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بسم هللا الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسيادة المحترمين
السيدات والسادة الضيوف الكرام
ضيييييييالعزاء أخي أ .عبد ي ألرحمن ألحمال ي رئالس مجلس صيييييييا ع ألاب أل ر د عم ءلد محءزظ
أل اك ألمرك ي أألر اد ععالضء ً م ءلد رئالس سلطة ألاب ألفلسطالاالة عكذلك ممثلد أتحء ألمصءرف أل ر الة
عأل اك أل علد عألماظمءت ألمشيييييييءركة م اء عأل ثءت أل لعمءسيييييييالة عألب رأ .عألمبتصيييييييالن عأألكء المالالن
عأإليالمالالن عرأ طة ألم صءرف ألبء صة ممثلة رئال سهء ععي ضءئهء عكذلك رؤ سء .مجءلس إ أرة ألم صءرف
عألم رأ .ألتافالذالالن عكل ألضالعف أألي أ.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أسعدتم صباحا ً ومرحبا ً بكم في بغداد
ت أماء ً مع ألذكرى أألعلى إلاتصيييءرأت شييي اء يلى تاظال أي أإلرهء د الا ب مؤتمر أل اك ألمرك ي
أل رأقد حضعرك عمشءركتك زد مرحلة مهمة التطلع زالهء ل اء عش اء إلى تامالة شءملة عمست أمة
ألسيييال أت عألسيييء ة ألحضيييعر العأصيييل أل اك ألمرك ي أل رأقد مسيييالرتق عتءرالبق أل رال م أ ً تلك
ألمسالرة ءاجء أت عتطعرأت كثالرة تمثل تحعخت تءرالبالة زد سالءسءتق ععاظمتق ع اء.ه ألمؤسسد زفد إطءر
ألسيييالءسييية ألاب الة العأصيييل اجءحءتق زد أسيييته أف أخسيييتبرأر ألاب ي من بالل قعة عأسيييتبرأر أل ملة ألعطاالة
عألسيييالطرة يلى ألتضيييب زد ع اى مسيييتعالءتق عأخحتفءظ مسيييتعى يءل من أخحتالءطالءت أألجا الة عمن جهة
عبرى العأصل أسته أف ألامع أخقتصء ي إلى جءاب ه زق زد أخستبرأر ألاب ي
هذأ أختجءه ألذي عاء ق زد يء  2015المثل أاتبءلة رأئ ة زد ألسييالءسيية ألاب الة زد أل رأ ععيت ر ذلك
مال ة تاءزسيالة لل اك ألمرك ي أل رأقد يلى مسيتعى أل اعك ألمرك الة زد ألشير أخعسيط عشيمءل أزرالبالء عزبء ً
للتصاالف ألجغرأزد لل اك أل علد
لب عأك ت هذه ألسييييالءسيييية تعجهءت ألسييييالءسيييية ألاب الة ألح الثة عحسييييمت بالءرهء ءتجءه هذأ ألتعجق عألتد
تجءع ت زالق من مفهع يرض ألاب إلى مفهع سيييالعلة ألسيييع من عجل تحفال ألبطءي ألحبالبد عتجسييي هذأ
ألتحعل زد ألسيييييييالءسييييييية ألاب الة من بالل م ء رأت ع رأمج عبطط مت ة عماهء أطال م ء رأت أخقرأض
ألصييياءيد عأل رأيد عأل بءري عأإلسيييكءاد م ل  5ترلالعن الاءر عم ء رة تمعالل ألمشيييءرالع ألصيييغالرة م ل
ترلالعن عاصف من بالل ألمصءرف ألبءصة عأل ءمة عهد عك ر م ء رة إقرأض زد تءرالخ أل رأ
ععالض يء ً تجس ي ت هذه ألسييالءسيية من بالل سييالءسيية ألتالسييالر ألكمد عي ضييخ ألسييالعلة إلى ألسييع من بالل
شرأ .حعأخت ألب الاة خمتصءص ألص مة ألمءلالة ألتد ت رض لهء أل رأ زد ألساعأت أألبالرة عألتد كء ت

عن ت صيييف اعضيييءيق ألمءلالة ععالضيييء ً من بالل مشيييرعي ألبرعض ألمجم ة عع ألمشيييتركة ألتد ا مل يلالهء
حءلالء ً ءلتاسال مع ألمصءرف لتمعالل مشءرالع سترأتالجالة مهمة استا زد تلك ألسالءسة ألج ال ة إلى زه يمال
لضييييرعرة شييييحن ألبعة أخقتصييييء الة من عجل تعسييييالع عتاعالع ألبءي ة أإلاتءجالة عمن زه يمال لمبءطر الئة
أخقتصء عألمءلالة أل ءمة ألتد بالت رهالاة لمعر عأح تكتافق مبءطر ألتبل ءت ألحء ة
من ألضرعري هاء عن اشالر إلى عن تجر ة ألتمعالل ألتد قء هء أل اك ألمرك ي أل رأقد ق عشرت عضعح
إلى عن تعزر ألتمعالل عح ه لالس كءزالء ً إلاجء مء اصييي عأ إلالق عخ من تسيييلالط ألضيييع .عأإلهتمء عأل رأسييية
حعل هذه ألتجر ة حالث تؤشييير إلى ضيييرعرة إتبءذ أجرأ.أت عتصيييحالحءت هالكلالة سيييرال ة لبل الئة قء رة
يلى تعظالف أألمعأل عأسييتثمءرهء الئة مسييتبرة سييالءسييالء ً ععماالء ً عإ أرالء ً عقءاعاالء ً عتاسييال ز ءل الن ألسييالءسييءت
أل ءمة عإرأ ة حبالبالة لتف الل ألبطءي ألبءص عحمءالتق عحمءالة ألماتج ألعطاد
إن تجرالة ألتمعالل ألتد ت اءهء أل اك ألمرك ي أل رأقد ت كس لاء عضييييعح عن يملالة ألتامالة أخقتصييييء الة
هد ماظعمة متكءملة الشيييكل ألتمعالل عح أركءاهء لذلك خ من تعزالر مبعمءت عشيييرعط ألتامالة أألبرى من
بالل اظء مؤسيييسيييءتد ز ءل عكفع .عمن ماظعمة متاءسيييبة إلتبءذ ألبرأرأت عرسييي ألبطط عمن ماظعمة
تشييرال الة تسييتا إلى الئة سييالءسييالة مسييتبرة تتعح زد رؤالتهء عععلعالءتهء مء العزر إطءرأ ً ماتجء ً سييلالمء ً للبعأاالن
عألتشرال ءت
كمء احتءج إلى أجرأ.أت ز ءلة ل سييييط سييييلطة ألبءاعن تجءه ظءهرة ألت ثر زد تسيييي ال ألبرعض ألتد ءتت
ظءهرة مبلبة تؤ ي إلى أاتفء .ألمصييءرف عي أسييتجء تهء السيير لماق ألبرعض عألتسييهالالت عاشييالر هاء إلى
عجع عكثر من ( )6ترلالعن الاءر من ألبرعض ألمت ثرة من عصل ( )37ترلالعن الاءر هد مجمعي ألبرعض
ألمماعحة ع ءلتءلد الؤ ي ذلك إلى أقتطءي ألمصءرف م لغء ً ق ره ( )2,5ترلالعن الاءر من عر ءحهء عمسءهمالهء
كمبصصءت للتحعط من بسءئر أل العن ألمت ثرة عهع مء الشكل ( )16%من رؤعس عمعأل ألمصءرف ممء
التطلب أجرأ.أت قءاعاالة زءيلة عصيييييءرمة من حالث سيييييرية أل ت زد ألبضيييييءالء عتافالذ يبع ألرهن عتسيييييالالل
ألضمءاءت أل بءرالة من عجل م ءلجة هذه ألظءهرة عتشجالع ألمصءرف لتب ال أخئتمءاءت ألاب الة عألت ه الة
هذه أل رعس ألمستا طة من تجر ة ألتمعالل ألتد قء هء أل اك ألمرك ي اامل عن تابذ ألطرال إلى أل رأسة
عأل حث عألفحص لا ءلج ألجعأاب أألبرى لكد تكتمل يملالة ألتامالة كل أركءاهء بءصييييييية عاحن ألالع يلى
عيتءب حكعمة ج ال ة ع رلمءن ج ال اامل عن الكعن ذلك ماطلبء ً ل اء .أألطر ألسيييييلالمة عأألطر ألتد تسيييييتا إلى
زلسييفة أل علة زد إطءر اء .أقتصييء قءئ يلى امعذج عأضييق عالسييتا إلى قطءي أقتصييء ي بءص قعي الحظى
ءهتمء ألجمالع تشرال الء ً عتاظالمالء ً عحمءئالء ً عكءزة ألجعأاب ألتد ترت ط هذأ أألمر
عع تب ال ألشييكر عأخمتاءن لحضييعرك عمشييءركتك علكل ألذالن سييءهمعأ عيملعأ يلى ي
زد ألبتء
ععقءمة هذأ ألمؤتمر من أبل عبءرج أل اك ألمرك ي علكل ألكء ر أإليالمد ألذي الابل عالتء ع مجرالءت هذأ
ألمؤتمر ألذي اتطلع جمال ء ً عن الكعن مؤتمرأ ً اعيالء ً شءكرالن ألمسءهمالن زد إغاء.ه ءل حعث عألماءقشءت
كمء عع عن عتب ءلشييكر عأخمتاءن لسييالء ة رئالس مجلس ألاعأب إلهتمءمق ءلحضييعر ألشييبصييد عم ءلد
ألسييء ة عيضييء .مجلس ألاعأب خ سييالمء من أللجاة ألمءلالة زد مجلس ألاعأب ألذالن الشييءركعااء زمرح ء ً عسييهالً
ه عاشكر له هذأ ألحضعر
أُكرر شكري وامتناني للجميع  ....وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

Coinciding with the first anniversary of our people’s victories over the terrorist
organization Da’ash, the central Bank of Iraq conference is convened with your
presence and participation at an important stage in which our country and our people
look forward to inclusive and sustainable development.
The Central Bank of Iraq continues its March and long history enhanced by a lot
of achievements and developments that represent historical transformations in its
policies, systems and institutional structure. Within the framework of the monetary
policy, the Central Bank continues its successes in targeting monetary stability
through the strength and stability of the national currency and control inflation at its
lowest levels, maintain high level of foreign reserves, on the other hand, the central
bank continues to target economic growth along with its goal of monetary stability.
This trend, which we started in 2015, represent a leading transition in the monetary
policy in Iraq and is considered a competitive advantage for the central bank of Iraq
on the level of central banks in Middle East and North Africa according to the
Geographical Classification of the World Bank .
This policy has followed the trends of the modern monetary policy and settled
its option towards this direction, exceeding the concept of money supply to the
concept of market liquidity in order to stimulate real sector, this transmission is
embodied in the monetary policy through programs , initiatives, and several plans,
of which was launching initiatives for lending state – owned banks (Industrial
,Agricultural Housing and Real Estate banks) at an amount of 5 trillion Iraqi dinar
,also the initiative of microfinancing at an amount of 1trillion and a half through
public and private banks ;this is considered the largest lending initiative in Iraq's
history.
This policy was also embodied through the quantitative facilitation, that is; inject
liquidity to the market through buying treasury bills to absorb the financial shock
that Iraq suffered in latest years, which almost tore its financial conditions ,also
through the project of syndicated loans, on which we are working currently in
coordination with banks to finance important strategic projects, based in that new
policy, on deep understanding of the need to charge economic strength for
expansion and productive base diversification and deep understanding of the risks
of economic environment and public finance which remained dependent on one
resource surrounded by severe fluctuation risks.
It is necessary here to refer to the experience of financing led by the central bank
of Iraq which has clearly indicated that the availability of funding is not enough to
achieve what we hope for, also attention must be paid to this experience where it
points to the need to take fast actions and structural adjustments to create an
environment capable of investing money also stable and secure environment
politically administratively and legally with an effective coordination between

public policies and true will to activate and protect the private sector and the national
product.
The funding experience adopted by the central bank of Iraq clearly reflect to us
that the process of economic development is an integrated system in which funding
constitutes to be one of its pillars ,therefore other development conditions and
components should be provided through an efficient and active institutional system,
a coordinated system for decision- making and planning in addition to a legislative
system based on stable policy united in its vision and priorities , in a manner that
provides a productive sound framework for laws and legislations.
We need effective actions to enforce the Law against the default phenomena, which
became an alarming phenomena leading to the absence of banks and lack of smooth
response towards granting loans and facilities; here we refer to the existence of more
than 6 trillion IQD out of 37 trillion non-performing loans, this is the total of granted
loans, so banks deducted an amount of 2.5 trillion IQD of their profits and
shareholders as provisions for hedging against non- performing loans which
accounted for 16% of banks’ capital, this required effective and strict legal
procedures in terms of the speed in resolving cases and executing foreclosure
contracts and liquidate real estate guarantees in order to treat this phenomena and
encourage banks to provide cash and pledged credits.
We hope that the lessons learned from the funding experience led by the central
bank will take its way to study, research and examination in order to address the
other aspects to complete the development process with all its pillars, especially we
are today on the threshold of a new government and parliament , we hope that this
can be a starting point to build sound frameworks based on the philosophy of the
state in the context of building an economy based on a clear model and based on
strong private economic sector Which enjoys legislative, regulatory, and
protectionist attention with other aspects related to this issue.
I would like to extend my thanks and appreciation to the chairman of the sovereignty
of the council of representatives for attendance and participation for his interest in
personal presence and the excellences especially from the financial committee at the
parliament who are participating, so welcome and thank you for this attendance .
I again extend my sincere thanks and gratitude.

في إطار مساعيه الهادفة لتطوير القطاع المالي والمصرفي في البالد ،عقد البنك المركزي العراقي مؤتمره
السنوي الرابع تحت شعار (الدور التنموي للبنك المركزي العراقي :المعطيات واالتجاهات) بحضور
شخصيات اقتصادية ومصرفية بارزة من داخل العراق وخارجه.
استهل المؤتمر فعالياته بكلمة محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن اسماعيل ،ثم تاله ممثل
رئيس مجلس الوزراء ومستشاره المالي د .مظهر محمد صالح الذي أكد في كلمته بأن هذا المؤتمر يأتي
متصديا ً لدور البنك المركزي العراقي االنمائي وتوفير الظروف النقدية والمالية المناسبة التي يضطلع فيها
بأداء دوره في تشييد دعائم النهضة في بلدنا العظيم العراق ،فثمة إتجاهين أساسيين على األقل إنطلق البنك
المركزي العراقي بموجبهما نحو االقتصاد المالي والحقيقي في وقت أصبحت البالد بأمس الحاجة إليهما في
دعم ركائز اإلعمار واإلزدهار.
اإلتجاه األول :ويشتمل على تعزيز مسارات الشمول المالي وما يقتضيه من دور للسلطة النقدية في تطوير
األداء المؤسساتي الذي يسهم في إيصال الخدمات المالية والمصرفية ألضعف الشرائح اإلجتماعية والتصدي
في الوقت نفسه لمظاهر الفقر ودعم نمو النشاطات االقتصادية واإلجتماعية بشكل أكثر عدالة ،إذ أن توفير
الحساب المصرفي للمعامالت وألبعد الشرائح المجتمعية ضعفا ً هو نقطة اإلرتكاز الحقيقية التي تستهدفها
السياسة النقدية لبلوغ غايات التمويل المالزمة لنشاطات التنمية المستدامة ،وال سيما العمل على إزالة تعثرات
التمويل المصرفي والحد من إرتفاع تكاليفه ورفع مستويات الحوكمة المؤسساتية المالية ،مدركين في الوقت
نفسه أن األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي إعتمدتها المنظمة الدولية حاليا ً قد إستندت في ركنها
السابع على تأكيد أهمية إشاعة تبني أهمية الشمول المالي من بين تلك األهداف االنمائية الكبرى ،ويسعدنا أن
يكون العراق بشخص البنك المركزي العراقي هو من بين البلدان المنضوية في العهد الدولي للشمول المالي.
أما اإلتجاه الثاني :فيتمثل بأهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في تقديم برنامجه التمويلي االستثنائي
لدعم النشاط الحقيقي والتصدي إلى مظاهر الركود االقتصادي في بالدنا وهي مبادرة ( )6ترليونات دينار
عد وما زال تجسيدا ً للتجربة
التي نوه عنها معالي المحافظ ،إذ أُطلق هذا البرنامج منذ العام  2015والذي ُ
الفريدة في تدخل البنك المركزي العراقي في استقرار وتنمية القطاع الحقيقي وتحريك أساليب النشاط
االقتصادي وفي ظروف صعبة مرت بها بالدنا التي تمثلت بإنخفاض مداخيلها المالية وهي تحارب في الوقت
نفسه قوى اإلرهاب الداعشي واالنتصار على اإلرهاب الدولي الذي نحتفل اليوم بذكرى تحرير بلدات العراق
ومدنه من براثن تلك القوى اإلرهابية المجرمة.

ختاما ً  ...نلتمس من مؤتمر البنك المركزي العراقي الرابع بمعطياته وإتجاهاته نتائج انمائية عملية ترسي
مباديء عمل جديدة لعراق مزدهر ومتقدم وهذا ما نتطلع إليه جميعاً ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
من جانبه  ...أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د .عبد الرحمن الحميدي في كلمته التي
ألقاها على مسامع الحاضرين في المؤتمر على أن الشمول المالي يزيد من فرص التنافس بين المؤسسات
المالية ،من خالل العمل على تنويع منتجاتها واإلهتمام بجودتها لجذب أكبر عدد من الزبائن ،مشيرا ً إلى التأثير
الفاعل الذي يحدثه الشمول المالي على الجوانب اإلجتماعية من حيث التركيز على إيصال الخدمات والمنتجات
المالية والمصرفية المناسبة لمحدودي الدخل وباقي فئات المجتمع األخرى ،وكذلك ضمان دمج المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في القطاع المالي الرسمي عبر ضخ التمويل المالئم والكافي لتمشية
أعمالها ودعم برامجها وخططها التطويرية والتنموية.
وثمن الحميدي في هذا الجانب تجربة وجهود البنك المركزي العراقي في تعزيز برامج الشمول المالي
والتي أسهمت في تحسن نسبة وصول البالغين للخدمات المالية والمصرفية من  %11عام  2014إلى نحو
 %23عام .2017
بدوره  ...أشاد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة السيد وديع الحنظل والذي كان آخر المتحدثين
في افتتاح جلسات المؤتمر ،في كلمته بالنجاحات التي حققها البنك المركزي العراقي وكذلك إنجازات الرابطة
خالل السنوات القليلة الماضية ،مؤكدا ً على أهمية تنمية القدرات والطاقات البشرية عبر برامج التدريب
المتطورة والفاعلة ،بهدف خلق قيادات رصينة وكفوءة للقطاع المالي والمصرفي لديها القدرة واإلمكانية على
تبني مناهج ريادية وأساليب سليمة وصحيحة لتطوير األعمال ومواجهة التحديات بما يحقق أهداف التنمية
المستدامة المنشودة في البالد.

سياسات البنوك المركزية في مواجهة صدمة اسعار النفط ( :)2014العراق والجزائر
حالتان دراسيتان
د .مازن صباح أحمد

مدير عام دائرة االستثمارات  /البنك المركزه العراقي

أحــمــد سليــــم رحيـــم

دائرة االستثمارات /البنك المركزه العراقي

حرين عطوان مهــوس

دائرة االستثمارات /البنك المركزه العراقي

حرين حرب هللا علوان

دائرة االستثمارات /البنك المركزه العراقي

عــــباس كريــــم صدام

دائرة االستثمارات /البنك المركزه العراقي

المقدمة

يمثل المورد النفطي العصب الرئيس في معظم االقتصادات الغنية به ،إذ تعتمد هذه الدول في تقدير

ايراداتها وتنفيذ انفاقها الجاري واالستثماري على االيرادات المتأتية من تصدير هذا المورد ،وأية تقلبات في
أسعار النفط عالميًا تلقي بآثارها على تلك االقتصادات ،فكلما انخفضت أسعار النفط بصورة كبيرة ادى ذلك إلى
تراجع في مقدرة تلك الدول على تنفيذ خططها وسياستها ،سواء على مستوى السياسة المالية (إنفاق حكومي)
أو على مستوى السياسة النقدية (المحافظة على المستوى العام لألسعار).
وتتباين السياسات النقدية التي تتبعها السلطات النقدية في كل دولة بحسب الظروف والمقومات التي تحكم
إدارة االقتصاد في تلك الدول ،ففي العراق تعتمد السلطة النقدية نظام سعر الصرف الثابت ،إذ إن سعر صرف
الدينار العراقي مربوط بعملة الدوالر األمريكي ،باعتبار أن أغلب ايرادات الدولة هي بعملة الدوالر األمريكي،
فيما تقوم الجزائر بربط الدينار الجزائري بسلة تتكون من عملتي الدوالر واليورو ،إذ تمثل اغلب ايرادات
الجزائر عملة الدوالر ،فيما أن أكبر شريك تجاري للجزائر هي فرنسا والتي تعتمد اليورو كعملة محلية.
وتتركز مشكلة البحث في " تعاني بعض الدول النفطية من انفتاح اقتصاداتها بشكل كبير ومن اختالالت أكبر
في موازين مدفوعاتها مما يجعلها أكثر عرضةةةةةةة لتقلبات أسةةةةةةعار النفط العالمية ،مما يحد من قدرة البنوك
المركزية في التدخل وتحقيق االسةةتقرار الرةةعره الد الدول" .في ضوووء فرضووية بحث تتمحور حول " إن
الرلطة النقدية في الدول النفطية تعاطت بشكل إيجابي في تقليل أثر األزمات الرعرية للنفط".
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 .1أزمة أسعار النفط في ( 2014األسباب والتطورات)
تعرضت أسعار النفط الخام لتراجع كبير في منتصف  ،2014لتنهي مرحلة استقرار سعري استمر
أربع سنوات بعد تعافي االسواق النفطية من تبعات االزمة المالية في  ،2008ويُعد ثالث أكبر انخفاض خالل
الثالثين سنة الماضية منذ بدء تداول النفط الخام في البورصات العالمية في  ،1984ساهمت به عوامل عدة
اههما عدم تطابق توقعات العرض والطلب ،التغيير في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط –  ،OPECفضال
عن ارتفاع الدوالر ،وقد حملت ازمة انخفاض أسعار النفط الخام آثار كبيرة القت بظاللها على اقتصادات الدول
المصدرة لهُ ،اذ شهدت تلك الدول مرحلة ركود حاد ،كنتيجة متوقعة ألي اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر دخل
احادي ،وقد واجهت البنوك المركزية تحديات كبيرة لمواجهة تلك االزمة الحادة ،فلم يعد الحفاظ على استقرار
سعري هدفا ً سهالً في ظل انهيار عوائد مصدر التمويل الرئيس ،وستركز الدراسة في المبحث األول على
عرض األسباب الرئيسة النخفاض أسعار النفط في  ،2014واهم النتائج المترتبة على تلك االزمة.
 .1.1أسباب انخفاض أسعار النفط الخام في .2014
 .1.1.1التطورات في الروق النفطية
شهدت أسواق النفط العالمية تطورات كبيرة خالل السنوات الماضية تزامنا ً مع ارتفاع األسعار الكبير منذ
بداية االلفية الثانية ،اذ ش ّجع نمو االسعار ظهور مصادر غير تقليدية (النفط الصخري وأنواع أخرى) إلنتاج
تطور التكنلوجيا الالزمة إلنتاج النفط غير
النفط في الواليات المتحدة وكندا ،ودخولها الى السوق ،فضال عن َ
التقليدية الذي ساعد على تخفيض كلف اإلنتاج مما جعل انتاجها اقتصادياً ،وقد ساهم ذلك بتحويل الواليات
المتحدة من مستور ٍد صافٍ الى منتج فاعل في السوق النفطية ،اذ ارتفع إنتاجها خالل عام  2014بمقدار 1.2
مليون برميل
في اليوم ،ليرتفع اجمالي اإلنتاج إلى  8.7مليون برميل يومياً ،ومع تزايد إنتاج االخير اخذت حصة منظمة
أوبك من المعروض النفطي العالمي بالتراجع بشكل تدريجي ،ولوقف المزيد من الخسائر في حصص السوق،
قررت المنظمة خالل اجتماعها الشهير في تشرين الثاني  " ،2014أن تحافظ على مستوى اإلنتاج البالغ 30
مليون برميل ال ُمحدد في كانون االول  "2011والذي يعني ان المنظمة ستتخلى عن استهدافها للسعر ،بل ستتجه
الستهداف كمية اإلنتاج للحفاظ على حصتها في السوق العالمية مراهنةً بذلك على التكلفة الحدية لمنتجي النفط
غير التقليديين والتأثير على اإلنتاج اإلضافي وازاحتهم خارج السوق (European Central Bank,
).2015, p.16
 .1.1.2اتجااات العرض والطلب على النفط الخام
توصف ازمة انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف  2014على انها صدمة عرض استثنائية اذ نتجت
بدرج ٍة أساس عن عدم تطابق المعروض النفطي العالمي مع توقعات الطلب على النفط الخام ،فعلى الرغم من
ارتفاع انتاج الواليات المتحدة النفطي ،ظلت مصادر العرض األخرى مرتفعة ،وبقي اإلنتاج العالمي أعلى مما
كان متوقعًا في عام  ،2014اذ ارتفعت صادرات العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك -الى أعلى مستوى لها منذ
في عام  ،1980بمتوسط  2.9مليون برميل في اليوم ،وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا التي
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تُعد أكبر مصدر خارج منظمة أوبك ،اال ان نتاجها ظل مرتفعا ً ايضاً ،وانخفضت حصة أوبك وأفريقيا في
اإلنتاج العالمي بشكل طفيف ،فيما ارتفعت حصة الواليات المتحدة بشكل كبير من  ٪9.5في عام  2008إلى
 ٪15.3في  ،)Troy Davig, 2015: p. 6) ،2014ويظهر الشكل  -1-مستوى المعروض النفطي لدول

منظمة أوبك والمنتجين خارجها خالل المدة .2017-2003

جدول  -1-العرض والطلب العالمي على النفط الخام خالل المدة 2017-2012
)Demand(MB/D
)Supply(MB/D
NonYear
EUR
China
OPEC
OPEC
15.22
5.48
2003
48.62
26,955
2004
15.62
6.52
49.85
29,059
2005
15.51
6.54
50.21
29,965
2006
15.62
7.14
51.08
31,426
2007
15.37
7.58
49.46
30,970
2008
15.35
7.97
50.46
31,206
2009
14.52
8.25
51.12
28,785
2010
14.58
8.95
52.28
29,267
2011
14.43
9.38
52.46
29,942
2012
13.74
9.74
52.92
31,132
2013
13.52
10.07
54.23
30,231
2014
13.4
10.46
55.95
30,075
2015
13.73
8.03
56.98
31,675
2016
14.04
11.8
57.02
32,643
2017
14.2
12.26
57.82
32,448
المصدر :النشرات الرنوية لمنظمة أوبك ،سنوات مختلفة.

شكل  -1-عرض النفط الخام خالل المدة 2017-2003
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المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على البيانات في الجدول ()1
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اما جانب الطلب ،فقد القى تباطؤ النمو في الصين ومنطقة اليورو بظالل ِه على الطلب على النفط الخام ،اذ شهد
األخير تراجعا ً قبل  ،2014وقد أنتج تزامن الفائض في المعروض وتراجع الطلب انخفاضا ً في األسعار ع ّجل
انهيارها بشكل سريع ( ،)Yanagisawa, 2010ويظهرا الشكل  -2-مستوى الطلب على النفط الخام في
منطقتي اليورو والصين خالل المدة .2017-2003
شكل  -2-طلب الصين ومنطقة اليورو على النفط الخام خالل المدة 2017-2003
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 .1.1.3ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي
يُعد ارتفاع الدوالر األمريكي الذي نَ َج َم عن السياسات النقدية المتباينة في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو
واليابان عامالً ها ًما في انخفاض أسعار السلع األساسية ،اذ ارتفع الدوالر األمريكي بأكثر من  %10مقابل
العمالت الرئيسية بين حزيران  2014وكانون الثاني  ،2015وطالما تتم عملية تسعير النفط الخام بالدوالر
األمريكي في األسواق الدولية فان الكمية المطلوبة والمعروضة من النفط الخام ستتأثر بالتقلبات الحاصلة في
قيمة الدوالر ،بافتراض ثبات العوامل األخرى ،فان ضعف الدوالر سيشكل حافزا لزيادة طلب المستهلكين
المعوم ،ومن
علية ،فالنفط سيصبح اقل كلفة بعمالت المستهلكين المحلية التي تعمل تحت نظام سعر الصرف
ّ
ثم يترتب على ذلك فائضا في الميزان التجاري لدول االستهالك النفطي ،والعكس صحيح في حالة ارتفاع قيمة
الدوالر األمريكي ) ،(Dawson, 2006, P. 23ويُظهر الشكل  -4-أداء مؤشر الدوالر األمريكي خالل المدة
 2017-2009الذي شهد ارتفاعا ً مطردا ً بعد  2013بدعم ارتفاع مؤشرات األسهم االمريكية ومرحلة االنتعاش
التي شهدها االقتصاد األمريكي بعد تطبيق سياسات نقدية ومالية محفزة ،ليساهم بشكل كبير في تراجع أسعار
السلع األساسية في األسواق العالمية.
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الشكل  -4-أداء مؤشر الدوالر األمريكي خالل المدة 2017-2009
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 .2أثر صدمة أسعار النفط  2014في االستقرار الرعره
 .2.1حالة الجزائر 2017-2010
 .2.1.1الرياسة النقدية في االقتصاد الجزائره 2017-2010
يُعدُّ البنك المركزي الجزائري الجهة المسؤولة عن وضع وإدارة وتنفيذ السياسة النقدية في االقتصاد
الجزائري ،وهذا ما أتاحه لها األمر المرقم  04-10عام  2010والمتمم لألمر المرقم  11-03عام 2003
والمتعلق بالنقد والتسهيالت االئتمانية والذي ينص على (بنك الجزائر ،2013 ،ص:)184

" تتمثل َمهَ ّمة بنك الجزائر في الحفاظ على استقرار األسعار باعتباره هد ًفا من أهداف السياسة النقدية ،وفي
توفير أفضل الشروط في ميادين النقود والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على
االستقرار المالي والنقدي".
 .2.1.1.1عرض النقود 2017-2010
يُعدُّ عرض النقود من أهم العوامل التي تؤثر في مستوى النشاط االقتصادي ،وتشكل الموجودات التي تقابل
عرض النقود أساس إصداره ،وبما أن احتياطيات العملة األجنبية في االقتصاد الجزائري أبرز مكونات
الموجودات في قائمة المركز المالي للمركزي الجزائري الرتباطها برصيد ميزان المدفوعات وما يشهده من
تغيرات .لذا تتم عملية التحكم في الكتلة النقدية للبنك المركزي الجزائري عن طريق استخدام مجموعة من
اإلجراءات واألدوات يطلق عليها السياسة النقدية ،ويعد عرض النقود المؤشر األساس لها.
مع اتجاه سعر المورد الريعي (النفط) نحو االرتفاع بداية من هذه األلفية عرف عرض النقود بمعناه
ً
فضال عن تحسن أو ارتفاع حجم الودائع بنوعيها
الواسع عدة تطورات ألقت بضاللها على االقتصاد الجزائري،
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تحت الطلب وألجل لدى البنوك التجارية األمر الذي ساهم في خلق االئتمان من عرض النقود ،إذ يتضح من
الجدول ( )5أن عرض النقود وصل ألعلى مستوياته عام  2013بما يقرب  11941.5مليار دينار جزائري،
إال أنه عاود االنخفاض بعد صدمة تراجع اسعار النفط عام  ، 2014ووصل إلى ما يقرب  11,636.7مليار
دينار جزائري نهاية عام  ، 2017إذ جاء هذا االنخفاض في عرض النقود نتيجة للسياسة النقدية االنكماشية
التي اتبعها المركزي الجزائري (للتخفيف من معدالت التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدوالر كما
سيوضح الحقًا) وهو ما يبينه الشكل (.)5
الشكل ( )5تطور عرض النقود الواسع  M2في الجزائر للمدة 2017-2010

)M2 (Million
14,000,000

13,673,20013,704,500

13,000,000
12,596,000
11,636,700

12,000,000

11,941,500

11,000,000

11,015,100

10,000,000

9,751,800

9,000,000
8,162,800
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8,000,000

وقد استخدمت الجزائر بعض أدوات السياسة النقدية للسيطرة على عرض النقود واستقرار معدالت
نموه للحفاظ على استقرار المستوى العام لألسعار ،ولعل أهم هذه األدوات (يحيى ،2015 ،ص:)58-43
أ .معدل إعادة الخصم :استمر معدل إعادة الخصم ثابتًا عند مستوى  %4منذ عام  2004حتى منتصف
عام  ،2016وقام المركزي الجزائري بخفضه في العام المذكور إلى  ،%3.5ثم أت َبعه برفع بسيط إلى
ضا بنسبة %8
 %3.75عام  .2017ويأتي هذا اإلجراء بعد أن واجه عرض النقود عام  2016انخفا ً
تقريبًا وبنسبة  %7.6تقريبًا في عام  ،2017ويعد تخفيض معدل إعادة الخصم اجرا ًء توسعيًا يهدف
فيه المركزي إلى زيادة عرض النقود.
ب .االحتياطي اإللزامي :مع تحسن وضعية السيولة البنكية ووضع مجاميع النقد األساس كهدف وسيط
للسياسة النقدية ،أعاد بنك الجزائر تنشيط أداة االحتياطي اإللزامي منذ عام  2001وذلك من أجل حث
البنوك على ادارة سيولتها ومنع األثر السلبي للصدمات الخارجية على السيولة البنكية بحيث يتماشى
معدل هذا االحتياطي وفقًا لتطور االحتياطي اإلضافي  Excess Reserveللمصارف التجارية.
ت .عمليات الروق المفتوحة :لقد أعادت المادة السادسة من التعليمات المرقمة  28-95الصادرة في نيسان
 1995المتعلقة بتنظيم السوق النقدية ،اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه األداة من خالل السماح للمركزي
الجزائري بالتدخل في السوق النقدية لشراء وبيع سندات حكومية قصيرة األجل ذات أجل استحقاق أقل
من ستة أشهر ،وسندات خاصة تكون قابــلة إلعادة الخصم ،علما ّ
بأن بنك الجزائر ال يمكنه التدخل من
خالل السوق األولية .وعلى الرغم من الفعالية الكبيرة لهذه األداة في ضبط السيولة لم يتمكن بنك
الجزائر من استعمالها في السوق النقدية إال بصورة محدودة.
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 .2.1.1.2سعر الصرف وآلية تعقيم فائض الريولة 2017-2010
تعتمد الجزائر نظام الربط الثابت بعملة الدوالر ،وتستهدف السلطة النقدية سعر صرف عند  79دينار لكل
دوالر (.)Eikon Thomson Reuters
يالحظ من الجدول ( )5أن الدينار الجزائري فقد قيمته في السوق الموازي خالل المدة ( )2010-2017إذ
تراجع سعر صرف الدينار الجزائري من  0.0136دوالر لكل دينار إلى  0.0087دوالر لكل دينار خالل المدة
آنفة الذكر وهذا ما يتضح من الشكل (.)6
الشكل ( )6تطور سعر صرف الدينار الجزائره/الدوالر االمريكي في الروق الموازه للمدة ()2017 -2010
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تُعد وفرة االحتياطيات األجنبية للمركزي الجزائري الميزة األساس للسياسة النقدية في الجزائر والتي
تراكمت منذ بداية األلفية الثالثة جراء تزايد أسعار المورد الريعي (النفط الخام) ومن ثم عوائد الحكومة
الجزائرية وقيام األخيرة بتنقيد هذه العوائد لدى المركزي الجزائري ،ونتيجة لمحدودية صادرات القطاع الخاص
الجزائري واستيراداته الكبيرة ،يعتبر المركزي الجزائري شبه محتكر للعملة األجنبية ،وبالتالي أُجبر األخير
على التدخل في سوق الصرف بهدف التحكم في عرض النقود وتعقيم فائض السيولة لكبح التضخم ،متبنيًا في
ذلك سياسة التعقيم النقدي .كما استخدم المركزي الجزائري أدوات نقدية ومالية مستحدثة لتفعيل تلك السياسة
وتجنب مخاطر تراكم احتياطيات الصرف منها (عبورة ،2009 ،ص:)53-49





أداة الرةةةوق المفتوحة (سةةةندات وأاونات الخزانة) :تتمحور حول بيع البنك المركزي ألذون الخزينة
وأدوات أ ُخر لخفض المكونات المحلية للقاعدة النقدية.
سياسة الخصم واإلقراض المباشر :وذلك من خالل رفع قيود اللجوء للبنوك المركزية بغرض طلب
التمويل.
االحتياطيات اإللزامية :يكون التدخل فيها عن طريق رفع معدالت االحتياطي اإللزامي.
مقايضةةات أسةةعار الصةةرف :يتدخل على إثرها البنك المركزي عن طريق بيع العمالت األجنبية مقابل
العمالت المحلية من السووووووماح للمتعاملين بإعادة بيع هذه العمالت في تاريخ الحق بسووووووعر الصوووووورف
اآلجل.
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تخفيض الرقابة على خروج رؤوس األموال :وذلك لتحفيز االستثمار المحلي وتنويع المحافظ الدولية.
قام بنك الجزائر خالل في السنوات األخيرة باستحداث جملة من األدوات النقدية والمالية التي من شأنها
تفعيل السياسة النقدية من خالل نشاطها التعقيمي المتمثل في امتصاص فوائض السيولة ،ولعل أهم هذه األدوات
(رايس ،2012 ،ص:)202-201
أ -استرجاع الريولة ( 7أيام و 3أشهر) :تم إتباع هذه األداة كأداة جديدة غير مباشرة للسياسة النقدية
بد ًءا من  ،2002بغية ضمان رقابة فعالة على السيولة المصرفية ،وتنقسم إلى استرجاع السيولة لفترة
استحقاق  7أيام و 3أشهر (وسيلتي سوق مفتوحة) .وتعتبر هذه الوسيلة أكثر مرونة من متطلبات
االحتياطي اإللزامي ،حيث يمكن تعديلها دوريًا ،وعالوة على ذلك ال تكون المشاركة في هذه األداة
إجبارية مما يتيح الفرصة لكل مصرف إمكانية إدارة سيولته .وقد ساهمت هذه األداة في امتصاص
كمية كبيرة من السيولة النقدية منذ بداية استعمالها.
إذ تُعد آلية استرجاع السيولة بالمناقصة أسلوبا مماثال آللية المزادات على القروض التي استخدمها
بنك الجزائر بد ًءا من سنة  ،1995من أجل تمويل البنوك التجارية حين عانت عجزا في السيولة ،غير
أن حالة الوفرة المالية التي أصبحت الميزة األساسية للبنوك التجارية بعد عام  ،2001دفعت بنك
الجزائر إلى استخدام األسلوب ذاته ،لكن بعكس األطراف ،إذ يمثل البنك المركزي الطرف المقترض
في حين أن المصارف التجارية هي ال ُمقرض ،وتظهر مرونة آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة في
الحرية التي تمنحها لبنك الجزائر في تحديد سعر الفائدة المتفاوض عليه وفي حجم السيولة التي يرغب
في سحبها من السوق.
ب -الترهيالت الخاصة بالوديعة لمدة  24ساعة :استحدثها المركزي الجزائري عام  ،2005وهي وديعة
توضع لدى المركزي الجزائري لمدة  24ساعة بمعدل فائدة معلن عنه مسبقًا ،ويشهد هذا األخير
تعديالت طبقا للتقلبات الحادثة على مستوى السوق النقدية ،كما جاء تطبيق هذه التسهيالت انعكاسا
الستمرار ظاهرة فائض السيولة النظام المصرفي الجزائري.
ت -صندوق ضبط اإليرادات كأحد األدوات التعقيمية (يحيى ،2015 ،ص :)58-43است ُح ِدث هذا الصندوق
بموجب القانون التكميلي للمالية لعام  ،2000ويهدف إلى تعويض النقص أو التقلب الحاصل في
اإليرادات العامة ،وذلك لتمويل النفقات العامة ،ثم تم توسيع أهداف الصندوق إلى تخفيض الدين العام
والتسديد المسبق له ،ويمول هذا الصندوق عن طريق ما يسمى الجباية البترولية والناجمة عن الفرق
بين السعر المتحقق ً
فعال لبرميل النفط وسعر البرميل الذي تبنى عليه الموازنة العامة .ويمكن توضيح
النشاط التعقيمي للصندوق من خالل الجدول ( ،)4بالرغم من أن صندوق 1ضبط اإليرادات يعتبر أداة
مالية إال أنه يلعب دورا بالغ األهمية في تفعيل السياسة النقدية عبر نشاطه التعقيمي للفائض النقدي عن
طريق استقطاعه مبالغ كبيرة والمتمثلة في االقتطاعات السنوية من االيرادات النفطية الكلية والحيلولة
دون مساهمة هذه االستقطاعات في زيادة عرض النقد عن طريق دفعها كنفقات في موازنات عامة
تكميلية.

 :1كان عند نشأته يسمى بـ “صندوق ضبط الموارد” ،وذلك بموجب قانون المالية التكميلي الصادر في  27جوان  ،2000لكن بصدور
قانون المالية لسنة  2004أصبح يطلق عليه “صندوق ضبط اإليرادات” .ارجع إلى المادة  66من القانون رقم  22-03مؤرخ في 28
ديسمبر  2003المتضمن قانون المالية لسنة  ،2004الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  ،83ص.28
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الجدول ( :)4تطور النشاط التعقيمي لصندوق ضبط اإليرادات للمدة 2013-2000
إجمالي االيرادات النفطية
مليار دينار جزائره
1213.2

الجزء المرتقطع لتمويل الصندوق
مليار دينار جزائره
453.2

نربة الجزء إلى إجمالي االيرادات النفطية
%
37.4

2001

1001.4

115.8

11.6

2002

1007.9

26.5

2.6

2003

1350.0

292.9

21.7

2004

1570.7

623.5

39.7

2005

2352.7

1368.8

58.2

2006

2799.0

1798.0

64.2

2007

2796.8

1738.8

62.2

2008

4088.6

2288.2

56.0

2009

2412.7

400.7

16.6

2010

2905.0

1318.3

45.4

2011

3979.7

2300.3

57.8

2012

4184.3

2535.3

60.6

الرنوات
2000

3678.1
56.1
2062.2
2013
المصدر :التقارير الرنوية لبنك الجزائر  2008 ،2003و .2013متوفر علىwww.bank-of-algeria.dz

 .2.1.1.3معدل التضخم 2017-2010
يمكن إرجاع أسباب معدالت التضخم في الجزائر خالل عقد  2010-2000إلى ارتفاع عرض النقود الذي
ساهم بما يقرب  % 62من اسباب التضخم ،يليه االرتفاع في اسعار المواد الزراعية المستوردة والذي ساهم بـ
ما يقرب  %31من اسباب التضخم ،واخيرا ارتفاع اسعار الخضروات والفواكه بنسبة مساهمة  %7من اسباب
التضخم ،ويمكن القول ان سعر الصرف المنخفض للدينار الجزائري ولد اثرين االول تغذية التضخم المستورد
بما فيه عوامل االنتاج ،الثاني ارتفاع اسعار السلع المحلية نتيجة تحول الطلب المحلي عليها ،بعد ارتفاع مثيالتها
المستوردة.
بعد اعلى مستوى سجله معدل التضخم عام  2012بنسبة  %8.8الجدول ( )5والناجم عن بعض
االضطرابات التي اصابت االسواق العالمية لبعض المنتجات الزراعية وانتقال اثرها الى السوق المحلية ،عاود
تراجعه عامي  2014 – 2013الى  %3.25في ضوء استقرار معدل النمو في عرض النقود وضبط موازنة
الدولة ،اذ كان معدل التضخم في هاتين السنتين مقارب للمستوى المستهدف من قبل المركزي الجزائري(البحره
والصاره ،2017 ،صـ  ،)16ارتفع معدل التضخم مرة اخرى عام  2015الى ما يقرب  %4.78بفعل زيادة
اسعار اربعة مجموعات سلعية من اصل ثمانية (المواد الغذائية – المالبس واالحذية – النقل – مواد متنوعة)
والتي تشكل  %75من السلة الكلية للـ  CPIحيث ساهمت هذه الزيادة في التضخم الكلي بواقع ( %83.9التقرير
االقتصاده الرنوه ،2015 ،صـ  ،)49واصل معدل التضخم ارتفاعه في عامي  2017 – 2016عند %6.4
و  %5.5على التوالي وهذا ناجم عن ارتفاع سلة اسعار المستهلك لعام  2016باستثناء المواد الفالحية المحددة
اسعارها ادارياً ،اذ ولدت اكثر من ثلثي التضخم في هاتين السنتين بنسبة مساهمة تقدر بـ ( %68التقرير الرنوه
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ً
فضال عن ذلك يمكن القول أن ارتفاع مستويات التضخم عامي 2017-2016
االقتصاده ،2016 ،صـ ،)46
مستقرا ،كما ال يمكن إعزاء ارتفاع معدالت
ال يرجع إلى األسباب التقليدية  ،إذ كان معدل نمو عرض النقود
ً
التضخم إلى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري ألن السلع المستوردة ال تشكل سوى  %25من السلع
والخدمات في سلة المستهلك المكونة للـ  ،CPIوكذلك مستوى التضخم لدى الشركاء التجاريين كان دون مستوى
التضخم بالجزائر بكثير ،وكذلك جاءت الزيادة في مستويات الضريبة متواضعة جدا ،بالتالي يمكن ارجاع
االرتفاع في مستوى التضخم عامي  2017 – 2016الى ضعف المنافسة والتنظيم والرقابة على مستوى العديد
من أسواق السلع والخدمات ،والتي تهيمن عليها جهات معينة وكما موضح في الشكل (( )7بنك الجزائر2016 ،
–  ،2017صـ )19
الشكل ( )7معدالت التضخم في الجزائر للمدة ()2017-2010

معدل التضخم %
10.00
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8.00
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الجدول ( :)5تطور بعض المؤشرات النقدية في الجزائر للمدة 2017-2010

الرنوات
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

عرض النقود
مليون دينار
جزائره

سعر صرف
الدينار الجزائره/
الدوالر األمريكي

معد التضخم
%

8,162,800
9,751,800
11,015,100
11,941,500
13,673,200
13,704,500
12,596,000
11,636,700

0.0136
0.0132
0.0128
0.0128
0.0114
0.0094
0.0091
0.0087

3.91
4.52
8.89
3.25
2.92
4.78
6.40
5.59

المصادر:
 النشرات االحصائية الرنوية لبنك الجزائر  ،2017-2010متوفرة على، www.bank-of-algeria.dz -نظام  Eikon Thomson Reutersألسواق المال.
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 .2.2.1أثر صدمة أسعار النفط ( )2014في االقتصاد الجزائره:
هزت صدمة اسعار النفط عام  2014االسواق العالمية ،وتأثرت بها كثيرا الدول المنتجة للنفط الخام ومنها
الجزائر كونه اقتصاد احادي الجانب يعتمد بصورة كبيرة على عوائد الصادرات النفط والتي تراجعت كثيرا
ابان ازمة  ،2014مما ولد اثارا سلبية كبيرة على متغيرات االقتصاد الكلي الجزائري والتي اثرت بدورها على
االستقرار السعري ومنها:
 .2.2.1.1ميزان المدفوعات
كثيرا برصيد الحساب الجاري ،ويتأثر األخير بأسعار المورد الريعي
يتأثر ميزان المدفوعات في الجزائر ً
(النفط) في األسواق العالمية ،وفي ضوء تصاعد االستيرادات خالل سنوات الوفرة المالية 2013 – 2010
وتراجع الصادرات جراء تراجع أسعار النفط في سنوات الصدمة النفطية  2017 – 2014حيث اظهرت بيانات
ً
عجزا ،وبالتالي انعكس هذا العجز على الحساب الكلي لميزان المدفوعات ،األمر الذي دفع
الحساب الجاري
الجزائر للتدخل عن طريق احتياطيات الصرف األجنبية لتصحيح اختالالت ميزان مدفوعاتها (نريمة وموارد،
 ،2017ص.)221
 .2.2.1.2احتياطيات العمالت األجنبية
محاولة الجزائر تصحيح اختالالت ميزان مدفوعاتها عن طريق احتياطاتها االجنبية ،بالتزامن مع انهيار
اسعار النفط عالميًا ،أدى إلى انخفاض هائل بحجم االحتياطيات االجنبية ،إذ تدهور مستوى االحتياطيات من
 201مليار دوالر في عام  2013الى  104مليار دوالر في عام  2017اي ما يقارب نسبة الـ ( %50-نريمة
وموارد ،2017 ،ص.)222
 .2.2.1.3االستقرار في المرتوى العام لألسعار (معدالت التضخم)
يُعد تأثير تراجع أسعار النفط العالمية على معدالت التضخم في البلدان المصدرة للنفط ضعيف جدًا ،ألن
معظم هذه البلدان تدعم أسعار المشتقات النفطية وتوجهها إداريًا (نريمة وموارد ،2017 ،ص ،)223وعلى
الرغم من ذلك ارتفع معدل التضخم خالل السنوات ( )2015-2017الجدول( )3إال أن هذا االرتفاع ال يعزى
مستقرا،
إلى صدمة اسعار النفط  2014وكذلك ال يرجع إلى األسباب التقليدية  ،إذ كان معدل نمو عرض النقود
ً
كما ال يمكن إعزاء ارتفاع معدالت التضخم إلى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري ألن السلع المستوردة
ال تشكل سوى  %25من السلع والخدمات في سلة المستهلك المكونة للـ  ،CPIوكذلك مستوى التضخم لدى
الشركاء التجاريين كان دون مستوى التضخم بالجزائر بكثير ،وكذلك جاءت الزيادة في مستويات الضريبة
متواضعة جدا ،بالتالي يمكن ارجاع االرتفاع في مستوى التضخم عامي  2017 – 2016الى ضعف المنافسة
والتنظيم والرقابة على مستوى العديد من أسواق السلع والخدمات ،والتي تهيمن عليها جهات معينة وكما موضح
في الشكل (.)7
 .2.2حالة العراق 2017-2010
يقترب االقتصاد العراقي من االقتصاد الجزائري بكونه اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط الخام
ضا بكونه يستهدف
ويشكل جزء كبير من الناتج المحلي االجمالي والنسبة األعظم من اإلنفاق الحكومي ،وأي ً
سعر ثابت لصرف العملة المحلية ،ويدافع عنه بواسطة االحتياطيات األجنبية بالتدخل في سوق الصرف
األجنبي .لذا فإن أي صدمة سلبية تواجه أسعار النفط الخام ،تنعكس بصورة سلبية مباشرة على اإلنفاق الحكومي
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وبصورة عامة على الموازنة العامة ،وكذا الحال على االحتياطيات االجنبية وبالتالي تحد من قدرة السلطة
النقدية على الدفاع عن سعر الصرف.
 .2.2.1الرياسة النقدية في العراق.
ان صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم ( )56لسنة  2004منح البنك المركزي العراقي (السلطة
النقدية) االستقاللية الكاملة بما يقوم به من مساعي لتحقيق أهدافه في المرحلة الجديدة والتي تمثلت في التصدي
للتضخم والسيطرة على مناسيب السيولة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف والمساهمة في تحقيق
معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي ،فضالً عن العمل على استقرار النظام المصرفي ،باإلضافة الى تعميق
السوق المالية وتقوية سبل الوساطة فيها وتمكينها لالندماج في النظام المالي العالمي.
وسيتم في هذا ا لجزء من البحث تناول اهم التطورات التي طرأت على المتغيرات النقدية والتأثيرات
التي حدثت على االقتصاد العراقي والكيفية التي تصدت فيه السلطة النقدية لألزمة مدار البحث.
 .2.2.1.1عرض النقود.
عا مطردًا حتى عام  ،2014ويعود ذلك إلى ارتباط نمو عرض النقود باإلنفاق
شهد عرض النقود ارتفا ً
الحكومي ،ففي األعوام (– )2014 – 2010السنوات التي سبقت األزمة -كان اإلنفاق الحكومي يتزايد سنويًا
كنتيجة الرتفاع االيرادات النفطية ،إذ ازداد عرض النقود بنسبة  50%في عام  2014عما كان عليه في عام
 ،2010وذلك كنتيجة للزيادة في عملية التنقيد التي أجرتها وزارة المالية لإليرادات النفطية ،لتلبية حاجتها من
اإلنفاق الجاري واالستثماري.
الشكل ( )8تطور عرض النقود  M2في العراق ()2017-2010
89,000,000
84,000,000
79,000,000
74,000,000
69,000,000
64,000,000
59,000,000
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

المصدر :من اعداد الباحثين باالستناد الى بيانات الجدول ()6
أما في عام  ،2015وكنتيجة للتراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط الخام ،تراجعت االيرادات العامة
بصورة كبيرة ،وانعكس ذلك بصورة سلبية على اإلنفاق الحكومي ،إذ قامت الحكومة العراقية بتخفيض اإلنفاق
االستثماري بصورة كبيرة وتحديد مشاريع استثمارية معينة الستمرار العمل فيها ،فيما تم ايقاف العمل في
النسبة األكبر من المشاريع ،والنفقات الجارية كان لها نصيب من التخفيض لكن أقل نسبيًا من التخفيض الذي
شهدته النفقات االستثمارية.
أما في العامين  2016و ،2017فقد ازداد عرض النقود بالنسبتين  %7و %2على التوالي كنتيجة
للزيادة التي شهدتها أسعار في العامين المذكورين الجدول ()6
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 .2.2.1.2سعر الفائدة.
خفضت السلطة النقدية معدل الفائدة (سعر السياسة) في عام  2011إلى  %6بعد أن كان يبلغ  %6.25في عام
 ،2010واستمر عند  %6طيلة الفترة  ،2015-2011فيما قام بتخفيضه مرتين في العامين  2016و،2017
إلى  %4.33و %4على التوالي ،ويخفض البنك المركزي سعر الفائدة بهدف تحقيق االستقرار النقدي ورفع
معدالت النمو من خالل تحفيز النشاط االئتماني لتمويل المشاريع التنموية (داغر ،فرحان.)10 ،2017 ،
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سعر الفائدة يعد غير فعال في االقتصاد العراقي ،إذ حاولت السلطة النقدية بعد عام
 2004اعتماد سعر السياسة كمثبت اسمي للتوقعات التضخمية ،إال أن تخلف الجهاز المصرفي ،وضعف
ً
فضال عن هيمنة القطاع العام على الناتج المحلي اإلجمالي حد من دور الفائدة كمثبت اسمي،
الوساطة المالية
نظرا لفاعليته في تعقيم الكتلة النقدية وكما سيرد في
لذا فإن السلطة النقدية اعتمدت سعر الصرف كمثبت اسمي ً
الفقرة  .2.2.1.4والشكل ( )9يوضح معدل الفائدة خالل مدة الدراسة.

الشكل ( )9سعر الرياسة خالل المدة ()2017-2010
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

المصدر :من اعداد الباحثين باالستناد الى بيانات الجدول (.)6
 .2.2.1.3سعر الصرف وآلية التعقيم
يعد سعر الصرف المثبت اإلسمي للتوقعات التضخمية في االقتصاد العراقي ،إذ يستورد العراق أغلب
سلع ِه من الخارج ،إلى جانب تراجع وتخلف الجهاز اإلنتاجي ،لذا فأن أغلب إنفاق الوحدات االقتصادية على
السلع والخدمات ينعكس بطلب على العملة األجنبية لتمويل االستيرادات يوضح الشكل ( )10تقلبات سعر
الصرف للمدة (.)2017- 2010
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لغرض توضيح آلية عمل المثبت اإلسمي :تقوم الحكومة بتصدير النفط الخام وتستلم مقابله بعملة الدوالر،
ولغرض تنفيذ إنفاقها (والذي معظمه بالعملة المحلية) تقوم بتنقيده لدى البنك المركزي العراقي بعدّه الجهة
المحتكرة إلصدار عملة الدينار العراقي ،إذ تقوم وزارة المالية ببيع ما بحوزتها من دوالر أمريكي تنوي إنفاقه
محليًا مقابل الدينار العراقي مقابل سعر صرف معين يحدده البنك المركزي وفقًا لسياسته.
تقوم وزارة المالية بتمويل إنفاقها المحلي بواسطة الدينار المستلم من البنك المركزي ،ويشكل اإلنفاق
الجاري الجزء األكبر من اإلنفاق الحكومي ،والذي تشكل الرواتب الجزء األعظم منه .هذا اإلنفاق (بعملة الدينار
العراقي) سيستحيل إلى قوة شرائية بيد الوحدات االقتصادية المقيمة ،والتي بدورها ستولد طلبًا على السلع
والخدمات ،والتي هي أغلبها مستوردة (كما أسلفنا) ،هذا بدوره سيولد طلبًا على العملة األجنبية لتمويل
االستيرادات ،وبهدف تمويل هذه االستيرادات يقوم البنك المركزي وعن طريق نافذة العملة ببيع الدوالر
األمريكي للوحدات االق تصادية مقابل الدينار العراقي ،وبسعر صرف معين .وبثالثة طرق (االعتمادات
المستندية ،الحواالت ،النقد).
ويمثل سعر الصرف الدوالر في السوق سعر الصرف التوازني وفق آليات العرض والطلب ،وكلما
ارتفع هذا السعر مقارنةً بسعر النافذة فذلك يعكس طلبًا محليًا إضافيًا على الدوالر األمريكي ،أي أن السلطة
النقدية لم تلبي الطلب على الدوالر بصورة تامة ،لذا فإن القرارات التي يتخذها البنك المركزي تجاه حجم مبيعاته
من الدوالر األمريكي تؤثر بصورة مباشرة على سعر الصرف في السوق الموازي ،فكلما قلت المبيعات
ارتفع سعر الدوالر األمريكي.
إن هذه اآللية تضمن تعقيم عرض النقود المتولد من الزيادة التي يشهدها اإلنفاق الحكومي كنتيجة للزيادة
في العائدات النفطية ،وفي ظل غياب هذه اآللية فإن معدل التضخم سيرتفع بصورة ال نهائية.
ويوضح الشكل ( )10تقلبات سعر صرف الدوالر العراقي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل المدة (-2010
كبيرا في السوق الموازي
 ،)2017ويظهر جليًا أن سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدوالر شهد انخفا ً
ضا ً
ضا تراجعًا في مشتريات البنك المركزي من العملة األجنبية من وزارة المالية ،جنبًا
بعد عام  ،2014رافقه أي ً
إلى جنب المبيعات وكما موضح في الشكل ( ،)11واستمر االنخفاض في سعر الصرف الموازي حتى عام
 ،2016شهد بعدها تحسنًا كنتيجة لتحسن أسعار النفط والتي انعكست بصورة زيادة في مبيعات وزارة المالية
من العملة األجنبية للبنك المركزي العراقي ،وسيتم تناول دور االحتياطيات في السيطرة على سعر الصرف
ضمن المديات المحددة الحقًا.
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الجدول ()5
نافلة العملة وسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي للمدة ()2017-2010
سعر صرف الدينار العراقي مقابل
الدوالر االمريكي

نافلة العملة (مليون دوالر)
الرنة

مشتريات المركزه
من الدوالر

مبيعات المركزه
من الدوالر

سعر النافلة

2010
0.000855
36,171
41,000
2011
0.000855
39,798
51,000
2012
0.000858
48,649
57,000
2013
0.000858
55,678
62,000
2014
0.000842
54,463
47,515
2015
0.000840
44,304
32,450
2016
0.000840
33,524
25,653
2017
0.000840
42,201
40,355
المصدر :البنك المركزه العراقي ،النشرة االحصائية الرنوية ،اعداد متفرقة.

سعر الروق
0.000844
0.000836
0.000811
0.000812
0.000824
0.000802
0.000784
0.000795

الشكل ()10
سعر الصرف الرسمي والموازه للدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي خالل المدة ()2017-2010
0.000860

0.000850
0.000840
0.000830
0.000820
0.000810
0.000800
0.000790
0.000780
2017

2016

2015

2014

2013

Auction Price

2012

Market Price

المصدر :البيانات الواردة في الجدول ()5
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2011

2010

الجدول ()11
مبيعات ومشتريات البنك المركزه من الدوالر األمريكي (نافلة العملة)
64,000
59,000
54,000
49,000
44,000
39,000
34,000
29,000
24,000
2017

2016

2015

2014

2013

USD Purchases

2012

2010

2011

USD Sales

المصدر :البيانات الواردة في الجدول ()5
 .2.2.1.4معدل التضخم
يعد استقرار المستوى العام لألسعار (معدل التضخم) جوهر االستقرار االقتصادي في اقتصاد ريعي
محورا في تمويل نشاطه الكلي .وفي العراق شهد معدل التضخم تراجعًا من %5.6
يعتمد على الثروة النفطية
ً
في عام  2011إلى أقل من  %0.2في عام  ،2017وهذا االنخفاض الذي شهده معدل التضخم هو كنتيجة
للسياسة التي تنتهجها السلطة النقدية ،وذلك كنتيجة لنافذة بيع العملة التي يقوم بها البنك المركزي العراقي بشكل
يومي كجزء من أداة عمليات السوق المفتوحة .لذا فعلى الرغم من النمو الذي شهده عرض النقود كما ورد في
الفقرة  ،.1.1.2.2فإن معدالت التضخم بقيت ضمن مستويات مقبولة ومسيطر عليها من قبل السلطة النقدية.
ويظهر من الشكل ( )12االتجاه الهبوطي الذي شهده معدل التضخم خالل مدة الدراسة.
الشكل ( )12معدل التضخم للمدة ()2017-2010
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0.00
-1.002010
-2.00

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على الجدول ()6
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إن المحافظة على معدل تضخم ضمن المعدالت المقبولة أو المستهدفة كان كنتيجة للدفاع عن المثبت
اإلسمي وكما ورد في الفقرة  ،3.2.2.1إذ يالحظ من خالل الجدول ( )6والشكل ( )13النمو الواضح لعرض
النقود ،وفي ظل غياب آلية لتعقيم عرض النقود وغياب الجهاز اإلنتاجي الوطني واالعتماد الكبير على
االستيرادات ،فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستستحيل إلى نمو في المستوى العام لألسعار ،والذي من شأنه
أن يؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات غير مسيطر عليها.
لذا فإن البنك المركزي العراقي يحافظ على معدل تضخم ضمن مستويات مقبولة عن طريق التدخل في
سوق الصرف األجنبي وتعقيم عرض النقود.
كبيرا في عام ،2015
ضا
ويالحظ من خالل الجدول ( )6أن عرض النقود بالمفهوم الواسع شهد انخفا ً
ً
وجاء هذا كنتيجة لتراجع اإلنفاق الحكومي بصورة رئيسة والذي يرجع إلى االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط
وبالتالي تراجع االيرادات العامة.
ضا
على الجانب اآلخر فإن معدل التضخم في عام  2015كان ضمن معدل مقبول ( )%1.44ومنخف ً
مقارنة بالعام الذي سبقه ( ،)%2.24وذلك يمكن عدّه أهم مؤشر على نجاح السلطة النقدية في احتواء االقتصاد
العراقي بعد الصدمة التي شهدها في النصف الثاني من عام .2014
\
الجدول ( )6تطور بعض المؤشرات النقدية في العراق للمدة 2017-2010
سعر الرياسة
معدل التضخم
عرض النقود الواسع
الرنوات
(الفائدة)
%
مليون دينار عراقي
6.25
60,386,086
2010
6
5.60
72,177,951
2011
6
6.06
75,466,360
2012
6
1.86
87,679,504
2013
6
2.24
90,727,801
2014
6
1.44
82,595,493
2015
4.33
-1.46
88,081,993
2016
4
0.19
89,441,338
2017
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 .2.2.2أثر صدمة أسعار النفط ( )2014على االقتصاد العراقي.
يتأثر االقتصوووواد العالمي كثيرا بتذبذب اسووووعار النفط ،فتنتعي اقتصوووواديات الدول المسووووتهلكة في اوقات
تدهور ا سعار النفط ،وبالعكس بالن سبة للدول المنتجة فان انخفاض ا سعار النفط سيؤدي الى ارباك تنفيذ خطط
التنمية والى انكماش ملحوظ في النشووووووواط االقتصوووووووادي بفعل التخفيض الكبير في اإلن فاق الحكومي اإلجمالي
والذي يعتمد كليا ً على اإليرادات النفطية والذي يعد المحرك األساسي لعجلة النمو والنشاط االقتصادي.
يصوونف االقتصوواد العراقي بانه اقتصوواد ريعي احادي الجانب يعتمد مسووتوى النشوواط االقتصووادي فيه
على اإليرادات النفطية (أسعار النفط الخام) .وبالتالي فان انخفاضا كبيرا في أسعار النفط ولمدة طويلة له اثار
سووولبية كبيرة على االقتصووواد العراقي .وسووويتم تناول هذه االثار على المسوووتوى المالي متمثالً بالموازنة العامة
للدولة ،وعلى المستوى النقدي متمثالً باالحتياطيات األجنبية للعراق.
 .2.2.2.1تأثير صدمة اسعار النفط على الموازنة العامة.
تشووووكل االيرادات النفطية الجزء المهيمن على ايرادات الدولة (تقريبا ً  )%95وهي نسووووبة مرتفعة جدا
وتمثل اعتمادا صووارخا وصووورة واضووحة القتصوواد وحيد الجانب ،االمر الذي يؤثر على قدرة الدولة االنفاقية
بشووقيها التشووغيلي واالسووتثماري .وبالتالي تبعية كافة الخطط والمشوواريع التنموية واالنفاق الحكومي والتعيينات
الجديدة لدى الحكومة الى الحجم المتحقق من العوائد النفطية والذي يعتمد بدوره على اسووووووعار النفط بشووووووكل
اساس وعلى حجم الصادرات بشكل اقل ،لخضوع ذلك الى حصة العراق في اوبك واعتبارات اخرى.
ان انخفاض االيرادات النفطية الى  57.6تريليون دينار عراقي والذي يعود سببه الى انخفاض اسعار
النفط والذي بلغ  44.81دوالر لكل برميل كمعدل لسوووووونة  2015واذا ما ادركنا ان االيرادات غير النفطية ال
تضووويف اكثر من  3ترليون دينار الى االيرادات النفطية من مجمل االيراد الكمي للحكومة ،فان المشوووكلة تبدو
جلية اذ ان موازنة  2015كانت قد خصووووصووووت  78.7ترليون دينار لإلنفاق الجاري و  40.4ترليون للموازنة
االسووووووتثمارية وعليه فان االيرادات المتحققة في سوووووونة  2015ال تكفي اال لتغطية  %77من نفقات الموازنة
التشغيلية لوحدها والذي ترتب عليه ايقاف تنفيذ معظم الموازنة االستثمارية وايقاف معظم المشاريع قيد التنفيذ
شهد االقتصاد العراقي عام  2015أزمة مالية واضحة تمثلت بالعجز الواضح في الموازنة العامة
االتحادية الناجمة عن تعرض االقتصاد العراقي إلى صدمة مزدوجة من جراء هبوط أسعار النفط في األسواق
العالمية إلى ما دون ( )50دوالر للبرميل الواحد منذُ حزيران ( ، 2014كما في الجدول  )7إلى جانب التحديات
االخرى المتمثلة بارتفاع تكاليف الحرب على اإلرهاب التي انعكست سلبا على الموازنة ،فضال عن نفقات إيواء
ودعم النازحين في مخيمات النزوح ودفع مستحقاتهم مما ولّد ضغوطا إضافية على الموارد االقتصادية ،كذلك
األعباء المالية اإلضافية التي فرضها قرار تحويل رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي
وارتفاع نفقات إعادة إعمار المناطق المحررة التي تضررت بسبب األعمال العسكرية ،ويقابل ذلك قلة الواردات
غير النفطية وافتقار العراق لسياسة تنويع مصادر الدخل ونتيجة لذلك-:
سجلت الموازنة العامة االتحادية عجزا ً ماليا مقداره ( )3.9 -ترليون دينار ،إذ انخفضت االيرادات
العامة بنسبة ( )% 37.1 -عن العام السابق وشكلت نسبة ( )% 34.7من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية ،فيما سجلت النفقات العامة انخفاضا بنسبة ( )%37-قياسا بعام ( 2014كما في جدول .)7
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بلغ إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) ( )97906.3مليار دينار بنسبة ( )%51.2من الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية نهاية عام  ،2015مقابل ( )76386.8مليار دينار بنسبة ( )% 29.5من
الناتج اإلجمالي نهاية عام  ،2014جاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة رصيد الدين العام الداخلي نهاية عام 2015
الناتج عن زيادة االقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة.
جدول ( )7النفقات وااليرادات للعراق ()2017-2010
العجز

الرنوات

اإليرادات (مليون دينار)

النفقات (مليون دينار)

2010

70,178,223

70,134,201

44,022

2011

108,807,392

78,757,666

30,049,726

2012

119,817,224

105,139,576

14,677,648

2013

113,840,076

119,127,556

5,287,480-

2014

105,364,301

115,937,762

10,573,461-

2015

72,546,345

82,813,611

10,267,266-

2016

53,413,446

73,571,003

20,157,557-

2017

77,335,955

75,490,115

1,845,840
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 .2.2.2.2تأثير انخفاض اسعار النفط على االحتياطيات االجنبية.
شهدت االحتياطيات االجنبية للعراق انخفاضا ً ملحوظا َ خالل السنوات ( )2016-2014اذ وصلت الى ادنى
مستوى لها خالل مدة البحث لتصل الى ( )44.5مليار دوالر عام  2016وبمعدل انخفاض بلغ  %40تقريبا ً
عن اعلى مستوى لها في عام  2013كما في الشكل ادناه  ،وجاءت هذه االنخفاضات

-اضافة الى الظروف

االمنية والسياسية التي لها النصيب االكبر في االنخفاض -بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا ً اذا بلغ ()45
دوالر للبرميل كمعدل للسنوات ( ،)2016-2014االمر الذي ادى بدوره الى تراجع االيرادات المالية للدولة
كما اسلفنا ،وهو ما دفع السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي العراقي الى التزامه بالدفاع عن سعر صرف
الدينار العراقي تجاه الدوالر من خالل نافذة بيع العملة االجنبية للمحافظة أو تلبية الطلب على العملة االجنبية
ألغراض االستيراد او غيرها  ،مما سبب في استنزاف جزئي لالحتياطيات االجنبية  ،ويظهر لنا جليا ً في الشكل
ادنا العالقة بين انخفاض اسعار النفط وانخفاض حجم االحتياطيات االجنبية للعراق للمدة (.)2017-2010
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جدول ( )8االحتياطيات االجنبية للعراق ()2017-2010
الرنوات

االحتياطيات األجنبية (مليون دوالر)

سعر النفط/دوالر للبرميل

2010

50,642.97

77.44

2011

61,034.97

107.43

2012

70,327.02

109.47

2013

77,743.19

105.87

2014

66,349.16

96.29

2015

53,727.19

49.49

2016

44,516.00

44.56

2017

48,984.70

55.12

المصدر :التقارير والنشرات الرنوية للبنك المركزه (اعداد متفرقة)

الشكل ( )15تطور أسعار النفط عالميا ً ()2017-2010
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 .3اآلليات المتبعة من قبل البنوك المركزية لمواجهة الصدمة.
تعرضت أسعار النفط الخام العالمية ما بين عامي  2015-2009إلى صدمتين كبيرتين ،األولى كانت في
 2009اذ وصل سعر البرميل الواحد الى ما يقارب  60دوالر امريكي والثانية عام  2014اذ وصل سعر
البرميل الواحد الى ما دون  50دوالر ،يعد العراق والجزائر كباقي الدول المصدرة للنفط والتي تتأثر بشكل
مباشر بهذا االنخفاض لذا لجأت البنوك المركزية في ايجاد الحلول المناسبة وآليات المتخذة لمواجهة صدمة
انخفاض اسعار النفط الخام العالمية هذا ما سوف سنسلط الضوء عليه في هذا المحور .وسيتم اخذ حالة الجزائر
كحالة مشابه لالقتصاد العراقي.
 .3.1اآلليات التي اعتماداا البنك المركزه العراقي لمواجهة الصدمة.
يمكن القول بان ال سيا سة النقدية شهدت تحوالً بعد عام  2014يعكس التحول ال سيا سي واالقت صادي العام
بفعل الصووووووودمة المزدوجة (المالية-األمنية) التي حدثت في الربع األخير تقري ًبا من عام  .2014ولذلك يمكن
تشخيص اهم االليات التي اتبعتها السياسة النقدية في هذه المدة ومن أهمها:
 .3.1.1الحفاظ على استقرار سعر الصرف وغلق فجوته.
ً
ت ُ عد نافذة بيع العملة األجنبية في المركزي العراقي أداة من أهم أدوات السووووووياسوووووووة النقدية في العراق
(عمليات السوووووووق المفتوحة  )Open Market Operationبدأت عملها نهاية عام  2004لتعقيم فائض
السوووووويولة الدينارية  Sterilizationوتغذية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية بغية الحفاظ على اسووووووتقرار
سعر صرف العملة المحلية المتبوع باستقرار المستوى العام لألسعار ،إذ اتبع المركزي العراقي للمدة -2004
 2008ن ظام الربط الزاحف  peg crawlingبحكم الواقع  ،De factoبين ما اتبع ن ظام الربط ال ثا بت hard
ً
ووووووميوووا Nominal
وعووودّ الووودوالر االمريكي
مثبتوووا إسو ً
 pegبحكم الواقع للمووودة (  2009ولغوووايوووة اآلن)َ ،
 Anchorللسياسة النقدية (داغر ومهوس ،2016 ،ص.)21
وفي سوووووونوات الصووووووووودموووة المزدوجوووة تمكن المركزي العراقي من الحفووواظ على مسووووووتوى مالئم
تماما في مطلع عام
لفجوة سووووووعر الصوووووورف بين السوووووووقين الرسوووووومي والموازي ،ال بل تمكن من اغالقها
ً
 ،2018وهو أمر جيد في ضوء الظروف التي مر بها االقت صاد العراقي ،ألن المركزي العراقي في ال سنوات
الماضووية ولكي يتمكن من إيصووال السووعر الموازي عند مسووتوى  1220دينار /دوالر إحتا َج إلى حجم مبيعات
يقدر بـوو  4.3مليار دوالر شهريًا ،وحدث هذا في األشهر الخمسة األولى من عام  ،2014بينما تمكن المركزي
العراقي في مطلع  2018من تحقيق اسووووتقرار أكبر في سووووعر صوووورف الدينار العراقي بحجم مبيعات أقل من
مثيله في السنوات السابقة.
تطلب هذا النجاح الكبير للبنك المركزي العراقي جهودًا كبيرة وآليات أهمها (مهوس:)2018 ،
 وضووووع آلية لتصوووونيف المصووووارف والشووووركات الداخلة إلى نافذة بيع العملة االجنبية وفق مؤشووووراتومعايير معينة ومراجعة هذا التصنيف ومعاييره بصورة دورية.
 انتهووووووووووووووووووواج مبووووووووووووووووووودأ التخصوووووووووووووووووووص بالعمووووووووووووووووووول الوووووووووووووووووووذي اتبعوووووووووووووووووووه البنوووووووووووووووووووكالمركوووووزي العراقوووووي عووووون طريوووووق التخلوووووي عووووون إلوووووزام المصوووووارف الداخلوووووة للنافوووووذة بتقوووووديم
وثيقة دفع الضريبة والتعرفة الجمركية.
 ضبط مصادر األموال الداخلة للنافذة والتأكد من وصولها للمستفيد النهائي.21

كوووول هووووذه اإلجووووراءات الووووتووووي قووووام بووووهووووا الوووومووووركووووزي الووووعووووراقووووي قوووولصووووووووووت موووون فووووجوووووة
كثيرا ليشووووووهوود الطلووب على العملووة األجنبيووة تراجعً وا طفيفً وا ،ومقوودار هووذا التراجع يُمكن تفسوووووويره
الصوووووورف ً
اقتصوووووواديا ً على أنه مقارب لحجم الطلب على العملة األجنبية ألغراض المضوووووواربة واالسووووووتفادة من الهامي
الربحي بين سوعري الصورف الرسومي والموازي (إذ يتناسوب هذا الطلب طرديًا مع فجوة الصورف) ،إذ لم يَعُدّ
هذا الطلب مجديًا في ضوء التراجع الكبير لفجوة الصرف في الوقت الحالي ،مما َحيدَ صغار المضاربين عن
إدامة زخم الطلب في السووووق الموازي للصووورف األجنبي نسوووبيًا واالبقاء على طلب العملة األجنبية ألغراض
تمويل عمليات ميزان المدفوعات العراقي فحسب (مهوس.)2018 ،
 .3.1.2تنشيط القطاع الحقيقي (سياسة نقدية غير تقليدية) وتمويل عجز الموازنة بشكل غير مباشر.
بذلت السووووولطة النقدية في العراق متمثلةً بالبنك المركزي العراقي جهودًا اسوووووتثنائيةً في احتواء االقتصووووواد
العراقي خالل أزمة انخفاض أسعار النفط ونقص االيرادات الدوالرية بد ًءا من النصف الثاني من عام ،2014
عن طريق اآلتي:
أ -المبادرات التي اتخذها المركزي على عاتقه بهدف تنشيط االقتصاد العراقي منها مبادرة الـ و  5ترليون
دينار لتمويل القطاع الحقيقي عبر انشطته الزراعية والصناعية والخدمية عن طريق القطاع الخاص،
ً
فضال عن مبادرة الـ  1ترليون للتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إذ تُع ودُّ هووذه المبووادرات للمركزي العراقي سوووووويوواسووووووووة نقووديووة غير تقليووديووة Unconventional
 Monetary Policyلمواجهة أزمة اقتصادية لكنها استهدفت جانب العرض في وقت تركزت السياسات
النقدية غير التقليدية بعد األزمة المالية العالمية في جانب الطلب (داغر ،2017 ،ص).
ب .قام البنك المركزي العراقي بتمويل عجز الموازنة خالل السووووونوات ( )2014-2017بصوووووورة غير
مباشوورة عن طريق خصووم حواالت الخزانة العامة من السوووق الثانوي بسووعر الفائدة السووائد في السوووق
(مبالغ الحواالت التي تفوق القدرة المالية للجهاز المصوووووورفي) اي دين داخلي على الخزانة العامة بما
يقرب الـ  16ترليون دينار.
 .3.1.3استراتيجية إدارة االحتياطيات األجنبية
كبيرا على صووووووعيود إدارة االحتيواطيوات األجنبيوة ،بعود أن بذل
حقق البنوك المركزي العراقي
ً
نجواحوا ً
جهودًا حثيثة بتأسوويس عالقات مصوورفية رصووينة وتبنّي مبدأ اإلدارة الذاتية لألُصووول األجنبية لبعض المحافظ
اال ستثمارية التي كانت تُدار من قبل البنوك المركزية المرا سلة ،واعتماد أحدث الممار سات العالمية (ا ستخدام
منصووووات التداول اإللكترونية  )Reuters & Bloombergفي هذا المجال وإعداد وتأهيل كادر متخصووووص
ومحاكاة التجربة العالمية في هذا المضوووووومار  ،األمر الذي أتاح تحقيق عوائد إضوووووووافية نتيجة التفاوض مع
المراسلين تقدر بـووووووو ( 3.358مليون دوالر أمريكي) منذ شهر تموز  2017ولغاية نهاية الربع الثالث من عام
2018
كذلك تمكن المركزي العراقي من إدارة المخاطر االسووتثمارية بشووكل يحافظ على سووالمة االحتياطيات
األجنبية وسووووويولتها من التقلبات في أسوووووعار صووووورف العمالت األجنبية وتبني اسوووووتراتيجية التوجه نحو عملة
الدوالر األمريكي ،إذ تقدر نسبة األخير من اجمالي االحتياطيات األجنبية بـوووووو  % 81كما في الربع الثالث من
عام ( 2018أحمد وآخرون ،2018 ،ص ،)18-17ويعزى ذلك لألسباب اآلتية:
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أكثر من  %95من ايرادات العراق هي من الصادرات النفطية بعملة الدوالر األمريكي.
تشووكل عملة الدوالر األمريكي ما نسووبته  %62.25من مجموع العمالت ضوومن االحتياطيات الرسوومية
للصوووووورف األجنبي حسووووووووب بيووانووات الربع الثوواني  2018لصوووووونوودوق النقوود الوودولي ( Currency
 )Composition of Official Foreign Exchange Reserves COFERتليها كل من عملة
اليورو وعملة الين الياباني وعملة الجنيه االسوووووترليني وعملة الدوالر الكندي وعملة اليوان الصووووويني
بالنسووب ( )1.84% ،1.91% ،4.48% ،4.97% ،20.26%والمتبقي  4.29يعود للعمالت األخرى
(.)WWW.IMF.Org
إن عملة الدوالر األمريكي هي عملة الربط لسووووووعر صوووووورف العملة المحلية ويُعدُّ األخير هو المثبت
االسمي للسياسة النقدية في العراق.
تقييم االحتياطيات األجنبية بعملة الدوالر االمريكي (أسووووووعار صوووووورف العمالت األجنبية متقلبة أمام
الدوالر) ومن ثم بالدينار (سووووووعر صوووووورف الدينار ثابت أمام الدوالر االمريكي) لتظهر االحتياطيات
ضوووومن األصووووول في قائمة المركز المالي للبنك المركزي العراقي ،وبالتالي وجود مزيد من العمالت
االجنبية ضوووووومن االحتياطيات يزيد من التقلب في قائمة المركز المالي لتحقق أربا ًحا وخسووووووائر (غير
مدركة  )Unrealizedوهو من أخطر ما يمكن على االحتياطيات األجنبية.

.3.2اآلليات التي اعتمداا البنك المركزه الجزائره لمواجهة الصدمة.
 .3.2.1إدارة سعر صرف الدينار الجزائره
أقدم البنك المركزي الجزائري على إدارة سعر صرف الدينار الجزائري إبان صدمة تراجع اسعار النفط عن
طريق تدخله النشووط في سوووق الصوورف ما بين المصووارف ،بصووفته الموفر الرئيس للعمالت األجنبية مقابل الدينار
ً
متمثال في الحفاظ على سوووعر الصووورف الفعلي الحقيقي للدينار قريبًا من
الجزائري ،ولضووومان هدفه في هذا المجال
مستواه التوازني .ويجدر بالذكر أن المستوى التوازني لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري يتم تحديده
وفق أهم أساسيات االقتصاد الوطني ،السيما أسعار البترول (المحدد األساس لإليراد العام) ،مستوى اإلنفاق العام
وفجوتي الناتج والتضخم بين الجزائر وشركائها التجاريين الرئيسيين (بنك الجزائر ،2016 ،ص.)64
وبذلك انتهج بنك الجزائر سيا سة تخفيض قيمة العملة الوطنية وج ًها من أوجه سيا سته النقدية ،بغية زيادة عدد
الدنانير المنقدة من قبل المركزي الجزائري ،و تعويض خسووووووارة موازنة الدولة من االيراد النفطي خالل سوووووونوات
دينارا جزائريًا لدى المركزي الجزائري
الصدمة النفطية  ،2014إذ إن إيرادات الدولة تستلم بالعملة األجنبية وتنقد
ً
ً
فضال عن تحريك سعر الصرف اال سمي باتجاه السعر الفعلي التوازني بما
(منصف والنوره ،2016 ،ص،)52
يتالءم مع فجوتي الناتج والتضخم بين الجزائر والشركاء التجاريين لها.
خصوصا لذوي الدخول الثابتة والمنخفضة،
كثيرا بالقوة الشرائية لألفراد
ً
إال أن تخفيض سعر الصرف يضر ً
ً
فضال عن أن زيادة عدد الدنانير المنقدة من قبل المركزي الجزائري (ظاهرياً) ومن خالل الوهم النقدي (Money
 ،)Illusionوبالتالي فأن هذه السووياسووة تغفل عن أن الوهم سوويصوويب نفقات الدولة كما يصوويب نفقات المواطن ،ال
سووويما وأن هناك جزء من النفقات (مدفوعات تحويلية) للفقراء تسوووتدعي نفقات إضوووافية تسوووتنزف جزء من الزيادة
وتضعفها.
وبمقتضووووووى تعليمات أقرها المركزي الجزائري لجميع البنوك(عامة وخاصووووووة) في  /2كانون الثاني،2018/
أجاز بموجبها المصوووارف التجارية فتح سووووق لبيع وشوووراء العمالت األجنبية ،والذي يسووومح للبنوك والمؤسوووسوووات
المالية والوسطاء المعتمدين بإبرام صفقات فيما بينهم وبين عمالئهم لشراء وبيع العمالت مقابل الدينار الجزائري،
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ويمنح بذلك لعمالء هذه المؤ س سات المالية الحق في اال ستفادة من القروض بالعمالت األجنبية التي يتفاوض عليها
المهتمون بتحرير أسعار الفائدة ،وبالتالي أصبح باستطاعة البنوك التجارية الناشطة في الجزائر التصرف في النقد
األجنبي الموجود في حسوووووووابات عمالئها ،بعدما رخص لها البنك المركزي بيع العمالت األجنبية ،لينهي بذلك
احتكارا دام قرابة  17سوونة لتسوويير العملة األجنبية المتداولة في سوووق الصوورف (جريدة العربي 2017 ،تصووريح
ً
لمحافظ بنك الجزائر .)https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/12/15
وألزمت هذه التعليمات البنوك التجارية في الجزائر بترك  %30من أموال عمالئها بالعملة األجنبية في خزينة
بنك الجزائر المركزي ،لتغطية مخاطر صووووورف العملة ،وأعطت حرية التصووووورف في  %70المتبقية من األموال
بالعملة األجنبية المودعة في أرصدة عمالئها.
يحمل هذا القرار الكثير من اإليجابيات ،خاصوووة للمصووودرين ،الذين كانوا يخسووورون في السوووابق الكثير من
األموال ب سبب الفجوة الزمنية بين تغير أ سعار ال صرف في المركزي الجزائري وبين تحديث أ سعار ال صرف في
البنوك التجارية ،كما أن هذا التحرير لسوق العملة األجنبية يسمح باستغالل األموال المعطلة (االحتياطي اإلضافي
 )Excessive Reserveفي خزينة المركزي الجزائري منذ  ،1991إذ يمكن للبنوك بد ًءا من  2018أن تسوووتثمر
األموال المودعة في أرصوووووودة عمالئها من العملة األجنبية لتمويل مشوووووواريع اسووووووتثمارية أو منح قروض بالعملة
االجنبية للمتعاملين االقتصاديين.
وعلى الرغم من االيجابيات أعاله ،إال أن هنالك مجموعة من النقاط ال تزال محل جدل ونقاش في التعليمات
التي أرسلها المركزي للبنوك التجارية والتي تبدو مطاطة ،فهي لم تضع أية ضوابط لهذا التحرير المفاجئ لتداول
العملة األجنبية في السوووق المصوورفية ،خاصووة أن هذه الخطوة جاءت في وقت تعاني البالد من أزمة سوويولة حادة
في العملة المحلية واالجنبية جراء تراجع عائدات النفط وكبر حجم السوق الموازية .
كذلك توجد بنوك تجارية لديها تعامالت مع الدولة ً
مثال بنك الجزائر الخارجي الذي يوجد فيه رصووووويد شوووووركة
سوووووووناطراك الجزائرية النفطية التي تغذي البالد بالنقد األجنبي ،فهل يمكن للبنك أن يتصوووووورف في أموال عائدات
النفط دون رقابة من المركزي الجزائري وبكل حرية؟ (جريدة العربي)2018 ،
وفي مطلع شووووووهر تموز  2018أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري اعتماد نظام الصوووووورف المعوم المدار
المتصووووووواص تداعيات تراجع عائدات النفط الخام والحد من تزايد االسووووووتيرادات ،إال أن هذه الخطوة أثارت قلق
ً
فضال عن ارتفاع أسعار مستلزمات
األسواق المحلية السيما ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج،
االنتاج المستوردة.
 .3.2.2إدارة احتياطي الصرف األجنبي في الجزائر
يدير بنك الجزائر (البنك المركزي) حصريا احتياطيات البالد من العملة األجنبية ،في إطار االعتماد على سياسة
تنويع البنوك المراسلة واألدوات االستثمارية لتكون عملية االدارة آمنة نسبيًا ،وتتوزع االحتياطيات على العديد من
البنوك األميركية واألوروبية واآلسيوية المعروفة ذات التصنيف االئتماني الجيد.
تعتمد الحكومة الجزائرية بنسبة تقترب من الـوووووو  %90من إيراداتها المالية ،على مبيعات النفط الخام لألسواق
دوالرا للبرميل منتصوووف  ،2014إلى قرب الـوووووووو 50
العالمية ،وبعد أن شوووهد النفط تراجعًا في أسوووعاره ،من 120
ً
دوالرا،
ً
األمر الذي يشووير إلى تراجع حاد في اإليرادات .اذ تعد االخيرة عنصوور االض وافة االسوواس لتراكم االحتياطيات
االجنبية للمركزي الجزائري.
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ويحتفظ بنك الجزائر بقرابة  15مليار دوالر أي ما نسبته ( )%13من االحتياطيات األجنبية لدى البنك
ً
فضال عن الواقع بوالية
االحتياطي الفيدرالي األميركي) مستثمرة على شكل سندات خزانة أمريكية ،T.Bill
نيويورك األميركية والذي تربطه عالقة تاريخية مع بنك الجزائر إذ فتح االخير فيه حسابًا لتوطين عائداتها.
كما أن جزءا ً آخر من االحتياطيات االجنبية محتفظ به لدى العديد من البنوك األوروبية مثل Deutsche
جار بعملة اليورو واآلخر بالدوالر ،وفي بنك Standard
 ،Bankإذ يحوز بنك الجزائر على حسابين أحدهما ٍ
 Charteredالبريطاني له نصيب من االحتياطي.
كما يضع بنك الجزائر المركزي جزءا ً من االحتياطيات األجنبية في حسابين آخرين واحد في بنك HSBC
في لندن يحتوي على  20مليار دوالر ( )%17والثاني في بنك  Barclaysالذي يعتبر زبونا ً سياديا ً بفعل حجم
الودائع الكبير الموضوع لديه من االحتياطي النقدي.
وفي إطار سياسة تنويع البنوك ،تم وضع مبلغ آخر من االحتياطي في بنك Banque Nationale de Paris
الفرنسي ،وهو البنك الفرنسي الوحيد الذي تضع فيه الجزائر جزءا ً من احتياطي الصرف رغم العالقات التاريخية
بين البلدين .
البنوك األسيوية هي األخرى كان لها نصيب من االحتياطيات ،أبرزها البنك الياباني  Mizuhoالذي فتح فيه
بنك الجزائر حسابا ً قبل  10سنوات .
وفيما يتعلق باحتياطي الذهب ،فقد سجلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا ً والـ  25عالميا ً من حيث حجم احتياطي
الذهب بعد السعودية ولبنان ،حسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي بعدما بلغ احتياطي الذهب للجزائر
 173.6طنًا حتى ديسمبر/كانون األول  2016موزعة بين أميركا وفرنسا والجزائر.
()https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/26
نتائج نهائية
.1

.2

.3
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عانى االقتصادين العراقي والجزائري من آثار صدمة انخفاض اسعار النفط الخام العالمي ،ويضاف
لالقتصاد العراقي آثار الصدمة األمنية متمثلة بالحرب على االرهاب (داعي) وارتفاع االنفاق
العسكري ،كل ذلك ولد آثار سلبية في متغيرات االقتصاد الكلي في االقتصادين.
تُعدُّ سياسة البنك المركزي العراقي في إدارته لسعر صرف الدينار العراقي خالل سنوات الصدمة
المزدوجة (األمنية  -المالية) التي تعرض لها االقتصاد العراقي سياسة ناجحة ،إذ استطاع أن يحافظ
على استقرار سعر صرف الدينار المتبوع باستقرار سعري نسبي (تحقيق معدل تضخم مقبول) ،على
الرغم من تراجع االيرادات من العملة األجنبية ،وتدهور البيئة األمنية المحفز للتوقعات التضخمية ،كما
تمكن المركزي العراقي عام  2018من ردم الفجوة بين سعر الصرف في سوقيه الرسمي والموازي
للدينار العراقي.
شهد سعر صرف الدينار الجزائري تدهور كبير نسبيًا في قيمته خالل سنوات الصدمة مدار البحث،
وعد البنك المركزي الجزائري سياسة تخفيض قيمة العملة وجه من أوجه السياسة النقدية لتعويض
النقص الحاصل في ايرادات العملة االجنبية من المورد الريعي ،األمر الذي أضر بالقوة الشرائية
ً
فضال عن إعالن المركزي الجزائري اعتماد نظام الصرف
ألصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة،
المعوم المدار في عام  2018مما أثار قلق األسواق المحلية السيما ما يتعلق بارتفاع اسعار السلع
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ً
فضال عن ارتفاع اسعار
المستوردة من الخارج في ضوء عدم مرونة الجهاز االنتاجي للبالد،
مستلزمات االنتاج المستوردة.
 .5تراجعت االحتياطيات األجنبية لكال االقتصادين العراقي والجزائري خالل سنوات األزمة ،مع
المحافظة على مستوى الكفاية وفق المعايير المختلفة لقياسها ،إال أن انخفاض االحتياطيات في العراق
اقترن بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ومعالجة اختالل ميزان المدفوعات مما يعني
قدرة المركزي العراقي في توظيف احتياطياته لتحقيق الهدف الذي تراكم من أجله ،بينما رافق انخفاض
االحتياطيات في الجزائر تراجع كبير في قيمة الدينار الجزائري االمر الذي يؤشر ً
خلال في سياسته
النقدية.
 .6يُعدُّ نهج إدارة االحتياطيات األجنبية في المركزي العراقي أكثر تحف ً
ظا من النهج الذي يتبعه نظيره
المركزي الجزائري ،إذ يستثمر المركزي العراقي احتياطياته األجنبية لدى بنوك مركزية ومؤسسات
مالية دولية ذات تصنيف ائتماني عالي جدًا وبأدوات مضمونة العائد قليلة المخاطرة للموائمة بين
كبيرا من احتياطياته األجنبية لدى بنوك
السيولة والمخاطرة ،بينما يستثمر المركزي الجزائري جز ًءا
ً
تجارية مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر.
 .7عدم تمكن الحكومات العراقية من ضبط إنفاقها العام في أوقات األزمات فعلى الرغم من تراجع االيراد
من العملة االجنبية خالل سنوات الصدمة المزدوجة لم تستطع الحكومة العراقة تخفيض انفاقها ولجأت
إلى الديون الخارجية والداخلية ،األمر الذي اضطر البنك المركزي العراقي من الدفاع عن استقرار
سعر الصرف للدينار بالوتيرة نفسها تقريبا للحفاظ على االستقرار السعري ،لذا نوصي بترشيد االنفاق
العام أو ضبطه وترتيب األولويات االقتصادية لألنفاق ،تحسبا ً ألية أزمات مستقبلية تصيب االقتصاد.
فضالً عن تفعيل النظام الضريبي والجمركي وجباية اموال أمالك الدولة والدومين العام بشكل كفوء
لتنويع مصادر االيراد وخطوة أساسية لتفعيل القطاع الحقيقي.
 .8إن تقلبات أسعار النفط الخام العالمية صعودا ً ونزوالً يحتم على المالية العامة في الدول الريعية وضع
آليات تعمل كمصدات مالية في أوقات األزمات ،وهذا ما تجسد في حالة االقتصاد الجزائري بصندوق
ضبط االيرادات العامة  ،لذا نوصي بإنشاء صندوق سيادي يستثمر فيه الفائض المتأتي من أموال
صادرات المورد الريعي في أدوات مالية قابلة للنمو ،ألن االستثمار في هذه الصناديق بصورة فاعلة
يسمح للدول بتنويع مداخيلها من العمالت األجنبية ،لتصبح اقل اعتمادًا على المصدر الريعي ،وهنالك
سا للنفط الخام.
العديد من االمثلة للدول التي تمتلك صناديق سيادية في العالم وهي منت ًجا رئي ً
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أثر السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي دراسة قياسية لحالة االقتصاد العراقي
للمدة ()2016- 1980
د .رجاء عزيز بندر
مدير عا مركز الدراسات المصرفية

د .ايمان عبد الرحيم كاظم
باحث اقتصادي أقد (االحصاء واالبحاث)

المستخلص :
تعد االجراءات التي تتبعها كل من السياستين المالية والنقدية مؤشر مهم لجمودا اداء
السياسة االقتصادية ) (Economical policyفي اي دولة فكلما كان هناك تناسق بين هماتين
السياستين ،كلما دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسمة االقتصمادية ودراسمة
ومعرفة حالة االقتصاد .ومن اهداف هذا البحث هو دراسة االهمية النسمبية للسياسمتين الماليمة
والنقدية بالنسبة للنمو االقتصادي في العراق ث تحديد اي من هاتين السياستين يكون اكثر قوا في
تعزيز النمو االقتصادي في العراق وكانت فترا الدراسة هي ( )2016-1980وقمد اسمتخدمت
االختبارات القياسية لمعرفة استقراريه السالسل الزمنية والتكامل المشترك للمتغيرات االقتصادية
ومن ث استخدا اختبار ) (VARلتقدير العالقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة باإلنفاق الحكومي
وعرض النقد وسعر الصرف واثرها على المتغير التابع المتمثل بالناتج المحلي االجمالي .وكشفت
الدراسة ان تأثير السياستين المالية والنقدية في االقتصاد العراقي ايجابي ،وان السياسة النقدية أكثر
قوا في تعزيز النمو االقتصادي في العراق.
Abstract
The measures followed by both the financial and monetary policies are
an important indicator of the quality of the performance of economic policy
in any country whenever there is consistency between these two policies,
as evidenced by the clarity of future visions of economical policy makers
and study and knowledge of the state of the economy. The objectives of
this research is Study the relative importance of the fiscal and monetary
policies for economic growth in Iraq and then determine which of these two
policies will be more powerful in promoting economic growth in Iraq The
study period was (1980-2016) The standard tests were used to know the
stability of time series and theta The study revealed that the impact of fiscal
and monetary policies in the Iraqi economy is positive, and that monetary
policy is stronger in promoting economic growth in Iraq.
المقدمة:

يحظى موضوع النمو االقتصادي باهتما واضعي السياسات االقتصادية ،إذ تضع معظ
دول العال زيادا الناتج المحلي االجمالي في سل االولويات لرفع المسمتوى المعيشمي لسمكانها.
ولغرض تحقيق ذلك فأن الحكومات تلجأ إلى مجموعة من االجراءات والتدابير تتخذها فمي همذا
الصدد من شأنها زيادا االنتاج ومن ث تحقيق التنمية االقتصادية.
وعلى اساس المبادئ االقتصادية ،ان هناك نوعين رئيسين من سياسات االقتصاد الكلي
متمثلتان بالسياسة المالية والسياسة النقدية التي يمكن اسمتخدامها ممن قبمل صمانعي السياسمة
االقتصادية إلدارا االقتصاد وزيادا معدالت النمو االقتصادي ،ويعزى سبب ذلك كون ان هماتين
السياستين تكمالن بعضهما البعض فضالاًً عن معالجتهما الكلية لالقتصاد على النطماقين المحلمي
والخارجي .ويعتقد اصحاب النظرية النقدية ان السياسة النقدية تمارس تأثيرا أكبر علمى النشماط
االقتصادي بينما يعتقد الكنزيون ان السياسة المالية هي التي تمارس تأثيرا أكبمر علمى النشماط
االقتصادي.
تعتمد فاعلية اداء كل من السياستين على البنية الهيكلية لالقتصاد ودرجة تطوره وانفتاحمه
على العال الخارجي فضال عن تطور القطاع المالي الذي يؤثر على النمو االقتصادي وعلى كفاءا
رأس المال .إذ أكدت الدراسات النظرية والتطبيقية على اهمية القطاع الممالي ودرجمة تطموره
وانعكاس تطوره على النمو االقتصادي إذ ينبغي ان تتجه تلك الدراسات لتدبير المموارد الماليمة
بأقصى قدر ممكن من الكفاءا  ،وان تعمل على تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والعينية فمي
االقتصاد لتالفي حدوث ارتفاع كبير في األسعار ،الذي يترك أثره السلبي على النمو االقتصادي.

أ -اهمية البحث
يكتسب البحث اهميته من خالل االنعكاسات االيجابية التي تحظى بها السياستين المالية والنقديمة
على النمو االقتصادي لدول العال  ،مما يتوجب على صانعي السياسة االقتصادية االخمذ بنظمر
االعتبار التنسيق بين هاتين السياستين عند رس السياسة االقتصادية الكلية من اجل تقليل االثمار
السلبية واالستفادا من الدراسات االستراتيجية االقتصادية الهامة والفاعلة للحد ممن االخمتالالت
داخل االقتصاد.
ب -هدف البحث
يهدف البحث الى :
 -1االجابة على االسئلة التي تتبلور الى الذهن وهي ،هل االقتصاد العراقي يعتمد بقموا علمى
السياسة المالية ا النقدية؟ إلى أي مدى تؤثر هاتين السياستين في النممو االقتصمادي فمي
العراق؟
 -2اجراء دراسة تجريبية باستخدا التحليل القياسي لبيان أثر كل من السياستين المالية والنقدية
في النمو االقتصادي في العراق.
ت -مشكلة البحث
يعالج البحث المشكلة االتية :
" ان عد كفاءا استخدا السياسات المالية والنقدية في االقتصادات الوطنية للدول هو خلل بارز في
آلية عمل ) (mechanismالسياسة االقتصادية مما لذلك من اثار سلبية على متغيرات االقتصماد
الكلي ودرجة تأثير تلك المتغيرات على االداء االقتصادي بشكل عا وعلى معدل النمو االقتصادي
بشكل خاص" .
ث -فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها :
"ان الصدمات السياسية واالقتصادية التي واجهها العراق خالل العقود الماضية راكمت من االعباء
المالية على السياستين المالية والنقدية مما قلل االثر االيجمابي لهمما علمى النممو االقتصمادي
واجبرتهما على اتخاذ اجراءات مهمة لغرض توفير الموارد المالية بعيدا عن المورد النفطي "
ج -منهجية البحث:
اعتمد الباحثون اسلوب الجمع بين االسلوبين االول الوصفي في دراسة االفكار واالطر النظريمة
فيما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية وأثرها في النمو االقتصادي.
والمنهج القياسي من خالل بيان أثر السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي في العمراق
خالل فترا البحث.
ح -تحديد إطار البحث:
ارتأينا ان تكون الدراسة التطبيقية حول االقتصاد العراقي ،للفترا الممتدا من سمنة  1980المى
 2016كون هذه الفترا شهد فيها العراق ظروف استثنائية تمثلت بمالحروب ممع دول الجموار
والحصار االقتصادي امتد ألكثر من عقد ومن ث تغيير النظا السياسي بعد  2003وما صماحبه
من تردي باألوضاع االمنية وانتشار ظاهرا االرهاب.
خ -اسباب اختيار موضوع البحث
 -1كون النمو االقتصادي الشغل الشاغل والهدف االساسي لمختلف السياسات التي تضعها الدول.
 -2االزمة المزدوجة التي شهدها العراق والتي تمثلت بالحرب على االرهاب وانخفاض عائدات النفط
التي وضعت السياسات االقتصادية اما تحدي كبير في تخطي هذه االزمة ودفع عجلة االقتصماد
الى االما .
2

د -هيكلية البحث
وللوصول الى هدف البحث واثبات الفرضية فقد قس البحث الى ثالث محاور وكاالتي:
االول :اإلطار النظري ألثر السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي.
الثاني :تحليل واقع السياستين المالية والنقدية في العراق.
الثالث :التحليل القياسي ألثار السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي في العراق.
اوال :اإلطار النظري النتقال أثر السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي
يعد تأثير السياسات االقتصادية في النشاط االقتصادي من المواضيع الهامة في التحليمل
االقتصادي الكلي والتي التزال محل الجدل ،ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو المدرسة النقديمة ان
السياسة النقدية هي االكثر فاعلية ،فأن مؤيدو المدرسة الكنزية يأكدون على اهمية السياسة المالية
في تحقيق النمو االقتصادي .ولكي تحقق الدولة مجموعة من االهداف االقتصادية منها زيادا معدل
النمو االقتصادي او التوظيف الكامل فانها تتبع سياسات اقتصادية تعتمد علمى طبيعمة الهيكمل
االقتصادي للدولة ودرجة تطوره .ومن اجل ان تحقق كل من السياستين المالية والنقدية دورهمما
في تحقيق زيادا في النمو االقتصادي البد من التوافق مابين متخذي القرار المسؤولين عمن ادارا
كل من هذين السياستين لتجنب التضارب الذي ممكن ان يحصل بينهما مما يضعف اداءهمما .إذ
تواجه الدول اعتبارين رئيسين عند القيا بوضع سياسة مالية ونقدية وان هذين االعتبارين هما :
المستوى المالئ للطلب اإلجمالي ،والمزيج النقدي والمالي االفضل (.)1
 -1السياسة المالية:
تعد السياسة المالية أحد السياسات االقتصادية التي ترو الدولة من خاللها لتحقيمق عمدا
غايات من بينها مساهمتها في التأثير على النمو االقتصادي ،وهذا االمر مرهون في مدى قمدرا
الدولة في معالجة عجز الموازنة دون ان يخلق اضطرابا كبيرا في االستقرار االقتصادي ،االممر
االخر يتعلق بطبيعة الوسائل المستخدمة في تمويل هذا العجز إذ ان الوسائل المعتمدا في تمويمل
عجز الموازنة قد يكون له اثار ايجابية او سلبية على النمو .ان هذه الوسائل تتمحور فمي ثمالث
طرق لتمويل العجز في الموازنة الحكومية هي )1( :زيادا الضرائب )2( ،اصدار الدين الحكومي
عن طريق بيع االوراق المالية الحكومية الى القطاع الخاص )3( ،اصدار نقود مدارا عن طريق
بيع اوراق مالية حكومية الى البنك المركزي .ان االنفاق الحكومي مقيد بالعائمد المذي تسمتطيع
الحكومة ان تحصل عليه من مختلف المصادر ،لذا يمكن كتابة قيد الموازنة كاالتي (:)2
(PG=PT+∆B+∆H……..)1
حيث  :PGالقيمة االسمية لألنفاق الحكومي : PT،القيمة االسمية لحصيلة الضرائب :∆B ،التغير
في القيمة االسمية لدين الحكومة و  ∆Hتمثل التغير في النقود المدارا.
واستنادا الى وجهة نظر النقديون في آلية انتقال أثر السياسة المالية الى النشاط االقتصمادي،
فانه يدعون بان السياسة المالية ان ل تكن مصحوبة بتغير في عرض النقود تعتبر غيمر فعالمة
على االقل في االجل الطويل .إذ انه يؤكدون على ان الزيادا في االنفاق الحكمومي ينبغمي ان
تمول عن طريق زيادا الضرائب ،او عن طريق اصدار الدين الحكومي او اصدار نقود ممدارا.
فاذا مولت الزيادا عن طريق الزيادا في الضرائب او بإصدار الدين الحكومي ،فان الزيمادا فمي
االنفاق الحكومي تلغى باالنخفاض في االنفاق الخاص الذي يحدث او ما يصطلح عليه مزاحممة
القطاع الخاص ) (crowding out effectالذي ينعكس في هبوط مستوى االسمتثمار الخماص
كنتيجة لزيادا الضرائب ،او زيادا الدين الحكومي .وبما ان الزيادا في االنفاق الحكمومي سموف
تتسبب في انخفاض االنفاق الخاص ،فانه يقال ان االنفاق الخاص انحسر بفعل االنفاق الحكومي،
ومن ث لن تحدث زيادا في الناتج او قد تحدث زيادا قليلة في االجل الطويل .بينمما إذا مولمت
الزيادا في االنفاق الحكومي بالزيادا في النقود المدارا فان االنفاق الخاص لن ينحسمر وبالتمالي
(1) Thomas I.Palley , Milton Frieman's economics and political economy: and old Keynesian critique, Oxford University
Press, forthcoming, U.k, 2015,p 15-18.
( )2انظر في ذلك :
مايكل ابدجمان ،ترجمة وتعريب محمد ابراهي منصور ،مراجعة عبد الفتاح عبد الرحمن ،االقتصاد الكلي النظرية والسياسة ،دار المريخ للنشر ،الرياض،
السعودية  ،1999 ,ص .280
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ستحدث زيادا هامة في الناتج .وعلى اساس هذا التحليل فان الزيادا في النفقات الحكومية البد ان
تحدث زيادا في الناتج في االجل القصير بصرف النظر عن طريقة التمويل ،وهي نتيجة تتفق مع
وجهة النظر النقديين عن اثار السياسة المالية في االجل القصير .اما فيما يتعلق باألجل الطويمل
فان الزيادا في االنفاق الحكومي الممول عن طريق الزيادا في النقود المدارا البد ان ينمتج عنمه
زيادا هامة في الناتج ،في حين الزيادا في االنفاق الحكومي الممول عن طريق الزيادا الضمريبية
لن تتسبب في زيادا الناتج في االجل الطويل .وكال المحصلتين تتفق مع وجهة نظر النقديين ،على
الرغ من ان النقديين يؤكدون على ان االثار التوسعية لزيادا االنفاق الحكومي الممولة عن طريق
الزيادا في النقود المدارا ترجع الى نتيجة التغير في عرض النقود .اما فيما يخص الزيمادا فمي
االنفاق الحكومي الممول عن طريق اصدار الدين الحكومي البد ان تتسبب في زيادا هاممة فمي
الناتج في االجل الطويل ،وعلى العكس فان النقديين يدعون انه في االجل الطويل لن يكون للزيادا
في االنفاق الحكومي الممول عن طريق اصدار دين حكومي اي اثار على الناتج وان وجدت فهي
ضعيفة (.)1
الشكل ( )1أثر الزيادا في االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي

المصدر :مايكل ابدجمان ،ترجمة وتعريب محمد ابراهي منصور ،مراجعة عبد الفتاح عبد المرحمن ،االقتصماد
الكلي النظرية والسياسة ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،السعودية  ،1999 ،ص .285-281

 -2السياسة النقدية:
تعد السياسة النقدية احدى الركائز االساسية التي تقو عليها السياسة االقتصادية والتمي
عن طريقها يمكن احداث توازن واستقرار لبلد ما ،وذلك لكونها تتمتع بالقمدرا علمى السميطرا
والتحك بمتغير اقتصادي مه وخطير وهو كمية النقود .إذ تعد التقلبات في معدل نممو الرصميد
النقدي ) (Monetary stockاو التغيرات الكبيرا في معدل دورانها سببا رئيسا باالضطراب فمي
الكيان االقتصادي وينتقل اثر التقلبات في معدل نمو عرض النقد إلى النشاط االقتصادي عبر عدا
قنوات يمكن ايجازها باالتي (: )2
( )1انظر في ذلك :
مايكل ابدجمان ،االقتصاد الكلي النظرية والسياسة ،ترجمة محمد ابراهي منصور ،مراجعة عبد الفتاح عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص .287-281
للمزيد من التفاصيل:
-Frederic S. Mishkin , The Economics of Money , Banking,and financial Markets , Eighth Edithon ,America, 2007,p6.
-Monetary Policy: Transmission Mechanism, The Monetary Policy Committee Bank of England,
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 -1قناا سعر الفائدا ):(Interest Rate Channel
وتعد قناا سعر الفائدا هي االلية الرئيسة لنقل أثر زيادا العرض النقدي ) (MSفمي العمرض
الكلي والطلب الكلي .فعندما تقو السلطة النقدية بزيادا عرض النقد فانه سيؤدي إلمى انخفماض
سعر الفائدا ونتيجة لذلك سوف تهبط كلفة رأس المال ويزداد االستثمار ومن ث يزداد الطلب الكلي
والتي يمكن ان تؤدي الى زيادا التضخ إذا كانت زيادا الطلب الكلي أكبر من العرض الكلمي أي
أن:
Yad

I

r

MS

حيث ان :MS ،تمثل عرض النقد :r ،سعر الفائدا :I ،االستثمار :Yad ،الطلب الكلي
 -2قنوات اسعار االصول االخرى ):(Assets Prices Channel
هناك أسعار اخرى حظيت باهتما كبير كقنوات لتأثير نمو عرض النقد ) (MSمنها:
أ .قناا سعر الصرف ) :(Eفنتيجة تزايد العولمة في اقتصاديات العال كافة واتباع معدالت صمرف
مرنة دفع هذا إلى تأثير عرض النقد على اسعار الصرف والتي تؤثر فمي صمافي الصمادرات
واالنتاج االجمالي وتتضمن هذه القناا ايضا تأثير اسعار الفائدا فعندما تأخذ اسعار الفائدا بالهبوط
نتيجة زيادا عرض النقد فان ايداعات العملة المحلية تصبح اقل جاذبية نسبة إلى ايداعات العمالت
االجنبية ونتيجة لذلك تودع قيمة العملة المحلية نسبة إلى عملة اخرى وتنخفض قيمة العملة المحلية
) (Eوبالتالي سوف تكون السلع المحلية ارخص من السلع االجنبية اي زيمادا القمدرا التنافسمية
للصادرات في االسواق العالمية وبذلك سوف يرتفع صافي الصمادرات ) (NXوكمذلك الطلمب
االجمالي نتيجة ارتفاع الدخل القومي وهذا يعتمد على مرونة الجهاز االنتماجي فمي االقتصماد
ولالستفادا من سعر الصرف كأداا متاحة للسياسة النقدية.
Yad

NX

E

r

MS

ب .اسعار االسه العادية :قا جيمس توبن ) (J. Tobinبتطوير نظرية تدعى نظريمة ( )qلتموبن
) ،(q-Tobin Theoryتوضح كيف يمكن ان ينتقل اثر زيادا عرض النقد إلى االقتصاد من خالل
تأثيرها على تسعير االسه العادية .وتعرف  qبانها القيمة السوقية السه الشركات مقسو علمى
التكلفة البديلة لرأس المال .فلو فرضنا ان قيمة  qعالية اي ان سعر السوق للشركات عالي نسمبة
إلى التكلفة البديلة لرأس المال وان المتطلبات الرأسمالية الجديدا هي رخيصة نسبة إلمى القيممة
السوقية للشركات بالتالي فان االنفاق االستثماري سيرتفع الن الشركات يمكن ان تشتري الكثيمر
من السلع االستثمارية الجديدا مع اصدار صغير لألسه  .والعكس صحيح في حالة انخفاض قيمة
 qفان الشركات لن تشتري سلع استثمارية جديدا الن القيمة السوقية للشركات منخفضة نسبة إلى
رأس المال .حيث ان الشركات التي تريد اكتساب رأس مال يمكنها شراء شركة اخمرى بسمعر
رخيص اي اكتساب رأس مال قدي بدال من الجديد .وان صلب هذا الموضوع هو وجود عالقمة
مباشرا ما بين قيمة ) (qواالنفاق االستثماري .فعند زيادا عرض النقد سوف تمنخفض اسمعار
الفائدا على السندات وهذا يؤدي إلى ارتفاع اسعار االسه (  (Psألنها سوف تكون اكثر جاذبية من
السندات فيزداد الطلب عليها ويرتفع سعرها وبالتالي سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة  qوهذا يعنمي
زيادا االستثمار وبالتالي زيادا الطلب الكلي ). (Yad
Yad

q

I

Ps

r

MS

أ -ميزانية المستهلكين :اما النوع الثالث من اسعار االصول هو أثر زيادا عرض النقد على الثمروا
من خالل أثر ميزانية المستهلكين على قرارات انفاقه  ،وترى نظرية دورا الحياا ان المستهلكين
يسهلون استهالكه بمرور الوقت ،لذا فان الذي يقرر االنفاق االستهالكي مصادر عمر المستهلكين
http://www.bankofengland.co.uk.
- Jean Boivin, Michael T. Kiley, and Frederic S. Mishkin, How Has the Monetary Transmission Mechanism Evolved
Over Time?, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal
Reserve Board, Washington, D.C.,2010.
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وليس دخل اليو فقط .وتعد الثروا المالية مكون مه لمصادر عمر المستهلكين والجزء المرئيس
منها هو االسه العادية ،فعندما ترتفع اسعار االسه فإن الثروا المالية ) (wealthترتفع وبمذلك
فانه كلما زاد عمر المستهلكين فاالستهالك يجب ان يرتفع تبعا لذلك وبالتالي زيادا الطلب الكلي.
Yasd

wealth

consumption

Ps

MS

r

 -3قناا عرض االئتمان ):(Credit Supply Channel
تبعا لهذه القناا هناك نوعان من قنوات انتقال أثر زيادا عرض النقد إلى االقتصاد وهي تعمد
نتيجة لمشاكل التقلبات المالية في اسواق االئتمان وهي تعمل من خالل التأثير على اقراض البنك
واولئك الذين يعملون من خالل التأثير على ميزانيات الشركات والعوائل). (firms & household
القناا االولى :هي قناا اقراض البنك ،وتستند هذه القناا على الدور الخاص الذي تؤديه البنوك في
النظا المالي ألنه مناسبون لحل مشاكل المعلومات الالمتناظرا في اسواق االئتمان ويمكن التعبير
عن ذلك باآلتي:
Yad

I

bank loans

Bank deposits

MS

Bank reserves

ونالحظ من ذلك ان عند زيادا عرض النقد فان االحتياطي المصرفي والودائع المصرفية سموف
تزداد وبالتالي سوف تزداد كمية القروض المصرفية المتوفرا وان هذه الزيادا سوف تزيد االنفاق
االستثماري وبالتالي زيادا الطلب الكلي.
القناا الثانية :هي قناا الميزانية العمومية ،ومن خالل هذه القناا ينتقل اثر زيادا عرض النقد عبمر
ميزانية الشركات حيث ان زيادا عرض النقد تؤدي إلى ارتفماع اسمعار االسمه ) )Psنتيجمة
انخفاض سعر الفائدا وارتفاع اسعار السندات كما أوضحنا سابقا وهذا يؤدي إلى زيادا صافي قيمة
الثروا للشركات ( )Net worthوانخفاض االختيار المضماد ( )Adverse selectionوكمذلك
انخفاض المخاطر ( (Moral hazardمما يؤدي إلى زيادا االئتمان ) )Leandingومن ث زيادا
االنفاق االستثماري(  (Iوزيادا الطلب الكلي )(Yadويمكن توضيح ذلك باالتي :
Yad

I

leanding

moral hazard

adverse selection

net worth

r

MS

اال ان زيادا الطلب الكلي ال تؤدي دائما إلى زيادا االنتاج فحسب يمكن ان تؤدي إلمى ارتفماع
االسعار إذا كان االقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل ،بافتراض ان االقتصاد القومي مبدئيا عنمد
الناتج  Y0ومستوى االسعار ( ، )P0وان عرض النقود بقيمته الحقيقية تزداد من  MS0إلى MS1
وبالتالي فان منحنى عرض النقود بقيمته الحقيقية ينتقل إلى  .MS1/P0وينتقل المنحى  LMإلمى
 .LM1وعند مستوى السعر ( )P0فان مستوى الدخل الجديد يكون  Y1حصل بتقاطع المنحني IS0
والمنحني  LM1وعند مستوى السعر ()P0يصبح الطلب الكلي أكبر من ذي قبل حيث Y1اكبر من
 . Y0ومع الزيادا في الطلب الكلي فان التوليفة التوازنية النهائية للناتج ومستوى االسمعار تكمون
) (Y1,P1حصلت من تقاطع منحنى الطلب الكلي الجديد مع منحنمى العرض الكلي االصلي .اما
من ناحية التأثير على االستخدا ) (Employmentفان زيادا نمو عرض النقد سوف تزيد العمالة
عند مستوى العمالة الكاملة في حين اذا كانت الزيادا في العرض األسمى للنقود اصغر  ،فستزداد
العمالة والناتج إالّ انها التصل إلى مستويات العمالة الكاملة وكما موضح في الشكل البياني االتي.
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شكل ( )2أثر زيادة عرض النقد في النشاط االقتصادي

Source: LIANG,Fang , HUANG,Weiya ,The relationship between Money supply and the GDP of
United States, Hong Kong Baptist University , Hong Kong, 2011, p 4.

خالل العقدين االخرين كان الجدل بين الكنزيين والنقديين نقطة محوريمة فمي االقتصماديات
الكلية .وعلى مستوى فاعلية السياسة النقدية فقد اعتقد النقديون ان االسواق الكليمة االساسمية –
السلع والخدمات ،موارد العمل ،االرصدا المتاحة لإلقراض – شديدا الترابط .وتعمل قوى العرض
والطلب معا لتحديد كل من مستوى االسعار واالنتاج في هذه االسواق .بينما يعتقد الكنزيمون ان
السياسة النقدية التي تخفض سعر الفائدا ستعمل على جذب االستثمار الخماص ،اال ان النقمديون
يرون ان هناك عالقة مباشرا وقوية بين االنتاج والتغيرات في عرض النقود إذ يرون ان السياسة
النقدية التوسعية تخلق فائضا في عرض النقود ويستجيب االفراد لهذه السياسة بزيادا انفاقه على
نطاق اوسع من السلع االمر الذي يؤدي الى نمو الطلب على النقود ،مما يدفع االفراد الى خفمض
انفاقه  .هذا يعني ان فاعلية السياسة النقدية مستقلة عن سعر الفائدا .اما فيما يخص أثر السياسمة
النقدية في االجل القصير فان النقديين يرونه مختلف بشدا عن أثرها في االجل الطويل حيث انه
يرون ان االسعار تتكيف بسرعة وسهولة وذلك على عكس ما زعمه التقليديون .إذ يعتقد النقديون
ان تفاعل قوى السوق سوف يحقق التوازن مع مرور الزمن فقط ،ووفقا لوجهة نظره تلك تولمد
التغيرات قصيرا في اتجاه معدل نمو العرض النقدي اثارها االولية على االنتاج .ومع ان االثمر
على االنتاج قويا اال انه اثر مؤقت ,ذلك الن في االجل الطويل حيث يسمح مرور الزمن بتكيمف
اشمل لألسواق ،ويكون تأثير العوامل النقدية قاصرا على األسعار وغالبا لن يتأثر االنتاج كثيمرا
()1
ألنه يتحدد بعوامل مثل التغيرات في القوا العاملة ورأس المال والموارد الطبيعية والفنية .

 ،ترجمي بديد الفتياب بديد الير من  ،بديد الميييم مدميد  ،دار الميري للنرير،

()1جيمس جوارتيني  ،ريجارداستورب ،االقتصاد الكليي االتتييار المياا خال يا
الرياض السمودي .421 ،1999 ،
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اما اآللية الثانية النتقال أثر السياسة النقدية فهي قناا سعر الصرف التي سنركز عليها بشميء
من التفصيل كون سعر الصرف يمارس بدوره تأثير مهما في مختلف النواحي االقتصادية حيمث
يعكس هذا الدور مجموعة من المتغيرات االقتصادية االساسية (معدالت النمو ،التضخ  ،البطالمة
وكذلك وضع ميزان المدفوعات) .وبما ان سعر الصرف يتقرر بعوامل السوق ونادرا ما تعممل
قوى السوق بشكل كامل حيث تتعرض للمخاطر ،لذا فإنه قد تؤدي إلى ان يكون سعر الصمرف
بمستوى ال تبرره االساسيات االقتصادية .وتحدث صدمات سعر الصرف النقدية نتيجة تغيمرات
اسمية ونقدية في االقتصاد ،حيث ان عرض العملة في االقتصاد يعتمد على السياسمات النقديمة
للدولة إذ ان السلطات النقدية عادا تراقب النشاط االقتصادي من اجل ابقاء عمرض النقمد عنمد
مستوى يتناسب وحج النشاط االقتصادي ( .)1وثؤثر صدمات سعر الصرف التي هي عبارا عن
تغيرات مفاجئة في اسعار صرف العملة المحلية تجاه العمالت االجنبية على النشاط االقتصمادي
ويمكن استخدا نموذج  IS –LM –BPلتوضيح ذلك ،حيث ان التغيرات سعر الصرف تؤثر على
منحنى ميزان المدفوعات  BPالذي هو عبارا عن جميع التوليفات التي تض الدخل الحقيقي ممع
سعر الفائدا (وذلك بافتراض بقاء العوامل االخرى ثابتة ) فعند تناقص سعر صرف العملة المحلية
فان منحنى BPينتقل إلى جهة اليمين نتيجة انخفاض قيمة العملة التي تؤدي إلى انخفاض الواردات
وزيادا الصادرات( .)2ويبدأ أثر انخفاض قيمة العملة على منحنى  ،ISحيث ان االنخفاض في قيمة
العملة المحلية يجعل وارادات الدولة غالية من وجهة نظر مواطنيها وهذا ما يجعلهم يخفضمون
انفاقه على الواردات .وفي نفس الوقت تنخفض االسعار الفعلية للصادرات السلعية للدولة التمي
انخفضت قيمة عملتها ونتيجة لذلك يزيد إنفاق االجانب على صادرات الدولة التي انخفضت قيمة
عملتها  .ويؤدي هذان األثران إلى توليد ارتفاع في االنفاق االجمالي المستقل للدولة المعنية ،وذلك
عند سعر فائدا اسمي وبالتالي سوف يرتفع مستوى الدخل الحقيقي الذي يتسق مع الوضع التوازني
الجديد وعليه سوف يتحرك منحنى  ISإلى اليمين في اعقاب ارتفاع سعر الصرف الذي يتضممن
انخفاض في قيمة العملة المحلية .وفي نفس الوقت فان انخفاض قيمة العملة المحلية تمؤدي إلمى
تغير وضع ميزان المدفوعات ،اي تحول منحنى ميزان المدفوعات ،وبما ان انخفاض قيمة العملة
الوطنية تؤدي إلى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات عند اي مستوى دخل حقيقي واي سعر
فائدا اسمي فان منحنى ميزان المدفوعات  BPسوف ينتقل إلى جهة اليمين نتيجة ارتفماع سمعر
الصرف وحصول تحسن في الميزان التجاري للدولة المعنية ومن ث حصول فائض في ميمزان
المدفوعات  .ومن اجل ان يعود ميزان المدفوعات إلى حالة التوازن البد من حصول زيمادا فمي
الدخل الحقيقي وهو الدخل الذي يكفي لجعل االنفاق على الواردات يعود إلى مستواه السابق .وفي
حالة اقتصاد مفتوح تنخفض فيه قدرا رأس المال على االنتقال نالحظ انه عند زيادا عرض النقد
تؤدي إلى انتقال منحنى  LMإلى اليمين مما يتسبب في عجز في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع
االنفاق على الواردات بسبب ارتفاع الدخل الحقيقي ،اما في حالة ارتفاع قدرا رأس الممال علمى
التنقل فان زيادا عرض النقد سوف تؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات بسبب تدفق رأس المال
للخارج نتيجة النخفاض سعر الفائدا وتزيد ايضا من الدخل الحقيقي وبالتالي زيادا االنفاق الكلمي
على االقل في المدى القصير .ومن اجل تتبع اثار تغير سعر الصرف على النشماط االقتصمادي
وباستخدا نموذج  IS-LM-BPنبدأ بالحالة التي يكون فيها ميل منحنى ميزان الممدفوعات BP
شديد االنحدار اي انخفاض قدرا رأس المال على التنقل ،حيث تؤدي الزيادا في عرض النقد إلى
تحرك منحنى  LMجهة اليمين مما يؤدي إلى تحرك نقطة التوازن من النقطة  Aإلى النقطمة B
وكذلك انخفاض سعر الفائدا التوازني من  R1إلى  R2كما تحدث زيمادا فمي المدخل الحقيقمي
التوازني من  Y1إلى  . Y2ونتيجة انخفاض قدرا رأس المال على التنقل نجد ان انخفاض سمعر
(1)Elke Hahn, The impact of exchange rate shocks on sectoral activity and prices in the Euro Area , working paper series
No 796, European Central Bank, Germany, Augst 2007,p 7.
(2)Robert M.Dunn Jr.& John H. Mutti , International Economics , 6th Edition , Roultedge , London and New York , 2004,
p 362.
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الصرف التوازني يؤدي إلى انتقال قدر محدود نسبيا من رأس المال إلى خمارج المدول محمل
االهتما  .ومن ناحية اخرى فان الزيادا في الدخل الحقيقي ستحث علمى زيمادا االنفماق علمى
الواردات مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات عند النقطة  Bوتنخفض قيمة العملمة
التي ستقلل السعر الفعلي لصادرات الدولة وفي نفس الوقت ترفع السعر الفعلي لوارداتها وبالتالي
سيزيد صافي االنفاق على الصادرات ومن ث زيادا االنفاق االجمالي المستقل ،وعليمه سمينتقل
منحنى  ISإلى جهة اليمين وبالمثل سوف ينتقل منحنى ميزان المدفوعات  BPلجهة اليمين ممن
) BP(S1إلى ) BP(S2وذلك للمحافظة على توازن ميزان المدفوعات عندما يرتفع سعر الفائمدا
والدخل الحقيقي وعند النقطة  Cهناك توازن لميزان المدفوعات وليس هناك اي ضغط صمعودي
اخر على سعر الصرف وعند هذه النقطة النهائية يكون سعر الفائدا التوازني همو  R2والمدخل
الحقيقي التوازني هو  ،Y2وبالتالي سيكون مستوى االسعار عند  P1اي نفمس مسمتوى السمعر
االصلي بينما سينتقل منحنى الطلب الكلي جهة اليمين إلى  AD2ومستوى الدخل الحقيقي سمينتقل
من  Y1إلى  . Y2وفي الجزء  bوالجزء  Cيوضحان أثر تغير سمعر الصمرف علمى المدخل
واالسعار في حالة وجود قدرا أكبر النتقال رأس المال وكذلك في ظل القدرا التامة على انتقمال
رأس المال .وفي الجزء  bنالحظ انه في ظل ارتفاع قدرا رأس المال على االنتقال فان تطبيمق
سياسة توسعية معينة يؤدي إلى تدفق حج أكبر من رأس المال للخارج مما يؤدي إلى انخفماض
أكبر في قيمة العملة المحلية مقارنة بانخفاض قدرا رأس المال إلى االنتقال ،وفمي همذه الحالمة
ستحصل زيادا أكبر في صافي االنفاق على الصادرات مما يترتب عليه تحرك منحنى  ISبدرجة
أكبر جهة اليمين وبالتالي سيرتفع الدخل الحقيقي التوازني بمقدار أكبر في ظل ارتفاع قدرا رأس
المال على التنقل .وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انتقال أكبر لمنحنى الطلب الكلي مع بقاء مستوى
السعر ثابت وزيادا أكبر في الدخل الحقيقي عن ما هو عليه في حالة انخفاض قدرا رأس الممال
على االنتقال .اما الجزء  Cفانه يوضح أثر انخفاض سعر الصرف في ظل القدرا التامة النتقمال
رأس المال نالحظ ان انخفاض سعر الصرف سوف يؤثر على الطلب الكلي بشكل أكثر وضوحا
مما يجعلنا نستنتج ان أثر تغير سعر الصرف يكون أكبر كلما ارتفعت قمدرا رأس الممال علمى
االنتقال .كان التحليل السابق يوضح أثر تغير سعر الصرف على النشاط االقتصمادي والسميما
الدخل واالسعار في ظل اسعار الصرف المعومة ،اما االن فيمكن توضيح االثار في ظل اسمعار
الصرف الثابتة التي تحدث عندما يقرر البنك المركزي تخفيض العملة المحلية فهذا االمر يتطلمب
استهدافا جديدا لسعر الصرف عند مستوى اعلى هو  .S2ومن اجل احداث هذا التغيير في سمعر
الصرف قد يحتاج البنك المركزي إلى توسيع الرصيد النقدي لمدّا من الزمن حتى يسمتقر سمعر
الصرف عند مستواه المستهدف .ونتيجة لذلك سينتقل منحنى LMإلى جهة اليمين وكذلك سموف
ينتقل كل منحنى  IS,BPإلى اليمين ايضا نتيجة زيادا سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الطلب الكلي
وكذلك الدخل الحقيقي مع بقاء االسعار على حالها .ولو تتبعنا االثار الناتجة عن هذه االنتقاالت في
المنحنيات  IS,LM,BPلالحظنا بانها تشبه تلك الواردا في االجزاء  a,b,cفي الشكل البياني )(3
ومن ث فان الشكل البياني ) (3سينطبق على سعر الصرف المعو والثابت في نفس الوقمت وان
مقدار التوسع في الطلب الكلي سوف يكون اكبر مع ارتفاع قدرا رأس المال على االنتقال (.)1

()1انير في ذلك:
 جوزيييد دانيلييز  ،ديفيييد فييان وز  ،تمريييد د .مدمييود سيين سييني ،اقتصييادياا الندييود خالتمويييل الييدخلي  ،دار المييري  ،الرييياض ،المملكي المرةيي السييمودي ،.544-501
،2010
- Dennis R.Appleyard, Alfred J.Field , JR.,Steven L.Cobb ," International Economics " , fifth Edition ,McGrawHillmAmericasm New York , 2006, P628-644.
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شكل ) (3أثر تغيرات سعر الصرف في النشاط االقتصادي

المصدر :جوزيف دانيلز ،ديفيد فانهوز ،اقتصاديات النقود والتمويل الدولي ،تعريب د .محمود حسن حسني ،دار المريخ،
الرياض ،المملكة العربية السعودية  ،2010 ،ص .543

ثانيا :تحليل واقع السياستين المالية والنقدية في العراق
مر العراق بظروف صعبة على المستوى السياسي واالقتصادي اسهمت فمي اضمعاف دور
السياسات االقتصادية الكلية في تحقيق االستقرار االقتصادي ،فقد دمرت الحروب العسمكرية البنمى
التحتية لالقتصاد العراقي وأخرت عملية التنمية االقتصادية والبشرية لعدا عقود بسمبب االسمتنزاف
الكبير للموارد الطبيعية والبشرية في العراق .كما شهد العراق في عا  2003تغيير للنظا السياسي
بشكل تا وكذلك تغيير بالنظا االقتصادي ايضا حيث تحول من نظا التخطيط الشامل إلى نظا الية
السوق وهذا بدوره ادى إلى سلسلة من التغيرات في االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في
البلد ومن بين اه التغيرات التي طرأت على االوضاع االقتصادية هو حصول البنك المركزي على
استقالليته ( ،)لذا سوف نقس مدّا الدراسة إلى قسمين ،األول سيركز على المدا التي سمبقت عما
 ، 2003والثاني سيركز على المدا ما بعد عا .2003
 -1السياسة المالية:
أ -المدا األولى ()2003-1980
شهد العراق في مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي قيا الحرب العراقية االيرانيمة والتمي
دامت ثمان سنوات والتي اثرت بدورها على الوضع االقتصادي والمالي للبلد ،اذ تغير مسار االنفاق
الحكومي من إنفاق استثماري الى االنفاق على تمويل متطلبات الحمرب ،إذ بلغمت نسمبة االنفماق
العسكري خالل المدا ( )1990-1980ما بين ) (%20الى ) (%60من الناتج المحلمي االجممالي.
وبما ان العراق يعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية والتي تراجعت في هذه المدا نتيجمة تراجمع


صل الدنك المركزي المراقي بلى استدالليته خفق قانون رقم ( )56لسن .2004
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الطلب العالمي ،فترتب على ذلك انعكاسات سلبية تمثلت بتزايد حج الديون ،ومما زاد الوضع سموء
هو قرار سوريا في نيسان عا  1982بتعليق انبوب بانياس الناقل للنفط العراقي الذي يممر عبمر
اراضيها ،مما دفع السياسة المالية في العراق الى اتخاذ توجهات ذات مسار انفاقي واسع فضال عمن
اصدار العديد من القرارات واتخاذ مجموعة من االجراءات كان هدفها اصمالح االوضماع الماليمة
واالقتصادية الحرجة والنهوض بالنشاط االقتصادي .ولقد كانت للمتغيرات السابقة والظروف التي مر
بها البلد أثر واضح على تراجع حصيلة العوائد النفطية فقد انخفضت من ( )26مليمار دينمار عما
 1980الى ) (9.6,9.7,10مليار دينار لألعوا ) (1983,1982,1981على التوالي ،ث انخفضت
عا  1986بشكل كبير لتصل الى ) (6.9مليار دينار .وفي ظل هذه الظروف والحاجة المتنامية الى
تمويل متطلبات الحرب والقدرا المنخفضة للصادرات العراقية على توفير االيرادات المالية الالزممة
توجهت الحكومة العراقية آنذاك نحو استخدا االحتياطيات والفوائض المالية المتحققة في نهاية عقمد
السبعينيات مما ادى الى استنزافها في الحرب .فضال عن ذلك تنامي النفقات االسمتهالكية االخمرى
وهذا ما دعي الحكومة العراقية لالقتراض من السوق الدولية حيث اقترضت مبلغ ( )165.5مليمون
دينار عا  1981ث اقترضت ( )500مليون دينار عا  ،1982كما اقترضت من البلمدان العربيمة
( )6361مليون دينار للمدا ( )1984-1980وهذا التمويل يعد تمويل مؤقت ويعتمد علمى اسملوب
الدفع اآلجل ومرهون فقط باستمرار الحرب ،ومع طول سنوات الحرب فقد توسع هذا التمويل لتغطية
احتياجاتها الباهضة ،وبسبب عسكرا االقتصاد فقد استمر البلد في استيراد السلع االسمتهالكية ممن
الخارج ،مما اوقع البلد بأكبر فخ مديونية خارجية طويلة اآلجل .ومن مجموعة التدابير التي قامت بها
الحكومة اصدار تشريعات جديدا ذات صلة بالسياسة المالية لعل اهمها اصدار قانون ضريبة المدخل
رق ( )113لسنة  ،1982وقانون الجمارك رق ( )23لسنة  ،1984باإلضافة الى قيامهما بتحويمل
مجموعة من المنشآت االقتصادية الى القطاع الخاص والسيما في عا  .1987اما بالنسمبة لخطمة
التنمية لألعوا ( )1985-1981فأنها قد تأثرت بالحرب القائمة ول تنفذ بالشكل المخطط لها .فالدولة
اعطت اهتما لتحقيق التوازن بين متطلبات عملية االنماء من جانب ورفد متطلبات الحرب من جانب
اخر مع اعطاء االولوية للجانب الحربي وما يتصل به من قطاعات ساندا(.)1
اما عقد التسعينيات فقد شهد فائضا في الطلب المحلي ،نتيجة لتفوق االنفاق الحكومي على مما
ينتج من سلع وخدمات في االقتصاد .وهنا يبرز الدور المه لالستيرادات اذ تعمل كعاممل مسماعد
لتقليص الفجوا بين العرض والطلب .اال انه في المدا االولى من عقد التسعينات ل يكن هذا الخيمار
متاحا نتيجة لقرارات االم المتحدا وفرض العقوبات االقتصادية على االقتصاد العراقي والتمي تم
بموجبها منع استيراد وتصدير السلع والخدمات بما فيها النفط في تغطية النفقات العامة ،فقد تمأثرت
هذه النفقات بشكل كبير بظروف الحرب وانعكاساتها على تراجع العوائد النفطيمة ومعهما بمرزت
االختالالت االقتصادية التي امكن مالحظتها من تراجع نسب العرض الكلي اما تصاعد حج الطلب
الكلي وقد ادى ذلك الى تصاعد معدالت التضخ وبروز اثار سلبية ل يعرفها االقتصاد العراقي ممن
قبل .فضال عن ذلك اعتماد المواطن العراقي على الدولة في المحافظة على مستويات معيشته بسبب
ظروف الحصار االقتصادي اما الدولة من جهتها فأنها وجهت أكثر من نصف انفاقها العا بصمورا
نفقات تحويلية تحوّل للمواطن دون مقابل من خالل دع البطاقة التموينيمة ،دعم الوقمود ،دعم
المزارعين مما نج عنه تفاق الطلب سنة بعد اخرى ألنه ل يجد امامه سوى عرضا محليا منخفضا.
اما في النصف االخير من عقد التسعينيات فقد ازدادت السياسة المالية تشوها على أثر استمرار تنفيذ
البرامج الخاصة بالدع الحكومي تحت مظلة ارتهان االقتصاد وفعالياته المختلفة للهيمنة الدولية فمي
إطار برنامج النفط مقابل الغذاء المبر عا  1996فازدادت حدا االختالالت البنيوية .فكانت السياسة
المالية بتزايد الجانب االنفاقي مقابل ايرادات سيادية محدودا جدا قد نتج عنه عجز مالي كبير ومتراك
طيلة عقد التسعينيات وقد تفاق هذا العجز ألسباب تتعلق بإعادا االعمار وقد ترتمب علمى ضمآلة
االيرادات الحكومية لجوء الحكومة الى الجهاز المصرفي لتمويل العجز المذكور مما تسمبب عنمه
توسع نقدي شديد( .)2ولمعرفة الدور االقتصادي لإلنفاق الحكومي البد من النظر في نسبته الى الناتج
المحلي االجمالي والجدول ( )1يبين هيكل الموازنة العامة في العراق ونسبتها الى النماتج المحلمي
االجمالي.

( )1د .يدر نممه  ،السياس المالي في المراق خدخرها في التأثير بلى برض الندد تالل المدة ( ,)2009-1970مجل الغري للملوا االقتصادي خاالداري ،السن
الثامن  ،المدد ال امس خالمررخن. 35 ،2012 ،
( )2انظر الى :
د .بتول مطر الجبوري ،سعاد جواد كاظ  ،السياسة المالية ودورها في االقتصاد العراقمي للممدا ( ،)2009-1991مجلمة القادسمية للعلمو االداريمة
واالقتصادية ،المجلد  ،15العدد 2لسنة .2013
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جدول ( ) 1االنفاق الحكومي (الجاري واالستثماري) ونسبته الى الناتج المحلي االجممالي للممدا
( )2002-1980باألسعار الجارية
مليون دينار

السنة

االنفاق الجاري*

االنفاق
االستثماري*

االنفاق الحكومي
العام*

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

4042
5411
7886
7138
6861
7363
7426
9229
10630
10872
11357
15653
25876
50060
171742
605840
506102
534095
824705
831592
1151663
1490866
1762683

3627
5980
6606
4988
3858
3220
2729
2618
2733
3062
2822
1844
7007
18894
27700
84943
36439
71707
95796
394626
347037
578861
755602

7669
11391
14492
12126
10719
10583
10155
11847
13363
13934
14179
17497
32883
68954
199442
690783
542541
605802
920501
1226218
1498700
2069727
2518285

نسبة االنفاق
الجاري الى
االنفاق العام%
52.7
47.5
54.4
58.9
64.01
69.6
73.1
77.9
79.5
78.0
80.1
89.5
78.7
72.6
86.1
87.7
93.3
88.2
89.6
67.8
76.8
72.0
70.0

المصدر* :خزارة المالي – دائرة الموازن .
** خزارة الت طيط ،الج از المركزي لإل صاء –مديري الدساةاا الدومي .

نسبة االنفاق
االستثماري الى
االنفاق العام%
47.3
52.5
45.6
41.1
36.0
30.4
26.9
22.1
20.5
22.0
19.9
10.5
21.3
27.4
13.9
12.3
6.7
11.8
10.4
32.2
23.2
28.0
30.0

ناتج المحلي
االجمالي
**GDP
15770.7
11346.9
12714.7
12621
14550.9
15011.8
14652
17600
19432.2
20407.9
55926.5
21313
56814
140518
703821
2252264
2556307
3286925
4653524
6607664
7930224
9911420
41022927

نسبة االنفاق العام
الى الناتج المحلي
%GDP
48.6
100.4
114.0
96.1
73.7
70.5
69.3
67.3
68.8
68.3
25.4
82.1
57.9
49.1
28.3
30.7
21.2
18.4
19.8
18.6
18.9
20.9
6.1

نالحظ من الجدول اعاله ان نسبة االنفاق الجاري من االنفاق العا تفوق بكثيمر نسمبة االنفماق
االستثماري من االنفاق العا وهذا ما يدل على ان االنفاق االستهالكي كان يستحوذ على النسبة االكبر
من اجمالي االنفاق الحكومي مما ل ينعكس في زيادا فعلية بالنمو االقتصادي.
ب -المدا الثانية ()2016-2003
على الرغ من التحوالت االقتصادية الهامة التي رافقت احتالل العراق في عما  2003والتمي
تمثلت بالتحول من النظا المركزي الى االقتصاد الحر واالنفتاح على االقتصاد العالمي ،اال ان وتيرا
التصاعد في االنفاق العا استمرت بفعل ديمومة االرتفاع في فقرات مهمة مثل رواتب منتسبي الدولة
والنفقات التحويلية ودع البطاقة التموينية .كما ادى التيسير المالي الريعي بعد  2003المى تمويمل
موازنات اتسمت بنمط استهالك ذات معال محدودا االفق ألبعاد التنمية من خالل توظيمف االنفماق
الحكومي لتشجيع التشغيل الحكومي في وظائف خدمية ضعيفة االنتاجية وايجاد قنوات إنفاقيه مختلفة
لتوزيع الريع تتسع بارتفاع االيرادات النفطية مقابل االخفاق في تكوين بنى تحتية تحفز النممو فمي
قطاعات االقتصاد غير النفطي ،مما نج عنه قوا طلب ضخمة جدا ومتنوعة اما هشاشمة التنموع
االقتصادي وتفاق اشكالية االختالل الهيكلي ،ليت فيما بعد تلبية هذا الطلب من خالل سياسمة البماب
المفتوح على حساب القطاعات االقتصادية السلعية غير النفطية التي اتسمت بحالة من الركود ،فضال
عن الضغط على االحتياطيات االجنبية لدى البنك المركزي التي وظفت لتحقيق االستقرار السمعري
مما استنزف قدر ال يستهان به منها دون تعظي القيمة المضافة لقطاعات االقتصاد العراقي .ان هيمنة
االنفاق االستهالكي على بنية االنفاق الحكومي وارتباطه بالعائدات النفطية المتزامن مع االخفاق فمي
البحث عن بنود متنوعة من االيرادات كل ذلك جعل من االنفاق الحكومي يفتقد المى الكثيمر ممن
القنوات لتوجيه متغيرات االقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان االختالل الهيكلي بقي متأصل
في هيكل االقتصاد وان تلك االتجاهات ادخلت السياسة االنفاقية بحالة من التناقض ول تمتمكن ممن
توحيد مساراتها نحو بلوغ اهداف الكفاءا االنتاجية وعدالة توزيع الريع .كما ان اسمتمرار القطماع
الخاص في ممارسة انشطة انتاجية لتغطية الفجوا المتزايدا بين الطلمب الكلمي والعمرض الكلمي
12

وتحويلها حوافز حقيقية بزيادا االستثمار واالنتاج وفق معايير ربحية عزز تعظي مساحات االستهالك
في االقتصاد بشكل ال يستوعبه العرض الحقيقي المحلي (.)1
فضال عن كل ما تقد واجه العراق منذ منتصف عا  2014حربا شنها تنظي داعش ادت الى
زيادا العنف وتدمير البنية التحتية للبالد ،إذ استطاعت هذه الجماعة ان تسيطر بسرعة على حموالي
ثلث االراضي العراقية ومعظ المدن الكبرى .وبالرغ من ان تنظي داعش ل يكن له القدرا علمى
احداث اثار مباشرا وجوهرية على انتاج النفط في العراق حيث يت هذا االنتاج في معظمه في جنوب
العراق ،وعلى نطاق اقل في شمال العراق (في اقلي كردستان) .اال ان الحرب التي شنها داعش ادت
الى خلق ازمة انسانية ووضع ضغوط على إنفاق الموازنة العامة للدولة وحدوث ركمود اقتصمادي
كبير في القطاعات النفطية .إذ ادى وجود ( )3.4مليون عراقي مشرد داخليا ،ومع وصمول ()245
ألف الجئ سوري الى وضع ضغوط هائلة على منظومة تقدي الخدمات العامة التي تعاني من ضعف
بالفعل .وعالوا على ذلك فقد تأثر النشاط االقتصادي غير النفطي تأثرا سلبيا نتيجة هذا الصراع ،إذ
انكمش هذا القطاع بصورا تراكمية بنسبة بلغت ) (%29.5للمدا ( ،)2016-2014حيمث عانمت
المناطق التي سيطر عليها تنظي داعش من جراء تدمير االصول االنتاجية والبنية التحتيمة وقطمع
طرق التجارا او تقليصها بشدا فضال عن انهيار ثقة المستثمرين والمستهلكين .وقد زاد ممن تفماق
الوضع الهش في البالد التراجع الحاد في اسعار النفط والذي كان له االثر الكبيمر علمى االقتصماد
العراقي نتيجة اتسامه بعد التنوع واالعتماد على هذا القطاع بشكل كبير .إذ يمثل هذا القطاع اكثمر
من ) (%65من اجمالي الناتج المحلي و ) (%98من الصادرات ,وادى انهيار اسعار المنفط التمي
تراجعت ما بين الثلث الى النصف مقارنة بمعدالت حزيران  2014الى تدهور حماد وهائمل فمي
اوضاع المالية العامة للبالد وميزان المعامالت الجارية ( .)2اثرت الصدمة المزدوجة على اسمتهالك
واستثمارات القطاع الخاص ،وأدت الى تقييد االنفاق الحكومي ،السيما على المشروعات االستثمارية،
وعلى ضوء التباطؤ الحاد في وتيرا النشاط االقتصادي وتدني استهالك القطاع الخماص ،تراجعمت
معدالت التضخ وبلغت في المتوسط ) (%1.4في  2015واستمرت بالتراجع لتصل المى )(%1.3
مي
مة فم
مز الموازنم
مي عجم
مة فم
مادا هائلم
مى زيم
منفط الم
ميلة الم
مع حصم
مي  .2016ادى تراجم
فم
 2016- 2015مما اجبر التمويل المحدود المتاح للحكومة على ادخال بعض التعديالت والتسويات
الحتواء عجز الموازنة في كل من  .2016-2015فعلى جانب االيرادات دار التركيز حول ضمان
زيادا حج صادرات النفط (على سبيل المثال من خالل تعظي االستفادا من البنية التحتيمة للمنفط،
خطوط االنابيب ،ومنشآت التخزين ،والصيانة) .اما على جانب المصمروفات ,اعطمت الحكوممة
االولوية لدفع االجور والمعاشات وخدمة الدين واالستثمارات ذات الصملة بمالنفط ,واالسمتثمارات
الرأسمالية غير النفطية التي تعاني من تباطؤ شديد في التنقيد ( .)3والجدول ( )2يبين اتجاهات االنفاق
الحكومي بعد عا  2003ونسبته من الناتج المحلي االجمالي.

( )1انظر الى :
د .بتول مطر الجبوري ،سعاد جواد كاظ  ،السياسة المالية ودورها في االقتصاد العراقمي للممدا ( ،)2009-1991مجلمة القادسمية للعلمو االداريمة
واالقتصادية ،المجلد  ,15العدد 2لسنة .2013
( )2وثيقة برنامج لقرض مقترحة بمبلغ ( ) 1443.82الى جمهورية العراق  ,البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  /1 ,ديسمبر /كانون االول  , 2016تقرير رق
 ,108714 – IQص .9
( )3وثيقة برنامج لقرض مقترحة بمبلغ ( ) 1443.82الى جمهورية العراق  ,البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  /1 ,ديسمبر /كانون االول  , 2016تقرير رق
 ,108714 – IQص .13
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جدول ( )2االنفاق الحكومي (الجاري واالستثماري) ونسبته الى الناتج المحلي االجمالي للمدا ()2016-2003
باألسعار الجارية
مليون دينار

السنة

االنفاق الجاري*

االنفاق
االستثماري*

1270802
17912480
16147752
6027680
6588511
14976016
9648658
15553341
17832112.9
29350952
40380750
35450452.5
41214037.1
25746311.5

االنفاق
الحكومي العام*

4901961
31521427
30831142
38806679
39308348
67277197
55589721
70134201
78757666
105140
119128
83556
70397.5
67067.43

نسبة االنفاق
نسبة االنفاق
االستثماري الى
الجاري الى
االنفاق العام %االنفاق العام%
25.9
74.1
56.8
43.2
52.4
47.6
15.5
84.5
16.8
83.2
22.3
77.7
17.4
82.6
22.2
77.8
22.6
77.4
27.9
72.1
33.9
66.1
31.6
68.4
34.5
65.5
24.3
75.7

3631159
2003
13608947
2004
14683390
2005
32778999
2006
32719837
2007
52301181
2008
45941063
2009
54580860
2010
60925553.5 1011
75788623.7 2012
78746806.3 2013
76741672.6 2014
78248392.4 2015
80149411.1 2016
المصدر* :خزارة المالي
** خزارة الت طيط ،الج از المركزي لإل صاء ،دائرة الدساةاا الدومي .

ناتج المحلي
االجمالي
**GDP
29585789
53235000
73533000
95588000
111504
157026.1
130643.2
162064.6
217327.1
254225.5
273587.5
266420.4
199715.7
203869.8

نسبة االنفاق
العام الى الناتج
المحلي GDP
16.7
59.2
41.9
40.6
9.4
42.9
42.4
44.1
41.0
46.31
43.5
42.2
57.4
53.8

مما تقد نالحظ ان عجز الموازنة في العراق يصنف بانه من النوع الهيكلي ناج عمن اخمتالل
الجهاز المالي نتيجة زيادا االنفاق العا بمعدل يفوق القدرا المالية لالقتصاد .إذ نالحظ من الجمدول
اعاله ان بالرغ من ارتفاع نسبة االنفاق الحكومي الى الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجاريمة اال
ان النسبة االكبر من هذا االنفاق كانت موجهه لإلنفاق الجاري والتي لها أثر ضعيف على معمدالت
النمو االقتصادي.

 -2السياسة النقدية
أ .المدا األولى (: )2003-1980
اتسمت تلك الفترا بوجود ارتباط وثيق بين البنك المركزي ووزارا المالية ،تميمزت بهيمنمة
اجراءات السياسة المالية على قرارات البنك المركزي الذي كان يفتقد لالستقاللية .إذ شمهدت تلمك
الفترا اجراءات وقرارات عديدا نظرا للوضع االقتصادي الحرج بسبب ظروف الحمرب العراقيمة
االيرانية وقيا السلطة باتخاذ اجراءات نقدية لتمويل تزايد النفقات العسكرية عن طريق تنقيد الدين اي
االقتراض المباشر من البنك المركزي واالدارا االئتمانية المستخدمة في ذلك هي طبع النقود لتمويل
العجز في الموازنة العامة ،وازداد عرض النقد بشكل كبير وعندها قا البنك المركزي بطرح سندات
ادخار سميت (سندات القادسية) ت توظيفها لتمويل عجز الموازنة اضافة الى استخدا انواع متعمددا
من اسعار الصرف ،وبغض النظر عن العمل بنظا اسعار الصرف الثابتة الذي كان متبع مما قبمل
الحرب يضاف الى ذلك االقتراض من المؤسسات المصرفية لتمويل العجز(.)1
وفي بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي شهد العراق عقوبات اقتصادية قاسية نتيجة احتالله
للكويت و خوضه حرب الخليج الثانية مما اسفر عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة منها الفسماد
االداري والمالي وضياع فرص االستثمار وظهور المضاربات واالسواق الموازيمة وغيرهما ممن
المشاكل االخرى ( .)2كما توسع عرض النقد في هذه المدا نتيجة ممارسة سياسمة النقمد المرخيص
) (Cheap Moneyمن خالل ربط الكتلة النقدية بعجز الموازنة المضطرد ،حيث اصبحت مديونيمة
الخزانة مصدرا لإلصدار والذي يعرف بتنقيد الدين العا ) (Debt Monetizationوحتى بعد توقيع
( )1انظر الى :
 د.ثريا عبد الرحي  ،تقيي اداء السياسة النقدية في العراق واثرها في التضخ دراسة تحليلية للمدا من ( ، )2003-1980مجلمة العلمو االقتصماديةواالدارية ،المجلد  ،13العدد 48لسنة .2007
فالح خلف الربيعي ،اجراءات السياسة المالية وأثرها على االداء المصرفي في العراق ،الحوار المتمدن .2008/4/5 ،www.m.ahewar .org
( )2د .يوسف االسدي ،نعي صباح جراح ،الفاعلية النقدية للبنك المركزي العراقي ،البصرا ،مجلة العلو االقتصادية ،المجلد الثامن ،العدد الخامس عشر ،
 2015ص .160
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مذكرا التفاه  1996وتحقق ايرادات اجنبية فان معدل نمو عرض النقد استمر بالنمو الواسع ولكمن
بوتيرا اقل .وكان ما يسارع نمو الكتلة النقدية هو معدالت نمو عجز الموازنة العالي جمدا ،وكمان
السبيل لرد هذا العجز هو االقتراض المباشر من البنك المركزي ،اذ كان البنك المركزي وسياسمته
النقدية وميزانيته العمومية تابع للسياسة المالية ومتطلبات الموازنة العامة بغض النظر عمن االثمار
الناجمة عن ذلك كالتضخ وتقلب سعر الصرف ،وقد ادى ذلك إلى زيادا عمق التداعيات السالبة ،من
خلل ف ي بنية الناتج وتدني اداء الناتج المحلي االجمالي غير النفطي باعتباره مدخال إلى توفير جمزء
من العرض الكلي ) (ASمقابل كميات الطلب الكلي ) (ADالمحفزا بالمعروض النقدي المنفلمت .إذ
يالحظ ان سيادا الهيمنة المالية للخزانة العامة العراقية على البنك المركزي وسياسته النقدية انعكمس
بهذا النمط من االختالل التضخمي ،وبالتالي أصبح دور البنك المركزي هو تمويل الدين العا وألكثر
من عقد مما كان له اثرا في االستقرار االقتصادي الكلي .اما معدالت الفائدا فقد كانت تسعّر اداريما
من قبل السلطة النقدية مع فارق كبير وغير معقول ما بين معدالت الفائدا الدائنة والمدينة وبما يلغي
الوساطة المالية للجهاز المصرفي ( ،)1وظهر ذلك عند قيا البنك المركزي بوضمع سمعر وحمدود
لمعدالت الفائدا للتأثير على االئتمان باإلضافة إلى وضع حدود عليا لالئتمان بهمدف التمأثير علمى
الميزانية العامة للبنوك مع قيود عمليات التحويل الخارجي ونسب قانونية لالستثمار فمي الحمواالت
والسندات( .)2لقد استخد البنك المركزي العراقي اسعار الفائدا لتحقيق غرضين هما ،تشجيع االدخار
العائلي  ،وامتصاص الفائض النقدي وتخفيض الطلب على السلع والخدمات من اجل المحافظة علمى
استقرار االسعار ( ،)3لذا كان استخدا اسعار الفائدا من السلطات النقدية بوصفها اداا نقدية مباشمرا
مقيدا لمنافذ االختالل النقدي في االقتصاد هو للتأثير في حج الكتلة النقدية المتزايمدا وامتصماص
فائض السيولة واستقطاب رؤوس االموال الفائضة في مجاالت ادخارية حيث اتخذ البنك المركمزي
العراقي اجراءات استهدفت زيادا سعر الفائدا على الودائع اآلجلة (سنتين) من ) )% 8إلى (،)%15
اال ان محاوالت السلطة النقدية من خالل تغيير هيكل اسعار الفائدا لمواجهة ما يتولمد ممن تمأثير
إلصدار العملة على السيولة المحلية بفعل الحاجة إلى االقتراض الداخلي انعكس بتصاعد وتائر نممو
عرض النقد ( .)4وقد ادى ارتفاع التضخ إلى جعل قيمة اسعار الفائدا الحقيقية سالبة وهو ما ادى الى
الغاء دور اسعار الفائدا خالل تلك المدا(.)5
اما في نطاق البنوك فقد اشتملت االصالحات في تركيب اسعار الفائدا على قروضمها التمي
كانت تتراوح بين) )%9-%3سنويا في عا  1998في اطار الحد ممن اسمعار الفائمدا التجاريمة
والمتخصصة ،إذ تراوحت اسعار الفائدا المصرفية التجارية بين ) (%25-%20سمنويا فمي عما
 1997عالوا على ذلك فقد اتخذت اجراءات اصالحية استهدفت استقطاب مدخرات القطاع الخماص
تمثلت برفع اسعار الفائدا المدينة على الودائع الثابتة آلجل (سنتين) إلى سعر فائدا ) )%18بعمد ان
كانت ) .(%15وقد حققت التغيرات الحاصلة في تركيب اسعار الفائدا نجاحا واضحا علمى صمعيد
التغلب على مشاكل السياسة النقدية نتيجة تطور ارصدا الودائع وزيادا االرصمدا النسمبية لمبعض
الودائع وضبط مصادر التسرب النقدي ومكافحة التضخ النقدي بشكل مرغوب ( .)6اما فيما يخمص
سعر الصرف فهو االخر تأثر بالتغيرات التي طرأت بعد احداث  1990بسبب الظروف التي مر بها
العراق من حرب وعقوبات اقتصادية والتي ادت إلى اختالالت هيكلية واسعة داخلية وخارجية تمثلت
بارتفاع االسعار بمعدالت عالية ومتسارعة انعكس سلبا على االنتاج وأضعف فاعلية االسمعار فمي
تشجيع االستثمار والتي كان لها مضاعفات سلبية على سعر صرف الدينار العراقي .وقد ادى هذا إلى
زيادات مستمرا في معدالت التضخ مساوية إلى االنخفاض في معدل العائد ممن العملمة االجنبيمة
ونتيجة لذلك اصبح هناك حافز على استبدال العملة المحلية بالعملة االجنبية فمي السموق الموازيمة
واتساع فئة المضاربين وسعيه للحصول على االرباح الكبيرا ما ادى إلى زيادا الطلب على العمالت
االجنبية الذي كان اكبر من استطاعة البنك المركزي العراقي لالستجابة له آنذاك بسبب توقف تصدير
( )1محمود محمد داغر ،السياسة النقدية في العراق من التبعية إلى االستقالل غير الفعال ،بحوث اقتصادية عربية ،العدد  ،2014 ،65ص .29
( )2د .ثريا عبد الرحي الخزرجي ،تقيي اداء السياسة النقدية في العراق وأثرها على التضخ دراسة تحليلية للمدا  ،2003-1980مصدر سابق ،ص .146
( )3د .اكرا عبد العزيز ،اإلصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل ،بيت الحكمة ،بغداد  ،2002،ص .304
( )4د .سامي فاضل عطو ،دور السياسة النقدية خالل فترا الحصار االقتصادي واإلصالح النقدي بعد رفع الحصار ،مجلة دراسات اقتصادية ،بيت الحكممة،
العدد الثاني ،1999 ،ص .56
( )5د .محمود محمد داغر ،السياسة النقدية في العراق من التبعية إلى االستقالل غير الفعال ،مصدر سابق ،ص.58
( )6د .سامي فاضل عطو ،المصدر نفسه ،ص.31
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النفط الخا العراقي الذي يعد المصدر الرئيس للحصول على العمالت االجنبية باإلضافة إلى تجميمد
االرصدا العراقية في الخارج وهذا بدوره ادى إلى تفاق العجز في ميزان المدفوعات العراقي ،وقمد
تزامن ذلك مع الزيادات الكبيرا في عرض النقد نتيجة التمويل المصرفي للعجز المستمر في الموازنة
الحكومية بسبب التراجع الكبير في االيرادات العامة الناج من انخفاض االنتماج واتسماع الطاقمة
االنتاجية العاطلة مقارنة بالطاقة المتاحة مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلمى الجهماز المصمرفي
لتمويل نفقاتها المتزايدا نتيجة اعادا االعمار واصالح االضرار الناجمة عن حرب الخليج الثانية وقد
كانت نتيجة لكل هذه االسباب هو زيادا عمق االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي (. )1
اما سعر صرف الدينار العراقي فقد انخفض مع بداية عقد التسعينيات نتيجة العقوبات االقتصادية
التي فرضت على العراق( )اال ان هذا االنخفاض كان مستمرا وحتى بعد تطبيمق ممذكرا التفماه
(النفط مقابل الغذاء والدواء) بقي سعر صرف الدينار العراقي منخفضا وكذلك انخفضت اسعار المواد
الغذائية كافة ،وفي ضوء هذه االحداث بدأت اسعار السلع والخدمات تتشكل بأسلوب جديد يختلف عن
االسلوب الذي سبق تطبيق مذكرا التفاه  ،وقد تمت معالجة االوضاع الجديدا باتخاذ اجراءات واتباع
سياسات تتالء مع ظروف الحصار منها تزايد االعتماد على الية السوق في تحديد سمعر صمرف
الدينار العراقي مما انعكس في تطور االسواق الموازية واخذها دور مه فمي االقتصماد العراقمي
والتوسع في تطبيق اسعار الصرف المتعددا وتطويرها ،ويمكن تقسي انواع سعر صمرف المدينار
العراقي إلى ما يأتي (:)2
 .1سعر الصرف الثابت :ويعد هذا السعر مركزيا لتقيي جميع ايرادات الخزينة العامة بما فيها
المعامالت الحكومية ويبلغ هذا السعر  3.2دوالر  /دينار.
 .2السعر الموازي :وهو السعر الذي يتغير يوميا تبعا لقوى السوق ويستخد على نطاق واسع
محليا وخارجيا والسيما من قبل القطاع الخاص.
 .3االسعار االدارية :وهي االسعار التي تقررها السلطة ،وهناك اسعار ادارية مختلفة تطبمق
مثل سعر اداري على المستوى الداخلي للعمليات الجارية بين دوائر الدولة وهو يختلف عن
السعر االداري المعمول به في السفارات والمصدرين والفنادق ،وقد تكون هنماك اسمعار
صرف اخرى وبالرغ من سلبيات التعددية في اسعار الصرف من وجهمة نظمر اغلمب
االقتصاديي ن منها عد تكافؤ الفرص بين القطاعين العا والخاص وتوجيمه مموارد النقمد
االجنبي نحو التجارا الخارجية ،اال ان اسعار الصرف المتعمددا اسمهمت فمي ديموممة
االقتصاد الوطني.
وعلى ا لرغ من اتباع الحكومة العراقية إلى سياسات واجراءات لمعالجة االختالالت الناجمة عمن
ظروف الحصار وال سيما فيما يخص سعر صرف الدينار العراقي اال ان تمدهور قيممة المدينار
العراقي انعكس على اختالالت داخلية وخارجية امتدت اثارها إلى اسعار السملع المسمتوردا فمي
السوق المح لية واتساع فئة المضاربين الذي اسه نشاطه في فقدان قيمة المدينار العراقمي الهم
وظائفه وهي مستودع للقيمة ،باإلضافة إلى بروز ظاهرا السوق الموازية التي من خاللها قا التجار
والوسطاء إلى استخدا االستيراد بدون تحويل خارجي طبقا للقوانين الصادرا بهذا الشأن بحيث بيع
جزء كبير من العملة في الخارج وتمويل استيراداته بالجزء االخر( .)3إذ ساهمت سياسة االستيراد
بدون تحويل خارجي والتي نفذت منذ منتصف عقد الثمانينات الى زيادا الطلب على العملة االجنبية
من جهة وزيادا عرض وتداول الدينار العراقي من جهة اخرى ،إذ ظهر جانب الميزان التجماري
الرسمي هناك ميزان تجاري غير رسمي يعبر عن االستيرادات والصادرات الخفية (التهريب) وبدأ
هنا سعر الصرف في السوق الموازي يتحدد بموجب العجز في الميزان التجاري الخفي الذي يسدد
تلقائيا بتهريب العملة الى الدول المجاورا إذ كان الطلب عليها ألغراض المضاربة المستقبلية( .)4ان
( )1سمير فخري ،أهمية أسعار ال صرف ودورها في تجاوز بعض األزمات االقتصادية ،العراق حالة دراسية للمدا من ( ،)2001-1980رسالة ماجستير
اقتصاد ،كلية االدارا واالقتصاد ،جامعة بغداد ،2002 ،ص .77
 ت فرض عقوبات اقتصادية على العراق بموجب قانون مجلس االمن المرق ( )661لعا 1990نتيجة اجتياحه لألراضي الكويتية.
( )2د .أديب قاس شندي ،سعر صرف الدينار العراقي والعوامل المؤثرا فيه ،مجلة كلية بغداد للعلو االقتصادية ،جامعة بغداد ،العمدد الحمادي عشمر ،
 ، 2006ص .5
( )3هجير عدنان زكي ،دراسة في فرضية تعادل القوا الشرائية وإمكانية استخدامها في تحديد أسعار ا لصرف مع إشارا لسعر صرف الدينار العراقي ،مجلة دراسات
اقتصادية ،بيت الحكمة ،بغداد ،العدد األول ،السنة الثالثة ،2001 ،ص .80
( )4رجاء عزيز بندر العقيدي ،اثر إحالل النقد األجنبي في فاعلية السياسة النقدية دراسة تجارب بلدان نامية مختارا للمدا ( 2006 -1991مصر ،العراق) ،أطروحة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة االقتصادية ،كلية اإلدارا واالقتصاد ،جامعة بغداد ،2009 ،ص.158
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هذا االنخفاض في سعر صرف الدينار العراقي صاحبته توقعات متشائمة عن الوضمع المسمتقبلي
لقيمة الدينار العراقي في السوق الموازية مما يزيد الطلب على الدوالر ويشجع علمى المدولرا او
لغرض المضاربة نتيجة الشعور الناج عن ان الدوالر اليو هو ارخص من الدوالر الذي يشمترى
غدا عالوا على ذلك ادى تدهور سعر صرف الدينار العراقي إلى جعل االفراد يتوجهون إلى حيازا
الموجودات الحقيقية كالذهب والعقارات والسلع المعمرا للتعويض عن انخفاض قيمة الدينار العراقي
وفقدانه وظيفته كنقد( .)1يتضح مما سبق ان هناك تذبذب في اسعار الصرف في العراق على الرغ
من االتجاه الصعودي لها بشكل عا حيث بلغت في نهاية المدا ) 1936دينار /دوالر) ،اما اسمعار
الفائدا فقد كانت اقل تذبذب حيث كانت مستقرا عند ) (%6.5فمي السمنوات األولمى ممن عقمد
التسعينيات اال انها ارتفعت لتبلغ ) (%7.25عا  1995وبقيت مستقرا عند هذا المستوى حتى عا
 1999إذ ارتفعت فيه اسعار الفائدا لتبلغ ) (%7.35وبقيت مستقرا عند هذا المعدل حتى نهاية المدا
المذكورا ،والجدول ( )3يوضح التطورات في عرض النقد واسعار الصرف ونسبة مساهمة عرض
النقد من الناتج المحلي االجمالي.
السنة
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

الجدول ( )3يوضح التطورات الحقيقية والنقدية في العراق للمدا ()2002-1980

ناتج المحلي االجمالي
(GDPمليون دينار)*
15770.7
11346.9
12714.7
12621
14550.9
15011.8
14652
17600
19432.2
20407.9
55926.5
21313
56814
140518
703821
2252264
2556307
3286925
4653524
6607664
7930224
9911420
41022927

نمو الناتج
المحلي
%GDP
41.2
-28.0
12.1
-0.7
15.3
3.2
-2.4
20.1
10.4
5.0
174.0
-61.9
166.6
147.3
400.9
220.0
13.5
28.6
41.6
42.0
20.0
25.0
313.9

عرض النقد
الضيق
(مليون دينار)**
2650.2
3645.5
4980.7
5527.4
5499.9
5777
6736.6
8316.7
9848
11868.2
15359.3
24670
43909
86430
238901
705064
960503
1038097
13518097
1483836
1728006
2159089
3013601

نمو عرض
النقد الضيق%
131.3
37.6
36.6
11.0
-0.5
5.0
16.6
23.5
18.4
20.5
29.4
60.6
78.0
96.8
4.2
1.2
36.2
8.1
2.1
-89.0
16.5
24.9
39.6

نسبة عرض النقد
الى الناتج المحلي
االجمالي%
16.8
32.1
39.2
43.8
37.8
38.5
46.0
47.3
50.7
58.2
27.5
115.8
77.3
61.5
33.9
31.3
37.6
31.6
290.5
22.6
21.8
21.8
7.3

سعر الصرف
الرسمي**

0.295
0.295
0.295
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108

سعر الصرف
الموازي **
0.306
0.475
0.48
0.501
0.501
1.176
1.174
1.174
2
3
4
10
21
74
456
1674
1170
1471
1620
1972
1930
1929
1957

*وزارا التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء.

** البنك المركزي العراقي ،دائرا االحصاء واالبحاث ،نشرات متفرقة.

المدا الثانية ما بعد (- :)2003
ب.
شهد العراق تغيرات جذرية في البنية السياسية واالقتصادية في عا  ،2003وكمان نتيجمة
ال كبيمرا فمي
التحول الكبير في االقتصاد العراقي وتوجهه نحو اقتصاد السوق فقد استلز ذلك تحو ا
السياسة النقدية لمواكبة التوجهات الجديدا لالقتصاد العراقي .وقد وضعت السلطة النقدية في العمراق
مجموعة من االسس والقواعد واتخذت العديد من االجراءات على الصعيد النقدي كنتيجمة لبمرامج
االصالح االقتصادي وكان الهدف منها تعزيز االستقرار االقتصادي والنقدي لخلق بيئمة اقتصمادية
تستند على آلية العرض والطلب ،لذا كان الهدف الرئيس للبنك المركزي العراقي هو السعي للحفماظ
على استقرار االسعار والعمل على ايجاد نظا مالي تنافسي يستند على اقتصاد السوق ووفقما لمذلك
يقو البنك المركزي بتعزيز النمو المستدا  ،وكانت من اه االجراءات التي اتخذت في سبيل ذلمك
هي منح البنك المركزي العراقي استقاللية وفق القانون رق ) )56لعا ) )2004الذي ممنح البنمك
المركزي حق االستقالل في اتخاذ قراراته كما منع القانون قيا البنك المركزي بإقراض الحكومة او
( )1د .ثريا عبد الرحي الخزرجي ،تقيي اداء السياسة النقدية في العراق وأثرها على التضخ دراسة تحليلية للمدا  ،2003-1980مصدر سابق ،ص .149
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اي هيئة مملوكة للدولة بشكل مباشر باستثناء شراء االوراق الحكومية في اطمار عمليمات السموق
المفتوحة ( .)1كما لجأ البنك المركزي الى استخدا العديد من االدوات المستحدثة غير المباشرا المى
جانب االدوات التقليدية لتفيد سياسته النقدية تمثلت ب( )1التسهيالت القائمة Standing Facilities
والتي بدأ استعمالها منذ اواسط عا  2004وكان الهدف منها منح االمان للمصارف إلدارا فمائض
السيولة ضمن معدل معتدل من اسعار الفائدا ،فضال عن السيطرا على مناسيب السيولة لدى البنموك
التجارية وتسهيل ادارتها ،وتفعيل اداا سعر الفائدا في ظل غياب االسواق المالية المتطورا ،باإلضافة
الى كل ذلك تشجيع البنوك التجارية على التعامل فيما بينها بصورا اوسع دون االقتصار على التعامل
مع البنك المركزي )2( .مزاد العملة االجنبيمة ( المدوالر)  Foreign Currency Actionالتمي
استحدثها البنك المركزي ألول مرا في  2003/10/4والزال العمل بها مستمرا وكان الهدف منهما
هو الحد من التزايد المفرط في المعروض النقدي والسيطرا على حج السيولة العاممة ممن خمالل
السيطرا على القاعدا النقدية ،وتوليد االستقرار في قيمة العملة المحلية عن طريق الدفاع عن سمعر
صرف توازني ،فضال عن توحيد اسعار الصرف االجنبي في العراق ،وتحقيق التجانس فمي آليمة
سوق الصرف من خالل اشباع رغبة السوق من العملة االجنبية ،باإلضافة الى سد احتياجات القطاع
الخاص لتمويل استيراداته كافة والتي تحتاجها السوق العراقية ،وكذلك رفع القدرا الشرائية للمدينار
الع راقي وما ينعكس عليه من تحسن في القيمة الحقيقية للدخول ،اما فيما يخص المصارف فان همذه
االداا توفر لها موارد بالعملة االجنبية تمكنها من فتح االعتمادات المسمتندية وخطابمات الضممان
واجراء عمليات تحويل المبالغ بالعمالت االجنبية (.)2
اما فيما يخص القطاع المالي والسيما اسعار الفائدا فقد أعلن البنك المركزي فمي 2004-3-1
تخليه عن تحديد سعر الفائدا التي تتقاضاه او تدفعه المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة لزبائنهما
عالوا على ذلك فقد سمح البنك المركزي للمصارف االجنبية بالعمل داخل العراق .كما قا البنمك
المركزي العراقي بتحديث معظ المدفوعات المصرفية من خالل ادخال نظا ) )RTGSوالذي يعني
نظا التسويات عبر الزمن ،وتصدر التسويات االجمالية على ما يزيد عن نصف ترليون دينارعراقي
يوميا بأكثر من ) )100معاملة علما ان هذا النظا يقلل من حاالت الاليقين في العممل المصمرفي
وعمليات التالعب .أضف إلى ذلك اصدار اللوائح التنظيمية التي تمكن المصارف من توسع عملياتها
خارج الميزانية العمومية بما يحقق قدرات تنافسية عالية وحصولها على موارد مالية بآجال مختلفمة
وتقليل المخاطر في مجال االستثمار والتحول الجزئمي ممن قاعمدا الفائمدا فمي تحقيمق المربح
) (Interest Baseداخل الميزانية ممن حيمث قبمول الودائمع وممنح االئتممان إلمى عمليمات
) )Fees Baseالتي يقتضيها التنويع .كما قا البنك المركزي العراقي بتوقيع مذكرا تفماه ممع
وزارا المالية تضمنت اعادا هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ماليا واداريا وذلك من اجل النهموض
بالقطاع المصرفي في العراق لما لهما من اهمية كبيرا في النشاط المصرفي التجاري .باإلضافة إلى
اعادا هيكلة المصارف فقد ت تحديث البنك المركزي العراقي ايضا واعادا هيكله التنظيمي بما يتفق
واهداف السياسة النقدية وتحقيق غاياتها حيث ت إطالق حرية التحويل الخارجي من خالل الغاء دائرا
الرقابة على التحويل الخارجي واستحداث مكتب لمكافحة غسل االموال والجريمة واالرهاب .كما ت
اعادا جدولة الدين العا الداخلي المترتب لمصلحة البنك المركزي العراقي حيث تقو وزارا الماليمة
بسداد الديون المتراكمة خالل عقد التسعينيات بأقساط سنوية علمى ممدى ) )7.5سنمة ابتداءا ممن
 2006-3-31كما يخضع الدين إلى فائدا سنوية قدرها ).)3( )%5
بعد ان استعرضنا اه االسس والقواعد التي تعمل وفقها السلطات النقدية في العمراق بقمي ان
نوضح اه االجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في هذه المدا للتحك في المتغيرات النقدية
ومدى فاعليتها ،فعلى صعيد عرض النقد فقد استمر عرض النقد بالزيادا ضمن هذه الممدا كامتمداد
للمدّا السابقة ،على الرغ من انتقال عرض النقد إلى مرحلة جديدا بعد عا  2003بسبب استراتيجية
السياسة النقدية الجديدا المتبعة في ادارا وتسيير عرض النقد والحفاظ على معدل نمموه ممن اجمل
المحافظة على قيمة العملة المحلية والسيطرا على المستوى العا لألسعار ،ومن جملمة االجمراءات
التي قا بها البنك المركزي للسيطرا على عرض النقد اصدار عملة جديدا بدال من العملمة القديممة
بمواصفات جديدا تحد من تزويرها االمر الذي ساعد في تعزيز ثقة االفراد بها كما ساعدت سياسمة
تحرير سعر الفائدا وبشكل كبير في زيادا نسبة الودائع الجارية إلى اجمالي عرض النقد وزيادا ثقمة
( )1د .احمد اسماعيل المشهداني ،د .حيدر حسين ال طعمه ،دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار النقدي في االقتصاد العراقي للمدا ، 2009-2003
بغداد ،المجلة العراقية للعلو االقتصادية ،السنة العاشرا ،العدد ثالثة وثالثون  ،2012 ،ص .137
()2عبد الحسين الغالبي ،سياسة سعر ا لصرف االجنبي والصدمة المزدوجة في االقتصاد العراقي ،مجلة الدراسات النقدية والمالية ،عدد خماص بمالمؤتمر
السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي 10-9 ،كانون االول  ،2017ص .34-33
( )3د.احمد اسماعيل المشهداني  ،د .حيدر حسين ال طعمه ،مصدر سابق ،ص .137
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االفراد بالجهاز المصرفي بسبب استقرار قيمة العملة وقد ادت هذه التطورات إلى اسمتقرار الطلمب
النقدي فضال عن الغاء ظاهرا تعدد اسعار صرف الدينار العراقي ازاء العمالت االجنبيمة (تحسمن
سعر الصرف للدينار العراقي)( .)1ولغرض السيطرا على عرض النقد قا البنك المركزي العراقمي
برفع سعر الفائدا (سعر السياسة  )policy rateإلى ) (%16في عا  2006في سبيل سحب اكبمر
كمية من النقد لدى الجمهور اال ان هذا االجراء ادى إلى اثار سلبية على القطاع الخاص إذ ادى هذا
االجراء إلى احجا المستثمرين عن االقتراض بسبب الفوائد المرتفعة ،وفي عا  2008قرر البنمك
المركزي خفض سعر الفائدا إلى ) )%15نتيجة لتحسن سعر صرف الدينار اما الدوالر من خمالل
مزاد بيع الدوالر ،كما قا البنك المركزي بتخفيض اخر لسعر الفائدا في عا  2009إلمى )(%14
بناء على معلومات البنك بأن معدل التضخ قد انخفض وانطالقا من حرص البنمك المركمزي فمي
االسها في تحفيز النمو االقتصادي عن طريق توفير االئتمان المناسب ألنشطة القطاع الخاص فقمد
خفض سعر الفائدا الى ( )% 6عا  2010ث الى ( )%4في اذار عا  .)2(2010اما فيمما يخمص
سعر الصرف فقد بدأ البنك المركزي العراقي بسياسة التدخل في سوق الصرف منذ عا  2005بعد
اتباع العراق نظا سعر الصرف المعو من خالل استخدا سياسة متشددا عارضما المدوالر للبيمع
بهدف مواجهة التضخ المفرط الذي بلغ معدالت عالية جدا بعد عا  2003نتيجمة تمدهور سمعر
صرف الدينار اما العمالت االخرى والناتج عن سياسة الباب المفتوح التمي اتبعتهما ادارا قموات
االحتالل التي كانت نتائجها تآكل القوا الشرائية للنقود لدى االفراد والحكومة .وقمد تمكمن البنمك
المركزي العراقي من تحسين سعر صرف الدينار العراقي اما الدوالر من  1500دينار للدوالر في
عا  2005إلى نحو  1120دينار في نهاية عا  2008وقد كان لتوفر االحتياطيات من النقد االجنبي
لدى البنك المركزي العراقي االثر االكبر في سياسة التدخل للمحافظة على سمعر صمرف المدينار
الرسمي واقترابه من سعر الصرف الموازي على الرغ من ان هذه االحتياطيات ل تكن ناتجة عمن
عمليات اقتصادية حقيقية بقدر ماهي نتيجة لعوائد الصادرات النفطية المتزايدا( )3بسبب ارتفاع اسعار
النفط في االسواق العالمية التي وصلت الى اكثر من  100دوالر للبرميل .وفي عا  2014واجهت
السياسة النقدية تحديات كبيرا في عملية تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي والنهموض بالعمليمة
التنموية والسيما في ظل تردي الوضع االمني وعد االستقرار السياسي الذي اثر بشكل او باخر على
سرعة وفاعلية االدوات المستخدمة من قبل السلطة النقدية ,االنه في المقابل تمكنت السياسة النقدية من
تعزيز استدامة االستقرار االقتصادي من خالل خفض الرق القياسي ألسعار المستهلك ممن )(%2.4
عا  2013الى ) (%1.6عا  ،2014االمر الذي يدل على انتفاء الضغوط التضخمية ،فضال عمن
سعيها نحو تفعيل االدوات النقدية باتجاه تشجيع االستثمار من خالل استمرار العمل بسعر الفائدا البالغ
) (%6سنويا خالل عا  2014واعتمادها كواحدا من االدوات التي يمكن ممن خاللهما التصمدي
لالنحرافات السعرية والتي اسهمت في توفير البيئة المالئمة لحفز النشاط االئتماني للجهاز المصرفي
الحكومي والخاص وتعزيز قدرتها في تحريك النشاط االقتصادي ,كما استمر العمل بنافذا االسمتثمار
بالدينار العراقي لمدا سبعة ايا والتي تعد صما االمان للمصارف إلدارا فوائض السيولة لديها ضمن
معدل معتدل من اسعار الفائدا التي تؤدي بالنتيجة الى السيطرا على نسب السيولة وذلك استجابة الى
تطورات السيولة التي من شأنها المحافظة على نطاق مالي آمن وسلي إذ جرى تخفيض لسعر الفائدا
على ايداعات المصارف المعمول بها من ) (%4الى ) (%2ومن ث الى ) (%1خالل العا .2014
اما عا  2015فقد شهدت السياسة النقدية انكماشا واضحا تمثل باالنخفاض الحاصل في عرض النقد
) (M2ويعود ذلك بالدرجة االساس الى انخفاض رصيد صافي الموجودات االجنبية على أثر التراجع
الحاصل في العوائد النفطية ،اال انها نجحت في ظل حالة الركود التي عاشها االقتصاد العراقي فمي
تقدي الدع له من خالل اعتماد عدا اجراءات من اهمها:
 دع سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ ( )5تريليونات دينار لتمكينها من تقدي القمروضالى الصناعيين والزراعيين وتقدي القروض االسكانية والعقارية دعما للنشاط االقتصمادي وتموفير
فرص العمل.
 تمويل الموازنة العامة للدولة بقرض قيمته ( )4.4ترليون دينار من خمالل تشمغيل ) (%50ممناالحتياطي االلزامي للمصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي.
( )1د .جليل كامل غيدان ،استبرق اسماعيل حمه ،أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف االجنبي في العراق للمدا  ، 2012-1990واسط ،مجلة
الكوت للعلو ا القتصادية واالدارية ،العدد) ،2015 ، )17ص .8
( )2البنك المركزي العراقي ،التقرير االقتصادي لعا .2016
( )3د .عبد الجبار عبود الحلفي ،السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في استهداف التضخ  ،واسط ،مجلة العلو االقتصادية ،المجلد الثامن ،العدد)،)31
 ، 2012ص .54-53
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 اعادا شراء حواالت الخزينة من السوق الثانوية حيث قا البنك المركزي بشراء حوالي ( )6.2ملياردينار كمرحلة اولى من تلك الحواالت.
 تخصيص ( )1ترليون دينار الى المصارف الخاصة تخصص لمنح قمروض للمشماريع الصمغيراوالمتوسطة حصرا.
كما تمكنت السياسة النقدية للبنك المركزي من المحافظة على معدل سعر صمرف متموازن نسمبيا
للدينار العراقي واالحتفاظ برصيد جيد من االحتياطي االجنبي وهو كاف لتغطية االستيرادات ألكثمر
من ستة أشهر.
اما في عا  2016فقد تبنى البنك المركزي اجراءات اقتصادية ومالية محسوبة وجريئمة بهمدف
تقدي الدع لالقتصاد في ظل الظروف االقتصادية التي يمر بها البلد .إذ استمرت السملطة النقديمة
ملتزمة بالحفاظ على نظا ربط الدينار العراقي بالدوالر لما يوفره من ركيزا اساسية في بيئة تتسم
بدرجة كبيرا من عد اليقين وضعف القدرات في مجال السياسات الناجمة عن الصراع مع االرهاب،
فضال عن المحافظة على احتياطي اجنبي مقبول وفق المعايير الدولية ،إذ عملت السياسمة النقديمة
ضمن اطار تحفيز االقتصاد وتعزيز االستقرار المالي والنقدي بما يكفل تحقيمق الرخماء للمجتممع
العراقي ،وكان لهذه السياسة دور واضح في ايجاد مصادر تمويل الموازنة العامة عبر ادوات مختلفة
(حواالت الخزينة ،سندات) وذلك بالتنسيق مع االدوات االقتصادية الكلية في العراق ،كما ساه فمي
اصدار سندات الخزينة لتسديد مستحقات المقاولين والفالحين .فضال عن اعادا توزيع هيكمل نسمب
االحتياطي االلزامي وإطالق نسبة ) (%5من نسبة االحتياطي االلزامي البمالغ ) (%15المفمروض
على اجمالي الودائع بالدينار العراقي والدوالر االمريكي للمصارف التي تواجه مشاكل سيولة وذلمك
لغرض مواجهة سحوبات زبائنها وكذلك لتمويل المشاريع الصغيرا والمتوسمطة للمصمارف التمي
التواجه مشاكل سيولة .كما ت طرح السندات الوطنية (االسمية) بالدينار العراقمي بإصمداريه ذات
خمس فئات ( )5000,000 ،1000,000 ،500,000 ،250,000 ،100,000بمبلغ اجمالي ()1.2
ترليون دينار بيع منها ( )729.2مليار دينار .اما فيما يخص نافذا االستثمار بالدينار العراقي لممدا
( )7فقد ت رفع سعر الفائدا من ( )% 1سنويا الى ( )% 3.5ابتداء ممن  2016/3/1ثم أجمرى
تخفيضا لسعر الفائدا ثالث مرات ليصل الى ( )% 0.50في  ، 2016/12/25اما بالنسبة للودائمع
لمدا ( )14يو و ( )30يو فقد ت تخفيض سعر الفائدا عليها همي االخمرى لتكمون ()% 0.75
و( )% 1.25ابتداء من  .2016/12/25فضال عن ذلك شهد عا  2016انطالق المشروع التنموي
للبنك المركزي العراقي المتضمن تخصيص ستة تريليونات دينار عراقي لتمويل المشاريع الصغيرا
والمتوسطة ،إذ خصص ( )1ترليون للمشاريع الصغيرا والمتوسطة و( )5ترليون للمشاريع الكبيمرا
وجميعها تنفذ عبر الجهاز المصرفي العراقي من اجل توسيع القاعدا االنتاجية المحلية وتحريك عجلة
االقتصاد وكذلك انجاز مشروع المتاجرا االلكترونية لألوراق المالية الحكومية في السموق الثانويمة
عبر نظا  .RTGS ،CSDونالحظ ان السياسة النقدية كانت لغاية االزمة المزدوجة التمي شمهدها
العراق هي سياسة تابعة أال ان الوضع الحرج الذي عانت منه الحكومة فسحت المجال اما السياسمة
النقدية لتتخذ حزمة من االجراءات من اجل المحافظة على االستقرار االقتصادي في اقل تقدير وانقاذ
االقتصاد من االنهيار .والجدول ( )4يوضح التطمورات الحقيقيمة والنقديمة فمي العمراق للممدا
.2016-2003
الجدول ( )4التطورات الحقيقية والنقدية في العراق للمدا 2016-2003
السنة

ناتج المحلي االجمالي
( GDPمليون دينار)*

نمو الناتج المحلي
%GDP

عرض النقد الضيق
(مليون دينار)**

نمو عرض
النقد الضيق%

نسبة عرض النقد الى
الناتج المحلي االجمالي%

سعر الصرف
الرسمي **

سعر الصرف
الموازي**

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1011
2012
2013
2014
2015
2016

29585789
53235000
73533000
95588000
111504
157026.1
130643.2
162064.6
217327.1
254225.5
273587.5
266420.4
199715.7
203869.8

-27.9
79.9
38.1
30.0
-99.9
1.4
-16.6
21.4
20.8
18.2
20.7
-2.91
-21.8
-5.3

5773601
10148626
11399125
15460060
21721167
28189934
37300030
51743489
62473929
63735871
73830964
72692448
65435425
70733027

91.6
75.8
12.3
35.6
40.5
29.8
32.3
38.7
20.7
2.0
15.8
-1.54
-10.0
8.1

19.5
19.1
15.5
16.2
2.2
18.0
28.5
32.5
32.5
28.1
26.9
27.3
31.5
35.9

1936
1453
1469
1467
1255
1193
1170
1170
1170
1166
1166
1166
1182
1182

1936
1453
1472
1475
1267
1203
1182
1186
1185
1241
1220
1214
1247
1275

*وزارا التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء.
** البنك المركزي العراقي ،دائرا االحصاء واالبحاث ،نشرات متفرقة
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ثالثا :عرض وتحليل نتائج االنموذج القياسي في العراق
 – 1توصيف متغيرات النموذج
يتناول هذا الجانب من الدراسة قياس وتحليل أثر السياستين الماليمة والنقديمة فمي النممو
االقتصادي في العراق للمدا ) (2016-1980وذلك باعتماد بعض االختبارات والنماذج القياسية
الحديثة ذات الصلة بتحليل السالسل الزمنية وقوفا على أثر السياستين المالية والنقدية في االقتصاد
القومي .وقبل الدخول في التحليل القياسي البد لنا من اعطاء تعريف بالرموز المستخدمة بالتحليل
القياسي وكما موضح في الجدول (.)5
الرمز
GDPt
GTt
MSt
Ext

جدول ( )5الرموز المستخدمة في التحليل القياسي

المصدر :من اعداد الباحثون

المتغير
الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية
االنفاق الحكومي في السنة الحالية
عرض النقد الضيق في السنة الحالية
سعر الصرف الرسمي في السنة الحالية

 – 2عرض وتحليل نتائج االنموذج القياسي :
قبل البدء بإجراء التقديرات االحصائية للنماذج االقتصادية في العراق البد ممن التنويمه بمان
العراق يعيش ظروف اقتصادية خاصة االمر الذي يجعل معظ التقديرات مخالفة لمنطوق النظريمة
االقتصادية وفروضها االساسية  ،وقد ت استخدا الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجاريمة كمون
االختبارات التي ت اجراءاها على الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة مخالفة لمنطوق النظريمة
االقتصادية فضال عن كونها ل تجتاز االختبارات القياسية ،قا الباحثون بتقدير بعض النماذج القياسية
المعبرا عن أثر السياستين المالية والنقدية في النمو االقتصادي ،ويأخذ األنموذج التوصيف اآلتي :
) GDPt = f (Gt,MSt,EXt( ………..)2

إذ يدرس النموذج اعاله اثر السياسة المالية معبرا عنها باإلنفاق الحكومي ) (Gtواثمر السياسمة
النقدية معبرا عنها بعرض النقد الضيق  MStو سعر الصرف ) (Extفي الناتج المحلمي االجممالي
 ، GDPtوقبل تقدير العالقة اعاله البد من إجراء عدا االختبارات بعد تقسي مدا الدراسة الى مدتين
زمنيتين وعلى النحو اآلتي -:

أ .المدة االولى (- :)2002-1980

ان الخطوا االولى في تحليل بيانات المتغيرات االقتصادية المعدا للتقدير تتمثل بإجراء اختبار جذر
الوحدا للوقوف على مدى استقرار السالسل الزمنية  ،بل وكشرط اساس إلجراء اختبمار التكاممل
المشترك ) (Cointegrationولتجنب النتائج الزائفة لطريقة المربعات الصغرى وللحصمول علمى
تفسيرات اقتصادية ذات معنى ،وتشير نتائج ملحق ( )1من خالل تطبيق اختبار ديكي فولر الموسمع
) (ADFان السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية )  (GDPt ,MSt,EXtكانمت مسمتقرا عنمد
المستوى  ،حيث ان المتغيرات جميعها استقرت عند مستوى معنوية ( )%5و سمتكون المتغيمرات
االقتصادية مستقرا سواء كان ذلك بوجود قاطع أ قاطع واتجاه عا  ،لذا نرفض فرضية العد )(H0
التي تشير إلى عد وجود استقراريه السالسل الزمنية ونقبل الفرضية البديلة) (H1التي تشير خالف
ذلك .اما االنفاق الحكومي ) (Gtفقد تبين انه ل يستقر عند المستوى ومستوى معنوية ) (%5وعليه ت
اجراء اختبار جذر الوحدا بالفرق االول للسلسلة االصلية حيث كان مستقرا عنمد مسمتوى معنويمة
) (%5وبوجود قاطع واتجاه عا .
ولمعرفة العالقة التوازنية طويلة المدى بين المتغيرات االقتصادية قيد الدراسة نسمتخد اختبمار
جوهانسن – جيسلس ) ،(Johansen-Juselius testوذلك بعد التأكد ممن اسمتقراريه وسمكون
السالسل الزمنية عند نفس المستوى .ويستعرض ملحق ( )1اختبارات التكامل المشمترك باسمتخدا
اختباري االثر ) (Trace testوالقيمة الكامنة العظمى ) (Maximum Eigenvalueباتجاه وبمدون
اتجاه ،وتبين انه من خالل االختبارين يوجد تكامل مشترك بين الناتج المحلمي االجممالي )(GDPt
واالنفاق الحكومي ) ،(Gtعرض النقد ) ،(MStوسعر الصرف ) (Extعلى االمد الطويل كون قيممة
) (Traceاالحصائية  )371.6( statistical valueاكبر من القيممة الحرجمة ))Critical value
( )47.85عند مستوى معنوية ) (%5لذى نقبل الفرضية البديلة ) (H1التي تشير الى وجود تكاممل
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مشترك بين المتغيرات ونرفض فرضية العد ) (H0التي تشير الى عد وجود تكامل مشمترك بمين
المتغيرات قيد الدراسة .اما القيمة االحصائية ) (statistical valueحسب اختبار القيممة العظممى
( )160.4أكبر من القيمة الحرجة ) (Critical valueالبالغة ( )27.6عند مستوى المعنوية نفسمه
االمر الذي يؤكد قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العد  .وان قيممة ))0.0001( (p-value
هي اصغر من مستوى المعنوية ) (%5في اختبار االثر وكذلك الحال في اختبار القيمة العظمى مما
يؤكد على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات على المدى الطويل.
وفيما يخص تحليل نتائج أنموذج االنحدار الذاتي ) (Vector autoregressive estimates) (VARت
التحري من قبل الباحثين عن فترا االبطاء المثلى لألنموذج المقدر قبل اجراء تقدير ) (VARاذ كانت
فترا االبطاء المثلى فترتين زمنيتين (فجوتين زمنيتين) اعتمادا على المعايير( (LR , FPE , AIC , SC,HQ
وهي المدا التي تقابل اقل قيمة لهذه المعايير وكما مبينة في الملحق ( .)1وكانت العالقة المقدرا بين
االنفاق الحكومي وعرض النقد وسعر الصرف والناتج المحلي االجمالي بعد االخذ بفتمرا االبطماء
المثلى هي:
LGDPt = -8.1+ 0.96LGDPt-1 + 0.9 LGDPt-2 + 1.3Gt-1 +2.2Gt-2 + 3.7MSt-1+2.7MSt-2
)(t
)(3.2
)(4.2
)(2.4
)(0.7
)(0.1
)(0.1
)(0.4
)-0.002Ext-1 – 0.002Ext-2 …………………)3
)(1.3

)(1.9

R2 = 0.98
, 𝑅 2 𝑎𝑑𝑗 = 0.96
𝐹 ∗ = 81.22

ويتضح من األنموذج اعاله ان زيادا الناتج المحلي االجمالي في السنة السابقة GDPt-1
بمقدار وحدا واحدا فمن المحتمل ان يؤدي إلى زيادا في الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية
بمقدار ) ( )0.96مع ثبات العوامل االخرى ) ،في حين زيادا الناتج المحلي االجمالي المتخلف
زمنيا ( (GDPt-2بمقدار وحدا واحدا يؤدي الى زيادا الناتج المحلي االجمالي في السنة الحاليمة
بمقدار ) (0.9وهذا ما يتفق مع منطوق النظرية االقتصمادية  ،وان زيمادا االنفماق الحكمومي
المتخلف زمنيا ) (Gt-1بمقدار وحدا واحدا يؤدي الى زيادا الناتج المحلي االجمالي فمي السمنة
الحالية بمقدار ) ، (1.3كما ان زيادا االنفاق الحكومي المتخلف زمنيا ) (Gt-2بمقدار وحدا واحدا
يؤدي الى زيادا الناتج المحلي االجمالي بمقدار ( )2.2ويعزى ذلك الى ان زيادا االنفاق الحكومي
يؤدي الى زيادا التشغيل ومن ث الطلب الكلي  ،وبأن زيادا عرض النقد المتخلف زمنيما) )Mt-1
بمقدار وحدا واحدا من المحتمل ان يؤدي إلى زيادا في الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية
بمقدار ) ( )3.7مع ثبات العوامل االخرى)  ،وكذلك زيادا عرض النقد ) (MSt-2بمقدار وحمدا
واحدا تؤدي الى زيادا الناتج المحلي االجمالي بمقدار ( )2.7كون زيادا عرض النقد ستؤدي الى
انخفاض سعر الفائدا وبالتالي تشجيع نشاط القطاع الخاص الذي سينعكس بالنهاية في زيادا الناتج
المحلي اإلجمالي ،بينما زيادا سعر الصرف المتخلف زمنيا ) (Ext-1بمقدار وحدا واحدا تمؤدي
الى نقصان في الناتج المحلي االجمالي بمقدار ( )0.002وكذلك الحال بالنسبة لسمعر الصمرف
المتخلف زمنيا ) (Ext-2ويعزى ذلك الى ان ارتفاع سعر الصرف ال يؤدي المى زيمادا القمدرا
التنافسية للصادرات العراقية لعد مرونة الجهاز االنتاجي ،وتشير القوا التفسيرية  𝑅2بان كل من
الناتج المحلي االجمالي المتخلف زمنيا ،االنفاق الحكومي المتخلف زمنيا ،عرض النقد المتخلمف
زمنيا وسعر الصرف المتخلف زمنيا يؤثرون في الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية بنسبة
) )% 98تعني ان المتغيرات المسمتقلة )(GDPt-1,GDPt-2,Gt-1,Gt-2, Mt-1,MSt-2,Ext-1,Ext-2
تؤثر في المتغير التابع الناتج المحلي االجمالي بنسبة ) )% 98والباقي ) )% 2يعود لجملة عوامل
اخرى ل تدخل األنموذج المقدر .اما قيمة معامل التحديد المعدل  𝑅2وهو ادق ممن  𝑅2فهمي
مقبولة احصائيا ايضا وتؤكد ان المتغيرات سالفة الذكر ايضا يفسرون الناتج المحلي االجمالي في
السنة الحالية بنسبة ( )% 96والباقي ( )%4يعود لتأثير عوامل اخرى خارج األنموذج .واجتماز
النموذج اختبار المعنوية االجمالية كون قيمة ) (Fالمحتسبة البالغة ) (81.22اكبر ممن قيمتهما


) (P- valueتعني ) (probability valueاو احصائية (ستودنت).
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الجدولية ) (2.7عند  V2=14,V1=8ومستوى معنوية  ،%5واشار اختبار ) (t-testبمعنوية كل
من معلمة ( )Ext-1 ،LGDPt-1,LGDPt-2المقدرا كون قيمة ) (tالمحتسبة البالغة اكبمر ممن
القيمة الجدولية ) (1.76عند درجة حرية ) (14ومستوى معنوية  ،%5بينما كانت كل من معلمة
)  )Gt-1,Gt-2,MSt-1,MSt-2,Ext-2غير معنوية احصائيا كون قيمة ) (tالمحتسبة اقل من القيمة
الجدولية المذكورا سابقا عند درجة الحرية ومستوى المعنوية نفسهما.
ب .المدة الثانية (- :)2016-2003
تشير نتائج ملحق ( )2من خالل تطبيق اختبار ديكي فولر الموسع )(ADFان السالسل الزمنية
للمتغيرات االقتصادية ) (GDPt,Gtكانت غير مستقرا عند المستوى ،وعليه ت اجراء اختبار جذر
الوحدا بالفرق االول للسلسسلة االصلية حيث كان مستقرا عند مستوى معنوية ) (%5سواء بوجود
قاطع واتجاه عا  .اما متغير عرض النقد ) (MStفانه ل يستقر عند المستوى لذلك ت اجراء الفرق
االول للسلسلة االصلية تبين انه ل يستقر ايضا ،وعليه ت اجراء اختبار جذر الوحدا بالفرق الثاني
للسلسلة االصلية حيث كان مستقرا عند مستوى ) (%5بوجود قاطع واتجاه عا  .اما سعر الصرف
) (Extفقد استقر عند المستوى ومستوى معنوية ) (%5بوجود قاطع وقاطع واتجاه عا .
اما على صعيد العالقة التوازنية طويلة المدى بين المتغيرات االقتصادية قيد الدراسة باستخدا
اختبار جوهانسن – جيسلس ) (Johansen-Juselius testوبعد استقرار السالسل الزمنية عند
نفس المستوى ،تبين انه من خالل االختبارين يوجد تكامل مشترك بين الناتج المحلمي االجممالي
) (GDPtواالنفاق الحكومي )(Gtعرض النقد ) (MStوسعر الصرف ) (Extعلى االمد الطويل كون
قيمممة ) (Traceاالحصممائية ( )90.7( (statistical valueاكبممر مممن القيمممة الحرجممة
) )40.2( (Critical valueعند مستوى معنوية ) (%5لذى نقبل الفرضية البديلمة ) (H1التمي
تش ير الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات ونرفض فرضية العد ) (H0التي تشير الى عمد
وجود تكامل مشترك بين المتغيرات قيد الدراسة .اما القيممة االحصمائية )(statistical value
حسب اختبار القيمة العظمى ( )86.9أكبر من القيمة الحرجة ) (Critical valueالبالغة ()24.2
عند مستوى المعنوية نفسه االمر الذي يؤكد قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العد  .وان قيمة
) )0.000( (p-valueهي أصغر من مستوى المعنوية ) (%5في اختبار االثر وكذلك الحال في
اختبار القيمة العظمى مما يؤكد على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات على المدى الطويل وكما
موضح في الملحق (.)2
وفيما يخص تحليل نتائج أنموذج االنحدار الذاتي ) (VARت التحري من قبل البماحثين عمن
فترا االبطاء المثلى لألنموذج المقدر قبل اجراء تقدير ( (VARاذ كانت فترا االبطاء المثلى فتمرا
زمنية واحدا اعتمادا على المعايير ) (LR , FPE , AIC , SC ,HQوكما مبينة في الملحق (.)2
وكانت العالقة المقدرا بين االنفاق الحكومي وعرض النقد وسمعر الصمرف والنماتج المحلمي
االجمالي بعد االخذ بفترا االبطاء المثلى هي:
)GDPt-1 + 1.3 Gt-1 + 3.2 MSt-1 -0.006 Ext-1 ……..)4
)(0.1

)(1.6

)(3.0

0.5

)(2.0

, 𝑅 2 𝑎𝑑𝑗 = 0.87

-

41768798
)(0.5

= GDPt
)(t

R2 = 0.91
𝐹 ∗ = 28.33

ويتضح من األنموذج اعاله ان زيادا النماتج المحلمي االجممالي فمي السمنة السمابقة
) (GDPt-1بمقدار وحدا واحدا من المحتمل ان يؤدي إلى نقصان في الناتج المحلي االجمالي في
السنة الحالية بمقدار ) ( )0.5مع ثبات العوامل االخرى ) ،وهمذا مخمالف لمنطموق النظريمة
االقتصادية ،وان زيادا االنفاق الحكومي المتخلف زمنيا ) (Gt-1بمقدار وحدا واحدا يمؤدي المى
زيادا الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية بمقدار ) (1.3كونه يؤدي الى زيادا التشغيل ومن
ث الدخول التي تؤدي الى زيادا الطلب المحلي والتي تنعكس في النهاية بزيادا النماتج المحلمي
اإلجمالي ،وأن زيادا عرض النقد المتخلف زمنيا ) )Mt-1بمقدار وحدا واحدا ممن المحتممل ان
يؤدي إلى زيادا في الناتج المحلي االجمالي في السنة الحالية بمقدار ) ( )3.2مع ثبات العواممل
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االخرى) كون زيادا عرض النقد ستؤدي الى انخفاض سعر الفائدا وبالتالي تشجيع نشاط القطماع
الخاص الذي سينعكس بالنهاية في زيادا الناتج المحلي االجمالي ,بينما زيمادا سمعر الصمرف
المتخلف زمنيا ) (Ext-1بمقدار وحدا واحدا تؤدي الى نقصان في الناتج المحلي االجمالي بمقدار
( )0.006وبالرغ من استقرار سعر الصرف اال انه ال يؤدي المى زيمادا القمدرا التنافسمية
للصادرات العراقية لعد مرونة الجهاز االنتاجي وعد تنوع االقتصاد ,وتشير القوا التفسيرية 𝑅2
بان كل من الناتج المحلي االجمالي المتخلف زمنيا  ,االنفاق الحكومي المتخلف زمنيا  ,عمرض
النقد المتخلف زمنيا وسعر الصرف المتخلف زمنيا يؤثرون في الناتج المحلي االجممالي فمي
السنة الحالية بنسبة ( )% 91تعني ان المتغيرات المستقلة ) (GDPt-1,Gt-1, Mt-1 ,Ext-1تؤثر
في المتغير التابع الناتج المحلي االجمالي بنسبة ) )% 91والباقي ) )% 9يعود لجملمة عواممل
اخرى ل تدخل األنموذج المقدر .اما قيمة معامل التحديد المعدل  𝑅2وهو ادق من  𝑅2فهمي
مقبولة احصائيا ايضا وتؤكد ان المتغيرات سالفة الذكر ايضا تفسر نمو الناتج المحلي االجممالي
في السنة الحالية بنسبة (  )% 87والباقي ( )% 13يعود لتأثير عوامل اخرى خارج األنموذج .
واجتاز النموذج اختبار المعنوية االجمالية كون قيمة ) (Fالمحتسبة البالغة ) (28.33اكبمر ممن
قيمتها الجدولية ) (3.63عند  V2=9,V1=4ومستوى معنوية  ، %5واشمار اختبمار )(t-test
بمعنوية كل من معلمة ) )GDPt-1, MSt-1المقدرا كون قيمة ) (tالمحتسبة اكبر من القيممة
الجدولية ) (1.83عند درجة حرية ) (9ومستوى معنوية  ، %5بينما كانمت كمل ممن معلممة
))Gt-1,Ext-1غير معنوية احصائيا كون قيمة ) (tالمحتسبة اقل من القيمة الجدولية المذكورا سابقا
عند درجة الحرية ومستوى المعنوية نفسهما.
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات :يث تم التوصل الى االتي- :
 -1يعاني العراق من مشكالت بنيوية كانت مخرجاتها المتعلقة بغياب التنميمة االقتصمادية
واحدا منها المرتبطة هي االخرى باالختالالت في هذا االقتصاد ،إذ ل تسمتطع السياسمات
االقتصادية للبلد ان تستثمر الموارد التي حصل عليها العراق من الريع النفطي ،انما تعرضت
تلك الموارد للهدر والضياع.
 .1ان اتباع سياسة مالية توسعية بسبب الظروف التي مر بها العراق ولمد ضمغوطا
تضخمية على االقتصاد العراقي ساعد في ذلك عد مرونة الجهاز االنتماجي ممما
انعكس على االسعار.
 .2فيما يخص المدا االولى للدراسة نجد ان السياسة النقدية ل تكن سوى اداا بيد الدولة
وان عرض النقد ل يكن اال مصدر من مصادر التمويل للموازنة العامة.
 .3ان زيادا عرض النقد في المدا االولى من الدراسة وبمعدالت مرتفعمة ادى المى
زيادا التشوهات في االقتصاد العراقي والى انهيار الدينار العراقي ازاء العممالت
االجنبية.
 .4على الرغ من ان التشريعات والقوانين في البلدان الريعية تؤكد علمى اسمتقاللية
البنوك المركزية عن الحكومة لكن االمر عكس ذلك إذ ان قدرا السياسة النقدية على
السيطرا على نمو عرض النقد تكون محدودا الن االساس النقدي في هذه المدول
يزداد بشكل كبير نتيجة لزيادا رصيد الموجودات االجنبية عمن طريمق القطماع
النفطي ،وبالتالي يكون االثر " الهيمنة المالية – النفطية".
 .5حققت السياسة النقدية بعد عا  2003نجاحا نسبيا من خالل زيادا القيمة الحقيقيمة
للدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي ويعود هذا بشكل اساسي الى تدخل البنمك
المركزي في العراق من خالل طرح كميات كبيرا من النقد االجنبي من خالل نافذا
العملة االجنبية.
 .6واجهت السياسة النقدية بعد عا  2014تحديات كبيرا في عملية تحقيق االسمتقرار
المالي والنهوض بالعملية التنموية نتيجة تعرض العراق الى االزمة المزدوجة التي
تمثلت بسيطرا داعش على مناطق واسعة من العراق من جانب وانخفاض اسمعار
النفط من جانب اخر ،اال انها نجحت في تخطي االزمة من خالل استعمال ادواتهما
التقليدية والحديثة.
 .7يعد العراق من البلدان التي مرت بظروف اقتصادية صعبة ،وعليمه فمان نتمائج
التحليل القياسي وان خالفت فروض النظرية االقتصادية امر منطقي ،لذا نجمد ان
معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي قد تذبذبت بين الصعود والهبوط.
 .8اشار اختبار التكامل المشترك الى وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين المتغيرات
االقتصادية في المدا االولى والمدا الثانية.
 .9اتضح من تقدير انموذج االنحدار الذاتي ) (VARللمدا االولى ( )2002-1980ان
عرض النقد اكثر اثرا من الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الحكومي فمي االجمل
القصير ويزداد االثر االيجابي لكل من الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الحكومي
في االجل الطويل ،اما بخصوص سعر الصرف فانه مخمالف لمنطموق النظريمة
االقتصادية كونه يؤثرا سلبا في الناتج المحلي االجمالي ويعزى سمبب ذلمك المى
ضعف القاعدا االنتاجية ما ينعكس على انخفاض الصادرات غير النفطية التي تعد
القناا الرئيسية النتقال اثر سعر الصرف الى الناتج المحلي االجمالي فضمال عمن
زيادا االستيرادات .اما المدا الثانية الممتدا من ( )2016-2003فقد اشارت نتائج
االختبار بان عرض النقد أكبر اثرا في الناتج المحلمي االجممالي ممن االنفماق
الحكومي ،اال ان أثر الناتج المحلي االجمالي المتخلف زمنيا كان ذا أثر سالب وهو
مخالف لمنطوق النظرية االقتصادية ،كما ان سعر الصرف كان ذا أثر سالب ايضا
ويعزى ذلك لزيادا االستيرادات لتغطية الطلب الكلي.
 .10اظهر التحليل القياسي قوا التأثير المتباينة االتجاه لكل من السياسة النقدية والسياسة
المالية في معدل نمو الناتج المحلي االجمالي إذ ان المتغيرات المختارا فسرت أكثر
من ( )% 90من العوامل المؤثرا في معدل النمو االقتصادي مما يعكمس حسمن
التوصيف للنموذج.
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التوصيات :اعتمادا على االستنتاجات التي ت التوصل اليها يوصي الباحثون بما يأتي- :
.1
.2
.3
.4
.5

.6

التنسيق ةين السياس المالي خالنددي في المراق مين اجيل الن يوض ةيالواقق االقتصيادي
المراقي ختنويق مصادر الدتل ةغي ان يكون اقل برض للصدماا ال ارجي .
االستمرار في استخدا االدوات المستحدثة للسياسة النقديمة المى جانمب االدوات
التقليدية ،والسيما نافذا بيع الدوالر مع اجراء التطويرات بالشكل الذي يدع سياسة
سعر الصرف التي بتطلبها العمل إلبعاد ما يشوبها من مساوئ.
الحد من ظاهرا العجز في الموازنة العامة ،إذ يتطلب االمر اتباع سياسمة ضمبط
االنفاق وخاصة غير المنتج منه واستخدا السياسة الضريبية بشكل كفموء وعمد
االتساع بدائرا االعفاءات الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
السعي الى تبني أطار مؤسسي كفوء يعزز من االستقاللية الفعلية للبنك المركمزي
العراقي ويحقق االنضباط المالي ،بتوفيره لمصادر بديلة لتمويمل العجمز خالفما
لسياسة "التنقيد".
ضرورا المساهمة في تطوير سوق العراق لألوراق المالية باعتباره نافمذا مهممة
لتحفيز النمو االقتصادي ومصدر اساس للتوازن من خالل عمليات التمويمل فمي
النشاط االقتصادي ،والعمل على تشجيع االئتمان المحلي وزيادا الوعي المصمرفي
من قبل السياسة النقدية.
وضع برنامج لإلصالحات االقتصادية يتضمن زيادا النمو االقتصادي وتعزيز دور
القطاع الخاص ،وتصحيح االختالالت الهيكلية من خالل التحول التمدريجي ممن
الطبيعة الريعية لالقتصاد بدع النمو القطاعي االنتاجي فمي كمل ممن الزراعمة
والصناعة والخدمات.
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المالحق
)2002-1980( ) اختبارات المدة االولى1( ملحق
Vector Autoregression Estimates
Date: 07/04/18 Time: 19:32
Sample (adjusted): 1982 2002
Included observations: 21 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
EX

MST

GGT

LGT

279.7866
(108.446)
[ 2.57997]

-779975.5
(1110562)
[-0.70233]

85777.27
(92541.7)
[ 0.92690]

0.962049
(0.22983)
[ 4.18598]

LGT(-1)

77.74697
(179.070)
[ 0.43417]

1081902.
(1833808)
[ 0.58998]

105021.2
(152809.)
[ 0.68727]

0.893949
(0.37950)
[ 2.35560]

LGT(-2)

-6.94E-05
(0.00093)
[-0.07440]

-24.77734
(9.55636)
[-2.59276]

3.055372
(0.79632)
[ 3.83687]

1.30E-06
(2.0E-06)
[ 0.65565]

GGT(-1)

0.000273
(0.00165)
[ 0.16523]

39.54233
(16.9255)
[ 2.33626]

-5.662566
(1.41038)
[-4.01492]

2.19E-07
(3.5E-06)
[ 0.06253]

GGT(-2)

2.66E-05
(2.6E-05)
[ 1.03014]

0.100613
(0.26473)
[ 0.38006]

-0.053394
(0.02206)
[-2.42044]

3.68E-09
(5.5E-08)
[ 0.06709]

MST(-1)

1.22E-05
(3.2E-05)
[ 0.37779]

-0.813421
(0.33071)
[-2.45959]

0.104268
(0.02756)
[ 3.78358]

2.70E-08
(6.8E-08)
[ 0.39380]

MST(-2)

-0.147998
(0.51115)
[-0.28954]

11497.34
(5234.56)
[ 2.19643]

-1167.357
(436.189)
[-2.67626]

-0.002097
(0.00108)
[-1.93548]

EX(-1)

-0.153755
(0.60130)
[-0.25570]

-13564.22
(6157.73)
[-2.20279]

2102.999
(513.116)
[ 4.09849]

-0.001614
(0.00127)
[-1.26666]

EX(-2)

-3497.251
(1204.32)
[-2.90393]

-3042662.
(1.2E+07)
[-0.24671]

-1825455.
(1027697)
[-1.77626]

-8.114148
(2.55227)
[-3.17918]

C

0.955457
0.925761
650470.5
232.8216
32.17503
-138.3775
14.03595
14.48360
680.8574
854.4903

0.608620
0.347700
6.82E+13
2384258.
2.332593
-332.2941
32.50420
32.95185
1194006.
2952090.

0.930840
0.884733
4.74E+11
198677.1
20.18870
-280.1099
27.53428
27.98193
412903.3
585186.8

0.981867
0.969778
2.921473
0.493413
81.22119
-9.087147
1.722585
2.170238
12.35213
2.838237

2.57E+25
2.74E+24
-710.0248
71.04998
72.84059

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

فترة االبطاء المثلى
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LGT GGT MST EX
Exogenous variables: C
Date: 07/04/18 Time: 19:30
Sample: 1980 2002
Included observations: 21
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

78.98908
76.29071
71.43858*

79.14485
77.06960
72.84059*

78.94590
76.07482
71.04998*

2.27e+29
1.33e+28
1.07e+26*

NA
70.31819
78.58385*

-824.9319
-778.7856
-710.0248

0
1
2

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

اختبار التكامل المشترك
Date: 07/09/18 Time: 18:51
Sample (adjusted): 1982 2002
Included observations: 21 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GT GGT EX MST
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Prob.**

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
No. of CE(s)

0.0001
0.0001
0.0001
0.0000

47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

371.5755
211.1591
102.2758
17.77879

0.999519
0.994400
0.982113
0.571133

None *
At most 1 *
At most 2 *
At most 3 *

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Prob.**

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
No. of CE(s)

0.0001
0.0001
0.0000
0.0000

27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

160.4164
108.8833
84.49700
17.77879

0.999519
0.994400
0.982113
0.571133

None *
At most 1 *
At most 2 *
At most 3 *

Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

اختبار جذر الوحدة
اختبار ديكي فولر الموسع
MSt
GDPt

المتغيرات
المستوى

الفرق األول

EXt

Gt

 tالمحتسبة

*4.182244

*-1.306394 -3.868532

-0.213562

b

 tالجدولية
 tالمحتسبة
 tالجدولية

-3.020686
*4.060798
-3.658446

-3.004861 -3.004861
*-2.526561 -4.717071
-3.632896 -3.632896

-3.004861
-1.966012
-3.632896

a

 tالمحتسبة
 tالجدولية

*3.033260
-3.029970

*-4.028913* -7.585450
-3.012363 -3.012363

*-5.307810
-3.012363

b

 tالمحتسبة
 tالجدولية

2.043852
-3.673616

*-4.834917
-3.658446

*-5.425987
-3.644963

a

-3.411914
-3.690814
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Vector Autoregression Estimates
Date: 07/04/18 Time: 20:45
Sample (adjusted): 2001 2016
Included observations: 16 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
EX

MST

GGT

GT

4.90E-09
(1.3E-06)
[ 0.00383]

-0.024758
(0.04680)
[-0.52898]

-0.129576
(0.15932)
[-0.81332]

-0.572705
(0.28883)
[-1.98282]

GT(-1)

-1.00E-06
(3.4E-06)
[-0.29059]

0.091856
(0.12581)
[ 0.73013]

0.268020
(0.42825)
[ 0.62585]

1.253471
(0.77640)
[ 1.61446]

GGT(-1)

1.51E-06
(4.8E-06)
[ 0.31851]

0.854205
(0.17371)
[ 4.91736]

0.831358
(0.59132)
[ 1.40594]

3.228851
(1.07203)
[ 3.01190]

MST(-1)

0.832751
(0.22817)
[ 3.64971]

-10894.97
(8343.75)
[-1.30576]

-40360.02
(28402.2)
[-1.42102]

-6002.363
(51491.8)
[-0.11657]

EX(-1)

199.2275
(408.944)
[ 0.48718]

23304401
(1.5E+07)
[ 1.55837]

86554245
(5.1E+07)
[ 1.70032]

41768798
(9.2E+07)
[ 0.45259]

C

0.822981
0.758611
215652.8
140.0171
12.78507
-98.77371
12.97171
13.21315
1402.625
284.9851

0.975252
0.966253
2.88E+14
5120184.
108.3710
-266.8847
33.98559
34.22702
37238149
27871999

0.826999
0.764089
3.34E+15
17429128
13.14585
-286.4839
36.43549
36.67692
53249438
35884085

0.911510
0.879332
1.10E+16
31598227
28.32688
-296.0033
37.62541
37.86684
1.32E+08
90963215

6.38E+46
1.43E+46
-941.0008
120.1251
121.0908

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

فترة االبطاء المثلى
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LGT GGT MST EX
Exogenous variables: C
Date: 07/04/18 Time: 20:47
Sample: 2000 2016
Included observations: 15
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

89.94422
87.36746*
87.60635

90.13504
88.32159*
89.32378

89.94623
87.37752*
87.62445

1.36e+34
1.16e+33*
2.81e+33

NA
47.02044*
11.31838

-670.5967
-635.3314
-621.1834

0
1
2

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

اختبار التكامل المشترك
Date: 07/09/18 Time: 19:09
Sample (adjusted): 2005 2016
Included observations: 12 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: GT GGT EX MST
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Prob.**

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
No. of CE(s)

0.0000
0.0989
0.1860
0.0744

40.17493
24.27596
12.32090
4.129906

90.68400
21.82026
8.721545
3.463544

0.996781
0.664307
0.354782
0.250710

None *
At most 1
At most 2
At most 3

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Prob.**

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
No. of CE(s)

0.0000
0.2215
0.4417
0.0744

24.15921
17.79730
11.22480
4.129906

68.86374
13.09871
5.258002
3.463544

0.996781
0.664307
0.354782
0.250710

None *
At most 1
At most 2
At most 3

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

نتائج أختبار جذر الوحدة

b

 tالمحتسبة
 tالجدولية
 tالمحتسبة
 tالجدولية

اختبار ديكي فولر الموسع
MSt
GDPt
-0.915138
-1.585628
-3.119910
-3.119910
-1.907984
-2.562942
-3.875302
-3.828975

a

المتغيرات
المستوى

Gt
-2.114782
-3.119910
-1.645426
-3.828975

EXt
*-4.163960
-3.175352
-2.728059
-3.933364

 tالمحتسبة
 tالجدولية

*-5.063530
-3.144920

-2.390609
-3.144920

*-4.312534
-3.144920

-1.01002
-3.214400

b

 tالمحتسبة
 tالجدولية
 tالمحتسبة

*-5.021889
-3.875302
*-5.4733

-2.392620
-3.875302
-0.703447

*-4.554645
-3.875302
*-4.191000

-1.042000
-4.011003
*-9.190110

a

 tالجدولية

-3.658

-3.259808

-3.209808

-3.209808

 tالمحتسبة
 tالجدولية

*-5.64645
-3.0207

*-5.042461
-4.008157

*-5.401001
-4.520011

*-8.750001
-4.010011

a

الفرق األول

الفرق الثاني

b
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أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية  :دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي العراقي

أ .د .أحـمد حسـين بـتال

م .م .فـيصل غـازي فـيصل الـدليمي
كـليـة اإلدارة واالقـتـصـاد  -جـامعـة األنـبار

Ahmed.battal@gmail.com
المستخلص

Faisalghazi201@gmail.com

يهدف البحث إلى بيان أثر المنافسة على مستوى القطاع المصرفي العراقي في التنمية
االقتصادية خالل المدة ( ،)2017-2011إذ تم استعمال مؤشر هيرفندال -هيرشمانThe Herfindahl-
) ) Hirschman Index HHIلقياس المنافسة المصرفية ،إذ شملت هذه الدراسة ( )48مصرفًا
ً
صا اجنبيًا ،في حين استعمال
صا محليًا ،و( )12مصرفًا خا ً
عامال ،منها ( )6حكومية ،و ( )30مصرفًا خا ً
مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن التنمية االقتصادية  .وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات
أهمها ارتفاع درجة التركز لصالح المصارف الحكومية (انخفاض المنافسة) ،كما َّ
أن المنافسة بين
المصارف الخاصة هي منافسة مرتفعة ،كما توصل البحث إلى أن للمنافسة المصرفية أثر ايجابي في
مؤشرات التنمية االقتصادية سواء المالية كانت أم الحقيقية.
Abstract
The aim of the study is to demonstrate the impact of competition on the
level of the Iraqi banking sector in economic development during the period
(2011-2017). The Herfindahl-Hirschman Index HHI Index was used to
)measure banking competition. The study included 48 banks, Including (6
government, (30) local private banks, and (12) private foreign banks, while the
use of a set of indicators that reflect the economic development. A number of
conclusions were reached, the most important of which were the high degree of
concentration in favor of government banks (low competition). Competition
between private banks is also high. The research also found that banking
competition has a positive impact on economic development indicators,
whether financial or real.
المقدمة:

نظرا لدوره المحوري
يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات االقتصادية وأكثرها حساسية؛ ً
في تنشيط باقي القطاعات ،فهو القناة الرئيسة لمختلف التدفقات المالية الناتجة عن األنشطة االقتصادية،
ً
فضال عن أن المصارف مؤسسات تجارية ربحية تستهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المدخرين
وطالبي القروض ،غير َّ
أن هذا الدور يتوقف على مدى فاعليته وقدرته على ضمان عمليات التمويل،
ولعب دور الوسيط في انتقال األموال وتوفير أفضل الخدمات المصرفية ،وهو ماال يتأتى إال بتوافر الجو
وإن كان من شأن هذه المنافسة ْ
المالئم للمنافسة بين المصارفْ ،
أن تساهم بدرجة كبيرة في نمو وتطور
القطاع المصرفي بشك ٍل سريع وفعال ،وذلك لما لها من دور مهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية،
وزيادة انتاجية المصارف بما يخدم عملية التنمية االقتصادية بوجود منظومة مصرفية قوية.
مشكلة البحث:
-1-

 -1ما هو شكل المنافسة مؤشر هيرفندال -هيرشمان ( )HHIبين المصارف الخاصة ؟
 -2ما هو تأثير المنافسة المصرفية في مؤشرات التنمية االقتصادية؟
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خالل تناول موضوع غاية في االهمية والحداثة ،وقد نال اهتما ًما بالغًا
من قبل المؤسسات االقتصادية الدولية والمحلية وال سيما البنك المركزي العراقي؛ لكونه يقيس المنافسة
بين المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي ومدى تأثير هذه المنافسة في التنمية االقتصادية  ،إذ
يحتاج االقتصاد العراقي إلى مثل هذه الدراسات؛ ألنها تقيس درجة المنافسة في القطاع المصرفي ،كما
َّ
أمر هام من وجهة نظر السياسة االقتصادية فيما يتعلق بأداء القطاع
أن قياس المنافسة المصرفية ٌ
المصرفي ونوعية الخدمات وتخصيص الموارد ودرجة األمان؛ ألن تحليل هذه المنافسة يساعد على
تكوين أنظمة مصرفية فاعلة ورصينةـ تسهم وبشكل فعال في دفع عجلة التنمية االقتصادية في العراق.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى:
 -1قياس المنافسة بين المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي ،وذلك باستخدام مؤشر
هيرفندال -هيرشمان).)HHI
 -2بيان أثر المنافسة المصرفية في مؤشرات التنمية المالية والحقيقية.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من الفرضيات اآلتية:
 -1ارتفاع درجة التركز في القطاع المصرفي العراقي لصالح المصارف الحكومية.
َّ -2
إن المنافسة بين المصارف الخاصة منافسة مرتفعة تقترب إلى المنافسة التامة.
 -3هنالك ارتباط معنوي بين المنافسة المصرفية ومؤشرات التنمية المالية والحقيقية.
منهج البحث:
تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استقراء األدبيات في إطار موضوع
المنافسة المصرفية  ،وكذلك االعتماد على االسلوب الكمي لتحديد المنافسة المصرفية.
هيكلية البحث:
من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار الفرضيات ،تم تقسيم البحث على ثالثة محاور تضمن
األول اإلطار النظري للمنافسة المصرفية والتنمية االقتصادية ،في حين جاء المحور الثاني بعنوان واقع
القطاع المصرفي العراقي بعد عام  ،2003أما المحور الثالث فجاء تحت عنون أثر المنافسة المصرفية
في التنمية االقتصادية.
االستعراض المرجعي:
 -1دراسة ) :(Asante, Agyapong and Adam , 2011عنوان هذه الدراسة ( Bank
)  ، Competition, Stock Market and Economic Growth in Ghanaهدفت هذه
الدراسة إلى بحث العالقة بين المنافسة المصرفية وسوق األوراق المالية والنمو االقتصادي في غانا
باستخدام بيانات سنوية للمدة ( .)2009-1992وتم استعمال مؤشر هيرفندال -هيرشمان لقياس
المنافسة المصرفية ،وتم االعتماد على نموذج سببية كرانجر للكشف عن اتجاه العالقة بين متغيرات
الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى أن المنافسة المصرفية وتنمية سوق االوراق المالية تسببا بارتفاع
معدالت النمو االقتصادي في غانا.
 -2دراسة ) :)Ajisafe and Ajide, 2014عنوان هذه الدراسة ( Bank Competition and
) ، Economic Growth: Evidence from Nigeriaوهدفت إلى دراسة العالقة بين
المنافسة المصرفية والنمو االقتصادي في نيجيريا للمدة ( )2012–1986باستخدام نموذج متجه
-2-

تصحيح الخطأ ( .)Vector Error Correctionوتوصلت الدراسة إلى أن وجود عالقة طويلة
األجل بين المنافسة المصرفية والنمو االقتصادي استنادًا إلى نتيجة اختبار التكامل المشترك.
وأن المنافسة المصرفية لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي أن مستوى أعلى من المنافسة
في الخدمات المصرفية سيساعد في تطوير عالقات اإلقراض  ،األمر الذي يؤدي إلى نمو
الشركات والنمو االقتصادي بشكل عام.
 -3دراسة ( :)Gaffeo and Mazzocchi, 2014عنوان هذه الدراسة ( Competition in the
banking sector and economic growth: panel-based international
) ، evidenceهدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين القدرة التنافسية للقطاع المصرفي والنمو
االقتصادي  ،باستخدام بيانات من عينة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمدة
( .،)2010-1997وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سببية من اتجاهين بين المنافسة
المصرفية والنمو االقتصادي  ،أي أن المنافسة المصرفية تؤثر في النمو االقتصادي وتتأثر به.
المحور األول :االطار النظري للمنافسة المصرفية والتنمية االقتصادية
ا
أوال :ماهية المنافسة المصرفية
 -1مفهوم المنافسة المصرفية وآثارها:
أشار آدم سميث إلى مفهوم المنافسة بشك ٍل عام فعرفها على أنها :عملية تخصيص الموارد
المتاحة واستخدامها بشك ٍل أمثل من خالل آلية األسعار؛ لتحقيق االهداف المرغوبة(Deb and .
)Murthy , 2008 , 7
أما مفهوم المنافسة المصرفية ( ") Banking competitionفيشير إلى قدرة المؤسسة
المصرفية على إنتاج وتقديم خدمات مصرفية تحاكي خدمات المنافسين وتتفوق عليهم ،وفي الوقت نفسه
تسهم في تعزيز االقتصاد المحلي ( الصمادي ،زريقات وبن شايب) 100 ، 2013 ،
كما يمكن ْ
أن تُعرف المنافسة المصرفية على أنها عملية أو تصرف تسلكه المصارف التي تقدم
منتجات مصرفية الهدف منها التسابق للحصول على أكبر حصة من السوق المصرفي ،إذ يسعى كل
مصرف الى الحصول على أكبر عدد ممكن من العمالء )بوخاللة وقريشي) 43 ، 2016 ،
وعليه يمكن تعريف المنافسة المصرفية بأنها وجود عدد من المصارف التجارية التي تقدم
خدمات مصرفية متماثلة أو غير متماثلة تتنافس فيما بينها؛ بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح،
وضمان أكبر حصة من السوق المصرفية .وتؤدي هذه المنافسة إلى مزيد من المزايا التي يتحصل عليها
العمالء.
َّ
آثارا ايجابية وسلبية هي:
إن للمنافسة بشك ٍل عام وللمنافسة المصرفية بشك ٍل خاص
ً
)( Bikker , Spierdijk and Finnie , 2007 , 1 ) ( Doll , 2010 , 12
أ -اآلثار االيجابية:
 انخفاض اسعار الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء.
 تحسين جودة الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها.
 زيادة كفاءة القطاع المصرفي.
 توفير خيارات عديدة للخدمات المالية المقدمة.
 ابتكار واستحداث خدمات مصرفية جديدة.
 توجه المصارف إلى منح االئتمان للمشروعات األكثر إنتاجية وربحية.
ب -اآلثار السلبية:
 ارتفاع التكاليف والمصاريف المالية بالنسبة للمصارف؛ نتيجة رفع معدالت الفائدة على الودائع
ً
فضال عن زيادة مصارف الترويج.
بهدف جلب المودعين،
 انخفاض االيرادات الناجم عن االنخفاض في معدالت الفائدة على القروض والعموالت.
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 االتجاه إلى مشاريع مربحة ظاهريًا ولكنها تحتوي على مخاطر كبيرة؛ بهدف تعويض التكاليف
االضافية الناجمة عن المنافسة بين المصارف.
 -2نماذج قياس المنافسة المصرفية ضمن المنهج الهيكلي ()The Structural Approach
أشار ك ٍل من ( ) Anzoategui, Peria and Rocha , 2010 , 1إلى َّ
أن هذا
المنهج يعتمد في قياس المنافسة المصرفية على نسبة التركز ،إذ يستند إلى نموذج الهيكل -
السلوك – االداء (.) Structure-Conduct-Performance SCP
سا على نموذج  SCPالذي يتصل بالمنافسة بدرجة
يعتمد المنهج الهيكلي لقياس المنافسة أسا ً
تركز السوق .وينشأ نموذج  SCPمن عمل  Bainالذي قدم دراسة في عام ( )1951حلل فيها أداء
الشركات في ( ) 42صناعة في الواليات المتحدة األمريكية خالل عقد الثالثينات من القرن الماضي .
يركز نموذج ( )SCPعلى العالقة بين الهيكل والسلوك واالداء ،ويوضح َّ
أن التركز عندما يكون
ضا فإن هذا سيؤدي إلى زيادة المنافسة المصرفية ،إذ تتضح العالقة بين الهيكل والسلوك من خالل
منخف ً
انخفاض التركز والذي يقود إلى زيادة سلوك المتنافسين ،في حين َّ
أن العالقة بين السلوك واالداء تظهر
من خالل زيادة السلوك التنافسي الذي يؤدي إلى زيادة االداء ،بينما تظهر العالقة بين الهيكل واالداء من
خالل انخفاض التركز والذي يؤدي إلى زيادة االداء ( النعيمي . )51 ، 2014 ،والشكل ( )1-1يوضح
ما يتضمنه نموذج ()SCP
الهيكل Structure
 عدد المنافسين
 عدم تجانس المنتج
 تكلفة الدخول والخروج

السلوك
 التسعير
 تمايز المنتجات
 التواطؤ الضمني
 استغالل القوة السوقية

Conduct

األداء Performance
 الكفاءة االنتاجية
 كفاءة التوزيع
 الربحية

الشكل ( )1نموذج الهيكل  -السلوك – االداء

المصدر:
Tan, Yong (2013), Essays on the analysis of performance and competitive condition in
the Chinese banking industry, thesis of Doctor, University of Portsmouth, p 11.
وهناك عدة خصائص لنموذج  SCPهي(Al-Muharrami, 2009 , 449) :

مؤشرا بمقياس موحد.
 يتضمن النموذج
ً
ً
 مؤشر التركز ألي صناعة يفترض ْ
مستقال عن حجم الصناعة.
أن يكون
 ينبغي ْ
أن يزداد مؤشر التركز إذا ارتفعت حصة أي مصرف.
1

 إذا قسمت كل المصارف على  ،Kفإن االجزاء المكونة لنسبة التركز يجب ْ
أن تنخفض بنسبة ( ).
 إذا قسمت كل المصارف على  ، Nفإن مؤشر التركز يجب ْ
أن يكون دالة متناقصة لــ .N

K

 قيمة مؤشر التركز تكون بين الصفر والواحد.
ومن أهم النماذج المستخدمة في قياس المنافسة المصرفية ضمن المدخل الهيكلي هي:
أ -نسبة التركز ( ) Concentration Ratio CRk
يُعرف التركز المصرفي بأنه مجموع الحصص السوقية ممثلة بإجمالي الموجودات ،والودائع
أو التسهيالت االئتمانية ألكبر ثالثة بنوك في كل دولة )  .( Cetorelli , 2001 , 24تبين نسبة التركز
( ) CRkالدرجة التي تهيمن على صناعة من قبل عدد قليل من الشركات الكبيرة ،أو تتكون من العديد من
المصارف الصغيرة .البساطة ومتطلبات بيانات محدودة تجعل  CRkأحد التدابير األكثر استخدا ًما للتركز
في األدب التجريبي ،فإنه يأخذ الشكل( Iveta, 2012 , 145) :
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)CRK = ∑𝑘𝑖=1 𝑆i………………..(1

إذ َّ
إن:
 : Siالحصة السوقية للمصرف i
𝑘 :العدد اإلجمالي للمصارف.
وتتراوح قيمة ( )CRkبين الصفر والواحد وكلما اقتربت من الصفر كان عدد المصارف كبير ،في حين
إذا اقتربت من الواحد دل ذلك على َّ
أن عدد المصارف قليل.
ب -مؤشر هيرفندال -هيرشمان )) The Herfindahl-Hirschman Index HHI
يعرف هذا المؤشر على أنه مجموع حصة كل مصرف من إجمالي موجودات القطاع
انتشارا لقياس نسبة التركز السوقي؛ ألنه يتميز باستعمال
المصرفي بأكمله  .ويعد هذا المؤشر األكثر
ً
معيارا لتقييم مؤشرات التركز األخرى .ويمكن
معطيات أكثر من مؤشر ( )CRkوغالبًا ما يكون بمثابة
ً
الوصول إلى هذه المؤشر عن طريق الصيغة اآلتية(Troug and Sbia, 2015, 6) :
𝑛
)HHI = ∑𝑖=1 𝑆i2 ……………….(2
إذ َّ
إن:
 : Siالحصة السوقية للمصرف i
 : nالعدد اإلجمالي للمصارف.
تتراوح قيمة مؤشر  HHIبين ( )10000-0وتفسر كاآلتي:
 إذا كانت القيمة أقل من ( )1000يشير ذلك إلى عدم وجود تركزات (منافسة تامة). إذا كانت القيمة بين ( )1800-1000يشير إلى تركزات معتدلة (منافسة احتكارية). إذا كانت القيمة أكبر من ( )1800يشير إلى مستوى تركزات مرتفعة (احتكار تام).ثانياا :أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية
 -1مفهوم وأهداف التنمية االقتصادية:

تعرف التنمية االقتصادية بأنها عملية استعمال الموارد المناحة في االقتصاد بهدف رفع
معدالت التوسع االقتصادي ،ومن ثم زيادة الدخل القومي في االقتصاد (بدران.)18 ،2014 ،
وتهدف التنمية االقتصادية إلى تحقيق اآلتي ( :مصطيفى وبن سانية)25 ، 2014 ،
أ -زيادة الدخل القومي :ويعد من اهم االهداف ألن الغرض االساس الذي يدفع الدولة الى القيام
بالتنمية االقتصادية هو زيادة الدخل الوطني القتصادها  ،وذلك عن طريق إحداث تغييرات
هيكلية في البنية االقتصادية.
ب -تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات :تعاني أغلب الدول النامية من اختالل في توزيع
الدخول والثروات ،إذ تستحوذ مجموعة صغيرة من االفراد على جزء كبير من الثروة،
وبالمقابل يعاني بقية السكان من الفقر وانخفاض مستوى الدخل ،لذلك تهدف التنمية الى تقليل
هذا التفاوت وذلك من خالل زيادة الطاقة االنتاجية وارتفاع حجم الطلب مما يسهم في اعادة
توزيع الدخل لصالح الشرائح االوسع في المجتمع.
ت -رفع مستوى المعيشة :يعد تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من االهداف الهامة التي تسعى التنمية
االقتصادية لتحقيقها وال سيما في الدول النامية ،وال يتحقق ذلك إال إذا حصلت زيادة في الدخل
المحلي وبنسبة أكبر من نسبة زيادة السكان ،مما يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل.
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ث -التوسع في الهيكل االنتاجي :تسعى التنمية االقتصادية إلى توسيع قاعدة الهيكل االنتاجي ،ألن
ضا التوسع في بعض
عملية التنمية هذه ال تقتصر فقط على زيادة دخل االفراد بل تشمل اي ً
القطاعات الهامة من الناحية االقتصادية والفنية.
 -2أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية:

على الرغم من أنه ال يبدو أن هناك عالقة مباشرة بين المنافسة المصرفية والتنمية االقتصادية
للبلد  ،إال أن الدراسات تشير إلى أن المنافسة المصرفية تعزز التنمية الصناعية وتساعد على وجه
الخصوص في تمويل المشروعات الخاصة والصغيرة التي ينظر إليها لتكون المحرك للنمو االقتصادي
ومن ثم التنمية االقتصادية.
يتبين من الناحية النظرية أن درجة المنافسة في القطاع المالي يمكن ْ
أن تؤثر على وصول الشركات إلى
التمويل الخارجي ،فعندما تكون النظم المصرفية أقل قدرة على التنافس ،قد يؤدي ذلك إلى حدوث
مشكالت تجعل المقترضين أقل رغبة في التوجه إلى المصارف من أجل الحصول على القروض لتمويل
ً
فضال عن ذلك يمكن أن تكون
مشاريعهم التنموية ،ومن ثم خفض الطلب الفعلي على التمويل الخارجي.
النظم المصرفية األقل تنافسية أكثر تكلفة في الحصول على القروض ،وتقدم نوعية أقل من الخدمات،
مما يقلل من الطلب الفعال على التمويل الخارجي ،وبالتالي يؤثر سلبًا في عملية التنمية االقتصادية
) ، (Asante, Agyapong and Adam , 2011 , 36أما إذا كانت هناك منافسة بين المصارف
العاملة في الجهاز المصرفي فإنها سوف تقلل من تكاليف الحصول على القروض ،من خالل قيام كل
مصرف بخفض أسعار الفائدة على االقراض بهدف جذب أكبر قدر ممكن من العمالء ،وبالتالي القيام
بمشاريع التنمية الالزمة في االقتصاد .
المحور الثاني :واقع القطاع المصرفي العراقي بعد عام ()2003
يعد النظام المصرفي العراقي من أقدم األنظمة المصرفية في المنطقة العربية ،إال َّ
أن هذا
النظام كان وليد الظروف البيئية المحيطة به ،التي أثرت بشكل كبير على واقع مؤسساته وطبيعة أنشطته
وعملياته ودرجة كفاءته من حيث أداء األدوار المختلفة ،وجاء هذا الفصل إلعطاء صورة واضحة عن
تطور القطاع المصرفي العراقي؛ وذلك لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تحريك عجلة النشاط
االقتصادي الهادف للتنمية الشاملة والمستديمة؛ من خالل دوره في تجميع المدخرات من القطاعات كافة
وتوجيه هذه المدخرات إلى أ وجه االستثمارات المتعددة ،عن طريق ما يقوم به من منح القروض
والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى التي يقدمها.
أوالا :نظرة عامة على القطاع المصرفي العراقي بعد عام :2003
بدأت مرحلة التحرير المالي في العراق فعليًا في عام ( ، )2004إذ صدر قانون البنك المركزي
ً
استقالال تا ًما عن الحكومة في
العراقي رقم ( )56لسنة ( )2004والذي تم بموجبه منح البنك المركزي
تسيير عملياته المصرفية المركزية ،وقد نص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون أعاله،
وبموجب المادة ( )26من القانون نفسه أصبح البنك المركزي العراقي بمعزل عن الضغوط السياسة
المالية إلقراض الخزينة بشكل مباشر؛ مما يؤدي إلى عدم التوسع في عرض النقد .ثم صدر قانون
المصارف التجارية العراقية رقم ( )94لسنة ( ،)2004والذي َمثَّل خطوة هامة نحو ارساء نظام مالي
يعمل وفقًا للمعايير الدولية .وصدور قانوني االستثمار رقم ( )13لسنة ( )2006وأسواق األوراق
المالية .ومن أبرز المصارف التي تأسست في هذه المرحلة هو المصرف العراقي للتجارة ،وذلك في
تشرين الثاني من عام ( ، )2003برأسمال قدره ( )100مليون دوالر من صندوق تنمية العراق ،ويهدف
ً
فضال عن تعزيز
هذا المصرف إلى العمل على مساعدة العراق إلعادة ترسيخ جدارته االئتمانية دوليًا،
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تدفق شبكة من العالقات المالية نتيجة للعزلة التي عانى منها العراق في العقد االخير من القرن الماضي
بسبب الحصار المفروض آنذاك (الشكري وحسين .)183-182 ، 2013 ،تتمثل خصائص هذه المرحلة
في محاولة إعادة تشغيل وتطوير عمل المصارف الحكومية والخاصة ،والبدء بدعم معيار كفاية رأس
المال في المصارف العراقية ،وإعادة العمل بسوق العراق لألوراق المالية والتي بدأت مزاولة نشاطها
ً
فضال عن التحوالت في السياسة النقدية وأدواتها ،
من جديد تحت مسمى سوق العراق لألوراق المالية،
وإجراءات اإلصالح ،وإعادة هيكلة المصارف الحكومية .شهدت هذه المرحلة عددًا من االجراءات
أهمها( :الشمري)130-129 ، 2012 ،
 -1تحديد الحد األدنى لرؤوس أموال المصارف القائمة بما ال يقل عن ( )250مليار دينار،
أو ( )50مليون دوالر وما يعادلها بالدينار العراقي أي بنسبة ( )%30من رأس مال المصارف
المحلية كرأسمال تشغيلي لفروع المصارف األجنبية.
 -2السماح للمصارف األجنبية بفتح فروع ومكاتب لها داخل العراق والمشاركة في رؤوس أموال
المصارف العراقية ،مهما كانت النسبة من دون قيود بهدف زيادة المنافسة التي تهدف لتطوير
العمل المصرفي وفقًا لما جاء في الفقرة السادسة من قانون المصارف رقم ( )94لسنة (.)2004
 -3تخفيض نسبة االحتياطي القانوني من ( )%42إلى ( )%25بضمنها ( )%5على شكل نقد في
خزائن المصرف نفسه ،و( )%20يتم االحتفاظ بها لدى البنك المركزي العراقي.
 -4تحرير أسعار الفائدة.
 -5إقامة مزاد للعملة األجنبية ساهمت في تحسن واستقرار سعر صرف الدينار العراقي.
 -6إقامة نظام مدفوعات عراقي الكتروني.
 -7إصدار عملة عراقية جديدة ساهمت في استقرار الوضع النقدي وزيادة الثقة بالدينار العراقي.
 -8سعي المصارف ذاتها لتطوير خدماتها وادخال التقنية الحديثة في اعمالها ،وتدريب منتسبيها
خارج العراق ،وفتح المزيد من الفروع المصرفية؛ مما ساهم في االرتقاء بالعمل المصرفي
لخدمة توجهات االقتصاد العراقي.
 -9تم في عام ( )2016الزام المصارف كافة بتطبيق معايير اتفاقية بازل ( )3وكاآلتي:
أ -االلتزام بنسبة تغطية السيولة البالغة ( )%80كح ٍد أدنى ،ويتم رفع هذه النسبة سنويًا ()%10
بشكل تدريجي إلى ْ
أن تصل إلى ( )%100في بداية عام ( ،)2019ويتم فرض غرامات على
المصارف التي ال تصل إلى هذه النسبة.
ب -نسبة صافي التمويل المستقر كح ٍد ادنى ( ،)%100وفي حال االخفاق في الوصول اليها ،يتم
فرض الغرامات.

ثانياا :سمات الجهاز المصرفي العراقي:

يتسم الجهاز المصرفي العراقي بعدد من السمات التي يمكن إجمالها باآلتي:
 -1قطاع في طور النمو من حيث مساهمته في الناتج المحلي االجمالي ،إذ لم تتجاوز نسبة
المساهمة هذه ( )%12.38لعام (( )2017النشرة اإلحصائية السنوية.)82 ، 2016 ،
 -2ارتفاع نسبة موجودات المصارف الحكومية لتشكل في عام ( )2017ما نسبته ( )%83.83من
موجودات القطاع المصرفي ككل (النشرة اإلحصائية السنوية.)115 ، 2017 ،
 -3ارتفاع نسبة السيولة في القطاع المصرفي ،إذ بلغت هذه النسبة ( )%66لعام ( ، )2017وتعكس
ً
فضال
هذه النسبة عجز المصارف التجارية عن استثمار مواردها ،وهذا يعني انخفاض ربحيتها،
عن أ َّن ارتفاع نسبة السيولة هذه تعني حرمان االقتصاد العراقي من رؤوس أموال والتي في
حال استثمارها يمكن أ ْن تساهم في رفع معدالت النمو االقتصادي.
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هيمنة المصارف األهلية على الجزء األكبر من اجمالي رأس المال المصرفي والبالغ ()14474
مليار دينار في سنة ( ،)2017وبنسبة ( )%76.67من اجمالي رأس المال ،في الوقت الذي
بلغت فيه نسبة رؤوس أموال المصارف الحكومية ( ، )%23.33ولكن حتى مع ارتفاع نسبة
رؤوس أموال المصارف الخاصة إال أ َّن مشاركتها في تقديم الخدمات المصرفية ما زالت
ضعيفة ،إذ بلغت نسبة مساهمتها إلى اجمالي االئتمان ( ، )%19.71بينما بلغت نسبة مساهمة
المصارف الحكومية إلى اجمالي االئتمان (. )%80.29
ضعف قدرة القطاع المصرفي على تعبئة المدخرات ،إذ شكلت الودائع الحكومية أكثر من
نصف الودائع لدى البنوك التجارية ،مع األخذ بالحسبان أن ( )%74من الودائع الحكومية هي
ودائع جارية ،مع انخفاض نسبة ودائع التوفير والودائع الثابتة (النشرة اإلحصائية السنوية،
.)27 ، 2017
أغلب االئتمان المقدم للقطاع الخاص يذهب إلى األفراد دون الشركات ،إذ بلغت نسبة االئتمان
المقدم لألفراد ( )%78من اجمالي االئتمان المقدم للقطاع الخاص ،مقابل نسبة ()%22
للشركات ،وهذا يؤثر سلبًا على عملية التنمية االقتصادية.
ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لمعظم المصارف سواء الحكومية أم الخاصة وبنسب تتجاوز
كثيرا النسب المعيارية لضوابط اتفاقية بازل الثانية ( )%8أو لتعليمات البنك المركزي العراقي
ً
( ،)%12فقد ذكر تقرير االستقرار المالي للبنك المركزي العراقي لعام ( )2017ارتفاع نسبة
كفاية رأس المال للجهاز المصرفي ككل إلى ( )%181بعد أ ْن كانت ( )%128في عام
( ،)2016وهي نسبة مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بنسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي في
المملكة العربية السعودية وهي ( ( )%19.5مؤسسة النقد العربي السعودي، )25 ، 2017 ،
بينما بلغت في المملكة األردنية الهاشمية ( )%18.5وذلك لعام (( )2016البنك المركزي
االردني.)37 ، 2016 ،
التفاوت بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة ،فأسعار الفائدة على الودائع تتراوح بين ()%5-1
باختالف العمالت وآجال االستحقاق ،بينما أسعار الفائدة على القروض والتسهيالت المصرفية
بأنواعها تتراوح بين (( )%11-6النشرة اإلحصائية السنوية ،)88 ، 2017 ،وإن الرتفاع
آثارا سلبية على حجم االئتمان الممنوح ،فقد يشكل عائقًا لالقتراض ألغراض
أسعار الفائدة هذا ً
التنمية االقتصادية.

ثالثاا :التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي في
دعم القطاع المصرفي العراقي إال أنه ما زال يعاني من عدد كبير من أوجه التخلف والقصور التي تحد
من إمكانية نهوض هذا القطاع ،ومواكبته للنظم المصرفية العربية والعالمية ،وأخذ دوره في دعم عملية
النمو واالستقرار المالي واالقتصادي .وفي هذا السياق يمكن إبراز عدد من التحديات والمشاكل التي
يعانيها الجهاز المصرفي العراقي وكما يأتي:
 -1قصور الوعي المصرفي :يعد الوعي المصرفي من األمور الهامة التي تعزز عمل النشاط
المصرفي ،وذلك من خالل االلمام بأدوات وأساليب العمل المصرفية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع
هذا القطاع ،وإن أبرز ما يُؤخذ على القطاع المصرفي في العراق هو تدني مستوى الوعي
المصرفي؛ نتيجة لعدة عوامل موضوعية ترتبط بالمصارف من جهة ،وبالمجتمع من جهة أخرى.
ففيما يخص العوامل المصرفية فهي مرتبطة بعمل المصارف ومتعلقة بجودة تقديم الخدمة
المصرفية ،والدور اإلعالمي في نشر العادات المصرفية واطالع الجمهور عليها بشكل مستمر.
وأما ما يتعلق بالعوامل التي ترتبط بالمجتمع فبعض األشخاص ال يتعاملون مع المصارف التجارية
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-2

-3

-4
-5

ً
فضال عن َّ
أن
التقليدية؛ ألن هذه المصارف تتعامل بالفائدة (الربا) المحرمة في الشريعة اإلسالمية ،
بعض األفراد ال يجد في القطاع المصرفي العراقي الكفاءة واألهلية الالزمة لحماية األموال
المودعة في المصارف؛ بسبب عمليات السطو المصرفية (جبار.)10 ، 2015 ،
ضعف االستقرار األمني واالقتصادي :ال يزال الوضع األمني في العراق يشكل عقبة ت َ ُحول دون
تطوير القطاع المصرفي؛ إذ ال يمكن للمصارف العمل في بيئة أمنيًا مضطربة وغير مستقرة ،وال
سيما َّ
أن االقتصاد العراقي تعرض إلى صدمة كبيرة في منتصف عام ( )2014تمثلت بسيطرة
الجماعات اإلرهابية المسلحة (داعش) على ثالث محافظات عراقية هي (نينوى ،األنبار ،صالح
الدين) ،وقد عملت هذه الجماعات على سرقة موجودات المصارف وفروعها التي استولت عليها،
عا تابعًا
عا من فروع المصارف التجارية منها ( )84فر ً
إذ قامت باالستيالء على ( )121فر ً
عا لمصارف القطاع الخاص ،وبلغت اجمالي الموجودات النقدية
للمصارف الحكومية و( )37فر ً
المسروقة حوالي ( )900مليار دينار عراقي بضمنها موجودات فرع البنك المركزي العراقي في
ً
فضال عن ذلك فإن لالستقرار االقتصادي وسالمة السياسات
الموصل (عبدالنبي، )2 ، 2018 ،
دورا ها ًما في تطوير القطاع المصرفي؛ وذلك ألنه ال يمكن فصل الوضع المالي
االقتصادية
ً
والمصرفي عن الوضع العام للسياسة االقتصادية.
انخفاض الكثافة المصرفية :يعبر هذا المفهوم عن مدى انتشار الخدمات المصرفية في االقتصاد ،إذ
يمكن قياس الكثافة المصرفية من خالل عدد الفروع لكل ( )10آالف نسمة من خالل نسبة عدد
الفروع المصرفية إلى عدد السكان .ويعاني القطاع المصرفي العراقي من انخفاض هذه الكثافة،
فحسب تقرير االستقرار المالي للبنك المركزي العراقي لعام ( )2016ت َبيَّن َّ
أن الكثافة المصرفية ما
تزال بحدود فرع واحد لكل ( )35الف نسمة ،في حين تبلغ مثل هذه النسبة ( )6مصارف لكل ()10
آالف نسمة في البدان المتقدمة ،وقد يكون مصرف لكل ( )10آالف نسمة في بعض الدول العربية
مثل لبنان (التقرير السنوي االستقرار المالي)78 ، 2016 ،؛ األمر الذي يؤثر على انخفاض جودة
الخدمات المقدمة من قبل المصارف من جهة ،وتراجع كفاءة األداء لهذه المصارف والذي يؤثر في
تلبية احتياجات العمالء في أسرع وقت ممكن من جهة أخرى.
تعاني المصارف الحكومية منها من األعمال المرهقة غير المربحة مثل دفع رواتب المتقاعدين،
ً
فضال عن ترهل الهيكل اإلداري في عدد كبير من المصارف وال سيما الحكومية منها ،وقلة
الخبرات والكوادر الفنية واالدارية الكفوءة (دهيم.)11 ، 2016 ،
ضعف مساهمة المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي مثل سوق العراق لألوراق المالية ،وشركات
التأمين ،وشركات التحويل المالي ،وشركات التوسط لبيع وشراء األوراق المالية ،وصندوق توفير
البريد ،وصندوق التقاعد.

المحور الثالث :أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية
سيتم في هذا المحور قياس المنافسة بين المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي للمدة
( ، )2017-2011وذلك من خالل مؤشر هيرفندال -هيرشمان The Herfindahl-Hirschman
) ،)Index HHIوكذلك سيتم توضيح أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية.
ا
أوال :قياس المنافسة بين المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي
بنا ًء على معطيات المعادلة ( )2السابقة الخاصة بمؤشر  HHIتم التوصل إلى قيمة هذا
المؤشر ولجميع المصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي ،وكما موضحة في الجدول اآلتي.
الجدول ( )1نتائج اختبار مؤشر هيرفندال -هيرشمان للمصارف العاملة في القطاع المصرفي العراقي
السنة

2011

جميع
المصارف

المصارف
الحكومية

جميع المصارف
الخاصة

المصارف
الخاصة التقليدية

المصارف
الخاصة االسالمية

المصارف األجنبية

4055

4786

429

664

1368

2662
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
النتيجة

3113
3005
3064
3193
3298
2628
احتكار

3736
3689
3714
3893
4008
3503
احتكار

1535
1435
669
407
1285
1431
617
389
1158
1360
580
370
1222
1239
534
331
1430
1248
514
322
1439
1287
512
320
منافسة مرتفعة منافسة مرتفعة منافسة احتكارية منافسة احتكارية

المصدر :الجدول من عمل الباحثين باالعتماد على النشرة االحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي.

تشير نتائج اختبار  HHIفي الجدول (َّ )1
أن المنافسة بين جميع المصارف العاملة في القطاع
المصرفي العراقي البالغ عددها ( )48مصرفًا هي منافسة احتكارية لصالح المصارف الحكومية إذ كانت
قيمة مؤشر  HHIاكبر من ( )1800نقطة ولجميع سنوات الدراسة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى هيمنة
المصارف الحكومية على النشاط المصرفي في االقتصاد العراقي ،وامتالكها حصص سوقية كبيرة ،كما
َّ
أن أغلب الزبائن يتعاملون مع المصارف الحكومية دون المصارف الخاصة بسبب ارتفاع درجة األمان
في المصارف الحكومية.
ومن الجدول ( )1يتضح أنه ال توجد تركزات لدى المصارف الخاصة بضمنها األجنبية البالغ
عددها ( )42مصرفًا ،أي َّ
أن المنافسة بين هذه المصارف هي منافسة عالية ،إذ كانت قيمة مؤشر HHI
أقل من ( )1000نقطة لجميع سنوات الدراسة ،وهذا مؤشر جيد يعكس ارتفاع درجة المنافسة بين
ً
فضال عن
المصارف الخاصة العاملة في القطاع المصرفي العراقي ،وتقديم افضل الخدمات للزبائن،
استحداث خدمات مصرفية جديدة ،ومن ث َ َّم سينعكس هذا بشكل ايجابي على كفاءة القطاع المصرفي
العراقي .ونفس التحليل ينطبق على المنافسة بين المصارف الخاصة التقليدية التي اتسمت بارتفاع درجة
المنافسة بينها.
أما فيما يخص المنافسة بين المصارف االسالمية فيتضح من الجدول (َّ )1
أن التركزات لدى
المصارف الخاصة االسالمية هي تركزات معتدلة  ،أي َّ
أن المنافسة بين المصارف االسالمية هي
منافسة احتكارية؛ ألن قيمة مؤشر  HHIضمن (َّ .)1800-1000
إن االرتفاع في قيمة مؤشر HHI
للمصارف االسالمية يبين َّ
أن هناك عدد من المصارف االسالمية تهيمن على السوق المصرفية؛ بسبب
امتالكها لحصة سوقية كبيرة ،وجذب اغلب المودعين لها ،مما جعلها تحقق إيرادات مرتفعة مقارنة
بالمصارف الخاصة االسالمية األخرى ،ومن أبرز المصارف االسالمية المهيمنة على السوق المصرفية
مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ومصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي إذ حقق
هذين المصرفين أعلى معدل للعوائد من بين المصارف االسالمية وخالل المدة ( ، )2016-2011إذ
كان معدل اإليراد الكلي لمصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية حوالي ( )73548مليون دينار،
يليه مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي بمعدل ايراد بلغ حوالي ( )51242مليون دينار.
وينطبق التحليل السابق نفسه على المنافسة بين المصارف األجنبية العاملة في القطاع
المصرفي العراقي ،التي كانت فيها درجة المنافسة ضمن التركزات المعتدلة (منافسة احتكارية)،
باستثناء عام ( )2011إذ كانت قيمة مؤشر  )2662( HHIنقطة وهي تركزات مرتفعة (احتكار) ،ولكن
انخفضت درجة التركزات للمدة ( ،)2017-2012بسبب ارتفاع موجودات ( )6مصارف أجنبية.
وسيتم التركيز على المنافسة بين المصارف الخاصة العاملة في االقتصاد العراقي والبالغ
عددها ( )42مصرفًا ،مع استبعاد المصارف الحومية ،كون هذه المصارف مدعومة من قبل الدولة،
ولديها عدة تسهيالت في الحصول على مصادر التمويل المختلفة.
ثانياا :أثر المنافسة المصرفية في التنمية االقتصادية
سيتم توضيح أثر المنافسة في التنمية االقتصادية من خالل:
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 -1أثر المنافسة المصرفية في التنمية المالية :إن للتنمية المالية دور فعال في دعم النمو االقتصادي،
وتسهل إقامة قطاعات مالية عميقة وشاملة وإنشاء شركات جديدة ،كما تسمح بإدارة المخاطر بفعالية
أكبر ،والجدول ( )2يوضح مؤشرات التنمية المالية في االقتصاد العراقي.
(مليار دينار)
الجدول ( )2مؤشرات التنمية في االقتصاد العراقي للمدة ()2017- 2011
االستثمارات
المصرفية
6195
5791

سعر فائدة
االقراض ()%
14.21
13.74
13.61

السنوات

الموجودات

الودائع

القروض

2011
2012

143803
191355

56150
62005

20344
28438

2013

206554

68855

29952

4819

2014

226821

74073

34123

7148

13.10

2015

222998

64344

36752

13007

12.51

2016

221362

62398

37180

13552

11.94

2017

156691

67048

37952

---

12.17

المصدر :الجدول من عمل الباحثين باالعتماد على النشرة االحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي.

أ -أثر المنافسة في الموجودات المصرفية :تتسم الموجودات بأهمية كبيرة؛ وذلك لدورها الفاعل في
نشاط المصارف .ويتضح من الشكل ( )2أن الموجودات لدى المصارف ترتفع مع انخفاض
قيمة مؤشر  ، HHIوهذا يعني أن للمنافسة المصرفية أثر ايجابي في الموجودات المصرفية
بعدها أحد مؤشرات التنمية المالية.
الموجودات

قيمة مؤشر HHI
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الشكل ( )2قيمة مؤشر  HHIوالموجودات المصرفية
ب -أثر المنافسة في الودائع المصرفية :تعد الودائع أهم مصادر تمويل المصارف التجارية ،لذلك
تحرص هذه المصارف على تنميتها ،من خالل تنمية الوعي االدخاري في المجتمع ،وعدم تعقيد
اجراءات التعامل من حيث إيداع األموال أو سحبها .ويالحظ من الشكل ( )3أن الودائع
المصرفية في ارتفاع مستمر للمدة ( ،)2014-2011بالتزامن مع ارتفاع درجة المنافسة بين
المصارف التجارية الخاصة التي تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الودائع ،وأن في
الودائع للمدة ( )2017-2015ناجم عن عدة أسباب أهمها :زيادة نفقات الحرب على اإلرهاب
ودعم النازحين والمهجرين؛ بسبب سيطرة الجماعات اإلرهابية المسلحة على محافظات نينوى
ً
فضال عن انخفاض أسعار النفط ،وما رافق ذلك من سياسات تقشفية من
واالنبار وصالح الدين،
خالل خفض النفقات الحكومية؛ الذي انعكس على انخفاض نسبة اإليداعات الحكومية في
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المصارف التي تشكل أكثر من ( )%60من مجموع الودائع في المصارف وال سيما المصارف
الحكومية منها ،يضاف إلى ذلك ارتفاع سحوبات المودعين وارتفاع هجرة المواطنين إلى
الخارج.
الودائع

قيمة مؤشر HHI
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الشكل ( )3قيمة مؤشر  HHIوالودائع المصرفية
ت -أثر المنافسة في القروض المصرفية :تعد القروض من مؤشرات االستقرار المصرفي الهامة؛
لما له من دور في تحفيز مؤشرات التنمية االقتصادية وتمويل المشاريع المختلفة .ويتبين من
الشكل ( )3أنه كلما ارتفعت المنافسة بين المصارف ارتفع حجم القروض المصرفية ،بسبب
التنافس الحاصل بين هذه المصارف من خالل خفض أسعار فائدة القروض المصرفية ،وبالتالي
فإن ارتفاع حجم هذه القروض سينعكس بشكل ايجابي على التنمية االقتصادية.
القروض

قيمة مؤشر HHI
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الشكل ( )4قيمة مؤشر  HHIوالقروض المصرفية
ث -أثر المنافسة في االستثمارات المصرفية :تقوم المصارف باستثمار جزء من أرصدتها النقدية
في أوراق مالية ينتج عنها عائد يحقق لها هدف الربحية .وقد تكون االستثمارات المصرفية في
السندات الحكومية أو أذونات الخزانة أو المشتقات المالية وغيرها من أوجه االستثمارات
المتعددة ،وعند مالحظة الشكل ( )5يتضح أن االستثمارات المصرفية في النشاطات المختلفة في
ارتفاع مستمر على الرغم من انخفاضها بين عامي  2012و  ،2013ولكن واصلت ارتفاعها
وبمبالغ كبيرة لألعوام الالحقة إلى أن وصل حجم االستثمارات المصرفية ( )13.5ترليون دينار
في عام ( ،)2016مما يسهم في تعزيز عملية التنمية االقتصادية في العراق.
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االستثمارات المصرفية

قيمة مؤشر HHI
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الشكل ( )5قيمة مؤشر  HHIواالستثمارات المصرفية
ج -أثر المنافسة المصرفية على سعر فائدة االقراض :تعد أسعار الفائدة من أهم وسائل المنافسة
التي تستعملها المصارف بهدف جذب طالبي االئتمان ،وكلما ارتفعت درجة المنافسة انخفض
سعر فائدة االقراض وكما موضح في الشكل ( ،)6إذ يُالحظ أنه مع انخفاض قيمة مؤشر HHI
ضا أسعار الفائدة على القروض المقدمة من قبل المصارف التجارية ،وبالتالي تحفيز
انخفضت أي ً
طالبي االئتمان على هذه القروض ،مما يسهم وبشكل فعال في تطور عجلة التنمية االقتصادية.
سعر فائدة االقراض
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الشكل ( )6قيمة مؤشر  HHIوسعر فائدة االقراض
 -2أثر المنافسة المصرفية في التنمية الحقيقية:
يوضح الجدول ( )3أهم مؤشرات التنمية الحقيقية والتي من خاللها سيتم تحليل أثر المنافسة
المصرفية.
الجدول ( )3مؤشرات التنمية الحقيقة في االقتصاد العراقي للمدة ()2017- 2011
معدل التضخم
()%
6.5
5.6

 GDPمع النفط
(مليار دينار)
212254
246418

 GDPبدون النفط
(مليار دينار)
96000
117000

نصيب الفرد من GDP
(مليون دينار)
6.5
7.4

2013

2.4

271100

147000

7.7

2014

1.6

260600

141700

7.4

2015

1.5

207900

145800

5.7

2016

0.13

203000

142000

5.6

2017

0.6

226000

140000

6

السنوات
2011
2012

المصدر :الجدول من عمل الباحثين باالعتماد على النشرة االحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي.
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أ -أثر المنافسة المصرفية في معدل التضخم :يعد التضخم من الظواهر االقتصادية التي تعاني منها
أكثر الدول ،إذ أصبحت أغلب االقتصادات متعايشة مع هذه الظاهرة لدرجة أن االقتصادي
فيلبس قرر بأن التضخم ضروري للتنمية االقتصادية ،وذلك أن نسبة معينة من التضخم في أي
اقتصاد ضرورية من أجل استمرار حركة النشاط االقتصادي .ولوحظ من خالل الشكل ( )7أن
معدل التضخم في االقتصاد العراقي في انخفاض مستمر طيلة مدة الدراسة ،بالتزامن مع ارتفاع
المنافسة بين المصارف التجارية الخاصة باستثناء عام ( ،)2017وأن انخفاض معدل التضخم
هذا يساهم في تعزيز التنمية االقتصادية ،وتشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع التنموية.
معدل التضخم
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الشكل ( )7قيمة مؤشر  HHIومعدل التضخم
ب -أثر المنافسة المصرفية في الناتج المحلي االجمالي :يعد الناتج المحلي االجمالي ألي اقتصاد من
المؤشرات الهامة التي تعبر عن النشاط االقتصادي لذلك البلد .وعند النظر إلى الشكل ( )8الذي
يوضح تطور المنافسة المصرفية والنتاج المحلي االجمالي مع النفط وبدونه يتضح أنه حتى مع
ارتفاع درجة المنافسة المصرفية انخفض النتاج مع النفط في عام ( )2013ولألعوام الالحقة؛
وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في االسواق الدولية ،وكذلك انخفض الناتج بدون مساهمة
النفط ،ولكن درجة االنخفاض هذه كانت طفيفة مقارنة مع حجم انخفاض الناتج مع النفط.
الناتج مع النفط

الناتج بدون النفط
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الشكل ( )8قيمة مؤشر  HHIوالناتج المحلي االجمالي مع النفط وبدونه
ثالثاا :قياس عالقة االرتباط بين المنافسة المصرفية ومؤشرات التنمية االقتصادية
بهدف معرفة عالقة االرتباط بين المنافسة المصرفية مؤشرات التنمية االقتصادية يتم االستعانة
بالجدول ( )4الذي يوضح هذه العالقة.
يتضح من خالل الجدول ( )4أن هناك تأثير معنوي لمؤشر  HHIفي القروض الممنوحة من
قٍبل المصارف كمؤشر للتنمية المالية ،وهذا مطابق للنظرية االقتصادية فكلما ارتفعت درجة المنافسة
(انخفاض مؤشر المنافسة كقيمة ) بين المصارف ارتفع حجم القروض الممنوحة ،ومن ثم ارتفاع
معدالت التنمية االقتصادية.
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ضا من الجدول ( )4أن هناك تأثير معنوي لمؤشر  HHIفي االستثمارات المصرفية
ويتبين أي ً
كمؤشر للتنمية المالية ،وهذا مطابق للنظرية االقتصادية فكلما ارتفعت درجة المنافسة بين المصارف
ارتفع حجم االستثمارات المصرفية ،ومن ثم ارتفاع معدالت التنمية االقتصادية.
أما بالنسبة ألثر المنافسة المصرفية في سعر فائدة االقراض فمن خالل الجدول( )4يتضح أن
هناك تأثير معنوي لمؤشر  HHIفي سعر فائدة االقراض كمؤشر للتنمية المالية ،وهذا مطابق للنظرية
االقتصادية فكلما ارتفعت درجة المنافسة بين المصارف انخفض سعر فائدة االقراض ،ومن ثم ارتفاع
حجم القروض ،وهذا ينعكس بشكل ايجابي على معدالت التنمية االقتصادية.
GDP
بدون
النفط
*-.757
.049

الجدول ( )4عالقة ارتباط المنافسة المصرفية بمؤشرات التنمية االقتصادية
سعر فائدة
معدل
GDP
االستثمارات
القروض الودائع
االقراض
التضخم
مع
المصرفية
()%
()%
النفط
Pearson
جميع
**-.342 -.953
**-.916
.988** .925** .388
Correlation
المصارف
الخاصة
)Sig. (2-tailed
.453
.001
.004
.000
.003 .390
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

كما تظهر نتائج الجدول ( ، )4ان هناك تأثير طردي معنوي لمؤشر  HHIفي معدل التضخم
كمؤشر للتنمية الحقيقية ،أي كلما ارتفعت درجة المنافسة بين المصارف الخاصة انخفض معدل التضخم.
في حين أن الجدول ( )4يوضح أن هناك تأثير عكسي معنوي لمؤشر  HHIفي الناتج المحلي
االجمالي بدون النفط كمؤشر للتنمية الحقيقية ،وهذا يعني أنه كلما ارتفعت درجة المنافسة المصرفية
ارتفع حجم الناتج المحلي االجمالي بدون النفط ،مما يسهم وبشكل ايجابي في تعزيز عملية التنمية
االقتصادية
الخاتمة :االستنتاجات والتوصيات
ا
أوال :االستنتاجات:
 -1ارتفاع درجة التركز في القطاع المصرفي العراقي لصالح المصارف الحكومية.
َّ -2
إن المنافسة بين المصارف الخاصة هي منافسة مرتفعة ،في حين أ َّن المنافسة بين المصارف
االسالمية العاملة القطاع المصرفي العراقي منافسة احتكارية.
 -3هنالك تأثير معنوي للمنافسة المصرفية في القروض الممنوحة من قٍبل المصارف الخاصة،
وكذلك وجود تاثير معنوي للمنافسة المصرفية في سعر فائدة االقراض  ،االمر الذي يؤكد ان
زيادة المنافسة المصرفية تفضي الى زيادة الوعاء للقروض المتاحة للقطاع الخاص مما يقود
الى تخفيض كلة االقتراض (سعر الفائدة )  ،عالوة على ذلك هنالك تأثير طردي معنوي
للمنافسة المصرفية في االستثمارات المصرفية ، .اذ ان انخفاض اسعار الفائدة على االقراض
يشجع على زيادة االستثمارات المصرفية مما يقود الى زيادة الطلب االستثماري ومن ثم زيادة
الناتج المحلي .
 -4هنالك تأثير طردي معنوي للمنافسة المصرفية في مؤشرات التنمية الحقيقية (معدل التضخم
والناتج المحلي االجمالي بدون النفط) ، .اذ ان المنافسة المصرفية تقود الى انخفاض كلفة
االقتراض وبالتالي انخفاض سعر الفائدة الحقيقي وزيادة االستثمار ومن زيادة الناتج وبالتلي
انخفاض التضخم .
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ثانياا :التوصيات:
 -1تشجيع المنافسة في القطاع المصرفي العراقي بشككل عكام  ،مكن خكالل تهيئكة الظكروف المناسكبة
مثككل السككماح للمؤسسككات الحكوميككة بإيككداع اموالهككا لككدى المصككارف التجاريككة الخاصككة وعككدم
االقتصار علكى ايكداعها فكي المصكارف الحكوميكة ،وال سكيما َّ
دورا ها ًمكا فكي تحسكين
أن للمنافسكة ً
كفاءة المصارف وتقديم افضل الخدمات.
 -2ينبغكككي ان تككككون المصكككارف الحكوميكككة خاضكككعة لرقابكككة وتعليمكككات البنكككك المرككككزي العراقكككي
بخصككوص متطلبككات كفايككة راس المككال ونسككب السككيولة واجككراءات االفصككاح والشككفافية وتعامككل
معاملة المصارف الخاصة  ،هذا االمر سوف يعزز من تنافسية القطاع المصرفي.
 -3ضرورة البدء بطرح اسهم المصارف الحكوميكة فكي السكوق المكالي العراقكي وهكذا سكوف يسكاهم
في حوكمة هذه المصارف مما يقود الى تعزيز المنافسة المصرفية في القطاع العراقي .
قائمة المصادر
ا
أوال :المصادر العربية
 -1بدران ،أحمد جابر ( ،)2014التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة ،مركز الدراسات الفقهية
واالقتصادية ،الجيزة – مصر.
 -2بوخاللة ،سهام ،وقريشي ،محمد الجموعي ( ،)2016تطور مؤشرات التركيز السوقي وأثرها في
المنافسة المصرفية في الجزائر ،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد .16
 -3البنك المركزي االردني ( ، )2016دائرة األبحاث ،التقرير السنوي.
 -4جبار ،إبراهيم جاسم ( ، )2015اإلصالح المصرفي في العراق :األسس والعناصر ،مجلة الكوت
للعلوم االقتصادية واالدارية  ،جامعة واسط ،العدد .19
 -5دهيم ،كوثر محمد ( ، )2016الخصخصة ودورها في تطوير القطاع المصرفي في العراق ،مجلة
الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية  ،جامعة الكوت ،العدد .24
 -6الشكري ،عبدالعظيم عبدالواحد ،وحسين ،حياة عبدالرزاق ( ، )2013االصالح المصرفي في
العراق -الواقع والمتطلبات ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القادسية ،المجلد
 ، 15العدد.1
 -7الشمري ،صادق راشد ( ، )2012إدارة المصارف -الواقع والتطبيقات العلمية ،ط  ، 2مطبعة
الكتاب ،بغداد.
 -8الصمادي ،سامي أحمد  ،زريقات ،زياد محمد  ،وبن شايب ،مرجانة أحمد ( ، )2013تحليل
تنافسية المصارف التجارية األردنية للفترة ، 2009 – 2000 :الملجة األردنية في إدارة األعمال،
الجامعة األردنية ،المجلد  ، 9العدد .1
 -9عبدالنبي ،وليد عيدي ( ، )2018دور البنك المركزي العراقي في مواجهة االزمة االقتصادية
وتطوير االقتصاد العراقي والقطاع المصرفي ،البنك المركزي العراقي ،آيار.
 -10النشرة اإلحصائية السنوية ( ، )2017-2011البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لإلحصاء
واألبحاث ،أعداد مختلفة.
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المستخلص:
تناولت الدراسة اهمية متغيراتها المتمثلة بقوة التكنولوجيا وفعاليتها في تعزيز جودة التنمية في القطاع المصرفي
العراقي وشملت الدراسة مجموعة من المصارف االهلية والحكومية العاملة في محافظات (بابل ،والديوانية،
والنجف االشرف) ،ومدى فعاليتها واعتمادها على استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع المهم والحيوي باستخدام
اسلوب المالحظة والتحليل االحصائي لتحديد هذه العالقة وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات عن
طريق اختبار الفرضيات التي استندت اليها الدراسة وتوصلت الى مجموعة من التوصيات التي اهمها هو اعطاء
المزيد من االهتمام الضروري جداً لتعزيز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي وان هذا القطاع ال
تنهض به الجودة وال تتحقق التنمية دون االستناد الى تكنولوجيا المعلومات.

المقدمة:

تعد التكنولوجيا من ا هم القضايا التي تهتم بها المؤسسات وخاصة في القطاع المصرفي ،فالمؤسسة الخدمية تسعى
الى رفع مستوى ادائها عن طريق استخدام التكنولوجيا في القطاع المصرفي ،وواحدة من المتطلبات االساسية
المتالك تكنولوجيا معلومات ذات فاعلية في المؤسسة يتطلب وجود موارد بشرية ذات كفاءة وقدرة على تطبيق
هذه التكنولوجيا ،وتم استناد العديد من الدراسات بأنه اليمكن تحقيق مستوى عال من جودة التنمية المستدامة دون
استخدام تكنولوجيا المعلومات وتكون ذات عالقة بشكل قوي مع جودة التنمية وخصوصا ً في القطاع المصرفي،
وتأتي اهميتها كذلك هل هناك قابلية او قدرات جوهرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات.

منهجية البحث
اوالً  :مشكلة البحث:

تواجه المنظمات المعاصرة تحديات نتيجة التطورات التي حدثة في منظماتها اذ شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات
تطورات كبيرة في مختلف المستويات المحلية والعالمية ،ولكي تستجيب هذه المنظمات وخاصة المصرفية منها
لمتطلبات البيئة التي تعمل بها ينبغي عليها اجراء مراجعة لبرامجها وخططها ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات،
مما يتطلب البحث عن افضل الخيارات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالل امتالك تكنولوجيا المعلومات التي
تعد االداة االهم الواجب تنفيذها لتحقيق االهداف المطلوبة.

ثانيا ً :اهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في بلورة اليات تقييم قوة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي ومعرفة درجة استخدام
التكنولوجيا في تحقيق جودة التمية المستدامة في القطاع المصرفي ،وكذلك التعرف على معوقات تطبيق تكنولوجيا
المعلومات/جودة الخدمة ومدى قدرة المصارف عينة الدراسة على تحقيق متطلبات تكنولوجيا المعلومات وجودة
التنمية المستدامة.
ثالثا ً  :أهداف البحث :تتبلور من خالل االتي.:
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 -1يهدف البحث الى دراسة تقيم قوة أوكفاءة تكنولوجيا المعلومات على التنمية المستدامة.
 -2تقديم رؤية شاملة عن تكنولوجيا المعلومات وخصائصها ،ودراسة عالقتها مع التنمية المستدامة.

رابعاً :المخطط الفرضي وفرضية البحث

من اجل الوصول الى أنموذج واقعي حقيقي متكامل ينعكس بصورة ارتقاء متغيرات الدراسة أدى إلى بلورة أنموذج
حاول الباحث من خالله تجسيد العالقات بين متغيرات الدراسة ،والكيفية التي تؤثر أحدها باألخر الذي تم التوصل
إليه من خالل منهجية الدراسة الذي يمثل العالقة بين متغيرات الدراسة ويتضح من خالل المخطط الفرضي للدراسة
الذي يوضحه الشكل ()1

دور تكنولوجيا
المعلومات

جودة التنمية
المستدامة

الشكل ( )1المخطط الفرضي للبحث
بعد تحديد مشكلة ال واالطالع على الجهود المعرفية السابقة ذات العالقة واختيار مخطط الدراسة الفرضي
فان على الباحث إيجاد فرضيات معينة تكون بمثابة حلول مؤقتة أو أولية يجري اختبارها بأساليب ووسائل مختلفة
للتأكد من صحتها أو نفيها ,لذا صيغت فرضيات الدراسة في ضوء مخطط الدراسة الفرضي واهداف الدراسة التي
ستخضع لالختبار وعندها سوف تثبت صحتها من عدمها.
الفرضية الرئيسة :وجود عالقة تأثير بين دور تكنولوجيا المعلومات وتحقيق جودة التنمية المستدامة.

خامسا ً :عينة البحث
تم االستناد على مجموعة من المصارف االهلية العاملة في محافظات (بابل ،الديوانية ،والنجف االشرف) حيث
بلغت ( )3،2،3على التوالي ،اذ تم االعتماد على هذه المصارف كونها تنسجم مع طبيعة متغيرات البحث من حيث
استخدامها لتكنولوجيا المعلومات وسعيها لتحقيق جودة التنمية المستدامة بما تملكه من بنى تحتية وموارد بشرية
قادرة على ذلك وقد استغنت الدراسة عن باقي المصارف وذلك القتصارها على مستويات مطلوبة من تكنولوجيا
المعلومات.

سادساً :متغيرات البحث وإجراءاته:

كما ان الباحث ومن خالل دراسة وتحليل الدراسات السابقة وقف على مجموعة من االفتراضات التي يقدمها قبل
الدخول في الجانب العملي للدراسة والتي يمكن عرض أهمها:
أهمية المتغيرات المعتمدة في الدراسة من خالل االهتمام العالمي في موضوع الدراسة الحالية.
.1
اعتماد أساليب التحليل طريقة تحليل معامل االنحدار لتحليل المتغير لقياس تأثير دور تكنولوجيا
.2
المعلومات في جودة التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في اغلب الدراسات السابقة.
االعتماد على خصائص تكنولوجيا المعلومات في تحديد أدوارها حيث تم االعتماد على ( موثوقية
.3
المعلومات و دقة المعلومات والتوقيت المناسب للمعلومات ) واهمية ذلك في جودة التنمية المستدامة التي تم
قياسها باعتبارها متغير ذو بعد واحد.

سابعاً :حدود البحث:

 .1الحدود النظرية :تحدد الدراسة نظريا ً بالمتغيرات المشار اليها وهي المقدرات الجوهرية وادوار المدير المالي
واألداء المالي.
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 .2الحدود المكانية :اذ تناولت الدراسة ( )8مصارف أهلية عراقية عراقية مدرجة في سوق العراق لألوراق
المالية وتم زيارتها وذلك للحصول على اصدق األجوبة لقائمة الفحص لهذا الغرض واجراء المقابالت الميدانية
التي أوضحت العديد من الحقائق التي تخص البحث.
 .3الحدود الزمانية :شملت الحدود الزمانية الزيارات الميدانية للمدة الزمنية من  2018/9/2والى 2018 /11/1
في اعداد قائمة الفحص وتوزيعها واجراء المقابالت.
 .4الحدود البشرية :اذ شملت هذه الحدود مديري الصارف عينة الدراسة وبالتركيز على المديرين الماليين فيها.

ثامناً :أساليب جمع البيانات والمعلومات:

من اجل أن تحقق الدراسة غاياتها ،تمثلت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة إلنجازها في جانبين:
 .1الجانب النظري :بقصد ترصين الدراسة بقاعدة علمية فقد تم تغطية الجانب النظري باالعتماد على مجموعة
المصادر العربية واألجنبية التي تخدم توجهات البحث سواء كانت كتب علمية أم دوريات أم رسائل جامعية
أوم بحوث ودراسات علمية ،فضال عن االستعانة بخدمات الشبكة العالمية للمعلومات (.)Internet
 .2الجانب العملي :اعتمد الباحث في الجانب العملي على وسائل عدة للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة
وكاالتي:
أ .الزيارات الميدانية لعينة البحث لالطالع على واقع عمل.
ب .المقابالت مع عدد من موظفي المنشأت لمعرفة أرائهم عن متغيرات الدراسة والحصول على معلومات
تخص الواقع العملي لموضوع البحث.

الجانب النظري للبحث

اوالً :التأصيل المفاهيمي لدور تكنولوجيا المعلومات
احتلت تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة مكانة متعاظمة في أنشطة المجتمع كافة ،وكانت المحرك الرئيسي
لنموها االقتصادي فكان لها انعكاس ايجابيا ً على بنية المجتمع في هذه الدول ،وفي هذا الوقت ظهر مجتمع من نمط
جديد يعتمد اعتمادا ً كبيراً على المعرفة التكنولوجية وهو ما عرف بتسميات كثيرة منها (مجتمع المعرفة ،ومجتمع
المعلومات ،أو ما يسمى بالمجتمع الرقمي) .وكذلك تحتاج الوحدات االقتصادية التي تهتم بمواكبة التطورات السريعة
في الوقت الحاضر أو في البيئة الحالية الى توظيف تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة في جميع الجوانب
والمستويات بما ال يقل عن ما هو سائد في البيئة المحيطة للوحدة االقتصادية  ،واستنادا ً الى ذلك أنتشر مفهوم او
مصطلح تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع والكل يسعى جاهداً الى االستفادة القصوى من استخدام هذه التكنولوجيا
المتطورة ،اذا اهتمت الدول الصناعية المتقدمة في هذا القطاع اذ أعطتها افضلية اقتصادية واجتماعية كبيرة
وأحدثت فرق كبير بينها وبين الدول النامية أذ اطلق على هذا الفرق تسمية "الفجوة الرقمية" واستدعى التنبيه الى
خطورة الفجوة الرقمية التي تركيز اهتمام الدول النامية على قطاع تكنولوجيا المعلومات في تحقيق خططها في
التنمية االقتصادية ،وعزز هذا االتجاه االنجازات االنمائية البارزة لدول نامية استخدمت هذه التكنولوجيا لترسخ لها
موقعا ً مرموقا ً لها في العالم ،فترسخت القناعة نتيجة لذلك بأن التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين ال يمكن
احرازها بمعزل عن االنتقال الى مجتمع المعلومات  ،واستناداً الى ذلك سعت معظم الدول النامية الى وضع
استراتيجيات متطورة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في اطار استراتيجية التنمية الشاملة )1(.واستناداً الى ما
سبق يمكن التعرف الى مفهوم تكنولوجيا المعلومات واهميته :
تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم تكنولوجيا المعلومات فقد عرفها )) ))Judith&Stevenبأنها تشير الى
أجهزة الحاسب اآللي المادية والبرامج الجاهزة ونظم إدارة قواعد البيانات وتكنولوجيا توصيل المعلومات). (2
وقد تم تعريف التكنولوجيا ( )Technologyعلى انها مكونة من جزئين احدهما( )Technoوالذي يعني التطبيق
والثاني( )Logyاي العلم ،وعند دمج الجزئيين معا ً يكون مفهوم التكنولوجيا هو العلم التطبيقي او الطريقة الفنية

 - 1صالح زين الدين ،تكنولوجيا المعلومات والتنمية( ،الهيئة العربية العامة للكتاب) مكتبة الشروق الدولية  ،مطبعة دار الشعب،
 ،2008ص .33
 - 2عبد هللا علي فرغلي موسى( ) 2007تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي االلكتروني ،الطبعة االولى ،مصر ،ايتراك
للطباعة والنشر والتوزيع ،ص ص .28-24

3

لتح قيق غرض علمي ،أو على انها تحسينات في االساليب الفنية التكنولوجية لإلنتاج لتمكن الوحدات االقتصادية
من زيادة وحدات االنتاج باقل الموارد(.)1

ثانياً :أهمية تكنولوجيا المعلومات

أن اسباب اهتمام المنظمات بتكنولوجيا المعلومات عند تنفيذ استراتيجيتها هي الحاجه الى التنوع والمرونة من اجل
العمل في ظل التغيرات التي تواجه المنظمات،
من هنا جاءت أهمية تكنولوجيا المعلومات والتي يمكن توضيحها من خالل االتي)2(:
 -1ان استخدام الوسائل واالساليب المتطورة في تكنولوجيا المعلومات من الحواسيب وتطبيقها على ارض الواقع
هي لمواكبة ثورة المعلومات والتنافس في اسلوب التقنية المستخدمة لخلق الفائدة.
 -2ان ربط الحواسيب التابعة للشركة مع بعضها البعض سوف يحقق مكاسب ذات ايجابية كبيرة ،منها توفير
الوقت والتقليل من الجهد المبذول من اجل الحصول على المعلومات الكافية والصحية بوقت قياسي.
 -3أن عملية اتخاذ القرارات المبنية على اسس تقنية عالية ستجعل كافة االطراف العاملة في الشركة أكثر انسجاما ً
لبناء المصالح المشتركة.
 -4تمكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة الى وسائل االعالم التقليدية الحديثة ،االفراد المهمشين
والمعزولين من ان يدلو بدلوهم في المجتمع العالمي ،بغض النظر عن نوعهم او مكان سكنهم بدورها تؤدي
الى التسوية بين القوة وعالقات صنع القرار على المستويين المحلي والدولي)3(.
 -5ويؤكد ) )Josephان اهمية تكنولوجيا المعلومات تأتي من خالل قدرتها الكبيرة في خزن البيانات بإيجاز مع
امكانية الوصول اليها وبشكل كبير ،وكذلك زيادة فاعلية االفراد وزيادة انتاجهم في اماكن عملها)4(.

ثالثاً :قوة دور تكنولوجيا المعلومات التنموي

في ظل هذا التطور التقني والتقدم المتواصل ومن خالل النمو المتسارع الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات
من اقمار صناعية والتسارع الكبير في استخدام االنترنيت اصبحت تكنولوجيا المعلومات ذات قوة وكفاءة عالية
تتضح من خالل االتي)5(:
 -1تخزين وتحليل البيانات لتساعد في اتخاذ القرارات ،كتحليل كفاءة العمالة ،وكذلك تحليل انحرافات التكاليف
وتحليل القوائم المالية ،وايضا ً تخزين البيانات والمعلومات المحاسبية والتعامل مع شبكة المعلومات المحلية
والعالمية.
 -2كان لثورة المعلومات إثر كبير على النشاط التجاري لمختلف المؤسسات التجارية فنمت التجارة االلكترونية
ووفرت السلع والخدمات الكبيرة مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعاملين.
 -3اصبح لتكنولوجيا المعلومات فاعلية كبيرة بظهور انماط انتاجية واستهالكية جديدة ،اذ اصبح االنتاج يعتمد
على كثرة المعلومات والخلق والتجديد في العملية االنتاجية.
 -4مرونة في التأقلم مع بيئات االعمال المختلفة التي يؤدي فيها مهامه ،مع الطموح الدائم الى رفع ادائه وكفاءته
مع ما يتماشى وتطورات الحياة.
Mcconnell, Campbell r& Brue,stanley,Macroeconomics,Irwin, United States , 2008 .- 1
 - 2خلود هادي الربيعي ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية دراسة مقارنة بين شركة التأمين الوطنية وشركة
التأمين العراقية ،مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،6العدد ،2014 ،11ص ص .327-326
 - 3خلود عاصم ،محمد ابراهيم ،دور تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته على التنمية
االقتصادية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعه ،العدد الخاص بمؤتمر الكلية ،2013 ،ص .234
 - 4عائدة عبد الكريم صالح الحسن ،التكنولوجيا مرتكز اساسي في تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية لعينة من المصارف
االهلية العراقية) ،مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد  ،7العدد ،2015 ،13ص.324
4
 - 5ياسع ياسمينة ،دراسة اقتصادية قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االداء االقتصادي للمنظمة ،دراسة حالة شركة
القطن الممتص ،كلية ال علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،2010 ،ص ص-15
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 -5يمكننا القول بأن تكنولوجيا المعلومات كان لها فاعلية كبيرة في اقتصار الوقت والمكان ،وخير دليل لذلك شبكة
االنترنيت التي تسمح لكل منا الحصول على ما يلزمه من معلومات في وقت قصير ،وفي نفس الوقت ساهمت
تكنولوجيا المعلومات في رفع الثقل عن المهام المتعبة للعامل.
 -6لقد كان لتكنولوجيا المعلومات قوة كبيرة في ادارة الخدمات لكافة القطاعات كقاع التأمين والبنوك والتعليم ...
وغيرها ،وتأخذ تكنولوجيا المعلومات االهتمام الواسع في االستثمار الرأسمالي مثل التحويل والتأمين)1(.

رابعا ً  :اليات تقييم تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي

يعد موضوع تقييم آليات تكنولوجيا المعلومات عملية مهمة وبالغة الصعوبة وتحتاج الى درجة من الدقة والحرص،
الى جانب ذلك ينبغي توافر مجموعة من المهارات لدى العاملين في هذا المجال ،وفي هذا الخصوص يهدف مفهوم
تقيم اليات تكنولوجيا المعلومات الى التأكد من مدى انسجام انظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية مع تصميم او خطط
لها من اجل تحقيق اهداف المؤسسة ،ويمكن توضيح اليات تقيم تكنولوجيا المعلومات من خالل االتي)2(.:

-1

-2

-3

-4
-5

المالئمة :بمعنى ان تتالئم المعلومات مع الفرض الذي اعدت له ،ويمكن الحكم على مدى المالئمة من عدمها،
بكيفية تأثير هذه المعلومات على سلوك مستخدمها ،بحيث تؤدي بهم الى اتخاذ قرار اقل خطأ ،واكثر نفعا ً في
الوقت نفسه ،وبما ينسجم مع القواعد والقوانين المتفق عليها ،ويشير العديد من الباحثين والكتاب الى ان تأثير
المعلومات يكون كبير جداً يكون من خالل مالئمتها مع الموضوع ذو االختصاص حيث ان المالئمة تمثل احد
االبعاد االساسية التي يعتمد عليها متخذ القرار اذ ال تكون المعلومات ذات نفع اال مالم تنسجم مع موضوعات
القرار والهدف.
الوقتية :بمعنى تقديم افضل المعلومات في الوقت المناسب ،ذات الجودة العالية في غير توقيتها المناسب ال
تمثل جهة هذا ما يركز علية الباحثين بأن الوقت الذي تقدم فيه المعلومة بالتوقيت المناسب هو العامل والمرجع
االساس الذي يمثل قوتها اذ ان جميع الخصائص الخاصة بالمعلومة من السهولة والوضوح ....الخ ال تكون
ذات فائدة ونفع دون تقييدها في الوقت المناسب بحيث تكون جاهزة ومتوفرة عند طلبها والحاجة اليها دون
التأخير عن موعدها حتى تتم الفائدة المرجوة منها.
ً
موثوقية المعلومات :يقصد بها من قبل الباحثين والكتاب ان المعلومات قد تم اختيارها وتجريبها استنادا الى
نماذج واعمال سابقة اذ ان متخذ القرار يعتمد بشكل كبير على طبيعة المعلومات التي تقدم ومدى صحتها كذلك
يذكر بعض الكتاب ان هنالك العديد من النماذج واالساليب الكمية والوصفية التي يجب االعتماد عليها في
تحديد موثوقية المعلومات وهنا البد من ذكر ان موثوقية المعلومة تمثل عامالً حاسما ً يستند اليه بشكل كبير في
تحديد قوة المعلومات.
القبول :يمكن تقييم آلية تكنولوجيا المعلومات على مدى قابليتها لالستخدام ،من خالل تقديمها بالشكل الذي يمكن
المستخدم من قبولها بسهولة.
االنتشار :احدى آليات تقييم تكنولوجيا المعلومات ،هي مدى قدرتها او قابليتها على اقتحام جميع االنشطة التي
ستفتح افاق جديدة لنشر المعلومات ،وان تمثل المعلومات المدى المطلوب وان تكون الحاجة اليها ملحة
وضرورية)3(.

خامساً :خدمات تكنولوجيا المعلومات

 -1جودة الخدمات :مستوي متعادل لصفات تتميز بها الخدمة المبنية على قدرة المؤسسة الخدمية واحتياجات
الزبائن باإلضافة الى صفات تحدد قدرة جودة الخدمة على اشباع حاجاتهم ورغباتهم وهي مسؤولية كل عامل
داخل المؤسسة )4(،ويتبين من هذا ان جودة الخدمة ماهي اال تطابق بين االداء الفعلي للخدمة مع توقعات
وتطلعات الزبائن لهذه الخدمة.

 - 1خلود هادي الربيعي ،مصدر سبق ذكرة ،ص .328
 - 2محمود العتيبي ،تقييم مستوى حاكمية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الطائف بأستخدام مقياس كويبت ،مجلة دراسات العلوم
االدارية ،المجلد ،41العدد  ،2014 ،1ص.98
 - 3خلود هادي الربيعي ،بوران فاضل صالح ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية مقارنة بين شركة التأمين الوطنية
وشركة التأمين العراقية ،المجلد ،6العدد ،2014 ،11ص.325
 - 4توفيق محمد عبد المحسن ،قياس الجودة والقياس المقارن ،دار 5
الفكر للنشر والتوزيع ،مصر ،2006-2005 ،ص.40

ومن بين الخدمات التي تقدم والتي تعتبر االهم في مجال التكنولوجيا هي جودة الخدمات البنكية والتي هي عبارة
عن اي نشاط او انجاز يقدمها طرف ما لطرف اخر وتكون اساسا ً غير ملموسة وال تنتج عنها اي ملكية وان تقديمها
قد يكون مرتبط بمنتج مادي ملموس او اليكون)1(.
ومن خالل ما سبق يمكن القول ان جودة الخدمة )2(:
 تتعلق اساسا ً بوجود عالقة بين المزايا المحققة فعالً من استعمال او استهالك الخدمة والفوائد المرجوة منه.
 تتعلق الخدمة بدرجة تطابق توقعات العمالء مع مدى ادراكهم للخدمة المقدمة فعالً.
 وان جودة الخدمة مرتبطة بقدرتها على ضمان ارضاء العميل بصفه دائمة.
 -2ايصال الخدمات :تعبر عن افعال وجهود واداء ينقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ويعبر عن ايصال خدمات
البيع وخدمات العمالء ويعكس هذا المفهوم ثالث عناصر رئيسية هي تقديم الخدمة وايصال الخدمة وخدمات
التوصيل ،ويترتب على ايصال الخدمات االلكترونية عدة اهداف تتمثل في(3):
 تحقيق كفاءة اكبر وعائد اكبر على االستثمار.
 ضمان النفاذ المريح للخدمات البنكية.
 توصيل الخدمات التي تستجيب الحتياجات العميل.
 التكامل بين الخدمات ذات الصلة.
 زيادة ثقة المستخدم.

سادساً :التحليل الفكري لمفهوم التنمية المستدامة

للتنمية المستدامة ( )Sustainable Developmentمكانة كبيرة في الفكر التنموي المعاصر فقد اهتم بها اكثر
االقتصاديين بشكل عام وعلماء البيئة بشكل خاص ،ولم تعد التنمية المستدامة ترفا ً فكريا ً بل هي مطلبا ً اساسيا ً لتوزيع
ثمار ما تحققه التنمية من المكاسب والثروات بين االجيال ،وحققت مشاريع التنمية التي قام بها االنسان في مختلف
النواحي االقتصادية واالجتماعية ...الخ ،الى احداث الكثير من المشاكل والتغيرات واالنجازات التي صاحبها
االضرار بالبيئة ،وفي ضوء هذه المشكالت والمخاطر عقد مؤتمر االمم المتحدة للبيئة والتنمية عام( )1992في
البرازيل والذي اطلق علية (مؤتمر قمة االرض) ،اذ تأسست لجنة االمم المتحدة للتنمية المستدامة(،)UNSCO
وتضمن اتفاقيات دولية مها(التنوع البيولوجي ،وقضايا تغيير المناخ... ،وغيرها) ومن هذا االساس ظهرت فكرة
التنمية المستدامة ،والتي تنطوي على نهج كامل في إدارة االقتصاد والبيئة واالهتمام بالمجاالت البشرية والقدرة
المؤسسية )4(،وهنالك تعريفات متعددة ومتباينة للتنمية المستدامة ومن اهم تلك التعريفات:
فقد عرفها ( ) Edwardان التنمية المستدامة هي التنمية التي تسعى الى تحقيق التوازن بين النظام البيئي واالقتصادي
واالجتماعي ،وتسهم في تحقيق اقصى قدر ممكن من النمو وارتقاء في كل نظام من هذه االنظمة الثالثة ،دون تأثير
اي احد منهما على االخر)5(.
واجتماعيا ً يمكن تعريف التنمية المستدامة على انها ايصال كافة الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم الى محتاجها
وتحقيق المساواة في الحياة االجتماعية والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية لكافة فئات المجتمع)6(.
والتنمية المستدامة ال تعني بزيادة متطلبات الحياة االقتصادية المالئمة لإلنسان كمعدالت النمو االقتصادي والرفاهية
االقتصادية ،وانما تعني بالتغيرات االجتماعية االفضل كالتعليم والصحة والسكن وغيرها...و احترام حقوق االفراد
في اتخاذ القرارات وصنعها ،بمعنى ان التنمية تأخذ بنظر االعتبار حاجة الشخص الحالية دون االضرار بحقوق
االجيال المستقبلية)7(.

 - 1عوض بدير الحداد ،تسويق الخدمات المصرفية ،البيان للطباعةوانشر ،الطبعة االولى ،1999 ،ص.48
 - 2اوغدينى هدى ،اتجاهات العمالء نحو جودة الخدمة( دراسة ميدانية بالمؤسسة الميناية بسكيكدة،)،كلية االداب والعلوم االنسانية
واالجتماعية ،جامعة باجي مختار عنابة ،2009-2008 ،ص.144
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 ،2012-2005مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،عدد خاص ،المؤتمر العلمي الثاني ،ص 215
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عمان ،2010 ،ص.25

ويمكن تعريف التمية المستدامة(من اجل تحقيق التنمية المستدامة واالرتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب ينبغي ان
تعمل الدول على الحد من انماط االنتاج واالستهالك غير المستدامة وازالتها وتشجيع السياسات الديمغرافية
المالئمة)(1).

سابعاً :أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية ليست متشابهة في كل المجتمعات فقد تختلف في المجتمعات المتقدمة عنها في المجتمعات النامية،
وانها تتباين من مجتمع الخر سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او بيئية ....الخ ،ولكل مرحلة من مراحل التطور
في المجتمع اهداف ،واالهداف العامة للتنمية المستدامة يمكن التعرف عليها من خالل االتي.:
 :1اهداف التنمية االقتصادية وتتركز باالتي)2(:
أ -زيادة معدالت النمو االقتصادي التي تؤدي الى زيادة الناتج المحلي االجمالي ثم زيادة الدخل القومي الذي يعني
زيادة متوسط دخل الفرد وتطور مستوى المعيشة الذي يقود لتحقيق الرفاهية االقتصادية للفرد والمجتمع فضالً
عن تطور القدرة االقتصادية للفرد.
ب-رفع انتاجية العاملين التي تقود الى رفع انتاجية القطاعات االقتصادية كالصناعة والزراعة التي تؤدي الى زيادة
الناتج المحلي للبالد.
ت-مجموع المساعدات االنمائية الرسمية ورصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج القومي االجمالي)3(.
ث-تحتكم زيادة الدخل القومي لبعض العوامل منها معدل الزيادة في االمكانات المادية والتقدم التكنولوجي للدول،
كلما كان المعدل في زيادة السكان اكثر يدفع ذلك الدول الى السعي والعمل على تحقيق نسبة اعلى في دخلها لتلبية
الحاجات االساسية للزيادة في السكان)4(.
 :2اهداف التنمية االجتماعية وتتركز باالتي)5(:
أ -معالجة البطالة والفقر بوصفها المشكلة االخطر التي تقود الى مشاكل امنية وسياسية واجتماعية ،والمعالجة
تتم من خالل توفير العمل للعاطلين والذي بدورة يؤدي الى زيادة االنتاج وتنمية االقتصاد.
ب -التقدم نحو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة عن طريق ازالة التفاوت بينهما
في التعليم االبتدائي والثانوي.
ت -تقوية الروابط مع المؤسسات الدولية ووكاالت التمويل ومؤسسات االمم المتحدة ذات العالقة بالتنمية)6(.
 :3اهداف التنمية البيئية وتتركز في االتي:
أ -تعزيز وعي السكان والقدرة الكاملة بالمشكالت البيئية القائمة ،والتنوع البيولوجي وتنمية احساسهم بالمسؤولية
تجاهها ،وحثهم على المشاركة الفاعلة في ايجاد حلول مناسبة لها من خالل اشراكهم في اعداد وتنفيذ برامج
ومشاريع التنمية المستدامة(7).
ب -تحقيق نظافة البيئة من التلوث الذي ينعكس ايجابيا ً على الماء والهواء والتربة ،وكذلك توسيع مساحة االقتصاد
االخضر وبما يقلل من ظاهرة التصحر)8(.
ت -الحفاض على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية)9(.

 - 1حنان عبد الخضر هاشم ،واقع متطلبات التنمية المستدامة في العراق (ارث الماضي وضرورات المستقبل) ،مركز دراسات
الكوفة ،العدد الواحد والعشرون ،2011 ،ص.246
 - 2عدنان مناتي ،ليلى ناجي مجيد ،اهمية االستثمار االجنبي المباشر في تعزيز التنمية المستدامة(البعد االقتصادي) مع اشارة خاصة
للعراق ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد الثاني والخمسون ،2017 ،ص .6
 - 3حنان عبد الخضر هاشم ،مصدر سبق ذكرة ،ص.251
 - 4نشأت خليل قدو رة علوش ،مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمي االقتصادية ( دراسة تطبيقية على
الشركات الفلسطينية في قطاع غزة) ،كلية التجارة ،2017 ،ص35
 - 5حسين العلمي ،دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة(دراسة مقارنة بين ماليزيا ،تونس
والجزائر) ،كلية اللعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،2013 ،ص ص 56 -55
 - 6عائدة عبد الكريم صالح الحسن ،مصدر سبق ذكرة ،ص 332
7
Andrew Steer and Lutz,” Mwasuring Environmentally Sutainable development” ,Finance and - 7
Development , Vol.30 No4 ,1993, p.6.
 - 8عدنان مناتي ،ليلى ناجي مجيد ،مصدر سبق ذكرة ،ص.6
 - 9محمد خضري ،دور مؤشرات التنمية البشرية في تعزيز التنمية المستدامة(دراسة عبر الدول) ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
الجامعة ،العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الرابع المشترك ،2014 ،ص.83

ثامناً :دور تكنولوجيا المعلومات في جودة التنمية المستدامة في القطاع المصرفي
من أجل الوصول الى حد التنمية المستدامة االقصى من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات البد من توافر عدد
من الطرق التي تعزز عالقة التكنولوجيا مع جودة التنمية ،والتي يمكن توضيحها من خالل االتي)1(:
-1
-2
-3
-4
-5

إيجاد خدمات ومنتجات وتطبيقات وعمالة حول شبكة االنترنيت ومعالجة البيانات وخدمات الهاتف ،اي انها
خدمات ومنتجات جديدة.
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التنمية أحدث العديد من االثار االيجابية على الحياة البشرية وفي
جميع القطاعات ،واحدث ثورة في مجال التعليم والبنوك والبحث العلمي وفي مجال العمل المصرفي.
إن التنمية في مجتمع المعلومات تهدف الى خلق مجتمع ينتج ويستهلك رأس المال ،والداللة على ذلك يعني
استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع نواحي الحياة ،واالساس في ذلك هو توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية
ويشمل ذلك التعليم ،والبنوك التي تنشأ البطاقات الذكية لدخول عالم التجارة االلكترونية في النشاط المصرفي.
بنية أساسية كافية واستغالل تام لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة)2(.
وكذلك من االليات التي تعزز دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة والتي اوصت بها اللجنة
االقتصادية واالجتماعية االسكو منها)3(.:
أ -بناء القدرات
ب -خلق فرص للتصدير
ت -بناء القدرات
ث -تطوير نظم التعليم
ج -زيادة الناتج المحلي
ح -زيادة الكفاءة التنافسية

الجانب العملي للبحث

اوالً :اختبار الفرضية الرئيسة:

ان المنشأت العراقية المبحوثة هي ( )8مصارف موجودة ضمن محافظات بابل والديوانية والنجف
االشرف :افادت هذه الفرضية بوجود عالقة تأثير ذات دالله معنوية لدور تكنولوجيا المعلومات في جودة التنمية
المستدامة.

الجدول ( )2تحليل االنحدار بين دور تكنولوجيا المعلومات في جودة التنمية المستدامة
جودة التنمية المستدامة
التابع
المتغير
التقديرات
P.Value C.R. S.E.
المستقل
Estimate
17.09
0.000
0.06
0.94
تكنولوجيا المعلومات
1
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج AMOS v.20
حسب الجدول ( )2إن قوة تكنولوجيا المعلومات في جودة التنمية المستدامة بنسبة ( )0.94وعند مطابقة
مستوى المعنوية المتحققة ( )0.000مع النسبة التي افترضها الباحث وهي ( )0.05نجد ان مستوى المعنوية المتحققة
اصغر ,وحسب هذه النتائج تقبل هذه الفرضية ,سيجري اختبار الفرضيات الفرعية والتي تتفرع من تكنولوجيا
المعلومات في جودة التنمية المستدامة الى اربع فرضيات فرعية على وفق نتائج تحيل األنحدار المتعدد بأفتراض
وجود عالقة دالية بين القيمة الحقيقية ابعاد تكنولوجيا المعلومات (الموثوقية  ,الدقة  ,التوقيت المناسب) وجودة
التنمية المستدامة ,ونتائج التاثير موضحة في الجدول (.)2
أ -اختبار فرضية التاثير بين مؤشرات دور تكنولوجيا المعلومات وجودة التنمية المستدامة :وجود عالقة
تاثير ذات داللة معنوية وموجبة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات في جودة التنمية المستدامة ،وهي كاالتي
حسب ,الجدول(.)3
- 1علي شهاب ،اهم مقومات القدرة التنافسية لالقتصاد ،مجلة دراسات البصرة ،المجلد ،32العدد ،4ص ص .265-261
 - 2جورج كرم ،التنمية البشرية المستدامة واالقتصاد الكلي ،حالة العالم العربي ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ،االمم
المتحدة ،نيويورك ،امريكا ،1997 ،ص.33
 - 3اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا(االسكو) ،اولويات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غربي اسيا ..قضايا مختارة،
االمم المتحدة .2003 ،ص ص .265-261
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الجدول ( )3تحليل االنحدار بين ابعاد تكنولوجيا المعلومات وجودة التنمية المستدامة
جودة التنمية المستدامة
التابع  ,المتغير  ,المستقل
P.Value
C.R.
S.E.
التقديرات
تكنولوجيا المعلومات
0.029
3.696
0.092
0.34
الموثوقية
0.047
2.319
0.069
0.16
الدقة
0.044
3.469
0.049
0.17
التوقيت
المصدر :االعتماد على مخرجات برنامج AMOS v.20
حسب نتائج الجدول ( )3ان هناك ستة مؤشرات فرعية تكنولوجيا المعلومات جرى اختبار تأثيرها في
جدوة التنمية المستدامة ,ونتائج االختبار هي كاالتي:
 .1الفرضية الفرعية االولى :افادت هذه الفرضية وجود عالقة تاثير ذات داللة معنوية وموجبة الموثوقية في
جودة التنمية المستدامة .وحسب نتائج الجدول ( )3ان الموثوقية تؤثر في جودة التنمية المستدامة بنسبة
( ,)0.34وعند مطابقة مستوى المعنوية المتحققة ( )0.029مع النسبة التي افترضتها الباحث وهي ()0.05
نجد ان مستوى المعنوية المتحققة اصغر ,وحسب هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.
 .2الفرضية الفرعية الثانية :افادت هذه الفرضية الى وجود عالقة تاثير ذات داللة معنوية وموجبة الدقة في
جودة التنمية المستدامة .وحسب نتائج الجدول ( )3الدقة في جودة التنمية المستدامة بنسبة ( ,)0.16وعند
مطابقة مستوى المعنوية المتحققة ( )0.047مع النسبة التي افترضتها الباحث وهي ( )0.05نجد ان مستوى
المعنوية المتحققة اصغر ,وحسب هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة :افادت هذه الفرضية الى وجود عالقة تاثير ذات داللة معنوية وموجبة لتوقيت
المناسب في جودة التنمية المستدامة .وحسب نتائج الجدول ( )3ان توقيت المناسب في جودة التنمية
المستدامةبنسبة ( ,)0.17وعند مطابقة مستوى المعنوية المتحققة ( )0.044مع النسبة التي افترضتها الباحث
وهي ( )0.05نجد ان مستوى المعنوية المتحققة اصغر ,وحسب هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

االستنتاجات والتوصيات والتطبيقات

اوالً :االستنتاجات
-1

-2
-3
-4
-5
-6

وجود عالقة قوية بين متغير قوة استخدام تكنولوجيا المعلومات وجودة التنمية المستدامة في القطاع المصرفي
لعينة الدراسة محل البحث.
هنالك درجات استخدام متفاوتة لتكنولوجيا المعلومات لعينة الدراسة المبحوثة.
هنالك تأكيد على ان البيئة المحيطة وخصوصا ً االجتماعية ذات تأثير سلبي على استيعابها الستخدام تكنولوجيا
المعلومات في تطبيق العمل المصرفي.
عدم اهتمام عينة الدراسة بالمعرفة المالية وان البيئة المحيطة بعينة الدراسة تتصف باألمية المالية.
هنالك عدم اهتمام من قبل عينة الدراسة المبحوثة في تطوير الكوادر العاملة فيها وعدم االعتماد على اشخاص
من غير ذوي االختصاص في هذا المجال.
يجب االعتماد في توظيف العاملين في القطاع المصرفي من ذوي االختصاص حصر اًو عدم االعتماد على
الدخالء.

ثانيا ً :التوصيات
-1
-2
-3

-4
-5
-6

االعتماد على برامج التطوير والتدريب لتعزيز قدرة المصارف في استخدام تكنولوجيا المعلومات.
تخصيص شعبة او قسم في البنك المركزي لمتابعة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المصارف االهلية.
متابعة البنك المركزي العراقي لطبيعة الكادر الوظيفي في المصارف االهلية ومدى قدرة استخدام المصرف
لتكنولوجيا المعلومات.
يجب ان تعتمد المصارف على الوعي المصرفي من خالل الحمالت االعالنية التوعوية لنشر الثقافة المصرفية.
ان تحقيق جودة التنمية المستدامة يستوجب وجود استراتيجيات وبرامج من قبل القطاع المصرفي لتحقيق ذلك
بمدة زمنية محددة.
تحديد مساهمة متطلبات بناء تكنولوجيا معلومات حقيقية في القطاع المصرفي.

ثالثاً :التطبيقات

تنصح الدراسة باستخدام مجموعة من التطبيقات ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات ولها تأثير في جودة التنمية
المستدامة في بلدنا العزيز.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

استخدام اليات الصرف الحديثة في المصارف التي تساعد على توفير الوقت والتقليل من الجهد المبذول
واالبتعاد عن الروتين في العمل المصرفي.
االعتماد على انجاز المعامالت الكترونيا ً التي تقوم على تقليل نسب الخطأ.
ان توفر المصارف االهلية القيام بعمليات الدعم والمساندة االجتماعية لنشر الوعي المصرفي.
االعتماد على التوقيع االلكتروني لمنع عمليات الغش التي تحدث في كثير من المصارف اذ ان استخدام
تكنولوجيا المعلومات في العمل المصرفي تقوم بالتقليل من حدوث مثل هذه الحاالت.
استخدام االليات الحديثة في عمليات السحب وااليداع مثل الكريدت كارد وغيرها.
االعتماد على االدارة االلكترونية في القيام بالعمل المصرفي بدالً من استخدام العمليات الروتينية.
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"الصكوك االسالمية ودورها في تمويل الموازنة الحكومية"
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البنك المركزي العراقي
البريد اإللكتروني)nazar2015kk@gmail.com(:
مـستخلـــــص.
نًلاإسىا
شه ه ههتصاد العه ه ههيصادسنودا ا ادس ه ه ه د اد خيوةاعجاادز ا ادسم دز ةادسنيمةاد ه ه ههل يس ا ا
عجاادز ا ا تييةادس ه ه ه ه ةادسميسيةيا يس ا ا دا ي ادسكثيوامنادسبلصدنا خعه ه ه ه عه ه ه هياادسبلصدنادسمنلمصةا
علىادس فطاكم وصاوئيساسلم يلام دز ةادس ك مةياإ ايشهكلاد خفي

صيياسميتا
اس هنيوادس فطادسخيتال ا

دسص يا ينصا دادسب ثام ي سةاسبيينامصىادمكي يةاد ههلخصدتادسع ههك ماد

ا

سصدةالم يليةالض ههي ا
ههًلميةا ا

دسىادسم دوصادسصدخلةا الم يلاعجزادسم دز ةاسل صام يا بينادسب ثادسم ي عادسل اج لتيابن

ادسص ا

ه ههًلميةا لصد ستيياإ ادثبل ادسلجيوبادس ه ههيب ةاسناادسعه ههك ماد

ه ههًلميةا

امجي ادعه ههصدوادسعه ههك ماد

ههيلةا نيسةا الم يلادسمش ههو عي ادسل م يةيا النصا

ادسع ههك مابصيلاسلم دوصادسلم يليةا ادسم دز ةا

د ميام وصالم يل ايض ه ههي ادسىادسم دوصادسم ج اصةا ادالع ه ههيصادسص سةيا ايلطلبا داد موامناع ه ههي ن ا
دس ههيي ههةادسميسيةاضههو وةادسنملاعلىال يوادسبيئةادسمًلئمةادعههصدوادسعههك ماد

ههًلميةا لصد ستيا ب سما

ضًلاعنا شواث ي ةادسعك ماد
ا
بصامناد ل صدثاب
يةالشوينيةا د شيءا قاميس اد ًلم يا ا
د

ادسمجلمعادسنودا اس ه ه اةابي الع ههيصد ادسل المك امناد ههلثميوا
ًلميةاايعصةاجمي يويةا ابأسابتيا ادسمجلمعادسنودا  .ا

عه هيااسناسألص د ا
ادةصدةياخعه ه ا

الكلمات المفتاحية :الصكوك االسالمية – تمويل الموازنة -الموازنة الحكومية.

1

ًلميةا

Islamic instruments and their role in financing the government budget
Abstract
Iraq has suffered recently in the budget deficit and this is the case in the
case of many countries, especially the countries dependent on oil as a major
resource for the budget of the government, was discussed in this research on
the possibility of using Islamic instruments to reduce the deficit in the budget
as well as a financing tool added to The results of the study showed that the
experiences of some countries in the issuance and circulation of Islamic sukuk
have proved useful. Experiences have proven that Islamic sukuk is an effective
means of financing development projects. These instruments are not an
alternative to funding resources in the budget but rather as a financing
resource in addition to existing resources in the state economy. This requires
the Iraqi government to work to provide an environment conducive to the
issuance of Islamic sukuk and circulation and thus must be the establishment
of a legislative structure and the establishment of an Islamic financial market
and we do not forget that the dissemination of the culture of Islamic
instruments in Iraqi society, in the case of many economies that could be closer
to the reality of the economy Iraq.
Key Words: Islamic Bonds - Budget Financing - Government Budget

2

تنطلق مشكلة البحث من تساؤلين:
 -مي

ادسعك ماد

 -كيفيةالطبيقا

لفيصةامنالجيوبادسص اد

ًلميةا ميامصىاد

ًلميةا ا دادسمجي .

ادسعك ما اد العيصادسنودا ؟ ا

اهمية البحث:
لأل اد ميةادسب ثا ابييناد ميةادسع ههك ماد
دسوغتامنالطبي تيا اكثيوامنادسبلصدناد
ا

ههًلميةاغيوادسمأس ةا اد الع ههيصادسنودا اعلىا

ه ه ه ه ه ههًلميةيا مصىادمكي يةام ه ه ه ه ه ههي ملتيا الم يلادسنجزا ا

دسم دز ةادسنيمةاعناطويقادسمشيوكةا الم يلادسمشو عي ادسمصوجةا ادسم دز ةادسنيمةا دسل ال تتا ا
ل يقادسل ميةاد العه ه ه ه ههيصية.ا ا

ه ه ه ههىاسنا دادسم وصادسلم يل ا د اس ميةاكبيوةا امادجتةاد زمي ا

دسل ال دج اد العيصادسنودا  .ا
فرضية البحث:
ي طلقادسب ثامنا وض ه ه ههيةامفيص يادناسلع ه ه ههك مادد ه ه ههًلميةاص وامتتا الم يلاجزءاكبيوامنا
د فيقاد

لثميوياكبصيلاعناد ال دو

دسنيمةاك ناسنام دوصا
سلجمت واس

ادةصدةالخع ه ه

ادسخيوج يا

ادس ا ا ف ا ايشكلاعبءاكبيواعلىادسميسيةا

اسمشه ههيويعاد ليجيةامصوةاسلنيئصيا ضه ه اهًلاعناس تيالك نام جتةا

بادسمصخ دو اخيوجادسجتيزادسمعو ا دعيصةال ضيفتي.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 .1مفهوم الصكوك االسالمية.
ل تا كوةادسعهك ماد

هًلميةاعلىادسمشهيوكةا الم يلامشهو اس اعمليةاد هلثميويةا يااس يعصةا

دسغ تا دسغوتا(دسمش ه ه ه ه ههيوكةا ادسوبوا دسخ ه ه ه ه ههيوة ا اصالك نادسجتةادسمع ه ه ه ه ههصوةاست ادسع ه ه ه ه ههك ما
ههًلميةاس اشههوكي اميسيةاس اجتي ا ك ميةادسل استياشههخعههيةامن يةيا ل شههأا

دسمعههيو اد

اس صا
ادسجتةا

ال شأا يتيا(شحاته.)8 ،2010 ،ا ا

يااسل د ينادسم ليةادس يئصةا ادسص سةادسل ا

يمكنالنويفتياسيض هايااعلىاس تيا ثيئقامل ههي يةادس يمةالمثلا ع هع هيااشههيئنةا املكيةادعييناس ا
م ي عاس اخصمي اس ا شه ههيطيااد ه ههلثميوييااخي

يا سمابنصال عه ههيلاايمةادسعه ههك ما افلابيباد كلليبا

بصءاد لخصدمتيا يمياساعصو امناسجل ا( .)shaker, 2003ا
ينصامعههطلوا التصــكيك امعههطل ا ياشههيئنياا ادسلم يلادد ههًلم اا امشههلقامناكلمةاعههك ما

ايمثلادسبصيلاد
دسمجلمعاد

ه ه ه ههًلم اسكلمةا ه ه ه ه ه صد اللمادةصدةادسلم يليةادس يئمةاعلىادسمصدي ةا دسفيئصةادسم ومةا ا

ًلم  .ا

 . 1-2سمات عملية التصكيك (صالح:)2008 ،
 يجباسنالك اناعمليةادسلعكيمابإطيوازم ام صص.
 ادس مةادسميسيةادسمفع سةالن ا ظوياياا ج صاشوكةا د ادسغو ادسخي
 ل صيصادسنيئصام ههب ياابيس ههبةاسلعههما
د

ا.SPV1

دا اين اخل يامنادسمخيطوا بيسليس ااإعطيئتيادسعههفةا

ًلميةا دبنيص ياعنادس صد ا د ادسفيئصةادسثيبلةا دسخيسيةامنادسمخيطو.

 ضو وةادنالك نادسعك ماد
 مناس تاع ه ه ههفي ادسع ه ه ههك ماد

ًلميةام لادسلعكيمام ب سةاشوعيا.
ه ه ههًلميةاسنالك ناايبلةاسللصد ا ادس ه ه ه ه قادسميسيةا لىاإ داميا

ل و اشو طادسشوعيةادسمطل بةاسللصد .
يمكناسنالأخ اعمليةادسلعكيمادلجي يناس ي يين:ا ا
األول:اع صادس ييتابنمليةادسلعكيمايجباسنايك نا يماسعلاس امجم عةادع ايلتادعصدوادسعك ما
علىاس ههيسالغطيةا

ادةع ه اس يمةاد عههصدويةيا سمصةام صصةا

اب سمالمثلاعمليةادسمشههيوكةا ا

دسم ي عادسمل انةامناسصدءا دادةعلاس اد ع  .ا
 : Special Purpose Vehicle (SPV) 1وهي عبارة عن شركة تتولى عملية اإلصدار ،حيث تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لعملية
التصكيك مقابل أجر أو عمولة محددة في نشرة اإلصدار ،وقد تجمع هذه الشركة بين عدة وظائف توكل إليها كمدير أو أمين االستثمار
وكذلك مدير اإلصدار وغيرها من الوظائف ،وبالعادة تكون مستقلة ماليا ً وقانونيا ً عن الجهة المنشأة لها أو المتمثل في المنشىء.
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الثاني:اإناس يساعمليةادسلعكيما ا ج صا كوةالم يلامشو اد لثميوياامنينا دس ييتابإعصدوادس واةا
دسميسيةادس يبلةاسللصد امنا ع ههيللتياسنايلتالم يلادسمش ههو اس ادسمجي
يك ناس ملةادسعك مادسم ي عادسمل انةامنا داد

اد

ههلثميويةادسم صصةاعلىاسنا

لثميو.ا ا

 1-3أهداف الصكوك االسالمية (دوابة:)27 ،2009 ،
ي يةادعصدوادسعك ماد

للمثلاد صد اد

 .1إنامناس تادسمشه ههيكلادسل ال دج ادسمشه ههيويعاد
بيسليس ا إنادسعه ه ه ه ههك ماد
د

ًلميةابيآلل  :ا
ه ههلثميويةا ادسص ادس يميةا

امشه ههكلةادسلم يلا

ه ه ه ه ههًلميةال ه ه ه ه ههي تا اجمعاوسسادسمي اسلم يلاد شه ه ه ه ههيءادسمشه ه ه ه ههو ا

ه ههلثميويامناخًل النبئةام دوص اسلم ه ههلثموينيا سمامناخًل اطو اع ه ههك ما قامخللفا

عيغادسلم يلاد

ًلميةا اد دقادسمي ياسلك نا عيلةاد كلليبا يتياوسسامي ادسمش او .

 .2إناعمليةادسلع ههكيماسيسابيسض ههو وةاسنالك ناسمش ههو اجصيصا منادسممكنا ج صامش ههيويعاايئمةا
نًلاا ي ع ه ه ه ههتيادسلم يلاسنصتا ج صادس ه ه ه ههي سةادسكي يةيا بيسليس ايلتادسل ج ادسىاعمليةادع ه ه ه ههصدوا
ه ههًلميةاسل عه ه ه اعلىادسلم يلادسًلزتاسل ه ههيعاايعصةادسمش ه ههيويعا لط يو ييا

دسع ه ههك ماد

ا

د جودءادس يايلتابم جب ال يلاد عه ه ه ادسميسيةاسل ك مي ا دسش ه ههوكي ادسىا صد اللمثلا ا
ًلميةيا مناثتاعوضتيا ادس قاسج بادسمصخ دو اسلم يلادسمشيويعاد

دسعك ماد

لثميويةا

ط يلةاد جل.
ههينادس صوةاد ئلمي يةا دستيكلادسلم يل اسلما ه ه ههي ادسمع ههصوةاسلع ههك ما يثايلتادسلعه ه يفا

 .3ل

د ئلمي اسلم فظةا بع وةام ل لةاعنادسما ةا مناثتايك نالع يفتياد ئلمي امولفع .ا
1-4اخعيئ

ادسعك ماد

ًلميةا(القري :)9 ،2010 ،ا

اإنامناس تادسخعيئ

ادسل الميزادسعك ماد

ًلميةاميايل  :ا

س .دسمشيوكةا ادسوبوا دسخ يوة:ابمن ىاسناميسمادسعمايشيوما ادسغ تا

باد لفيقادسمبينا

ا شوةاد عصدوا يل ملادسخ يوةا(دسغوت اب باميايمللك امنادسعك م.
ب .لعصوابفئي امل ي يةادس يمة:ا سمابتص ال تيلاعمليةاشودئتيا لصد ستيابينادسجمت وامنا
خًل اد

دقادسميسية.
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 .ايبليةادسلصد :ا

الن اسنا يماس د امنادسعك ماايبلةاسللصد امناعك مادسمضيوبةا

دسمشيوكةا د جيوةا س د اغيواايبلةاسللصد امثلاعك مادس لت.
 ستياايمةاد ميةام صصة:اسيالعصواب يمةاإ ميةام صصةاي صص يا قادس ي نا

با شوةا

د عصدو.ا ا
 1-5أهمية الصكوك االسالمية:
اس صادزصدص اس ميةادسعك ماد

ًلميةا ليجةادسنصيصامنادسن دملا مناسبوز ي :ا

 لليوادسفوعةاسميتادسب امادسموكزيةا اد لخصدمتياضمناسطوادس يي ةادس صيةا يااسلم ظ وا
ًلم ابمياي ي تا ادملعي

د

دميتادسما ي ادسميسيةاد
 ل يعصا ال
د بيبا

امنص

ادس ي سةا مناثتاخف

ادسلضختيا دلي ةادسفوعةا

ًلميةادصدوةادس ي سةادسفيئضة.

يناوب يةادسما ي ادسميسيةا دسشوكي ا مودكز يادسميسيةا يثاسنامناس تا

ادسوب يةا

ادسكلفةادسم خفضةا ادعصدوا

ادسعك ما(امبية واخرون،2017 ،

.)6
 للب اد لييجي ادسص سةا الم يلادسمشيويعادسل م يةا مشيويعادسب يةادسل ليةادسىاجي با صد ا
دسخزي ةا دسصينادسنيتا(الدماغ.)8 ،2012 ،
 1-6طرق التصكيك (محمد وهادي:)112 ،2015 ،
هناك طريقتان لعملية التصكيك:
األولى :طريقة التصــكيك البســيل (المباشــر :ا لعههصوا يادسعههك ماسجمعادسم دوصادسميسيةاس اا مناثتا
دسل ج ا

امشه ههو اد ه ههلثميويامنينامثلامشه ههيويعادسب يةادسل ليةا دسم دو قادسنيمةيا ايلتا سماعناطويقا

طو ادسعك ماعلىاد يساعيغةالم يلاد ًلم ا ادس قاد سيةاسلك نا عيلةاد كلليبا
دسمي ادسمشو ادسمودصاد جيز يا

ادسطوي ةا

اوسسا

اميايميزادسلعكيماعنادسل ويقادسل ليصي .ا

الثانية:اطريقة التصكيك الهيكلي (غير المباشر :ا لعصوادسعك ماسغو الم يلادسمشيويعا د ع ا
دس يئمةاعلىا ه ه ه ههي سةا صيةيا

دايلتامناخًل ال يلاد عه ه ه ه ه ادسميسيةاد ادسمن يةادسمصوةاسلصخلادسىا

صد امل ي يةاللمثلا ادسعك مادسل التاطو تيا ادس قادسميس اسج باد م د .
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 1-7الصكوك والتنمية االقتصادية:
ع هاهيا ادسبلصدنادس يميةا سماسميا
إنامناس تاصعيئتادس م اد العه ههيصيا اد ه ههلثميويا خع ه ه ا
ي لجاع امنازييصةا ادسطياةاد ليجيةاسلبلصاإ اإ امنادس ه ه ه ه ه ه ههيئلادسفنيسةا الغييواب يةاد العه ه ه ه ه ه ههيصا
دس ط اسع ه ههيسواد خلًل

ادستيكليةا ي ياا كميا امنل تا أنازييصةاد

ه ههلثمي دو النملاعلىال ه ه هويعا

عجلةاد العه ه ه ه ه ه ههيصابزييصةامنص ادس م امناخًل ازييصةادس يمةادسمضه ه ه ه ه ه ههي ةا د ليجيةا لشه ه ه ه ه ه ههغيلادس اىا
دسنيملة(معطي وشــرياق)9 ،2012 ،يا يالكمناس ميةادسعههك ماد

ههًلميةاد اإناد لشههيو يا دسل ههيبقا

ادع ه ه ه ههصدو يامناابلادسص ادس يميةا ابصءامو لةاجصيصةا ادسل

امناد الع ه ه ه ههيصادس وا ا(دة ودقا

دسميسية ادسىاد العه ه ههيصادس ي ادسمولبطابيس ه ه ههلعا دسخصمي .ا لنصادسعه ه ههك ماد
لنبئةادسمصخ دو ادسميسيةادسم ج صةابيناديصياد ودصاسغو ال جيتتيا
ص و يادسل م ييا ةجلاد ه ه ه ه ههلثميو يا ادسمجي

ه ه ههًلميةادصدةامتمةا ا

ادة شه ه ه ههطةاد العه ه ه ههيصيةا لأصيةا

ادسزودعيةا دسع ه ه ه ه ه يعيةا دسلجيويةاادسل النبواعناصوجةا

لط واد العيصا ادسبًلصا(الحنيطي .)559 ،2015 ،ا
 .2مفهوم الموازنة الحكومية .ا
إنادسم دز ةادسنيمةاستياص واكبيوا ادسمجي اد العيصيا دس يي

اسلمجلمعيا ااصال يم اس ميةا

دسم دز ةادسنيمةا اد الع ه ههيصد ادسنيسميةابشه ه ههكلاكبيويااد نكسا دادسل يم اعلىا ظيفةادس ك مي اد ا
سعب

كبيوا ادس شيطاد العيصييا ب سماسعبوادسنجزا ادسم دز ةادسنيمةاسلص سةاماشوا
اللنباص ااداوا ااد

متتاسمخللفاص ادسنيستيا معا م ا دادسنجزايلزديصادس لقابشأ ا خع عياامعالجي زادس ص صادسمن سةا
ع س ادسىام ل يي ابيل التصصاد

ل ودوادسميس ا دس صي .ا

اإنادسنجزا اد العههيصاي صاإسىارثيوا ههلبيةادالعههيصيةا دجلميعيةا لىا ههيي ههيةياسمياس امنا
لأثيواعلىامنص

ادسلضختيا ابميايلولباعلي الص وام لموا ادس ةادسشودئيةاسلنملةادس ط يةا لص وا

ادسم ل ىادسمنيش .ا ك سمامناس تالأثي دو ادسنجزا ادولفي ادسصينادسصدخل ا دسخيوج  .ا
اإنامفت تادسم دز ةا بشه ه ه ه ه ههكلامب ه ه ه ه ه ههطا ال صيوا ف ي ادسص سةا ديودصدلتياسمصةازم يةام بلةيا

ا

د صدةادسوئي ةاسل يي ةادسميسيةاسل يقادسو ي يةاد العيصيةا دس م ا دسنصدسةاد جلميعيةيا الك ناسمصةا ةا
م بلةا(عثمان.)555 ،2003 ،ا يمكنال ض ه ه ههيوامفي يتادس ف ي ادسنيمةا د يودصد ادسنيمةا ادسم دز ةا
دس ك مية .ا
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يمكنالنويفادس ف ي ادسنيمةاعلىاس تيامبلغاميس ايخوجامنا مةادسص سةا(خزي ةادسص سة ياس ا
إ صىادسما ه ه ه ه ه ه ههي ادسليبنةاستي.اإنادسغييةامنادس ف ي ادسنيمةادسل ال تابإ فياتيادس ك مي ا اسل يقا
دسم فنههة ادسنههيمههةاسلمجلمعا دنادسمبووادس يههصاست ه ادس ف ههي ا ا ج صا ههيجههي اعههيمههةا لل سىادسههص سههةاس ا
دستيئي اس ادسما ه ههي ادسليبنةاستيادشههبيعتيا ييبةاعناد ودص.ا ايمكنال ههيتادس ف ي ادسنيمةاإسىادس ف ي ا
لثميوية .ا

دسجيويةا د

سمههيادديودصد ا ت النو اعلىاس تههيامجم عههةامنادسههصخ ادسل ال عه ه ه ه ه ه ه ههلاعليتههيادسههص سههةامنا
معيصوامخللفةامناسجلالغطيةا ف يلتيادسنيمةا ل يقادسل دزناد جلميع ا د العيصي .ا
كه سهمايمكنالنويفتهياعلىاس تهيادسلهص هي ادس هصيهةادسهصدخلهةامناسجهلالغطيهةادس ف هي ادشه ه ه ه ه ه ههبي ا
دس ههيجههي ادسنههيمههة ادسل ايطلبتههيادسمجلمعيا لنهصا ه ادسلههص ههي اجزااء ا ههي اماهياسلم يههلاد فههيقادسنههيتا(زوبير،
.)61 ،2017
 2-1مفهوم عجز الموازنة.
يمكنالنويفاعجزادسم دز هةاعلىاد ه اد نكهيساسنهصتااهصوةادديودصد ادسنهيمهةاسلهص سهةاعلىالغطيةا
ف يلتياسياس ازييصةادس ف ي ادسنيمةاعلىاد يودصد ادسنيمةا( سالم.)295 ،2003 ،ا اصاعو اع ص قا
دس صا دسص س ادسنجزادسكل اعلىاس ايوكزاعلىاإجميس ادديودصد ادسنيمةا دس ف ي ادسنيمةا ا ينا صصا
مفت تادسنجزادسجيويابزييصةادس ف ي ادسجيويةاعلىادديودصد ادسجيويةاسياس اي عههوا ادسم دز ةادسنيمةا
دسجيوية .ا
ا سيض ه ه هياالتالنويفاعجزادسم دز ةاعلىاس ادخلًل اميس اي دج ادس ك مةا ليجةااع ه ه ه وام دوص يا
دمكي يلتياعنادس يءابيسلزدميلتيا اد جلينادس عيوا دسط يلا(أبو القمصان.)68 ،2015 ،
اممههيا ه ه ه ه ه ه ههبقايلضه ه ه ه ه ه ههواسناعجزادسم دز ههةا ازيههيصةادس ف ههي ادسه ياي ههيبله ادس
دس ك ميةاس اد

ه ه ه ه ههلخصدتاغيوادسكف ءاديودصد ادسص سةا

ا ادديودصد ا

دسفوقادس ه ه ه ه ههيسبابينادديودصد ا
دامياياصيادسىا ا

دس ف ي  .ا
 2-2أسباب نشوء ظاهرة العجز.
يمامجم عةامنادة ه ه ه ه ه ه ههبيبادسل الاصيادسىا ص ثاظي وةادسنجزا ادسم دز ةادسنيمةيا ا
يمكنادس

اسنا يسما ببا د صاس ص ثا

ادسظي وةياة تياموكبةا من صةيا اكميااكاوام ب ايايا إنامنا

س تاس ه ه ه ه ه ه ههبيبا ص ثادسنجزا ا م اد فيقادسنيتابمنص
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الف قا م ادديودصد ادسنيمةاسلص سةا

داميا

ي ه ه ه ههمىابظي وةاعجزادسم دز ةادسنيمةيا سكنا ادسص ادس يميةا إنادسنجزاينصا ه ه ه ههيلةياب ه ه ه ههببادولفي ا
دس ف ههي ادسجههيويههةا ادسم دز ههةادسنههيمههةا ل جي ه امنظتادديودصد ادسن هيمههةاسلغطيلتههيياس ه سههمايلتادسلج ءاإسىا
دسلم يلابيسنجزاسلغطيةاد فيقاد
س ي يةاسل يقادس م ا د

ه ههلثميويا ا

ادسص ياةنادسميسيةادسنيمةا يتياسع ه ههب

امض ه ههخةا

ل ودواد العيصياادسنصدسةاد جلميعيةا(الحاج .)5 ،2005 ،ا

اينكسا جتاد فيقادسنيتاد

يا لط وا جتادس ك مةا ص و يا ادس ش ه ههيطاد الع ه ههيصيا
ه ههلثميو ا

يعليلتيا اإصدوةاد العيصادس ط ادس يادخ ابيسلزديصاكمياا عايا .ا
 2-3وسائل التخفيف من حدة العجز.
ا ههيمابن

ادسمنههيسجههي ادسل ال تابتههيادس ك مههي امناسجههلالخفيفا ههصةادسنجزا ادسم دز ههةا

دسنيمةا النملاعلىاجنلادسنجزاعه ههفوا د ميادة تا ال يقاد

ه ههل ودواد العه ههيصياسياز د ا يسةا

دسلض ه ه ههختا د كميرا بنبيوةاسخوىالش ه ه ههجيعادس م اد الع ه ه ههيصيا دستب طابم ه ه ههل ىادسنجزادسىام ه ه ههل ىا
م ي ههبا من

ايمكنال مل اص نا ص ثامشههيكلالتصصاد

ههل اودوادس صيا دس ههنوياسًلالعههيصامناخًل ا

دسنملابيسم ي وادآللية (سالم :)7 ،2012 ،ا
اعيصةاعلىاايعصةادس ف ي اعلىادديودصد يا معادسلصخلا
س .ترشـــــيد االنفاق العام:النملادس ك مي
ا
دسكبيواسلص سةا ادس ييةاد الع ه ههيصيةا لزديصا ف يلتيامعام ص صيةادسم دوصادع ه ههبوامنادسض ه ههو ويا

دس فيظاعلىا

ادسم دوصادسم ص صةا لوش ه ه ه ه ههيصادسم فنةادسنيمةا ل يقا

دعه ه ه ههبوا سمامطلبيااس ه ه ه ههي ه ه ه ههيياا ادسص ادسمل صمةا دس يميةا
دلخ لتيا

ادسم ي عابأالادسلكيسيفا

النلبوا د صةامنادسلصدبيوادسل ا

ادسص .

ب .إعادة ترتيب األولويات في االنفاق العام :إنادسم دوصادسميسيةالك نام ص صةابيس ه ه ه ه ه ه ههبةاس جتا
د فههيقادسمطل با ظ داواسلههصخهلادسهص سهةادسكبيوا ادس يههيةاد الع ه ه ه ه ه ه ههيصيهةا ج صاعهصصاكبيوامنا
دسمشه ه ه ه ه ه ههيويعادد ليجيةا دسخصميةادس دجباد فيقاعليتيا ًلابصال ييتادس يجي است ادسمشه ه ه ه ه ه ههيويعا
لب يبتيادسىامتتا س تياسياس ال في ياطب يااسل يجي ادسفنليةا س ميلتيا د ليجتي.ا

النلبواسصدةا

ل تابتيادسص سةامناسجلال ليلادسفج ةادس يعلةابينادس ف ي ا د يودصد .
ت .تنمية موارد الدولة:

الن ادلخي اددجودءد ا دس ههيئلادسل الكفلابل ميةام ههل ىادديودصد ا

دسنيمةا زييصلتيا ه ه ه دءادسض ه ه هويبيةا غيوادسض ه ه هويبيةا خيعه ه ههةادنامنظتادسبلصدنادس يميةاللعه ه ههفا
بي خفي

اطيالتيادسض هويبيةيا سيسامنادسضههو ويادنايلتاددعههًل ادسض هويب امناخًل ازييصةا
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دسضه ه ه ه ه هودئبا د ميامنادسممكناب يءادسضه ه ه ه ه هودئباعلىاميا

اعلي ا سكنايجباو عاكفيءةاد صدوةا

دسضويبيةا ل صيثتيا دعيصةالأ يلتيا ل ميلتي.
ادس ك مي اللجأاإسىا ه ه ه ه ه ه ههيئلاسخوىاسلل ليلامنادسنجزادس ك م اإ اس تياستيا

يمابن

ه ه ههلبيي يا مناسبوزا
دسميسيةادسص سيةا

ادسطوقا

ادال دو

ادةم د امنادس ك مي ادةخوىاد ادسما ه ه ه ه ه ه ههي ا

دامياي همىابيسصينادسنيت.اوغتاإيجيبيي ا داد موا ا هصاعجزادسمي دز يةاإ ا

س ايلولباعلي ادسنصيصامنادسم ههي أاس ص ياعههن بةال ههصيصادسصيناب ههببالودكتادسفيئصةامعامو وا
دس ا ا خع عياا ا ي ال جي ا

ادسصي نادسىادس ف ي ادسلشغيليةيا يالبوزاس ميةادسعك ما

دد ًلميةادسل ا يلتادسلطوقاستيا ادسم وادس يصت .ا
.3تجارب الدول في معالجة موازينها العامة باستخدام الصكوك االسالمية.
بيل ادسعههك مادد ههًلميةامناس تام لجي ادسع ه يعةادسميسيةادد ههًلميةادس صيثةا سعههب
دةص د اشي عيااخًل ادس

اسكثوا

د ادةخيوةيا دنادسعك مال لخصتامناجي بادس ك مي ا دسشوكي اكمعصوا

منامع ههيصوالم يلادسمش ههيويعاسياس تيالصخلاض ههمنام دوصادسص سةادسصدخلةا ام دز لتيياس صا ع ههلا جتا
دسع ه ههك مادسمع ه ههصوةاعيسميياا ادسمل ه ههطا دس ا( $100املييواص واخًل ادسمصةا2016-2011اإ ا
ا ادسعك مادد ًلميةاد لشي داوا د نياا اكثيوامناص ادسنيستا سماسميا
مجي

ادسلم يلا د

ل امنا ليئجاإيجيبيةا ا

لثميوا اكثيوامنادس طيعي اد العيصية .ا

سكصاع ه ه ص قادس صادسص س اسنادةص د ادسمعه ههو يةادد ه ههًلميةالشه ههتصا م داامل ه ههيوعياا يمكناإوجي ا
سماإسىال عاوانةادس ل ا دسم لجي ادد ًلميةادسل اللميشىامعااطيعي ا د ن امنادسم لثموين .ا
ن اكثيوامنادسص ا

ادسنيستادسنوبيةا دسغوبيةاإسىادعصدوادسعك مادد ًلميةاسمياستيامنا

س ميةاعلىام ل ىاد العيصادسكل ا دءا الم يلاعجزادسم دز ةاس ال شيطادة دقادسميسيةاس الم يلا
دسمشههو عي ادسل م يةا مشههو عي ادسب يةادسل لية.ا لاكصادسلجيوبادسنمليةادعههصد دو ادسعههك مامناص ا
دسنيستادس صوةاعلىالم يلادسمشو عي ا

ا سمال يقاايمةامضي ةاسكبواسًلالعيص .ا

ا
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شكل رقم ( ) 1
الصكوك االسالمية المصدرة

باكستان
بحرين
تركياقطر
إندونيسيا
%
%
2
%4 %11
%6
اإلمارات العربية
%10

ماليزيا
%59

بحرين

باكستان

تركيا

قطر

المملكة العربية السعودية
%17

إندونيسيا

اإلمارات العربية

المملكة العربية السعودية

ماليزيا

المصدر :الشكل من عمل الباحث.
ي ض ههوادسش ههكلا( 1ادسل ههعادسكبيوا ا جتادسع ههك مادد ههًلميةادسمع ههصوةيا لمللماثميناص ا
دس ا%97امناإجميس ادسعه ههك مادسمع ههصوةا ا تييةاعيتا2015يا لأل ا ام صملتياميسيزيياب ههبةا

%57اثتادسمملكةادسنوبيةادس ههن صيةاب ههبةا%16ا د مي دو ادسنوبيةادسمل صةاب ههبةا%10اثتاد ص ي ههييا
ب ه ه ه ههبةا%6ا اطواب ه ه ه ههبةا%4اثتالوكييا%2ا مناثتادسب وينا بيك ه ه ه ههلينا%1ا(امبية والتونســــــي،

.)14 ،2017

لنصص ا ل ع ادسع ههك مادد ههًلميةامنا يثاد

ههلخصدتا

ههبا ادسع ههما يمكناد

ههلفيصةا

مناعههك ماد جيوةا الم يلادسمشههيويعادسل م يةادس ك ميةادسمخللفةا مشههواعي ادسب يةادسل ليةيا يمكنا
د ههلخصدتاعههك ماد

ههلعه ي ا الم يلادسعه يعي ادسكبيوةامثلاعه يعةادس ههفنا غيو ييا

دسلجيوبادسنمليةاسلص ادسل اسعصو ادسعك ما يتي .ا
ا
ا
ا
ا
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داميالاكص ا

أ) التجربة التركية:
لنلبوالوكييامناس دئلادسص ادد ه ههًلميةادسل اايم ابإعه ههصدواعه ههك ماإ ه ههًلميةا ف اعيتا1984ا
سعههصو ابلصيةاإ ههط ب اعههك مامشههيوكةاسلم يلاب يءاج ههوامنلقاعلىامضههيقادسب ههف وا(ج ههوام مصا

دسفيلو يا كي اايمةاددعصدوا(200املي ناص وادمويك يا اصا اىا داددعصدواد ل
دسخي

ا دسم دط يناسميا

امناسوبي اجيصةا لتالصد ا

ينادس طي ا

ادسعه ه ه ههك ما ا ه ه ه ه قاإ ه ه ه ههط ب اسأل ودقا

دسميسية .ا
ك ه ه ه ه ه ه ههميا امنل تا ينا يماس د اكثيوةامنادسعك ميا يثاايم ادسجمت ويةادسلوكيةابيعصدواعك ما
د جيوةابميايمثلا دس ا( %41امنادجميس اايمةادسع ه ه ه ههك مادسمع ه ه ه ههصوةا ع ه ه ه ههك مامودب ةابمياي يوبا
(. %20ا يثاايم الوكييابإعههصدوادسعههك ماعلىادسم ههل يينادسم ل اادسنيسم يا دنا ههبةادسع هك ما
دسمعصوةاعلىادسم ل ىادسم ل ا( %17ا مي بل ا( %83اعلىادسم ل ىادسنيسم .ابيدضي ةادسىا سما
ستالكنادس ك مةا

ادسمعههصوادس يصاسلعههك ماد

ههًلميةا د مياعههصو اعههك مامناابلادسما ه ههي ا

دسشوكي ادسخيعةا( %82امناعصصادسعك مادسمعصوةيابي مياسعصو ادستيئي ادس ييصيةا( %18امنا
عصصادسع ه ه ههك مادسمع ه ه ههصوةياعلمياادنالوكييال للاميا ه ه ههبل ا( %1امنادسع ه ه ههك مادسمع ه ه ههصوةا ادسنيستا
(بونقاب و الزهاري .)15 ،2018 ،ا
ب) التجربة الماليزية:
سع ههب

اميسيزييامناكبيوادسص ادسل ا ش ههط ا ادس ه ه قادسميسيةادد ههًلميةا يثال للادسمولبةا

دة سىاعيسميياا ادع ههصدوادسع ههك مادد ههًلميةيا اش ههمادنادسخبوةادسميسيزيةا لط وااطيعتيادسميس ااصا
ه ه ه ه ه ه ههيعص ياكثي داوا ا دادسمجي يا يثاعه ه ه ه ه ه ههصو اميا ه ه ه ه ه ه ههبل ا( %70امنادس يمةاد جميسيةادسنيسميةا
دعصد دو ادسعك ما ب يمةال صواب دس ا(394.5املي ناص وادمويك اس دس ا( 3045ادعصدويادنا
دسنصيصامنادسعه ه ههك مادسمع ه ههصوةاسلم يلامشه ه ههيويعادسب يةادسل ليةاسلص سةا دسشه ه ههوكي ادسليبنةاستيا ا ه ههبيلا
لنزيزا

ادسعك ماكأصدةالم يلية .ا
يثاس ااصاس ظادس م ا ادس يلجادسم ل اد جمي اسلفوصابنصادعه ههصدوادسعه ههك مادس ه ههييصيةا يثا

د اكينامياي يوبا( $600اابلادع ه ههصدوادسع ه ههك ميا

اعيتا2008ا ع ه ههلادس يلجادسم ل اددجميس ا

سلفوصادسىا( $8460د ههلموا اد ولفي ا لىاعيتا2011اعلىادسوغتامناد خفيضه ه ا اعيتا2009ا
داينكسادسم ه ههي مةادديجيبيةا دسع ه ههك مادد ه ههًلميةا

ب ه ههببادسلأثيوادسب ه ههيطاسًلزمةادسميسيةادسنيسميةا
( .)sukuk report, 2013,21ا
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 3-2الموازنة الحكومية بين المخطل والفعلي في العراق.
س صالنو ادسن دوقادسىال صيي ا دزمي املًل ةابصس ابي خفي

اس ه ه ه ههنيوادس فطادسنيسميةا س لتيا

بيس ضههعادةم ا دس وباعلىاددو يبياسصىاكلا سمادسىامشههيكلادالعههيصيةا ظت وادسنجزا ام دز ةا
دسص سةا ادس

د ادس يب ةيابيسوغتامنادنادسنودقا امل ا ام دوص ا طيايل ادسميصيةا دسبشوية.ا ا

امعاغييبادس طي ادسخي

ا عصتاظت واص و ا اد العه ههيصادسنودا ا دسنبءادسكبيوادس يالل مل ا

دس ههيي ههةادسميسيةياب ههببادعلميص ياعلىام وصاوئيسا ادس فطيا سماينصامناد تادسمش ههيكلادسل ال دج ا

د العه ه ههيصادسنودا اك ادالعه ه ههيصادااوينيياا يشه ه ههكلادس فطادسخيتا ه ه ههبةاكبيوةامنادس يلجادسم ل اددجميس يا

دس يالودجعابعه ه وةاكبيوةاب ههبباد خفي

ادسش ههصيصا اس ههنيوادس فطادسخيتادسنيسم ا ض ه اهًلاعناالأثيوا

سماعلىاب يةادة شطةامثلا شيطادسب يءا دسلشييصادس ياينلمصاعلىادسم دز ةاد

لثميويةابشكلاكبيو.ا

جدول ()1
االيرادات العامة ونسبة مساهمة النفل (مليون دينار)ا ا
السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

اجمالي اإليرادات الفعلية
(مليون دينار)
54,599,451
80,252,182
55,209,353
70,178,223
103,989,089
119,817,224
113,840,076
105,553,850
66,470,252

اإليرادات النفطية
(مليون دينار)
53,201,460
79,266,345
51,874,544
63,594,168
103,061,762
111,326,166
105,695,825
98,511,504
64,455,242

المصدر :وزارة التخطيل ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،الحسابات القومية.

مساهمة االيرادات
النفطية ( %دوالر
للبرميل)
97.4
98.8
93.9
90.6
99.1
92.9
92.8
93.3
97

يلضه ه ه ه ه ه ههوامنادسجص ا( 1ا يم ةادديودصد ادس فطيةاعلىاإيودصد ادسم دز ةادسنيمةا ل صوا ه ه ه ه ه ه ههبةا

دديودصد ادس فطيهةاإسىادجمهيس اد يودصد ابمهياي هيوبا( %95ا ه داينكساد علمهيصادسكبيواسلهص سهةاعلىا

كثيوابههيسن دمههلا
دسن دئههصادس فطيههةا الم يههلادس ف ههي ادسنههيمههة.اينههص ادس فطامنادسم دوصادس ههيض ه ه ه ه ه ه هبههةا ايلههأثوا اد

ضًلاعنادسلغي دو ا
دسخيوجيةيا ا يمياسنا نواينلمصاعلىال لبي ادسنو ا دسطلبا ادس قادسنيسميةا ا
دس يي يةادسنيسميةا يسةادس شيطاد العيصادسص س يا

داميايجنلاإيودصد ادسنودقاللأثوابشكلاكبيوابت ا

دسلغي دو ادسص سيةادسملمثلةابل لبي اس نيوادس فطادسنيسمية .ا
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سميابيس ه ههبةاس يودصد اغيوادس فطيةا إ تيالش ه ههكلا ه ههبةاض ه ههئيلةاجصداامنام دز ةادسنودقامياي يوبا
دس ه ه ه ه ه ه( %5ا

دامياي ببامشيكلاع صا ص ثاسياسزمةا اس نيوادس فطادسنيسميةيا يمكناسنالنزىا

ا

دس ههبادسض ههئيلةادسىاعصتاكفيءةاددصدوةادسضه هويبيةاسلجتيزادسضه هويب ا لفشه ه اظي وةادسلتوبادسضه هويب يا
يالبوزاس ميةاإصخي اسصدةالم يليةاجصيصةا

ادسعه ه ه ه ه ه ههك مادد ه ه ه ه ه ه ههًلميةادسىاجي بادسم دوصادس ك ميةا

دسم ج صةاسمياستيامناممي دز اكبيوةياإ اإ تيا ال ه ه ه ه ه ه ههي تا ازييصةاعو ادس صاك تيام جتةاسلجمت وا
س ه ه ه ه ه ه بامصخ دو ا

اسع ه ه ه ه ه اهًلام ج صةابيسلصد ابخًل ا د

ادسخ دز ةادسنيمةادسمخعه ه ه ه ه ه مةامناابلا

هصدودا
دسموكزيا ا ي اعجزادسجتيزادسمعه ه ههو اعناخعه ه ههمتياك تيالف قااصول ا بيسليس اينصا سمادعه ه ه ا
صيياجصيصداايزيصامناعو ادس صيا ضه اهًلاعناس تيال ههيعصاعلىا ه بادسمصخ دو امناد ودصا ل ظيفتيا
ا
امشههيويعامصوةاسلن دئصاسغو ازييصةادسطياي ادد ليجيةيااعلىادسوغتامناسنا

ادةصدةالنصامناسص د ا

دسصينادسنيتادسصدخل اإ اسنال جيتتيادسىامشههيويعاد ههلودليجيةاإ ليجيةا د اايمةامضههي ةا ههي ههيعصادسميسيةا
دسنيمةاعلىا صدص يا ارجيستياد

كبيواعلىادسم دز ةادسنيمة.
الشكلاعبئيا اد
اا
ل يايةا بيسليس ا
جدول ()2
النفقات العامة (مليون دينار)

السنة

اجمالي النفقات

النفقات االستثمارية الفعلية

النفقات التشغيلية الفعلية

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

39,031,232
59,403,375
52,567,025
70,134,201
78,757,666
105,139,576
119,127,556
112,192,125
70,397,515

7,723,044
11,880,675
10,513,405
15,553,341
17,832,112
29,350,953
40,380,750
35,450,452
18,574,676

31,308,188
47,522,700
42,053,620
54,580,860
60,925,554
75,788,623
78,746,806
76,741,673
51,832,839

المصدر :وزارة التخطيل ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،الحسابات القومية.

د

د

ي ضوا ادسجص ا( 2ادس ف ي ادسفنليةاسلم دز ةادس ك ميةا كيفيةال زينتياعلىادس ف ي ادسلشغيليةااا

ه ه ههلثميويةياإ ايًل ظادولفي ادس ف ي ادسلش ه ه ههغيليةام يو ةابي

ه ه ههلثميويةيا كميا امنل تا أنادس ف ي ا

ه ههلثميويةالنكسا شه ههيطادسص سةا ادسل ميةاد العه ههيصيةا د جلميعيةادسل المثلاجي بينادسجي بادة ا

يش ه ه ههملامش ه ه ههيويعادسب يةادسل ليةا ل ه ه ههيعادسطياي اد

ه ه ههلينيبيةا د ش ه ه ههيءادسمش ه ه ههيويعاد

ه ه ههلودليجيةا د ا

د ولبيطي ادةميميةا دسخلفيةياادسثي ايشملامشيويعاوسسادسمي اد جلميع ياممياين اسنا
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ادس ف ي ا

ل فقاعلىادسم فنةادسنيمةاسلمجلمعا دسمشه ه ه ه ه ه ههو عي ادد ليجيةادسل ال تابتيادسص سةامناسجلاص عاعجلةا

دسل ميةاد الع ه ههيصيةا ادسبلصا ل ش ه ههيطادس طي ادس ي يا كلمياكينا يمازييصةا ادس ف ي اد
علىادسلش ه ههغيليةا(د

ه ههلثميويةا

ه ههلتًلكية ا ل في يابش ه ههكلا ني ا كف ءاممياياش ه ههوابأنا يمالزديصا الودكتاوسسا

دسمي ا دسطياةادد ليجيةا بيسليس الزديصادس م اد العيصي.

ه ه ه ه ه ه ههلتًلكيةاضه ه ه ه ه ه ههنفادس ك مةا ادس صوةاعلىاد فيقاعلىال في ا

لن ادسزييصةا ادس ف ي اد

دسمشه ه ه ه ه ه ههيويعياادنادسنودقاب يجةاإسىام دوصاكبيوةا مل عةامناسجلادس ت

ابيس طيعي اد العه ه ه ه ه ه ههيصيةا

دس ي يةا(زودعيةياع ه ه يعيةيا ههيي ية...ادسخ اس دايل جباعلىاعهههي ن ادس ههيي هههةادسميسيةادبلكيواسص د ا
لم يليةاجصيصةاسل يعادديودصد ا م تيادسعك مادد ًلمية .ا
بيس ه ه ه ههبةاسلنودقا إنادسبيئةاد

دد ًلميةا ج باد

ه ه ه ههلثميويةادسل ايلملعابتيالمك امنادسل ج ا ع ه ه ه ههصدوادسع ه ه ه ههك ما

لثمي دو ادسخيوجيةابيدضي ةاإسىاعصتا و باوا سادةم د اإسىادسخيوجيا يا ا

بصاسنايلتا ش ه ه ههوادس ع ادسث ي ا يميايخ

ادسع ه ه ههك مادد ه ه ههًلميةا(سميايلملعاب ادسمجلمعادسنودا ابميزةا

ضًلاعنالشويعااي نادعصدوا
دسطيبعادد ًلم ا ي يا ا

ادسعك ما لتيئةا قاميس املط واايصوا

علىادناي ه ههل عبادسعه ههك مادد ه ههًلميةادسمعه ههصوةامناابلادس ك مةادسنودايةا د

ه ههلني ةابلجيوبادسص ا

دسل ايمكناسنالك نااويبةاإسىا ي اد العه ههيصادسنودا ادسوين يا ابصاسنالك نا يمامنو ةابيسعه ههك ما
دد ًلميةا د دعتيا سيامنا

ادة د 1ادسل استيادس صوةاعلىادس ت

اب داعاد العيصادسنودا  .ا

الجدول ()3
النفقات وااليرادات المقدرة وصافي الموازنة والميزانية (مليون دينار)
الفائض (العجز) الفعلي
العجز المخطط
النفقات العامة المقدرة
اإليرادات العامة المقدرة
15,568,219
- 9,662,937
51,727,468
42,064,530
20,848,807
- 9,086,892
59,861,973
50,775,081
2,642,328
- 18,757,307
69,165,523
50,408,215
44,022
- 22,922,155
84,657,467
61,735,312
25,231,423
- 15,727,976
96,662,766
80,934,790
14,677,648
- 14,796,032
117,122,930
102,326,898
- 5,287,480
- 19,127,944
138,424,608
119,296,663
- 6,638,275

السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

94,048,364,139

2015

119,462,429,549

- 25,414,065,410

المصدر :وزارة التخطيل ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،الحسابات القومية.

 1أنواع الصكوك اإلسالمية التي يمكن االستفادة منها:
 صكوك استثمار بصيغة االستصناع في مجال التنمية الصناعية.
 صكوك استثمار بصيغة السلم في مجال التنمية الزراعية.


صكوك استثمار بصيغة االجارة (تأجير خدمات).

15

- 3,927,263

يًل ظامنادسجص ا( 3اس ا ادس ه ه ه ه ه ه ه د اابلا2013ا كي
بفيئ

ام دز ةادسص سةال وابنجزا ل لت ا

اك ليجةاسلل صي دو اغيوادسصاي ةا ا جتادس ف ي ا لضه ه ه ه ههخيمتيا ضه ه ه ه ه اهًلاعناعصتال في اجزءاكبيوا

م تيا خع اعياا يميايلنلقابيس ف ي اد
يءداعلىا
دسنيمةا ت اللتاسي ا
ضه ه هياب ا

لثميويةابشكلا ني ا ليتيااسميا يميايخ

ال صي دو ادديودصد ا

ه ههيبي اغيواصاي ةاسكلامنا ه ههنوادسبوميلا دسكميي ادسمع ه ههصوةامنا

مثًلابلغادسنجزادسمخططامياي وبا23الوسي نا
دس فطادسخيتا عصصاسييتادس ه ه ه ه ه ه ه ةادسميسيةيا ف اعيتا2010ا ا
اثي ادعلىاايمةاعجزام صوةاخًل ادسمصةيا يميال قا ا تييةادسنيتا يئ

صي يوا

ضه ه ه هيا اعيتا2011ا صال قادعلىا يئ
لويلي ا
ناصي يويا سي ا

اي صواب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ها44ا

اخًل امصةادسص دو ه ه ههةياإ ابلغا25الوسي نا

صي يوال و ايبييام يو اةابيسل صي دو ادسل اسشيو اإسىاعجزابأكثوامنا15.7الوسي ناصي يو.ا ا
سميا ادس ه ه ه د ا2013ا ميابنص ييا صال قاعجزا ادسم دز ةا د ه ههل ي اإسىاعجزا نل ا ا
تييةادس ه ه ه ه ه د ياسكنايب ىادسل صيوابنيصاعنادس داعياإ اسناس ه ه ه ه ه ساايمةاسلنجزادسفنل استاللجي زا6.64ا
لوسي نااصي يوا سما اعيتا2014يا ك سمادس ي ا عيتا2015ادسل اشه ه ه ه ه ه ههتص اسعلىال صيواسلنجزابميا
نلييا
ي وبامنا25.5الوسي ناصي يوياعلىادسوغتامناس استايل قا ه ه ىاسالامنا4الوسي نااصي
ا
يواعجزدا ا
ا تييةادسنيت .ا
إنا

ادسنج دز ا دناكي

ا ي يةا إناسمثلاطوي ةاسلم يل ا

اعناطويقادسب ثاعنام دوصا
ا إناد ال دو

عه ه هيادسخيوج يا دناكينا ابصامناد ال دو
ا
بصيلةيابنيصداعناد ال دو ا خعه ه ه ا
ع ه هياإ داميالتال جيت ا امشه ههيويعامصوةاسلنيئص.اعلىا ج ا
ينصاسالا طأةاعلىادسمي دز يةادسنيمةياخع ه ه ا
ا سنادسم دز ةاد

دسخع ه ه

ه ههلثميويةا

ك ليجةاسلودجعاد يودصد اب ههبباد خفي

ادسم ل ا

هووداجودءالودجعاديودصد ادسص سةيا ف اعيتا2015ا
ادةكثوالضه ه اا

اس ههنيوادس فطابعه وةاكبيوةيالودجن ادس ف ي اد

ههلثميويةامنا

سكثوامنا40الوسي ناصي ههيواإسىامههياي ههيوبا18.6الوسي ناصي ههيو.اإ ااههيم ه ادس ك مههةابل ههصيههصاس س يههي ا
سلمشيويعا دي ي ادسنملابيسكثيوام تييادةموادس ياسثوابع وةا لبيةاعلىاعمليةاد
ا
ا
ا
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لثميو .ا

جدول ()4
النفقات االستثمارية المقدرة والفعلية (مليون دينار)
السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

النفقات االستثمارية المقدرة
12,665,305
15,671,227
15,017,442
23,676,772
30,066,292
37,177,897
55,108,602
41,214,037,106

النفقات االستثمارية الفعلية
7,723,044
11,880,675
10,513,405
15,553,341
17,832,112
29,350,953
40,380,750
35,450,452
18,574,676

المصدر :وزارة التخطيل ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،الحسابات القومية.

إناس صاد

ه ههيسيبادسل اكينايمكناد ه ههلخصدمتياسلم يلادسجي باد

دس يئمةا(دسل ال اف ابفنلالودجعاد يودصد

ا

ادسعه ه ههك ماد

دسل ميةا لج باد صثيوادسمشيويعادسمبيشوابتي .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

17

ه ههلثميويا ه ه دءادسم ه ههل صثةاس ا

ه ه ههًلميةيابميايضه ه ههمناد

ه ه ههلمودواعجلةا

ا
النتائج النهائية:
 .1جي ادسكثيوامنادسبلصدنادس يميةا اد ههلخصدتادسع ههك مادد ههًلميةاسصدةاسلم يلادسل ميةاد الع ههيصيةيا
ب سما إناد العه ه ه ه ه ه ههيصادسنودا اب يجةاإسىاد
د العيصيةامناخًل اد

ه ه ه ه ه ه ههلفيصةامنالجيوبا

ادسص ا اعمليةادسل ميةا

لفيصةامنامصخ دو ادسجمت واخيوجادسجتيزادسمعو .

 .2ل جي اإعه ه ه ه ه ه ههصد دو ادسعه ه ه ه ه ه ههك ما
سل طيعي اد العيصيةامناسجلادس ت

ادسمشه ه ه ه ه ه ههيويعادسمصوةاسلن دئصا د اد ولبيطي اد ميميةا دسخلفيةا
اب داعاد العيصادسنودا .

 .3دةخطيءادس دوصةا ال صي دو ادسم دز ةادسنيمةاظتو ابشكلا دضوا ادس
لن ههصادسم دز ههةابنجزا ل لت ا ا 12/31ابف ههيئ

د ا2014-2007ياإ ا

يا ه دايوجعاإسىاسموينيادة :اخط ههأادسل ههصيويا

دسثي :اض ههنفادسل في .اسميا ادس ه ه د ا2017-2015يا صا دجت ادسم دز ةالودجعاس ههنيوادس فطا
د خفي ادسن دئصام ادسىادس صادس ياسجأ ا ي اإسىاد ال دو ام الييا ص اسيي.اس داي ع ه ه ه ه ههواسنايك نا
دسنجزادسل صيوياسالاس اب صوادسم دز ةاد ههلثميويةا علىاسنالك ناسصدةادسع ههك مادد ههًلميةاض ههمنا
س تاسص د الم يلاعجزادسم دز ة .ا
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قائمة المصادر
أوال ً  /المصادرالعربية:
 .1دب ادس معينياعبصهللاا

ينيا2015يادسن دملاد العيصيةادسماثوةاعلىادسنجزادسميس ا ا

دسم دز ة ادسنيمة اسل لطة ادسفل طي ية اسلمصة ا2013-1995ي او يسة اميج ليوي ادسجيمنةا
د

ًلميةياكليةادسلجيوة.

 .2سمبيةاياعبصدس كيتام مصايادسل
د

اياعبصدسلطيفادسبشيوايا2017ياام ي مةادسعك ما

ًلميةا الم يلاعجزادسم دز ةادسل م يةا اسيبيييامجلةاجيمنةاعيودل يادسنصصاد

 .3دس يط يا يءام مصا ًل يا2015ياص وادسعك ماد

.

ًلميةا ادسل ميةاد العيصيةيامجلةا

دسنل تاد صدويةيادسمجلصا42يادسنصصا.2
 .4دسصميغيازييصاجًل يا2012يادسعك ماد

ًلميةا ص و يا ادسل ميةاد العيصيةياصدوادسث ي ةا

سلل زيعا دس شوياعمينياد وصن.
 .5ص دبةايادشو ام مصايادسعك ماد

ًلميةابينادس ظويةا دسلطبيقياصدوادس ًلتاسل شوا دسل زيعياا

دس ي وةيادسطبنةاد سىيا.2009
 .6ز بيوياصغمينيا2017يام يض دو ا ام ييسادسميسيةادسنيمةياجيمنةام مصادسشويفياكليةا
دسنل تاد العيصيةادسلجيوية.
.7

يستياعبصدس

ينيا2012يعجزادسم دز ةادسنيمةا واىا يي ي امنيسجل امعادشيوةاسلنودقا

سلمصةا2012-2003يامجلةادسنل تاد العيصيةا د صدويةيادسمجلصا18يادسنصص.68
 .8ش يل اياص.

ينا

ينايامفت تادسعك ماد

لثميواد

ًلميةا خعيئعتيا ص و يا ا

لم يلادسل ميةياكليةادسلجيوةياجيمنةاد ز و .ا
 .9عبصهللايادب دو يتاعل يادسم يومةياد ويا2008ياصدوادسعفيءاسلطبيعةا دس شو.
 .10عثميني ا نيص اعبصدسنزيزي ا2003ي ام صمة ا اد العيص ادسنيت ا(ميسية اعيمة ي اد

ك صويةيا

معويادسصدوادسجيمنية.
 .11دس ويايام مصاعل ايا2010ياد كيتاضمينادسعك ما ع دئص ييا ص ةادسعك ماد
جصة.
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ًلميةيا

 .12م مصاعيسواياص.ا لوادسو مناعل ايا2008ياص وادسعك ماد
دسل م يةيام لصىادسعيو ةاد

ًلميةا الم يلادسمشو عي ا

ًلميةيابيو ياسب ين.

 .13م مصيا يم اعبيصيا يصيياعص ينيا2015يادسص وادسلم يل اسلمعيو اد

ًلميةا(دسلم يلا

بيسعك م ادسلجوبةادسميسيزيةيامجلةادسنل تاد العيصيةيادسنصصادسثيمنا دسثًلث نيادسمجلصادسنيشو.
 .14منطىياخيوادسصينياشوييقياو يقيا2012يادسعك ماد

ًلميةاكأصدةاسلم يلامشيويعادسل ميةا

د العيصيةي ادسملل ى ادسص س ا ام مي ال يق ادسل مية ادسم لصدمة ا اد العيص اد

ًلم يا

جيمنةاميس ةيادسجزدئو.
ثانياً /المصادر االجنبية:
1. Shaker, Fouad, 2003, Islamic Banking, Kingdom of Bahrain.
2. Sukuk report, 2013, comprehensive study of the global sukuk market,
3rd edition, IIFM, Manama, Bahrain.
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تحليل العالقة بين حجم القروض المتعثرة وكفاية رأس المال بأستخدام أختبارات الضغط لعينة
من المصارف األهلية في العراق
الباحث :محمد نوري داود
قسم االستقرار النقدي والمالي
البنك المركزي العراقي

د.عمار حمد خلف
قسم االستقرار النقدي والمالي
البنك المركزي العراقي

الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الديون المتعثرة على كفاية رأس المال بأستخدام أختبارات
الضغط لغرض أختبار سالمة ومتانة بعض المصارف الخاصة العاملة في العراق وقدرتها على
أمتصاص الصدمات المفاجئة الناتجة عن الخسائر غير المتوقعة بسبب زيادة القروض المتعثرة.
وقد وجد البحث بأن جميع المصارف المختارة أستطاعت تجاوز الصدمات المفترضة المختلفة
وبنسب متفاوتة وأن كفاية رأس المال لدى المصارف المختارة لم تنخفض دون النسبة المعيارية
البالغة ( ،)%12وهذا يشير إلى أحتفاظ تلك المصارف برأس مال كافٍ قادر على أمتصاص
الصدمات غير المتوقعة.
الكلمات االساسية :الديون المتعثرة ،كفاية رأس المال ،أختبارات الضغط.
المقدمة :
ال يوجد شك في أهمية المصارف في االقتصاد من خالل دورها الوسيط بين وحدات الفائض والجز
المالي والذي أثبتته النظريات االقتصادية والتجارب العملية لمختلف دول العالم .فأن االهتمام
بسالمة القطاع المالي يعد ضرورة ملحة لضمان استمرار االنشطة االقتصادية بل ودعمها
وتنش يطها وتوسيعها للوصول الى معدالت تشغيل مرتفعة ومعدالت تضخم منخفضة واستقرار
اسعار الصرف .وقد تعددت االساليب والنماذج المستخدمة في تقييم سالمة ومرونة القطاع المالي
أو المصرفي من نماذج تعتمد على التحليل التاريخي مثل نموذج  CAMELSومؤشرات السالمة
المالية  Financial Soundness Indicatorsالصادرة عن صندوق النقد الدولي الى نماذج تعتمد
على التحليل المستقبلي  forward lookingمثل أختبارات الضغط .Stress Testing
يستخدم أختبار الضغط من قبل المصارف والبنوك المركزية لتقييم مرونة المحفظة االستثمارية
لمصرف معين أو للجهاز المصرفي في مواجهة الصدمات المحتملة الناشئة من القطاع المالي أو
الحقيقي .وتزايد االهتمام بأجراء أختبارات الضغط السيما بعد االزمة المالية العالمية في عام
 ،2008أذ أعتبرت أختبارات الضغط جزء من إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية ،وهي أداة
لتقييم كفاية رأس مال المصارف وقدرته على أمتصاص الخسائر غير المتوقعة جراء صدمات
كبيرة قد يتعرض لها.
أن أختبارات الضغط تعطي نظرة مستقبلية عن الوضع المالي للمصرف ومتانته في ظل
أفتراض صدمات غير مرغوبة قد تواجه المصرف ،وتسمح إلدارات المصارف أتخاذ التحوطات
المطلوبة لتجنب الخسائر غير المتوقعة واالستمرار في األداء بفاعلية .كما أن إجراء أختبارات
الضغط يعد من أدوات المراقبة المكتبية  off-site supervisionألداء المصارف.
1

أن ضعف أمكانات الرقابة المصرفية وقلة الموارد البشرية المتدربة وعدم كفاءة األطر القانونية
وضعف نوعية البيانات المتاحة ،جعل من الرغبة في إعداد اختبارات الضغط واللحاق بالتطورات
العالمية في هذا المجال كبيرة لكنها محفوفة بالمخاطر ،وقد تعطي اشارات سلبية للمتعاملين في
االسواق .ويقترح ) Li Lian Ong et al (2014بأن اختبارات الضغط التي تتم في االنظمة
المالية غير المتطورة يجب أن يكون هنالك تنسيق عا ٍل بين سلطات االشراف الميداني on-site
 supervisionوتستكمل مع ادوات االشراف االخرى والمعلومات لتكون مفيدة ،ألن أختبارات
الضغط وحدها قد تكون عديمة الفائدة ،أي ان اجراء اختبارات الضغط بمشاركة أكثر من جهة
متخصصة ومهتمة بأداء المصارف يكون أكثر فائدة.
أهمية البحث:
 -1تعد أختبارات الضغط أداة أحترازية للمخاطر المصرفية ألنها تعتمد على التنبؤات
المستقبلية للمخاطر بدالً من التحليل التاريخي للمخاطر على الرغم من أهمية األخير.
 -2يوجد أنواع مختلفة وعديدة من نماذج أختبارات الضغط ،سيحاول البحث عرضها وأختيار
االنسب منها ليالئم طبيعة نشاط المصارف العراقية السيما المصارف المختارة.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى تقييم سالمة ومرونة المصارف المختارة في حال تعرضها إلى صدمات عالية
الشدة ،باالضافة إلى اعطاء صورة واضحة عن ماهية اختبارات الضغط وآلية تطبيقها على عينة
من المصارف العراقية الخاصة.

فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية مفادها أن تعرض المصارف المختارة إلى صدمة عالية الشدة متمثلة
بافتراض زيادة القروض المتعثرة بنسبة ( )%300سيؤدي إلى تعثر أو افالس تلك المصارف.
مشكلة البحث:
أن تزايد حجم القروض المتعثرة بأختالف أسبابها يعد من المشاكل االساسية التي تواجه
المصارف ،وبالتالي فأن دراسة قدرة كفاية رأس المال على تحمل الخسائر غير المتوقعة جدير
بالبحث السيما لمصارف العينة.
-1.1االطار المفاهيمي ألختبارات الضغط:
تستخدم اختبارات الضغط من قبل المصارف التجارية والبنوك المركزية والسلطات الرقابية
كأداة ألختبار مرونة وسالمة المخفظة االستثمارية لمصرف معين او للقطاع المصرفي ككل نتيجة
لتغيرات شديدة في البيئة االقتصادية.
تشير اختبارات الضغط إلى أنه أسلوب محاكاة عادة يستخدم في الصناعة المصرفية ،ويطبق على
المحفظة االستثمارية للموجودات والمطلوبات لتحديد استجابتهم للصدمات المالية المختلفة،
ويستخدم ايضا ً لقياس كيفية تأثير هذه االختبارات على المصرف او القطاع المصرفي او على
محفظة استثمارية معينة (.)investopedia

2

وتعرف اختبارات الضغط ايضا ُ بأنها أسلوب إلدارة المخاطر تستحدم لتقييم االثار المحتملة على
الوضع المالي للمؤسسة ،نتيجة لتغيرات محددة في عوامل المخاطر لمقابلة احداث استثنائية لكنها
معقولة (.)Office of the Superintendent of Financial Institutions, 2009
كما يشار إلى اختبار الضغط على أنه تحليل "ماذا لو"  what ifالذي يأخذ الحالة بشكل عام
ولكنه يفترض تغيرات جوهرية في واحد أو أكثر من المتغيرات لغرض مالحظة ما هو تأثيرها
على المتغيرات االخرى (.)Li & Martin, 2014, p1
كما يصف المصطلح مجموعة من التقنيات التي تحاول قياس حساسية المحفظة إلى مجموعة
من الصدمات المتطرفة ولكن المعقولة التي قد يواجهها المصرف .وبعبارة أخرى ،اختبار الضغط
هو تقدير تقريبي لكيفية تغير قيمة المحفظة عند إجراء تغييرات كبيرة على بعض عوامل الخطر
مثل أسعار األصول (.)Matthew at el, 2014, p4
اختبار الضغط هو أسلوب أو طريقة لقياس احتمالية الضعف في المحفظة االستثمارية للمصرف
أو للقطاع المصرفي بشكل عام تحت أحداث أفتراضية مختلفة .أنه تمرين كمي لمصطلح (لماذا
لو) لتقدير ماذا سوف يحصل لرأس المال واالرباح والتدفقات النقدية وغيرها الخاصة لمصرف
معين أو للقطاع المصرفي في حال حدوث مخاطر معينة (.)José Viñals, 2012
أن اختبارات الضغط التي تجرى من قبل المؤسسات المالية أو السلطات اإلشرافية هي لتقييم
مستوى مرونة وسالمة المؤسسات المالية نتيجة لتعرضها للصدمات ولضمان بأن تلك المؤسسات
المالية تمتلك رأس مال وأصول سائلة كافية للمحافظة على االستقرار المالي في حال تحقق تلك
المخاطر (.)Central Bank of Russia, 2017
أن نشأة اختبارات الضغط كأداة لم تكن في مجال التمويل ،ولكن في العلوم التقنية .بالمعنى
الواسع فان اختبارات الضغط هي تقنية أو أسلوب لقياس استقرار المؤسسة او النظام تحت ظروف
مختلفة غير مرغوب فيها .في مجال التمويل ،أستخدم اختبار الضغط لتقييم المحفظة االستثمارية
لمؤسسة معينة او لقياس استقرارية مؤسسة معينة و تسمى اختبارات الضغط الجزئية micro-
 .stress testsوالحقا هذه الطريقة استخدمت الختبار استقرارية مجموعة من المؤسسات المالية
سويتا ً أو للنظام المالي ككل والتي قد تؤثر على اجمالي االقتصاد وتسمى اختبارات الضغط الكلية
.macro-stress tests
ان اجراء اختبارات الضغط بشكل كامل هو اكثر من مجرد حسابات رقمية لتاثير صدمات
محتملة .انه يتضمن اختيار المؤسسات المالية و تعريف المخاطر والسيناريوهات ونمذجة صدمات
السيولة والمالءة المالية وإعداد ستراتيجية لبلوغ النتائج ،وللضرورة يمكن تطوير مؤشرات
للمتابعة لتقديم او ألغاء او تكثيف التدخل بواسطة مؤشرات الحيطة الكلية .اختبارات الضغط اساسا ً
تقييم ناحيتين من أداء المؤسسات المالية وهي :المالءة  solvencyوالسيولة  .liquidityوان معظم
اختبارات الضغط تركز على القطاع المصرفي ألهمية هذا القطاع من خالل تاثيره الكبير على
االقتصاد الحقيقي .على الرغم من ذلك ،قد ظهرت نماذج اختبارات ضغط جديدة لتقييم استقرار
القطاع غير المصرفي السيما شركات التأمين والبنية التحتية لالسواق المالية.
-2.1الغرض من اختبارات الضغط:
يجب أن يكون اختبارات الضغط جز ًء اساسيا ً في ادارة المخاطر على مستوى المؤسسات المالية،
وأن افتراضات اختبارات الضغط بشكل عام يجب ان تكون قابلة للتنفيذ وتلعب دورا ً مهما ً في
تسهيل تطوير خطط تخفيف المخاطر أو لحاالت الطوارئ في مجموعة من الظروف الصعبة .كما
أن أختبارات الضغط يجب أن تكون مصدرا ً للمعلومات التي تساعد أتخاذ القرارات المالئمة من
قبل المصارف وتحديد حجم المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف وتحديد حدود التعرض
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وتقييم الخيارات الستراتيجية في تخطيط االعمال على االمد الطويل .وأن برامج أختبارات الضغط
ألي مؤسسة يجب ان يخدم االغراض االتية ( Office of the Superintendent of
:)Financial Institutions, Canada
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تحديد المخاطر والسيطرة عليها :ينبغي إدراج اختبارات الضغط في انشطة ادارة
المخاطر في المؤسسة على مختلف المستويات ،على سبيل المثال ،تتراوح بين سياسات
تخفيف المخاطر تفصيليا ً أو على مستوى المحفظة االستثمارية لتعديل ستراتيجيات اعمال
المؤسسة .كما ان اختبارات الضغط يجب ان تستخدم لمعالجة المخاطر على نطاق المؤسسة
واالهتمام بالتركزات والتفاعل بين المخاطر وظروف الضغوط التي يمكن التغاضي عنها.
توفير منظور مخاطر تكميلي ألدوات إدارة المخاطر االخرى :يجب أن تكمل اختبارات
الضغط منهجيات تقدير المخاطر القائمة على النماذج الكمية المعقدة باستخدام البيانات
التاريخية والعالقات االحصائية المقدرة ،كما يمكن لنتائج اختبارات الضغط لمحفظة
استثمارية معينة تقديم رؤى حول صالحية النماذج االحصائية المستخدمة في فترات الثقة
العالية ،مثل النماذج المستخدمة في تقدير القيمة عند المخاطر  .Value at Risk varوأن
اختبارات الضغط تسمح بمحاكاة الصدمات التي لم تحدث من قبل ،فينبغي استخهدامها
لتقييم مدى قوة النماذج للتغيرات المحتملة في البيئة االقتصادية والمالية ،ويجب ان تساعد
اختبارت الضغط على كشف نقاط الضعف مثل تركزات المخاطر غير المحددة او
التفاعالت المحتملة بين انواع المخاطر التي قد تهدد استمرار اعمال المؤسسة ،ولكن قد
يتم اخفاء مثل هكذا مخاطر في حال االعتماد فقط على ادوات إدارة المخاطر االحصائية
المعتمدة على البيانات التاريخية .ويمكن ايضا ً استخدام اختبارات الضغط لتقييم تأثير سلوك
الزبائن الناشئة عن خياراتهم تجاه منتجاة مالية معينة ،السيما عندما اليتم تصميم التأثير
بسهولة في ظل االحداث المتطرفة.
دعم إدارة رأس المال :ينبغي ان تشكل اختبارات الضغط جزءا ً ال يتجزأ من إدارة رأس
مال الشركةـ حيث يمكن ان يحدد اختبار الضغط الشديد االحداث غير المرغوب فيها بما
في ذلك االحداث المركبة او التغيرات في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبا ً على المؤسسة.
تحسين إدارة السيولة :يجب ان تكون اختبارات الضغط أداة محورية في تحديد وقياس
ومراقبة مخاطر السيولة السيما من اجل تقييم محفظة السيولة في المؤسسة ومدى كفاية
مصدات السيولة  liquidity buffersفي حالة أحداث الضغط في كالً من المؤسسة
والسوق.
تعزيز ثقة الجمهور باستقرار القطاع المصرفي :تساعد هذه االختبارات من خالل نشر
نتائجها إلى طمئنة الجمهور والرأي العام على قدرة القطاع المصرفي المحلي على تحمل
الصدمات غير المتوقعة الناتجة عن التغيرات غير المرغوبة في متغيرات القطاع
المصرفي نفسه او متغيرات االقتصاد الكلي المختلفة.

-3.1تطور اختبارات الضغط:
يعد صندوق النقد الدولي أول من استخدم اختبارات الضغط بأعتبارها أحد أدوات الرقابة وذلك
منذ العام  1999والتي لم تكن معروفة بشكل واسع لحين حدوث االزمة المالية العالمية في عام
 .2008وقد استخدمت اختبارات الضغط بشكل محدود وفي عدد من الدول قبل االزمة المالية
العالمية لعام  ،2008حيث وجدت تلك الدول قصورا ً واضحا ً في النماذج المستخدمة في اختبارات
الضغط السيما في الدول االوربية النها لم تستطع التنبؤ باالزمة المالية العالمية لعام  .2008وان
هذه المشكلة في نماذج اختبارات الضغط تم توضيحها من قبل كالً من ))Li & Martin, 2010
اللذان استخدما بيانات عن ايسلند التي شهدت انهيار القطاع المصرفي بعد االزمة المالية العالمية
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على الرغم من ان اختبارات الضغط التي تم اجرائها من قبل البنك المركزي أليسلند في منتصف
عام  2008اشارت الى استقرار ومرونة القطاع المصرفي تجاه مختلف الصدمات.
وبنا ًء على ذلك ،فأن االفتراضات والمتغيرات المستخدمة في اختبارات الضغط قد تم تعديلها
تدريجيا ً لغرض إعداد اختبارات قادرة على التحديد وبشكل أفضل اثار الصدمات القوية على القطاع
المالي .وان اختبارات الضغط اصبحت أداة اساسية في اطار مؤشرات الحيطة الكلية الجديدة
(;)FSB, 2011
وقد استخدم البنك المركزي الشيكي ،على سبيل المثال اختبارات الضغط منذ عام  ،2003وقد
أنتقل في عام  2006من اختبارات السيناريوهات المعتمدة على البيانات التاريخية إلى
السيناريوهات المتسقة الكلية وإلى  DSGEمنذ عام . (Adam et al, 2012) 2009
وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال تم اعتماد اطارا ً ألختبارات الضغط منذ عام  2013بعد
توصية من لجنة السياسة المالية ،وكان الغرض من هذا االختبار هو توفير تقييم كمي مستقبلي عن
كفاية رأس المال للقطاع المصرفي البريطاني ككل وللمصارف كالً على حدة ايضا ً ( Bank of
.)England, 2018, p2
وقامت االردن بإصدار تعليمات اختبارات الضغط منذ عام  2009على المصارف للعمل بها
وقامت بتطويرها الحقاً ،وان اول تطبيق الختبارات الضغط تم نشره في تقرير االستقرار المالي
االردني لعام  .2013وأستخدم البنك المركزي االماراتي اختبارات الضغط منذ عام  2012كما
منشور في تقرير االستقرار المالي لعام  2012الخاص باالمارات .اما في العراق فقد قام البنك
المركزي العراقي بأصدار تعليمات عام  2018إلى المصارف لغرض إجراء اختبارات الضغط
من خالل اسلوب من االدنى لالعلى  ،bottom-upعالوة على ذلك ،بدء البنك المركزي العراقي
باجراء اختبارات الضغط الكلية والتي نشرت في تقرير االستقرار المالي لعام .2017
-4.1أنواع اختبارات الضغط:
ال يوجد طريقة أو نموذج محدد الختبارات الضغط يمكن تطبيقه على جميع االنظمة المالية
ولكنها تختلف بأختالف طبيعة االقتصاد ومدى تطور وتعقد النظام المالي في دولة ما ،ففي االقتصاد
الذي يمتلك قطاع مصرفي غير متطور مع عدد محدود من المؤسسات المالية فأنه بحاجة إلى نماذج
بسيطة وبيانات أقل لغرض اجراء اختبارات الضغط ،بينما في النظم المالية المتطورة والمعقدة
فتكون الحاجة الى بيانات أكثر تعقيدا ً ونماذج أكثر تطورا ً لغرض اجراء اختبارات الضغط ،لذلك
يمكن أن تصنف اختبارات الضغط إلى عدة أنواع وقد يكون هنالك تداخل فيما بينها والتي سيتم
توضيحها وفق اآلتي:
 -1حسب التقنيات المستعملة :وينقسم إلى نوعين هما ):(José Viñals , 2012
أ) النهج القائم على المحاسبة  :The accounting- based approachيستعمل
هذا النهج البيانات المحاسبية من الكشوفات المالية للمصرف أو القطاع المصرفي
ككل .ويعرف بنهج الميزانية العتماده الكبير على البيانات المتوفرة في ميزانية
المصارف.
ب) النهج القائم على اسعار السوق  :Market-Price Based Approachيعتمد
هذا النهج على بيانات االسواق المالية مثل اسعار االسهم ،العائد على السندات ،والعائد
على شهادات االيداع وغيرها .ويستخدم هذا النهج عادة في الدول التي تتوفر فيها
بيانات غنية عن االسواق المالية.
 -2حسب كيفية التنفيذ :وينقسم إلى نوعين هما:
أ) تحليل من االسفل لألعلى  :Bottom-Up approachيعتمد هذا النهج على قيام
المصرف باجراء اختبارات الضغط معتمدا ً على بياناته الخاصة وقد يحتاج لبيلنات خارجية
ايضا ً ويعتمد المصرف على افتراضات معدة مسبقا ً وفق توجيهات السلطات االشرافية او
5

يقوم المصرف بأفتراضها بنفسه ،وقد يكون من غير الممكمن مقارنة نتائج هذا االختبار
مع المصارف االخرى الختالف المنهجيات وطبيعة البيانات من مصرف ألخر.
ب) تحليل من األعلى لألسفل  :Up-Down approachيتم اجراء اختبارات الضغط وفق
هذا المنهج من قبل البنك المركزي او السلطات االشرافية ويتم من خالله بناء افتراضات
أو سيناريوهات عامة مصممة من قبل البنك المركزي وتطبق على جميع المصارف،
وعادة ما تستخدم البيانات االجمالية للقطاع المصرفي في اجراء هذا النوع من اختبارات
الضغط.
 -3حسب طبيعة الصدمات :وينقسم إلى ثالث أنوع هي:
أ) تحليل الحساسية  :Sensitivity analysisيعتمد هذا التحليل على تقدير التأثير على
قيمة المحفظة االستثمارية نتيجة لتغير أحد عوامل الخطر المفترضة أو عدد من المخاطر
المتشابه مثل الزيادة في احتمالية تعثر المقترضين ،ومن ثم يتم اجراء اختبارات الضغط
على عامل الخطر ( risk factorعنصر الخطر) باستخدام درجات مختلفة من الحساسية
تكون خفيفة ومتوسطة وعالية الشدة (.)Central Bank of Malaysia, 2017, p10
يهدف هذا النوع من اختبارات الضغط إلى تحديد درجة حساسية الوضع المالي للمصرف
تجاه عامل واحد من المخاطر ،وتقييم قدرة المصرف على مواجهته ،ويتم اجراء هذا
االختبار على عدة مستويات داخل المصرف مثل على مستوى المحفظة او على مستوى
احد انشطة المصرف او على مستوى نشاط المصرف ككل.
ب) تحليل السيناريو  : Scenario analysisيهتم هذا التحليل بالتحركات المتزامنة لعدد
من عوامل الخطر مثل أسعار االسهم واسعار الفائدة واسعار الصرف ومتغيرات االقتصاد
الكلي  ،ويعتمد هذا النوع من التحليل اما على احداث تاريخية حدثت في الماضي او على
احداث افتراضية (احداث معقولة لكنها لم تحدث بعد) ( Central Bank of Malaysia,
.)2017, p10
ج) تحليل العدوى  : Contagion analysisقادت العولمة المالية وسياسات التحرر المالي
واالبتكارات المالية االسواق المالية والمصارف الى مزيد من الترابط فيما بينها مما جعل
السلطات االشرافية المحلية والبنوك المركزية تهتم كثيرا ً بتحليل مخاطر العدوى التي قد
تنتج من الصدمات عبر الحدود .يهتم هذا النوع من اختبارات الضغط بتحليل المخاطر
الناجمة عن الترابط بين المصارف وتسمى بالعدوى المباشرة أو من خالل الترابط
االقتصادي واالقليمي وتسمى بالعدوى غير المباشرة ،مثلما حدث في أزمة جنوب شرق
اسيا عام  1998واالزمة المالية العالمية لعام .2008
 -4حسب طبيعة القطاع :وتنقسم إلى ثالث أنواع وهي:
أ) قطاع البنوك  :Banking sectorيركز هذا النوع من اختبارات الضغط على المصارف
بأستخدام االنواع المختلفة من النماذج والبيانات الخاصة بالمصارف بشكل اساسي.
ب) قطاع التأمين  :Insurance Sectorيهتم هذا النوع من اختبارات الضغط على شركات
التأمين التي باتت تلعب دورا ً مهما ً في القطاع المالي.
ج) االسواق المالية  :Financial Marketيهتم هذا النوع من اختبارات الضغط بتحليل
سالمة ومرونة االسواق المالية ومدى قدرتها على توفير السيولة الكافية للمتعاملين
وامتصاص الصدمات غير المتوقعة.
 -5حسب طبيعة الصدمة :وتنقسم إلى نوعين هما:
أ) أختبارات الضغط للمالءة :Solvency Stress Testing
أن هذا االختبار يقيس مدى أمتالك المصرف –القطاع المصرفي -لرأس مال أو حقوق الملكية
 equityكافٍ لتغطية الخسائر تحت السيناريوهات القاسية والمحافظة على ثقة السوق لضمان
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استمرارية التمويل بأسعار مناسبة ،سواء المصارف ستكون قادرة على االستمرار في منح االئتمان
الى االقتصاد.
أن المؤسسة يكون فيها مالءة مالية عندما تكون قيمة أصولها أكبر من ديونها ،على سبيل المثال
عندما تكون قيمة رأس المال موجبة .أن قيمة كالً من االصول والمطلوبات تعتمد على التدفقات
النقدية المستقبلي ة والتي هي غير مستقرة وتعتمد على االوضاع االقتصادية والمالية الجارية
والمستقبلية .أن أي مؤسسة لتكون سليمة ،تكون بحاجة الى المحافظة على الحد االدنى من رأس
المال الموجب والذي يستطيع امتصاص الخسائر في اوقات الصدمات .عدم المالءة يحدث عندما
يكون حجم المطلوبات يفوق مستوى االصول ،على سبيل المثال عندما الخسائر تفوق رأس المال
 .equity capitalوأن أختبار المالءة يقييم سواء المؤسسة المالية او النظام المالي يمتلك رأس
مال كافٍ ليبقى سليم في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر بواسطة تقدير مصدات االرباح و الخسائر
وتغيرات التقييم.
بشك ل عام ،مالءة المؤسسة المالية تعتمد على حجم رأس المال ومستوى التدفق النقدي المتوقع
وطريقة تجميعه وتوافق آجال االستحقاق في الميزانية وتركز االئتمان واالستثمارات في القطاعات
التي يكون فيها االحداث غير المتوقعة تسبب خسائر .أن عوامل الخطر االساسية هي الخسائر من
عدم تسديد المقترضين (مخاطر االئتمان) والخسائر من االوراق المالية الناشئة عن التغيرات في
اسعار السوق مثل اسعار الفائدة واسعار الصرف واسعار االسهم (مخاطر السوق).
ان تقدير نسب المالءة في اختبارات الضغط الكلية يتطلب وجود نماذج االقتصاد القياسي .نموذج
االقتصاد القياسي يوضح االعتمادية بين معلمات الخطر االساسية (نسبة القروض المتعثرة
واحتمالية الفشل و  loss given defaultوالتصنيف االئتماني وغيرها) بالنسبة الى
متغيرات االقتصاد الكلية ذات العالقة مثل  GDPوالبطالة وسعر الصرف وسعر الفائدة وغيرها.
باالضافة الى ذلك ،فان الربح وهو المحرك االساسي لعمل المصارف بحاجة الى التنبؤ به باالعتماد
على متغيرات االقتصاد الكلي ونماذج اعمال المصارف .في النهاية فانه من الضروري عمل
افتراضات بخصوص سلوك المؤسسات المالية (مثل سياسات توزيع االرباح وتخفيض الديون في
حالة الصدمات القاسية) ،مع الزيادة في تعقيدات االختبارات .اختبارات الضغط الكلية عادة تغطي
عدد من السنوات (من سنة الى ثالث سنوات) طالما مخاطر االئتمان تتحقق تدريجياً.
المالءة يمكن ان تقاس بنا ًء على التباين او االختالف بين نسبة كفاية رأس المال والذي الحد
االدنى منه محدد في تعليمات خاصة (السيما قوانين المصارف) .ان مؤشرات المالءة المعيارية
للمؤسسات المالية هي نسب كفاية رأس المال (رأس المال القانوني الى االصول الموزونة
بالمخاطر) ونسب الرافعة (رأس المال الى االصول) والخسائر نسبة الى رأس المال ،نقص رأس
المال .المؤسسة المالية او النظام المالي اجماالً يقال بانه نجح  passاو فشل  failفي االختبار إذا
كانت نسبة كفاية رأس المال أكثر من المقرر والتي عادة تحدد كمتطلبات حد أدني .باالضافة الى
ذلك ،البنك المركزي قد يحدد مستوى نسبة كفاية رأس المال اعلى لغرض السيطرة على الجدارة
االئتمانية السيما اذا السلطات المالية اوضحت بان هذه النسب العالية ضرورية لغرض ضمان
استقرار اعمال المصرف ،اي ان المصرف يستطيع تلبية جميع التزاماته تجاه زبائنه.
ب) اختبارات الضغط للسيولة :Liquidity Stress Testing
يقيس هذا االختبار مدى أمتالك المصارف ألصول سائلة بشكل كافٍ لمقابلة التزاماته (التدفقات
النقدية الخارجة) تحت سيناريوهات قاسية ،بدون المعاناة من حدوث نقص والذي اليمكن تغطيته
بدون اللجوء الى البنك المركزي كملجأ اخير لالقراض.
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اختبار ضغط السيولة يختبر هل المصرف يستطيع الصمود تجاه صدمة السيولة .المؤسسات
المالية قد تواجه تدفقات نقدية خارجة بشكل مفاجئ على سبيل المثال نتيجة لنقص السيولة والذي
حدث اثناء ازمة  .2008مؤسسات الوساطة المالية وبشكل خاص المصارف قد تواجه مشكلة
السحب المفاجئ للودائع نتيجة اختالف آجال االستحقاق  maturity mismatchفي فقرات
الميزانية .اذا حجم كبير من الودائع سحب او توقف اسواق العمليات بين المصارف فان المصرف
سيواجه نقص السيولة حتى اذا كان سليم.
إذا كان المصرف يمتلك اصول سائلة كافية فيمكنه توليد سيولة كافية من خالل بيع االصول
بدون تحقيق خسائر كبيرة .ولكن ،اذا اغلب اصوله عبارة عن قروض غير قابلة للتسويق او اذا
القيمة السوقية للضمانات انخفضت بشكل كبير دون القيمة الدفترية ( )haircutفان المصرف
سوف يكون لديه نقص في السيولة .هذا عندما السيولة تؤثر على ربحية المصرف السيما اذا
المصرف غير قادر على بيع اصوله بشكل سهل بدون خسائر سوقية وانه يرغم على ضمان
مصادر اضافية لالموال عند مستوى اسعار السوق الجارية.
ان اجراء اختبارات الضغط للسيولة والمالءة هي بالعادة متداخلة ويجب ان تفصل .ففي حالة
ضائقة التمويل ،نقص السيولة قد يتحول الى مشكلة مالءة اذا االصول اليمكن بيعها او يمكن ان
تباع فقط باسعار خاسرة ( .)fire salesكلف التمويل تزداد في احداث ازمة السيولة وهو العامل
الذي يستطيع التاثير على مالءة المؤسسة المالية.
 :1.2اإلطار المفاهيمي للديون المتعثرة:
تتمثل الوظيفة األساسية للبنوك في جذب الودائع ومنح االئتمان من اجل تحفيز االقتصاد
والمساعدة في تحريك عملية النمو والتنمية االقتصادية ،اال ان عملية منح االئتمان دائما ما تكون
مصحوبة بمخاطر منها مخاطر التعثر لبعض القروض ،اذ ان التعثر يمكن ان يحدث مهما كانت
طبيعة الضمانات التي يحصل عليها البنك مقابل منح االئتمان ،وذلك نتيجة لظروف تتعلق
بالمقترض أبو البنك نفسه او متغيرات تتعلق بالبيئة الخارجية ،ان تعرض البنوك لمشاكل حقيقية
في مجال االئتمان من شأنه زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي ،مما يحد من دور القطاع المصرفي
في التأثير على معظم القطاعات االقتصادية والمالية وبالتالي تقيد دورها في دعم عملية التنمية
االقتصادية.
وبذلك فأن التعثر المالي يعني مصرفيا عدم القدرة على سداد االلتزامات في مواعيدها نتيجة
لنقص عوائد المقترض او توقفها ،وان الديون المتعثرة هي تلك الديون التي ال تدر عائدا أي ال
تضاف العوائد المحتسبة عليها إليرادات البنك وانما تسجل في حسابات مستقلة ،وبذلك فأن الديون
المتعثرة تلك الديون التي عجز المقترضون على سدادها في تواريخ االستحقاق المتوقعة وذلك
لـــعـــدم رغبة المقترض او لعـــدم تمكنه من الوفـــــاء بالــتزامـــاتــــه ،ويعرفها صندوق النقد
الدولي بأنها تلك القروض التي لديها تأخيرات في سداد الفوائد واصل القرض نفسه  90يوما او
اكثر (.)Zhanna Mingaleva et al:2014.p157

 :2.2أنواع الديون المتعثرة (الديون غير المنتجة للعوائد)
تقسم الديون بصورة عامة الى قسمين ،القسم األول هو الديون المنتجة للعوائد وتصنف الى
االئتمان الجيد وهو االئتمان الذي يكون فيه للعميل القدرة الكاملة على تسديد المبالغ والفوائد المترتبة
عليها ،اما الصنف الثاني فيسمى االئتمان المتوسط وهو االئتمان الذي مضى على موعد استحقاق
القرض او أقساطه او فوائده أكثر من ( )30ثالثين يوما واقل من ( )90تسعين يوما .اما القسم
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الثاني فهو الديون المتعثرة او الديون غير المنتجة للعوائد (د.سومية.2107.ص )7ويمكن تصنيفها
من حيث مددها الزمنية الى االتي(البنك المركزي العراقي.2010،ص :)21-16
 -1االئتمان دون المتوسط :هو االئتمان الذي مضى على موعد تسديد أصل القرض او الفائدة
المستحقة مدة ال تقل عن ( )90يوم وال تزيد على ( )180يوم ،مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة
من المصرف لتصحيح الخلل القائم ووضع برنامج لتفعيل تسديد القرض وفوائده ضمن سقف معين.
-2االئتمان المشكوك في تحصيله :هو االئتمان الذي مضى على تعثره ( )180يوم واقل من سنة،
مع ارتفاع درجة مخاطر التسديد وعدم كفاية الضمانات المقدمة ،ووجود احتمال كبير في تحمل
المصرف لخسائر ناتجة عن عدم تسديد جزء من القرض والفوائد ،وعلى المصرف القيام بمتابعة
فعلية وسريعة لمثل هذا القرض ،واتخاذ قرار في شأنه خالل مدة ال تزيد على ( )180يوم لمعرفة
ما يستجد عليه تطورات.
 -3االئتمان الخاسر :هو االئتمان الذي ال يمكن تحصيله ،بالرغم من إمكانية استعادة جزء ضئيل
منه في المستقبل ،ويشمل جميع االئتمانات الممنوحة التي مضى على موعد استحقاقها ( )1سنة
فأكثر ولم يتم تسديدها.
 :3.2أسباب الديون المتعثرة
تصنف أسباب الديون المتعثرة حسب الجهة المسببة لها ،فقد يشترك فيها كل من البنوك
والعمالء ،فضال عن بعض المتغيرات االقتصادية األخرى .فقد تعود أسباب التعثر المالي الى
ظروف العميل و ال يكون للبنوك أي عالقة في أسبابها ،وفي بعض الحاالت تعود األسباب الى
سياسات وأداء البنك ذاته ،وهناك أسباب ترجع للظروف الخارجية (د.سومية.2017.ص .)8ويمكن
تقسيم أسباب الديون المتعثرة الى ثالث مجاميع رئيسية هي كاالتي:
-1أسباب متعلقة بالعميل
يعد المقترض أحد أطراف العالقة االئتمانية ،لذلك البد من دراسة كافة الجوانب المحيطة بيه
من قبل البنك قبل منحه االئتمان وذلك لتجنب أسباب التعثر الناشئة من جانبية ،ومن هذه األسباب
االتي(د.سومية.2017.ص:)9
أ-االعسار ،ويعني عدم القدرة في الحال على أداء المستحقات المالية.
ب-حالة اإلفالس.
ج -استخدام القرض في غير الغرض الممنوحة من اجله.
د-عدم تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والكاملة عن العميل.
ج-التوسع غير المدروس لعمليات العميل االستثمارية.
د-العوامل الشخصية والمسلكية الذاتية للعميل.
هـ-ضعف اإلدارة وعدم علميتها.
-2أسباب متعلقة بالبنك:
يمكن ان يؤدي التقصير في اإلجراءات التي يجب ان يتخذها البنك قبل منح االئتمان للمقترض
الى تعثر االئتمان الممنوح ،وقد اظهر دراسة ( )Arega et al.2016ان التقييم االئتماني الضعيف
ومراقبة االئتمان هما ال سببان الرئيسيان لحدوث التعثر في القروض ،وتمثل األسباب االتية معظم
أسباب التعثر المتعلقة بالبنك (بالل.2015،ص :)6-5
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ا-عدم القدرة على التحليل االئتماني السليم (قصور الدراسة االئتمانية)
ب -تغلب جانب الربح على المخاطرة عند اتخاذ القرار بينما ينبغي تحقيق التوازن بين الربح
والخسارة.
ج-تقدير الضمانات مقابل التسهيالت بأعلى من قيمتها.
د-عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
هـ-السماح للعميل باستخدام التسهيالت الممنوحة له قبل استكمال المستندات المطلوبة.
و-السماح للعميل باستعمال أصول االئتمان دفعة واحدة.
-3أسباب خارجية
وتشمل هذه األسباب الظروف المحلية والدولية مثل العوامل السياسية واالقتصادية والتشريعية،
وغالبا ما يكون تأثير العوامل االقتصادية الكلية هو األكبر ،إذ وجدت دراسة ( & Athanasios
 )Athanasios.2014عن وجود ارتباطات قوية بين  NPLومتغيرات االقتصاد الكلي (على
سبيل المثال معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ،الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي ،البطالة) في األنظمة المصرفية لمنطقة اليورو للفترة .2008-200
 :4.2تأثير الديون المتعثرة على كفاية رأس المال
يمكن توضيح العالقة بين الديون المتعثرة وكفاية رأس المال من خالل تحليل المتغيرات التي
تؤثر بها الديون المتعثرة في معادلة كفاية رأس المال ،وفقا ً لتعليمات رقم ( )4الصادرة عن البنك
المركزي العراقي عام  2010يمكن احتساب كفاية راس المال حسب المعادلة االتية:
رأس المال األساسي  +رأس المال المساند
رأس
كفاية
المال=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*)1(..............100
صافي الموجودات المرجحة  +صافي الموجودات المرجحة  +مخاطر السوق
بالمخاطر خارج الميزانية
بالمخاطر داخل الميزانية

وان تأثير الديون المتعثرة في كفاية رأس المال يتم من خالل تأثيرها في رأس المال األساس الذي
يعرف بانه مجموع الموارد المالية األساسية للمصرف والتي تتألف من:
أ-رأس المال المدفوع.
ب-االحتياطي القانوني.
ج-عالوة اصدار األسهم.
د-األرباح المدورة غير الموزعة المتحققة من السنوات السابقة.
هـ-االحتياطيات األخرى (إعادة تقيم الموجودات األجنبية ،المبالغ المخصصة ألغراض التوسعات
المستقبلية للمصرف).
و-صافي أرباح السنة الماضية والتي لم يتم اضافتها الى األرباح المدورة والموافق عليها من
مراقب حسابات المصرف اال انها لم تعرض بعد في اجتماع الهيئة العامة للمصرف.
وينزل من رأس المال األساسي ما يأتي:
أ-رأس المال غير المساند.
ب-صافي المساهمات في المصارف والمؤسسات المالية.
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ج-صافي الموجودات الثابتة غير المادية.
د-صافي الخسائر الدفترية لغاية نهاية السنة الحالية.
هـ-صافي الخسائر المتحققة الستثمارات المصرف.
و-النقص في االحتياطيات المقررة على القروض والموجودات األخرى.
ز-المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المصرف او المستعملة منهم،
ايهما أكبر.
ومن ذلك نستنتج ان تأثير الديون المتعثرة في كفاية راس المال قد تم من خالل تأثيرها في رأس
المال األساسي ،اذ ان ارتفاع الديون المتعثرة يؤدي الى لزيادة النقض بين االحتياطيات المقررة
التي يجب ان يحتفظ بها البنك وبين ما يحتفظ بيه فعليا من احتياطيات على القروض الواردة في
الفقرة (و) أعاله وبالتالي انخفاض رأس المال األساسي الذي تربطه عالقة طردية بكفاية راس
المال حسب المعادلة ( ،)1مما يؤدي الى انخفاض كفاية راس مال المصرف.
 .3قياس أثر صدمة الديون المتعثرة على كفاية رأس المال:
تتضمن هذه الفقرة تحليل آثار الزيادة في القروض المتعثرة (الصدمة) على المالءة المصرفية
(كفاية رأس المال) ،ألن الغاية االساسية هو معرفة مدى سالمة المصرف او القطاع المصرفي من
خالل امتالكه لمستوى كافٍ من رأس المال قادر على امتصاص الصدمة .علما ً أنه يوجد عالقة
عكسية بين حجم القروض المتعثرة وحجم كفاية رأس المال كما يبين الشكل ()1
شكل ( )1العالقة بين القروض المتعثرة وكفاية رأس المال

CAR

Provisions
for NPLs

Capital

NPLs

 :1.3للبدء باالختبار يجب توضيح بعض الحقائق:
 -1سوف يتم االعتماد على بيانات حقيقية لعينة من المصارف العاملة في العراق تتكون من
خمس مصارف على أساس توفر البيانات لهذه المصارف ،وقد أعطيت هذه المصارف
رموز تبدأ ( )A1وتنتهي بـ ( )A5وذلك للحفاظ على سرية البيانات لمصارف العينة.
 -2أهم المتغيرات الداخلة في االنموذج المقدر كاآلتي:
أ) رأس المال.
ب) األصول الموزونة بالمخاطر.
ج) أجمالي القروض (وتشمل القروض الجيدة وغير الجيدة –المتعثرة -على اختالف
أنواعها).
د) مخصص الديون المتعثرة –المشكوك في تحصيلها.-
ه) معدل المخصص لمختلف الديون المتعثرة.
 -1تحديد مستوى الصدمة سواء كانت شديدة أو متوسطة ،وقد تم اعتماد الصدمات حسب
الجدول التالي:
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جدول ( )1يبين نوع وشدة الصدمة التي تتعرض لها الديون المتعثرة

 -2يتطلب التحليل تقدير بعض المؤشرات التي تتأثر بالصدمة (زيادة القروض المتعثرة)
لغرض تقدير تأثرها على مالءة المصارف (المعبر عنها بكفاية رأس المال).
 -3سيعتمد اختبار الضغط على افتراض صدمة على اجمالي القروض المتعثرة وتتطلب
حساب النسب اآلتية (:(Ong at el, 2014
أ) حساب  NPLsبعد الصدمة = )NPLs * (1+shock /100
ب) حساب القروض العاملة  PLsبعد الصدمة = Total loans – NPLs after shock
ج) حساب المخصصات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بعد الصدمة =
(NPLs after shock –Total Provisions currently held) *Rate
الزيادة في الديون المتعثرة
نوع الصدمة
د) حساب
%
100
الشدة
عادية
صدمة
العليا
المخصصات
%
200
الشدة
متوسطة
صدمة
الصدمة
والدنيا بعد
%300
صدمة عالية الشدة
= الفقرة
– Provisions currently held

(ج) Total

ه) حساب رأس المال الجديد = Capital –Provision after shock
و) حساب معدل كفاية رأس المال بعد الصدمة =(New Capital / RWA) * 100
New Car – Old Car

ز) حساب التأثير على كفاية رأس المال=

كلما تكون قيمة التأثير على كفاية رأس المال منخفضة يشير إلى متانة رأس مال المصرف وقدرة
المصرف على تحمل الصدمة ،بمعنى أن المصرف نجح في هذا االختبار ،والعكس صحيح.
 :2.3التطبيق العملي الختبار الضغط على المصارف
سيتم اجراء االختبار باالعتماد على النموذج المقدم من قبل ( (Ong at el, 2014والذي يقيس
أثر صدمة الزيادة المفترضة على القروض المتعثرة لبعض المصارف المختارة وباالعتماد على
االفتراضات في الجدول ( ،)1ويعتمد االختبار على العالقة النظرية القائلة بوجود تأثير عكسي بين
الزيادة في الديون المتعثرة ونسبة كفاية رأس ،من خالل تأثير الديون المتعثرة على رأس المال
األساس الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للكفاية.
جدول ( )2أثر صدمة الديون المتعثرة في كفاية رأس المال
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رمز المصرف
نسبة الكفاية
نسبة كفاية رأس المال قبل
الصدمة
نسبة كفاية رأس المال بعد
الصدمة
التغير في كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال قبل
الصدمة
نسبة كفاية رأس المال بعد
الصدمة
التغير في كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال قبل
الصدمة
نسبة كفاية رأس المال بعد
الصدمة
التغير في كفاية رأس المال

أثر صدمة الديون المتعثرة بنسبة ( )%100في كفاية رأس المال
A3
A2
A1
A4

A5

222.9

165.3

120.2

91.9

113.3

154.6

161.1

114.3

90.4

111.6

-1.5

-1.7

222.9

165.3

120.2

91.9

113.3

116.6

156.9

108.3

88.8

109.9

-3.1

-3.4

222.9

165.3

120.2

91.9

113.3

78.6

152.8

102.3

87.3

108.2

-144.4

-12.6

-17.9

-4.6

-5.1

-6.0
-4.2
-68.3
أثر صدمة الديون المتعثرة بنسبة ( )%200في كفاية رأس المال

-11.9
-8.4
-106.3
أثر صدمة الديون المتعثرة بنسبة ( )%300في كفاية رأس المال

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات المصارف المختارة.

يشير الــــــــجــــــــــدول ( )2إلى ان أفتراض ارتـــــــــفــــــــاع الـــــديـــــــون الـمـتـعـثـرة
بنسبة ( )%100ســـيـــــــؤدي الــــــى انـــخــــفــاض نــســـبة كـفــايــــة رأس الــــمــــــــــال
مــــــــن ( )%113.3( ،)%91.9( ،)%120.2( ،)%165.3( ،)%222.9إلـــــى (،)%154.6
( ،)%111.6( ،)%90.4( ،)%114.3( ،)%161.1وبـــــــــــــــــمـــــعـــــــــــــدل
انــــــــــخـــــــــــــفـــــــاض بــــــــــــلـــــــــــــغ (- ( ،)%6.0-(،)%4.2- ( ،)%68.3-
 )%1.7- ( ،)%1.5للمصارف ( )A5( ،)A4( ،)A3( ،)A2( ،)A1على التوالي.
امـــــــا فـــــي الـــــصــــدمـــــــــــة الــــــــثـــــــــانــــيــــــة الــــــــبــــــالـــــــغـــــــة
) (%200فـــــــقــــــــــد انــــــــخــــــفـــضــــت كـــفـــــايـــــــة رأس الــــمــال (،)%116.6
وبــــــــــمـــــعـــــــــدل
(،)%109.9
(،)%88.8
(،)%108.3
(،)%156.9
انــــخـــــــــفـــــاض بـــــلــــــــــغ (-( ،)%3.1-(،)%11.9-( ،)%8.4-( ،)%106.3-
 ،)%3.4للمصارف ( )A5( ،)A4( ،)A3( ،)A2( ،)A1على التوالي.
اما الصدمة الثالثة على الديون المتعثرة والبالغة ( )%300فقد أدت الى انخفاض كفاية رأس المال
الى ( )%108.2( ،)%87.3( ،)%102.3( ،)%152.8( ،)%78.6وبــــمــعدل انخــفاض بـلــغ
( ،)%5.1- ( ،)%4.6- ( ،)%17.9- ( ،)%12.6- ( ،)144.4%-للمصارف (،)A2( ،)A1
( )A5( ،)A4( ،)A3على التوالي.
ان انخفاض تأثير الديون المتعثرة على كفاية رأس المال دليل على متانة رأس مال المصرف
وقدرته على تحمل الصدمة ،وقد حدد البنك المركزي العراقي نسبة الكفاية بـ ( (%12لكل مصرف
(البنك المركزي.2010 .ص ،)33وان انخفاض نسبة الكفاية عن ( (%12عند اجراء اختبار
الضغط يدل على فشل المصرف في االختبار ،ومن الجدول ( )3نجد ان نسبة الكفاية لمصارف
العينة وعند اجراء صدمة ( )100%و ( )200%و ( )300%لم تنخفض الى هذا النسبة المقررة،
وان أدني نسبة هي ( (%78.6عند صدمة ( )%300للمصرف ( )A1هي نسبة اعلى بكثير من
النسبة المقررة.
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لقد كان لزيادة الديون المتعثرة عند الصدمة ( )300%تأثير متباين في نسبة كفاية رأس مال
المصارف ،اذ بلغ معدل انخفاض كفاية رأس المال (،)4.6( ،)17.9( ،)12.6%( ،)%144.4
( )5.1عن نسبة الكفاية األساسية للمصارف ( )A5( ،)A4( ،)A3( ،)A2( ،)A1على التوالي،
وكان األثر األكبر على المصرف ( )A1ثم المصرف ( )A3وذلك بسبب وجود نقص في
المخصصات المحتفظ بها عما يجب ان يحتفظ بيه فعال ،مما أدى الى ارتفاع أثر صدمة الديون
المتعثرة في كفاية راس المال.
االستنتاجات:
-1لقد كان لزيادة الديون المتعثرة تأثير سلبي وواضح في كفاية رأس مال إذ أدت زيادتها بنسبة
( )%300الى انخفاض نسبة كفاية رأس المال بمعدل (،)4.6( ،)17.9( ،)12.6%( ،)%144.4
( )5.1عن نسبة الكفاية األساسية للمصارف ( )A5( ،)A4( ،)A3( ،)A2( ،)A1على التوالي.
-2ان االهتمام بسالمة القطاع المالي يعد ضرورة ملحة لضمان استمرار األنشطة االقتصادية
ودعمها وتنشيطها وتوسعتها.
-3هناك اهتمام متزايد في اجراء اختبارات الضغط من قبل المصارف وذلك لكونها تعطي نظرة
مستقبلية عن الوضع المالي ومتانته في ظل افتراض صدمات غير مرغوبة قد تواجه المصرف،
مما يسمح إلدارة المصرف اتخاذ التحوطات المطلوبة لتجنب الخسائر غير المتوقعة واالستمرار
في األداء بفاعلية.
-4ان تأثير الديون المتعثرة في كفاية راس المال قد تم من خالل تأثيرها في رأس المال األساسي،
اذ ان ارتفاع الديون المتعثرة يؤدي الى لزيادة النقص بين المخصصات المقررة التي يجب ان
يحتفظ بها البنك وبين ما يحتفظ بيه فعليا من مخصصات على االئتمان المتعثر.
التوصيات:
-1ضرورة اجراء اختبارات الضغط بصورة دورية للتأكد من سالمة المصارف ومتانتها من
الناحية المالية وقدرتها الى واجهة الصدمات التي من الممكن ان تتعرض لها.
-2انشاء فريق يختص في اختبارات الضغط في كل مصرف وتدريب موظفيه على اجراء هذه
االختبارات بحرفية عالية.
-3ضرورة قيام البنوك المركزية او الهيئات اإلشراقية على البنوك بأعداد فريق مختص بأجراء
اختبارات الضغط من األعلى لألسفل ) (Up-Down approachوذلك للرقابة على اختبارات
المصارف والتأكد من صحتها.
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تطوير البيئة الحاضنة للتكنلوجيا المالية والدور المرتقب في تحقيق التنمية االقتصادية
مع اشارة خاصة للعراق
األستاذ الدكتور وحيدة جبر خلف المنشد الجامعة المستنصرية /كلية اإلدارة واالقتصاد – قسم االقتصاد
المدرس المساعد صادق عطية خلف

الجامعة المستنصرية /كلية اإلدارة واالقتصاد – قسم العلوم المالية والمصرفية

المقدمة
تعد التكنلوجيا المالية مجاال جديدا يستتتت ال الاتتتلكاش النااتتتبة الت تربا و االلراة والمكانة
االقتصتتادية نتتمو مجمو ة كريل مو المتستتستتاش المالية راش الهرل ل ارا المجاا لالاتتلكاش
النااتتتتتتتبة ونتتتتتتتعش مهاا ماا يجمت ريو الرلمجياش والتكنلوجيا لت دية تاتتتتتتتكيلة متمي مو
الهدماش المالية متنمنة المدلو اش والعمالش اللقمية وتبويا األمواا وسوق اإلقلاض للتمويا
الجما وادال الثلو وادال المهاال وبتى التاميو.
وتولل التكنولوجيا المالية هدماش مالية استتلو واقا تكل ة واكثل ا ت الية وستتيولة ل االستتتهداة
للمالييو بوا العالة لالركاء االصتتتتتتانا الم تلو رالرياناش النتتتتتتهمة يمكو او يتد الى تمته
ملية تبديد التصنيف االبتمان بتى يدلت المستيلكيو ومنااش اال ماا اسعال لابد اكثل تنالسية
ومو الملجح اتعيد اره ال لص تاتتتتتتكيا الماتتتتتتيد المصتتتتتتلل المال ل العالة الى بد ما ولكنيا
ستجلل ميا مهاال اي نا ل سوف تهلق منال سة كريل ريو جياش الو سااة المنتال ل مجاا
الهدماش المالية مثا الرنوك والاتتلكاش المتهصتتصتتة ل هدماش التلاستتا والرنوك الملاستتلة
الت ت وة رالم اصة والتسوية ل المعامالش العارل للبدود.
ول ظا ظيول الكاش ناابة ل التكنلوجيا المالية وانتاالاا الواست بتى ل منا ة الالق
األوسا واماا اللي يا ول المنا ة العلرية هصوصا يالة تساتال ؟ ما ا االستلاتيجية
المست رلية للمتسساش المالية والمصللية ل العلاق؟ ر و ارا التاول والنجاة واالن الل ل
موا يو التمويا والهدماش المصللية سيتثل بتما لى المصالف الت صرح ليا منالس ال يستياو
ره ار ياكا االقتصاد اللقم مبلكا اساسيا للنمو والتنمية لرإمكانه و ي و ال دل التنالسية ل
جميت ال اا اش واو يتيح للصا جديد ل قااو األ ماا و نااة تنظية المااليت السيما ل
المااليت الصغيل والمتوساة كما يتيح سرال جديد للن ار الى االسواق الهالجية والماالكة ل
سالسا ال يمة االلكتلونية العالمية واالقتصاد اللقم يولل اينا دواش جديد لمعالجة المااكا
اإلنمابية المستمل .
أهمية البحث
تكمو امية الربا ل الدول الر تالت ره التكنلوجيا المالية ل ياد الاتتتتتتموا المال وما له
مو اثل و لوابد مبتملة ل مجاا التنمية االقتصتتادية والستتيما ما يتب ق ر نتتا استتتهداة الهدماش
المالية اللقمية ،رما ل رلك الهدماش المالية و اليق الياتف المبموا ،ورااقاش الدلت ،وغيلاا
مو تاري اش التكنولوجيا المالية .وروصت ية صتتبال بستتاراش مصتتللية ،لمو األلجح و يستتتهدة
االللاد هدماش مالية هلى ،مثا هدماش االبتماو والتأميو ،وردء األ ماا التجالية وتوستتتتتتتيت
نااقيا ،واالستتتثمال ل التعلية و الصتتبة ،وإدال المهاال ،والتعاما مت الصتتدماش المالية ،مما
يمكو و يبسو جود بياتية راكا اة.
فرضية البحث:
التكنلوجيا المالية تغيل اكا والية ت دية الهدماش المالية ل مهتلف المجاالش االقتصادية مما
يجعا منيا وسيلة راش مساامة رالغة األامية ل ياد النمو والتنمية وتوليل وتعمية الهدماش
المصللية و ياد الاموا المال .
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مشكلة البحث
في ظا االقتصاد الرقمي كيم يمكن للستثمار في التكنولوجيا المالية ين يساذت في التنمية
االقتصادية في العرا وذذا االشكالية تتطتب االجابة عن ماذي الخصائش والركائ العامة
التي يقوت عتيها االقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وكيم يمكن له ين يساذت في توفير البنية
العتمية والتكنتوجية في العرا من اجا ين تصبح ذذا التقنية مع ة لتنمو والتنمية االقتصادية
وتصبح ايضا لها دور مرتقب لمواجهة صناعة المستقبا ومواجهة القضايا التنموية وذا فعل
ذي قادرة عتى تحقيق التنمية في العرا وذا يمكن اعتبار التكنولوجيا المالية نموذجا جديدا
لتتنمية االقتصادية واالجتماعية .
هدف البحث:
يهدم البحث التعرم عتى ماذية ودوافم استدامة التكنولوجيا المالية وتشخيش العوائق
الرئيسة التي توجهها ذذا الشركات الناشئة وكيم يمكن التغتب عتيها وذل من خلا تقديت رؤية
شامتة عن التكنولوجيا المالية وخصائصها والمخاطر التي تصحبها ومحاولة بيان اثارذا في
التنمية وصناعة المستقبا .باالضافة الى تحديد إمكانيات التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية
ومد ،المساذمة في السو الدولية .وما ذو الدور المرتقب الستخدات التكنولوجيا المالية في
التنمية االقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة لتتكنولوجيا المصرفية .
منهجية البحث :
اعتمد البحث يستوب الم ج بين المنهجين االستنباطي واالستقرائي كما تت اعتماد المنهج
الوصفي والتحتيتي لتبيانات لتوقوم عتى الحجت الحقيقي للستثمار في التكنولوجيا المالية
ومن ثت بيان مد ،إمكانية تحقيق التنمية االقتصادية .
هيكلية البحث :
لغر ا حاطة التفصيتية بكاما جوانب البحث فقد قست الى ثلث مباحث اعقبها استنتاجات
وتوصيييات تنيياوا االوا ماذييية التكنولوجيييا المالييية  ...دوافييم االسييتدامة والقييدرة عتييى تحقيييق
المنافم وناقش المبحث الثاني التوجهات العالمية في التكنولوجييا الماليية  -المعوقيات والمخياطر
وصييناعة المسييتقبا امييا المبحييث الثالييث واالخيرفيياختش بدراسيية البيئيية الحاضيينة لتتكنولوجيييا
وامكانية تحقيق التنمية االقتصادية في العرا .
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المبحث األول
التكنولوجيا المالية  ...دوافع االستدامة والقدرة على تحقيق المنافع
ين استخدات التكنولوجيا المالية والسياسات الذكية مين شيينها تع يي الخيدمات الماليية وتخفييم
المخياطر وتحقيييق نميو اقتصييادى مسيتقر شيياما لتجميييم .فالتكنولوجيييا المالييية يمكيين ين تكييون
مستشار المالي الخاش والتي ال تكتف كثيرا فهيي فيي جيبي دائميا وقريبية مني ون تطبيقيات
االدارة المالييية تتيييح إمكانييية الحصييوا عتييى المشييورة المالييية عنييد الطتييب اذ تسييتخدت التطبيقييات
بيانيييات المعييياملت يو حتيييى المعتوميييات السيييتوكية لتيييوفير رؤ ،وخطيييط ومقترحيييات لمسييياعدة
المستهتكين عتى ادارة يموالهت وحتى ضمان دفم الفواتير .

المطلب األول
ماهية التكنولوجيا المالية  ...التطور ودوافع االستدامة
اوالً :ماهية التكنولوجيا المالية
 Fintechذي اختصارلكتمتين وذما  financialو technologyويشير مصطتح التكنولوجيا
المالية يو فينت الى تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية
ذي شركات ناشئة في العموت تتحد ،الشركات التقتيدية التي ذي يقا اعتمادا عتى البرمجيات
وتعرم بينها ابتكار في مجاا الخدمات المالية وتوصم التكنولوجيا المالية عتى انها تت
المنتجات والخدمات التي تعتمد عتى التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية والمصرفية
التقتيدية وتتمي ذذا التكنولوجيا بينها يسرع وارخش ويسها ويمكن لعدد يكبر من اوفراد
الوصوا اليها وفي معظت الحاالت يتت تطوير ذذا الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة
واالخيرة شركات صغيرة حديثة العهد تهدم الى التوسم عن طريق ينشاء يسوا جديدة يو
االستحواذ عتى حصة كبيرة في اوسوا القائمة وبالتالي فإن الشركات الناشئة في مجاا
التكنولوجيا المالية ذي شركات صغيرة وحديثة تعد بتحسين الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات بالتعاون يو المنافسة مم مقدمي الخدمات المالية القائمين .1
كما يطتق مفهوت التكنولوجيا المالية عتى استخدات التقنية في المعاملت المالية مما يساذت
في تحسين الخدمات المالية التقتيدية وتيسير الوصوا الى شريحة يكبر من المستفيدين من
خارج االنظمة المالية التقتيدية وظهرت التكنولوجيا المالية مم البدايات اوولى الستخدات
التكنولوجيا في عالت الماا والمصارم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بابتكار
بطاقات االئتمان المصرفي ويجه ة الصرام اآللي ولت يطتق مصطتح التكنولوجيا المالية عتى
تت الخدمات المصرفية وما تبعها من خدمات يخر ،كتداوا اوسهت والسندات الكترونيا بالرغت
من استحقاقه لذل الفعا وبدء من ابتكارالماا وحتى القيد الم دوج لتدفاتر شهد تتطورذا منذ
 .1وذيبة عبد الرحيت شركات التكنتوجيا المالية في الشر اووسط وشماا يفريقيا مرك العولمة والسياسات االقتصادية
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3

ثورة االنترنيت وظهور الهاتم المحموا والهواتم الذكية وتطور التمويا والمداخلت
التكنتوجية في التمويا الشخصي والتجارى.1

ثانياً :التكنولوجيا المالية وماذا يتطلب من المستخدمين معرفته عنها
ذنا مجموعة من المعتومات البد ان يعرفها المستخدت لتتكنولوجيا المالية منها:2
 .1التكنولوجيا المالية تغير شكا وتقديت الخدمات المالية عتى نطا يكبر من يجه ة الصرام
اآللي وبطاقات االئتمان باتجاا استخدات الهواتم الذكية والدفم عبر الهاتم المتحر في ظا
اوعماا التجارية الجديدة التي تتجاو الوسطاء والمؤسسات المالية المعموا بها فهي تقدت
المنتجات والخدمات مباشرة لتمستهتكين.
 .2التكنولوجيا المالية تعني خيارات متعددة لتمستهتكين لكيفية إدارة يموالهت ويمكنها ين تتفاعا
بسهولة مم احتياجات المستهتكين الفردية .
 .3التحويلت المالية يمكن ين تصبح يسرع ويرخش.
 .4التكنولوجيا المالية يمكن ين تحا محا الوظائم التقتيدية لتمصارم وتصبح ج ءا ال يتج ي
من النسيج االقتصادى ويمكن ين يساعد التعاون بين التقنيين وصناع السياسات والصناعة
والمنظمين عتى التخفيم من حدة مخاطر التكنولوجيا المالية .
 .5التكنولوجيا المالية تحوا الشخش الغير مصرفي بسرعة الى شخش مصرفي ولكن ليس
من خلا المصرم وانما من خلا الهواتم الذكية .
 .6التحوا في االقتصاد من استخدات النقد الى المعاملت الخالية من النقد وال يعني ذل مرونة
في ذذا التحوا فل اا يمات شركات الدفم الرقمي عما طويا لتقيات به قناع المستهتكين
بين منصات الدفم في ظا التكنولوجيا المالية ذي اوفضا السيما وين ذنا  %49من
المستهتكين سعداء بطر الدفم التقتيدية. 3
من التكنولوجيا المالية يادة النمو والتنمية وتوفير وتعميت الخدمات المصرفية
 .7الغر
و يادة الشموا المالي .
ثالثا :التكنولوجيا المالية ...التطور ودوافع االستدامة
ذنا ثورة عالمية في مجاا التكنولوجيا المالية بالتالي ذنا تساؤا متح ما اليذى يحصيا فيي
العييالت لاجابيية عيين ذلي تييت تبنييي االبتكييار فييي المجيياا المييالي بشييكا متيييخر مقارنيية بمجيياالت
اوعلت يو التجارة يو االتصاالت وبالرغت من ذل ذنا تطور في حجت االستثمارات الناشئة في
مجاا التكنولوجيا المالية بتغت  63متيار دوالر عات  2010والشكا التالي يوضح ذذا التطور اذ
شهد عات  2015يكبر حصة بتغت (  )22.3متيار دوالر بينما لت تتجاو عات ) 16.1( 2016
متيار دوالر و شهدت استراليا يكبر نسبة نمو عالمي في االستثمار بهذا الصناعة بتغت %343
وتيتي بعدذا الصين بنسبة  % 252فيما تبتغ النسبة في الشر اووسط . %71
 .1عبدهللا محسن النمرى التكنتوجيا المالية والتنمية المجتمعية مرك ماا االقتصادى www.maaI.com.
. things about FinTech – Arabic – Consumers lnternational , We use cookies to
track usage and preferences ,www.consumersintenational.org.
3
.Samantha Sharf (November 7, 2016). "The Faintish 50: The Complete List 2016.
www.forbes.com.
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ويعود ارتفاع االستثمار في التكنولوجيا المالية بين عامي  2010و  2014الى الجهود التي
بذلت في نيويور ولندن وعتى الرغت من ين الواليات المتحدة شكتت يكثر من  %50من جميم
االستثمارات في مجاا التكنولوجيا المالية في عات  2015اال ين حصة آسيا في االستثمارات
السنوية تضاعفت ثلثة مرات من  %6في عات  2010الى  %19في عات  2015وجميم
مناطق العالت اآلن تتواجد في مرحتة المراحا الثلثة لدورة التكنولوجيا المالية بيئات حاضنة
مستحدثة وبيئات حاضنة ناشئة وبيئات حاضنة متقدمة ففي البيئة الحاضنة المستحدثة تكون
معظت الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية ال ت اا في مرحتة اوفكار يو في المراحا
اوولى اذ ين تمويا الشركات يجرى ببطء فيما يحاوا رواد اوعماا بيقا الدعت التعاما مم
القوانين واكتساب العملء وعقد الشركات يما البيئة الحاضنة الناشئة تكتسب فيها المجموعة
اوولى من الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية قاعدة عملء كبيرة ومعدالت استثمار
سنوية.1
واخيرا البيئة الحاضنة المتقدمة وذي مرحتة االشباع وقد تحتوى عتى صفقات قتيتة ولكن
يحجامها يكبر وترك عتى الشركات ذات القيمة المرتفعة ( يى تقدر قيمتها بيكثر من متيار
دوالر ) ولت يصا الى ذذا المرحتة اال المحركون اووائا لتسو وذت الواليات المتحدة ويج اء
من يوربا واسيا. 2
ويذت القطاعات التي تتبناذا الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية ذي المدفوعات
الرقمي وادارة الثروات وستستة البتوكات
وتحويا اومواا والتيمين والتمويا وا قرا
والعملت الرقمية المشفرة ويعد قطاع المدفوعات يكثر قطاعات التكنولوجيا المالية استخداما من
طرم اوسوا العالمية وسجتت الصين يكثر بتدان العالت اعتمادا عتى التكنولوجيا المالية بمعدا
.Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, Wamda Research Center, Befort, 2017, p,.8
2
World Bank, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD,
Investment and Digital Economy, World Investment Report, 2017.
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نمو بتغ  %69لسنة  2017تتيها الهند  %52ثت بريطانيا  %42والشكا االتي يوضح معدالت
نمو اعتماد التكنولوجيا في  20سو دولي لسنة . 2017
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وقد يعتمدت الموجة اوولى من التكنولوجيا المالية عتى المدفوعات وحتوا االقرا
واعتمدت منصات التمويا الجماعي وشبكات االقرا المباشر وحتوا الدفم في ظا التوجهات
الكبر ،القتصاد اونترنيت الناشئ ( االقتصاد التشاركي ) وشبكات التواصا االجتماعي
والتجارة االلكترونية يما الموجة الثانية فتتمثا في توجهات التكنولوجيا المالية نحو التمويا
المالي الدولي وادارة الثروات والتيمين وذذا يحتاج الى بنية تحتية قوية لتخدمات المالية
والبيانات لتدعيت منافم التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها بحيث تتست ذذا المنافم بالمرونة
والقدرة عتى مجابهة يى اعطاا يو تشويش وذجمات ا لكترونية وتعما عتى تدعيت الثقة في
النظات المالي من خلا حماية وسلمة البيانات والخدمات المالية ويثير تطوير مثا ذذا البنية
التحية مجموعة واسعة من القضايا التي ال تتعتق فقط بالقطاع المالي ولكن باالقتصاد الرقمي
عتى وجه العموت ويشما ذل متكية البيانات والحماية والخصوصية واالمن السيبراني (
االلكتروني ) والمخاطر التشغيتية ومخاطر الترك وحماية المستهت .1
المطلب الثاني
التكنولوجيا المالية والقطاع المالي واالقتصاد الالنقدي  ..المنافع والفرص
أوال  :التكنولوجيا المالية رؤية جديدة وعالم جديد في القطاع المالي واالقتصاد الالنقدي
يشهد العالت اليوت عمتية انتقاا من االقتصاد النقدى الى االقتصاد غير النقدى بفضا
التكنولوجيا اذ ين طر الدفم في تطور مستمر والخدمات المصرفية لن تحتاج في المستقبا
الى مصرفي كا ذذا يشكا ج ءا اساسيا من نموذج اعماا االقتصاد التشاركي يو اقتصاد الطتب
الذى انتجه التطور التكنتوجي الرقمي ضمن مظتة اقتصاد المعرفة .2ومم التكنولوجيا المالية
. Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, op.cit , p,28.
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العما بالقطاع المالي مختتم وثمة طر ويدوات جديدة لجمم ومعالجة واستخدات المعتومات
في ذذا القطاع الجديد الذى يحما رؤية جديدة ويمثا عالت جديد فهنا مجموعة جديدة تماما من
الفاعتين بديت في ممارسة النشاط ومن ثت فين ذنا تغيرات في كافة مجاالت التمويا التي
تشما ينظمة الدفم والبنية التحتية وقرو المستهتكين والمشاريم الصغيرة والمتوسطة والتيمين
.1
وقد جاء ابتكار التكنولوجيا المالية في صور واشكاا متعددة من اقرا النظراء الى التداوا
عالي التواتر الى البيانات الضخمة وعتت االنسان اآللي (الروبوت) وقصش النجاح عديدة في
ذذا السيا فهنا الصيرفة باستخدات الهاتم النقاا في كينيا والصين التي ادختت المليين ممن
كانوا دون حسابات مصرفية تحت مظتة النظات المالي الرئيس وذنا تحويا العملت
االفتراضية الذى اتاح لتناس في البتدان النامية تحويا اومواا عبر الحدود بسرعة وتكتفة
منخفضة .2
ثانيا ً :التكنولوجيا المالية  ...الفرص والمنافع
ذنا فرش ومنافم تحققها صناعة التكنولوجيا المالية لتمجتمم اذ ين التحوا الذى يتيحه
التمويا الرقمي يمكن ين ينبم من يادة التنافس ومن المكاسب التي تدرذا فعالية صناعة
الخدمات المالية مم ما يمكن ين تجتبه من منافم ذائتة عتى العملء ومم ذذا فان التغيرات
الهائتة التي تشهدذا حياة متيارى بالغ في العالت ممن يعانون حتى اآلن من االقصاء المالي ال
تيتي بدون مخاطر لذل ينبغي التصدى لهذا المخاطر حتى يتسنى االستفادة واالنتفاع الكاما من
التكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا المالية ممكن ان تحوا الشخش الغير مصرفي الى شخش مصرفي فبين عامي
 2011و  2014يصبح  700متيون شخش لديهت حسابات خاصة ولكن ليس من خلا
المصارم فقد يفادت التكنولوجيا الماليةالتي يقودذا الهاتم المحموا يعدادا كبيرة من
المستهتكين في افريقيا اذ دفعت الحسابات المالية المتنقتة النمو في العدد ا جمالي صحاب
الحسابات من  % 24عات  2011الى  %34في عات  2014وعتى الرغت من ذذا المكاسب البد
من بذا الم يد من الجهود ل يادة االندماج المالي السيما ان  % 58فقد من النساء لديهن حساب
مقابا  %65من الرجاا با ضافة الى انخفا العديد من المنتجات المصرفية المتاحة عبر
الهاتم المحموا في يغتب بتدان العالت وصعوبة الحصوا عتى خدمات االنترنيت والقدرة عتى
تحما التكاليم وجودة الوصوا الى شبكة المعتومات الدولية وكا ذل يعد مفتاح لتحسين
الشموا المالي .3
التكنولوجيا المالية يمكنها استحداث نماذج عما يو تطبيقات يو عمتيات يو منتجات جديدة لها
ا ثر متموس عتى االسوا والمؤسسات المالية وعتى تقديت الخدمات المالية وبمعنى اخر
التكنولوجيا المالية ذي ادخاا التكنولوجيا الى الخدمات المالية والمصرفية التقتيدية بهدم تحسين
نوعيتها وقدرة الوصوا اليها وعند الحديث عن التكنولوجيا المالية ال يتبادر الى ذذن الناس
سو ،بطاقات الدفم االلكتروني التي شكتت يبر خدمات الموجة االولى لهذا التقنية ون االمر
بات يتعداذا كثيرا فمن خلا تكنولوجيا المدفوعات بات دفم الفواتير يسها ويسرع عبر
.The World Bank, a sound financial institution that promotes social inclusion and
fights cybercrime www.aIbankadawww.aIbankawIi.org..
 .2مرك ايلم ذا التكنتوجيا المالية عالت جديد لتقطاع المالي السعودية .2017 /7 /17
3
. Tasca, Paolo; TomasoAste; LorianaPelizzon; Nicolas Perony .Banking Beyond
Banks and Money, Scientific Library, London. , 2016, ,42
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االنترنيت كما استبدلت النقود الورقية بتطبيقات ذاتفية كذل اصبحت عمتية تحويا اومواا
يسها وسمحت التكنولوجيا لتناس التي ال تمتت حسابات مصرفية بالحصوا عتى قرو
وتمويا جماعي وتطورت تقنية التكنولوجيا المالية من خلا توجهات
عبرمنصات اقرا
1
رئيسة تتمثا في التحويا المالي الدولي وادارة الثروات والتيمين .
اضافة الى ماتت ذكرا ذنا مجموعة من الفرش والمنافم ممكن ان تحققها التكنولوجيا المالية
نستعرضها من خلا النقاط االتية:2
 -1تحقق التكنولوجيا الكثير من الفوائد لتعملء والشركات والمصارم واالقتصاد اولها نمو
التجارة الرقمية لتمؤسسات والتجار والمستهتكين واالسراع في التوجه نحو االقتصاد غير
النقدى .
 -2مكننة المدفوعات االلكترونية وذو ما يساعد في دمج االقتصاد الموا ى باالقتصاد الرسمي
والنتيجة الثانية تتمثا في يادة الطتب عتى خدمات التج ئة المصرفية والخدمات التمويتية
.
 -3نشر الخدمات المصرفية وتحقيق الشموا المالي والتيسير عتى العملء والوصوا لفئات
جديدة من غير المتعامتين مم المصارم وتحفي ذت عتى التعاما مم الجها المصرفي مما
يسها عتيهت عر باقي الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويا .
 -4يادة انتاجية العامتين ورفم الكفاءة التشغيتية من خلا نشر المعرفة الرقمية مما يسها
خدمة العملء وفق معايير الجودة العالمية .
 -5من شين التكنولوجيا المالية التصدى لتتحديات الحرجة وتع ي االحتواء الماليوتنويم
النشاط االقتصادى من خلا االبتكارات التي تساعد عتى تقديت الخدمات المالية لتشريحة
الكبيرة من السكان التي التتعاما مم الجها المصرفي وتسها اتاحة مصادر التمويا
البديتة لتمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 -6تساذت التكنولوجيا في تحقيق االستقرار المالي من خلا استخدات التكنولوجيا في ضمان
االمتثاا لتقواعد وادارة المخاطر وتيسير التجارة الخارجية وتحويلت العامتين في الخارج
بتوفير آليات تتست بالكفاءة وفعالية التكتفة لتمدفوعات العابرة لتحدود كما يمكن ين يؤدى
استخدات وسائم الدفم االلكترونية الى رفم كفاءة الحكومة.

 .1عدنان يحمد يوسم التكنتوجيا المالية ويبعادذا المصرفية واالقتصادية مرك الراى الكويت . 2018/5/28
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المبحث الثاني
التوجهات العالمية في التكنولوجيا المالية المعوقات والمخاطر وصناعة المستقبل
الش ان العالت مقبا عتى ثورة في التكنولوجيا المالية والمصرفية فهذا الثورة الرقمية كفيتة
بتوفير فرش يعظت للنتفاع من ذذا التطور الكبير في الصناعة المالية والمصرفية واالتصاا
االقتصادية ولكن ذذا التغير ال يختو من المعوقات
ا لكتروني لتحقيق مختتم اوغرا
والمخاطر
المطلب األول
االتجاهات العالمية في التكنولوجيا المالية والمعوقات التي تواجهها على المستوى العالمي
أوال :التوجهات العالمية في التكنولوجيا المالية
تسعى التوجهات العالمية في مجاا نمو التكنولوجيا المالية الى مساعدة الشركات الناشئة
باالنفصاا عن المصارم التقتيدية من اجا ان تصبح الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا
المالية منافس مباشر لتمصارم او ين تصبح مشاركة لها وذذا التعاون يمكن ين تنتفم منه ذذا
المصارم لتطوير عمتها ون تصبح يكثر استجابة الحتياجات العملء المتغيرة وذدم
التكنولوجيا المالية السعي النتشار التكنولوجيا المالية لتكون محا ثقة لد ،المستثمرون
وذنا ثلثة توجهات ستستمر في تحديد معتت استثمارات التكنولوجيا المالية :1
 -1ظهور مسرعات االعماا القادمة والعدد الكبير لتشركات الناشئة التي تيسست مؤخرا اذ
يدا ذل عتى الطتب العالي عتى التمويا اوولي وجوالت التمويا التيسيسي .
 -2ين معظت االستثمارات تقا عن ثلثة مليين دوالر ما يدا عتى ين الشركات الناشئة ليس
لديها فرصة لتحصوا عتى رخصة لتقديت الخدمات المصرفية لتسيير يعمالها بشكا
مستقا وبسبب تيسيس الكثير من شركات التكنولوجيا المالية عتى البنية التحتية
لتمصارم وم ودى بطاقات االئتمان اد ،ذل بشكا كبير الى تثبيط ما يسمى بالشركة
الناشئة المنافسة التي تسعى لتحتوا محا المصارم التقتيدية .
 -3ارتفاع عدد المستثمرين غير التقتيديين مثا شركات ريس ماا المخاطر الدولية
والشركات الكبر ،والتوجهات المستقبتية تهدم الى جوالت تمويا يكبر بكثير لتوسيم
شركاتها من اجا استهدام اوسوا الكبيرة وانجاح نموذج العما المقابا لتتوسيم الذى
يتطتب استثمارات كبيرة .
ثانياً :المعوقات التي تواجه التكنولوجيا المالية
2
ذنا العديد من المعوقات التي تواجه التكنولوجيا المالية تتمثا بما ياتي :
 -1يعد العدد الكبير من المواطنين الذين ال يستخدمون الخدمات المصرفية عائقا امات الشركات
الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية التي تبحث عن تحسين الخدمات لعملء المصارم فمن

.Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, op.cit , p, 67.
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دون حساب مصرفي ال يمكن الحصوا عتى سجا ائتماني وال يمكن التحقق من الشخصية
ولن يكون ذنا مشاركة من المؤسسات المالية القائمة .
افتقارعملء المصارم الى مايكفي من المعرفة عن الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا
المالية وعدت فهت الخدمات المتاحة ج ئيا.
انتشار االقصاء المالي وعدت حصوا الناس عتى خدمات مالية بشكا واسم والكتفة العالية
من خلا االشترا في الحصوا عتى خدمات اونترنيت الذى بدونه ال يحصا الناس عتى
التكنولوجيا المالية .
تحديات القوانين والسياسات والحواف لرواد اوعماا والمستثمرين واالرباح المتوقعة من
التكنولوجيا المالية ودرجة اومان في الخدمات المالية .
تحدى العمالة المهارة وريس الماا البشرى وثقافة ريادة اوعماا والخبراء في مجاا
الخدمات المالية والتحفي عتى العما في مجاا الخدمات المالية
بيئة السو الحاضنة والطتب عتى خدمات التكنولوجيا المالية ومد ،التقبا لهذا الخدمات
والحتوا المبتكرة وحجت السو والنمو والمنافسة ومناخ االعماا والحاجة لتخدمات
التكنتوجية في مجاا ادارة الثروة والتحويا المالي والتيمين .
الدعت واالستثمار في مجاا مسرعات اوعماا والمستثمرون اوفراد وشركات تقتيا
المخاطر ومبادرات التعاون.

با ضافة الى ما سبق ذنا حقيقة قتة من االفراد يثقون بالدفم االلكتروني بالرغت من
االعتماد عتى التسو االلكتروني بشكا كبير وذذا يعود الى ما ييتي: 1
 عدت وعي العملء بالخدمات الجديدة التي تقدمها التكنولوجيا المالية في الشركات الناشئة .
 تفضيا العملء خدمة الدفم عن االستلت وذل بسبب مخاوم تتعتق باومان
 عدت الثقة بالخدمات الجديدة وبالشركات الناشئة التي تتبنى التكنولوجيا المالية واعتبارذا
شركات مخادعة .
المطلب الثاني
التكنولوجيا المالية والمخاطر التي تواجه العمل بها
بالرغت من كا المنافم والفرش التي يحققها العما بالتكنولوجيا المالية في مختتم
المجاالت االقتصادية السيما في المجاا المالي والمصرفي فهذا ال يعني ختوذا من
المخاطر عتى االفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية ومن ذذا المخاطر .2
 -1ت يد من مخاطر االئتمان استنادا الى اجراءات المستهتكين اآلخرين الذين لديهت عادات
تسو مماثتة فقد وجد ين شركة بطاقة ائتمان في الواليات المتحدة تقوت بتصنيم
عملئها بينهت ذوو مخاطر ائتمانية يكبر ونهت يستخدمون بطاقاتهت لدفم ثمن استشارات
وجية والعلج وخدمات اصلح االطارات استنادا الى تجارب الشركة مم مستهتكين
اوخرين وتاريخ سدادذت .
.Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, op.cit, p, 67.
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من خلا التكنولوجيا المالية يتعين عتى واضعي السياسات والتوائح التنظيمية ين
يتكيفوا مم التغيرات الجديدة مم ضمان تكافؤ الفرش يمات الجميم وحماية المستهتكين
فضل عن مخاطرالتحديات التنظيمية فعتى سبيا المثاا يمكن استخدات العملت
المشفرة مثا عمتة ( بيتكوين ) الرقمية في اجراء تحويلت مجهولة المصدرعبر
الحدود ماي يد من مخاطرغسا اومواا وتمويا االرذاب .
الهجمات االلكترونية تشكا خطرا نظاميا فقد يؤدى اتساع نطا الربط من خلا الحتوا
الرقمية الى يادة منافذ دخوا القراصنة االلكترونيين مما ي يد من احتماالت نجاح
الهجمات االلكترونية .
ين انتشار العما بالتكنولوجيا المالية مثا النظت القائمة عتى سلسا مجموعات البيانات
ينطوى عتى فوائد كثيرة ولكن ينشئ مخاطر جديدة في الوقت نفسه ومنها ما يهدد
االستقرار المالي ويفر ذذا بدورا تحديات يما يجه ة التنظيت المالي .
مخاطر تحديد الوضم القانوني لتعمتة االفتراضية يو الرم الرقمي وتحويلت العمتة
االفتراضية التي لها اثار عتى االقتصاد الكتي .
المخاطر التي تتعر لها االنظمة المالية من خلا سوء الفهت وعدت تحديد مخاطر
االبتكارات قد تمكن
االستخدات او التطبيق الخاطئ لتتكنولوجيا المالية فان بع
المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات اجرامية مما يشكا تهديدا
لتسلمة المالية .
العما بالتكنولوجيا االمالية قد تفقد الخصوصية فهي خدمات تعتمد في الغالب عتى جمم
معتومات متعمقة عن المستهتكين وستوكياتهت وبالتالي التختو من المخاطر .

المطلب الثالث
التكنولوجيا المالية....وصناعة المستقبل
تستعد التكنولوجيا المالية لتبرو بشكا يوسم بحتوا  2020ومم وجود اشارات مبكرة عتى
صلبة قطاع المدفوعات وباوخش في دوا الختيج العربي يتوقم ين تدخا الموجة الثانية من
الشركات الناشئة بمجرد ين تثبت التكنولوجيا المالية نفسها في المنطقة ويتوقم ايضا ين ينطتق
 250شركة ناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية بحتوا عات .1 2020
فعن طريق التكنولوجيا المالية يمكن تحسين خدمات المعاملت المالية بشكا متحوظ اذ تصبح
عمتية دفم الفواتير يسرع واكثر امانا وبسهولة وتحا تطبيقات المحفظة االلكترونية عتى الهاتم
المحموا مكان النقود الورقية ليتقبتها صاحب المتجر ويتت تحويا االمواا عن طريق الهاتم
المحموا لتقا التكتفة وت داد السرعة التحويا .
التكنولوجيا المالية تستهدم االقرا وتحويلت راس الماا بما في ذل المدفوعات الدولية
وادارة الثروات وخدمات التيمين اذ وصتت قيمة التحويلت المالية الى الدوا النامية في عات
 2015الى  431.6متيار وقبا التكنولوجيا المالية تحتاج عمتية التحويا الى  6-3ييات عما و
 %7.4من المبتغ المرسا فيما بعد التكنولوجيا المالية  4 -1ييات عما ويحتاج المتتقي الذذاب

.Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends in the Financial
Services Sector, Financial Technology Report, 2017,p,23.
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الى المصرم يو الفرع و %1 – 0.5من المبتغ المرسا وال يحتاج المتتقي الذذاب الى
المصرم ويمكن حصوله عتى االمواا من خلا الهاتم المحموا. 1
وبات ذدم مجموعة البن الدولي المتمثا في تعميت الخدمات المالية بامتل كا شخش بالغ
حساب معاملت مصرفية عتى االقا بحتوا عات  2020يكثر يسرا ففي عالت يصبح  %40من
يستطيعون الحصوا عتى االنترنيت وبات امتل افقر  %20لهاتم محموا
سكان اور
يكثر يسرا من الحصوا عتى المياا النظيفة والصرم الصحي واصبحت احتماالت حدوث
تغيرات ضخمة في يمكانية حصوا مواطني اوسوا الصاعدة والبتدان النامية عتى الخدمات
المالية واستخدامها حقيقية تماما وذات تيثير متموس عتى رفاذيتهت .2
وتجدر االشارة ين التكنولوجيا المالية ستحدث تحوالت كبيرة في الصناعة المالية والمصرفية
عتى نحو غير مسبو فالتج ئة المصرفية والمدفوعات ستستمر في التحوا الى المحموا
والذكاء االصطناعي سيحا محا المحتا البشرى واومن البيومترى سيحا محا كتمات المرور
والشركات

. Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, op.cit, 2017, p.45
2
Financial Technology Report, Financial Technology in the Middle East and North
Africa, op.cit , 2017,p,23.
1
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المبحث الثالث
توفيرالبيئة الحاضنة للتكنولوجيا وامكانية تحقيق التنمية االقتصادية في العراق
يقم عتى عاتق البن المرك ى العراقي مسؤولية تطوير البيئة الحاضنة لتتكنولوجيا المالية لما
لها من دور في التنمية االقتصادية في العرا السيما وين االقتصاد اليوت يشهد تغيرا عميقا اذ
ين اقتصاد العصر الصناعي يتراجم بوتائر متسارعة لصالح عصر االنترنيت وتماما مثتما
يحدث التحوا من العهد ال راعي الى العصر الصناعي تغيرات جوذرية في يساليب تنظيت
وادارة النشاط االقتصادى فان التحوا الى االقتصاد الرقمي كفيا بتغير وتحقيق يحداث جديدة
تؤثر عتى المصالح االقتصادية لتبتدان التي يتعين عتيها ين تستوعبها ويالذت من ذل ين
تستثمرذا.
المطلب األول
االتجاهات العامة وخصائص االستثمار في التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية
الت اا البيئة الحاضنة في المنطقة العربية بيئة مستحدثة مقارنة بما يجرى عالميا اذ بدي تسريم
انشاء التكنولوجيا المالية في عات  2010واصبحت تحظى باذتمات واسم في عالت ريادة
اوعماا وا داد انتشارذا اكثر في الشر اووسط فقد اد عدد الشركات الناشئة في ذذا المجاا
من  46شركة الى  105شركة وذل خلا ثلثة سنوات فقط وانتشرت التكنولوجيا المالية
وتحوا رقت االستثمارفي البتدان العربية من  930متيون دوالرامريكي عات  2010الى 12
متيار دوالر في عات  2017وان الشركات الناشئة التي تعما في ذذا المجاا متواجدة في  12بتد
عربي وذنا اربم بتدان عربية من ضمن ذؤالء االثني عشر يتمي ون بالنجاح في ذذا المجاا
وذت (ا مارات العربية المتحدة ولبنان واالردن ومصر ) ومن بين ذؤالء فين دولة ا مارات
العربية المتحدة ذي اكثرذت نجاحا في ذذا النطا ونها توفر بيئة حاضنة مناسبة لنمو شركات
التكنولوجيا المالية.1
وصنفت يبو ظبي يفضا مرك لتتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وما ساعدا في ذل
الموقم االستراتيجي الممي الواصا بين الشر والغرب الذى يذتها لتصبح المحور الرائد
لتتكنولوجيا المالية في المنطقة فضل عن ذل تطبيق اونظمة والقوانين المتوافقة مم القوانين
التنظيمية العالمية .2

.Financial technology is the future ,www.vapulus.com

1

. world Federation of Financial Technology Centers, Deloitte Report, World
Innovation Summit, London, 2017.

2
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التكنلوجيا المالية في المنطقة العربية
التوزيع الجغرافي لشركاتشكا ()3
التكنتوجيا المالية في المنطقة العربية
التو يم الجغرافي لشركاتSeries1
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1

1

Source; Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and
North Africa, Trends in the Financial Services Sector, Wamda
.Research Center, Befort, 2017, p,8.

يحظى قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية في ظا شركات مبتكرة تقوت عتى ايجاد
حتوا جديدة الى مشاكا قديمة ففي العالت العربي وحدا فان عدد الشركات الناشئة التي تعما في
قطاع الخدمات المالية تضاعم بشكا كبير اذ نما من  46شركة عات  2013الى  105شركة في
نهاية .12015
ويبين الشكا ( )3ان اربم بتدان من يصا  12بتد تستضيم %73من جميم الشركات
الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية في منطقة الشر اووسط وشماا يفريقيا وتمثا ذذا الدوا
اوربعة المراك المحتمتة لتتكنولوجيا المالية في ذذا المنطقة ويعكس التركي عتى ذذا المراك
اوربعة حقيقة ين ذذا المناطق تمتت البيئات الحاضنة اوكثر تقدما لتشركات الناشئة والتي نمت
بشكا كبير بفضا الدعت الحكومي وانخراط القطاع الخاش ومستو ،الثقافة الجيد واالستقرار
السياسي وشكا العالت العربي مقرا لـ  105شركات ناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية في نهاية
 2015والتقسيت يوضحه الشكا االتي .

.How Digital Marketing Affects Financial Services Companies.www.payfort.com

1

14

شكا ()4

افريقيا
المالية
التكنلوجيا
لشركات
الجغرافي
شمال اووسط
في والشر
يفريقيا
في شماا
التكنتوجيا المالية
لشركات
التوزيعالجغرافي
التو يم
والشرق األوسط
شماا افريقيا
%29

دوا مجتس التعاون
%42

المشر العربي
%29

Source; Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North
Africa, Trends in the Financial Services Sector, Wamda Research Center,
.Befort, 2017, p, 14.

وتعد المدفوعات واالقرا من يذت قطاعات استثمارات التكنولوجيا المالية اذ تمثا %84
من الشركات المتخصصة بالمنطقة وقد انطتقت نصم الشركات الناشئة بالمنطقة في ذذا المجاا
بعد عات  2012عتما ين معدا النمو السنوى المركب لنمو الشركات لتمدة ()2010 – 2006
بتغت  %26وارتفعت الى  % 40خلا المدة ( ) 2015-2011في حين تقدر االستثمارات
التي حصتت عتيها الشركات الناشئة في ذذا المجاا بالمنطقة بحوالي  100متيون دوالر وفي
عات  2017شهدت التكنولوجيا المالية يادة في حجت االستثمارات اذ سجا دفق الصفقات يادة
بنسبة  %43بينما اد حجت الصفقات بنسبة .1%100
ووفقا لتتقارير السنوية لعات  2017فقد بتغ معدا النمو السنوى المركب للستثمارات في
قطاع الشركات الناشئة لتتكنولوجيا المالية نحو  %75بين  2014و  2017مما يعكس طفرة
كبيرة في ذذا القطاع السيما وان قيمة االستثمارات بتغ  579متيون دوالر في  284شركة
ناشئة في منطقة الشر اووسط وشماا افريقيا وبذل يمثا  2017عاما قياسيا لتشركات الناشئة
من حيث عدد الصفقات وإجمالي اومواا المستثمرة. 2
ودوافم العما بالتكنولوجيا المالية تتمثا باآلتي :3
 -1تقدت الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية مجموعة كبيرة من
الخدمات الى القطاع الخاش والمؤسسات والشركات من القطاع الحكومي تشما قطاع
المدفوعات وذو القطاع اوكثر نضجا اذ تقدت الشركات الناشئة خدمات دفم الفواتير وحتوا
الدفم عبر االنترنيت واوجه ة المحمولة با ضافة الى المحافظ .
 .1ايمان عطية مساذمة العرب في استثمارات التكنتوجيا مرك القبس االلكتروني المدينة المنورة  2018ش .4
.2مرك البيان استثمار العقوا وتطوير تجمعات اقتصادية ضمن مئوية االمارات  2071االمارات 2018 /5 /13
3
.Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa, Trends
in the Financial Services Sector, op.cit , 2017, p, 14.
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 -2نسبة  %86من البالغين في المنطقة العربية ال يمتكون حسابات مصرفية وانما يعتمدون
عتى النقود في عمتياتهت الشرائية وان الشركات التي تحاوا كسر ذذا الحاج تمت إمكانية
كبيرة في ضمان نموذا .
 -3يشما قطاع االقترا الشركات الناشئة التي تقدت خدمات التمويا الجماعي وتدوير الماا(
يو الجمعية )واالقترا المباشر ومنصات مقارنة القرو وتخصصت الموجة الثانية من
الشركات الناشئة في تقديت خدمات تحويا اومواا عبر العالت وادارة الثروات وحتوا التيمين
والخدمات القائمة عتى ستستة البتوكات الرقمية مثا العملت المشفرة.
االئتمانية التي تقدمها
المشاريم الصغيرة والمتوسطة  %8من القرو
 -4يمثا اقرا
المصارم العربية ولكن من المثير ين اقرا المشاريم الصغيرة والمتوسطة يعد نادرا
جدا في دوا الختيج العربي وذذا يع  ،الى التقارير المالية الضعيفة التي تقدمها ذذا
المشاريم الصغيرة والمتوسطة والمشاريم غير الواضحة واالفتقار الى سجا مرك ى
لتضمانات المصرفية وعدت وجود ذيئات للئتمان وبالتالي تعد منصات االقرا المباشر
في تكنولوجيا المالية مهمة في فتح الطريق لتمويا الشركات الصغيرة.
 -5ادخار الماا يعني تخ ين النقود الورقية في مكان ما في المن ا لشريحة واسعة من اوفراد
الذين اليمتتكون حسابات مصرفية وبالنسبة لتمغتربين واوفراد ذوى الدخا المرتفم فان
استثمار المدخرات يعني االعتماد عتى المتخصصين في ادارة الثروات ولكن عند توافر
الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المالية متاحة
وعتيه يمكن القوا بان تطور التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية يحركه وجود اربم فرش
:
 عدت امتل  %86من اوفراد البالغين حسابا مصرفيا.
 تشكا عمتية إقرا المشاريم الصغيرة والمتوسطة نصم المتوسط العالمي.
 ا دياد حجت التجارة االلكترونية يربعة يضعام عتى مدار خمسة يعوات واذتمات كا عميا
من يصا اثنين بالخدمات الرقمية الجديدة.
 انخفا والء العملء ليس يمرا سيئا بالنسبة لتمصارم ون العوائق الثلثة التي تواجهها
الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية ذي البرو وثقافة العميا والثقة لذل تسعى
كا تسعة شركات ناشئة من يصا عشرة الى التعاون مم المؤسسات الكبر ،السيما وين
المصارم في وضم يسمح لها المشاركة في البيئة الحاضنة النامية لتتكنولوجيا المالية .
المطلب الثاني
آفاق توسيع التكنولوجيا المالية في العراق وإمكانيات تحقيق التنمية
يمات العرا تحدى تطوير البيئة الحاضنة لتتكنولوجيا المالية من اجا االنتفاع من التقنية
الحديثة فيما يتعتق بالخدمات المالية والمصرفية والتي لها تيثير عتى النمو والتنمية االقتصادية .
أوالً :أهمية تخصص التكنولوجيا المالية في العراق
يصبح تخصش التكنولوجيا المالية يكثر التخصصات المستقبتيةالتي تتطور نظرا لتتوسم
الهائا في ذذا التكنولوجيا فمن خلا ضغطة ر واحدة يمكن مراستة يى شخش في يى مكان
في العالت بكا سهولة وذذا ما يدعو الى تطوير اساليب الدفم عبر المصارم فبنفس سهولة
المراستة مم شخش يخر يمكن التجارة من دولة الى اخر ،من خلا دفم اومواا بضغطة ر
واحدة وقد تساعد تت التكنولوجيا المالية بدرجة كبيرة في خدمات مالية سريعة ورخيصة ومتيئة
بالشفافية والتي يمكن استخدامها من يى مكان وتساعد طبقة كبيرة في الكثير من المجاالت
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وتعتمد تت التكنولوجيا عتى الذكاء االصطناعي وتساعد في تقتيا الضغط عتى المصارم من
خلا القدرة عتى الشراء باستخدات الهاتم الذكي. 1
توفر التكنولوجيا المالية فرصة لتنظات المصرفي في العرا من خلا ما توفرا من ينظمة
وبرامج الكترونية متطورة تساعد المصارم في تنمية وتطوير يدائها وت يد من كفاءتها في
الخدمات والتعاملت وما يساعد في ذل الكا يمت ذاتفا والكا يعتمد عتيه في كا شيء ومن
المتوقم ين يصا عدد الذين يمتتكون الهواتم بحتوا  2020الى  5.4متيار شخش حوا العالت
والعالت العربي ال يغرد خارج السرب فان نسبة مستخدمي الهواتم الذكية في منطقة الشر
اووسط  %95من اجمالي السكان  %57من ذؤالء يمتكون ذواتم ذكية و %36منهت يمتكون
ذواتم محمولة ذكية وفي العرا يقدر عدد مستخدمي الهواتم الذكية بيكثر من.2 7.709.000
فيما عدد الخطوط الهاتم النقاا في العرا بتغت  33.5متيون خط وعدد خطوط خدمة
االنترنيت لتهاتم النقاا لتشركات العامتة في العرا بتغت  5.7متيون خط. 3
وتسهت التكنولوجيا المالية حاليا في تحويا مشهد الخدمات المالية لتقديت خدمات ذات صتة
باالعماا المصرفية والى العملء في المجاالت الرئيسة لعما الجها المصرفي بما فيها
مدفوعات التج ئة والجمتة وعلقات العملء وتقديت االئتمان وتعبئة ريس الماا با ضافة الى
البنى التحتية لألسوا المالية وادارة الثروات والتيمين  .كما توفر التكنولوجيا المالية فرصا
ذائتة لتعرا كانخفا التكاليم التي يتحمتها العملء والدفم الفورى وتوفير م يد من الخيارات
وتيسير الخدمات ومن شين التكنولوجيا المالية تيسير فرش الحصوا عتى التمويا لألفراد
واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يفتقرون لتخدمات الكافية ومن ثت تحقيق نمو
يعتى وتنمية اقتصادية افضا لجميم شرائح المجتمم ويوسم خيارات الحكومة في استخدات
المنصات الرقمية لرفم كفاءة العمتيات الحكومية في تحصيا االيرادات والدفم وبإمكان
المصارم االعتماد عتى الوسائا التكنتوجية في رفم الكفاءة وتقوية ادارة المخاطر وتع ي
االمتثاا لتنظت والقواعد .
ثانياً : :تطوير البيئة الحاضنة والتحديات الرئيسة التي ينبغي التغلب عليها
ال اش ين سنوات الحصار عتى القطاع المصرفي العراقي وما تعر له البتد حتت العيش
في ع لة عن التطورات التي شهدتها البيئة االقتصادية االمر الذى اثر عتى استوب وامكانات
عما ذذا القطاع بشكا كبير فعتى الرغت من يذمية مواكبة التطورات التقنية في العما
المصرفي اال اننا ال نستطيم ين نع و الوضم المصرفي الراذن الى نقش تكنتوجي فقط حيث ال
يمكن ين تؤدى التكنولوجيا يى دور في ظا االوضاع التي مر بها االقتصاد العراقي خلا
سنوات الحصار ومن جانب آخر فان بيئة اقتصادية مستقرة ال يمكن ين تنمو من دون قطاع
مصرفي متطور تكنولوجيا يعما وفق قوانين واضحة وشفافة .
وفي ظا التغيرات السياسية واالقتصادية التي شهدذا العرا بعد عات  2003اتخذت الستطات
النقدية عدة اجراءات جادة الهدم منها تع ي ودعت القطاع المصرفي في العرا من اجا
مواكبة التطورات الجارية في العالت وذذا ينصرم ايضا في مجاا تحرير وتطوير القطاع
.1د .عبد القادر ورسمه غالي التكنتوجيا المالية والجريمة االلكترونية مرك عمان ستطة عمان .2018 /5/15
 .2نسرين ع الدين ما حجت اعتماد العرب عتى الهواتم الذكية .www.sayidy.net
 .3و ارة الخطيط الجها المرك ى لاحصاء المجموعة االحصائية  2016ش . 50
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المالي باتجاا الم يد من التيبرالية وتفعيا قو ،السو في توجيه المتغيرات االقتصادية من اجا
تحقيق الم يد من المرونة في عما المصارم فضل عن الم ايا والمنافم والمكاسب التي سوم
تتحقق من خلا استخدات االساليب الحديثة في العما المصرفي السيما تقنية التكنولوجيا المالية
التي توفر الوقت والسرعة وقتة التكاليم في الخدمات المالية وتحويلت الماا واالستثمار.
وفيما يلي أهم التحديات التي ينبغي التغلب عليها في العراق :1
 -1يتطتب ينشاء شركة لتتكنولوجيا المالية استثمارا تيسيسيا ضخما قد يصا قيمته الى ثلثة
مليين دوالر قبا ين تبدي بتقديت خدماتها مم صعوبة الحصوا عتى رخصة العما في ظا
يادة التعقيد والتيسير في انشاء ذذا النوع من الشركات وبالتالي سيتطتب الحصوا عتى
رخصة العما مبالغ عالية من االستثمار قبا مرحتة تقديت الخدمات وذل يدعو الى بحث
الشركات الناشئة عن تعاون وشراكة المصارم في مرحتة مبكرة .
 -2الخوم من االبتكارات الجديد في مجاا الخدمات المالية بسبب عدت المعرفة الكافية
لعملء المصارم في العرا بماذية عما شركات التكنولوجيا المالية وعدت فهت الخدمات
المتاحة والخوم من المحتالين الذى ي يد التمس بالمصارم الحكومية مم المخاوم
المتعتقة باومان التي قد تكون سبب رئيس لتفضيا العملء الدفم عن االستلت .
 -3القوانين االضافية المفروضة عتى التكنولوجيا المالية وبالتالي يى منح لتراخيش عما
وى شركة ناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية بمجرد تقديت خدماتها فمن المتوقم ينها
ستعما في نطا ضيق .
 -4وجود تحديات جوذرية في العرا من ابر ذا تقبا فكرة االستثمار فضل عن التوائح
والتشريعات التي تضعها الجهات الحكومية والمؤسسات المشرفة عتى القطاع المالي
والمشاكا المتعتقة باستقطاب وتوظيم الكفاءات والمواذب المتمي ة في مجاا التكنولوجيا
المالية فضل عن التحديات الخاصة بالتمويا .
 -5ريس الماا البشرى والتوظيم واالحتفاظ بالكفاءات التي قد تجد لها عما وفرش مناسبة
في الكثير من البتدان العربية واالجنبية فدائما ما يذكر رجاا االعماا صعوبة العثور عتى
يصحاب المهارات في القطاع المالي وايضا يفضا المبرمجين لذل اصبح التوظيم من
التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية .
 -6تحدى الشموا المالي والكثافة المصرفية واستخدات التقنية الحديثة سواء في القطاع
المصرفي يو المالي السيما وان  %11من البالغين ذو من يمت حسابا مصرفيا و % 89
من البالغين ال يمتكون حسابا مصرفيا وانما يتعامتون بالنقد في تسوية معاملتهت التجارية
وابراء الذمت كما وان يادة العمتة في التداوا  %59.5عات  2016مؤشر واضح عن
تفضيا اوفراد تسوية معاملتهت التجارية نقدا فضل عن انتشار ظاذرة االكتنا .
 -7ين االنتشار المصرفي والكثافة مستمران بالمحافظة عتى مستوييهما المنخفضين في
العرا اذ ان حجت االنتشار المصرفي في العرا لت يتغير كثيرا في السنوات الماضية فقد
بتغ  2.80عات  2010واصبح  2.81عات  2016يى ما يقرب من  3فروع لكا 100
 1انظر في ذل
 البن المرك ى العراقي التقرير السنوى للستقرار المالي .2016Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa,
Trends in the Financial Services Sector, op.cit , p, 14-34.
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الم نسمة واستنادا الى ذذا المؤشر فان الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية تكون
اكثر انتشارا عندما ت داد ذذا النسبة وعند مقارنة العرا مم تونس ولبنان التذان يحتلن
النسبة االعتى عربيا بقيمة (  24.1و  ) 24عتى التوالي .
 -8ان نسبة االنتشار المصرفي لماكنات السحب اآللي  ATMمنخفضة في العرا مقارنة
بالدوا العربية لذل فان االنتشار المصرفي عتى اساس عدد يجه ة الصرام اآللي
وبطاقات كي كارت لكا  100الم نسمة من البالغين في العرا سجا نسب منخفضة جدا
لت تتجاو اربعة ماكنات لتصرام اآللي لكا  100الم نسمة من البالغين خلا المدة
( )2016 – 2011في حين بتغت ذذا النسبة ( )76و ( )68و ( )56في كا من السعودية
وقطر والكويت عتى التوالي .
 -9ان االنتشار المصرفي الى مساحة العرا منخف ويؤثر ستبا عتى الشموا المالي في
العرا اذ لت يتجاو ( )3فروع لكا الم كت 2اثناء المدة  2016 – 2010وعند المقارنة
مم بتدان اخر ،نجد ين حجت الفجوة كبير ففي سنغاورا عتى سبيا المثاا بتغت تت النسبة
( ) 636فرع لكا الم كت  2كذل الحاا فيما يخش انتشار يجه ة الصرام اآللي في
العرا اذ لت تتعد ( )2جها لكا يلم كت 2اثناء المدة (  )2016-2011وذذا يبين صعوبة
وصوا اوفراد الى الخدمات المصرفية مما ينعكس ستبا عتى مستو ،الشموا المالي في
العرا (انظر جدوا (.))1
جدوا ()1
مؤشرات مصرفية وديمغرافية

-10
السنوات

عدد
فروع
المصارف

عدد البالغين
( الف نسمة
15سنة
(
فأكثر ) ()1

عدد ATM
()2

عدد نقاط
الدفع ( كي
كارت )
()3

نسبة ( ()1/2

عدد ATM
لكل ()1000
2
كم

عدد الفروع لكل
2
( )1000كم

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

912
929
990
1042
1204
1213
1068

19829
19929
20569
21227
21926
22082
22654

457
467
467
467
337
580
660

----50000
50000
30000
30000
30000
30000

-----2.3
2.2
3.1
1.5
2.6
2.9

0
1.07
1.07
1.48
0.77
1.33
1.52

2.09
2.14
2.28
2.39
2.77
2.79
2.45

-11
المصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا عتى :
-12

 -البن المرك ى العراقي التقرير السنوى للستقرار المالي . 2016صفحات متعددة

 -10تحدى االستقرار المالي في العرا ون التكنولوجيا المالية لها انعكاسات عتى االستقرار
المالي وينطبق ذل عتى االئتمان والسيولة ومخاطر الترك والتشغيا فضل عن المخاطر
النظامية الكتية والمخاطر االخر ،عتى االستقرار المالي مثا مسايرة اتجاذات الدورة
19

االقتصادية وصيرفة الظا والن اذة المالية وبالرغت ين ذذا المخاطر ليست جديدة لكنها يمكن
ان ت داد مم سرعة نمو التكنولوجيا المالية .
 -11تحتاج تقنية التكنولوجيا المالية الى شبكة المعتومات الدولية بالسرعة المطتوبة نجا
المعاملت المصرفية والتجارية .واظهرت دراسة شمتت يحد عشر بتدا عربيا تغيرات في
ستو من حيث التعاطي مم االنترنيت كما افادت االرقات ين ما يقارب  40متيون عربي
يستخدت االنترنيت وان استخدامه االعتى في الختيج العربي حيث حصتت قطر عتى نسبة
 %100والعرا نسبة بقيمة  %35وكما يوضح في الشكا ()6

شكا ()6
تغتغا االنترنيت  %من السكان
Series1

90

100
68 78

95
80

80 78

70
50

70

57 67

55

40

35
15

24

60 65

25 20

50 47

30
10

يو بكستان
تركمانستان
كا اخستان
اربيجان
طاجيكستان
جورجيا
ارمينيا
الصوماا
السودان
باكستان
تونس
المغرب
موريتانيا
لبنان
االردن
مصر
جيبوتي
العرا
ايران
الج ائر
االمارات
السعودية
قطر
عمان
الكويت
البحرين

Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North
Africa, Trends in the Financial Services Sector, Wamda Research
Center, Befort, 2017, p, 14.

ثالثا :دور البنك المركزي في تطوير البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية
بدي البن المرك ى العراقي خطواته اوولى نحو التحوا الى التعاملت المالية االلكترونية
مثتما يحصا في دوا العالت بعد تفعيا نظامي المقست الوطني وتبادا المعتومات االئتمانية في
ظا التحديات التي تواجه تنفيذ التعاملت المالية االلكترونية اذ ين نسبة العراقيين الذين يمتكون
حسابات مصرفية  %11فقط واومواا المكتن ة في المنا ا تبتغ  37تريتيون دينار. 1
.1انظرفي ذل
الشموا المالي ودورا في تحقيق التطورالمصرفي وتنمية االقتصاد العراقي البن المرك ى العراقي  2017ش -7.10
البن المرك ى العراقي التقريرالسنوى للستقرارالمالي  2016ش20

ومن يذت التحديات التي يعما البن المرك ى عتى التخفيم من ورطئتها تحدى الشموا
المالي فقد وضم ضمن استراتيجيته لألعوات  2020 -2016توجهات كثيرة من بينها توسيم
وتطوير نسبة الشموا المالي في العرا البالغة  %11كما ذكرنا سابقا وذي نسبة متواضعة
قياسا بالنسب التي حققتها الكثير من البتدان االجنبية والعربية ويعود تدني ذذا النسبة الى
نسبة الكثافة المصرفية لتبتغ قرابة فرع مصرم واحد لكا ( )35500نسمة عات
انخفا
 2016بعد ين كانت عات  2003قرابة مصرم واحد لكا  75000نسمة بسبب تختم اآلليات
والتقنيات في القطاع المصرفي عتما ين النسبة العالمية فرع واحد لخدمة كا عشرة اآلم نسمة
فضل عن انخفا االنتشار المصرفي لماكنات الصرام اآللي .
وقد سعي البن المرك ى مجارات التطور التقني الحاصا في العالت وضمن االمكانيات
المتوافرة في ختق بيئة مناسبة لتتكنولوجيا المالية في العرا نحو التحوا من النقد الى الدفم
االلكتروني بكافةيدواته والسرعة في انجا المعاملت وخطوات البن المرك ى واضحة فيما
يتعتق بالعمتيات االلكترونية المصرفية والتي يمكن توضيحها من خلا ما ياتي:1
-1

-2

-3

-4

-5

دعت القطاع الخاش في فكرة تطوير وسائا الدفم وتسهيا عمتيات الصفقات وابراء
الذمت باستخدات يدوات الدفم االلكتروني من خلا انشاء الشركة العالمية ( كي كارد )
والتي ساذت فيها مصرفي الرافدين والرشيد بنسبة  %30من ريسمالها .
ولتسهيا عمتيات الدفم بشكا عات قات البن المرك ى العراقي بتطوير نظات المدفوعات
لديه المؤسس منذ عات  2006من خلا استحداث برامج لتمدفوعات تساعد في تطوير
وسائا ويدوات الدفم كما عما عتى منح اجا ات لشركات اصدار البطاقات االلكترونية
ويخر ،مختصة بعمتيات التحصيا ومثتها لمعالجة البيانات والسماح لتمصارم بنشر
يجه ة الصرام اآللي ومنح اجا ات لشركات الدفم باستخدات يجه ة الهاتم المحموا
وفق احدث اونظمة ا لكترونية المستخدمة عالميا.
سمح البن المرك ى لشركات الدفم االلكترونية لتقيات بمهمات الدفم والتحصيا
والتسوية ونظرا لتشعب ذذا المهات فقد ينشي البن المرك ى العراقي ( مجتس
لتمدفوعات لتقيات بمهمة وضم الخطط والبرامج وتطوير وسائا الدفم لخدمة المتطتبات
الحالية والمستقبتية لخدمة المجتمم العراقي بشكا عات .
من المتوقم ين يساذت مشروع توطين الرواتب في يادة الشموا المالي بنسبة %20
عات  2020مم يادة نسبة االقرا المصرفي و يادة الوعي المصرفي لد ،شرائح
اجتماعية كبيرة من خلا استخدات يدوات الدفم االلكتروني الحديثة .
ذنا علقة ارتباط بين نسبة الشموا المالي ويدوات ووسائا الدفم لذا قامت دائرة
المدفوعات في البن المرك ى العراقي باتخاذ اجراءات تفعيا الرقت الحسابي الدولي

See at that
- World Bank, International Reconstruction and Development Group, Annual
Report 201, p,56- 59.
- Jonas Vail et al., Financial Technology in the Middle East and North Africa,
Trends in the Financial Services Sector, op.cit, p, 14-34.
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الموحد  IBANوالبدء بالعما لتقييت وجاذ ية نظات المدفوعات العراقي بما يتلءت مم
المعايير الدولية  PFMISلتبن الدولي بينظمة الدفم والتسويات في العرا ضمن
االتفاقية مم البن الدولي والتي تعنى بينظمة الدفم االلكترونية في العرا .
رابعا :التكنولوجيا المالية والدور المرتقب في التنمية االقتصادية في العراق
تحقق التكنولوجيا المالية منافم وفرش وتحدث تحوال في تقديت الخدمات المصرفية تساذت في
الناتج المحتي االجمالي وبحسب الدراسات بحدود  %0.8في االقتصاديات النامية.1
 -1تقود التغيرات في االبتكارات السريعة في مجاا التكنولوجيا المالية والسيما انتشار استخدات
الهواتم المحمولة الى الحصوا عتى الخدمات المالية وتحقيق الشموا المالي وتوضح
الجمعية الدولية لشبكات الهاتم المحموا ين صناعة خدمات النقود عبر الهاتم المحموا
تدير متيار دوالر يوميا عبر  276عمتية تو يم لتنقود عبر الهاتم المحموا في  ،90بتدا
وقد جتبت الهواتم المحمولة ومراك الخدمات االخر ،الخدمات االخر ،الخدمات المالية
الى الناس بدال من اضطرارذت الى االنتقاا لمسافات طويتة لتذذاب الى المصارم .
 -2يادة الشموا المالي باعتبارا تحديا كبيرا من اجا التنمية االقتصادية في العرا ويعد
موضم نقاشات حادة بين صانعي السياسات والعامتين في مجاا التنمية والقطاع الخاش وقد
تت دمج اساس الشموا المالي في اذدام التنمية المستدامة .
 -3تحدث شركات التكنولوجيا المالية تغييرات سريعة في القطاع المالي العراقي مما يجعا
توسيم نطا الحصوا عتى الخدمات المالية ايسر من ذى قبا عتى سبيا المثاا تعما
المنصات الفائقة عتى سرعة توسيم نطا الحصوا عتى الخدمات المالية من خلا اسوا
اونترنيت يو وسائا التواصا االجتماعي .
 -4بغية يادة استخدات الحسابات المصرفية يمكن لتعرا تحويا المدفوعات النقدية الى
مدفوعات رقمية يى التحويلت واوجور الحكومية ويمكنه البدء باالستثمار في البنية التحتية
اوساسية مثا بطاقات الهوية الرقمية والتاريخ االئتماني عتى االنترنيت فاذا تمكن
اوشخاش من اثبات ذويتهت وتقديت سجا ائتماني فمن اورجح ين تسمح لهت المؤسسات
المالية بفتح حساب .
 -5عندما تودع الحكومة مدفوعات الرعاية االجتماعية يو غيرذا من االعانات مباشرة في
الحسابات المصرفية الرقمية لتنساء وذوى االحتجاجات الخاصة والمعاقين يكون اوثر رائعا
السيما عتى النساء فهن بذل يكتسبن ستطة اتخاذ القرار في بيوتهن ومم توفير الم يد من
اودوات المالية لهن فينهن يستثمرن في رخاء عائلتهن ويساعدن عتى تحقيق نمو اقتصادى
واسم النطا .
 -6تتيح التكنولوجيا المالية اطارا لمساندة يذدام التنمية المستدامة السيما في البتدان المنخفضة
الدخا التي تقا فيها إمكانية الحصوا عتى الخدمات المالية وتحتاج البتدان وصوا يعمق
الى االسوا المالية وتقدت التكنولوجيا المالية حتوا من شينها تع ي الخدمات المالية
وتخفيم المخاطر وتحقيق نمو اقتصادى مستقر شاما لتجميم .

. World Bank, International Reconstruction and Development Group, op.cit, p,46.
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يادة تعميت
 -7االستعداد لحصاد المنافم الممكنة واسعة النطا المتيتية منها ويشما ذل
الخدمات المالية والشموا المالي وتعميق اوسوا المالية وتحسين ينظمة المدفوعات
والتحويلت عبر الحدود .
 -8اعتماد التكنولوجيا المالية يهدم الى تطوير اوسوا المالية في العرا من خلا التغتب
عتى التحديات المتعتقة بالوصوا الى قطاعات السو ومعتومات العملء والسلمة التجارية
ومن خلا تحسين البنية التحية ويشكا االقتصاد الرقمي اآلخذ في التطور واالشرام الفعاا
معا يذمية بالغة في التغتب عتى المعوقات التي طالت حالت دون تحقيق الشموا المالي عبر
نطا واسم من الخدمات المالية وكذل تمكين العرا من االستفادة من المسارات الجديدة
الواعدة الخاصة بالتنمية االقتصادية والمالية بهدم تدعيت النمو والتخفيم من حدة الفقر .
 -9ومن المتوقم ين يعما تبادا المعتومات بين المؤسسات المصرفية والمالية وشركات الماا
واالستثمار عتى تدعيت وتحسين الرصد والمتابعة ومن شين تحقيق ذذا اوذدام إبرا
يذمية الرصد المستمر من خلا الحفاظ عتى الحوار المتواصا مم المعنيين بهذا الصناعة
والمبتكرين والعامتين فيها لتحديد الفرش الناشئة والمخاطر اآلخذة في الظهور وتسهيا
صياغة االستجابات عتى صعيد السياسات في القت المناسب.
 -10ضمان استقرار االنظمة النقدية والمالية المحتية من خلا النظر بعين االعتبار في
تداعيات ابتكارات التكنولوجيا المالية عتى خدمات البن المرك ى العراقي وذيكا السو
وحماية االستقرار المالي في ظا توسيم نطا شبكات اومان وضمان تعميت السياسات
النقدية الفعالة ومن ناحية اخر ،بمقدور التكنولوجيا المالية مساعدة البن المرك ى العراقي
في تحسين خدمات المالية ويشما ذل اصدار عمتة رقمية وتوسيم نطا تعميت خدمات
المدفوعات وتحسين مرونتها .
 -11تساعد العرا عتى التعاون الدولي وتبادا المعتومات عبر المجتمم التنظيمي العالمي
لتبادا المعارم والخبرات وافضا الممارسات لمساندة اطار تنظيمي فعاا ونظرا ون
التقنيات الجديدة تعما بشكا مت ايد عبر الحدود فان التعاون الدولي في غاية اوذمية
لضمان استجابات فعالة عتى صعيد السياسات لتع ي الفرش والحد من المخاطر التي
يمكن تنشي عن االختلم في اوطر التنظيمية ومن شين تبادا الخبرات ويفضا الممارسات
مم القطاع الخاش ومم الجمهور عتى نطا واسم ين يساعد في تحفي النقاش حوا
االستجابة التنظيمية اوكثر فاعتية مم مراعاة ظروم البتد المعني .

االستنتاجات والتوصيات
اوال  -:االستنتاجات
 -1بالرغت من كا ا غراءات التي تقدمها تقنية التكنولوجيا المالية الت اا النقود تمثا نحو
 %85من المعاملت االستهلكية في العالت لذل فان التوسم في استخدات التقنية وا الة
المخاطر المرتبطة بتت االستخدامات سيع مسيلة الشموا المالي .
 -2التكنولوجيا المالية ال تعيد تيسيس المصارم فهذا االخيرة تصبح مؤسسات يكثر
ديمقراطية من خلا التكنولوجيا وبالتالي ما يجعا التكنولوجيا المالية جذابة ذو التيثير
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االيجابي غير المباشر في البتدان النامية عتى اوفراد وقدرتها في الحفاظ عتى سلمة
الماا وانفا الدخا عند الحاجة والحصوا عتى افضا العرو .
تقدت التكنولوجيا المالية فرصة تاريخية لتمنطقة العربية من خلا االنتفاع من التقنية
التكنتوجية المصرفية اذ ان التكنولوجيا المالية ليست خطرا عتى المصارم التجارية فقد
تكون عونا لها في تقديت الخدمات المصرفية بشكا مغاير فالمشكتة اليوت في العثور عتى
المهارات وليس في االستثمار وبالتالي فهي ال تشكا تهديدا وانما التغيرات السريعة في
عالت الماا واالستثمار تتطتب االنتفاع من الجهود البشرية فيما يتعتق باالبتكارات
والخدمات المصرفية التي تعتمد عتى مقتنيات االفراد من الهاتم المحموا وغيرذا من
االجه ة بالتالي البد من تقديت اطار عما جديد للستفادة واالنتفاع من اونواع الجديدة
من م ودى الخدمات المالية وذذا االمر يتتصق بالمؤسسات المالية والمصرفية التي
عتيها مراجعة كا القوانين وتوفير المشورة عن كيفية تطبيق خدمات التكنولوجيا المالية.
عدد الشركات الناشئة ذو مؤشر واحد من بين المؤشرات التي يجب ين نضعها في
االعتبار لكن مؤشر يادة الشركات الناشئة ذات النمو المرتفم ذو يمر يكثر واقعية
ويذمية كونه يساذت في توفير معظت فرش العما واالستثمارات المربحة والناجحة
واالسوا التي توفر البيئة الحاضنة والملئمة لعما التكنولوجيا المالية .
حتى مم وجود  250شركة ناشئة ستبقى منطقة الشر االوسط وشماا افريقيا والمنطقة
العربية متيخرة في مجاا التكنولوجيا المالية عن باقي المناطق مقارنة بسويسرا وحدذا
 200شركة ناشئة وبالرغت من ذل يمكن عدا نجاح لهذا المنطقة السيما وانها في عات
 2010لت تكن تضت يكثر من  20شركة ناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية .
نمو التجارة االلكترونية يربم يضعام و يادة العملء غير المتعامتين مم المصارم
الذين يستخدمون الهاتم النقاا من  %27الى  %61وذت بحاجة الى الخدمات المصرفية
مم يادة الثقة والقبوا الثقافي واومان والشفافية ونشر الثقافة المالية االلكترونية كتها
معطيات ت يد من دور التكنولوجيا المالية في المجتمم والتنمية االقتصادية .
نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والعرا خصوصا سيعما عتى تهيئة البيئة
الحاضنة لتشركات الناشئة وي يد من اثرذا االيجابي غير المباشر عتى مجموعة
القطاعات في ظا التقتيا من التكاليم والسرعة في اتمات الصفقات واالعماا التجارية
والمصرفية والتحويلت مما سيجعتها ضروريا لتنمو والتنمية االقتصادية في المستقبا .
يبدو ما نحتاجه من التكنولوجيا المالية يختتم عما يحتاجه البتدان المتقدمة ونها ترتبط
بتطور البتدان وبالتالي نريد ين تسهت التكنولوجيا المالية حاليا في تحويا مشهد الخدمات
المالية لتقديت خدمات ذات صتة باالعماا المصرفية والى العملء في المجاالت الرئيسة
لعما الجها المصرفي بما فيها مدفوعات التج ئة والجمتة وعلقات العملء وتقديت
االئتمان وتعبئة ريس الماا فضل عن توفير البيئة الملئمة لألسوا المالية وادارة
الثروات والتيمين .

ثانيا  -:التوصيات
 -1يعداد خطة عما لتتكنولوجيا المالية في العرا للنتفاع من فوائد العما بهذا التقنية
لتنهو بالواقم التنموى في البلد من خلا تطبيق قوانين ملئت مما سيعما عتى جذب
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العشرات من الشركات الناشئة في مجاا التكنولوجيا المالية ويصبح السو العراقي بيئة
جاذبة لتكون مقرات لهذا الشركات للنتفاع من القوانين اوكثر دعما في المستقبا .
اختيار المنهجية الفعالة لتتقتيا من معدالت الفشا ومعرفة المؤثرات االيجابية غير المباشرة
لتتكنولوجيا المالية التي تنعكس عتى االقتصاد العراقي الذى يحتاج الى المعرفة المتنوعة
لتتقنيات الحديثة في مجاا الماا واالستثمار في ظا رؤية البن المرك ى العراقي لتطبيق
ينظمة الدفم االلكتروني عتى صعيد البلد وتشجيم خطط التمويا غير التقتيدية لتمشاريم
الصغيرة والمتوسطة .
عتى و ارة التجارة والبن المرك ى العراقي وكا مؤسسة لها علقة بالتجارة واالقتصاد
والتحويلت المالية والمصرفية التثقيم لصالح العما بالتكنولوجيا المالية ونها صناعة
المستقبا ومن يريد ين يكون حاضرا في ذذا المستقبا فعتيه عج مقدا من خلا نشر ثقافة
التقنية المالية والمصرفية ا لكترونية .
يمكن لتبن المرك ى العراقي بقدراته المالية وكفاءتيه عتيى مسياعدة رواد االعمياا وبالتيالي
يتعيييب دور اكبييير فيييي التثقييييم لتتكنولوجييييا الماليييية مييين اجيييا تسيييريم عمتيييية االنتفييياع مييين
ذذذالتكنولوجيا ليكون لها اثرا فيي التنميية االقتصيادية  .السييما وين البني المركي ى يمتتي
مي ة الثقة وقبوا الجمهور ولكن الشركات الناشئة لتتكنولوجيا المالية تقدت الحتوا لكن بدون
دعت البن المرك ى العراقي قد تلقي صعوبة في المقبولية من الجمهور.
ينبغي تقديت خطة عما وطنية لتتكنولوجيا المالية يمكن لذل ين يشتما عتى يذدام محددة
منها حواف عامة لتمستثمرين وتقديت منح لتشركات الناشئة والتي تقدت القرو لمشاريم
الصغيرة والمتوسطة وتحديث االطر القانونية لتهيئة مجاا قانوني داعت مم م يد من
الوضوح القانوني واليقين فيما يتعتق بالجوانب الرئيسة ونشطة التكنولوجيا المالية وتساند
اوطر القانونية الستيمة الثقة والموثوقية في المنتجات والخدمات المالية في ظا اعداد اطار
قانوني داعت من خلا وجود قواعد قانونية واضحة ويمكن التنبؤ بها تتوافق مم التغيرات
التكنتوجية ومصممة خصيصا بما يناسب الظروم الوطنية السيما في مجاا العقود ومتكية
البيانات واالعسار وف المنا عات والمدفوعات .
مشهد المخاطر الجديدة المتعتقة بالتكنولوجيا المالية يتطتب يساليب جديدة في التفكير في
التوائح التنظيمية والرقابة المالية ويصد ذذا بشكا خاش عتى المخاطر التي يتعر لها
الفضاء االلكتروني يذ يتعين عتى المصارم والجهات التنظيمية ين تتختى عن عمتيات
الرقابة التقتيدية اذ يشكا الجمم بين الوظائم الرقابية والتكنولوجيا عامل رئيسيا ل يادة
القدرة عتى رصد تدفق اومواا غير المشروعة واالحتياا والسرقة .
تمكين التقنيات الجديدة من تع ي تقديت الخدمات المالية من خلا تسهيا وتيسير البنى
التحتية االساسية وتع ي سبا الوصوا اليها عتى نحو مفتوح وميسور التكتفة وضمان
وجود بيئة تدعت السياسات وتتضمن البنى التحتية اوساسية وسائا االتصاالت الستكية
واللستكية والبنى التحتية الرقمية والمالية وخدمات االنترنيت ذات النطا العري
وخدمات البيانات المحمولة ومستودعات البيانات وخدمات الدفم والتسوية وينبغي ين تعما
ذذا البنى التحتية عتى التمكين من جمم البيانات ومعالجتها ونقتها عتى نحو يتست بالكفاءة
وذي يمور ذات يذمية مرك ية في تقدت التكنولوجيا المالية .

25

 -8تطوير البيئة الحاضنة والبنية التحية القوية لتخدمات المالية والبيانات لتدعيت منافم
التكنولوجيا المالية وتحقيق استدامتها بحيث تتست بالقدرة والمرونة عتى مجابهة يى اعطاا
يو تشويش يوذجمات ا لكترونية كما عتى الحكومة بين تكون سباقة في توفير التمويا
الل ت من خلا القرو الطويتة االجا وفوائد مناسبة لتشركات الناشئة في مجاا الخدمات
المالية االلكترونية علوة عتى تقديت المساعدة لرواد اوعماا في تطوير البيئة الحاضنة
للبتكارات المالية الحديثة وختق البيئة المحف ة بالتشريعات والقوانين وذذا بيد الحكومة
وليس القطاع الخاش .الذى يكون حذرا ومتخوم من يى شيء جديد ومبتكر في في سو
الخدمات المالية لذل من الطبيعي ين يكون ذنا تسهيلت وتمويلت من الحكومة ما يشجم
المستثمرين الدخوا بقوة في تت المجاالت .
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تقييم الدور التنموي للسياسة النقدية في العراق
باستعمال تحليل مربع كالدور

أ.د .وفاء جعفر أمين
م.د .أحمد عبد الزهرة حمدان

المستخلص :

بالعقود القليلة الماضية بدأت البنوك المركزية في البلدان النامية والناشئة بالتركيز على تعزيز التنمية االقتصادية
والتحول الهيكلي  ،بمعنى النظر الى ما هو ابعد من السياسات االقتصادية الكلية التي تبحث عن االستقرار  ،وتشمل
السياسات التنموية للبنك المركزي صياغة سياسات موجهة نحو تنمية القطاع المالي  ،وتعزيز الشمول المالي  ،والعمل
على موائمة النظام المالي مع التنمية المستدامة .
ويمثل هذا تحوالً من التقليدية ا لتي سيطرت على البنوك المركزية منذ الثمانينيات والتي تم الترويج لها في البلدان
النامية من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقدي الدولي وغيرها  ،ان المنهج التقليدي للسياسات البنك المركزي
تنص على ان البنوك المركزية تركز بالمقام االول على استقرار االسعار  ،لكن االزمات المالية العالمية قوضت هذا
النهج وأصبح من الضروري ان تتحمل البنوك المركزية مسؤولية الحفاظ على االستقرار المالي والتركيز على توجيه
النشاط االئتماني ليصب في النهاية على تعزيز التنمية االقتصادية  .وعليه سيتناول البحث طرح المفاهيم النظرية المتعلقة
بالدور التنموي  ،واخذ عينات لتجارب بنوك مركزية دولية  ،وصوالً لتقييم الدور التنموي للبنك المركزي العراقي .
الكلمات الرئيسية :السياسة النقدية  ،الدور التنموي للبنك المركزي  ،مربع نيكوالس كالدور السحري

Abstract
In many developing and emerging economies, central banks have begun over the past
decade to place renewed emphasis on the promotion of economic development and
structural transformation, looking beyond narrow mandates for macroeconomic stability.
Developmental central bank policies have included policies directed at financial sector
development, the promotion of financial inclusion and aligning the financial system with
sustainable development.
This marks a shift from the orthodoxy that has dominated central banking since the 1980s
and that has been promoted in developing countries by institutions such as the
International Monetary Fund (IMF) and multilateral development banks. The orthodox
approach to central banking – according to which central banks should primarily focus on
price stability – has been severely undermined by the global financial crisis. It has become
clear that central banks also ought to take responsibility for safeguarding financial stability
. The research will discuss theoretical concepts related to developmental role of central
bank, take some central banks as international experiences, and then evaluation of the
developmental role of the Central Bank of Iraq.
Key Words: Monetary policy , developmental role of the Central Bank, Nicholas Kaldor's
Magic Square

المقدمة
تعتبر البنوك المركزية مؤسسات ذات نفع عام بمعنى انها ال تسعى لتحقيق الربح وانما تهدف لتحقيق اهداف
السياسة االقتصادية العامة  ،ومن هذا المفهوم من المهم ان يتم تحسين وتقوية الدور التنموي للبنك المركزي
بمعنى عدم االكتفاء بالسعي لتحقيق االستقرار السعري واستهداف معدالت تضخم مقبولة  ،وتجاوز هذه الوظائف
التقليدية وصوالً العتماد ادوات وسياسات تعزز وتحقق التنمية في االقتصاد .
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث بتسليط الضوء على الدور التنموي الذي ممكن ان يضطلع به البنك المركزي .

1

هدف البحث
يهدف البحث الى تسليط الضوء على الجوانب اآلتية :
 .1االطالع على التأصيل النظري للدور التنموي للبنك المركزي العراقي
 .2االطالع على تجارب دولية لبنوك مركزية نجحت في تحقيق وتعزيز التنمية االقتصادية
 .3تشخيص مربع كالدور لالقتصاد العراقي
 .4من النقطة الثالثة يتم تشخيص دور السياسة النقدية في حال مربع كالدور
مشكلة البحث
هناك جدل بين الكثير من المختصين والخبراء االقتصاديين حول واجبات البنك المركزي وهل تعزيز التنمية
االقتصادية من ضمن واجباته وأهدافه  ،وفي العراق ال يختلف الحال حول هذا الجدل ،وخصوصا ً بعد نجاح
البنك المركزي في تحقيق معدالت تضخم منخفضة .
فرضية البحث
يستند ال بحث على فرضية مفادها " ان البنك المركزي العراقي يمتلك االمكانية لتعزيز التنمية االقتصادية في
العراق " .
منهجية البحث
اعتمد البحث على منهجين في سبيل الوصول الى النتائج  ،المنهج االول هو المنهج االستقرائي متمثل باالنتقال
من الخاص الى العام معتمدا ً على دراسة تجارب بنوك مركزية دولية ناجحة  ،والمنهج االستنتاجي الذي يعتمد
على االنتقال من العام الى الخاص متمثل بجانبين الطرح النظري باالنتقال من النظرية الى التطبيق وجانب اخر
متمثل بتوصيف مربع كالدور لالقتصاد العراقي باستخدام البرامج االحصائية .

المبحث الأول
السياسة النقدية والتنمية في النظرية والتأريخ

 -1تحليل نظري في ادوار السياسة النقدية
 : 1-1مفهوم السياسة النقدية
إن مصطلح السياسة النقدية هو مصطلح حديث نسبيـا ،ظهر في أدبيات االقتصاد خالل القرن التاسع عشر،
غير أن الذين كتبوا في السياسة النقدية كانوا كثيرين ،وكانت كتاباتهم تبرز من الحين واآلخر إبّان األزمات
وفترات عدم االستقرار االقتصادي .كمـا شهد هذا القرن بدء الدراسة المنتظمة لمسائل السياسة النقدية على
ّ
المنظرين االقتصاديين ،وكذلك من قبل المهتمين باالقتصاد التطبيقي أو العملي .وقد نشأ ذلك
اختالفها من قبل
عن المشاكل التي نجمت عن الدورات االقتصادية المتكررة ،وفي القرن العشرين أصبحت السياسة النقدية
( )1
ودراستها من نواحيها المختلفة جزءا ً ال يتجزأ من السياسة االقتصادية العامة للدولة .
للسياسة النقدية مفهومين ضيق وواسع  ،فالسياسة النقدية بالمعنى الضيق تشير الى كافة الوسائل التي يستخدمها
البنك المركزي لمراقبة عرض النقد لتحقيق اهداف اقتصادية معينة كهدف النمو واالستخدام الكامل (،)2
وبالمفهوم الكينزي تعني السياسة النقدية مراقبة التغيرات في عرض النقود التي تؤثر على النشاط االقتصادي
من خالل االثر على سعر الفائدة في السوق النقدي ،اما السياسة النقدية بمعناها الواسع فتشير الى جميع الوسائل

( )1زكريا الدوري و د.يسري السامرائي "،البنوك المركزية والسياسات النقدية"  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان  ،طبعة ، 2006
ص.185
( .)2د .عوض فاضل  ،النقود والبنوك  ،جامعة بغداد  ،العراق  ، 1992 ،ص. 583
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التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي والخزينة بهدف التأثير على مقدار وتوفير واستعمال النقد واالئتمان
()3
.
 2-1المراحل الرئيسة للتطور الفكري للسياسة النقدية
تعد السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة االقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأن السياسة المالية
 ،فهي أحد العناصر األساسية المكونة لها إذ لها تأثير على تغيير حالة االقتصاد الوطني على المستوى الكلي.
ولقد اختلفت نظرة الفكر االقتصادي إلى السياسة النقدية عبر مراحل تطوره المختلفة حيث نجد أن السياسة
النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط االقتصادي وفعالية هذا التأثير ،فالمرحلة االولى
وهذه المرحلة تمثل االفكار الكالسيكية نجدها ما قبل كينز خالل القرن التاسع عشر والتي تنظر إلى النقود
كعنصر محايد ،وبالتالي ال تؤثر على حركة النشاط االقتصادي ،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات
اإلنتاج (الفتراضهم ان االقتصاد يعمل في ظل التشغيل الكامل) فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام
لألسعار( .)4ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة  1929ومع ظهور األفكار الكينزية بدأ
االهتمام يزداد بالسياسة المالية ليؤكد أن السياسة المالية هي األكثر فعالية من خالل التمويل بعجز الموازنة
والسبب عجز السياسة النقدية على التأثير في النشاط االقتصادي من خالل تغيير معدالت سعر الفائدة وخصوصا ً
عندما يكون االقتصاد في حالة الكساد ويكون في فخ السيولة وهو ما حدث في أزمة  1929وفي المرحلة الثالثة
خالل مطلع الخمسينيات ( )1951أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بين السياسات االقتصادية الكلية على
يد " ميلتون فريدمان " االقتصادي األمريكي زعيم المدرسة النقدية الحديثة والذي اعاد صياغة بعض
االفتراضات الكالسيكية مبينا ً الخلل باالعتماد على السياسة المالية من قبل الكينزيين والضغوط التضخمية
المتولدة ( ، )5( )والذي كان سببا ً في تعميق الخالف بين انصار السياسة النقدية وانصار السياسة المالية ،هذا
الخالف أدى إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة االقتصادي األمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب
لسياسة معينة ،بل طالب بضرورة عمل توطين كل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية معا ً حتى
يتسنى التأثير على النشاط االقتصادي .إال أن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في
خدمة السياسات التي يضمها برنامج اإلصالح االقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وخاصة تلك
()6
السياسات الهادفة إلى عالج التضخم وتحقيق االستقرار االقتصادي .
 3-1تطور قنوات السياسة النقدية للتأثير على النشاط االقتصادي
تعمل السياسة النقدية على التأثير على النشاط االقتصادي من خالل قنوات محددة ينطلق منها االثر وبآلية انتقال
الى القطاع الحقيقي او النشاط االقتصادي  ،وقدمت النماذج االقتصادية التقليدية التفسير حول كيفية تأثير السياسة
النقدية في االقتصاد الحقيقي من خالل جانب الطلب الكلي عن طريق سعر الفائدة باعتباره ابرز قناة النتقال اثار
السياسة النقدية  interest rate channel؛ فالزيادة في معدل سعر الفائدة يؤدي الرتفاع كلفة رأس المال والذي
يؤدي بدوره الى انخفاض في عناصر الطلب الكلي الحساسة لسعر الفائدة  ،ان الزيادة في سعر الفائدة قصير
االجل يخفض اسعار االصول والتي بدورها ستؤدي الى انخفاض االنفاق االستهالكي من خالل ما يسمى اثر
الثروة  ،واالنفاق االستثماري من خالل اثر قناة  qلتوبن . Tobin’s q
ً
وتعد قناة االئتمان  credit channelهي االخرى من القنوات المهمة للسياسة النقدية وخصوصا في مجال
السياسة النقدية التشددية والتي تعمل على تخفيض النشاط االقتصادي  ،فأن التأثيرات االنكماشية للسياسة النقدية
ممكن ان تنتقل الى مدى اكبر عن طريق تخفيض االقراض المصرفي  ،وقناة سعر الصرف exchange rate
 channelايضا ً هي قناة في غاية االهمية للسياسة النقدية خصوصا ً في االقتصاديات الصغيرة المفتوحة ،
( .)3هيل عجمي  ،رمزي ياسين  ،النقود والمصارف والنظرية النقدية ،ط ، 1دار وائل للنشر  ،عمان  ، 2009 ،ص. 259
( .)4للمزيد حول المدرسة الكالسيكية انظر :
- Murray N.Rothbard ,Classical Economics , Ludwig Von Misses Institute , Alabama , 2006 .
( .) هناك مدارس حديثة ومهمة في تفسير دور السياسة النقدية من اهمها المدرسة الكينزية الحديثة والالحقون على كينز لكن ال يتسع الموضع لذكرها
للمزيد انظر :
 توماس ماير واخرون  ،النقود والبنوك واالقتصاد  ،ترجمة /د .احمد عبدالخالق  ،دار المريخ  ،الرياض  ، 2002 ،ص. 482-465( .)5للمزيد انظر :
 مايكل ابدجمان  ،االقتصاد الكلي النظرية والسياسة  ،ترجمة /محمد ابراهيم منصور  ،دار المريخ للنشر  ،الرياض  ، 1999،ص. 333-332( .)6للمزيد حول هذا الجدل بخصوص دور السياسات في تحقيق االستقرار االقتصادي :
- Milton Friedman & Walter W. Heller , Monetary vs. Fiscal Policy , W•W Norton & Company Inc , NEW
YORK , 1969 .
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فالسياسة النقدية االنكماشية تؤدي الى تقدير سعر الصرف االسمي بأكثر من قيمته مع افتراض جمود االسعار
االسمية في االجل القصير مما يجعلها ثابتة  ،فهذا التقدير المرتفع لسعر الصرف الحقيقي سيؤدي بدوره الى
ضغط الصادرات الصافية للبلد .
من جانب اخر بعض الباحثين يرون اهمية جانب العرض في انتقال تأثير السياسة النقدية للنشاط االقتصادي
او كما يسموه تأثيرات جانب الكلفة للسياسة النقدية ( مثل  ، ) Bernanke and Blinderفزيادة معدل سعر
الفائدة يؤثر على الناتج من خالل زيادة تكلفة االنتاج من خالل عمل قناة رأس المال  ، capital channelوالتي
()7
احداث تحفيز لتأثيرات الطلب نتيجة الرتفاع االسعار .
واخيرا ً تجدر االشارة اال انه من خالل ما ذكر اعاله اختلفت ادوار السياسة النقدية لصانع القرار حسب التطور
النظري الذي تم االشارة له  ،والبحث يتفق على ان السياسة النقدية لها دور في تحقيق التنمية االقتصادية على
حد سواء اذ كان ينظر للسياسة النقدية بأن دورها يتلخص فقط في التأثير على المستوى العام لألسعار (الكالسيك)
او لها دور في التأثير في متغيرات اقتصادية كلية (المدارس الالحقة كلها والتي قد تختلف في الية انتقال تأثير
السياسة النقدية)  ،فالحفاظ على معدالت مستقرة لمستوى االسعار يساعد على اتجاهات تفاؤلية في االقتصاد
وثقة كبيرة بالنظام المالي والنقدي وبالنتيجة ارتفاع االستثمارات ودفع عجلة التنمية في االجل الطويل  ،او ننظر
لها بأن لها تأثير مباشر على قرارات االستثمار وقطاع االعمال عن طريق سعر الفائدة وسعر الصرف واالدوات
االخرى وهي ايضا ً تدفع بالعجلة التنموية بشكل مباشر اذن الدور التنموي موجود بشكل مباشر وغير مباشر
يحتاج فقط التخاذ القرار المناسب من قبل السلطات النقدية وسيتم استعراض الجانب التنموي للسياسة النقدية في
فقرات البحث القادمة .
 -2الدور التنموي للبنك المركزي مع التركيز على الادوات الفاعلة لتعظيم هذا الدور
يبرز دور البنك المركزي في عملية التنمية من خالل تمويله المباشر وغير المباشر لعملية التنمية ،ومن
خالل عمله على إقامة الهيكل المالي األساسي للعملية التنموية ،وقد اقتصر الحديث في أغلبية الدراسات عن
دوره في رسم السياسة النقدية والرقابة المصرفية واإلصدار النقدي ،رغم أن دوره في تطوير النظام المالي
سبق دوره في الرقابة  .ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون الهدف الرئيس للبنك المركزي في االقتصاد النامي،
هو أخذ المبادرة في إقامة هيكل مالي سليم ( مؤسسات مالية  ،أوراق مالية…إلخ ) يتمثل في إقامة سوق نقدية
وسوق رأس المال تفي بمتطلبات التنمية المحلية وإشراف رقابي فعال على النظام المصرفي .
 1-2مربع كالدور السحري
تسعى السياسة النقدية إلى بلوغ األهداف العامة أو النهائية التي تسعى الى تحقيقها السياسة االقتصادية العامة
 ،وبلوغ تلك األهداف النهائية لن يتأتّى إال من خالل المرور بأهداف وسيطة تعد حلقة الوصل لتحقيق األهداف
النهائية ،التي قد تختلف من دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات .وتستهدف السياسة النقدية بالدرجة األولى التأثير
على كمية النقود المتداولة في االقتصاد (تنظيم المعروض النقدي) ومعدالت الفائدة  ،بهدف التأثير على مستوى
األداء االقتصادي بشكل عام  .وتسعى السياسة النقدية إلى ضمان التوازن االقتصادي العام ،بشطريه التوازن
االقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي  ،فاألول يتحقق نتيجة ضمان استقرار المستويات العامة لألسعار
(محاربة التضخم) ،تحقيق العمالة أو التشغيل الكامل (محاربة البطالة) وتحقيق النمو االقتصادي  ،أما الشطر
الثاني فيتمثل في توازن ميزان المدفوعات من خالل ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع نظيراتها
األجنبية ومحاولة تحقيق التوازن في الميزان التجاري  ،المالي والرأسمالي  ،هذه األهداف النهائية األربعة
تعرف بأهداف المربع السحري والتي شخصها االقتصادي االنجليزي'' نيكوال كالدور'' (شكل(.)8( ))1
شكل ()1
اهداف المربع السحري لالقتصادي نيكوال كالدور N. Kaldor

(7).Masagus M. Ridhwan & others, The Impact of Monetary Policy on Economic Activity - Evidence from a
Meta-Analysis , Tinbergen Institute Discussion Paper , Version: 21 April 2010 , p. 3 .
( .)8أ .لحـول عبد القـادر  ،أثــــر السياسة النقدية على النمو االقتصـادي في الجزائر خالل الفترة ''  ، '' 2006 -1990كلية العلوم االقتصادية التجارية
والتسيير -جامعة سعيدة  ، 2008 ،ص. 3
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تحقيق النمو االقتصادي

تـــــوازن ميـــــزان
المدفوعات

استقرار المستويات العامة
لألسعار

تحقيق التشغيل الكامل
المصدر  /أ .لحـول عبد القـادر  ،أثــــر السياسة النقدية على النمو االقتصـادي في الجزائر خالل الفترة ''  ، '' 2006 -1990كلية العلوم االقتصادية
التجارية والتسيير -جامعة سعيدة  ، 2008 ،ص. 3

لكن اين تقع التنمية االقتصادية من هذا المربع السحري؟ يتفق البحث بأن التنمية االقتصادية تتحقق من خالل
تحقيق هذه االهداف على االمد الطويل أي المحافظة على تحقيقها فماذا تعني التنمية االقتصادية غير الحفاظ
على التوازن االقتصادي والحفاظ على مستوى ايجابي وحقيقي لدخل الفرد (الوجه االخر لمحاربة التضخم) ،
وتقليل البطالة وتخفيض معدالت الفقر قدر االمكان (الوجه االخر لمحاربة البطالة)  ،وتحقيق زيادات مستمرة
في معدل نمو الناتج على االمد الطويل (الوجه االخر للنمو االقتصادي) .
ومن مربع كالدور السحري واالهداف المذكرة آنفا ً قد يكون هناك عدة تناقضات ومن اهمها هو جدلية
االولوية في محاربة التضخم  ،يمكن القول ان استقرار مستوى االسعار كهدف للسياسة النقدية هو مرغوب ألنه
يمثل انعكاس للمتغيرات االسمية لتحويلها الى متغيرات حقيقية اي ان استقرار المستوى العام لألسعار سيحسن
المتغيرات الحقيقية التي تمثل الوجه الحقيقي لالقتصاد  ،لكن التساؤل الذي يطرح هنا هل ان استقرار االسعار
هو شرط ال غنى عنه لتحقيق هدف النمو االقتصادي؟ الجواب كال هو عامل ليس ضروري ونستند بهذا الجواب
على دراسة ) )9((Alesina & Summers, 1993التي لم تجد دليل قوي على وجود ترابط بين استقرار
االسعار والنمو االقتصادي أو االستخدام العالي ولكن هذا ال يعني ان استقرار االسعار هو غير ذي جدوى ؛
بدالً من ذلك يمكن القول انه شرط ضروري ولكن ليس كافيا ً لوحده.
ان وظائف التنمية االقتصادية التي تقع خارج القطاع المالي التي يقوم بها البنك المركزي هي توصف بأنه
انشطة شبه مالية ليس لها ارتباط مباشر بهدف البنك المركزي االساسي المتمثل باستقرار االسعار على الرغم
من ان االدوات المستخدمة هي ادوات الصيرفة المركزية ( على سبيل المثال توسيع ائتمان البنك المركزي) ،
والتي تتضمن دعم االقراض  ،وعمليات الخصم التفضيلية والتباين في االئتمان المستهدف وسقوفه بين القطاعات
 ،وضمانات القروض وتمديد قروض الرهن العقاري وعمليات انقاذ لبعض المؤسسات المهددة باإلفالس كلها
نشاطات ال حاجة لها الستقرار النظام  ،وكذلك المساهمة في العمليات التجارية العامة والخاصة ليس لها عالقة
بهدف البنك المركزي  ،وهذه جميعها يفضل تحقيقها بواسطة االدوات المالية كالضرائب والتحويالت واالعانات
 )10(.ومن المهم التنويه بأنه بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصيرفة المركزية تحوالت جوهرية في البلدان
النامية كامتداد للتحوالت التي حدثت في البلدان المتقدمة ولكن في البلدان النامية كان التأكيد اكثر على مسألة
التنمية االقتصادية  ،فقد كان خالل العقد الماضي انتشار وتطوير لكل ما يخص الصيرفة المركزية والذي
ترافق مع االعتماد على السياسة النقدية كأداة للسيطرة االقتصادية  ،وهذا التطور ترافق مع رغبة الحكومات
على اعتماد سياسة نقدية تهدف الى تعزيز التنمية االقتصادية بشكل اسرع  ،فمنذ عام  1960اعتمدت البنوك
المركزية في البلدان النامية مجموعة متنوعة من االساليب من اجل تعزيز التنمية االقتصادية مثل توفير رأس
المال الالزم لتأسيس مؤسسات التنمية ومصارف التنمية الصناعية والزراعية  ،منح تسهيالت وقروض
لمصارف التنمية وشراء االوراق المالية الخاصة بهم  ،وايضا ً شراء جزء من اسهم هذه المصارف  ،استخدام
(9). Alesina, Alberto., Laurence H, Summers.(1993) Central Bank Independence and Macroeconomic
Performance: Some Comparative Evidence. Journal of Money Credit and Banking 25(2), Pp 151-162 .
(10). Guillermo Ortiz , Issues in the Governance of Central Banks , A report from the Central Bank
Governance Group , Bank for International Settlements , Basel, Switzerland , 2009 , p.47 .
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معدالت خصم تفضيلية من اجل منح االئتمان لمشاريع التنمية( ، )11بينما البنوك المركزية في البلدان المتقدمة
كانت تركز على هدف واحد وهو محاربة التضخم اي تتبع منهج الهدف الواحد ولكن وفي ضوء االزمات التي
ضربت العديد من االقتصاديات بدأت بعض التوجهات نحو االهتمام باهتمامات اوسع من الهدف الواحد وهو
التضخم ونفس الحال هو موجود في البلدان النامية وهو ما استشفه  Chatani & Oluwaseunمن دراستهم
التي وجدوا فيها ان تصريحات  40بنك مركزي من اصل  51في البلدان النامية تتضمن النمو االقتصادي كهدف
للسياسة النقدية  ،ومن تلك الـ  40بنك مركزي هناك  18منها تعتبر النمو االقتصادي كهدف ثانوي يأتي بعد
استقرار االسعار واما الــ  22بنك مركزي المتبقي كان النمو االقتصادي يحتل مرتبة متساوية مع هدف استقرار
()12
االسعار او حتى قد يكون في بعضها يأتي كأولوية متقدما ً حتى على استقرار االسعار .
 2-2ما بين الوظائف التقليدية والوظائف التشجيعية للبنوك المركزية
ان البنوك المركزية تؤدي وظائف عديدة في سبيل المصلحة االقتصادية الوطنية منها:
 -1تنظيم وادارة العملة الوطنية
 -2تأدية خدمات مصرفية وكالة عن الدولة
 -3االحتفاظ بودائع نقدية للمصارف التجارية
 -4مسك وادارة االحتياطيات االجنبية للبلد
 -5منح تسهيالت للمصارف التجارية والمؤسسات المالية أي القيام بوظيفة الملجأ االخير لإلقراض
 -6تسوية ارصدة المقاصة بين البنوك
 -7الرقابة على االئتمان
اعاله هي الوظائف التقليدية التي من الممكن ان تشترك بها كل البنوك المركزية وهي مشتقة من كون البنك
المركزي يمثل قمة الهيكل النقدي والمصرفي للبلد  ،وقد وصف  Basuهذه الوظائف بأنها تنظيمية
 Regulatoryواشار بأن هذا الدور التنظيمي للبنوك المركزية قد اصبح تقليديا ً  Traditionalوان الظروف
تغيرت خصوصا ً بعد الحرب العالمية الثانية والتي استوجبت مهمات جديدة للبنوك المركزية وصفها بأنها
تعزيزية أو مشجعة  Promotionalتهدف الى دعم عملية التنمية االقتصادية  ،بما في ذلك تطوير االسواق
()13
النقدية والمالية واقامة مؤسسات تمويل تنموية فيه .
وينبغي التمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية ؛ ففي الدول المتقدمة نجد البنوك المركزية تمارس مدى
واسع من الوظائف المصرفية والتنظيمية والرقابية فلها مسؤوليات عامة وجوهرية ومنظومة واسعة من القوى
التنفيذية والسبب ان هذه الدول تتمتع باقتصاديات متكاملة وانظمة مالية ناضجة  ،كثافة سكانية متعلمة منظمة
ومدربة  ،اما في الدول النامية فأن الحال معكوس فهي تكون محكومة بمدى ضيق من الصادرات مقترنة بتشكيلة
ضخمة من االستيرادات يوضح الميل المرتفع لالستهالك للكثافة السكانية التي تفتقد الى التنظيم والتعليم
()14
والتدريب العالي اضافة الى تخلف الهياكل المالية والتنظيمية لهذه البلدان .
ورغم هذا هناك عدد ال بأس به من البنوك المركزية في العالم النامي تتبنى اهداف تنموية (اهداف تشجيعية
مركز وتعمل على تطوير مجموعة واسعة من االدوات لتحقيق هذه االهداف
ومعززة للتنمية االقتصادية) بشكل ّ
 ،مثل البنك المركزي البنغالديشي واالرجنتيني وغيرها (سيتم توضيح بعض التجارب الناجحة للبنوك المركزية
الحقا ً) .
وفي سبيل تحقيق التنمية االقتصادية واعطاء المساحة الكافية للوظائف التشجيعية لتأخذ دورها على السياسة
النقدية ولكي تستجيب ألهداف التنمية االقتصادية واتجاهاتها عليها ان تسعى الستهداف متغيرين هما:
 -2االستثمار
 -1االدخار
وهذا االستهداف يسعى الى تحقيق االتي:
(11) Gerald Epstein , Central Banks as Agents of Economic Development , University of Massac husetts
Amherst , WORKINGPAPER SERIES , Number 104 , September 2005 , p.17 .
( . )12للمزيد انظر :
- Chatani, K. and Oluwaseun O. P. ,“The role of central banks in meeting the development and employment
challenges: The case of Mozambique”, Employment Policy Department, Employment Working Paper: No.
165, ILO, Geneva , 2014 .
( .)13د .عبدالمنعم السيد علي  ،التطور التاريخي لألنظمة النقدية في االقطار العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،صندوق النقد العربي  ،ط، 2
بيروت  ، 1985 ،ص . 244
( .)14ميشيل تودارو  ،التنمية االقتصادية  ،ترجمة /د .محمود حسن و د .محمود حامد  ،دار المريخ  ،الرياض  ، 2009 ،ص. 751-750
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 رفع نسبة المدخرات الوطنية من الدخل القومي زيادة حجم المدخرات الوطنية في االقتصاد من خالل تجميع االدخار من كافة مصادره القطاعية . رفع نسبة االستثمار من اجمالي الناتج المحلي GDP تخصيص االستثمار نحو المجاالت االنتاجية وخاصة نحو القطاعات المعززة للنمو والمستجيبة لمبدأالعدالة االجتماعية .
ً
وهنا يكون هدف اكثر وضوحا للسياسة النقدية وهو تسهيل تدفق االموال من المدخرين الى المستثمرين وعادة
قطاع االفراد والعائالت هو القطاع المدخر ذو الفائض بينما الحكومة وقطاع المشاريع االنتاجية هو عادة القطاع
المستثمر ذو العجز المالي  )15(.ان التأكيد على العالقة بين عمليتي االستثمار واالدخار يتطلب وجود مؤسسات
مالية تعمل على تيسير تدفق الموارد المالية بين طرفي السوق  ،المدخرين والمستثمرين و وضع اية عوائق في
هذا السبيل ستكون لها آثارا ً ضارة على مستوى الدخل وعلى النمو االقتصادي المنشود .
ان خلق مثل هذه المؤسسات الوسيطة سيعمل على تعبئة االدخارات وحث االستثمارات واعادة توجيهها معا ً
نحو اكثر القطاعات انتاجية من وجهة نظر التنمية االقتصادية  .كما يصبح من اهدافها المهمة ايضا ً تنمية
االدخارات واالستثمارات مما يخلق دافعا ً للنمو  ،اذن من المهم ان يعمل البنك المركزي باعتباره اعلى سلطة
نقدية في اي بلد مهما كان نظامه االقتصادي على تطوير المؤسسات المالية الوسيطة التي لها دور مهم في حفز
التنمية االقتصادية وخصوصا ً انها ستكون تحت االشراف المباشر للبنك المركزي .
وجدير بالذكر ان بإمكان البنك المركزي االضطالع بدوره التنموي ليس بشكل مباشر وانما من خالل مهمته
الرقابية (الوظيفة الرقابية) على المصارف التجارية وما لهذا النوع من المؤسسات المالية المصرفية من دور
كبير في حفز النشاط االقتصادي ودفع عجلة النمو االقتصادي الذي باستمراريته على االمد الطويل يسهم في
تحقيق التنمية االقتصادية  ،اذن المصارف تسهم بشكل كبير ومؤثر في االقتصاد القومي فهي تعد المؤسسات
المالية التي تقوم بدور كبير في توفير السيولة النقدية الالزمة لتمويل المشاريع االستثمارية وتحتل المؤسسات
المصرفية مكانة كبيرة في االقتصاديات المعاصرة فهي أحد المؤسسات المؤثرة بشكل مباشر في السياسة المالية
والنقدية ألي بلد من خالل المعامالت المالية والنقدية وبالذات في مجال االئتمان الداخلي والخارجي  .وكذلك
تقوم بدور الوساطة بين المقرضين والمستثمرين فهي بذلك تقوم باقتراض األموال من المقرضين كحسابات
جارية وودائع مقابل فائدة ومنحها للمستثمرين أما بشكل قروض أو من خالل المشاركة في رؤوس أموال
المشاريع االستثمارية ( ،)16بمعنى اخر ان القيام بوظيفة الرقابة من قبل البنك المركزي بما يتالءم مع ضمان
العمل المصرفي السليم الذي يجنب النظام المالي اي ذعر او ازمات وبالمحصلة النهائية يكون دور الجهاز
المصرفي ايجابي ومحفز لتحقيق التنمية االقتصادية .

المبحث الثاني
البنوك المركزية  ....اتجاهات عالمية تنموية ناجحة

على الرغم من تمسك معظم البنوك المركزية بأداء وظائفها التقليدية من اجل ضمان استدامة االستقرار
القتصاداتها اال ان العالم شهد بنوكا ً مركزية جمعت بين دورين او وظيفتين هما التقليدية والتنموية وسجل
نشاطها المالي والنقدي والتنموي نجاحا ً متميزا ً في الوصول الى االهداف المخططة لها والسجل التاريخي يؤشر
لنا قصص ناجحة  ،في هذا المبحث سيتم استعراض بعض هذه التجارب .

 .1البنك المركزي الهندي Reserve Bank of India

()17

يعد البنك المركزي الهندي  Reserve Bank of Indiaاحد اهم البنوك المركزية في البلدان النامية سعيا ً
لتحقيق التنمية االقتصادية منذ اواسط القرن المنصرم ونبدأ بكلمات المحافظ السابق للبنك االحتياطي الهندي
 P.C. Bhattacharyyaللفترة ( )1967-1962يصف فيها دور الصيرفة المركزية في عقد الستينيات  " :لقد
خططت الهند ب عناية لتحقيق التنمية االقتصادية  ،وعندما نتكلم عن دور البنك المركزي في تحقيق هذه التنمية
( .)15د .عبد المنعم السيد علي ،دور السياسة النقدية في التنمية االقتصادية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،1975 ،ص .123-122
( .) 16محمد خضر ياسين  ،دور المصارف الخاصة في التنمية االقتصادية للعراق  ،مركز التدريب والبحوث االحصائية  ،وزارة التخطيط  ،الجهاز
المركزي لإلحصاء  ،جمهورية العراق  ،دون سنة  ،ص. 1
(17). Gerald Epstein , Post-war Experiences with Developmental Central Banks: The Good, the Bad and
the Hopeful, G-24 Discussion Paper Series , UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND
DEVELOPMENT , No. 54, New York and Geneva, February 2009 ,P.13 .
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تجدر االشارة الى اهدافه والتي تمثل المحافظة على استقرار االسعار وسعر الصرف كأهداف تقليدية وبالرغم
من هذا فهو يعتبر وسيلة لتحقيق التقدم االقتصادي وليس غاية في حد ذاته  ،وهذا يستلزم وجود الرغبة الستخدام
هذا الهدف لتعزيز النمو االقتصادي  ،وهذا يعني ان ال تؤدي محاربة التضخم الى عدم كفاية الكتلة النقدية
لمتطلبات النمو اي يجب ان يكون البلد على درجة مناسبة من التوسع النقدي لتلبية متطلبات تنامي االقتصاد ،
اي اقرار هدف البنوك المركزي في البلدان النامية يجب ان يتضمن تبني سياسات مالءمة تقوم على اساس
التوازن بين تحقيق التوسع النقدي الالزم لتحقيق التنمية االقتصادية وبين استقرار االسعار وسعر الصرف ،
وباإلضافة للذي سبق ذكره فان البنوك المركزية في البلدان النامية يجب ان تضع سياستها من اجل تحقيق اقصى
ما يمكن من تعبئة الموارد فضالً على تشجيع االستثمار االكثر كفاءة وهي ذاتها اغراض التنمية " .
من خطبة رئيس البنك االحتياطي الهندي نستشف بأن البيان اعاله هو يتناقض بشكل كبير مع الفكر النيوليبرالي
للصيرفة المركزية الذي يؤكد على استهداف التضخم ولكنه ال يختلف كثيرا ً عن الممارسات التي اتبعتها البنوك
المركزية في كل من بلجيكا  ،فرنسا  ،ايطاليا واليابان في فترة بعد الحرب .
وفيما يخص الظروف التي رافقت الهند خصوصا ً بعد نيلها االستقالل فقد واجهت فجوات خطيرة في الهياكل
المؤسسية لتعبئة االدخارات واالستثمارات  ،وامتاز النظام المصرفي بوجود معظمه في المناطق الحضرية
ويدار بشكل يستهدف النشاط المصرفي قصير االجل اي توفير مصدر تمويل قصير االجل فقط  ،وسوق االسهم
هو االخر يمتاز بعدم االتساع ومحدودية موارده وعدم وجود شركات جديدة  ،ونتيجة منطقية لألوضاع المذكورة
وجه البنك االحتياطي الهندي اهتمامه منذ البداية لتطوير انواع من التسهيالت المؤسسية الجديدة لمعالجة
الفجوات المشار اليها  ،ومن هذه التسهيالت تأسيس المصارف الزراعية التعاونية  ،المساعدة في زيادة ارصدة
وتقديم المساعدة الفنية في المجال الصناعي  ،وفي المجال ذاته ساعد البنك االحتياطي الهندي في تأسيس مؤسسة
التمويل الصناعي الهندية والتي تهدف الى توفير رؤوس االموال طويلة االجل التي يحتاجها القطاع الصناعي
 ،وكذلك ساهم البنك االحتياطي في توفير استدامة وتنويع هيكل مصادر رؤوس االموال من المؤسسات المالية
الدولية والتي يفترض انها تدعم االحتياجات المالية لقطاع الصناعات الصغيرة.
وفي عام  1964قام البنك االحتياطي بتأسيس مصرف التنمية الصناعية الهندي كشركة مملوكة وتابعة له
وكهيكل متكامل للتمويل الصناعي وكذلك توفير الموارد الالزمة لمشاريع التنمية الصناعية كبيرة الحجم  ،كما
عمل البنك االحتياطي على تشجيع مصرف التنمية الصناعية على تعبئة االدخارات ووضع نظام اعانات واسعار
فائدة تفضيلية للصناعات المستهدفة التي تمتاز بأهمية حيوية لتحقيق التنمية االقتصادية .
ان المنهج المعتمد في الهند والذي وضحه  Bhattacharyyaفي بيانه النقدي يوضح الدور التنموي وفي ذات
الوقت اكد على ان البنك المركزي هو جزء من السياسة االقتصادية العامة للبلد  ،اي ان البنك المركزي ضمن
فلسفة الهند ال يمكن ان يكون كيان مستقل عن الحكومة  ،وهو تناقض اخر مع الفكر الليبرالي الجديد للصيرفة
المركزية الذي يؤكد على ضرورة استقاللية البنوك المركزية .
ولتعظيم الدور التنموي اكدت استراتيجية البنك االحتياطي الهندي على ادوات الرقابة النقدية المباشرة للسياسة
النقدية والتي ممكن ان توفر الحماية لقطاعات مهمة من التشدد االئتماني (قلت توفير القروض او االنكماش
فيها) اي السماح بالتخصيص بشكل مباشر لالئتمان الممنوح وهذه االسلوب تم استخدامه من قبل البنوك المركزية
في فرنسا واليابان بعد الحرب  ،وكذلك كما في حالة البلدان االوربية المذكورة بعد الحرب قام البنك االحتياطي
في الهند بتطوير مجموعة واسعة من الضوابط على رأس المال والصرف وكانت البداية من إحكام السيطرة
على تحويالت الحساب الجاري  ،ورغم االدوات التنموية المتبعة ظل البنك االحتياطي الهندي يؤكد على اهمية
تحقيق هدف استقرار االسعار وسعر الصرف ولكن كجزء من عملية تحقيق التنمية االقتصادية .
ومنذ عام  ، 1970اتبعت الهند عمليات التحرير المالي وكانت هناك العديد من االصالحات في القطاع المالي
والمصرفي وتحرير اسعار الفائدة والرقابة على الصرف وغيرها من االجراءات ورغم هذا ظلت عناصر
النظام القديم قائمة تعمل على تخصيص االئتمانات ومنح السماحات واالجازات التأسيسية التي تدفع النمو
االقتصادي .

 .2البنك المركزي الصيني

()18

(18). Gerald Epstein , Post-war Experiences with Developmental Central Banks: The Good, the Bad and

the Hopeful, op.cit ,P.14 .
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امتاز البنك المركزي في الصين حتى وقت قريب بأنه جزء من منظومة تخطيط الدولة اي انه غير مستقل
ويعمل ضمن الخطط التي توضع من قبل الحكومة  ،وكان القطاع المصرفي متركز بشكل كبير ومملوك كليا ً
للدولة منذ قيام الثورة .
اتسم االقتصاد الصيني بوضع الضوابط والرقابة على رأس المال والتبادل وكذلك ضوابط صارمة على اسعار
الفائدة واالسواق المالية .
ً
لكن منذ اواخر عقد  1970شهد النظام اصالحات بخطى ثابتة جنبا الى جنب مع الدور المتزايد لألسواق ،
االستثمار الخاص  ،واالستثمار االجنبي في االقتصاد الصيني .
وتجدر االشارة الى انه من عام  1949وحتى اواخر عقد  1970كان بنك واحد يهيمن على فعاليات االقتصاد
الصيني هو بنك الشعب الصيني ( )PBOC()الذي كانت مهمته المساعدة في تعبئة وتخصيص االدخارات وفقا ً
لخطة الدولة  ،ولكن في اواخر عقد السبعينيات بدأت الحكومة بإصالح النظام المصرفي  ،وشهدت بداية عقد
الثمانينيات انفصال بنك الشعب الصيني عن وزارة المالية وانتهاء وضع االحتكار الذي شهدته المدة الماضية ،
وشهدت الفترة الالحقة تأسيس اربعة مصارف تجارية كلها مملوكة للدولة  ،باإلضافة الى طبقة اخرى من
المصارف الخاصة التي تم تأسيسها من قبل مساهمون وهي تمتاز بصغر حجمها والتي أسست كجزء من عملية
االصالح االقتصادي في عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات وفي مطلع عام  1994كانت هناك ثالث
مصارف رئيسة تنفذ سياسة الدولة وهي بنك الدولة للتنمية  ،بنك االستيراد والتصدير  ،وبنك التنمية الزراعية
 ،هذه البنوك تقوم بنشاطها بالتنسيق مع الخطط الحكومية .
باإلضافة الى هذه البنوك  ،فأن الصين لديها سلسلة من المصارف التعاونية الحضرية والريفية وكذلك سلسلة
من المؤسسات المالية غير المصرفي ة التي من ضمنها وكاالت التأمين  ،اتحادات االئتمان واتحادات االدخار
واالقراض  ،ولكن يبقى وجود المصارف االجنبية والخاصة هي ضئيلة في القتصاد الصيني ومن المتوقع ان
يتغير الحال خصوصا ً بعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية .
ان اهم ميزات النظام المصرفي الصيني ارتباطه الوثيق مع المشاريع او الشركات المملوكة للدولة ( state
 ، owned enterprises (SOEsواصبح هذا االن يمثل مصدر مهم من معوقات النظام المصرفي للعدد الكبير
للقروض المتعثرة الممنوحة لهذه المشاريع  ، SOEsلذلك ومن بين القضايا الرئيسة التي تواجه القطاع المالي
هو ادارة هذه القروض المتعثرة واصالح الشركات المملوكة للدولة  ، SOEsلذلك اخذ البنك المركزي على
عاتقه اصالح هذه الشركات والمشاريع المملوكة للدولة بحيث يكون لها دور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية
والصناعية المرجوة .
ان البنك المركزي الصيني تم انشاءه كامتداد لبنك الشعب الصيني في عام  ، 1983وكانت مهمته االساسية
هو وكيل لتنفيذ الخطة الحكومية فقط ولم يكن له اي تأثير مستقل على مضمون الخطة  ،اي ان البنك المركزي
هو داعم للخطة الشاملة وتخصيص االئتمان الذي صاحب نمو االقتصاد الصيني ما بعد الحرب في نقاط قوته
وكذلك في نقاط ضعفه .
من الوظائف التي قام بها البنك في اطار تحقيق التنمية االقتصادية ضمن اطار الخطة الوطنية هي المحافظة
على قيمة منخفضة لسعر الصرف والذي كان عنصرا ً حاسما ً في استراتيجية التنمية الصينية باإلضافة الى
العنصر االخر وهو الرقابة على رأس المال والتبادل .
ً
وحديثا ً اصبح البنك المركزي الصيني يقلل الرقابة واصبح اكثر تحررا في ادارة رأس المال واالسواق المالية
 ،اي ان البنك بدأ يتبع االدوار النموذجية في التأثير على االقتصاد الكلي حاله كحال البنوك المركزية الحديثة ،
وعلى الرغم من هذا فالبنك ظل يتبع الضوابط االئتمانية بشكل كبير إلدارة السياسة النقدية وال زال يسعى للحفاظ
على عملته  Renminbiمقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية من اجل تشجيع الصادرات  ،ونتيجة لهذه السياسة كان
للبنك المركزي الصيني المساهمة التنموية االكثر اهمية في العقود االخيرة .

() (PBOC) People’s Bank of China .
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ومن دراسة العينتين وعدد من الحاالت الدراسية االخرى يمكن تشخيص عدد من المبادرات الجديدة التي تتبعها
()19
البنوك المركزية من اجل تحقيق اهدافها التنموية منها:
 -1االقراض المتوسط والطويل اآلجل لالستثمارات االنتاجية
اعتمدت عدد من البنوك المركزية على تبني " برنامج التمويل المنتج Productive Financing
 " Programmeوالهدف من هذا البرنامج زيادة االستثمار الذي يمتاز بكونه يسهم في زيادة الدخل القومي ،
ولتحقيق هذا البرنامج تقوم البنوك المركزية بمنح المصارف المحلية االئتمان لتمكينها من تقديم القروض الطويلة
اآلجل (ال تقل مدتها الزمنية عن سنتان ونصف) لتمويل االستثمارات االنتاجية على اآلمد الطويل  ،وكانت
اغلب تعليمات البنوك المركزية للمصارف المحلية هو تخصيص ائتمان لتمويل المشاريع االستثمارية والقروض
الممنوحة تكون لمدة  24شهر او اكثر وبمعدل فائدة ثابت ال يزيد عن  %15سنويا ً  ،وبعض التوجيهات الزمت
المصارف المحلية ان تمنح ما ال يقل عن  %5من ودائعها كائتمان الى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .
 -2توسيع التغطية الجغرافية للخدمات المصرفية
ان التوجه الجديد ضمن تحقيق الجانب التنموي ألهداف السياسة النقدية هي قيام البنك المركزي بتسهيل منح
اجازات فتح فروع مصرفية جديدة لتشجيع توسيع نطاق التسهيالت المصرفية وضمان وصولها الى المناطق
المحرومة من وجود المؤسسات المصرفية  ،وهذا يجب ان يخفض من حالة االقصاء المالي ويوفر قاعدة اكبر
لمنح االئتمان وبالنتيجة ضمان وصول التسهيالت ألبعد نقطة في البلد وضمان تحقيق االهداف التنموية
خصوصا ً اذا كان االئتمان هو يستهدف نشاط معين مثل الزراعة والصناعة والمهن االخرى والتي غالبا ً تكون
بعيدة عن مراكز المدن .

المبحث الثالث
وظائف البنك المركزي العراقي بعد عام  2003تقويم للدور والاثر

سيتناول هذا المبحث بالدراسة والتحليل دور وأثر السياسة النقدية في تحقيق االهداف االستراتيجية للسياسة
االقتصادية العامة للبلد من خالل تحليل مربع كالدور السحري  ،ومن خالل النقاط اآلتية :
 .1السياسة النقدية في العراق بعد عام 2003
شهدت السياسة النقدية تغير جذري من كافة النواحي بعد عام  2003وما يليه من تغيير في دستور الدولة
الذي اكد على انتهاج اقتصاد السوق كفلسفة للسياسة االقتصادية العامة للدولة والتي انعكس على اعادة صياغة
قوانين عديدة من ضمنها قانون البنك المركزي المرقم ( )56لسنة (. )2004
وتضمن القانون الجديد تحديد اهداف البنك وسياسته وواجباته  ،اذ تنص الفقرة الثانية من القانون ان للبنك
المركزي استقاللية كاملة فيما يتخذه من قرارات واجراءات من دون اي ضغوط خارجية بما في ذلك الجهات
الحكومية عدا ما جاء في قانون يقضي بذلك  ،وهذه االستقاللية اعطت للبنك المركزي العراقي امكانية اختيار
السياسة المناسبة واالدوات الكفوءة في سبيل تحقيق االهداف التي ينص عليها قانونه .
وتضمنت المادة رقم ( )3تحديد اهداف البنك المركزي العراقي الرئيسية المتضمنة تحقيق االستقرار في
االسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق  .ويعمل البنك
المركزي العراقي  ،تماشيا ً مع االهداف سالفة الذكر على تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق
الرخاء في العراق  ،ومن ضمن مهامه هو ادارة سعر الصرف وادارة االحتياطيات االجنبية للبلد والجدول ادناه
يوضح الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدل التضخم للمدة . 2016-2004

جدول ()1
(19).Gerald Epstein , Development central banking: A review of issues and experiences , Employment
Policy Department EMPLOYMENT Working Paper , No. 182 , International Labour Organization 2015 ,
Geneva , p.10 .
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الرقم القياسي للمستهلك ومعدالت التضخم في العراق
للمدة (% )2016-2004

المصدر :البنك المركزي العراقي ،النشرة االحصائية السنوية ،سنوات مختلفة.

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

الرقم القياسي

التضخم

36.4
49.9
76.4
100
112.7
122.1
125.1
132.1
140.1
142.7
145.9
148
104.1

550
37.09
53.11
30.89
12.70
8.34
2.46
5.60
6.06
1.86
2.24
1.44
0.5

من الشكل ( )1والجدول ( )1اعاله ،ينبين ان الفترة ما بعد  ،2004صار واضحا ً سعي البنك المركزي العراقي
لتحقيق هدفه االستراتيجي الذي نص عليه قانونه الجديد المتمثل بتحقيق استقرار االسعار المحلية باستثناء عام
 2004كان المعدل مرتفع جدا ً ألنه بداية استراتيجية جديدة ومنهج جديد وهو العام الذي صدر فيها القانون أي
فعليا ً بدء التنفيذ من عام . 2005
بعد تحقيق مستويات سعرية مقبولة على الثمانية سنوات االخيرة بمتوسط مقداره  ، %3.56هذا يعني نجاح
البنك المركزي العراقي في تحقيق الجزء االول من اهدافه وان ادواته التي اختارها لتحقيق هذا الهدف نستطيع
القول بأنها كانت كفؤة ودرج البنك على استخدام سعر الصرف كهدف وسيط لتحقيق اهدافه النهائية متمثلة
باستقرار االسعار النابعة من استقرار قيمة العملة باستخدام اداة غير مباشرة للتدخل متمثلة بمزاد العملة االجنبية
.
والتساؤل الذي يطرح ما مدى تحقيق الجزء الثاني من اهداف البنك المتمثلة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
؟ بالرجوع لمربع كالدور فأن استقرار االسعار يمثل جانب من اربع جوانب لتحقيق التنمية االقتصادية ،
وبالتأكيد تحقيق تشغيل ونمو اقتصادي مرتفع وتوازن ميزان مدفوعات بالترافق مع وجود معدل مرتفع
للتضخم لن يؤدي الى تحقيق نتائج تنموية مرضية  ،فأن االستقرار السعري يوفر ارصدة حقيقية لدى االفراد
بعيدا ً عن تآكل قيمتها الحقيقية متمثلة بخسارة كمية من السلع والخدمات نتيجة ارتفاع في المستوى العام
لألسعار  ،ورجوعا ً لخطة التنمية في العراق  2017-2013التي تمثل خارطة مختلف السياسات لتحقيق
التنمية االقتصادية ، 20فقد شخصت خطة التنمية التحديات التي تواجه السياسة النقدية للمساعدة في تحفيز
الدور التنموي للبنك المركزي العراقي من ضمنها المحافظة على معدالت تضخم ضمن حدود المرتبة
العشرية الواحدة وبالرجوع للجدول ( )1والشكل ( )1ولألعوام  2016-2013لم يصل معدل التضخم ، %3
أما الهدف الثاني الذي حددته خطة التنمية الوطنية  2017-2013هو ان يكون هناك نشاط ائتماني محفز للنمو
وليس هناك تعارض بين هذا الهدف المحدد بالخطة الوطنية وبين اهداف البنك التي حددت بقانونه  ،ويركز
بشكل كبير على التوسع في منح االئتمان للقطاع الخاص من خالل القطاع المصرفي الوطني ومن الجدول
( )2والشكل ( ، )2يتضح ان معدالت النمو السنوي لالئتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف
التجارية بكال نوعيه النقدي والتعهدي كان باتجاه نزولي وخصوصا ً في االعوام المواكبة لخطة التنمية -2013
 ، 2017وكما يتضح من الجدول والشكل ادناه وفيما يخص االئتمان النقدي فقد كان معد النمو عام  2013ما
نسبته  %20.26وانفض هذا المعدل الى ما يقارب  %10.3في العام الذي يليه وصول الى نسب متدنية جدا ً
في عامي  2015وعام  2016بنسبة نمو لم تصل الــــ  %1وعاد ليصل معدل نمو  %4عام  2017بعد شيء
من االستقرار في اسعار النفط  ،اما االئتمان التعهدي وفي االعوام  ، 2017-2013كان عام  2013مقبول
) .)20جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية  ،2017-2013بغداد ،كانون الثاني  ،2013ص .45

11

يصل نسبته  %24ولكن بعد هذه السنة لم يبقى ايجابيا ً بل اصبحت معدالت نموه السنوي سالبة مما يعكس
تضائل النشاط االئتماني من قبل المصارف التجاري في العراق وهو عكست ما ذهبت اليه الخطة الوطنية
 2017-2013من توصيات للسياسة النقدية وبقت السياسة النقدية بعيدة عن تحقيق ادوار تنموية مرضية خالل
الفترة المذكورة .
جدول ()2
معدالت نمو االئتمان النقدي والتعهدي الممنوح
للقطاع الخاص للمدة (% )2017-2004
السنوات

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
السنوات
معدل نمو االئتمان النقدي

معدالت النمو %

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

االئتمان النقدي
الممنوح للقطاع
الخاص
62.51
71.95
71.65
39.62
42.10
68.05
25.02
41.64
20.26
10.37
0.56
0.97
4.42

االئتمان التعهدي
الممنوح للقطاع
الخاص
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.01
24.07
7.02
-6.73
-4.61
-15.78

شكل ()2
معدالت النمو لالئتمان النقدي والتعهدي
الممنوح للقطاع الخاص 2005-2017

-20.00
-40.00

معدل نمو االئتمان التعهدي

المصدر :باالستناد الى بيانات البنك المركزي العراقي ،الموقع االحصائي.

تجدر االشارة الى ان اهم العوامل التي تنهض بدور المصارف التجارية في منح االئتمان للقطاع الخاص من
اجل دفع عجلة التمية االقتصادية  ،هو توفر الثقة واالمان لضمان اموال المصارف التجارية  ،لذلك ورغم
اجراءات البنك المركزي العراقي في تحفيز المصارف التجاري على توسيع نشاطها االئتماني في المدة -2013
 2017فأن ذلك لم يؤتي ثماره بسبب تعرض االقتصاد العراقي الزمة مزدوجة عام  ، 2014متمثلة بأزمتين
متالزمتين في النصف الثاني من عام  ، 2014احداهما جاءت نتيجة انخفاض اسعار النفط واالخرى احتالل
المجاميع االرهابية لمناطق عديدة  ،فمنذ حزيران  2014تراجعت اسعار النفط الخام من  112دوالرا ً امريكيا ً
في شهر ايلول ومن ثم الى  62دوالرا ً امريكيا ً في شهر كانون االول  ، 2014ولما كان العراق يعتمد بشكل
كبير على النفط فيما يتعلق بناتجه المحلي االجمالي وبالصادرات  ،وباعتباره المصدر الرئيس لإليرادات
الحكومية فأن االنخفاض في اسعاره ترك اثاره القاسية على اقتصاد البلد  ،باإلضافة الى ما تقدم فأن العصابات
االرهابية ومنذ حزيران  2014أمتد تأثيرها من سوريا الى شمال العراق وغربه في محافظات االنبار ونينوى
وصالح الدين وكالً من كركوك و ديالى بتأثير أقل فقد نزحت  354الف عائلة بين شهري حزيران وكانون
21
االول من عام  ، 2014تضم حوالي  2.1مليون نسمة .
باإلضااااافة الى ما ساااابق أكدت خطة التنمية على سااااعر صاااارف الدينار العراقي ورفع قيمته وساااالك سااااعر
ى تصاااعديا ً اعتبارا ً من عام  2014ليصاال الى ( )1303دينار لكل دوالر نهاية عام
الصاارف السااوقي مسااتو ً
 ،2016علما ً انه عاد لينخفض في منتصااااااف عام  2017ليصاااااال الى ( )1258دينار لكل دوالر .ان تذبذبات
سعر ال صرف في ال سوق بقيت عند م ستوى مقبول وتعبر عن قدرة عالية لل سيا سة النقدية لل سيطرة على سعر
ال صرف ،لكن ينبغي القول بأن سيا سات المحافظة على معدالت الت ضخم والمحافظة على سعر ال صرف أدت
) .)21وزارة التخطيط العراقية  ،اللجنة الفنية الستراتيجية الفقر و البنك الدولي ،آثار االزمة المزدوجة للنزوح بسبب جرائم المجاميع االرهابية وانخفاض
اسعار النفط على الوضع االقتصادي والفقر في العراق  ، 2014ص. 1
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الى خفض احتياااطيااات البنااك المركزي من ( )77.4مليااار دوالر عااام  2013الى ( )45.3مليااار دوالر عااام
 2016رغم اهمية االحتياطيات االجنبية لالقتصاد العراقي وتأكيد كل الخطط التنمية الوطنية عليها.

 .2تشخيص مربع كالدور السحري لالقتصاد العراقي

تم التطرق سابقا لمكونات مربع كالدور السحري( )وهي (النمو االقتصادي  ،توازن ميزان المدفوعات  ،معدل
البطالة  ،استقرار مستوى االسعار) وان تحقيق هذه المكونات (االهداف) بالنسبة للسياسة االقتصادية العامة
يعني تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة  ،علما ً ان تحقيق هذه االهداف ليس محصورة بسياسة معينة وانما
بتوليفة سياسات مالية ونقدية وخارجية تعمل مع بعضها البعض بتناسق وتجانس من خالل خطة التنمية الوطنية
 ،ونشخص وضع المربع المذكور لالقتصاد العراقي وصوالً لتحليل دور البنك المركزي العراقي في تحقيق او
المساهمة في تحقيق هذه عناصر المربع السحري لنيكوال كالدور  ،وسيتم تشخيص مربع كالدور السحري
لالقتصاد العراقي لثالث فترات مميزة كاآلتي :
المدة االولى 2008-2004 /وهي المدة ما بعد التغيير الجذري الذي شمل كل الجوانب االقتصادية والسياسية
لغاية  2008قبل تفاقم االزمة المالية العالمية .
المدة الثانية 2014-2009 /وهي مدة تفاقم االزمة المالية وبداية تعرض االقتصاد العراقي لالزمة المزدوجة.
المدة الثالثة واالخيرة  2016-2014 /وهي المدة التي شهدت تفاقم االزمة المزدوجة والسياسات التقشفية
وانخفاض االيرادات
وسيتم توضيحها باآلتي :
أ -مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة 2009-2004
من الشكل ( )3يتضح ان مربع كالدور للمدة  2008-2004هو اقرب للمثلث منه للمربع وهذا بسبب تدهور
مؤشر البطالة وارتفاع معدل التضخم  ،وهذا امر طبيعي النها مرحلة تحول في فلسفة الدولة من االقتصاد
المخطط الى اقتصاد السوق  ،وتغير العديد من القوانين  ،بينما كان هناك معدالت مرتفعة وممتازة من النمو
االقتصادي ) (PIBو توازن ميزان المدفوعات ) (BTC؛ وهذا نتيجة االنفتاح على العالم الخارجي وزيادة
التصدير النفطي  ،فقد  41115.7مليون دوالر باألسعار الجارية اي ما يعادل  61673489.5مليون دينار
عراقي محققا بذلك معدل زيادة سنوية قدرها  21.9%عن عام  2004كما وبلغ متوسط نصيب الفرد 1470
دوالر محققا زيادة سنوية قدرها  24.8%عن عام  ، 2004حيث ساهم نشاط النفط الخام بنسبة  %63.9من
الناتج المحلي االجمالي حيث بلغ انتاج النفط الخام ( )678.8مليون برميل  ،كما وبلغت كمية النفط المصدر
( )488مليون برميل وبلغ معدل سعر البرميل المصدر  53.5دوالر/برميل  ،وفيما يخص السياسة النقدية
ودورها فهو يعتمد في الجانب االول على تحقيق االستقرار السعري وهذا لم نجده ففي بداية المدة 2005-2004
وكما يمثل مربع كالدور هناك اخفاق كبير بتحقيق هذا الهدف اذ ارتفع التضخم الى  %37وقد كان العامل المؤثر
في تذبذب معدالت التضخم هو ازمة الوقود الحاصلة بسبب استمرار تردي الوضع االمني وارتفاع اسعار
الوقود نتيجة ارتفاع اسعارها في السوق السوداء وكثرة انقطاع التيار الكهربائي  ،اما في جانب تحفيز النشاط
االئتماني لتحفيز القطاع الخاص عن طريق منح ائتمان تخصصي (زراعي  ،صناعي) وهذا ما لم يتحقق فقد
مثلت القروض والسلف الجزء أكبر من اجمالي االئتمان المقدم اذ بلغت  %52وذلك بسبب قيام المصارف
التجارية بمنح سلف لموظفيها وتقديم قروض سكنية واستهالكية لشرائح كبيرة من المواطنين وهذه دورها غير
مباشرة في تحقيق التنمية االقتصادية وتقليل البطالة عكس القروض التخصصية التي تمنح للقطاع الصناعي
والزراعي والتجاري .

) ) تطلق صفة السحري على مربع كالدور لكون الجمع بين مستو يات مرتفعة ألهداف او عناصر مربع كالدور هو مجرد خيال او مستحيل تحقيقه ،
ولكن قد يكون هناك تحقيق نسب مقبولة ومتفاوتة بين هذه العناصر .
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شكل ()3
مربع كالدور لالقتصاد العراقي 2008-2004

المصدر  :باستخدام برنامج Générateur de carrés magiques de Nicholas Kaldor

()

اما في نهاية المدة عام  ، 2008استمر معدل نمو الناتج المحلي االجمالي بما نسبته  %44.3واستمرت
مساهمة قطاع النفط المرتفعة مقارنة بالقطاعات االخرى حيث بلغ ما نسبته  %56.17وهو ذات السبب الذي
يظهر نسبة جيدة لميزان المدفوعات  ،وكذلك عام  2008شهد تحقيق مستوى مقبول للتضخم هو  %6.8ولكن
هذا التحسن لم ينعكس على المربع في الشكل ( )3الن المعدالت في بداية المدة كانت مرتفعة جدا ً مما يجعل
متوسط المدة مرتفع  ،اما عن دور المصارف فلم يحفز البنك المركزي العراقي قطاع المصارف لتحسين دور
الوساطة في االقتصاد لتحفيز التنمية كون المصارف تعتبر مصدر تمويل اساس للتنمية  ،فلم تتعدى نسبة االئتمان
الممنوح الى الناتج المحلي االجمالي نسبة  %3وهي نسبة ضئيلة جدا ً لن تساهم بتحقيق وتحفيز نمو سليم وصوالً
النعكاس على كل متغيرات االقتصاد لذلك كان الدور التنموي للبنك المركزي غير مجدي رغم ان السنوات
االخيرة للمدة المذكورة بدأت مستويات االسعار باالنخفاض .
ب -مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة 2014-2009
يوضح شكل ( )4تحسنا ً واضحا ً في عناصر مربع كالدور للمدة  ، 2014-2009وكما هو واضح فأن المربع
يتوسع باتجاه استقرار االسعار حيث شهد انخفاض واضح بمعدالت التضخم اي ان البنك المركزي العراقي
نجح في الحد من معدالت التضخم التي عانى منها االقتصاد العراقي على مدى عقود حيث بلغ معدل التضخم
عام  2010ما نسبته  %2.46وفي ذات الوقت ازداد مقدار االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع
الخاص بعدل نمو لعام  2010بلغ  68.05%وهي نسبة جيدة مقارنة باألعوام السابقة  ،وهذا انعكس على تنشط
القطاع الخاص بالنتيجة توفر فرص عمل للشباب وللعاطلين عن العمل وهو ما ادى الى توسع مساحة مربع
كالدور باتجاه معدل البطالة ممثالً لتحسن نسبي بهذا المؤشر  ،اما مؤشر ميزان المدفوعات فقد اظهر عجزا ً
عام  2009بمقدار  5.8مليار دوالر وهذا العجز جاء نتيجة لالنخفاض الحاصل في صافي االصول االحتياطية
وتسجيل عجز في الحساب الجاري نتيجة العجز الحاصل في حساب الخدمات وحساب التحويالت بدون مقابل
ولكن سرعان ما تحول هذا العجز الى فائض في ميزان المدفوعات بمقدار  6.3مليار  ،اما النمو االقتصادي
استمر بمعدالت موجبة فقد بلغ عام  2010ما مقداره  %23.4زيادة جاءت مترافقة مع زيادة سعر برميل النفط
التي تحسنت بنسبة  ، %28.2ولو كان هذا التحسن في الجوانب المذكورة اعاله له صفة الديمومة لعدد من
) .) هذا البرنامج تم اعداده من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمعهد الوطني لإلحصاء والدراسات
االقتصادية وبنك فرنسا .
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السنوات كان سيكون مربع كالدور متسق الجوانب ولكن في االعوام الالحقة وخصوصا ً عام  2014يمكن
اعتباره من اسوأ االعوام في تاريخ االقتصاد العراقي بسبب عدم اقرار الموازنة العامة االتحادية باإلضافة الى
تراجع اسعار النفط العالمي الى مستويات غير مسبوقة حتى وصل ما دون الــــــ  50دوالرا ً للبرميل  ،ان عدم
اقرار الموازنة كان له االثر السلبي الواضح على كافة قطاعات االقتصاد العراقي سواء من ناحية تعطل الخطة
الخمسية ( )2017-2013وتوقف عملية التنمية فضالً عن التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية واالستثمارية
وعزوف عدد كبير من المقاولين والمستثمرين  ،بسبب االوضاع االمنية وكذلك عدم تسديد مستحقاتهم المالية،
مما اثر على عملية تنفيذ العديد من المشاريع.
ً
فقد انخفض الناتج المحلي االجمالي لعام  2014بنسبة  %3.9-قياسا بالعام السابق  ، 2013وانخفاض خدمات
التنمية االجتماعية بمعدل  %12-ويعود ذلك بالدرجة االساس الى انخفاض نشاط الحكومة العامة مما يؤثر سلبا ً
على تحقيق التنمية  ،وانخفضت معدالت نمو منح االئتمان للقطاع الخاص الى نسب تراوحت  %20و %10
للسنوات  2013و 2014على التوالي  ،بينما استمر البنك المركزي بنجاحه بالسيطرة على مستويات االسعار
.
الشكل ()4
مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة 2014-2009
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ج -مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة 2016-2014
مر االقتصاد العراقي بالمدة  2016-2014بأزمة مزدوجة شديدة حملت كاهل الدولة انفاق اضطراري  ،تمثلت
ّ
االزمة المزدوجة بمتالزمتين انخفاض اسعار النفط العالمي في حزيران  2014واجتياح أمن العراق الوطني
من قبل مجاميع ارهابية مسلحة ومرتزقة دولية مما ادى الى سيطرتهم على اجزاء من العراق وتعطيل الحياة
االقتصادية واالجتماعية وخلق موجات من النزوح الداخلي مما ادى تدهور التنمية البشرية  ،هذا له انعكس على
انخفاض االيرادات النفطية وتوقف بعض الحقول عن التصدير  ،لذلك اصبح النمو االقتصادي سالب لمواجهة
االقتصاد العراقي كسادا ً وركودا ً واضحا ً في معظم أنشطة القطاعات االقتصادية تمثل بمعدل النمو الحقيقي
السالب لالقتصاد وذلك نتيجة لالنخفاض الحاد الذي شهدته االسواق العالمية في اسعار النفط ابتدا ًء من النصف
الثاني  ، 2014الذي جعل االقتصاد العراقي امام تح ٍد صعب وازمة اقتصادية حقيقية ناجمة عن ريعية اقتصاده
من خالل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي لاليرادات  ،اذا ان  %95من ايرادات الموازنة العامة تعتمد بنحو
كلي على موارد النفط  ،االمر الذي انعكس بعجز واضح في الموازنة االتحادية للدولة حيث تزامن ذلك مع
15

افتقاد العراق سياسة تنويع مصادر الدخل  ،انحسار الطاقة االنتاجية المحلية المتمثلة بانكفاء أنشطة الصناعة
والزراعة بالشكل الذي ادى ال نقص في العرض الكلي غير القادر على اللحاق بمستوى الطلب الكلي مما فتح
قناة استيرادية واسعة انعكست على انحسار المساحة في مربع كالدور اي تدهور توازن ميزان المدفوعات
المحور االفقي االيمن شكل ( ، )5الى جانب تكاليف الحرب على المجاميع االرهابية وتفاقم ازمة النازحين من
المحافظات الخاضعة لإلرهاب التي الحقت الضرر باالقتصاد غير النفطي من خالل تدمير البنى التحتية
واالصول وتعطيل حرة التجارة وتدهور ثقة المستثمرين ؛ لذلك كان معدل النمو سالب ما مقداره  %26-عام
 ، 2015وبنسبة اقل  %5.5-عام . 2016
شكل ()5
مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة 2016-2014
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وحتى معدالت البطالة ازدادت لكن بنساااب قليلة مما يظهر في مربع كالدور تحسااان نسااابي مقارنة مع تدهور
النمو االقتصادي وعجز ميزان المدفوعات  ،وهذا بسبب مجموعة من االيجابيات بهذا الصدد منها :
 .1اقرار قانون العمل رقم ( )37سنة  2015وهو مطابق آلخر معايير العمل الدولية واول قانون بالمنطقة
يتضمن مجموعة مبادئ ويعترف بالحقوق االساسية للعاملين.
 .2مشااااااروع قانون التأمينات االجتماعية الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب وال زال
قيد الدراسة .
 .3تزايد اعداد المسااتفيدين من قروض صااندوق دعم المشاااريع الصااغيرة المدرة للدخل الذي تأسااس عام
 2013واالعالن عن  168ألف مستفيد من قروض الصندوق.
وفيما يخص دور السااياسااة النقدية التنموي الجانب االول ظل البنك المركزي العراقي يحافظ على مسااتويات
سااعرية معتدلة تراوحت بمعدل تضااخم  1.4و  %0.5للساانتين  2015و 2016على التوالي  ،أما منح االئتمان
النقدي للقطاع الخاص فكانت معدالت النمو الساااااانوي للساااااانتين  2015و  2016هي  %0.5و  %0.9على
التوالي مما يعكس عدم التوسااع وتنشاايط النشاااط االقتصااادي الخاص وهو نتيجة طبيعي للظرف الطارئ .ومن
جانب اخرى ولذات االسباب المذكور اعاله عانى ميزان المدفوعات العراقي خالل المدة  2016-2014عجزا ً
مساااتمرا ً وكان نسااابة مسااااهم القطاع الخارجي في الناتج المحلي االجمالي ساااالبة بالقيم  %4.4-و  %6.7-و -
 %4.2للسنوات  2014و 2015و  2016على التوالي .
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 -3نتائج التحليل  ....تقييم و رؤية
أتضح من التحليل ان االقتصاد العراقي لم يستقر للسببين رئيسين االول ريعية االقتصاد العراقي متمثلة
باالعتماد على النفط كمصدر تمويل رئيسي للموازنة العامة للدولة هذا يعني ان هناك اختالل في تركيبة الناتج
المحلي االجمالي وهناك قصور في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات غير النفطية االخرى والسبب
الثاني هو عدم االستقرار السياسي متمثل بالتحول الى انتهاج فكر جديد في ادارة الدولة وهو النظام البرلماني
االتحادي ويعتبر من االنظمة غير المعتادة في المنطقة اي ان تطبيق هذ المنهج لم يصل بعد لالمثلية المطلوبة
 ،مما عرض العراق لهجمات ارهابية وعدم استقرار الوضع االمني والذي له دور كبير في نفور المستثمر
االجنبي والمحلي على ح ٍد سواء .
وفيما يخص دور البنك المركزي العراقي التنموي في االقتصاد  ،نستنتج ومن تحليل مربع كالدور والبيانات
 ،ان البنك وفي سبيل تحقيق التحفيز التنموي لالقتصاد امامه تحديان التحدي االول متمثل باستقرار المستوى
العام لألسعار ومن ضمنه استقرار سعر صرف الدينار العراقي وجعل التضخم من مرتبة عشرية واحدة وهذا
التحدي هو عنصر محوري مهم في طريق تهيأت الجو المالئم للمستثمر االجنبي والمحلي بل وحتى االفراد
لسلك سلوك تنموي يخد م تحقيق االهداف الرئيسية لمربع كالدور  ،فعندما يكون هناك استقرار في المستوى
العام لألسعار هذا يعني استقرار المستوى المعيشي وتوليد عائد نقدي للنقود المحمولة متمثلة بانخفاض االسعار
وزيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن شراءها بوحدة النقود  ،بكلمة اخرى يصبح أثر الدخل الحقيقي ساري
المفعول في االقتصاد فأي زيادة في عرض النقود مع استقرار المستوى العام لألسعار تعني زيادة الدخل الحقيقي
للفرد وبالنتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة الطلب الكلي في االقتصاد ومن ثم الوصول الى توازن
جديد ومستوى اعلى من الدخل اي زيادة النمو االقتصادي والتشغيل وهذا ما يعرف بأثر باتنكن  ،وحتى سعر
الصرف عندما يمتاز باالستقرار هذا يحفز المستثمر االجنبي والمحلي على االستثمار ألنه ستتولد لديه الثقة بأنه
لن يخسر امواله نتيجة تقلبات اسعار الصرف وقيمة الدينار المحلي مما يؤدي لزيادة الطلب الكلي والوصول
الى مستوى توازني اعلى من الدخل  ،عموما ً نجح البنك المركزي في التحدي االول الى حد كبير جدا ً بمستويات
متدنية للتضخم واستقرار وتحسن في سعر صرف الدينار العراقي ولكن لم تأخذ دورها في المسار التنموي
خصوصا ً فيما يخص االستثمار بل وحتى االستهالك بسبب الظروف االمنية وتعرض البالد للتهديدات االرهابية
التي تشيع جو الخوف وعدم الثقة بالمستقبل وبالتالي تدفع رؤوس االموال الى الهروب (رأس المال جبان)
وايضا ً تدفع الفرد الى تقنين استهالكه وزيادة اكتنازه تحسبا ً لألوضاع غير الموثوقة في المستقبل .
أما التحدي الثاني للبنك المركزي العراقي يكمن بكونه المراقب والمشرف على عمل قطاع المؤسسات المالية
المصرفية وغير المصرفية ولديه من السلطة المخولة له في القانون لتوجيه نشاطها بما يضمن نظام مالي مستقر
وبيئة محفزة للتنمية  ،ضمن هذا المنظور ينبغي على البنك المركزي تحفيز المصارف التجارية على وجه
الخصوص للتوسع بنشاطها االئتماني لما له من دور بارز في تمويل التنمية االقتصادية من خالل التمييز بأسعار
الفائدة لصالح القطاعات التي يحتاج االقتصاد العراقي لتنشيطها ال سيما قطاع الزراعة والصناعة  ،تشجيع
الصيرفة المتخصصة  ،تمويل المصارف المتخصصة لتشجيعها على منح االئتمان القطاعي ... ،الخ  ،وهذا
كان مفقود وفي ذات الوقت معرقل واضح للخطط التنمية الوطنية خصوصا ً فأن التحدي الثاني عندما يتفاعل
مع التحدي االول فأن االثر سيكون معنوي ومؤثر بشكل كبير على تنفيذ الخطط المرسومة لتحقيق التنمية  ،ان
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف التجاري لم يصل لنسبة  %10من الناتج المحلي االجمالي
وهي نسب متدنية و دون سقف الطموح .
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السنوات
%

جدول ()3
نسبة االئتمان النقدي المقدم للقطاع الخاص الى الناتج المحلي االجمالي %
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0.8

1

1.3

2

2

3.4

4.4

4.3
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المصدر :باالستناد الى بيانات البنك المركزي العراقي ،الموقع االحصائي.

ومن اعاله ولتحفيز الدور التنموي اجراء اآلتي:
اوالً :ينبغي على البنك المركزي العراقي متابعة وتطوير االنتشار الجغرافي والوصول الى ابعد االماكن
للعمل على اجتذاب العمالء للتعامل عبر الجهاز المصرفي في اطار خطط مدروسة للتحول الى المجتمع الالنقدي
حيث ال تزال عمليات التبادل السلعي عبر النقد (الكاش) هي السائدة بالسوق العراقية ،اذ بلغت الكثافة المصرفية
بحدود  23الف نسمة لكل فرع مصرفي  ،في حين تبلغ هذه النسبة  6مصارف لكل  10آالف نسمة في البلدان
المتقدمة .
ثانيا ً  :يتمثل في سياسات التركز االئتماني يجب اعادة النظر في السياسات االئتمانية المتبعة بحيث تكون أكثر
عدالة وانحيازا ً الى التنوع االقتصادي في مجاالته المختلفة والذي يخدم التنمية االقتصادية  ،وعدم التركيز على
القروض االستهالكية والعقارية بشكل كبير .
ثالثا ً  :ضرورة مساندة القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها بوابة التشغيل
والتوظيف في مجتمع يعاني من نسبة بطالة متذبذبة  ،فهذه المشروعات ليست كفيلة فقط بامتصاص جانب من
العمالة العاطلة وشباب الخريجين بل إن لها دورا ً مساندا ً للنمو من خالل امداد المشروعات األكبر حجما ً بالمواد
الخام أو السلع الوسيطة أو نصف المصنعة الى جانب خدمات لوجستية أخرى مثل أنشطة النقل والتعبئة والتغليف
واألنشطة الفرعية التي ال تستغني عنها الشركات الكبيرة وهي خدمات ال تستطيع سوي الشركات الصغيرة
تقديمها إلي جانب أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتيح سلعا ً وخدمات تلبي احتياجات شرائح واسعة
من السكان السيما سكان المناطق العشوائية والفقيرة والمدن الريفية الصغيرة نظرا ً النخفاض أسعار هذه السلع
 .وهنا تجدر االشارة الى المشروع التمويلي للبنك المركزي العراقي والذي تضمن منح  1تريليون للمشاريع
الصغيرة و  5تريليون للم شاريع المتوسطة والكبيرة  ،ولكن لغاية االن ال تتوفر اي بيانات عن هذه المبادرة
الممتازة التي تم تشكيل لجنتها بموجب االمر الديواني رقم  51لسنة  2015اللجنة الخاصة بوضع أليات وشروط
توزيع قرض البنك المركزي العراقي للمصارف (الصناعي – العقاري – الزراعي) وصندوق االسكان لغرض
منح القروض الى المواطنين.
وتجدر االشارة الى انه ومن اجل ان يضطلع البنك المركزي بدوره التنموي يجب ان ترتبط وظيفته هذه
بشكل مباشر مع خطة التنمية للدولة وكما حدث في العقود الماضية كبلدان مثل الهند التي كانت خطة التنمية
فيها تركز توفير موارد التنمية من القطاعين الخاص والعام والتي سندها بنكها المركزي من خالل ادواته التي
ممكن يدفع بتحقيق هذه الغاية وايضا ً في كوريا التي كانت خطة التنمية فيها تركز على تحقيق حرية االسواق
وتشجيع القطاع الخاص والتي عمل بنكها المركزي من خالل ادواته الى تشجيع االستثمار الخاص وبالتالي هذه
النماذج سرعت من وتيرة تحقيق التنمية االقتصادية من خالل االرتباط بشكل مباشر بخطة التنمية الوطنية .

االستنتاجات

 .1تم اثبات صحة فرضية البحث  ،ان البنك المركزي العراقي لديه االمكانيات لتعزيز واقع التنمية
االقتصادية في العراق  ،تتمثل هذه االمكانية في تحقيق جوانب ايجابية اثبت من خاللها كفاءة ادواته
التي يستخدمها .
 .2وضح مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة  2008-2004انه هناك نمو اقتصادي وفائض في ميزان
ي استقرار األسعار وتخفيض البطالة ولم تستطع السياسة
المدفوعات ولكن هناك خلل في تحقيق هدف ّ
النقدية التحفيز باتجاه التنمية وال حتى بشكل غير مباشر عن طريق تحقيق هدفها االساسي متمثل
باستقرار األسعار.
 .3بينما وضح مربع كالدور لالقتصاد العراقي للمدة  2014-2009تحسن في مؤشر البطالة وتحقيق
السياسة النقدية احد اضالع المربع وهو االستقرار السعري وبامتياز ،على الرغم من انخفض النمو
االقتصادي وانخفاض مقدار الفائض وحدوث عجز في  2009في ميزان المدفوعات ،وهنا برز دور
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تنموي للبنك المركزي متمثل بتحفيز المصارف التجاري على زيادة منح االئتمان مما ساعد على
تخفيض البطالة.
 .4ظل البنك المركزي يحقق انخفاض في مستويات األسعار ،مربع كالدور للمدة  ،2016-2014لكنه
أخفق بالحفاظ على معدالت نمو لمقدار االئتمان الممنوح.
 .5الدور التنموي للبنك المركزي العراقي كان آحادي الجانب متمثل بالنجاح بتخفيض معدالت التضخم
وتحقيق احد العناصر المهمة للتنمية االقتصادية وما لهذا االستقرار من دور في االستثمار واالدخار
واشاعة الثقة ،ولكنه ظل بعيد عن دوره في قيادة القطاع المصرفي العراقي لزيادة نسبة القروض
خصوصا ً تلك التي لها دور في تنشيط القطاع الزراعي والصناعي.
 .6واجه البنك المركزي العراقي ظروف صعبة متمثلة بمتالزمة انخفاض اسعار النفط واالرهاب بعد عام
 ،2014والتي شهدت انخفاض االحتياطيات االجنبية التي تتكون لديه كنتيجة لإليرادات النفطية للحكومة
المركزية.
المقترحات
 .1لتعظيم الدور التنموي للبنك المركزي العراقي ،ينبغي وضع استراتيجية خاصة لنوعية االئتمان الممنوح
وتشجيعه ومنح مكافآت تشجيعية وقروض للمصارف التي تلتزم وتساهم فيه.
 .2العمل على تسهيل االستثمار بالقطاع الخاص المصرفي لزيادة الكثافة السكانية التي ستسهم بشكل كبير
في تنشيط االقتصاد وتحفز نحو الوعي المصرفي والتعامالت المصرفية.
 .3التمييز في اسعار الفائدة وتخفيضها للقروض التخصصية (زراعي ،صناعي ،تجاري) ،ورفعها على
القروض االستهالكية التي ليس لها أثر مباشر على التنمية االقتصادية.
 .4التركيز على تشجيع المصارف على منح القروض متناهية الصغر التي تمول المشاريع الصغيرة جدا ً
كونها تمس االفراد ذوي الدخل المنخفض ،والتي كانت اساس تحفيز التنمية في بعض البلدان االسيوية.
 .5تأسيس مجلس لتنسيق السياستين المالية والنقدية الى اقصى حد ممكن ،لكي تكون السياستين متكاملتين
وليست متعارضتين وهو أمر ضروري وال غنى عنه.
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كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار
المستخلص:
يهد ف البحث الى قياس تطور االنتاجية الكلية للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة ( )2017-2010من
خالل استخدام مؤشر ملمكويست وبالتطبيق على ( )19مصرفا ً خاصا ً فقد تم استخدام ثالث مدخالت وهي (رأس
المال  ,الودائع ,المصروفات االدارية )وبالمقابل تم استخدام ثالث مخرجات تمثلت (القروض  ,االستثمارات ,
صافي الربح) وقد توصل البحث الى اختالف معدالت االنتاجية الكلية فيما بين المصارف وبين السنوات اذ حقق
المصرف االهلي اعلى معدالت االنتاجية اذ بلغ متوسط االنتاجية الكلية ( )3.78خالل المدة ( )2017-2010فيما
حقق مصرف اشور اقل معدالت االنتاجية حيث بلغ متوسط االنتاجية الكلية خالل نفس المدة (, )1.04كما توصل
البحث الى وجود عالقة طردية بين مؤشر االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي للمدة ( , )2017-2010وقد
اوصى البحث بضرورة تضمين الطرق الكلية لقياس االنتاجية في تقارير البنك المركزي و اعتبارها من المؤشرات
المهمة لتقييم اداء المصارف.

Measuring total productivity and its relation to financial
performance: An applied study in the Iraqi banking sector for the
)2017-2010( period
Abstract
The study aims to measure the development of the total productivity of the Iraqi
private banks during the period (2010-2017) by using the index of Malmakust and
applying to (19) private banks. Three inputs were used (capital, deposits and
administrative expenses). (The loans, investments, net profit). The research reached a
difference in the total productivity rates between banks and between years, as the
National Bank achieved the highest productivity rates with an average productivity of
(3.78) during the period (2010-2017) Where the average total productivity during the
same period For the period of (1.04). The research also found a positive relationship
between the index of total productivity and financial performance indicators for the
period (2010-2017). The research recommended the inclusion of the overall methods of
measuring productivity in the reports of the Central Bank and considered as important
indicators for evaluating the performance of banks.
 -1المقدمة والدراسات السابقة:
 -1-1المقدمة:
قدمت لنا االدلة العلمية االثباتات حول مساهمة التنمية المالية في النمو االقتصادي فقد كان لها دور بارز في تعزيز
التصنيع للبلدان المتقدمة بواسطة تعبئة رأس المال لالستثمارات الكبيرة فمن الطبيعي ان ازالة القيود تؤدي الى
ز يادة المنافسة وتمكن االخيرة المصارف من تغيير في المدخالت والمخرجات من حيث الكمية والمزيج وبالمقابل
زيادة في تطور التكنولوجي االمر الذي يسهل زيادة االنتاج وتزيد من االنتاجية الكلية للمصارف فمن المتوقع زيادة
االنتاجية الكلية للمصارف التي تعمل في اقتصادات تنتهج النظام الرأسمالي بسبب رفع وازالة القيود .
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ان قياس االنتاجية الكلية يعكس سرى استفادة هذه المصارف سن عمليات التحرير المالي والغاء القيود وبما ان
العراق قد شهد عمليات تحرير مالي واجراءات عملت على الغاء القيود اما المصارف وتشجيع المناقشة وهذه ما
اكرته كل من قانون البنك المركزي رقم ( )56وقانون المصارف رقم ( )94وقانون سوق العراق لألوراق المالية
رقم ( )74لسنة  2004باإلضافة الى قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006اذ عملت هذه االجراءات على تثبيت
الركائز االساسية لعملية االصالح الذي من المفترض ان يخلق بيئة تنافسية تحسن مستوى االنتاجية الكلية لعوامل
االنتاج في المصارف لذلك يصبح قياس االنتاجية الكلية امرا ً مهما ً من اجل وضوح الرؤية عند واضعي
االستراتيجيات التي تخص المصرف وضمن تحقيق اهدافه .
 -1-1-1اهمية البحث:
تبع اهمية البحث من تناوله موضوع االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في القطاع المصرفي العراقي الخاص بالمقابل
استخدام طرق حديثة لقياسها والتي لم تتطرق لها اال دراسات قليله  ,اضافة الى اهمية موضوع االنتاجية التي تحتل
مكانه كبيرة في اتخاذ القرار والتي تخص استراتيجية كل مصرف من المصارف الخاصة والعامة على حدا ً سواء ,
فأي قرار اقتصادي سليم يحتاج الى معرفة النتائج المترتبة عليه ومن المعروف ان المصارف تستهدف زيادة انتاجيتها
الكلية من اجل تحقيق زيادة في انتاجية االقتصاد لذا البد من الوقوف عند هذا الموضوع والتعرف على الطرق
الحديثة لقياسه وعالقته بمؤشرات االداء المالي للمصارف .
 -2-1-1مشكلة البحث:
هناك اثار تركتها اجراءات التحرير االقتصادي والعمليات االصالحية التي شهدها االقتصاد العراقي بعد عام 2004
بصورة عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة على المصارف الخاصة في العراق ويمكن ان تجسد مشكلة البحث
باألسئلة التالية:
 -1ما هو أثر العمليات االصالحية واالجراءات الخاصة بالتحوالت االقتصادية في العراق على االنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة للمدة ()2017-2010؟
 -2ما هو اثر االزمة المالية التي تعرض لها االقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط على االنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة؟
 -3هل هناك عالقة بين مؤشرات االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف الخاصة؟
 -3-1-1فرضيات البحث:
انطلق البحث من جملة فرضيات يحاول التأكد منها واثباتها او نفيها من خالل استخدام ادوات تحليلية
متمثلة بالمؤشرات والنماذج الرياضية واالحصائية ويمكن تلخيصها باآلتي:
 -1هناك أثر ايجابي لعمليات التحرير المصرفي واجراءات االصالح االقتصادي على االنتاجية الكلية
لعوامل االنتاج في المصارف العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010
 -2هناك اثار سلبية لالزمة المالية التي تعرض لها االقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط الخام
وزيادة النفقات العامة بسبب الحرب على داعش على االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصرف
العراقية الخاصة.
 -3توجد عالقة طردية بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة
خالل المدة (.)2014-2010
 -4-1-1اهداف البحث:
يهدف البحث الى الوصول لمجموعة من االهداف يمكن ان تسودها بشكل مفصل وكما تأتي:
-1
-2
-3
-4

يسعى البحث الى التعرف على الطرق العلمية الحديثة لقياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج.
قياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010
تحليل مؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة للمدة (.)2017-2010
الوقوف على العالقة التي تربط مؤشرات االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف
العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010
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 -5-1-1الحدود المكانية والزمانية للبحث:
تناول البحث ( )19مصرفا عراقيا خاصا للمدة الزمنية الممتدة من ( )2017-2010من اجل قياس االنتاجية الكلية
لعوامل االنتاج في المصارف ومعرفة عالقتها بمؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة.
 -6-1-1منهجية البحث:
اعتمد البحث على المنهج النظري التحليلي والكمي التحليلي من اجل اختبار فرضية وتحقيق اهدافه اذ تم استخدام
اسلوب رياضي متمثل بمنهجية ملمكويست لقياس االنتاجية الكلية في المصارف العراقية الخاصة خالل المدة
( )2017-2010والطرق االحصائية لقياس العالقة بين االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف.
-2-1

الدراسة السابقة:

لقد اثبتت دراسة ( )H. Parkعام  2001بأن هناك عالقة طرية بين مؤشرات االنتاجية وحجم المصارف في
كوريا اضافة الى دراسة ( )A. Jreisat and H. Hassanعام  2016في مصر التي اثبتت بأن هناك عالقة طردية
بين حجم المصرف ومؤشرات االنتاجية  ,فيما بينت دراسة ( )F. Sufianعام  2007بأن هناك عالقة طردية بين
حجم المؤسسات المالية والمصرفية غير التجارية في ماليزيا واالنتاجية  ,اما دراسة ()Athanasoglou , et al
عام  2008بأن هناك عالقة ايجابية بين مؤشرات االنتاجية الكلية للمصارف اليونانية ومستوى التطور التكنلوجي ,
كما اثبتت دراسة ( )G. Westhuizenعام  2013في جنوب افريقيا بأن هناك عالقة طردية بين مؤشرات االنتاجية
الكلية والمستوى التكنولوجي  ,اضافة الى دراسة ( )Jreisatعام  2011في االردن التي توصلت الى ذات النتيجة
 ,اضافة الى ان الدراسة اثبتت بأن المصارف المحلية اكثر انتاجية من المصارف االجنبية  ,اما دراسة ( Gupta
 ), et alعام  2008فقد اوضحت بأن مستوى االنتاجية الكلية للمصارف الحكومية الهندية اعلى من مستوى االنتاجية
الكلية في المصارف الخاصة  ,وقد اكدت دراسة ( )Hadad, et alعام  2009في اندونيسيا النتيجة نفسها .
بينت دراسة ( )I. Isit, et alعام  2016في االردن ان المصارف التجارية حققت تفوق على المصارف
االسالمية واالستثمارية من خالل مؤشرات االنتاجية باالضافة الى انها اعزت سبب انخفاض مستويات االنتاجية
الى ضعف االداء االداري وافتقارها لمهارات العاملين  ,فيما او ضحت دراسة ()A. Jreisat and H. Hassan
عام  2016في مصر بأن هنا ك عالقة بين مؤشرات االداء المالي ال سيما ( نسبة القروض الى االيداعات  ,العوائد
 ,اسعار االسهم) تتمتع بمعدالت انتاجية اعلى  ,واخيرا فقد بحثت دراسة ( )F. Hassan, et alعام  2017العالقة
بين االئتمان المصرفي واالنتاجية للمصارف في كل من فرنسا والمانيا وايطاليا وتوصلت الى وجود فجوة في
مؤشرات االنتاجية في كل من فرنسا والمانيا والتي تتمتع باالسواق الكاملة اما ايطاليا فأنها تتمتع بأسواق غير كاملة
االمر الذي دفعها الى استثمارات طويلة االجل.
اما هذه الدراسة فتتميز عن الدراسات السابقة التي تم تناولها مسبقا ً من قبل عدد من الباحثين بأنها ستتناول قياس
االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة في العراق للمدة ( (2017-2010اضافة الى قياس العالقة
بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي للمصارف وهذا ما يميزها عن الدراسات االخرى واللواتي لم يبحثن
في هذا الجانب لما لها من أثر ايجابي على سياسة المصرف وتحقيق االهداف االمر الذي سيعود بالنفع على المصرف
واالقتصاد.
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اإلطار النظري لقياس االنتاجية الكلية:

لقد تعددت طرق قياس االنتاجية الكلية واعتمدت الدراسات السابقة على طرق مختلفة لقياسها وال توجد طريقة
مفضلة على الطرق االخرى بل هناك خصائص وشروط لكل طريقة تختلف عن الطرق االخرى وتقسم طرق قياس
االنتاجية الكلية الى طرق معلمية واخرى غير معلمية حيث يمكن ان نبين اهم الطرق لقياس االنتاجية الكلية وكما
يأتي:
-1-2

مؤشر ملمكويست (:)Malmquist

يمكن قياس االنتاجية عن طريق استخدام دالة المسافة للمخرجات وكما يأتي (:)Pankaj sahay, 1996: 45
)… .. (1

} 𝑡 𝑇 ∈ ) 𝑡𝜌𝐷1 (𝑋, 𝑌) = min{𝜌𝑡 : (𝑌𝑡 ⁄

3

حيث ان  Tتمثل المستوى التكنولوجي في الفترة  ,tوان هذه الدالة تكون مساوية للواحد فقط إذا كانت المدخالت
والمخرجات تنتمي الى مجموعة حدود امكانيات االنتاج ( ,)Pankaj sahay, 1996: 45ويتم استخدام مؤشرات
ملمكويست لإلنتاجية لتقدير التغيرات التي تطرأ على االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصرف الواحد على مدار
فترتين او عبر طريقتين إلنتاج الخدمات ضمن المصرف الواحد او حتى االستراتيجيات والمواقع  .....الخ,
()Manthos D. Delis, et al, 2009: 11( )Muliaman D. Hadad, et al, 2009: 9
لقد حاولت العديد من الدراسات تحليل مؤشرات االنتاجية وارجاع مكوناتها الى عوامل مختلفة كل منها يشرح
بعض عوامل تغيرات االنتاجية على وجه التحديد ) (Fare el al , 1992 , 1994و )(Ray and Desli , 1997
و ) (Simar and Wilson , 1998و ) (Wheelok and Wilson , 1999وقد قسمت مكونات التغيرات في
االنتاجية التي تم تحليلها الى التغير في الكفاءة ( اللحاق بالركب ) والتغير التكنولوجي (التحوالت في الحدود) حيث
ان ()Gerhardas van der Westhuizen , 2013: 130( )K. Chen and H. Yang , 2011:199
(: )Thomas Bolli and Mehdi farsi , 2015: 25
)… .. (2

)… .. (3
)… .. (4

1⁄
2

𝐶𝑇 𝑀𝑡 = 𝐸𝐶 +

) 𝑠𝑌 𝐷𝑠 (𝑋𝑠 ,
) 𝑡𝑌 𝑡𝑋( 𝑡𝐷

= 𝐶𝐸

) 𝑡𝑌 𝐷𝑡 (𝑋𝑠 , 𝑌𝑠 ) 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,
∗
]
[ = 𝐶𝑇
) 𝑡𝑌 𝐷𝑠 (𝑋𝑠 , 𝑌𝑠 ) 𝐷𝑠 (𝑋𝑡 ,

اذ يقيس  ECتغيير الكفاءة الفنية النسبية حيث يصبح المؤشر اكبر من الواحد في حالة اقتراب الشركة من
الحدود التقنية الحالية  ,وتشير  TCالى التغير التكنولوجي اذا كان هناك انتقال بعيداً عن النقطة الملحوظة بسبب
التقدم التكنولوجي  ,فاذا كانت قيمة  TCاكبر من الواحد يدل على انه يمكن للمصرف انتاج المزيد من الخدمات
باستخدام موارد اقل او انتاج خدمات اكبر باستخدام نفس المدخالت  ,وبالنظر الى مؤشر ملمكويست لإلنتاجية بانه
يقيس ن مو انتاجية عوامل االنتاج الكلية فأن التحسن في االنتاجية سيشار اليه بقيمة اكبر من الواحد في حين التراجع
في االنتاجية يشار اليه بقيمة اقل من الواحد (.)Angela Roman and Alina camellia sargu , 2014: 379
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مؤشر لونبيرغر (:)The Luenberger

لقد تم ادخال مؤشر لونبيرغر بواسطة  Chambersعام  2002بعد مؤشر ملمكويست عام  1992ويختلف
هذا المؤشر عن المؤشرات االخرى من خالل اختالف وحدات القياس فيه وبشكل جذري واستخدامه لقياس الكفاءة
لكل مخرج ,ويمكننا بطبيعة الحال تحديد مؤشر ( )Luenbergerعلى مستوى االنتاج فهو يسمح لنا بفهم افضل
للنتائج الموجودة على المستوى الكلي للمصرف وقد تم تحديد هذا المؤشر الختالف قياسات االداء او الفاعلية 𝑚𝑡𝑧
𝑚
𝑡𝑡𝑧 ويتم تحديده عندما يتم اختيار الفترة  tكسنة اساس للتكنولوجيا ( Barnabe Walheer and Lingia zhang,
و
 , ) 2018: 3يمكن فهم الفائدة في نظرية االزدواجية بشكل سهل اذا ما حددنا مشكلة التحسين بالنسبة للكميات وهناك
مشكلة متطابقة ومحددة فيما يتعلق بتحديد اسعار المدخالت والتي لها نفس االهمية ,هذا االمر يحتل مكانة مهمة
بالنسبة للدراسات في حقل االقتصاد الجزئي وفهم العالقات الرياضية التي توضح عمل االقتصاد فقد قدم
لونبيرغر( ) Luenbergerطريقة جديدة في نظرية المستهلك استنادا الى بعض دوال المسافة التي يصفها بدالة
المنفعة ,وتقيس دالة المنفعة مقدار الحزمة المرجعية التي يكون المستهلك على استعداد للتنازل من اجل الحصول
على فرصة لالنتقال من مستوى منفعة معين الى حزمة في مجموعة امكانات لالستهالك ( Carlos Pestana
.)Barros, 2008: 373
تعتمد هذه الطريقة للقياس على دالة المسافة االتجاهية ومؤشر لوينبرغر لالنتاجية الكلية والذي اقترح من قبل
تشامبرز ويعتمد على اساليب جديدة اكثر مرونة فيما يتعلق بنظرية االنتاج اذ ادخل دالة المسافة االتجاهية والتي
تعتبر انتقال في نظرية االنتاج ودالة لوينبرغر  ,حيث تحدد دالة المسافة االتجاهية باتجاه واحد االمر الذي يسمح
لوحدة االنتاج الوصول الى حدود االنتاج االمثل ,ومن الناحية االقتصادية تجعل هذه الدالة من الممكن تقسيم
اقتصاديات الحجم التي يمكن تحقيقها والتحسينات الممكنة في االنتاج اضافة الى توفيرها معيارا ً بتحديد نقطة مرجعية
يمكن الوصول اليها  ,وتتميز هذه الدالة بشكل رئيسي في قدرتها على اخذ كل من المدخالت والمخرجات بنظر
االعتبار في وقت واحد وفي سياق واسع وبالتالي فأن هذه الدالة تقيس ادنى التغييرات في المدخالت والمخرجات في
اتجاه معين والتي تعتبر ضرورية للوصول الى حدود االنتاج المثلى وبالتالي يمكن اعتبار هذه المسافة بمثابة مؤشر
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الداء كل مؤسسة  ,وتستطيع ان تصف التكنولوجيا بواسطة مجموعة 𝑚𝑡𝑅𝑋 𝑛𝑡𝑅 ⊆ 𝑇 Carlos Pestana ( ,
 , )Barros, 2009: 8ويمكن تحديدها بالمعادلة التالية (: )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 3
)𝟓( ….

} 𝒕𝒀𝒆𝒄𝒖𝒅𝒐𝒓𝑷 𝒏𝒂𝑪 𝒕𝑿 𝑻 = {(𝑿𝒕 , 𝒀𝒕 ):

حيث ان ( 𝑛𝑡𝑅 ∈ 𝑡𝑋 )  :تمثل متجه المدخالت في نفس الفترة  : ) 𝑌𝑡 ∈ 𝑅𝑡𝑚 ( ,تمثل متجه المخرجات في نفس
الفترة ,وتمثل كل من  :Tالتكنولوجيا المستخدمة  ,و 𝒕𝑿  :المدخالت  ,و 𝒕𝒀  :المخرجات  ,ويشترط ان تخضع
التكنولوجيا لعدة شروط يمكن ان نذكر منها (: )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 8-9
-1
-2

-3
-4
-5

يجب ان تكون التكنولوجيا محدبة.
يمكننا دائما ً انتاج المزيد من خالل زيادة المدخالت وبالعكس انتاج اقل من خالل تقليل المدخالت
والتخلص من ضغط زيادة المدخالت والمخرجات بشكل كبير.
ال يمكن ان تكون هناك مخرجات ال نهائية مع متجه محدد للمدخالت ضمن المجموعة التكنولوجية.
المجموعة التكنولوجية مغلقة
ان للتكنولوجيا تكلفة (ال يوجد غداء مجاني)

ان دالة المسافة االتجاهية تعمل على تعميم دالة المسافة التقليدية لتشيرد ( )1970وتلعب دورا ً ذا مغزى في نظرية
االنتاج وان اتجاهات دوال المسافة للمدخالت او /و المخرجات من مكانه الى حدود التكنولوجيا في اتجاه معين يمكن
الحص ول عليها من خالل وجود اتجاه اشعاعي من نقطة االصل االمر الذي يجعلنا نسترجع دالة المسافة التقليدية,
و من الضروري اتخاذ اتجاه مناسب بحيث تكون دالة المسافة االتجاهية مماثلة لدالة المسافة التناسبية التي ادخلها
بريك ( )Briecعام  1997والتي تستند الى تعديالت نسبية في المدخالت والمخرجات كما يعمم مقياس ( Farrell
 )and Debreuبنفس القدر من التفسير والشكل البياني ( )1يوضح امكانية االنتاج المحددة بفترات مختلفة
(. )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 9
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الشكل ( )1امكانية االنتاج المحددة للفترة  tوt+1

Alejandro Nin, Channing Arndt paul V. preekel , 2003 , (Is Agriculturel productivity in
developing countries really shrinking ? New Eridence using a modified Non-parametric
Approach), Journal of Development Economics 71, P: 399
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اذ يتم وصف مجموعات امكانية االنتاج للفترات  tو  t+1للشركة  Bالمحددة على حدود االنتاج في الفترات
الزمنية  tو  t+1وهذا يعني انها كفؤة من الناحية الفنية اما الشركة  Aتقع داخل حدود االنتاج والمسافة من نقطة
االنتاج في الفترة  tالى حدود االنتاج في الفترة  tهي ) 𝑡𝑌  𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,والمتمثلة هندسيا ً بالمسافة 𝑡𝐵𝑂 𝑂𝐴𝑡 ⁄وهذه
النسبة اقل من واحد مما يعني ان الشركة غير فعالة قياسا ً بالشركة  , Bولكي تكون الشركة  Aفعالة يجب ان تكون
المسافة من نقطة االنتاج الى حدود االنتاج مساوية للصفر وهذا يعني هندسيا ً ان تقع على حدود االنتاج  ,وكذلك
الحال بالنسبة للفترة الزمنية  t+1حيث تقع الشركة  Aداخل حدود االنتاج وان المسافة من نقطة االنتاج  𝐴𝑡+1الى
حدود االنتاج عند النقطة  𝐵𝑡+1والمتمثلة هندسيا ً بالمسافة  𝑂𝐴𝑡+1 ⁄𝑂𝐵𝑡+1وهي اقل من الواحد وهذا يدل على
ان الشركة  Aغير فاعلة في الفترة  t+1والتي تعني ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1وحتى تصبح فعالة يجب ان تقع على
حدود االنتاج الجديدة عند النقطة . 𝐵𝑡+1

ومن اجل معرفة هل ان الشركة  Aاصبحت اقرب في الفترة  t+1الى حدود االنتاج ( اكثر انتاجية ) ام ابعد الى
حدود االنتاج ( اقل انتاجي ة ) ينبغي ان نعمل مقارنة من خالل دوال المسافة في الفترات الزمنية  tو  t+1فإذا كانت
نقطة انتاج الشركة  Aاقرب الى حدود االنتاج في الفترة  t+1فان ذلك يعني ان الشركة  Aاصبحت اكثر انتاجية من
الفترة السابقة اي ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1سيكون اقل من ) 𝑡𝑌  , 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,والعكس صحيح اذا كانت نقطة االنتاج
ابعد في الفترة  t+1من الفترة  tفان ذلك يعني انها اقل انتاجية اي ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1سيكون اكبر من
) 𝑡𝑌 .)Alejandro Nin, et al, 2003: 399( )Shilpa Bogra nee Chaudhary, 2013: 26( 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,

ولتقدير دالة المسافة التناسبية بأستخدام منهجا ً غير معلمي توجد طريقتان للقيام بعملية تقدير االنتاجية الكلية االولى
تستخدم التكنولوجيا في الفترة الحالية كمرجع اساسي والثانية تجعل التكنولوجيا في الفترة الالحقة هي المرجع
االساسي على طول خط االنتاج  ,ولذلك يعتبر مؤشر لوينبرغر ( )1996لقياس االنتاجية الكلية المؤشر الذي يقيسها
كمتوسط حسابي بين عنصرين يعكسان التغير في االنتاجية بالنسبة لحدود االنتاج في سنة االساس الحالية  ,ويختلف
مؤشر لوينبرغر عن المؤشرات االخرى بما فيها مؤشر ملمكويست بأن هذا المؤشر يعتمد على الفروقات في مكونات
االنتاجية الكلية في حين تعتمد الطرق االخرى على النسب  ,ويستخدم مؤشر لوينبرغر لقياس االنتاجية الكلية
للشركات التي يفترض انها تعظم االرباح كما هو الحال لمؤشر ملمكويست  ,وعالوة على ما سبق يمكننا استخدام
مؤشر لوينبرغر لقياس االنتاجية الكلية في حالة التوجيه االخراجي او التوجيه االدخالي بما يتماثل مع زيادة االيرادات
والحد االدنى في التكاليف (Carlos Pestana Barros, 2009: 11
-3-2

مؤشر تورنكفيست (:)Tornqvist

ان مؤشر  Tornqvistهو مؤشر الوزن المتغير الذي تم استخدامه بشكل متكرر وقد تم تطويره في الثالثينيات في
بنك فنلندا ( )Tornqvist1939ويعتمد هذا المؤشر على اللوغاريتمات لمقارنة وحدتين (دولتين او شركتين) او
لمقارنة متغير يتعلق بنفس الكيان في نقطتين في نفس الوقت ويستخدم المقارنة المدخالت لفترتين زمنيتين في سياق
قياس االنتاجية حيث يستخدم متوسط اوزان تكلفة المشاركة للفترتين اللتين يتم النظر فيهما ويتم حساب الرقم القياسي
بعد تحديد التغير اللوغاريتمي (او معدل التغير النسبي ) وعلى النحو التالي Chapter 7 , Productivity
Measuremant: 184
)𝟔( 𝑰𝒏 𝑿𝒕 − 𝑰𝒏 𝑿𝒕−𝟏 = ∑[𝑺𝒊 (𝑰𝒏 𝑿𝒊𝒕 − 𝑰𝒏 𝑿𝒊𝒕−𝟏 )] … . .

حيث ان 𝑖𝑋 تمثل المدخالت ( )n......1وان الفترتان الزمنيتان هما  t-1 , tويتم حساب حصة التكلفة على النحو
التالي (: )W. Erwin Diewert and Kevin J. Fox, 2007: 4
)𝟕(……
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حيث ان  C:هي تكلفة الوحدة الواحدة من المدخالت.

𝐭𝐢 𝐭𝐢

وقد اظهرت الدراسات على الرقم القياسي لمؤشر Tornqvistيمتلك عدد من الخصائص المرغوبة وعلى وجه
الخصوص دراسة ( )Diewert1976والذي اوضح بان مؤشر تورنكفسيت هو مؤشر دقيق النه يتسق مع دالة
االنتاج اللوغارتمية المتسامية وكما موضح في ورقة نشرها (.)Caves , Christensen and Diewert
تعتمد االدبيات على تجميع المدخالت الغراض قياس االنتاجية في نظرية االقتصاد الجزئي ويستفاد من مفهوم
مرونة االنتاج فيما يتعلق بالمدخالت وغالبا ما تكون االفتراضات متعلقة باالنتاج والتنافسية واسواق المدخالت وفي
بعض التطبيقات يفترض وجود عوائد حجم ثابتة ,وان هذا االفتراضات مهمة بالنسبة الجراءات تجميع المدخالت
كما ان هذه االفتراضات قد تم اختيارها وعلى وجه التحديد استخدام اوزان التكلفة لتجميع المدخالت والذي يتطلب
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بصفة عامة اسواق مدخالت تنافسية باالضافة الى ذلك استخدام اسعار االيجار الضمنية لراس المال لتقدير تدفقات
خدمة راس المال التي تستند الى افتراض اضافي وهو التوازن طويل المدى في اسواق السلع الراسمالية  ,وان
طريقة مؤشر  Tornqvistليست الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها لتنفيذ الفكرة العامة بحساب المؤشرات
لفئات االدخال العريضة عن طريق التجميع من مدخالت محددة وبدقة  ,كما انه ليس االجراء الوحيد الذي يمكن
استخدامه لتنفيذ التفصيل العام لتغيير الوزن على مؤشرات الوزن الثابتة بل هناك طرق اخرى يمكن استخدامها ومع
ذلك قد تم اختيار مؤشر  Tornqvistمن قبل العديد من الباحثين في مجال قياس االنتاجية لما يتمتع به من الخصائص
المرغوبة التي تم توضيحها اعال ,ويمكن عرض الصيغة النهائية لمؤشر  Tornqvistبالشكل التالي ( Nasir
Mahammad ( )Robert Inklaar and W.Erwin Diewert , 2015: 6( )Nadeem, et al, 2010: 54
)Ali Imran, et al, 2017: 240
1
1
)∑(𝑅𝑖𝑡 + 𝑅𝑖𝑡−1 )𝐼𝑛 (𝑌𝑖𝑡 ⁄𝑌𝑖𝑡−1 ) − ∑(𝑆𝑗𝑡 + 𝑆𝑗𝑡1 )𝐼𝑛 (𝑋𝑗𝑡 ⁄𝑋𝑗𝑡−1 ) … (8
2
2
حيث ان 𝑡𝑖𝑌 الناتج i

𝑖

𝑖

= ) 𝐼𝑛 (𝑇𝐹𝑃𝑡 ⁄𝑇𝐹𝑃𝑡−1

𝑡𝑖𝑅 هي حصة الناتج  iمن اجمالي االيرادات

𝑡𝑗𝑆 حصة المدخل  jمن اجمالي تكاليف المدخالت
𝑡𝑗𝑋 يمثل المدخل  jفي الفترة t

في هذه الصيغة يتم تحديد أسهم االيرادات لمؤشر المخرجات وحصص التكلفة لمؤشر الدخل لكل فترة زمنية
مقارنة باستخدام االوزان الثانية في المؤشرات الحسابية والهندسية وهذا سيساعد في تجنب قضايا االستخفاف او
المبالغة في التقدير خالل اجراء تقدير الوزن الثابت ).)Ail A. et al , 2016 :4272
اذا يعطي هذا المؤشر تجميعا ثابتا للنواتج والمدخالت وعوائد ثابتة لقياس قابلية الفصل بين المدخالت
والمخرجات والتغير التقني المحايد ل Hicksكما انها مسؤولة عن بعض التغيرات النوعية في المدخالت وبناء
االوزان اذ يتم استخدام اسعار المدخالت المالية بحيث يمكن ان تنعكس التحسينات في جودة المدخالت من خالل
ارتفاع معدالت االيجار واالجور ويعبر مؤشر  Tornqvistعن متوسط التغيرات اللوغاريتمية التي تقاس بالفرق
بين معدل تغيير االنتاج والمجموع المرجح لمعدل مساهمة معدالت التغيير في المدخالت ( Mahmood Nasir,et
)al 2015: 470
يمثل الجزء االول من المعادلة مجموع لوغارتميات المخرجات كنسبة لمستويات االنتاج في الفترتين موزونه
باالسهم في اجمالي االيرادات ,بالمقابل يظهر الجزء الثاني مجموع لوغارتميات المدخالت كنسبة لمستويات
المدخالت في الفترتين موزونه باالسهم في التكلفة االجمالية .ضمن هذه المواصفات يتم تحديد حصص االيرادات
الخاصة بمؤش ر المخرجات وحصص التكلفة الخاصة بمؤشر المدخل في كل فترة مقارنة باستخدام االوزان الثابتة
في المؤشرات الحسابية والهندسية وبالتالي تجنبنا التقليل او االفراط في التقدير الضمني للوزن الثابت ويعتبر مؤشر
 TTIدالة انتاج خطية متجانسة باالضافة الى انها مسؤوله عن احتساب التغيرات في جودة المدخالت وبما ان اسعار
المدخالت الحالية تستخدم في بناء االوزان فان التحسينات في جودة المدخالت يتم دمجها الى الحد الذي تنعكس فيه
معدالت االجور وااليجارات االعلى  ,ويوفر  TTIتجميعا ثابتا للمدخالت والمخرجات وفقا الفتراضات السلوك
التنافسي وثبات العوائد على القياس والتغير التقني المتعادل وغير القابل لالختراق (Adiqa Kiani, 2008: 522-
. )523
يعتبر مؤشر  Tomqvistمؤشراً فائقا يتناسب مع دالة االنتاج المرنة ويفترض قيودا مسبقة اقل على
تكنولوجيا االنتاج االساسية (اضافة الى المميزات االخرى التي تم ذكرها سابقا) ( Vinish Kathuria , et al ,
.)2011: 9
منهجية الدراسة:
ان قياس الكفاءة الفنية ) (TEيشيرا لى ما إذا كان البنك يستخدم الحد األدنى من المدخالت إلنتاج كمية معينة
من المخرجات  ,أو ما إذا كان البنك ينتج أقصى مستوى من المخرجات مع مقدار ثابت من المدخالت مقارنة بالبنك
الذي يعمل على الحدود الكفؤة ,وتقسم الكفاءة الفنية الى الكفاءة الصافية ) (PTEوالتي تشير ببساطة الى الكفاءة
الفنية الخالية من تأثيرات النطاق وهذا يشير إلى انخفاض نسبي في استخدام المدخالت في حالة عدم وجود هدر مع
مستوى اإلنتاج الحالي الذي قد يكون غير كفؤ ,وكذلك كفاءة النطاق ) (SEالتي تشير إلى انخفاض نسبي في استخدام
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المدخالت إذا كان المصرف قادراً على تحقيق مستوى اإلنتاج األمثل حيث توجد عوائد حجم ثابتة بالنسبة للوحدات
األقل كفاءة واألكثر كفاءة في العينة  ,وان معايير الكفاءة تأخذ القيم بين  ٪0و  ٪100على التوالي .ونتوقع أن يتيح
لنا بناء مؤشرات الكفاءة المختلفة تتبع مصادر عدم الكفاءة الفنية بشكل أفضل وعدم الكفاءة الصافية )( (PTEوهو
عدم الكفاءة الفنية ) (TEخالية من تأثيرات الحجم) ,يخضع بالكامل لسيطرة النتائج مباشرة من أخطاء اإلدارة ويطلق
عليه أيضًا عدم الكفاءة اإلدارية في األدبيات المالية وينشأ ذلك عند استخدام المزيد من المدخالت مما هو مطلوب
إلنتاج مستوى معين من المخرجات .ويعزى ذلك بشكل عام إلى عدم وجود ضغوط تنافسية قوية ,مما يسمح للشركات
بالبقاء بأقل من األداء األمثل ,ستنتج الشركة ذات الكفاءة العالية ) (SEمع وجود عوائد ثابتة  (CRS).وبالتالي,
عندما يكون هناك عوائد متزايدة للنطاق) , (IRSيمكن الحصول على مكاسب الكفاءة عن طريق توسيع مستويات
اإلنتاج في حالة انخفاض العوائد ) (DRSويمكن تحقيق مكاسب الكفاءة عن طريق خفض مستويات اإلنتاج بما أنه
ينطوي على اختيار مستوى غير كفؤ ويعتبر عدم كفاءة الحجم (غلة حجم متناقصة) أيضًا نوعا ً من عدم الكفاءة الفنية
وبالتالي تتضمن الكفاءة الفنية كال من( )PTEو(  ) SEوهذا هو المستوى غير الكفؤ لكل من المدخالت والمخرجات
(. )Ihsan Isik, et al, 2016: 5-6
ان قياس مؤشرات  TFPبالتفصيل يعطي القراء والمختصين نظرة دقيقة للعوامل التي ادت الى تغيرها عبر
الزمن  ,اذ قد ال تكون المقارنة المباشرة لمقاييس الكفاءة عبر الزمن مؤشرا ً على التحسن المطلق أو تدهور الكفاءة
 ,فإنها لن تظهر سوى تغيرات في الكفاءة النسبية مقابل البنوك األخرى ويمكن أن تنتقل الحدود من فترة إلى أخرى
بسبب االبتكار أو الصدمة المالية أو المنافسة المتزايدة في السوق عالوة على ذلك قد تكون هناك مدخالت ومخرجات
كبيرة للبنوك مع مرور الوقت مما يؤدي إلى نماذج مختلفة من البنوك وبالتالي اختالف الحدود عبر الزمن ولهذا
السبب وبسبب تفوقه في بيئة متغيرة يستخدم مؤشر ) (TFPCHبشكل شمولي لحساب التحسن المطلق أو التدهور
في إنتاجية البنك (. )Ihsan Isik, et al, 2016: 6
)𝟏𝑴 = 𝑻𝑭𝑷𝑪𝑯(𝒕,𝒕+

𝑯𝑪𝑭𝑭𝑬

⏞
𝑺𝑹𝑽𝑫(𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+𝟏 )⁄
𝑺𝑹𝑪𝑫 ) 𝟏𝑫𝑽𝑹𝑺 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
) 𝟏𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
𝑺𝑹𝑪 𝟏∗ 𝒕+
𝑺𝑹𝑽𝟏= 𝒕+
) 𝒕𝒀 𝑫𝒕 (𝑿𝒕 ,
) 𝒕𝒀 ⏟ 𝑫𝒕 (𝑿𝒕 ,
𝑺𝑹𝑽 ⁄
) 𝒕𝒀 𝑫𝒕 (𝑿𝒕 ,
[
]
𝑯𝑪𝑭𝑬𝑷
⏟
𝑯𝑪𝑬𝑺

𝑯𝑪𝑯𝑪𝑬𝑻

𝑺𝑹𝑪 ⏞
𝟏⁄
𝟐
𝑺𝑹𝑪𝑫 ) 𝟏𝑫𝒕 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
) 𝒕𝒀 𝟏 (𝑿𝒕 ,
𝑺𝑹𝑪 [ ∗
∗
)] … ( 9
𝑺𝑹𝑪𝑫 ) 𝟏𝑫𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
𝟏𝒀 𝒕+𝟏 (𝑿𝟏 ,

يمكن استخدام دالة المسافة لـ ) Farrell (1957وتطبيق دالة ) Fare et al (1994من أجل تحديد مؤشر
تغير اإلنتاجية اإلجمالي ) Malmquist (TFPCHالذي هو ببساطة نتاج تغيير الكفاءة )( (EFFCHمدى قرب
البنك من الحدود الكفؤة (تأثير التقدم أو التراجع) ) والتغير التكنولوجي ) ( (TECCHمدى تحول حدود اإلنتاج
المرجعي في مزيج المدخالت المرصودة لكل بنك (االبتكار التقني أو الصدمة))  ,ويمكن لمؤشر تغيّر إنتاجية عوامل
اإلنتاج ) (TFPCHأن يحقق قيمة أكبر من أو يساوي أو أقل من الوحدة اعتمادا ً على ما إذا كان البنك قد شهد نمو
اإلنتاجية أو الركود أو انخفاض اإلنتاجية ,على التوالي  ,بين الفترتين (  tو ) t+1ويأخذ مؤشر ) (EFFCHقيمة
أكبر من واحد لزيادة الكفاءة و صفر لعدم وجود تغيير في الكفاءة  ,أو أقل من واحد لخفض الكفاءة .وبالمثل  ,فإن
) (TECCHتحقق قيمة أكبر من واحد للتقدم التقني وصفر للركود التقني  ,أو أقل من واحد للتراجع التقني  ,وتحلل
تغيير الكفاءة الفنية ) (CRSأيضا ً مكوناتها الكفاءة الفنية النقية وكفاءة النطاق )(EFFCH = PEFCH  SECH
ويتطلب ذلك حساب دوال المسافات في إطار عوائد الحجم المتغيرة ).)Fare et al,1994: 75( (VRS
يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل ( ) حيث تنتقل الشركة الواقعة عند النقطة  Cالى النقطة  Dومن سنة t
الى السنة  t+1ولكن تبقى الحدود المقدرة  CRStو  VRStوكما موضح بالمعادلة ( ) حيث ان )(𝐸𝐹𝐹𝐶𝐻 > 1
و ) (𝑇𝐸𝐶𝐶𝐶𝐻 = 1ان ) (𝑇𝐹𝑃𝐶𝐻 > 1تشير الى نمو االنتاجية واالنتقال من النقطة  Cالى النقطة  Dلصبح
الشركة اكثر كفاءة واكثر انتاجية وعند النقطة  Dفان الشركة يزداد انتاجها من ( )Y1الى ( )Y2عند نفس المستوى
من المدخالت عند ( )X3وتعود الزيادة في االنتاجية هذه الى جهود اللحاق بالركب من دون االبتكار التكنولوجي
) (TECCHوهذا يعني ان زيادة الكفاءة هذه ) (𝐸𝐹𝐹𝐶𝐻 > 1تكون بسبب زيادة في الكفاءة الفنية النقية
) (𝑃𝐸𝐹𝐶𝐻 > 1وزيادة كفاءة النطاق ) , (𝑆𝐸𝐶𝐻 > 1ويالحظ ان نمو االنتاجية ال يشير دائما ً الى زيادة في
الكفاءة فعلى سبيل المثال اذا اعدنا النظر في كفاءة المصرف عند النقطة  Cواالنتقال الى النقطة  Dرأينا انه اصبح
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اكثر انتاجية اذا كانت حدود االنتاج ثابتة في الفترة  tوان المصرف سيكون قادر على زيادة االنتاج بمقدار %10
بنفس مستوى المدخالت ( , )X3فاذا افترضنا انه في الوقت نفسة تحولت حدود االنتاج الى االعلى اي من CRSt
الى  CRSt+1هذا يعني ان التقدم التكنولوجي سمح للمصرف بتحقيق زيادة في االنتاج بمقدار  %20بنفس كمية
المدخالت ( )X3عل ى الرغم من ان المصرف ال زال يعاني من عدم الكفاءة ويقاس بقربه من الحدود المسافة
(.)Ihsan Isik, et al, 2016: 7( )CF=EG

P

Y
G

CRSt+1
R

Y5

20%

CRSt
F
S

Y4

E

Y3

VRSt

T
Y2

D
10%

C

B

A
K

X
Y

X3
Y

Y1
Y

شكل ( )2قياس االنتاجية الكلية وفقا ًL X2
X1
ملمكويست
لطريقة
Y

Y

Ihsan Isik , Ihsan Kulali and Busra Agcayazi Yilmaz, 2016, Total Factor productivity
change in the middle East Banking : The case of Jordanian Banks at the Turn of the
millennium , International Journal of Resear in Business and social , 5 (3), 7.
والخالصة التي يمكن ان نصل اليها في حالة قياس  MPIانه إذا كانت قيمة المؤشر أكبر من واحد الى نمو
االنتاجية او التقدم في االنتاجية بينما تشير القيمة االقل من واحد الى انخفاض االنتاجية او تراجع االنتاجية .ويمكن
ايجاد النسبة المؤدية للتغير في االنتاجية بواسطة (تغير االنتاجية –  ,100 * )1ان حصول تطور في االنتاجية الكلية
حسب مؤشر ملمكويست يمكن ان يكون من خالل الشكل التوضيحي االتي ( Ammar Barham Jreisat ,
:)2011:169
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زيادة كفاءة
استخدام عوامل
االنتاج

زيادة التطور
التكنولوجي

زيادة االنتاجية
الكلية

شكل ( )3مكونات االنتاجية الكلية
المصدر :من عمل الباحثين بناءاً على مؤشر ملمكويست
 -3عرض وتحليل نتائج االنتاجية الكلية:
 -1-4البيانات وعينة الدراسة:
شملت عينة البحث ( )19مصرفا ً خاصا ً خالل المدة  2017-2010فقد تم استخدام على ثالثة مدخالت
للمصارف تمثلت بكل من (الحسابات الجارية والودائع ,رأس المال االسمي والمدفوع ,والمصروفات االدارية) فيما
تم استخدام ثالث مخرجات تمثلت بكل من (االستثمارات المالية ,االئتمان النقدي ,وصافي الربح) لنتمكن من بناء
لوحة بيانات متكون من ( )6مؤشرات لـ ( )19مصرف ولمدة ( )8سنوات ,وتم الحصول على النتائج باستخدام
برنامج ( )DEAP Version 2.1وباالعتماد على طريقة ملمكويست لالنتاجية الكلية.
 -2-4تحليل نتائج االنتاجية الكلية:
شهدت اغلب المصارف العراقية الخاصة تطوراً ايجابيا ً في انتاجيتها الكلية اذ يعرض الجدول ( )1كذلك
الشكل ( )4والملحق ( )1متوسط مؤشر االنتاجية الكلية واسباب تطورها من خالل مكونات هذا المؤشر للمصارف
عينة الدراسة فقد حققت جميع المصارف نموا ً واضحا ً في الكفاءة الفنية والحجمية والكفاءة النقية اضافة الى تحقيقها
لنمو في التغير التكنولوجي خالل المدة ()2017-2011
التغير في الكفاءة الفنية
التغير التكنولوجي
التغير في الكفاءة النقية
التغير في الكفاءة الحجمية
مؤشر االنتاجية الكلية

4.00
3.50
3.00
2.50

…1

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على الجدول ()1
الشكل ( )4متوسط االنتاجية الكلية للمصارف خالل المدة 2017-2011
فمن الواضح كل المصارف وحسب النتائج التي تم التوصل اليها ان االنتاجية الكلية المتحققة في المصارف
العراقية الخاصة وخالل المدة ( )2017-2011انها تعود بجزء منها الى التطور الحاصل في الكفاءة بشكل عام
( الفنية  ,الحجمية والنقية ) والجزء االخر يعود الى التغير التكنولوجي االيجابي وقد تراوحت معدالت النتاجية
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الكلية بين اعلى قيمة حققها المصرف االهلي وبالغة ( )3.78كمتوسط للمدة ( )2017-2011ويليه مصرف
االقتصاد مسجالً متوسط بلغ ( , )3واقل قيمة حققها مصرف اشور وبلغت ( )1.04كمتوسط للمدة (-2011
 )201فيما تراوحت معدالت االنتاجية الكلية للمصارف االخرى بينهما , ,اضافة الى ما سبق فقد حققت مصرف
اشور اقل قيمة في متوسط المؤشرات الجزئية ( التغير التكنولوجي والتغير في الكفاءة النقية والتغير قي الكفاءة
الفنية ) اذ بلغت ( 1.02و  1.02و  )1.03على التوالي اما التغير في الكفاءة الحجمية فقد سجل مصرف عبر
العراق اقل قيمة ( , )0.99فيما حقق مصرف الموصل اعلى متوسط للتغير في الكفاءة النقية والكفاءة الفنية اذ
بلغت ( 2.3و  )2.33على التوالي اما التغير التكنولوجي فقد سجل مصرف االقتصاد اعلى متوسط ( )2.89اما
التغير في الكفاءة الحجمية فقد سجل مصرف االئتمان اعلى قيمة اذ بلغ متوسط ( )1.53للمدة )2017-2011
وهذا ما يوضحه كل من الجدول ( )1والشكل ( )4والملحق (.)1
الجدول ( )1متوسط االنتاجية الكلية للمصارف خالل المدة 2017-2011
المصارف

التغير
التكنولوجي

التغير في
الكفاءة النقية

مؤشر
التغير في الكفاءة التغير في
الكفاءة الفنية االنتاجية الكلية
الحجمية

اشور

1.02

1.02

1.01

1.03

1.04

االتحاد

1.18

1.12

1.05

1.22

1.29

االستثمار

1.21

1.07

1.02

1.12

1.32

االقتصاد

2.89

1.26

1.00

1.31

3.00

الخليج

1.34

1.15

1.08

1.41

1.62

الشرق االوسط

1.25

1.09

1.01

1.17

1.18

الشمال

1.20

1.14

1.01

1.14

1.48

المتحد

1.17

1.18

1.01

1.21

1.31

الموصل

1.23

2.30

1.00

2.33

1.42

بابل

2.17

1.13

1.34

1.45

1.36

سومر

1.26

1.07

1.01

1.08

1.44

عبر العراق

1.02

1.11

0.99

1.11

1.33

كوردستان

1.35

1.17

1.03

1.17

1.74

االئتمان

1.20

1.13

1.53

1.69

1.55

االهلي

2.81

1.86

1.01

2.26

3.78

التجاري العراقي

1.30

1.12

1.19

1.43

1.32

المنصور

1.14

1.11

1.00

1.11

1.20

بغداد

2.45

1.07

1.02

1.11

2.72

دار السالم

1.25

1.02

1.03

1.05

1.36

المتوسط

1.69

1.22

1.13

1.44

1.98

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1
يمكن القول ان القطاع المصرفي العراقي الخاص حقق خالل المدة ( )2011-2010معدالت انتاجية كلية مختلفة
تفاوتت فيها المصارف بين انتاجية سلبية وانتاجية ايجابية ,اذ يبين الشكل ( )5النسب المؤية للمصارف التي حققت
معدالت انتاجية كلية ايجابية خالل المدة ( )2017-2011ويالحظ ان القطاع المصرفي قد شهد ارتفاع في نسبة
المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية فقد بلغت ( )%57.89في عام  , 2011فيما ارتفعت هذه النسبة في
السنوات الالحقة الى ( )%63.16و ( )%68.42في عام  2012وعام  2013على التوالي  ,اال انه في عام 2014
شهدت نسبة المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية انخفاضا ً كبيراً بلغت ( )%15.79ويعود ذلك الى انخفاض
اسعار النفط العالمية التي ادت الى انخفاض االيرادات النفطية العراقية هذا من جهة والى زيادة النفقات العامة بسبب
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الحرب على (داعش) من جهة اخرى  ,اضافة الى ازمة التهجير واغالق الكثير من فروع هذه المصارف التي تعمل
في خمس محافظات احتلت من قبل المجاميع االرهابية (داعش) بالتزامن مع حصول انكماش عالمي شهدته جميع
دول العالم ال سيما العراق ,لكن سرعان ما بدأت المصارف تستوعب هذه الصدمات للتكيف مع االحداث الجديدة
لتحقق بعض المصارف انتاجية كلية ايجابية لتزداد النسبة الى ( )%57.89عام  2015اال ان العجز الحكومي الكبير
وزيادة النفقات الحربية المتزامنة مع تنفيذ خطط تحرير االراضي العراقية المحتلة من قبل (داعش)  ,باالضافة الى
النفقات على توفير خدمات النازحين لخمسة محافظات وتدهور االوضاع االقتصادية وعزوف المستثمرين عن
االستثمار داخل العراق تراجعت نسبة المصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية لتصل الى ()%36.84
في عام  , 2016واخيراً سجلت نسبة المصارف التي حققت انتاجية كلية زيادة بلغت ( )%68.42عام , 2017
وبشكل عام لقد شهدت الفترة  2017-2011زيادة واضحة في عدد المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية عدا
عام  2014وعام  2016والتي تعزى الى اسباب خارجية منها عوامل اقتصادية عالمية واخرى عوامل اقصادية
داخلية باالضافة الى الوضع االمني داخل العراق والمنطقة االمر الذي يدل على وجود اثر سلبي لالزمة التي تعرض
لها االقتصاد العراقي على االنتاجية الكلية.
68.42

االنتاجية الكلية االيجابية

68.42
63.16

57.89

57.89

70.00
60.00
50.00

36.84
40.00
30.00
15.79
20.00
10.00
0.00
2017

2016

2015

2014
االنتاجية…

2013

2012

2011

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1
الشكل ( )5النسبة المئوية للمصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية خالل المدة ()2017-2011
من خالل ما تقدم يمكن القول ان القطاع المصرفي العراقي الخاص شهد تطوراً في تحقيق االنتاجية الكلية
خالل المدة ( )2017-2011فقد بلغ عدد المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية ( )70مصرفا ً من مجموع
( )133مصرفا ً اي ما نسبته ( )%53خالل المدة  2017-2011وهذا ما يوضحه الشكل ( )6بالمقابل بلغ عدد
المصارف التي حققت انتاجية كلية سلبية ( )63مصرفا ً من مجموع المصارف البالغ ( )133اي ما نسبته
( )%47خالل المدة (.)2017-2011

االنتاجية الكلية
السلبية
% 47

االنتاجية الكلية
االيجابية ; % 53

االنتاجية الكلية السلبية

االنتاجية الكلية االيجابية

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1

الشكل ( )6النسبة المئوية للمصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية وسلبية خالل المدة 2017-2011
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 -5تحليل مؤشرات االداء المالي وعالقتها باإلنتاجية الكلية للمصارف
 -1-5معدل العائد على حق الملكية Return on equity
يمثل معدل العائد على حق الملكية  ROEمقياس نسبي ألداء المصرف وهو أحد المؤشرات التي تقيس
اداء ارباح المصرف ويتم حسابه بالمعادلة االتية:
العائد على حقوق المالكين= صافي الربح  /حقوق الملكية
جدول ( )2معدل العائد على حقوق الملكية لمصارف عبنة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010
9.48
6.06
12.09
10.06
11.24
2.16
14.03
9.70
10.26
16.44
18.11
4.33
15.88
4.66
10.61
1.69
0.64
1.43
6.89

2011
11.85
15.73
2.19
9.92
6.76
2.50
7.18

2012
11.08
22.95
8.54
1.38
3.76
15.42
13.22

2013
7.50
7.69
16.23
7.29
1.61
5.13
5.92

2014
3.86
5.38
4.75
11.55
1.59
2.78
3.69

2015
4.31
4.66
0.25
7.00
2.24
0.92
2.90

2016
5.83
2.13
0.33
3.47
0.58
8.18
3.58

2017
5.07
2.76
1.12
1.41
0.12
1.04
3.44

المتوسط
7.38
8.42
5.69
6.51
3.49
4.76
6.74

11.19
18.45
14.52
15.03
7.91
14.23
4.83
18.56
10.31
0.25
1.19
16.02

9.69
16.19
10.83
13.62
4.93
8.05
5.02
14.34
15.31
0.79
0.70
11.35

8.98
13.92
10.20
10.05
10.11
9.15
2.37
18.32
11.00
0.71
3.63
12.12

12.05
1.44
9.18
7.21
6.76
0.90
2.71
11.11
7.72
0.79
2.54
9.43

3.29
2.17
2.45
6.61
7.90
0.23
1.51
2.29
4.73
1.44
3.16
10.59

1.84
5.19
7.28
0.52
5.90
1.33
3.20
7.16
1.20
1.41
3.64
11.69

1.57
2.56
6.90
0.29
6.04
1.81
1.71
3.63
12.29
0.15
3.69
14.03

7.29
8.77
9.73
8.93
6.74
6.45
3.25
10.75
8.03
0.77
2.50
11.52

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

نالحظ من خالل الجدول ( ) 2ان متوسط العائد على حقوق الملكية للمصارف عينة الدراسة حصلت على
نسب متفاوتة ,اذ حقق مصرف كردستان اعلى معدل عائد بلغ ( )11.52كمتوسط خالل المدة ( )2017-2010ويليه
مصرف بغداد بمعدل ( )10.75كمتوسط لنفس الفترة ومصرف الشمال  9.73كمتوسط عام ,فيما حقق مصرف
سومر اقل متوسط للعائد على حقوق الملكية بلغ  0.77كمتوسط للمدة ( )2017-2010اما المصارف المتبقية فقد
تراوحت معدالتها بين اعلى معدل واقل معدل وهذا ما يوضحه الشكل (.)7
 -2-5معدل العائد على االستثمار )Return On Investment (ROI
وتقيس معدل العائد على االستثمار  ROIكفاءة االدارة في تشغيل موجوداتها من اجل توليد االرباح الصافية
ويحتسب معدل العائد على االستثمار بالمعادلة التالية:
معدل العائد على االستثمار = االرباح الصافية  /مجموع االموال المستثمرة
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جدول ( )3معدل العائد على االستثمار لمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010
10.46
6.12
14.06
11.09
15.42
2.33
2.14
13.66
3.28
12.22
9.18
4.53
18.03
11.06
15.63
1.81
0.71
3.12
8.28

2011
4.67
3.54
2.80
3.03
7.75
1.35
2.90
3.29
2.76
4.45
7.63
2.91
0.41
1.78
2.39
1.37
0.15
0.50
3.64

2012
6.20
4.09
2.97
0.37
5.79
4.57
4.50
7.26
2.96
4.00
4.82
2.86
3.44
1.65
1.93
2.33
0.44
0.53
3.30

2013
7.62
5.94
2.72
15.65
4.00
8.68
4.55
14.01
2.10
7.56
10.49
9.36
15.19
2.98
13.68
10.08
0.74
3.01
9.35

2014
3.99
4.68
5.69
10.84
3.09
7.96
3.26
12.25
1.69
7.06
8.25
6.26
7.09
4.04
11.82
7.06
0.82
2.44
9.06

2015
4.47
3.89
0.31
6.61
4.12
9.64
2.65
3.61
3.00
12.10
7.53
7.24
2.22
2.10
12.69
4.33
1.53
3.14
9.42

2016
6.60
2.11
0.36
3.66
1.86
10.89
10.58
2.22
7.84
9.59
6.72
6.92
1.77
4.28
16.16
1.84
1.57
3.79
10.52

2017
5.26
2.75
1.55
1.52
1.98
1.27
4.99
2.41
4.76
9.88
5.13
7.30
2.38
3.01
7.94
5.21
0.17
3.84
12.52

المتوسط
6.16
4.14
3.81
6.60
5.50
5.84
4.45
7.34
3.55
8.36
7.47
5.92
6.32
3.86
10.28
4.25
0.77
2.55
8.26

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف
نالحظ من خالل الجدول ( )3والشكل ( )7ان المصارف العراقية الخاصة عينة البحث حصلت على متوسط العائد على
االستثمار فكانت النسبة االعلى لمصرف بغداد اذ بلغت ( ,)10.28بينما حصل مصرف الشمال على نسبة ( )8.36ويليهما
مصرف كردستان بنسبة ( )8.26ومصرف المتحد بنسبة ( ,)7.47اما مصرف سومر فقد حقق اقل نسبة بلغت ( )0.77بينما
تراوحت باقي المصارف بينهما.

ROA

ROI

EPS

ROE

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات الجداول ( 2و 3و 4و.)5
شكل ( )7متوسطات مؤشرات االداء المالي للمصارف الخاصة خالل المدة ()2017-2010
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 -3-5ربحية السهم الواحد )Earning Per Sher(EPS
تمثل حصة السهم العادي الواحد من االرباح المتحققة خالل فترة اعداد االرباح ,وتعد مقياس لألداء الكلي للمصرف
وهو أحد النماذج الرياضية لتقييم السهم ويتم حسابه بالمعادلة التالية
ربحية السهم = صافي الدخل/عدد االسهم العادية.
جدول ( )4ربحية السهم الواحد لمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010

2011

10.88

11.90

11.10

8.18

15.70

22.90

7.69

14.65

6.40

9.70

1.64

1.66

11.38

9.90

1.40

7.29

7.55

7.00

14.31

8.67

4.21

2.32

1.57

2.24

0.78

2.28

2.00

15.00

1.91

2.78

0.92

9.41

1.19

22.11

7.20

13.20

5.92

3.69

2.90

3.03

4.02

7.76

10.81

11.00

13.00

1.98

1.05

3.29

1.95

1.68

5.59

13.07

18.50

16.20

1.92

1.44

2.17

5.65

2.86

7.73

14.96

10.40

13.10

12.05

6.21

1.84

0.57

0.74

7.48

12.21

12.00

11.00

10.05

7.21

6.61

0.35

0.29

7.46

4.89

7.90

4.90

10.11

6.76

7.90

6.79

7.00

7.03

13.45

14.00

8.00

1.92

0.90

0.13

1.39

1.94

5.22

8.94

4.80

5.00

2.37

2.71

1.51

3.63

2.03

3.87

13.67

19.00

14.00

12.83

11.11

2.29

8.10

4.02

10.63

1.56

10.30

15.30

11.00

7.72

4.73

1.50

6.96

7.38

0.69

0.30

0.80

0.71

0.79

1.44

1.50

0.16

0.80

0.00

1.00

0.70

3.63

2.54

3.16

3.81

3.88

2.34

9.09

16.00

11.30

12.12

9.43

10.59

11.78

12.20

11.57

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.50

3.86

4.31

5.90

5.40

7.61

5.38

4.66

2.58

0.93

8.50

0.29

0.33

1.39

4.51

4.07

1.60

6.27

0.12

4.28
4.44

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

من خالل قراءة الجدول ( )4نالحظ حصول مصرف كردستان على اعلى نسبة لربحية السهم الواحد فقد بلغت
( )11.57للمدة ( )2017-2010ويليه مصرف بغداد بنسبة ( )10.63ومصرف االئتمان بنسبة ( )8.5ومصرف
التجاري العراقي بنسبة ( )7.76بينما جاء مصرف سومر ليسجل اقل نسبة لربحية السهم الواحد من بين المصارف
االخرى اذ بلغت ( )0.8وهذا ما يوضحه الشكل ( )7ايضاً.
-4-5

المتوسط

العائد على الموجودات (Return On Assets)ROA

هو مؤشر يقيس مدى ربحية الشركة نسبة إلى إجمالي أصولها ,ويعطي العائد على األصول ROA
فكرة عن مدى كفاءة اإلدارة في استخدام أصولها لتحقيق األرباح ,ويتم احتساب العائد على األصول بقسمة أرباح
الشركة السنوية على إجمالي أصولها.
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جدول ( )5معدل العائد على الموجودات للمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري
العراقي
الخليج
الشرق
االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010
5.21
1.37
6.94
3.62
3.46
1.06
6.50
2.26
1.49
2.80
6.42
2.13
5.50
2.22
1.42
0.24
0.41
0.98
1.85

2011
4.67
3.54
2.80
3.03
2.54
1.35

2012
6.20
4.86
2.97
0.37
3.89
4.57

2013
4.43
1.91
9.02
5.15
0.53
2.56

2014
2.23
2.15
2.10
5.17
0.46
1.13

2015
2.39
1.88
0.12
3.17
0.88
0.43

2016
3.85
1.24
1.26
1.76
0.31
4.06

2017
3.59
0.47
2.56
0.70
0.50
0.49

2.90
3.29

4.50
7.26

2.65
6.07

2.05
4.43

1.75
1.22

3.39
0.73

2.18
0.84

2.76
4.45
7.63
2.91
0.41
1.78
2.39
1.37
0.15
0.50
3.64

2.96
4.00
4.82
2.86
3.44
1.65
1.93
2.33
0.44
0.53
3.30

2.70
2.62
3.99
3.20
6.90
1.08
1.82
2.30
0.43
2.70
3.38

0.53
1.31
4.56
1.91
0.52
1.56
1.52
1.83
0.47
1.55
5.49

0.80
7.71
3.41
1.84
0.16
1.00
0.35
1.23
0.98
2.20
4.14

2.23
3.34
0.20
1.54
0.86
2.51
1.69
0.41
1.07
2.42
5.24

0.95
4.26
0.17
1.33
1.20
1.46
0.92
2.52
0.10
2.91
6.29

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

حققت المصارف الخاصة عينة الدراسة متوسطات متذبذبة للعائد على الموجودات اذ كانت النسبة االعلى
لمصرف كردستان ( )4.17ويليه مصرف اشور بنسبة ( )4.07ومصرف المتحد بنسبة ( )3.90ومصرف الشمال
بنسبة ( )3.81بينما سجل مصرف سومر  %5وهذا ما يوضحه الجدول ( )5الشكل (.)7
-5-5

عالقة االنتاجية الكلية بمؤشرات االداء المالي للمصارف

اثبتت االختبارات االحصائية وجود عالقة طردية بين مؤشرا االداء المالي ومؤشرات االنتاجية في القطاع
المصرفي العراقي الخاص للمدة ( ,)2018-2010ويوضح الجدول ( )7بان هناك عالقة بين المؤشر العام
لالنتاجية ( )techchومعدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم.
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المتوسط
4.07
2.18
3.47
2.87
1.57
1.96
3.24
3.26
1.80
3.81
3.90
2.21
2.37
1.66
1.50
1.53
0.51
1.72
4.17

جدول ( )6االرتباط بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة للمدة ()2017-2010
tfpch

Pech

techch

ROA

EPS

ROI

**.844

-.077

1

.161

**.245

.017

**.236

.000

.381

.065

.004

.849

.006

133

133

133

133

133

133

133

**.271

1

-.077

-.073

-.105

-.034

-.100

.381

.403

.230

.694

.252

133

133

133

133

133

133

133

N

1

**.271

**.844

.095

.144

-.005

.158

Pearson
Correlation

.002

.000

.277

.097

.958

.070

133

133

133

.002

133

ROE
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation

)Sig. (2-tailed
N

133
133
133
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 -6الخاتمة:
 -1-6االستنتاجات
 -1-1-6هناك أثر ايجابي لسياسات التحرير المالي واالقتصادي على االنتاجية الكلية في القطاع المصرفي العراقي
الخاص خالل المدة ( ,)2017-2010اذ اوضحت النتائج ان هناك تطور ايجابي لإلنتاجية الكلية قد حققتها
المصارف خالل هذه المدة وهذا ما يثبت صحة الفرضية االولى للبحث ,اذ تعزى معدالت االنتاجية االيجابية الى
تحسن في المستوى التكنولوجي او زيادة الكفاءة او كالهما للمصارف.
 -2-1-6اثرت االزمة التي تعرض لها االقتصاد العراقي سلبيا ً على االنتاجية الكلية للقطاع المصرفي العراقي
الخاص وهذا ما اوضحته النتائج اذ انخفضت مستويات االنتاجية في عامي  2014و 2016وهذا ما يثبت صحة
الفرضية الثانية للبحث.
 -3-1-6هناك عالقة طردية بين االنتاجية الكلية واالداء المالي للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة (-2010
 )2017وهذا ما اكدته نتائج االرتباط والذي يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 -4-1-6تذبذبت مستويات االنتاجية الكلية للمصارف العراقية الخاصة فقد حقق المصرف االهلي اعلى متوسط
انتاجية خالل المدة ( )2017-2010اذ بلغ ( )3.78ويليه مصرف االقتصاد بمتوسط ( )3اما اقل متوسط حققه
مصرف اشور اذ بلغ ( )1.04خالل نفس الفترة.
 -5-1-6تباينت المتوسطات لمؤشرات االداء المالي للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة ( )2017-2010اذ
تميزت بعض المصارف عن االخرى اهمها مصرف (الشمال ,بغداد ,كردستان) اذ حققت اعلى المستويات
لمؤشرات االداء المالي ,فيما سجل مصرف سومر اقل مستوى لجميع مؤشرات االداء.
التوصيات:

 -1-2-6االستفادة من النتائج التي توصل البحث اليها في قياس االنتاجية الكلية المصارف العراقية الخاصة من
اجل االستفادة منها في اتخاذ القرار وتقييم االداء االجمالي للمصرف ومقارنتها مع المصارف االخرى اذ تتميز
هذه الطريقة بانها تعتمد على توليفة من المدخالت والمخرجات مع االخذ بنظر االعتبار البيئة التنافسية.
 -2-2-6ينبغي على البنك المركزي إلزام المصارف الخاصة بتضمين مؤشرات االنتاجية المصرفية في تقاريرها
الى جانب مؤشرات المالية ألنها تعطي صورة حقيقية ودقيقة للوضع االجمالي للمصرف.
 -3-2-6تحسين المستوى التكنولوجي المستخدم من قبل المصارف الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر
بشكل اساسي بمستوى االنتاجية الكلية للمصارف ال سيما استخدام اجهزة الصرف االلي وينبغي متابعة المصارف
حول تطبيق هذا الجانب من قبل البنك المركزي.
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pech

)Sig. (2-tailed

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج  SPSSاالصدار .21

-2-6

techch

tfpch

:المصادر
 العراق,) (قوائم التدفقات النقدية للمصارف,)2017-2010(  اعداد مختلفة, سوق العراق لألوراق المالية-1
 العراق,) (التقارير المالية للمصارف,)2017-2010(  اعداد مختلفة, سوق العراق لألوراق المالية-2
3- K. Chen, H. Yang, 2011, (A Cross-Country Comparison of Productivity Growth
using the generalised metafrontier Malmquist Productivity index: with application to
Banking industries in Taiwan and China) Science+Business media LLC , 35 , PP. 179212 .
4- G. Westhuizen , 2013 , ( Bank Productivity and Sources of Efficiency: A Case of the
Four Largest Banks In South Africa ) , International Business and Economics Research
journal , VOL. 12 , NO. 2 , PP. 127-138.
5- F. Sufian , 2007 , ( Size and Total Factor Productivity Change in Malaysian Noncommercial Banking Financial Institutions: A Non-Parametric Malmquist Productivityr
Index Analysis ) , International Journal of Business and society , Vol. 8 , No. 1 , PP. 3956 .
6- H. Park , 2001 , ( An Empirical Investigation of (In) Efficiency Levels and Productivity
Change in the Korean banking Sector) , A dissertation submitted in partial
fulfillment of Philosophy Department of Economics, New York University.
7- A. Jreisat and H. Hassan, 2016 (Productivity Change of the Egyptian Banking Sector:
A. Two Stage Non _Parametric Approach) To Pics in Middle Eastern and African
Economies , Vol.18, Lssuel.P.P.145_155.
8- O. K. Gupta, Y. Doshit and A. Chinubhai , 2008 , (Dynamics Productivitye Efficiency
of Indian Banks) , International Journal of Operations Research , Vol . 5 , No.2
,pp.78_90.
9- P.P. Athanasoglou , E.A. Georgiou and C.C. Staikouras ,2008 (Assessing Output and
Productivity Growth in the Banking Industry ) Bank of Greece Eurosys tem , working
Poper , Economic Research Department Special Studies Divison 21.
10- A. B. Jreisat 2011, (Efficiency and Productivity Growth of the Banking Sector in Jordan
), A thesis Submitted in fulfiment of the requirements for the degree of Doctor of
Philosophy, School of Economics and finance , University of Western Sydney ,
Australia.
11- T. Bolli and M. Farsi, 2015 (The Dynamics of Productivity in Swiss Universities),
Journal prop Anal , Vol.44, pp.21-38.
12- M. D. Hadad, M. J. B. Hall, K. Kenjegalieva, W. Santoso and R. Simper, 2009 , (
Productivity Change in Indonesian Banking Application of a New Approach to
Estimating Malmquist Indices ), Dept. Economics, Loughborough University, ISSN
1750-4171, PP. 1-29 .
13- Ihsan Isik , Ihsan Kulali and Busra Agcayazi Yilmaz, 2016, Total Factor productivity
change in the middle East Banking : The case of Jordanian Banks at the Turn of the
millennium , International Journal of Resear in Business and social , 5 (3), 1-29.
14- Pankaj sahay , 1996 , productivity change in Indian Banking : A Generalized Malmquist
productivity Index Approach , A Dissertation submitted to the faculty of the university
of North Carolina at chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree
of Doctor of philosophy in the Department of Economics.
15- Manthos D. Delis, Philip Molyneux and Fotios pasiouras , 2009, Regulations and
productivity growth in banking , Munich personal Repec Archive (MPRA) , paper
NO.13891, Posted 10.

18

16- Gerhardas van der Westhuizen , 2013 ,(Bank productivity and sources Efficiency change
: A Case of the four Largest Bank In south Africa) , International Business and
Economics Resarch Journal , volme 12, Number 2.
17- Angela Roman and Alina camellia sargu , 2014 ,(Dynamics of banking productivity the
per-and post-Eu Accession period : Enpirical Evidence from Bulgaria and Romania) ,
Actual problems of Economics , 2(152).
18- Vinish Kathuria , Rajesh Raj S.N and kunal sen , 2011 , (productivity Measurement in
Indian Manufacturing : A Comparison of Alternative methods ) ,(CMDP Monograph
series No.65) The Economic and social Research Gouncil (ESRC), United Kingdom.
19- Alejandro Nin , Channing Arndt paul V. preekel , 2003 , (Is Agriculturel productivity in
developing countries really shrinking ? New Eridence using a modified Non parametric
Approach ) , Journal of Development Economics 71, 395-415.
20- Carlos Pestana Barros , Mitton Nektarios and nicolas peypoch , 2009 , (A luenberger
Index for the Greek Life Industy) , European Resarch studies , volume XII , Issue 4.
21- Kristiaan Kerstens , Zhiyang Shen and lgnace van de woestyne , 2017 , (Comparing
Luenberger and Luenberger-Hicks – moorsteen productivity indicators : How well is
total factor productivity approximated?) , International Journal of production Economics
, doi : 10.1016/ j.ijpe .2017.10.010
22- Carlos pestana Barros , Antonio Gomes de menezes , Nicolas peypoch , Barnadin
solonandrasana and Jose cabral Vieira , 2008 , (An Analysis of hospital Efficiency and
productivity growth using the Luenberger indicator ) , Heath Care manage sci , 11,
373_381.
23- Barnabe Walheer and Lingia zhang , 2018 , (profit Luenberger and malmquistLuenberger indexes for multi-activity decision-making units : The case of the star-rated
hotel industry in china), Tourism management 69,1-11.
24- Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z., (1994). (Productivity growth, technical
progress, and efficiency change in industrialized countries), The American Economic
Review 84, 66–83.
25- Shilpa Bogra nee Chaudhary, 2013 , (Health and Productivity: an Analysis of
Contemporary Indian Agriculture), Thesis Submitted to the University of Delhi for the
Award of the Degree of Doctor of Philosophy in Economics, Indian .
26- Robert Inklaar and W.Erwin Diewert , 2015 , (Measuring industry productivity and
Cross-Country
convergence)
,
Journal
of
Econometrics
,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.12.013.
27- Mahmood Nasir , Maqsood Hussain , Arshed Bashir and Mahammad Qasim , 2015 ,
(Total Factor productivity Growth and Its Contri Bution to output Growth of minor
Crops in Punjap , Pakistan) J.Agric Res .53(3)
28- Mahammad Ali Imran , Asghar Ali , Miehran Hussain , sarfraz Hassan and Nasir
Nadeem , 2017 , (Estimation of Total Factor productivity Growth of major Grain Crops
in Pakistan : 1972-2013) , International Review of Social Sciences , Vol.5 , Issue.4.
29- W. Erwin Diewert and Kevin J. Fox, 2007, (Malmquist and Tornqvist Productivity
Indexes Returns to Scale and technical Progress with imperfect Competition),
30- Nasir Nadeem, Muhammad Siddique Javed, Saltan Ali Adil and Sarfraz Hassan, 2010,
(Estimation of Total Factor Productivity Growth in Agriculture Sector in Punjab,
Pakistan:1970-2005), Pak. J. Agri. Sci., Vol. 47 (1), 53-58.
31- Adiqa Kiani, 2008, (An Analysis of Productivity Growth and Rata of Return to Research
in Agriculture Sector of North West Frontier Province), Sarhad J. Agric. , Vol.24, No.3.

19

ملحق ( )1مؤشر االنتاجية الكلية للقطاع المصرفي العراقي الخاص خالل المدة ( – 2010
) 2017
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

السنوات  /المصارف

1.72

1.02

0.74

0.69

0.86

1.73

0.55

اشور

2.65

1.30

0.75

0.47

0.84

2.58

0.63

االستثمار

2.45

0.57

0.46

0.77

0.04

16.06

0.62

االقتصاد

8.62

0.20

0.36

0.81

0.04

15.82

0.58

االهلي

4.87

0.57

0.54

1.31

0.86

1.31

1.40

االئتمان

2.33

0.68

0.91

1.19

1.09

1.46

1.55

التجاري العراقي

4.49

0.58

0.89

0.86

1.52

2.10

0.87

الخليج

1.90

0.73

0.87

0.87

1.37

1.53

0.96

الشرق االوسط

2.96

0.74

1.16

0.58

1.54

1.54

0.66

المتحد

1.52

0.43

1.26

0.81

2.33

0.71

1.32

المنصور

3.52

0.17

1.52

1.32

1.58

0.89

0.97

الموصل

0.45

2.20

2.24

0.30

1.24

1.17

1.92

بابل

0.09

12.87

1.53

0.39

1.21

1.16

1.78

بغداد

2.34

0.73

1.20

0.23

2.04

0.71

2.24

دار السالم

1.17

1.00

1.40

0.18

2.63

0.62

3.06

سومر

0.94

0.65

3.15

0.13

2.94

0.39

1.09

عبر العراق

0.17

2.81

3.59

0.12

3.79

0.62

1.10

كوردستان

0.30

0.91

3.48

0.87

0.90

0.77

1.79

االتحاد

0.89

1.40

4.16

0.21

1.18

1.41

1.08

الشمال

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1

20

وسائل البنك المركزي العراقي في إدارة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي
خالد زيدان عبدالهادي
رئيس مالحظين
دائرة المحاسبة
البنك المركزي العراقي  /بغداد

الدكتور ثائر أحمد سعدون السمان
أستاذ
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة الموصل

Khalid_zaidan87@yahoo.com thaeir_alsamman@yahoo.com

المستخلص:ـ
إتجه البنك المركزي العراقي إلى بذ ل جهذد إسذتننئية بعذ عذئ  2003لحذ ان مذ لجذل رفذ سذعر
صذذرا الذ ةنئر العراقذذي مبئبذذل الذ د ر األمرةكذذي مذ لذذيل بةذ العمنذ األجنبةذ دشذذراا الذ ةنئر فذذي سذذد
الصرا األجنبذي ،دقذ داجذه ا قتصذئ العراقذي نذدعة مذ اإنحرافذئ ال النةذ المتمننذ بئرت ذئت الت ذل
داللئرجة تمنل بت هدر فذي سذعر الصذرا األسذمي ،حةذم ةرسذ البنذك المركذزي العراقذي السةئسذ النب ةذ
دالتي تؤ ي درا ً مهمئ ً في السةئس ا قتصئ ة لن دلذ  ،العجذز فذي المدازنذ العئمذ دفذي مةذزا المذ فدعئ
ليرت ئت في المستدةئ العئم لألسعئر دفي مع

البطئل .

عئ ة ً مئ ته ا السنطئ النب ة إلى اعتمئ سةئسذئ ل ذمئ اسذتبرار لسذعئر صذرا العمذي لت ذئ ي
ا لتبنبئ التي تتعرض لهئ بة فترة زمنة دللرى ،ل ا فإ تح ة سةئس سعر الصرا
المنتجئ

داألصدل دعدامل اإنتئج،

سةمئ في ال دل النئمة التذي تعذئني مذ الذتي

ذردرة عنذ تبذئ ل
كبةذرة فذي مةذزا

السةئسذ النب ةذ فذي العذرا تحذد ً كبةذرا ً منذ سذن

الم فدعئ  ،األمر ال ي ةعر ذهئ لألزمذئ  ،دقذ شذه

 ،2004إ األ اة الريةسة لنبنك المركذزي العراقذي هذي سذعر الصذرا دنبئتذها لسذمةئ ً دفذِ سةئسذت ،ه النب ةذ ،
دقئمذ السذذنط النب ةذ بئعتمذذئ ن ذذئ سذذعر صذذرا نئبذ  ،لذ ا فذذإ البنذذك المركذذزي العراقذذي اعتمذ لسذذند
المزا ا الةدمة لبة العمن األجنبة بمئ ةمك م تح ة سعر الصرا دفرض ا سذتبرار فذي قةمذ الذ ةنئر
العراقي داستبرار المستدى العئ لألسعئر دالح م الت ل .
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أوالً :مشكلة البحث
إ ن ذذئ سذذعر الصذذرا لذها تذ نةر مبئشذذر دىةذذر مبئشذذر عنذذى النمذذد ا قتصذذئ ي ،إ تذذرتبط سةئسذ سذذعر
الصرا بسةئس الت ل .
ثانياً :أهمية البحث
إ هنئك مجمدع م اللطدا إ عتمذئ للةذئ اقتصذئ السذد دتحبةذِ ا سذتبرار ا قتصذئ ي لد ذ
لسئس التنمة المست ام ةؤ ي فةهئ البطئت اللئص ال در الريةس.
ثالثاً :فرضية البحث
ةنطنذِ البحذذم مذ فر ذذة م ئ هذئ ل دسذذئيل السذنط النب ةذ فذي إ ارة سذذعر صذرا الذ ةنئر العراقذذي
مبئبل ال د ر تعمل بصدرة ك داة دفئعن  ،حصدل البنك المركزي العراقي عنى استبيلةتها بمدج البذئند
رق ( )56لسن  2004مكنتها م السةطرة عنذى الت ذل داسذتل ا البنذك المركذزي العراقذي األ دا ىةذر
المبئشرة لنح م الت ل .
رابعاً :هدف البحث
بغة تحبةِ فر ة البحم في ب َّ م تحبةِ األه اا انتة :
 .1الدقدا عنى داق سعر صرا ال ةنئر العراقي ليل ال ترة .2017-2016
 .2التيز بة سعر الصرا السدقي دالسعر الرسمي.
 .3تبةة ك ئاة األ دا

الح ةن المستل م لمزا العمن دمزا الحدا

دالسن ا

دالتسهةي

البئيم

التي سئهم في الح م الت ل .
خامساً :مفهوم سعر صرف الدينار العراقي
ةعرا سعر الصرا لعمن مئ ب نها :نسب مبئ ل ه ه العمن بئلعمي

األلرى (العئمري،2002 ،

()102الغئلبي()2002 ،الدن ادي()113 ،2010 ،الشكري)2 ،2013 ،
دبتعبةر للر فإ سعر الصرا هد قةم الدح ة الداح ة م العمن األجنبة مبدمئ ً بع

م دح ا

العمن

المحنة ).
إ استبرار سعر الصرا ةع حئفزا ً لزةئ ة النمد ا قتصئ ي دا رتبئا بمستدةئ

اإنتئج دتحبةِ

ا ستبرار ا قتصئ ي.
دم العدامل المؤنرة عنى لسعئر الصرا (العئني()33 ،2005 ،الشكري)142 ،2013 ،
 .1ارت ئت مع

الصرا لنعمي

األجنبة  ،األمر ال ي ةؤ ي إلى انل ئض قةم العمن الدطنة تجئه

ه ه العمي .
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 .2تراج الصئ را لد انل ئض لسعئرهئ ةؤنر عنى حج الت فبئ النب ة ال الن إلى البن .
 .3الحرد دالكدارم الطبةعة .
 .4مع ل الت ل .
 .5ال ةد اللئرجة .
 .6لسعئر ال ئي ة.
سادساً :السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في تقليص التضخم
حصل البنك المركزي العراقي عنى ا ستبيلة بمدج

البئند  56لسن  2004دت م مئ ةني:

(اللزرجي)7 ،2010 ،
ل .ع إقراض الحكدم بشكل مبئشر لد ىةر مبئشر.
 .ع تنبي لدامر م الحكدم في تن ة له اا السةئس النب ة .
 .ل دت حسئبئتهئ لنم قِ اللئرجي دفبئ ً لمعئةةر الت قةِ ال دلة لنبندك المركزة .
د ب َّ م اإشئرة إلى ه ه ا ستبيلة

م الحكدم دهنئك تعئد في مجئل تحبةِ األه اا

ا قتصئ ة لنبن السةئس النب ة في العرا بة تراكمئ المئ ي دتح ةئ الحئ ر ،مجن كنة بغ ا لنعند
ا قتصئ ة الجئمع  ،الع
عن ارتكئ

النئلم دالعشرد ) .دةع البنك المركزي العراقي مسؤد ً لمئ السنط السةئسة

لط ةه ا ستبرار النب ي دتكد المسؤدلةئ

دا ح بمئ ةؤم بةي سنةم دفعئل لممئرس

عمنةتي الرقئ ب دالمسئين  ،دل نجئح البنك المركزي في تن ة السةئس النب ة ةتدقا عنى دجد سةئس
دا ح لمعئلج ال جدة بة الت لمة دلسعئر الصرا (اللزرجي.)8 ،2010 ،
دترتةبئ ً عنى لك فب اعتم البنك المركزي بمدج

البئند الج ة عنى ل دا

النب ة م حةم األه اا لتبنةل الت ل داستبرار األسعئر دك لك المحئف

ج ة ة لتن ة السةئس

عنى ن ئ نب ي دمئلي دصد ً

إلى تحبةِ الرفئهة ا قتصئ ة دإتئح فرص العمل م الت كة بصدرة لئص عنى تبدة ال ةنئر العراقي
دالح م

ئهرة ال دلرة.

سابعاً :أدوات البنك المركزي العراقي في السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي
اعتم البنك المركزي العراقي عنى األ دا الكمة ىةذر المبئشذرة دالتذي تشذمل (ا حتةذئطي البذئندني،
السد الم تدح  ،سعر اللص  ،مزا العمن األجنبة (ال د ر) ،ل ذا إلذى لذك اعتمذئ ها عنذى منبذ لسذمي
ةت م ليلها الدصدل إلى األه اا المرسدم كئستل ا إشئرة سعر الصرا لنذ ةنئر ،دإشذئرة سذعر ال ئيذ ة
(بنن ر.)2008 ،
3

 سئع

مزا ا

العمن عنى تحبةِ انل ئض في السةدل بمئ ةعئ ل  25ترةنةد

ةنئر حتذى

عئ .2007
 تحسة سعر صرا ال ةنئر بمب ار  %40عمئ كئ عنةه عئ .2003
 الح م

ئهرة ال دلرة دالتحدل إلى ال ةنئر العراقي كملز جة لنبةم ب ً م ال د ر.

 .2التسذذهةي المصذذرفة  :دتعنذذي إ ارة السذذةدل المصذذرفة ب ئعنة ذ دسذذهدل لكنذذر م ذ لذذيل تشذذجة
التعئمل بة المصئرا التجئرة فةمئ بةنهئ ،ة ئا إلى تمك البنك المركزي العراقي بئلسةطرة عنى
السةدل  ،دم ليل انلة دبمدج قئند  56لسن  ،2004دتبس التسهةي إلى ندعة :
ل .تسهةي اإقراض البئيم  ،تشمل عنى:
 إ يتمئ لدلي دعنى لسئس ا ستنمئر النةني دتحذدل إلذى لسذبدعي مذ  2007/7/1لمذ ة
 15ةد دب ئي ة نبطتة فد سعر السةئس النب ة .
 ا يتمذذئ النذذئندي :عبذذئرة ع ذ ليتمذذئ قصذذةر األجذذل تصذذل م ذ ة اسذذتحبئقها شذذهر داح ذ ،
دةعتبر مص ر لتمدةل المصرا العئجز ع حصدلها عنى تمدةل مذ األسذدا النئندةذ
دةمنح بسعر فئي ة نيم نبئط فد سعر البنك.
 األلةر لإلقراض :تعتبر إح ى الد ئيا المهم لنبنك المركزي العراقي م لذيل هذ ه
الد ة ةستطة البنك المركزي العراقي المحئف ذ عنذى سذيم دمتئنذ المركذز المذئلي
لنمصئرا التجئرة دالجهذئز المصذرفي عمدمذئً ،دةبذد البنذك المركذزي العراقذي بمذنح
قرض له ه األىراض لتدفةر ا يتمذئ لنمصذئرا التذي تعذئني مذ لزمذ سذةدل دب ئيذ ة
نيم نبئط دنصا فد سعر البنك.
 .تسهةي اإة ات بئل ةنئر العراقي :تستل ه ت انلة لنح مذ السذةدل دالنمذد فذي عذرض
النبد دإ ارة ا حتةئطي ال ئيض ل ى المصئرا دبع ة لشكئل منهئ:
 ا سذذتنمئر النةنذذي :اسذذتنمئر قصذذةر األجذذل دلصذذبح اسذذتنمئر لسذذبدعي من ذ 2007/7/1
دب ئي ة بسعر  %7دةتغةر سعر ال ئي ة م حة نلر دفبئ ً لحئج ا قتصئ .
 د اي بئل د ر األمرةكي :دتشمل مئ ةني:
 ا ستنمئر النةني :دبشكل لسبدعي من  2007/9/30ب ئي ة .%1
 د اي لم ة  30ةذد دبذ ل العمذل بهذئ منذ  2005/8/15دب ئيذ ة قذ رهئ %1.5
م تدقا ه ا الندت في الدق الحئلي.
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دإنطيقذذئ ً ممذذئ سذذبِ سذذدا ةذذت التطذذر إلذذى األ دا المسذذتل م دمذذئ تحبذذِ مذذ نتذذئيأ دكمذذئ ةذذ تي:
(اللزرجي)11-9 ،2010 ،
 .1مزا العمن األجنبة  :استل البنك المركزي العراقي لسند المزا ا الةدمةذ لبةذ الذ د ر بهذ ا
السةطرة عنى عرض النبد دالسةدل العئم دالتي تص فذي الحذ مذ الت ذل دتحبةذِ ا سذتبرار
ا قتصئ ي في المستدى العئ لألسعئر د لك بسب ارتبئط سذعر الصذرا بئلمسذتدى العذئ لألسذعئر
بصدرة مبئشرة .ب ل تطبةِ المزا بتئرةخ  2003/10/4دمئ زال العمل مستمر ،حةم لصبح البنذك
المركذذزي العراقذذي بمنئب ذ (سذذد مركذذزي لنعمن ذ األجنبة ذ ) داسذذتل ا لسذذند (التعذذدة الم ذ ار)،
دد ذ ه ذ ا المذذزا ح ذ لتبنبذذئ قةم ذ ال ذ ةنئر مبئبذذل ال ذ د ر دحصذذدل تبذذئر بذذة سذذعر الصذذرا
هنذئك تع ةذ فذي لسذعئر الصذرا قبذل عذئ ،2003

الحبةبي دسعر الصرا األسمي بعذ ل كئنذ

حةم تجئدز  13نين عشذر سذعر صذرا متنذدت لنذ ةنئر .داسذتطئت البنذك المركذزي العراقذي بنذئا
احتةئطئ بئلعمن األجنبة فئق عنى األسئس ال ي ح م قبل ( M.Fالشبةبي )2007 ،البئلغ 10
منةئر د ر ل مئ حئل ا ستبرار.
دحبِ مزا العمن مئ ةني:
 استبرار في سعر صرا ال ةنئر.
 بنئا احتةئطي دىطئا م العمن األجنبة حةم بنغ الغطئا األجنبي لن ةنئر مئ ةعئ ل %100
م العمن المص رة ،دإ ا ستبرار في سعر الصرا لننين لعدا منذ عذئ  2007دلحذ
ان كئ لها األنر اإةجئبي في الح م الت ل النئتأ م فئيض الطن الكني.
إ ا ستبرار في سعر الصرا انعكس عنذى اسذتبرار لسذعئر السذن دلصدصذئ ً المسذتدر ة
دالتي تمنل  % 40م مكدنذئ المعذردض السذنعي فذي العذرا  ،دةمكذ إةجذئز نتذئيأ مذزا
العمن كئنتي:
 استبرار سعر صرا ال ةنئر تجئه ال د ر.
 استبرار منئخ ا ستنمئر.
 زةئ ة جئ بة ال ةنئر كملز لنبةم .
 تطدر بة دشراا العمي

األجنبةذ بذة المصذئرا التجئرةذ بمعنذى تنشذةط السذد النب ةذ

النئندة .
 زةذذئ ة التذذرابط بذذة سذذعر الصذذرا دسذذعر ال ئي ذ ة دإةجذذئ تنسذذةِ لعمذذِ لعمنةذذئ التحدةذذل
اللئرجي.
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 إعئ ة ج دل ال ة المترت عنى الحكدم قبل عئ .2003
 السةطرة عنى السةدل ال ئي
دبنذذغ إجمذذئلي المص ذ ر مذ حذذدا

.
اللزةن ذ لمذ ة  3لشذذهر لغئة ذ  2007/7/10حذذدالي ()9

ترةنةذذد

ةنذذئر ،لمذذئ حذذدا

دحدا

اللزةن لم ة شهر المص ر منهئ بنغ  450منةئر ةنئر عراقي لغئة عئ .2007

 .5ن

اللزةن ذ لمذ ة شذذهرة بنذذغ المص ذ ر منهذذئ  900منةذذئر ةنذذئر عراقذذي،

الم فدعئ  :ةسعى البنك المركزي العراقي بئلتعئد م صن د النب ال دلي دالبنك ال دلي إلى

تطدةر لن م الم فدعئ

م لطذ عمذل تتعنذِ بذئلتن ة المؤسسذي لنبنذك المركذزي دتعذئد مذ

الممدلة ألن م المذ فدعئ

دتحذ ةم لن مذ المبئصذ دإ لذئل ن ذئ التسذدة ا جمذئلي مذ لذيل:

(اللزرجي)11 ،2010 ،
 ن ئ الم فدعئ ةنبي احتةئجئ البنك المركزي دالحكدم دالبطئت المصرفي.
 ن ئ الم فدعئ بئلتجزي ةنبي احتةئجئ المؤسسئ الصغةرة دالتجئر داألفرا .
 ن ئ الم فدعئ ةزة م ك ئاة لسدا المئل دتعزةز النشئط في السد النب ي.
 تطدةر البنة التحتة ألن م ال ف دالتسدةئ .
 تطدر ن ئ الم فدعئ به ا ا لتحئ بئلتطدر المصرفي دلةئً.
اعتم البنك المركزي العراقي عنى لسندبة في سعر صرا ال ةنئر العراقي هي:
 .1األسلوب المباشر
لي التذ لل المبئشذر فذي سذد الصذرا لمبئ لذ الذ د ر بئلذ ةنئر دالتد ةذا ال ذل لنصذرا األجنبذذي
البئي عنى بة ال د ر دشراا ال ةنئر (إشئرة ً إلى ع دجد سد مستبن لن د ر لد سد لنلةئرا ) ،ةنجذ
البنك المركزي العراقي إلى بة ال د ر بمدج سعر مح ة بمئ
إ ل السعر ال ي ةبئت به

ةت التدصل إلةه بئلم ئد ئ

ةتنئى م المعنذى ا صذطيحي لنمذزا ،

بل ةح م لذيل عمنةذ تنئفسذة بذة األطذراا

المشئرك في مزاة ة م تدح لد عرض م تدح لنسعر فةنمر ع سذعر نهذئيي ةببذل بذه البذئي  ،إ ةكذد البنذك
المركزي العراقي مجهزا ً بكمة م ال د ر تك ي لمداجه مشترةئ المصئرا الحكدمة داألهنةذ المجذئزة
دشذ ركئ التحدةذذل المذذئلي دشذذركئ الصذذراف بدصذ هئ الجهذذئ الريةسذذة المشذذترة لنعمنذ األجنبةذ بئلسذذعر
الداح المح لهئ م قبل الجه العئر

.

التدخل وعرض النقد
ةتل البنك المركزي العراقي م ال د ر بدص ،ه المكد الريةسي ليحتةئطةذئ النب ةذ ال دلةذ ركةذزة
لسئسة ل نت لل في السد دإ ارة الصرا ،إ تؤ ي مبئ ل العمن (الذ د ر) بئلعمنذ المحنةذ إلذى امتصذئص
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األندات المشئر إلةهئ لعيه م التسهةي سئع
ال ئي

بشكل فئعل فذي سذح السذةدل النب ةذ

فذي البطذئت المصذرفي .الجذ ةر بئلذ كر ل البنذك المركذزي العراقذي بذ ل بإتبذئت سةئسذ

نب ة متسئهن من ل ار عئ  2009به ا تشجة المصئرا عنذى مذنح ا يتمذئ لنجمهذدر مذ
تل ةض سذعر البنذك مذ  %14إلذى  ،%9حةذم لذدح ل نسذب ا يتمذئ الممنذدح قةئسذئ ً إلذى
النئتأ المحني اإجمئلي في العرا مئ زالذ منل
دفبئ ً لنمعئةةر ال دلة تعتبر منل
 .3ا حتةئطي البئندني :ةعتبر لح األ دا

ذ

تتعذ ى  %4إ ا عرفنذئ ل نسذب %5

دمح د ة الت نةر لنتمدةل به ا تحبةِ اقتصئ مست ا .
ىةر المبئشرة لنسةئس النب ة  ،حةم ح البنك نسب %84

م رصة الد ايذ اللئ ذع ليحتةذئطي البذئندني لنحسذئبئ الجئرةذ ا الطبةعذ الجئرةذ  ،دنسذب
 %16كد اي نئبت دإ لئرة .
لمئ ا حتةئطي ال ئيض دهي احتةئطةئ فئي

مد ع لذ ى المصذئرا دقئبنذ لإلقذراض إلذى

األفذرا دتكذد لئ ذع إلذى نسذب ا حتةذئطي النبذ ي بحةذم تذؤنر هذ ه النسذب سذنبئ ً عنذى م ذذئعا
ا يتمذذئ ددفبذئ ً لنسةئسذ ا نكمئشذذة التذذي تنتهجهذذئ السذذنط النب ةذ  ،لمذذئ إ ا رىبذ فذذي سةئسذ نب ةذ
تدسذذعة فذذإ نسذذب ا حتةذذئطي البذذئندني لد ا حتةذذئطي ال ذذئيض سذذدا ةذذت تل ة ذذهئ مذ قبذذل البنذذك
المركزي العراقي لزةئ ة مب رة المصئرا في لنِ نبد دم ن الزةئ ة في عرض النبد .
 .4مزا حدا

اللزةن  :دهد للة فئعن لنت نةر عنى السذةدل المصذرفة ال ئي ذ دالتذ نةر فذي لسذعئر

ال ئي ة البصةرة األجل في السد النب ة م ليل بة دشراا (السن ا لد حدا
بئل عل إقئم مزا ا

لئص بسن ا البنك المركزي العراقي به ا

اللزةن ) دق ت

بط منئسة السةدل في األمذ

البصةر دإح ام العمِ المذئلي عنذى المذ ى البعةذ مذ لذيل مذئ ةسذمى بعمنةذئ السذد الم تدحذ ،
بئإ ئف إلى الدصدل إلذى سذعر فئيذ ة تذدازني دتحبةذِ اسذتبرار فذي البطذئت المذئلي دانعكذئس لذك
إةجئبئ ً عنى البطئت الحبةبي ليقتصئ ل مئن نمد مست ا  ،دت من مزا ا حذدا
 91ةدمئ ً طبب من عئ  2004دحدا
إجمذئلي المصذ ر مذ حذدا

اللزةنذ لمذ ة

لم ة  63ةدمئً ،د  28ةدمئ ً طبب من عئ  ،2009دبنغ

اللزةنذ لمذ ة  6لشذهر لغئةذ نةسذذئ  )10442490( 2009منةذذد

ةنئر .كمئ ق البنك المركزي العراقي بئلتنسةِ م دزارة المئلة عنى إعئ ة ج دلذ الذ ة المترتذ
عنذذى دزارة المئلةذذ البذذئلغ ( ) 5393890منةذذد

ةنذذئر النذذئتأ عذذ السذذح المكشذذدا دحذذدا

اللزةن الصئ رة ع دزارة المئلة قبل عئ  2003دةت تس ة ه ا ال ة عنى شذكل لقسذئط فصذنة
ليل العئ دةت طرحها بئلمزا دب ئي ة سندة ق رهئ  %5دةت تس ة ال ة ليل ( )7سندا  ،حبِ
البنك المركزي العراقي ه فة م ليل ه ه المزا ا ( :اللزرجي)11 ،2010 ،
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فئيض عرض النب دالسةدل المتدل ة لصيً ع تحس د

مةزا المذ فدعئ عبذر قنذئة اإن ذئ الحكذدمي

دعنى دجه التح ة عمنة تمدةل اإن ئ الحكدمي ال الني بئلعمن العراقة (عدض دإسمئعةل.)2010 ،
لك ل تس ة قةم مشترةئ العمنذ األجنبةذ سذداا مذ قبذل المصذئرا التجئرةذ لد شذركئ التحدةذل
المئلي لد شركئ الصراف التي تن ب درهئ طنبذئ شذراا الذ د ر نةئبذ ً عذ زبئينهذئ إمذئ نبذ ا ً لد بئلشذةكئ
بئستل ا الد اي الجئرة البئبن لنسح  ،دبئستل ا لي م دسةنتي ال ف لشراا العمنذ األجنبةذ إلذى البنذدك
ةؤ ي إلى انل ئض األسئس النب ي بمب ار الكمة المشتراة مبدم ً بئلعمن المحنة دبئلتئلي عرض النب  .دمذ
الج ةر بئإشئرة هنئ إلى ل سعر صرا ال ةنئر العراقي تجئه ال د ر األمرةكي في البنك المركزي العراقذي
عبر نئف ة بة دشراا العمن األجنبة (نب  ،تعزةز رصة حسئبئ المصذئرا فذي اللذئرج) ( )1190ةنذئرا ً
عراقي لكل د ر لمرةكي ،في حة سجل مع ل سذعر صذرا الذ ةنئر العراقذي تجذئه الذ د ر األمرةكذي فذي
السذد المدازةذ لن صذل الرابذ  2016 /نمذذدا ً بنسذب  %6.7قةئسذئ ً بئل صذل اتذها مذ العذئ السذذئبِ ،إ بنذذغ
 1299ةنئرا ً لكل د ر لمرةكي مبئبل  1218ةنئر لكل د ر لمرةكي لن صل الراب .2015 /
الجدول ()1
المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في السوق الموازية للفصل الرابع لعامي
2016/2015
التفاصيل

معدل سعر الصرف (دينار لكل دوالر)

تشرين األول

1220

تشرين الثاني

1219

كانون األول

1216

معدل سعر الصرف للفصل الرابع 2015/

1218

تشرين األول

1298

تشرين الثاني

1295

كانون األول

1303

معدل سعر الصرف للفصل الرابع 2016 /

1299

دسجن الكمةئ المبئع م ال د ر األمرةكي في نئف ة بة دشراا العمن األجنبة فذي البنذك المركذزي
العراقذذي (نب ذ ا ً دتعزةذذز رصذذة داعتمذذئ ا مسذذتن ة ) لذذيل ال صذذل الراب ذ  2016 /انل ئ ذئ ً بنغ ذ نسذذبتها
 %13.2لتسذذذجل  10.2منةذذذئر د ر مبئبذذذل  11.8منةذذذئر د ر تدزعذذذ بمبنذذذغ  5منةذذذئر د ر بةعذذذ
كئعتمئ ا مستن ة دبنسب ( 48.9%د  )%36.9تعزةز رصة دالنسب المتببة  %14.2بةع كنبذ مذ
إجمئلي المبةعئ  .لمئ بئلنسب إلى مشترةئ البنك المركزي العراقي لن د ر األمرةكي م دزارة المئلةذ فبذ
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دبنغ رصة ا حتةئطةئ األجنبة نهئة ال صل الراب م عئ  )53.1( 2016ترةنةذد
بـــــ ( )63.5ترةنةد

ةنذئر مبئرنذ

ةنئر نهئة ال صل ات ،ه م العئ السئبِ.
الجدول ()4
االحتياطيات األجنبية نهاية الفصل الرابع لعامي 2016-2015
(مليار دينار)
الرصيد في نهاية المدة

التفاصيل

نسبة التغير %

الفصل الرابع 2015 /

الفصل الرابع 2016 /

النقد األجنبي في خزائن البنك

2120

2328

9.8

االستثمارات

57760

46851

-18.9

الذهب الموجود في بغداد والخارج

3626

3956

9.1

االحتياطيات األجنبية

63506

53135

-16.3

 .2األسلوب غير المباشر
ةكد م ليل التغةةر في سعر ال ئي ة المحني ،إ ل تغةر سعر ال ئي ة تؤنر فذي ا سذتنمئرا المئلةذ
ايمئ ً مئ ةت البحم ع عئي منئس م ا ستنمئرا المئلة المع ة لإلقراض الذ دلي دهذ ا التذ فِ لألرصذ ة
النب ة ال دلة ةؤ ي إلى زةئ ة الطن

عنى عمن البن حةم ةرت مع ل العئي المتدق منها .دفي العذرا فذي

ةك اعتمذئ هذ ه الدسذةن بئتلذئ سذعر ال ئيذ ة كذ اة لرفذ قةمذ العمنذ المحنةذ لد تعزةذز سذعر صذرفهئ إزاا
الذ د ر دبئلتذذئلي التصذ ي لنت ذذل  ،إ ل مح د ةذ المدجذذد ا المئلةذ دتندعهذذئ دمبذ ار السذذن ا المبدمذ
بئلعمن األجنبة دع اعتمئ الحسئبئ اإ لئرة بئلعمن األجنبةذ بشذكل منهجذي دمذن

فذي إطذئر إصذيح

مئلي شئمل دع ا كترام لن ذمئ المذئلي لبةمذ المذ لرا الحبةبةذ فذي مداجهذ ا رت ئعذئ الشذ ة ة فذي
األسعئر دمئ ةترت

عنةهئ م هبدط في البةم الشراية لننبد نتةج ع استجئب مع ل ال ئي ة النب ي لمع ل
ا جتمئعي ،كل ه ه العدامل تبذد إلذى اهتذزاز فذي

الت ل  ،دانع ا ا ستبرار السةئسي دا طرا الد

الرؤة المستببنة لألد ئت ا قتصئ ة دالسةئسة دصعدب قبدل إمكئنةذ تذ نةر التغةذر فذي معذ ل ال ئيذ ة فذي
تبدة العمن المحنة ع طرةِ الت فبئ اللئرجة (عدض دإسمئعةل.)2010 ،
دق كئ م نتئيأ الكبح المئلي المستن إلذى التح ةذ اإ اري ألسذعئر ال ئيذ ة دربطهذئ بسذبدا ل جعذل
الن ئ المصرفي فذي العذرا
الم لرة في المصئرا فن ةل

ذعة ئً ،إ ل ال ئيذ ة التذي ةحصذل عنةهذئ ال ذر

تمنذل عئيذ ا ً حبةبةذئ ً لألمذدال

سعر ال ئي ة لنتصحةح نتةج الت ل  ،ده ا ةعني ل هةكل الحذدافز الذ ي

ة ترض ل ة ع تد ةا األمدال ةعمل عنى زةذئ ة ا سذتهيك عنذى حسذئ اإ لذئر ،دالذنبص فذي اإ لذئر
ةتسب في تدسة الطن ا ستهيكي ن الطن الكني.
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انل

بنسب  %1.4ع ال صل اتها م العذئ السذئبِ لتسذجل  8.3منةذئر د ر لذيل ال صذل الرابذ /

 2016مبئرن بـــ  8.5منةئر د ر لن صل اتها .2015 /
الجدول ()2
مبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي للعملة األجنبية في نافذة بيع وشراء العملة
للفصل الرابع من عامي 2016/2015
(مليار دوالر)
االعتمادات

مجموع المبيعات

الشراء من وزارة المالية

األشهر

المبيعات النقدية

تعزيز رصيد

2500

تشرين األول 2015 /

453

3217

3670

تشرين الثاني

593

4100

4693

3250

كانون األول

437

2979

3416

2700

المجموع

1483

10296

0

11779

8450

تشرين األول 2016 /

478

839

1894

3211

2600

تشرين الثاني

471

1293

1680

3444

3170

كانون األول

510

1636

1422

3568

2565

المجموع

1459

3768

4996

10223

8335

دسجل عرض النب بم هدم ،ه الداس ( M2السذةدل النب ةذ ) نهئةذ ال صذل الرابذ  2016 /ارت ئعذئ ً عذ
ال صل الممئنل م العئ السئبِ بنسب  %6.6لةصل إلى  88067منةئر ةنئر مبئبذل  82595منةذئر ةنذئر
نهئة ال صل ات ،ه م عئ  ،2015دةعزى لذك إلذى ا رت ذئت الحئصذل فذي نمذد كذل مذ عذرض النبذ M1
دالد اي النئبت األلرى بنسب  %8.1د  %1.2عنى التدالي ،في حذة سذجل معئمذل ا سذتبرار النبذ ي مذئ
نسبتها ( %1.57البنك المركزي العراقي)2016 ،
الجدول ()3
عرض النقد ومكوناته للفصل الرابع من عامي 2016/2015
(مليار دينار)
العملة خارج

الودائع

البنك

الجارية

تشرين األول 2015 /

35645

32020

67665

تشرين الثاني

34993

31054

66047

16889

كانون األول

34855

30580

65435

17160

82595

تشرين األول 2016 /

41491

29427

70918

17131

88049

تشرين الثاني

41160

29109

70269

16969

87238

كانون األول

42065

28644

70709

17358

88067

األشهر
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M1

أخرى

M2

17087

84752
82936

ثامناً :نتائج جهود السلطة النقدية في تقوية سعر الصرف األسمي الرسمي للدينار العراقي
ن السةئس النب ة في العرا تت نر بعئمنة ( :الشبةبي()2 ،2007 ،الغري)2000 ،
 الطبةعه الرةعة ليقتصئ العراقي د سةمئ الن طة دالتي جعنذ عذرض النبذ مذرتبط بشذكل تنبذئيي
بئلمركز المئلي لنحكدم دسةئستهئ ا ن ئقة .
عا التنسةِ بة السةئستة النب ة دالمئلة .



ا رتبئط الطر ي بة سعر الصرا الرسمي دالسدقي
تب ل المرحن األدلى م تذ لل البنذك المركذزي العراقذي فذي سذعر الصذرا األجنبذي فذي تشذرة األدل
 2003لغئة  ،2017حةم سجل سعر صرا العمن الدطنة تحسنئ ً ت رةجةئ ً منحد ذئً ،إ تشذةر المعندمذئ
الصئ رة ع البنك المركذزي العراقذي عذ ارت ذئت سذعر صذرا الذ ةنئر فذي السذد الحذرة بإعتبذئر ،ه األكنذر
تعبةذذرا ً عذ السذذعر التذذدازني مذ ( )1936ةنذذئر لنذ د ر الداحذ (معذ ل األشذذهر النينذ لعذذئ  )2003إلذذى
( )1186ةنئرا ً في  2010لةستبر عن ( )1185ةنئر في شهر ل ار .2011
تب ذ ل المرحن ذ النئنة ذ م ذ نةسذذئ  2011إلذذى كذذئند األدل  ،2011حةذذم سذذجل ليلهذذئ سذذعر صذذرا
ال د ر إزاا العمن المحنة اتجئهئ ً متصئع ا ً في السد الحرة دهد مئ ةترج تراج البةمذ التبئ لةذ السذدقة
لنذ ةنئر العراقذذي عنذذى الذذرى مذ نبذذئ معذ
مع

الصذذرا التذذي ةحذ هئ البنذذك المركذذزي العراقذذي بإعتبئرهذذئ

فئي ة لسد الصرا في مزا العمن األجنبة الةدمي (راج النشرة السندة لنبنك المركزي العراقي

.)2011
تب ل المرحن النئلن م كئند النئني  2012فعنى الرى م لجدا البنك المركزي العراقي إلى اعتمذئ
ل ذذض ج ةذ فذذي سذذعر صذذرا الذ د ر فذذي مذذزا العمنذ األجنبةذ (لي فذ سذذعر الصذذرا األسذذمي لن ذ ةنئر
العراقي) فإ

لك ل ى إلى ارت ئت ش ة دسرة في سعر صرا ال د ر (راج تبرةر السةئس النب ة لنبنذك

المركزي العراقي  /الرب األدل دالنئني  .)2012دةد ح الج دل ( )5تطدر سعر صرا ال ةنئر العراقي
مبئبل ال د ر في السدقة الرسمي دالمدازي.
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الجدول ()5
تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي في السوقين الرسمي والموازي
سعر صرف

نسبة التغيير

سعر صرف

نسبة التغيير

سعر صرف

نسبة التغيير سعر

الدوالر في

السنوي لسعر

الدوالر في

صرف الدينار في

المزاد

صرف الدينار

السوق الموازي

السوق الموازي

1453

2004

0

1452

0.000688705

-

0.000688231

-

1473

2005

3

1469

0.000680735

1.15

0.000679348

61.29

1475

2006

8

1467

0.000681663

0.13

0.000677966

0.20

1267

2007

12

1255

0.000716813

16.89

0.000789266

16.41

1203

2008

10

1193

0.000838223

5.19

0.000831295

5.32

1182

2009

12

1170

0.000854701

1.96

0.000896024

1.77

1186

2010

16

1170

0.000854701

0

0.00084317

0.33

1185

2011

10

1170

0.000854701

0

0.0003612

0.83

1185

2012

10

1166

0.000857633

0.34

0.00081103

3.0008

2013

1166

0.000857633

0

0.000819672

1.11

2014

1166

0.000857633

0

0.000823952

1.44

2015

1166

0.000857633

0

0.000813135

1.31-

الدوالر في

السنوات

الفرق

السوق

2016

السنوي
لسعر صرف
الدينار

0.000857633

المصدر:


مهوس ،حسين عطوان ،سعر صرف الدينار العراقي ما بين تأرجح أسعار الننفط العالمينة والضنغط علنى االحتياطينات الدولينة ،مجلنة البننك
المركزي العراقي ( )2004-2014النشرات السنوية ،بغداد ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث.



البنك المركزي العراقي ،2015 ،أسعار الصرف من بداية المزاد ولغاية  ،2015/2/19ومنن  2015/4/6ولغاينة  2015/11/18بغنداد،

مزاد العملة.http://www.cbi.ig/index.php?pid.currency.auctions ،

تاسعاً :أسلوب إدارة الصرف
إ السذنط النب ةذ إ ا اسذذتمر فذذي نهجهذذئ برفذ سذذعر صذذرا الذ ةنئر إزاا الذ د ر (لي ل ذذض قةمذ
ال د ر مبدمئ ً بئل ةنئر) بع تراج مع ل الت ل دالسةطرة عنةه دتنبة سعر الصرا األسمي عن مستدى
ق

ةعكس بئل ردرة مستداها الت دازني في السذد  ،فعنذ مئ تكذرس النسذب الع مذى مذ المذدار فذي صذئلح

ا سذذتهيك الجذذئري مذذ مبذذ رة محذذ د ة فذذي الطئقذذ ا سذذتةعئبة ا سذذتنمئرة دانل ذذئض البذذ رة التنئفسذذة
لنصنئعئ المنتج لنسن (ع ا الن ط) دطغةئ األنشط الل مة دتسئرت مستدةئ لسعئرهئ دارت ئت مستدى
البطئل ذ دانل ذذئض إنتئجة ذ البطذذئت الصذذنئعي دالزراعذذي دارت ذذئت التكذذئلةا اإنتئجة ذ فكذذل لذذك ةذذؤ ي إلذذى
استنزاا ا حتةئطةئ األجنبة دم المتع ر عمنةئ ً ل تتمك ل اة نب ةذ داحذ ة تحبةذِ لكنذر مذ هذ ا داحذ
دل تت ا ستعئن ب دا للرى لتحبةِ تع ةي

ردرة لئصذ المئلةذ منهذئ دالهةكنةذ تسذئع فذي د ذ
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ا قتصئ في مسئره الصحةح فإ الجرعئ المتدلة في تع ةل سعر الصرا إ ارةئ ً كئن في ح اتهذئ ىةذر
متدافب م ا قتصئ ككل.
إ ترت

عنى ه ا الد

ل لمس البةم اللئرجة الرسمة لنعمن المحنة تتم م قبل نشذئط البنذك

المركزي العراقي بةنمئ البةم السدقة الدطنة ل ا العمن تتبرر استجئب ً لبدى السد التذي بذ درهئ تعكذس
األد ئت ا قتصئ ة دالسةئسة ىةر المرىدب عمدمئ ً في البن (عدض دإسمئعةل.)2010 ،
إ العمل عنى استمرار رف سعر الصرا األسمي الرسمي لن ةنئر مبئبل ال د ر د تحس مستدى
اإنتئجة دب ل جهد متمةزه لتبنةل التكئلةا اإنتئجة ةؤ ي إلى ت هدر الب رة التنئفسة لنصئ را المحنة ،
دحةم لنها لةس هنئك بئألفِ مئ ةشةر إلى إزال لد التل ةا م نسب البةم الم ئف لكل دح ة مذ مذ لي
اإنتئج (العمل درلس المئل) عنى مستدى البطئعذئ اإنتئجةذ

سذةمئ السذن البئبنذ لنمتذئجرة ال دلةذ (عذ ا

الن ط) فإ ه ا مذ شذ ن ،ه ل ةعمذِ مذ فشذل نمذد قطذئت التصذ ةر ىةذر الن طذي فذي تشذغةل المذدار البشذرة
العئطن دالنهدض بنسب مشئرك البطئعئ اإنتئجة السنعة في تدلة النئتأ الكنذي فذي الدقذ الذ ي تتسذب
فةه الزةئ ة في ال لل المحني الكني ارت ئعئ ً في الطن عنذى السذن المسذتدر ة ،مذ نئحةذ للذرى قذئ تذ هدر
البةم التبئ لة لنعمن السدرة داإةرانة دالتركة فذي سذد الصذرا ألسذبئ سةئسذة داقتصذئ ة ل
انل ئض لسعئر منتجئ

ه ه البن ا دم ن زةئ ة الطن

إلذى

عنةهئ .دق قئبل ارت ئت الب رة التنئفسذة لصذئ را

ه ه البن ا انحسئر الب رة التنئفسة لنصئ را العراقةذ بسذب جهذد السذنط النب ةذ فذي رفذ سذعر صذرا
ال ةنئر العراقي إزاا ال د ر م جه د عا إنتئجة ا قتصئ عمدمئً ،ممئ شكل عئمل طنذ إ ذئفي لكبذر
عنى ال د ر دبئلتئلي ممئرس

غط نحد األعنى عنى قةمت ،ه التبئ لةذ السذدقة مبئبذل طنذ لقذل عنذى العمنذ

العراقة نتةج انل ئض الصئ را المحنة دزةئ ة عرض ال ةنئر بسب ارت ئت ا ستةرا األجنبي دممئرسذ
ال ذذغط نحذذد األس ذ ل عنذذى سذذعر صذذرف ،ه فذذي السذذد  ،نئهةذذك ع ذ ىةذذئ قداع ذ د ذذبط عمنةذذئ اإسذذتةرا
د عا الرقئب عنى إعئ ة التص ةر م جئن دانل ئض البةم ال د رة ليستةرا ا م جئن للر.
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االستنتاجات:ـ
 .1دفذ َّذر قذذرار البنذذك المركذذزي العراقذذي ت نة ذ سذذعر صذذرا ال ذ د ر إزاا ال ذ ةنئر فذذي السذذد الرسذذمي
لنمصذذئرا المصذذرح لهذذئ ال ذ لدل إلذذى مذذزا العمن ذ دشذذركئ التحدةذذل المذذئلي دشذذركئ الصذذراف
دالتجئر دشركئ األعمئل المتعئمن معهئ لد المشترك في المزا م ليل المصذئرا متيزمذئ ً مذ
عا الت قةِ فرص لشراا كمةئ

لم م ال د ر عبر طذر تبررهذئ شذتى الذ راي

تعكذس

بئل ردرة حئج تمدةل اإنتئج دا ستهيك المحنةة م السن األجنبةذ المسذتدر ة ببذ ر مذئ تتذرج
نة ه ه الجهذئ

إعذئ ة بةعذ ،ه بسذعر لعنذى فذي السذد الحذرة ليسذت ئ ة مذ ال ذر ك ربذئح لد تعزةذز

األرص ة اإ لئرة ال د رة لئرج البن .
 .2زةئ ة مبةعئ البنك المركزي العراقي في مجئل الحدا

بمئ

ةتجئدز  %40دالبئقي  %60لنبة

النب ي.
 .3قئ التحك في سعر الصرا بئلت لل م ليل البنك المركزي العراقي لي حصدل فئر كبةذر بذة
السعر الرسمي دسعر السد م تعئ

الكن المئلة

ستل ا ا حتةئطةذئ ال دلةذ لذك ل النجذدا

إلذذى ا حتةذذئطي النبذ ي األجنبذذي ةعتمذ عنذذى المذ ى المسذذمدح بذذه لنعمنذ بئلتبنذ  ،فكنمذذئ اتجذذه البنذذك
المركذذزي العراقذذي إلذذى تنبة ذ سذذعر الصذذرا تطن ذ

لذذك احتةئطةذذئ

دلة ذ لكبذذر ،دالحئج ذ إلذذى

ا حتةذئطي الذ دلي ةذذرتبط لة ذئ ً ببذرار تعذ ةل سذعر الصذرا ،فكنمذذئ كذئ التعذ ةل نحذذد

ذغط قةمذ

العمن األجنبة إزاا العمن المحنة محسدسئ ً دمستمرا ً زا الطن عنى ه ا ا حتةذئطي ،دطئلمذئ ذل
الت لل في سد الصرا الدسةن الريةس لرف سعر الصرا الرسذمي لنذتحك فذي الت ذل دالمةذل
لتنبةتذ ،ه دل سذذعر الصذذرا السذذدقي

ةسذذتجة لذها فذذإ حئجذ السذذنط النب ةذ ليحتةئطةذذئ ال دلةذ

مرشح ليستمرار دا رت ئت.
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المقترحات:ـ
 .1تذ قةِ معذئمي المذذزا مذ قبذل البنذذك المركذزي العراقذي دالمطئلبذ بئلمسذتن ا األصذدلة لتحدةذذل
األمدال إلى اللئرج منل إجئزا اإستةرا لد التجئنس ال رةبي ،دالتصرةح الكمركة دمسذتن ا
الشح .
 .2إحكئ السةطرة عنى مصئ ر الطن الريةسة م ال د ر.
 .3نرى م ال ردري د

م ةئ

عنةئ د نةئ لسعر الصرا دةت السمئح لها بئلتبن بة تنك الحذ د

دةحئف البنك المركزي العراقي عنى سعر الصرا الل تنك الح د دم ليل ت لن ،ه فةهئ.
.4

ردرة اشتراك كئف المصذئرا فذي مذزا العمنذ دفذِ

ذدابط ةحذ هئ البنذك المركذزي العراقذي،

دع إشراك الشركئ دالمكئت األهنة اللئص .
 .5ت عةل األ دا النب ة لنبنذك المركذزي العراقذي المتبعذ حئلةذئ ً لتحذ ةم دتطذدةر دزةذئ ة ك ذئاة سذد
األدرا المئلة في العرا دلمداكب التطدرا في األسدا العئلمة .
 .6تنشةط دت عةل البطئت المصرفي دتدسةعها بمئ ةل قئع ة تحتة مصذرفة تداكذ

تطذدر المصذئرا

اإقنةمة دال دلة دانسجئمئ ً م قئند ا ستنمئر الج ة .
 .7ت عةذل عمذذل المصذذئرا األهنةذ ل تد ةذذا سذذةدلتهئ ال ئيبذ فذذي تبذ ة ا يتمذذئ دزةذذئ ة مسذذئهمتهئ فذذي
تطدةر البطئعئ ا قتصئ ة دالمشئرة اللئص التي تعئني م انل ئض حج تكدة رلس المئل.
 .8التدس في طرح الحدا

دالسن ا الحكدمة .

 .9إعئ ة تنشةط عمل المصئرا المتلصص (الزراعي ،الصنئعي ،العبئري).
 .10تل ةض قةم الم ةدنةه اللئرجةه لنعرا .
 .11العمل عنى تل ةض لسعئر ال ئي ة في العرا بغة زةئ ة ال رص ا ستنمئرة التي تؤ ي الى تحسة
سعر الصرا لن ةنئر العراقي تجئه العمي ا لرى دبئلتئلي تبنةل المدجئ الت لمة .
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المصادر:ـ
 .1بنن ر ،ل

 ،2008 ،استبيلة البنك المركزي ،ترجم م هر محم صئلح ،بة الحكم .

 .2البنذذذك المركذذذزي العراقذذذي ، 2016 ،ايذذذرة اإحصذذذئا داألبحذذذئم  /قسذذذ ا قتصذذذئ الكنذذذي ،التبرةذذذر
ا قتصئ ي لن صل الراب .
 .3البنذذذك المركذذذزي العراقذذذي ،2016 ،ايذذذرة اإحصذذذئا داألبحذذذئم ،قسذذذ ا قتصذذذئ الكنذذذي ،التبرةذذذر
ا قتصئ ي لن صل الراب .
 .4اللزرجي ،نرةذئ ،2010 ،السةئسذ النب ةذ فذي العذرا بذة تراكمذئ المئ ذي دتحذ ةئ المسذتببل،
مجن كنة بغ ا لنعند ا قتصئ ة الجئمع  ،الع النئلم دالعشرد .
 .5الشبةبي ،سنئ محم ر ئ ،2007 ،ميمح السةئس النب ة في العرا  ،صن د النبذ العربذي ،لبذد
بي.
 .6الشذذذكري ،عبذذذ الع ة  ،2013 ،لنذذذر سذذذعر الصذذذرا عنذذذى الت ذذذل النبذذذ ي فذذذي العذذذرا لنمذذذ ة
 ،2010-1991مجن البئ سة لنعند اإ ارة دا قتصئ ة  ،المجن  ،15الع .4
 .7العذذئمري ،محمذ عنذذي إبذذراهة  ،2002 ،سذذعر الصذذرا األجنبذذي  /مذ لل ن ذذري ،المجنذ العراقةذ
لنعند اإ ارة  ،المجن  ،1الع .2
 .8العئني ،عمئ محم  ،2005 ،سةئس صرا ال ةنئر العراقي في ل المتغةرا ا قتصئ ة الراهن ،
مجن ا قتصئ العراقي بة الداق دالطمدح ،كنة اإ ارة دا قتصئ  ،بغ ا .
 .9الغئلبي ،عب الحسة جنةل ،2002 ،سعر الصرا ،العدامل المؤنرة فةه دإ ارت ،ه فذي ذل الصذ مئ
الحبةبة دالنب ة  ،لطردح كتدراه ،جئمع الكدف .
 .10الغذذذري ،نهذذذئ عبذذذ الكرة لحمذذذ  ،الميمذذذح دا تجئهذذذئ الراهنذذذ لنسةئسذذذ النب ةذذذ فذذذي العذذذرا
(م التبةة النى التحرةر) دمجئ

ت عةنهئ ،الع .http://www.docudesk.com ،18

 .11مهدس ،حسة عطدا  ،سعر صرا ال ةنئر العراقي مئ بة ت رجح لسعئر الن ط العئلمة دال ذغط
عنى ا حتةئطةئ ال دلة  ،مجن البنك المركزي العراقي ( )2004-2014النشرا السندة  ،بغ ا ،
الم ةرة العئم لإلحصئا داألبحئم.
 .12الدن ادي ،نشذ

مجةذ حسذ  ،2010 ،قةذئس تذ نةر المسذتدى العذئ لألسذعئر دعذرض النبذ عنذى

سعر صرا ال ةنئر العراقي لن ترة  2002 -1980بئستل ا نمد ج التع ةل الجزيي ،مجنذ اإ ارة
دا قتصئ  ،الع .82
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فرض الوصاية على المصارف المتعثرة ودوره في تأهيلها

((دراسة تحليلية في أصل فرض الوصاية من قبل البنك المركزي العراقي
وتأثيراتها االيجابية في اعادة تأهيل المصارف المتعثرة وتصحيح مسارها))
د .حسين الزم مزبان
مدير ادارة المخاطر
المقدمة:
ال يستطيع أحد أن ينكر أو يتغاضى عن الدور االيجابي الذي تلعبه المصارف في حياتنا اليومية
والتأثيرات االيجابية التي يعكسها تطور هذه المصارف على االمم والشعوب والبلدان ،وما يمكن أن يمثله
امتالك هذه البلدان أو ادارتها لنظم مصرفية متطورة ومتقدمة ،عالية الجودة ،تسهم بشكل واضح وكبير
في تحقيق التنمية والنهوض لتلك البلدان وشعوبها مما ينعكس في رقي وتقدم تلك البلدان.
لقد بات من الطبيعي اليوم أن يشار الى تقدم االمم وشعوبها وتطورها من خالل تقدم وتطور اجهزتها
وأنظمتها المصرفية.
إال أن العمل المصرفي كغيره من األعمال التجارية واالقتصادية يكتنفه في كثير من االحيان ،بل
أغلب األحيان ،الكثير من الصعوبات والتحديات والمخاطر  ،سيما وإنه يجري في بيئة ،أدنى ما توصف
بأنها خطرة جدا.
ويزيد في خطورتها أن المصارف تنفرد عن األنشطة االقتصادية األخرى بأنها تمارس اعمالها
وأنشطتها من خالل استخدام أموال الغير ،وأن فرصتها في تحقيق ايراداتها يتوقف على االستخدام االمثل
لهذه األموال المودعة لديها  .إن هذه المخاطر العالية ضمن البيئة الخطرة جدا ،كثيرا ما تقف عائقا أمام
تقدم المصارف في طريق تحقيقها ألهدافها ،إذا ما فشلت إدارات هذه المصارف في التعامل مع هذه
المخاطر ،أو إدارتها بالشكل الصحيح ،مما يجعل هذه المصارف تتعرض الى الكثير من الهزات ،وحاالت
الفشل ،التي يحتم بعضها تدخال مباشرا من قبل السلطة االشرافية المتمثلة بالبنك المركزي بصفته الجهة
القطاعية المسؤولة عن الحفاظ على قطاع مالي ومصرفي ثابت ومستقرمن جهة ،وبصفته الضامن لودائع
الجمهور ،ضمانا اخالقيا ،ال قانونيا ،ناتج عن منحه الرخصة واالجازة للمصرف لمزاولة أعمال الصيرفة
وتمكينه قانونيا من الحصول على ودائع الجمهور وتشغيلها حسب القواعد والتعليمات التي يصدرها ويلزم
المصارف بتطبيقها واتباعها.
ومن صور التدخل المباشر للبنك المركزي في معالجة حاالت الفشل والتعثر المصرفي ،فرض
الوصاية على المصارف المتعثرة استنادا الى القانون (قانون المصارف).
والوصاية هي ممارسة يتم بموجبها تجريد ادارة المصرف المتعثر من صالحيتها الكاملة ومنحها
للوصي من أجل حماية اصول المصرف ،وحماية حقوق المودعين والمحافظة على أموالهم  ،والعودة
بالمصرف من جديد من خالل تعظيم ايراداته للحد األعلى ،وتقليص نفقاته للحد األدنى.
وقد مارس البنك المركزي العراقي هذا الحق في فرض الوصاية على عدد من المصارف العاملة
في البيئة العراقية ،تراوحت هذه التجارب بين النجاح في إعادة بعض المصارف الى سكتها بعد أن
خرجت عنها ،وبعضها مازال يراوح بين الفشل والنجاح إلسباب سيحاول هذا البحث االفصاح عنها.
لذا سيكون هدف هذا البحث هو الوقوف على مقومات نجاح هذه التجربة في البيئة المصرفية العراقية،
وكذلك أسباب تلكؤها ،وماهي تأثيراتها االيجابية على المصارف المتعثرة ؟ وكيف يمكن أن تكون وسيلة
ناجحة لتأهيل هذه المصارف ؟ وماهي نقاط القوة والضعف فيها؟
ومن أجل تغطية هذا الموضوع بالشكل األمثل فقد تم تقسيم هذا البحث الى جانبين رئيسين ،األول
يطرح الجنبة النظرية للموضوع وكيف تم التنظير له من قبل الكتاب والباحثين .والثاني ،يتناول
الممارسات العملية والتطبيقية في هذا المجال والتي مثلت تجارب فعلية للباحث في عدد من المصارف.
وألنه البد ألي بحث من ثمرة فقد ختم الباحث بحثه بعدد من االستناجات من الواقع العملي للتجربة،
وكذلك قدم الباحث عدد من التوصيات من أجل تطوير التجربة وتوجيهها وجهتتها الصحيحة من أجل
تحقيق الهدف المرجو من تطبيقها على المصارف المتعثرة ومدى الجدوى من ذلك.
وهللا ولي التوفيق ..
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منهجية البحث

 .1أهداف البحث :

يهدف هذا البحث الى تحقيق ما يأتي:
أ ـ تسليط الضوء على أحد وسائل البنك المركزي للتدخل المباشر في معالجة حاالت الفشل
والتعثر المصرفي.
ب ـ التعرف على االثار االيجابية لفرض الوصاية على المصارف المتعثرة.
ج ـ يوفر البحث فرصة لتطوير الممارسة من خالل عرض التحديات واقتراح ما يقابلها من
معالجات.

 .2أهمية البحث:

يكتسب هذا البحث أهميته من إنه يبحث في موضوع قد يعتبر االكثر جدال بين السلطة
االشرافية والمصارف ،كما إنه يمثل تجربة عملية فعلية للباحث.

 .3مشكلة البحث:

يعد فرض الوصاية على المصارف المتعثرة أحد وسائل التدخل المباشر التي ينتهجها البنك
المركزي في تقويم عمل الجهاز المصرفي ،من خالل استبعاد اسباب الفشل المتمثلة بادارت
المصارف وقرارتها التي نتج عنها تعثر المصرف ،واستبدالها بادارة واعية ليس لها مصلحة اال
اعادة المصرف الى جادة الصواب واعادة الثقة بالجهاز المصرفي.
وتتمحور مشكلة البحث حول الجدوى من فرض الوصاية ،والنتائج االيجابية المتوخاة من
فرضها ،والدور االيجابي الذي يلعبه الوصي في تحقيق االدارة الرشيدة للمصرف المتعثر وتعديل
مساره بما يتوافق وتطلعات اصحاب المصالح.
وتنطلق مشكلة البحث من االجابة على االسئلة االتية:
 )1ماهي مقومات نجاح فرض الوصاية في تحقيق أهدافها؟
 )2ماهي أسباب التلكؤ في حال حصول ذلك؟
 )3ماهي التاثيرات االيجابية لفرض الوصاية على المصارف المتعثرة؟
 )4كيف يمكن أن تكون الوصاية وسيلة ناجحة لتأهيل المصارف المتعثرة؟

المبحث األول :االطار النظري  :مفهوم الوصاية والنتائج المتوقعة من فرضها
أوالً :مفهوم الوصاية
 .1الوصاية لغة:
الوصاية لغة مأخوذة من أوصى ،يقال أوصى له بشيء وأوصى إليه ،جعله وصيا يتصرف
في أمره وماله وعياله بعد موته .واالسم الوصاية بالكسر والفتح لغة ،وأوصاه ووصاه توصية
بمعنى واحد ،وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا.
والوصي من يوصى له ،ومن يقوم على شؤون الصغير(القاصر) ،والجمع
أوصياء(www.islam.gov.kw).
وورد في اللغة العربية :وصى يصي وصيا ،وورد أوصى يوصي إيصاءا ،وفي كال الفعلين
معنى االتصال والتواصل ،فالوصية هي ما يوصى به ،وجمعها وصايا ،والوصاية هي الوصية
أو األمر بالتصرف بعد الموت ،إال أن الفرق بين الوصية والوصاية كما يقول الخطيب الشربيني:
أن االيصاء يعم الوصية ،والتفرقة بينهما من اختصاص الفقهاء.
فالوصية هي التبرع المضاف لما بعد الموت ،والوصاية هي اسناد العهد الى من يقوم على
من بعده(www.alkhaleeg.ae/supplements.
وفي معجم (الرائد) وصاية جمعها وصايا ،هي سيادة بلد على بلد آخر مؤقتا بأسم االمم
المتحدة ،أو هي والية على القاصر.
وفي معجم (الوسيط) الوصاية وجمعها وصايا هي :الوالية على القاصر .وفي معجم لغة
الفقهاء ،وصاية بكسر الواو وجمعها وصايا ،هي :الوالية على القاصر والوصي من له الوصاية
سواء كان وليا أو غيره(www.islam.gov.kw).
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وفي معجم المعاني الجامع ،وصاية وجمعها وصايا هي :الوالية على القاصر أو هو نظام
قانوني لحماية القصر ،وهم من لم يبلغوا سن الرشد .أو هي :بلد ليست له سيادة كاملة ،تتصرف
في شؤونه دولة أخرى .ومجلس الوصاية هو المجلس الذي يساعد الوصي على القيام بشؤون
الوصاية.
ومدة الوصاية هي :المدة التي يحكم خاللها وصي أو مجلس أوصياء .والوصاية الدولية:
هي نظام من المراقبة على االقاليم المستعمرة التي لم تبلغ مستوى الحكم الذاتي ،تديرها األمم
المتحدة ،وقد حل هذا النظام محل االنتداب.
وفي قاموس المعجم الوسيط ،الوصاية وجمعها وصايا .أوصى الرجل ووصاه :عهد إليه،
وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك وتوصية بمعنى ايصاء ،وأوصيته ووصيته
وتواصي القوم أي أوصى بعضهم بعضا .وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم
غوان(www.ahlalhdeeth.com).
والجدول ( )1يبين معنى الوصاية باللغة االنكليزية حسب التخصص وااللفاظ المرتبطة به.
جدول رقم ()1
معنى الوصاية باللغة االنكليزية حسب التخصص وااللفاظ المرتبطة به
المعنى باالنكليزي
النص االصلي بالعربي
وصاية (اسم) قوامة
Care;curatorship;custodianship;guardianship;trustee
ship;tutelage;wardship
وصاية (اسم) والية
Care
-act of consideration or looking after someone
- state of bing in charge of muse
وصاية (اسم)
Breeding;bringingup;chargr;fostering;guarantee;keep
ing;nursing;nurture;nurtuing
الوصاية على اليتيم(اسالمية)
Guardianship of an orphan
وصاية (عامة)
trusteeship
وصاية (قانونية)
Curatorship;guardianship;wardship;tutelage;tutelle
الوصاية (مالية)
custody
الوصاية (مالية)
wardship
وصاية (تقنية)
regency
وصاية (االمم المتحدة)
)Guardianship(family law
وصاية (اقتصادية)
oversight
وصاية (اجتماعية)
patronge
الوصاية االدارية(قانونية)
Supervision by a higher authority
الوصاية الفعلية(قانونية)
Actual guardianship
الوصاية له على ملك
Have trusteeship upon an estate
الوصاية(قانونية)
حقوق
Rights of guardianship
مدة الوصاية(قانونية)
Tutelage period
مجلس الوصاية(مالية)
Board of governors;board of guardian
نظم الوصاية(مالية)
custodian
سحب الوصاية(اسالمية)
Withdrawal of guardianship
نظام الوصاية(سياسية)
Trusteeship system
وصاية ادارية(مالية)
Administrative guardianship
وصاية ادارية(اقتصادية)
Administrative guardianship
بمقتضى وصاية(مالية)
Testamentary guardianship
وضع تحت الوصاية(قانونية)
Place under guardianship
وصاية خاصة(مالية)
Special guardianship
وصاية دولية(سياسية)
International trusteeship
وصاية شرعية(قانونية)
Legitimate guardianship
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 .2الوصاية اصطالحاً:
يعد نظام الوصاية على المصارف من المسائل المستحدثة التي برزت في مجال العمل
المصرفي الذي يقوم على اساس حماية المصارف التي تعد من أهم خاليا النسيج االقتصادي،
ومساعدتها للخروج من أزمتها المالية التي تبرر فرض الوصاية وتجنبها الدخول في مرحلة
التصفية الجبرية بسبب المشاكل االدارية أو مرحلة االفالس نتيجة الصعوبات المالية وعدم القدرة
على الوفاء لدائنيها ،وتجنبا لألثار السلبية المترتبة على المشاكل المالية المصرفية والتي تمس
االقتصاد الوطني ،تدخل المشرع العراقي اليجاد الحلول المناسبة لمعالجة تلك االثار ووضع الحد
الفاصل لها من خالل نظام الوصاية للمحافظة على استمرار المصارف في أداء أنشطتها المالية
ودعمها لالقتصاد الوطني بعد تجاوز االشكالية المالية التي تمر بها.
والوصاية هي نظام أقرت به التشريعات باختالفها ،إال إنها في مجال المصارف تعني حالة
مؤقتة أو أجراء مؤقت يراد به اعادة تنظيم المصارف ومعالجة الخلل الحاصل فيها .أو إنها
اجراء إداري مؤقت يراد به الوقوف على المشاكل التي يعاني منها المصرف بغية معالجتها
واعادة تنظيم المصرف( .أحمد)416 :2015 ،
ويعين البنك المركزي وصيا للمصرف بقرار منه بسبب إن المصرف ال يفي بالتزاماته
المالية عند استحقاقها أو ألسباب أخرى .ويعلق قرار تعيين الوصي صالحيات إداريي المصرف
وينقلها جميعا إلى الوصي بحيث يسيطر الوصي فور تعينه على المصرف الذي عين له ليديره
إثناء فترة الوصاية .ويجوز لمجلس إدارة المصرف خالل خمسة أيام من تاريخ إصدار قرار
تعيين الوصي االعتراض على تعينه إمام البنك المركزي ليعيد النظر في تعيين الوصي في ضوء
الحجج المقدمة ضد هذا التعيين فإما إن يؤكد التعيين أو إن ينهي التعيين مع تسبيب قراره وإرسال
نسخه منه إلى رئيس مجلس إدارة المصرف .ويعين الوصي لمدة أقصاها ثمانية عشر شهر تحدد
في قرار تعيينه ويجوز للبنك المركزي تمديد مدة تعينه مرة واحدة لفترة أخرى ال تتجاوز ثمانية
عشر شهرا إذا تبين للبنك إن أسباب تعيين الوصي ما زالت قائمة وفي هذه الحالة يحق لمجلس
إدارة المصرف خالل ثالثين يوم صدور قرار البنك المركزي بتمديد مهمة الوصي إن يرفع
دعوى قضائية إمام محكمة الخدمات المالية يطالب فيها إلغاء قرار البنك بالتمديد ( .منديل:2018،
)160
كما إن البنك المركزي قد يعين وصيا لمصرف معين عندما ال يفي ذلك المصرف ببعض
التزاماته المالية أو ألسباب أخرى نص عليها قانون المصارف ،وقد يقيم دائني احد المصارف
دعوى إشهار إفالس ضد المصرف المدين لهم  ،لتتولى محكمة الخدمات المالية تعيين حارسا
قضائي على المصرف المدين من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي للمحكمة .
ليقوم الحارس القضائي بعمله تحت إشراف وتوجيه البنك المركزي ويصبح الحارس
القضائي الممثل الوحيد للمصرف وتؤول إليه جميع حقوق وصالحيات حملة أسهم المصرف،
وعليه فان لكل من الوصي والحارس القضائي صالحيات وسلطة معينة منحت لهما بموجب
القانون المصرفي من اجل تحقيق غاية معينة ،فالغاية من تعيين الوصي هو إعادة تأهيل المصرف
وبالتالي إذا تجاوز الوصي حدود صالحياته الممنوحة له فمن حق أعضاء مجلس اإلدارة مقاضاته
إمام محكمة الخدمات المالية لتتولى تلك المحكمة مراجعة اإلجراءات المتخذة من قبل الوصي
المشكو منه ،وكذلك الحارس القضائي الذي عين من اجل إكمال عملية تصفية المصرف الذي
أشهر إفالسه وعليه فإذا تجاوز الحارس القضائي حدود السلطة الممنوحة له جاز لدائني المصرف
أو حملة أسهمه مقاضاته إمام محكمة الخدمات المالية( .منديل)161 :2017 ،
وتفرض الوصاية على جميع المصارف التي اساءت للعمل المصرفي ومبدأ الثقة الذي يجب
ان يسود العملية المصرفية ال سيما وان المادة ( )40من قانون البنك المركزي رقم ( )56لسنة
 2004منحت هذا البنك سلطة االشراف على جميع المصارف وسلطة اتخاذ جميع االجراءات
الالزمة لتنظيم عمل المصارف واالشراف على فروعها من اجل امتثال جميعها الحكام قانون
البنك المركزي وقانون المصارف اذ اذا كان مصرف ال يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها
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فان المادة ( )59من قانون المصارف اعطت للبنك المركزي سلطة تعيين وصي لضمان استقرار
وسالمة الجهاز المصرفي.
واجازت هذه المادة في احوال اخرى تعيين وصي من قبل البنك المركزي على أي مصرف
اذا كان المصرف يقل رأس ماله عن  %75من الحد االدنى وحاالت كثيرة ايضا وقد يكون
الوصي شخصا واحدا او عدد من االشخاص طبقا للمادة ( )60من قانون المصارف واقرت
المادة ( )61تعليق صالحيات حملة االسهم وصالحياة ادارة المصرف من جميع الوجوه لمنع
حاالت تبديد الموجودات ويتولى الوصي القيام بهذه االجراءات أي علما ان موضوع المصرف
الخاضع الدارة الوصي قد يتطور الى اقامة دعوى اتالف المصرف التي يجب ان تقدم الى
محكمة الخدمات المالية الستحصال موافقتها(.حرب)2018:1،
وقد منح قانون المصارف العراقي اختصاصا مانعا للبنك المركزي العراقي بفرض الوصاية
على المصارف العاملة داخل الحدود االقليمية ،سواء اكانت تلك المصارف وطنية أم أجنبية ،وال
يشارك البنك المركزي أية جهة إدارية أخرى ،ألن خالف ذلك سيكون القرار االداري مشوبا
بعيب االختصاص وبالتالي يكون عرضة لاللغاء.
وقد أكدت على هذا االختصاص المانع المادة ( )40من قانون البنك المركزي العراقي رقم
( )56لسنة  2004المعدل ،حيث اشارت الى أن البنك المركزي لوحده دون غيره له سلطة اتخاذ
القرارات االدارية ،وتلك القرارات تتعلق بعنصر االختصاص المانع الممنوح للبنك المركزي
وبضمنها قرار فرض الوصاية ،هذا وقد اشارت المادة ( )16من نفس القانون الى صالحيات
مجلس ادارة البنكالمركزي واختصاصه في اتخاذ مجموعة من االجراءات والقرارات التي تكفل
تنظيم أمن وسالمة النظام المصرفي بموجب قانون المصارف العراقي ،ويدخل قرار فرض
الوصاية ضمن تلك القرارات للمحافظة على عمل المصارف والنظام المصرفي في
العراق(.أحمد)2015:423،
 .3العالقة بين مصطلح الوصاية والفاظ اخرى:
هناك عالقة وتقارب في اللفظ من جهة ،وفي المعنى من جهة ثانية بين مصطلح الوصاية
وبعض المصطلحات وااللفاظ االخرى ،من قبيل الوصية ،الوكالة ،والوالية .وسنأتي في هذه
الفقرة الى تفصيل أوجه الشبه واالختالف بين لفظ أو معنى الوصاية وااللفاظ االخرى .
قد يظن البعض أن الوصاية ،الوصية ،الوكالة ،والوالية لها نفس المعنى اللغوي
واالصطالحي ،لكن في الواقع أن بين هذه المصطالحات فرقا ،فبينما يتفق مصطلحا الوصاية
والوكالة على أن لكل منهما معنى إقامة غيره مقام نفسه ،إال أن الوصاية تكون بعد الممات،
والوكالة في حال الحياة.
كما أن الوكالة لغة بفتح الواو وكسرها أن يعهد إلى غيره بأن يعمل عمال  ،والوكالة عمل
الوكيل ومحله .والوكالة اصطالحا عرفها الحنفية بأنها إقامة غيره مقام نفسه في التصرف الجائز
المعلوم ممن يملك التصرف .وعرفها الشافعية بأنها تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة
إلى غيره ليفعله في حياته .وعرفها الجعفرية :بتسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما
المجرد  -الذي هو إنشاء الترخيص للغير
هو من شؤونهما كالقبض واإلقباض .وتفترق عن اإلذن
ّ
ُ
ي كالبيع  -في جملة أمور:
ي كاألكل أو اعتبار ّ
في القيام بعمل تكوين ّ
منها :توقّف الوكالة على القبول وعدم توقّف اإلذن عليه.
ومنها :انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل وعدم ارتفاع اإلذن برفضه من قبل المأذون له.
تصرف الوكيل حتّى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل
ومنها :نفوذ
ّ
تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع اآلذن عن إذنه قبل وقوعه.
وعدم نفوذ
ّ
ي
ي قصد ّ
ي المعنون بعنوان اعتبار ّ
وتختلف الوكالة عن النيابة  -التي هي اإلتيان بالعمل الخارج ّ
الذي ينبغي صدوره عن الغير بدال عنه  -في جملة أُمور:
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منهاّ :
إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى المو ّكل ويع ّد عمال له فيقال( :باع زيد داره)
وإن كان المباشر للبيع وكيله ،وأ ّما العمل الصادر من النائب كالصالة والح ّج فال يع ّد عمال للمنوب
عنه وال ينسب إليه فال يقال( :ح ّج زيد) لو كان الحا ّج نائبه.
ومنهاّ :
تبرعيّة ،وأ ّما الوكالة فال تقع على
إن النيابة على قسمين :ما تكون عن استنابة وما تكون ّ
التبرع )www.sistani.org(.
وجه
ّ
والصلة بين الوصاية والوكالة أن كال منهما إقامة غيره مقام نفسه إال أن الوصاية تكون بعد
الممات والوكالة تكون في حال الحياة.
وقد ورد في اللغة العربية :وصى يصي وصيا ،وورد أوصى يوصي إيصاء ،وفي كال
الفعلين معنى االتصال والتواصل  .فالوصية هي ما يوصى به وجمعها وصايا ،و في اللغة من
ص ْلته .وهي ما يوصى به والجمع وصايا.
وصيت الشيء بالشيء أصيه َو َ
والوصية في االصطالح تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ،والوصاية هي
الوصية أو األمر بالتصرف بعد الموت ،إال أن الفرق بين الوصية والوصاية كما يقول الخطيب
الشربيني (في مغني المحتاج ج 3ص  )39 38إن اإليصاء يعم الوصية ،والتفرقة بينهما من
اصطالح الفقهاء.
فالوصية هي التبرع المضاف لما بعد الموت ،والوصاية هي إسناد العهد الى من يقوم على
من بعده.
كما أن هناك فرقا بين الوصاية والوالية ،ألن الوالية أعم من الوصاية ،فولى فالن عليه
والية أي ملك أمره وقام به( .الشيخ)1 :2018،
والوالية لغة مأخوذة من الولي بسكون الالم ـ وهو الدنو والقرب  .وولي الشيء وعليه والية
ملك أمره وقام به .والوالية اصطالحا تنفيذ القول على الغير ،شاء الغير أو أبى ،والصلة بين
الوالية والوصاية أن الوالية أعم من الوصاية(www.islam.gov.kw) .

ثانيا ً :أنواع األوصياء:

تعيين األوصياء واختيارهم إما أن يكون من قبل الحاكم أو نائبه أو يكون من قبل الميت(قبل
موته)  ،أو من قبل السلطة المخولة بذلك حسب القانون العام أو قانون خاص .وعلى هذا فيمكن
تقسيم األوصياء إلى ثالثة أنواع:
ي القاضي :وهو الذي يعينه القاضي لإلشراف على شئون القصر المالية.
أ ـ وص ّ
ي الميت :وهو من يختاره األب أو الجد أو من له حق الوالية من قبلهما ليكون خليفة
ب ـ وص ّ
عنه في الوالية على أوالده القصر وعلى أموالهم بعد وفاته.
ج ـ وصي البنك المركزي :وهو الذي يختاره البنك المركزي ليكون وصيأ على أحد المصارف
المتعثرة.
كوصي الميت إال في
ونص الحنفية على أن وصي القاضي
مسائل(www.islam.gov.kw):
 .1لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة خالفا
للصاحبين  ،وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا ألنه كالوكيل وهو ال يعقد لنفسه.
 .2إذا خص القاضي وصيه بشيء تخصص بخالف وصي الميت.
 .3إذا باع وصي القاضي ممن ال تقبل شهادته له لم يصح ،بخالف وصي الميت.
 .4لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر األعمال  ،بخالف وصي القاضي.
.5ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي  ،وله عزل وصي القاضي.
.6ال يملك وصي القاضي القبض إال بإذن مبتدأ من القاضي بعد اإليصاء بخالف وصي الميت.
 .7يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات وال يعمل نهي الميت كما في البزازية ،وهي راجعة
إلى قبول التخصيص وعدمه.
 .8وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته ال يصير الثاني وصيا بخالف وصي الميت كذا في
اليتيمة  ،وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة.
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 .9ال يخضع وصي البنك المركزي ألي مسائلة إال من قبل البنك المركزي ،كما ال يمكن تعيينه
أو عزله اال بقرار من البنك المركزي.

ثالثاً :مبررات فرض الوصاية:

االصل في العمل المصرفي هو عدم جواز تدخل أية جهة خارجية في مجال عمل المصارف
واستقاللية االخيرة بشؤونها االدارية .وتعد الوصاية استثناءا من هذا االصل المذكور ،وبما أن االستثناء
ال يجوز التوسع فيه ،فقد حدد المشرع العراقي الحاالت التي تبرر اتخاذ قرار فرض الوصاية على
المصارف .وقد أورد تلك الحاالت على سبيل الوجوب والجواز كما اشارت اليه المادة ( )59من قانون
المصارف العراقي.
ويمكن ايراد الحاالت التي تبرر فرض الوصاية وحسبما وردت في القانون وكما يأتي( :أحمد،
)417 :2015
 .1الحاالت الوجوبية لفرض الوصاية:
ويقصد بها الحاالت التي يجب على المصرف فرض الوصاية فيها إذا ما تحققت إحداها في
مصرف معين أو قرر البنك المركزي بتحقق تلك الحالة وهي كما يأتي:
أ ـ إذا قرر البنك المركزي أن المصرف ال يفي بالتزاماته المالية في مواعيد االستحقاق ،إال أن
المشرع لم يوضح المقصود من عدم الوفاء ،فقد يمتنع المصرف عن الوفاء بالتزاماته المالية
أما لسبب مشروع أو لسبب أخر غير مشروع.
وبالرجوع الى أصل القانون باللغة االنكليزية نجد أن المشرع أورد كلمة ) (failفي سياق
تعبيره عن هذه الحالة وتعني ( العجز أو الفشل) ،وهذا يدل على أن المشرع قصد بتلك الحالة
فرض الوصاية على المصارف التي ال تفي بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها بسبب
عجزها أو عدم قدرتها على الوفاء.
ب ـ إذا بات رأس مال المصرف أقل من ( )%50من الحد األدنى الذي يقتضيه القانون أو
األنظمة الصادرة عن البنك المركزي ،وحسنا فعل المشرع العراقي في قانون المصارف إذ
تنبه ألهمية رأس المال في مجال العمل المصرفي ،حيث حدد الحد األدنى لرأس مال
المصارف في المادة ( )1/14من القانون المذكور بمبلغ ( )10مليار دينار عراقي ومنح للبنك
المركزي العراقي صالحية رفع هذه النسبة ،مما دفع األخير الى رفع سقف الحد األدنى لرأس
مال المصارف الى ( )250مليار دينار عراقي وذلك في قراره الصادر في جلسته المرقمة
( )1462في .2010/9/28
ج ـ إذا تم تقديم طلب بإقامة دعوى االفالس ضد المصرف من قبل البنك المركزي أو من قبل
ثالثة على األقل من دائني المصرف ،على أن يكون المبلغ المطالب به ( )4مليار دينار عراقي
فأعلى.
د ـ حالة اقرار البنك المركزي بضرورة فرض الوصاية على المصرف بحجة الحفاظ على
استقرار وسالمة الجهاز المصرفي ككل .ومما يالحظ أن المشرع قد ترك المجال مفتوحا أمام
البنك المركزي في تقدير الحاالت الوجوبية لفرض الوصاية على المصارف.
 .2الحاالت الجوازية لفرض الوصاية:
وقصد بها الحاالت التي ذكرها المشرع العراقي في قانون المصارف وترك مسألة تقدير
مدى امكانية وضع الوصاية على المصارف للسلطة التقديرية للبنك المركزي وتلك الحاالت
هي:
أ ـ عدم تنفيذ المصرف ألمر صادر إليه من البنك المركزي العراقي ،لسبب غير مشروع.
ب ـ إذا وجد البنك المركزي العراقي أن رأس مال المصرف أقل من ( )%75من الحد األدنى
الذي يقتضيه القانون أو أنظمة البنك المركزي العراقي استنادا لما ورد في المادة( )1/16من
هذا القانون.
ج ـ إذا وجد هنالك دليال على المصرف أو على أحد مسؤوليه االداريين إنه ضالعا في أنشطة
إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن لمدة سنة أو أكثر .أو كان هناك
سببا منطقيا يدعو الى االعتقاد بأن المصرف أو مسؤوليه االداريين يمارسون أنشطة
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إجرامية.ونالحظ أن المشرع قد ميز بين حالة مخالفة المصارف للقانون وأفرد لها فقرة مستقلة
كسبب من أسباب فرض الوصاية الوجوبية بشرط أن تؤثر المخالفة على المركز المالي ،وميز
عنها حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وجعلها سببا من أسباب فرض الوصاية
الجوازية بغض النظر عما إذا كانت تؤثر على مركز المصرف المالي من عدمه.
د ـ الحصول على ترخيص مصرفي بناءا على معلومات مزورة وغير صحيحة ،أو ارتكاب
مخالفات جوهرية ارتبطت بالحصول على ذلك الترخيص.
هـ ـ عدم ممارسة المصرف لنشاطه المصرفي بعد حصوله على الترخيص لمدة تزيد على
( )12شهرا من تاريخ نفاذ الترخيص .إن توقف المصرف عن ممارسة نشاطه المصرفي
لمدة تزيد على ( )6اشهر سواء في ممارسة الودائع المصرفية أو أي عمل مالي آخر مرتبط
بنشاط المصرف ،وهذا ما أشار اليه المشرع العراقي في قانون الشركات بالفصل الخاص
بانقضاء الشركة لعدم مزاولة نشاطها.
و ـ عدم التزام المصرف بقواعد سالمة وأمن النظام المصرفي عند إدارة أعمال المصرف
ومزاولته ألعماله المصرفية ،وذلك يصب في سبيل الحفاظ علىحقوق دائني المصرف
والمساهمين فيه من القرارات غير السليمة التي يمكن أن يتخذها إداريي المصرف والقائمين
عليه.
ز ـ ارتكاب االمصرف ألية مخالفة للقانون أو ألنظمة البنك المركزي العراقي أو لشروط منحه
الترخيص على نحو يؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي ،وهذا ما ذكر في الفقرة (ج) أعاله.
ح ـ فقدان المصرف األجنبي أو الشركة القابضة للترخيص الممنوح لها بممارسة األعمال
المصرفية ضمن الحدود األقليمية لصالحيات البنك المركزي العراقي.
ط ـ عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي نتيجة نقل إدارة المصرف كليا أو جزئيا وعملياته
وسجالته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي ،أو عرقلة
الرقابة بحجة أن المصرف تابع لمجموعة شركات ،أو كزنه تابعا لمصرف أجنبي ال يدخل
ضمن رقابة واشراف البنك المركزي العراقي ،أو قيام تلك السلطات األجنبية التي يتبع لها
المصرف في العراق بتعيين وصيا أو حارسا قضائيا عليه.

رابعاً:اجراءات فرض الوصاية:

من جملة االجراءات التي حددها القانون وألزم باتباعها في سبيل فرض الوصاية على المصارف

ما يأتي:
 .1وجوب اشعار المصرف من قبل البنك المركزي العراقي قبل إصدار قرار فرض الوصاية
ويتضمن اشعار البنك لهذا المصرف أمرين ،أولهما إبالغ المصرف بتحقق حالة من حاالت
فرض الوصاية ،وثانيهما إعالمه بنية البنك المركزي في وضع المصرف تحت الوصاية ،وذلك
لمنح المصرف فرصة الدفاع عن مركزه وتوضيح الحالة أمام البنك المركزي.
 .2أن يكون قرار مجلس ادارة البنك المركزي مسببا ومستندا الى وقائع وأدلة تثبت تحقق حالة من
حاالت فرض الوصاية ،وبخالفه سيكون قرار البنك قابال للطعن فيه وهذا ما الحظناه في قرار
البنك المركزي بخصوص فرض الوصاية على مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل ،حيث تم
نقض القرار بناءا على الطعن المقدم من قبل المصرف المذكور .وذكرة الهيأة التميزية في محكمة
التمييز أن قرار مجلس ادارة البنك المركزي لم يراع االجراءات القانونية لفرض الوصاية على
المصرف ولم يحدد مدة لتلك الوصاية فضالُ عن تقصير البنك بأداء واجبه القانوني تجاه المصرف
بتقديم الدعم المالي والمساعدة قبل اللجوء الى قرار فرض الوصاية.

المبحث الثاني :االطار العملي :دور الوصاية في تأهيل المصارف المتعثرة

نتناول في هذا الجزء من البحث التطبيقات الفعلية والعملية لفرض الوصاية على المصارف المتعثرة،
حيث قام البنك المركزي العراقي وخالل السنوات الماضية بفرض الوصاية على عدد من المصارف
العراقي ألسباب متعددة ،سنأتي الى تفاصيلها حسب كل مصرف تباعا .ويبين الجدول ( )2المصارف
التي تم فرض الوصاية عليها ،وتواريخ فرض الوصاية ،واالسباب.
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اسم المصرف
البركة
الوركاء
البصرة
االقتصاد
دجلة والفرات
عبر العراق
دار السالم
البالد

تاريخ التأسيس

الجدول رقم ()2
المصارف التي تم فرض الوصاية عليها
االسباب الموجبة
تاريخ فرض الوصاية

1999/11/2
1993/7/10
1999/1/2

2012/2/29و2013/8/26
2011/6/6
2014/6/1

2006/1/19
1998/12/17

2012/11/18

أوال ً  :تجارب فرض الوصاية

تاريخ رفع الوصاية
2014/2/6
تحت التصفية

2016/2/28

تحت الوصاية
2014/3/2
تحت الوصاية
تحت الوصاية

لقد قام البنك المركزي العراقي خالل المرحلة الماضية ،واستنادا الى الصالحيات التي خولها له
القانون بفرض الوصاية على عدد من المصارف العراقية ،وذلك ألسباب متعددة كما هو ظاهر في الجدول
( )2أعاله.
ونالحظ من المعلومات الواردة بالجدول أعاله أن البنك المركزي قام برفع الوصايا عن بعض
المصارف بعد ارتفاع االسباب الموجبة ،وعادت هذه المصارف الى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي .وفي
بعض الحاالت أعاد البنك المركزي فرض الوصاية على نفس المصارف مرة ثانية بعد أن الحظ إنها
مازالت تعاني من نفس المشاكل السابقة .وفي أحيان أخرى قام البنك المركزي بوضع هذه المصارف
تحت اشرافه .
وفي حالة واحدة فريدة قام البنك المركزي العراقي بإتخاذ قرار التصفية بحق أحد المصارف ،إال
أن عملية التصفية تسير بشكل بطيء جدا ،ولم يتم حسمها لحد األن بالرغم من مرور فترة ليست قصيرة.
وفي تجربة رائدة تم تأسيس مصرف جسري استنادا الى قانون المصارف النافذ.
وسنحاول أن نبرز أهم المحطات التي رافقت هذه التجارب وكما يأتي:
 .1أول تجربة لفرض الوصاية كانت في عام  2002على مصرف البركة(تحول فيما بعد الى
مصرف ايالف) .ويمكن بيان اهم مالمح هذه التجربة كما يأتي:
أ ـ إجراءات اللجنة األولى لألشراف والرقابة على اعمال المصرف :
استنادا إلى أحكام المواد ( )47-56الباب الخامس مراقبة الصيرفة واالئتمان من قانون البنك
المركزي العراقي رقم  64لسنة  1976المعدل ونتيجة للمخالفات التي قام بها المصرف فقد قرر
البنك المركزي تشكيل فريق لألشراف على إدارة المصرف بتاريخ  ،2002/5/11وقد اتخذ
الفريق االجراءات اآلتية:
 )1تحميل مجلس إدارة المصرف المسؤولية الكاملة عما آل إليه المصرف بالرغم من اإلنذار
التحريري من البنك المركزي إلى تعديل وضعه قبل  2001/9/30وحصلت الموافقة
فيما بعد على تمديده لغاية  2001/12/31بناء على طلب المصرف أال أن وضعه استمر
بالتدهور مما اضطر البنك المركزي إلى تشكيل لجنة األشراف من قبل ممثلي البنك
المركزي.
 )2إن سبب تعرض المصرف للخلل يعود مسؤوليته على كل من رئيس المجلس والمدير
المفوض مما اضطرالبنك المركزي استالم مسؤولية المصرف اعتبارا من مايس2002/
.
ب ــ إجراءات اللجنة الثانية لألشراف والرقابة على المصرف :
 )1أطلعت لجنة األشراف على بعض المعامالت المصرفية المعروضة عليها وبعد دراستها
تمت الموافقة على البعض منها دون األخرى مثل عمليات تحديد الخصم وبعض عمليات
الصرف وتأجيل البعض منها مثل أجور نقل العملة من قبل شركة الخدمات المصرفية
ألسباب تتعلق بالوضع المالي.
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 )2عدم تفعيل أي صك من حسابات الزبائن ليس له مقابل،عدم سحب أي مبلغ من خزينة
المصرف وفروعه لصالح أي شخص مهما كانت صفته .ويتحمل المسؤول نتائج
المخالفة.
ج ــ إجراءات الوصي المعين:
أن إجراءات الوصي كانت كاآلتي:
 )1السيطرة على المصرف وضمان موجوداته ودفاتره وسجالته.
 )2إدارة المصرف على النهج المصرفي السليم .
 )3اتخاذ اإلجراءات لوضع المصرف في موقع سليم ومالءة مالية.
 )4العمل بأسلوب من شأنه تعظيم عوائد البيع أو التصرف بموجودات المصرف وتقليل أي
خسارة.
د ــ إجراءات لجنة األوصياء
قرر البنك المركزي العراقي تنفيذا للصالحية المخولة له بموجب المادة()59من قانون
المصارف رقم  94لسنة  2004إعفاء الوصي المعين على المصرف اعتبارا من
 21/2/2007وتعيين لجنة أوصياء إلدارة المصرف ،وقد قامت لجنة األوصياء باإلجراءات
اآلتية:
 )1إيقاف عمليات منح القروض بمختلف أشكالها ولحين االنتهاء من تدقيق معامالت
اإلقراض السابقة وتحديد الضمانات ومطالبة المقترضين من غير أقارب رئيس المجلس
بتقديم ضمانات أضافية لغرض تعزيز وضمان سالمة عمليات اإلقراض السابقة.
 )2العمل على إلغاء قرار الوصي السابق المتمثل بفرض فائدة مضاعفة على أصحاب
القروض بلغت  %35وهي أعلى نسبة فائدة فرضت على القروض المقدمة من قبل
مختلف المصارف والعمل على اعتماد مبدأ سعر الفائدة المتفق في عقد القرض وهو مبدأ
قانوني ومصرفي معتمد أو متعارف عليه في العمل المصرفي مما شجع المقترضين
على تسديد القروض وحتى مع الفائدة القديمة مما حسن من مستويات السيولة المتوفرة
في المصرف.
 .2في  2012 -2 – 29قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وضع الوصاية على مصرف
الوركاء لالستثمار والتمويل.ومن أهم مالمح هذه التجربة ما يأتي:
أ ـ كان البنك المركزي العراقي أعلن في ( 5آذار  )2012الوصاية على مصرف الوركاء أحد
أكبر المصارف العراقية ،عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني التي
بدأت في نيسان  2011لشراء حصة فيه بعد تعرضه ألزمة مالية استدعت وضعه تحت
الوصاية ،بسبب تأشير بعض اإلشكاليات المالية في تعامالته.
ب ـ وأكد البنك المركزي آنذاك إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي لالستثمار
والتمويل جاء إلنقاذه من بعض اإلشكاليات التي يعاني منها ،حيث أن المادة  59من قانونه
تجيز له وضع الوصاية على المصارف وهي عبارة عن تعيين إدارة مؤقتة ألي مصرف
تحصل فيه مشاكل مالية ،فيما تشير المادة  66من القانون إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك
المركزي يمكنه أن يلتمس من خالل البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية إلنقاذ
المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية إلنقاذه.
ج ـ لمصرف الوركاء لالستثمار والتمويل ،الذي أنشئ في عام  130 ،1999فرعا و  350جهاز
صراف آلي في جميع أنحاء العراق.
د ـ قرر البنك المركزي العراقي ،رفع الوصاية التي فرضها على مصرف الوركاء منذ عام
 2012لتعثر عمله منذ عام  ، 2010وفيما وصف متخصصون القرار بـ"الجيد ماليا" ،داعين
الحكومة الى "الحفاظ على الوضع المالي في البالد".
هـ ـ بعد تدقيق الهيئة في قرار البنك المركزي فقد قررت قبول الطعن بقرار الوصاية بعد ان
وجدت ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون الن البنك المركزي عندما قرر وضع الوصاية
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لم يراعي احكام القانون او االسس التي تدعو التخاذه كما انه لم يتخذ االجراءات الالزمة
لتوفير خدمات السيولة للمصرف رغم انها من مهامه”.
واضافت الهيئة التمييزية في قرارها “ان وزارة المالية قد ساهمت بأجراءاتها المتمثلة
بسحب الودائع الحكومية من المصارف االهلية فى تأزيم الوضع المالي لمصرف الوركاء
النها كانت الدعامة الرئيسية لسيولته النقدية ..كما ان البنك المركزي لم يتخذ االجراءات
الالزمة لتحسين وضع المصرف برغم ان هذا من مسؤولياته حيث لم يقدم له القروض
المطلوبة للخروج من ازمته المالية كما دعت الى ذلك اللجان التي شكلها البنك لمعالجة الوضع
المالي لمصرف الوركاء”.
وخلصت الهيئة الى القول في الختام “وبذلك اصبح قرار البنك المركزي بفرض الوصاية
على المصرف خاليا من اسانيده القانونية فتقرر الغاء الوصاية ”.
 .3استنــادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المرقمة  1491والمنعقدة
بتأريخ  2012/11/18المستند الى أحكام المادة (  ) 40من قانون البنك المركزي العراقي رقـم
(  ) 56لسنـة 2004
نظـرا لكـون المصرف أعاله قد أرتكـب العـديد من المخالفات بالـرغم من االنـذارات العـديدة
المـوجهة له من قبل هـذا البنك بهدف تحسين مسار عمل المصرف اال انه لم يتم االمتثال الى
ذلك ،مما أستلزم تدخل هذا البنك بهدف ضمان سالمة النظام المصرفي والمالي في العراق .
تقـرر فرض الوصـايا على مصـرف عبر العراق أستنــادا للمادة (  ) 59من قانون
المصارف رقم لسنة  2004وتعيين وصيا على المصرف المذكور وبالصالحيات التي حددتها
له المواد ( . ) 60 – 65
أعلن البنك المركزي العراقي ،عن رفع وصايته عن مصرف (عبر العراق) الخاص بعد مدة
تجاوزت السنتين ،وفيما اكد ان رفع الوصاية جاء بعد تنفيذ استكمال المصرف اإلجراءات كافة
منها رفع الرأسمال الى  150مليار دينار ،اشار إلى انه الزم المصرف برفع الرأسمال الى 250
مليار دينار لمدة أقصاها نهاية العام الحالي .2014
وقال مدير عام دائرة الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي ،انه "استنادا إلى قرار مجلس
إدارة البنك المركزي بجلسته المرقمة  1510والمعقدة بتاريخ  2آذار  2014وبالنظر إلكمال
كافة إجراءات مصرف عبر العراق الخاص من حيث زيادة الرأسمال الى  150مليار دينار وفقا
للمادة ( /56رابعا) ،من قانون الشركات النافذ تقرر رفع الوصايا عن هذا المصرف".
وأضاف أن "البنك المركزي الزم المصرف بإن يرفع رأسماله الى  250مليار دينار في مدة
أقصاها حتى نهاية  ،"2014/12/31مشيرا إلى أن "رفع الرأسمال هو احد البنود التي وقع عليها
المصرف والتي من اجلها تم رفع الوصايا عنه".
 .4قرر البنك المركزي العراقي فرض وصايته على «مصرف االقتصاد لالستثمار» بسبب حرصه
«على حماية الزبائن» ،بينما عزا خبراء القرار إلى عجز بعض المصارف عن تنفيذ تعليمات
«المركزي» برفع سقوف رأس المال والتلكؤ في إدارة أموال المودعين .يُذكر أن المصرف
يمتلك  50فرعا في العراق ويبلغ رأس ماله  150مليار دينار ( 128.8مليون دوالر).
ويعد قرار الوصاية الثامن من نوعه الذي يفرضه «المركزي» ،المسؤول عن السياسة
النقدية منذ صدور قانون المصارف األهلية عام .1991
قام البنك المركزي برفع الوصاية عن مصرف االقتصاد في  ،2017 /2/28بعد أن اشترى
مستثمر جديد أكثر من  %60من اسهم المصرف وقام بايداع الزيادة المطلوبة في رأس المال
في حسابات البنك المركزي العراقي.
 .5قرار البنك المركزي رقم ( )175لسنة  2016المنشور في الجرائد البغدادية يوم 2017/1/2
المتضمن وضع مصرف دار السالم ومصرف دجلة والفرات تحت الوصاية اجراء يوافق احكام
قرار البنك المركزي رقم ( )56لسنة  2004وقانون المصارف رقم ( )94لسنة  2004وكم كان
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من الضروري ان ال يختصر هذا االجراء أي االجراء الخاص بالوصاية على هذين المصرفين فقط
 ،وانما يشمل جميع المصارف المماثلة والتي عانى المتعاملون معها االمرين واالقورين ذلك ان
كثيرا من المصارف االهلية حاالتهم تماثل هذين المصرفين من حيث عدم صرف المبالغ العائدة
لزبائنه او صرف الصكوك المسحوبة عليها او خطابات الضمان واالعتمادات المستندية وسوى ذلك
من االعمال المصرفية اذ تحولت بعض المصارف الى غرف مالية مهمتها تسلم الدوالر من البنك
المركزي فقط وبالتالي ال بد ان تعامل هذه المعاملة.
وتفرض الوصاية على جميع المصارف التي اساءت للعمل المصرفي ومبدأ الثقة الذي يجب ان
يسود العملية المصرفية ال سيما وان المادة ( )40من قانون البنك المركزي رقم ( )56لسنة 2004
منحت هذا البنك سلطة االشراف على جميع المصارف وسلطة اتخاذ جميع االجراءات الالزمة
لتنظيم عمل المصارف واالشراف على فروعها من اجل امتثال جميعها الحكام قانون البنك المركزي
وقانون المصارف اذ اذا كان مصرف ال يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها فان المادة ( )59من
قانون المصارف اعطت للبنك المركزي سلطة تعيين وصي لضمان استقرار وسالمة الجهاز
المصرفي.
واجازت هذه المادة في احوال اخرى تعيين وصي من قبل البنك المركزي على أي مصرف اذا كان
المصرف يقل رأس ماله عن  %75من الحد االدنى وحاالت كثيرة ايضا وقد يكون الوصي شخصا
واحدا او عدد من االشخاص طبقا للمادة ( )60من قانون المصارف واقرت المادة ( )61تعليق
صالحيات حملة االسهم وصالحياة ادارة المصرف من جميع الوجوه لمنع حاالت تبديد الموجودات
ويتولى الوصي القيام بهذه االجراءات أي علما ان موضوع المصرف الخاضع الدارة الوصي قد
يتطور الى اقامة دعوى اتالف المصرف التي يجب ان تقدم الى محكمة الخدمات المالية الستحصال
موافقتها.

تجربة الباحث في الوصاية
تم تكليف الباحث برئاسة لجنة الوصاية في مصرفين كانا قد تعرضا للتعثر ،مما استلزم ان يقوم
البنك المركزي العراقي بفرض الوصاية عليهما .وقد صادف ان تكون اللجنتين التين ترأسهما الباحث
هما الوصاية الرابعة على المصرفين ،حيث سبقت الباحث في كال المصرفين ثالث لجان وصاية.كما أن
لجنتي الباحث كانتا هما االخيرتين في كال المصرفين ،حيث تم بيع المصرف األول الى مستثمرين جدد،
وتأسيس مصرف جسري في الثاني ،مع استمرار الوصاية على المصرف االصلي برئاسة رئيس مجلس
ادارة الجسري.
وقد الحظ الباحث ان لجان الوصاية التي سبقته قد سعت بكل ما لها من امكانيات وقدرات الى قيق
هدف البنك المركزي العراقي من فرض الوصاية المتمثل بتأهيل المصرفين من خالل زيادة االيرادات
وتقليل النفقات والحفاظ على حقوق اصحاب المصالح ،وحصر االضرار التي سببتها االدارات السابقة،
ومحاسبتها واعادة الحقوق بموجب القانون.
اال اننا يجب ان نعترف ان االمر لم ولن يكون سهال ،ألنه يتطلب امكانيات ومهارات خاصة ،وجهد
محترف في ادارة المصارف المتعثرة ،ومعرفة متخصصة ،يضاف اليها الصفات والمهارات الشخصية،
ومهارات القيادة ،والتعاون المثمر والدعم الذي يجب ان توفره دوائر البنك المختلفة بشكل عام ،ودائرة
مراقبة الصيرفة بشكل خاص.
لذا ومن خالل تجربة الباحث واحتكاكه المباشر بالمصارف التي خضعت لوصاية البنك المركزي
العراقي فإنه يقرر أن التجربة قد اعترتها عدد من الهنات ونقاط الضعف والعثرات نتيجة التحديات الكبيرة
مقارنة باالمكانيات غير المخطط لها والتي يمكن اجمالها بما يأتي:

أوالً :التحديات

تتمثل التحديات التي توجهها لجان الوصاية في المصارف المتعثرة بما يأتي:
 .1سعي رئيس واعضاء مجالس ادارات المصارف الخاضعة للوصاية لحماية انفسهم ومحاولة
طمس الحقائق التي تعرضهم للمسائلة القانونية من خالل عدد من الممارسات التي يمكن اجمالها
بما يأتي:
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 )1تسخير موظفي المصرف السابقين لمصالحهم الشخصية ،والعمل بالضد من تطلعات
واجراءات لجان الوصاية من خالل التجسس على لجان الوصاية ونقل االخبار
واالجراءات أول بأول ،واخفاء المستندات والوثائق أو حتى اتالفها ،أو تحريفها.
 )2اتباع اساليب التهديد والترهيب للجان الوصاية أما بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو
يارسال اشخاص أو بث االشاعات داخل المصرف.
 )3اتباع اساليب الترغيب ومحاولة التأثير على قرارات لجان الوصاية عن طريق عرض
الرشاوي العينية أو المالية.
 )4استغالل عالقاتهم السابقة بموظفي البنك المركزي للتأثير على لجان الوصاية.
 .2اضطرار لجان الوصاية الى تقليل االمكانات البشرية في المصارف الخاضعة للوصاية كاجراء
لتقليل التكاليف ،أو اضطرار العاملين لترك العمل في المصرف بسبب تخفيض الرواتب ،أو
عجز لجان الوصاية عن توظيف الكفاءات المطلوبة بسبب قلة سيولة المصرف والذي ينعكس
سلبا على االمكانات والقدرات البشرية الالزمة لتسيير االعمال في المصرف الذي يؤدي الى
تأهيله ونجاحه.
 .3عدم وجود كادر مؤهل ،متخصص ،معد سلفا للقيام بواجبات الوصاية بالشكل األمثل ،وامتناع
الكوادر المتقدمة في البنك المركزي ،أو تهربهم من مسؤولية القيام بهذه المهمة الصعبة ،مما
يضطر البنك لتكليف موظفين قليلي الخبرة والدراية للقيام بذلك مما ينعكس سلبا على نجاح
المهمة.
 .4الفهم الخاطيء لموضوعة الوصاية من قبل الجهات واالطراف المختلفة والذي يسهم سلبا في
تعقيد مهمة لجنة الوصاية.

ثانياً :نقاط الضعف والفشل:

نتيجة للتحديات أعاله والسباب مختلفة اخرى بعضها يتعلق بلجنة الوصاية نفسها وبعضها يتعلق
باطراف وجهات أخرى ،كانت هناك بعض نقاط الضعف والفشل التي اعترت تجربة فرض الوصاية
ووقفت حائال دون تحقيق أهداف البنك المركزي من فرضها تمثلت بما يأتي:
 .1تدني الحالة العامة للمصرف وتفاقم مشاكله نتيجة الفهم الخاطيء لقرار الوصاية والمتمثل بايقاف
جميع عمليات المصرف وخصوصا ما يتعلق بتحقيق االيرادات واالكتفاء بتوزيع مستحقات
المودعين من السيولة المتأتية من تحصيالت الديون أو اطالقات البنك المركزي لنسب من
االحتياطي القانوني.
 .2التركيز فقط على جزء واحد من الصورة نتيجة قلة الخبرة والدراية وترك اجزاء الصورة
االخرى عرضة للتآكل واالضمحالل ،ومنها التركيز فقط على االدارة العامة والفرع الرئيس
وعدم االكتراث بما يدور في فروع المصرف االخرى.
 .3السعي لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة واالنتفاع على حساب المصلحة العامة ،أو التهرب من
المسؤولية .
 .4الفشل في ادارة المفاوضات للتوصل الى تسويات أفضل مع االطراف ذات العالقة بما يحقق
مصالح المصرف في تحقيق سيولة مطلوبة بل وملحة أو التخفيف من الديون التي تثقل كاهل
المصرف.
 .5ضياع الفرص نتيجة التردد في اتخاذ القرارات ،نتيجة عدم امتالك الشجاعة لذلك أو عدم الكفاءة
أو الدراية.
 .6عدم القدرة على تطوير أو تحسين الوضع الحالي للمصرف أو االنتقال الى وضع أفضل نتيجة
قلة المعرفة والخبرة المصرفية.
 .7خلق بيئة سلبية غير مناسبة داخل المصرف ال تشجع وال تحفز العاملين على انجاز أي اعمال
يمكن ان يكون لها أثر ايجابي في تأهيل المصرف.
 .8اشعار الموظفين والزبائن وكذلك إدارة البنك المركزي بأن المصارف سائر ال محالة الى التصفية
وأن ال خير يرجى من العمل على تأهيله.
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 .9عدم بذل أي جهد يذكر في سبيل تطوير االقسام المهمة الساندة التي التمارس العمليات واالنشطة
المصرفية المباشرة ،كقسم ادارة الموارد البشرية ،والتدقيق الداخلي ،وادارة المخاطر ،والقسم
القانوني.
 .10االكتفاء بما توفره الوصاية من ممارسة للسلطة بدل عن الهيئة العامة ومجلس االدارة واالدارة
التنفيذية دون النظر فيما يمكن أن تحققه هذه الممارسة للسلطة من تقدم محسوس في مجال تأهيل
المصرف والسعي النهاء الوصاية واعادة المصرف للعمل بشكل طبيعي مرة اخرى.
 .11إقامة عالقات غير ايجابية مع الزبائن والعاملين في المصرف والجهات االخرى ذات العالقة.

دور الوصاية في تأهيل المصارف المتعثرة
أوالً :أسباب التعثر:

التع ثر المصرفي يعتبر من المشاكل االقتصادية المتشابكة الن آثاره ال تقف عند صاحب الديون
المصرفية فقط وإنما تؤثر سلبا في أداء الجهاز المصرفي وبالتالي علي االقتصاد الكلي للدولة بشكل
عام الن الجهاز المصرفي يعتبر العمود الفقري القتصاديات اي دولة ،وإذا ما أصيب او انهار تحدث
اآلثار لكل القطاعات االقتصادية األخرى ،وذلك ألن الخلل سينتقل بدوره الى السياسة المالية والنقدية
للدولة وربما حدثت حالة من الكساد والركود االقتصادي ،ولعل ذلك يكمن في أن التعثر المصرفي
سيؤدي الي تجميد موارد المصارف المالية وبالتالي تخفيض دوران راس المال الذي تعتمد عليه
البنوك في تحقيق أرباحها كما يعتمد عليه رجال األعمال في تمويل عملياتهم االقتصادية سواء أكان
ذلك في القطاع التجاري او الصناعي او الزراعي او الخدمات ،مما يخلق حالة من انعدام السيولة،
فضال عن ان ارتفاع التعثر يعني ان ادارة البنك المعني غير جديرة باالستمرار في اعمالها وتفتقد
القدرة االدارية المصرفية التي تجعل من البنك مصرفا ممتازا ومتميزا ،ومن هنا فان المصارف عليها
ان تتمتع بقدرات ادارية وذات كفاءة وفاعلية حتى ال تهتز الثقة في المصرف ويهرب منه العمالء
وودائعهم واستثماراتهم ،ولتفادي ذلك فان علي إدارة أي مصرف أن يكون لديها ما يكفي من
االجراءات االحترازية وان يكون لموظفيهما القدرة علي دراسة مخاطر التمويل بصورة كافية وخاصة
في حالة التمويل الضخم والذي يتطلب أن يلم المصرف بمعلومات كافية عن قدرات العميل المالية
وخبراته ومشروعاته السابقة وقدراته اإلنتاجية والمالية والترويجية والبشرية الن أي خلل في هذه
القدرات سيؤدي الي التعثر وضياع أموال البنك أو تأخير سدادها مما يعني تخفيض ربحية البنك
وبالتالي تخفيض قدراته التنافسية وهروب العمالء ورجال األعمال منه الي بنوك أكثر استقرارا،
وحينها ربما يتعرض المصرف لخطورة االنهيار وربما يلجأ لما يعرف بإعادة الهيكلة والتي تعني
االستغناء عن عدد من موظفيه وإغالق بعض الفروع وانكماش نشاط البنك وربما يتم تصفيته أو بيعه
أو دمجه مع آخر.
وتتعدد أسباب التعثر ،وربما يرجع ذلك الي ظروف وطبيعة الزبائن بحيث تكون هذه االسباب
العالقة للمصارف بها ،ولكن في بعضها ربما تكون المسببات بسبب سياسات واداء المصرف ذاته،
وهنالك اسباب يمكن ارجاعها للظروف االقتصادية بصورة عامة ،وبالرجوع الى اراء الخبراء
المصرفيين وكذلك العاملين في القطاع المصرفي (وخصوصا العاملين في المصارف المتعثرة)
فأسباب التعثر يمكن أن تعزى الى:
 .1عدم وجود إدارة مهمتها دراسة المخاطر وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحييد التأثير السلبي
للمخاطر على تحقيق أهداف المصرف.
 .2عدم إدارة المحفظة االئتمانية بشكل كفوء مما يؤدي الى صعوبة في الموائمة بين الواردات
والمستحقات مما يؤثر سلبا على سيولةالمصرف .أو عدم وجود سياسة ائتمانية صحيحة
وواضحة وربما تكون الرقابة علي صغار الموظفين ضعيفة مع وجود سلطات تمويل اكبر من
درجاتهم الوظيفية مما يسمح بالتالعب في طرق منح القروض ودخول بعض اساليب الفساد
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في العمل المصرفي كالرشوة والعموالت واالختالس وهي تمثل غطاءا لمنح قروض يكون
مصيرها التعثر في نهاية االمر ويظهر الخلل االداري في بعض البنوك في غياب نظام كفء
للمتابعة والرقابة الداخلية مما يتيح الفرصة الن تكون الدراسة المعدة لمنح االئتمان صورية
وال تفي بضوابط وشروط منح االئتمان لدي البنك وتكون المحصلة ضعف قرارات منح
التمويل بسبب منحه الشخاص ليس لديها قدرة لرده ابتداء ويكون القصور هنا راجعا الدارة
البنك.
 .3اسباب اخرى خارجة عن ارادة المصرف وإدارته ولظروف عامة مثل التغير في السياسات
االقتصادية وخاصة في حاالت عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وحاالت االضطراب
السياسي.
 .4عدم اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة من قبل البنك المركزي في الوقت المناسب وذلك
السباب تتعلق بضبابية الصورة وعدم وضوحها نتيجة التضليل المتعمد أو غير المتعمد من
قبل أصحاب المصالح.
ثانياً :دور الوصاية:
على الرغم من التحديات الكبيرة وحاالت الفشل ونقاط الضعف التي تم بيانها في الفقرتين أعاله ،إال
أن لجان الوصاية واالوصياء الذين يتم تكليفهم من قبل البنك المركزي العراقي استنادا الى قرارات مجلس
ادارته الموقر يقومون بجهود كبيرة ومؤثرة في سبيل تأهيل المصارف المتعثرة وتحقيق األهداف المتوخاة
من فرض الوصاية.
وفيما يأتي أهم االجراءات التي تتخذها لجان الوصاية واالوصياء التي تنعكس في دورهم في تأهيل
المصارف المتعثرة:
 .1ابعاد االدارات الفاسدة وغير الكفوءة عن تصدر مشهد إدارة المصرف وإحالة الذين تثبت إدانتهم
الى القضاء.
 .2وضع خطة كفوءة ،تأخذ بنظر االعتبار جميع المشاكل التي يعاني منها المصرف ومصادر هذه
المشاكل ،وسبل حلها.
 .3حصر موجودات ومطلوبات المصرف بشكل دقيق قدر االمكان ،واظهار المركز المالي
للمصرف بصورته الواقعية.
 .4سرعة وضع شارة الحجز على امالك المصرف من االراضي والعقارات لحمايتها من اساءة
التصرف من قبل اصحاب القرار السابقين في المصرف.
 .5إدارة مفاوضات واسعة وكفوءة مع الجهات ذات العالقة من أجل تخفيض مديونية المصرف من
جهة وتوفير السيولة المطلوبة من جهة ثانية.
 .6تعزيز الكادر الوظيفي وخصوصا في االقسام ذات الفاعلية العالية والتي من الممكن أن تسهم في
تحقيق ما تم االشارة اليه في ( )4أعاله.
 .7إعادة الثقة واالطمئنان الى الجمهور والجهات ذات الصلة إلعادة التعامل مع المصرف بصورة
طبيعية أو على األقل بصورة هادئة بعيدا عن التشنج .
 .8تصحيح االنحرافات والتخلص من المخالفات في جميع مفاصل المصرف بما يضمن إعادة االمور
الى نصابها الطبيعي.
 .9ضم ان حقوق المودعين وطمأنتهم بأن الوصاية تعمل جاهدة من أجل ذلك وعكسه في التوزيع
العادل لمستحقاتهم.
 .10المحافظة على االيجابيات ونقاط القوى في المصرف ومحاولة تعزيزها ،والعمل على التخلص
من السلبيات ونقاط الضعف.
 .11االستخدام االمثل للدعم المتأتي من ادارة البنك المركزي في تسهيل جميع الصعاب أمام المصرف
وتذليلها قدر االمكان ومحاولة الوصول الى حلول ناجعة لمشاكل المصرف المستعصية.
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 .12استبعاد جميع المصروفات غير الضرورية والكمالية ومنها الرواتب المبالغ بها لبعض الموظفين،
مما يسهم في تخيف العبء على ميزانية المصرف المثقلة بالديون.
 .13ت وفير الجو والبيئة المناسبين للتواصل مع كل الجهات من أجل تحقيق مصالح جميع اصحاب
المصالح.
 .14محاولة اعادة جميع العمليات المتوقفة والتي غالبا ما تدر ايرادا للمصرف .
 .15التمثيل القانوني القوي والمؤثر للمصرف أمام المحاكم مما يسهم في كسب الدعاوب المقامة
لصالح أو ضد المصرف.

أوالً  :االستنتاجات:
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

المبحث الثالث :االستنتاجات والتوصيات

يعد قرار الوصاية من القرارات المهمة والتي يمكن أن تمثل سالح ذو حدين.
يعتمد نجاح أو فشل الوصاية على مجموع من العوامل ابتداءا باتخاذ القرار وتوقيته مرورا
بتشكيل لجنة الوصاية واختيار الوصي وتقديم الدعم الالزم للوصاية وتسهبل مهمتها قدر االمكان
وانتهاءا بمراقبة اداءها ومدى التقدم الذي تحرزه.
تعد الصفات الشخصية للوصي والقيادية ومدى الخبرة والكفاءة  ،والشجاعة في اتخاذ القرارات،
والنزاهة وااللتزام والوالء لمؤسسة البنك المركزي عوامل حرجة في نجاح تجربة الوصاية
وتأثيرها في تأهيل المصرف المتعثر.
يعد التنوع في الخبرة والكفاءة واالختصاص ألعضاء لجنة الوصاية ،والتكامل فيما بينهم واشاعة
روح الفريق عامال جوهريا ال يمكن التغاضي عنه من أجل تحقيق أهداف فرض الوصاية.
إن محاولة فرض األمر الواقع من قبل دائرة مراقبة الصيرفة على لجنة الوصاية وغياب التنسيق
الفعال فيما بين الطرفين في جميع القضايا يعد من االمور السلبية التي تمثل عوامل فشل لها.
إن غياب الدعم المتواصل وعدم مد يد المساعدة للوصاية واالكتفاء بمراقبة ادائها يعد من العوامل
المثبطة والمؤثرة سلبيا للنجاح في تأهيل المصرف المتعثر.
يمكن لبعض االطراف ومنها مجالس ادارات المصارف السابقة أن تستغل بعض الثغرات للطعن
في قرارات الوصاية ومحاولة احراج البنك المركزي ،باقامة دعوى قضائية ضده.

ثانياً :التوصيات:
 .1أخذ جميع الترتيبات القانونية والفنية الالزمة واعداد دراسة وافية وكافية تقيم من قبل جهة
متخصصة داخل البنك المركزي (والبأس باستشارة المتخصصين من خارج البنك) قبل الشروع
في اتخذ قرار فرض الوصاية.
 .2وضع معيار محدد ال يقبل الشك والتأويل لتحديد صفة المصرف المتعثر ،والمدة الزمنية الالزمة
لفرض الوصاية بعد تحقق حالة التعثر.
 .3اعداد كادر متقدم متخصص عن طريق اقامة الدورات المتخصصة بصفة وصي للبنك المركزي،
يكون جاهزا بشكل كامل لتكليفه بمسؤولية الوصاية.
 .4بذل العناية الواجبة في اختيار اعضاء لجنة الوصاية والوصي حسب حجم التحديات في المصرف
وبما يتناسب مع الكفاءات والقدرات المطلوبة ،وبفضل أن ال تفل الدرجة الوظيفية للوصي عن
معاون مدير عام ،أو مدير أقدم في أسوء الحاالت.
 .5التنسيق والدعم المتواصل من قبل دوائر البنك المركزي كافة من أجل انجاح الوصاية على
المصرف في تحقيق أهدافها وتأهيل المصرف المتعثر.
 .6تقييم أداء الوصاية بشكل متواصل لقياس مدى التقدم في تأهيل المصرف.
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تقييم مستوى الرشاقة التنظيمية باستخدام المنطق الضبابي
دراسة حالة في البنك المركزي العراقي
الباحثة :رفل سعيد اندراوس
البنك المركزي العراقي
المســــــــــتخلص
تساااااستعماااااياتااعمشااااااتعمشمياااااموعمشي ااتاااااوعااااادعة مي ااااوعمشي ااااااممتعمشتي اااات عااااادع
مشبائاااوع مشتحاطاااونعةااااعساااباعملااااي الوعمشسااامتاوعشتتاااااتوعجمشيحاااتتاتعمشيااادعت ميااا عمشت اساااونع
شااااامعاااااااعمعمشااااوعمشياقاااااتمتعمشبامجمممااااااوعجااااامسوعما اااااععمشاتااااوعل اااا عساشاااااوعجمشي اااات ع
شبعةاااتع اادعمشقااااوعملااااااوعمشياادعتساااتعمشبحاامعمشااتعت ماااح اعةاااعسااباعمسيتااا عمشااااتع
مشميااااموعمشي ااتااااونعااش ااات عةااااعمش بحااامع ااا عتقااااالعةساااي تعمشميااااموعمشي ااتااااوعاااادعمشب ااا ع
مشتمتاااا عمشامممااادعجةامااااوعةاااتتعمالتايااا عاااادعتحتتااا عشبعةااااتعمش ا ياااوعسااااعمشسااااطم نعجماااتع
أتااتتعايااالبعمشبحاامعماعمشب اا عتاتااوعلاشتسااي تعمشميااا عماااي ا ملعمشااتعمشت يااممتعمشياادعتياااتاع
ملاااااا عمشمياااااموعمشتيتتتااااوعلالاااااي الوعجمشا ااااا عجمشتمجاااااوعجمشساااامسون جمااااتعأج ااااتعمشبحاااامع
ل يطااا تمعجت اااااعمشت تااااتعجملاااااطوعمشتياتقاااوعل اااال عمشميااااموعمشي ااتااااونعجمشيااادعتحقااا ع
ملاا عمشق تعادعتحسااعمأل م عمشت اسدعشتتسي تاتعملااو.
المصطططططلاار الر يسططططة :مشميااااامونعمشمياااااموعمشي ااتاااااونعمشت طاااا عمشااااابالدنعمشب اااا عمشتمتااااا ع
مشامممد .ع

المقدمـــــــــــــــة
ت مياااا عمشت اساااااتعاتسااااتوعةاااااعمشي ااااااممتعجمشيطاااا متعمشياااادعتاااا معااااادعة يتاااا ع
ة اااالتعمشحااااا نعجلااااش عا ااادعتحياااارعمشاااتعمت اااا عمااامم متعم م تاااوعج تااا اعيتتااات عشتتااااابتع
مشيااادعت مي اااانعم عمتاااتتعمشيحاااتتاتعتاشا شتاااونعجمشيطااا متعمشيا ت يااااونعجمشت ااساااوعمشااااتتت نعع
م تااااوعماعتاااا اعمشت اسااااتعماااا عستاااتعمشيااااا عةااايعمشبائاااوعمشتمستااااوعجمش ا يااااوعةااااعساااباع
مشت اتاااتعمشمياااقونعمشياادعتاااتعجم اات عةاااعمشسااتاتعملتتاامعااستاااوعااادعلائاااتعةاااع ااامعمش اا نع
ا اااادعايا ااااوعشتاااااتبعشتاتتااااتعةاااااعمشتتاااااامتعتاشتمجاااااونعجملاااااي الوعمشساااامتاوعشتتي اااااممتنع
جمشا ااااا عااااادعتحقااااا عمل ااااتم نعجمشساااامسوعااااادعت ااااااعملااااااطونعم عتاااااتعمشمياااااموعمشي ااتاااااوع
جم ت عةاعم لعمشحت اعمشتقيم وعشاتا عجتط تمعجمايتمةوعمشت اسات.
جتااااهتدع ااااامعمشبحاااامعشيااااام عستااااتعجمماااايعمشمياااااموعمشي ااتاااااوعااااادعمشب اااا عمشتمتااااا ع
مشامممااادنعم عاااا عله لااااوعةحااااج ع لاساااونعتااااتاعمشتحااا عملجاعة ااااوعمشبحااامعجتي ااااجاع
مشتحااا عمشتااااادع مش ااااالعمش اااام عشتبحااامنعجياااا عمشتحااا عمشتاشااامعلا ااا ماعمش ااااالعمشيطباقااادع
شتبحمنعأةاعمشتح عمشممليعاقتعأييتوعستتعملاي ياياتنعجمشي اات .ع
ع
ع
ع
0

الماور األول :منهجية الباث
أوالً :مشكلة الباث
ماعةااااالعمشت اسااااتعاااادعمش مااااعمشحامااامعتحياااارعمشاااتعمةااايب عمشقااات متعشتيااااا عةااايع
مشتي ااااااممتع مشبائااااااوعجتا ااااااوعة مي ي ااااااعةااااااعساااااباعمةيبت ااااااعشقالتااااااوعمشسااااامسوعاااااادعمت اااااا ع
مشقااااامم متعمش اااااحاحونعجايا اااااوعشحاااااالتعساااااتبعمشيهتاااااتعمشااشااااااوعشاااااامج عمشبائاااااوعمشتحاطاااااوع
شتت اسااااااتعجمماااااطممل اعلاااااااتاعمشيحاااااتتاتعمشيااااادعجمي ااااااعمشت اساااااوعمااااااتعمشت مااااااوعاااااادع
مشسااااا متعمشقتاتاااااوعمشتامااااااوعاااااادعما اااااا عااااااامعمشااااا عجمشحااااام عةااااايعس اااااالاتع مسااااا ع
مل الااااونعجمشحمملااا عج...عمشااالنععااااهاعمشطمملااا عمشيقتاتتاااوعاااادعة مي اااوعمشحتااا اعشااالعتااااتعت ااات ع
ا اااااالنعشااااامعتاااااتعمشمياااااموعمشي ااتاااااوعةاااااعملااااااشالعمشحتتتااااوعشتتحاااااااوعستااااتعمااااايتمم توعم م ع
مشت اساااوعلاااااوعماااااوعجتحااات عملعةااااتعةااااعساااباعم م عمشي ااااامعمشتسااايتمعجمشيااةاااوعمشتاااماع
ةا ا .ع
ملات

جاااااممعأل تااااوع اااامعمشت مااا عةااااعيااااالعجشيااا مامعملةاااااااتعمشبعةاااوع ا اااا ع اااامع
عةاعياالعمسمعتتااعلت عةااتوعمشبحمعةاعسباعمشيساؤلتعملتاو:ع-ع ع

 .1وعتطب عمشت اسوعماتعمشت ماوعمشااتعمشمياموعمشي ااتاوعادعمستاش ا؟ع
 .2ةاع عةسي تعمشمياموعمشي ااتاوعادعمشت اسوعماتعمشت ماو؟ ع
ثانياً :اهداف الباث
تساتعمشبا توعادعم عةاعام عادعةااتوعمشبحمعمشتعتحقا عم تم عتيتتوعلاآلتد:ع ع
 .1تحتتتعي مالعتطبا عمشمياموعمشي ااتاوعادعمشت اسوعماتعمشت ماو .ع
 .2تقاالعةسي تعمشمياموعمشي ااتاوعادعمشت اسوععماتعمشت ماو.
ثالثاً :اهمية الباث
تاتااااعم تااااوعمشبحااامعاااادعم ااامم عمشتامااااوعشتميااااموعمشي ااتااااوعةااااعساااباعسااام عياااا ع
ةاااع ااتقعجممااادعتاا معااادعم م عمشت اسااوعماااتعمشت ماااونعتتاااعتاتاااعمل تاااوعمشيطباقاااوعشتبحاامع
اااادعمااا عمش ياااالبعمشتيحققاااوعجمشيااادعتسااااستعم م عمشت اساااوعستاااتعمت اااا عمشسااابوعمشا اتاااوعشاتاااا ع
مل م عاااادعم تااااوعمشاااااتعمشميااااموعمشي ااتااااوعجمشيااادعتااا عمشاااتعة مي اااوعمشي اااااممتعل ااا ع
أتتمعت ا عجااستاوعجمموعة اام  .ع
رابعاً :تعريف مجتمع الباث
تهاااالعمشب ااا عمشتمتاااا عمشامممااادعاااادعساااابع1947علاااد م عةتاااااوعاااادعمشا اااتعمشتتاااادنع
جتاااااعتساااتتعااااالقاعلااااالعمشت ااام عمشااا ا دعمشامممااادنعلا تااااعأسااااتعتهااسااا علااااتعمل ااايباع
مألةمتاااادعشتاااامم عمااااي ا ملع شاااتعمااااا اعمشب ااا عمشتمتاااا عمشامممااادعشااااابع2004بنعلااامألعمشتاااااع
مشت اااام علاااا عج اااا ع100عةتاااااا ع ت ااااا نعجتساااااتعمشب اااا عمشتمتااااا عمشاممماااادعمشااااتعتحقااااا ع
ة ت ساااوعةااااعمل اااتم عة ااااعماااتااعماااايقمم عمألاااااا عمشتحتااااوعجتااتااااعاااااابعةااااشدعةسااايقمع
ماللعستتعمشت ااسوعجتااتاعمش ت عمشتسيتمبعجمشاتاشوعجملع ا عادعمشامم  .ع
جمسيامعمشب عة ماعا لع يمم عمش االعمشيطباقدعشتبحمعشألابا عملتاو:ع -ع
 .1متسلعلد سااعمشيحسا اتعادعم م عمستاشـ عةتاعيات عة اابوعشيحقا ع ت عمشبحم.
 .2تااااا مامعمشباااااااااتعمشتطت لاااااوعااااااامملعشطباااااااوعستتااااا عمشيااااادعتيطتااااالعمشتمجااااااوعمشااشااااااونع
جملااااي الوعمشسااامتاوعشتي اااااممتعمش ا يااااونعةتااااعتسااااستعاااادعتطباااا عمشاااااتعمشميااااموع
مشي ااتاو.
1

خامساً :منهج الباث
متباااااعمشبا تاااوعاااادع مااااي اعةااا بع مااااوعمشحاشاااوعش ااام عتحقاااا عم اااتما اعج ااا عمشتااا بع
ملتتااامعةب ةاااوعأل اااتم عمشبحااامنعم عتتيااااععلاش ااا عمشاااتما عاااادعمشح ااا اعستاااتعمشتات ةااااتع
متعمشابمااااوعاااااابلعساااااعتااااات ع اااااتات نعم عت تاااايعلااااااعمشتقااااالبتعمشا اااااوعجمشتب ااااااتع
اعمشتعمشتات ةاتعلااوعةبايم .ع
جمألائتوعجملاي سا عجمشيحتاوعمشا عت عشت
سادساً :ادوار تاليل البيانار
ل اااااوعمليالااااوعساااااعتساااااؤلتعمشبحاااامنعجتحقااااا عم تمااااا عجلاااااااعةسااااي تعمشمياااااموع
مشي ااتاوعادعمشب عمشتمتا عمشامممدعاقتعماي تةاعمشت يممتعملتاو:ع -ع
 .1ة يمعمشمياموعمشابالد
 FAI =∑(Ri * Wi) / ∑....ع
))(W(1i
 .2تح توعمشت يمعمشابالدعمشتعتابامعش علااي تمبعDISTANCEFORMULA
2 1/2
)D(FAI,ALi)= ∑(UFAI(X) – UAli(X
)
).... (2
م عتتتوع ALiعمشيابامعمشت عشتسي تعمشمياموعمشتيتتوعجتتاعةبااعادعمش تجاع( .)1ع
مش تجاع( :)1مشياالامعمشت توعجمل مابعمشابالاوعشيحتتتعةسي تعمشميامو ع
الرقم الضبابي ALi
التعبير اللغوي
الرمز
)(0,1.5,3
Slowlyععلطد
S
)(1.5,3,4.5
Fairlyعةقب اعمشتع تعةا
F
) )3.5,5,6.5ع
Agileع يا ع
A
)(5.5,7,8.5
Very agileع يا عيتعمل ع
VA
)(7,8.5,10
Extremely agileع يا عشت اتو ع
EA
Source: Lin, Ch., Chiu, H., Tseng, Y.,(2006),"Agility evaluation using fuzzy logic", International Journal
of Production Economics, Vol.101, PP.353-368.

الماور الثاني :الرشاقة التنظيمية
تااااتعمشميااااموعمشي ااتااااوعأ اااتعمشطمملااا عمشحتتتاااوعمشتايتااات عشبااااي الوعشا مةاااوعمشي ااااامع
مشي ااتااادعجمشيحاااتتاتعمشيااادعت ممااا اعلائاااوعمألستاااااعمشيااادعت ااااتاعستا ااااعمشي ااااامعجساااتبعمشيهتاااتنع
ا ااادعت ااات عمشاااتعتحساااااعمشي ااااالعمل م نعجتطااا تمعمشت ي ااااتعجمش اااتةاتعلتااااعت سااا لعةااايع
مشي اااااممتعمشتي ااات عشيحقاااا عم اااتم عمشت اساااونعجاااا عاي ااااجاعاااادع اااامعمشتحااا عة ت ساااوع
ةاعمش قممتعشي ماحع امعمشت بعجتالتد:ع -ع
أوالً :مفهوم الرشاقة التنظيمية
ت مااااحعة اااا بعمشمياااااموعةمجاااااوعمشت اساااااتعااااادعة مي ااااوعمشيحااااتتاتعمشتمستاااااوعجمش ا ياااااونع
ا اااادعلحايااااوعشت متبااااوعاااااالعجتا ت يااااااعمشتات ةاااااتنعجمااااايتتا عمشتاماااااونعج ةاااابعمشاتتااااااتنع
شييتايااااتعةاااايع مشت اتاااااتعمشت ااسااااونعجمشيااااااجاع مستااااااعجسا ياااااانعجتحقااااا عاتسااااتوعمشي تااااتع
مشتيااةتوع(.)Porkiani&Hejinpoor,2013:1054
جتحت عة

بعمشمياموع بقعاقااع لاسوع دع(:)Srivastava et al, 2011:224ع -ع

 .1مشبائوعمشي ااساوعمشتي ت عجمشيدعتتايعمشت اتاتعشتي اامعمشي ااتد .ع
 .2ملاااااي الوعمشساااامتاوعشطتباااااتعمشالااااالانعجتقااااتتلعة ي اااااتعةي
جمشيدعتاتعمابقاوعت ااساو.ع ع

ااااوعجل اااا

عساشاااااوع

2

 .3ماااااياتااعمشيق ااااااتعمشتماااااونعةاااايعمشقاااا تعمشااةتااااوعساشاااااوعمشتاماااااوعجمشت ااااا نعجتتاااااااع
مشااااااةتاانعج شاااا عشيحقااااا عمشمياااااموعجملاااااي الوعشتيحااااتتاتعمشتحاطااااوعل اااااعجتطاااا تمع
مشقت متعمشتطت لو.
ع م عتاتااااااعمشحاياااااوعشتميااااااموعمشي ااتااااااوعاااااادعةااش اااااوعساااااتبعمشي م اااااوعةااااايعمشي اااااااممتع
مشتطت لاااوعاااادعأاااااا عمشاتتاااااتعجمشااا العمشي ااتااااونعاااابعلاااتعةااااعمت اااا عميااامم متعمةااااعشي اااا ع
مل اااا عمشساااتباوعمجعشياااااالعمش ااام عمش ات اااوعةااااعمشي اااااممتعاااادعمشبائاااوعمش ا يااااونعااشميااااموع
مشي ااتااااوعجمااات مت اعلعتتاااااعأاعتيحقااا علاااااعساااااوعجماااحا انعا ااادعلحاياااوعشي طاااا علاااااتع
مشتااااتتعجتاااا مامعمألشااااااتعمشي ااتاااااوعشتح اااااتعستا اااااعةاااايعةاااامج عمش مااااانعج ااااامعتاااااامع شااااتعأاع
ةاااااا توعمشتات ةاااااتعج م عمشتاماااااوع مسااااوعمشت اتااااوعجسباااامعمشاااااااااتعمش ا ياااااوعيااااماااع
أاااااااااااااااااعشيحقاااااااااااا عمشميااااااااااااموعمشي ااتااااااااااااوع()Ashrafi et al, 2006:2نعجعت ااااااااااا ع
()Lu&Ramamurthy, 2011:933عمشمياموعمشي ااتاوعمشت:ع -ع
 .1سطططططرسة االسطططططتجابة الخار يطططططة:ع ااااادعةساااااي تعاااااامسوعتحساااااااعمشت ي ااااااتعج مجع
مش اااتةاتعستاااتعجاااا عت اااااممتعمشالاااالاعج ااادعتمتااااعستاااتعااستااااوعمشسااا عمش اااا يدع
ةاااااعسااااباعمشتمممبااااوعمشتساااايتم عشتساااا عجةاماااااوعمت ا اااا عجتاااااش عمشي م ااااوعةاااايع
مشالالا.
 .2سططططرسة االسططططتجابة الداخليططططة:ع م عااااامسوعتح تااااوعمشبااااااااتعمشااااتعةات ةاااااتعة ااااات نع
تتاااااعماعتسااااستعمشتاااتتمتاعمشي اااااتااعلت اااا عمشقااامم متعلااااهاعتحساااااعة ي ااااتعمجع
ستتااااتعمشت اتااونعا ااامعمش اا عتمتاااع مستااااعستااتعااامسوعتاااا عمش ااتمتعمشيااا اتاوع
شاااتةبعمشاتتاااااتعمشياااا اتاوعشيااا مامعمشاااتسلعشألاااااا عمشتبياااام عجتح تت ااااعمشاااتعمااامم متع
تاااادعت ااااانعجج تعتامت اااااتعستتاااات عشت اااا بعمشمياااااموعمشياااادعمسيت اااااعاسااااباالعجشااااااع
ل ااا عساةاااوع تااااتعستاااتعمشسااامسوعجمشتمجااااونعجت ماااحعمش اااتجاعملتااادعلاااا ع
اهعمشيامت ات .ع
ر
1ع
2ع
3ع
4ع
5ع

دول( :)2تعريفار الرشاقة التنظيمية

اسم الباحث ,السنة ,رقم الصفاة التعريف
ع
مشيطبا عمش ايحعشق مستعمشت ااسوعةتوعمشسمسوعجمشتمجاوعجمللياا عجمش
ةاعسباعجاالوعمشيااةوعلااعمشت م عجمسا عتاااوعمااوعمشتتا ااتعادع
)(Yusuf et al ,1999:37
لائوعمشتاماوعمش اوعةاعميوعتقتتلعستةوعجة ي اتعتق عمشال اعادعلائوع
امتاوعمشي اام .ع
) (Sharifi&Zhang,2001:773مشقت عستتعمشاا عجملاي الونعجماي باعمشي ااممتعمشتي ماوعأجعغامع
مشتي ماوعادعلائوعمألستاا .ع
يو ع ساااو عةمجاو عمشت اتو عةا عميو عملاي الو عمشسمتاو عشتي ااممتع
)(Hill&Jones,2009:68
مشت ططوعجغامعمشت ططو .ع
مشقت عستتعمشيحم علسمسوعةيعمشي ااممتعمشيدعلعتتااعمشي ب عل اعج التع
ع
) (Oosterhout,2010:17ستب عمشيهتتن عماي ا م ل عمشت عمت مت عملايااا عجملاي الو عجمشياتل عل
ااستو .ع
مشقت عمشااشاوعمشيدعتتااعماعتااععمل م عستتعةتتععة دعا توعمليوع
)(Cai et al,2013:4
اسباالعةاعسباعملاي الوعل استاوعشطتباتعمشالالاعستتعجي عمشيحتتت ع
مشت ت :عةاعمستم عمشبا توعلالاي ا عمشتعمل لااتعمش م عاا  .ع

جتاامتعمشبا تاااوعمشيامت ااااتعمشتاااات عما اااالعتياااتاعة ت ساااوعةااااعمشت اااطتحاتعمشيااادعتسااااستع
ستااااتعمشي اااااامعمشي ااتاااادعةتااااوعمشتمجاااااونعجملاااااي الوعمشساااامتاوعشتي ااااااممتعمشتي ماااااوعجغااااامع
مشتي ماااااونعج ساااااا عمش ااتاااااوعجمشيااااااا ع ةااااايعمشيحاااااتتاتعمشتمستااااااوعجمش ا يااااااوعااشميااااااموع ااااادع
ةساااي تعمشبقاااا عجمشيقاااتبعاااادعمشبائاااوعلااااشمغلعةااااعمشي اااااممتعمشتسااايتم نعمااااي الولعشيحاااتتاتعتيتيااايع
لاااااشي ااممتعمشساااامتاوعااااادعمألااااا م عمشااشتاااااوعمشياااادعتقااااتبعة ي اااااتع متعياااا عساشاااااونعجم م ع
ةيتااااااعشيحقااااا ع ماااااعمشالاااا انعا اااادعمااااات ع ت اااااةاادنعجةاااااعت ياااام عأاعتااااا اعمشت اتااااوع
ياقوعمشا بنعمتعتا اعغامع ياقوعغتمل .ع
3

ثانياً :ابعاد الرشاقة التنظيمية
مشت اسااااتعمشيااادعتيبااايعماااات عمشميااااموعمشي ااتااااونعستا ااااعمش اااامعاااادعلاااا عمللااااا ع
جتط تم ااااع شاااتعأم اااتع اااتعةتااااانعا ااادعتتتاااوعاقطاااوعمشقااا عمشتطت لاااوعتااادعتيسااا تعشتت اتاااوع
تقاااتتلعمشحتااا اعمشت ااااابوعش ااااهعمشي اااااممتنع اااااا عماسااات ع اااا وعشيطااا تمعمشت اتاااوعجتيتتاااوع
مللاا علاآلتد ع
)& (Yeganegi&Azar, 2012:2538ع(-:)On et al, 2013:755-756ع ع
 .1االسططططتجابة :سااااا عتااااا تاعة ت سااااوعةاااااعمشقاااات متعجتااااااات اعلساااا شوعجليحمتاااااتع
ةبياااااااام ()Ginkel,2012:7نعجتاما ااااااااع()Lin et al,2006:356علاشقااااااات عستاااااااتع
تحتتااااتعمشي ااااااممتعجمشيااااهمتلعةا اااااعلساااامسونعجت طا ااااانعجستااااتعجااااا ع ااااامعمشيامتاااا ع
تيااااااتاعملااااااي الوع م عجت مااااايعمشي اااااااممتنعجمشااااام عستاااااتعمشي اااااااممتنعجت طااااادع
مشي ااممتنعجمشي حاحعجمشيحساا.
 .2الكفطططا :ع ج ااادعاااامسوعمشقااااابعلت ت ساااوعةااااعمليااامم متعشيحقاااا عمل اااتم عمشي ااتااااوع
جت يااااااتاعة ت ساااااوعةااااااعمشا مةاااااوعتيتتاااااوعلاشمؤتاااااوعملاااااايممتا اونعجمشيا ش يااااااانع
جم م عمشي ااااااااامنعجمشتامااااااااوعجمشت اااااااا عجتتااااااااااعمشاااااااااةتاانعجمشياااااااااجاعمشاااااااتمستدع
جمش ا يدنعجمشيااةو.ع(11ع.)Nabatchian et al, 2014:
 .3المرونططططة ت التكيططططف:ع ج اااادعجم اااات عةاااااعأ اااالعس مةااااوعمشمياااااموعمشي ااتاااااونعجتيتتااااوع
لتساااي تعتقاااتتلعة ي ااااتعة يت اااوعلاااااي تمبعا ااالعمشتااا م عجمشتااااالانعجتحقاااا عم اااتم ع
مشت اتوع(356ع,2006:ع.)Lin et al
جتتااع()Oosterhout, 2010:15ع ب وعأا م عةاعمشتمجاوعج د:ع-ع ع
أ -المرونطططة التشطططغيلية:عتااااامعمشاااتع يااامم متعملااااي الوعشتي اااااممتعمشتهش ااااوعمشيااادعتساااي تع
مشتعمشت اتاتعمشقالتوعأجعأ تم عمشت اتو .ع
 المرونطططة الهيكليطططة:ع تااااامعمشاااتعمااات عم م عستاااتعمشيااااا عاااادعستتاااااتعمت اااا عمشقااامم عجملت ااعمتاع ااوعةاااعجتاش عمشسمسوعشيحقا ع ش .ع ع
ت -المرونططططة االسططططتراتيجية:عتاااااامعمشااااتعماااات عم م عستااااتعملاااااي الوعشتي ااااااممتعغااااامع
مشتي ماوع متعمشيه امعا توعمليو.
 .4السططططرسة:ع ج اااادعمشقاااات عستااااتعت ااااااعملااااااطوعلهم اااامعجماااااعةتااااااع(356ع,2006:ع
.)Lin et al
ثالثاً :العوامل المساسد لتاقيق الرشاقة التنظيمية
عععععععت ب دعألتوعة اتوعت ت عمشتعملاااايتمم عجمش ت عادعلائوع ت اةاااوعتطبا عماااات عمشمياااامونع
مشا عتيطتلعجي عة ت سوعةاعمشا مةوعمشيدعتسااااااااستعمشت اتوعشي تدع تم عأ تما انعا ي ع اهع
مشا مةوعت معلااااااوعةباياااامعادعمت ت اعستتعملاااااي الوعمشساااامتاوعجمش استوعشتي ااممتعمشتت اةاااوع
جغامعمشتي ماونع جلاشمغلعةاع ش علعت يتعة ت سوعةحت عةاعمشا مةوعمشيدعتاالعيتايعي مالع
عمشا مةوعمشتقيم وع
مشمياااااموعمشي ااتاونعاتاوعة اتوعة ت سوعةاعمشا مةوعمش ا ااااوعل انعجتيت
شتمياموعمشي ااتاوعادعمش تجاع(.)3ع ع
ع
ع
ع
ع
ع
4

ع
ر

العوامل

دول ( :)3العوامل المساسد لتاقيق الرشاقة التنظيمية
الخصا ص

 1ع مشيااةو ع

مشي ااعمشتيامةاعشألااطونعتااةوعمشتاا تينعمشتات ةاتعمشتيا وعشتااةتاا ع

 2ع مشا ا ع

مت متعمشت اةم عمشتيات نعتط تمعةتا ااتعملستااعمش ابو ع

 3ع ام عمشاتو ع تتاااعمألامم عادعام عمشاتونعام عةيات عمش تال نع

يعمشقمم عمشبةمتا ع

 4ع مشيا ت ياا ع مشقاا عادعماياتااعمشيا ت يااعمشحاشاونعتااتاعمشت ا عجتق ااتعمشتاماونعتا ت يااعم ايارعمشتماو ع

 5ع مش

ع

ي ع اا عمشت يبنعة ي اتع متعماتوعةاااوعتبام نعمشي تالعمش حاحعةاعمجاعةم نعةت ععة اوعم ام ع
شتيط تم ع

 6ع مشي اام ع

مشيحسااعمشتسيتمنعمشي اامعادعمشتقااو ع

 7ع مشامتا ع

تاااوعمشاممتاتعمشسمتاونعمشابموعملايممتا اوعةيعمشالالانعسبموعج اقوعةيعمشت
ستتعمشتقوعةيعمشالالاع عمشت تا ع

تانعمشابموعمشقالتوع

تقتتلعة ي اتعيتتت نعمللتم عش تةوعمشالالانع ماعمشالالانعماي الوعشتيطتباتعمشس

عمشتي ام ع

 8ع مشس

ع

 9ع مشياتل ع
مشقااتاع
ماعمشااةتاا ع
 10ع
ملييتاساو ع

ة اتوعمشياتلنعمشااةتااعةيات عمشت ا متنعمشق تعمشااةتوعجتمماوعمشت ا متنعمشيت تلعجمشيط تمعمشتسيتم ع

Source: Hafshajani, Kiamars F., Movahhedi, Mohammad M. & Mehrizi, Mohammad H., (2012), " Analysis Of
Organizational Agility In Auto Industry & Identifying Improvement Strategies Using Quality Function
Deployment" , International Journal of Economics and Management Sciences, Vol.1, No.7,PP.8-18.

الماور الثالث :الجانب التطبيقي للباث

م تعمشيقاااتبعمشاااا عتاااا تهعمشاااااشلعاااادعتاااااوعمشت اااالتعمشاااتعتطااا تمعمشاتتاااتعةااااعمشاااااتعمشاتاااوع
شااااتااعملااااي باعملةتاااوعشتطامااااتعجملةاااااااتعمشتيا اااونعتتااااعتااااتعساةاااوعمش مااااعة تاااعا لعاااادع
ت اااااعملستاااااعةااااعمياااوعماااتااعملااااي الوعشتتي ااااممتعلهاااام عجمااااعةتااااانعشااااش عااااايلعاااادع
اااامعمشتحااا عتقااااالعةساااي تعمشميااااموعمشي ااتااااوعاااادعمشت اساااوعمشتبح اااونعةااااعساااباعمليالاااوع
ستاااتعة ت ساااوعةااااعمشيسااااؤلتنعةااايعتحتااااوع اااامعمش تااا رعلاااااياتااعمشت طااا عمشاااابالدعت اااا ع
ةاااعمشطمملاا عمشبساااطوعشت اا اعمشااتعايااالبعجممااحوعماااي ا ملعمشااتعلااااااتعغااامعجممااحوعجةاااع
مش اااالعماااااا اعتتااااالنعم عتيتاااااعلتمجايااا عاااادعتحتااااوعمشباااااااتنعجمت اااا عمشقااامم متعجعتيااااتاع
ة ت سوعةاعمش ط متعجمشتيتتتوعلالتد -:ع
اوالً :تاديد مؤشرار الرشاقة التنظيمية
تيتتااااوعمش طااااا عملجشااااتعل مااااايعة يااااممتعشقااااااالعمشمياااااموعمشي ااتااااااونعشياااا االعستاااااتع
مشت اسااااوعمشتبح ااااوعةاااااعسااااباعماااااي باعج ةاااابعأااااااشالعجأ جمتعمالتااااوعشتيطبااااا عتهشاات اااااع
مشي ااتااااوعشيحقاااا عم اااتما انعجاااامسوعمااااي الي اعشبعةااااتعجتا ااااوعةااش ي ااااعشيحقاااا عمشا اااا ع
مشااشااااااونعجتباااااااعمشتتحااااا ع()1عة ياااااممتعمااااااالعمشميااااااموعمشي ااتااااااوعاااااادعمشب ااااا عمشتمتاااااا ع
مشامممااااد.ع جتيطتاااالعمشت طاااا عمشااااابالدعتحتتااااتعةقاااااتالعشيقاااااالعةاااااتلتعمل م نعجتحتتااااتعةااااتتع
م تااااوعتاااوعة يااامعشتميااااموعمشي ااتااااونعا ااادعتتاااامعةااااعمل ااااااعتاااا اعةااااعمش اااالعجمااايع
مشتقااااتالعةبايااام لنعلاااااتاع اااااعتاااا اعمشت ياااممتعغاةااااونعتتساااي تعمااااي تمبعملايماااااع
جمشتات ةااااتنعجمشساااامسوعاااادعمل م نعاااباااامعس ااااعش تااااعا لع(ةساااي تاتعتت ت اااااو)عجشااااوعتابااااامع
تاطتعش ع ملعلعتاتتعساع1عست ع حاحنعجتتاعةبا وعادعمشتتح ع( .)2ع
5

ثانياً :تاديد التعابير اللغوية لمؤشرار الرشاقة التنظيمية
مااااااي تةاعمشيااااااالامعمشت تاااااوعشيقااااااالعةساااااي تعم م عة ياااااممتعمشميااااااموعمشي ااتااااااوعاااااادع
مشت اساااااوعمشتبح اااااونعجتحتتاااااتعةاااااتتعم تاي ااااااعمااااااي ا ملعشتتقاااااالبتعمشا ااااااونعجملاااااائتوع
جملاي ساااا متنعجمشتب ااااوعمشا ااااونعجمشتاايااام عمشتاتماااااونعجتتااااعة ماااحوعاااادعمشتتحااا ع
()1نعجلالاااااي ا عمشااااتعمشتتحاااا ع()2عااااايقم عمشياااااالامعمشت تااااوعمشااااتعم مااااابعماااابالاوعتساااا وع
مشيااةاااوعةا ااااعةااااعمياااوعمااااالعةساااي تعمشميااااموعمشي ااتااااوعاااادعمشب ااا نعم عاساااي يبعةااااعساااباع
مليالاااااوعستاااااتعمشت ياااااممتعماعمشت اساااااوعتطبااااا عمش اااااا عمشاباااااامنعجت ااااايلعلاشاااااااتعمشميااااااموع
مشي ااتااااوعاااادعمستاش ااااعج اااامعت اااالعستاااتعمشيسااااؤاعملجاعشتاااااتوعمشت مااااوعمشتمتاااا عجتتااااع
ةبا وعادعمشتتح ع( .)3ع
ثالثاً :حساب مؤشر الرشاقة الضبابي FAI
تق ااااتع عFAIعماااااتةارعتقااتاااااتعمل م نع جم تاااااوعمشت يااااممتعمشت ماااا سونعةاااااعميااااوع
مااااالعةساااي تعمشميااااموعمشي ااتااااوعاااادعمشب ااا عمشتمتاااا نعم عتي ااااالعFAIعام تاااعا لعةااايعةساااي تع
مشميامونعجس تعتطبا عمشتاا شوع()1عتاااعمش يالبعتالتدع-:ع
) FAI = (4.08, 5.26, 6.01ع
رابعاً :تاويل مؤشر الرشاقة الضبابي  FAIالى تعابير لغويةع ع
ش اااام عا اااالعة ياااامعمشمياااااموعمشااااابالدعFAIعتاااالعتح تتاااا عمشااااتعتابااااامعش اااا
امتقوع  Distance Formulaجتتاعادعمشتاا شوع(:)2ع-ع ع

عجلااااااي تمبع

… (2)..عع D(FAI,ALi)= ∑(UFAI(X) – UAli(X)2)1/2
جةااااعساااباعماتاااوعFAIعنعALiععتتاااااعمت اااا عماتاااوعDعلالسيتاااا عستاااتعمشتاا شاااوع()2ع
جتتاعةبا وعادعمشتتح ()4عجتالتد-:عع ع
 D(FAI,A)=0.8ع
ع

 D(FAI,F)=3.75ع
D(FAI,EA)=5.91ععععععع

D(FAI,S)=6.31
 D(FAI,VA)=3.35ع

جةاااعسااباعمش يااالبعمساابهعتيبااااعماعةسااي تعمشمياااموعمشي ااتاااوعااادعمشب اا عمشتمتااا عمشاممماادع
تيتتاااوعلاشتساااي تعمشتاشااامعمشمياااا عجمشتيتتاااوعلــاااـع))0.8ععج اااامعت اااالعستاااتعمشيسااااؤاعمشتااااادع
ةاعةااتوعمشت ماونعجتتاعةبااعادعمشااوع( .)1ع
ع

ع
مشااوع(:)1عةسي تعمشمياموعمشي ااتاو ع
ع
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الماور الرابع :االستنتا ار والتوصيار
أوالً :االستنتا ار
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ققاااااعمشت اسااااوعمشتسااااي تعمشميااااا نعلالاااااي ا عمشااااتعة يااااممتعمشمياااااموعمشي ااتاااااوع
مشتب اوعستتعأاالعملاا اعمشتيتتتوعلالاي الونعجمشا ا نعجمشتمجاونعجمشسمسو.
ت اااايلعمشت اسااااوعلاشت ااااا متعمشاتتاااااوعجمشيااااااجاعجمشي سااااا عةاااايعمشت اساااااتعمشت اااااتم ع
اامملعل تاي علاش سبوعشطبااوعستت ا.
تمتاعمشت اسوعس تع وعةااتوعةاا وعمجعتحسااعم م عملستااعستتعام عمشاتو.
ستاااااتعمشااااامغلعةااااااعم تااااااوعمشي مااااايعلال يتاااااالتعمشتسااااايقبتاوعمشيااااادعتااااا معستاااااتعم م ع
علاشقب ا.
مشت اسوعاتباالعمبعمت الاالعملعماعةسي تعمشيقاالعتي
تمتاعمشت اسوعستتعت مامعةاتتابعةاعة م عشيحسااعتااوعستتاات ا.
جيااا عت ساااا ع متعةمجااااوعساشااااوعشبستاااااعستاااتعةساااي تعملمساااابنعجمشتااا ت ااعاااادع
مشت اسو.ع
تتياععمشت اسوعل م عم تما اعمشيدعتسي تعمشا اعس تعمت ا عمشقمم مت.عع
ماااا عةساااي تعمشقااامم متعمشيااادعت ب ااادعماعتي ااااعلقااات عساااااعةااااعمشيهتاااتعستاااتعمشااامغلع
ةاعةسي تعم تاوعمشت يم.
متوعملاي ا عةاعمشقمم متعمشيدعا حاعادعمشتامدعادع يعممم متعيتتت .

ثانياً :التوصيار
.1
.2
.3
.4

تطااا تمعجت اااااعمشت تااااتعجملاااااطوعمشتياتقاااوعل اااال عمشميااااموعمشي ااتااااونعجمشياااادع
تحق عملاا عمشق تعادعتحسااعمأل م عمشت اسدعشتتسي تاتعملااو.
عتاااا عم يتاااابعمشت اساااوعلااااشي ميعشب يتاااالتعمشتسااايقبتاوعش ااام عمااااي باعمشي ماااااتع
ملت الاااااونعجمشي اااات عل عةحيتااااوعاااااتبدعةاااااعسااااباعمت ااااا عملياااامم متعمل يااااااااوع
مشتسبقو.ع
مااااامج عمشي مااااايععجتااااا مامعمشا اااااا متعمشتطت لاااااوعشتاتتاااااااتعمشيااااادعت ب ااااادعتط تم ااااااع
شيحسااعامسوعملاي الوعشتي ااممت.
عتاااا عمل يتاااابعلايااامم عمشتااا ت ااعاااادعمت اااا عمشقااامم متعمشيااادعت ااا عستت ااالنعاااااممعل
ل تاوع امعمشت يمعادعابااوعستوعمشت اسو.
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كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار
المستخلص:
يهدف البحث الى قياس تطور االنتاجية الكلية للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة ( )2017-2010من
خالل استخدام مؤشر ملمكويست وبالتطبيق على ( )19مصرفا ً خاصا ً فقد تم استخدام ثالث مدخالت وهي (رأس
المال  ,الودائع ,المصروفات االدارية )وبالمقابل تم استخدام ثالث مخرجات تمثلت (القروض  ,االستثمارات ,
صافي الربح) وقد توصل البحث الى اختالف معدالت االنتاجية الكلية فيما بين المصارف وبين السنوات اذ حقق
المصرف االهلي اعلى معدالت االنتاجية اذ بلغ متوسط االنتاجية الكلية ( )3.78خالل المدة ( )2017-2010فيما
حقق مصرف اشور اقل معدالت االنتاجية حيث بلغ متوسط االنتاجية الكلية خالل نفس المدة (, )1.04كما توصل
البحث الى وجود عالقة طردية بين مؤشر االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي للمدة ( , )2017-2010وقد
اوصى البحث بضرورة تضمين الطرق الكلية لقياس االنتاجية في تقارير البنك المركزي و اعتبارها من المؤشرات
المهمة لتقييم اداء المصارف.
Measuring total productivity and its relation to financial performance: An
)2017-2010( applied study in the Iraqi banking sector for the period
Abstract
The study aims to measure the development of the total productivity of the Iraqi
private banks during the period (2010-2017) by using the index of Malmakust and
applying to (19) private banks. Three inputs were used (capital, deposits and
administrative expenses). (The loans, investments, net profit). The research reached a
difference in the total productivity rates between banks and between years, as the
National Bank achieved the highest productivity rates with an average productivity of
(3.78) during the period (2010-2017) Where the average total productivity during the
same period For the period of (1.04). The research also found a positive relationship
between the index of total productivity and financial performance indicators for the
period (2010-2017). The research recommended the inclusion of the overall methods of
measuring productivity in the reports of the Central Bank and considered as important
indicators for evaluating the performance of banks.
 -1المقدمة والدراسات السابقة:
 -1-1المقدمة:
قدمت لنا االدلة العلمية االثباتات حول مساهمة التنمية المالية في النمو االقتصادي فقد كان لها دور بارز في تعزيز
التصنيع للبلدان المتقدمة بواسطة تعبئة رأس المال لالستثمارات الكبيرة فمن الطبيعي ان ازالة القيود تؤدي الى
زيادة المنافسة وتمكن االخيرة المصارف من تغيير في المدخالت والمخرجات من حيث الكمية والمزيج وبالمقابل
زيادة في تطور التكنولوجي االمر الذي يسهل زيادة االنتاج وتزيد من االنتاجية الكلية للمصارف فمن المتوقع زيادة
االنتاجية الكلية للمصارف التي تعمل في اقتصادات تنتهج النظام الرأسمالي بسبب رفع وازالة القيود .
ان قياس االنتاجية الكلية يعكس سرى استفادة هذه المصارف سن عمليات التحرير المالي والغاء القيود وبما ان
العراق قد شهد عمليات تحرير مالي واجراءات عملت على الغاء القيود اما المصارف وتشجيع المناقشة وهذه ما
اكرته كل من قانون البنك المركزي رقم ( )56وقانون المصارف رقم ( )94وقانون سوق العراق لألوراق المالية
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رقم ( )74لسنة  2004باإلضافة الى قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006اذ عملت هذه االجراءات على تثبيت
الركائز االساسية لعملية االصالح الذي من المفترض ان يخلق بيئة تنافسية تحسن مستوى االنتاجية الكلية لعوامل
االنتاج في المصارف لذلك يصبح قياس االنتاجية الكلية امرا ً مهما ً من اجل وضوح الرؤية عند واضعي
االستراتيجيات التي تخص المصرف وضمن تحقيق اهدافه .
 -1-1-1اهمية البحث:
تبع اهمية البحث من تناوله موضوع االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في القطاع المصرفي العراقي الخاص بالمقابل
استخدام طرق حديثة لقياسها والتي لم تتطرق لها اال دراسات قليله  ,اضافة الى اهمية موضوع االنتاجية التي تحتل
مكانه كبيرة في اتخاذ القرار والتي تخص استراتيجية كل مصرف من المصارف الخاصة والعامة على حدا ً سواء ,
فأي قرار اقتصادي سليم يحتاج الى معرفة النتائج المترتبة عليه ومن المعروف ان المصارف تستهدف زيادة انتاجيتها
الكلية من اجل تحقيق زيادة في انتاجية االقتصاد لذا البد من الوقوف عند هذا الموضوع والتعرف على الطرق
الحديثة لقياسه وعالقته بمؤشرات االداء المالي للمصارف .
 -2-1-1مشكلة البحث:
هناك اثار تركتها اجراءات التحرير االقتصادي والعمليات االصالحية التي شهدها االقتصاد العراقي بعد عام 2004
بصورة عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة على المصارف الخاصة في العراق ويمكن ان تجسد مشكلة البحث
باألسئلة التالية:
 -1ما هو أثر العمليات االصالحية واالجراءات الخاصة بالتحوالت االقتصادية في العراق على االنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة للمدة ()2017-2010؟
 -2ما هو اثر االزمة المالية التي تعرض لها االقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط على االنتاجية
الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة؟
 -3هل هناك عالقة بين مؤشرات االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف الخاصة؟
 -3-1-1فرضيات البحث:
انطلق البحث من جملة فرضيات يحاول التأكد منها واثباتها او نفيها من خالل استخدام ادوات تحليلية
متمثلة بالمؤشرات والنماذج الرياضية واالحصائية ويمكن تلخيصها باآلتي:
 -1هناك أثر ايجابي لعمليات التحرير المصرفي واجراءات االصالح االقتصادي على االنتاجية الكلية
لعوامل االنتاج في المصارف العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010
 -2هناك اثار سلبية لالزمة المالية التي تعرض لها االقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط الخام
وزيادة النفقات العامة بسبب الحرب على داعش على االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصرف
العراقية الخاصة.
 -3توجد عالقة طردية بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة
خالل المدة (.)2014-2010
 -4-1-1اهداف البحث:
يهدف البحث الى الوصول لمجموعة من االهداف يمكن ان تسودها بشكل مفصل وكما تأتي:
-1
-2
-3
-4

يسعى البحث الى التعرف على الطرق العلمية الحديثة لقياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج.
قياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010
تحليل مؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة للمدة (.)2017-2010
الوقوف على العالقة التي تربط مؤشرات االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف
العراقية الخاصة خالل المدة (.)2017-2010

 -5-1-1الحدود المكانية والزمانية للبحث:
تناول البحث ( )19مصرفا عراقيا خاصا للمدة الزمنية الممتدة من ( )2017-2010من اجل قياس االنتاجية الكلية
لعوامل االنتاج في المصارف ومعرفة عالقتها بمؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة.
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 -6-1-1منهجية البحث:
اعتمد البحث على المنهج النظري التحليلي والكمي التحليلي من اجل اختبار فرضية وتحقيق اهدافه اذ تم استخدام
اسلوب رياضي متمثل بمنهجية ملمكويست لقياس االنتاجية الكلية في المصارف العراقية الخاصة خالل المدة
( )2017-2010والطرق االحصائية لقياس العالقة بين االنتاجية الكلية ومؤشرات االداء المالي في المصارف.
-2-1

الدراسة السابقة:

لقد اثبتت دراسة ( )H. Parkعام  2001بأن هناك عالقة طرية بين مؤشرات االنتاجية وحجم المصارف في
كوريا اضافة الى دراسة ( )A. Jreisat and H. Hassanعام  2016في مصر التي اثبتت بأن هناك عالقة طردية
بين حجم المصرف ومؤشرات االنتاجية  ,فيما بينت دراسة ( )F. Sufianعام  2007بأن هناك عالقة طردية بين
حجم المؤسسات المالية والمصرفية غير التجارية في ماليزيا واالنتاجية  ,اما دراسة ()Athanasoglou , et al
عام  2008بأن هناك عالقة ايجابية بين مؤشرات االنتاجية الكلية للمصارف اليونانية ومستوى التطور التكنلوجي ,
كما اثبتت دراسة ( )G. Westhuizenعام  2013في جنوب افريقيا بأن هناك عالقة طردية بين مؤشرات االنتاجية
الكلية والمستوى التكنولوجي  ,اضافة الى دراسة ( )Jreisatعام  2011في االردن التي توصلت الى ذات النتيجة
 ,اضافة الى ان الدراسة اثبتت بأن المصارف المحلية اكثر انتاجية من المصارف االجنبية  ,اما دراسة ( Gupta
 ), et alعام  2008فقد اوضحت بأن مستوى االنتاجية الكلية للمصارف الحكومية الهندية اعلى من مستوى االنتاجية
الكلية في المصارف الخاصة  ,وقد اكدت دراسة ( )Hadad, et alعام  2009في اندونيسيا النتيجة نفسها .
بينت دراسة ( )I. Isit, et alعام  2016في االردن ان المصارف التجارية حققت تفوق على المصارف
االسالمية واالستثمارية من خالل مؤشرات االنتاجية باالضافة الى انها اعزت سبب انخفاض مستويات االنتاجية
الى ضعف االداء االداري وافتقارها لمهارات العاملين  ,فيما او ضحت دراسة ()A. Jreisat and H. Hassan
عام  2016في مصر بأن هناك عالقة بين مؤشرات االداء المالي ال سيما ( نسبة القروض الى االيداعات  ,العوائد
 ,اسعار االسهم) تتمتع بمعدالت انتاجية اعلى  ,واخيرا فقد بحثت دراسة ( )F. Hassan, et alعام  2017العالقة
بين االئتمان المصرفي واالنتاجية للمصارف في كل من فرنسا والمانيا وايطاليا وتوصلت الى وجود فجوة في
مؤشرات االنتاجية في كل من فرنسا والمانيا والتي تتمتع باالسواق الكاملة اما ايطاليا فأنها تتمتع بأسواق غير كاملة
االمر الذي دفعها الى استثمارات طويلة االجل.
اما هذه الدراسة فتتميز عن الدراسات السابقة التي تم تناولها مسبقا ً من قبل عدد من الباحثين بأنها ستتناول قياس
االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصارف الخاصة في العراق للمدة ( (2017-2010اضافة الى قياس العالقة
بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي للمصارف وهذا ما يميزها عن الدراسات االخرى واللواتي لم يبحثن
في هذا الجانب لما لها من أثر ايجابي على سياسة المصرف وتحقيق االهداف االمر الذي سيعود بالنفع على المصرف
واالقتصاد.
 -2اإلطار النظري لقياس االنتاجية الكلية:
لقد تعددت طرق قياس االنتاجية الكلية واعتمدت الدراسات السابقة على طرق مختلفة لقياسها وال توجد طريقة
مفضلة على الطرق االخرى بل هناك خصائص وشروط لكل طريقة تختلف عن الطرق االخرى وتقسم طرق قياس
االنتاجية الكلية الى طرق معلمية واخرى غير معلمية حيث يمكن ان نبين اهم الطرق لقياس االنتاجية الكلية وكما
يأتي:
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مؤشر ملمكويست (:)Malmquist

يمكن قياس االنتاجية عن طريق استخدام دالة المسافة للمخرجات وكما يأتي (:)Pankaj sahay, 1996: 45
)… .. (1

} 𝑡 𝑇 ∈ ) 𝑡𝜌𝐷1 (𝑋, 𝑌) = min{𝜌𝑡 : (𝑌𝑡 ⁄

حيث ان  Tتمثل المستوى التكنولوجي في الفترة  ,tوان هذه الدالة تكون مساوية للواحد فقط إذا كانت المدخالت
والمخرجات تنتمي الى مجموعة حدود امكانيات االنتاج ( ,)Pankaj sahay, 1996: 45ويتم استخدام مؤشرات
ملمكويست لإلنتاجية لتقدير التغيرات التي تطرأ على االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج في المصرف الواحد على مدار
فترتين او عبر طريقتين إلنتاج الخدمات ضمن المصرف الواحد او حتى االستراتيجيات والمواقع  .....الخ,
()Manthos D. Delis, et al, 2009: 11( )Muliaman D. Hadad, et al, 2009: 9

3

لقد حاولت العديد من الدراسات تحليل مؤشرات االنتاجية وارجاع مكوناتها الى عوامل مختلفة كل منها يشرح
بعض عوامل تغيرات االنتاجية على وجه التحديد ) (Fare el al , 1992 , 1994و )(Ray and Desli , 1997
و ) (Simar and Wilson , 1998و ) (Wheelok and Wilson , 1999وقد قسمت مكونات التغيرات في
االنتاجية التي تم تحليلها الى التغير في الكفاءة ( اللحاق بالركب ) والتغير التكنولوجي (التحوالت في الحدود) حيث
ان ()Gerhardas van der Westhuizen , 2013: 130( )K. Chen and H. Yang , 2011:199
(: )Thomas Bolli and Mehdi farsi , 2015: 25
)… .. (2

)… .. (3
)… .. (4

1⁄
2

𝐶𝑇 𝑀𝑡 = 𝐸𝐶 +

) 𝑠𝑌 𝐷𝑠 (𝑋𝑠 ,
) 𝑡𝑌 𝑡𝑋( 𝑡𝐷

= 𝐶𝐸

) 𝑡𝑌 𝐷𝑡 (𝑋𝑠 , 𝑌𝑠 ) 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,
[ = 𝐶𝑇
∗
]
) 𝑡𝑌 𝐷𝑠 (𝑋𝑠 , 𝑌𝑠 ) 𝐷𝑠 (𝑋𝑡 ,

اذ يقيس  ECتغيير الكفاءة الفنية النسبية حيث يصبح المؤشر اكبر من الواحد في حالة اقتراب الشركة من
الحدود التقنية الحالية  ,وتشير  TCالى التغير التكنولوجي اذا كان هناك انتقال بعيداً عن النقطة الملحوظة بسبب
التقدم التكنولوجي  ,فاذا كانت قيمة  TCاكبر من الواحد يدل على انه يمكن للمصرف انتاج المزيد من الخدمات
باستخدام موارد اقل او انتاج خدمات اكبر باستخدام نفس المدخالت  ,وبالنظر الى مؤشر ملمكويست لإلنتاجية بانه
يقيس نمو انتاجية عوامل االنتاج الكلية فأن التحسن في االنتاجية سيشار اليه بقيمة اكبر من الواحد في حين التراجع
في االنتاجية يشار اليه بقيمة اقل من الواحد (.)Angela Roman and Alina camellia sargu , 2014: 379
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مؤشر لونبيرغر (:)The Luenberger

لقد تم ادخال مؤشر لونبيرغر بواسطة  Chambersعام  2002بعد مؤشر ملمكويست عام  1992ويختلف
هذا المؤشر عن المؤشرات االخرى من خالل اختالف وحدات القياس فيه وبشكل جذري واستخدامه لقياس الكفاءة
لكل مخرج ,ويمكننا بطبيعة الحال تحديد مؤشر ( )Luenbergerعلى مستوى االنتاج فهو يسمح لنا بفهم افضل
للنتائج الموجودة على المستوى الكلي للمصرف وقد تم تحديد هذا المؤشر الختالف قياسات االداء او الفاعلية 𝑚𝑡𝑧
𝑚
𝑡𝑡𝑧 ويتم تحديده عندما يتم اختيار الفترة  tكسنة اساس للتكنولوجيا ( Barnabe Walheer and Lingia zhang,
و
 , ) 2018: 3يمكن فهم الفائدة في نظرية االزدواجية بشكل سهل اذا ما حددنا مشكلة التحسين بالنسبة للكميات وهناك
مشكلة متطابقة ومحددة فيما يتعلق بتحديد اسعار المدخالت والتي لها نفس االهمية ,هذا االمر يحتل مكانة مهمة
بالنسبة للدراسات في حقل االقتصاد الجزئي وفهم العالقات الرياضية التي توضح عمل االقتصاد فقد قدم
لونبيرغر( ) Luenbergerطريقة جديدة في نظرية المستهلك استنادا الى بعض دوال المسافة التي يصفها بدالة
المنفعة ,وتقيس دالة المنفعة مقدار الحزمة المرجعية التي يكون المستهلك على استعداد للتنازل من اجل الحصول
على فرصة لالنتقال من مستوى منفعة معين الى حزمة في مجموعة امكانات لالستهالك ( Carlos Pestana
.)Barros, 2008: 373
تعتمد هذه الطريقة للقياس على دالة المسافة االتجاهية ومؤشر لوينبرغر لالنتاجية الكلية والذي اقترح من قبل
تشامبرز ويعتمد على اساليب جديدة اكثر مرونة فيما يتعلق بنظرية االنتاج اذ ادخل دالة المسافة االتجاهية والتي
تعتبر انتقال في نظرية االنتاج ودالة لوينبرغر  ,حيث تحدد دالة المسافة االتجاهية باتجاه واحد االمر الذي يسمح
لوحدة االنتاج الوصول الى حدود االنتاج االمثل ,ومن الناحية االقتصادية تجعل هذه الدالة من الممكن تقسيم
اقتصاديات الحجم التي يمكن تحقيقها والتحسينات الممكنة في االنتاج اضافة الى توفيرها معيارا ً بتحديد نقطة مرجعية
يمكن الوصول اليها  ,وتتميز هذه الدالة بشكل رئيسي في قدرتها على اخذ كل من المدخالت والمخرجات بنظر
االعتبار في وقت واحد وفي سياق واسع وبالتالي فأن هذه الدالة تقيس ادنى التغييرات في المدخالت والمخرجات في
اتجاه معين والتي تعتبر ضرورية للوصول الى حدود االنتاج المثلى وبالتالي يمكن اعتبار هذه المسافة بمثابة مؤشر
الداء كل مؤسسة  ,وتستطيع ان تصف التكنولوجيا بواسطة مجموعة 𝑚𝑡𝑅𝑋 𝑛𝑡𝑅 ⊆ 𝑇 Carlos Pestana ( ,
 , )Barros, 2009: 8ويمكن تحديدها بالمعادلة التالية (: )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 3
)𝟓( ….

} 𝒕𝒀𝒆𝒄𝒖𝒅𝒐𝒓𝑷 𝒏𝒂𝑪 𝒕𝑿 𝑻 = {(𝑿𝒕 , 𝒀𝒕 ):

حيث ان ( 𝑛𝑡𝑅 ∈ 𝑡𝑋 )  :تمثل متجه المدخالت في نفس الفترة  : ) 𝑌𝑡 ∈ 𝑅𝑡𝑚 ( ,تمثل متجه المخرجات في نفس
الفترة ,وتمثل كل من  :Tالتكنولوجيا المستخدمة  ,و 𝒕𝑿  :المدخالت  ,و 𝒕𝒀  :المخرجات  ,ويشترط ان تخضع
التكنولوجيا لعدة شروط يمكن ان نذكر منها (: )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 8-9

4

-1
-2
-3
-4
-5

يجب ان تكون التكنولوجيا محدبة.
يمكننا دائما ً انتاج المزيد من خالل زيادة المدخالت وبالعكس انتاج اقل من خالل تقليل المدخالت
والتخلص من ضغط زيادة المدخالت والمخرجات بشكل كبير.
ال يمكن ان تكون هناك مخرجات ال نهائية مع متجه محدد للمدخالت ضمن المجموعة التكنولوجية.
المجموعة التكنولوجية مغلقة
ان للتكنولوجيا تكلفة (ال يوجد غداء مجاني)

ان دالة المسافة االتجاهية تعمل على تعميم دالة المسافة التقليدية لتشيرد ( )1970وتلعب دورا ً ذا مغزى في نظرية
االنتاج وان اتجاهات دوال المسافة للمدخالت او /و المخرجات من مكانه الى حدود التكنولوجيا في اتجاه معين يمكن
الحصول عليها من خالل وجود اتجاه اشعاعي من نقطة االصل االمر الذي يجعلنا نسترجع دالة المسافة التقليدية,
و من الضروري اتخاذ اتجاه مناسب بحيث تكون دالة المسافة االتجاهية مماثلة لدالة المسافة التناسبية التي ادخلها
بريك ( )Briecعام  1997والتي تستند الى تعديالت نسبية في المدخالت والمخرجات كما يعمم مقياس ( Farrell
 )and Debreuبنفس القدر من التفسير والشكل البياني ( )1يوضح امكانية االنتاج المحددة بفترات مختلفة
(. )Kristiaan Kerstens, et al , 2017: 9
𝑌2

𝐵𝑡+1
𝑡𝐵

𝐴𝑡+1
𝑡𝐴

𝑌1

)𝑋( 𝑡𝑃

)𝑋( 𝑃𝑡+1

الشكل ( )1امكانية االنتاج المحددة للفترة  tوt+1

Alejandro Nin, Channing Arndt paul V. preekel , 2003 , (Is Agriculturel productivity in
developing countries really shrinking ? New Eridence using a modified Non-parametric
Approach), Journal of Development Economics 71, P: 399

اذ يتم وصف مجموعات امكانية االنتاج للفترات  tو  t+1للشركة  Bالمحددة على حدود االنتاج في الفترات
الزمنية  tو  t+1وهذا يعني انها كفؤة من الناحية الفنية اما الشركة  Aتقع داخل حدود االنتاج والمسافة من نقطة
االنتاج في الفترة  tالى حدود االنتاج في الفترة  tهي ) 𝑡𝑌  𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,والمتمثلة هندسيا ً بالمسافة 𝑡𝐵𝑂 𝑂𝐴𝑡 ⁄وهذه
النسبة اقل من واحد مما يعني ان الشركة غير فعالة قياسا ً بالشركة  , Bولكي تكون الشركة  Aفعالة يجب ان تكون
المسافة من نقطة االنتاج الى حدود االنتاج مساوية للصفر وهذا يعني هندسيا ً ان تقع على حدود االنتاج  ,وكذلك
الحال بالنسبة للفترة الزمنية  t+1حيث تقع الشركة  Aداخل حدود االنتاج وان المسافة من نقطة االنتاج  𝐴𝑡+1الى
حدود االنتاج عند النقطة  𝐵𝑡+1والمتمثلة هندسيا ً بالمسافة  𝑂𝐴𝑡+1 ⁄𝑂𝐵𝑡+1وهي اقل من الواحد وهذا يدل على
ان الشركة  Aغير فاعلة في الفترة  t+1والتي تعني ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1وحتى تصبح فعالة يجب ان تقع على
حدود االنتاج الجديدة عند النقطة . 𝐵𝑡+1
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ومن اجل معرفة هل ان الشركة  Aاصبحت اقرب في الفترة  t+1الى حدود االنتاج ( اكثر انتاجية ) ام ابعد الى
حدود االنتاج ( اقل انتاجية ) ينبغي ان نعمل مقارنة من خالل دوال المسافة في الفترات الزمنية  tو  t+1فإذا كانت
نقطة انتاج الشركة  Aاقرب الى حدود االنتاج في الفترة  t+1فان ذلك يعني ان الشركة  Aاصبحت اكثر انتاجية من
الفترة السابقة اي ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1سيكون اقل من ) 𝑡𝑌  , 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,والعكس صحيح اذا كانت نقطة االنتاج
ابعد في الفترة  t+1من الفترة  tفان ذلك يعني انها اقل انتاجية اي ان )  𝐷𝑡+1 (𝑋𝑡+1 , 𝑌𝑡+1سيكون اكبر من
) 𝑡𝑌 .)Alejandro Nin, et al, 2003: 399( )Shilpa Bogra nee Chaudhary, 2013: 26( 𝐷𝑡 (𝑋𝑡 ,
ولتقدير دالة المسافة التناسبية بأستخدام منهجا ً غير معلمي توجد طريقتان للقيام بعملية تقدير االنتاجية الكلية االولى
تستخدم التكنولوجيا في الفترة الحالية كمرجع اساسي والثانية تجعل التكنولوجيا في الفترة الالحقة هي المرجع
االساسي على طول خط االنتاج  ,ولذلك يعتبر مؤشر لوينبرغر ( )1996لقياس االنتاجية الكلية المؤشر الذي يقيسها
كمتوسط حسابي بين عنصرين يعكسان التغير في االنتاجية بالنسبة لحدود االنتاج في سنة االساس الحالية  ,ويختلف
مؤشر لوينبرغر عن المؤشرات االخرى بما فيها مؤشر ملمكويست بأن هذا المؤشر يعتمد على الفروقات في مكونات
االنتاجية الكلية في حين تعتمد الطرق االخرى على النسب  ,ويستخدم مؤشر لوينبرغر لقياس االنتاجية الكلية
للشركات التي يفترض انها تعظم االرباح كما هو الحال لمؤشر ملمكويست  ,وعالوة على ما سبق يمكننا استخدام
مؤشر لوينبرغر لقياس االنتاجية الكلية في حالة التوجيه االخراجي او التوجيه االدخالي بما يتماثل مع زيادة االيرادات
والحد االدنى في التكاليف (Carlos Pestana Barros, 2009: 11
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مؤشر تورنكفيست (:)Tornqvist

ان مؤشر  Tornqvistهو مؤشر الوزن المتغير الذي تم استخدامه بشكل متكرر وقد تم تطويره في الثالثينيات في
بنك فنلندا ( )Tornqvist1939ويعتمد هذا المؤشر على اللوغاريتمات لمقارنة وحدتين (دولتين او شركتين) او
لمقارنة متغير يتعلق بنفس الكيان في نقطتين في نفس الوقت ويستخدم المقارنة المدخالت لفترتين زمنيتين في سياق
قياس االنتاجية حيث يستخدم متوسط اوزان تكلفة المشاركة للفترتين اللتين يتم النظر فيهما ويتم حساب الرقم القياسي
بعد تحديد التغير اللوغاريتمي (او معدل التغير النسبي ) وعلى النحو التالي Chapter 7 , Productivity
Measuremant: 184
)𝟔( 𝑰𝒏 𝑿𝒕 − 𝑰𝒏 𝑿𝒕−𝟏 = ∑[𝑺𝒊 (𝑰𝒏 𝑿𝒊𝒕 − 𝑰𝒏 𝑿𝒊𝒕−𝟏 )] … . .

حيث ان 𝑖𝑋 تمثل المدخالت ( )n......1وان الفترتان الزمنيتان هما  t-1 , tويتم حساب حصة التكلفة على النحو
التالي (: )W. Erwin Diewert and Kevin J. Fox, 2007: 4
)𝟕(……

]}

𝟏𝐗 𝐢𝐭−

𝐂

𝐗 𝐂

𝟏

𝟏𝐒𝐢 = 𝟐[{∑(𝐂𝐢𝐭 𝐗𝐢𝐭 )}+{∑ 𝐂𝐢𝐭−

𝟏𝐢𝐭−𝟏 𝐗 𝐢𝐭−

حيث ان  C:هي تكلفة الوحدة الواحدة من المدخالت.

𝐭𝐢 𝐭𝐢

وقد اظهرت الدراسات على الرقم القياسي لمؤشر Tornqvistيمتلك عدد من الخصائص المرغوبة وعلى وجه
الخصوص دراسة ( )Diewert1976والذي اوضح بان مؤشر تورنكفسيت هو مؤشر دقيق النه يتسق مع دالة
االنتاج اللوغارتمية المتسامية وكما موضح في ورقة نشرها (.)Caves , Christensen and Diewert
تعتمد االدبيات على تجميع المدخالت الغراض قياس االنتاجية في نظرية االقتصاد الجزئي ويستفاد من مفهوم
مرونة االنتاج فيما يتعلق بالمدخالت وغالبا ما تكون االفتراضات متعلقة باالنتاج والتنافسية واسواق المدخالت وفي
بعض التطبيقات يفترض وجود عوائد حجم ثابتة ,وان هذا االفتراضات مهمة بالنسبة الجراءات تجميع المدخالت
كما ان هذه االفتراضات قد تم اختيارها وعلى وجه التحديد استخدام اوزان التكلفة لتجميع المدخالت والذي يتطلب
بصفة عامة اسواق مدخالت تنافسية باالضافة الى ذلك استخدام اسعار االيجار الضمنية لراس المال لتقدير تدفقات
خدمة راس المال التي تستند الى افتراض اضافي وهو التوازن طويل المدى في اسواق السلع الراسمالية  ,وان
طريقة مؤشر  Tornqvistليست الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها لتنفيذ الفكرة العامة بحساب المؤشرات
لفئات االدخال العريضة عن طريق التجميع من مدخالت محددة وبدقة  ,كما انه ليس االجراء الوحيد الذي يمكن
استخدامه لتنفيذ التفصيل العام لتغيير الوزن على مؤشرات الوزن الثابتة بل هناك طرق اخرى يمكن استخدامها ومع
ذلك قد تم اختيار مؤشر  Tornqvistمن قبل العديد من الباحثين في مجال قياس االنتاجية لما يتمتع به من الخصائص
المرغوبة التي تم توضيحها اعال ,ويمكن عرض الصيغة النهائية لمؤشر  Tornqvistبالشكل التالي ( Nasir
Mahammad ( )Robert Inklaar and W.Erwin Diewert , 2015: 6( )Nadeem, et al, 2010: 54
)Ali Imran, et al, 2017: 240
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1
1
)∑(𝑅𝑖𝑡 + 𝑅𝑖𝑡−1 )𝐼𝑛 (𝑌𝑖𝑡 ⁄𝑌𝑖𝑡−1 ) − ∑(𝑆𝑗𝑡 + 𝑆𝑗𝑡1 )𝐼𝑛 (𝑋𝑗𝑡 ⁄𝑋𝑗𝑡−1 ) … (8
2
2
حيث ان 𝑡𝑖𝑌 الناتج i

𝑖

𝑖

= ) 𝐼𝑛 (𝑇𝐹𝑃𝑡 ⁄𝑇𝐹𝑃𝑡−1

𝑡𝑖𝑅 هي حصة الناتج  iمن اجمالي االيرادات

𝑡𝑗𝑆 حصة المدخل  jمن اجمالي تكاليف المدخالت
𝑡𝑗𝑋 يمثل المدخل  jفي الفترة t

في هذه الصيغة يتم تحديد أسهم االيرادات لمؤشر المخرجات وحصص التكلفة لمؤشر الدخل لكل فترة زمنية
مقارنة باستخدام االوزان الثانية في المؤشرات الحسابية والهندسية وهذا سيساعد في تجنب قضايا االستخفاف او
المبالغة في التقدير خالل اجراء تقدير الوزن الثابت ).)Ail A. et al , 2016 :4272
اذا يعطي هذا المؤشر تجميعا ثابتا للنواتج والمدخالت وعوائد ثابتة لقياس قابلية الفصل بين المدخالت
والمخرجات والتغير التقني المحايد ل Hicksكما انها مسؤولة عن بعض التغيرات النوعية في المدخالت وبناء
االوزان اذ يتم استخدام اسعار المدخالت المالية بحيث يمكن ان تنعكس التحسينات في جودة المدخالت من خالل
ارتفاع معدالت االيجار واالجور ويعبر مؤشر  Tornqvistعن متوسط التغيرات اللوغاريتمية التي تقاس بالفرق
بين معدل تغيير االنتاج والمجموع المرجح لمعدل مساهمة معدالت التغيير في المدخالت ( Mahmood Nasir,et
)al 2015: 470
يمثل الجزء االول من المعادلة مجموع لوغارتميات المخرجات كنسبة لمستويات االنتاج في الفترتين موزونه
باالسهم في اجمالي االيرادات ,بالمقابل يظهر الجزء الثاني مجموع لوغارتميات المدخالت كنسبة لمستويات
المدخالت في الفترتين موزونه باالسهم في التكلفة االجمالية .ضمن هذه المواصفات يتم تحديد حصص االيرادات
الخاصة بمؤشر المخرجات وحصص التكلفة الخاصة بمؤشر المدخل في كل فترة مقارنة باستخدام االوزان الثابتة
في المؤشرات الحسابية والهندسية وبالتالي تجنبنا التقليل او االفراط في التقدير الضمني للوزن الثابت ويعتبر مؤشر
 TTIدالة انتاج خطية متجانسة باالضافة الى انها مسؤوله عن احتساب التغيرات في جودة المدخالت وبما ان اسعار
المدخالت الحالية تستخدم في بناء االوزان فان التحسينات في جودة المدخالت يتم دمجها الى الحد الذي تنعكس فيه
معدالت االجور وااليجارات االعلى  ,ويوفر  TTIتجميعا ثابتا للمدخالت والمخرجات وفقا الفتراضات السلوك
التنافسي وثبات العوائد على القياس والتغير التقني المتعادل وغير القابل لالختراق (Adiqa Kiani, 2008: 522-
. )523
يعتبر مؤشر  Tomqvistمؤشراً فائقا يتناسب مع دالة االنتاج المرنة ويفترض قيودا مسبقة اقل على
تكنولوجيا االنتاج االساسية (اضافة الى المميزات االخرى التي تم ذكرها سابقا) ( Vinish Kathuria , et al ,
.)2011: 9
منهجية الدراسة:
ان قياس الكفاءة الفنية ) (TEيشيرا لى ما إذا كان البنك يستخدم الحد األدنى من المدخالت إلنتاج كمية معينة
من المخرجات  ,أو ما إذا كان البنك ينتج أقصى مستوى من المخرجات مع مقدار ثابت من المدخالت مقارنة بالبنك
الذي يعمل على الحدود الكفؤة ,وتقسم الكفاءة الفنية الى الكفاءة الصافية ) (PTEوالتي تشير ببساطة الى الكفاءة
الفنية الخالية من تأثيرات النطاق وهذا يشير إلى انخفاض نسبي في استخدام المدخالت في حالة عدم وجود هدر مع
مستوى اإلنتاج الحالي الذي قد يكون غير كفؤ ,وكذلك كفاءة النطاق ) (SEالتي تشير إلى انخفاض نسبي في استخدام
المدخالت إذا كان المصرف قادراً على تحقيق مستوى اإلنتاج األمثل حيث توجد عوائد حجم ثابتة بالنسبة للوحدات
األقل كفاءة واألكثر كفاءة في العينة  ,وان معايير الكفاءة تأخذ القيم بين  ٪0و  ٪100على التوالي .ونتوقع أن يتيح
لنا بناء مؤشرات الكفاءة المختلفة تتبع مصادر عدم الكفاءة الفنية بشكل أفضل وعدم الكفاءة الصافية )( (PTEوهو
عدم الكفاءة الفنية ) (TEخالية من تأثيرات الحجم) ,يخضع بالكامل لسيطرة النتائج مباشرة من أخطاء اإلدارة ويطلق
عليه أيضًا عدم الكفاءة اإلدارية في األدبيات المالية وينشأ ذلك عند استخدام المزيد من المدخالت مما هو مطلوب
إلنتاج مستوى معين من المخرجات .ويعزى ذلك بشكل عام إلى عدم وجود ضغوط تنافسية قوية ,مما يسمح للشركات
بالبقاء بأقل من األداء األمثل ,ستنتج الشركة ذات الكفاءة العالية ) (SEمع وجود عوائد ثابتة  (CRS).وبالتالي,
عندما يكون هناك عوائد متزايدة للنطاق) , (IRSيمكن الحصول على مكاسب الكفاءة عن طريق توسيع مستويات
اإلنتاج في حالة انخفاض العوائد )(DRSويمكن تحقيق مكاسب الكفاءة عن طريق خفض مستويات اإلنتاج بما أنه
ينطوي على اختيار مستوى غير كفؤ ويعتبر عدم كفاءة الحجم (غلة حجم متناقصة) أيضًا نوعا ً من عدم الكفاءة الفنية
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وبالتالي تتضمن الكفاءة الفنية كال من( )PTEو() SEوهذا هو المستوى غير الكفؤ لكل من المدخالت والمخرجات
(.)Ihsan Isik, et al, 2016: 5-6
ان قياس مؤشرات  TFPبالتفصيل يعطي القراء والمختصين نظرة دقيقة للعوامل التي ادت الى تغيرها عبر
الزمن  ,اذ قد ال تكون المقارنة المباشرة لمقاييس الكفاءة عبر الزمن مؤشرا ً على التحسن المطلق أو تدهور الكفاءة
 ,فإنها لن تظهر سوى تغيرات في الكفاءة النسبية مقابل البنوك األخرى ويمكن أن تنتقل الحدود من فترة إلى أخرى
بسبب االبتكار أو الصدمة المالية أو المنافسة المتزايدة في السوق عالوة على ذلك قد تكون هناك مدخالت ومخرجات
كبيرة للبنوك مع مرور الوقت مما يؤدي إلى نماذج مختلفة من البنوك وبالتالي اختالف الحدود عبر الزمن ولهذا
السبب وبسبب تفوقه في بيئة متغيرة يستخدم مؤشر ) (TFPCHبشكل شمولي لحساب التحسن المطلق أو التدهور
في إنتاجية البنك (. )Ihsan Isik, et al, 2016: 6
)𝟏𝑴 = 𝑻𝑭𝑷𝑪𝑯(𝒕,𝒕+

𝑯𝑪𝑭𝑭𝑬

⏞
𝑺𝑹𝑽
𝑺𝑹𝑽𝑫
𝑺𝑹𝑪𝑫
) 𝟏𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
) 𝟏𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+𝟏 )⁄𝑫𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
=
∗
𝑺𝑹𝑽
) 𝒕𝒀 (𝑿𝒕 ,
𝑺𝑹𝑪𝑫
) 𝒕𝒀 ⏟ 𝑫𝒕 (𝑿𝒕 ,
𝒕
𝑺𝑹𝑽 ⁄
) 𝒕𝒀 𝑫𝒕 (𝑿𝒕 ,
[
]
𝑯𝑪𝑭𝑬𝑷
⏟
𝑯𝑪𝑬𝑺

𝑯𝑪𝑯𝑪𝑬𝑻

𝑺𝑹𝑪 ⏞
𝟏⁄
𝟐
)
𝑿(
,
𝒀
𝑺𝑹𝑪𝑫 ) 𝟏𝑫𝒕 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+
𝒕
𝒕
𝑺𝑹𝑪𝟏 ∗
)] … ( 9
𝑺𝑹𝑪 [ ∗
𝟏𝒀 𝑫𝒕+𝟏 (𝑿𝒕+𝟏 , 𝒀𝒕+𝟏 ) 𝑫𝒕+𝟏 (𝑿𝟏 ,

يمكن استخدام دالة المسافة لـ ) Farrell (1957وتطبيق دالة ) Fare et al (1994من أجل تحديد مؤشر
تغير اإلنتاجية اإلجمالي ) Malmquist (TFPCHالذي هو ببساطة نتاج تغيير الكفاءة )( (EFFCHمدى قرب
البنك من الحدود الكفؤة (تأثير التقدم أو التراجع) ) والتغير التكنولوجي ) ( (TECCHمدى تحول حدود اإلنتاج
المرجعي في مزيج المدخالت المرصودة لكل بنك (االبتكار التقني أو الصدمة))  ,ويمكن لمؤشر تغيّر إنتاجية عوامل
اإلنتاج ) (TFPCHأن يحقق قيمة أكبر من أو يساوي أو أقل من الوحدة اعتمادا ً على ما إذا كان البنك قد شهد نمو
اإلنتاجية أو الركود أو انخفاض اإلنتاجية ,على التوالي  ,بين الفترتين (  tو ) t+1ويأخذ مؤشر ) (EFFCHقيمة
أكبر من واحد لزيادة الكفاءة و صفر لعدم وجود تغيير في الكفاءة  ,أو أقل من واحد لخفض الكفاءة .وبالمثل  ,فإن
) (TECCHتحقق قيمة أكبر من واحد للتقدم التقني وصفر للركود التقني  ,أو أقل من واحد للتراجع التقني  ,وتحلل
تغيير الكفاءة الفنية ) (CRSأيضا ً مكوناتها الكفاءة الفنية النقية وكفاءة النطاق )(EFFCH = PEFCH  SECH
ويتطلب ذلك حساب دوال المسافات في إطار عوائد الحجم المتغيرة ).)Fare et al,1994: 75( (VRS
يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل ( ) حيث تنتقل الشركة الواقعة عند النقطة  Cالى النقطة  Dومن سنة t
الى السنة  t+1ولكن تبقى الحدود المقدرة  CRStو  VRStوكما موضح بالمعادلة ( ) حيث ان )(𝐸𝐹𝐹𝐶𝐻 > 1
و ) (𝑇𝐸𝐶𝐶𝐶𝐻 = 1ان ) (𝑇𝐹𝑃𝐶𝐻 > 1تشير الى نمو االنتاجية واالنتقال من النقطة  Cالى النقطة  Dلصبح
الشركة اكثر كفاءة واكثر انتاجية وعند النقطة  Dفان الشركة يزداد انتاجها من ( )Y1الى ( )Y2عند نفس المستوى
من المدخالت عند ( )X3وتعود الزيادة في االنتاجية هذه الى جهود اللحاق بالركب من دون االبتكار التكنولوجي
) (TECCHوهذا يعني ان زيادة الكفاءة هذه ) (𝐸𝐹𝐹𝐶𝐻 > 1تكون بسبب زيادة في الكفاءة الفنية النقية
) (𝑃𝐸𝐹𝐶𝐻 > 1وزيادة كفاءة النطاق ) , (𝑆𝐸𝐶𝐻 > 1ويالحظ ان نمو االنتاجية ال يشير دائما ً الى زيادة في
الكفاءة فعلى سبيل المثال اذا اعدنا النظر في كفاءة المصرف عند النقطة  Cواالنتقال الى النقطة  Dرأينا انه اصبح
اكثر انتاجية اذا كانت حدود االنتاج ثابتة في الفترة  tوان المصرف سيكون قادر على زيادة االنتاج بمقدار %10
بنفس مستوى المدخالت ( , )X3فاذا افترضنا انه في الوقت نفسة تحولت حدود االنتاج الى االعلى اي من CRSt
الى  CRSt+1هذا يعني ان التقدم التكنولوجي سمح للمصرف بتحقيق زيادة في االنتاج بمقدار  %20بنفس كمية
المدخالت ( )X3على الرغم من ان المصرف ال زال يعاني من عدم الكفاءة ويقاس بقربه من الحدود المسافة
(.)Ihsan Isik, et al, 2016: 7( )CF=EG
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لطريقة
Y

Y

Ihsan Isik , Ihsan Kulali and Busra Agcayazi Yilmaz, 2016, Total Factor productivity
change in the middle East Banking : The case of Jordanian Banks at the Turn of the
millennium , International Journal of Resear in Business and social , 5 (3), 7.
والخالصة التي يمكن ان نصل اليها في حالة قياس  MPIانه إذا كانت قيمة المؤشر أكبر من واحد الى نمو
االنتاجية او التقدم في االنتاجية بينما تشير القيمة االقل من واحد الى انخفاض االنتاجية او تراجع االنتاجية .ويمكن
ايجاد النسبة المؤدية للتغير في االنتاجية بواسطة (تغير االنتاجية –  ,100 * )1ان حصول تطور في االنتاجية الكلية
حسب مؤشر ملمكويست يمكن ان يكون من خالل الشكل التوضيحي االتي ( Ammar Barham Jreisat ,
:)2011:169

زيادة كفاءة
استخدام عوامل
االنتاج

زيادة االنتاجية
الكلية

شكل ( )3مكونات االنتاجية الكلية
المصدر :من عمل الباحثين بناءاً على مؤشر ملمكويست
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زيادة التطور
التكنولوجي

 -3عرض وتحليل نتائج االنتاجية الكلية:
 -1-4البيانات وعينة الدراسة:
شملت عينة البحث ( )19مصرفا ً خاصا ً خالل المدة  2017-2010فقد تم استخدام على ثالثة مدخالت
للمصارف تمثلت بكل من (الحسابات الجارية والودائع ,رأس المال االسمي والمدفوع ,والمصروفات االدارية) فيما
تم استخدام ثالث مخرجات تمثلت بكل من (االستثمارات المالية ,االئتمان النقدي ,وصافي الربح) لنتمكن من بناء
لوحة بيانات متكون من ( )6مؤشرات لـ ( )19مصرف ولمدة ( )8سنوات ,وتم الحصول على النتائج باستخدام
برنامج ( )DEAP Version 2.1وباالعتماد على طريقة ملمكويست لالنتاجية الكلية.
 -2-4تحليل نتائج االنتاجية الكلية:
شهدت اغلب المصارف العراقية الخاصة تطوراً ايجابيا ً في انتاجيتها الكلية اذ يعرض الجدول ( )1كذلك
الشكل ( )4والملحق ( )1متوسط مؤشر االنتاجية الكلية واسباب تطورها من خالل مكونات هذا المؤشر للمصارف
عينة الدراسة فقد حققت جميع المصارف نمواً واضحا ً في الكفاءة الفنية والحجمية والكفاءة النقية اضافة الى تحقيقها
لنمو في التغير التكنولوجي خالل المدة ()2017-2011
التغير في الكفاءة الفنية
التغير التكنولوجي
التغير في الكفاءة النقية
التغير في الكفاءة الحجمية
مؤشر االنتاجية الكلية

4.00
3.50
3.00
2.50

…1

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على الجدول ()1
الشكل ( )4متوسط االنتاجية الكلية للمصارف خالل المدة 2017-2011
فمن الواضح كل المصارف وحسب النتائج التي تم التوصل اليها ان االنتاجية الكلية المتحققة في المصارف
العراقية الخاصة وخالل المدة ( )2017-2011انها تعود بجزء منها الى التطور الحاصل في الكفاءة بشكل عام
( الفنية  ,الحجمية والنقية ) والجزء االخر يعود الى التغير التكنولوجي االيجابي وقد تراوحت معدالت النتاجية
الكلية بين اعلى قيمة حققها المصرف االهلي وبالغة ( )3.78كمتوسط للمدة ( )2017-2011ويليه مصرف
االقتصاد مسجالً متوسط بلغ ( , )3واقل قيمة حققها مصرف اشور وبلغت ( )1.04كمتوسط للمدة (-2011
 )201فيما تراوحت معدالت االنتاجية الكلية للمصارف االخرى بينهما , ,اضافة الى ما سبق فقد حققت مصرف
اشور اقل قيمة في متوسط المؤشرات الجزئية ( التغير التكنولوجي والتغير في الكفاءة النقية والتغير قي الكفاءة
الفنية ) اذ بلغت ( 1.02و  1.02و  )1.03على التوالي اما التغير في الكفاءة الحجمية فقد سجل مصرف عبر
العراق اقل قيمة ( , )0.99فيما حقق مصرف الموصل اعلى متوسط للتغير في الكفاءة النقية والكفاءة الفنية اذ
بلغت ( 2.3و  )2.33على التوالي اما التغير التكنولوجي فقد سجل مصرف االقتصاد اعلى متوسط ( )2.89اما
التغير في الكفاءة الحجمية فقد سجل مصرف االئتمان اعلى قيمة اذ بلغ متوسط ( )1.53للمدة )2017-2011
وهذا ما يوضحه كل من الجدول ( )1والشكل ( )4والملحق (.)1
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الجدول ( )1متوسط االنتاجية الكلية للمصارف خالل المدة 2017-2011
المصارف

التغير
التكنولوجي

التغير في
الكفاءة النقية

مؤشر
التغير في الكفاءة التغير في
الكفاءة الفنية االنتاجية الكلية
الحجمية

اشور

1.02

1.02

1.01

1.03

1.04

االتحاد

1.18

1.12

1.05

1.22

1.29

االستثمار

1.21

1.07

1.02

1.12

1.32

االقتصاد

2.89

1.26

1.00

1.31

3.00

الخليج

1.34

1.15

1.08

1.41

1.62

الشرق االوسط

1.25

1.09

1.01

1.17

1.18

الشمال

1.20

1.14

1.01

1.14

1.48

المتحد

1.17

1.18

1.01

1.21

1.31

الموصل

1.23

2.30

1.00

2.33

1.42

بابل

2.17

1.13

1.34

1.45

1.36

سومر

1.26

1.07

1.01

1.08

1.44

عبر العراق

1.02

1.11

0.99

1.11

1.33

كوردستان

1.35

1.17

1.03

1.17

1.74

االئتمان

1.20

1.13

1.53

1.69

1.55

االهلي

2.81

1.86

1.01

2.26

3.78

التجاري العراقي

1.30

1.12

1.19

1.43

1.32

المنصور

1.14

1.11

1.00

1.11

1.20

بغداد

2.45

1.07

1.02

1.11

2.72

دار السالم

1.25

1.02

1.03

1.05

1.36

المتوسط

1.69

1.22

1.13

1.44

1.98

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1
يمكن القول ان القطاع المصرفي العراقي الخاص حقق خالل المدة ( )2011-2010معدالت انتاجية كلية مختلفة
تفاوتت فيها المصارف بين انتاجية سلبية وانتاجية ايجابية ,اذ يبين الشكل ( )5النسب المؤية للمصارف التي حققت
معدالت انتاجية كلية ايجابية خالل المدة ( )2017-2011ويالحظ ان القطاع المصرفي قد شهد ارتفاع في نسبة
المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية فقد بلغت ( )%57.89في عام  , 2011فيما ارتفعت هذه النسبة في
السنوات الالحقة الى ( )%63.16و ( )%68.42في عام  2012وعام  2013على التوالي  ,اال انه في عام 2014
شهدت نسبة المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية انخفاضا ً كبيراً بلغت ( )%15.79ويعود ذلك الى انخفاض
اسعار النفط العالمية التي ادت الى انخفاض االيرادات النفطية العراقية هذا من جهة والى زيادة النفقات العامة بسبب
الحرب على (داعش) من جهة اخرى  ,اضافة الى ازمة التهجير واغالق الكثير من فروع هذه المصارف التي تعمل
في خمس محافظات احتلت من قبل المجاميع االرهابية (داعش) بالتزامن مع حصول انكماش عالمي شهدته جميع
دول العالم ال سيما العراق  ,لكن سرعان ما بدأت المصارف تستوعب هذه الصدمات للتكيف مع االحداث الجديدة
لتحقق بعض المصارف انتاجية كلية ايجابية لتزداد النسبة الى ( )%57.89عام  2015اال ان العجز الحكومي الكبير
وزيادة النفقات الحربية المتزامنة مع تنفيذ خطط تحرير االراضي العراقية المحتلة من قبل (داعش)  ,باالضافة الى
النفقات على توفير خدمات النازحين لخمسة محافظات وتدهور االوضاع االقتصادية وعزوف المستثمرين عن
االستثمار داخل العراق تراجعت نسبة المصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية لتصل الى ()%36.84
في عام  , 2016واخيراً سجلت نسبة المصارف التي حققت انتاجية كلية زيادة بلغت ( )%68.42عام , 2017
وبشكل عام لقد شهدت الفترة  2017-2011زيادة واضحة في عدد المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية عدا
عام  2014وعام  2016والتي تعزى الى اسباب خارجية منها عوامل اقتصادية عالمية واخرى عوامل اقصادية
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داخلية باالضافة الى الوضع االمني داخل العراق والمنطقة االمر الذي يدل على وجود اثر سلبي لالزمة التي تعرض
لها االقتصاد العراقي على االنتاجية الكلية.
68.42

االنتاجية الكلية االيجابية

68.42
63.16

57.89

57.89

70.00
60.00
50.00

36.84
40.00
30.00
15.79
20.00
10.00
0.00
2017

2016

2015

2014
االنتاجية…

2013

2012

2011

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1
الشكل ( )5النسبة المئوية للمصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية خالل المدة ()2017-2011
من خالل ما تقدم يمكن القول ان القطاع المصرفي العراقي الخاص شهد تطوراً في تحقيق االنتاجية الكلية
خالل المدة ( )2017-2011فقد بلغ عدد المصارف التي حققت انتاجية كلية ايجابية ( )70مصرفا ً من مجموع
( )133مصرفا ً اي ما نسبته ( )%53خالل المدة  2017-2011وهذا ما يوضحه الشكل ( )6بالمقابل بلغ عدد
المصارف التي حققت انتاجية كلية سلبية ( )63مصرفا ً من مجموع المصارف البالغ ( )133اي ما نسبته
( )%47خالل المدة (.)2017-2011

االنتاجية الكلية
السلبية
% 47

االنتاجية الكلية
االيجابية ; % 53

االنتاجية الكلية السلبية

االنتاجية الكلية االيجابية

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ()DEAP Version 2.1

الشكل ( )6النسبة المئوية للمصارف التي حققت معدالت انتاجية كلية ايجابية وسلبية خالل المدة 2017-2011
 -5تحليل مؤشرات االداء المالي وعالقتها باإلنتاجية الكلية للمصارف
 -1-5معدل العائد على حق الملكية Return on equity
يمثل معدل العائد على حق الملكية  ROEمقياس نسبي ألداء المصرف وهو أحد المؤشرات التي تقيس
اداء ارباح المصرف ويتم حسابه بالمعادلة االتية:
العائد على حقوق المالكين= صافي الربح  /حقوق الملكية
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جدول ( )2معدل العائد على حقوق الملكية لمصارف عبنة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المتوسط

9.48
6.06

11.85
15.73

11.08
22.95

7.50
7.69

3.86
5.38

4.31
4.66

5.83
2.13

5.07
2.76

7.38
8.42

12.09
10.06

2.19
9.92

8.54
1.38

16.23
7.29

4.75
11.55

0.25
7.00

0.33
3.47

1.12
1.41

5.69
6.51

11.24
2.16

6.76
2.50
7.18
11.19
18.45
14.52
15.03

3.76
15.42
13.22
9.69
16.19
10.83
13.62

1.61
5.13
5.92
8.98
13.92
10.20
10.05

1.59
2.78
3.69
12.05
1.44
9.18
7.21

2.24
0.92
2.90
3.29
2.17
2.45
6.61

0.58
8.18
3.58
1.84
5.19
7.28
0.52

0.12
1.04
3.44
1.57
2.56
6.90
0.29

3.49
4.76
6.74
7.29
8.77
9.73
8.93

4.33
15.88
4.66
10.61

7.91
14.23
4.83
18.56
10.31
0.25
1.19
16.02

4.93
8.05
5.02
14.34
15.31
0.79
0.70
11.35

10.11
9.15
2.37
18.32
11.00
0.71
3.63
12.12

6.76
0.90
2.71
11.11
7.72
0.79
2.54
9.43

7.90
0.23
1.51
2.29
4.73
1.44
3.16
10.59

5.90
1.33
3.20
7.16
1.20
1.41
3.64
11.69

6.04
1.81
1.71
3.63
12.29
0.15
3.69
14.03

6.74
6.45
3.25
10.75
8.03
0.77
2.50
11.52

14.03
9.70
10.26
16.44
18.11

1.69
0.64
1.43
6.89

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

نالحظ من خالل الجدول ( )2ان متوسط العائد على حقوق الملكية للمصارف عينة الدراسة حصلت على
نسب متفاوتة ,اذ حقق مصرف كردستان اعلى معدل عائد بلغ ( )11.52كمتوسط خالل المدة ( )2017-2010ويليه
مصرف بغداد بمعدل ( )10.75كمتوسط لنفس الفترة ومصرف الشمال  9.73كمتوسط عام ,فيما حقق مصرف
سومر اقل متوسط للعائد على حقوق الملكية بلغ  0.77كمتوسط للمدة ( )2017-2010اما المصارف المتبقية فقد
تراوحت معدالتها بين اعلى معدل واقل معدل وهذا ما يوضحه الشكل (.)7
-2-5

معدل العائد على االستثمار )Return On Investment (ROI
وتقيس معدل العائد على االستثمار  ROIكفاءة االدارة في تشغيل موجوداتها من اجل توليد االرباح الصافية
ويحتسب معدل العائد على االستثمار بالمعادلة التالية:

معدل العائد على االستثمار = االرباح الصافية  /مجموع االموال المستثمرة
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جدول ( )3معدل العائد على االستثمار لمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010
10.46
6.12
14.06
11.09
15.42
2.33
2.14
13.66
3.28
12.22
9.18
4.53
18.03
11.06
15.63
1.81
0.71
3.12
8.28

2011
4.67
3.54
2.80
3.03
7.75
1.35
2.90
3.29
2.76
4.45
7.63
2.91
0.41
1.78
2.39
1.37
0.15
0.50
3.64

2012
6.20
4.09
2.97
0.37
5.79
4.57
4.50
7.26
2.96
4.00
4.82
2.86
3.44
1.65
1.93
2.33
0.44
0.53
3.30

2013
7.62
5.94
2.72
15.65
4.00
8.68
4.55
14.01
2.10
7.56
10.49
9.36
15.19
2.98
13.68
10.08
0.74
3.01
9.35

2014
3.99
4.68
5.69
10.84
3.09
7.96
3.26
12.25
1.69
7.06
8.25
6.26
7.09
4.04
11.82
7.06
0.82
2.44
9.06

2015
4.47
3.89
0.31
6.61
4.12
9.64
2.65
3.61
3.00
12.10
7.53
7.24
2.22
2.10
12.69
4.33
1.53
3.14
9.42

2016
6.60
2.11
0.36
3.66
1.86
10.89
10.58
2.22
7.84
9.59
6.72
6.92
1.77
4.28
16.16
1.84
1.57
3.79
10.52

2017
5.26
2.75
1.55
1.52
1.98
1.27
4.99
2.41
4.76
9.88
5.13
7.30
2.38
3.01
7.94
5.21
0.17
3.84
12.52

المتوسط
6.16
4.14
3.81
6.60
5.50
5.84
4.45
7.34
3.55
8.36
7.47
5.92
6.32
3.86
10.28
4.25
0.77
2.55
8.26

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف
نالحظ من خالل الجدول ( )3والشكل ( )7ان المصارف العراقية الخاصة عينة البحث حصلت على متوسط العائد على
االستثمار فكانت النسبة االعلى لمصرف بغداد اذ بلغت ( ,)10.28بينما حصل مصرف الشمال على نسبة ( )8.36ويليهما
مصرف كردستان بنسبة ( )8.26ومصرف المتحد بنسبة ( ,)7.47اما مصرف سومر فقد حقق اقل نسبة بلغت ( )0.77بينما
تراوحت باقي المصارف بينهما.

ROA

ROI

EPS

ROE

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات الجداول ( 2و 3و 4و.)5
شكل ( )7متوسطات مؤشرات االداء المالي للمصارف الخاصة خالل المدة ()2017-2010
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14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

 -3-5ربحية السهم الواحد )Earning Per Sher(EPS
تمثل حصة السهم العادي الواحد من االرباح المتحققة خالل فترة اعداد االرباح ,وتعد مقياس لألداء الكلي للمصرف
وهو أحد النماذج الرياضية لتقييم السهم ويتم حسابه بالمعادلة التالية
ربحية السهم = صافي الدخل/عدد االسهم العادية.
جدول ( )4ربحية السهم الواحد لمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري العراقي
الخليج
الشرق االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010

2011

10.88

11.90

11.10

8.18

15.70

22.90

7.69

14.65

6.40

9.70

1.64

1.66

11.38

9.90

1.40

7.29

7.55

7.00

14.31

8.67

4.21

2.32

1.57

2.24

0.78

2.28

2.00

15.00

1.91

2.78

0.92

9.41

1.19

22.11

7.20

13.20

5.92

3.69

2.90

3.03

4.02

7.76

10.81

11.00

13.00

1.98

1.05

3.29

1.95

1.68

5.59

13.07

18.50

16.20

1.92

1.44

2.17

5.65

2.86

7.73

14.96

10.40

13.10

12.05

6.21

1.84

0.57

0.74

7.48

12.21

12.00

11.00

10.05

7.21

6.61

0.35

0.29

7.46

4.89

7.90

4.90

10.11

6.76

7.90

6.79

7.00

7.03

13.45

14.00

8.00

1.92

0.90

0.13

1.39

1.94

5.22

8.94

4.80

5.00

2.37

2.71

1.51

3.63

2.03

3.87

13.67

19.00

14.00

12.83

11.11

2.29

8.10

4.02

10.63

1.56

10.30

15.30

11.00

7.72

4.73

1.50

6.96

7.38

0.69

0.30

0.80

0.71

0.79

1.44

1.50

0.16

0.80

0.00

1.00

0.70

3.63

2.54

3.16

3.81

3.88

2.34

9.09

16.00

11.30

12.12

9.43

10.59

11.78

12.20

11.57

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.50

3.86

4.31

5.90

5.40

7.61

5.38

4.66

2.58

0.93

8.50

0.29

0.33

1.39

4.51

4.07

1.60

6.27

0.12

4.28
4.44

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

من خالل قراءة الجدول ( )4نالحظ حصول مصرف كردستان على اعلى نسبة لربحية السهم الواحد فقد بلغت
( )11.57للمدة ( )2017-2010ويليه مصرف بغداد بنسبة ( )10.63ومصرف االئتمان بنسبة ( )8.5ومصرف
التجاري العراقي بنسبة ( )7.76بينما جاء مصرف سومر ليسجل اقل نسبة لربحية السهم الواحد من بين المصارف
االخرى اذ بلغت ( )0.8وهذا ما يوضحه الشكل ( )7ايضاً.
-4-5

المتوسط

العائد على الموجودات (Return On Assets)ROA

هو مؤشر يقيس مدى ربحية الشركة نسبة إلى إجمالي أصولها ,ويعطي العائد على األصول ROA
فكرة عن مدى كفاءة اإلدارة في استخدام أصولها لتحقيق األرباح ,ويتم احتساب العائد على األصول بقسمة أرباح
الشركة السنوية على إجمالي أصولها.
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جدول ( )5معدل العائد على الموجودات للمصارف عينة الدراسة
المصارف
اشور
االئتمان
االتحاد
االستثمار
االقتصاد
االهلي
التجاري
العراقي
الخليج
الشرق
االوسط
الشمال
المتحد
المنصور
الموصل
بابل
بغداد
دار السالم
سومر
عبر العراق
كردستان

2010
5.21
1.37
6.94
3.62
3.46
1.06
6.50
2.26
1.49
2.80
6.42
2.13
5.50
2.22
1.42
0.24
0.41
0.98
1.85

2011
4.67
3.54
2.80
3.03
2.54
1.35

2012
6.20
4.86
2.97
0.37
3.89
4.57

2013
4.43
1.91
9.02
5.15
0.53
2.56

2014
2.23
2.15
2.10
5.17
0.46
1.13

2015
2.39
1.88
0.12
3.17
0.88
0.43

2016
3.85
1.24
1.26
1.76
0.31
4.06

2017
3.59
0.47
2.56
0.70
0.50
0.49

2.90
3.29

4.50
7.26

2.65
6.07

2.05
4.43

1.75
1.22

3.39
0.73

2.18
0.84

2.76
4.45
7.63
2.91
0.41
1.78
2.39
1.37
0.15
0.50
3.64

2.96
4.00
4.82
2.86
3.44
1.65
1.93
2.33
0.44
0.53
3.30

2.70
2.62
3.99
3.20
6.90
1.08
1.82
2.30
0.43
2.70
3.38

0.53
1.31
4.56
1.91
0.52
1.56
1.52
1.83
0.47
1.55
5.49

0.80
7.71
3.41
1.84
0.16
1.00
0.35
1.23
0.98
2.20
4.14

2.23
3.34
0.20
1.54
0.86
2.51
1.69
0.41
1.07
2.42
5.24

0.95
4.26
0.17
1.33
1.20
1.46
0.92
2.52
0.10
2.91
6.29

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على القوائم المالية السنوية للمصارف

حققت المصارف الخاصة عينة الدراسة متوسطات متذبذبة للعائد على الموجودات اذ كانت النسبة االعلى
لمصرف كردستان ( )4.17ويليه مصرف اشور بنسبة ( )4.07ومصرف المتحد بنسبة ( )3.90ومصرف الشمال
بنسبة ( )3.81بينما سجل مصرف سومر  %5وهذا ما يوضحه الجدول ( )5الشكل (.)7
-5-5

عالقة االنتاجية الكلية بمؤشرات االداء المالي للمصارف

اثبتت االختبارات االحصائية وجود عالقة طردية بين مؤشرا االداء المالي ومؤشرات االنتاجية في القطاع
المصرفي العراقي الخاص للمدة ( ,)2018-2010ويوضح الجدول ( )7بان هناك عالقة بين المؤشر العام
لالنتاجية ( )techchومعدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم.

16

المتوسط
4.07
2.18
3.47
2.87
1.57
1.96
3.24
3.26
1.80
3.81
3.90
2.21
2.37
1.66
1.50
1.53
0.51
1.72
4.17

جدول ( )6االرتباط بين مؤشرات االنتاجية ومؤشرات االداء المالي في المصارف العراقية الخاصة للمدة ()2017-2010
tfpch

Pech

techch

ROA

EPS

ROI

**.844

-.077

1

.161

**.245

.017

**.236

.000

.381

.065

.004

.849

.006

133

133

133

133

133

133

133

**.271

1

-.077

-.073

-.105

-.034

-.100

.381

.403

.230

.694

.252

133

133

133

133

133

133

133

N

1

**.271

**.844

.095

.144

-.005

.158

Pearson
Correlation

.002

.000

.277

.097

.958

.070

133

133

133

.002

133

ROE
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation

)Sig. (2-tailed
N

133
133
133
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 -6الخاتمة:
 -1-6االستنتاجات
 -1-1-6هناك أثر ايجابي لسياسات التحرير المالي واالقتصادي على االنتاجية الكلية في القطاع المصرفي العراقي
الخاص خالل المدة ( ,)2017-2010اذ اوضحت النتائج ان هناك تطور ايجابي لإلنتاجية الكلية قد حققتها
المصارف خالل هذه المدة وهذا ما يثبت صحة الفرضية االولى للبحث ,اذ تعزى معدالت االنتاجية االيجابية الى
تحسن في المستوى التكنولوجي او زيادة الكفاءة او كالهما للمصارف.
 -2-1-6اثرت االزمة التي تعرض لها االقتصاد العراقي سلبيا ً على االنتاجية الكلية للقطاع المصرفي العراقي
الخاص وهذا ما اوضحته النتائج اذ انخفضت مستويات االنتاجية في عامي  2014و 2016وهذا ما يثبت صحة
الفرضية الثانية للبحث.
 -3-1-6هناك عالقة طردية بين االنتاجية الكلية واالداء المالي للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة (-2010
 )2017وهذا ما اكدته نتائج االرتباط والذي يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 -4-1-6تذبذبت مستويات االنتاجية الكلية للمصارف العراقية الخاصة فقد حقق المصرف االهلي اعلى متوسط
انتاجية خالل المدة ( )2017-2010اذ بلغ ( )3.78ويليه مصرف االقتصاد بمتوسط ( )3اما اقل متوسط حققه
مصرف اشور اذ بلغ ( )1.04خالل نفس الفترة.
 -5-1-6تباينت المتوسطات لمؤشرات االداء المالي للمصارف العراقية الخاصة خالل المدة ( )2017-2010اذ
تميزت بعض المصارف عن االخرى اهمها مصرف (الشمال ,بغداد ,كردستان) اذ حققت اعلى المستويات
لمؤشرات االداء المالي ,فيما سجل مصرف سومر اقل مستوى لجميع مؤشرات االداء.
التوصيات:

 -1-2-6االستفادة من النتائج التي توصل البحث اليها في قياس االنتاجية الكلية المصارف العراقية الخاصة من
اجل االستفادة منها في اتخاذ القرار وتقييم االداء االجمالي للمصرف ومقارنتها مع المصارف االخرى اذ تتميز
هذه الطريقة بانها تعتمد على توليفة من المدخالت والمخرجات مع االخذ بنظر االعتبار البيئة التنافسية.
 -2-2-6ينبغي على البنك المركزي إلزام المصارف الخاصة بتضمين مؤشرات االنتاجية المصرفية في تقاريرها
الى جانب مؤشرات المالية ألنها تعطي صورة حقيقية ودقيقة للوضع االجمالي للمصرف.
 -3-2-6تحسين المستوى التكنولوجي المستخدم من قبل المصارف الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر
بشكل اساسي بمستوى االنتاجية الكلية للمصارف ال سيما استخدام اجهزة الصرف االلي وينبغي متابعة المصارف
حول تطبيق هذا الجانب من قبل البنك المركزي.
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ملحق ( )1مؤشر االنتاجية الكلية للقطاع المصرفي العراقي الخاص خالل المدة ( ) 2017 – 2010
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

السنوات  /المصارف

1.72

1.02

0.74

0.69

0.86

1.73

0.55

اشور

2.65

1.30

0.75

0.47

0.84

2.58

0.63

االستثمار

2.45

0.57

0.46

0.77

0.04

16.06

0.62

االقتصاد

8.62

0.20

0.36

0.81

0.04

15.82

0.58

االهلي

4.87

0.57

0.54

1.31

0.86

1.31

1.40

االئتمان

2.33

0.68

0.91

1.19

1.09

1.46

1.55

التجاري العراقي

4.49

0.58

0.89

0.86

1.52

2.10

0.87

الخليج

1.90

0.73

0.87

0.87

1.37

1.53

0.96

الشرق االوسط

2.96

0.74

1.16

0.58

1.54

1.54

0.66

المتحد

1.52

0.43

1.26

0.81

2.33

0.71

1.32

المنصور

3.52

0.17

1.52

1.32

1.58

0.89

0.97

الموصل

0.45

2.20

2.24

0.30

1.24

1.17

1.92

بابل

0.09

12.87

1.53

0.39

1.21

1.16

1.78

بغداد

2.34

0.73

1.20

0.23

2.04

0.71

2.24

دار السالم

1.17

1.00

1.40

0.18

2.63

0.62

3.06

سومر

0.94

0.65

3.15

0.13

2.94

0.39

1.09

عبر العراق

0.17

2.81

3.59

0.12

3.79

0.62

1.10

كوردستان

0.30

0.91

3.48

0.87

0.90

0.77

1.79

االتحاد

0.89

1.40

4.16

0.21

1.18

1.41

1.08

الشمال
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Conclusion:
There is a separation between the real sector and the monetary sector in the
Iraqi economy, the Ministry of Finance and through the public budget controls
the public investment, which is the major component (directly), as well as
controls the private sector due its dependence on the public budget, both current
and investment expenditures (indirectly).
Thus, the real sector follows the government expenditure and its efficiency.
then, the success of monetary policy in controlling inflation and its inability to
transfer of effect to the real sector and the stimulation of production because
that money supply is an endogenous variable affected by the government
expenditure, but the central bank of Iraq can intervene to sterilize and control
money supply through monetary policy tools this reflects the Central Bank's
ability to achieve inflation targeting without the ability to transfer this influence
to the real sector.
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Figure (8)
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1. from 1990 to 2003, there was a positive output gap due to the high level
of demand resulting from the economic siege and the shortage of
resources, which caused a positive inflationary gap, but the experience
proved that the output gap is normal, due to the emergence of different
industries and the growth of agriculture sector during this period, besides,
the self-sufficiency and provision of goods and services especially after
1995 due to memorandum of Understanding between Iraq and united
nations.
2. From 2003 to 2017, there is a separation between the output gap and the
inflation gap that reflect the separation between the real sector and the
monetary sector due to the increasing role of the government through the
public budget in leading the investment expenditures, which is the
income generator in Iraq, Then, the output is directly for the public sector
and indirectly for the private sector, which dependent on the public sector
(in its investments and wages).
12 | P a g e

III. The effect of potential production & targeted inflation on Iraqi
Monetary Policy.
1. The relationship between output gap and inflation gap
As mentioned, the output gap is the difference between the actual output and
the potential output. The positive gap appeared when there is a surplus demand
in the economy that could lead to inflationary pressures.
↑ GDP gap (because ↑ demand) → ↑ INF gap → ↑ INF
When the output gap is negative, this means that the potential output exceeds
the demand and this reflects a recession.
↓ GDP gap (PGDP more than demand) → ↓ INF gap →↓ INF→↑ recession.
According to Taylor's rule, the monetary policy must adopt flexible interest
rates in order to targeting the inflation through gap analysis,
In other word, the interest rate must be raised when inflation rises above the
target or output above its potential level and vice versa.
Then, the link between the real sector and the monetary sector is essential to the
formulation of monetary policy.
Also, the analysis of output gap gives the advantage to explore the
inflationary pressures, that the positive output gap reflects the pressures on the
resources and inflation, while the negative gap reflects the recession.
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Figure (7) show us the relationship between exchange rate and the inflation
for period 1990-2017. Us we see there is positive relationship between the
variables.
EX → ↑ EX gap →↑ INF (because we Follow fixed EX Rate)
↑ EX → ↓ INF
This relationship is explained by reliance on one - source of revenue
represented by oil and the nature of production structure of the Iraqi economy.
Iraq relies on imports to meet all internal demand for goods and services due to
the disruption of the real sector.
This dependence makes the exchange rate the major influencer on the
prices of imported goods and services, therefore, the purchasing power of the
local currency.
Since Iraq follows the fixed exchange regime at 1190 IQD/USD and banks
have the right to sell at ten points ahead as a commission, therefore, the target
price is 1200 dinars, then, when the market exchange rate approached this level
and the exchange gap disappeared, inflation declined and prices stabilized in the
economy.
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Figure (7)
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Exchange rate in market
INF

- Exchange rate gap:
It’s refers to the difference between official exchange rate and the
exchange rate in the market. In other words, between the exchange rate that
monetary policy targeted and the exchange rate in the market that depends
on the supply and demand powers.
Table (3) Exchange rate (Official & in Market) and INF in Iraq
1990 - 2017
Years
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Exchange rate
ID/USD
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
1896
1453
1469
1467
1255
1193
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190

Exchange rate
In the market
4
10
21
74
458
1674
1170
1471
1620
1972
1930
1929
1957
1930
1453
1472
1475
1267
1203
1182
1186
1184
1233
1232
1214
1265
1275
1258

INF
180.8
83.6
208.2
456.9
378.3
(15.5)
22.6
14.9
12.2
5.4
16.1
19.4
33.5
26.8
37.1
53.1
30.9
12.7
8.3
2.5
5.6
6.1
1.9
2.2
1.39
0.47
0.19

Source: the data 1990-2003 from planning ministry, 2004-2017 from CBI website –
statistical website.
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

26.8
37.1
53.1
30.9
12.7
8.3
2.5
5.6
6.1
1.9
2.2
1.39
0.47
0.19

20.23
17.96
16.14
14.32
12.41
10.48
8.62
6.89
5.28
3.77
2.36
1.02
(0.26)
(1.54)

6.57
19.14
36.96
16.58
0.29
(2.18)
(6.12)
(1.29)
0.82
(1.87)
(0.16)
0.37
0.73
1.73

Figure (5)
Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)
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-200
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Source: the data 1990-2003 from planning ministry, 2004-2017 from CBI website –
statistical website and result from Eveiws10, Hodric-Prescott filter.
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Values between brackets () are negative.

Figure (4)
Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)
250,000,000

200,000,000
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-50,000,000

PGDP

GDP GAB

Source: the data 1990-2003 from planning ministry, 2004-2017 from CBI website –
statistical website and result from Eveiws10 – Hodric Prescott filter.
 Values between brackets () are negative.

- Inflation gap:
The inflation gap refers to the difference between actual inflation and
targeted inflation in the economy. Moreover, we can estimate the gap using
the same way used previously.
Table (2) INF and Targeted INF in Iraq 1990 – 2017
Years
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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INF
180.8
83.6
208.2
456.9
378.3
(15.5)
22.6
14.9
12.2
5.4
16.1
19.4
33.5

PINF
229.3
213.2
196.6
177.8
155.08
129.51
104.49
81.93
62.91
47.84
36.65
28.81
23.61

INF GAB
(48.5)
(129.6)
11.6
279.1
223.22
(145.01)
(81.89)
(67.03)
(50.71)
(42.44)
(20.55)
(9.41)
9.89

- Production gap:
The production gap refers to the deference between actual production
and potential production in the economy. GDP means all the value add
(output) that economy produced at point of time. While the potential GDP
means the maximum level of output that the economy can achieve, if has full
utilities of the inputs.
I. Estimate the potential production using Hodrick-Prescott Filter (3)
This way supposes that the equation of GDP series is:
𝑌𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑐𝑡
……. (1)
𝑌𝑡 = 𝐺𝐷𝑃
𝜇𝑡 = 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑡 = 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎𝑙
Here, we estimate the GDP that used in the measurement by
subtracting the values from the mean as in below:
𝑡
𝑡−1
𝑀𝑖𝑛 ∑
( 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2 + 𝜆 ∑
(( 𝑦𝑡+1 − 𝑦̂𝑡 ) − (𝑦̂𝑡 − 𝑦̂𝑡−1 ))2 … … . (2)
𝑡−1
𝑡−1
Table (1) GDP and Potential GDP in Iraq 1990 - 2017

Years
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5|Page

GDP
78,617,888.10
28,265,405.20
37,477,725.80
48,829,665.00
50,711,820.30
51,786,921.80
57,494,247.40
69,704,838.90
94,001,921.00
110,529,589.00
112,084,152.00
114,128,642.00
104,917,973.00
66,335,800.00
101,845,262.40
103,551,403.40
109,389,941.30
111,455,813.40
120,626,517.10
124,702,075.00
132,687,028.60
142,700,217.00
162,587,533.10
174,990,175.00
175,335,399.60
182,051,372.60
199,476,600.20
201,528,215.60

PGDP
43580204.19
46693828.73
50157830.1
54138300.92
58674532.74
63752730.76
69279473.07
75041679.65
80708418.23
85895388.13
90351223.71
94070901.33
97266726.62
100351582.6
103814864.9
107805811.1
112453962.9
117846317.8
124039233.3
131025161.7
138762428.1
147146126.8
156010598.1
165145723.3
174407152.9
183748981.9
193134587.9
202510372.3

GDP GAB
35,037,683.91
(18,428,423.53)
(12,680,104.30)
(5,308,635.92)
(7,962,712.44)
(11,965,808.96)
(11,785,225.67)
(5,336,840.75)
13,293,502.77
24,634,200.87
21,732,928.29
20,057,740.67
7,651,246.38
(34,015,782.64)
(1,969,602.51)
(4,254,407.69)
(3,064,021.57)
(6,390,504.42)
(3,412,716.22)
(6,323,086.68)
(6,075,399.48)
(4,445,909.79)
6,576,934.96
9,844,451.69
928,246.73
(1,697,609.28)
6,342,012.32
(982,156.71)

II. The MPT in Iraq
In time that the monetary policy makers intervenes in exchange market to
affect the exchange rate positively or negatively by selling or buying foreign
currency in direct or indirect way (monetary derivatives), the mechanism is
deferent in Iraq, due to the real sector disruption in both sides (public, and
private), financial Shallowness, in additional to lack of foreign exchange
inflows (except oil returns) through the direct or indirect investments because
the Security instability, political situations in the country.
The returns generated from oil sector are the only resource for foreign
currency supply (in other words, the foreign currency is monopolized by the
government). (2)
As a result, the monetary policy adopted the exchange rate as nominal
anchor and used the window of selling foreign currency to control it. Figure (3)
Figure (3) channels of MPT in Iraq
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The CBI is leading a policy aims managing the inflation Expectation, then:
the individual consumers, investors and importers can make and adopt their
plans and strategies.
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I. The standard MPT (in the economies that having financial depth)
In the economies that have a financial depth, the effect on Interest and Cash
rates by monetary policy tools transfers to the economy activities and inflation
through many channels, each one effect some indicators, mechanisms and
behaviors in the monetary and financial sector down to achieve the goals and
keep the stability in the general level of prices.
Figure (2) Channels of MPT
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Source: Atkin, Tim and Cava, Gianni, 2017 “The transmission of monetary policy: How Does it
Work?” reserve bank of Australia, page 4.

The figure (2) illustrate that four key channels transfer the monetary policy
effect to the economy, these channels effect GDP and individual behaviors →
prices → inflation, in addition, the change in interest rates and cash rates effect
the inflation expectation → inflation.
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Introduction
The monetary transmission mechanism means how monetary policy
transfer its effects to the economy and which key channels that can influence
more, this give ability to evaluate what the stance of monetary policy is at a
particular point in time. And how to set policy instruments, policymakers must
realize the perfect timing to apply the suitable policies in order to achieve the
expected results.
As well known, the relationship between monetary sector and real sector in
the Iraqi economy is almost separated due to financial shallowness which
reflected on financial domination, beside the absence of controlled mechanism
of inflation& production gaps, in additional to absence of trend measurement
for potential production and targeted inflation, and their effect on monetary
policy in Iraq.
I. The Conceptual framework:
- Monetary policy transmission (MPT)
The MPT refers to the mechanisms that transfer the effect of
monetary policy to the economic activities and the level of inflation, in
another word, how the changes in cash rates or interest rate (by monetary
policy tools) influence the real economy. (1)
Figure (1) the simple MPT
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Abstract
The monetary policy in general is one of the economical policies, aims to
achieve many goals, the most important one is managing the inflation rates
within the desired target.
Subsequently, the modern monetary policy apply its influence, then transfer
the effect to the economy out of liquidity rates framework toward the
correlation structure between monetary tools and real sector (by minimizing
production gap), and monetary sector (by minimizing inflation gap).
After 2003, the monetary policy in Iraq considered the inflation as a main
target, using the exchange rate as a nominal anchor due to its role in transferring
the monetary policy influence to the real sector (because the financial
Shallowness in the economy), by employing the selling foreign currency
window and sterilizing the IQD plunge caused by government expenditure in
order to control the target
Below the paper Structure:
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production gap, inflation gap and exchange rate gap in Iraq
- The rule of exchange rate in achieving the targeted inflation.
- The effect of potential production and targeted inflation on monetary
policy in Iraq.
- Conclusions.

1|Page

www.cbi.iq

