 - - 60 85.7 3 4.3 3 4.3 4 5.7 3.700 0.804 

 0.917 3.713  86.11 المؤشر الكلي

 ت.اإلستقاللية
X16 5 7.1 53 75.7 2 2.9 5 7.1 5 7.1 3.685 0.971 
X17 6 8.6 50 80 2 2.9 6 8.6 6 8.6 3.628 1.051 
X18 1 1.4 59 84.3 2 2.9 3 4.3 5 7.1 3.684 0.877 
X19 1 1.4 57 81.4 1 1.4 6 8.6 5 7.1 3.614 0.937 
X20 8 11.4 53 78.1 - - 4 5.7 5 7.1 3.628 1.051 
X21 1 1.4 58 82.9 1 1.4 4 5.7 6 8.6 3.628 0.950 
X22 - - 57 81.4 1 1.4 7 10 5 7.1 3.571 0.941 
X23 6 8.6 54 77.1 1 1.4 4 5.7 5 7.1 3.742 0.958 

 0.957 3.667  83.72 المؤشر الكلي
 .ي م  إعداد الباح ال دول 
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 وصف متغيرات الشمول المالي وتشخيصها: .2
( حصممممول المتغيرات بالادرات الماليي ع،  نسممممبي اتيا  ب،غت 5ال دول ظيعك  القدرات المالية :  .أ

(, ويالحظ أ  نسمممممبي 0.874( وانحرا  معيار  ب،غ ظ3.768%( بوسمممممط حسمممممابي قدره ظ92.26ظ
(, وب،غت نسممممممممممممممبي االتيا  %90-82.8الماليي وقعت بي  ظاالتيا  ع،  متغيرات مرح،ي الادرات 

الخاص تشممممممارب المصممممممر  بادراته الماليي مع اآلخري  لغرض زيادة السمممممميولي  (x24)ع،  المتغير
(, 0.783( وانحرا  معيار  ب،غ ظ3.771( بوسمممممممط حسمممممممابي ظ%90وتمويل المشممممممماريع ما قدره ظ

لغرض زيادة المعرفي العم،يي  المسمممممممتمرة  الدورات التدريبيي توفيرالخاص  (x25)وحصمممممممل المتغير 
( وانحرا  3.742( بوسممممط حسممممابي قدره ظ%82.8الادرات الماليي ع،  اتيا  نسممممبته ظ بإسممممتخدام

 (.0.973معيار  ب،غ ظ
( أ  المتغيرات الخاصممي بالوصممول حصمم،ت ع،  نسممبي اتيا  ب،غت 5يوضممح ال دول ظالوصول :  .ب

(, ويالحظ أ  نسمممممبي 0.909( وانحرا  معيار  ب،غ ظ3.736%( بوسمممممط حسمممممابي قدره ظ82.82ظ
(, وب،غت نسبي االتيا  ع،  %88.5-75.7االتيا  ع،  متغيرات مرح،ي الوصول تراوحت بي  ظ

ما ماداره  وصممممممممممممممول تتم ع،  نحٍو صممممممممممممممحيح والخاص بإ رالات إن از عم،يي ال (x30)المتغير 
 (x33)(, وحصممممممل المتغير 0.858( وانحرا  معيار  ب،غ ظ3.842%( بوسممممممط حسممممممابي ظ88.5ظ

( %75.7والخاص بالادرة ع،  تحاي  الوصممممممول بسممممممهولي دو  و ود عوائ  ع،  اتيا  نسممممممبته ظ
 (.1( وانحرا  معيار  قدره ظ3.785بوسط حسابي قدره ظ

( حصمممول المتغيرات الخاصمممي بمرح،ي التوعيي ع،  نسمممبي اتيا  ب،غت 5ظيعك  ال دول  التوعية: .ت
(, ويالحظ أ  نسمممممبي 0.879( وانحرا  معيار  ب،غ ظ3.696%( بوسمممممط حسمممممابي قدره ظ80.28ظ

 (x35)(, وحصمممممممممممممممل المتغير  %87.1-74.3االتيا  ع،  متغيرات مرح،ي التوعيي وقعت بي  ظ
  لمعرفي حاوقهم ووا باتهم ع،  نسممممممممممممممبي اتيا  ب،غت الخاص بالماارني بي  توعيي العام،ي  والزبائ

 (x36) (, فيما حصممممل المتغير 0.915( وانحرا  معيار  ظ3.657%( بوسممممط حسممممابي ظ87.1ظ
في التعامل لتوعيي اآلخري  م  أ ل المسممممافمي في تحسممممي  مسممممتوى الت ايف  السممممعي والمتضممممم 

( وانحرا  3.728ي ب،غ ظ( بوسط حساب%74.3داخل وخارج المصر  ع،  نسبي اتيا  ب،غت ظ
 (.0.883معيار  قدره ظ
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 التوزيعات التكرارية والنسبية إلجابات األفراد المبحوثين تجاه متغيرات الشمول المالي (5جدول)

رات
تغي
الم

 

سط مقياس األجابة
الو

بي 
سا
الح

ف  
حرا

االن
ي  ر
عيا
الم

 

   ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
 متغيرات الشمول المالي

 آ.القدرات المالية
X24 1 1.4 62 90 1 1.4 2 2.9 4 5.7 3.771 0.783 
X25 8 11.4 50 82.8 2 2.9 6 8.6 4 5.7 3.742 0.973 
X26 - - 62 88.6 1 1.4 3 4.3 4 5.7 3.728 0.797 
X27 6 8.6 53 75.7 4 5.7 2 2.9 5 7.1 3.757 0.924 
X28 8 11.4 54 77.1 1 1.4 3 4.3 4 5.7 3.842 0.895 

 0.874 3.768  92.26 المؤشر الكلي
 ب. الوصول

X29 5 7.1 53 75.7 6 8.6 2 2.9 4 5.7 3.757 0.748 
X30 8 11.4 54 88.5 1 1.4 3 4.3 4 5.7 3.842 0.858 

X31 6 8.6 50 71.4 7 10 2 2.9 5 7.1 3.714 0.934 
X32 - - 61 87.1 1 1.4 3 4.3 5 7.1 3.685 0.860 
X33 8 11.4 45 75.7 10 14.3 1 1.4 6 8.6 3.785 1.000 

 0.909 3.736  82.82 المؤشر الكلي
 ت.التوعية

X34 3 4.3 53 75.7 6 8.6 3 4.3 5 7.1 3.656 0.917 
X35 - - 61 87.1 - - 3 4.3 6 8.6 3.657 0.915 
X36 8 11.4 44 74.3 12 17.1 3 4.3 3 4.3 3.728 0.881 
X37 3 4.3 54 77.1 7 10 3 4.3 3 4.3 3.728 0.797 
X38 6 8.6 49 70.0 7 10 5 7.1 3 4.3 3.714 0.885 

 0.879 3.696  80.28 المؤشر الكلي 
 .ي ال دول م  إعداد الباح 
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 إختبار عالقات االرتباط واألثر بين متغيرات البحث .3
 اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث: .أ

                 ( معمممممممامالت االرتبممممممماي بي  متغيرات اإلبتكمممممممار التنظيمي المتم ،مممممممي6يعرض ال مممممممدولظ   
مع الشمممممممول المالي بوصمممممميه المتغير المعتمد, إذ يتضممممممح و ود  ظالتحييز, الموارد, اإلسممممممتاالليي(ب 

رتباي عالقي ارتباي معنويي بي  االبتكار التنظيمي والشمممممممممممممممول المالي, إذ ب،غت قيمي معامل اال
(, وع،  0.05( وفي قيمممي معنويممي عنممد مسممممممممممممممتوى المعنويممي البممالغ ظ*0.956الك،يممي ممما ماممداره ظ

مسممممتوى عالقات االرتباي ال زئيي بي  متغيرات االبتكار التنظيمي والشمممممول المالي يتضممممح أيضمممما  
,  0.952أ   ميع العالقممات كممانممت معنويممي مو بممي, إذ ب،غممت قيم معممامالت االرتبمماي ال زئيممي ظ

 . ( ع،  التوالي0.947,  0.935
 (6جدول)

 عالقات االرتباط الكلية والجزئية بين المتغيرات المبحوثة
 المتغير المعتمد                         

 الشمول المالي المتغير المستقل

 اإلبتكار التنظيمي
 

 * 0.952 التحييز

 * 0.935 الموارد

 * 0.947 اإلستاالليي

 * 0.956 المؤشر الكلي 

 .في ضول نتائص الحاسبي اإللكترونيي ي ال دول م  إعداد الباح 

 اختبار عالقات تأثير االبتكار التنظيمي في الشمول المالي  .ب
ب  ( ع  عالقمممات التمممأ ير المعنويمممي ألبعممماد اإلبتكمممار التنظيمي المتم ،مممي 7ييصممممممممممممممح ال مممدولظ     

(, وفي 242المحسممممموبي ظ (F)ظالتحييز, الموارد, اإلسمممممتاالليي( في الشممممممول المالي, إذ ب،غت قيمي 
(, فيممما ب،غممت قيمممي معممامممل 3.66( عنممد در تي حريممي ظ2.75أكبر م  قيمتهمما ال ممدوليممي البممالغممي ظ

لها تبي  أ   )t(( واختبارß(, وم  خالل متابعي قيم معامالت ظ0.917ه ظما قيمت  )2R(التحديد 
( 0.462أع،  تأ ير ألبعاد االبتكار التنظيمي في الشمممممممممممممممول المالي يتركز بُبعد التحييز بمادار ظ

ال دوليي البالغي  (t)( وفي قيمي معنويي ماارني  بايمي 3.526المحسممممممممموبي البالغي ظ (t) بداللي قيمي
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تشممممممممممممير فذه النتي ي إل  أ  التحييز الذ  ياوم به المصممممممممممممر  ل،عام،ي  والزبائ  وما  (, إذ1.67ظ
يرافاه م  مكافاة ماديي ومعنويي م  شمممممممممممممأنها أ  تطور خدمات ماليي مبتكرة مما يؤد  إل  تعزيز 

 . الشمول المالي لكافي الشرائح في الم تمع
( بداللي 0.303ي،يه في الدر ي ال انيي م  حي  التأ ير ُبعد اإلسممممممممممممتاالليي في العمل بمادارظ     
( وفي قيمي معنويي,  ّم  ال ُبعد الموارد بالدر ي ال ال ي 2.067المحسمممممممممممممموبي البالغي ظ (t)قيمي 

 .يي( وفي قيمي بير معنو 0.499المحسوبي البالغي ظ (t)( بداللي قيمي 0.068بمادار تأ ير ب،غ ظ
  

 (7جدول )
 تأثير أبعاد االبتكار التنظيمي في الشمول المالي على مستوى المصارف المبحوثة

 
غير  المت

 المستقل
 

المتغير 
 المعتمد

0ß 

 اإلبتكار التنظيمي

2R 

 Fقيمة 

فيز
لتح

ا
وارد 

الم
لية 
قال
ست
اال

وبة 
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

الشمول 
 المالي

0.645 0.462 
 *(3.526ظ

0.068 
 *(0.491ظ

0.303 
 2.75 *242 0.917 ظ2.067(*

           N=70                                                        *P ≤ 0.05                           d.f. (3.66) 

 المحسوبي . (t)الايم بي  الاوسي  تشير إل  قيمي 
 في ضول مخر ات الحاسبي اإللكترونيي ي ال دول م  إعداد الباح 

( إل  نتائص تح،يل االنحدار المتدرج إلظهار مادار تباي  تأ ير أبعاد االبتكار 8تشممممممممممممممير نتائص ال دول ظ     
التنظيمي م  حي  األفميي والتأ ير في الشمممممممممممول المالي في المصممممممممممار  المبحو ي. فاد أظهرت النتائص و ود 
                مسممممممممممممممتوى م  التبممممممماي  في تمممممممأ ير المتغيرات التيسمممممممممممممميريمممممممي المعبر عنهممممممما بمممممممأبعممممممماد االبتكمممممممار التنظيمي 

بتوفير الخدمات الماليي الرشيدة والمستدامي ظالتحييز, الموارد, االستاالليي( في أبعاد الشمول المالي معبرا  عنها 
( م  التغيرات الحاصمممممم،ي في الشمممممممول المالي, وأ  %90.6. إذ يتضممممممح أ  ُبعد التحييز ييسممممممر لوحده ظلألفراد

موذج االنحدار أم لم يتضمممممممنها في إطار فذه المرح،ي, بعد %( تعود إل  متغيرات عشمممممموائيي تضمممممممنها أن9.4ظ
(, فيما 0.916ذلب ُأدخل ُبعد االستاالليي ب انب التحييز فازدادت الادرة التيسيريي ألنموذج االنحدار لتصبح ظ

كانت أفميي تأ ير ُبعد الموارد منخيض  دا  ومحدودة لذلب اسمممممممممممممتبعد م  األنموذج المدرو  في المصمممممممممممممار  
 .المبحو ياألف،يي 
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                                                           (8جدول)
 ألبعاد اإلبتكار التنظيمي في الشمول المالينتائج تحليل االنحدار المتدرج 

 2R المتغيرات المرحلة

 0.906 التحييز األول 

 0.916 التحييز , اإلستاالليي ال انيي

 في ضول نتائص الحاسبي اإللكترونيي ي ال دول م  إعداد الباح 

 
 المبحث الرابع

 اإلستنتاجات والمقترحات
 أواًل. االستنتاجات

إ  أبرز ما يمك  اسمممتنتا ه نظريا  فو كو  االبتكار التنظيمي إسمممتراتي يي إداريي متبعي في المصمممار   .1
عيني البح  وتتم خالل تشمممممممممممارب المدرال مع بايي أعضمممممممممممال التنظيم في إطار الموارد الكافيي والتحييز 

ول إل  الخدمات تعزيز الادرات الماليي, الوصمم ل،زبائ  داخل وخارج المصممر  مما يؤد  إل المسممتمر 
 وزيادة معرفتهم بالحاو  والوا بات المترتبي ع،يهم عند إستخدامها.

البح  وتشخيصها حصول أبعاد اإلبتكار التنظيمي ع،  نسب اتيا   تأوضحت نتائص وصف متغيرا .2
عاليي م  قبل األفراد المبحو ي , وم  شمممأ  ذلب أ  يؤكد كو  أبعاد اإلبتكار التنظيمي تحظ  بأفميي 

 لمصار  المبحو ي.في ا
شممممممممممممممارت معامالت االرتباي بي  أبعاد اإلبتكار التنظيمي والشمممممممممممممممول المالي ع  و ود عالقي ارتباي أ .3

 معنويي مو بي بينهما ع،  المستويي  الك،ي وال زئي, وم  شأ  ذلب أ  يؤكد العالقي الو ياي بينهما.
, وقد تبي  أ  أع،  المالي  ال معنويا  اتضممممممممممح أ  تأ ير أبعاد االبتكار التنظيمي في تعزيز الشمممممممممممول  .4

تأ ير ألبعاد االبتكار التنظيمي في الشممممممول المالي يتركز بُبعد التحييز, وفذا يؤشمممممر أ  التحييز الذ  
ياوم به المصممممممممممممممر  ل،عام،ي  والزبائ  وما يرافاه م  مكافآت ماديي ومعنويي له دور بارز وكبير في 

ل،خدمات وزيادة المعرفي لديهم ألفضممل إسممتخدام, وكذلب عبر  تعزيز الادرات الماليي وتسممهيل الوصممول
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تعامل العام،ي  مع حاالت مخت،يي في العمل م  شمممممممممممممممأنها أ  تزيد م  خبراتهم مما يؤد  إل  خ،  
 معرفي  ديدة مبتكرة تخص ممارساتهم.

ي م  حي  تباي  تأ ير أبعاد اإلبتكار التنظيمأظهرت نتائص تح،يل االنحدار المتدرج إلظهار مادار  .5
األفميي والتأ ير في الشمممول المالي في المصممار  المبحو ي ع  إسممتحواذ متغير التحييز ع،  مسممتوى 
عاٍل م  األفميي والتأ ير م   هي وانخياض تأ ير ُبعد الموارد, وم  شممممممممأ  ذلب أ  يؤكد نتائص تح،يل 

رات المصممممممممممممممار  المبحو ي عالقات االرتباي واأل ر السمممممممممممممماباي ويؤكد ع،  أ  التحييز الذ  تمنحه إدا
     لعام،يها ول،زبائ  بما يمكنهم م  تعزيز الشمول المالي لديهم.

 ثانيًا. المقترحات
البح  الحالي ع  ات افاتها ومسممممتوياتها في إطار  فاضممممرورة تو يه األنظار نحو العالقات التي أفرز  .1

 متغيريه المستال المتم ل بأبعاد اإلبتكار التنظيمي والمعتمد الشمول المالي.
التحييز والتشممارب والمعرفي المبتكرة في ياترز الباح  ع،  إدارات المصممار  المبحو ي تعزيز عم،يات  .2

العمل في المصمممممممار  لما لها م  دور في تعزيز  إطار مسمممممممتوى متادم م  ال اي واإلسمممممممتااليي في أدال
 الشمول المالي لشرائح الم تمع التي تسع  المصار  قاطبي إل  الوصول إليها.

إيالل مسممممممممممممممممألممي الموارد الكممافيممي الممداعمممي ل،معرفممي المبتكرة افتممماممما  أكبر والعمممل ع،  توفيرفمما وتهيئممي  .3
بعد أ   بت ضممممعف تأ يرفا في تعزيز الشمممممول المناخات المالئمي لن از عم،يي اسممممتغالل ت،ب الموارد 

المممالي, لممذلممب البممد ل،بمماح ي  م  تو يممه أنظممار الاممائمي  ع،  المصممممممممممممممممار  األف،يممي بزيممادة االفتمممام 
 بمضامي  ما أفرزته نتائص تح،يل االنحدار المتدرج والعمل ع،  تحسي  مستوياتها.   
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 إستمارة اإلستبانة

 الفقرات ت
 مقياس األجابة

أتفق 
 بشدة

ال  محايد أتفق
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 االبتكار التنظيمي
 التحفيز

تبني المصمممممممر  لمبدأ التصمممممممريح بالمع،ومات والتحييز  1
 لإلستيادة منها.

     

إدارة المصممممر  تحيز العام،ي  لديها وتعتمد ع،يهم في  2
 ك ير م  مياصل العمل المصرفي .

     

      المصر .يتم تش يع األفراد ع،  تحمل المخاطر في  3

تضممممع إدارة المصممممر  بشممممكل واضممممح األفدا  العامي  4
 ل،عام،ي  وتحيزفم لتحاياها.

     

تحييز االفراد في المصر  لتكوي  رؤيي مشتركي ل،ايام  5
 بأعمالهم .

     

تحييز التممدف  النشمممممممممممممط والحيو  لألفكممار ال ممديممدة في  6
 المصر  .

     

      تاييم األدال في الصر  عادل . 7

http://www.bptrends.com/
http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/847/84730103.pdf
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 الموارد
      التسهيالت والموارد المط،وبي ل،عمل متاحي بسهولي . 8

إطالع إدارة المصممممممر  ع،  كل الارارات التي يتخذفا  9
 العام،و  في المستويات المخت،يي المتع،اي بالموارد .

     

توفير الميزانيممي المنمماسمممممممممممممبممي والموارد إلن مماز االعمممال  10
 والمشاريع في المصر  .

     

تاممممممدم إدارة المصمممممممممممممر  موارد متميزة ومتنوعممممممي في  11
 تشكيالته .

     

تهتم إدارة المصمممممممممر  بتدريب العام،ي  ع،  اسممممممممماليب  12
 إستغالل الموارد بالشكل الصحيح .

     

توفير الموارد التي تسممممممممممممممممماعممممد في م ممممال اإلبتكممممار   13
 المستهد , لتحاي  الشمول المالي وتاديم الخدمات . 

     

و ود أيمممممي عوائ  تمنع الحصمممممممممممممول ع،  أيمممممي عمممممدم  14
 مع،ومات مط،وبي في العمل .

     

مراعاة إدارة المصمممممممممممممر  لموارد الكافيي لتنييذ المهام   15
 المط،وبي .

     

 االستقاللية
      .فناب حريي لألفراد  ليارروا كيييي تنييذ العمل  16

األفكممار والممممارسممممممممممممممات الماممدمممي م  العممام،ي  تحظ   17
 باستحسا  إدارة المصر .

     

شمممعور بالضمممغط لت،بيي مواصممميات إدارة المصمممر  في  18
 .كيييي أدال العمل 

     

لممد  األقراد الحريممي ليارروا ممما االعمممال التي يرببو   19
 الايام بها .

     

20 
تسممممممح إدارة المصمممممر  بإسمممممتاالليي م  فم ليسممممموا م  

والتك،يي المحددة المدرال في أدال العمل ضمممممممم  الوقت 
. 

     

في بيئي العمل   فناب شمممممممممعور السممممممممميطرة ع،  عم،ي  21
 الخاص وأفكار  الخاصي.

     

السمممممماز بحريي أدال مهمي معيني يؤد  لظهور  المزيد  22
 م  اإلمكانيات المبتكرة

     

تعزيز اإلبتكار في المصممممممممر  سمممممممميزيد الدوافع الذاتيي   23
 لتاديم خدمات أفضل .
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 الشمول المالي
 القدرات المالية

تشممممممارب المصممممممر  بادراته الماليي مع اآلخري  لغرض  24
 زيادة السيولي وتمويل المشاريع .

     

توفير المممدورات التمممدريبيمممي المسمممممممممممممتمرة  لغرض زيمممادة  25
 المعرفي العم،يي بإستخدام الادرات الماليي .

     

الزبائ  ع  العمل تنميي ال اافي والمعرفي الماليي لدى  26
 ستزيد م  الادرات الماليي

     

فنممماب شمممممممممممممعور بمممال امممي المتبمممادلمممي بي  المتعمممام،ي  و  27
 المصر .

     

الزبائ  والعام،ي  في المصمممر  منيتحو  ع،  األفكار  28
 ال ديدة.

     

 الوصول
      فناب اتصاالت حرة وميتوحي بي  المصر  والزبائ . 29

 إ رالات إن از عم،يي الوصممول تتم ع،  نحٍو صممحيح  30
. 

     

ي،تزم االفراد في المصمممممممممممممر  بممأعمممالهم المؤك،ممي اليهم  31
 والتواصل مع الزبائ  .

     

      فناب مزيص  يد م  مهارات التواصل في المصر . 32

الادرة ع،  تحاي  الوصممول بسممهولي دو  و ود عوائ   33
. 

     

 التوعية
      إدارة المصر  بشكل واضح األفدا  العامي . تضع 34

فنممماب مامممارنمممي بي  توعيمممي العمممام،ي  والزبمممائ  لمعرفمممي  35
 حاوقهم ووا باتهم 

     

لتوعيي اآلخري  م  أ ل المسافمي في تحسي   السعي 36
 . مستوى الت ايف في التعامل داخل وخارج المصر 

     

إدارة المصممممممممر   تتواصممممممممل بشممممممممكل  يد مع العام،ي   37
 والزبائ  

     

توعيمممي وت ايف يسمممممممممممممع  المصمممممممممممممر  لتطوير عم،يمممي  38
 مسته،كي الخدمات والمنت ات الماليي.
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ودورها في تحقيق أهداف السياسة النقدية في معايير الكفاية  للبنك المركزي العراقي: االحتياطيات األجنبية
 .العراق

 العراقي البنك المركزي دير عام / دائرة االستثمارات / م - اح أحمدـــد. مازن صب *  إعداد 
 البنك المركزي العراقي /دائرة االستثمارات مدير أقدم /   - سعاد عبد الحسن جواد*                         
 البنك المركزي العراقي/  دائرة االستثماراتمالحــــــــــ /   - وان مهوسـطـــن عــحسي*                        

Baghdad - Jan 2018 

 

 المستخلص

ُتعدُّ االحتياطيات الدولية أصوووووووووووووووالب ةالعتفة اها اية تحتال اكا الا وس التها لةع وتةووووووووووووووت دتكا لتعالاة  
 االحتياطية اهصووول تكون  اد أن وال عاال تالل في تي ان التدفوعات والدفاع عن ةووعه صووهع العتفة التحفية

وياون اهصووول االحتياطي  .التحتتفة اهصوووول ت كا ويةوووتةعد. ةالاعل تواودة وأصووووالب  ةالعتفة اها اية أصووووالب 
تن التكفاة وفي أقل وقت تتانع وبدون التأثيه  ةالحد اهد ى ( جداب )يتان شوووووهايع وبيعن ةال جد اها اي  عةوووووا الب 

 .في قيتة اهصل

طولفة اهال تتثل أفضوووول  ةاةووووتهاتيايصووووول االحتياطية إلى تحديد حاف ة دأات إداهة اةووووتثتاه اهلذا 
إداهة االحتياطيات. وتكون هذع الحاف ة هي حاف ة  ةوووووووووفطةتوا  ة تتاحة اين ت تفف الت اطه التي يوااككا 

إداهة االحتياطيع وياون ذلس تن  الل وضع عدد تن تحافل االةتثتاه التعياهلة  التعياهلة لةفطةاالةتثتاه 
تاهةع وأدوات االةووتثتاه التجهو ة ا صووا ت ا تتا ية تال تةع والتدة الاعفية التي تتضووتن ت ويعاب ةالعتالت الت 

 تالءتتنالتي تعاس التةووتوا التهبوم تن ت اطه أةووعاه الاا دة وأةووعاه الصووهع. اتا يتعين تهااعة تدا 
هذع الحوافل التعياهلة ةصوووواة ت ت تة. ولاهخ إد ال التتيهات عفى الجواعد التعياهلة  تياة لتا تشووووكدع هياكل 

هةوووواو أو  صوووا صوووكا تن تتيهات تتس اي ة االةوووتثتاه. ويتثل اعتتاد الجواعد التعياهلة لالةوووتثتاه تتاهةوووة ا
 ةفيتة تحجق اال ضةاط في العتفية االةتثتاهلة. 

والتي تةووووووووعى إلين  اها ايةاالحتياطيات  وتال م لكاايةتةووووووووتوا أتثل اتا وضووووووووعت التيةووووووووةووووووووات الدولية    
في وضع آتن وةفيم يحص كا تااع الصدتات الطاه ة وبيه التتوقعة التي يتان  الةفطات ال جدية حتى تكون 

تكفاة هذع االحتياطيات ع د حدودها التجاولة -في الوقت  اةووووووووووووووون -تعهض لكا تي ان التدفوعات ولاعلأن ي
االحتياطيات  اااية عفى تعد تيشووووووووووووووهاب  والتيتجتهحة  ولتتثل هذا التةووووووووووووووتوا في عدة تجاييس اقتصووووووووووووووواديا

Adequacy   Reserves. 
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أهتية تكولن االحتياطيات  2008وأاه ت اه تات التالية و صوووووووووووووصوووووووووووواب اه تة التالية العالتية اه يهة 
االا اية لدا الادان ةصوهة عاتة وال اتية ت كا عفى وان ال صوت تفس التي تعا ي تن ا تالل اقتصادياتكا 

تدفوعاتكاع اهته الذخ ياعفكا أكثه عهضوووووةب لفتجفةات االقتصوووووادية ةشوووووال اايه وتن ا تالل أكاه في توا لين 
 لأل تات والتشاكل ال اهايةعالدوليةع و 

تتان الا س التها خ العهاقي تن توفيه احتياطات  جدية اايهة  ةاياب ةالعتفة االا اية  تياوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  حيث
التها خ تن  الل   ةوووووووووواياب لفا س ااحاب االته الذخ ةووووووووووال   (2013-2004لفتدة ) اهتااع صووووووووووادهات ال ا  

تتاوعاب ةاةووووتجهاه  ةوووواي في التةووووتوا  ول هو توليد اةووووتجهاه في ةووووعه صووووهع الدي اه العهاقيتحجيق هدفين اه
إال أنَّ  ع2013تفياه دواله( عام  76.5وصووووووفت تجهلةاب ) ا اية اايهةأع والثا ي ا اء احتياطات لألةووووووعاهالعام 

تفياه دواله  (48.98قادت إلى تهااع االحتياطيات إلى ) 2014صدتة ا  ااض أةعاه ال ا  في  كاية عام 
لية تن اتفة التةووووووا ل التكتة في العالقات التا االحتياطيات اها ايةصووووووةحت أو  ع 2017-12-31اتا في 

داهتكا إلى هذع االحتياطياتع إذ ي ةتي التعهع عفى اياية ال  ه 2003الدولية لفعهاو ةعد عام  في اقتصاد  وا 
 هلعيع والو ياة التتا ة لكا والحام الضهوهخ ت كا.

     كفاية لالحتياطيات الدولية تحاكي واقع تقار إلى معايير االفلذا ي طفق الةحث تن تشووووووووووووووافة تاادها   
ثالثة طبيعة البحث أن يقســم على  تقتضــي  هيكل االقتصــاد العراقيو وترتين نمام صــرف عملتم المحلية .

  :محاور

والتعوواييه الوودوليووة  لالحتيوواطيووات التحفيفيو  التاوواهيتي لتايووان االطوواه هووذا التحوه صووووووووووووووت ي المحور األول:
 . لكاايتكا

 :في العراق االجنبية استخدام وتوميف االحتياطيات :الثانيالمحور 
 .وضع التحا ة وتو لع االةتثتاهات -
 .تحجيق أهداع الةياةة ال جدية لفعشه ة وات التاضية دوه االحتياطيات في -

ع وتحاكاتكا تع االا اية في العهاقية االحتياطيات ااايةجياس تعاييه لهذا التحوه  صووووووت ي :الثالث المحور
 ع وتهتيم   ام صهفن.التعاييه الدولية آ ذين ةالحةةان هيال االقتصاد العهاقي

 .التي توصل إليكا الةحث ل تا جاهم أ فيكا  هُ ذاَّ يُ الةحث ةجا تة  ول تم
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 المفاهيمي لالحتياطيات الدولية ومعايير كفايتها. اإلطار. 1

 . مفهوم االحتياطيات األجنبية وأنواعها.1-1
لتفاية اهصوووول اها اية تحت تصوووهع الةوووفطات ال جدية وال اضوووعة لةووويطهتكا تفس يجصووود ةاالحتياطيات    

     لفتأثيه في ةووووووووعه صووووووووهع العتفةع اها اي الصووووووووهع ةوووووووووو أو التد ل في  و/ احتيااات تي ان التدفوعات
و/ أو بيه ذلس تن اهبهاض ذات الصووفة )االتحاف ة عفى الثجة في العتفة التحفية وتشووايل أةوواس ُيةووت د 

 تاكوم ويةووووت د .ُتَكّيَأ فهصووووة لالةووووتثتاه وتحجيق عا د إضووووافيفضووووالب عن أ َّكا  إلين في االقتهاض ال اهايع
ال جديةع وتع ي  لفةوووووووفطات ةال ةوووووووةة «االةوووووووت دامإتاحة »و  «الةووووووويطهة» تاكوتي إلى االحتياطية اهصوووووووول

أتا تاكوم التي تتفككا الةووووووووفطات ال جدية اأصووووووووول احتياطية.  تاولم التطالةات ال اهاية الةوووووووويطهة إتاا ية
تشووهوطة إلى أقصووى حد بيه  ةصوووهةو أن تكون اهصووول االحتياطية تتاحة ةةووكولة  االةووت دام: فكواتاحة 
 .(111و2009)صندوق النقد الدولي و تتان.

 :(2009)صندوق النقد الدوليو  ومن خالل تعريف االحتياطيات يمكن تثبيت المالحمات اآلتية
 طاق عفى االحتياطيات الةا فة والتحههة ةعتالت أا اية قاافة تع و ا ةة تحاةايةيعتتد هذا التعهلف عفى  -أ

 اةتحجاقات الةفطات ال جدية عفى بيه التجيتين. فيالتي ت حصه لفتداولع 
ال تعد أصوالب احتياطية تفس اهصول التجوتة ةالعتفة التحفية تع تةولتكا ةعتفة أا ايةع هن قيتة هذع  -ن

 اهصول ةوع ت  اض في حالة حدوث أ تة عتفة تحفية.
هذع االحتياطيات تتتيه  نَّ إإذ  علالقتصادتن اهاء حهاة الجطاع ال اهاي  االا ايةاالحتياطيات  تهاكمت     

وتتتيه االحتياطيات اإشاهة تحاةاية تتايه واقع التحجق  ع لادة في  ل هذع الحهاة ال اهاية جصا اب و 
ةاةية التي تتاهةكا االحتياطيات الدولية الو ياة اه أناتا  عاإشاهة ةالةة والت اقت اإشاهة تواةة فاإلضافة

 التتصاتعهض لأل تات ال اهايةع عاه توفيه ةيولة اافية ةالعتفة اها اية تتاةد في الحد تن الت
 .(76و 2015مهوسو ) التحفيةالصدتات والتحاف ة عفى اةتجهاه ةعه صهع العتفة 

أتا فيتا ي ت إداهة االحتياطيات االا اية فتتيح قوا ين الا وس التها لة ةاةتثتاه االحتياطيات االا اية       
شهلطة ضتان ةيولة االحتياطيات تع ت اطه ت  اضة  ةحو تكا في تاتوعة تن االدوات االةتثتاهلةالتي 

 :(215و 2014)بقة ومرغيتو  اداب )الةيولة واالتان( وتن هذع االدوات
 .ودا ع لدا ا وس تها لة أو تيةةات تالية ذات ةتعة عالية -
عفى ان ال يتااو  تاهلخ اةتحجاقكا اتص يف ا تتا ي عالي  حاوتية تحضية دات   ا ة وة دات  -

 ة وات. 10
 التعاتل تع ةعض التشتجات التالية لتهض التحوط. -
 دوات أ ها لدا هي ات تةتح اكا قوا ين الا س التها خ.االةتثتاه في أ -
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 :Elements of international reserves عناصر االحتياطيات الدولية .1-2
تتكون االحتياطيات الدولية اتا ُعهِّفت تن اهصول اها اية التي تتتفككا الةفطات ال جديةع أتا عن ع اصه     

 االحتياطياتع فيشاه إلى أنَّ التاكوم الواةع لالحتياطيات الدولية أصةح يشتل الا ود اآلتية:
جدية وتحتال ةن اصوالب هو الذهم الذخ تتتفكن الةفطات ال : Monetary gold. الذهن النقدي 1-2-1

    احتياطية. ولتكون تن ةةا س الذهم )ةتا في ذلس ال جود الذهاية والجوالم والةةا س التي تصل  ةةة  جا كا 
ولتم تداول ةةا س الذهم في أةواو ت  تة أو تن  الل تهتيةات ث ا ية  ا ءا في اهلف عفى اهقل( 995إلى 

كون تتاحة ات الذهم تيهفة لتدهج ضتن اهصول االحتياطية الاد أن تاين الا وس التها لةع ولكي تكون حةاة
 (.113و 2009)صندوق النقد الدوليو ع د الطفمةةكولة لفةفطات ال جدية 

تعد حجوو الةحم ال اصة  :Special Drawing Rights (SDR)ال خاصة. حقوق السحن 1-2-2
         . ولتم تحديد قيتة هذا اهصل اعتتاداب 1969أصل احتياطي دولي اةتحدثن ص دوو ال جد الدولي عام 

ع ويتان اليوهوع الينع الا ين اإلةتهلي يع واليوان الصي ي( الدوالهع)عتالت دولية أةاةية   تسعفى ةفة تن 
 .( (IMF, 2017 تةادلتن ةأخ تن العتالت الجاافة لفتداول الحه

االحتياطيات الهةتية تن العتالت االا اية الجويةع  :Foreign Currencies. العمالت االجنبية 1-2-3
ولكي تةتوفي  التها خ.االدواله واالةتهلي ي والين واليوهو وبيه ذلس تن العتالت التواودة في حيا ة التصهع 

                    التالية. لعالتي يام أن تتوفه فيكا الشهوطالعتفة دوه االحتياطي الدولي وتيدخ دوه ال جد ا
 :(11,  2008قاسم , ل)ب
 .)أن تكون لكذع العتفة ةوو عالتية يتوافه فيكا العهض والطفم عفيكا )تاا ة عالية في التااهة الدولية 
 ةجده اايه تن الثةاتع أو في اهقل ةجده أكاه تن االةتجهاه.تكا أن تتتتع قيت 
 ة عالية في طهو إداهتن.االعتتاد عفى   ام  جدخ وتصهفي تحفيع وعفى دهاة اايهة تن ال اهة واااء 
                .      ةـــــــــــــــــــــــة االئتمانيــــــــــــــــدود الشريحــحق الدولة للسحن من صندوق النقد الدولي في ح .1-2-4

 .(115-114و 2009)صندوق النقد الدوليو 
( فيكا وحدات حجوو الةحم ال اصة ةتا)اها اية أخ التةالغ ةالعتفة  حتياطي اال تتا ية:الاهلحة ش -أ

 .تدة قصيهة  الل ص دوو التي ياو  لفافد ةحاكا تن ال
يحق هخ افد عضو في الص دوو تجديم ايان عن احتياااتن التهتةطة ةتي ان التدفوعات حتى يتة ى   -ب

 تها  االحتياطيات لدا الص دوو(.  اض) االحتياطيةعتفية شهاء في شهلحة  لن الجيام
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  .بات والمساعدات بالعملة األجنبيةاله. 1-2-5

 
 

 .الدوليةالحتياطيات لالمستوى  .1-3
 Optimal level of demand for international reserves 

َحضيَّ الحام االتثل لالحتياطيات الدولية الذخ يام أن تتتفكن الةفطات ال جدية ةت لداب تن ال جاش        
 التةتوا  أو الحامع ذلس دوووووووووووووووووووووووووووووووووووولتحدي عفيكا االعتتاد يتان التي التعاييه حول في االوةاط االقتصادية

 اهوبل ههبهت دهاةوووة أهتكا تن والتي الدهاةوووات تن الكثيه ذلس عفى وقاتت. الدولية لالحتياطيات اهتثل
 فها ال ع1974 عام هيال دهاةوووووووووة واذلس ع1973 ولياتةوووووووووون  واون  ع1971 عام وفال ده  ع1971 عام
 تعاييه وضووووووع حاولوا  اللكا تن والتي عالعديد وبيههم 1978  ان وتحةوووووون هيففه ودهاةووووووة ع1974 عام
 ال جدية الةووووووووفطات تتتفككا أن يام التي الدولية االحتياطيات تن اهتثل الحام تحديد أةوووووووواةووووووووكا عفى يتم

 .(13و 2009و )بلقاسم
 تكون  حتىالةفطات ال جدية  إلين تةعى أن يتعين الذخ الدولية لالحتياطيات التال م التةتوا  هو فتا      
 ولتيح لكا تصووحيح اال تالل في تي ان التدفوعات الطاه ة الصوودتات تااع وةووفيم يحصوو كا آتن وضووع في
 التحفية؟الدفاع عن ةعه صهع العتفة  أوو/

 

 :االحتياطيات اااية عفى تيشهاب  دتع االقتصادخ اهدم في تجتهحة تجاييس عدة توادو      

 

 (: R/IM) نسبة االحتياطيات الدولية إلى االستيرادات . 1-3-1
عفى اااية  اب ( تيشووووووه R/IM) االةووووووتيهاداتاالحتياطيات إلى   ةووووووةة 1947عام  Triffinاقتهح تهلان      

          أهم التجووواييس التجفيوووديوووة لتعهفوووة تةووووووووووووووتوا ااوووايوووة حام االحتيووواطيوووات  أحووود وهوووذا التجيووواساالحتيووواطيوووات. 
تن العتالت اها ايةع ةةووووووام أن الواهدات هي أهم تتتيه في ا ود تي ان التدفوعات   هاب لصووووووفتكا الوثيجة 

 .وال تو االقتصادخ واإل تاج الااهخ ةتةتويات االةتكالس التحفية 
 فطفم عفى االحتياطيات الدوليةلالدافع اهةوووووووووواةووووووووووي التجياس ضوووووووووووء هذا في  دافع التعاتالت يعد       

 االةوووووووتيهادات% تن قيتة 30أن  ةوووووووةة تدوه حوالي  لتجياسايعتجد أ صووووووواه هذا و  عاكاواالحتااظ تكول كا و 
تعد تةوووووووتوا تال تاب لالحتياطيات  االةوووووووتيهاداتةووووووو ويا أو تتطية حام االحتياطيات تدة ثالثة أشوووووووكه تن 

 .الدولية
                   ياوووووووم أن تتهاوح فيتوووووووا اين  االةووووووووووووووتيهاداتتوووووووام أن  ةووووووووووووووةوووووووة االحتيووووووواطيوووووووات إلى ةعض الكُ َلها و   
  .(48 و2009و )بلقاسم( % 40 – 30)
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                والتةووووووووووووتتهة ةةووووووووووووام التجفةات التااا ة احادية الد ل في االقتصووووووووووووادات الهلعية اثيهاب  هذع ال ةووووووووووووةة ت دادو 
 .(25و 2015)مهوسو توهدها الهلعي في اةعاه 

 (:1لالستيرادات من خالل المعادلة )ويمكن قياس نسبة االحتياطيات 
𝑹: 𝑰𝑴 =

𝑹𝒕

𝑰𝑴𝒕+𝟏
× 𝟏𝟐 − −−−−−−−− (𝟏) 

:  حيث أنَّ
R: IM .تعني نسبة االحتياطيات الى االستيرادات بعدد الشهور / 

tR  / .تعني االحتياطيات االجنبية في نهاية سنة مالية معينة 
t+1IM .االستيرادات المتوقعة لغاية نهاية السنة المالية الالحقة / 
 

 في الةووووو وات  اصوووووة االحتياطيات اااية عفى داللة اةوووووت داتكا تم التي اه ها  التيشوووووهات تن .1-3-2
   االحتياطيات وتشوووووتل  ةوووووةة Emerging Market Countriesال اشووووو ة  اهةوووووواو ذات الدول في اه يهة
 اهال قصووووووووووويهة ال اهاية الديون  إلى و ةوووووووووووةة االحتياطياتع (R/M2) الواةوووووووووووع ةالتع ى ال جود عهض إلى

(R/STED)  (:49-51و 2009)بلقاسمو 

 .(R/M2) الواسع بالمعنى النقود عرض إلى االحتياطيات نسبة -أ
 أن هي اه ها   كاشوووووووووووووأ تن التي اهتوال هيوس ههوم دهاة تعهفة ال ةوووووووووووووةة هذع  الل تن يتان   

 إذاولكذا . ال  ام التصووووووووووهفي وتدا اااءة العتفةع في الثجة دهاة قياس أو االحتياطيات عفى تضووووووووووت 
 الدولة عتفة في الدول والثجة ةعض في الحال هو اتا  ةووووووووووووووايا تةووووووووووووووتجهة ال جود عفى الطفم دالة اا ت
 ع صه إلى تاتجد التي ا صووت الدول والعاس تتاتا تكتةع بيه ال ةوةة هذع إلى الحااة فان تتوفهةع
   .والثجة االةتجهاه

تن عهض ال جد ةالتاكوم الواةووووووووووووووع  20%الحااظ عفى احتياطيات دولية ةتا ال يجل عن  فان لذلس    
(M2 يعوود حام أتثوول لالحتيوواطيووات الوودوليووة لتكون قووادهة عفى دعم الثجووة في قيتووة العتفووة التحفيووة في )

 يتتي  لفدول التي ةال ةووووةة  صوووووصووووا تكتة ال ةووووةة هذعو  Currency Crisisحال حدوث أ تة العتفة 
                        (3)التعوووووووادلوووووووةع وتجووووووواس هوووووووذع ال ةوووووووووووووووةوووووووة تن  الل ةوووووووالضوووووووووووووووعف التصوووووووووووووووهفي ال  وووووووام فيكوووووووا

(Dominguez, 2011, 3): 

 𝑹:𝑴𝟐 =
𝑹𝒕

𝑴𝟐𝒕
× 𝟏𝟎𝟎 − −−−−−−−− (𝟑) 
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:  حيث أنَّ
R:M2 .تعني نسبة االحتياطيات الى عرض النقود الواسع / 

tR  /  االحتياطيات االجنبية في في نهاية سنة مالية معينة.تعني 
t+1IM / .عرض النقود الواسع للسنة نفسها 

 (R/STED)األجل  قصيرة الخارجية الديون  نسبة االحتياطيات إلى -ب
التي تةوووووووووتحق الةوووووووووداد  ع أخالجصووووووووويه التدا ال اهاية الديون  ةحام االحتياطيات تجاه ة ه ا يتم      

 عفى تحدث التي الةوووووووووووفاية ةالتطوهات التهتةطة الت اطه لجياس تايدة التجاه ة هذع ع الل ةووووووووووو ة تالية
 عفى تعتتد ال اهال قصوووووويهة اها اي ةال جد التتولل ةووووووياةووووووات هن الدوليةع التالية اهةووووووواو تةووووووتوا 

 ال اهاية الديون  اا ت فإذا الدوليةع التالية اهةووووووووووووووواو تن االقتهاض إلى ةالفاوء إ تا و االحتياطيات
 ه ن التع يع االقتصواد عفى أكيد و فعفي  طه اواود ي ائ فكذا االحتياطياتع تن اكاه اهال قصويهة
 إيجافكا يتان ال و االقتصوواد إليكا يحتاج التي ةالتعاتالت اهال قصوويهة ال اهاية الديون  تتعفق تا عادة
 و الةوووووووووووووفع تن االةوووووووووووووتيهاداتة وال ات التااهخ  ةاال تتان التتصوووووووووووووفة تفس تثل  ادهاع إال ت كا الحد أو

 .(52و 2009و )بلقاسم اتوووووووووووووووووووووال دت
الديون اافة  الت اتاتيعادل الحام االتثل لالحتياطيات الدولية في ضوووووووووووووووء هذا التعياهع قيتة        

              وتجاس تن  الل التعادلة اآلتية عالتي َيحيُن توعد اةتحجاقكا  الل تدة االث ي عشه شكهاب 
( Dominguez, 2011, 3 ). 

 

 

 𝑹:𝑺𝑻𝑬𝑫 =
𝑹𝒕

𝑺𝑻𝑬𝑫𝒕+𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 − −−−−−−−− (𝟐) 

:  حيث أنَّ
R: STED .تعني نسبة االحتياطيات الى عرض النقود الواسع / 

tR  / .تعني االحتياطيات االجنبية في نهاية سنة مالية معينة 
𝑺𝑻𝑬𝑫𝒕+𝟏 /  الذي يستحق السداد خالل سنةالدين الخارجي قصير االجل. 

 .. استخدام وتوميف االحتياطيات االجنبية في العراق2
 (Q3 :2017-2013في العراق للمدة ) تحليل تطورات االحتياطيات االجنبية. 2-1
ا اصفت  2004ع ن عام  والصاده  56هقم ةعد حصول الا س التها خ عفى االةتجاللية ةتوام الجا ون    

 تواهد الحاوتة التها لة ةالعتفة االا اية عن االحتياطيات الدولية لفا س التها خ.
                ( تطوه االحتياطيات الدولية لدا الا س التها خ العهاقي  الل التدة 1لوضح الادول )و    
(2013-2017Q3:)  ع تجته ة ةاهتااع أةعاه ال ا حيث تهاكم االحتياطيات االا اية طوال الة وات الةاةجة

 .تفياه دواله( 76.5)يجهم ةتا  2013إذ وصفت إلى ذهوتكا عام 
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إلى تا يجهم  2016( إذ وصوووووووفت عام 2016-2014اي تا شوووووووكدت االحتياطيات تهااعاب تفحو اب لفتدة )    
ةاعل عواتل  ( وهذا التهااع ااء%43.6تجده او) 2013( وب ةةة ا  ااض عن 1تفياه دواله الادول ) (43)

دواله  ($40تا يجهم )  2016تهااع أةوووووووعاه ال ا  العالتية حيث اان تتوةووووووو  ةوووووووعه ال ا  عام  تن أهتكا
فضووووالب عن ال هوع الةووووياةووووية واهت ية في العهاو واةووووتتهاه العتفيات العةوووواهلة ع (OPEC,2016) لفاهتيل

ع ضوووود االههام إلداتة   م التعهاة والحهم ضوووود داعش تتا  اد تن اةووووتيهادات العهاو تن اهةووووفحة واهعتدة
وعفى الهبم تن ال ال هوع آ اة الذاه إال أنَّ التها خ العهاقي تفت ٌم ةالدفاع عن ةووووعه الصووووهع الدي اه في 
      افذة العتفة تةووووووووتكدفاب اذلس التحاف ة عفى اةووووووووتجهاه ةووووووووعهخ  ةوووووووواي وهو الكدع الذخ تا اع التها خ العهاقي

 2017(  الل العام %5.1اطي االا اي اهتااعن ا ةوووووووووةة طاياة تجده اوووووووووووووووووووووووو )وعاود االحتي .2003ةعد عام 
 (.1الادول والشال )

 (Q3: 2017-2013)للمدة ( تطور االحتياطيات الدولية في العراق 1الجدول ) 

)مليار دوالر( االحتياطيات الدولية معدل النمو %  السنوات 

 2013 76.5 وووووووووو
-17.09 63.47 2014 
-19.1 51.34 2015 

0316.-  43.113 2016 
1.5  45.315 2017 

 المصادر:
 واالةحاث. لإلحصاءةتداد: التديهلة العاتة النشرات السنويةو  (.2016ع 2014الا س التها خ العهاقي. ) -
 ع ةتداد: دا هة االةتثتاهات.تقارير فصلية( 2017)العهاقي . الا س التها خ 2017 عاماالحتياطيات  -
 الةاحث لتحولل قيتة االحتياطيات تن الدي اه الى الدواله ةعه الصهع في الةوو التوا لة في ة ة التحولل.اةت دم  -

 (:2017Q3-2013( تطور االحتياطيات االجنبية في العراق )1الشكل )                 

 
 (.1تن عتل الةاحثين ةاالعتتاد عفى الادول هقم )المصدر: 
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 .للبنك المركزي العراقي المحفظة االستثمارية .2-2

 . شرائح المحفظة االستثمارية.2-2-1

مليون دوالر امريكي  315,45نحو  2017\12\31كما في  للبنك المركزي العراقي 1تبلغ االصول االحتياطية 

  هي: ةشرائح رئيس 3المركزي العراقي من وتتكون المحفظة االستثمارية للبنك 

 مل:ريحة السيولة وتشش. 2-2-1-1
 :الودائع -أ

               ع وتشال2017\12\31 ( تفيون دواله حةم أةعاه صهع13,449)  حو تافغ قيتة الودا ع
 تن صافي االحتياطي تو عة حةم العتالت ااآلتي: %29.68 ةةة 
 .اتهلاي( تفيون دواله 12,360) -
 دواله اتهلاي. تفيون  (1,089) يعادلأةتهالي ةتا  ( تفيون دواله(1,396 -
 :2وحواالت الخزينةالنقد  -ن
 :وتتكون تنتن صافي االحتياطي % .7723وهي تشال ( تفيون دواله ,77110) تكاتافغ قيتو 

ةاا دة )لدا الا س االحتياطي الايدهالي االتهلاي و    ل ةدواله أتهلاي حواالت  تفيون -10,000 -
 %(.1.25-%1.02تتهاوح اين 

ع و  ل ة الا س BISعBdFلدا وحةاةات ااهلة FED لداRP )تفيون دواله أتهلاي  463 -
 .(والةصهة التها خ في ةتداد

                                                           
لتلبية  تلك األصول األجنبية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها هي ألصول االحتياطيةا(  1

غير ذلك من  احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير في سعر صرف العملة، و/ أو

 لخارجي". استند إليه في االقتراض األغراض ذات الصلة )كالمحافظة على الثقة في العملة المحلية وتشكيل أساس ي  
“Reserve assets are those external assets that are readily available to and controlled by monetary 

authorities for meeting balance of payments financing needs, for intervention in exchange 

markets to affect the currency exchange rate, and for other related purposes (such as maintaining 

confidence in the currency and the economy, and serving as a basis for foreign borrowing)” 

. : واشنطن6ط  (. دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي.2009) المفهوم أعاله حسب: صندوق النقد الدولي.

 باللغتين العربية واالنكليزية.

 
 

eld H -وليس )محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (Available for Sale   -تم احتساب حواالت الخزينة من ضمن شريحة النقد كونها )متاحة للبيع(  2

to Maturity.) 
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  ل ة الا س  )في ( تفيون دواله أتهلاي307( تفيون يوهو احةام  جدخ ةتا تعادل )255.98) -
 .( DNBع BdFفي ةتدادع 

 .(BoEع SC )لدا ( دواله أتهلاي365.23ةاون ةتا تعادل ) ألف 270.30 -
الا س االحتياطي  )لدا ( تفيون دواله أتهلاي122.86أةتهالي ةتا تعادل )دواله ألف  157.52  -

 .(االةتهالي

 االةالتية الة دات والصاوس وتشتل :السنداتشريحة . 2-2-1-2

 :السندات .أ
 دواله تاو ة تتا يأتي: تفيون  15,813تافغ قيتتكا  
   31/12/2017( تفيون دواله حةم اةعاه صهع 5,662( تفيون يوهو ةتا تعادل )(4,721 -

 %(.0.89-%0.01وةعا د يتهاوح اين  BdFع DNB)لدا 
 %(.1.6-%1.01وةعا د يتهاوح اين  FED)لدا اتهلاي ( تفيون دواله (8,299 -
( تفيون دواله أتهلاي حةم اةعاه صهع 1,852ةتا تعادل ) ا ين اةتهلي ي تفيون  ((1,370 -

31/12/2017 ( Giltsلدا BoE  1.55-%0.11وةعا د اين%.) 

 تن صافي االحتياطي. %(34.90تشال الة دات  ةةة )

 الصكوك:   .ن
يحتال الا س التها خ العهاقي ةاتية تن الصاوس الصادهة تن الا س االةالتي لفت تية تافغ قيتتكا       

الة دات اأداة  تشةن( تفيون دواله أتهلايع إذ تعد هذع الصاوس ضتن شهلحة االةتثتاه او كا 1,500)
( 2والادول )  حتياطيتن صافي اال 3.31% )ع وتشال  ةةة ) ( ة وات5اةتثتاهلةع وتدة اةتحجاقكا )

 يوضح تااصيل الصاوس االةالتية.
 

 ( تفاصيل االستثمار في صكوك البنك اإلسالمي للتنمية/جدة2)جدول رقم 
 أشهر 6مبلغ الفائدة كل  نسبة العائد % دوالرمبلغ الصكوك بالمليون  تاريخ االستحقاق اصدارية الصكوك
10/3/2016 10/3/2021 500 1.775 4,437,500.0 
7/12/2016 7/12/2021 500 2.263 5,657,500.0 
12/4/2017 12/4/2022 250 2.393 2,991,250.0 
26/9/2017 2022/9/26 250 2.261 2,826,250.0 

 ال اوبون. اةتالمعفتاب أن ه الس أاوه الحافل االتين يتم اةتجطاعكا ع د 
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  :الذهــــنشريحة  .2-2-1-3  
       وة ةتا يعووادلا ةوو ( أو2,887,845.808يحتال الا س التها خ العهاقي ةاتية ذهووم تافغ )       

 صافي%( تن (8.26ويشال الذهم  ةةة  31/12/2017( تفيون دواله حةم أةعاه ذهم يوم  (3,744
 . 2))االحتياطي  اتا توضح ةالشال 

 التحا ة االةتثتاهلة لفا س التها خ العهاقي حةم الشهلحة (2)شال

 
 

 

 االحتياطيات حسب العملة: .2-2-2

افتت يشال الدواله االتهلاي ال ةةة االكاه في االحتياطيات االا اية لفا س التها خ العهاقي حيث       
اتالي االحتياطيات )عدا هصيد التالية إ% تن 78.47 ةاتن  يات ا ةعتفة الدواله االتهلاي تا ةةة احتياط

% 4.46ة ة ي ا ةيللا ين االةته % ثم ا14.45(ع تفيكا عتفة اليوهو ا ةةة 31/12/2017والذهم واتا في 
 %. 2.62والدواله االةتهالي ا ةةة 

ياين احتياطيات الا س التها خ العهاو حةم العتفة ةاةتث اء الذهم واتا في  (3)والشال      
31/12/2017. 

 

 

23.77

34.9

29.68

8.26

3.31

LIQUIDITY BONDS DEPOSITS GOLD SUKUK

78.47

14.45

4.46 2.62

(3)شكل رقم 
30/9/2017صافي احتياطيات البنك المركزي العراقي حسب العملة كما في 
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 حتياطيات البنك المركزي:ال التوزيع الجغرافي .2-2-3

اليات الو دولة، يقع قسمها األكبر في 12االحتياطيات األجنبية للبنك المركزي العراقي على تتوزع        

ا دولة % من اجمالي االصول تليه33.68حتياطي الفيدرالي االمريكي( بنسبة )بنك االالمتحدة األمريكية 

    ولي( %، ثم سويسرا )بنك التسويات الد13.94االمارات العربية المتحدة )صندوق النقد العربي( بنسبة 

 %.12.79، ثم فرنسا )البنك المركزي الفرنسي( بنسبة 13.27بنسبة 

ي فيبين خارطة التوزيع الجغرافي لالحتياطيات االجنبية للبنك المركزي العراقي كما  (4)والشكل  

30/9/2017. 

 
 

 ادارة احتياطيات البنك المركزي. .2-2-4

ادارة االحتياطيات االجنبية للبنك المركزي العراقي لمجموعة من المبادئ اصطلح على تخضع          

والتي اقرتها اللجنة العليا لالستثمار برئاسة معالي  3االحتياطيات" إلدارة"وثيقة المبادئ التوجيهية تسميتها 

محافظ البنك المركزي العراقي وعضوية عدد من المدراء العامين في البنك ومدراء اقسام المكتب االمامي 

 واالوسط والخلفي في دائرة االستثمارات.

تضع وثيقة المبادئ التوجيهية اعاله األطر الرئيسية لعمل البنك في ادارة احتياطياته والتي يتم على اساسها 

اتخاذ االجراءات، ويتم مراقبة اتساق ادارة االحتياطيات مع ما تنص عليه الوثيقة المذكورة بشكل دوري من 

                                                           
حيات القانونية ( الصال1وثيقة المبادئ التوجيهية تفصيالً ألسس ادارة احتياطيات البنك المركزي العراقي من حيث )( تتضمن  3

طار عمل ادارة ( إ4( االفصاح والشفافية، )3( اهداف واستراتيجية ادارة االحتياطيات، )2وموجودات االحتياطي المؤهلة، )

 حتياطيات.( ادارة مخاطر استثمار اال5االحتياطيات، )
 

 

33.68

13.94
13.27

12.79
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( وكلما اقتضت الضرورة أشهرلي )كل ثالثة خالل اجتماعات اللجنة العليا لالستثمار والتي تجتمع بشكل فص

 االحتياطيات. بإدارةلمناقشة امر معين يتعلق 

تقارير  بإعدادرات، بدائرة االستثما ةوالممتثلاحتياطيات البنك المركزي العراقي،  إلدارةوتقوم الجهة التنفيذية 

 بادئ التوجيهية.شهرية وفصلية وسنوية لمتابعة اداء المحفظة االستثمارية واتساقها مع الم

 

 .دور االحتياطيات في تحقيق الهدف االساس للسياسة النقدية )االستقرار السعري(. 2-2-5

التتأتية أةووووووووووووواةووووووووووووواب تن اهاء قيام اه يه ات جيد اتاح تهاكم االحتياطيات االا اية لدا التها خ العهاقي       
ث الوحيد لفعتفة اها اية  تحجيق توا ن تااين ع (5و 2011)صــال و العوا د ال اطية لفحاوتة التي تتثل الَةاعِّ

عفى العتفة االا اية( والطفم عفى العتفة التحفية )عهض العتفة االا اية(  )الطفم عهض العتفة التحفية
الدي اه ع تتا قاد إلى تحةووووين واةووووتجهاه ةووووعه صووووهع (26-27و 2007و )الشـــبيبيتفة تن  الل  افذة الع

 ( 2004-2015 الل التدة ) العهاقي

لفتدة  الدواله/الدي اهتةووووووووووواهات تطوه ةوووووووووووعه صوووووووووووهع  إلىالذخ يشووووووووووويه  (3)تن  الل الادول يالحل     
ةوووووووووعه  العتفة ليافغةعد الشوووووووووهوع اتطايق ت اد  ةصووووووووووهة اايهة  ةووووووووواياب  قيتة الدي اه(ع اهتااع 2017-2004)

( حةووووووم الةووووووعه في 1453العتفة و)  افذة( حةووووووم ةووووووعه دواله / ي اهد 1452) 2004الصووووووهع في عام 
                                                   (1937.9) 2003الةوووووووووووووووووووووووووو الووووووووووتوووووووووووا خع ةووووووووووعوووووووووود ان اووووووووووفووووووووووغ ةووووووووووووووووووووووووعووووووووووه الصووووووووووووووووووووووووهع عووووووووووام 

                الل التوووووودة قيتووووووة الوووووودي وووووواهع ان االهتاوووووواع والتحةوووووووووووووون في (2003-2004)البنــــك المركزي العراقيو 
الدي اه التدهوه  قيتة تةعد ذلس عاود ( في الةوووووو التوا خ لفصووووهع.50%( اان يجاهم )2004 -2003)

 اب يعد تدهوه  أ َّن( في الةوووو التوا خ لفصووهعع اال 1472و) الهةووتي( حةووم ةووعه 1469ليافغ ) 2005عام 
            ت ية في تفس التدةع إذ عاود اب عن تدهوه اهوضاع اهطايااب  اات

ع أتا التدة التحصوهة الهةتي والتوا خ ( في الةوقين 2006-2008االهتااع والتحةن اوتيهة تةتتهة  الل )
ة الدي اه التحةن في قيت أنَّ ع و الهةتي قيتة الدي اه اةتجهاه تفحو اب في الةوو شكد ف( 2009-2014اين )

( في 20%يجاهم ) لفصووووووهع وتا الهةووووووتي( في الةوووووووو 24%( اان يجاهم )2004-2014العهاقي لفتدة )
التحةوون الذخ حدث في قيتة العتفة العهاقية  الل هذع التدة  اد تن ثجة  أنَّ (ع اتا 3الةوووو التوا لة الادول)
 تا تن  اههة الدولهة التي يعا ي ت كا االقتصاد العهاقي. ع وضيق  وعاب االفهاد ةالدي اه  ةاياب 

اال تالع اين ةعه الصهع في الةوو الهةتي وةعهع في الةوو التوا لة ةات  يتان الجول ةأنَّ        
 2015ةاةتث اء (ع واصةح الااهو اين الةعهلن طايف اداب 2004-2015يْضَتحل تدهلااب  الل التدة )

 2015تن قا ون توا  ة  50و يع ا ذلس إلى التادة  ،(5)الشالاتةعت الااوة اين الةعهلن قفيالب اتا في 
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تفيون دواله يوتيابع وعفى الهبم  (75) التي تضت ت تحديد ةجف التايعات تن العتفة االا اية في ال افذة او
تن تطايق هذع التادة تن قال التها خ العهاقي هيام قفيفة وتن ثم الت في ع كاع إال أن د ول التوقعات حي  

الااوة اين الةعهلنع فضالب عن تهااع  اتةاعاهتااع ةعه صهع الدي اه/ الدواله قاد إلى  ل اههةالتحاي  
 (.12، 2016)مهوس، في البالد  واهحداث الةياةية واهت ية 2014عام  أةعاه ال ا  العالتية في  كاية

( فاهتاع قفيالب في الةوو التوا لة حيث وصل الى تا 2016أتا ةعه الصهع الدي اه/ الدواله  الل )    
تةتوياتكا  أد يإلى  ال ا  ووصولكايهاع ةام ذلس إلى ا عااس صدتة اةعاه  دوالهع( دي اه/1275يجهم )
فضالب عن افوغ الحهم عفى االههام )داعش( ذهوتكا وتا تحتاان تن تتولل اايهع ال ذلس  العامعذا في ه

ع إال أنَّ اشةاع الطفم عفى العتفة االا ايةقاد إلى تهااع اايه في االحتياطيات االا اية التي تتيح اتاا ية 
الجدول  ( دينار/ دوالر1259) ليصل إلى 2017الةعه عاد لفتحةن  الل الاصول الثالثة االولى تن عام 

(3.) 

الجا د في  ع واعفن(2004-2015شةاع الطفم عفى العتفة اها اية  الل التدة )تتان ت اد العتفة تن إ    
التها خ العهاقي قدهة  تحديد ةعه الصهعع وةالتالي ولى ت اد التها خ الوعاء الذخ ت ح الةياةة ال جدية لفا س

في التةتوا العام لألةعاه ال ةاي عفى التد ل لاهض االةتجهاه في قيتة الدي اه العهاقي تتاوعاب ةاالةتجهاه 
 .والحد تن ت ايد تعدالت التض م

ةعه الصهع هدفا وةيطا لتحجيق االةتجهاه  العهاقي اةت دم التها خ أتا فيتا ي ت تعدالت التض م ف    
هلق هفع قيتة الدي اه العهاقيع إذ وفه ةعه الاا دة االةتي ذات التأثيه التوام عفى الاا دة الةعهخ عن ط

الحجيجية عوا د تواةة عفى الودا ع االد اهلة لدا التصاهع االته الذخ شاع عفى االد اه  ةايابع إلى اا م 
  افذةل في ةوو الصهع عاه توليد تيول  حو االةتجهاه في قيتة الدي اه العهاقيع فضالب عن ةياةة التد 

 االا ايةوهو تا اتاحن تهاكم االحتياطيات  حداث اهتااع تفحوظ في قيتة الدي اه العهاقيا  العتفة االا اية و 
 (. 3و 2008صال  و)

  ( 3الادول ) 18.36 متا يجاه ( 2005-2017افتت قيتة اال حهاع التعياهخ لفتض م  الل التدة)      
حدة التجفةات في التةتوا العام لألةعاهع ةالتجاه ة تع فتهة التض م الااتح  ا  ااض( تتا ياةه 6الشال )و 
                   ةشدة وبفغ اال حهاع التعياه تجفم تعدل التض م حول وةطن الحةاايحيث ( 2003-1990)

( تن 2005-2017ع عفى الهبم تن عدم  فو التدة )(92-91و 2015)مهوسو ( 153.6) تا يجهم
ةةام االوضاع االت ية الحهاة  53.2%تعدل تض م يجاهم  2006َشكَِّد العام  ع إذت تض م تهتاعةتعدال

% ويعد هذا ا عااس لتةعات  27.6حيث افغ تعدل التض م تا يجهم  2010في هذع الة ةع اذلس عام 
 (.3الادول ) 2009اال تة التالية العالتية عام 
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وةالتالي يتان الجول ان الةياةة ال جدية ةاالعتتاد عفى أداتي ةعه الاا دة وةعه الصهع تتا ت تن     
       يعد هذا اال  ااض في تةتويات االةعاه  ااحا إذ  عالتض تية اض ا ء ال يةتكان ةن تن الضتوط 

 ي لةياةة الا س التها خ العهاقي.ذو تأثيه ايااا
 

  الموازيو قين الرسميفي السو الدوالر / الدينار تطور سعر صرف (3الجدول )

 (2004-2017) للمدةومعدالت التضخم  لألسعاروالرقم القياسي 

 السنوات

سعر الصرف 

الدوالر/الدينار  

 في السوق الرسمي

سعر الصرف 

الدوالر/الدينار  

 في السوق الموازية

 ألسعارالرقم القياسي 

 المستهلك 

2007=100  

 معدالت التضخم

 ــــ 37.29 1453 1452 2004

2005 1469 1472 51.08 36.97 

2006 1467 1475 78.27 53.23 

2007 1255 1267 102.41 30.84 

2008 1193 1203 105.14 2.67 

2009 1170 1182 102.19 -2.80 

2010 1170 1186 130.46 27.66 

2011 1170 1196 137.77 5.61 

2012 1166 1233 146.16 6.09 

2013 1166 1220 148.14 1.35 

2014 1187 1214 145.93 -1.49 

2015 1188.5 1230 148.34 1.65 

2016 1190 1275 145.69 -1.79 

Q3/2017 1190 1259 145.36 -0.22 

االنحراف 

 المعياري
   18.36 

 المصدر:

 واالبحاث. لإلحصاء، بغداد: المديرية العامة النشرات السنوية.2004-2015)) البنك المركزي العراقي. -

 العملة: مزاد بغداد، ،2017/  09/  30 ولغاية 2015/  4/  6 من الصععععععرف اسعععععععار  (.2015-2017) .العراقي المركزي البنك -

https://www.cbi.iq/index.php?pid=CurrencyAuctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbi.iq/index.php?pid=CurrencyAuctions
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 سعر صرف الدينار / الدوالر في السوقين الرسمي والموازي ( 5الشال )

 
 

 (2005-2017تقلب التضخم حول متوسطه الحسابي للمدة )( 6الشكل )
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 (.2017-12-31) كما فيمعايير كفاية االحتياطيات االجنبية في العراق . 3

اليتان الجول اواود حام أو تةوووووووتوا أتثل عام أو تجياس اتي تطفق يصوووووووفح لجياس اااية االحتياطيات في 
 تن الجياس اذلس التع ي االقتصووووووووووواد واقع ةالحةوووووووووووةان اه ذ يام التال م ولتهض تحديد التعياه اافةع الدول
اا م   ام الصوووووهع الذخ ع إلى وأ تات تشووووواكل تن يعا ين وتا لن يتعهض وتا واقتصوووووادية ةوووووياةوووووية  هوع

 تا ج تعاييه اااية االحتياطيات االا اية في العهاو  الل التدة  ( يوضوووووووح4) يتةعن ذلس االقتصووووووواد. والادول
(2017-2021). 

 الجدهة ياين الذخ التجياس هو ال اتيةع الافدان في  اصووةب  االحتياطيات لكااية اةووت داتا التجاييس أكثه عدُّ يُ     
 دهاة ةاهتااع يتتي  العهاقي االقتصاد هن و  هاب  االةتيهاداتع شكوه ةعدد ويعاه ع ن االةتيهادات تتولل عفى
 حين في عةشووال أةوواس ال ام ال ا  صووادهات عفى واقتصوواه إيهاداتن لفت وع وافتجاهع لفصووادهات الةووفعي التها 
 إلى الدولية االحتياطيات  ةوووووووووووووةة اةوووووووووووووت دام التال م تن فأ َّن لذا ةاالةوووووووووووووتيهاداتع الت وع تن عالية دهاة تواد

 . العهاو في الدولية االحتياطيات اااية لتجييم (R/IM) االةتيهادات
أشووووووووكه(ع   هاب لفهلعية الشووووووووديدة في االقتصوووووووواد  3-4اافية عفى  الع التعهوع ) تتطية أشووووووووكه ةووووووووتة وتعد

 لالةووووووووووووووتيهادات 2017-12-31 في اتوووا تتطيوووة االحتيووواطيوووات أنَّ ( 4العهاقيع وتاين ال توووا ج في الاووودول )
 أشكه(. 6تن الجاعدة اهةاةية التاتهضة ) أعفى 2018التتوقعة لعام 

أتا فيتا ي ت تعياه تتطية االحتياطيات إلى عهض ال جود الواةووووووووووووووع فكو اآل ه تعياهاب ال يجل أهتيةب عن    
تايعات و اهة التالية)تحتكه ةوووووواةجن)تتطية االةووووووتيهادات( في االقتصوووووواد العهاقي وذلس ل صوووووووصوووووويتن اون أنَّ 

العتفة االا اية( لفتها خ العهاقي تن العتفة االا اية )اا م تدفق العتفة االا اية لفتها خ العهاقي(ع يعادلكا 
اصووداه  جدخ دي اهخ لتتولل اال ااو الحاوتي الدا في واّفن تشووتيفيع ليتحول اه يه إلى عهض  جود ي عاس 

جاافة لفتتااهة والا ء الكايه تن الةووووووووووووووفع وال دتات التتحولة تن بيه قاافة طفةاب عفى الةووووووووووووووفع وال دتات )ال
 وودتووات االداهلووةع والتاوواهخ وبيههووا ةاعوول عوودم تهو ووة الاكووا  ى قوواافووة لفتتووااهة تثوول الةووووووووووووووانع واللفتتووااهة إل

تتا يدفع الاكا  التصوووووووووهع وشوووووووووةة ا عدام لفعتق التالي(.  اااءةاال تااي في العهاوع فضوووووووووالب عن ضوووووووووعف 
تن  الل ةووووووووووحم الكتفة  عال لادة في عهض ال جود تنال اام  Anti-Inflationتها خ لتاافحة التضوووووووووو م ال

 ا اية )اا م تةهم العتفة االا اية لفتها خ العهاقي(. افذة العتفة اه ال جدية الدي اهلة اواةطة
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 (.2017-12-31( تعاييه اااية االحتياطيات اها اية في العهاو )4الادول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصاده:
 .2017-12-31الا س التها خ العهاقي اتا في  االةتثتاهاتعطةجبا لتجاهله دا هة االحتياطيات  (1)
تهتيةات  إطاه( في Aug 2017االةوووووووووووووتيهادات طةجاب لتوقعات صووووووووووووو دوو ال جد الدولي في التهااعة الثا ية ) (2)

تفياه دواله ال ةوو ة  5ةووفع و دتات( تضووافاب إليكا ال ات )وهي اةووتيهادات الجطاع  اال تتا يعاالةووتعداد 
قيتة االةتيهادات الحاوتية تن التشتجات ال اطيةع وتم اةتةعاد ةجية االةتيهادات الحاوتية ه كا ت اذ تةاشهة 

 دون الد ول إلى ال افذة لطفم العتفة االا اية.  TBIتن قال و اهة التالية عن طهلق الو 
( في Aug 2017طةجاب لتوقعات صووووووو دوو ال جد الدولي في التهااعة الثا ية ) الدين ال اهاي قصووووووويه االال (3)

 تهتيةات االةتعداد اال تتا ي. إطاه
 إطاه( في Aug 2017عهض ال جد الواةووووووووووووووع طةجاب لتوقعات صوووووووووووووو دوو ال جد الدولي في التهااعة الثا ية ) (4)

وتم تحولفن إلى الدواله ةاةووووووت دام  الودا ع اال ها(ع –تهتيةات االةووووووتعداد اال تتا يع )عهض ال جد االوةووووووع 
 .دي اه لكل دواله وهو ةعه ايع الدواله في  افذة العتفة 1190ةعه صهع 

% ُتعدُّ تتطيةب 50 نَّ أ د الواةوووعو لذا يتان الجول فيتا ي ت تعياه  ةوووةة االحتياطيات االا اية لعهض ال ج    
 أ(./2-3-1التعهوفة )الاجهة  اافية  ةاياب تتةق و صوصية االقتصاد العهاقي ا الع ال ةةة

التعياه 
التعتتد 
اعالتيب   

2018 2017 
 الة وات    

 التيشهات                                        

 (1)االحتياطيات االا اية )تفياه $(  45.3 -

 (1)ااتالي االةتيهادات )تفياه $( - 59.9

 (3)الديون ال اهاية قصيهة االال )تفياه $( - 2.94

 (4)ال جود الواةع )تفياه $(عهض  65.99 -

 تتطية االحتياطيات لالةتيهادات )شكه( 9.07 - (3-4)

(100%) 
- 

1,540.8 
 ةةة تتطية االحتياطيات لفديون قصيهة االال التةتحجة 

  الل ة ة واحدة )%(.
  ةةة تتطية االحتياطيات إلى عهض ال جود الواةع)%(. 68.65 - (5-20%)
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تتااو  ال ةوووووووووةة التاتهضوووووووووة  الواةوووووووووع تتطية االحتياطيات لعهض ال جود( أن 4وتاين ال تا ج في الادول )    
ع تتا يع ي ان االحتياطيات وفق هذا ال جود لعهض IMFحةم تجديهات الوووووووووووووووو  تجهلةاب( %18ةتجداه )%( 50)

 .عدُّ تطت  ة إلى حد اايهالتعياه تُ 
اذلس ُتعدُّ تتطية االحتياطي لفديون قصوووووووووووووويهة اهال التةووووووووووووووتحجة  الل ةوووووووووووووو ة تعي ة تعياهاب تكتاب لكااية    

االحتياطيات االا ايةع في  ل ت ايد الدين العام ال اهاي فضووووووالب عن الدا في  الل الةوووووو وات اه يهةع وعفى 
        اهاي  الل الةوووووووووووووو واتهذا االةووووووووووووووواس ةووووووووووووووياون ل اتاب عفى العهاو ةوووووووووووووووداد دفعات وفوا د  دتة الدين ال

        يجوواهم ةتجووداه  2022( وت داد التةووالغ التي ي ةتي تةووووووووووووووووديوودهووا حتى تصوووووووووووووووول ذهوتكووا عووام 2018-2022)
 (.4تفياه دواله( الادول ) 9)
%  الل ةووووو ة تعي ة تعد 100وتن  الل تا تجدم فإن  ةوووووةة تتطية الدين ال اهاي قصووووويه االال ةتجداه    

 ولتضوووووح تن  تا ج احتةوووووام هذا التعياه أن  ةوووووةة تتطية االحتياطيات لفدين ال اهايتتطية اافية وتال تةع 
 ت لد عن ال ةةة التثفى اثيهاب.

 :نتائج نهائية. 4
الةووواةجة الةووو وات  ال ا  فيةوووعاه ةاعل اهتااع أ 2013تةوووتوياتكا عام افتت االحتياطيات االا اية أعفى  .1

 .2017-2014االت ية(  الل  -)االقتصاديةةاعل الصدتة الت دواة أ َّكا تهااعت  إال
اتاح تهاكم االحتياطيات االا اية  الل الةوووووووو وات التاضووووووووية لفةووووووووفطة ال جدية إتاا ية تتطية الطفم عفى  .2

التةووووتكدع عاه الكدع  العتفة االا اية تن  الل  افذة ايع العتفةع تتا حجق  ةوووواياب االةووووتجهاه الةووووعهخ 
 .لدي اه العهاقيا ةاةتجهاه ةعه الصهع الوةي  تتتثل

إنَّ ةووووووووووووووفطوووة إداهة االحتيووواطيوووات في الا وووس التها خ العهاقي تفت توووة اوثيجوووة التةووواد  التوايكيوووةع إذ أنَّ  .3
في التها خ العهاقي تو عة عفى العتالت االا اية حةووووم الحدود التوضوووووعة في  االحتياطيات االا اية

تن ااتالي االحتياطيات  تجهلةا %78.4 وتتصوووووووووده عتفة الدواله االتهلاي العتالت ا ةوووووووووةة هذع الوثيجة
     ةووووووووووووووتيووواب ةةوووووووووووووواوووم اعتتووواد الووودواله تثاتووواب إ (31/12/2017)عووودا هصوووووووووووووويووود التووواليوووة والوووذهوووم واتوووا في 

(Nominal Anchor ) ع لفدي اه العهاقي 
 %2.6 % والدواله االةتهالي ا ةةة4.6ة ة ي ا ةيللا ين االةته % ثم ا14.45تفيكا عتفة اليوهو ا ةةة  .4

أدوات تالية  اتا أنَّ احتياطيات ا االا اية تو عة عفىع وهي  ةوووووووووووووووم ت  اضوووووووووووووووة لتجفيل ت اطه العتفة
ت تفاة) حواالت   ا ةع ةووووووو دات حاوتيةع صووووووواوس إةوووووووالتيةع ذهمع ودا ع آلاال ت تفاةع وحةووووووواةات 

ت ا ةوووووم ت تفاة حةوووووم شوووووها ح التحا ة االةوووووتثتاهلة)الةووووويولةع الةووووو داتع والذهم(ع ولدا اكا ااهلة(
  .عالي تتا يا م احتياطيات ا ةجده اايه الت اطه الت تفاة ا تتا يتيهفة ذات تص يف 

تادأ اإلداهة الذاتية لألصوووووووووووول اها اية تن  الل  2017اتا ا تكات دا هة االةوووووووووووتثتاهات ت ذ تطفع    
( Reuters & Bloombergاةوووت دام ت صوووات التداول االلكتهو ية )العالتية أحدث التتاهةوووات  اعتتاد

 تاهبة العالتية في هذا التضتاه.في هذا التاالع اهته الذخ أتاح تحجيق عوا د أفضل وتحاكاة ال
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التعهوفة ا ةووووووووووواكا لت تفف تعاييه الكااية اافيبا وفجبا  2017االحتياطيات االا اية الاعفية لعام  ُيعدُّ حام .5
 وهو أتهٌ ع والتاتهضووووة تن قال الةاحثون التحاكية لكيال االقتصوووواد العهاقي وتهتيم   ام صووووهفن العالتية

يةعث عفى االطت  انع اتا ي ةتي تهااعة هذع التعاييه ةصوووووووووووهة دوهلة وتةووووووووووتتهة في ضوووووووووووء التطوهات 
 االقتصادية والتالية عفى الةاحة العالتية ةشال عام والعهاقية عفى وان ال صوت.
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 .45-74الصاحات 

 عربيةوبحوث اقتصــادية    تافة(.  اداهة احتياطيات الصوووهع وتتولل الت تية في الا ا ه2008. )شوووتاء  ايهخ افجاةووومع  .2
 .7-26ع الصاحات 41الجاههة: العدد 

ةتداد: التديهلة  التقرير االقتصـــادي الســـنوي للبنك المركزي العراقي.(. 2004 وتطفع 2003الا س التها خ العهاقي. ) .3
  واهةحاث. العاتة لإلحصاء

 http://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202003_f.pdf 
 . د.ط. أاو  اي: ص دوو ال جد العهبي.مالم  السياسة النقدية في العراق(. 2007الشايايع ة ان. ) .4
مجلة (.   إداهة احتياطيات ال جد االا اي في الا ا ه: الاهت والتحديات  2014)الحتيد. الشهلفع ةجة. وتهبيتع عاد  .5

 الصاحات ع2االصداه التكامل االقتصادي. 
البنك (  الةوووياةوووة ال جدية لفا س التها خ العهاقي وتتطفةات االةوووتجهاه وال تو االقتصوووادخ  2008صوووالحع ت كه تحتد. ) .6

 .المركزي العراقي
مركز  ع  ةتداد: الةووياةووة ال جدية والتالية والةوويطهة عفى تتتيهات التضوو م وأةووعاه الصووه  .(2011صووالحع ت كه تحتد. ) .7

 حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية.
الطةعة الةووادةووة )الطةعة العهبية(ع  دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدوليو(. 2009صوو دوو ال جد الدولي. ) .8

 واش طن.
العراق  ســعر صــرف الدينار ما بين االحتياطيات ومتطلبات االســتقرار الســعري في(. 2015)عطوان. تكوسع حةوووين  .9

 ع ةحث تجدم لفحصول عفى لجم  تااةتيه في العفوم االقتصادية ع ااتعة ةتداد.(2013-1990للمدة )
(.  ةوووووووووووعه صوووووووووووهع الدي اه تا اين تأهاح أةوووووووووووعاه ال ا  العالتية والضوووووووووووت  عفى 2016)عطوان. تكوسع حةوووووووووووين  .10

 ع ةتداد: الا س التها خ العهاقي. العدد اهول. مجلة السياسة النقديةاالحتياطيات الدولية ع 

 االنكليزية:
11- Dominguez, K. M. E. (2011).foreign Reserve Management during the Global Financial 

Crisis.ʼʼ University of Michigan and NBER, PP1-35. 

12- IMF. (Aug 2017). “ARTICLE IV CONSULTATION, SECOND REVIEW UNDER THE 

THREE-YEAR STAND-BY ARRANGEMENT FOR IRAQ”, IMF Country Report, No. 

17/251. 

13- OPEC. (2016). Annual Statistical Bulletin, several issues, (www.opec.org). 

 

http://www.cbi.iq/documents/AnnualEconomic_report%202003_f.pdf


 

 

294 

 

 ضلية للقرو العراقي من خالل الكفاءة التحصيالتعاوني داء المصرف الزراعي أ لتقييمتحليل اقتصادي 
 2014-2000للمدة  الزراعية

 المركز –الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  –وزارة الزراعة /  عبد الرسول لطيف صالح محمد الباحث: دإعدا 

 المستخلص:
العراقي من خالل الكفاءة التعاوني المصرف الزراعي  داءأتقييم  إلى أساسايهدف البحث  

 إليهاستعمال بعض المؤشرات التي تعطي عند تطبيقها دلياًل واضحا على ما وصل بالتحصيلية للقروض 
نسبة  التحصيل،نسبة )وتلك المؤشرات هي  2014-2000الدراسة الممتدة من  مدةالمصرف خالل 
 مة،القائالقروض لمجمل  المتأخرةنسبة المبالغ  للمتأخرات،لزمني التصنيف ا المتأخرة،تحصيل القروض 
تم استعمال البيانات  إذ (.Repayment Index ومؤشر التسديد المتأخراتنسب  إلىنسب التحصيل 

 إليهاالنتائج التي توصل  أهمومن  والمتأخرات.والقروض المتحصل عليها الخاصة بالقروض الممنوحة 
وعلى طول  المصرف أداءجع في اوتر  ار الكفاءة التحصيلية من انخفاض واضحالبحث هو ما شهده معي

لمؤشر  بالنسبة أما، 2014 لعام( %44.94قيمة لمؤشر نسب التحصيل ) أعلىبلغت  إذ، الدراسة  مدة
حوالي النسب حيث بلغت  أعلىعلى  2004 عام فقد حصل المتأخرةة تحصيل القروض نسب
 نسبة  أعلىعلى  2013 عام حصلفقد  للمتأخراتر التصنيف الزمني بالنسبة لمؤش أما، %( 55.88)
ها رة لمجمل القروض القائمة فقد بلغ حدبالنسبة لمؤشر نسبة المبالغ المتاخ أما، ( %30.96بلغت )و 

فقد تفوقت  المتأخراتبالنسبة لمؤشر نسبة التحصيل العامة لنسب  أما،  2013 عام( %3.32) األعلى
( مقابل %44.94) قيمة للتحصيل أعلىفقد بلغت بصورة عامة  المتأخراتسب على ن التحصيلنسب 

قيمة  أعلى 2014 عام بالنسبة لمؤشر التحصيالت فقد أعطى أما،  للمتأخراتنسبة  كأعلى%( 55.88)
 .2004بعد عام  (0.34بلغت )و 

شهدها القطاع المصرف الزراعي التعاوني ليواكب التطورات التي ي أداءتوصي الدراسة بتطوير     
 األهدافبما يتناسب و  اإلقراضالنظر بهيكل  إعادةكذلك نرى  الزراعية،المصرفي ودوره في التنمية 

ف كما وتوصي بتحسين الكفاءة التحصيلية للقروض لضمان استمرارية المصر  .التنموية للقطاع الزراعي
 وديمومته.
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AN ECONOMIC ANALYSIS EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE 
IRAQI AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK THROUGH PAYBACK EFFICIENCY 

OF LOANS FOR THE PERIOD 2000-2014 
 

*D. MOHAMMED. A.L AL-SADI 

ABSTRACT 
The Aim of this study is to evaluate the performance of the Iraqi 

agricultural cooperative bank through payback efficiency of loans by using 
some measures in evaluating the performance which gives when applying it 
obvious evidence about the current situation of the bank from 2000-2014 and 
those indicators are payback rate , payback rate of late loans , time 
classification of late loans, the rate of late loans to the whole loans , the 
payback loans rate to the payback of late loans and the repayment index. The 
data, which used in the research, was the whole loans, the payback loans and 
the payback of late loans. The research’s result showed a decreasing in the 
efficiency of payback loans and fallback in the performance of the bank. 

The indicator of the rate of the payback reached the  maximum in 2014 
with(44.94%) as a highest rate as far as the indicator of rate of payback late 
loans reached the maximum in 2004 with (55.88%)as a highest rate as far as 
the indicator of time classification of payback of late loans was (30.96%) in 
2013 as highest rate a as far as the indicator of rate of payback rate to the 
whole loans was (3.32%) in 2013 as highest rate as far as the indicator of rate 
of payback rate to the rate of late loans showed a superiority for the rate of 
payback loans with (44.94%) against (55.88%)for the rate of payback of late 
loans as far as the indicator of repayment index reached the maximum in 2014 
with (0.34%) as highest rate after 2004. The study recommended to develop 
the performance of the bank to reach the development process in the banking 
sector and its role in the agricultural development and it recommended to make 
a revision on the framework of the loans which made the goals of agricultural 
sector came true and finally it is recommend to improve the payback of loans 
to ensure the continuously of the bank and its stability. 
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 البحث: وأهمية مقدمة
ر ب توفيلذلك يج الوطني،االقتصاد ا من أركان التنمية االقتصادية و يعد القطاع الزراعي ركنا أساسي

دان ي البلإن نمو القطاع الزراعي ف البلد.كل المستلزمات الضرورية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في 
تمويل الو  ةالكوادر الفنية المدربحة الموارد الطبيعية و رة أهمها شالنامية ومنها العراق يواجه عقبات كثي

ن الكافي والشامل ومن المعروف أن العراق بلد زراعي يحظى بموارد زراعية ضخمة غير مستغلة يمكن أ
. لذلك كان االهتمام بالمصرف (5)تسهم تنميتها واستغاللها في تحقيق نمو اقتصادي زراعي سريع 

ضاًل ف لبلداالمؤسسة المالية الوحيدة المسؤولة عن تمويل السياسة الزراعية في الزراعي التعاوني باعتباره 
صادي وباألخص على مستوى المصرف الزراعي يلعب دورا مهما وحيويا في النشاط االقت عن كون 
فان دعمه وتطويره ضروري كونه يشكل وسيطا مهما بين المدخرين والمستثمرين  الوطني.االقتصاد 

مة المساهبالتالي إلى استغالل للموارد المعطلة و  امؤديو  ستثمار وبخطى حثيثة نحو األماممشجعا بذلك اال
ه الطرق والوسائل وزيادة رأس مال أحدثباستمرار وفق  ا فان تطوير أساليب المصرفلذ استثمارهافي 

ن ذلك فال (.6)األمام  لدفع عجلة التنمية الزراعية نحو هدف من األهداف الضرورية الواجب تحقيقها
 ظمة وعملية تقييم األداء تعد مهمة وحيوية ألنها تعّد من الضروريات الالزمة للتأكيد على قدرة المن

 اأنهالمصرفي فضاًل عن  األداءفي تحديد مواطن القوة والضعف في  وأساسمسيرتها في تحقيق أهدافها 
 داءاألة فضال عن ذلك فان تقييم المالي أصوله إدارةلكي يتم تحديد مهارة المصرف في  األساستعد حجر 

ن يسهم في وضع خطط مستقبلية للنهوض بالعمل المصرفي واالرتقاء بخدماته ، فتقييم األداء عبارة ع
مجموعة من اإلجراءات والمؤشرات التي تستخدم في الوقوف على أوجه القوة أو الضعف في المنظمة 

 ن الدور المهم الذي يلعبه المصرف خاصة بعدوعلى الرغم م ( ،1وقياس مدى تحقيق أهداف المنظمة )
لطموح االمستوى  إلىانه لم يرتق  أالدوره االستراتيجي المهم في تمويل االستثمارات الزراعية ،  إدراك

درا من هنا جاء تناول البحث للكفاءة التحصيلية باعتبارها مص ،وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه 
لزراعية رات المصرفي وزيادة األهلية االئتمانية للمصرف مؤديا لتنمية االستثماديناميكا فعاال لدعم العمل ا

راسة د أهميةوتقليل االعتماد على االستيرادات وتحفيز الصناعة الوطنية ومن هنا جاءت  اإلنتاجوزيادة 
 طويرتض تقييم األداء وما يحتله من أهمية كبيرة األمر الذي يقتضي دراسة العوائق والحواجز التي تعتر 

 تأديةلهذا المرفق المهم وتنميته ليتكامل مع بقية القطاعات المصرفية مما يمكنه من رفع وتيرة أدائه 
 . (7) وجه بأكملخدماته االئتمانية 

 البحث:مشكلة 
تتركز مشكلة البحث وبشكل أساسي وجوهري على انخفاض الكفاءة التحصيلية للقروض التي يمنحها    

 إلىضعف األهلية االئتمانية للمصرف مؤدية  إلىتي تؤدي في حال انخفاضها والالزراعي المصرف 
 مستوى. ألحسناالرتقاء به في دعم االستثمار الزراعي و إفالسه وعدم تحقيق األهداف المرجوة منه 

 البحث:فرضية 
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 تكمن فرضية البحث في أن التحليل االئتماني ال يحظى باالهتمام الكافي حتى اآلن، حيثث يفتثرض 
المصثرفية  اإلجثراءاتالمصرفية وضثعف الجانثب الرقثابي فضثال عثن عثدم تكامثل  اإلدارةضعف  أنالبحث 

 أداءانخفثاض  إلثىضعف الكفثاءة التحصثيلية مؤديثا بالتثالي  إلى أدىكل ذلك  األمني،وكذلك دور الجانب 
 عام.المصرف الزراعي بشكل 

 البحث: أهداف
 م الكفثاءة التحصثيلية للمصثرف الزراعثي العراقثي التعثاوني مثنتقيي إلى أساسييهدف البحث وبشكل        

ممثا يثوفر  المتثأخرةخالل التعرف على القروض الممنوحة والمتحصل منها وكذلك المتحصل مثن القثروض 
 للمصرف.صورة واضحة للموقف الحالي 

 العمل:المواد وطرائق 

 .2014-2000للمدة  جالهاوفقًا آل واقع القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي العراقي التعاوني

على الرغم من كون المصرف الزراعي التعاوني مؤسسة تمويلية تختص بالقطاع الزراعي من خالل 
ة األجل ظلت تحتل أهمية وحص طويلةالمتوسطة والطويلة األجل إال إن القروض القصيرة و منح القروض 

حيث كانت حصة القروض قصيرة  راعي،الز كبيرة من مجمل القروض التي يمنحها المصرف للقطاع 
بينما احتلت كل من القروض المتوسطة األجل والطويلة  القروض،% من إجمالي 27.48األجل 
الدراسة  مدة فيوسنبحث هنا التطورات التي حدثت على القروض  الترتيب% على 70.15 %،1.99
 يلي:وكما 
 القروض قصيرة األجل: .1

والبيوت  واألنفاقالمخصصة للتجهيزات الزراعية القروض  األجلتتضمن القروض قصيرة 
لقروض ( يتبين إن المبالغ المخصصة ل1البالستيكية ومشاريع الثروة الحيوانية ومن مالحظة الجدول )

 2014( دينار عام 54031516إلى ) 2000( دينار عام 1420000قصيرة األجل ارتفعت من )
( كما إن األهمية %0.39سنوي مركب وقدره )( وبمعدل نمو %1551.3محققا نسبة تغير وقدرها )

. ورغم 2014عام ( في %5.66إلى ) 2000 عام( في %0.14النسبية لتلك القروض ارتفعت من )
ل الدراسة في المبالغ المخصصة للقروض القصيرة األج مدةالزيادة الحاصلة و المستمرة على طول 

( دينار 1420000)حوالي  2000 عامفي البحث إذ بلغت  مدةإال إنها شهدت تذبذبا واضحا خالل 
( %0.13انخفضت إلى ) 2001 عام( إال إن األهمية النسبية في %0.14وبأهمية نسبية وقدرها )

         ثم انخفضت  2008- 2002للمدة من ( دينار ثم عادت لترتفع 1266625)مبلغ وبواقع 
 2011، 2010 األعوامفي ( دينار ثم ازدادت 37261566مبلغ )ب( و %3.90وبلغت ) 2009عام 
الى  2014 و 2013 األعوامفي ثم عادت لتنخفض ( %19.68، 21.91، 4.87إلى )  2012، 
  على الترتيب. دينار( 54031516و)( 65907466)مبلغ وبواقع ( 5.66، 6.90)
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النوع الثاني من سبق يتضح بان المصرف كان يزيد من قروضه القصيرة األجل على حساب  ومما 
حصة مخصصة هي من نصيب القروض  أكبرالدراسة حيث كانت  مدة في اآلجلمتوسطة القروض 

( من إجمالي القروض %27.84)حوالي بلغت نسبتها و  اآلجلبعد القروض طويلة القصيرة األجل 
 الكلية.
اض يعود النخف األجلالنوع الثاني متوسطة لتفوق القروض القصيرة األجل على  السبب الرئيس أما

ك والذي هو ما تمتاز به مشاريع تل أهمية األكثردة على تلك القروض فضاًل عن السبب سعر الفائ
 قصيرة. مدةوبالتالي تحقيق ربح ب األجلمال قصيرة  رأسالقروض من دورة 

 القروض متوسطة األجل: .2
هي القروض المخصصة لمشاريع المكائن والمضخات  األجلبنود القروض المتوسطة  أهممن 
( إلى إن القروض 1حيث يشير الجدول ) .وتطوير البساتين إنشاءية ومشاريع الزراع واآلالت

بسبب ظروف  2000 عامالمتوسطة األجل هي األخرى شهدت ارتفاعا من معدومة أي صفرية في 
محققا نسبة تغير وقدرها  2008 عام( دينار في 18182067التي كانت في ذلك الوقت إلى ) البلد
 بالنسبة لألهمية النسبية لتلك القروض فقد أما (،%0.15ركب قدره )%( وبمعدل نمو سنوي م131)

إلى  2004عام ( وانخفضت في %23.38)حوالي  2001 عامتذبذبت هي األخرى إذ بلغت في 
 .الترتيبعلى  2008و 2007و2006و2005األعوام في واستمرت باالرتفاع %( 9.10)

ي فرجع إلى الرغبة الموجودة لدى المزارع وهنا يمكن القول إن سبب هذا التذبذب في المبالغ ي
شكل بمحاولته للتخلص من دفع الفوائد المترتبة على هذا النوع من القروض ذات األجل المتوسط ولو 

لغت بالدراسة إال إنها احتلت أهمية نسبية  مدةنسبي ورغم االنخفاض الواضح في مبالغها وخاصة في 
 حة.الممنو ( من إجمالي القروض %1.99)حوالي 

األجل هو والطويلة النخفاض حصة تلك القروض مقارنة بالقروض القصيرة  ويعود السبب الرئيس
دم من القروض بسبب ع النوعلتأثرها بالوضع األمني حيث أن أكثر الفالحين يعزفون نسبيا عن هذا 

يجة إمكانية تسديدها في الموعد المحدد بسبب خوفهم من المخاطرة لتعرض أكثرهم إلى خسائر نت
 فضالً  والتخريب.إلصابة بساتينهم باإلضرار الناجمة عن الحرب أو تعرض مكائنهم لعمليات السرقة 

مر عن أن المشاريع الممولة بهذا النوع من القروض تمتاز بدورة رأس مال ليست بالقصيرة وهذا األ
نوحة للقطاع يعتبر غير مشجع إذا أن القروض المتوسطة األجل تعتبر من أهم أنواع القروض المم

 أهمية المكننة ودورها في أحدالزراعي ألنها تتضمن وبشكل أساسي قروض المكننة وال يخفى على 
 زيادة اإلنتاج وتقليل الخسائر لذلك وجب تشجيعها وزيادتها على حساب األنواع األخرى.

 القروض طويلة األجل: .3
( إنها قد ارتفعت من 1وبالتحول إلى القروض ذات األجل الطويل فنالحظ من الجدول )  
محققة نسبة تغير قدرها  2014 عام( دينار 176447341إلى ) 2000 عام( دينار 19988861)
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إال إن األهمية النسبية لهذا النوع من  (،%0.26%( وبمعدل نمو سنوي مركب قدره )636.91)
 .2012 عام( %15.25إلى ) 2000 عام( %0.83من ) ازدادالقروض قد 

القروض قصيرة األجل والمتوسطة نراه في الطويلة األجل أيضا فقد شهدت هي  وان ما نراه في  
              وبمبلغأعلى حد لها  حيث بلغ 2012 عاماألخرى ارتفاعا ملحوظا وباألخص في 

بمبلغ و  2001حد لها عام  أدنيبينما بلغ ( %15.25قدرها )نسبية  وأهمية( دينار 366666699)
 .(%0.66نسبية ) يةدينار وأهم( 15971005)

والتي بلغت للقروض في نسبة القروض طويلة األجل من المجموع العام  االرتفاعويعود سبب 
كانت موجهة وبشكل فعال وواضح نحو القروض ذات األمد  الدولة التي%( إلى سياسة 70.15)

موع ها من المجنسبت ارتفاعوبالتالي  لهاالحصة المخصصة  ارتفاعمما أدى بطبيعة الحال إلى  الطويل
 العام.

 لها.. يوضح توزيع القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني العراقي حسب آجا1شكل 

 
  (1)من قبل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول  إعدادهتم. 

 . يبين التوزيع النسبي للقروض الزراعية حسب آجالها 2شكل                          

 
 (1من قبل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )تم اعداده *
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 (رديناف )أل2014-2000(. يوضح القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني العراقي حسب اآلجال للمدة من 1جدول )

 
 
لمجموعة اإلحصائية لإلحصاء، االجهاز المركزي  التخطيط،وزارة 2014-2000من  مدةالتقارير السنوية لل العراقي، المصرف الزراعي التعاوني 

2016 
  .ر ومعدل النمو السنوي المركب من قبل الباحثي* تم استخراج األهمية النسبية ونسبة التغي

 
 
 

 التحصيلية:الكفاءة 
 :كفاءة التحصيليةمفهوم ال

عرفتها اءة ومتعد الكفاءة التحصيلية معيارًا مهمًا وأساسيًا في المؤسسات المالية إذ إن تقدير تلك الكف
يلية لتحصاالكفاءة  يعتبر مؤشرًا مهمًا على ديمومتها واستمراريتها لتحقيق أهدافها المستقبلية حيث تعتبر

داف المتوخاة من الخطط الالزمة للنهوض بالعملية لمستوى األداء لغرض تحقيق األه مقياسا رئيسا
الث ثبعاد أولغرض تحقيق الكفاءة التحصيلية بوجهها األمثل فال بد إن يتم األخذ بنظر االعتبار  التنموية،
 (3) وهي:
 
 

 القروض قصيرة األجل القروض متوسطة األجل القروض طويلة األجل المجموع الكلي

 السنة
 لةمعام 4مبلغ 

نسبة 
 التغير %

األهمية 
 معاملة 3مبلغ  النسبية

نسبة 
التغير 

% 

األهمية 
النسبية 

%* 
 معاملة 2مبلغ 

نسبة 
التغير* 

% 

األهمية 
النسبية 

*% 
 1مبلغ 

 معاملة
 

21408861 5542 - 0.83 19988861 4283 - 0 - - - 0.14 1420000 1259 2000 

33208635 6066 20.10- 0.66 15971005 5079 - 23.38 15971005 - 10.80- 0.13 1266625 987 2001 

58364589 - 186.59 1.90 45772320 - - 0 - - 894.15 1.31 12592269 - 2002 

63640048 - 16.22 2.21 53197320 - - 0 - - 17.07- 1.09 10442728 - 2003 

76250511 20608 8.35 2.39 57643493 14575 - 9.10 6216788 1708 18.64 1.29 12390230 4325 2004 

107772605 33749 29.80- 1.68 40460466 12016 32.78 12.08 8255203 2412 376.64 6.18 59056936 19321 2005 

238832742 65903 321.17 7.08 170408866 45461 9.84 13.27 9067872 2159 0.50 6.22 59356004 18283 2006 

329772125 125545 37.01 9.71 233478321 101556 16.98 15.53 10607760 3111 44.35 8.98 85686044 20878 2007 

410111147 147861 20.18 11.67 280600863 105022 71.40 26.62 18182067 3195 29.92 11.66 111328217 39644 2008 

167284016 16702 53.66- 5.40 130022450 12715 - 0 - - 66.53- 3.90 37261566 3987 0920  

249138000 19861 55.85 8.42 202652000 13517 - 0 - - 24.75 4.87 46486000 6344 2010 

545267286 - 65.87 13.98 336148634 - - 0 - - 349.85 21.91 209118652 - 2011 

554495374 - 90.07 15.25 366666699 - - 0 - - 10.18- 19.68 187828675 - 2012 

340445924 8688 25.12- 11.42 274538458 5396 - 0 - - 64.91- 6.90 65907466 3292 2013 

230478857 7035 35.72- 7.33 176447341 3683 - 0 - - 18.01- 5.66 54031516 3352 2014 
3426470720 

 
 

457560 636.91 
99.93 

2403997097 
 323303 131 

99.98 
68300695 12585 

1551.3 
 

99.92 

954172928 
مجموعال 121672   

 

معدل النمو السنوي المركب  *

 %  0.39للقروض قصيرة األجل 

 

معدل النمو السنوي المركب *

 %  0.26للقروض طويلة األجل 

 

 

معدل النمو السنوي المركب *

 %  0.15وسطة األجل للقروض مت
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 الدفع.التوقيت الصحيح في  -1
 المدفوع.الكفاية في المقدار  -2
 المقدار.االنتظام في دفع هذا  -3

في  الكفاءة التحصيلية تكون في أحسن حاالتها عندما يكون تسديد القروض التيفيه إن  ال شكومما 
 الجهةذمة المقترضين في الموعد المحدد وبالمقدار المتفق عليه في العقد المبرم بين الجهة المقرضة و 

اد المستفيدة ويجب إن تدفع تلك القروض بصورة منتظمة أي يجب إن تتم الكفاءة التحصيلية وفق األبع
 الثالث سابقة الذكر ومن الصعب إيجاد مقياس واحد يؤدي هذا الغرض إال إن هناك عدة مؤشرات يمكن

 المقرضة.استعمالها لتقدير الكفاءة التحصيلية من قبل الجهة 
 (:4) سها تقييم الكفاءة التحصيليةالمؤشرات التي يتم على أسا

  :Collecting Rateنسبة التحصيل  -1
معينة ومحددة وهي عادة  مدةما يتم استرداده من القروض التي استحق أداؤها خالل يعبر عنها بنسبة  

  كاألتي:السنة المالية للمؤسسة المقرضة ويتم حسابها 
 

 مجموع المبالغ المحصلة خالل السثثثثثثثثثنة المالية
  100 ×ث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث= ثثثثثثنسبة التحصيل       

     مجموع المبالغ المستحقة إعادتها خالل نفس المدة 
 
ل دليل واضح على أن جهة اإلقراض تمارس دورها بشكل صحيح إن ارتفاع مؤشر نسبة التحصي 

ؤشر وتؤدي دورها بنجاح ومما يجب اإلشارة إليه انه يجب توخي الدقة عند حساب نسبة التحصيل ألنها م
ن تاريخ التسديد هو تاريخ محدد الو مهم ودليل واضح عما وصلت إليه المؤسسة ،  تم يمكن تجاوزه وي ا 

ي التالبإذ إن تجاوز التاريخ المحدد للتسديد يؤدي لتراكم المتأخرات و  ،ى أساسهحساب نسبة التحصيل عل
تراجع أداء المؤسسة المقرضة مما يؤدي لحرمان جهات كان ممكن أن تستفيد من المبالغ المستحصلة 

 تلك وا عادة استثمارها لتحسين الواقع الزراعي بإنشاء مشاريع جديدة وتطوير أخرى حاليه ، ولغرض جعل
 النسبة مؤشرا يمكن االعتماد عليه يمكن إن نصنف المبالغ حسب آجالها أو حسب أغراضها التي صرفت

 تلك العملية التصنيفية . إجراءمن اجلها وبالتالي إعطاء تصور أفضل عن تلك النسبة عبر 
 

  :تأخرةنسبة تحصيل القروض الم -2
دد كليا أو جزئيا من مجموع رصيد القروض الكلي يعبر عنها بأنها نسبة المبالغ المتأخرة لقروض لم تس 

قة زمنية محددة وعادة ما تكون سنة مالية ويمكن إيجاد تلك النسبة من خالل العال مدةالممنوح خالل 
    اآلتية:
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 مجموع المبالغ المتأخرة في نهاية المدة

 100 ×ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث= ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث نسبة تحصيل القروض المتأخرة   
 ةرصيد القروض الكلية في نهاية الثثمد

 
من سرعة تحول األرصدة  أكبرحالة إصدار القروض بسرعة  تعتبر تلك النسبة مؤشرا غير سليم في      

تنتج تلك الحالة عن ضعف التخطيط حيث يتم التوسع بمنح القروض من جهة ومن جهة  الستحقاقات،
أخرى يتم إهمال جانب المتأخرات وبالتالي تراكمها وزيادة الديون مؤدية إلى ضعف أداء المؤسسة 

 المقرضة.
 

  أخرات:للمتالتصنيف الزمني  -3
ويعنى به تصنيف المبالغ المستحقة أو المتأخر تسديدها أو تحصيلها عن موعدها إلى مجموعات  

مما و  المتأخرة،زمنية إلى مجموع المبالغ  مدةويتم حساب نسبة كل مدة أو  الزمنية،حسب مدة تأخيرها 
لكل  انه يمكن استعمالها تجدر اإلشارة إليه أن تلك النسبة تصلح فقط للقروض القصيرة األجل فقط إال

 لزمنيةاويمكن تقسيم المدد  المتأخرة،اآلجال كما يعد ذلك المؤشر مفيدًا في المقارنة بين مدد القروض 
  كاالتي:للقروض المتأخرة شهريا أو موسميا أو فصليا أو نصف سنوية أو سنوي وتحسب 

 
 مجموع المبالغ المتأخرة لنفثثثثس المدة

            100 × ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث = سنة مثال" معينة مدةتأخرة لنسبة المبالغ الم  
            

 
دت تلك حيث تتم مقارنة الكفاءة التحصيلية للسنة السابقة مع السنة التي تليها وهكذا، حيث إذا زا    

ذا قلت فهذا دل أنالنسبة فهذا دليل على   يل علىالمؤسسة المقرضة تمكنت من إعادة المبالغ الممنوحة وا 
  أدائها.لم تتمكن من إعادة أو استرجاع المبالغ الممنوحة مؤشرة على انخفاض أكيد في  المؤسسة أن
    :Repayment Indexمؤشر التحصيل  مؤشر التسديد أو -4
     معيارا حديثا لقياس الكفاءة التحصيلية أو كفاءة التسديد  Repayment Indexيعتبر مؤشر التسديد  

ب قي بوضع نفترض فيه تخلف كامل عن التسديد ويصلح هذا المؤشر لترتيفهو يقارن وضع التسديد الحقي
القروض حسب درجة كفاءتها التسديدية على أساس موحد ويمكن إيجاد هذا المؤشر من خالل المعادلة 

 : (8)الرياضية اآلتية 
                                               

 =tR 

 موع المبالغ المتأخرة المستحقة لكل الفتراتمج
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 حيث إن:  
RT ر التسديد خالل عمر القرض = مؤشT . 




n

t

A
1

والذي يمتد من سنة واحدة إلى  tالمجموع التراكمي للمبالغ المتأخرة التسديد خالل عمر القرض =   

n .من السنين وهو يمثل الوضع الحقيقي للتسديد 




n

t

A
1

max  =ل عمر القرض التراكمي للمبالغ المتأخرة التسديد خال المجموعt  والذي يمتد من سنة واحدة

 المقترض لم يسدد أي مبالغ مستحقة. أنمن السنين فيما لو افترضنا  nإلى 
تخلف كامل عن التسديد أما الواحد  القيمة صفر( حيث تعني 1-0بين ) Rtويتراوح مؤشر التسديد  

 الصحيح فيعني تسديدا كامال للقروض.
 
 القائمة:سبة المبالغ المتأخرة إلى مجمل القروض ن -5

القروض الممنوحة حيث  إجمالي إلىيتم استخدام هذا المؤشر لمعرفة نسبة ما هو متأخر من قروض 
 :كاألتييعطي بيانًا ومؤشرًا لنسب المتأخرات قياسا بالقروض الممنوحة ككل وتم حسابها 

 
 

 ة معينةالمبالثثثثثثثغ المتاخثثثرة لسثثثثثن
 100 ×ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث= نسبة المبالغ المتأخرة إلى مجمل القروض القائمة 

             
 

 والمناقشة:النتائج 
 

قراضية الكفاءة التحصيلية للقروض تعتبر مؤشرًا مهمًا الستمرارية المنشاة اال أنكما هو معروف 
ئيسا حيث تعتبر تلك الكفاءة للجهات المقرضة مقياسا ر  المستقبلية،سياستها االقراضية  أبعادوتحديد 
 (   3) اجلها.ي تحقيق الغايات التي تعمل من ونجاحها ف أدائهالمستوى 

ة الدراس مدةفي ضوء البيانات والمؤشرات الفعلية السابقة سنالحظ ما تحقق من انجازات خالل 
فمن خالل تطبيق  ال، أمكانت تلك المؤشرات مشجعة  إذاوسوف نعطي نسب للمؤشرات ومعرفة ما 

 :االتيالمؤشرات السابقة اتضح 
 

 
 
 

 نوحة للمدة كلهاإجمالي القروض المم
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  :التحصيلنسبة  -1
 .)دينار( 2014-2000الدراسة  مدةنسبة التحصيل للقروض خالل  .2جدول 

- 
 نسبة التحصيل القروض المسددة القروض 

2000 21408861 7450 0.034799 
2001 33208635 800242 2.409741 
2002 58364589 1036977 1.776723 
2003 63640048 29336 0.046097 
2004 76250511 566204 0.742558 
2005 107772605 3350395 3.108763 
2006 238832742 9043496 3.786539 
2007 329772125 14948972 4.533122 
2008 410111147 23297808 5.680852 
2009 167284016 36218469 21.65088 
2010 249138000 63798707 25.60778 
2011 545267286 69353881 12.71924 
2012 554495374 139024822 25.07231 
2013 340445924 136835578 40.19304 
2014 230478857 103584606 44.94321 
 192.3057 601896943 3426470720 المجموع

  
 12.82038 المتوسط

 15.0504 االنحراف المعياري 

  الجهاز التخطيط،زارة ، و 2014-2000 مدةالجدول من قبل الباحث اعتمادا التقارير السنوية للمصرف لل إعدادتم 
 .2016المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 

الدراسة حيث يالحظ من الجدول  مدةنسبة التحصيل للقروض الزراعية خالل  (2)يوضح الجدول    
مجموع  إلىأعاله بأن مؤشر نسبة التحصيل والذي هو مجموع المبالغ التي تم تحصيلها خالل سنة معينة 

و  2000عام  أدنى%( حدا  0.03قد تراوح بين ) مدةخالل نفس ال إعادتها المبالغ المستحقة
( وبانحراف معياري وقدره 12.82وبمتوسط حسابي سنوي وقدره ) 2014 عام أعلى%( حدا 44.94)
من خالل نسب الجدول  إذ، غير مشجع نوعا ما  بأنهعن هذا المؤشر  يعبر أنويمكن  .(15.05)

 لألعوامانخفاض  هناك 2001في عام  الزيادةسب التحصيل حيث بعد في ن نالحظ التذبذب الواضح
في دعم االحتياطي المصرفي  االمكانيةضعف على يدل وهذا  على الترتيب  2004و2003و 2002

 أن الى األعوامهذه يعزى سبب تدهور نسبة التحصيل ل أنواستمرار المصرف بالنشاط االقراضي .ويمكن 
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لم يقم  2003 عامالتي جرت في  األحداثمانات الحكومة السابقة وبعد تلك القروض كانت مأخوذة بض
وعدم توازن على  اختالللحدوث  مما ادىاستمرت تلك الحالة و الفالحين بسداد ما بذمتهم من مستحقات 

الذين كانت لديهم قدرة المقترضين  أنهو أيضا  إليه اإلشارةتجدر  ومما .المستوى التنظيمي للمصرف
ذهابهم للمصرف  أثناءقد يتعرضون له  من تسديد ما بذمتهم من مبالغ نظرا لماكانوا خائفين على السداد 

هو  2014-2005المدة  خاللالرتفاع نسبة التحصيل  الرئيس ويعود السبب ،والقيام بعملية التسديد
بذمتهم من  بالفالحين لسداد ما أدى بعد المرحلة الحرجة التي مر بها وهذا البلدالستقرار الذي شهده ا

 قيود.دون بمستحقات بكل حرية و 
 المتأخرة:نسبة تحصيل القروض  -2

 )دينار(. تسددالتي لم  أونسبة المبالغ المتأخرة  .3جدول 

سددة من المبالغ الم القروض السنوات
 نسبة المبالغ المتأخرة المتأخرات

2000 21408861 23899 0.111631 
2001 33208635 1499556 4.51556 
2002 58364589 0 0 
2003 63640048 0 0 
2004 76250511 42611998 55.88421 
2005 107772605 2092952 1.942007 
2006 238832742 1822289 0.762998 
2007 329772125 2421868 0.734407 
2008 410111147 7329033 1.787085 
2009 167284016 8146220 4.869694 
2010 249138000 14115013 5.66554 
2011 545267286 43433937 7.965623 
2012 554495374 52123790 9.400221 
2013 340445924 114004222 33.48673 
2014 230478857 78572776 34.0911 

 3426470720 المجموع
368197553 161.2168 

 10.74779 المتوسط
 16.71185 االنحراف المعياري 

  الجهاز  التخطيط،، وزارة 2014-2000الباحث اعتمادا التقارير السنوية للمصرف للمدة تم إعداد الجدول من قبل
 .2016المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
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مدة الدراسة والتي يعبر عنها  في( الذي يوضح نسبة التحصيل للقروض المتأخرة 3ويالحظ من الجدول )
ول يد القروض الكلية في نهاية المدة حيث نالحظ حصرص إلىبمجموع المبالغ المحصلة في نهاية المدة 

تلك القروض كانت ممنوحة  أن( بسبب ما ذكرناه من 0على القيمة ) 2003و2002كل من سنتي 
 اذ ، أعالهبضمانات الحكومة السابقة مما شجع على عدم تسديد تلك القروض والحصول على القيمة 

 2004 عام( %55.88بلغ ) أعلىوحدا  2003و2002 لعامي ادنىحدا تراوح هذا المؤشر بين 
تشير نسب الجدول بصورة عامة و ( 16.71( وبانحراف معياري )10.74)حوالي وبمتوسط حسابي بلغ 

 مدةهناك تذبذبا واضحا خالل  أنو انخفاض كبير في نسب تحصيل القروض المتأخرة نوعا ما  إلى
( ثم %1.94لتكون ) 2005 عامفي انخفضت  2004 عامفي حدها االقصى بلغت  فبعد انالدراسة 
لكل السنوات الالحقة ويعود السبب في  ازدادت ثم  2007و 2006في عامي اكثر وانخفضت عادت 
 .تحسن الوضع االمني الذي شجع المستحقين لسداد ما بذمتهم  إلىذلك 
 :للمتأخراتالتصنيف الزمني  -3

 )دينار(. التصنيف الزمني للمتاخرات .4جدول
 معينة مدةنسبة المبالغ المتأخرة ل المتأخراتالمبالغ المسددة من  القروض السنوات

2000 21408861 23899 0.006491 
2001 33208635 1499556 0.407269 
2002 58364589 0 0 
2003 63640048 0 0 
2004 76250511 42611998 11.57313 
2005 107772605 2092952 0.568432 
2006 238832742 1822289 0.494922 
2007 329772125 2421868 0.657763 
2008 410111147 7329033 1.990516 
2009 167284016 8146220 2.212459 
2010 249138000 14115013 3.833543 
2011 545267286 43433937 11.79637 
2012 554495374 52123790 14.15647 
2013 340445924 114004222 30.96279 
2014 230478857 78572776 21.33984 

 3426470720 المجموع
368197553 100 

 6.666667 المتوسط
 9.432594 االنحراف المعياري 

  الجهاز  التخطيط،، وزارة 2014-2000تم إعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا التقارير السنوية للمصرف للمدة
 .2016المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
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( الثثثذي يوضثثثح التصثثثنيف الزمنثثثي للمتثثثاخرات والمعبثثثر عنثثثه علثثثى انثثثه تصثثثنيف 4مثثثن الجثثثدول )ويالحثثثظ  
ويثتم حسثاب نسثبة كثل  تأخيرهثامجموعات حسب مثدة  إلىتسديدها عن موعدها  تأخرالمبالغ المستحقة او التي 

 2003و    2002 لعثامي( حدا ادنثى 0مجموع المبالغ المتأخرة حيث تراوح هذا المؤشر بين ) إلى مدة او فترة
( وبثثثثانحراف معيثثثثاري وقثثثثدره 6.66)  وبمتوسثثثثط حسثثثثابي سثثثثنوي وقثثثثدره 2013 عثثثثام أعلثثثثى( حثثثثدا %30.96و )
 كانت نسبة تلثك أنزيادة تحصيل المبالغ المتراكمة وهذا دليل جيد نوعا ما حيث بعد  ويوضح المؤشر( 9.43)

زدادت بشثثكل تثثدريجي ثثثم ا 2007و 2006و 2005 األعثثوامانخفضثثت فثثي  2004 عثثام( %11.57المبثثالغ )
 األداءعلثى تثدهور فثي مسثتوى  انخفاض المؤشر لثبعض السثنوات يثدل ، 2013عام  ( %30.96) إلىلتصل 

وهثثو  المتثثأخراتعلثثى تطثثور فثثي نسثثبة وحجثثم  أشثثارتولكثثن الزيثثادات فثثي نسثثبة المبثثالغ المتثثأخرة للفتثثرات الالحقثثة 
 المصرف أداءل المبالغ المتاخرة وبالتالي دعم زيادة تحصي إلىمشجع بعض الشئ مؤديا في حال استمراره  أمر

ولكن مع زيثادة نسثب التحصثيل للقثروض المتثاخرة نالحثظ . ومساهمته في تمويل الطلب المتزايد على القروض 
 المرونثثة الزائثثدة التثثي يبثثديها المصثثرف إلثثىقليلثثة مقارنثثة بمثثا هثثو ممنثثوح مثثن قثثروض ويعثثود السثثبب فثثي ذلثثك  أنهثثا

 ذلك.حيث يقوم اغلب المزارعين بتقديم طلبات تأجيل التسديد ويقوم المصرف بقبول تجاه القروض المتأخرة 
 القائمة:نسبة المبالغ المتأخرة لمجمل القروض  -4

 )دينار(. نسبة المبالغ المتأخرة لمجمل القروض القائمة .5جدول 

المبالغ المسددة من  القروض السنوات
 المتأخرات

نسبة المبالغ المتأخرة 
 ض القائمةلمجمل القرو 

2000 21408861 23899 0.000697 
2001 33208635 1499556 0.043764 
2002 58364589 0 0 
2003 63640048 0 0 
2004 76250511 42611998 1.243612 
2005 107772605 2092952 0.061082 
2006 238832742 1822289 0.053183 
2007 329772125 2421868 0.070681 
2008 410111147 7329033 0.213895 
2009 167284016 8146220 0.237744 
2010 249138000 14115013 0.41194 
2011 545267286 43433937 1.2676 
2012 554495374 52123790 1.521209 
2013 340445924 114004222 3.327162 
2014 230478857 78572776 2.293111 

 3426470720 المجموع
368197553 10.74568 

 0.716379 المتوسط
 1.013596 االنحراف المعياري 

  الجهاز  التخطيط،، وزارة 2014-2000تم إعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا التقارير السنوية للمصرف للمدة
 .2016المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 



 

 

308 

 

ة لمجمل القروض القائمة والمعبر عنها نسبة المبالغ المتأخر  إلى( الذي يشير 5ويالحظ من الجدول )   
ن ؤشر بيحيث تراوح هذا الم مدةمجمل القروض القائمة في تلك ال إلىبنسبة المبالغ المتأخرة لسنة معينة 

( %3.32وبلغ حوالي ) 2013عام  أعلىحدا ( و 0)اذ كانت قيمته  2003و 2002 لعامي أدنىحدا 
من خالل النسب الواردة حيث نالحظ و  (.1.01ياري )( وبانحراف مع0.71وبمتوسط حسابي سنوي قدره )

 إلىانخفضت لتصل  2004 عام( %1.24كانت ) أنتلك النسب حيث بعد لالتذبذب  أعالهفي الجدول 
 فيما بعدولكن االرتفاع  مدةالمصرف لتلك ال أداءتدهور في المؤشرا على وهذا  2010 عام%(  0.41)

زيادة  توضح  الترتيبعلى  2014و  2013 لعامي%( 2.29و  %3.32والتي بلغت ) وبنسب متزايدة
مشجع بطبيعة الحال حيث نالحظ زيادة نسب تسديد  أمرتلك النسب مع ازدياد القروض القائمة وهو 

ن نوح ممع زيادة القروض وبشكل طردي ولكن مع تلك الزيادة اال انها قليلة مقارنة بما هو مم المتأخرات
النسبة لما ذكرناه من مرونة زائدة من قبل المصرف وكذلك عدم قروض ويعود السبب في انخفاض 

 واضحة المعالم لتحصيل ما بذمة المستحقين من مبالغ. إستراتيجيةاعتماد 
 :المتأخراتنسب  إلىنسب التحصيل العامة لسنة مالية معينة  -5

 )دينار(. نسب المتاخرات إلىنسب التحصيل العامة للقروض  .6جدول 
 نسبة المتاخرات نسب التحصيل ضالقرو  السنوات
2000 21408861 0.034799 0.111631 
2001 33208635 2.409741 4.51556 
2002 58364589 1.776723 0 
2003 63640048 0.046097 0 
2004 76250511 0.742558 55.88421 
2005 107772605 3.108763 1.942007 
2006 238832742 3.786539 0.762998 
2007 329772125 4.533122 0.734407 
2008 410111147 5.680852 1.787085 
2009 167284016 21.65088 4.869694 
2010 249138000 25.60778 5.66554 
2011 545267286 12.71924 7.965623 
2012 554495374 25.07231 9.400221 
2013 340445924 40.19304 33.48673 
2014 230478857 44.94321 34.0911 
 161.2168 192.3057 3426470720 المجموع
 10.74779 12.82038 المتوسط 
 16.71185 15.0504 االنحراف المعياري  

   التخطثثثيط،، وزارة 2014-2000تثثثم إعثثثداد الجثثثدول مثثثن قبثثثل الباحثثثث اعتمثثثادا التقثثثارير السثثثنوية للمصثثثرف للمثثثدة 
 .2016الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
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 وبلغت المتأخرات( مقارنة نسب التحصيل العامة لسنة مالية معينة مع نسب 6بين الجدول )ي  
قيمة  أدنىبينما كانت على الترتيب ،  2003و 2002 ( لعامي 0) حواليالمتأخرات قيمة لنسب  أدنى

حوالي قيمة للمتاخرات  أعلىكانت  وايضا   2000 عام%(  0.03)حوالي لنسب التحصيل 
ومن  2014 عام( %44.94)حوالي قيمة لنسب التحصيل  أعلىبينما كانت ،  2004 معا%( 55.88)

وجيد  التفوق الملحوظ لنسب التحصيل على نسب المتاخرات وهو امر مشجعايضا خالل الجدول نالحظ 
دعم الموقف المالي للمصرف والمساهمة في استمراره ودعمه للمشاريع  إلىمؤديا في حال استمراره 

 .التنموية 
  :Repayment Indexمؤشر التسديد  -6

 )دينار(. 2014-2000 مدةمؤشر التسديد للقروض خالل ال .7جدول 

المجموع السنوي  السنوات
 للقروض

القروض 
 المسددة

القروض المتأخرة عن 
 التسديد

مؤشر 
 التحصيالت

2000 21408861 23899 21384962 0.001116 
2001 33208635 1499556 31709079 0.045156 
2002 58364589 0 58364589 0 
2003 63640048 0 63640048 0 
2004 76250511 42611998 33638513 0.558842 
2005 107772605 2092952 105679653 0.01942 
2006 238832742 1822289 237010453 0.00763 
2007 329772125 2421868 327350257 0.007344 
2008 410111147 7329033 402782114 0.017871 
2009 167284016 8146220 159137796 0.048697 
2010 249138000 14115013 235022987 0.056655 
2011 545267286 43433937 501833349 0.079656 
2012 554495374 52123790 502371584 0.094002 
2013 340445924 114004222 226441702 0.334867 
2014 230478857 78572776 151906081 0.340911 
 1.612167 3058273167 368197553 3426470720 المجموع

  الجهاز  التخطيط،، وزارة 2014-2000تم إعداد الجدول من قبل الباحث اعتمادا التقارير السنوية للمصرف للمدة
 .2016المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
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مؤشرات التحصيل السنوية حيث نالحظ أن أدنى قيمة لمؤشر  الذي يبين (7) ويالحظ من الجدول   
هناك و  2004 عام( في 0.55أما أعلى نسبة فبلغت ) 2003و 2002 عامي( في 0التحصيل بلغ )

التحسن النسبي في االوضاع االمنية  إلىيعود السبب في ذلك و  2014و 2013زيادة ايضا لالعوام 
ة ة التسديدية للقروض وبالتالي ارتفاع النسبة ومن مالحظتحسن الكفاء إلىادى بطبيعة الحال الذي 

عليه  ينعكس بالتالي على اداء المصرف مؤثراوهذا النسب الواردة في الجدول أعاله نالحظ إنها منخفضة 
قيمة مؤشر التحصيالت  أنحيث وكما نعلم  ،وعلى قيمة القروض التي سيقوم بمنحها في المستقبل 

ن الصفر دل ذلك على انخفاض مؤشر التحصيل اما مكلما يقترب المؤشر  ( حيث1-0تتراوح ما بين )
 .اذا حصل العكس أي اذا اقترب من الواحد دل ذلك على ارتفاع مؤشر التحصيل 

 
 االستنتاجات

كبير في  إثرالقروض الممنوحة بضمانات الحكومة السابقة متدهور و ال األمنيكان للوضع  -1
فكان لتحسن  2014 عامفي  أما 2000 عام( % 0.03انخفاض نسبة التحصيل الذي بلغ )

 (.%44.94الدور الكبير في تحسن النسبة حيث بلغت ) األمنيالوضع 
حيث  متأخرةالمتدهور عدم تشجيع المزارعين لتسديد ما بذمتهم من قروض  األمنيسبب الوضع  -2

 اغلب القروض كانت بضمانات الحكومة أن كما 2003و 2002 عامي ( لكل من0بلغت )
 تلك النسبة والحيلولة دون زيادتها. انخفاض إلى أدىالسابقة كل ذلك 

انخفاض نسبة الكبير في  األثركان للمرونة الزائدة التي يبديها المصرف تجاه المقترضين  -3
 المتأخرات.تحصيل 

واضحة  إستراتيجيةالمصرف وعدم اعتماد  إلىالتي قدمها المزارعون  التأجيلكان لطلبات  -4
لغ هذا ما وضحه مؤشر نسبة المبا المتأخراتمة المستحقين الدور الكبير لتراكم لتحصيل ما بذ

 (.%3.32بواقع ) 2013 عامالمتاخرة لمجمل القروض القائمة حيث تفوقت 
 الوضع اللكون اغلب المزارعين ومع تحسن  المتأخراتتحصيل القروض على نسب  تفوق نسب -5

 تالمتأخرامما سبب انخفاض نسب  تأخيرهالة دون ما بذمتهم من مبالغ، والحيلو  إلبقاءيميلون 
 التحصيل.مقارنة بنسب 

مؤشر نسبة  أثبتهالمتحسن اغلب المقترضين على السداد هذا ما  أالمنيعكس الوضع  -6
 . 2004بعد عام  2014 عامفي ( 0.34نسب )أعلى التحصيالت حيث بلغت 

 التوصيات
تالي لظروف الحالية لدعم موقفه المالي وبالضرورة قيام المصرف بتطوير أدائه بما يتماشى مع ا -1

االستمرار في السوق المصرفية وبكل قوة ومواكبة المصرف للتطورات المستجدة في العالم 
 المستخدمة.المصرفي سواء في األداء أم في األدوات المالية 
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لكل العمليات  سيورئوكما تم استنتاجه عنصر محدد  ألنه أالمني،ضرورة تحسين الوضع  -2
 الزراعية.تنموية الزراعية وغير ال

تدعيم لنسب تحصيل القروض المختلفة ل واالنتباه الشديدالتقييم المستمر والدوري ألداء المصرف  -3
 للمصرف.المركز المالي 

 وأساسيةكونها تساهم في بناء بنية تحتية ضرورية  األجلعلى دعم القروض المتوسطة  التأكيد -4
 بها.لتنمية الزراعة واالرتقاء 

 تعريفيةالندوات ال أقامهالتسديد عن طريق  وتعريفه بأهميةلتشديد على المزارع لتسديد ما بذمته ا -5
 بذلك.

ا يادتهز ضرورة تقليل المرونة التي يبديها المصرف تجاه القروض المتأخرة التسديد للحيلولة دون  -6
 مستقبال.

ربحيته هذا من ضرورة تقديم جدوى اقتصادية لكل مشروع ممول من قبل المصرف لضمان أ -7
ومن جهة أخرى لضمان تسديد القرض في وقته المحدد وتشجيع المقترضين على التسديد  جهة،

في الموعد المحدد أو قبله  وا عطاء المسددمن خالل تقديم محفزات مثل تخفيض سعر الفائدة 
 مستقبال.األفضلية في إعطاء قروض 
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