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 مقدمة    

ولغايه الوقت الحاضر مر  2113القطاع المصرفي العراقي منذ عام  ان

بمسيرة تجريبيه ومرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه 

لبناء االقتصاد الوطني يعتمد تطبيقات اسليمه في تحديد اسس وركائز 

لي كالسياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهي

لسنه  94والمؤسسي وكانت البدايه الجديدة هو صدور قانون المصارف )

( ولكن هذه البدايه  2114لسنه  56( وقانون البنك المركزي العراقي ) 2114

مع االسف كانت تحتاج الى النضوج الفكري والدعم الحكومي والتخطيط 

عي  يلراقي ااالستراتيجي والمعرفه المتعمقه بالخلفيات بواقع االقتصاد العر

من الناتج المحلي  %61يشكل يحدود  هو النفط الذي يعتمد على مورد اساسي

من االيرادات السنويه في الموازنات العامه . اضافه  %95االجمالي ونحو 

الى ذلك فان القوانين اعاله وبالذات بعض موادها ذات العالقه باالستثمار 

عرقله امام البناء الجديد والعالقه مع القطاع المصرفي العراقي كانت م

لالقتصاد يضاف على ذلك عدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه 

واعتماد الموازنات السنويه على االيرادات المتوقعه النتاج وتسويق النفط 

والطموحات الكبيرة للتنميه االقتصاديه بدون ان تكون هناك نظرة ثاقبه لوجود 

تنسجم مع االمكانيات والقدرات والطاقات الماديه ستراتيجيه اقتصاديه واعدة 

والبنيويه والبشريه المتاحه وبشكل خاص التقييد المتشدد للقطاع المصرفي 

 48والذي يشكل  العراقي وعدم اعادة هيكلته واعطائه المرونات الالزمة

 6عا لمصارف اجنبيه وعربيه بالمقارنه مع وواسالميا و فر مصرفا تجاريا 

من الودائع االهليه والحكوميه  %86يه تستحوذ عل مصارف حكوم

مقارنه مع مجموع راس مال  %31ه يوبرأسمال اليتجاوز اهميته النسب

مما ادى ذلك الى عدم قيام هذا القطاع بدوره بالمساهمه  المصارف االهليه

بالشكل المؤثر والناجز الذي جعلنا نستبشر خيرا في التنميه االقتصاديه ,

كومي للحكومة الجديدة وبشكل خاص ماورد في المحور ثالثا بالبرنامج الح

والخاص بتشجيع التحول للقطاع الخاص والفقرة )د( منه والتي تحدد 

المسارات واالليات العامة والتفصيلية لتنمية االعمال المصرفية والتجارية 

والتي هي قطعا بحاجة الى بذل جهود كبيرة واستثنائية من الجهات الحكومية 

العالقة مع القطاع المصرفي الحكومي والخاص لتشخيص الوضع  ذات

االقتصادي الراهن وتجاوز التحديات والعقبات امام اصالح وتطوير القطاع 



6 
 

لذلك وانطالقا من حرصنا الوطني على ان نساهم بما  المصرفي العراقي

نستطيع بما نقدمه  من الرؤى واالفكار والمقترحات من اجل اصالح وتطوير 

سم وان نر تواجههاع المصرفي العراقي وان نشخص بدقه التحديات التي القط

الدور التنموي مرورا  مالمح استراتيجيه لالنتقال به من دور الصيرفه الى

االثنا بمعالجه جميع االخطاء والهفوات في البناء االقتصادي خالل فترة 

عه الماضيه مع تحديد مسارات النجاح وتحقيق االهداف لالربعشرسنة 

سنوات المقبله وفقا لما خططه البرنامج الحكومي االمر الذي جعلنا نهتم بهذا 

ل ( بتقديم الدراسات واوراق العم 2114 – 2111الجانب خالل السنوات )

والعراقيه  والمقاالت والتصريحات في  والمشاركه في المؤتمرات العربية

تجميع كل هذه النشاطات وسائل االعالم المكتوبه والمرئيه , وقد قررنا ان يتم 

 اقتراحوبالوقائع والصورفي هذا الكتاب الذي بين ايديكم والذي يتضمن 

لمادة ل البناء مقدمات ومالمح االنتقال الى اقتصاد السوق وفقاالسس واالليات 

من الدستور ومفردات البرنامج الحكومي في االصالح االقتصادي  25

يكون مرجعا توثيقيا للباحثين اصدرنا هذا الكتاب املين ان  والمصرفي

والخبراء من اجل خدمة اقتصادنا الوطني النه بدون قطاع مصرفي سليم 

لكي نعبر عن حبنا لوطننا العزيز العراق اليمكن بناء اقتصاد وطني سليم و

 الشامخ األبي .

                                                       

 وهللا من وراء القصد                                                            

 

 

 2115بغداد                                  
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 القسم االول

 اصالح القطاع المصرفي العراقي 

 الفصل االول 

 استراتيجيه اصالح وتطوير القطاع المصرفي العراقي  

 الحكومه الجديدة وفق المنهج االقتصادي لبرنامج 

 مقدمه

ان القطاع المصرفي العراقي اليوم يعتبر دعامة اساسية لبناء اقتصاد وطني حر يقوي 

من دعائم الدولة العراقية ويدفع بها نحو عملية النمو واالستتتتتتتقرار االقتصتتتتتتادي اذ ان  

بناء هذا القطاع  على استتتتتتتس قوية ومتينة وقائمة على التخطيط العلمي  واستتتتتتتتخدام 

نيات الحديثه وزاخرة بالكفاءة والخبرة والثقة بالقدرات الوطنية الخالقة خاصتتتتة اذا التق

استتتتتتتطاع هذا القطاع ان يستتتتتتاهم في التنمية واالستتتتتتتثمار على صتتتتتتعيد البناء والنمو 

 االقتصادي.

وبما ان القطاع المصتترفي العراقي يشتتكل الحلقة التمويلية االولى والرئيستتية لالنشتتطة 

لمرحلة المقبلة  وبشتتتتكل خاص خالل فترة االربعه ستتتتنوات القادمه االستتتتتثمارية وان ا

)العمر الدستوري للحكومة العراقية الجديدة ( يتطلب اليوم اكثر من اي وقت مضى فتح 

المجال امام المصتتارف للعمل بكل يستتر ومرونه وفعالية للمستتاهمة في دعم االستتتثمار 

 ية.النه العصب الرئيسي لعجلة النمو والتطور والتنم

وبما ان جميع الدراستتتات والتقارير الصتتتادرة عن البنك الدولي وصتتتندوق النقد الدولي  

ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي تؤكد ضتتتتتتعف مستتتتتتاهمة القطاع المصتتتتتترفي 

العراقي في التنمية واالستثمار السباب ذاتيه تتعلق بادارة وهيكليه العمل المصرفي في 

لق بواقع االقتصتتتتاد العراقي الريعي وستتتتياقاته والياته العراق واستتتتباب موضتتتتوعيه تتع

 الهجينه والمشتته بين اقتصاد السوق وبين االقتصاد المركزي 

 

  ( 4102خالصه للدراسه المقدمه للمؤتمر المصرفي العراقي الثاني ) تشرين الثاني 
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النتقال ا حيث  ان مشاكل االقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه وهناك تشابك وخلط بين اليات 

( من الدستتتور العراقي وبين ضتتوابط 42الى اقتصتتاد الستتوق وفق مااشتتارت اليه الماده ) 

ومحتتددات وقوانين االدارة المركزيتته لالقتصتتتتتتتتاد اضتتتتتتتتافتته الى عتتدم االستتتتتتتتقرار االمني 

واالقتصتتتتتادي ستتتتتاهمت جميعها في جعل حصتتتتتول عقبات وموانع كثيرة في تطبيق المنهج 

 سابقه .االقتصادي خالل المرحله ال

و لكي يتم بناء استتتتراتيجيه واعده الصتتتالح وتطوير القطاع المصتتترفي العراقي للستتتنوات 

االربعة المقبلة وبشتتكل يتنا م مع برنامج الحكومه الجديدة في االصتتالح االقتصتتادي وبناء 

مقدمات االنتقال الى اقتصتتتتاد الستتتتوق وفق المنهج االقتصتتتتادي للبرنامج الحكومي  والذي 

 رة )د( من ثالثا والخاصة )بتنمية االعمال المصرفية ( على مايلي : ينص في الفق

)تعد المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة الي نشاط اقتصادي  

وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاستتتتتتتا النظمته االقتصتتتتتتتادية والتجارية 

مرين وجلب رؤوس االموال والتي والمالية كما تعد احدى بوابات تشتتتتتتتجيع المستتتتتتتتث

يمكن ان تحقق من خالل تنظيم ومعالجة الشؤون االقتصادية والتجارية بالتنسيق مع 

مختلف القطاعات ذات العالقة وتفعيل دور البنوك الحكومية والمصتتارف التخصتتصتتية 

ومصارف القطاع الخاص )االهلية ( لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني 

مشتتتاكل الضتتترائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصتتتحاب المشتتتاريع  ومعالجة

المتوقفة عن االنتاج مع التأكيد على تطوير العالقات االقتصتتتتادية والخارجية مع دول 

العالم لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العالقات مع المنظمات االقليمية والدولية 

ه واقع القطاع المصتتتتتترفي العراقي في ضتتتتتتوء المعنية(., وهذا يتطلب ان يتم دراستتتتتت

تطبيقات السياسه النقديه التي يعتمدها البنك المركزي العراقي خالل السنوات السابقه 

 4112ونظرته لالشتتراف والرقابه على المصتتارف استتتنادا الى تجربته المطبقه منذ 

 ولغايه الوقت الحاضر.

يه كتذلتك البتد من تحتديتد التحتديتات التي يواجههتا القطتا ع المصتتتتتتترفي والمعتالجتات التطبيق
 المطلوبه لعمليه االصالح والتطوير .

 

 

 وهذا ماسيتم بحثه في هذه الدراسه التي ستتضمن المباحث التالية :
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 الواقع والتطورات في القطاع المصرفي العراقي. –المبحث االول 

 التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي . –المبحث الثاني 

 اجراءات البنك المركزي العراقي الصالح القطاع المصرفي العراقي.  -الثالث  المبحث

 استراتيجية مقترحة لالصالح المصرفي في العراق  -المبحث الرابع 

 الواقع والتطورات في القطاع المصرفي العراقي  -المبحث االول :

 2113مؤشرات نشاط المصارف الحكومية لعام  -اوال

ى البنك المركزي العراقي ولدى المنظمات المالية والدولية انه قد الحقيقة المشخصة لد

حصل  تطورفي القطاع المصرفي العراقي في ضوء المؤشرات المالية للعمليات المصرفية 

(حيث تشير الجداول المرفقة إلى حصول تطور خالل السنوات  2113 – 2113للسنوات  )

نمو المتحققه للمصارف الحكوميه ( بشكل واضح وحيث بلغت نسب ال 2113 – 2112) 

( وراس المال %998( والودائع )%195( وفي االئتمان النقدي )%1997في الموجودات )

 ( .%1395واالحتياطيات )

 2113مؤشرات نشاط المصارف الخاصة لعام  –ثانيا 

( ولالئتمان %25اما في المصارف الخاصه العراقيه فقد بلغت نسب النمو للموجودات )

( وراس المال واالحتياطيات %68( ولالستثمارت )%16( وللودائع )%34)النقدي 

(28%. ) 

وفيما يخص نسب النمو المتحققه للمصارف العربيه واالجنبيه العامله في العراق والذي 

( %291( للموجودات و)%2596( فرعا لهذه المصارف فقد بلغت )13يبلغ عددها )

( لراس المال واالحتياطيات . ومن خالل التحليل %1( للودائع و)%5791لالئتمان النقدي و)

 (.3و2و1للمؤشرات الماليه ونسب النمو والمدرجه في الجداول )

انه حصل فعال تطورواضح في انشطه القطاع المصرفي العراقي بالر م من مواجهته 

وبما 31/6/2114لغايه  2114تحديات وعقبات عديده . حيث استمر هذا التطور ضمن عام

( تشير نتائج االعمال الكبر عشرة مصارف خاصه في العراق بان 5و4اول )في الجد

النشاطات الرئيسيه والخاصه بالعمليات المصرفيه الداخليه والخارجيه قد حققت تطورات 

نوعيه في راس المال وفي االئتمان النقدي وفي بناء قاعده ودائع واسعه واالهم من ذلك 

لمصارف الخاصه وبشكل خاص المصارف موضوع كله هو نمو المركز المالي لجميع ا

البحث , كذلك ارتفاع نسبه النمولنسبه الربحيه المتحققه فيها مما اثر بشكل جلي على العائد 

نه دة بالمقارعلى الموجودات وهو احد المؤشرات القياسيه لكفاءة االداء اذ ارتفع بنسبه جي

 .مع السنوات السابقه
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 %0.1 926.186 926.866 الربح المتحقق 6

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

19.70%

0.50%

9.80%
-31.30%

13.50%

0.10%

نسبة النمو للمصارف الحكومية 

الموجودات االئتمان النقدي الودائع

االستثمارات راس المال واالحتياطيات  الربح المتحقق
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 (2جدول  )         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سم ق –العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان يه المدير -البنك المركزي العراقي  -المصدر

 التدقيق المكتبي

 

 

 النمو% 2012 2013 التفاصيل ت

 %25.6 1.340.536 1.684.187 الموجودات  1

 %290 87.51 341.289 االئتمان النقدي 2

 %57.1 567.979 892.457 الودائع 3

 %11.9 19.962 22.347 االستثمارات 4

 %1 181.894 183.894 راس المال واالحتياطيات  5

 %0.6- 27.866 26.169 الربح المتحقق 6

25.6%

2.9%

57.1%

11.9%

1%
-0.6%

نسبة النمو للمصارف العربية واالجنبية 
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 ( 2جدول ) 

 

 

 

 النمو% 2012 2013  التفاصيل ت

 %25 14,855,826 18,636,469  الموجودات   1

 %34 4,056,065 5,418,801  االئتمان النقدي 2

 %16 7,715,211 8,941,692  الودائع 3

 %68 904,565 1,516,517  االستثمارات 4

 %28 4,600,000 5,899,293  راس المال واالحتياطيات  5

 

 

 

 –العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان يه المدير – –البنك المركزي العراقي  -المصدر

 قسم التدقيق المكتبي

راس المال االستثماراتالودائعاالئتمان النقديالموجودات  
واالحتياطيات 

25%

34%

16%

68%

28%

نسبة النمو للمصارف االهلية 
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 اع المصرفي العراقيالتحديات التي تواجه القط -المبحث الثاني :

ان الجهاز المصتتتتتتترفي العراقي الحكومي والخاص مازالت رؤوس اموال مصتتتتتتتتارفه 

محدودة ونظمها المصتتتتتتترفيه واالداريه التواكب الصتتتتتتتيرفه الحديثه ونظم المعلومات 

وتحليلها يضتتاف الى ذلك مازالت االيداعات في هذه المصتتارف قليله جدذ فلذلك ستتتكون 

التنميه واالعمار محدودة جدا خاصتتتته في تمويل المشتتتتاريع  مستتتتاهمتها لتلبيه متطلبات

الكبيرة وستتتيكون دورها محدود لضتتتعف امكاناتها في تمويل المشتتتاريع وهي تميل الى 

تمويل المشتتتاريع الصتتتغيرة و المتوستتتطة وهجال زمنيه قصتتتيرة وبالتاكيد ستتتيكون دور 

ا وستتتتتتبقى الدوله لها المصتتتتتارف الحكوميه اكبر بكثير في هذا المجال الرتفاع ايداعاته

الدور االكبر واالعظم في تمويل االستتتتتثمارات االستتتتتراتيجيه كما ان البيئه التشتتتتريعيه 

التي تنظم وتحكم عملها حاليا ومتطلبات اخذ احتياطيات عاليه من المصتتتارف الخاصتتته 

وكذلك المحددات االداريه في ادارة النقد واالستتتتتتتتثمار في المصتتتتتتتارف ستتتتتتتتجعل هذه 

 حدودة جدا لتقلص الموارد للتمويل .االمكانيه م

ان ارتفاع عوائد االستتتتثمار التي قدمها ستتتابقا ومايقدمه حاليا  البنك المركزي العراقي 

الى المصتتتتارف الخاصتتتته ستتتتيكون االستتتتتثمار االعلى واالقل في المخاطر مما ستتتتيقلل 

 ورويخفض استثمارها في مشاريع مخاطرها الكليه كبيرة حيث مازالت المصارف لها د

كبير في دعم المقتاولين وشتتتتتتتركتات المقتاوالت في تنظيم خطتابتات الضتتتتتتتمتان لتدخول 

المناقصتتتات والتنفيذ وخطابات الضتتتمان لتجهيز الستتتلع والموارد وكذلك تغطيه الستتتلف 

التشغيليه واعمال تكميليه اخرى تساعد دوران رساميلها وهناك ادوات مصرفيه اخرى 

بالتنميه والنمو وهذا واضتتح في كثير من  ستتتستتهم بالتاكيد في مشتتاركه هذه المصتتارف

المشتتاريع وخاصتته الصتتغيرة والمتوستتطه وبعض مشتتاريع التنميه ومشتتاريع الخدمات 

  ير االستراتيجيه .

وحيث ان معظم مصتتارفنا تجاريه وقد وستتعت نشتتاطاتها ليشتتمل االستتتثمار واالستتتهالك 

ددات اداريته وبعض االدوات المصتتتتتتترفيته االخرى الكالستتتتتتتيكيته المعروفته وهنتاك محت

( لسنه 42وقانونيه عديدة تحدد االستثمار ضمن ضوابط حددها قانون المصارف رقم )

( لذلك فان الجهاز 4112( لستتتتتتنه )25( وقانون البنك المركزي العراقي رقم )4112)

المصتتتتترفي يواجه تحديات حقيقيه تقف بالضتتتتتد من تطوره واصتتتتتالحه بالشتتتتتكل الناجز 

 -ويمكن تحديدها بما ياتي :
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بب الظروف االمنية الخاصة التي يعيشها العراق بسبب الحرب على االرهاب بس -0

يعاني القطاع المصرفي الحكومي والخاص مشكلة عدم تمكن قسم كبير من المقترضين 

من تسديد مابذمتهم من ديون بتواريخ استحقاقها اضافة الى زيادة نسب الخطورة في 

المصارف وانعكس ذلك على حدود السيولة منح االئتمان النقدي للزبائن مما اربك عمل 

مما اوصلها في بعض المصارف الى حدودها الدنيا مما سيعرض بعضها الى االفالس 

اضافة الى ان ذلك سيؤدي الى التاثير على الوضع االقتصادي والنشاط التمويلي 

 واالستثماري خالل المرحلة الراهنة 

عمل المصرفي وهي بشكل خاص المادة قصور البيئه القانونيه الحاليه التي تنظم ال -4

( بالر م من تعديلها وقانون البنك 4112لسنه  42( من قانون المصارف )42)

( والتي تحدد االنشطه المحظورة على 4112لسنه  25المركزي العراقي ) رقم 

المصارف وتضع قيود االستثمار عليها مما يجعل مساهمتها في التنميه محددة جدا 

يم خدمات تعنى بالصيرفه واالعمال الروتينيه اليوميه والتي التتجاوز ومقتصرة على تقد

( خدمه في احسن االحوال حيث عقد البنك المركزي العراقي ورشة عمل لتعديل 02)

( وصدرت توصيات مهمة لتعديلها ولكن لم يتم 42/04/4102القوانين اعاله بتاريخ )

 تنفيذها وتفعليها الى حد االن .

  

ه االقتصاديه والرؤى والسياسات التي توحد وتنسق مابين السياسه ارتباك الرؤي -2
 الماليه والنقديه.

 
ضعف الدعم الحكومي للجهاز المصرفي في كافة مجاالت النشاط الخاص بعمل  -2

المصارف وبشكل خاص ما يتعلق بالتشدد في تطبيق بعض التعليمات الصادرة من البنك 
ومية )الرافدين والرشيد ( والتي سبق ان المركزي ووزارة المالية والمصارف الحك

 أتخذت عدة قرارات للجنة الشؤون االقتصادية بتذليلها وتجاوزها ولكن دون جدوى.
 
الثقافه العامه السائده في المجتمع والتي التزال تنظر الى المصارف الخاصة بتحفظ  -2

 وتتفادى التعامل بالصكوك او البطاقات االئتمانيه.
 

( اضعاف راس 2ي العراقي بمنح االئتمانات النقديه بمقدار )قرار البنك المركز -5
المال دون النظر الى حجم الودائع لدى المصارف الخاصه مما يجعلها تتوجه الى رفع 

 نسب الفائده المفروضه على االئتمان النقدي مما يعرقل منحه.
 

دخول عدد من المؤسسات او الجهات االخرى ميدان تقديم القروض الميسرة  -7
لخدمات المصرفيه فضال عن وجود قطاع موازي  ير مسجل يمثله الصرافون الذين وا
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يقومون بعمليات كبيرة ) حواالت داخليه او خارجيه , صيرفه , تحويل نقد ( تتم خارج 
االطار الرسمي وتنجم عنها عموالت ضخمه في ظل رقابه ضعيفه او محدودة مما خلق 

 لخاص.بيئه صعبه للجهاز المصرفي الحكومي وا
 

القوانين الضريبيه المعقدة والتي التتناسب مع سياسات الدعم واالصالح االقتصادي  -2
 التي يجب ان تقدمها الحكومه للقطاع المصرفي.

 

التطور المحدود للنظم الماليه في العراق والسياسات المركزيه المتشددة في تحديد  -4
الى تقييد قدرة المصارف  اسعار الفوائد الذي انعكس على عدم سداد القروض وبالتالي

على تمويل قروض جديدة االمر الذي ادى الى ابطاء النمو وظهور دعوات جديه العادة 
 هيكله واصالح القطاع المصرفي.

 اجراءات البنك المركزي العراقي الصالح القطاع المصرفي العراقي  -المبحث الثالث :

نظر بالتشريعات المصرفية في العراق ان البنك المركزي العراقي يعمل على اعادة ال -اوال

من اجل النهوض بالواقع المصرفي حيث عقد البنك المركزي العراقي ورشة عمل لتعديل 

 4112( لسنة 42وقانون المصارف رقم ) 4112( لسنة 25قانون البنك المركزي رقم )

 .42/00/4102بتاريخ  4112( لسنة 42وقانون مكافحة  سيل االموال رقم )

البنك المركزي مسودة مشروع قانون لضمان الودائع والذي سيتم رفعه الى كما اعد 

مجلس الوزراء وتجدر االشارة الى ان اعادة النظر في تعديل القوانين ذات العالقة 

بالسياسة النقدية كقانون الشركات, قانون االوراق المالية وقانون االستثمار يتطلب 

الموائمة والخروج بنتائج جيدة تنصب في  التنسيق بين الجهات المختصة بذلك لغرض

االرتقاء باالقتصاد العراقي كما اعد البنك المركزي مسودة مشروع قانون الصيرفة 

 االسالمية.

اصدار التعليمات واللوائح التنفيذية واالرشادية الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية  -ثانيا

ما يخص التحويل الخارجي ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص 

 ومزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي.



18 
 

تعزيز االحتياطي النقدي االجنبي للعراق واحتياطه من الذهب والمحافظة على سعر  -ثالثا

صرف الدينار العراقي ورفع تصنيفه االئتماني كما يساهم مساهمة كبيرة في جذب 

 لعراق.االستثمارات االجنبية الى ا

ان اهم المشاريع المنجزة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة الى تطوير  -رابعا

 القطاع المصرفي وتحسين الرقابة المصرفية:

 تفعيل مركز الدراسات المصرفية. -0

 تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتأهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية. -4

بالعلوم المصرفية والنقدية والمالية تطوير خبرات وكفاءات الموظفين وتزويدهم  -2

 الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطالعهم على القواعد المصرفية والدولية.

 تقديم االستشارات المصرفية والمالية والنقدية. -2

اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في  -2

 نشر الوعي المصرفي والمالي والنقدي.

السهام في نشاط المنظمات المهنية والجمعيات ذات العالقة بالعمل المصرفي داخل ا -5

 العراق.

وتابع تنفيذها مع  2و4طبق البنك المركزي العراقي مقررات لجنة بازل  -خامسا

المصارف حيث قامت المصارف باستحداث وحدات الدارة المخاطر فيها وتطبيق ما يمكن 

لبات راس المال وعملية المراجعة االشرافية وانضباط تطبيقه من الحد االدنى من متط

السوق كما اصدر تعليماته الى المصارف برفع الحد االدنى لرؤوس اموالها الى 

( مصارف تم امهالها 2(مليار دينار وقد تم تنفيذ ذلك من قبل جميع المصارف عدا)421)

 لفترة محدودة تقديرا للظرف الذي تمر به. 

 تبادل المعلومات االئتمانية وفقا لما يلي:تنفيذ نظام  -سادسا

هناك لجنة توجيهية مشكلة من )مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي  -0

العراقي وبالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية( تعمل على تاسيس مكتب 

لبنك لي من قبل هذا ااالستعالم االئتماني كما سيتم شراء برنامج االستعالم االئتماني الحا
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في الفترة القادمة اذ يمكن لنظام مكتب االستعالم االئتماني الحالي تزويد العمل 

بالمعلومات لتطوير المفهوم الجديد باكمله للبنك المركزي العراقي الدارة السجل االئتماني 

وسجل الضمانات ومكتب االستعالم االئتماني والتي توفر رقابة كاملة على عملية 

 قراض من قبل المصارف.اال

تم تشكيل فريق عمل من خبراء البنك المركزي العراقي ومن مصرف لبنان لغرض  -4

االطالع على تجربتهم في موضوع مكتب االستعالم االئتماني واالطالع على التعليمات 

 المنظمة لعملية االستعالم االئتماني المطبقة في الجهاز المصرفي اللبناني.

 ر انظمة الدفع بالتجزئة والمفتاح الوطنيمشروع تطوي -سابعا

ضمن مجال تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمفتاح الوطني والدفع عن طريق الموبايل 

( لهذا المشروع الحيوي حيث تم تشكيل لجان RFPولغرض تهيئة البيئة المتكاملة )

تر ب  تيلتحليل العروض وانجاز طلبات تقديم العروض للشركات العالمية المتخصصة ال

في المشاركة في المشروع علما انه تم وضع االطر القانونية الخاصة بالمشروع من 

خالل اعداد التعليمات القانونية الخاصة بنظم المدفوعات وتنظيم عمل مزودي خدمات 

وحسب جداول   4102الدفع االلكتروني وتمت المباشرة بتنفيذ المشروع خالل عام 

 .4102لق النظام للجمهور في عام زمنية وضعت لهذا الغرض لينط

 ادارة المخاطر في البنك المركزي العراقي باستخدام اختبارات الضغط -ثامنا

لتعزيز االستقرار النقدي وتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي من خالل ادارة سليمة 

لالحتياطات وللمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها جميع عمليات البنك بشكل خاص 

استحداث ادارة متخصصة  4100القطاع المالي والمصرفي بشكل عام تم في نهاية عام و

للمخاطر للمساعدة في تحقيق اهداف البنك وقد تم خالل نفس السنة اعداد برنامج عمل 

بدء التنفيذ الفعلي  4104كامل لهذا القسم وفقا الفضل المعايير الدولية. وفي نهاية عام 

على احدى مديريات البنك المركزي العراقي وهي المديرية العامة لبرنامج ادارة المخاطر 

لالستثمارات واالنتهاء منها في نفس السنة وخالل فترة التنفيذ قام قسم ادارة المخاطر 

بتطوير اليات جديدة لم تعتمد من قبل قسم ادارة المخاطر عن طريق اعداد مجموعة من 
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االستثمارية ومراقبة االنحراف عن الحدود  العمليات الحاسوبية لمراقبة اداء المحافظ

والمعايير واجراء االختبارات الالزمة للتوقع والتنبؤ بالمخاطر المحتملة باستحداث 

برنامج خاص على االكسل الختبارات الجهد يسهل التوقع بمخاطر )اسعار الصرف 

البنك ومخاطر االئتمان( واستحداث طرق لقياس مخاطر اسعار الفائدة على موجودات 

 المركزي .

 استراتيجيه مقترحه لالصالح المصرفي في العراق -المبحث الرابع:

من خالل تحليل ماورد بالدراستتة من مؤشتترات واقع وتطور القطاع المصتترفي العراقي         

و التحتديتات التي تواجهته واالطالع على االجراءات التنفيتذيتة للبنتك المركزي العراقي 

صتتتتتلنا الى استتتتتتراتيجية مقترحة الصتتتتتالح وتطوير القطاع  الصتتتتتالحه وتطويرهه . تو

المصتتتتترفي العراقي للمرحلة المقبلة متزامنة مع الخطة الخمستتتتتيه للتنميه االقتصتتتتتاديه 

 -( وكما يلي :4107 – 4102للمرحله المقبله )

 -اعادة النظر بالبناء المؤسسي والهيكلي لالقتصاد العراقي  وفق مايأتي : -اوه:

الصالح االقتصادي بعد اشراك القطاع الخاص في االدارة واالشراف تفعيل قانون ا .0

 والرقابه ورسم السياسات واالستراتيجيات  العامه والتفصيليه.

تفعيل تاسيس المجلس االعلى للشؤون االقتصاديه بمشاركه واسعه من خبراء القطاع  .4

 برة.الخاص والتكنوقراط واساتذه الجامعات والمكاتب االستشاريه وبيوت الخ

اعادة هيكله المصارف الحكوميه واصالح المصارف الخاصه وفق النظرة  التي توصلت  .2

 اليها فرق وخبراء البنك الدولي والخبراء المصرفيين العراقيين.

قيام البنك المركزي العراقي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي  للمصارف  -ثانيا:
وتحديد  4102والعام المقبل 4102ع والمتوقع للفصل الراب 21/4/4102كما في 

الحاجة الفعلية للسيولة الدامة التداول النقدي في السوق العراقية في كافة المجاالت 
ووضع خطة استباقية تحول دون افالس بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي 

 في ظل الظروف الراهنة .

ثا: يذ البرنامج الحكومي في  -ثال يل تنف عا المباشتتتتتتترة بتفع ما يخص الفقرة )د( من راب

 والخاصة )بتنمية االعمال المصرفية ( والتي تؤكد على مايلي : 

 تنفيذ سياسة استثمار اموال الضمان االجتماعي . -0
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تفعيل دور البنوك الحكومية والمصتتتتتتارف المتخصتتتتتتصتتتتتتة والمصتتتتتتارف االهلية لتوفير  -4

ل الضرائب والفوائد القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاك

 المتراكمة التي ترتبت على  اصحاب المشاريع المتوقفة عن االنتاج .

 وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة االمد . -2

 التنسيق بين السياسية المالية والسياسية النقدية كونهما اساس السياسة االقتصادية . -2

 من اجل النهوض بالواقع  اعاده النظر بتعديل  التشريعات المصرفيه في العراق -رابعا:

وقانون  4112( لستتتتتتتنه 25المصتتتتتتترفي وبشتتتتتتتكل خاص قانون البنك المركزي رقم)

( لستتتتنه 42وقانون مكافحه  ستتتتيل االموال رقم) 4112( لستتتتنه 42المصتتتتارف رقم )

 وتشريع قانون المصارف االسالمية . 4112

إلخفاقات إن هيكلية التمويل المصرفي الخاص الراهن تعتريه كثير من ا -خامسا :

والمعوقات، وبغية زيادة االئتمان والتمويل االجمالي من المصارف الخاصة وتفعيل 

مساهمتها في أوجه اإلستثمار المختلفة واإلعمار، ودفع مسيرة التنمية، وتحريك الدورة 

االقتصادية في العراق، نرى كخطوة أساسية جادة هو البدء في تعظيم تمويل المشاريع 

 والمتوسطة، كهدف اجتماعي واقتصادي ذو أولوية خاصة ومستعجلة.الخاصة الصغيرة 

تطوير وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه وفق المنهجيه التاليه  -سادسا:

:- 

ناء استتتتتتيةاتيتيو  ليلوشة ال اتتتتتتتارش  ال تتتتتت ية   -1 لدور الحكومي في ب يل ا ان  تفع

ليي ت يلك االمكانيات ال اليو وال يوستتلو  و ا ع انا تتة النتاث اي  ان الحكومو  ي ا

في اقي تتتتاع رشعي شفتتتتعق في  الالاا الداج الب عر و  يية  وال ش ك  الن و  ب  ا 

الالاا بدون و وع خلو ليلوشة   ا الالاا وبناء آليات واضتتتتحو ومعلنو شاتتتتية  في ا 

الالاا الداج باتتتكل فاال بحي  ش ك  ان شيحون م  تاب   تتت ية للالاا الحكومي الب 

رئيستتتتي وم  لع الب قائد في ا ليات االستتتتيب ار واليناءل وشيع اللك م  خ ن ما شتتتتةشك 

 -شلي:

داج الب  -أ لاا ال نافع للا ف  لل اتتتتتتتارش  وم لاا الحكومي م  من شل الا يدء بيحو ال

 مةاقب للفوابط وميسة ل  ةاءات والاواني  .

ادم تأستتتتتتيع شتتتتتتة ات اامو  دشد  في اان و وع مبل تلك الكيانات لد  الالاا  -ب

لداج واليو   نحو عا  ا وتلوشة اا ال ا وبناء استتتتتتع مةاقيو فاالو ليحستتتتتتي  ا

 فااليي ا.

استكمال انجاز مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى -2

للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية 

 .%18سبة البطالة العالية التي تجاوزت االقتصادية واالجتماعية والتقليل من ن
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تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لبناء وصيا ة االستراتيجيات والسياسات والنظم  -3

والتمويل واالقراض لتعزيز ربحية الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة الحجم 

ءات جراوتقوم هذه الهيئة المستقلة بتقديم المشورة والدراسات الى دوائر الدولة حول اال

التشريعية والتنظيمية والتمويلية لدعم هذا القطاع على ان تشكل من ممثلين من 

 الوزارات المعنية والقطاع الخاص.

اقرار  مشروع قانون ضمان الودائع اضافه الى اعادة النظر في تعديل القوانين  -سابعا:

ليه وقانون ذات العالقه بالستتتتتتتياستتتتتتته النقديه كقانون الشتتتتتتتركات ,قانون االوراق الما

 االستثمار. 

تفعيل واعادة النظر بالتعليمات  واللوائح التنفيذيه واالرشاديه الخاصه بتطبيقات  -ثامنا:

الستتتتتياستتتتته النقديه ووضتتتتتع نظام رقابي دقيق لمتابعه التنفيذ وبشتتتتتكل خاص مايخص 

 التحويل الخارجي ومزادات العمله التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي .

عا: ( ومتابعه تنفيذها مع المصتتتتتتتارف 4,2تفعيل تطبيق مقررات لجنه بازل ) -تاستتتتتتت

والتركيز على ادارة المخاطر فيها وتطبيق مايمكن تطبيقه من الحد االدنى من متطلبات 

 راس المال وعمليه المراجعه االشرافيه وانضباط السوق.

اط بأعتماد اعادة تصتتنيف المصتتارف الخاصتته وفق معايير كفاءة االداء والنشتت -عاشتترا:

 المعايير الدوليه المعتمدة .

تغعيل تنفيذ نظام تبادل المعلومات االئتمانيه والتركيز على المباشتتتتتتترة  -احدى عشتتتتتتتر:

 بتاسيس مكتب االستعالم االئتماني والمباشرة به فعآل.

انجاز مشتتروع تطوير انظمه الدفع بالتجزئه والمفتاح الوطني بشتتكل كامل  -اثنى عشتتر:

 ني يحدد لذلك .وفق برنامج زم

تأمين المتطلبات القانونية والفنية الجراء توأمة معالجة الفجوة التقنية و -ثالثة عشتتر :

واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف 

العالمية من جهة اخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصتتتتتتترفي وتحديثه وتنظيم 

 .الي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية االلكترونية الحديثةعمليات التداول الم
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تشجيع المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب المصرفية في  -اربعة عشر  :

مختلف محافظات القطر لزيادة معدالت الكثافة المصرفية وفق الشروط المحددة من قبل 

 .راسات الجدوى االقتصاديه البنك المركزي العراقي والحاجه الفعليه وفق د

تشجيع المصارف الخاصة بتقديم القروض المجمعة بصورة مشتركة  -خمسة عشر  :

والتي تفوق القدرة الكبيرة لال راض التنموية االقراضتتتتتية ألي منها , مما يستتتتتاهم في 

تلبية طلبات هذا النوع من القروض خصتتتتوصتتتتا وان البنك المركزي العراقي قد ستتتتمح 

 .بذلك

إعدادنظام جديد يكفل الرقابة على الشركات والمؤسسات المالية) ير -: ستة عشر

المصرفية(التي تتعامل بالتحويالت لخارجية لحماية مصالح المواطنين ومكافحة عمليات 

  سيل االموال باستخدام انظمة الرقابة االلكترونية.

المصارف تفعيل العمل المشترك للبنك المركزي العراقي مع  رابطة  -سبعة عشر :

الخاصة في العراق باعتبارها الممثل للقطاع المصرفي الخاص بشرط ان تتولى الرابطة 

القيام بدورها الحقيقي والفعال وتطوير اليات عملها الحالي وبشكل خاص في الجانب 

التخطيطي والتنفيذي مع التركيز على المجاالت المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر 

الثقافة المصرفية وبناء عالقات تعاون وتفاهم مع المنظمات المصرفية وتشجيع ونشر 

واالتحادات المالية والمصرفية في الدول االقليمية واالستفادة من تجاربها في مجال 

 االصالح والتطوير المصرفي.  
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 الفصل الثاني                                               

 على هدى البرنامج الحكومي

 تاسيس ) بيت الخبرة ( الدارة الشؤون االقتصاديه

تغير كل شئ على خارطة العراق الجديد سياسياً واقتصادياً وتربوياً  2113بعد عام      

وثقافياً وبرزت مصطلحات متداولة بكثرة كالبطالة والتضخم ونقص الخدمات وعدم ايفاء 

لبطاقة التموينية بالتزاماتها وتباين المفاهيم الجديدة باالنتقال من النظم  والتعليمات ا

المركزية واالقتصاد المركزي  الى ذليات واساليب ترتبط بالواقع السياسي واالقتصادي 

 الجديد ومطالبات ببناء مقدمات االنتقال الى اقتصاد السوق . 

اقي وماهو الجديد فيه  ما هي درجات التطور ان الذي يهمنا هنا هو االقتصاد العر

والتخلف في حلقاته االساسية وما هي انعكاساتها على االقتصاد الكلي ؟ وما هي ابرز 

مؤشرات االقتصاد طيلة السنوات االحدى عشر الماضيه ؟ وما هي االفاق للسنوات 

 ي لالقتصاد وعلىاالربعه   المقبلة ) عمر الحكومه الجديدة ( على مستوى البناء الهيكل

مستوى الفكر االقتصادي الذي يؤطر الخطى باتجاه االنظمة االقتصادية التي تنسجم مع 

الواقع السياسي واالجتماعي في العراق في الظرف الراهن , هل نحن نعمل وفق ذليات 

النظام االقتصادي المركزي ام وفق ذليات اقتصاد السوق الحرة؟؟ , هل اقتصادنا من 

ف واالليات والنتائج اشتراكي ام رأسمالي هل هو خليط من هذا وذاك؟؟ , هل حيث االهدا

االسس والرؤى هجينية ام واضحة المعالم ؟؟ وما هو دور القطاع الخاص في االقتصاد 

 2113تساؤالت عديدة يطرحها الواقع االقتصادي خالل الفترة ما بعد  وفي كل ذلك ؟

نتيجة الى اختالالت بنيوية وهيكلية في االقتصاد  وحتى الوقت الحاضر االمر الذي ادى بال

جعل الخبراء والباحثين والمعنيين بالشأن االقتصادي امام حيرة في تحديد مسارات 

االقتصاد العراقي والى أي افق هو يسير واالهم من ذلك  التخبط الواضح في جميع 

والصناعيه والنفط القطاعات االقتصادية,بالر م من ان جميع هذه القطاعات الزراعيه 

والمال والتشييد واالعمار والخدمات رسمت لها استرتيجيات ومبادرات لكن واقع الحال 

يؤكد لم يحصل شيىء مهم طيلة تلك السنوات بالر م من الجهود التي بذلت وياتي السبب 

في ذلك العتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطيه وتشريعيه وتنفيذيه مما كان له اثره في 

التحتيه والفنيه والهيكليه لالقتصاد مما انعكس ذلك في احيان كثيرة على الخدمات البنى 

والغذاء والدواء والمواد االستهالكية وشبه الضرورية وسيطرة على السوق مناشئ 

متدنية وتحتل درجات متأخرة على مستوى الدول الصناعية الكبيرة وحتى المنشأ الصيني 

و من اردئ واقل جودة فنية قياساً بسلم الصناعات في فان الذي يستورد منه حالياً فه

وعندما نكون واقعيون ومنطقيون في تحكيم القول فان العديد من الدول قد مرت .الصين 

بنفس تجربتنا وتجاوزت المرحلة االنتقالية في االقتصاد بهدوء وبشكل سلس وباليات 

 تنفيذية

  2114 -لثاني تشرين ا –مقال منشور في صحيفه الصباح العراقيه 



27 
 

 

معتمدة و اشراك الجميع فيها القطاعين العام والخاص والخبراء المختصين ضمن هدف 

مركزي هو االنتقال الى االقتصاد المستقر والحر واعتماد اليات وسبل واجراءات واضحة 

وقيادي للقطاع الخاص في ادارة العجله االقتصاديه  وهذا  للجميع مع اعطاء دور خاص

تحقيقه في تجاوز االختالالت في البنى والتعليمات المركزية المتشددة من الممكن 

والسياسات االقتصادية القاصرة  , وباعتقادي ان ذلك يمكن الوصول اليه باقتراح تاسيس 

 %51هيئه ) بيت خبرة عراقيه ( مستقله الدارة الشؤون االقتصاديه  والذي يتكون من 

لخاص وتكون  هذه الهيئه ذات صفه استشاريه من القطاع ا %51من خبراء الحكومة و 

وتخطيطيه مستقله التاثير سياسي او حزبي عليها وترتبط عملياً بمجلس الوزراء وتكون 

 برئاسة احد نواب رئيس  مجلس الوزراء . 

و تحظى توصياتها بمصادقة مجلس الوزراء الموقر لتكون ملزمة التنفيذ لجميع وزارات 

ون مواصفات ممثلي خبراء  الحكومة )الحرفيه والتخصص الدوله ومؤسساتها وان تك

الدقيق والخبرة المتراكمه في جميع حلقات االقتصاد كال" واختصاصه ) الزراعه 

 والصناعه والطاقه والموارد المائيه والتجارة والماليه والنقديه (.

 ويمثل القطاع الخاص خبراء مختصين وباحثين ورجال اعمال في االختصاصات اعاله

 -وتكون من اهم مهام  هيئة ) بيت الخبرة (المقترحة مايلي:

وضع االليات والسياقات والتعليمات واعادة النظر بالتشريعات لالنتقال باالقتصاد   -1

من حالته الهجينية الحالية الى اقتصاد مستقر يعمل باليات  اقتصاد السوق وبما يحقق 

تنا م مع استراتيجيات الخطه الخمسيه وبما ي  2117التنمية الوطنية للعراق  حتى عام 

( وينسجم مع الفقرات ) ا, ب,ج,د من ثالثا " تشجيع 2117, 2113للسنوات      ) 

التحول نحو القطاع الخاص ( من البرنامج الحكومي للحكومه الجديدة والتركيز على 

   -ماياتي :

 أعادة هيكلة الصناعه المملوكه للدوله والتحول نحو القطاع الخاص  -أ

 توفير البنى التحتيه الضروريه  -ب

 النهوض بواقع االنتاج الزراعي والثروة الحيوانيه  -ج

 تنمية مجاالت التجارة واالعمال المصرفيه . -د

ويمكن اعتبار السنوات االربعه المقبله مرحلة تثبيت السس البناء السليم لجميع حلقات 

 االقتصاد .

والبرامج التنفيذيه الخاصه بدعم وتشجيع  وضع الخطط واالسس واالليات والمتطلبات -2

 القطاع الخاص.
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اعتماد سياسة نقدية ومالية جديدة تؤدي الى اصالح شامل واعادة هيكلية القطاع  -3

المالي والمصرفي العراقي مع التاكيد على هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق ماورد 

رفي الخاص وتعزيز امكانياته بالمذكرة الموقعه مع البنك الدولي ودعم القطاع المص

 الحاليه النه بدون قطاع مصرفي سليم اليمكن بناء اقتصاد وطني سليم .

اقتراح السياسات في الشؤون االقتصادية كافة بما يهدف زيادة دخل الفرد ورفع  -4

 قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي .

جنبية وبما يقيم عالقات رسم سياسات التعاون االقتصادي مع الدول العربية واال -5

 اقتصادية خارجية متوازنة.

وضع السياسات التنموية والتطويرية للقطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية  -6

والتجارة الداخلية والخارجية و تأمين الموارد المائية و تأمين مستلزمات تطوير 

على الوضع االقتصادي  المشاريع النفطية وتجاوز ازمة الكهرباء وانعكاساتها السليمة

. 

وضع االسس واالليات واقتراح الحلول والمعالجات لتجاوز العجز في الموازنات  -7

 .  2117العامه حتى عام 

تفعيل دور البنوك الحكومية والمصتتتارف المتخصتتتصتتتة والمصتتتارف االهلية لتوفير  -8

د ب والفوائالقروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائ

المتراكمة التي ترتبت على  اصتتتحاب المشتتتاريع المتوقفة عن االنتاج ووضتتتع ستتتياستتتة 

 مالية قصيرة ومتوسطة االمد .

اننا نطرح هذا الرأي واالفكار الواردة فيه امام الخبراء والباحثين والمسؤولين في 

ف كثيالقطاعات االقتصادية وفي مجلس النواب الموقر لغرض تعميق النقاش فيه وت

الحوارات من خالل الكتابة في الصحف واقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية 

) تأمين الرفاهية والحياة  يالمتخصصة من اجل تحقيق هذا الهدف االقتصادي الرئيس

السعيدة والمستقرة للمواطنين وخلق تنمية اقتصادية وطنية مستدامة وتوفير فرص عمل 

 منتجة ( .
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 الفصل الثالث  

 أشراك القطاع المصرفي الخاص في صناعه القرار االقتصادي

 احد مرتكزات البرنامج الحكومي

مر بمسيرة يولغايه الوقت الحاضر  2113ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 

مرحله انتقاليه مازالت مستمرة ويمكن اعتبارها تجريبيه عثرة تؤطرها المت

 يلبناء االقتصادابهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز 

الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في 

 قانون   هو صدور الجديدة  البدايه   وكانت  هذا البناء الهيكلي والمؤسسي

 56( وقانون البنك المركزي العراقي ) 2114لسنه  94)           المصارف 

ولكن هذه البدايه ( , 2114لسنه  93وقانون  سيل االموال )(  2114لسنه 

مع االسف كانت تحتاج الى النضوج الفكري والدعم الحكومي والتخطيط 

 عي ياقع االقتصاد العراقي الراالستراتيجي والمعرفه المتعمقه بالخلفيات وبو

من الناتج  %61حدود بيشكل هو النفط  والذي  الذي يعتمد على مورد اساسي

من االيرادات السنويه في الموازنات العامه .  %95المحلي االجمالي ونحو 

اضافه الى ذلك فان القوانين اعاله وبالذات بعض موادها ذات العالقه باالستثمار 

ع المصرفي العراقي كانت معرقله امام البناء الجديد لالقتصاد والعالقه مع القطا

الرؤيه  وارتباكيضاف على ذلك عدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه 

السنويه على االيرادات المتوقعه العامه الموازنات جميع واعتماد االقتصاديه 

كون ه بدون ان تالنتاج وتسويق النفط والطموحات الكبيرة للتنميه االقتصادي

هناك نظرة ثاقبه لوجود ستراتيجيه اقتصاديه واعدة تنسجم مع االمكانيات 

 والقدرات والطاقات الماديه والبنيويه والبشريه المتاحه وبشكل خاص التقييد

قطاع المصرفي الخاص والذي يشكل في االشراف والرقابه على التشدد ال و

 6اجنبيه وعربيه بالمقارنه مع  مصرفا تجاريا واسالميا و فرعا لمصارف 48

من الودائع االهليه والحكوميه وبرأسمال  %86مصارف حكوميه تستحوذ عل 

المصارف  رؤوس اموال مقارنه مع مجموع  %31ه ياليتجاوز اهميته النسب

االهليه مما ادى ذلك الى عدم قيام هذا القطاع بدوره بالمساهمه في التنميه 

والناجز االمر الذي جعلنا نستبشر خيرا بالبرنامج , بالشكل المؤثر االقتصاديه

الحكومي وبشكل خاص ماورد بالمحور ثالثا والخاص بتشجيع التحول للقطاع 

الخاص والفقرة )د( منه والتي تحدد المسارات واالليات العامه لتنميه االعمال 
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المصرفيه والتي هي قطعا بحاجه الى بذل جهود كبيرة من الجهات الحكوميه 

العالقه في القطاع المصرفي الخاص لتجاوز اوال التحديات والعقبات امام  ذات

اصالح وتطوير القطاع المصرفي العراقي واقتراح اسس واستراتجيات واعدة 

لبناء مقدمات ومالمح االنتقال من الصيرفه الى الدور التنموي مرورا بمعالجه 

ة االربعه سنوات جميع االخطاء والهفوات في البناء االقتصادي خالل فتر

المقبله  مع تحديد مسارات النجاح وتحقيق االهداف وفقا لما مدرج في البرنامج 

 31-29لذلك كان انعقاد المؤتمر المصرفي العراقي الثاني للفترة ) الحكومي ,

( بدعوة من رابطه المصارف الخاصه في العراق مبادرة 2114تشرين الثاني 

جاه الصحيح , من خالل مشاركه  االستاذ في الوقت المناسب  وسائرة باالت

الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء واالستاذ علي العالق محافظ البنك 

المركزي العراقي والمناقشات التي دارت في المؤتمر في ضوء محاور 

الجلسات واوراق العمل والتي تضمنت محاور اساسيه ابرزها مايتعلق بدور 

االقتصاديه واصالح القطاع المصرفي في البرنامج القطاع المصرفي في التنميه 

الحكومي وتطوير انظمه المدفوعات وادخال التقنيات الحديثه في العمل 

المصرفي حيث تم تحديد التحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي بشقيه 

الحكومي والخاص وتحديد استراتيجيه النهوض به وجعله فعآل الحلقه االولى 

حلقات البناء االقتصادي خالل المرحله المقبله كما كانت  واالساسيه في

التوصيات التي توصل اليها المؤتمر حددت بشكل واضح المطلوب من الحكومه  

ومن القطاع المصرفي الخاص من متطلبات ومستلزمات لتحقيق استراتيجيه 

البرنامج الحكومي حيث يتطلب االن من مجلس الوزراء ومجلس النواب والبنك 

مركزي العراقي ورابطه المصارف ايجاد االليات التنفيذيه  الصالح وتطوير ال

 -القطاع المصرفي وفقا لما نقترحه فيما يلي:

 مجلس ادارة البنك المركزي العراقي -اوه:

اعادة النظر بتشكيله مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من حيث المهام 

 -والعضويه لتشمل ممثلين من :

 زي العراقيالبنك المرك 

 مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصاديه 

 ممثل المصارف الحكوميه 

 رابطه المصارف الخاصه في العراق 
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 (من 2( من القطاع الحكومي و)2مستشاريين وخبراء مصرفيين بمعدل )

 -القطاع الخاص على ان تكون من ابرزمهام المجلس:

 هرسم مسارات التنسيق بين السياستين الماليه والنقدي -1

دراسه التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي واتخاذ القرارات الالزمه  -2

 لمعالجتها باجراءات تنفيذيه واضحه

 تعزيز دور الرقابه االستباقيه للحد من  سيل وتهريب االموال -3

وضع خطه استباقيه للتصدي لالنهيارات الماليه التي قد تعاني منها بعض  -4

الحاليه لحين تجاوزها خالل عام مصارف القطاع الخاص بسبب الظروف 

2115 

وضع برامج وسياسات للتعاون المستمر بين المصارف الحكوميه والخاصه  -5

 مع توحيد المعامله للطرفين

وضع معايير جديدة لتصنيف وتقييم المصارف في ضوء مؤشراتها الماليه  -6

 وقياس كفاءة اداءها ودورها في المساهمه في التنميه االقتصاديه

 لبيئه القانونيها -ثانيآ:

العمل بشكل سريع على اعادة النظر و تعديل واذا تطلب االمر اصدار قوانين 

جديدة للبنك المركزي العراقي والمصارف و سيل االموال واالستثمار وسوق 

العراق لالوراق الماليه والصيرفه االسالميه وقانون الضمان المصرفي وقانون 

الدارة العمل المصرفي وتنميته وفقا  مسجل الشركات تتضمن النظرة الجديدة

 للبرنامج الحكومي

 اللجان المختصه في مجلس النواب العراقي -ثالثآ:

تفعيل دور اللجنه الماليه واللجنه االقتصاديه في مجلس النواب العراقي من 

خالل تبني مشاكل القطاع المصرفي وايجاد المعالجات الالزمه لتطوير واصالح 

راقي بالتنسيق والتشاور مع قيادات  وخبراء القطاع القطاع المصرفي الع

المصرفي الخاص باالتجاهات التي تخدم عمليات المساهمه في التنميه 

 االقتصاديه

 تأسيس مصرف استثماري -رابعآ:

التوجه بدراسه واقرار تاسيس مصرف استثماري تساهم الحكومه في راس المال بنسبه 

في ادارته ويساهم فيه القطاع الخاص بنسبه ( وتدعمه وال تشارك %25التزيد عن )

 يديره بعقليه واليات اقتصاد السمهمه من راس المال و
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 الفصل الرابع

 2115التاثيرات االقتصاديه للموازنه  العامه لعام 

 على تنفيذ البرنامج الحكومي                        

نظامه االقتصادي  حيث مر العراق بمرحله مهمه من مراحل  2114-2113خالل السنوات 

شمل التغيير  بداية تطبيقات جديده للبناء االقتصادي تعتمد بناء مقدمات االنتقال من فلسفه 

واستراتيجيات النظام االقتصادي المركزي في ادارة االقتصاد الى فلسفه واستراتيجيات 

ت وذليات اقتصاد السوق. واهم ماميز هذه المرحله هي التجريبية وممارسة سياسا

واجتهادات اقتصاديه تعتمد باالساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق ذليات اقتصاد 

السوق دون االعتماد على المرتكزات االقتصاديه االساسيه لهذا االنتقال حيث اكدت جميع 

 الدراسات والتقارير الصادره عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتنافسية العالمية.

ق بين السياستين المالية والنقدية واختالف السياسات االقتصادية وفقا ان عدم التنسي

للبناء الجديد لالقتصاد ساهم مساهمه واضحة في تشتت التطبيقات في السياسة النقدية 

واختالف الرؤى واالستراتيجيات للوصول الى األهداف المركزية المحددة أضافه الى 

دية وانين االقتصادية التي تنظم العملية االقتصاقصور في بعض مواد البيئة التشريعية للق

مما أدى ذلك الى اضطراب في التطبيق وبشكل خاص في تطبيقات السياسة النقدية 

وخضوعها الى التشدد واالجتهادات واالستراتيجيات  ير الواضحة والتي التنسجم مع 

من ان مرحلة  الظروف السياسية واالقتصادية واالمنية التي يمر بها العراق وبالر م

ومنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي  2113التغيير في العراق بدأت في عام 

تحققت انجازات كبيره في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني  2114في عام 

( والمحافظة لعدة سنوات وحتى %3منه العراق والوصول به الى معدالت جيده  بحدود )

على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي بالر م من التذبذب  الوقت الحاضر

والتباين صعودا ونزوال تبعاً للسياسات المعتمدة والمضاربات التي تحدث في األسواق 

( مليار دوالر 81كذلك استطاع البنك المركزي العراقي بناء احتياطي نقدي أجنبي بحدود )

( مما شكل  طاء %11لعالميه ويشكل الذهب منه بحدود)قبل الهبوط في اسعار النفط ا

 للدينار العراقي والمحافظة عليه من التقلبات أالقتصاديه المفاجئة.

كما اشارت الدراسات والتقارير الرسميه الصادره عن المنظمات الدوليه والبنك المركزي 

لمساهمة المطلوبة العراقي ان مساهمه القطاع المصرفي بسبب ماتم ذكره اعاله لم يساهم ا

 2113في التنمية أالقتصاديه خالل السنوات اعاله بالر م من تطوره بنسب متناميه منذ 

وتطور راس ماله وودائعه وموجوداته وائتمانه النقدي الممنوح وكفاية   2114ولغاية 

رأس المال والنمو في معدالت السيولة الذي تجاوز النسب المعيارية المحددة من البنك 

( لذلك فقد استشعر %8كزي العراقي وبالر م من ذلك كانت نسبه مساهمته التتجاوز )المر

خبراء االقتصاد والمال في العراق بان المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا 
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البالغة  احد عشر عاما تحتاج الى وقفه تحليليه وتقييمية مخلصه من  2114-2113منذ 

وفق نظره استراتيجيه  جديدة لالنتقال الى اقتصاد السوق وفقا  اجل بناء اقتصاده الوطني

لبرنامج اعدته الحكومه الجديدة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن سته محاور 

اساسيه ومن ابرزها المحور االقتصادي والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمه 

بع  يمتلك ثروة نفطية كبيره تشكل را باتجاه البناء االقتصادي السليم  خصوصا وان العراق

احتياطي نفطي في العالم كما ان تخصيصات ميزانياته السابقة عاليه جدا وميزانيته في 

مليار دوالر  لكن  لم يتم المصادقه عليها واصبحت حاليا  151قدرت  بحدود  2114عام 

رهاب ومشكله مجرد بيانات ماليه للموارد والنفقات والعجز بسبب ظروف الحرب على اال

النازحيين والحاجه الماسه الى ميزانيه جديدة يتم تضمينها الحسابات الجديدة الخاصه 

بالظرف االقتصادي الحرج الذي يمر به العراق لالسباب المعروفه , ولغرض مناقشه 

ودراسه الواقع االقتصادي الذي يمر به العراق حاليا وفقا لمنهج البرنامج الحكومي الجديد 

ن الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي واالقتصادي على ابرز المحاور التي يتطلب البد م

بهدف  2122واالستراتيجيه حتى عام  2118ايجاد الحلول والمعالجات المرحليه حتى عام 

 -بناء المقدمات السليمه لالنتقال الى اليات اقتصاد السوق الناجزة وفقا لماياتي:

والمصادقه عليها وفق المؤشرات  2115العامه لعام االنتهاء من اعداد الميزانيه  -1

 -التاليه:
( برميل يوميا 394119111( دوالر للبرميل وبكلفه انتاج )51اعتماد سعر النفط ) -أ

 ( مليون برميل يوميا.3وبكميه تسويق )
 ( للحرب على االرهاب.%21تخصيص مااليقل عن ) -ب
 موارد الميزانيه عدا النفط.تنميه  القطاع الزراعي والصناعي والتوجه نحو تنويع  -ت
 تشجيع القطاع الخاص ودعمه. -ث
 تقليص االنفاق الحكومي في كافه المجاالت. -ج
 اعادة النظر بالسياسه الضريبيه. -ح
تحليل ودراسه التداعيات االقتصادية للتحوالت السياسيه في العالم وبشكل خاص في  -2

 دول االقليم وتاثيراتها  االقتصاديه على العراق.
على اقتصاديات الدول العربية  2118زمة المالية العالمية في عام تداعيات اال -3

( عن اسعاره قبل خمسه %51والعراق والهبوط المفاجئ السعار النفط العالميه بنسبه)

 اشهر.
االخذ بنظر االعتبارالتجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية  منذ صدور قانون   -4

 ( ولغايه الوقت الحاضر.2114نه لس 56البنك المركزي العراقي رقم )
اساسيات السياسة النقدية في العراق وتاثيراتها السلبيه وااليجابيه على البناء  -5

 االقتصادي السليم و مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية االقتصادية.
 سياسات االصالح المصرفي في العراق في ضوء البرنامج الحكومي الجديد. -6
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 على تنفيذ البرنامج الحكومي 2115العامه لعام  لموازنه القتصاديه لاالتاثيرات 

بما ان الموازنه العامه للدوله هي بيانا تقديرا تفصيليا معتمدا يحتوي على االيرادات العامه 

( والنفقات العامه التي يتطلب انفاقها %95والتي يتوقع الحصول عليها من النفط بنسبه )

لبرنامج المالي للخطه العامه للتنميه االقتصاديه واالجتماعيه خالل سنه الموازنه فهي ا

( مليار 111 – 91الى ) 2115للدوله لذلك يتوقع انخفاض تخصيصات الموازنه لعام 

( تريليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا والظروف 23دوالر مع عجز بحدود )

حيين اللذين  يبلغ تعدادهم بحدود الداخليه للعراق والحرب على االرهاب ومشكله الناز

 -مليوني نازح ومشكله السيوله النقديه ستؤدي الى ماياتي:

 التضخم الركودي نتيجه تفاقم نسبه البطاله وعدم امتصاصها. -1
 توقف الخطط االستثماريه للبنى التحتيه والمشاريع االستثماريه العمالقه. -2
له بين العرض والطلب الكلي ارتفاع اسعار المواد والخدمات بسبب الفجوة الحاص -3

 مما سيؤدي الى الركود االقتصادي.
االضطرار الى االقتراض من صندوق النقد الدولي وتاجيل تسديد التزامات العراق  -4

 فيما يخص التعويضات والمديونيه لبعض الدول.
 انخفاض الرصيد النقدي لصندوق تنميه العراق. -5

لمصرفي العراقي الن بدون قطاع مصرفي لذلك يتطلب ان يكون هناك دور فاعل للقطاع ا

سليم اليمكن بناء اقتصاد وطني سليم, وهذا يعني اشراك القطاع المصرفي العراقي 

 -والقطاع الخاص فيه بدور اكبر في صناعه القرار االقتصادي من خالل ماياتي:

 اعادة النظر بجميع القوانين التي تنظم العمليه االقتصاديه في العراق مع التركيز -1
 على القوانين الخاصه بالقطاع المصرفي.

اعادة النظر بقوانين واليات االستثمار وتشجيع جذب رؤوس االموال العراقيه  -2
المهاجرة وتامين وضمان استغاللها في التنميه االقتصاديه وانشاء مؤسسات الضمان 

 المصرفي والرقابه االستباقيه.
االدارة للقطاع الخاص الوطني اعطاء دور واسع في االستشارة والخبرة والرأي و -3

وخروج الدوله عن دور االدارة واكتفاءها بالدور الداعم والمراقب عن بعد بما يوفر للقطاع 
المرونات الالزمه لتنفيذ الخطط والبرامج المرسومه باالشتراك  بين الحكومه والقطاع 

 الخاص.
هيكلية القطاع  اعتماد سياسة نقدية ومالية جديدة تؤدي الى اصالح شامل واعادة -4

المالي والمصرفي العراقي مع التاكيد على هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق ماورد 
بالمذكرة الموقعه مع البنك الدولي ودعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز امكانياته الحاليه 

 يم اليمكن بناء اقتصاد وطني سليم.النه بدون قطاع مصرفي سل
ية والمصارف المتخصصة والمصارف االهلية لتوفير تفعيل دور البنوك الحكوم -5

القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد 
المتراكمة التي ترتبت على  اصحاب المشاريع المتوقفة عن االنتاج ووضع سياسة مالية 

 قصيرة ومتوسطة االمد .
اهن تعتريه كثير من اإلخفاقات والمعوقات، إن هيكلية التمويل المصرفي الخاص الر -6

وبغية زيادة االئتمان والتمويل االجمالي من المصارف الخاصة وتفعيل مساهمتها في أوجه 
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اإلستثمار المختلفة واإلعمار، ودفع مسيرة التنمية، وتحريك الدورة االقتصادية في 
اريع الخاصة الصغيرة العراق، نرى كخطوة أساسية جادة هو البدء في تعظيم تمويل المش

تطوير وتشجيع و والمتوسطة، كهدف اجتماعي واقتصادي ذو أولوية خاصة ومستعجلة.
 .المتوسطهتمويل المشاريع الصغيرة و

تفعيل الدور الحكومي في بناء استراتيجية  لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -7
االمكانيات المالية في  اهم عناصر النجاح حيث ان الحكومة هي التي تمتلك النه يشكل 

اقتصاد ريعي يضعف فيه القطاع الخاص الى درجة كبيرة وال يمكن النهوض بهذا القطاع 
بدون وجود خطة لتطوير هذا القطاع وبناء ذليات واضحة ومعلنة يشترك فيها القطاع 
الخاص بشكل فاعل بحيث يمكن ان يتحول من تابع صغير للقطاع الحكومي الى شريك 

 .ثم الى قائد في عمليات االستثمار والبناء رئيسي ومن
استكمال انجاز مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى - -8

للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية 
قليل اعداد وت%18البطالة العالية التي تجاوزت االقتصادية واالجتماعية والتقليل من نسبة 

 ( ماليين نسمه.11المواطنين تحت خط الفقر والذي ارتفع بسبب الظروف الحاليه الى )
واعادة النظر بالتعليمات  واللوائح التنفيذيه واالرشاديه الرقابه االستباقيه تفعيل  - -9

الخاصه بتطبيقات السياسه النقديه ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعه التنفيذ وبشكل خاص 
 لتحويل الخارجي ومزادات العمله التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي .مايخص ا
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 الخامسالفصل 

 تلوشة الالاا ال  ةفي العةاقي

 (رؤش  تحليلي ) 

مالمح إستراتيجية القطاع العراقي في التطوير واإلصالح  تبحث فيدراستي 

طاع المصرفي العراقي المصرفي وهي دراسة تحليلية لواقع ومؤشرات تطور الق

ولغاية الوقت الحاضر  – 2113والتجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية منذ 

وفقاً للبيانات المالية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتقارير البنك 

ي العراق للسنوات ــــالمالي والنقدي فالوضع  نـــالدولي وصندوق النقد الدولي ع

نات جدول بالبياعدد من ال وتحليلية تشتمل على والدراسة تفصليه  2113 , 2112

موجودة لدى اللجنة التحضيرية ومجموعة االقتصاد واإلعمال واني سأركز على 

إستراتيجية القطاع بناء المحاور والجوانب األساسية وأفكار وتوصيات إزاء 

 المصرفي في العراق للسنوات الخمس المقبلة. 

 تطورات في القطاع المصرفي ال -أوال :

الحقيقة المشخصة لدى البنك المركزي العراقي ولدى المنظمات المالية والدولية 
ان هناك تطور للقطاع المصرفي العراقي في المؤشرات المالية للعمليات المصرفية 

إلى حصول تطور خالل المرفقة حيث تشير الجداول  2113 – 2113للسنوات 

 %33مجموع الموجودات التطور في حيث بلغت (  2112 – 2111 ) السنوات

مما  %28والودائع  %61واالئتمان النقدي الممنوح  % 4775ورؤس األموال 

إلى تحقيق للمصارف الخاصة العراقية  2113لعام  االوليةاكدت نتائج األعمال 

  -مايلي :

 ( %36 -%11) نسبة الربحية 

 ( %11 - %4)لعائد على الموجودات ا

 ( %158 - %41 ) األموالتوظيف 

 ( %311 - %51 ) نسبة السيولة

 ( %479 - %125 ) نسبة الرافعة المالية

 

 

  2114ورقه مقدمه الى المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني / نيسان 
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 ( 1جدول رقم ) 

 31/12/2112هيكل الجهاز المصرفي في العراق كما في 

 عدد الفروع اسم المصرف ت
 الكلي

 عدد الفروع
 في
 بغداد

عدد الفروع في 
 المحافظات

عدد 
الفروع 
خارج 
 العراق

 8 111 63 164 الرافدين 1

  119 91 211 الرشيد 2

  54 7 61 الزراعي التعاوني 3

  4 4 8 الصناعي 4

  16 3 19 العقاري 5

  1 3 4 العراق 6

  TBI 15 6 9العراقي للتجارة  7

 8 294 177 471 اوالُ : مجموع المصارف الحكومية

 1 24 19 43 بغداد 8

  1 9 11 التجاري العراقي 9

  11 5 16 العراقي االسالمي لالستثمار 11

  14 8 22 الشرق االوسط 11

  8 12 21 االستثمار العراقي 12

  11 6 17 المتحد لالستثمار 13

  3 5 8 االهلي العراقي 14

  5 11 15 االئتمان العراقي 15

  23 32 55 تثماراالقتصاد لالس 16

  11 11 22 دار السالم 17

  8 3 11 بابل 18

  3 7 11 سومر 19

 1 43 37 81 الوركاء لالستثمار 21

  15 8 23 الخليج التجاري 21

  9 7 16 ايالف ااالسالمي 22

  13 1 14 الموصل 23

  13 5 18 الشمال 24

  2 1 3 االتحاد العراقي 25

  4 1 5 مصرف كوردستان الدولي 26

  3 2 5 ذشور 27

  7 1 8 المنصور 28

 1 7 7 14 البالد االسالمي 29

  4 1 5 دجلة والفرات 31

 1 7 3 11 التعاون االسالمي لالستثمار 31

  3 2 5 الوطني االسالمي 32

  3 3 6 الهدى 33

  2 1 3 اربيل 34
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  4 1 5 اميرالد 35

جيهان لالستثمار والتمويل  36
 االسالمي

7 2 5  

  2 1 3 مصرف التنمية الدولي 37

     عبر العراق ) تحت الوصايا ( 38

     البصرة ) تحت الوصايا ( 39

المؤسسة العربية ) تحت  41
 الوصايا (

    

  1 1 2 مصرف ملي ايران 41

  2 1 3 مصرف بيبلوس 42

  1 1 2 مصرف الزراعي التركي 43

  1 1 2 مصرف  انتركونتنتال 44

  1 1 2 نك بيروت والبالد العربيةب 45

   1 1 بنك ابو ظبي 46

  1  1 وقفلر للشركة المساهمة التركية 47

  1  1 آيش بنك التركي 48

  1  1 البركة التركي 49

  1  1 بنك بارسيان 51

  1 1 2 االعتماد اللبناني 51

  1  1 آسيا 52

  1 1 2 البحر المتوسط 53

  1 1 1 اللبناني الفرنسي 54

 4 281 221 511 مجموع المصارف االهلية

مجموع المصارف الحكومية واالهلية 
 )اوال + ثانياً(

972 397 575 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك المركزي العراقي -2112التقرير السنوي لالستقرار المالي لعام  -المصدر   
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 (4جدول رقم )

 طاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجماليمساهمة الق

 2112في عام 

 (2دول رقم )ج                                   

 2112و  2111اجمالي الموجودات للقطاع المصرفي لعامي 

 

 البنك الدولي -4100التقرير الشامل عن القطاع المالي في العراق لعام  -المصدر 

                                            

 عام القطاعات االقتصادية
2012 

% 

 6.2 الزراعة

 54.7 النفط الخام

 5.9 الصناعة

 1.3 الكهرباء والمياة

 7.2 البناء والتشييد

 6.6 النقل واالتصاالت والتخزين

 14.5 تجارة الجملة والتجزئة والفنادق و يرها

 8 التأمينالمال و

 
 التفاصيل

 
2011 

 )ترليون دينار(

 
2012 

 )ترليون دينار( 

 
نسبة 
 التغيير

 
 االهمية النسبية %

2011 2012 

 اجمالي الموجودات 
 

143.8 190.8 32.8   

ت المصارف موجودا
 الحكومية

 

131.3 173.2 32 91.3% 90.8% 

موجودات المصارف 
 الخاصة

 

12.5 17.6 40.8 8.7% 9.2% 
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 (2جدول رقم )

                          المصرفي  العراقي في الناتج المحلي االجمالي مساهمة رؤوس اموال القطاع 

 4104لعام

 2011 التفاصيل
)ترليون 
 دينار(

2012 
  

)ترليون 
 دينار(

 
 االهمية النسبية

 % 

 
نسبة رؤوس االموال 
الى الناتج المحلي 

 االجمالي %

 عام 
2011 
 

عام 
2012 

 عام
 2011 

عام 
2012 

 حكومي 
 

0.65 1.3 16.5% 22% 0.3% 0.91
% 

 خاص
 

3.3 4.6 83.5% 78% 1.6% 2.79
% 

رؤوس 
اموال 
 المصارف

3.95 5.9 100% 100
% 

1.8% 2.4% 

الناتج 
المحلي 
 االجمالي

211.3 246.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدولي -4104التقرير الشامل عن القطاع المالي في العراق لعام  -المصدر
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 (5جدول رقم )

 2112في الناتج ال حلي اال  الي لعام  يئي ان النادي للالاا ال  ةفي  العةاقمسا  و اال

 التفاصيل

1122 

ترليون 

 دينار

1121 

ترليون 

 دينار

 االهمية النسبية %

نسبة االئتمان النقدي 

الى الناتج المحلي 

 االجمالي %

2011 2012 2011 2012 

االئتمان 

النقدي 

للقطاع 

 الحكومي

0.5 5.4 04.2% 42.2% 1.2% 4.2% 

االئتمان 

النقدي 

للقطاع 

 الخاص

00.2 02.5 27.7% 70.2% 2.2% 2.4% 

االئتمان 

 النقدي
02 41.2 

011% 011% 5.4% 2.2% 
الناتج 

 المحلي
400.2 425.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      قي البنك المركزي العرا -واالبحاث المديرية العامة لالحصاء -المصدر
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  قي/ البنك المركزي العرا 2112التقرير السنوي لالستقرار المالي لعام  –لمصدر                                            
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 (7جدول رقم )                                           

 4104مساهمة الودائع في الناتج المحلي االجمالي لعام 

 2011 التفاصيل
)ترليون  

 دينار(

2012  
)ترليون 
 دينار(

نسبة الودائع الى  االهمية النسبية %
الناتج المحلي 
 االجمالي%

2011 
 

2012 2011 2012 

الودائع لدى المصارف 
 الحكومية

36.1 34.6 86% 81.4% 17.1% 14% 

الودائع لدى المصارف 
 الخاصة

5.9 7.9 14% 18.6% 2.8% 3.2% 

 %17.2 %19.9 %100 %100 42.5 42 المجموع

 246.4 211.3 الناتج المحلي االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                       

                  

 

 البنك المركزي العراقي -المديرية العامة لالحصاء واالبحاث -المصدر                                                                          
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 (2جدول رقم )

  4102البيانات المالية االجمالية للعمليات المصرفية للمصارف الخاصة لعام

   

 اسم المصرف ت

رأس المال 
 المدفوع
)مليون 
 دينار (

اجمالي 
 الموجودات
)مليون 
 دينار(

حسابات 
جاريه 
 وودائع
)مليون 
 دينار (

االئتمان 
 النقدي
)مليون 
 دينار(

مجموع 
 االيرادات
)مليون 
 دينار (

مجموع 
المصروفا

 ت
)مليون 
 دينار (

االرباح 
 المتحققة
)مليون 
 دينار (

1 

م ة

ف 

الدلي

ج 

اليتا

 ري

250,00
0 

792,248 417,143 
286,57

4 
87,654 31,178 56,476 

 م ةف الا ان 2
265,00

0 
1,608,63

3 
1,241,07

1 
489,63

7 
130,935 81,818 49,117 

3 

ال  ةف 

الوطني 

 االس مي

250,00
0 

625,110 316,819 
361,16

3 
55,250 15,499 39,750 

 م ةف ب داع 4
250,00

0 
1,730,22

9 
1,393,71

9 
219,17

0 
85,257 46,443 38,814 

5 

م ةف 

 ورعسيان 

 الدولي

300,00
0 

1,077,01
9 

563,952 
162,23

2 
68,182 25,399 42,643 

 م ةف ال د  6
250,00

0 
405,286 95,645 67,167 40,712 8,403 32,309 

7 
م ةف ال يحد 

 ل سيب ار

300,00
0 

759,002 349,520 
537,82

9 
75,853 38,794 37,059 

8 
م ةف 

 ال ن ور

250,00
0 

789,088 485,306 89,655 8,122 2,320 30,000 

 م ةف اربيل 9
265,00

0 
460,218 130,203 

131,96
2 

42,566 28,029 14,537 

1

0 
 د العراقياالتحا

150,00
0 

543,756 274,439 
182,02

1 
106,634 53,269 53,365 

1

1 

مصرف 
 الموصل

210,00
0 

560,875 269,410 
153,68

8 
59,457 13,940 45,517 

1

2 

مصرف التنمية 
 الدولي

160,00
0 

544,301 339,837 91,928 70,074 38,428 31,647 

1

3 
 االستثمار

155,00
0 

558,545 302,293 
256,44

6 
50,109 16,856 27,678 

1

4 

مصرف دار 
 السالم

150,00
0 

719,041 523,832 30,951 36,449 17,094 19,354 

1

5 

المصرف 
 االهلي العراقي

152,00
0 

542,453 360,329 
116,28

9 
36,176 19,566 16,610 

1

6 

مصرف 
 االئتمان

150,00
0 

602,907 380,532 2,534 34,998 21,157 13,661 

1

7 
 مصرف اشور

210,00
0 

355,830 83,164 96,974 30,360 11,132 19,228 

1

8 

التجاري 
 العراقي

150,00
0 

334,843 96,691 3,956 22,079 11,390 10,689 

1

9 

مصرف دجلة 
 والفرات

100,00
0 

309,932 165,329 70,894 24,755 18,315 6,440 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102تقارير الربع الرابع للمصارف الخاصة العراقية لعام  -المصدر

2

0 
 9,323 8,728 18,051 62,437 67,248 268,111 152000 ايالف االسالمي

2

1 
 مصرف بابل

150,00
0 

342,174 174,844 
194,95

7 
23,686 18,640 5,046 

2

2 
 سومر التجاري

175,00
0 

313,329 96,679 
105,86

2 
44,490 42,923 1,567 

2

3 

مصرف الشرق 
 االوسط

150,00
0 

831,651 551,155 
202,20

1 
56,322 31,827 24,495 

2

4 

المصرف 
العراقي 
 االسالمي

202,00
0 

456,082 202,110 
128,82

6 
48,241 14,856 33,339 

2

5 

مصرف 
االقتصاد 
 لالستثمار

150,00
0 

660,279 359,182 
165,66

9 
66,595 59,211 7,384 
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 (4جدول رقم )

 جمالي مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي االتطور  

 (2112-2113للسنوات) 

 
 السنة

 

 
 %الحصة

2003 

 
1.3 

2004 

 
0.6 

2005 

 
0.7 

2006 

 
0.7 

2007 

 
1.4 

2008 

 
1.3 

2009 

 
1.7 

2011 

 
7 

2012 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك المركزي العراقي  -المديرية العامة لالحصاء واالبحاث -المصدر 



49 
 

االقتصادية ليست بالمستوى المطلوب  مساهمة القطاع المصرفي في التنمية  -ثانياً :

بالر م مــــن تطور المســــــــــاهمة للقطاع المصرفي فـــي الناتج المحــــــــــــلي 

 ( .%8– 173( بيــــن )  2112 – 2113اإلجمالي للسنوات ) 

التجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي   -ثالثاً :

( نجاحات جيدة وحققت نجاحات مهمة  2113 – 2113عراقي حققت للسنوات ) ال

عن طريق بناء االستقرار النقدي وتطوير المساهمة في التنمية االقتصادية 

  -المستدامة من خالل ماياتي :

 2113في عام  %371الحد من التضخم الجامح والوصول به إلى نسبة جيدة جداً )  .1

براء صندوق النقد الدولي أثناء زيارتهم األخيرة للعراق ( والتي اشاد بها فريق خ

 . 

طن من الذهب شكلت  91مليار دوالر و  81بناء احتياطي نقدي أجنبي بلغ بحدود  .2

 طاء للمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي بالر م من المضاربات في السوق 

  -بما يلي : والتحديات التي يواجهها االقتصاد العراقي والتي يمكن إجمالها

 البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي في العراق . قصور   -أوال :

في الرؤى االقتصادية والسياسات التي توحد بين  التنسيق الحاجة الى -ثانياً :

 .السياستين المالية والنقدية

ليه ا الفجوة التقنية في األنظمة المصرفية الحديثة بالمقارنة مع ما توصلت -ثالثاً :

دول العالم االخرى بالر م من الجهود التي تبذل من البنك المركزي العراقي بهذا 

 االتجاه وبشكل خاص التطورات الحاصلة في انظمة المدفوعات . 

ظاهرة احتفاظ القطاع المصرفي بسيولة عالية قد تصل معدالتها الى اكثر  -رابعاً :

 ة ومشاريع البنى التحتية . من راس المال دون مساهمتها في التنمي %56من 

 مالمح ستراتيجية القطاع المصرفي العراقي  -:مقترحات

نعتقد ان القطاع المصرفي في العراق بحاجة الى رسم وبناء مالمح  لذلك

نحتاج من  2117استراتيجية مصرفية جديدة تتزامن مع الخطة السنوية حتى عام 

ك المركزي العراقي والقطاع خالل هذه االستراتيجية الى مراجعة مشتركة للبن

 ساسهاأالنقدية المعمول بها حاليا وفق رؤية مشتركة المصرفي لتطبيقات السياسة 

التشاور المستمر بهذا االتجاه بين البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية 

 واالهلية لذلك نوصي بما يأتي:

م في نهاية عاالبنك المركزي العراقي  أقامهاتفعيل توصيات الورشة التي  -1

والخاصة بتعديل قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي  2113

 وقانون  سيل االموال.
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قانون االصالح االقتصادي الذي اقره مجلس  إقرارضرورة  إلىالدعوة  -2

 الوزراء الموقر واحالته الى مجلس النواب العراقي لتشريعه.

الحديثة وتامين المتطلبات  معالجة الفجوة التقنية في االنظمة المصرفية -3

بين المصارف الحكومية واالهلية من  واسعةالقانونية والفنية الجراء تؤامة 

 جهة وبين المصارف العالمية وفيها المصارف اللبنانية من جهة اخرى.

تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات المصرفية من عددها المحدد الحالي  -4

 خدمة مصرفية. 51وهو بحدود  النافذةالى ما يحدده قانون المصارف 

تأسيس الشركات الساندة للعمل المصرفي كشركة لضمان الودائع وشركة  -5

سورة لقانون هذه الشركات لضمان االئتمانات ومتابعة دراسة مخاطر السوق 

 . سنوات 4بالر م من ان البنك المركزي سبق ان اعد منذ ومكن لم يفعل 

ابة على الشركات والمؤسسات وضع نظام رقابي جديد يضمن ويكفل الرق -6

ية الكترونالمالية والمصارف وبشكل خاص ) ير المصرفية يعتمد تقنيات 

نظمة التي تظهرها هذه االالذكية حديثة في تحليل نتائج النشاط وفقا للتقارير 

 . الرقابية

واعتماد المعايير الدولية فيما  3العمل بشكل دقيق لمتابعة مستجدات بازل  -7

 المال ومعدل نسبة السيولة. يخص كفاية راس

استحداث دائرة لتطوير القطاع المصرفي الخاص في البنك المركزي العراقي  -2

بكافة المجاالت المصرفية والتقنية وتنفيذ برنامج ممنهج لتدريب وتأهيل 

   .الكوادر المصرفية
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 (01جدول رقم )

 4104و4100االئتمان النقدي للقطاع المصرفي للسنوات  تطور

 التفاصيل
 4100عام 

 )ترليون دينار(

 4104عام 

 )ترليون دينار(

االهمية 

 النسبية %

  28.4 13 االئتمان النقدي

االئتمان النقدي للقطاع 

 %82 23.3 1.6 الحكومي

االئتمان النقدي للقطاع 

 %12 5.1 11.4 الخاص

            

 

 (11جدول رقم )

 (2112-2111سنوات )تطور الودائع للقطاع المصرفي لل

 

 

 

 

 

 

 

 

  البنك المركزي العراقي -المديرية العامة لالحصاء واالبحاث -المصدر 

 

                                            

 التفاصيل
 4100عام 

 )ترليون دينار(

 4104عام 

 )ترليون دينار(
 االهمية النسبية %

الودائع لدى المصارف 

 الحكومية
36.1 53.3 86% 

الودائع لدى 

 المصارف الخاصة
5.9 8.6 14% 

 %100 61.9 42 المجموع
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 (12) رقم جدول

  الموازي السوق في الصرف وسعر العمله مزاد في الدوالر مبيعات

 مليون دينار                  2112 و 2111 للسنوات                       

 الشهر

معدل سعر صرف 

 الدينارالعراقي

والر تجاه الد 

االمريكي في السوق 

 (4100الموازيه)

 مجموع

المبيعات  

(4100) 

 الشهر

معدل سعر صرف 

 العراقي تجاه الدينار

الدوالر االمريكي في 

السوق 

 (4104الموازيه)

 مجموع 

المبيعات 

(4104) 

 4579 1202 كانون الثاني 2845 1185 كانون الثاني

 2124 1236 شباط 3127 1185 شباط

 3446 1240 اذار 3369 1185 اذار

 3246 1263 نيسان 2641 1187 نيسان

 3940 1250 أيار 3450 1196 أيار

 3532 1241 حزيران 3232 1197 حزيران

 4988 1253 تموز 3252 1197 تموز

 4142 1248 ذب 3277 1199 ذب

 5688 1228 أيلول 3601 1200 أيلول

 5416 1200 األول تشرين 3995 1200 األول تشرين

 3468 1207 يالثان تشرين 3069 1200 يالثان رينتش

 4099 1222 األول كانون 3940 1218 األول كانون

 48650 1233 المجموع 39798 1196 المجموع

 

 

 

 

   2112تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لعام  -المصدر 
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 (13) جدول

 2112و2111 لعامي االستبعاد بعد العام القياسي الرقم

 2112 لعام االساس التضخم ومعدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لعام  -المصدر 

 

 2012 2011 االشهر

معدل التضخم 

االساس 

4104% 

 6.1 138 130.1 كانون الثاني

 6.3 138.3 130.1 شباط

 6.2 138.5 130.4 اذار

 6.7 139.9 131.1 نيسان

 6.2 139.7 131.5 أيار

 6.1 139.6 131.6 حزيران

 5.9 140.7 132.9 تموز

 5 141 134.3 ذب

 5.2 141.6 134.6 أيلول

 4.6 142.2 136 األول تشرين

 4.9 142.2 135.6 الثاني تشرين

 4.2 142.3 136.5 األول كانون

 5.6 140.3 132.9 المعدل
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 لسادساالفصل 

 يالعراق اصالح الجهازالمصرفيو تاهيل 

 نظرة الى االهداف المطلوبة لالصالح المصرفي -المبحث االول

شعيية و وع نظام م ةفي قاعر الب ااد وتد يص موارع م ةفيو بكفاء  لددمو 

 األغةا  الين وشو م  ال يلليات الةئيسيو

لالاا ال  ةفي ش دف الب أن إ  ث ا ليحايق معدالت ن و االيو وقابلو ل سي ةار

خلق أنظ و ماليو وم ةفيو سلي و وتنافسيو م  أ ل تعزشز اسياةار االقي اع الكلي 

واإلسةاا في وتية  الن و االقي اعي   ا أن ال دف م  اإل  ث ب ور  رئيسيو  و 

إ  ث وتحدش  أنظ و ال دفواات وال اا و واليسوشو م  أ ل تس يل ال دفواات 

سواق األوراق ال اليو وتعزشز قدرات ا في متان أعاره السياسو النادشول وتاتي  تلوشة أ

وتديلق اإل  اات م  اي  مد  ا ا ا اال أن نااط ضعق ادشد  ما زالت قائ و 

واليحدشات اليي توا   العةاق  يية  من ا اليحدشات اليي م در ا تلورات اليي تةتيط 

يةات  يية  في اللييعو و يكل وأعاء باألسواق العال يو وما شيةتب الب اللك م  ت 

ال نااو ال  ةفيول ولكي تكون إ  اات األنظ و ال اليو وال  ةفيو نا حو شتب أن 

تكون  زءا م  إسيةاتيتيو أ بة ش وال لي يية االقي اعي وال يكلي ت دف الب وض  

لعام االطار ا.اي  ان االقي اع في طةشق معدالت أالب م  االعخار واالسيب ار والن و

تية ز في تحايق  لع ليو اال  ث في العةاق تيدأ م  اليأ يد الب ان ال   و ال ياشة 

ال ي يةات العال يو .  انياان تارشدي م  نظام م لق قدشع نحو نظام  دشد ومفيوث الب

وتنتز ب ور   حيحو  االمة ال ي شسيو ب الي  ية بان   ه الع ليو ال ش ك  ان تيع

العةاق . فال عةوف ان  ات اساسيو ت يز الحالو الةا نو السائد  فيمالع تعالج ل ث م  

ا ية  لانيشاكل  العةاق شاق الب قااد  ميينو ومينواو م  ال وارع. وا   ا  ون 

قو  ااملو  اايياطي اال ي م  النفط الدام ل وشحوز الب موارع مائيو غزشة  و  لك

الزم    ه ال وارعل خ ن ااد م وطنيو تفوق الب انيو م شي  شدص. وم  ال  ك  ل 

ال   و  ان تييح للعةاق اسيعاع  موقف  السابق  يلد م  فئو الدخل ال يوسط. غية ان   ه

 :تايفي ان شنتح   ا اليلد في انتاز تحون تارشدي الب ل لو مسيوشات  ي

 

 .تتاوز مةالو النزاا الداخلي وتحايق اااع  اليأ يل  -1

تسيلة الي  الدولو الب اقي اع اة مو   نحو الن و  االنياان م  اقي اع م لق -2

 ..                                   والين يو الااملو

االاي اع ال فةط الب النفط وتحايق الينوا االقي اعيل اي خلق  اليحةر م  -3

 .للدخل الوطني موارع  دشد  وميوازنو

 

 



59 
 

 

 أساسيات االصالح المصرفي -المبحث الثاني

ا  اات الالاا  ان شيح  نا ال شسيلي  ال ةء هيكلية القطاع المصرفي:  -أوالً 

فالالاا  ال  ةفي مالع شيوقق  و ةشا ا  خلفيو   ا الالاا في ال ةالو الساباو

االن  ق  الب ال ة زي ال ينيال  ةفي  ان  زءا اساسيا م  بنيو النظام االقي اعي 

االمة ال ي  .  اعي ل اي رش  العوائد النفليوواالتكان تاةشيا الب ماشس ب بالةش  االقي

اي  ... اون قلاا ال  ارف الب وا  و ناطاو بكل ميلليات اليلور اااعي التانب

 .ميلليات االتكان الب الدولو وت وشل ا واعار  شؤون ا ب ور  مياشة 

 ان  ور  معاد  وواضحو تسوع العالقة بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص: -ثانيا ً

اليانيو واتزه ا  موا يو اليلورات  الالاا ال  ةفي. ليع فاط بسيب ضعق االمكانات

ولك  اشفا بسيب اليفاوت ال لحوظ  .الحا لو في مسيوشات االعاء ال  ةفي في العالع

ظا ة  ليست  دشد  فعلب الةغع م   الحا ل بي  اعاءي الالااي  اال لي والحكومي. و ي

بدأت ا ليو االنياان م  االقي اع ال و   والحكومي  ن  انسنوات م سيعومةور ا بة م  

الفعليو ما زالت  ي ال ور  السائد  في اعاء     الب اقي اع السوق اال ان ال ور 

التو ةشو ال  ي نو الب الحيا  االقي اعشو . اي  ال ت وايي  ل و ي تعكع اشفا الحالو

الينوا ال للوب قيام  في الحيا     يع ا وغياب تحكع الدولو بالفعاليات االقي اعشو

  ه الظا ة  . السيب االون  و اتز الالاا ال  ةفي لسييان   نالك في الحاياو.االقي اعشو

 الايام بدور ا ية وال سي ا في ا شيعلق بيوسي  عائة  االئي ان وتوفية الاةو  ال زمو ا 

   ا الالاا ا  تادشع لياتي  ال اارش  ال  ية  وال يوسلو . والسيب الباني  و تدلق

الي ا  الداع ال للوب ليعزشز بنيو االسيب ار في اليلد . و  ا االيان اساسييان ش ك  الة ون

عراسات ادشبو  ففي.في قياس ال كانو االقي اعشو للالاا الداج في اعار  الحيا  االقي اعشو

 حلي اال  الي ال شيعد  ال شاار الب ان نسيو االئي ان ال ي شاوم ب  الالاا الداج الب الناتج

االقي اع الوطني العةاقي .  . و ي نسيو ضعيفو لل اشو وتاكل ا ية تحدي شوا   % 4االن 

الش ك  االايداع ب ا   ة   %5او  %4والواق  ان عراسات اخة  ل تاية الب ان نسيو 

يح م  ال حلي اال  الي. ل ا ش  م ع في اساب عور االئي ان للالاا الداج بالنسيو للناتج

لت   ال وارع االعخارشو والددمات  الفةوري  دا ل مةا عو الحالو االقي اعشو   ه والسعي

 .اليي م  شأن ا ان تزشد م   فاء  النااط االقي اعي

 وتأتي بعد اللكل اواقب السياسو النادشول السياسة  النقدية للبنك المركزي العراقي: -ثالثاً 

 Policy الفائد  من  سنوات وال ي بلو بزشاع  سعة اليي اتيع ا الينك ال ة زي العةاقي

rate في خفض مسا  و  االساسيالسيب  توخيا لدفض اليفدع و انت   ه السياسو ت بل

 .نييتو ارتفاا سعة الفائد  الالاا الداج وماار ي  في الح ون الب الاةو  ال يسة 
شة ل بأن  . ف نالك م ان معليات السوق ال حليو ال توفة  ور  عقياو ا  اة و االسعار

اللةق  مةا عو نيائج اساب اليفدعل مسألو م  و لل اشو. والسيب في اللكل  و ان

الب   ه  ال سيددمول م  قيل اال  ز  الحكوميول ليست م  الدقو بحي  ش ك  مع ا الة ون

تاتي   ول لك نة  ر ان االا ان مفلةش  للسلييو واالنكفاء وادم ال سا  و في .النيائج

بسيب ارتفاا اسعار الفائد    اارش  ال  ية  وال يوسلو نظةا ل ياب الةبح ال نيظةال 

تتد ان ااداعا  يية  من ع قد آلةوا م اعر  العةاق والايام باسيب ارات  ول  ا السيب بال ات

اةبيو اخة   االرعن واالمارات وسوا  ا. الشك ان ان ة االم   ان م   في بلدان

الينك  ان اسيا ليو. وراء   ا ال وقق السليي لة ان االا ان االسياب ال   و االخة 
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 ال ة زي مسألو م  و عون شك . ولك  اليحون م  النايض الب النايض في ظةوف غية

 طييعيو مسألو في ا و  ات نظة ادشد  . فليع االسيا ليو بظةوف بلد نام وم دع باخلار

اقي اع  ن االمة في بلد ميادم وقائع البادشد  ش ك  ان تحاق اال داف ال يوخا    ا لو  ا

ال ة زي مسألو  ر ي  ولابت . ل  ا ااياد ان مةا عو اسعار الفائد  ال اةر  م  قيل الينك

 .م  و لل اشو وتددم االقي اع الوطني  كل

باال  ث ال  ةفي م  و  يية  عون  ان الن و   اخالقيات االصالح المصرفي: -رابعا

فالحةج الب انتاز .بال سؤوليو الكاملو م  االشبار واالاساس شك وتسيداي الع ل بتو

الايع وال بل االخ قيو الات اليألية ال ياشة الب    ه ال   و شيللب ان شايةن ب ت واو م 

معاشية شيعي  االخ  ب ا ل تفاعشا الي اشكان او تعايدات.  ف نالك اد . س مو   ا االنتاز

ليو للزبون مسألو م  و  دا. وال ش ك  ت ور النتاث وال ا واليحةي ا  الس عو االعبيو

س مو االنتاز م  توفة اخ قيات ميادمو بي  ال ا ولي  في  في   ا االمة ما لع تيةافق

نعياد بان اعارات ال  ارف مداو   ي االخة  لوض  الحساب    ه الع ليو . ول  ا فاننا

منيو  و  دف  يية وامك  انتازه فالي لب الب ال داطة اال . ال للوب ليلوغ   ا ال دف

اليوم امام ا ليو افارشو م  نوا  دشدل وشسيداي ان شظ ة  الب ادوع بعيد  . اال اننا

والس ة والي سك بال بل االخ قيو الفةورشو ل لكل وال شك  الت ي  اق ب عر ات الحةج

ي ام والس ة   ا ال تان شولون   ه ال   و اق ب عر ات اال  ان الكبية م  العاملي  في

 .الب انتاز ا

 نقاط الضعف الهيكلي في النظام المصرفي -المبحث الثالث

إزالو الفوابط وتع اليزام  م  تحوشة أسعار الفائد   :االبيعاع ا  االئي ان ال و   -اوالا 

ال فةوضو الب تد يص االئي ان   ا تع تدرشتيا إزالو ال عاشية وال ياعئ ال ياعيو اليي 

أعت م ارسات اإلقةا  الب تد ور ملحوظ في نوايو  ل أ ون ال  ارف انت تحدع  يك

محافظ قةو  ال  ارف و و األمة ال ي تفاقع الااا بسيب األوضاا االقي اعشو العامو 

غية ال واتيول وقد أع  تةا ع الاةو  ال يعبة  الب الحد م  مادر  ال  ارف الب أعاء 

فة  لدش ا وزشاع   لفو ا ليات ا وقد ظ ةت م ام الوساطو م  خ ن تاليص السيولو ال يو

 .  ه الحالو باكل بارز لد  الينو  اليتارشو األ ليو بسيب ضعق الةقابو ال ة زشو الي ع

ضافو الب مواط  الفعق آنفو ال  ة في في  : ضعق  فاء  أنظ و ال دفواات -لانياا 

ق  و نظام ستل الالاا ال الي وال  ةفي فأن نظام ال اا و ال ع ون ب  في العةا

لل اا و شسيند الب النال الفعلي ألعوات الدش  واالئي ان والب األسلوب اليدوي في 

فحص   ه األعوات واليأ د من ا ل م ا أع  الب بطء ا ليو تسوشو ال دفواات بي  الت از 

ضعق اإلف اث  ال  ةفي  كل وباليالي الب ضعق  فاء  أنظ و ال دفواات باكل اام

وت الييانات ال  ةفيو في ش وليي ا وعقي ا بي  م ةف وآخة وشفياة والةقابو تيفا

العةاق الب الحد األعنب ال للوب لإلف اث م ا شتعل م  ال عب أ ةاء ال اارنو بين  وبي  

بالةغع م  سعي الينك ال ة زي العةاقي ليلوشة انظ و ال دفواات  ال  ارف الدوليو

 ال لياو لدش ا االياا.
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 ان اللك شيللب :االقي اع الكلي ا  ث  -لالباا 

تعدشل الللب الكلي اسب اة  ال وارع: وشعيية   ا أمة بالغ األ  يو ليحايق اإل  ث  -أ

في ال د  الا يةلألن تعدشل الللب الكلي اسب اة  ال وارع ال يااو في ال د  الا ية 

و تفدع  و اس ل في العاع  م  توسي  قااد  ال وارع وخ و ا اندما شكون  نا  اال

 مةتفعو.

ـ اليأ د م  أن األسعار النسييو في االقي اع تعلي إشارات م ئ و لل اار ي  في ب 

السوق م  خ ن الي ييةات في سعة ال ةف واسعار الفائد  وغية ا م  األسعار ال لياو. 

وغاليا ما شكيسب   ا العن ة أ  يو في اليلدان اليي شكون في ا الالاا العام  ييةا أو 

سيلة  الحكومو الب االقي اع في ا سيلة  ملحوظو ل وقد مبل  زءا أساسيا م   تكون

 بةامج اإل  ث والي حيح في بلدان اليحون االقي اعي .

تعدشل العة  الكلي ا  طةشق تدابية اإل  ث ال يكلي و و ان ة شكيسب أ  يو  -ج 

 . ث وبعدهخا و في ت كي  االقي اع م  تحايق الن و ألناء تنفي  بةامج اإل 

 سياسات االصالح الهيكلي للقطاع المصرفي -المبحث الرابع

 في بلدان ادشد  تيسيب سياسو اإل  ث الفةشيي وا  ث األنفاق وال وازنو العامو -أوالا 

قواني  الفةائب ال عاد  وادم م ئ و أنظ و أعاره الفةشيو في ناوء م ااب تحون عون 

لددمات ال   و اليي تادم ا الحكومو عون ادوث اتز تدبية اإلشةاعات الكافيو لي وشل ا

 يية في ال وازنو العامو وما شيةتب الي  م  آلار الب  عيد االقي اع الكلي وتيةز   ه 

ال اكلو بوضوث في بلدان اليحون االقي اعي اي   ان شيعي  أ ةاء تعدش ت أساسيو في 

  ميلليات اقي اع السوق.وشزشد مال يكل الفةشيي م  ا ل اليوفيق بي  النظام الفةشيي و

اد  ال  ااب ال اار الي ا ما تعاني  نظع مةاقيو اإلشةاعات وضيط النفاات م  ضعق ل 

األمة ال ي شتعل م  ال عب مةا عو وض  تنفي  ال وازنو والحفاظ الب اسيددام إ ةاءات 

لينيؤات غية الات  فاء  ألاداع موازنات الحكومو األمة ال ي شتعل م  ال عب إعخان ا

ال عدلو ل قي اع الكلي ض   توقعات ال وازنو أو تلييق تايي ات اليةامج اند تحدشد 

أولوشات األنفاق وتس ع   ه ال اك ت معا في أاداث اخي الت بال اليو العامو وتحوشل 

انيياه الالاا الحكومي ا  تادشع خدمات اليعليع وال حو والددمات األخة  ال زمو لداع 

 اا الداج وتيسية ا ليو الن و.نااط الال

سياسو إ  ث ال اةواات ال  لو و للدولو والد د و واااع  ال يكلو تس ع  -لانياا 

قلااات ال ؤسسات الكيية  ال  لو و للدولو في بلدان ادشد  في خفض اإلنيا يو وإبلاء 

وال الن و االقي اعي . ونظةا ألن ال ؤسسات ال  لو و للدولو تكون ا بة خفواا للنف

السياسي و بيةا ما توا   منافسو الت  ة فان   ه ال ؤسسات تيسع في ال الب بدر و اقل 

 م  الكفاء  ماارنو بالاة ات الدا و.

سياسو إ  اات الالاا ال الي خ ن العادش  ال اضيي   انت النظع ال اليو الفعيفو   -لالباا 

يلدان . ففي العدشد م  اليلدان م در ماك ت بال و ل قي اع الكلي في ادع ميزاشد م  ال

الناميو أعت فةوق أسعار الفائد  ال ةتفعو واليلور ال حدوع للنظع ال اليو الب إلحاق أضةار 

بال و بالن و االقي اعي والين يو . وفي بلدان أخة  أعت الدسائة الكيية  النا  و ا  ادم 

ألمة ال ي أع  الب إبلاء سداع الاةو  الب تاييد قدر  الينو  الب ت وشل قةو   دشد  ا
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الن و وظ ور عاوات الب أ ةاء إااع   يكلو واسعو النلاق في الت از ال  ةفي ل   ا أن 

غياب السوق البانوشو لألوراق ال اليو الحكوميو شؤعي الب تاييد قدر  السللات ال دي و 

زم م  الب إعار  السياسو النادشو م  خ ن ا ليات السوق ال فيواو األمة ال ي اسيل

السللات اوضا ا  اللك االاي اع الب أعوات مياشة  اقل  فاء  ل  ارسو الةقابو النادشو 

ل أضق الب اللك ضعق وادم  فاء  النظام ال  ةفي النعدام ال نافسو في العدشد م  اليلدان 

 الناميو .

اليحدشات ان موا  و  سبل مواجهة التحديات الصالح القطاع المصرفي -المبحث الخامس

بالةغع م  الت وع الكيية  اليي  يي توا   الالاا ال  ةفي في العةاق وطةق ت ليل اال

تي ل ا السللو النادشو ووزار  ال اليو في عاع الالاا ال  ةفي ف  تزان   ه ال  ارف 

توا   تحدشات  يية  بسيب الظةوف اليي ت ة ب ا الي ع فف  ا  قلو الكاعر ال  ةفي 

في وسائل الع ل ال  ةفي فف  ا  اةمان ا م  اسيددام اليانيو ال ؤ ل لدش ا واليدلق 

الحدشبو  ايكو االت االت ونظع ال علومات واإلنيةنت وادم ااي اع ا األساليب الةقابيو 

واإلف اث ال الي وال حاسيي ا  قوائ   ال اليول وان   لو   ه العوامل ش ك  ااييار ا 

اليعاون م  الينك ال ة زي لي ليل ا م  خ ن  يحدشات أمام ال  ارف و ي تع ل  ا د  ب

 اآلتي :

ـ اليايد بال عاشية ال  ةفيو العال يو ومن ا معيار  فاشو رأس ال ان واإلف اث ال الي أوالا 

 ا  الاوائع ال اليو لل  ارف.

ـ وض  خلو اسيةاتيتيو ليلوشة اليانيو ال سيددمو في الت از ال  ةفي وفق لانياا 

و وربط ال  ارف بايكو ات االت ومحلات طةفيو م  الينك ال ة زي اإلمكانيات ال ياا

 العةاقي .

ـ تاتي  ال  ارف الب إنااء  ناعشق االسيب ار ال اية  ب دف توسي  الفةج لالبا 
 ال يااو أمام ا السيب ار وعائع ا .

 نـ أشتاع بيئو تاةشعيو م ةفيو تس ح بيلوشة الت از ال  ةفي م  خ ن تاةش  قانورابعا 
 . دشد لل  ارف لينستع م  اليلورات الحاليو وال سيايليو ال يعلاو بالت از ال  ةفي

عراسو فكة  إنااء   عيو لل  ارف تاوم ب   و ت ليل ال عوبات اليي توا    -خامسا 
 .  ه ال  ارف وال ال اا ل الناشئو بين ا أو بين ا وبي  الت ات األخة 

لاةو  ب دف اسيب ار أموال ا وتاليل ال داطة ـ تاتي  ال  ارف الب تادشع اساعسا 

اليي توا   ا والي لب الب ادوع اإلقةا  ال حدع  بنسيو معينو م  رأس ان لل  ةف 

 .واايياطات  ال حدع  في قانون الينك ال ة زي العةاقي

ـ تاتي  ال  ارف الب فيح ال زشد م  الفةوا وال كاتب ال  ةفيو في مديلق سابعا 

لزشاع  معل ت الكبافو ال  ةفيو وفق الاةوط ال حدع  م  قيل الينك محافظات الالة 

أاكام الةقابو الب أعاء ال  ارف م  خ ن ال يابعو ال يدانيو  م ال ة زي العةاقي. 

وال كيييو لنااط ا م  قيل السللو النادشو وم اظو اليتاوزات الحا لو الب اليعلي ات 

 ال  ةفيو ومعالتي ا أوال بأون.
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وض  خلو مسيايليو ليحايق ا ليات الدمج بي  م ارف الالاا الداج إلنااء  -لامنا

 وادات م ةفيو  يية  الحتع ش كن ا ااي ن ايز م ع م  الع ل ال  ةفي ال حلي.

( 3) ـ إلزام  افو ال  ارف بيلييق نسيو  فاشو راس ال ان وفق ماةرات لتنو بازنتاسعا 

 .2111اشو اام وفاا ل ا ن ال اعر ا  اللتنو في ن 
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 الساب ف ل ال
 

 لصيــرفـــــــــة االســـــــالميــــــــةاسس التحول ل
 

 المي تعريف المصرف اإلس
"  و ال  تتتتتتةف ال ي شليزم بيلييق أاكام الاتتتتتتةشعو اإلستتتتتت ميو في   ي  

معام ت  ال  تتتةفيو واالستتتيب ارشولم  خ ن تلييق مف وم الوستتتاطو ال اليو 

الاائع الي ميدأ ال اتتتتتتار و في الةبح أو الدستتتتتتار ل وم  خ ن إطار الو الو 

 بنواي ا العامو والدا و".

عدشد م  الد تتائص ا  ال  تتارف الياليدشو وتي يز ال  تتارف اإلستت ميو بال

 م  أ   ا:

يو  - 1 فو ال عام ت ال  تتتتتتةف يو في  ا عو اإلستتتتتت م تلييق أاكام الاتتتتتتةش

 واالسيب ارشو.

 تلييق أسلوب ال اار و في الةبح أو الدسار  في ال عام ت. - 2

االليزام بال تتتتتتفات )الين وشول االستتتتتتيب ارشول اإلشتابيو ( في معام ت ا  - 3

 ب ارشو وال  ةفيو.االسي

 تلييق أسلوب الوساطو ال اليو الاائع الي ال اار و. - 4

 تلييق الايع واألخ ق اإلس ميو في الع ل ال  ةفي. - 5

  ا تي يز ال  تتتارف اإلستتت ميو بيادشع مت واو م  األناتتتلو ال تادم ا  - 6

 ال  ارف الياليدشو و ي:

 نااط الاة  الحس . - 1

  .نااط  ندوق الز ا - 2

 األنالو الباافيو ال  ةفيو. - 3

  

 أســـــع اليحــــون للع ل ال  ةفــــــــــي اإلس مــــــــــي
 ميلليات اليحون للع ل ال  ةفي اإلس مي:  اوالا:

 موافاو الت ات الةقابيو )مؤسسو الناد / الينك ال ة زي(. -1

 و وع  يئو شةايو )أو مةاقب شةاي(. -2

 ل واليي تيف  :ت  يع نظع الع  -3

 إاداع الدورات ال سيندشو. -

 إاداع الن االج وال سيندات. -

 إاداع العاوع الاةايو )والاانونيو(. -

 إاداع النظع ال حاسييو. -
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 إاداع النظع اآلليو. -

 اخييار وت يئو ال وارع الياةشو. -

 إاداع ا لو إا نيو مو  و لع  ء تلك الفةوا. -

  نيتات ال  ةفيو اإلس ميو في الينو  الياليدشو:أشكان تادشع ال  لانياا:

 شأخ  تادشع ال نيج ال  ةفي اإلس مي للينو  الياليدشو أاد األشكان الياليو:

 تحوشل فةوا تاليدي إلب فةوا إس مي بالكامل. -1

 إنااء فةوا خدمات م ةفيو إس ميو مسيالو  دشد . -2

 لو باإلعار  العامو.إنااء إعارات خدمات م ةفيو إس ميو مسيا -3

إ دار منيتات م ةفيو إس ميو في  ور   ناعشق اسيب ار إس ميو أو  -4

 منيتات ت وشلي  إس ميو.

إناتتاء أقستتام للع ل ال  تتةفي اإلستت مي عاخل الفةوا الياليدشول  أقستتام  -5

 مسيالو.

 لالباا: من ج تلوشة ال وارع الياةشو ل وا  و ميلليات ال يةفو اإلس ميو:

ليلوشة ال وارع   شيللب اليحوشل للع ل ال  تتتةفي اإلستتت مي وضتتت  خلو -1

 الياةشو ليكو قاعر  الب اليعامل م  الع  ء:

اخييار الاياعات الات الدية  في متان الع ل ال  تتتتةفي الياليدي وإاداع ا  -2

 للع ل ال  ةفي اإلس مي.

مي الياليدي اخييار األفةاع الات الدية  في متان الع ل ال  تتتتةفي اإلستتتت  -3

 وإاداع ع للع ل ال  ةفي اإلس مي.

خلو ليدرشب العاملي  الب الع ل ال  تتةفي اإلستت مي في ااد ال  تتارف  -4

 الة ينو ال ااب و.
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 ةــــــــة االسالميــــــــات الصيرفــــــتعليم                          
 2111( لسنة  6رقم )

 العراقيالصادرة عن البنك المركزي 
سيناعاا الب ااكام ال اع  ) سنو  44( م  قانون ال  ارف رقع 114ا ل  2114ل

ا درنا تعلي ات ال يةفو االس ميو الدا و بيأسيع ال  ارف االس ميو ل 

او لياستتتتيع نواف  لل  تتتتارف اليتارشو العاملو في العةاق ل  ارستتتتو اا ان 

 ال يةفو االس ميو . 

 ( 1ال اع  )

مي :  و اي شتتدص معنوي شح ل ت تتةشحاا او تةخي تتاا ال  تتةف االستت  -1

ب ايفتتتتب   ه اليعلي ات للايام باا ان ال تتتتيةفو االستتتت ميو الب وفق ااكام 

 الاةشعو االس ميو والشيعامل بالفائد  اخ ا او الاءاا . 

للينك ال ة زي العةاقي الحق في منح تةاخيص ليأستتتتتتيع م تتتتتتتارف او  -2

ةاقيو ل او غية اةاقيو او نواف  استت ميو شتتة ات تابعو ل  تتارف استت ميو ا

ل  ارف تتارشو ل وتؤسع   ه ال  ارف الب  يئو شة ات مسا  و الب 

 وفق الاواني  الناف   . 

شحق لل  تتتتتارف االستتتتت ميو فيح فةوا ومكاتب ل ا عاخل وخارج العةاق  -3

وفق خلو سنوشو تادم الب الينك ال ة زي العةاقي السيح ان موافاي  الي ا 

فق الستتياقات ال ع ون ب ا ل وتدفتت    ه الفةوا وال كاتب خارج العةاق وو

ل شتتتتتتةاف ال كييي وال يداني )وفق اتفاقيو تعد ل  ا ال ة  ( م  قيل  الينك 

ال ة زي العةاقي اضتتافو الب خفتتوا ا الشتتةاف الستتللو الةقابيو ال دي تتو 

 في بلد توا د ا . 

 ( 2ال اع  )

   االس ميو لـــ : ش دف ال  ةف االس مي والنواف

تادشع الددمات ال  تتتتةفيو وم ارستتتتو ا ليات الي وشل واالستتتتيب ار الب  -1

وفق الاةشعو االس ميو ل و  لك تحةشع الةبا بت ي  او     ال عةوفو سواءاا 

 لحساب  او لحساب ال ية الب ان ت  ة تلك االا ان في ااد اليأسيع . 

ات وتو ي  ا نحو ال اتتتتار و في تلوشة وستتتتائل ا يداب االموان وال دخة -2

 ا ليات االسيب ار الب اسع الاةشعو االس ميو ومياعئ ا .

شتب ان شكون ال  تتتتتتةف االستتتتتت مي و  ي  اا ال  واناتتتتتتلي  ميوافاو  -3

   . وااكام الاةشعو االس ميو وما تعي ده  يئو الةقابو الاةايو في ال  ةف
 (3ال اع  )

 االتيو :  لل  ارف االس ميو الايام باألا ان

  ي  اا ان الي وشل واالستتتتتيب ار في مديلق ال اتتتتتارش  واالناتتتتتلو ا   -1

سلع لواالسي ناا لواال ار   طةشق الي وشل بال اار و او ال فاربو وبي  ال
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وال ستتتتاومو لوالو الو لوال يو لوغية ا م  ال تتتتيغ اليي التدالق الاتتتتةشعو 

 االس ميو . 

اة ات وال ؤسسات وال يئات في ابةام العاوع واالتفاقيات م  االف -2 ةاع وال

 عاخل العةاق وخار   طيااا ل  ه اليعلي ات . 

تأستتتتيع الاتتتتة ات ال ستتتتا  و في ا في مديلق ال تاالت ال ك لو الو    -3

نااط ا وال سا  و في الاة ات الاائ و الات النااط غية ال حةم شةااا وب ا 

 م  راس ال  واايياطيات  .  %21الشيتاوز نسيو 

ال ستتتتا  و في روؤس االموان االستتتت ميو ال تاز  عاخل العةاق وخار    -4

 بعد اسيح ان موافاو الينك ال ة زي . 

ملكيو االموان البابيو وال ناولو ال زمو لينفي  ماتتارش  االستتيب ار الداخلو  -5

في ا داف ا او ل ة  تأخية ا ل والشستتتتتت ح بي وشل ا ليات الستتتتتت ستتتتتتة  

لب ال  تتتتتتةف اليدلص م  العاارات الزائد  اان بال اتتتتتتارش  العاارشو ل وا

 االني اء م  ال ة  ال ي اناأت م  ا ل  . 

 أا ان الو يل واالمي  وتعيي  الو  ء .  -6

تأسيع ال حافظ وال ناعشق االسيب ارشو الب وفق اليعلي ات ال اعر  م   -7

 الينك ال ة زي العةاقي . 

لداخليو والدار ي -8 لو اليتار  ا و للعةاق و ال ستتتتتتتا  و في ت وشل اناتتتتتت

ماتتتتتتةواتات الين يتو الزراايتو وال تتتتتتنتاايتو واالستتتتتتيدةا يتو والع ةانيتتو 

 واالسكانيو وغية ا م  ال اارش  الات ال ةعوع االقي اعي واال ي ااي . 

توفية الي وشل ال زم ال تتتتتحاب الحةف وا تتتتتحاب االا ان وال تتتتتنااات  -4

 ال  ية  ليلوشة ماارشع ع االقي اعشو.

  حظورات:( ال4ال اع  )

 -شحظة الب ال  ارف االس ميو والنواف :

 اسيددام الفائد  في اي  ور  م  ال ور. -

 االسيب ار لد    ا الينك في اي  ور  م  ال ورل. -

 فيح اسابات اليوفية. -

 ( الي وشل واليو اليعامل:5ال اع  )

 ش ك  لل  ةف االس مي تادشع الي وشل ل غةا  االتيو: 

 نييو . شةاء الع  ت اال  -1

اناتتتتتتاء شتتتتتتة ات  تتتتتتةافو الع  ت اال نييو ومكاتب الددمات ال اليو او  -2

 ال سا  و في ا . 

قيون االوراق اليتارشو وال اليو ) أستتتتت ع الاتتتتتة ات والك يياالت وغية ا  -3

م  االوراق اليتارشو ( لحفظ ا وتح تتتيل الحاوق ال يةتيو الي ا ال تتتحاب ا 

ت ال تتةف مالع تك  ميفتت نو فوائد وعف  وتح تتيل ال تتكو  واوامة واالونا

 ربوشو او محظور  شةااا . 
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اليزام ال  ةف االس مي بالناد اال نيي واسعار ال ةف بحسب الفوابط  -4

 ال اعر  م  الينك ال ة زي العةاقي .

تايد ال  تتتتتارف االستتتتت ميو والفةوا والنواف  بالحدوع ال اةر  للع والت  -5

 اة ا متالع اعارات ا . اليي تيااضا ا ا  الددمات اليي ت

رفض الستتت اث الي مستتتا ع ان شاية  م  ال  تتتةف االستتت مي بفتتت ان  -6

( شوماا والب شتتتتتةوط شاة ا متلع 61الستتتتت عو اال في ااالت محدع  امد ا )

 اعار  ال  ةف ومسوغات مانعو تنستع وا داف ال  ةف . 

ي و وب تايد ال  تتتتتارف االستتتتت ميو والنواف  بحدوع الي وشل ال  نوث ال -7

سيو للادص الوااد الب الشيتاوز ) ( م  %5شدص طييعي او معنوي بالن

( %5رأستتتتت ان ال  تتتتتةف واايياطيات  الستتتتتلي و وفي االو بلوغ ا بة م  )

 فيسيح ل موافاو الينك ال ة زي الب الزشاع  .

 

ال يئو الاتتتتتةايو وتكوشن ا )لل  تتتتتارف االستتتتت ميو والنواف  في  (6ال اع  )

 ال  ارف اليتارشو (

تعيي  الت عيو اليأستتتتيستتتتيو لكل م تتتتةف استتتت مي ل وم  بعد ا الت عيو  -1

الع وميو لل سا  ي   يئو اسياارشو تس ب الةقابو الاةايو تيكون م  ادع 

الشال ا  ل لو اشتتتتتداج ل والشزشد الب خ ستتتتتو الب شتتتتتةط ان شكون الوو 

الدية  من ع في ااكام الاةشعو االس ميو ا بة م  الن ق ل وشتوز ان شكون 

االخةون م  الوي الدية  واالخي تتتتتتتاج في اا تتان ال  تتتتتتةفيتتو وال تتاليتتو 

 والاانونيو . 

الشتوز ان شكون اافاؤ ا م  االعارشي  او ال وظفي  رفيعي ال سيو  او  -2

 م  اافاء متلع االعار  او ال سا  ي  في ال  ةف . 

شد ولنفع الفية  ب وافاتو  -3 تد لو للي قاب مد  تعيين ع ل ث ستتتتتتنوات  تكون 

 ل يئو العامو لل  ةف وبعد موافاو الينك ال ة زي العةاقي . ا

تيولب ال يئو الةأي الاتتتتتتةاي في ال عام ت اليي ستتتتتتيتةش ا ال  تتتتتتةف  -4

ليو يد  ون ا غية مدالفو الاكام الاتتةشعو االستت ميووتةف  تاةشةاا ستتنوشاا الب 

 متلع اعار  ال  ةف والب الت عيو الع وميو لل سا  ي  . 

ن تايةث الب الت عيتتو الع وميتتو لل ستتتتتتتتا  ي  ومتلع االعار  لل يئتتو ا -5

 ماتةاه مفيداا م  ا ل تحايق ال  ةف اا ال  الب الو   الاةاي .

شنيدب اافتتاء ال يئو م  بين ع رئيستتاا وافتتواا تنفي شاا ول ا ان تستتيعي   -6

 ب   تةاه مناسياا م  االشداج وال يئات ليحايق ا داف ا . 

 ئو ملزمو ل عار  الينفي شو لل  ةف . تكون قةارات ال ي -7

 ( م ام ال يئو الاةايو و  ايات ا7ال اع  )

 -تيولب ال يئو االمور االتيو :

 مةاقيو مد  اليزام ال  ةف وانالي  بااكام الاةايو االس ميو. – 1

 ابداء الةأي الاةاي باأن  يغ العاوع االزمو الا ال  وانالي . – 2
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 ة قسع الةقابو الداخليو في ال  ةف او الفةا.طلب تاارشة م  مدش – 3

 رف  تاارشة ا  االمور اليي تحان الي ا م  متلع االعار  . – 4

مةا عو ا ليات ال  تتتتةف ومعام ت  الب استتتتاس الدلط اليي تعياد ا  – 5

لتنو اليدقيق بللب م  متلع االعار  او م  ال ستتتتتتا  ي  ال ش  ش لكون معاا 

ااوق الي تتتتتتوشتل او بحستتتتتتب ما شحدعه ااد ( م  مت وا %11ا بة م  )

 اليأسيع.

تادشع تاةشة ا  اناتتتتلي ا الب مستتتتا  ي ال  تتتتةف في ا ي اا ع العام  – 6

 ال ي شعاد سنوشاا في االقل.

 النظة في االمور اليي تكلق ب ا الب وفق اوامة الينك ال ة زي العةاقي. – 7

 ( ازن ال يأ  الاةايو8ال اع  )

اتتةايو او أي افتتو في ال اال االا  تتدر قةار معلل م  ال شتوز ازن ال يئو ال

متلع اعار  ال  تتتتتتةف باغلييو للبي االافتتتتتتاءل الب ان شايةن   ا الاةار 

ب وافاو الت عيو الع وميو لل ستتتتتتتا  ي . وشحق للت عيو الع وميو تفوشض 

 متلع االعار  ليحدشد ال كافأ  السنوشو الافاء ال يأ .

 (4ال اع )

ينتتك ال ة زي العةاقي باةار تدوشتتل  يئتتو الةقتتابتتو الب ال  تتتتتتةف اا م ال

 الاةايو او ازل ا.

 ( اليدقيق الاةاي الداخلي11ال اع )

شؤستتع في  ل م تتةف استت مي والناف   في ال  تتارف اليتارشو قستتع  – 1

لليتتدقيق الاتتتتتتةاي التتداخلي شكون موقعتت  في ال يكتتل الينظي ي والشاتتل ا  

 داخليو في ال  ارف اليتارشو.ال سيو  الينظي ي لليدقيق والةقابو ال

 وتاوم ب ةا عو  ل م : – 2

اال ةاءات ال حاستتتييو وخلو اليدقيق الستتتنوشول والفتتتوابط ال حاستتتييو  –أ 

 واعار  ال داطةل وا دار اليو يات بال وافاو الي ا.

تاةشة مدقق الحستتتتتتابات الدار ي في ا شدص  اتتتتتتوفات ال  تتتتتتةف او  –ب 

عار  بالنيائج اليي تدلص الي ا قيل موافاو الفةوا ال اليول واب غ متلع اال

 ال تلع الب   ه الكاوفات.

 الياارشة ال زم  تادش  ا م  ال  ةف الب الينك ال ة زي العةاقي. –ج 

 ( ارباث وخسائة االسيب ار 11ال اع )

 مةااا  الاةوط االتيو:

شستتيحق  تتااب االستتيب ار ن تتيياا م  ارباث االستتيب ار بحستتب ر تتيد  – 1

 مدت ل   ا شيح ل ن يي  م  الدسائة طيااا ل يدأ ال نع بال ةم.اساب  و

شتوز فستتتتتتد العاد او ت دشده االا ليت ا  ان ال اية  او ال اة  او  – 2

تا تتتية ا ال يع د ل واند فستتتد العاد بي  اللةفي  ش تتتفب الناتتتاط وتيااستتتع 

 االطةاف نيائج الي فيو.
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 شو( فيح ناف   اس ميو لل  ارف اليتار12ال اع  )

شتوز لل  ارف اليتارشو واالسيب ارشو فيح ناف   اس ميو الب وفق الاةوط 

 ال يينو في اعناه:

اخ  موافاو الينك ال ة زي العةاقي ال سياو طيااا ال ةاءات فاح الفةوا  – 1

ضتتتت   الدلو الستتتتنوشو لفيح الفةوال او تحوشل ناتتتتاط فةا قائع ل  ارستتتتو 

الينك ال ة زي العةاقي الب ت يية  اا ان ال تتتتتتيةفو االستتتتتت ميو بعد موافاو

 نااط .

تد يص رأس ان مسيال م دره معةوف وبعيد ا  شي و الةبا وان التديلط 

 االموان بأي اان م  االاوان.

مةا عو ال  تتتتةف لناتتتتاط  االستتتتاستتتتي وااد تاستتتتيستتتت  و عل  م ئ اا  – 2

 ل  ارسو ااد فةوا  اا ان ال يةفو االس ميو.

الناتتلو ال ستت وث لل  تتارف االستت ميو وفةوا ا م ارستتو الفةا  افو ا – 3

 مزاولي ا.

اشتاع تنظيع اعاري للفةا شيفتت   مدشةاا واقستتاماا تنفي شو مؤ لو ومدربو  – 4

 والات خية  في الددمات ال اليو االس ميو.

 ( الينظيع ال الي وال حاسيي وااداع الييانات ال اليو واةض ا:13ال اع  )

 ع االتيو:شاوم   ا الينظيع الب االس

الف ل ال حاسيي بي  الفةا وال  ةف باشتاع قسع محاسيو  وست ت  – 1

ونظام محاستتتيي مستتتيال ل ومستتتيندات قيد واوراق ليوتيو مستتتيالو شستتتيدةج 

من ا مة ز مالي واستتتتتاب م تتتتتةوفات واشةاعات مستتتتتيالو م  غية خلط م  

 اسابات ال  ةف االم االخة .

   في مستتتتتتك وااداعا استتتتتتابات  ااي اع ال  تتتتتتةف االستتتتتت مي او الناف – 2

واستتتتتتيدةاج نيائج اا ال  الب معاشية ال حاستتتتتتيو وال ةا عو اليي تني ت ا 

 ال ؤسسات ال اليو االس ميو.

قيام ال  ةف االس مي او الناف   بااداع مة ز مالي مسيال ل  ش ةشاا ل  – 3

و وارستتتتتتان نستتتتتتدو من  الب الينك ال ة زي العةاقي / ال دشةشو العامو ل ةاقي

 ال يةفو واالئي ان الب وفق الن والج ال عد ل لك.

تو يتتد الفةاا و وع العاوع واالوراق البيوتيتتوخ الدتتا تتتتتتتت  بتتال عتتام ت  – 4

ال ديلفو للفةا م  الزبائ  وم  ال ية ل وان تكون مستتتتتتيوفا  ماتاتتتتتتيةط  

 الناايو الاانونيو والاةايو.

ات او اال ون والسل  من  ال  ةف االس مي او الناف ه م  ملكيو العاار – 5

 ل ية اغةا  الي وشل ل وال شس ح ل  بي لك ا الغةا  االسيب ار.

سيو  – 6 وا ب الب ال  ةف االس مي او الناف   اشتاع اعوات اليحوط ال نا

اليي تحون عون ملكيي  ل  تتتتتون والستتتتتل  ال اتتتتتيةا  وتعةضتتتتت  ل داطة ا 

 ال ديلفو.
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 ة زي العةاقي الب ال  تتتةف ستتتةشان اليعلي ات ال تتتاعر  م  الينك ال – 7

االستتتتت مي او الناف   في ا شدص اايستتتتتاب وتوزش  االرباث الب ال وعاي  ل 

 ومد  تح ل ع للدسائة.

خفتتتتتوا ال  تتتتتةف االم ال ي ش لك ناف   ل  ارستتتتتو اا ان ال تتتتتيةفو  – 8

االس ميو لت ي  ميلليات السيولو ل و فاشو رأس ال ان ل واالايياطي النادي 

اتتانونيتتو وال عيتتارشتتو ل اليي تدص الية يزات االئي تتانيتتو و  ي  النستتتتتتتتب ال

 وغية ا ب ا في ا انالو الناف   االس ميو.

خفتتتتتوا ال  تتتتتارف االستتتتت ميو ال تاز  الب الاوااد الةقابيو ال يعلاو  – 4

ب يلليات الحد االعنب لةأس ال ان ل ونستتتتتتيو  فاشو رأس ال ان ل واالايياطي 

م  النستتب اليحوطيو االخة  اليي ستتييلغ  الاانوني  ونستتيو الستتيولو وغية ا

 ل ا وفق ال ئحو اليي سيعد م  قيل   ا الينك وتيلغ ب ا   ه ال  ارف.

اأن  – 11 اليزام ال  ةف باليعلي ات ال اعر  م  الينك ال ة زي العةاقي ب

تت ي  الييانات الستتتتتتيدةاج مة زه ال الي ال ت   ل والي  في   ي  االوقات 

 ل  ه النسب وال يلليات.ان شكون مسيوفياا 

اليزام ال  تتتتتتةف االم بااداع بيانات  ال اليو ال ت عو الب وفق معاشية  – 11

ال حاسيو الدوليو ل واالف اث ا  االنالو والددمات ال اليو االس ميو اليي 

شادم ا فةا  ال ي ش ارس ناتتتتتتاط ال تتتتتتيةفو االستتتتتت ميو   اا ونوااا ل وا  

 لية ا في ال ة ز ال الي ال ت   لل  ةف االم مداطة ا و يفيو اعارت ا ل وتأ

    

 ااكــام اامــــو

شتب ان تدار ال داطة اليي شوا   ا الفةا الب نحو ميد تتتتتتص ا   – 1

طةشق وضتتتتتت  ستتتتتتياستتتتتتات وا ةاءات للحد م  الداطة ال ديلفو اليي تدص 

 الددمات اليي شادم ا ل وتاييع مو وعات  ومللوبات  .

 يداءا م  تارشد  دور ا .تنف    ه اليعلي ات اب – 2

 ال داطة اليي توا   ال  ارف االس ميو وإعارت ا

 ال داطة ال اليو: –أوال 

و ي ال داطة ال ي تتلو باعار  ال و وعات وال للوبات ل وأ ع ماش ك  توقع  

 م  مداطة ماليو ماشلي:

 مداطة اإلئي ان : -1 

اد ا.وقد شكون ادم وتةتيط باللةف اآلخة)الع يل(والوفاء باليزامات  في مو

 وفاء )الع يل

ال دش ( باليزامات  تتاه الينك في مواد ا اائدا الب ادم قدرت  الب الوفاء 

 أو ادم رغيي  بالوفاء.

 مداطة السيولو: -2

و ي تكون في ادم توفة الستتتتتتيولو الكافيو ل يلليات الياتتتتتت يل او لإلشفاء 

 باليزامات ال  ةف في اين ا . 
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 )  امش الةبح ( : – مداطة سعة الفائد  -3

مداطة  سعة الفائد  شتب أن توا   في األساس ال  ارف غية اإلس ميو أو 

الةبوشو اليي تعي د الب الفائد  ومعدالت ا في تعام ت ا. وتنتع   ه ال داطة 

ا  امكانيو اخي ف سعة الفائد  خ ن مد  الاة  اقيةاضا او اقةاضا م ا قد 

قيةا  بستتتتتتعة أالب م  الستتتتتتعة ال ي تع شؤعي إلب خستتتتتتائة نا  و ا  اإل

 اإلقةا  ب . 

 مداطة السوق: -4 

وشفتتت  اليعض مداطة ستتتعة الفائد  أو  امش الةبح ضتتت   مداطة الستتتوقل 

 والب  ل فان مداطة السوق ش ك  تحدشد م مح ا ب اشلي:

مداطة أستتتعار الستتتل  : وتيدو تأليةات ا واضتتتحو في ال نيتات اإلستتت ميو  * 

ن ال  تتتتتةف  و مالك الستتتتتلعو في فيةات مديلفو فاد شحيفظ ال ديلفو اي  أ

ال  تتتتتتةف مدزون م  الستتتتتتل  با تتتتتتتد اليي  ل أو  نييتو لدخول  في ااد 

اسي ناا أو ااد سلع ل أو أن ش يلك ااارا أو ال يا مب ل أو ان ش يلك معدات 

فان اندفا   يالي  يو ل  وبال يات ب ة  أشتار ا بعاوع إ ار  تاتتتتتت يل أو آل

لع شستتتيق توقع  أو عراستتتو ااي اليات  ستتتيؤعي الب خستتتار  ستتتعة ا باتتتكل 

 محااو. 

مداطة أسعار األس ع : اي  شكون الينك مالكا ألس ع وتندفض أسعار ا ل  *

أو تكون األستتتتتت ع ضتتتتتت انا لدش  فيندفض قي و الفتتتتتت ان ال ي لدش  ماابل 

 تس ي ت أو ت وشل م نوث لع  ئ .

أستتتتعار  تتتتةف الع  ت  مداطة أستتتتعار ال تتتتةف : وال ا تتتتوع اخي ف * 

 ال ديلفو.

 

 أعوات إعار  ال داطة في ال  ارف اإلس ميو -

 أ ع الوسائل واللةق اليي نةا ا فعالو في ا ليو إعار  ال داطة:

 توزش  وتنوش  اإلسيب ار ) اإلئي ان(:  -1

اام ومداطة اإلئي ان  كل  عو ليدفيق وإعار  ال داطة باتتتتتت م  اللةق ال يي

اج توزش  وتنوش  اإلستتتتتتيب تتار أو ال حفظتتو ومدتتاطة الستتتتتتوق باتتتتتتكتتل ختت

اإلستتيب ارشول وقد شيع   ا اليوزش  الب أستتاس قلااات ) زرااو ل  تتنااو ل 

 ااارشو ل الد..( 

 وض  نظام فعان لل علومات والياييع والة د وقياس ال داطة: -2

 وال علومات ال للوبو ا  الع  ء وا  السوق وأاوان اإلقي اع باكل اام .

ع يل رب ا  انت الدلو  األستتتتتتتاستتتتتتيو األولب إلتداال الاةار بي وشل وتاييع ال

 الع يل أو منح  اإلئي ان. 
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 والد  و:

إن إعار  ال داطة ا ليو أساسيو وضةورشو لل  ارف اإلس ميو و ي ا ليو 

 ميكاملو وشاملول ولكي تكون فعالو البد أن تا ل:

استتتتات واإل ةاءات ت يئو الييئو ال ناستتتتيو في ال  تتتتةف م  خ ن الستتتتي -1

 واليعلي ات ال ناسيو وناة لاافو إعار  ال داطة لد  العاملي .

وتوفة أعوات ليوق  ال دتتاطة وقيتتاستتتتتت تتا وقيتتاس أللتتار تتا الب أا تتان  -2

 ال  ةف ومو وعات .

 وتوفة أعوات مناسيو للكاق ال يكة ا  ال داطة اان ادول ا. -3

اليدائل واإلايياطيات وتوفة الدلط ال ناستتتيو واألعوات وال د تتت تتتات و -4

 ليدار    ه ال داطة واليدفيق م  آلار ا

وشتتتب أن الن فتتل أ  يتتو توافة األفةاع ال يورش  ال يح ستتتتتتي  ال ؤمني   -5

بةستتتالو ال  تتتةف اإلستتت مي وال ي ةستتتي  الب أا ال  وأناتتتلي  ال ديلفول 

وباليالي البد م  توفة  و ا ل مةشح ومناستتتتتب واوافز لل تيدش  وااوبات 

 سيئي  .لل 

وإن إعار  ال داطة في طييعي ا ا ليو مسي ة  م  اليلوشة واإلبيكار فعلب -6

اإلعارات أن تكون لتتدش تتا األ ليتتو والدية  لع يلتتو ليوق  ال دتتاطة ال حي لتتو 

وال ستتتيتد  وابيكار الوستتتائل ال ناستتتيو لع ليو الكاتتتق ال يكة ا  ال داطة 

خ ن الياارشة الن ليو وأن  وأعوات الاياس وال يابعو الواايو ال ستتتتتي ة  م 

 تكون قاعر  الب ابيكار الحلون ال ناسيو لل اا ل اليي قد تعية  ال  ةف.
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 الاسع الباني                                              

 السياس  النادش  في العةاق

 

 الثامنالفصل 
 

 لنقديه تطبيقات السياسة ا
 

  لعةاقا في النادشو السياسو تليياات ب ا مةت اليي لل ةاال ميابعينا خ ن م 

  ال  ارف وقانون 2114 لسنو 56 العةاقي ال ة زي الينك قانون  دور بعد

 في  يد باتتتكل نتح قد العةاقي ال ة زي الينك ان اتفتتتح 2114 لستتتنو 44

  النادي النظام راستتتتتياةا في النادشو للستتتتتياستتتتتو ال ة زشو اال داف تحايق

  ةف سعة في الكيية اليحس  بعد اليفد يو وال و ات االنالو وموا  و

  2114 العام من  قي ي  في %41 ا  زاعت مةتفعو وبنستتيو العةاقي الدشنار

  يينوم مةتكزات بناء الب أع  م ا اال نييو بالع لو اايياطيات بناء الب اضافو

  واستتتت  متان وفيح الدار ي االقي تتتتاعي االستتتتياةار بناء الب الحفاظ في

  معدالت خفض في الفائد  ستتتعة لعي  ال ي االشتابي الدور ان   ا ل ستتتيب ار

    لك %11 اوالي الب 2116 اام في %35 م  االساس السنوي اليفدع

  باتتكل نتح العةاقي ال ة زي الينك ان   ا وال فتتاربو الدولة  ظا ة  تحدشد

  والحكومي الت ات محاوالت امام وفوالوق اسيا ليي  الب ال حافظو في  يية

  اليوازن الب ستتتلييو نيائج الب شؤعي فستتتوف ا تتتل لو م ا من  باالقيةا 

  االقي تتتتاعي االستتتتياةار ا  الدفاا قو  العةاق وشفاد الدار ي االقي تتتتاعي

  الع لو ا اشو في النادشو الستتتياستتتو قدر  اضتتتعاف الي ا شفتتتاف اام باتتتكل

  استتتتتتعار تد ور ا  النا ع اليفتتتتتتدع اخفاقات في متدعاا  والدخون الوطنيو

 م   الي  اطلق ما فان ل لك ضتتعيفو باايياطيات موا  ي ا ش تتعب ال تتةف

  ااالت تدللي ا ال ياتتتتدع  انيااعات للينك ال ة زي في استتتتيددام الستتتتياستتتتو

   االي  انت اخة  ناايو م  ولك  النادشو السياسو الب السيلة  م  ميادمو

  ومةوني  اة ي  ادع م ا الداج   تتتةفيال الالاا من ا اانب ادشد  مآخ 

  م ا ال  تتتةفي الع ل مت ل الب انعكع ال ي االمة اليليياات م   بية في

 دشد   سيل ا  باليح  ال  ةفي بالع ل ال عنيي  االقي اعشون الديةاء  عل

  ساا أس وباكل خاج الالاا الداج شعي د  العةاقي ال  ةفي الالاا ال  ث

  خ ن وم  ل لك االياا  ال عي د  النادشو استتتتتتوالستتتتتتي الب وتعدش ت  دشد 

 في العةاق. النادشو السياسو لواق  وتحليلنا اسياةاءنا

نود إن نبين ان القطاع المصرفي العراقي الخاص حديث التأسيس وإن أغلب 
هذه المصارف مازالت رؤوس أموالها محدودة ونظمها المصرفية واالدارية 

ة الحديثة ونظم المعلومات وتحليلها في أغلب المصااااارف ال تواكب الصاااايرف
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يضاااااف الك ذلك مازالت االيداعات في هذه المصااااارف قليلة جدا قياسااااا  الك 
المصارف الحكومية فلذلك ستكون مساهمتها لتلبية متطلبات البناء واالعمار 
واالستثمار في ظل انعكاسات االزمة المالية العالمية محدودة جدا خاصة في 

بيرة وسيكون دورها محدود لضعف امكاناتها في تمويل تمويل المشاريع الك
المشااااريع وهي تميل الك تمويل المشااااريع الصاااغيرة وةجال زمنية قصااايرة 
وبالتاكيد سيكون دور المصارف الحكومية اكبر بكثير في هذا المجال إلرتفاع 
ايداعاتها وسااااتبقك الدولة لها الدور االكبر واالعظم في تمويل االسااااتثمارات 

كما إن الساااياساااة  المتشاااددة للبنك المركزي العراقي المشاااار  تراتيجيةاالسااا
اليها اعاله في الوقت الحاضر ومتطلبات اخذ احتياطات عالية من المصارف 
الخاصااة وكذلك المحددات االدارية في ادارة النقد واالسااتثمار في المصااارف 

تزيد في ساااااااتجعل هذه االمكانية محدودة جدا لتقلص الموارد للتمويل وقد ال
من مصادر التمويل التي تخصصها هذه المصارف  %31بعض االحيان عن 

 لالستثمار. 
حيث مازالت المصااااارف الخاصااااة لها دور كبير في دعم المقاولين وشااااركات 
المقاوالت في تنظيم خطابات الضااااامان لدخول المناقصاااااات والتنفيذ وخطابات 

التشااااغيلية وأعمال  الضاااامان لتجهيز الساااالع والموارد وكذلك تغطية الساااالف
تكميلية اخرى تساعد دوران  رساميلها وهناك ادوات مصرفية اخرى ستسهم 
بالتأكيد في مشاااركة هذه المصااارف بالتنمية والنمو وهذا واضااث في كثير من 

وخاصااة الصااغيرة والمتوسااطة وبعض مشاااريع التنمية ومشاااريع  المشاااريع
ا تجارية  وقد وسااااعت الخدمات غير االسااااتراتيجية.وحيث إن معظم مصااااارفن

نشاااطاتها ليشاامل االسااتثمار واالسااتهالك وبعض االدوات المصاارفية االخرى 
الكالسااايكية المعروفة وهناك محددات ادارية وقانونية عديدة تحدد االساااتثمار 
في العقارات أوالتسليف علك االسهم او المشاركة في التجهيز والتوزيع ضمن 

( وقانون البنك 2114( لسااااانة  44ضاااااوابط  حددها قانون المصاااااارف رقم  
( لذلك فان البنك المركزي العراقي 2114( لساااانة  56المركزي العراقي رقم  

والمصااااارف مدعوة بشااااكل حاساااام لوضااااع الحلول الجذرية الصااااال  النظام 
 -المصرفي  في العراق واعادة هيكلته وفقا  لالسس التالية:

ياسااااااااا .1 قدية أن يقوم البنك المركزي العراقي بنشااااااار خطته وسااااااا ته الن
سي معالجة التضخم الركودي  المستقبلية في هذا المجال وإذا كان هدفه األسا
وهذه مهمة اقتصادية مركزية ولكن من الضروري البحث عن سياسات جديدة 
تحقق هذا الهدف وتتيث للمصاااارف الحكومية والخاصاااة المشااااركة في النمو 

 واالستثمار.

صااااة القطاع العام ودراسااااة ضاااارورة اعادة هيكلة القطاع المصاااارفي وخا .2
خصخصة بعض اقسامه وفروعه والعمل علك تفعيل المصارف العامة بتوسيع 
وتنويع خدماتها وادواتها المصااااااارفية وخاصاااااااة زيادة حصاااااااتها االئتمانية 
شكل متوازن مع عوائدها الكلية لتصبث هذه المصارف ركيزة  واالستثمارية ب
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كار بعض العمليات المصااااارفية فعالة للنمو االقتصاااااادي علك ان تبتعد عن احت
 وحجب االنشطة الحكومية والمؤسسات العامة عن المصارف الخاصة.

ياسااااااااات المالية للدولة والتوجهات  .3 معالجة الفجوة الظاهرة بين السااااااا
والساااااياساااااات النقدية المعتمدة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات مكافحة 

 الضغوط التضخمية والحد من االنفاق الجاري.

  واألعوات بالع ليات الايام في ل ا بالستتتتتت اث األ ليو ال  تتتتتتتارف عاع .4

  ابعوالي والدوائة الوزارات ب ا تاوم اليي والنااطات لل اارش   افو ال  ةفيو

 وا ة ا. تحدشد ا وادم ل ا

  ياسوالس الب بالسيلة  الدا و العةاقي ال ة زي الينك سياسات تفعيل  .5

 االقةا  بستتياستتات النظة واااع  الداج  ال  تتةفي النظام عاع في النادشو

 ال تتتتتت ية  والاةو  االئي تتان منح في االئي تتانيتتو ال دتتاطة اعار  وآليتتات

  دفقت تحاق اليي واالسيب ارشو االنيا يو الالااات في واالسيب ار وال يوسلو

 .واضح نادي

  عشواإلرشا لل ئحو وفااا  بيح يل ا ال اكو  الدشون ب د ص النظة إااع  .6

    ه ت تتتفيو م  تي ك  لكي لل  تتتارف إضتتتافيو زمنيو مدعو مةونو وإالاء

 خارج  ا ةوا ال دشنون أغلب وإن ستتتاباو لفيةات تعوع أغلي ا واليي الدشون

 زشاع  م  تعةقل النستتتب   ه وان إراعت ع ا  خار و أمنيو ألستتتياب العةاق

  نييتو  فع ا  ال يحااو أرباا ا في خفض بستتتتتيب ال  تتتتتارف أموان رؤوس

  ال  ارف نااطات الب تؤلة وباليالي الةبح  افي م  لنسبا   ه اسيالاا

 .التدشد  االسيب ارشو

  لاءال  تدفيض امكانيو بدراسو النظة باااع  العةاقي ال ة زي الينك قيام .7

  الينك لد  وتت يد ا ال  تتتتتارف لد  الوعائ  اتع م  ال ستتتتتيال  الاانوني

  أن ش ك   ال ت تتتد ال يتتتالغ  تتت ه إن. استتتتتتيب تتتار بتتتدون العةاقي ال ة زي

   انااطات توسي  م  وش كن ا الدا و ال  ارف لداع من ا تسيب ةواالسيفاع 

 . دشد  م ةفيو منيتات ا  واليح  االسيب ارشو

  الياا ا الناف   ال ة زشو واليعلي ات الاانونيو الياتتتتةشعات في النظةاعادة  .8

  قانون الد تتتتوج الب ومن ا االستتتتيب ار الب وتستتتتااد  تييح استتتتع الب

  ال اليو االوراق  يئو وقانون( 33 و 31و 31 و 24و 28) ال واع ال  تتتارف

 .ال الي ل سيب ار  دشد قانون وتاةش 

  وإشتاع ال اليو لألوراق العةاق ستتتتتتوق وتحفيز وعاع تلوشة عراستتتتتتو  .4

سعار رف  باتتاه تدف  اليي واألعوات الوسائل سوق مؤشة أ اة ات ال    اب وال

  األستت ع قي و ا  اي اا  الشال ب ا وإرباا ا إنيا  ا ومعاشية ومو وعات ا شي ئع

  قي ي او شيناسب ال ب ا العةاقيو باأل ون تفة اليي ال فاربات ومن  الحايايو

 .والفعليو الحايايو
  ت تتتدر ا االشداا لاتتت اعات" خا تتتو محفظو"أو"  تتتندوق" إناتتتاء - 11

  لألوراق العةاق ستتوق في االستت ع استتعار تد ور ل عالتو الةاغيو ال  تتارف
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  ال ناخ ليحفيز الحالي ل ستتتتتتيب ار  دشد  م تتتتتتةفيو اعا  واضتتتتتتافو وال الي

  الب شؤعي م ا ال  تتتارف وعائ  اتع زشاع  و  لك الستتتوق في االستتتيب اري

 مةعوع تحايق وباليالي االقي اعشو الالااات بكافو االسيب ارشو نااطات ا زشاع 

 .لل سيب ةش  اشتابي

  لفوائدا بيدفيض سياسات  تتوقييا العةاقي ال ة زي الينك شنظع أن نايةث .11

    ه ضبع ا يحت بحي  ال  ارف تنف  ا اليي اليحوطات م  الياليل شكفل ب ا

   الوعائ الشايل ا تتتيح وبعفتتت ا ق تتتية  ائي انيو ستتتياستتتات تني ج ال  تتتارف

  م  للياليل  داا  ميحفظو ستتتتياستتتتات ال  تتتتارف واني تت االمد طوشلو البابيو

 .الفائد  ت ب ب مداطة

  اليعلي تتتات تنفيتتت  في مةونتتتات بتتتاالتتتاء العةاقي  ة زيال الينتتتك قيتتتام .12

  الب عشنار مليار 251 الب ال  ارف اموان رؤوس لزشاع  ال علنو واليو ي ات

  مواد اخة وشكون اليو ي ات  تتتدور تارشد م  ستتتنوات خ ستتتو خ ن تيع ان

  للت تتتاز عا تتتاا  اا ه ال ايةاتتتات بيحايق اللتتتك تزام  م  31/6/2115في

 .الداج ال  ةفي

  والدا  باليعلي ات النظة باااع  العةاقي ال ة زي الينك اعار  متلع امقي .13

  باتتةاء ال  تتارف الدا تتو قيام اشااف شدص ما ومن ا اال نييول الع لو ب زاع

ال  ةف الالاء ال ةونات الكافيو لل  ارف   يةفو الغةا  النادي الدوالر

 مل.الدا و ل ة  مسا  ي ا في اعاء الع ليات ال  ةفيو باكل  ا

ل داطة الياتتت يليو ا العار  تلييق مياعئ بازن الةئستتتيوميابعو الع ل الب  .14

 و ي:ـ 
رف باقةار سيةاتيتيو لل داطة اليا يليو الع االعار  في ال  ا: قيام متأ

ولينفي  ا م  االعار  الينفي شو لل  ةف ليف   تحدشد ال داطة اليا يليو 

ع ليات واالنظ و اليي تعي د ا ال يعلاو بكل انواا ال نيتاتل النااطاتل وال

 ال  ةف.

 

: توفية قااد  لل علومات ال يدفاو في ال  ةف واليي تلعب عورا م  ا ب

 ورئيسيا في انااء والحفاظ الب اطار ا ل فعان العار  ال داطة اليا يليو. 

 

: ميابعو مد  امي   ال  ارف نظام فعان ليحدشد وقياس ومةاقيو ال داطة ج

 م  اعار  ال داطة.  اليا يليو  تزء

 

ااداع تاييع منيظع ومسيال لسيةاتيتيات وسياسات وا ةاءات بال فياي   قيام:ع

 ال  ةف ال يعلاو بال داطة اليا يليو. 
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بالكاق ا  ال داطةاليي شيعة  ل ا ال اار ي  في السوق  قيام ال  ارف: ـ

لل داطة  ارت عال اليو وال  ةفيو بياييع تعةض ع لل داطة اليا يليو ونوايو اع

 اليا يليو.

 

 االعوات واالساليب اليي شسيددم ا الينك ال ة زي االياا اااع  النظة ب .15

للةقابو الب ال  ارف تيعا" لحتع الت از ال  ةفي ونوايو ال  ارف الاائ و 

ا  العاعات ال  ةفيو  وعر و تلور ا اضافو الب تلور الواي ال  ةفي فف ا 

اع  دفي  رئيسي    ا س مو االقي تحايق   ول ة والينيان االقي اعي الاائع. 

 .الوطنيل وا اشو اموان ال وعاي 
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 التاسعالفصل 
 التجربة العراقية
 (2113 -2114في تطبيقات السياسة النقدية )

 
 اليي تيحدث ا  السياسو النادشو في العةاق وتليياات ا الدراسات االقي اعشوقليلو  ي 

لدور الين وي ال ي قام ب  الينك ال ة زي العةاقي   ؤسسو سياعشو ر ينو في رسع وا  ا

تارشد  دور قانونو ول اشو الوقت الحاضة  2114وتلييق السياسو النادشو خ ن الفية  م  

مةورا بت ي  مةاال االنتاز اليي مة ب ا وال ي ااون م  خ ن ماتع انتازه ان شدلق نوا 

عي بالةغع م  ادم االسياةار االمني والسياسي وال عوبات م  االسياةار االقي ا

 ان  نا  تاابك في الدلط اي  . والظةوف ال وضوايو وال اتيو اليي  انت تةافق ا ل 

 .2113قيل اام  والسياساتل وليع  نا  إسيا ليو واضحو للينك ال ة زي العةاقي

 نادشو م مح وإتتا اتتحاق للينك إسيا ليي  وأ يحت للسياسات ال بعد اللك ولك 

ل ال ي ألة تأليةاا سليياا واضحاا تامحواضحو أساس ا تدفيض اليفدع الواسيةاتيتيات 

الب العةاقل ونييتو ل ا ااناه  ال فةو من  الح ار  الب  ل معالع الحيا  اإلقي اعشو.

يب ا العةاق م  اةوب وإضلةابات ادشد ل أ يح اليفدع شي ااد بوتائة االي  قياسيو

ل فيد ورت  ل الالااات اإلنيا يول وأ يحت الفتو   يية   داا بي  ل االب معدالت و 

األ ور والةواتب وإرتفاا األسعار ولك  الينك ال ة زي العةاقي قد أو د السياسات النادشو 

 ال ناسيو ليدفيض اليفدع بكل  دوء وس سو ال تؤلة الب الوض  اإلقي اعي العام.

و دور قانون  2113ية  اليي مة ب ا االقي اع العةاقي مابعد  وفي ضوء ال ي يةات الكب

وال ي ب و يو تولب متلع اعار  الينك  2114لسنو  56الينك ال ة زي العةاقي رقع 

ال ة زي العةاقي ا دار اللوائح واليعلي ات وادع اآلليات واالعوات واليليياات للسياسو 

ساسيو من ا تدفيض اليفدع التامح النادشو في العةاق ب دف تحايق ا داف مة زشو ا

ورف  الاي و الاةائيو للدشنار العةاقي وال حافظو الب معدالت ميوازنو ل  بال اارنو م  

 الع  ت اال نييو وباكل خاج الدوالر االمةشكي. 

اضافو الب تكوش  اايياطي م  الع لو اال نييو واعارت ا  ون  الت و ال سؤولو ا  ا دار 

 56( م  قانون رقع 27 ي ا في الداخل والدارج   ا الزمت اللك ال اع  )الع لو وا اشو قي

وقد اسيلاا  الينك ال ة زي م  اتداال ا ةاءات ادشد  خ ن السنوات  2114لسنو 

( سا  ت باكل فاال في تحايق اال داف اا ه ونتح الب اد  يية في 2113ــ2114)

 تبييت اسع  دشد  للسياسو النادشو في العةاق . 

 

 
 
 
 



83 
 

 مراحل تطور الجهاز المصرفي في العراق - المبحث االول
 

 نبذة تاريخية -اوال

اندما  ان العةاق  زءا م  االميةاطورشو العب انيول  ان ادعا م  الع  ت االوربيو 

ميداولو الب  انب التني  الية ي. وبعد ادوث االنيداب اليةشلاني بعد الحةب العال يو االولب 

لنظام النادي ال ندي ال دار م  قيل اليةشلانيي  وا يحت الةوبيو الع لو اندمج العةاق م  ا

تأسع متلع ا لو  1431روبيو.في اام  13.33عشنار =  الةئيسيو في اليداون بسعة

العةاق في لندن ألغةا  ا دار الع لو الورقيو واالايفاظ بأايياطي م  ا لو الدشنار 

تحفظيو باالايفاظ باايياطيات االيو لل اشو  التدشد. اني ج متلع الع لول سياسو نادشو

  لاء للدشنار. وتعززت قو  الدشنار بةبل  بالياون اليةشلاني اي  تع ربل  بالسعة اليعاعلي 

تأسع ال  ةف الوطني العةاقي  1447في اام  .1454م  الياون اليةشلاني ل اشو اام 

سع في لندن اان تسلع وال ي تأ 1444و و م ةف اكومي وال ي متلع الع لو في اام 

ال  ةف التدشد مسؤوليو ا دار الع لو الورقيو واالايفاظ باالايياطي. واسي ة ال  ةف 

م  االايياطيات  %111الوطني العةاقي باتياا السياسو النادشو اليحفظيو واالايفاظ بنسيو 

ةفو ال يوخ ن السنوات االخية  للحكع العب انيلا يحت    لاء للع لو ال حليو الاائ و. 

اليةشلاني. وقد  ي نت ال  ارف  اليتارشو اام   اما في اليتار  الدار يو خ ن االنيداب

اليةشلانيول اال ان و  ء الناد الياليدشي  وا لوا منح بعض م  االئي ان ال حلي وتادشع 

خدمات م ةفيو محدوع . وقد تعبة توس  الددمات ال  ةفيو باالسيددام ال حدوع للناد 

اتع االقي اع وضآلو ميالغ االعخار اي  قدمت ال  ارف خدمات لليتار  الدار يو و  ة 

باكل ا ةي تاةشيا. وفي اواسط الب لينيات قةرت الحكومو العةاقيو انااء م ارف 

اسست الحكومو  1436 ل ة  توفية االئي ان للالااات االخة  م  االقي اع لففي اام

اناسع ال  ةف الب ال  ةف الزرااي  1441ال  ةف الزرااي وال نااي. وفي اام 

باكل  يية. اسست  لكل من  ا  وال  ةف ال نااي وزاع رأس ال ان ال ادم م  الحكومو 

ليكون ال  ةف اليتاري الةئيسي م  الينك  1441الحكومو م ةف الةافدش  اام 

 . لع أسع1447ال ة زيل إال أن ال  ةف الوطني العةاقي ا يح  و بنك الحكومو اام 

و ان ال ة  الةئيسي من  ت وشل شةاء الدور م  قيل  1448ال  ةف العااري اام 

. اضافو الب 1456وال  ةف اليعاوني اام  1451االفةاعل وتاسع م ةف الة ون اام 

  ه ال  ارف الحكوميو فاد افييحت فةوا لل  ارف اال نييو وال  ارف العةاقيو الدا و 

تع شلة م ةف الةافدش  الب  1488ان  في اام م  االشار   نييتو ليوس  االقي اع

ا يح ال  ةف الوطني  1456في اام م ةفي    ا م ةف الةافدش  وم ةف الةشيد.

العةاقي  و الينك ال ة زي العةاقي. وش لت مسؤوليات  ا دار واعار  الع لو و الةقابو 

ايفظ الينك معام ت الناد اال نيي واالشةاف والةقابو الب الت از ال  ةفي. ا  الب

فاد وس   بحسابات الحكومو وا ل الب اعار  الاةو  الحكوميو. وب ةور السني  

تحون ربط الع لو م  الياون  1454الياةش  م    ايات الينك ال ة زي ففي اام 
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أم ت  1464ت وز  14في  عوالر.  2,8عشنار =  اليةشلاني الب الدوالر االمةشكي وبسعة

مي  و تعززت ال يةفو خ ن العاد الباني. والب الة اندفا   افو ال  ارف وشة ات اليأ

 3,3778ل ارتفعت قي و الدشنار العةاقي الب ما شعاعن 1473و  1471قي و الدوالر اام 

تألق الت از ال  ةفي م  الينك ال ة زي العةاقي  1487عوالر للدشنار الوااد.بحلون اام 

نااي وال  ةف العااري. اع  وم ةف الةافدش  وال  ةف الزرااي وال  ةف ال 

عوالر و و السعة الةس ي  3,2164م  قي و الدشنار الب تةا   قي ي  الب  %5تدفيض 

ستل سعة السوق  1484ال ي اسي ة لحي  اةب الدليج الب الةغع م  ان  في اواخة اام 

وبالنظة لفة  الح ار  1441بعد اةب الدليج اام  عشنار للدوالر الوااد. 1.86السوعاء 

االقي اعي لع تعد تانيو اللي  السوشسةشو مسيددمو  السابق لفاد ظ ةت ا دارشو  دشد  

وا يحت تعةف اال دارشو الساباو بالليعو السوشسةشو واسي ة  .م  الع  ت الورقيو

  فاد اندففت قي و الدشنار باكل سةش وبسيب اللكاليداون ب ا في منلاو  ةعسيان العةاق. 

عشنار للدوالر الوااد.والب الة غزو العةاق اام  (3111) 1445م بحي  بل ت في اواخة اا

بدأ متلع الحكع ومكيب االا ار وال ساادات االنسانيو بلي  ال زشد م   وااي ل  2113

الورقيو  ا ةاء بدشل مؤقت للحفاظ الب اة  الناد لحي  طةث الع لو التدشد .تع  الع لو

 عل اطار الع ل الاانوني للعةاق في متان ل م ا 2114 لسنو 44ا دار قانون ال  ارف 

الاانون الب تعزشز الباو في الت از ال  ةفي  ال يةفو ميفاا وال عاشية الدوليو وشسعب 

واللك بانااء   از م ةفي منفيح وام  وسليع وتنافسي.ا درت سللو االئي ف ال ؤقيو 

ا لو اةاقيو  دشد   2114 انون الباني  15و  2113تاةش  االون  15خ ن الفية  ما بي  

معدنيو وورقيو اي  طيعت الع  ت الورقيو باسيددام تانيات مفاع  لليزوشة م  ا ل خلق 

ا لو وااد  مواد  تسيددم في  افو انحاء العةاق و عل الناوع مناسيو ا بة ل سيددام 

تدشد  لفي الحيا  اليوميو للت  ور واسييدلت الع  ت الورقيو الادش و بالع  ت الورقيو ا

وااد عشنار  دشد باسيبناء الدنانية السوشسةشو واليي اسييدلت  وبسعة وااد عشنار قدشع شعاعن

عشنار  دشد.تأسع الينك ال ة زي العةاقي  ينك  151بسعة عشنار سوشسةي قدشع شعاعن 

 6ال اعر في 2114لسنو  56 اةاقي مسيال ب و ب قانون الينك ال ة زي العةاقي 

 .2114االار

 

 أهداف البنك المركزي العراقي -ثانيا

ش دف الينك ال ة زي العةاقي وفاا ل اورع باانون  الب الستتتتعي ليحايق استتتتياةار الستتتتعة 

ال حلي وتعزشز الحفاظ الب نظام مالي مستتياة تنافستتي وشستتيند الب الستتوق وشاوم بيعزشز 

 االسياةار االقي اعي و الن و ال سيدام والةخاء والةفا يو في العةاق...

 يب ل وظائق الينك ال ة زي العةاقي في تحايق اال داف اا ه   ا شلي:وت

  ياغو وتنفي  السياسو النادشو ب ا في ا سياسو سعة ال ةف.   -1

 االايفاظ واعار   افو االايياطات اال نييو.  -2

 اعار  اايياطي الحكومو م  ال  ب.  -3
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 ا دار واعار  الع لو العةاقيو.  -4

 شز س مو و فاء  أنظ و الدف .مةاقيو وتعز  -5

ا تتتدار اليةاخيص او اال ازات لل  تتتارف وتنظيع ومةاقيو ال  تتتارف   ا محدع في   -6

 قانون ال  ارف.

 

 في العراق اهداف السياسة النقدية -المبحث الثاني

 

االقي تتتاعي وخفض معدالت  واالستتتياةار بيحايق الن و النادشو ا داف الستتتياستتتو وتي بل

وتحستتي  وضتت   والددماتل واستتياةار استتعار ال تتةفل ةار استتعار الستتل اليلالول واستتيا

اال داف م  خ ن اتياا اعوات الستتياستتو النادشو ال ياشتتة   وتيحاق   ه.ميزان ال دفواات

وتعلي ات  واليي ا تتتتتتتدر ا الينك ال ة زي العةاقي بلوائح تنظي يو , وغية ال ياشتتتتتتة 

وش ك   2113و 2112ع ا داره في اامي وتو ي ات خ ن السنوات ال اضيو وأخيةاا ما ت

 تحدشد ا ع   ه اال داف   اشلي:

 حالحد م  اليفدع التام -1

ان االو اليت ر في الظا ة  اليفتتتتد يو واليي اشتتتتة ا اليفتتتتدع االستتتتاس والنا  و ا  

ضتتتتتت وط الللب الكلي اعت المحان الب اخي ن ستتتتتتوق الناد م  اي  رغيو الت  ور في 

دشو ازاء ال عةو  م  تلك االر د  . م ا شعكع زشاع  في سةاو االايفاظ باالر د  النا

تداون الناوع وزشاع  في اليوقعات اليفتتد يو في وقت وااد ل اال  تتارت االخية  ال  تتدر 

ل لك  ان  دف الحد م  اليفتتتتتتدع التامح م   الةئيع الستتتتتتي ةار الظا ة  اليفتتتتتتد يو

 اال داف الةئيسيو للسياسو النادشو.

 توازن السوق النادشوال حافظو الب  -2

الع ل الب تاوشو ستتتتتتعة  تتتتتتةف الدشنار العةاقي )ال ي ش بل الاي و الدار يو للدشنار إن 

ففتتت ا ا  موا  و ظا ة  االا ن النادي وما تيللي  م  توافة ستتتياستتتو نادشو  ( العةاقي

ميادع  باتتا ي  او اية اشارتي  قوشيي    ا اشار  سعة ال ةف واشار  الفائد ل و و 

مة شعزز م  ميكانيكيو االنياان النادي لليألية في توازن الستتوق النادشو وم  لع استتياةار ا

 -النااط الحاياي والب النحو االتي:

رف  الاي و الدار يو للدشنار العةاقي الب نحو شيناستتتب م  ستتتعة ال تتتةف  -االون 

 الحاياي الايواء اليوقعات اليفد يو.

ك ال ة زي العةاقي الب نحو ش نح الستتتتتتوق ال اليو تعدشل معدالت فائد  الين -الباني 

 اشارات قوشو لي يةات ميناسيو ومةغوبو م  تلور ال يكل الزمني ل عدالت الفائد .

 االايفاظ واعار  االايياطيات اال نييو )الناد اال نيي وال  ب( -3

ز تعزشم  ال  ام االستتتاستتتيو للينك ال ة زي العةاقي  و بناء اايياطي نادي ا نيي ب دف 

وت ليو سعة  ةف الدشنار العةاقي وخلق االسياةار االقي اعي وال ي  و ااد مؤشةات 

 نتاث تليياات السياسو النادشو.

 موا  و ظا ة  )الدولة ( -4

باتت الناوع ت بل بدون شتتك خزشنا غية  يد للاي و في ظل معدالت فائد  اايايو )ستتاليو(  

اال نييو   دزن بدشل للاي و اية انياتتتتتتتار ظا ة   علت االفةاع ميالي  ل ايفاظ بالع لو 

ل لك  انت  االا ن النادي )الدولة ( اي استتتتتتيددام الع لو اال نييو في ال عام ت ال حليو

 موا  و   ه الظا ة  الة ا االشتابي بااييار ا ااد ا داف السياسو النادشو.



86 
 

 ا  ث نظام اعار  الع لو -5

نظام اعار  الع لو اي اليحون م     يو قليلو م  الع لو ان الينك ال ة زي العةاقي شيينب 

ت اق   يو  يية  م  ستتتعة الددمات و ي تعية ا  مةالو االستتتياةار والن و واالزع ار 

والب   ا االستتتاس فان ال اتتتةوا ال ايةث لح ف اال تتتفار م  الدشنار العةاقي تللق م  

ادشو مية لو الب  يلو نادشو ستت لو ااييارات استت  اعار  النظام النادي واليحون م   يلو ن

 اليداون او االبداا.
 
 

 السياسة النقدية  -المبحث الثالث
 (4102-4112للبنك المركزي العراقي) 

 

تحايق االسياةار  السياسات االقي اعشو ال اعفو الب م  ابةز السياسو النادشو تعيية

ني قو  وفااليو ل وا  و اليي تزشد االقي اع الوط معدالت سعة ال ةف االقي اعي وتبييت

 االقي اعشول وقد نتح الينك ال ة زي العةاقي في تحايق اايياطي  يية م  الناد اليحدشات

. ان تبييت سعة  ةف الدشنار العةاقي ط  م  ال  ب31مليار عوالر و 76بلغ  اال نيي

ل زاعات  و ان ( تعيية امةا ضةورشا ومناسيال)اليعامل بالدوالرماابل الع لو الةئيسيو في 

اال نييو اليي شعاد ا الينك ال ة زي العةاقي عورا م  ا في الحفاظ الب مسيو   الع لو

ال ةفل  واندما شح ل اي ض ط الب معدالت سعة م  سعة ال ةف وتبييي ل مناسب

 ي اعار لس اث ب ةونو ا ية فاو فان الينك ال ة زي شاوم بيادشد السياسو النادشو وتفييا ا

 خلوات اد  ليوسي  الئحو االعواتال ة زي العةاقي وقد اتد  الينك  .والسياسو النادش

ومنح  وت ليو االايياطي ال للوب ليا ل الوعائ  الحكوميول ال يااو للسياسو النادشول

 تس ي ت الب الوعائ  اليي تسيحق في مد  ق ية  ب دف الس اث لل  ارف باعار  وض 

شد ا ع ماتع تحايا  م  السياسو النادشو خ ن وش ك  تحدسيولي ا بلةشاو ا بة فعاليول 

   اشلي: 2113-2114السنوات 

 

 اسياةار معدالت سعة ال ةف -اوال 

ال يكليو الحاليو السياةار معدالت سعة ال ةف قد منحت فة و ل قي اع العةاقي  ان

ن  مبناءه ون وهل الب الةغع م  ان االسعار لع تسياة باكل  املل وشعوع في  انب  الااع 

ت اي  ت كن ادم االسياةار وطييعو الظةوف االمنيو والسياسيو اليي ش ة ب ا العةاق الب

السياسو اليي ااي د ا الينك ال ة زي العةاقي الب ال حافظو الب معدن سعة ميوازن للدشنار 

عشنار في تاةش   1211وشيلغ  31/12/2112عشنار   ا في 1233العةاقي شيلغ 

 فاد نتح الينك ال ة زي العةاقي في تح يل اايياطي السياق وض     ا .2113الباني/

 يبييت سعة  ةف الدشنار العةاقي ازاءب سا ع  ا مالب مسيو  اان م  الناد اال نييل 

اي  بلغ االايياطي النادي  الدوالر االمةشكي امةا مناسيا ومللوبا في ال ةالو الةا نو

 مليار عوالر. 81اال نيي بحدوع 
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 اسو ال يادع  تحاق االسياةار الناديالسي -لانيا

ان السياسو النادشو ال يادع  اليي شعي د ا الينك ال ة زي العةاقي في اطار سيةاتيتيي  

الةاميو الب تحايق  دف االسياةارل قد اظ ةت ان النظام ال الي ال دولة اخ  شيت  نحو 

ل بسيب معدومويوم االندفا  اليدرشتي وان ظا ة  الدولة  التزئيو وتت ر ا باتت ال

وفق اسع وضوابط  دشد   درت ا  الينك ال ة زي  اط ق اةشو اليحوشل الدار ي

العار   15/4/2113وتع الع ل ب و ي ا ااييارا م   2113( لسنو 4/3/72العةاقي بةقع )

 .وااي اع سياسو نادشو تع ل الب تعزشز الاي و الدار يو للدشنار العةاقي مزاع الع لو

 

 اةار النظام ال الياسي -لالبا

لاد شةات السياسو النادشول الب تأسيع اطار ا ل فعان شع ل  وب تاوشو الباو بالدشنار 

العةاقي . اال تسااد الباو بالع لو ال حليو الب خلق ظةوف قوشو وا ياو في اسياةار النظام 

يو اآلن ال الي ل اي نال تألية اال داف اليا يليو للسياسو النادشو الب تحايق اال داف

للسياسو نفس ا . موضحي  ب  ا الاأن ل ان قو  الي دي للدولة  ل شعد ماياساا الب فااليو 

السياسو النادشو في توفية اشار  مؤلة  لتعل الدشنار العةاقي ا بة  االبيو وال ي ااع  ما 

شيتسد باسياةار عالو الللب النادي او اندفا  سةاو تداون الناوع واسياةار ا اي بفعل 

ألية اشارتي ال ةف والفائد    ي يةات مو يو فاالو في اسياةار الللب النادي وتاوشو ت

  ميكانيكيو االنياان النادي في الوقت نفس .

 الحد م  الظا ة  اليفد يو -رابعا

شعكع االندفا  اليدرشتي في الظا ة  اليفد يو االلار االشتابيو لسياسو الينك ال ة زي 

ةف الدشنار العةاقي ال ي اضفب آلاره الاوشو في اسياةار اسعار العةاقي في تعزشز سعة  

السل  الاابلو لليياعن واليي اشة ا في الوقت نفس  اليفدع السنوي االساس )معيةاا ان  

( اي  اعت   ه السياسو الب تدفيض معدالت اليفدع بالةقع الاياسي السعار ال سي لك

 .2112اام في  %5.6الب  2116في اام  %53.2السنوي م  

  ا ان اال ةاءات والوسائل الةا نو اليي تعي د ا السياسو النادشو لليألية في الظا ة   

اليفد يو باتت تؤعي عوراا م  ا في  يح   اث اليفدع النا ع ا  اوامل الللب الكلي. 

وشوا ل الينك ال ة زي العةاقي ااي اع سياسي  الحاليو الةاميو الب خفض اليفدع 

تا ات  ومسييات  والب نحو شوفة اسياةار نادشا اوس  وتعتي ا في معدالت والي دي الت

الن و االقي اعي وض ان اعامي  اية اشارتي  اساسييي  تعي د ا السياسو النادشو الحاليو 

و  ا تعزشز سعة الفائد  الحاياي وسعة  ةف الدشنار العةاقي الب نحو اتل م  توازن 

 اةار الكلي في الي ع. واسياةار السوق ال اليو واالسي

 السيلة  الب مناسيب السيولو واعارت ا -خامسا

اسيناعا الب قوااد االسياةار االقي اعي ا يع الينك ال ة زي العةاقي بيحليل اة  الناد 

 2112ب ف وم  الفيق والواس  ووض  السيولو اي  شاية تاةشة السياسو النادشو لعام 

( 63.8بلغ ) M1تيي  ان  2112و 2111امي ومكونات  لع  M1الب ان اة  الناد 

( من   %48اال شكلت  افي الع لو في اليداون بنسيو ) 31/12/2112تةشليون عشنار في 
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( %211( للوعائ  التارشو اي  ارتف  اة  الناد بنسيو )%52والنسيو ال ييايو )

( 75.5) ( بال ف وم الواس  )السيولو النادشو( M2اما  اة  الناد ) 2111ماارنو بعام 

 .2111( ا  اام %4.6مست  ارتفااا بنسيو ) 2112تةشليون عشنار ن اشو اام 

 تحفيز ال  ارف لليو   نحو السوق -ساعساا 

تنفي ا للسياسو النادشو للينك ال ة زي العةاقي وب ا شددم توسي  نلاق االئي ان ب ا شددم 

يلليات اقي اع السوق با د ا داف الين يو االقي اعشو فاد اسيددم الينك   ه االعار  وم

( وبلغ االايياطي %15السيلة  الب السيولو العامو اي  بل ت نسيو االايياطي الاانوني )

( في 1251وشيلغ ) 2112( مليار عشنار في اام 5717االلزامي الب الوعائ  الحكوميو )

اا اما ر يد االايياطي الاانوني الب وعائ  الال %4.4مست  نسيو زشاع   2111اام 

( مليار عشنار في 2614بعد ان  ان ) 2112( مليار عشنار في اام 2417الداج فاد بلغ )

 %11اي بنسيو ارتفاا  2111اام 
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 (1) رقع  دون

  ال وازي السوق في ال ةف وسعة الع ل  مزاع في الدوالر مييعات

 2112 و 2111 للسنوات

 الا ة

معدن سعة  ةف 

 رالعةاقيالدشنا

تتاه الدوالر  

االمةشكي في السوق 

 (4100ال وازش )

 مت وا

ال ييعات  

(4100) 
 الا ة

معدن سعة  ةف 

 العةاقي تتاه الدشنار

الدوالر االمةشكي في 

السوق 

 (4104ال وازش )

 مت وا 

ال ييعات 

(4104) 

 4579 1202  انون الباني 2845 1185  انون الباني

 2124 1236 شياط 3127 1185 شياط

 3446 1240 االار 3369 1185 االار

 3246 1263 نيسان 2641 1187 نيسان

 3940 1250 أشار 3450 1196 أشار

 3532 1241 ازشةان 3232 1197 ازشةان

 4988 1253 ت وز 3252 1197 ت وز

 4142 1248 آب 3277 1199 آب

 5688 1228 أشلون 3601 1200 أشلون

 5416 1200 ألونا تاةش  3995 1200 األون تاةش 

 3468 1207 الباني تاةش  3069 1200 الباني تاةش 

 4099 1222 األون  انون 3940 1218 األون  انون

 48650 1233 ال ت وا 39798 1196 ال ت وا

 

           

                                              

 

 2112قي لعام تاةشة السياسو النادشو للينك ال ة زي العةا -ال  در

                                           

                                         

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

كانون الثاني شباط اذار نيسان أيار حزيران تموز ذب أيلول األولتشرين الثانيتشرين األولكانون

1185 1185 1185 1187
1196 1197 1197 1199 1200 1200 1200

1218

1202

1236 1240

1263

1250
1241

1253
1248

1228

1200 1207
1222

معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في
السوق الموازيه

معدل سعر صرف الدينار العراقي
(2011)تجاه الدوالر االمريكي في السوق الموازيه

معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه
(2012)الدوالر االمريكي في السوق الموازيه
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 (2)  دون

 2112و2111 لعامي االسييعاع بعد العام الاياسي الةقع              

 2112 لعام االساس اليفدع ومعدن                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  2112تاةشة السياسو النادشو للينك ال ة زي العةاقي لعام  -ل  درا

 2012 2011 االش ة

معدن اليفدع 

الساس ا

4104% 

 6.1 138 130.1  انون الباني

 6.3 138.3 130.1 شياط

 6.2 138.5 130.4 االار

 6.7 139.9 131.1 نيسان

 6.2 139.7 131.5 أشار

 6.1 139.6 131.6 ازشةان

 5.9 140.7 132.9 ت وز

 5 141 134.3 آب

 5.2 141.6 134.6 أشلون

 4.6 142.2 136 األون تاةش 

 4.9 142.2 135.6 الباني تاةش 

 4.2 142.3 136.5 األون  انون

 5.6 140.3 132.9 ال عدن
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مجموع المبيعات

مجموع
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2012معدل التضخم االساس 
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2012االحتياط االلزامي لعام 

…ودائع القطاع الحكومي …ودائع القطاع الخاص
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 2112تاةشة السياسو النادشو للينك ال ة زي العةاقي لعام  -ال  در

 
 

 4104و 4100خ ن اامي  اإللزامياالايياطي                                 
 مليار عشنار

 االش ة

2011 2012 

 وعائ  الالاا

 الحكومي

 4100  

وعائ  الالاا 

 الداج 

4100 

 وعائ  الالاا الحكومي

 4104  

وعائ  الالاا 

 الداج

 4104  

 2739 5656 2149 4672  انون الباني

 2795 5421 2050 4859 شياط

 2706 5066 2243 4750 االار

 2778 5052 2090 4642 نيسان

 2806 5196 2163 4875 أشار

 2776 5920 2130 5059 ازشةان

 2616 5529 2119 5106 ت وز

 2668 5464 2277 5126 آب

 2777 5688 2279 5018 أشلون

األون تاةش   5310 2420 5627 2772 

الباني تاةش   5286 2500 5653 2902 

األون  انون  5201 2614 5717 2907 
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2149 2050 2243 2090 2163 2130 2119 2277 2279 2420 2500 2614

2011االحتياطي االلزامي لعام 

…ودائع القطاع الحكومي …ودائع القطاع الخاص 
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 ذفاق استراتيجية السياسة النقدية في العراق -المبحث الرابع
ثالثة محاور رئيسااة أهمها خفض  علك في العراقاعتمدت سااتراتيجية السااياسااة النقدية 

لسااااعر الصاااارف   المسااااتهدف مسااااتويات التضااااخم، ورفع قيمة الدينار العراقي  التعديل

إضاااااافة الك ما تقوم به من .االسااااامي ، وتعديل معدالت االحتياط النقدي االجنبي، للعراق

ة سااميالمالية واالجهزة الر مشاااركة في سااياسااة تخفيض الدين العام للدولة بالتعاون مع

 ..                االخاااااااااااارى

 كبيرة بين المحاور أعاله، وتذبذبها صاااعودا   وبالتأكيد هناك ترابط وثيق وتأثيرات متبادلة

 عشر، خالل السنوات ال العراقي قد حقق تقدما  واسعا   ونزوال ، وال ينكر أن البنك المركزي

عدة مجاالت، حيث العامة للساااااااتراتيجية النقدية وفي  الماضاااااااية، في تحقيق األهداف

سااانويا  في نهاية  %5.6 الك حوالي  2006 سااانة %53.2انخفض التضاااخم من حوالي 

في سااانويا   %6سااانويا  الك حوالي  %21. وقد انخفضااات الفائدة من حوالي 2112العام 

. وكان األهم في كل ذلك ومازال البنك المركزي محافظا علك هذه النسبة2111عامنيسان 

ملياار  76بلغات أجنبياة متواجادة لادى البناك المركزي العراقي  ةتحقيق احتيااطاات نقاديا

 دوالر ويمكننا هنا تحديد افاق ستراتيجية السياسة النقدية للمرحلة المقبلة وفقا لمايلي:

 حرية التحويل الخارجي -اوال

بحرية التحويل الخارجي وعدم تقييدها، ورغم إيجابية  إن التزام البنك المركزي العراقي

هااذه التحويالت والتاادفقااات  طوة، ولكن نعتقااد بااأن عليااه أن يضااااااامن ذهااابهااذه الخ

االموال والفائض  لصااااالث اسااااتيراد الساااالع والخدمات، وعدم تهريب رؤوس  الخارجية

تحليل مالي،  النقدي الك الخارج، حيث أن البنك يعي وبشااااكل واضااااث أن ذلك يحتاج الك

الرقابة المالية  ل، يحتاج الك تعميقوآليات سااليمة، وكذلك أن قانون مكافحة غساال األموا

بواساااااااطة    ، خاصاااااااة  أن القائمين بعمليات التحويل الخارجي يعتمدون طريقا موازيا

بواسااطة  الصاارافين  وطريقا آخر رسااميا يتم عبر بوابة غرفة المزاد والتحويل الخارجي

رغم  لالبنك المركزي، وما تلعبه بعض الشاااااركات المالية من دور خاصاااااة  في هذا المجا

الدولية ال تسمث  إن التشبث بأن االلتزامات الدولية واإلتفاقات.إمكانياتها المالية المحدودة

تحقيق الرقابة  بتقييد حرية التحويل الخارجي ، صاااااااحيث ولكن ذلك ال يعفي البنك من

التحويالت وبهذا الحجم  المالية ، وتحليل التدفقات المالية الخارجية وإننا نخشااك بأن هذه

تفيد بتدفقات الساااالع  تكون ضااااارة وهي ألغراض غير إيجابية لالقتصاااااد العراقي والقد 

وسيطة  ال هم لها إال  والخدمات،وإنما هي أساس للمضاربة وتقوم بها  مؤسسات مالية

عاااليااة وكبيرة نحو  وباايليااات غير دقيقااة ، ممااا قااد تولااد مخاااطر تحقيق عوائااد واربااا 

كل العوامل اإليجابية التي .األولك ات المالية بالدرجةاالقتصاد العراقي وعلك هذه المؤسس

الدينار العراقي حيث أصااابث البنك  ذكرناها أعاله بتحقيق اساااتقرار نسااابي لساااعر صااارف

ظاهرة الدولرة  ، وتقليل الفرق " المركزي العراقي هو الموجه ألسعار الصرف وقلل من

نسااابي وتوازن الساااوق  اساااتقرار بين ساااعر الصااارف االسااامي والحقيقي ، وهذا قاد الك

واةليات ودراسااة تأثيراتها المسااتقبلية  ولكن علينا أن نحذر من بعض الساالبيات..النقدية

وااللتزامات التي تحققها االتفاقات  وعدم التمسااااااك حرفيا  ببعض المبادىء األساااااااسااااااية
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تخلق تراكمات سااااالبية صاااااغيرة، وبمرور  الدولية، حيث أن آليات التنفيذ التفصااااايلية قد

 .والنقدي ن قد تحقق خرقا  كبيرا  للنظام المصرفيالزم

 

 اسعار الفائدة -ثانيا

والتشاور مع  وتحديدها بالمرونة لتحديد أسعار الفائدة وضع سياسة وآليات تمتاز يتطلب

 ، وضااااااامااان إيجاااد الموازنااة الحقيقيااة ل دخااارالقطاااع المصااااااارفي الحكومي والخاااص

 ساااااااتهدف زيادة االئتمانات والتمويل الكواالساااااااتثمار، ضااااااامن الموازنة العامة التي ت

 .المشاريع الخاصة

 التنسيق بين السياستين النقدية والمالية -ثالثا

االقتصااااادي، ونمو الناتم المحلي اإلجمالي مرهون بمقدار فعالية السااااياسااااتين  أن النمو

والنقدية ومدى نجاحهما في تحقيق األهداف والسااااااتراتيجية المرسااااااومة لتطور  المالية

العراقي وأهداف التنمية، وهذا يتطلب بالتأكيد نظرة موحدة وستراتيجية واحدة،  تصاداالق

 تعتمد علك التنساااااايق فحسااااااب وإنما تنطلق من نفس األسااااااس واألهداف وتتبع نفس ال

 .المسارات

 التنسيق بين االجهزة االقتصادية -رابعا

للسياسات النقدية  يعود أسبابه ان تحقيق االستقرار االقتصادي وخفض التضخم إن كان  

هذه السااااااياسااااااات سااااااتحجم هذه  السااااااليمة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي إال أن

، المختصة االقتصادية االيجابيات في المستقبل القريب، لعدم التنسيق الفعال بين األجهزة

 اإلنتاجية وما وسااااوف ال تحقق نموا  اقتصاااااديا  مهما  مادامت لم تتجه الك نمو القطاعات

لذلك فالحاجة ملحة جدا للتنساايق بين جميع القطاعات  امت لم تتوجه أساااسااا  لالسااتثمارد

 االقتصادية والتعاون مع البنك المركزي العراقي في تطبيق السياسة النقدية.

 مزاد العملة االجنبية  -خامسا

يع اعتمدها البنك المركزي في عمليات الب لعملة االجنبية ووفق اةليات التياحقق مزاد 

إرتفاع سعر صرف الدينار العراقي أزاء الدوالر  ، وحتك اةن4/11/2113والشراء ومنذ 

السااياسااة النقدية الجديدة الساايطرة علك اسااتقرار سااوق  االمريكي، واألهم من ذلك حققت

مما يتطلب اعتماد هذه السياسة تحت رقابة صارمة ولكنها بأليات  الصرف االجنبي تقريبا  

 لتحويل الخارجي.مرنة وغير مقيدة ل
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 اسيا ليو الينك ال ة زي العةاقي -سادسا

سو النادشو في العةاق خا و ل تحدشات  سام  سيا سو االقي اعشو اامو ل وال سيا توا   ال

بالين يو الب نحو  ناء بةنامج العةاق االقي تتتتتتتاعي ليحايق االستتتتتتياةار والن و   في ب

ب  ا فاد منح الاانون رقع ) ميستتارا وااداث تحستت   و ةي في مستتيو  معياتتو الفةع و

( م  ال اع  ) 2الينك ال ة زي العةاقي  فو االسيا ن ون ت الفاة  ) 2114( لسنو  56

( الب ان شي ي  الينك ال ة زي العةاقي باالستتتيا ن ب ا شاوم ب  م  مستتتاا ب يو تحايق  2

الت ات  ا داف  وال شيلاب الينك ال ة زي أي تعلي ات م  أي شتتتتتتدص او   و ب ا في اللك

 م   ا االسيا ن .الحكوميو اال في ا ورع في  م  نص شافي ب ية اللك ل فف ا ا  اايةا

 نظام اعار  الدش  العام –اا سابع

الع ل وفق نظام اعار  الدش  واليحليل ال الي الياب  ل مع ال يحد  ب يو ملاباو  داون  

لياارشة الدا و بال دشونيو ال دشونو الدار يو للعةاق م  الت ات الدائنو واسيدةاج ا

وبالينسيق م  عائة  اعار  الدش  العام في وزار  ال اليو . موضحي  ا  يو عور الينك 

ال ة زي العةاقي في الايام بدور ال سياار ال الي للدولو لكون  السللو النادشو الةئيسيو 

ةاءات اليي م  في الي ع اليي الي ا ان تتنب االقي اع واالتتا ات السلييو وتداع اال 

يو ق بي  السياسيي  ال اليشان ا تاوشو مة ز الع لو العةاقيو واسياةار ا . اال بدون الينس

والنادشو ل فان  شيع ر ض ان تحايق ا داف السياسو النادشو اللك الن سياسو الدولو ال اليو 

 .كو الينتعد م  العوامل ال   و ال ؤلة  في اليلورات النادشو للي ع وفي اطار اسيا لي

 

 االحتياطي النقدي االجنبي -ثامنا

إن االعالن عن االحتياطي النقدي األجنبي هو ظاهرة إيجابية وجيدة، وتعتبر سياسة 
شفافية في المعلومات نخشك أن يذهب جزء كبير من هذه  ناجحة، ولكن عدم وجود
رة وغير احتياجات السوق المحلية للدوالر وهي غير مستق االحتياطات لالستجابة الك

والمضاربة وتسريب التدفقات النقدية االجنبية  ع للتهريبــــــــحقيقية وبعضها يخض
التي يقودها البنك المركزي  أننا نؤيد بكل قوة عدم التدخل في السياسة النقديةو.للخارج

إال أننا في الوقت نفسه .العراقي زيــــــوعدم التدخل بإدارة االحتياطي األجنبي للبنك المرك
 ة زي الان قيام الينك  .االقتصادية ال نؤيد عزلة البنك المركزي العراقي عن االدارة

العةاقي بيولي مسؤوليو اعار  االايياطي الةس ي للي ع م  الناد اال نيي تاتي  ون  الت و 

 .ال سؤولو ا  ا دار الع لو وا اشو قي ي ا في الداخل والدارج

 اتتحديث وتطوير انظمة المدفوع -تاسعا

 

تحدش  نظع ال دفواات ال  ةفيو اليي  انت تعد الب فية  قةشيو  داا بدائيو  داا م  

وال ي شعني نظام   RTGSالنااييي  اليانيو والينيو اليحييو اللك طةشق اعخان نظام 

اال شةتيط ب  ا النظام في الوقت الحاضة اغلب ال  ارف اال ليو اضافو الب  اليسوشات

د وال حاسيات العامو في وزار  ال اليو اللك قدر تعلق االمة م ةفي الةافدش  والةشي

وتفعيل نظام  يةفو اليتزئو وماةوا بالحساب التاري للدزشنو لد  الينك ال ة زي 

 ال اسع الوطني.
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 اللوائث التنظيمية والتنفيذية -عاشرا

 

 شو يا دار اللوائح الينظي يو والينفضةور  اليااور م  الالاا ال  ةفي الداج قيل 

واليعلي ات اليي ت ك  ال  ارف م  تنوش  ا ليات ا ال  ةفيو خارج ال يزانيو الع وميو 

ب ا شحاق قدرات تنافسيو االيو وا ول ا الب موارع ماليو بآ ان مديلفو وخفض ال داطة 

في متاالت االسيب ار واليحون التزئي م  قااد  الفائد  في تحايق الةبح و ي ا ليات 

 م  اي  قيون الوعائ  ومنح االئي ان. عاخل ال يزانيو

 
 هيكلة المصارف الحكومية -احد عشر

 

في اطار الن و  بالنااط ال  ةفي الحكومي ووضع  الب اسع تنافسيو ض   بيئو 

الب اااع   يكليو م ةفي الةافدش  والةشيد الل ش   تؤ دم ةفيو وااد  مينواو االعوات 

 نااط ال  ةفي اليتاري العةاقي. في ال ائو م  ال 41ش ي نان الب اوالي 
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 العاشرالفصل 
 مشروع حذف االصفار من الدينار العراقي.. هل هو خطوة 

 في االتجاه الصحيح؟؟
شعاني العةاق م  اليفدع وقد بلغ مسيوشات االيو من  اادش  وا بة ف ل م  

ك ال ة زي العةاقي ا ةاءات وخلط للدةوج م    ه االزمو ؟ وما  و عور الين

في رسع السياسو النادشو ومد  قدرت  في اليعامل م    ه االوضاا لكي تسيعيد 

الع لو العةاقيو اافيي ا وشنيعش الدشنار العةاقي؟ شاتة   ل اايزم الينك 

ال ة زي العةاقي تيني ماةوا  ا ف اال فار م  الدشنار خلو  في االتتاه 

 ا سيةبك االوضاا وتزشد ا تعايدا؟ال حيح ام  و محاولو تتةشييو رب 

ان الينك ال ة زي العةاقي شيينب ما شس ب با  ث نظام اعار  الع لو اي اليحون 

م    يو قليلو م  الع لو ت اق   يو  يية  م  سعة الددمات و ي تعية ا  

مةالو االسياةار والن و واالزع ار والب   ا االساس فان ماةوا ا ف ل لو 

نار العةاقي اي  عل االلق عشنار تساوي عشنارا واادا شنللق م  ا فار م  الدش

( 41ااييارات اس  اعار  النظام النادي واليحون م   يلو نادشو مية لو قدر ا )

تةشليون عشنار وال تليي ااييا ات نظام ال دفواات في العةاق وتات  الب 

 ارف مؤ دش  ان الدولة  الب  يلو نادشو س لو اليياعن وس لو االشداا لد  ال 

الادر  الب االعخار ال  ةفي باتت ضعيفو السياب ا لياتيو الن ال  ارف ليع 

ل ا قدر   افيو الب العد والفةزواليحكع بالع لو ال زشفو باطنان م  الناوع تةع ا 

شوميا وايب ال عام ت اليتارشو ما بي  اليتار اليب باتت تلتأ الب الوزن بدال 

 امش مداطة بكلفو ال عام ت ال ي ش الل  لفو العد  م  العد والفةز وتح ل

والفةز اايانا و ي  لفو تفد يو تفاف الب قي و ال عاملو الوااد ل والب   ا 

االساس فان مةالو اليلور الحدشبو للعةاق والدخون في ا ة االسياةار 

واندفا  اليفدع التامح شحياج الب اااع  تاسيع نظام ا لو  دشد  با دار 

نادشو االيو الاي و قليلو الحتع و  ا ما فعلي  بلدان ادشد  العالع  انت فئات 

 تعاني م  اليفدع التامح.

تالية ال الب لةو   لو ليستتتتتتتت ل ا  يدان الع  يو استتتتتتي نك ان ا ل   ا شؤ د الي

ال واطني  وال الب مدخوالت ع وال الب النظام الستتتتتتعةي وما شع ل الي   و 

كلي و ي ا ليو تي ي  بالكفاء  العاليو بدال م  ا ليو تنظيع العار  االقي تتتتاع ال

استتيددام نظام مدفواات شعد تة و م  تة ات مةاال ادم االستتياةار واليفتتدع 

 االقي اعي.

ان الستتتياستتتو النادشو  للينك ال ة زي العةاقي تيت   نحو تحستتتي  قي و الدشنار 

تاه ل اي فاظ وتعزشز قي و  تتتتتتةف  وان بةنامج طوشل االمد شتةي ب  ا االت

بالدشنار و و الةبح االاظع الننا مايلون الب عشنار اقو  وباليالي فان اا ن 

الدشنار بدن الع لو اال نييو او مو وعات اخة  ستتييستتيب في خستتار  ال واط  

والي  شتب ان شياتتتتتتت  ال واط  باالعخار بالدشنار العةاقي )الع لو الوطنيو( 

و ولب بالفائد  ال  ةفيو والبانيوان شيعاطب اليعامل ال  ةفي ليةبح مةتي  اال
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بارتفاا ستتعة  تتةف الدشنار العةاقي و ي م  نيائج االزع ار االقي تتاعي ال ي 

تع ل الستتتياستتتو النادشو في العةاق الب تحايا ا. ولك   نا  و  و نظة اخة  

معارضو لل ايةث اا ه شؤ د الب ان مكننو الت از ال  ةفي واشتاع ال ةاف 

( واليلتتاقتتات االئي تتانيتتو والحواالت واليتتداون االلكيةوني اآللي و)الفيزا  تتارت

بيتاوز الوظائق الك ستتتتتتيكيو والياليدشو لل  تتتتتتتارف الب الوظائق الحدشبو 

وباالعوات التدشد  اليي تكفل تلوشة نظام اعار  ال داطة ال  تتتتتتةفيو ونظام 

ي ااالئي ان لداع   وع الين يو واالا ارل وان شكون اال ي اع في التانب الحاي

م  االقي اع بداع   وع اليا يل واالسيب ار لزشاع  االنياج واالاء اليس ي ت 

 الكفيلو ل لك ال ن ةب الب ا ةاءات غية الات  دو .

  ا شة  اليعض أن   ه الع ليو سيعوع بالعةاق إلب الفية  االقي اعشو الزا يو  

وستتتتيعالج وستتتتيعزز قي و الدشنار لد   تتتتندوق الناد الدولي وال تي   الدولي 

ال اك ت االقي اعشو وفي مادمي ا اليفدع. وشة  آخةون في الع ليو خسار  

لاي و الع لو تادر بالبل . فييادشة ع ستتتتتييفتتتتتةر أ تتتتتحاب ال ةتيات واأل ور 

بستتتيب ا تتتول ع الب عخون قوت ا الاتتتةائيو أقل م  الاي و االستتت يو للع لو. 

 ي".وشعيادون أن إل اء األ فار سياوع إلب "الو ع الناد

إن   ه ال واقق تسيند إلب أسع  او وأايانا غية منلايو.  نالك خلط واضح 

بي  إل اء األ فار واليحس  الحاياي لسعة ال ةفل وخلط لان بي    ا اإلل اء 

واليفتتتتتتدعل وخلط لال  بي    ا اإلل اء وتدفيض قي و الع لو.فال وقق األون 

  فار. متةع أمنيات غية قابلو لليحايق ا  طةشق ا ف األ

وال وقق الباني غامضل إال  يق شاوع ا ف األ تتفار إلب خستتار  ماليو والب 

 أي أساس ادعت بالبل ؟

  ا أن الح ف ل  شعالج اليفتتتتتتدع ول  شستتتتتتتا ع في تفاق  . وال ا قو للو ع 

 )واأل ح اليو ع( النادي ب وضوا اليح .

 ه األونل بعدشيدو أن الينك ال ة زي وبعض األطةاف الحكوميو ت يل إلب االتتا

أن تفيق إلي  شعارات اإلنتاز الوطني واإل  ث االقي اعي واإللحاق بة ب 

 عون متلع اليعاون الدليتي.

اي  شتب م اظو ان  في فية  الح تتار الاتتامل وال تتارم ضتتد العةاق للفية  

ظ ةت أزمو اقي تتتتتتاعشو خاناو قوام ا ان يار ال تتتتتتاعرات  2113و 1441بي  

ج ال تتتتنااي والزرااي وارتفاا اليلالو واليفتتتتدع وادم النفليو وتةعي اإلنيا

 سداع الدشون الدار يو واتز مزم  في ميزانيو الدولو.

وم  اليدش ي أن ش يط سعة ال ةف باد  ايب و لت الاي و اليعاعليو للدوالر 

 .1445عشنار اام  3111إلب 

 251وبات م  ال زم إ تتتتدار فئات نادشو  دشد  و تتتتلت قي ي ا االستتتت يو إلب 

فلستتتتتا م  ا لو  25عشنارا لكن ا ال تستتتتتاوي م  اي  قي ي ا الحايايو ستتتتتو  

 السيعينيات.
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و كتت ا ظ ةت ل لتتو أرقتتام الب الع لتتو العةاقيتتو. واايلتتت الوالشتتات ال يحتتد  

فسارات إلب إل اء واسييدان الفئات النادشو. وب دف تس يل  2113العةاق اام 

ليوميو أ تتتتيح م  الفتتتتةوري إضتتتتافو ال ياعالت اليتارشو الداخليو في الحيا  ا

 أرقام أخة . 

 11111و 1111و 511و 251و 51وبتتات اليعتتامتتل بع لتتو م  ستتتتتتي  فئتتات: 

 عشنار. 25111و

ن  اوالي  يو ال تو د في العةاق م لدان العةب نو ناوع  15والب خ ف الي ستتتتتت

 معدنيو.

ولةف  سعة ال ةف  نالك م  الناايو ال يدئيو طةشق طوشل وشاق شففي إلب 

ائج اقي تتتاعشو إشتابيو وطةشق آخة ستتت ل وستتتةش  ادشع التدو  م  الناايو ني

 االقي اعشو.

شي بل اللةشق األون بال ؤشتتةات النادشو وال اليو واليتارشو والستتياستتيو. و ي 

اتع االاييتتاطيتتات الناتتدشتتو ولاتتل التتدشون الدتتار يتتو ومة ز ال يزان اليتتتاري 

ليفتتدع ومستتيو  االستتيب ارات وميزان ال دفواات وال يزانيو العامو ونستتيو ا

واتع اإلنياج الزرااي وال تتتنااي وتدخل الستتتللات النادشو والظةوف األمنيو 

 وأسعار  ةف الع  ت الةئيسيو.

نتد تحستتتنا في أغلب   ه ال ؤشتتتةاتل  1445بالعام  2113واند ماارنو العام 

اد ارتف  ستتتتتتعة بةميل النفط م   عوالرا اام  44إلب  1445عوالرا اام  17ف

2113  

. في اي  أل ي   ا 2113ايب  1441و ان العةاق خاضتتتعا لح تتتار عولي م  

الح تتتتتتتار بعد االاي ن. وت دض ا    ش  العاملي  ارتفاا العوائد النفليو ل 

مليار  76وفي   ه الفية  انيالت االايياطيات النادشو م  ال تتتتتتفة تاةشيا إلب 

وازي إط قا نيائج عوالر. ل لك تحستتتت  ستتتتعة ال تتتتةف . لك    ا اليحستتتت  ال ش

ال ؤشتتةات ال   ور  نظةا ليدمية الينيو اليحييو وغياب الستتياستتات االقي تتاعشو 

 وتفاي الفساع ال الي.

ف  شزان ستتتتتعة ال تتتتتةف بعيدا ا  الل واات  .ل لك اتت  اليفكية إلب اللةشق 

 اآلخة األس ل واألسةال و و ا ف ل لو أ فار م  الدشنار. 

نار مب  سيسييدن من ا ورقو أخة  قي ي ا االس يو عش 5111والورقو م  فئو  

 1121,11عنانية  دشد . اندئ  شنيال ستتتعة ال تتتةف بي  ليلو وضتتتحا ا م   5

 عشنار للدوالر. 1,12عشنارا للدوالر إلب 

وش اظ أن ا ليو ا ف األ تتتفار معةوفو في اد  بلدان ستتتياينا الب اللك من ع 

 ر   ا في تة يا.م  ا ف  فةش  أو ل لو أو ايب سيو ا فا

إن أستتتياب ا ف األ تتتفار تكاع تنح تتتة بالتانب النفستتتي ال ي بل بالةغيو في 

ا لو الات ستتتعة  تتتةف مةتف . و  ا االرتفاا شدخل الفةاو إلب قلب العةاقي. 

 فةاو اوع  الدشنار إلب ماضي  الزا ة.
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لك    ه الفةاو ال تدفي قنااي  بأن ا ليو شتتتتتلب األ تتتتتفار ل  تعالج األزمو 

قي تتتاعشو اليي شعاني من ا خا تتتو  يوط مستتتيو  ال عياتتتو واليلالو وتةعي اال

 الددمات األمنيو وال حيو واليعلي يو وخدمات اللاقو. 

شتب الع ل الب إقناا العةاقيي  بأن قو  الع لو تيأتب م  قو  االقي تتتتاع ال م  

 ادع وادات الناد األ نيي ال عاعن ل ا. 

دان لستتتتتتيب أو آلخة شيعي  األخ  بنظة وفي االو اإل تتتتتتةار الب   ا االستتتتتتيي

 االاييار ال  اظات الياليو:

تلوشة الليااو ال حليو: إن ا ليو ا ف األ تتفار خستتار  ليستتت ماليو فاط بل 

سا ع   ه الع ليو في  سيب طي  الع لو خارج العةاقل أي ال ت فا ب اقي اعشو أش

يو. اات اليحوشلتاتتتت يل العةاقيي ل وال تاوع إلب زشاع  الاي و ال فتتتتافو لل تتتتنا

والب   ا األستتتتتتاس ال بد م  تأ يل عار الن ةش  للليااو اليي تعةضتتتتتتت بعد 

 االاي ن أ  زت ا للسةقو وولائا ا للحةق.

و  ه ال ؤستتستتو تلي  االيا شتتيكات الينو  و وازات الستتفة وبلاقات األاوان 

 ال دنيو. وال بد م  عا  ا للايام بوظائف ا النادشو.

أن بلدانا اةبيو  ال  ةب وم تتتتتتة تلي  ا  ت ا وفق وتتدر اإلشتتتتتتتار  إلب 

 موا فات االيو.

وتاتتتتي  استتتيددام الاتتتيكات ال  تتتةفيو وتادشع إرشتتتاعات إا ميو بفتتتةور  

ال حافظو الب ستتتتتت مو األوراق النادشو وإعخان األ  ز  اإللكيةونيو العاملو 

ي  أو سك باليلاقات االئي انيو للسحب واإلشداا.وم   ور إ دار ال ان العام ط

فئات نادشو لع شييي  أن ا غية ميداولول األمة ال ي شستتتتتتيو ب ستتتتتتحي ا م  

 25اندما طةات قل  معدنيو باي و  2114الستتتتتتوق. و  ا ما ادث فع  اام 

 .2118عشنار لع سحيت اام  111و 51و

وإالا  ان ا ف األ تتفار ال شعالج اليفتتدع فان  ال شستتا ع في ارتفاا . إن إزالو 

وفي  1111فية  تاستتتيع الاي و االستتت يو للناوع التدشد  الب ل لو أ تتتفار ت

نفع الوقت تاستتتتتتع الب   ا الةقع ال ةتيات واأل ور والدخون األخة  والايع 

االستت يو لألستت ع والستتندات و  لك أستتعار الستتل  والددمات. وقد تةتف  أستتعار 

عيي شتتبعض الستتل  أو الددمات اند االنياان إلب الع لو التدشد ل فييولد شتتعور 

بأن   ه الع لو أعت إلب اللك. في اي  شيعي  اليح  في العة  والللب ليفسية 

   ا االرتفاا.

ومن  بفتتتتعو أشتتتت ة  بة الحدش  في العةاق ا  ظ ور اليو ع النادي في االو 

ا ف األ تتفار م  الدشنار. والواق  أن  ال  تتلو لليو ع النادي ب ف وم  الوارع 

يو ب ارتفاا ال ةتيات بنستتتيو تال ا  نستتتيو أا ه بازالو األ تتتفارل ألن  شستتت

اليفتتدع. واندما ال تو د ا قو بي  الدخل االستت ي واليفتتدع ال ش تتح الحدش  

 ا  اليو ع النادي.

إن ا ف األ تتتفار قد شؤعي إلب اكع اللك وفق اامل الاتتتعور بالفاة. أي إلب 

 لعاعي يوط االسي    في ال ةالو األولب لع إلب اوع  االسي    إلب وضع  ا
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في ال ةالو الياليو. وفي   ي  الحاالت تياب العوامل النفستتيو لانوشو ومحدوع  

 بفية  زمنيو ق ية  وال تنليق الب   ي  األفةاع بنفع الحد .  

والد  تتتتو أن ا ف األ تتتتفار ال شديلق  بيةا ا  تعدشل اتع األوراق النادشو 

 ر  من ا.أو ت يية ألوان ا أو إضافو رسع  دشد ل ا أو إزالو  و
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 القسم الثالث

 رؤى وافكار لتطوير القطاع المصرفي العراقي

 الحادي عشرالفصل 

 مقاالت وتصريحات وآراء

 

 خبير يقترح على الحكومه خطه استباقيه لمعالجه الوضع المالي                       

 ف العراقيهللمصار                                                

 

بسبب الظروف االمنيه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب الحرب على االرهاب وبشكل 

خاص في المحافظات الساخنه , يعاني االقتصاد العراقي من مشاكل اضافيه  على 

مشاكله السابقه ابرزها عدم السيطرة على توفير االمن الغذائي والدوائي للمواطنين 

 اعاله  النازحين من المحافظات

كذلك توقف عجله االقتصاد بشكل كامل فيها من خالل توقف التداول السلعي والنقدي 

في السوق المحليه كذلك عدم تمكن ا لب النازحين و ير النازحين المقترضين من 

المصارف الحكوميه واالهليه من تسديد مابذمتهم من ديون بتواريخ  استحقاقاتها مما 

في تلك المحافظات وانعكس ذلك على حدود السيوله مما اربك عمل القطاع المصرفي 

اوصلها في بعض المصارف الى حدودها الدنيا مما سيعرض بعضها  الى االفالس لذلك 

نقترح على الحكومه وبشكل خاص اللجنه الماليه في مجلس النواب والبنك المركزي 

الوضع المالي  وحمايه العراقي ووزارة الماليه اتخاذ اجراءات استباقيه سريعه لمعالجه 

بعض المصارف االهليه من االنهيار باتخاذ الخطوات السريعه  بالتنسيق مع رابطه 

  -المصارف الخاصه في العراق وكما يأتي :

 

والمتوقع  31/9/2114قيام البنك المركزي بتحليل الموقف المالي لكل مصرف كما في   -1

 له الدامه عجله العمل المصرفي وتحديد الحاجه الفعليه للسيو 2114للفصل الرابع 

اقراض المصارف المتضررة التي حدود الخطورة فيها عاليه بأمد طويل وباسعار فائده  -2

وعام  2114مناسبه على ان يتم تخصيص رصيد اجمالي للقروض لما تبقى من عام 
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لغرض تعويض المصارف التي تعاني من الديون المشكوك في تحصيلها لقاء  2115

 1التفاق عليها ضمانات يتم ا

ه نات خاصقيام المصارف الحكوميه بأقراض المصارف االهليه  وبشروط ميسرة وبضما -3

 لحين الخروج من االزمه 

يتم تطبيق خطه االنقاذ االستباقيه على ثالث مراحل , المرحله االولى تحدد مبالغ اقراض  -4

في  2115 ومبلغ للنصف الثاني 2115ومبلغ اخر للنصف االول  2114للربع الرابع 

 صارف المشموله بالخطه االستباقيهضوء متابعه الموقف المالي للم

وانجاز اعداد الموازنه لعام  2114سرعه اقرار الموازنه العامه لما تبقى من عام  -5

  31/12/2114المصادقه عليها قبل  على ان يتم 2115

الن يةي: الدلو الد سيو التدشد  قد تعزز عور ال  ارف في 

 :الين يو

 :شيكو اخيار النتق

بعد ان خلص ال ؤت ة ال  ةفي العةاقي االون ال ي انعاد مؤخةا الب تحدشد ااد اال داف 

ح  دشد  لسيةاتيتيو الالاا ال  ةفي في العةاق الةئيسو ل  وال ي بلو بةسع م م

بحسب خيية م ةفي  –تي بل بآليات  دشد  م  شأن ا  2117لل ةالو ال ايلو وايب العام 

تحايق اال داف ال ة زشو للسياسو النادشو . معةبا ا  تأشيده ل ايةث تاكيل متلع  –

 يو م  خ ن تس يل االب ل   ث االقي اعي وتعزشز عور ال  ارف اال ليو في الين

 .انياال ا م  عور الوساطو ال اليو الب الدور الين وي

       السيةاتيتيو م مح وآفاق

وفي   ا الد وج قان الديية ال  ةفي س ية الن يةي ان مبل   ه السيةاتيتيو 

تةتيط م  تليياات وآفاق السياسو النادشو اليي شيولب تلييا ا الينك ال ة زي العةاقي 

ةي في ــــــــاالشةاف وال ةاقيو الب ال  ارف العاملو . واضاف الن ي م  خ ن

ت ةشح لـ)ال ياث( ن اظ وم  خ ن ميابعينا لل ةاال اليي مةت ب ا تليياات السياسو 

وقانون  2004لسنو  56النادشو في العةاق بعد  دور قانون الينك ال ة زي العةاقي 

نتح باكل  يد في تحايق اال داف ل ان ال ة زي قد  2114لسنو  44ال  ارف 

ال ة زشو للسياسو النادشو في اسياةار النظام النادي وموا  و ال و ات اليفد يو بعد 

اليحس  الكيية في سعة  ةف الدشنار العةاقيل اضافو الب بناء اايياطيات بالع لو 

 .اال نييو

 فيح ال تان ل سيب ار

نو في الحفاظ الب بناء االسياةار واشار الب ان اللك أع  الب بناء مةتكزات ميي

االقي اعي الدار ي وفيح متان واس  ل سيب ار   ا ان الدور االشتابي ال ي لعي  

بال ئو في العام  53.2سعة الفائد  في خفض معدالت اليفدع السنوي االساس م  

ل فف  ا  تحدشد ظا ة  الدولة   2112بال ئو في العام  5.6الب نحو 2116

 ا ان  نتح باكل  يية في ال حافظو الب اسيا ليي  ل لك فان ا اطلق وال فاربو  

file:///F:/Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø§Ø³ØªØ§Ø°%20Ø³Ù�Ù�Ø±/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª/Ø§Ù�Ù�ØµÙ�Ø±Ù�%20%20Ø§Ù�Ø®Ø·Ø©%20Ø§Ù�Ø®Ù�Ø³Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯Ø©%20Ù�Ø¯%20ØªØ¹Ø²Ø²%20Ø¯Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ù�ØµØ§Ø±Ù�%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø©_files/Ø§Ù�Ù�ØµÙ�Ø±Ù�%20%20Ø§Ù�Ø®Ø·Ø©%20Ø§Ù�Ø®Ù�Ø³Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯Ø©%20Ù�Ø¯%20ØªØ¹Ø²Ø²%20Ø¯Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ù�ØµØ§Ø±Ù�%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªÙ�Ù�Ù�Ø©.htm
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الي  خ ن ال ةالو الساباو بالسياسو ال يادع  للينك ال ة زي العةاقي تدللي ا ااالت 

 .ميادمو م  السيلة  الب السياسو النادشو

 تعزشز عور ال  ارف في الين يو

شة وتعدشل بعض الاات السياسو وعاا ال ة زي الب عراسو ال ايةاات الدا و بيلو

النادشو ال لياو االيا ا وب ا شس ع في اااع   يكلو وا  ث الالاا ال  ةفي الداج 

ورسع م مح  دشد  للالاا ال  ةفي الداج ب ا شعزز م  عورال  ارف الدا و م  

االنياان م  عور الوساطو ال اليو الب الدور الين وي ما شاكل سيةاتيتيو معدلو 

و النادشو ال عي د  االيا وسياسات ومعالتات مايةاو ومللوبو ل   ث للسياس

 (.2117 – 2113ال  ةفي لل ةالو ال ايلو ال حدع  بد ع سنوات )

 متلع اإل  ث االقي اعي

وا د الديية ال  ةفي ضةور  اتداال اال ةاءات واآلليات السةشعو لياكيل متلع االب 

شفع اللتنو االقي اعشو ل تلع الوزراء  ل   ث االقي اعي في العةاق الب ان

واللتنو االقي اعشو وال اليو في اليةل ان والينك ال ة زي العةاقي ومت واو مديار  

م  ال سياارش  والديةاء االقي اعشي  وال  ةفيي  تيولب بناء سيةاتيتيو ل نياان 

 و الالاا باالقي اع م  االي  ال ياابكو االيا الب اقي اع السوق الب  انب مسا 

ال  ةفي العةاقي في الين يو االقي اعشو وتحدشد السياسات واآلليات ل نياان الب 

مةالو ا  ث الالاا ال  ةفي الحكومي والداج وان شيع تحدشد فية  خ ع سنوات 

النتاز ال   و والب مةاال ميةافاو م  خلو الين يو الد سيو  2117تني ي في العام 

 (.2117 -2113للسنوات )

الى االسراع في اصدار  يدعو لخبير المصرفي سمير النصيريا
 :قانون للمصارف

 م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلفب ال اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي/ ةشد  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياث -ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداع  

عاتتتتتا الدييتتتتتة ال  تتتتتةفي ستتتتت ية الن تتتتتيةي التتتتتب االستتتتتةاا فتتتتتي ا تتتتتدار قتتتتتانون 

لل  تتتتتارف االستتتتت ميو وااتتتتتاع  النظتتتتتة وتعتتتتتدشل الاتتتتتواني  االختتتتتة  الات الع قتتتتتو 

 .بالسياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو النادشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 تتتتتتيةي فتتتتتتي ت تتتتتتةشح لتتتتتتـ)ال ياث( ان اناتتتتتتاء م تتتتتتةف للين يتتتتتتو واضتتتتتتاف الن

تستتتا ع فيتتت  ال  تتتارف الدا تتتو والحكوميتتتو لي وشتتتل ال اتتتارش  الكيتتتة   والي وشتتتل 

واليوستتت  فتتتي  تتتيغ الي وشتتتل طوشتتتل اال تتتل وتلتتتوشة االعوات ال اليتتتو ال ع تتتون ب تتتا 

 .االيتتتتتتتتتتتاا متتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتأن ا االرتاتتتتتتتتتتتاء بتتتتتتتتتتتاالعاء ال  تتتتتتتتتتتةفي فتتتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتتتةاق

ينستتتيق متتت  الينتتتك التتتدولي ليفعيتتتل الدلتتتط ال وضتتتواو الاتتتاع  الع تتتل وال عاايتتتا التتتب 

 يكلتتتتو ال  تتتتارف الحكوميتتتتو ووضتتتت  االستتتتع وال ةتكتتتتزات اليلييايتتتتو واليعاتتتتيق 

بتتتي  ال  تتتارف الحكوميتتتو والدا تتتو فتتتي متتتتاالت اليلتتتوشة واليحتتتدش  فتتتي الع تتتل 

 . ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةفي

وبتتتتيل  الدييتتتتة ال  تتتتةفي ا  يتتتتو ا تتتتةاء توأمتتتتو واستتتتعو النلتتتتاق بتتتتي  ال  تتتتارف 

حكوميتتتتو وال  تتتتارف الدا تتتتو متتتت    تتتتو وبتتتتي  ال  تتتتارف العال يتتتتو متتتت    تتتتو ال

اختتتتة  ب تتتتدف تلتتتتوشة أنظ تتتتو ال تتتتدفواات ال  تتتتةفي وتنظتتتتيع ا ليتتتتات اليتتتتداون 
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ال تتتتالي والناتتتتتدي في تتتتتا وضتتتتتةور  انتتتتتاز ماتتتتتةوا ال استتتتتع الوطني.واشتتتتتار التتتتتب 

ضتتتةور  تلتتتوشة وتوستتتي  الدتتتدمات ال  تتتةفيو ال ادمتتتو متتت  ال  تتتارف اليتتتي شيلتتتغ 

( خدمتتتو التتتوارع  فتتتي ااكتتتتام 51( خدمتتتو و تتتوالا التتتتب )15ـــتتتـل ا بحتتتدوع )ميوســـ

اتدتتتتاال  ل اضتتتتافو التتتتب  2114لسنتتتتـو  44( متتتت  قتتتتانون ال  تتتتارف رقتتتتـع 27ال تتتتاع  )

اال تتةاءات ال زمتتو اليتتي تستت ع فتتي زشتتاع  الكبافتتو ال  تتةفيو اليتتي تيلتتغ االيتتاا فتتةا 

النستتتتتيو التتتتتق نستتتتت و و تتتتتي نستتتتتيو مندففتتتتتو قياستتتتتاا ب 41م تتتتتةفا وااتتتتتدا لكتتتتتل 

  . ( آالف نستتتتت و11و تتتتتي فتتتتتةا م تتتتتةف وااتتتتتد لكتتتتتل ) لل عيارشتتتتتو العال يتتتتتو 

وشتتتدع التتتب ا  يتتتو قيتتتام ال  تتتارف الدا تتتو بياتتتدشع الاتتتةو  ال ت عتتتو ب تتتور  

ماتتتية و واليتتتي تفتتتوق الاتتتدر  الكييتتتة  ل غتتتةا  الين وشتتتو االقةاضتتتيو ألي من تتتا ل 

يل التتتدشون متتتا شستتت ع فتتتي تلييتتتو طليتتتات  تتت ا النتتتوا متتت  الاتتتةو . ففتتت  اتتت  تح تتت

ال يعبتتتة  متتت  ختتت ن معالتتتتو الية تتتزات االئي انيتتتول وتة يتتتز   تتتوع ال  تتتارف فتتتي 

تح تتتتتيل الاتتتتتةو  والتتتتتدشون ال يتتتتتأخة  اليستتتتتدشدل ووضتتتتت  االايياطيتتتتتات ال اليتتتتتو 

ال ناستتتتتتيو ل وا  تتتتتتو مداطة تتتتتتا. موضتتتتتتحا ا  يتتتتتتو تعزشتتتتتتز او  تتتتتتو ال  تتتتتتارف 

منظ تتتو اليعتتتاون والين يتتتو االقي تتتاعشو ال يعلتتتق اليتارشتتتو متتت  ختتت ن تلييتتتق ميبتتتاق 

تأستتتتتتتيع  بال  ارستتتتتتات الستتتتتتتل يو لحو  تتتتتتتو الاتتتتتتة ات.وا د الن تتتتتتتيةي ا  يتتتتتتتو 

الاتتتة ات الستتتاند  للع تتتل ال  تتتةفي متتت  ختتت ن تأستتتيع شتتتة و لفتتت ان الوعائتتت  فتتتي 

ال  تتتتارف الدا تتتتو  تتتت لك تاستتتتيع شتتتتة و لفتتتت ان االئي انتتتتات وميابعتتتتو وعراستتتتو 

  خلتتتو مستتتيايليو ليحايتتتق ا ليتتتات التتتدمج بتتتي  مدتتتاطة الستتتوق. عاايتتتا التتتب وضتتت

م تتتارف الالتتتاا الدتتتاج إلناتتتاء واتتتدات م تتتةفيو  ييتتتة  الحتتتتع ش كن تتتا ااتتتي ن 

 .ايز م ع م  الع ل ال  ةفي ال حلي

 :ال  ارف العةاقيو بحا و الب تعدش ت الب قانون الينك ال ة زي 

 :راعشو نوا

ستتا  و الالاا ال  تتةفي الداج قان الديية بال  تتارف العةاقيو ستت ية الن تتيةي ان م

بالين يو تحياج الب اد  تعدش ت قانونيول وتحايق ال ستتتتتتتاوا  بين ا وبي  ال  تتتتتتتارف 

الحكوميول فف  ا  تأسيع شة و لف ان االئي انات بكافو انواا ا. واضاف ان  نا  

 ياا و ماسو الب بناء اقي اع وطني شعي د آليو و يكليو  دشد  ل نياان بالالاا ال  ةف

الداج م  عور الوستتتتتتاطو ال اليو الب الدور الين وي واللك في ظل االزمو اليي شعاني ا 

االقي تتتتاع العةاقي خا تتتتو والعال ي باتتتتكل اام. واشتتتتار الن تتتتيةي الب ان ال  تتتتارف 

العةاقيو بحا و الب تعدش ت الب قانون الينك ال ة زي واااع  النظة في الياتتتتتتةشعات 

ستتتااد الب االستتتيب ارل ومن ا الب الد تتتوج قانون الناف   االيا الب استتتع تييح وت

ل وقانون  يئو االوراق ال اليو وتاتةش  قانون  دشد 33ول اشو  28ال  تارف ال واع م  

ل سيب ار ال الي. موضحا ان  شتب إااع  النظة ب د ص الدشون ال اكو  بيح يل ا 

ليي ك  م  ت فيو  وفااا ل ئحو اإلرشاعشو وإالاء مةونو ومدع زمنيو إضافيو لل  ارف

  ه الدشون واليي شعوع اغلي ا لـتتتتفيةات ساباو اي   ا ة أغلب ال دشنون ألسياب أمنيو 

مايةا الب ان تلك الدشون تعةقل زشاع  رؤوس أموان ال  ارف بسيب خفض في أرباا ا 

ال يحااو فع ا نييتو اسيالاا ا م   افي الةبح وباليالي تؤلة الب نااطات ال  ارف 

 .ارشو التدشد االسيب 
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 عاا إلب تس يل انياال ا م  الوساطو ال اليو إلب الدور الين وي

 الدلو الد سيو التدشد  تعزز عور ال  ارف في الين يوالن يةي: 

  ةشد  الن ار :

 

يد احد االهداف بعد ان خلص المؤتمر المصرفي العراقي االول الذي انعقد مؤخرا الى تحد
الرئيستتتتة له والمتمثلة برستتتتم مالمح جديدة الستتتتتراتيجية القطاع المصتتتترفي في العراق 

تتمثل بآليات جديدة من شتتأنها بحستتب خبير مصتترفي  2117للمرحلة المقبلة وحتى العام 

تحقيق االهداف المركزية للستتتتياستتتتة النقدية .معربا عن تأييده لمقترح تشتتتتكيل مجلس  -
القتصتتتادي وتعزيز دور المصتتتارف االهلية في التنمية من خالل تستتتهيل اعلى لالصتتتالح ا

 .انتتتتتتتتتقتتتتالتتتتهتتتتا متتتتن دور التتتتوستتتتتتتتتتتاطتتتتة التتتتمتتتتالتتتتيتتتتة التتتتى التتتتدور التتتتتتتتتنتتتتمتتتتوي
 

 ::                                                 ذفاق االستتتتتتتراتيجية
 

وفي هذا الخصتتتوص قال الخبير المصتتترفي ستتتمير النصتتتيري ان مثل هذه االستتتتراتيجية 
تبط مع تطبيقات وذفاق الستتتتياستتتتة النقدية التي يتولى تطبيقها البنك المركزي العراقي تر

 . متتتتن ختتتتالل االشتتتتتتتتتتتراف والتتتتمتتتتراقتتتتبتتتتة عتتتتلتتتتى التتتتمصتتتتتتتتتتتارف التتتتعتتتتامتتتتلتتتتة
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واضتتاف النصتتيري نالحظ ومن خالل متابعتنا للمراحل التي مرت بها تطبيقات الستتياستتة 
وقانون  2114لستتتتتنة  56 النقدية في العراق بعد صتتتتتدور قانون البنك المركزي العراقي

, ان المركزي قد نجح بشتتتتتتتكل جيد في تحقيق االهداف 2004لستتتتتتتنة  94المصتتتتتتتارف 

المركزية للستتياستتة النقدية في استتتقرار النظام النقدي ومواجهة الموجات التضتتخمية بعد 
التحستتتتتن الكبير في ستتتتتعر صتتتتترف الدينار العراقي, اضتتتتتافة الى بناء احتياطيات بالعملة 

  .                                                                      ..االجنبيتتتتة
 

 ::                                   فتح المجال لالستتتتتتتثمار
واشتتتتتتتتار الى ان ذلتتك أدى الى بنتتاء مرتكزات متينتتة في الحفتتاظ على بنتتاء االستتتتتتتتقرار 

االيجابي الذي لعبه سعر االقتصادي الخارجي وفتح مجال واسع لالستثمار كما ان الدور 
 2116في المئة في العام  5392الفائدة في خفض معدالت التضتتخم الستتنوي االستتاس من 

, فضتتال عن تحديد ظاهرة الدولرة والمضتتاربة كما 2112في المئة في العام  596الى نحو

انه نجح بشتتتتكل كبير في المحافظة على استتتتتقالليته لذلك فانما اطلق عليه خالل المرحلة 
س سيطرة ال شددة للبنك المركزي العراقي تخللتها حاالت متقدمة من ال سة المت سيا ابقة بال

 .                                                          .على الستتتتتتياستتتتتتة النقدية
 

ودعا المركزي الى دراستتتة المقترحات الخاصتتتة بتطوير وتعديل بعض حلقات الستتتياستتتة 
يستتتتتهم في اعادة هيكلة واصتتتتتالح القطاع المصتتتتترفي الخاص  النقدية المطبقة حاليا وبما

ورستتم مالمح جديدة للقطاع المصتترفي الخاص بما يعزز من دور المصتتارف الخاصتتة من 
االنتقال من دور الوساطة المالية الى الدور التنموي ما يشكل استراتيجية معدلة للسياسة 

بة لالصتتتتتالح المصتتتتترفي النقدية المعتمدة حاليا وستتتتتياستتتتتات ومعالجات مقترحة ومطلو
  (.2117 -2113لتتتتلتتتتمتتتترحتتتتلتتتتة التتتتمتتتتقتتتتبتتتتلتتتتة التتتتمتتتتحتتتتددة بتتتتختتتتمتتتتس ستتتتتتتتتتنتتتتوات )

 

 ::                                          اإلصتتتتتتتالح االقتصتتتتتتتادي
 

وأكد الخبير المصتترفي ضتترورة اتخاذ االجراءات واهليات الستتريعة لتشتتكيل مجلس اعلى 
القتصادية لمجلس الوزراء واللجنة لالصالح االقتصادي في العراق على ان يضم اللجنة ا

االقتصتتتتتتتتاديتتة والمتتاليتتة في البرلمتتان والبنتتك المركزي العراقي ومجموعتتة مختتتارة من 
المستتتتتتشتتتتتارين والخبراء االقتصتتتتتاديين والمصتتتتترفيين تتولى بناء استتتتتتراتيجية لالنتقال 
باالقتصتتتتاد من حالته المتشتتتتابكة حاليا الى اقتصتتتتاد الستتتتوق الى جانب مستتتتاهمة القطاع 

مصرفي العراقي في التنمية االقتصادية وتحديد السياسات واهليات لالنتقال الى مرحلة ال
اصتتتالح القطاع المصتتترفي الحكومي والخاص وان يتم تحديد فترة خمس ستتتنوات تنتهي 

النجاز المهمة وعلى مراحل مترافقة مع خطة التنمية الخمسية للسنوات  2117في العام 

(2113- 2117.) 
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 ف المصارف يعيق تنفيذ مشروع المقسم الوطنيخبير : تخل

 

 غداد/ دنانير/..ب

اكد الخبير المصرفي سمير النصيري ان مشروع المقسم الوطني الذي يروم البنك 
 .المركزي اعتماده يواجه عدة تحديات يجب تجاوزها لتحقيق النجاح

قاعدة   وقال النصيري في حديث / لدنانير / ان مشروع المقسم الوطني بحاجة الى
بيانات واسعة وكوادر متخصصة في أنظمة المدفوعات التي يعاني القطاع المصرفي من 

 .عدم توفرها على نطاق واسع
 .ولفت الى ان المصارف الخاصة بحاجة الى ثقافة في هذا المشروع 

يذكر ان البنك االمركزي اعلن خالل الفترة السابقة النعاقد مع شركة برايك هولتر   

لمتخصصة العتماد هذا المشروع وادارته ,والذي يفيد با لوصول العالمية في العالمية ا
 . الدفوعات

مصرفا كأعضاء في مشروع  53وكان البنك المركزي العراقي قد كشف عن إدخاله 

المقسم الوطني الذي سيمكن الشخص حامل البطاقة االئتمانية من السحب المالي من اي 
 .الى االعتماد على فروع المصرف الذي اودع فيه مصرف في عموم البالد دون الحاجة
مصرفاً  53في تصريح صحفي سابق تم إدخال   وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد

كأعضاء في مشروع المقسم الوطني الخاص بالبطاقة االئتمانية والتي ستكون تحت 
 .رقابة البنك المركزي

تقديم عروضها لمشروع المقسم وأضاف أن البنك المركزي بصدد اختيار شركة رصينة ل

 .الوطني للبطاقة االئتمانية
وتساعد الوكالة االميركية للتنمية العراق في انجاز مشروع المقسم الوطني الذي 

  ن المصارف العراقية.سيؤسس لشراكة بي
 

  :خيية: عاع تليياات السياسو النادشو مسؤوليو رابلو ال  ارف

 
 الصباح / جريدة حسين ثغب التميمي –بغداد 

  
اكد الخبير المصرفي سمير النصيري اهمية ان يركز برنامج عمل رابطة المصارف 

ة في العراق على تحقيق االهداف المركزية التي تتطلب مواجهة التحديات التي ــالخاص
ها المصارف االهلية وايجاد السبل واالليات والسياقات الجديدة وبالتنسيق ــــــــتعاني من

شترك مع البنك المركزي العراقي الذي يتولى ادارة السياسة النقدية والتعاون الم
 اد الوطني ـــــوباالتجاهات التي تخدم االقتص

ضرورة العمل على بناء المقدمات الحقيقية لالنتقال   ولفت في حديث لـ " الصباح " الى
ان الى اقتصاد السوق وفق نظرة ثاقبة تؤكد على ان القطاع المصرفي الخاص يجب 

يلعب الدور الريادي بالمشاركة مع جميع حلقات االقتصاد الكلي في العملية االقتصادية 
ا وان العراق مقبل على متغيرات سياسية واقتصادية مهمة الهدف منها هو ــــــخصوص
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 .البناء السليم لالقتصاد واستثمار الموارد الوطنية من اجل تحقيق الرفاهية للمجتمع
تحقيق ذلك من خالل ثالثة اتجاهات تبدأ من العالقة مع البنك واشار الى امكانية 

ركزي العراقي عبر تفعيل العمل المشترك معه ومعالجة المشاكل التي تعاني منها ـــــــالم
الخاصة وبما يسهم في ايجاد دور فاعل في تطبيقات السياسة النقدية   المصارف

ية . فضال عن تنظيم نشاطات وندوات اهمة في التنمية االقتصادــــــــــــــــوالمس
تركة مع البنك المركزي والمؤسسات المالية والمصرفية ـــــــمتخصصة وورش عمل مش

دم تجاوز التحديات التي يواجها القطاع ـــــــــوالمراكز الثقافية واالقتصادية بما يخ
 . المصرفي العراقي واصالحه

ف الحكومية وبشكل خاص الرافدين ولفت الى اهمية مد جسور التعاون مع المصار
يد والمصرف العراقي للتجارة من اجل تجاوز معوقات العمل في القطاع ــــوالرش

المصرفي الخاص وخلق تعاون وشراكة في الخطط والتوجهات لخدمة اقتصادنا الوطني, 
ك المركزي كفريق واحد وليس فريقين وان يكون دور ــــــــــــوكذلك العمل مع البن

المة تطبيقات السياسة النقدية وتحقيق االهداف ــــــــصارف الخاصة داعما في سالم

 .المركزية للتنمية االقتصادية
اما االتجاه الثاني فانه يركز على اهمية العالقات المصرفية الخارجية من خالل وضع 
سياسات جديدة للتعامل مع المؤسسات والمنظمات المصرفية والمالية العربية وبشكل 

ة مصارف لبنان واتحاد المصارف العربية واالتحاد الدولي للمصرفيين ـــــــخاص جمعي
وك االردن وجمعيات مصارف الدول العربية االخرى في مجلس ـــــــالعرب وجمعية بن

وان تتضمن هذه  .ات الدولية في العراق وخارج العراقـــــــــالتعاون الخليجي والمنظم

عاون المشترك في مجاالت الدعم التقني والتدريب ــــــــافئ والتالسياسات التعامل المتك
 .تركة في داخل وخارج العراقـــــــــوالتأهيل وتنظيم نشاطات مش

وعد تشكيل وفد يمثل الرابطة من داخل الهيئة االدارية ومن المصارف اعضاء الهيئة 
عيات واالتحادات وتوقيع ة امرا هاما لغرض القيام بزيارات الى مقرات هذه الجمـــالعام

فاهم وتعاون مشترك معها تتضمن االمتيازات التي سيتم الحصول عليها ــمذكرات ت
والفرص التدريبية لكوادر المصارف الخاصة العراقية على مستوى الدول العربية 

 .كل خاصــــــــــــــــــــــواالقليمية بش
اعداد خطة للمؤتمرات النصيري بين ان النشاط الثقافي المصرفي يتمثل ب

والدورات التدريبية التي ستتولى الرابطة اقامتها   دوات المتخصصةـــــــــــــــوالن
ويتم التركيز على متابعة التوصيات   وتحديد مواضيعها والعمل على تهيئة مستلزماتها

الصادرة عن المؤتمر المصرفي االول وتنظيم مؤتمر مصرفي عام لمناقشة ستراتيجية 
لة واقامة دورات تدريبية متخصصة بالتنسيق ـــــــمل المصرفي الخاص للمرحلة المقبالع

ية والخبراء المصرفيين العراقيين. الفتا ـــمع مراكز التدريب المصرفي في الدول االقليم
ع واالبواب التي تتضمنها مجلة ـــــــالى اهمية تطوير اعداد وتحرير وتصميم المواضي

 . ون والهدف والحرفة الفنيةـــــ( واعادة النظر فيها من حيث المضم)المصارف العراقية
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 :خيية اقي اعي: العةاق سييألة بيةا   اشةاعات  النفليو العام ال ايل

 و الو ا وات العةاق:

قان الديية االقي تتاعي ستت ية الن تتيةيلالستتيتل ان االقي تتاع العةاقي ستتييألة العام ال ايل 

اكل  يية بسيب اا ي  لل زشد م  السيولو ليأمي  خلط االسياةار بيةا   اشةاعات النفط ب

 .ي واالنيدابات الياةشعيو واليدء بيسدشد الدشون الدار يو ب مو العةاق وغية اـــــــــاالمن

 

تألية االزمو ال اليو العال يو “واضتتتتتاف ستتتتت ية الن تتتتتيةي لو الو )أ تتتتتوات العةاق( ان 

ل ايل في  افو الالااات االقي تتتاعشو الب الةغع ا 2010ستتتيكون اشتتتد الب العةاق العام 

”  عوالرا لليةميل 61اع العال ي واوع  اسعار النفط الب ما فوق الـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتم  تعافي االقي 

ارتفاا معدالت االنفاق العام وال  ةوفات ليأمي  خلط االسياةار االمني “مة عا اللك الب 

ت ال يلليات االخة  مبل الةواتب و ال ايلو ونفااـتتتتتتـتتتتتتوتأمي  مسيلزمات الع ليو االنيدابي

و وتسدشد الدشون الدار يو ب مو العةاق ـتتتـتتتـتتتـتتتواال ور وت ليو ميالغ عاع اليلاقو الي وشني

 .''                    .”وغتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة تتتتتتتتتا

 

م  غية ال يوق  ال  تتتتتتاعقو الب ميزانيو العام ال ايل قيل “وبحستتتتتتب الن تتتتتتيةي فان  

ـاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ل تلع النواب و  ا معناه تأخة ا ليعض الوقت  اء الف ل الياةشعي الحالـ

تنفي  الدلط الين وشو “االمة ال ي سيؤلة الب ” ابات الياةشعيوـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتبسيب االنيد

االستتتيب ارشو وشزشد ااي االت النيائج الستتتلييو ل قي تتتاع في   ي  ال تاالت ومن ا باتتتكل 

خ و ا م  ” مةتفعوب اليلالو واليي  ي أ  ا ـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتواضح ارتفاا نسب اليفدع ونس

استتي ةار ا تتص انياج النفط العةاقي ضتت   مستتيوشات ا الحاليو وادم تلوشة ال اتتارش  “

يؤعي ب ا الشايل الاك الب ـتتتتتتـتتتتتتس “و و امة ” النفليو واليوس  في شيكو اآلبار ال نيتو

تاييد اة و االقي تتاع و اليوقق واليلكؤ في ماتتارش  الين يو واااع  االا ار الن العتز في 

 .”وازنتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتت تتتتتتتتتة وبتتتتتتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتب متتتتتتتتتؤلتتتتتتتتتة التتتتتتتتت تتتتتتتتت

 

يو “واشتتتتتتتار الب ان  يا يو ال حل ادرات االن قدر  االقي تتتتتتتاع العةاقي الب تلوشة ال ادم 

 ن السنوات ال اضيو ألة باكل واضح الب توفية السل  والددمات ال حليو ـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتخ

يج   في زشاع  االسييةاعات وأع  الب أن تكون ال نافسو م  ال نـتتتتتـتتتتتـتتتتتوشت  الب اليوس

الستتتتتياقات والاواني  ال عي د  االياا في اعار  الع ليو “  ا ان  ”ال ستتتتتيورع غية ميوازنو

  ففتتت  ا” االستتتيب ارشو والين وشو واليي ال تاتتتت  الاتتتة ات العال يو للع ل في العةاق

تألة الت از ال  ةفي في العةاق باكل  يية بسيب السياسات النادشو وال اليو ال يادع  “

لوقت الحاضتتتتة م ا ستتتتينعكع الب اة و االقي تتتتاع في  افو مةافا  الحيوشو ال ييعو في ا

 .                                 ”التتتتتعتتتتتام التتتتت تتتتتاتتتتتيتتتتتل

 

نفاق تدفيض اال“واقيةث الن تتتتتتيةي ليدفيق اد  اليالية الستتتتتتليي الب ال يزانيو ان شيع 

ع ع واإلنفاق وشسا ي متاالت االقي اع  افو ب ا شحاق اليوازن الةشيد بي  االشةاـتتتـتتتالعام ف

تاتتتتتتتي  “ففتتتتتت  ا  ″ 2111و 2114في معالتو العتز ال يةا ع في ال وازنو لعامي 

ةتكزات االساسيو لل نااو الوطنيو وب ا شؤم  تاليل االسييةاعات ـتتـتتـتتـتتـتتـتتوتلوشة وبناء ال 

حلياا وعاع النااط ال نااي الداج م  أ ل تحايق   ا ـــــوادم اسييةاع ما شيع انيا   م

ةشعيو واالقي اعشو واالمنيو لياتي  الاة ات ـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتاألرضيو اليا“م  إشتاع ” فال د
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العال يو الب االستتيب ار في العةاقل ووضتت  آليو تنفي شو تعي د تتارب الدون اليي ستتياينا 

ةا معيي”   وسياسات وآلياتـــــــــــــــفي   ا ال تان وادم اليايد ب ا مياث االيا م  قواني

االستتتتيب ار الواستتتت  والستتتتليع وال ي شفتتتت   ااوق “بناء االقي تتتتاع  و  ان االستتتتاس في

ةوف ـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتال سيب ةش  و  ب رؤوس االموان العةاقيو ال  ا ة  وتأمي  الظ

وال سيلزمات الفةورشو ل لكل ومن ا تأسيع محفظو اسيب ارشو طوشلو اال ل ليوفية آليو 

 .”ستتتتتتيب تتتارشتتتو العتتتال يتتتوللايتتتام بتتتدور  تتتتتتتتتان  الستتتتتتوق م  قيتتتل الاتتتتتتة تتتات اال

 

بالاون ان الب الدولو ان تاوم بـتتتتتتتتتتتت عاع وا تتتتتت ث الالاا ال  تتتتتتةفي ”وخيع ادشب  

اج في العةاق وتو ي  السياسو ال اليو والنادشو  أعا  تنايليو ليوسي  امكانيو ـــــــــالد

 ياعي وتحفيز النااط الداج ال نااي والزرااي واليتاري وال  ةفــــــــــالن و االقي 

 .”الب ال سا  و بيناء وعاع االقي اع الوطني وباكل خاج في الالااات غية النفليو

 

خبير مصرفي: حذف االصفار من العملة العراقية لن يعالج االزمة 
 االقتصادية 

 و الو ا وات العةاق:

لمصرفي سمير النصيري, السبت, ان عملية حذف االصفار التي اعلن عنها قال الخبير ا
البنك المركزي العراقي لن تعالج االزمة االقتصادية التي يعاني منها العراق, خاصة فيما 

 .يتعلق بهبوط المستوى المعيشي وتردي الخدمات
لعملة واضاف سمير النصيري لوكالة )أصوات العراق( ان عملية حذف االصفار من ا

'لن تعالج االزمة االقتصادية التي يعاني منها العراق, خاصة هبوط مستوى المعيشة 
 .'والبطالة وتردي الخدمات في المجاالت كافة

 
وكان البنك المركزي اعلن في ايلول الماضي عزمه حذف ثالثة اصفار من العملة 

م, وحث المواطن على , مبينا ان العملية تاتي لتخفيف التضخ2013وتبديلها خالل العام 

 .استخدام عملته بدال عن اللجوء الى الدوالر االمريكي
تقليص الكتلة النقدية 'النصيري اشار الى ان عملية حذف االصفار من العملة ستقود الى 

بمفهومها الضيق وسينعكس ذلك مباشرة على القيم االسمية للمرتبات واألسهم 
 .'والسندات واألسعار
بير 'يقود إلى شعور المرء بالفقر, فمن كانت لديه عشرة ماليين بالتالي, يضيف الخ

دينار بات ال يملك سوى عشرة ذالف منها', وهو ما قد يفضي إلى 'تقليص االستهالك, 
 .'األمر الذي ينعكس سلبا على الوضع االقتصادي الكلي للبلد

 
لم ة التضخم 'فوحتى إذا افترضنا جدالً , يستدرك الخبير,أن شطب األصفار يخفف من حد

يعد لهذا الحذف فائدة, ألن بيانات البنك المركزي العراقي تشير إلى أن نسبة التضخم 
 .'فقط %7أصبحت 

 .'وإذا كان حذف األصفار ال يعالج التضخم 'فإنه ال يساهم في ارتفاعه
 

http://www.imnsr.com/DisplayNews.aspx?id=14175
http://www.imnsr.com/DisplayNews.aspx?id=14175
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عملية حذف االصفار الثالث من العملة العراقية كما يقول النصيري 'تفترض تقسيم 
السمية للنقود الجديدة على الف', وفي نفس الوقت 'تقسم على هذا الرقم القيمة ا

المرتبات واألجور والدخول األخرى والقيم االسمية لألسهم والسندات وكذلك أسعار 
السلع والخدمات', وعند االنتقال الى العملة الجديدة فقد 'ترتفع أسعار بعض السلع أو 

 .'لعملية أدت إلى ذلكالخدمات, فيتولد شعور شعبي بأن هذه ا
 اما التوهم النقدي الذي كثير الحديث عنه مؤخرا بسبب تغيير العملة فيرى النصيري انه 

ال صلة له بحذف األصفار, ألنه يستوجب ارتفاع المرتبات بنسبة تقل عن نسبة '

 .التضخم
 .'يوعندما ال توجد عالقة بين الدخل االسمي والتضخم ال يصح الحديث عن التوهم النقد
اما خالصة عملية حذف االصفار كما يرى النصيري فانها 'ال تختلف كثيرا عن تعديل 

 .'حجم األوراق النقدية أو تغيير ألوانها أو إضافة رسم جديد لها أو إزالة صورة منها
يذكر ان عملية حذف االصفار التي اعلن عنها البنك المركزي التحضى برضا عدد من 

ن, اللذين يرون ان العراق  ير مهيأ للعملية في الوقت الحاضر خبراء االقتصاد العراقيي

 ., النه يفتقد الى االستقرار االمني والسياسي إضافة الى االستقرار االقتصادي
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية عبد الحسين العنبكي انتقد مشروع 

لعراق, الن مافيات تزوير العملة حذف االصفار معتبرا اياه اكبر عملية فساد في تاريخ ا
سوف تكون مستعدة وتعمل من اجل استبدال المزورة بأخرى جديدة كما ان اصحاب 

 . سيل االموال سيأتون بتريليونات الدنانير لتغييرها

خبير مصرفي: مخاوف من تدني اسعار اسهم المصارف الخاصة 
 :بسبب زيادة رؤوس اموالها

 اصوات العراق:

صرفي سمير النصيري, االحد, ان هناك مخاوف حقيقية تسود لدى قال الخبير الم
المستثمرين في البورصة العراقية, من ان تؤدي زيادة رؤوس اموال المصارف 

مليار دينار على مدى السنوات الثالث المقبلة, الى تراجع اسعار  251بواقع   الخاصة

 .اسهمها لتصل الى اقل من سعرها االسمي
ي لوكالة انباء )اصوات العراق( ان هناك "مخاوف حقيقة لدى واضاف سمير النصير

المستثمرين في البورصة العراقية, من أن تفضي الزيادات المقترحة على رؤوس اموال 

سنوات", الى  3مليار دينار عراقي لكل منها على مدى  251المصارف الخاصة بواقع 

بصورة خاصة لتصل الى انعكاسات سلبية على أسعار أسهم القطاع المصرفي "حدوث 

 ."اقل من السعر االسمي
للمصارف  2119وكان البنك المركزي وضع خطة من ثالث مراحل ابتداء من عام 

مليار دينار لكل منها,  251األهلية من اجل زيادة رؤوس أموالها تدريجيا لتصل الى 

 11مصرف أهلي و 23ويبلغ عدد المصارف االهلية بالعراق سبع مصارف حكومية و 
 .مصرف إسالمي, ويبلغ سعرها االسمي دينار واحد للسهم

وبحسب النصيري فانه "في حال عدم حصول أي اندماج بين المصارف القائمة حاليا 

 478على سبيل المثال هو  31/6/2112فان رأس المال المطلوب الوصول اليه في 

زيادة في "نالك تريليون دينار عراقي لعموم القطاع المصرفي الخاص", وهذا يعني ان ه
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عدد االسهم التي سيطرحها القطاع المصرفي من شأنها احداث نقلة نوعية في مستوى 
التعامل مع ذلية تسويقها في السوق االستثمارية", االمر الذي دفع بمسؤولي القطاع الى 

"تقديم مقترحات يعتبرون انها قد تساعد في عدم تراجع اسعار االسهم, منها محاولة 
 ."ذ قرار الزيادة الى حين توافر شروط ومتطلبات وظروف افضل للتنفيذتأجيل تنفي

ويرى النصيري انه من الضروري "قيام البنك المركزي العراقي ووزارة المالية بتقديم 
 251الدعم الالزم للمصارف االهلية, لتمكينها من القيام بزيادة رؤوس اموالها الى 

 ."مليار دينار
 

لمطلوب من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والجهات اما ابرز وسائل الدعم ا
الحكومية اال النصيري فهي "تفعيل دور المصارف العراقية الخاصة في النشاط 

الحكومي المصرفي", وذلك باعتماد "أسس التقييم المختلفة, وان اليتم منع التعامل مع 
م المخاطبات الحكومية جميع القطاع المصرفي الخاص بشكل تام, وكما يشار في معظ

حفاظاً على المال العام", وكأن القطاع المصرفي العراقي الخاص هي "مؤسسات  ير 

 ."مؤتمنة على المال العام
 

كما يمكن ايضا ان يتم التنسيق "بين المصارف الحكومية مع المصارف الخاصة لتمويل 
خطة التنمية في  المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة والمطلوب تنفيذها بموجب

, عن طريق "وضع أسس عامة لهذه المشاركة تفصيلياً لكل مشروع بين "العراق

 ."األطراف المعنية
واشار النصيري في حديثه الى وكالة انباء )أصوات العراق( الى ان هناك حاجة 

لـ"إشراك المصارف الخاصة في تغذية االلتزامات الحكومية وانشاء صناديق تمويلية 
واعادة النظر بموضوع "الضريبة التي فرضت على عوائد حواالت الخزينة  مشتركة",

بأثر رجعي لسنوات سابقة", نظرا الن "عملية توزيع ارباح المصارف على المساهمين 

 ."تجرى سنويا وال يمكن الرجوع الى المساهمين الستعادة االرباح
بشكل  2114( لعام 94النصيري شدد على اهمية "اعادة النظر بقانون المصارف رقم )

 ."كامل
(, يستدرك النصيري, "التي كانت تمنع المصارف 28وعلى الر م من تعديل المادة )

الخاصة من المشاركة او الدخول في المشاريع الكبيرة في البلد", اال ان هذا التعديل "لم 
يلب الطموح, حيث ان مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج الى عدة 

ت قانونية اخرى تشمل قانون هيئة االوراق المالية واصدار قانون جديد تعديال
لالســتثمار المالي وتحقيق المســـــــاواة بينها وبين المصارف الحكومية", فضال عن 

 "."تأسيس شركة لضمان الودائع واالئتمانات بجميع انواعها
صص الديون المشكوك ومن وسائل الدعم االخرى, كما يرى النصيري "اعادة النظر بمخ

بتحصيلها وفقا لالئحة االرشادية, واعطاء مرونة ومدد زمنية اضافية للمصارف لتتمكن 
من تصفية هذه الديون", والتي يعود ا لبها الى "فترات سابقة حيث هاجر ا لب 
المدينين السباب امنية", وادت الى " عرقلة زيادة رؤوس اموال المصارف بسبب 

قة فعال, نتيجة استقطاعها من صافي الربح وبالتالي تؤثر على خفض ارباحها المتحق
 ."نشاطات المصارف االستثمارية والتمويلية
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 :اسيع ان أنظ و الدف  االلكيةوني عاوات السيك ان 

شيوا ل الحدش  ا  الن و  بواق  الع ل ال  ةفي في اليلد ب ا شي ءم ومةالو اليحون 

 ارات واسعو في   ي  الالااات عون اسيبناءل االقي اعي اليي تع ل الب  لب اسيب

و  ا االمة شيللب ا   م ةفيا شادم خدمات سةشعو وميلور  تيناسب واتع رؤوس 

االموان اال نييو الااعمو الب اليلد ب يالغ  يية ل اي  تلالب الاة ات العال يو بيوفية 

ه نال اليكنولو يا م  خدمات م ةفيو الب عر و االيو م  اليلورل و نا البد الع ل باتتا

بلدان العالع ال يادم لدلق ميدان بنكي ميلورل   ا شيللب االمة توفية ميدان تاةشعي 

ش كن  خلق بيئو م ئ و السيالاب اليكنولو يا ال  ةفيو ال يلور  اليي تسااد الب 

الديية ال  ةفي س ية الن يةي قان في ادش   .تورشد االموان اال نييو الب اليلد

ياث(: ان الن و  بالالاا ال  ةفي شيللب الوقوف اند االنظ و ال  ةفيو لـ)ال 

الحدشبول الفيا الب ا  يو مناقاو انظ و ال دفواات ال لياو في الينك ال ة زي العةاقي 

واالنظ و ال  ةفيو الحدشبو ال لياو في ال  ارفل و  لك الياةشعات ووسائل الدف  

كيةونيول الفيا الب ا  يو اليأ يد الب االسةاا با دار الاانونيو ال للوبو في اليتار  االل

قانون اسيددام انظ و الدف  االلكيةوني ال ي سيق وان ت ت ال وافاو الي  وااالي  

لليةل ان معييةا ان الاانون ضةور  ملحو اي  انياةت انظ و الدف  االلكيةوني عون ان 

الزبائ  اغلي ا تيعلق بعدم و وع شكون  نا  تاةش  لينظيع الع ليو ما تسيب ب اا ل م  

اليوقي  االلكيةوني اعت الب اشااف بعض ال  ارف للع ليو رغع توفة االنظ و الحدشبو 

واضاف ان ادم و وع تاةش  ال ع ماا ل انظ و الدف  االلكيةونيل ولكن ا ليست  .لدش ا

ا ا ليياليحدي الوايد ف نا  ماا ل تلييايو واخة  تنفي شو وا  ي ا ال  ارف بعد ت

ل نظ و ال  ةفيو الحدشبو ف نا  مداطة تا يليو اي  نعاني م  توقق في بعض 

االايان لليةامج في اان ساءت ااوان اللاع فف  ا  ماا ل السيولو في ال ةاف 

االلي بسيب  ية اتع الكيلو النادشو العةاقيو ونييتو ل لك طالينا با ةاء تعدش ت الب 

وتاب  قائ : ان ادم واي ال واط  با  يو الددمات  . ا يةمكائ  ال ةاف لييس  ب يالغ 

ال  ةفيو الحدشبو وطةق اسيددام ا شعيية ماكلو اضافيو و و ماشعني الحا و الب ناة 

الباافو ال  ةفيو الحدشبو م  خ ن وسائل االا مل مايةا الب ان ال يةفو االلكيةونيو 

ا شعي د الب مد  اخي ار ا للوقت تعيية خدمو  دشد  عخلت للعةاق مؤخةا واسيددام 

والكلفول و  ا ان ةا   ب اساسيان وبدون  ا ل  شايل الب الددمو ال واط  او 

ولفت الب ان ال اكلو االساسيو في الدف  االلكيةوني  ي ض ان ادم سةقو  . ال  ارف

او اسينساخ معلومات بلاقو االئي ان وض ان و ون ال يلغ الب ال سيلع ال للوب والي  

فاننا نحياج الب قواني  لينفي  اليواقي  االلكيةونيو وتكنولو يا اليافية لف ان امنيو 

واون انواا انظ و الدف  االلكيةوني والاكل االمبل في العةاق قان  .ال عام ت

الن يةي: نا  ل لو انواا م  االنظ و  ي الدف  مادما مبل بلاقو االئي ان والدف  

ف  سلفا مبل اليلاقو ال  يو ميينا ان اال بة مناسيو للوض  الفوري اند االسي م والد

العةاقي  ي طةشاو الدف  مادما اليي ش ك  انتاز ا اية شيكو االنيةنت وش ك  تنفي  ا 

نو ي باكل ملح الب ضةور   :باكل سةش  الب اكع اللةق االخة  .ل لك وزاع

عيو وال ؤسسات تنسيق االطةاف ال عنيو و ي مؤسسات الدولو والسللو الياةش

ال  ةفيو و)الينك ال ة زي العةاقي( ورابلو ال لارف وشة ات خدمات ال واتق الناالو 

واالنيةنت في ا بين ا وتاكيل لتنو مة زشو للينسيق وبناء ماةواات الاواني  

واليعلي ات الةس يو ال ايةاو لف ان نتاث اليليياات االلكيةونيو ومن  محاولو 

التةائع االلكيةونيول   ا نو ي الب قيام   ي  ال  ارف اال ليو االخيةاق واالاييان و
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باليعاون م  الينك ال ة زي العةاقي في تلييق انظ و ال دفواات بااييار ا تؤعي خدمو 

الكيةونيو سةشعو تددم الع ل ال  ةفي واليأ يد الب   ي  ال  ارف اال ليو بااي اع 

اليلورات واليانيات الحدشبو ال عي د  في عون االنظ و ال  ةفيو الداخليو وب ا شنستع م  

 .العالع

 

 :الالاا ال  ةفي شحياج إلب ا ليو إ  ث شاملو

يعاني القطاع المصرفي في العراق من تحديات عديدة ويحتاج الى اصالحات شاملة بغية 
قيامه بوظائفه الرئيسة كي يتمكن من مواكبة التطورات الدولية وبعمل وفق معاييرها. 

ذا الصدد يؤشر الخبير المصرفي سمير النصيري الى خلل ملحوظ في الجهاز وفي ه
المصرفي يتلخص في امتالكه الى سيولة ضخمة لكنها  ير مستثمرة وعد هذه الظاهرة 

دعا الى استثمار هذه الكتلة النقدية عن طريق  بالمشوهة للنشاط المصرفي. النصيري 
ا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين توسيع دائرة االقراض وبفوائد ميسرة. الفت

العام والخاص كحل امثل لمعالجة االختالالت التي يواجهها اقتصاد البلد في المرحلة 
االنتقالية الراهنة ومتابعة برنامج االصالحات االقتصادية على جميع المستويات بهدف 

 .زيادة النمو االقتصادي
 

ي التنمية االقتصادية الوطنية يعد من وقال ان موضوع تفعيل القطاع المصرفي ف
الضروريات الملحة, السيما في ظل التوجهات االقتصادية الجديدة في التحول نحو 

 .اقتصاد السوق الحر
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 اراء وافكار

 ل نياان بالالاا ال  ةفي الداج

 م  عور الوســـاطو ال اليو الب الـــــدور الين وي
 االسياال س ية اياس اسي 

ظل تداايات االزمو االقي اعشو العال يو والحا و ال اسو الب بناء اقي اع وطني شعي د  في

آليو و يكليو  دشد   ل نياان بالالاا ال  ةفي الداج م  عور الوساطو ال اليو الب الدور 

الين وي ندرج في اعناه مايةاات واراء وافكار تيوفة في ا امكانات اليلييق وقابلو لل ناقاو 

  عنيي  وال دي ي  في الالاا ال  ةفي ا وماا و  ا شلي: م  ال

 

تفعيل سياسات الينك ال ة زي العةاقي الدا و بالسيلة  الب السياسو النادشو في عاع  -1

الداج واااع  النظة بسياسات االقةا  وآليات اعار  ال داطة االئي انيو  النظام ال  ةفي 

سلو واالسيب ار في الالااات االنيا يو في منح االئي ان والاةو  ال  ية  وال يو

واالسيب ارشو اليي تحاق تدفق نادي واضح اي  أن بعض ال  ارف قد ااات خلوات 

 يد  ومحسوبو في   ا ال تان م  خ ن منح ع قةوضاا لل اارش  ال  ية  وال يوسلو 

ي ال كفولو م  قيل شة و الكفاالت ال  ةفيو ال حدوع  موزاو الب الالااات ال ناا

والددمات  %14واليتار   %26والي وشل والعاارات والياييد  %17والزرااي  22%

وض   مدلل ا ايب ن اشو السنو سوف تةف    ه النسب الب معدالت االب تسا ع  21%

مسا  و فاالو في تن يو ال اارش  وعاع االقي اع الوطني. وتع الية يز الب ال اارش  

يو واليتارشو  اال نعياد أن   ا النااط ال  ةفي سوف ال ناايو والزراايو والددمات ال ح

 شسا ع مسا  و  يية  في عاع وتن يو االقي اع الوطني.

 

عاع ال  ارف األ ليو بالس اث ل ا في الايام بالع ليات واألعوات ال  ةفيو  افو  -2

 الل اارش  والنااطات اليي تاوم ب ا الوزارات والدوائة اليابعو ل ا وادم تحدشد ا وا ة 

لد  ال  ارف الحكوميو وفيح االاي اعات ال سيندشو ا  االسييةاعات الدار يو وقيون 

الحواالت الدار يو وإ دار )السفيتو( ومساوات ا م  ال  ارف الحكوميو فعلياا وا لياا 

والس اث لل  ارف األ ليو بفيح اسابات  ارشو ووعائ  لابيو للوزارات والاة ات العامو 

للدولو اسب الكفاء  ال اليو لل  ارف األ ليو وقدرت ا الب اسيب ار  وال ديللو العائد 

  ه الوعائ  في أعوات م ةفيو تسا ع في عاع االقي اع الوطني. الب أن شيولب الينك 

ال ة زي العةاقي ووزار  ال اليو واللتنو االقي اعشو في متلع الوزراء ال وقة الينسيق 

 شعات اليي تحاق اللك . في ا بين ع وتوايد اليعلي ات والياة

 

 

إااع  النظة ب د ص الدشون ال اكو  بيح يل ا وفااا لل ئحو اإلرشاعشو وإالاء  -3

مةونو ومدع زمنيو إضافيو لل  ارف لكي تي ك  م  ت فيو   ه الدشون واليي أغلي ا تعوع 

 لفيةات ساباو وإن أغلب ال دشنون  ا ةوا خارج العةاق ألسياب أمنيو خار و ا  إراعت ع

وان   ه النسب تعةقل م  زشاع  رؤوس أموان ال  ارف بسيب خفض في أرباا ا 

ال يحااو فع ا  نييتو اسيالاا   ه النسب م   افي الةبح وباليالي تؤلة الب نااطات 

 ال  ارف االسيب ارشو التدشد .
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قيام الينك ال ة زي العةاقي باااع  النظة بدراسو امكانيو تدفيض ال لاء الاانوني  -4

م  اتع الوعائ  لد  ال  ارف وتت يد ا لد  الينك ال ة زي  %25ال سيال  وبنسيو 

العةاقي بدون اسيب ار. إن   ه ال يالغ ال ت د  ش ك  أن تسيب ةواالسيفاع  من ا لداع 

ال  ارف الدا و وش كن ا م  توسي  نااطات ا االسيب ارشو واليح  ا  منيتات م ةفيو 

  دشد . 

 

وتأمي  االئي انات بكافو انواا ا ب ا شتعل الدولو تسا ع في  تأسيع شة و لف ان -5

الةقابو وال اار و في ال داطة بايام ا بف ان   ه االئي انات بنسب محدع   وباكل شتعل 

م  االئي انات اسو  ب ا مع ون ب  في شة و الكفاالت  %51الدولو تف   ما الشال ا  

ل  ية  وال يوسلو الات التدو  االقي اعشو ال  ةفيو ال حدوع  ب دف تاتي  ال اارش   ا

والين وشو واليي تنيج سل  وخدمات منافسو واليي تنعكع الب تدفيض اليفدع وبناء 

االقي اع الوطني باكل  دشد شنستع م  الوض  الحالي ليلورات الوض  االقي اع العال ي 

. 

 

يو لي وشل قيام متلع الوزراء والت ات الحكوميو ال دي و بداع الاة و العةاق -6

ال اارش  ال  ية  وال يوسلو واليي اسست ادشباا  ب اار و بعض ال  ارف في رأس ال ا 

 وعا  ا بي وشل شساوي ت وشل الت ات اال نييو الب اقل تادشة.

 

 

اااع  النظة باليعلي ات ال اعر  م  قيل الينك ال ة زي العةاقي بد وج تحدشد نسب  -7

واالاء اةشو الحة و لل  ارف للع ل وفق   ه  الفوائد و عل ا) اد اعنب واد االب(

الحدوع و  لك تس يو ا ور الددمات والع والت ال سيوفا  م  الزبائ  و عل ا مواد  

لت ي  ال  ارف وشيع تحدشد ميالغ اال ور والع والت م  قيل ال  ارف ل ة  الينافع 

 في ا بين ا. 

 

يو وإشتاع الوسائل واألعوات عراسو تلوشة وعاع وتحفيز سوق العةاق لألوراق ال ال -8

اليي تدف  باتتاه رف  أسعار مؤشة السوق والاة ات ب ا شي ئع ومو وعات ا ومعاشية 

إنيا  ا وإرباا ا ب ا الشال اي اا ا  قي و األس ع الحايايو ومن  ال فاربات اليي تفة 

 باأل ون العةاقيو ب ا ال شيناسب وقي ي ا الحايايو والفعليو. 

 

 

  خا و ض   ال يكل االعاري لللينك ال ة زي العةاقي ليلوشة الالاا إنااء عائة -4

ال  ةفي الداج بكافو ال تاالت الفنيو ورسع منا ج اليلوشة الب مسيو  النظع 

 االلكيةونيو ال واد  وااداع اليةامج والسياسات الدا و باليلوشة.

 

 

 انونيو واليعلي ات ال ة زشوا يح الوقت الةا   م ئ اا إلااع  النظة في الياةشعات الا-11

الناف   االياا الب اسع تييح  وتسااد الب االسيب ار ومن ا الب الد وج قانون 

( وقانون  يئو االوراق ال اليو وتاةش  33و  31و  31و  24و  28ال  ارف ال واع )

 قانون  دشد ل سيب ار ال الي. 
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شداا ت در ا ال  ارف الةاغيو   إنااء " ندوق" أو"محفظو خا و" لا اعات اال -11     

ل عالتو تد ور اسعار االس ع في سوق العةاق لألوراق ال اليو واضافو اعا  م ةفيو  دشد  

ل سيب ار الحالي ليحفيز ال ناخ االسيب اري في السوق و  لك زشاع  اتع وعائ  ال  ارف 

 اعشو وباليالي تحايقم ا شؤعي الب زشاع  نااطات ا االسيب ارشو بكافو الالااات  االقي 

 مةعوع اشتابي لل سيب ةش .

 

ضةور  إاداع نظام  دشد شكفل الةقابو الب الاة ات وال ؤسسات ال اليو "خارج  -12    

ال  ارف" اليي تيعامل باليحوش ت الدار يو لح اشو م الح ال واطني  ومكافحو ا ليات 

 غسيل االموان . 

 

ة زي العةاقي توقييات سياسات  بيدفيض الفوائد ب ا وأخيةاا نايةث أن شنظع الينك ال  -13

شكفل الياليل م  اليحوطات اليي تنف  ا ال  ارف بحي  ا يحت بعض   ه ال  ارف 

تني ج سياسات ائي انيو ق ية  وبعف ا ا يح الشايل الوعائ  البابيو طوشلو االمد واني تت 

 ائد  . ال  ارف سياسات ميحفظو  داا للياليل م  مداطة ت ب ب الف
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 القسم الرابع 
 االزمه الماليه العالميه 

 
 الثاني عشرالفصل 

 
 تداعيات االزمة المالية العالمية

 على اقتصاديات الدول العربية والعراق
 في عصر التحوالت

ا تتتتتتفت االزمو ال اليو باعيء الي بدء بالوالشات ال يحد  االمةشكيو لع ا ت العالع   يعاا 

  ي  ال ؤستتتتستتتتات االقي تتتتاعشو العال يولوخا تتتتو ال  تتتتارف وال ؤستتتتستتتتات وشتتتت لت 

الكيية .ولاد إزعاعت معدالت اليلالول وتنامب العتز الحكوميل وانعكاستتتات ستتتلييو أخة ل 

وط ب الة وع واالنكاش االقي اعي االمةشكي وو ل الب أ بة م  تةشليون عوالر أمةشكيل 

ن ا الحكومو االمةشكيو والحكومات إضتتتتتتتافو الب أ بة م  ااتتتتتتة  تةشليون عوالر ضتتتتتت 

األزمو ولدف  أقي تتاعشي ا الب االنيعاشل وانياتتال ا م  االو اإلخيناق   االوروبيو ل عالتو

 والة وع.

وباليأ يد إميدت آلار االزمو ال اليو العال يو الب الدون العةبيو و  لك الب بعض الدون 

 الناميول وباليأ يد الدون ال نيتو للنفط.

يد  داا إن نيناون في   ه الدراسو اآللار ال سيايليو ل  ه األزمول وتحليل معالتو وم  ال ف

خلط االنااال الحكوميول وتأليةات تدخل الحكومات في الناتتتتتتاط الداج في بلدان ال تي   

الةأس الي.وسوف نيلةق باس اب الب انعكاسات االزمو الب ال  ارف في الدون العةبيو 

لنادشو" وااللار الستتتتتلييو الب الي تتتتتنيق الدولي لإلت انات والعةاق "وشتتتتتحو الستتتتتيولو ا

 وتأليةات اللك الب أا ان الي وشل والن و االقي اعي.

في بعض الدون وستتتتتتيزعاع معدالت  2115وقد تستتتتتتي ة آلار االزمو االقي تتتتتتاعشو الب اام 

اليفتتدعل وباليأ يد ستتوف شنحستتة آلار االزمو الب الدون ال تتناايو وال يادمو قيل الدون 

 .لناميو والفاية  اي اا ا

اليحدي الكيية ال لةوث اليوم الب ال نظومو الةأس اليو  و الادر  الب العوع  للنســق ان 

االنيا ي الياليدي ال ي  ان قائ اا الب فائض الاي و ال يولد الب الع ل ض   قوااد اللعيو 

ة ال اعي لعن ة غياالنيا يو لل  ن  بعد أن ت يةت طييعو الع ل نفس  وا يح شل ب الي  ا

اي  ال تي    ل  منيج واي  أعوات االنياج توسعت ليية ز الب االليات الباافيو 

 والسلو يو. 

أما العوع  للسياسو فييدو في شكل اليدخل ال ياشة والكبيق لحكومات الدون ال ناايو 

الفعل ب ال ةبيو في األزمو الحاليو اليي لع تيةعع في تأميع ال  ارف وتح ل عشون ا وبدأت

 اليفكية في آليات عقياو ومنيظ و لةقابو السيولو ال اليو واليحكع في ا. 
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ل لك فأن عور الدولو مةشح لليزاشد ليع بالعوع  لدولو الةفا يو الةاايو ال وزاو وإن ا 

الد د و الداعمو لألسواق اليي ال تيةعع في اليدخل ال ياشة لح اشي ا ان  تدخل بدون 

 ن ا إلنااال ال نظومو الةأس اليو م  مأزق ا ال اتي.أ داف ا ي اايو وإ

فالةأســـــــــــ اليو اليي قامت في ناــــــأت ا الب خلفيات أخ قيو مسي د  م  مة عيات ا 

)قيع الباو واليعارف والع ل( لع شعد النظام ال ي شوا ب اة و االقي اع العال ي واني ت إلب 

لسللات الع وميو اليدخل ال ياشة النياال ا م  ما نو مفاربو  ونيو م ا شفة  الب ا

 مكة اليد الدفيو اليي طال ا را نت الب توازنات ا اليلاائيو . 

إن ال عاعلو التدشد  في أمية ا التنوبيو وال ي  واليابان واليةازشل وال ند وعون اخة  

ل  نا والدليناشئو اليي تداي طةث خيار تن وي  دشد وبدأت تاكل نوا  تكيل إقلي يو م  و 

 و اليتارب التدشد  في روسيا وال ي  اي  قامت رأس اليات قوميو خارج الايع اللييةاليو 

تلةث تحدشات  دشد  الب اليفوق االقي اعي األمية ي معيةفو بأن ا ة اليحكع ال ةبي 

 في الةأس اليو قد ولب .. واللك  و الدرس الع يق م  األزمو ال اليو الحاليو ...

دون تحاون االيا االنياان الب نظام اال ي اقي اعي  دشد و  ا شعيية ااد وان بعض ال

الحاليو واليي تةفض  ي نو الدون ال ناايو   اليوالنيائج ال   و واالساسيو ل زمو ال

وأل  يو   ا الحدث الكية  الب االقي اع العال ي وظ ور اقلاب اقي اعشو  دشد 

 العةاقي وباكل خاج البالعةبي و الب االقي اعوانعكاسات  في األمد ال يوسط واليعيد 

النظام ال  ةفي فاد ق نا ب يابعو ال وضوا م  م اعر األزمو وآراء وت ةشحات 

ال سؤولي  ال اليي  والديةاء االقي اعشي  في األمع ال يحد  والتامعو العةبيو واتحاع 

في لدليتيو النفليو وال  ارف العةبيو والديةاء وال عنيي  بالنظام ال  ةفي في الدون ا

 العةاق.

لعةبي ااي  تولينا تحليل األسياب والنيائج ل  ه األزمو وتداايات ا الب النظام ال  ةفي 

وباكل خاج الب العةاق وتو لنا إلب مايةاات واقعيو اايةازشو واسيياقيو ل وا  و 

ي ا إل   ه األزمو وم  اللك فان اليادي ات وال ايةاات ت بل و  و نظة شد يو تو لنا

بي العة م  خ ن النظة  واليحليل لواق  االقي اع العال ي وانعكاسات اللك الب االقي اع

 العةاقي.و

 

 العالميةاألزمة المالية  -المبحث االول
 األسباب والنتائج

 

م  ال عةوف إن االقي اع األمةشكي شعيية ب بابو الااطة  اليي تتة االقي اع العال ي وتادم 

 و االقي اعي في العالعل وقد ظل االقي اع األمةشكي شلعب   ا الدور طوان الوقوع لعتلو الن

السنوات ال اضيول خا و في الوقت ال ي  ان في  االقي اع األوربي شيةنح واالقي اع 

 الياباني شكابد ر وعاا انيفاا وتأر ح اقي اعات اليلدان الناميو بي  ال عوع وال يوط .

األ يةل ول  ش في وقت طوشل قيل أن شحيل اقي اع ال ي  اليوم أضحب إقي اع أوروبا  و 

 ال ةتيو االولب. إالن ل االا شنحدر إقي اع أمةشكا وشيةا   بوتية  سةشعو؟

ل و أسياب مياشة  واخة  غية مياشة ل االسياب ال ياشة  أبةز ا )األزمو االئي انيو( 

ك  و و ا ب االقي اع أزمو الة ونات العاارشو الكاسحو اليي أنيتت ر وع في قلاا الس

 األمةشكي.
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أما االسياب غية ال ياشة  ف ي  بية  أبةز ا السياسو االمةشكيو الدار يو في ال ي نو الب 

العالع إقي اعشاا وسياسياا إضافو الب تعبة السياسو الداخليو ل عار  االمةشكيو في ال تان 

زميان أفةزتا بدور  ا االقي اعي باكل خاج ونظام الفةائب ال عي د لدش ع  اتان األ

 أزميي  ااعتي : 

تةا   اإلنفاق االسي   ي وباليالي انحسار السيولو النادشو لد  ال  ارف م ا أع  الب  

انك اش اليسليق وتةا   االسيب ار رافق   ه األزمات أو نيج ان ا تالص  يية في فةج 

ي"  و ارتفاا سعة الع لل وارتفاا مالق في نسيو اليلالو باإلضافو الب تلور "خار 

م ا تسي لك  الوالشات ال يحد  م  النفط وماياات  مسيورع  %51النفط ال سيورع اللك إلن 

 م  الدارج.

إال تةا   سعة  ةف الدوالر األمةشكي و  لك سعة ال  ب والففو وسائة ال عاعن والسل  

ألزمو ي( معالتو ااالايياط الفيدرالي األمةشكي )الينك ال ة زي االمةشك بنكالةئيسيو وااون 

ال يفاق و بدفوضات مييابعو ل عدالت الفائد  وضد مليارات الدوالرات الب ال  ارف 

الكية  م  أ ل توسي  عائة  اليسليق وباليالي تاتي  االسيب ار لك   ل   ه الت وع لع 

تفلح في وقق تفاقع األزمو إال اسي ة سعة  ةف الدوالر إزاء بعض الع  ت األخة  

 ألمة ال ي ولد أزمو لاو بالنظام ال  ةفي العال ي.بال يوط ا

إال الش ك  االقي تتتتتار في تفستتتتتية إنحدار االقي تتتتتاع األمةشكي باألستتتتتياب ال ياشتتتتتة  وغية 

ال ياشتتتتة  ال ار ال ة ا. ل و أستتتتياب و اوامل أخة  ستتتتاباو ل ا والات طاب  بنيوي  انت 

كا إلب باقي تتتتتتتاع أمةش لت تفعل فعل ا الب مة الزم  وتدف   االنحدار أبةز ا   ه  ومازا

  -العوامل:

توستتتت  اليزامات أمةشكا العستتتتكةشو واألمنيو وباليالي تكاليف ا ونفاات ا ال اليو في مديلق  -1

 أنحاء العالع وتةا   طاقي ا ال ناايو.

 ارتفاا أسعار النفط اال ياا.   -2

 تنامي االقي اعات الناشئو في آسيا وأمةشكا ال تينيو. -3

 كان ا بوتية  مسي ة  من  نحو ااة سنوات. اندفا  ال داخيل لد  س  -4

ادم الينوا في االشتتتتيب ار االئي اني واالقي تتتتار في االغلب الب قلاا وااد و و الالاا  -5

 العااري.

 

خ سو سنوات ومازالت نيائت ا تعاني من ا وش دت األزمو ال اليو اليي بدأت قيل أ بة م  

  و الاة في األسواق.تلورات خلية  وميساراو ألارت بواعر مو بعض الدون

وتعاقيت األاداث م  إف س م تتتتتتةف "لي ان بةاعرز " وا ليو االندماج بي  "ميةشل 

لينش" و "بنك اوف امةشكا" وتحون أخة وأ ية م تتتتتةفي  مستتتتتيالي  في وون ستتتتتيةشت 

"مورغان ستتيانلي" و "غولدمان ستتا ع" الب مت وايي  م تتةفييي  قابفتتيي  وأخيةا 

كل أستتتيبنائي وغية مستتتيوق إلنااال مت واو اليأمي  الع  قو تدخلت الدولو األمةشكيو باتتت

 "اي اي  ي".
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وقد استتي ةت األزمو ال اليو اليي تع تتق بالوالشات ال يحد  في ظل ادم ت ك  ال ستتؤولي  

في اينتت  األمية يي  م  االتفتتاق الب خلتتو اإلناتتاال اليي طةاي تتا الحكومتتو األمية يتتو 

ف س بنك ميوتاتتتتتتوان ال ي شعد أاد أ ية م تتتتتتارف وأاداث ألار األزمو  فأالنت أمةشكا إ

اليوفية والاةو  في الوالشات ال يحد  إال أال  م تتتةف  ي بي مورغ  تاتتتاشع شتتتةاء 

مليار عوالر ل ستتيتعل من  أ ية م تتةف امية ي  1.4األناتتلو ال  تتةفيو ل يوتاتتوان ب 

حد  ت ال يال ي شعيية ساعس م ةف في الوالشا –م  اي  قي و الوعائ  وتألة ميوتاوان 

باألزمو العاارشو وتد ورت أستتت    في اليور تتتو الب الحد األق تتتب  –م  اي  األ تتتون 

وشعيية ال  تتةف أادث مؤستتستتو ا  قو في االع ال ان األمية ي شن ار بستتيب األزمو في 

أقل م  أستتتتتيواي  إضتتتتتافو الب مت واو اليأمي  أي أي  ي .  غية إن األستتتتتواق ال اليو 

ي ا ميةا عو ميألة  باالزمو ال اليو االمةشكيو ففادت ستتتتتتوق لندن العال يو أقفلت في غال

 %1.4وستتتتتتن افور   %1.44وطو يو  %1.77وفةانكفورت  %1.5وبارشع 2.14%

 . %1.33و ونغ  ونغ

وألات األزمو ال اليو بظ ل ا الب أستتواق النفط اي   يلت أستتعاره نييتو ليةا   الن ول 

عوالر  147عوالر ماابل  34سعة اليةميل أقل م  فأقفلت الب إندفا  في نيوشور  لييلغ 

 و  ا شعني و ول  الب أعنب مسيو  ل . 2118في ت وز/

وفي موا  و مداطة ان يار النظام ال الي أقة الكونكةس االمةشكي  خلو إنااال تاوم الب 

 إنااء  ندوق خاج ل سااد  ال  ارف الب اليدلص م  عشون ا ال اكو  بيح يل ا.

 

 على الدول العربيةالعالمية اثر األزمة المالية : ينالمبحث الثا

فاد تألةت الدون ال  در  للييةون باندفا  اسعاره نييتو ان يار االقي اع األمةشكيل   ا 

 باإلضافو إلب تألة الاة ات العابة  للاارات م ا أعي ليألة إقي اع بعض الدون العةبيو.

ار ر ان االقي اع في العالع العةبي إلب ضةور  ولك  نييتو األزمو ال اليو العال يو تني   ي

 و وع اقي اع اةبي مواد لدرء ما قد شلةأ م  أزمات ماليو مسيايليو.

  ا نوه الينك الدولي مؤخةا في ولياو مة عيو أن اندفا  معدن الين يو في   ي  عون 

ل الددمات مبالعالع قد شؤلة الب ال يالغ الحكوميو اليي تيوفة للحكومات الناميو م  أ ل 

 اليعليع و الةااشو ال حيو.

و لك  في الات الوقت فاد شيت  الينك الدولي إلي زشاع  الاةو  اليي شادم ا للدون الناميو 

 -في سييل ا اشي ا م  موا  و ضائاو ماليووالب سييل ال بان:

 : السعوعشو

ألار االو بةاالرز  شتت دت الستتعوعشو اندفا  ااع في بور تتو األستت ع و ان يار بنك لي ان

الستتعوعشو  فزا بي  ال ستتيب ةش  لي و  اليور تتات الدليتيو فاد و تتل مؤشتتة اليور تتو

 . % 6.44 نحو
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ف اعرت ا معظ  ا م     ا تعيية  اتان الدوليان م  ض   الدون الات االنفياث االقي اعي

 150 ستتتعةه م  الناتج ال حلب فالنفط  و ال  تتتدر الةئيستتتي للدخل الوطني فاد اندفض

 . عوالر لليةميل ف  ا شؤلة بالسلب الب معدالت الن و االقي اعي 77 لليةميل إلب عوالر

اقل اد  م  الدون  ة افيكون تأل ( م ةل األرعن ) و  نا  عون الات عر و انفياث ميوسط

 .السوعان ل ليييا ) و  نا  عون الات عر و انفياث مندففو )األولب

ام ال الي وانعكاستتتتتتات   ه األزمو الب والتزان أستتتتتتئلو ادشد  االاو اون مستتتتتتيايل النظ

 والعةبي والعةاقي. األقي اع العال ي

 أما في م ة ف   بداشو االزمو تألةت الينو  ال  ةشو ب اشلي:

 .العال يو اندفا  قي و أس ع الينو  ال  ةشو ال در و في اليور و ال  ةشو أو-1

 .ال يا ة  اندفا  قي و اسيب ارات الينو  اليي تكونت ب ة -2

 .األس ع تألةات ال حافظ االئي انيو للينو  نييتو منح قةو  لع  ء بف ان-3

 :االقي اع شيوق  اسي ةار تألية األزمو الب الينو  ليألية ا الب

اد اال نيب و شعو  اللك تةا   ال دفواات ا  ا اندفا -1 لت از ال  تتتتتتةفي م  الن

 . لو بالع  ت األ نييوبسيب تةا   السل  الوسلي إضافو ليوافة السيو الوارعات

االندفا  نييتو الة وع  اتتاه أستتعار العائد إلب اليةا   اي  نييتو معدن اليفتتدع إلب-2

  .العال ي

 

تداعيات االزمة المالية العالمية على االقتصاديات  -المبحث الثالث
 الخليجية 

ب اآللتتتتتار واالنعكاستتتتتات اليتتتتتي تة ي تتتتتا األزمتتتتتو االقي تتتتتاعشو العال يتتتتتو التتتتتلاتتتتتد أعت 

اقي تتتاعات عون متلتتتع اليعتتتاون الدليتتتتي العةبيتتتو وتحدشتتتدا التتتب مستتتيو  الالااتتتات 

الةئيستتتتيو: الالتتتتاا النفلتتتتي وال  تتتتةفي والعاتتتتاري إضتتتتافو إلتتتتب األستتتتواق ال اليتتتتو.ال 

شتتتكل أنل الدستتتائة ال اليتتتو اليتتتي منيتتتت ب تتتا عون الدلتتتيج التتتب ال تتتعيد الدتتتار ي نييتتتتو 

د ــــــــــــتتتتتـو وال ستتتتتي ا التتتتتب  عيلزلتتتتتزان األزمتتتتتو ال اليتتتتتو العال يتتتتتو  انتتتتتت قاستتتتتي

تةشليتتتون عوالر  1.462استتتيب ارات  تتتناعشق البتتتةو  الستتتياعشو اليتتتالغ ات  تتتا اتتتوالي 

متتت  الحتتتتع الكللتتتي لل تتتناعشق العال يتتتو(ل إضتتتافو إلتتتب األمتتتوان  %41)تاتتتكلل اتتتوالي 

ال ستتتتيب ة  فتتتتي ستتتتندات اكوميتتتتو أمةشكيتتتتو.والب التتتتةغع متتتت  أنلتتتت  لتتتتع ش تتتتدر بداشتتتتو 

ت ب تتتتا عون الدلتتتيج فتتتي  تتتت ش  ـــتتتـار اتتتون اتتتتتع الدستتتائة اليتتتي منياألزمتتتو أي إخلتتت

ياعشو الدليتيتتتتو ـــــــتتتتـالاتتتتايل ل إالل أنل تاتتتتدشةات الااتتتتو أشتتتتارت إلتتتتب أنل ال تتتتناعشق الس

تتتا اليوظيفتتتات الدليتيتتتو  611مليتتتار عوالر إلتتتب  451خستتتةت متتتا بتتتي   مليتتتار عوالر. أمل

مليتتتتار عوالر.وبعيتتتتدا  5.6ي ي الستتتتندات الحكوميتتتتو األمةشكيتتتتو فاتتتتد خستتتتةت اتتتتولـــتتتتـف

 تنتتتاون  نتتتا  ي للدستتتائة اليتتتي منيتتتت ب تتتا التتتدون الدليتيتتتوــتتتـاتتت  العن تتتة الدار 

 ات االقي اعشو و  ا شلي:ـــــــــتداايات االزمو ال اليو الب الالاا
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 أوال: الالاا ال الي

 ش دت األسواق ال اليو لدون متلع اليعاون الدليتي العةبيو خسائة  يية   دا خ ن

فادت اوالي ن ق تةشليون عوالر م    أنل األسواق الدليتيو السي  اي اليول  األزمو ال

يي آلن بالاد  نفس ا القي ي ا السوقيو.والب الةغع م  أنل نزشق األسواق الدليتيو لع شعد ا

ل إالل أنل ا ال تزان تعاني م  االو ت ب ب. وشة  بعض 2114 ان الي ا بداشو العام 

ال سيب ةش  بأنل العوامل اليي أعلت إلب تةا   ال ؤشةات م  ر وع االقي اع ال حلي 

 والعال ي واندفا  أرباث الاة ات الةئيسيو وانعدام الباو ال تزان مو وع  و و ما شؤعي

 إلب اإلاتام ا  ال داطة ل وم  لع شنعكع األمة نا ا في السيولو.

 لانيا: الالاا ال  ةفي

لع تعان الينو  الدليتيو إبلان األزمو ال اليو العال يو م  ماا ل في "ال  ء " ال اليول إالل 

أنل اليلورات ال ااو اةلضت   ه ال  ارف ألزمو "سيولو" اي  بدأت تعاني م  

ية  و"شح في السيولو" واللك الب الةغع م  اليدابية اليي سارات اكومات اضلةابات  ي

الدون الدليتيو إلب اتلداال ا في محاولو لوقق ال زشد م  اليد ور ومعالتو ال اكلو.وراات 

 أزمو "شح السيولو" تيفاقع شيئا فايئا في ا بعدل ليييلور في ااملي  رئيسي  الني :

عفا إال ب عدالت فائد  مةتفعو وسط تفاقع أزمو السيولو إاتام الينو  ا  إعانو بعف ا ب .1

العال يو وقيام مسيب ةش  أ انب بسحب ميالغ ماليو  ية  م  أسواق ال ان الدليتيو إضافو 

 إلب تتاوز الاةو  لل سيوشات ال يعارف الي ا ماارنو بالوعائ  في بعض الينو . 

في ال نلاو ا  ت وشل اا ات ا م  اتز العدشد م  ال اةواات الين وشو الكية  التارشو  .2

عو الفد و م  الينو  العال يو وال حليو الكيية .  الاةو  ال ت ل

وشادلر اتع خسائة ال  ارف الدليتيو ال ةتيلو بأزمو الة ونات العاارشو االيو ال داطة 

مليار عوالرل   ا ادا ا  تعةل  ادع م   2.88وفاا التحاع ال  ارف العةبيو بنحو 

 لدليتيو لدسائة خارج   ا اإلطار أعلت إلب العدشد م  االنعكاساتل من ا:ال  ارف ا

تدفيض الي نيق الدولي: إال قامت و االت الي نيق العال يو الب ث و ي "سياندرع آند  .1

م ةفا خليتيال اي  تع تدفيض  27بورز"ل و"موعشز"ل و"فييش" ب ةا عو ت نيق 

نظة  مسيايليو ساليو بدال م  مسياة  ت نيق ادع من ال في اي  أن أغلي ا ا ل الب 

 ومن ا م ارف  يية  في ال نلاو في اإلمارات الب و   الد وج.

العزوف ا  ت وشل ال اارش : إال تاللص ادع ال  ارف اليي تيت  لعاد  فاات في ظل  .2

ال ناخ السائد إلب ما بي  ل انيو إلب الني ااة م ةفا فاطل   ا لع شعد ض ان الي وشل 

ش ةاا م  بداشو األزمول اندما  ان  نا  ادع أ ية م   18  ا  ان قيل نحو م  و س لو 

الينو  شينافع الب توفية الي وشل بدر و تفوق ال اارش  ال و وع  آن ا . لك ل الحان 

انعكست بعد األزمو ا ا  انت الي  في السابقل إال ال شيعد  ادع الينو  التا ز  لعاد 
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اا مفةع ل واللك بسيب شح ا ليات اإلقةا  بي  الينو ل  فاات في ت وشل ال اارش  أرقام

 وتعليق ا ليات الاةو  ال اية و باكل فعلي.

 لالبا: الالاا العااري

الب الةغع م  أنل ت ةشحات العاارشي  وال سيب ةش  في الالاا العااري في الدليج  انت 

و أنل "االسيتنكة في اليداشو تأللة الالاا العااري بانعكاسات األزمو ال اليو ا ب ار لعال يو بحتل

في الالاا العااري اسيب ار آم  ادشع ال داطة وفي  ض ان لل سيايل" و و غية مةتيط 

بأزمو ر ون وقةو    ا  و الحان في الوالشات ال يلحد ل إضافو إلب و وع طلب ااياي 

 ا بعد يالب منيتات الالاا العااري ب ديلق أشكال ا في عون الدليجل فان الواق  أليت ف

و وال تعكع واق  الالاا ال ي  ان ش ة في االو  أنل  ل   ه ال واقق ال أساس ل ا م  ال حل

ع شدشد  من  فية  ليست با ية ل اي  قدلرت ال اارش  الع ةانيو بأ بة م    2.4تفدل

ماةواا مداومو بفوائض السيولو اليي ولدت ا ارتفااات  3514تةشليون عوالر مةتيلو بـ 

 طل األمة ال ي أع  إلب زشاعات ميالغ في ا في أسعار العاارات.أسعار النف

ي   ن الالاا بةمل وشتعت معالع اللفة  الكبيةش  الب عخون السوق واالسيب ار في ا فيحول

إلب فالااو  يية  قيل أن شا  ال سيب ةون أنفس ع فتأ  في الفد ال زعوج ليةا   األسعار 

  فيو الوادات اليي تع شةاؤ ا سابااا.وانعدام السوق البانوشو اليي تس ح بي

وأعلت األزمو ال اليو العال يو إلب اإلضةار بالالاا العااري في الدليج باكل  يية  دال 

 وطالت االنعكاسات السلييو الب   ا الالاا إلب إفةاز الحاائق الياليو:

داع أا خسائة شة ات وتسةشح ا الو: فاد  انت الاة ات العاارشو السيلاقو إلب تسةشح .1

 يية  م  ال وظلفي  وإ ةاء تاليص  يية في النفاات وشد األازمو بسيب الدسائة ال اليو 

 الفد و اليي تكيلدت ال واايللت الاة ات العاارشلو اإلماراتيو سللع قائ و الداسةش . 

إل اء وتأ يل ماارش : وتادلر قي و ال اارش  ال ل ا  في ال نلاو نييتو النعكاسات األزمو  .2

مليار عوالر  مليار عوالرل معظ  ا لاة ات  يية ل من ا مائو 151اليو العال يو بأ بة م  ال 

مليار عوالر اند اايساب قي و ال اارش   621في عبي واد ا. لك    ا الةقع شةتف  إلب نحو 

مليارال في اي  تال  582ال ؤ لول ال ا بأن اإلمارات تسيحوال الب الح و األ ية بواق  

 بية في بايو عون الدليجل اليي لع تك  ب سيو  شفافيو اإلمارات في إا ن األرقام.األرقام بك

انسحاب ال سيب ةش  األ انب: وتاية الييانات إلب أنل أقل م  ُخ ع ال ايةشات العاارشو  .3

 انت ل سيب ةش  أوروبيي  وأمية يي . لك ل األزمو عفعت  2118في عبي من  ملل  اام 

ب م اعر  السوق وتة يز   وع ع الب مناطق أخة  شةون ا أرخص ال سيب ةش  األ انب إل

وأ بة تنافسيو م  تة    ا ال تان لل سيب ةش  ال حليلي  الب األقل إلب اي  تحس  أوضاا 

 االئي ان العال يو أو إلب اي  اوع  األسواق إلب منلايو الينيؤ.
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 رابعا: الالاا النفلي

 2118شوليو/ ت وز  11مسيو  قياسي تارشدي في بعد أن  انت أسعار النفط و لت إلب 

عوالر لليةميل الوااد. وسط  دن اون العوامل اليي تدف   147اي  و لت وقي ا اييو الـ 

ر بحلون عوال األسعار إلب ال عوع باسي ةار م  توقعات بأن شستل سعة بةميل النفط ال ائيي

عوالرا م  ن اشو العام  34عون الـ  ن اشو العامل انحدرت األسعار باكل سةش  ومفا ئ إلب ما

 عوالر(. 44 -عوالر 41 بي )في ا شدور السعة االيا  2118

 التحديات أمام الجهاز المصرفي الخاص -المبحث الرابع
 ل ”شني ي أخ  ا باالاييار“ نالك اد  تحدشات توا   ال  ارف الدا و 

ال تزان تنظة إلب ال  تتتارف الباافو العامو الستتتائد  في ال تي   واليي ”شي بل بـتتتتتتتتتأول ا 

 بيحفظ وتيفاع  اليعامل بال كو  أو اليلاقات االئي انيو 

أن الينك ال ة زي العةاقي شل ح للو تتتتون بال  تتتتارف الدا تتتتو إلب موق  أ ية ولاني ا 

مليار عشنار )نحو  251وقياعي في الالاا الداج وشلالي ا بزشاع  رأستتتتتت ال ا إلب نحو 

 ”.ث سنواتل مليون عوالر( خ ن  212

بةغع االتفاق م  ال يدأ لك  بعض ال  تتتتتتتارف تةفض االندماج م  بعفتتتتتت ا اليعض “و

لياتتكيل  يلو م تتةفيو تليي مللب الينك ال ة زي مبل ا شيحفظ   ا اليعض م  ال  تتارف 

الب أن شيع اايياز ا أي شةاء أس   ا التدشد  م  قيل م ارف أ نييو وتففل االاي اع 

م تتتةفا في ستتتوق محدوع  31 يياب عاخل العةاق ما شتعل نحو الب ت وشل األستتتة  أو اال

ل   ا أن  نالك ”ليع في  ماتتيةش   يار وشولد باليالي ضتت لا شتتدشدا الب   ه ال  تتارف

  تحدشا

ال نافستتتتتتو العاليو اليي ت بل ا ال  تتتتتتارف “شوا   ال  تتتتتتارف الدا تتتتتتو نا ع ا   لالبا

كوميو تل ح إلب لعب عور أ ية في الحكوميو الات الحتع الكيية الستتتي ا أن ال  تتتارف الح

ل أن ال  تتتارف الدا تتتو ”االقي تتتاع ال حلي بعد إااع   يكلي ا وتلييق إ تتت اات ادشد 

 توا   أشفا تحدشا

عخون ادع م  ال ؤستتستتات أو الت ات األخة  ميدان تادشع الاةو  ال يستتة  “ و رابعا  

ال تتتةافون ال ش  والددمات ال  تتتةفيو ففتتت  ا  و وع قلاا موازي غية مستتتتل ش بل  

ر يول  تتتتتتيةفول تحوشل ناد( تيع خارج اإلطار اشاوم بع ليات  يية  )اواالت عاخليو أو خ

الةستتتتتت ي وتنتع ان ا ا والت ضتتتتتتد و في ظل رقابو معدومو أو محدوع  م ا خلق بيئو 

 . عيو

 

تداعيات االزمة المالية العالمية على االقتصاد  -المبحث الخامس
 العراقي

 

ليو العال يو الييت ب ا الشايل الاك إن  نا  ق ور واضح في إعار  االزمات إن االزمو ال ا

في اقي تتتتتاعشات الدون ال  تتتتتنفو ضتتتتت   مت واو الدون الكية  أقي تتتتتاعشاا.   ا أ د   ا 

االا تتتار ال الي بأن االستتتع الينيوشو في االنظ و االقي تتتاعشو ل  ه الدون  ي  اتتتو ولع 
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ع م  اليادم الياني وال ؤستتتستتتاتي ل ا. إضتتتافو الب تستتتيند الب أا د  و يا ل ميينو بالةغ

اليدليط بال ي نو االقي تتتتتتاعشو ل  ه الدون الب عون العالع ال يادمو والناميو عاخل عائة  

ماشس ب "بالنظام االقي اعي العال ي التدشد" واقي اع السوق وآليات  واليت عات والكيل 

 واو السيعو الكيار ومت واو الب انيو االقي اعشو العال يو الكيية  والب سييل ال بان مت

 واخة ا مت واو العاةش .

وبالةغع م   ل اللك ا تتتل االن يار في اقي تتتاعشات الوالشات ال يحد  االمةشكيو و  لك في 

لدون  لت االزمو بكل لال ا الب ا لدون االستتتتتتيوشو ايب و تتتتتت عون االتحاع االوربي وفي ا

و أشفتتتتتتاا واليوقعات تاتتتتتتية بستتتتتتيب االزمو الدليتيو النفليو والدون العةبيو غية النفلي

االئي انيو اليي  ان م  ال  ك  الستتتيلة  الي ا لو  انت الستتتياستتتات االقي تتتاعشو والنادشو 

 .ال عي د  وباكل خاج في النظام ال  ةفي سلي و و حيحو

ان   ا ال ي ا تتتل في عون اقي تتتاعشو  ية  وتنعع في استتتياةار اقي تتتاعي ومؤستتتستتتاتي 

ن في اقي تتتتتتاعشات عون ناميو الشو د في ا استتتتتتياةار اقي تتتتتتاعي اكومي وخاج فكيق اال

وتعي د في تن يو اقي تتاع ا وبناء خلل ا الين وشو الب مورع وااد واستتاستتي و و النفط 

ا  أستتتتتتعاره في  %61وال ي اندفض بستتتتتتيب األزمو ال اليو العال يو بنستتتتتتيو ا بة م  

 .2118ت وز/

 2111و2114ي اع العةاقي خ ن اامي وان انعكاسات   ه االزمو  انت واضحو الب االق

  ا ان الينك ال ة زي العةاقي قد اتد  قةاراا بيدفيض استعار الفائد  ب دف تدفيض نستب 

اليفتتتدع   ا ان ستتتوق العةاق ل وراق ال اليو ستتتتل  يوطاا في بور تتتو االستتت ع ب عدن 

د و تتتتلينا م  اللك شيفتتتتح وب ا الشايل الاتتتتك بان االزمو ال اليو العال يو ق %51شيتاوز 

 ياقي عون العالع و ل ا تادم الزم  بدون وض  سياسات نادشو اايةازشو واسيياقيو سوف 

شؤعي اللك الب اواقب وماتتك ت في االقي تتاع العةاقي والب االو ادم استتياةار اقي تتاعي 

 تسي ة لفية  طوشلو.

 و النفطوب ا إن ال  تتتتدر األستتتتاستتتتي للعةاق في تحايق موارعه ال اليو بالع لو األ نييو  

بتتااييتتاره م  التتدون ال نيتتو ب تت ه ال تتاع  وش يلتتك أالب ااييتتاطي نفلي في العتتالع بعتتد 

الستتتتعوعشو. ل لك فان ال وازنو العامو للدولو في  افو قلااات ا ومن ا باتتتتكل خاج إااع  

األا ار واالستتتتتتيب ار وتناتتتتتتيط االقي تتتتتتاع وتأمي  مستتتتتتيلزمات األم  ال  ائي لل واطني  

استتتو النادشو ب ا شستتتا ع في خفض اليفتتتدع واالرتفاا باي و الدشنار والستتتيلة  الب الستتتي

وباليالي إنعاش الوضتتت  االقي تتتاعي  %41العةاقي وتاليل نستتتيو اليلالو اليال و ا بة م  

 الحالي ب ا شسا ع مسا  و فعالو في تأمي  االسياةار والن و االقي اعي.

 العراق مية علىمواجهة تداعيات االزمة المالية العال -المبحث السادس

باقي تتتتاعشات الدون  افو بعد ان  مازالت تداايات االزمو ال اليو العال يو ت بل خلةا شحدق

خا تتتتو اليي تعد النظام  الةت باتتتتكل واضتتتتح الب  تتتتنااو الاةارات االقي تتتتاعشو للدون

العةاق تنظة الحكومو الب  الةاستتتتت الي استتتتتاستتتتتا ليعام ت ا الحياتيو واال ي اايو .. وفي
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اتز م ك  ان ش تتاعف العةاق وتفتتلة ا  أيرتفاا استتعار النفط ام  في ت في مستتالو ا

تفتتافة الت وع الحكوميو ل وا  و اليداايات ال ياشتتة  وغية  اي  انالب قةو  عوليو..

 ال اليو العال يو الب الالاا النفلي واشتاع بدائل اخة  .  ال ياشة  ل زمو

االزمو  ان اي زمو الب االقي تتاع الوطني . ل وا  و آلار انعكاستتات اال تكبيق الت وع و

 ال تتاليتتو ش ك  ان تؤلة الب االستتتتتتيب تتار في العةاق في اتتالتتو اتتدم اتدتتاال خلوات لتتدف 

عال يو للع ل في العةاق. عاملي  في ان الاتتتتتتة ات ال او ال ي  م  ا ل موا  و تزازا ل

 سعار االس عاالسواق ال اليو العال يو وما تةتب الي  م  تةا   مل وس في مسيوشات ا

 في ا ل بات م  الوا ب تاستتتتيع محفظو استتتتيب ارشو طوشلو اال ل ليوفية آليو للايام بدور

 تتتتتتتان  الستتتتتتوق م  قيل الاتتتتتتة ات العال يو وفي مديلق ال تاالت ل لداع ال ستتتتتتية  

  في العةاق وموا  و اليداايات الواضحو ل زمو ال اليو. االقي اعشو

 أعا  تناتتيليو ليعزشز امكانات اليوستت  والن و  دشوناالستتياستتو ال م  الفتتةوري تو ي  ان

 وزشاع الالاا الداج ل عالتو الدلل ال ي رافق الي ع طيلو السنوات  االقي اعي وتحفيز

 الت وع اليعيد  ال د  لد  مديلق اال  ز  ال عنيو لدف  مستتتتتتية  اال تتتتتت ث ل قي تتتتتتاع

ل وس ال ي تاتتتت ده استتتتعار وعراستتتتو اوضتتتتاا ال وازنو العامو للدولو في ظل اليةا   ال 

ميابعو اليحدشات ال ةتيلو ب  ه االزمو وعاع  واليا يد البفي االستتتتتتواق العال يو.  النفط

باايياره شاتتكل قو  عافعو لحة و الناتتاط االقي تتاعي خا تتو في  الداج وتلوشةه الالاا

و الب الحا و ليةشتتتتتتيد االنفاق التاري لل وازنو العام اضتتتتتتافو . الالااات غية النفليو

الب ال عدالت ال ناستتيو ل نفاق العام ليلك ال وازنو الب وفق اولوشات تن وشو  وال حافظو

ز والية يماومات الن و في مديلق قلااات االقي اع الوطني في ال ةالو الحاليو . وتعزشز

تحدش  وتلوشة منظومو الياةشعات والاواني  ال نظ و للنااط االقي اعي ب ا  ا  يو الب

 او ال زشد م  امكانات الن و للالاا الداج وتعزشز ا واء الباو في االقي اعاتا شس ع في

 وقلااات  ال ديلفو ل وا  و تداايات االزمو ال اليو.

تستتتتتيو ب اليحة  الستتتتتةش  ليدار  اي اتز مالي ش ك  ان  ان العةاق ش ة ب ةالو اي  

االقي اعي شني ي ان  ان اشكاليو اليلوشة والعال يو للنفط . شح ل بسيب اندفا  االسعار

ال تتتحيحو ضتتت   ستتتياستتتو وطنيو تاتتتكل االطار العام وتحدع اال داف  توضتتت  في اطة ا

الب االستتتةاا في اقةار ماتتتارش  قواني     لكواآلليات الاانونيو.  والستتتياستتتات الع وميو

ال الي وتلوشة الاواني  ال يعلاو بالاتتتتتتةا و بي   تةتيط بالاتتتتتتة ات اليتارشو والستتتتتتوق

 عام والداج .الالااي  ال

قانون الدش  العام شيللب تتدشدا وتلوشةا اضتتتتتافو الب قواني  وتاتتتتتةشعات  دشد   اي  ان

 ال تاالت ال ةتيلو با تتدار االستت ع ال  ياز  والستتندات الاابلو الزاما لليحوشل الب ت لي

 اس ع راس مان واااع   يكلو الاة ات. 

ا شنلوي الي  االندماج م  تعزشز شتتتة ات ا نييو ل  امكانيو اندماج شتتتة ات محليو م  و

 نا  تحدشات توا   مديلق  ولك االزمات .  المكانيات الاتتتتتتة ات وقدرات ا ل وا  و
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والحا و الب معالتو موضتتتتتوا ازمو الستتتتتك   الالااات في العةاق  الاا العاار ال حلي

ت الالاا ومتاالت تلوشة الياتتتتتتةشعات الا واعوات الي وشل العااري ليحفيز الن و في اللك

 ال لو بالاا العاار .

ت تتتتورات مايةاو الات طييعو استتتتيياقيو وا  يو ب دف توفية اليات  وضتتتت و  ا شيللب 

ان اليةتييات اليي نداو الي ا والي ا ل عالتو اشو ارتيا ات ماليو  مناستتتتتتيو ش ك  اللتوء

تعالج االزمات او توقق تداايات ا ول د  طوشلو   ا تيفتتتتتت   اليات ليادشع بعض  شتب ان

 ال زم ل ساند  الوادات االقي اعشو في مديلق الالااات.  الي وشل

 التحديات االقتصادية في دول الربيع العربي   -المبحث السابع

الب  تتتتتتعيد اليلورات العةبيو فأن  بعد بدء ) الةبي  العةبي( ال تزان بلدان ميعدع  في 

ب مديلق اال تتتتتعد  منلاو الاتتتتتةق االوستتتتتط وشتتتتت ان أفةشايا ت ة بفية  تحون معاد  ال

الستتياستتيو واال ي اايو واالقي تتاعشو وقد تألة االعاء االقي تتاعي للدون العةبيو باتتكل اام 

باالاداث اليي رافات   ه اليحوالت اليي شتتتتتت د ا ادع م  الدون العةبيو واليي اميدت 

  تداايات ا الب معظع االقي تتاعات العةبيو االخة ل   ا وقد شتتكلت الدون العةبيو ما نستتيي 

( م  اتع اقي اع الدون الناميو وال ااد  %4.3( م  اتع االقي اع العال ي و )3.5%)

 2112( مليار عشنار لعام 2.33ل اي  بلغ اتع الناتج ال حلي اال  الي االستتتتتت ي اوالي )

ل وتوا   اليلدان ال  تتتتتتتدر  للنفط وال  2113( لعام 2.53وم  ال يوق  ان شيلغ اوالي )

الدليتي افاقاا أ بة اشتابيو باتتتتتتكل اام اال أن  م  ال  ك  أن  ستتتتتتي ا عون متلع اليعاون

توا   ضتتت وطاا  يية  اشفتتتا االا ما ازعاع ستتتوء االفاق العال يو فاستتتي ةار اندفا  استتتعار 

النفط لفية  طوشلو بستتتيب مستتتيو  الناتتتاط االقي تتتاعي العال ي ال ندفض باتتتكل مزم ل 

اتز ال اليو العامو.اي  ستتتتتتتل  ش ك  ان شستتتتتتينزف االايياطيات الوقائيو وشيستتتتتتيب في

ن وا اقي تتاعي تتاوز  بيةا مبيل  في الدون ال يادمول وشعز   2112اقي تتاع عبي في اام 

  ا االرتفاا الب ازم اليحفيز ال الي والنادي اليي اتد ت ا الستتتتتتللات االتحاعشو لدولو 

   معظع .وفي م ة أ 2113االمارات واكومو عبي وشة ح ان شسي ة   ا االعاء في اام 

الديةاء االقي تتتاعشي  الب أن اندفا  الي تتتنيق االئي اني ل  تتتة شعيية م  أ ع االاداث 

اليي سيظ ة تداايات ا السلييو الب االوضاا االقي اعشو  2112االقي اعشو في ن اشو اام 

ال  تتةشو.وفي ستتورشا اشتتار مع د الي وشل الدولي الب ان اقي تتاع ستتورشا انك ش بنستتيو 

ل وشيوق  اسينزاف اايياطي الي ع م  الناد اال نيي بأ  ل  بحلون 2112( في اام 21%)

.واضتتتاف ال ع د أن  من  أندالا االايتا ات قفز معدن اليفتتتديع في ستتتورشا 2113ن اشو 

 (.%51( و يط سعة ال ةف الةس ي للية  امام الدوالر بنسيو )%41بنسيو )

( مليون عشنار تونستتتتي 5331العامو )اما في تونع بلغ العتز اليتاري ال يةا ع لل يزانيو 

( م  الناتج ال حلي اال  الي %7,5أي بنسيو ) 2112ل اشو ش ة تاةش  الباني م  اام 

. وفي ليييا توق   تتتتتتندوق الناد الدولي 2111( خ ن نفع الفية  م  اام %6,4ماابل )

اج و واوع  انيانيعاشتتتا  ييةا في االقي تتتاع اللييي بعد اااع  اا ار الي ع م  الحةب اال لي
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( اام %116,6النفط الب مستتتتيوشات  الستتتتاباو وتوق  ال تتتتندوق ن و االقي تتتتاع بنستتتتيو )

الب  2113وقتتد شييتتاطتتأ في اتتام  2111( في اتتام %61بعتتد انك تتاش بنستتتتتتيتتو ) 2112

 م  تةا   تألية الحةب الب االقي اع. 2114( في %13,2( والب )16,5%)

 

 اداء االقتصاد العراقي  -المبحث الثامن

 

( %8.6استتياةار اقي تتاعشا ليستتتل ن وا بنستتيو ) 2112ااق االقي تتاع العةاقي في اام 

الب الةغع   2114( اام %11و)  2113( اام %4وشيوق  ان تةتف    ه النستتتتيو الب )

م  اليحدشات االمني  والسياسات الكييةه اليي توا    اال ان   ا الن و  ان مدفواا بزشاع  

  م اعر تكوش  الناتج ال حلي اال  الي ف  شزان االقي اع العةاقي انياج النفط وليع بينوش

شعاني م  ماتتتتتتا ل بنيوش  خليةه شأتي في مادمي ا اااعش    ا االقي تتتتتتاع وااي اعه الب 

النفط    تتدر رئيع ليكوش  الدخل ال حلي وباائ  ر ينو لياليات الستتوق النفلي .وستتتل 

( قياستتا بالعام الستتابق %16.1ارتفااا بنستتيو ) الناتج ال حلي اال  الي باالستتعار التارش 

و ان قلاا النفط ال حة  االستتتاستتتي ل  ا االرتفاا نييتو ارتفاا معدن ستتتعة بةميل النفط 

سيو) سا ع في زشاع  ميوسط ن يب الفةع العةاقي م  الناتج %1.3الدام بن ( االمة ال ي 

 (. %12.7ال حلي اال  الي بنسيو زشاع  بل ت )

فاد اافظ الينك ال ة زي العةاقي الب  2112ر السياسو النادش  خ ن اام م  تحليل اسعا

 تزء م  ستتتياستتتي  النادش  ال اعف  الب تحفيز  2111( من  العام %6ستتتعة فائدت  اليالغ)

الناتتتتاط االقي تتتتاعي م  خ ن تدفيض  لفو االموان الب ال  تتتتارف ليحفيز ا الب تادشع 

بأستتعار مناستتي    ا واباب الينك ال ة زي العةاقي الي وشل ل ناتتل  االقي تتاعش  ال ديلف  

( الب  افو الوعائ  ال  تتةفي  ستتواء  انت %15الب نستتيو االايياطي الاانوني اليال   )

( شحيفظ لد  الينك ال ة زي %11وعائ  اكومي  او وعائ  قلاا خاج موزا  بواق  )

 ( شحيفظ ب ا لد  خزائ  ال  ةف.%5و)

لدشنار العةاقي فاد ا ل الينك الب تحستتتي  ستتتعة الدشنار اما بالنستتتي  الب ستتتعة  تتتةف ا

( عشنار لكل عوالر بعد ان 1166لي تتتتتتتل الب) 2112العةاقي ماابل الدوالر من  بداشو اام 

( عشنار لكل عوالر ول د  ل ث سنوات في ا ستل معدن سعة 1171 ان مسياةا اند سعة )

( عشنار لكل 1233ق ال وازش  ) تتتتتتةف الدشنار العةاقي تتاه الدوالر االمةشكي في الستتتتتتو

.بلغ ر تتتتتتيد 2111( عشنار لكل عوالر لعام 1146ماابل معدال بلغ) 2112عوالر خ ن اام 

( مليتتار 71.6متتاماتتداره ) 2112ااييتتاطي الينتتك ال ة زي م  الع  ت اال نييتت  في اتتام 

 (%14.5وبنستتتتتتيو زشاعه بل ت ) 2111( مليار عوالر لعام 54.1عوالر ماابل ماماداره )

.والب  تتعيد 2113( مليار عوالر في اام 81قياستتا بالعام الستتابق وشيوق  ان ش تتل الب )

اليلورات الحا تتلو في ستتوق العةاق ل وراق ال اليو فاد اندفض ال ؤشتتة العام ل ستتعار 

( واندفض اتع % 8( في ارتفعت الاي و الستتتتوقيو اال  اليو بنستتتتيو ) %8.1بنستتتتيو ) 
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ستاا بالعام الستابقل اما بالنستيو لعدع االست ع ال يداولو فاد ( قيا%5تداون االست ع بنستيو )

( مليار 626( لييلغ نحو )%27بنستتتتتتيو ) 2112ارتف  ادع االستتتتتت ع ال يداولو خ ن اام 

وبل ت ادع االستتتتت ع  2111( مليار ستتتتت ع تع تداول ا خ ن اام  442ستتتتت ع ماارنو م  ) 

االستتت ع ال يداولو في ستتتوق ( م  ا  الي ادع %86.7ال يداولو في الالاا ال  تتتةفي )

العةاق ل وراق ال اليو. اما في متان ماليو الدولو فاد ااات ال وازنو العامو للدولو ل  ا 

( ا  العام السابق ل في ا %3.2( تةشلون عشنار وبنسيو اندفا  ) 24.1العام فائفاا بلغ )

ناتج ال حلي اال  الي ) عام الب ال يو الفائض ل  ا ال يو ( م%11.4بل ت نستتتتتت بل نستتتتتت اا

 .  2111( للعام 14.2%)

فاد اظ ةت مؤشتتتتتةات ا تلوراا  2112والب  تتتتتعيد تلورات اليتار  الدار يو خ ن اام 

( تةشلون عشنار  175.4اشتابياا في اعائ ا ل  ا العام اال ارتف  اتع اليتار  الدار يو الب ) 

( واللك %17.6أي بنسيو زشاع  بل ت ) 2111( تةشلون عشنار اام 144.2ماابـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتل )

نييتو تألة ا باالرتفاا في استتتعار النفط في الستتتوق العال يو ل في ا ارتفعت نستتتيو اليتار  

( في %71.5الب ) 2111( في اام  %71.6الدار يو الب الناتج ال حلي اال  الي م  ) 

 . 2112اام 

يار عوالر ( مل8.1اما ميزان ال دفواات العةاقي فاد ااق خ ن   ا العام فائفتتتاا ماداره ) 

( مليار 26.4( م   الناتج ال حلي اال  الي ماارنو م  فائض ماداره ) %15.2وبنسيو ) 

 ( م   الناتج ال حلي اال  الي... %14.5وبنسيو ) 2111عوالر خ ن اام 
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 عشر ثالثالالفصل                                           

 

 اليداايات ال يوقعو

 ل زمو ال اليو العال يو الب العةاق

 والسياسات االسيياقيو ال للوبو

 

                                                                    

إن االزمو ال اليو العال يو الييت ب ا الشايل الاك إن  نا  ق ور واضح في إعار  االزمات 

شات الدون ال  نفو ض   مت واو الدون الكية  أقي اعشاا .   ا أ د   ا في اقي اع

االا ار ال الي بأن االسع الينيوشو في االنظ و االقي اعشو ل  ه الدون  ي  او ولع تسيند 

الب أا د  و يا ل ميينو بالةغع م  اليادم الياني وال ؤسساتي ل ا. إضافو الب اليدليط 

الدون الب عون العالع ال يادمو والناميو عاخل عائة  ماشس ب بال ي نو االقي اعشو ل  ه 

"بالنظام االقي اعي العال ي التدشد" واقي اع السوق وآليات  واليت عات والكيل 

االقي اعشو العال يو الكيية  والب سييل ال بان مت واو السيعو الكيار ومت واو الب انيو 

في واشنل  في مني ق تاةش  الباني واخة ا مت واو العاةش  واليي اادت ا ي اا ا 

2118. 

وبالةغع م   ل اللك ا ل االن يار في اقي اعشات الوالشات ال يحد  االمةشكيو و  لك في 

عون االتحاع االوربي وفي الدون االسيوشو ايب و لت االزمو بكل لال ا الب الدون الدليتيو 

ق ة ان ا سوف ت لنا خ ن الن النفليو والدون العةبيو غية النفليو أشفاا واليوقعات تاي

بسيب االزمو االئي انيو اليي  ان م  ال  ك  السيلة  الي ا  2114الباني  م  العام الااعم 

لو  انت السياسات االقي اعشو والنادشو ال عي د  وباكل خاج في النظام ال  ةفي سلي و 

العالع بأن الدون و حيحو وم  تحليل االسياب واليداايات ل  ه االزمو تا د لت ي  عون 

والحكومات شتب ان تيدخل بأساليب وآليات مديلفو ل ة  تتنب االن يار والة وع والكساع 

االقي اعي ال يوق  فوضعت خلط س ي ا خلط االنااال لداع االقي اع اي  خ  ت 

 277( مليار شورو واليابان )511( مليار عوالر واوربا )  711الوالشات ال يحد  االمةشكيو )

يار عوالر وتد ي ات اخة  في بعض الدون االسيوشو والدليتيو ومازالت أغلب عون (  مل

العالع اليي تألةت باالزمو ال اليو تادم الداع بأشكال  ال ديلفو ل ة  تتاوز ا وان   ا 

اليدخل ال ياشة للدولو في شةاء اس ع وض ان وعائ  وتامي  السيولو النادشو الغةا  

تأميع  زئي للنظام ال  ةفي الداج وال ي شيعار  م   االقةا  بي  الينو  شعني

سيةاتيتيو النظة  الينيوشو ل قي اع في االنظ و الةاس اليو و  ا شؤ د اوع  الدولو الب 

 فة  الةقابو الب ال  ارف وميابعي ا   ااد شةوط الداع ال ادم ل ا.

ومؤسساتي  ان   ا ال ي ا ل في عون اقي اعشو  ية  وتنعع في اسياةار اقي اعي

اكومي وخاج فكيق االن في اقي اعشات عون ناميو الشو د في ا اسياةار اقي اعي وتعي د 

في تن يو اقي اع ا وبناء خلل ا الين وشو الب مورع وااد واساسي و و النفط وال ي 

 2118ا  أسعاره في ت وز/ %61اندفض بسيب األزمو ال اليو العال يو بنسيو ا بة م  

 عوالر لليةميل الوااد.  41ام الب ايب و ل   ه االش

وان انعكاسات   ه االزمو سيكون واضحو الب االقي اع العةاقي خ ن االش ة الااعمو وبدأ 

اي  اال  مسؤولون ونواب بأن  سيعاع  2114اللك واضحاا الب ال يزانيو اليدليليو لعام 

مليار عوالر  61مليار عوالر الب  81النظة باليد ي ات ال دللو باتتاه تدفيف ا م  

  ا ان ال ن اج االسيب اري سييألة اشفاا م  اي  اليح ي ات عون االشار  الب 
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ال  ارشق اليا يليو لل اارش  قيد الينفي    ا ان الينك ال ة زي العةاقي قد اتد  قةاراا 

ب دف تدفيض نسب اليفدع   ا ان  %15بدالا م   %14بيدفيض سعة الفائد  و عل ا 

وراق ال اليو ستل  يوطاا في بور و االس ع  بعاة   لسات ميياليو سوق العةاق ل 

م  اللك شيفح وب ا الشايل الاك بان االزمو ال اليو العال يو بدأت  %11ب عدن شيتاوز 

ت لنا  ياقي عون العالع و ل ا تادم الزم  بدون وض  سياسات اايةازشو واسيياقيو سوف 

اع العةاقي والب االو ادم اسياةار اقي اعي شؤعي اللك الب اواقب وماك ت في االقي 

 تسي ة لفية  طوشلو .

وب ا إن ال  در األساسي للعةاق في تحايق موارعه ال اليو بالع لو األ نييو  و النفط 

باايياره م  الدون ال نيو ب  ه ال اع  وش يلك أالب اايياطي نفلي في العالع بعد السعوعشو. 

لو في  افو قلااات ا ومن ا باكل خاج إااع  األا ار ل لك فان ال وازنو العامو للدو

واالسيب ار وتنايط االقي اع وتأمي  مسيلزمات األم  ال  ائي لل واطني  والسيلة  الب 

السياسو النادشو ب ا شسا ع في خفض اليفدع واالرتفاا باي و الدشنار العةاقي وتاليل نسيو 

الوض  االقي اعي الحالي ب ا شسا ع وباليالي إنعاش  %41اليلالو اليال و ا بة م  

 مسا  و فعالو في تأمي  االسياةار والن و االقي اعي.

ل لك فان تأليةات األزمو ال اليو العال يو سوف تنعكع الب االقي اع العةاقي خ ن األمد 

ال يوسط واللوشل اي  م  ال يوق  إن   ه األزمو سوف تسي ة أل بة م  ل لو سنوات 

لط اإلنااال األمةشكيو واألوربيو واإل ةاءات االايةازشو اليي وضعي ا عون في االو نتاث خ

 العالع الناميو والدون الدليتيو وبعض الدون العةبيو النفليو وغية النفليو.

 

 اليداايات ال يوقعو الب االقي اع العةاقي -ال يح  االون :

 
ع العةاقي ش ك  تحدشد ا إن اليداايات ال يوقعو ل زمو ال اليو العال يو الب االقي ا

 -ب اشلي:

عوالر لليةميل في ت وز ال اضي  147ال يوط الحاع بأسعار النفط وال ي اندفض م   -1

وبالةغع م  إن منظ و أوبك سيحاون  2118عوالر لليةميل ن اشو تاةش  الباني/  51إلب 

 – 51تدفيض معدالت اإلنياج اليومي ب دف ال حافظو الب معدالت أسعار تيةاوث بي  )

( عوالر لليةميل الوااد في ا ي اا ا الااعم في الاا ة  ولك  اللك غية مؤ د و و شدخل 71

ض   ايز اليوقعات فاط األمة ال ي سيفلة ال دللي  في الدون النفليو ومن ا العةاق 

 -%15إلب معدالت ونسب غية قليلو تيةاوث بي   2114بيدفيض ميزانيي ا اليد ينيو لعام 

21%  . 

دفا  بأسعار النفط سوف شؤعي إلب تاليص خلط الدولو في سياسو إااع  إن االن -2

األا ار وب ا شؤلة الب االسي ةارشو لل اارش  ال يوسلو وال  ية  وباكل خاج في 

متان تلوشة ال نااو النفليو ب دف تلوشة اإلشةاعات ال يأتيو م  بي  النفط الدام 

ن الحكومو ان ا سيسي ة في تنفي  ال اارش  وال نااات االنيا يو ال ديلفو بالةغع م  اا 

الكيية  قيد الينفي   م ا سيؤلة اللك الب ادم خلق ظةوف اسياةار اقي اعي مسي ة وواضح 

 ال عالع.

وب ا إن العةاق م  الدون اليي تسيورع أغلب ال واع ال  ائيو والوسيلو واالسي   يو  -3

سينعكع بو وع  عوبات الب فان االو الة وع والكساع االقي اعي في عون ال ناأ 

تورشد ا باكل س ل للسوق العةاقيو وباكل خاج مواع اليلاقو الي وشنيو م ا سيدلق 

ماا ل نفسيو واقي اعشو  ومعاشيو لل واطني  اي  تاية آخة ال ؤشةات ل نظ و الزرااو 

لب عولو فاية  إ 36واألغ شو )الفاو( ان  بسيب األزمو ال اليو الحاليو سيؤعي إلب اا و 
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مليون شدص شعانون م  التوا وتحت خط الفاة  474معونات اا لو وسيكون  نا  

مليار عوالر في  12مليار عوالر سنوشاا ل عالتو الفاة بعد أن  انت  31وسيحياج العالع إلب 

 .2117اام 

في األمد ال يوسط سوف تةتف  نسب اليلالو للاو  الياةشو الااعر  الب الع ل أ بة  -4

اليو وسيةتف  معدالت اليفدع واليلالو إالا لع شيع إشتاع السياسات النادشو م  النسيو الح

 والسيل الكفيلو ل عالتي ا.

 

 

م  اليوقعات أا ه ش اظ إن العةاق  و إاد  الدون اليي سيوا   ماا ل اقي اعشو ادشد  

ا ا وأوربإالا اسي ةت األزمو ال اليو العال يو وأعت إلب الة وع والكساع االقي اعي في أمةشك

والعالع   ا ش ده العالع في بداشو الب لينات م  الاةن ال اضي إالا لع تك  ال عالتات الحاليو 

 خا و للدون ال ناايو الكيية  غية   رشو  .

ل لك شيللب م  اللتنو االقي اعشو في متلع الوزراء والينك ال ة زي العةاقي ووزار  

ال اإل ةاءات االسيياقيو واالايةازشو ال زمو وادم ال اليو واليدليط واليعاون اإلن ائي اتدا

 االنيظار لحي  و ون آلار اإلا ـار ال الي العال ي ليلدنا.

 

 

 

 -السياسات االسيياقيو ال ايةاو:

 
إااع  النظة بسياسات الينك ال ة زي العةاقي الدا و بالسيلة  الب السياسو النادشو  -1

واااع  النظة بسياسات االقةا  وآليات إعار  في عاع النظام ال  ةفي والحكومي واال لي 

وان تعي د الينوا في منح االئي ان واالسيب ار في الالااات اإلنيا يو  وال داطة االئي اني

واالسيب ارشو اليي تحاق تدفق نادي واضح ومحسوب وفااا ألعق ال عاشية الاياسيو في 

 تاييع السياسو النادشو ال عي د  عولياا.

 

األ ليو بالس اث ل ا في الايام بالع ليات واألعوات ال  ةفيو  افو عاع ال  ارف  -2

لل اارش  والنااطات اليي تاوم ب ا الوزارات والدوائة اليابعو ل ا وادم تحدشد ا وفيح 

االاي اعات ال سيندشو ا  االسييةاعات الدار يو وقيون الحواالت الدار يو وإ دار 

ميو فعلياا وا لياا والس اث لل  ارف األ ليو )السفيتو( ومساوات ا م  ال  ارف الحكو

بفيح اسابات  ارشو ووعائ  لابيو للوزارات والاة ات العامو وال ديللو العائد  للدولو 

اسب الكفاء  ال اليو لل  ارف األ ليو وقدرت ا الب اسيب ار   ه الوعائ  في أعوات 

 م ةفيو تسا ع في عاع االقي اع الوطني.

 

ص اايياطي الدشون ال يعبة  وفااا لل ئحو اإلرشاعشو وإالاء إااع  النظة بيد ي -3

مةونات ومدع زمنيو إضافيو لل  ارف لكي تي ك  م  ت فيو   ه الدشون واليي أغلي ا 

تعوع لفيةات ساباو وإن أغلب أ حاب ا  ا ةوا خارج العةاق ألسياب أمنيو خار و ا  

ل يعبة  ت ن  ال  ارف م  زشاع  إراعت ع الن نسب مد ص االايياطي الحاليو للدشون ا

رؤوس أموال ا وتؤعي إلب خفض في أرباا ا ال يحااو فع ا وتعةقل قيام ا بنااطات 

 اســيب ارشو  دشد . 
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تأسيع شة يي  لف ان وتأمي  الوعائ  واالئي انات  افو ب ا شتعل الدولو تسا ع في   -4

ظة بنسب الفوائد ال ســيح لو الةقابو وال اار و في ال داطة بايام ا بدراسو إااع  الن

الب الاـــةو  وتدفيف ا وضـــ ان   ه الاةو  بنسـب محدع  وباكل شتعل الدولو 

م  الاةو  أسو  ب ا مع ون ب  االياا في شة و الكفاالت  %51تف   ما الشال ا  

ال  ةفيو ال حدوع  ب دف تاتي  ال اارش  ال  ية  وال يوسلو الات التدو  االقي اعشو 

ن وشو واليي تنيج سل  وخدمات منافسو واليي تنعكع الب تدفيض اليفدع وبناء والي

 االقي اع الوطني باكل  دشد شنستع م  الوض  الحالي ليلورات االقي اع العال ي.

 

عراسو تلوشة وعاع وتحفيز سوق العةاق لألوراق ال اليو وإشتاع الوسائل واألعوات  -5

ق والاة ات ب ا شي ئع ومو وعات ا ومعاشية اليي تدف  باتتاه رف  أسعار مؤشة السو

إنيا  ا وإرباا ا ب ا الشال اي اا ا  قي و األس ع الحاياو ومن  ال فاربات اليي تفة 

 باأل ون العةاقيو ب ا ال شيناسب وقي ي ا الحايايو والفعليو.

 

 

 

ي ا إااع  النظة ب ا ورع بال ئحو االرشاعشو ال اعر  ا  الينك ال ة زي العةاقي ف  -6

شدص السياسات واال ةاءات وت نيق االئي ان واليد ي ات  بااييار إن تلييق   ه 

ال ئحو شةتيط بوض  اقي اعي مسياة وبدون أزمات ااع    ا شتياث العالع في الوقت 

الحاضة م  الية يز الب اللوائح الينفي شو والينظي يو اليي تعزز م  الدور الةقابي للدولو 

 ةاقي في قياع  السياسو النادشو وتحدشد م مح ا. والينك ال ة زي الع

 

تحوشل بعض الاة ات العامو )انيا يو ل ااارشــو ل  ناايو ل زراايو ل تتارشو ل   -7

خدميو )الك ةباء وال اء والوقوع والدواء ( الب شة ات مديللو شسا ع ب ا الالاا 

ا ص الدولو م  ال  ةفي الداج والنااط الداج   ا واخي ا   بنسب ميوازنو م  

االشيةاط ان التكون ا ص الدولو  ي االب م  نسب الالاا الداج ل ة  االاء 

الالاا الداج ال ةونو الكافيو في الي ةف واتداال الاةارات عون تحدشد اوتاييد م   امش 

م  ال داطة  %51اط ئنان وض انات توفة ا الدولو تتعل ا تيح ل نسيو التال ا  

اسييةاع وتامي  ال  اء )فاةات اليلاقو الي وشنيو ( والدواء ) االعوشو  ال يوقعو الب ان شياب

ال نا   للحيا  واالمةا  ال زمنو (  مح ور  بالدولو فاط وعاع اسعار ا لل سي لك 

 الن ائي م  الس اث للنااط الداج باسييةاع وتوزش  ال  اء والدواء ادا ماورع اا ه.

 

 

اليي شعي د ا الينك ال ة زي العةاقي وتدفيض اسعار  اااع  النظة بالسياسو النادشو -8

خ ن الن ق الباني م   %13و  2114خ ن الن ق االون م  اام  %14الفائد  الب 

في ضوء مؤشةات االرقام  %11السنو وب ا شسااد الب تدفيض نسب اليفدع الب 

زار  م  قيل و الاياسيو السعار السل  والددمات لل سي لك واليي شيللب ميابعي ا مة زشا

 اليدليط واليعاون االن ائي والت ات الات الع قو.

 

شتب ان الشا ل ال ن اج  2114ان االتتاه لليدفيض في ال يزانيو اليدليليو لعام  -4

االسيب اري  وان الشا ل ال ةتكزات االساسيو لليناء االقي اعي واالسيفاع  م  الفائض 

بسيب ادم تنفي  النسب ال دللو لل اارش  قيد  2118ال يةا ع م  ال يزانيو العامو لعام 
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الينفي  اضافو الب الوعائ  ال يةا  و لد  الحساب الداج في االمع ال يحد  والينك ال ة زي 

مليار عوالر تاةشياا م ا سيتعل الفةر ال ي سييعة  ل   64األمةشكي واليال و بحدوع 

 االقي اع العةاقي محدوعاا.

 

زي العةاقي ســـياســــو نادشو  دشد  لابيو ومدلط ل ا وباكل ااي اع الينك ال ة  -11

 شنستع م  واق  االقي اع العةاقي .

 

ادم ااي اع اليات السوق واليي لع تك  نا حو ايب في الدون الةأس اليو م ا أضلة ا  -11

لليدخل ال ياشة بل وايب ال سا  و في ال  ارف باةاء بعض اس   ا واخفعت 

 ال  ارف للةقابو.

 

متتت  ختتت ن اليوستتت  فتتتي  %41تدفتتتيض نستتتب اليلالتتتو اليال تتتو االيتتتا ا بتتتة متتت   –12   

لل اتتتتتتارش  االنيا يتتتتتتو واالستتتتتتيب ارشو ال تتتتتت ية  وال يوستتتتتتلو استتتتتتب  عاتتتتتتع الدولتتتتتتو

وال ديللتتتتتو والدا تتتتتو واستتتتتيددام استتتتتلوب اليعيتتتتتي   العامتتتتتو ارش ــتتتتتـااييا تتتتتات ال ا

دستتتتتتتيو والعل يتتتتتتتو ات ل خي ا تتتتتتتات اللييتتتتتتتو وال نــــتتتتتتتـال ة تتتتتتتزي لدةشتتتتتتتتي الكلي

 اليدةشج واليد ص واليادشة العل ي . نوــــواالقي اعشو بااي اع االقدميو في س

                                                   

 

اليح  ا  وسائل  دشد  لينايط  يئو االســـيب ار العليا واخي ار الةوتي  وفيح  -13  

 ا ليات تنفي  ال اارش  االســــيب ارشو االنيا يو  ل ســيب ار في ال حافظات ليولي  مكاتب

 والحيوشو لداع االقي اع الوطني .         

                    

 

قيام الينك ال ة زي العةاقي بي ليو الدشون ال اكو  في تح يل ا واللك بيا يل  -14   

ب ار م  قيل االايياطات ال أخوال  فع ا واااع  ضد ا ل سواق العةاقيو ل ة  االسي

 ال  ارف.

 .%31الس اث لل  ارف بزشاع  االسيب ار ال الي ا بة م  -15

 

 اشااف منح إ ازات تأسيع ل  ارف  دشد . -16

 

تاكيل غةفو ا ليات العار  الع ليو االسيياقيو ل وا  و االزمو ال اليو العال يو بةئاسو  -17

ليو والنفط واليدليط واليعاون ) اللتنو االقي اعشو ( في متلع الوزراء  ووزار  ال ا

االن ائي واليتار  والينك ال ة زي العةاقي تيولب ميابعو تلورات االزمو ال اليو اال ياا 

 واقلي ياا وتزوشـــد ميد ي الاةار بال ؤشةات ال زمو ليتنب االضةار وتتاوز االزمو.    
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 االنااال االســيياقيو االمــــةشكيو خـلـو -ال يح  الباني : 

 ميابعو تحليليو

 
اليحدي الكيية ال لةوث اليوم الب ال نظومو الةأس اليو  و الادر  الب العوع  للنســق 

االنيا ي الياليدي ال ي  ان قائ اا الب فائض الاي و ال يولد الب الع ل ض   قوااد اللعيو 

ع ل نفس  وا يح شل ب الي  العن ة غية االنيا يو لل  ن  بعد أن ت يةت طييعو ال

ال اعي اي  ال تي    ل  منيج واي  أعوات االنياج توسعت ليية ز الب االليات الباافيو 

 والسلو يو. 

  

أما العوع  للسياسو فييدو في شكل اليدخل ال ياشة والكبيق لحكومات الدون ال ناايو 

ع ال  ارف وتح ل عشون ا وبدأت بالفعل ال ةبيو في األزمو الحاليو اليي لع تيةعع في تأمي

 اليفكية في آليات عقياو ومنيظ و لةقابو السيولو ال اليو واليحكع في ا. 

 

ل لك فأن عور الدولو مةشح لليزاشد ليع بالعوع  لدولو الةفا يو الةاايو ال وزاو وإن ا 

ن تدخل بدو الد د و الداعمو لألسواق اليي ال تيةعع في اليدخل ال ياشة لح اشي ا ان 

 أ داف ا ي اايو وإن ا إلنااال ال نظومو الةأس اليو م  مأزق ا ال اتي.

 

فالةأســـــــــــ اليو اليي قامت في ناــــــأت ا الب خلفيات أخ قيو مسي د  م  مة عيات ا 

)قيع الباو واليعارف والع ل( لع شعد النظام ال ي شوا ب اة و االقي اع العال ي واني ت 

و مفاربو  ونيو م ا شفة  الب السللات الع وميو اليدخل ال ياشة النياال ا إلب ما ن

 م  مكة اليد الدفيو اليي طال ا را نت الب توازنات ا اليلاائيو . 

إن ال عاعلو التدشد  في أمية ا التنوبيو وال ي  واليابان واليةازشل وال ند وعون اخة  

تاكل نوا  تكيل إقلي يو م  و والدليل  ناشئو اليي تداي طةث خيار تن وي  دشد وبدأت

 نا  و اليتارب التدشد  في روسيا وال ي  اي  قامت رأس اليات قوميو خارج الايع 

اللييةاليو تلةث تحدشات  دشد  الب اليفوق االقي اعي األمية ي معيةفو بأن ا ة اليحكع 

 ل اليو الحاليو ...ال ةبي في الةأس اليو قد ولب .. واللك  و الدرس الع يق م  األزمو ا

وان بعض الدون تحاون االيا االنياان الب نظام اال ي اقي اعي  دشد و  ا شعيية ااد 

النيائج ال   و واالساسيو ل زمو االقي اعشو الحاليو واليي تةفض  ي نو الدون ال ناايو 

 الكية  الب االقي اع العال ي وظ ور اقلاب اقي اعشو  دشد  ل لك فاد ق نا ب يابعو

وتحليل الدلط االسيياقيو ليتاوز االزمو ال اليو العال يو وانعكاسات اللك الب تدني الوض  

م  نظة  لليداايات ال يوقعو الب االقي اع العةاقي  2114االقي اعي العال ي خ ن اام 

والدلط االسيياقيو ال ايةاو ليتاوز ا آملي  قد سا  نا في اا ام الفائد  لل دي ي  

 النااط االقي اعي وباكل خاج في الت از ال  ةفي العةاقي.والعاملي  في 
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 خـلـو االنااال االسيياقيو االمــــةشكيو

 
تتجه أنظار األسواق المالية العالمية كلها بعد ظهور االزمة المالية العالمية علك السطث 

رفي مليار دوالر في النظام المص 711بشكل كارثي نحو خطة اإلدارة االميركية بضخ 
بهدف إنقاذه، من ثم انقاذ االقتصاد االميركي برمته، والعالمي ايضا. وقد اثارت الخطة 
كثيرا  من الجدل داخل الواليات المتحدة وخارجها، ووقعت في تجاذبات سياسية بسبب 
االنتخابات الرئاسية االمريكية، وطرحت قضايا عملية ونظرية عديدة وغير مسبوقة؛ 

إدارة االقتصاد في نظام رأسمالي، لدرجة ان الكثير من المحللين بينها عالقة الدولة ب
قالوا ان كارل ماركس، أبا النظرية االشتراكية، ينقذ النظام الرأسمالي في اميركا، وذلك 
الحتواء الخطة علك تدخل للدولة ولوزارة الخزانة االميركية في ادارة االقتصاد بطريقة 

وفيها مئات التفاصيل   ان خلو االنااال معاد  لل اشو قيل . والواق لم تشهدها اميركا من
االساسية التي تحتويها الخطة، واالهم ما هي عواقب ف ا  ي ال  مح  االقتصادية الدقيقة

 نجاحها او فشلها، والحجم التي تؤيدها وتلك التي تنتقدها؟ 
 

 المالمث االسـاسـية للخطة
ا اكبر تدخل للسلطات االميركية في مليار دوالر، مما يجعله 711تبلغ قيمة الخطة  -1

 .في الثالثينات من القرن الماضي« الركود الكبير»االسواق المالية منذ ازمة 

ستوفر الحكومة االميركية هذا المبلغ لتعويض البنوك والمؤسسات المالية التي تعاني  -2
، وهي الديون التي فشل اصحابها في «الديون المشكوك في تحصيلها»مما ُيعرف بـ

رجاعها الك البنك ومن ثم تحمل البنك خسارتها وتسبب في ازمة السيولة الحالية لدى ا
 البنوك.

مقابل هذا المبلغ ستحصل الحكومة علك حصٍص كبيرة في المؤسسات المتعثرة التي  -3
 ستشتري منها الحكومة ديونها الهالكة، في خطوة اعتبرها البعض شبه تأميم. 

مليار دوالر في  251حل: تشمل المرحلة االولك ضخ يتم تطبيق خطة االنقاذ علك مرا -4
مليار دوالر بطلب من وزارة الخزانة. اما  351البنوك مع احتمال رفع هذا المبلغ الك 

مليار الباقية فهي تتطلب تصديقا من الكونغرس لصرفها، كما يملك اعضاء  351
مليار  711مالي  الكونغرس حق الفيتو علك عمليات الشــراء التي تتعدى المبلغ االج

 دوالر(. 

مليار دوالر سيأتي من الخزينة العامة  اي، في نهاية المطاف سياتي  711بما ان مبلغ  -5
من دافعي الضرائب، اي المواطنين العاديين(، فإن حصة من المصارف التي ستستفيد 
من خطة االنقاذ ستذهب الك المواطن ألن الدولة ستصبث شريكا في رؤوس اموال هذه 

سسات. والفكرة من وراء حصول الحكومة علك اسهم في البنوك التي تستفيد من المؤ
خطة االنقاذ هي ضمان استفادة دافعي الضرائب من اي مكاسب قد تحققها هذه البنوك 

 في المستقبل بعد انتهاء األزمة. 

تنص الخطة علك حماية المواطنين المهددين بمصادرة منازلهم. فاإلحصاءات توضث  -6
بسبب فشل مالكها في سداد  2114صادرة اكثر من مليوني منزل خالل عام توقعا بم

اقساطهم الشهرية علك القروض العقارية التي اشتروا بها منازلهم. كما تفرض الخطة 
علك الحكومة مراجعة الشروط التي يتم علك اساسها منث قروض عقارية جديدة، وذلك 

روض القديمة دون التأكد من قدر بغرض تفادي السهولة التي كانت ُتمنث بها الق
 المستدين علك سداد دينه، وهو ما تسبب في مشكلة الديون المتعثرة السداد في االساس. 
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تمنع الخطة منث تعويضات باهظة لرؤساء مجالس ادارة الشركات والمصارف المتعثرة  -7
ينة لخزوغيرهم من كبار الموظفين الذين يتم تسريحهم او يقدمون استقالتهم طالما ان ا

العامة تملك اسهما في هذه المؤسسات. كما تحد الخطة من منث العالوات والمكافيت 
لكبار الموظفين، وتحدد سقفا قدره نصف مليون دوالر لتعويضات المديرين الذين 
سيستفيدون من التخفيضات الضريبية. كما تنص علك استعادة العالوات التي تم تقديمها 

 م تتحقق. علك اربا  متوقعة لكنها ل

تشرف علك تطبيق الخطة اربع مؤسسات؛ بينها مؤسسة مستقلة. وتكون المؤسسات  -8
 اي البنك المركزي « مجلس االحتياطي الفيدرالي»االربع هيئة مراقبة تضم رئيس 
التي تشرف علك عمل « لجنة السندات والبورصة»االميركي( ووزير الخزانة ورئيس 

المحاسبة العامة التابع للكونغرس علك حضور كما يحافظ مكتب «. وول ستريت»سوق 
في الخزانة لمراقبة عمليات شراء االصول من البنوك المتعثرة والتدقيق في حساباتها. 
وفوق ذلك يتولك القضاء التدقيق في االجراءات التي يتخذها وزير الخزانة في اطار 

 الخطة.

ديسمبر  كانون االول(  31وأخيرا  تحدد الخطة مهلة قصوى لتنفيذ الخطة تنتهي في   -4
مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتان؛ اعتبارا من تاريخ  2114

اقرار الخطة وُيكلف وزيرالخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية في دوٍل 
 .اخرى بهدف وضع خطٍط مماثلة

 

 أســـياب االايةا  الب الدلو

قتصاديين انه من ناحية ايديولوجية، ال ينبغي للحكومة ان يعتقد كثيٌر من الخبراء اال -1
تتدخل في مسار السوق الن تاريخ وفكرة االقتصاد الحر يقومان علك ترك المؤسسات 
الخاصة تواجه عقبات افعالها.. خيرا كانت ام شرا. فتدخل الدولة المباشر في االسواق 

يشكل حماية سياسة الشركات ال  يشبه االقتصاد الموّجه في الدول االشتراكية، وايضا
 «.السوق يضبط نفسه بنفسه»تتفق مع فلسفة 

مليار دوالر من الخزينة  711يرى خبراء اقتصاديون  جمهوريين وديمقراطيين( ان دفع   -2
العامة امٌر غير عادل، وان الخطة ستفيد االثرياء في سوق وول ستريت وليس المواطنين 

ضرائب، اي المواطنون العاديون، عبء االخطاء التي العاديين. فلماذا يتحمل دافعو ال
ارتكبتها المؤسسات المالية الثرية، والتي كانت اصال السبب في خلق هذه المشلكة عبر 

في سياسة االقراض المتساهلة سعيا وراء الربث والطمع. « تصرفاتها غير المسؤولية»
طا علك اعضاء مجلس ويعبر عن هذا الرأي غالبية الشارع االميركي، مما شّكل ضغ

 النواب ودفعهم الك رفض الخطة. 

يعتقد البعض ان المبلغ المذكور سيحل االزمة علك المدى القصير فقط، لكنه لن يغّير  -3
الوضع ما لم تجد المصارف سبيال لمنع تراكم الديون الهالكة، عبر شراء بولصات تأمين 

لة يجب ان تتوقف وُتفرض لتغطية مثل هذه الديون. كما ان سياسة االقراض المتساه
 شروٌط جديدة لالقراض تعتمد علك تقييٍم حقيقي لقدرة المقترض علك السداد.
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 التعديالت الجديدة علـك الخطـة

الف دوالر.  251الف دوالر الك  111رفعت الحكومة سقف ضمانها علك المدخرات من  -1
ن في المصارف التي ويعني ذلك ان الدولة تضمن تعويضا اي ودائع او مدخرات للمودعي

 انهارت او تعثرت. 
 منث فترات سما  ضريبي ألعمال التجارة الصغيرة بهدف تشجيعها وتنشيطها. -2

تشجيع ابحاث واستخدامات الطاقة المتجددة  كتلك المستخرجة من الريث او امواج   -3
 البحر او الطاقة الشمسية(. 

ر االخيرة. يقول مؤيدو الخطة زيادة المساعدات المالية لالسر الفقيرة وضحايا األعاصي -4
ان انقاذ المصارف من االنهيار ال يعني ان هذه المؤسسات فقط هي التي ستستفيد، بل 
ان المواطن العادي ايضا سيستفيد منها الن عدم قدرة المصارف علك توفير القروض 
 للمواطنين ولألعمال التجارية سيضر بالجميع. والمعروف ان المجتمعات الغربية تعتمد
الك درجة كبيرة علك االئتمان المصرفي، أي القروض التي يحصل عليها األفراد 
والشركات لتمويل غالبية مشترياتهم.. بضائع كانت أم منزال ام سيارة. لذا فشث السيولة 
لدى المصارف او عدم رغبتها في التمويل سيؤثر سلبا علك المجتمع بشكل عام ويؤدي 

نسبة البطالة بسبب تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة الك ركود اقتصادي وارتفاع في 
 الحجم، بل وعدد من الشركات الكبرى كما يحدث اةن. 

فضال عن الدعم المادي، ستقدم الخطة دعما معنويا كبيرا العادة الثقة للمستثمرين في  -5
اسواق المال والبورصات، مما سينعكس ايجابا علك انعاش السوق واالقتصاد مرة 

 اخرى. 

ي حال عادت المؤسسات المتعثرة إلك الربث في المستقبل، سيستفيد من ذلك المواطن ف -6
العادي دافع الضرائب النه سيحصل علك حصة من تلك االربا  بعد ان اصبث يملك اسهما 

 فيها عبر ملكية الدولة لها. 

 

 تلـــــــورات خلو االنااال االمةشكيو 
في ا د بوش فاد اقة متلع الايوخ ول ة  معالتو الب ةات اليي رافات الدلو 

االمةشكي خلو اوباما ليحفيز االقي اع اي  اال  وزشة الدزانو االمةشكي خلو ميعدع  

تةشليون عوالر م  االموان الدا و والعامو النااال  1.5ال ةاال ش ك  ان ت ل تكلفي ا الب 

 ال  ارف وال ؤسسات ال اليو وتنايط قلاا الاةو  .

  نلاق بةنامج اقةا  بنك االايياطي الفيدرالي )الينك ال ة زي وتيف   الدلو توسي

 االمةشكي( ت ل قي ي  الب تةشليون عوالر . 

وتا ل الدلو اليي اايدت تس يي ا باسع "خلو االسياةار ال الي" تد يص ما قي ي  

 مليار عوالر ليدليص ال  ارف م  اال ون الفاسد  . 511

مليار عوالر  838خلو تحفيز اقي اعي باي و وفي الوقت نفس  اقة متلع الايوخ 

شدا  ا الةئيع بارا  اوباما . وان اااع  الياكيل االساسيو ل  ه الدلو اليي طياي ا 

 الحكومو الساباو تنص الب تعوشع  دشد لل  ارف ال حيا و بواسلو اموان اكوميو .

 و في ال  ارفوسينايء وزار  الدزانو شة و تت   في ا اسيب ارات الدولو الفيدرالي

وب ا ان مسااد  الدولو تاكل "ميز  وليست ااا" فان وزشة الدزانو اال  تادشد شةوط 

 منح اموان ال كلفي  لل ؤسسات ال اليو . 
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مليار عوالر خسائة ايب اآلن في اسوء  511و انت االموان االمةشكيو قد ستلت ا بة م  

ما اع  الب ايع الة ان الداج أزمو ماليو من  اليةا   الحاع في سوق االسكان و و 

 م شي  منزن في الوالشات ال يحد  و و رقع قياسي . 3ال بة م  

و  ا شؤ د الوالشات ال يحد  ل  تدةج قةشيا م  أزمو ماليو  ي األسوأ في ااوع وش ك  

 و ف ا بأن ا " ائلو اليعايد" وسوف تسي ةق  بيةا م  الوقت لحل ا . 

فةع ا وسيحياج الب ضع   وع الالااي  العام والداج . أن الحكومو التسيلي  اللك ب 

إال أن ال سيب ةش  شككوا في الدلو التدشد  فاد اندفض مؤشة عاو  ونز األمة ي لألس ع 

نالو بعد اندفا  أس ع ال ؤسسات ال اليو م ا شعكع قلق وون سيةشت ال يزاشد  211بــــ

 ال  ارف . بد وج قدر  الحكومو الب اسيعاع  األوضاا في قلاا 

وتا ل الدلو التدشد  توسي  نلاق الت وع الةاميو الب اااع  تنايط اسواق الاةو  

 111اليي تادم قةوضا الب ال سي لكي  واالا ان وسيزشد ال د  ات ل  ا ال ة  الب 

 مليار عوالر .  21مليار عوالر بدالا م  

لب ال سي لكي    ا االنت الحكومو اشفا ان اليةنامج سييعد  تادشع الاةو  ا

ومت واات االا ان ال  ية  ليادشع ال سااد  الب قلاا العاارات اليتارشو اليي تعاني 

م  ال يااب وتتدر االشار  الب ان الت وع الحاليو  ي  زء م  ا  ث خلو اإلنااال 

 ال اليو اليي تعةضت النيااعات  بية  . 

 

 للخطةمتـابعة وتحـليل للنتائم المتوقعة  -المبحث الثالث:

تقوم فكرة االقتصاد الحر علك عدم تدخل الدولة في السوق. والمقصود بعدم التدخل هنا 
هو ان الدولة ال تدخل كبائٍع او مشتريٍ، لكنها بالطبع تحتفظ بدورها كمراقب ومّشرع 
لجملة النشاط االقتصادي في البالد. وعلك عكس فكرة االقتصاد الحر، تمارس بعض 

المركزي الذي تملك فيه الدولة وسائل االنتاج والشركات الكبرى  الدول فكرة االقتصاد
والخدمات العامة والمرافق الحيوية. وبالطبع هناك بعض الدول التي خلطت بين 
النظامين، او ما ُيعرف باالقتصاد المشترك. وعبر التاريخ الحديث، ظلت الواليات المتحدة 

لة الغالبية العظمك من النشاط االقتصادي تقود فكرة االقتصاد الحر الذي تترك فيه الدو
للقطاع الخاص فحتك اوروبا، التي ايضا تطبق نظام االقتصاد الحر، لم تصل الك درجة 
الواليات المتحدة قبل ان تبدأ في عمليات التخصيص التي قادتها بريطانيا في الثمانينات 

ملكها الدولة الك من القرن الماضي حين شرعت اوروبا في بيع الشركات التي كانت ت
القطاع الخاص. وتبعت بريطانيا كال من المانيا وفرنسا التي ال تزال الدولة تملك فيها 
شركات كبيرة ومرافق خدمية. ورغم ان اوروبا الغربية كانت تعتبر نفسها رأسمالية في 
االساس إال ان كثيرا من االفكار االشتراكية  االقتصاد المّوجه( تسربت بعد الحرب 

المية االولك الك اركان عديدة من انشطتها االقتصادية بحيث اصبحت انظمتها الع
االقتصادية عبارة عن اقتصاد مشترك بين القطاعين الخاص والعام. وبالطبع كانت درجة 
هذا االختالط تختلف من دولة الك اخرى، ففرنسا مثال كانت اكثر اختالطا من بريطانيا 

 يطرة علك االقتصاد من القطاع الخاص. والمانيا، والدولة فيها اكثر س
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وعلك طرفي النقيض من اوروبا كانت هناك الدول االشتراكية  كاالتحاد السوفياتي 
والصين وشرق اوروبا( حيث تملك الدول جميع وسائل االنتاج وال تسمث للقطاع الخاص 

الك  اليةبأي نشاط اقتصادي وتتحكم الدولة مركزيا  في جميع االنشطة االقتصادية والم
حّد تحديد سعر صرف العملة، بل وتحديد اسعار الخضروات في السوق. وفي المقابل 
كانت الدولة في الواليات المتحدة ال تملك شيئا، فحتك شركات المرافق الحيوية كالماء 
والكهرباء كانت قطاعا خاصا  علك عكس اوروبا الغربية التي كانت حتك وقت قريب 

الشركات، بل وشركات الطيران وحافالت النقل(. غير ان خطة تملك فيها الدولة هذه 
االنقاذ المالية االخيرة في الواليات المتحدة، التي تعتبر اكبر تدخل للسلطات االميركية 

في الثالثينات من القرن الماضي، اثارت مخاوف « الركود الكبير»في السوق منذ ازمة 
عصر الدولة »د تكون علك اعتاب بعض االقتصاديين االميركيين من ان بالدهم ق

في الواليات المتحدة مما يشكل منعطفا  تاريخيا  يبقك حجمه مرهونا  بعواقب « المساهمة
تريليون  ليس 1.5تطبيق خطة وزارة الخزانة. فوفق الخطة التي ستدفع فيها الدولة 

 ةكتبرٍع، بل مقابل حصولها علك اسهم في الشركات المتعثرة( ستصبث الدولة مالك
لحصٍص كبيرة في مؤسسات مالية وشركات عديدة، مما يعني انها ستستفيد من الربث 
والخسارة التي ستحققها هذه الشركات في المستقبل، اي ان الدولة ستصبث صاحبة 

.من ذلك %111مصالث تجارية في السوق تتنافس مع شركات اخرى ذات ملكية خاصة 
ليست سوى مسكن لالزمة التي نتوقع أن تتأثر نعتقد إن خطة االنقاذ المالي االميريكية 

االسواق العالمية بتبعاتها خالل السنوات الخمس المقبلة في أقل تقدير ونرى في الوقت 
ذاته إن االزمة لم تكن نتيجة لفشل النظام الرأسمالي بقدر ما كانت ناجمة عن سوء 

الهائلة التي قدمتها استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام في ما يتعلق بالديون 
البنوك االجنبية الك المقترضين فالخطة إذا هي بمثابة حل جزئي ومؤقت الزمة االئتمان 

 العالمية فمن المبكر الحكم كليا  علك مدى فاعليتها وبلوغها االهداف المرجوة.

اي  ان  بسيب األزمو فان اقي اع ا سييألة  بيةا اي  النااطات اليتارشو ال يعبة  

النااطات اليتارشو الاوشو الح ون الب رأس مان   ا الشسيلي  ال ناا  ومع ا

وال زاراون وأ حاب النااطات اليتارشو ال  ية  ال ش  شعي دون الب ت وشل ق ية 

األ ل لنال السل  وال و وعات واالسيب ار في ال عدات التدشد  أو توفية أ ور العاملي  ل 

وسيكون  نا  اا و إلب العامل مع ا في الح ون الب قةو  سوف تيفاقع ال اكلو 

الوقت ال ي تحاون في  النااطات اليتارشو الح ون إلب قةو  تيلغ مليارات الدوالرات 

ن اشو العام الحالي وسيعاب اللك ا ليات تسةشح لل وظفي  وا ليات إف س م ا شعني 

 الحد ففي ظلتةا   فاتور  الفةائب وزشاع  العتز ال ينامي وال تاق ال اكلو اند   ا 

النظام ال الي العال ي الحالي ش ك  أن شعية رأس ال ان الحدوع خ ن لوان بحبا ا  م ال 

آم  وسوف شديفي رأس ال ان الي وشلي م  النااطات اليتارشو والينو  في أوربا 

 واألسواق ال ااد  .

يسااد ئ  وساي  سياوم  يئو تأمي  الوعائ  الفيدراليو بزشاع  مادار اليأمي  الب الوعا 

تلك الدلو  الدفاايو الب منح الينو  ا اشو ضد ا ليات سحب ال ان اليي شاوم ب ا 

 موعاون شاعةون بالدوف وبلةشاو تيسع بالحك و . 

  ا ان تعليق اساب الاي و العاعلو أو ميلليات اليسعية وفق السوق بالنسيو لألوراق 

ال ان اليي شتب الب الينو  إقةاض ا  ال اليو اللوشلو األمد اليي تاوم بياليل   يو رأس

وخ ن فيةات اإلفةاط في السوق  ان اساب الاي و العاعلو ال ي اسيددم في أاااب أزمو 
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شيسيب في تفاقع ال اا ل اليي  ان م  ال فية  أن ش حح ا ل و خلا  ‹‹آس آند آن  ››

وض   يد وم   في ال ائو م  الاةو  العاارات اليتـــارشو في 44 يية اندما تكون م  

اللك ال تو د بنو  راغيو أو قاعر  الب أااع  ت وشل ا   ا سوف تكون قيع تلك الاةو  

 أالا ما بيعت في السوق الحاليو نسيو بسيلو لل اشو م  قي ي ا االس يو . 

وان إااع  رس لو الالاا ال  ةفي شتب أن شحدث اللك قيل أن تيدأ الينو  في اإلقةا  

و  إلب ال سااد  في إزالو األ ون ال فلةبو م  قوائع ميزانيي ا مة  أخة  وتحياج الين

قيل أن تيدأ ا ليو بي  ليانيو أر دت ا وسيكون الب الالاا الداج ال اار و في إااع  

 العافيو إلب تلك األ ون فاألوراق ال اليو محل النااش ادشد  ومعاد  وش عب تسعية ا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 القسم الخامس

 لتحديات االقتصاديها تداعيات 

 عشر الرابعالفصل                                

 التحديات االقتصادية في دول الحراك العربي 

 التحوالت واالصالحات

 

العربي( ال تزال بلدان متعددة في  ات العربية فأنه بعد بدء ) الحراكعلى صتتتتتعيد التطور

ل معقدة على مختلف االصتتتعدة منطقة الشتتترق االوستتتط وشتتتمال أفريقيا تمر بفترة تحو

السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقد تأثر االداء االقتصادي للدول العربية بشكل عام 

باالحداث التي رافقت هذه التحوالت التي شتتتتتتتهدها عدد من الدول العربية والتي امتدت 

ة ما تداعياتها الى معظم االقتصتتتتتتتادات العربية االخرى, هذا وقد شتتتتتتتكلت الدول العربي

( من حجم اقتصتتاد الدول النامية %993( من حجم االقتصتتاد العالمي و )%395نستتبته )

( مليار دينار 2933والصاعدة , حيث بلغ حجم الناتج المحلي االجمالي االسمي حوالي )

, وتواجتتته البلتتتدان  2113( لعتتتام 2953ومن المتوقع ان يبلغ حوالي ) 2112لعتتتام 

لس التعاون الخليجي افاقاً أكثر ايجابية بشتكل عام اال المصتدرة للنفط وال ستيما دول مج

أنه من الممكن أن تواجه ضتتتتتتتغوطاً كبيرة ايضتتتتتتتا اذا ما ازداد ستتتتتتتوء االفاق العالمية 

لعالمي تصادي افاستمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة بسبب مستوى النشاط االق

ويتستتتتتبب في عجز  , يمكن ان يستتتتتتنزف االحتياطيات الوقائيةالمنخفض بشتتتتتكل مزمن

نموا اقتصادي تجاوز كثيرا مثيله  2112سجل اقتصاد دبي في عام حيث المالية العامة.

في الدول المتقدمة, ويعزى هذا االرتفاع الى حزم التحفيز المالي والنقدي التي اتخذتها 

ان يستتتتمر هذا االداء في عام الستتتلطات االتحادية لدولة االمارات وحكومة دبي ويرجح 

في مصتتتتتتتر أجمع معظم الخبراء االقتصتتتتتتتاديين على أن انخفاض التصتتتتتتتنيف و.2113

التي ستتتظهر  2112االئتماني لمصتتر يعتبر من أهم االحداث االقتصتتادية في نهاية عام 

شار معهد التمويل  سلبية على االوضاع االقتصادية المصرية.وفي سوريا ا تداعياتها ال

, ويتوقع استنزاف 2112( في عام %21ا انكمش بنسبة )الدولي الى ان اقتصاد سوري

.واضتتتتتتتاف المعهد أنه منذ 2113جنبي بأكمله بحلول نهاية احتياطي البالد من النقد اال

( وهبط ستعر الصترف %41أندالع االحتجاجات قفز معدل التضتخيم في ستوريا بنستبة )

 (.%51الرسمي لليرة امام الدوالر بنسبة )
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( مليون دينتتار 5331للميزانيتتة العتتامتتة )امتتا في تونس بلغ العجز التجتتاري المتراكم 

( من الناتج المحلي %775أي بنسبة ) 2112تونسي لغاية شهر تشرين الثاني من عام 

وفي ليبيا توقع صتتتتتتتندوق  .2111( خالل نفس الفترة من عام %674االجمالي مقابل )

الهلية حرب ايبي بعد اعادة اعمار البالد من اللالنقد الدولي انتعاشا كبيرا في االقتصاد ال

وعودة انتاج النفط الى مستتتتتوياته الستتتتابقة وتوقع الصتتتتندوق نمو االقتصتتتتاد بنستتتتبة 

وقد يتباطأ في عام  2111( في عام %61بعد انكماش بنسبة ) 2112( عام 11676%)

مع تراجع تتتتتأثير الحرب على  2114( في %1372( والى )%1675الى ) 2113

 االقتصاد.

 

 التداعيات االقتصادية 
 

 وبشتتكل الضتتطرابات الستتياستتية التي ستتادت منطقة الشتترق األوستتط وشتتمال أفريقياأن ا
اذ  ألقت بظاللها القاتمة على األنشتتتتطة االقتصتتتتادية 4102عام  خاص المنطقه العربية

ستتتط بلغ متو حيثالتطورات واهفاق االقتصتتتادية المستتتتقبلية في المنطقة  اثر ذلك على
نصتتتتتتتف معتتدل النمو التتذي حققتتته عتتام , 4102مو االقتصتتتتتتتتادي فيهتتا خالل عتتام الن

 في المائة. 2.5والمقدر بنحو   4104
قاء عجز  لدان المنطقة المستتتتتتتتوردة للنفط مع ب فاً في ب ظل النمو ضتتتتتتتعي ويتوقع أن ي

 الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي على ما هما عليه.
ادي بدرجة ملحوظة المصتتتتتتدرة للنفط, تتباطأ وتيرة النمو االقتصتتتتتت البلدان العربيهوفي 

بستتتتبب التطورات الستتتتلبية, وستتتتيتباطأ التوستتتتع االقتصتتتتادي في دول مجلس التعاون 
, إال أن النمو الذي ستحققه سيكون 4104الخليجي المتقدمة بالمقارنة مع معدالته عام 

 األقوى في المنطقة.
 أنه إذا بدأت األوضتتتتاع الستتتتياستتتتية تنحو منحى أكثر استتتتتقراراً ووضتتتتوحاً في ويالحظ

,  ير أن 4102عام  %2المنطقة, فإن معدالت النمو ستتتتتنتعش لتصتتتتل إلى متوستتتتط 
مجموعة من المخاطر, أ لبها محلية في طبيعتها وتتعلق باالضطرابات السياسية, تهدد 

 مثل هذا االحتمال.
فغياب اإلصتتتالحات االقتصتتتادية المهمة, مقترنا بعدم االستتتتقرار على صتتتعيد األوضتتتاع 

الكلي, الستتتتتتيما في الدول التي تمر بمرحلة تحول, ستتتتتتيبقي  الستتتتتتياستتتتتتية واالقتصتتتتتتاد
االستتتتثمارات والنمو دون مستتتتوى إمكانياتها, ليس فقط على المدى القصتتتير, بل على 

 مدى السنوات القادمة, إال إذا اتخذت إجراءات عالجية".
م اففي الوقت الذي ازداد فيه تدفق االستتتتتتتثمارات األجنبية إلى باقي مناطق العالم بعد ع

ع م والدول العربيه , واصل انخفاضه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا4101
 .وضاع االقتصادية والسياسية فيهاتردي األ

أن االضتتتتتطرابات الستتتتتياستتتتتية قد أثرت على مستتتتتتوى وتكوين االستتتتتتثمارات األجنبية 
ف, وظائالمباشرة, ووجهتها نحو القطاعات االستخراجية التي ال تسهم كثيرا في خلق ال

تدفق االستتتتتتتثمارات عالية الجودة في الخدمات  حديدما أدت, في الوقت نفستتتتتته, إلى تك
 التي تتطلب استخداماً كثيفاً لأليدي العاملة.  والصناعات
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االستتتثمارات الستتاعية لتحقيق  حديدر األوضتتاع الستتياستتية تستتبب في تإن عدم استتتقرا

ة المباشتتتتترة في قطاعات الصتتتتتناعات الكفاءة, مما أدى إلى ترّكز االستتتتتتثمارات األجنبي
االستتتتخراجية واألنشتتتطة  ير القابلة للتداول, وتفاقم المشتتتكالت المقترنة بالستتتياستتتات 

 دول الحراك الملتوية واالستتتتتتتتحواذ الستتتتتتتياستتتتتتتي التي كانت المنطقة تعاني منها قبل
 العربي".

ثل افة يمإن احترام ستتيادة القانون, وحقوق الملكية, وااللتزام بستتياستتات مستتتقرة وشتتف
سياً في خلق الوظائف والتحول الهيكلي في منطقة الشرق األوسط وشمال  عنصراً أسا

 العربية. والمنطقه أفريقيا"

وثمة أولوية أخرى تتمثل في اإلصتتالحات التي تتصتتدى للتحديات القائمة, والتي تشتتمل 

ال التي ماللوائح التنظيمية الملتوية و ير العادلة في تطبيقها, وتفضتتيل مؤستتستتات األع
تتمتع بعالقات وامتيازات, وارتفاع تكلفة برامج الدعم, وعدم انتظام مستتتتتتتتوى خدمات 

 البنية األساسية المقدمة, وانخفاض مستوى المهارات والتعليم, وضعف أداء األسواق

حيث تعاني اقتصتتاديات الدول العربية وخصتتوصتتا الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع 

مني االسياةار االااليا تا ل ادم العةبي سلييو فب أعاء االقي اع نااط اد  العربية من 

و و متتا انعكع الب معتتدن الن و  واالر تتاب وارتفتتاا ال دتتاطة الستتتتتتيتتاستتتتتتيتتو والعنق

 والعةبي والي ية في االنظ و السياسي الحةا لورات  ال اضيو بعدالسنيي  االقي اع  فب 

اي   اء ستتلييا وغية ماتتت   ش ي تتاعاالق اتالب اعاء الحكوملةضتتا  لك فاد ألة ادم ا

وتاتتتتتتية ال علومات وال ؤشتتتتتتةات  م ا ألاب بظ ل  الب آفاق االقي تتتتتتاع و عل ا قات و

 اتا   اتتتتتاشتتتتتو الوضتتتتت  ال الب الحالب وال ي بل أوال فب زشاع  اتز ال وازن ال يااو

فو إلب تةا ع ال يأخةات  باإلضتتتتتتتا يو والدار يو  لداخل مو ا عا لدشون ال يا فب زشاع  ا ولان

ال ستتتيحاو للاتتتة ات الداخليو وخا تتتو ال ااوالت باإلضتتتافو إلب ال ستتتيحاات للاتتتة ات 

الدار يو وخا تتتتتتو شتتتتتتة ات الييةون األ نييو و و ما أع  الب توقق تلك الاتتتتتتة ات 

 الناد   األ نييو ا  ا ةاء استتتتتتيكاتتتتتتافات  دشد  باإلضتتتتتتافو الب أن موقق االايياطب

الحاليو إ ةاء  اتالحكوم شلزمستتتتتتوف د  اال نيي وادم ت ليي  ل قي تتتتتتاعات العةبي  ل

إ تتتت اات  يكليو خ ن الب ث ستتتتنوات ال ايلو وتيفتتتت   إ تتتت اات  يكليو فب متان 

األ ور والفتتتةائب وإ تتت ث منظومو الداع وتحوشل  م  عاع اينب لناد  وإالاء عور 

ايب ال تزااع الحكومو الالاا الداج  الالاا العامواضتتتتتتح للالاا الداج إلب  انب 

إن ا تزاا   م  خ ن ا تتتتتتول ا الب ائي ان م  الينو  الب استتتتتتتاب االئي ان  اي 

ي   ل   شعيية ف لدش ا فب الوقت ا نو  فاقع اتز ال واز تو ت داج نيي لاا ال ال  نوث للا

 تاارشة ال نظ ات الدولي كاتتتق تالالاا الداج  و أستتتاس الن و وليع الحكومو   لك 

 الالو.ا  خلل  يا ل األسواق ال ي بل فب اايكار 

و و ما شفة  عاع ال نافستتتتتو م  خ ن الاانون و  از من  االايكار اي  تحيكة الالو  

سواق األس نت والحدشد ومنيتات األليان سييل ال بان أ ة   لك تاي    ا في م ة الب 

شة و خ ن اليعام ت اليوميو  141شة ات فاط ما بي   11اليعام ت فب اليور و الب 

أن تلك اإل ةاءات ال يكليو وواق غية مناستتتتيو وب ا اايكار الالو و و ما شؤ د أن األستتتت

ستتتنوات وليع أل ل ق تتتية وشتب أن تيدأ الحكومو فب  3تحياج الب أ   ميوستتتط ل د  

رستتتتائل تحدشز .وضتتتت  خلط وبةامج تلك اال تتتت اات ال يكليو و و ما لع شيع ايب اآلن

بالي لدولب في ا شيعلق  اد ا ندوق الن بو فب اعاء شكاتتتتتتق ان ا خيةاء  تتتتتت حدش لورات ال
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 ان أ بة  2113 - 2112االقي تتتتتتاع ال  تتتتتتة  ف عدن ن و الناتج ال حلب اإل  الب فب 

م  إ  تتالب الاو  العتتاملتتو فب م تتتتتتة فب اي  أن  %13تيتتاطؤا وبلغ معتتدن اليلتتالتتو 

مليون  3.5و و ما شعنب و وع  %13فاط وليع  % 4إلب  %3ال عدالت اللييعيو م  

أشتتتت ة  8  لك بلغ معدن اليفتتتتدع خ ن الـتتتتتتتتتت (مليون 27.5و)ال وفب ظل قو  الع ل الي

 .%11ال اضيو 

أما اتز  %2.5و %1.5و  ا شعيية معدال االيا بالنظة إلب ال عدالت اللييعيو اليال و  

م  ا  الب الناتج ال حلب فب اي  ان النستتتيو اآلمنو عوليا ال  %14.1ال وازنو فاط بلغ 

  تتت لتتتك %41بحتتتدوع عتتتام ال حلب واأل نيب  تتت لتتتك بلغ التتتدش  ال %3تيعتتتد  الـتتتتتتتتتتتت

 تتتتتتتيتتتتتتاطتتتتتتؤ انتتتتتتيتتتتتتاج التتتتتت تتتتتتاز والتتتتتتيتتتتتتيتتتتتتةون وتتتتتتتزاشتتتتتتد عاتتتتتتع التتتتتتلتتتتتتاقتتتتتتو

ا  تياطؤ إنياج اللاقو خا تتو م  الييةون وال از م ا أع  الب  الوضتت  الحاليوشكاتتق 

مزشد م  االستتتتتتييةاع م  ال نيتات الييةوليو وم  زشاع  تكاليق عاع اللاقو فب ال وازنو 

وال از  وزشت الكاز لينزش  لمليار  ني   121 ت تلك اليكاليق العامو فب م تتتتتتة اي  بل

ان م تتتة لع تليق أ  نظام لداع اللاقو فب الوقت    الل  تتتان   بيفو استتتيددام اللاقو 

ال   تياطأ في  االنياج م ا أع  الب مزشد م  االستتتتتتييةاع لل نيتات الييةوليو وباليالب 

 زشاع  تكاليق عاع اللاقو فب ال وازنو.

إلضتتافو إلب تفتتاؤن قدر  الحكومو الب االقيةا  الدار ي. ستتواء م   تتندوق الناد با 

و و ما أع  إلب لتوء الحكومو إلب االقيةا  الداخلب .الدولب أو م  األستتتتتواق العال يو

وال عةوف لد  خيةاء الستتتياستتتو النادشو ان .م  الوعائ  فب الينو  وم  الينك ال ة زي

ةا  م  الوعائ  فب الينو  ل  شؤع  إلب زشتتاع    يتتو  قيلتتتاليةات مبتتل اللتتك اللتوء 

الناوع فب الستتتوقل أما الينك ال ة ز  فاألمة مديلق ألن الستتتحب الب ال كاتتتوف شعنب 

إ تتتتتدارا نادشا  دشدا م ا شؤع  لزشاع  معدالت اليفتتتتتدعل   لك فاالقيةا  الحكومب م  

الب   تتيحت منكاتتفوالينو  شفستتة أستتياب اندفا  الي تتنيق االئي انب للينو  واليب أ

لي وشل اتز ا ف تتتتتتعوبو االقيةا  الدار ب أعت إلب مزشد م  االقيةا   ماتالحكو

الداخلب م  الينو  والينك ال ة ز  و و ما أع  إلب زشاع  األستتتتتتعار ومزاا و الحكومو 

 فتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتوق ال تتتتتتتتتتتتتةف األ تتتتتتتنتتتتتتتيتتتتتتتي اجالتتتتتتتاتتتتتتتلتتتتتتتاا التتتتتتتدتتتتتتت

أن مزاعات بي   اي  أن  نا  قيوعا الب الع ليات فب ستتتوق ال تتتةف األ نييوشيفتتتح 

الدوالر اليب شعاد ا الينك ال ة ز  للينو  لفيح ااي اعات م  قيل الينو  تاي تتتتتتة الب 

السل  األساسيو مبل األعوشو وال واع ال  ائيو ومسيلزمات انياج ال  ان ل وشة  أن اللك 

سوق  سوعاء وال سوق ال سعة الدوالر فب ال سوعاء وشؤع  لو وع فةق بي   سوق  شو د 

لدون الةبي   2113للعام  ب اندفا  معدالت الن و للعيان الحاياو الواضحو . الةس يو.

ف نا  ماتتتتكلو ال  تتتتان  ال  لاو و يوط إشةاعات الستتتتيااو  ل اللك ستتتتيؤع  إلب العةبي 

 لك  تياطؤ معدن الن و فب السنو الحاليو اشفا اندفا  االسيب ارات األ نييو ال ياشة ل 

با تتتتتت ث منظومو  ماتإال االا اتلت الحكو %4ل  تزاشد اتز ال وازنو ا ا  و مدلط 

وفي ا   اااع  النظة بالستتتتتياستتتتتو الفتتتتتةشييو ال عي د   الداع واتداال تدابية ماليو أخة 

شيعلق باليفتتدع م  ال نيظة أشفتتا زشاعت  ا ا  و ميوق  نييتو أوال اخيناقات فب اة  

ل اليو و اليوسعيو سواء االسل  ليعلل ال  ان ل ولانيا زشاع  السيولو اليادشةشو والسياس

أو النادشو فال عةو  م  الستتل  ل  شكفب الللب وباليالب ستتييزاشد األستتعار. وم  ضتت   
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 و تزاشتتتد عر تتتو اتتتدم عون اليحوالت ال دتتتاطة اليب ستتتتتتييعة  ل تتتا اقي تتتتتتتتتاع 

وشزشد م   اتاالقي تتتتتاع   ه الستتتتتياستتتتتب وت تتتتتااد العنق م ا شالل الباو فباالستتتتتياةار

 .لداخليو أو الدار يوالف وط ال اليو سواء ا

ضةور  اتداال إ ةاءات سةشعو وم  و اوال لياةشة الن و االقي اع  الاامل   لك شيللب 

وال لةع وتحايق عف  متتالب مةشح شندفض فيتت  اتز ال وازنتتو وميزان ال تتدفواتتاتل 

ألن العةبي ف نا  اا و لداع الالاا الداج الستتتتتتي  ن اللاقات الكامنو فب االقي تتتتتتاع 

فادت أرضتتيو م  و ل تتالح منافستتي ال ف نا  اا و إلزالو االخيناقات فب بيو الدون العة

الك ةباء والنال م ا شستتااد الب ازع ار الناتتاط االقي تتاع   اللاقو  استتيب ارات قلااب

وخلق فةج ا لل   لك الحا و الب اااع   يكلو بنوع ال وازنو العامو للدولول بحي  

لعام و و ما شيللب الةقابو الب االنفاق الحكومب ش ك  ت وشل العتز عون زشاع  الدش  ا

إال أن األمة ال   تؤ ده  وا تتتتت ث منظومو عاع اللاقو واأل ور وإااع   يكلو اإلشةاعات

انيااليو إال أن  شتب ان تفتتت   اتالحاليو بةغع م  ان ا اكوم اتالحاائق ف و ان الحكوم

لع تفتتت  األستتتاس الستتتليع لكب ف ي  االستتتاس الستتتليع ال   تينب الي  الحكومات الااعمو

 تينب الي  الحكومات الااعمو 

العربي ترزح تحتتت وطتتأت الفقر والبطتتالتته وانخفتتاض معتتدالت  الحراكزالتتت دول اذ متتا
النمو مما يدفع بوتيرة االحتجاجات الشتتتتتتتعبيه الى ذروتها في ظل ستتتتتتتياستتتتتتتات ماليه 

ه ه في مثل هذمضتتطربه وقرارات اقتصتتاديه متخبطه فضتتال عن  ياب الشتتفافيه المطلوب
الظروف ومابين استتتتتتمراريه اجواء عدم االستتتتتتقرار وتعثر االصتتتتتالحات الستتتتتياستتتتتيه 
واالقتصتتتتتتتاديه وتدهور الحاله االمنيه داخليا وبين عوامل خارجيه تتمثل في بطء النمو 
العالمي وارتفاع استتتعار الغذاء والوقود عالميا وكلها عوامل ادت الى استتتتمرار ضتتتعف 

وارتفاع معدالت البطاله  4104العربي خالل عام  الحراكول النمو االقتصتتتتتتتادي في د
فضتتتتال عن تزايد اختالالت ارصتتتتدة الماليه  %21الى مايزيد عن  %02بنستتتتب مابين 

العامه.وفي ظل بيئه عاليه المخاطر واجواء مشتتتحونه ستتتياستتتيا انصتتترف تركيز القوى 
س  ياسيه فضال عنالسياسيه عن الحلول االقتصاديه وانصب االهتمام على المصالح ال

تواضتتتتع اداء الحكومات المتعاقبه مما قاد اقتصتتتتاديات تلك البلدان للواقع الحالي ور م 
سوء االداره االقتصاديه لحكومات مابعد الثورات الى  ياب استراتيجيه متوسطه طويله 
االمد الداره االقتصاد مما ساهم في تعميق اثر تلك االزمات فضال عن سيادة اجواء عدم 

قرار فيما يتعلق بعمليه االنتقال الديمقراطي واالحجام عن اجراء اصالحات هيكليه االست
باالجهزه االمنيه مما يوفر بيئه طارده لالستتتتثمار ومهدده لالقتصتتتاد كما تمثل محدوديه 
قدرة البنيه  ير المرنه لهيكل االقتصتتتتتتتاد كما تمثل محدوديه قدرة البنيه  ير المرنه 

يما يتعلق بالطاقات الشابه التي تمثل مايقرب من ثالث ارباع لهيكل االقتصاد خصوصا ف
القوى القتتادره على العمتتل االمر التتذي يقود الى تحتتديتتات فرعيتته اخرى تتعلق بجودة 

 النظام التعليمي وقدرته على االستجابه الحتياطات سوق العمل.

 مصر -0

االقتصادي  (الذي يعده المنتدى4102-4104وبحسب احدث تقرير للتنافسيه العالميه)
مركزا عن العام  02العالمي تراجعت مراكز دول الربيع العربي  حيث تراجعت مصتتتتتتتر 
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دوله ةيرجع التقرير هذا التراجع لتدهور  022من اصل  017السابق لتقبع في المركز 
اداء الحكومه فضتتتتتتتال عن الوضتتتتتتتع االمني المتردي اال ان التقرير الذي رصتتتتتتتد بعض 

لق بانخفاض مظاهر المحسوبيه وتحسن في اخالقيات العمل الجوانب االيجابيه فيما يتع
.وبحسب التقرير فان مصر تواجه عددا من التحديات لتضع نفسها على مسار التنميه 
المستتتتتدامه اذ تعد القدره على االستتتتتفاده من االمكانيات الكامنه في كونها ستتتتوقا كبيرا 

اجهها االقتصتتتتتتاد المصتتتتتتري هذا ورفع امكانياتها االنتاجيه واحده من التحديات التي يو
باالضتتافه لضتترورة مواجهة ثالثة قضتتايا استتاستتيه االولى تتعلق بتدهور بيئة االقتصتتاد 
الكلي بستتتبب اتستتتاع هوة العجر المالي وارتفاع الدين العام واستتتتمرار ضتتتغط التضتتتخم 
وهو مايتطلب خطة تثبيت جادة الستعاده توازن االقتصاد الكلي وهو ما قد يبدو عسيرا 

ظل ارتفاع استتتتتتعار الطاقه وبشتتتتتتكل عام فأن اي اجراءات اقتصتتتتتتاديه قد تلجأ اليها  في
الحكومه المصتريه وخصتوصتا مايتعلق منها بالمستاعدات والقروض الخارجيه يجب ان 
تراعي البعد االجتماعي النه وبدون احستتتتتتتاس الطبقات الكادحه بالتغيير االيجابي فان 

 أت الرفض الشعبيافضل الخطط االقتصاديه قد تسقط تحت وط

 ليبيا -4

( وتبدوا الحالة 022( من اصتتتل )002بينما جاءت ليبيا في المرتبه الثالثه بعد مصتتتر )
الليبيه مختلفه عن باقي دول الربيع العربي حيث انها البلد النفطي الوحيد من بينها اذ 
ستتتتتتتجلت ليبيا معدالت تنمويه مرتفعه كما انها تتمتع بأحتياطيات نقديه جيده وكانت 

مليار دوالر امريكي  22.4قد سجلت عائدا يصل الى  4104صادرات النفط والغاز في 
اال ان المالحظه الدقيقه تظهر ان االقتصتاد الليبي يعتمد بشتكل استاستي على النفط ومن 

لى بنية ضعف عالوة ع ثم فهو سريع التاثر بالتغيير في اسعار البترول.وتعاني ليبيا من
يه فأن تحتية مدمرة تدريبية , وعل يا بحاجة الى خبرات فنية وتصتتتتتتتميم البرامج ال ليب

الكتستتتتتتتاب الليبيين الخبرات الالزمة حيث انها تواجه عدداً من التحديات في وجه النمو 
االقتصتتتادي في ليبيا. التحدي االول تمثل في كيفية اصتتتالح أوضتتتاع الستتتياستتتات المالية 

زيز الشتتتتتتفافية والمحاستتتتتتبة العامة عن طريق تحديد استتتتتتتراتيجية موحدة متكاملة وتع
ة ي, وبناء هياكل انتاجقطاع مصتتترفي قوي متنوع االيرادات والمستتتؤولية .كما يمثل بنا

فرص  فير, ما من شأنه تو ير مرتبطة بالصناعات النفطية, بما يضمن تنويع االقتصاد
اء , واجرعلى ضرورة سيادة مفاهيم الحوكمة . والتاكيد ايضاً عمل البناء الشعب الليبي

صالحات قانونية وتشريعية كما ان الحالة االمنية في ليبيا وعمليات تجميع السالح من ا
ي , تلقوالدعاوي االنفصتتتتالية المليشتتتتيات المستتتتلحة, باالضتتتتافة لالضتتتتطرابات االقليمية

 بظاللها على فرص االستثمار.

 تونس -2

 ها علىر م امتالك االقتصتتاد التونستتي قاعدة صتتناعية جيدة اال انها تعتمد في صتتادرات
الشتتراكة االوروبية, وهو ما يؤثر ستتلباً على االقتصتتاد التونستتي في الفترة الحالية نظراً 
للركود االقتصادي الذي تعني منه اوروبا حالياً هذا فضال عما يعانيه قطاع السياحة من 
تراجع نتيجة لستتتتتتوء االحوال االمنية .كما أن ستتتتتتيادة نوع من عدم االستتتتتتتقرار نتيجة 

وكمة التونستتتتتتتية االئتالفية يزيد من وحدة االحتجاجات واالضتتتتتتتطرابات الخفاقات الح
االجتماعية خصتتتتوصتتتتاً مع الزيادة االخيرة في استتتتعار الوقود االمر الذي ستتتتيمتد اثره 

.ويعاني قطاع كبير من الشباب التونسي من في اسعار السلع والمنتجات االخرىللتأثير 
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على اتباع اجراءات لتحفيز االستتتثمار  البطالة ما يستتتوجب ان تعمل الحكومة التونستتية
 وخلق فرص عمل جديدة . 

, اال ان الحكومة التونستتتتتتية  لق ازاء االنفاق الحكومي التزايدوأبدى بعض المراقبين الق
تشير الى أنها تسعى الدارة أفضل للموارد في صالح االستثمار العام في المناطق االقل 

.وفي تقرير للبنك االفريقي للتنمية بعنوان) حظاً ولعدم النمو االقتصتتتتادي قصتتتتير المدى
تونس: التحتتديتتات االقتصتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاعيتتة بعتتد الثورة( تم التتتأكيتتد على عتتدد من 
التوصيات للنهوض بالحالة االقتصادية في تونس فعلى المدى المتوسط أوصى التقرير 

ع ويبتدعيم الشتتتتتفافية والمحاستتتتتبة فضتتتتتال عن تدعيم النظام المصتتتتترفي عالوة على تن
 القاعدة الصناعية وتدعيم التكامل االقليمي بما يضمن تنوع الشركاء.

 اليمن -2

( من اصل 021ع اليمن في أدنى تصنيف مؤشر التنافسية سالف الذكر في المركز )تق
عاماً من الحكم الستتابق يجد اليمنيون انفستتهم محاطين بعدد من  22( دولة فبعد 022)

من االيرادات الحكومية على عائدات  %71قرب من التحديات التنوية.ويعد اعتماد ما ي
النفط من ابرز التحديات في وجه النمو في اليمن خاصتتتتتتتة وان التقديرات تشتتتتتتتير الى 

قتصتتتتتتتاد ( عاماً القادمة وهو ما يتطلب تنويع اال41-02نضتتتتتتتوب النفط باليمن خالل )
 . اليمني وتطوير سوق العمالة

ه فضتتتال عن الغذاء في ظل الفقر المتنامي في ويتوقع ان تعاني اليمن من ازمة في الميا
(  ان قدرة %22اليمن ومعدالت البطالة المرتفعة التي تصتتتل في بعض التقديرات الى )

اليمن على بناء اقتصتتتتتتاد مستتتتتتتقر تتوقف على مدى استتتتتتتعدادها الستتتتتتتغالل مواردها 
تثمار ستتالمحدودة على نحو يستتمح لها باالستتتثمار في بنيتها التحتية واجتذاب فرص اال

والتنمية بالضتتتتافة للتعاون مع المؤستتتتستتتتات المالية الدولية والدخول في شتتتتراكات مع 
القوى االقتصادية الصاعدة مثل الصين.أن اللجوء الى المساعدات والقروض الخارجية 
لمواجهة التعثر االقتصتتادي الذي تواجهه دول الربيع العربي في مرحلة ما بعد الثورات 

يدة تكاليف اجتماعية باهظة ويضتتع تلك البلدان في حالة االرتهان قد يكلف االنظمة الجد
للخارج الستتتيما في ظل  ياب الشتتتفافية حول اتفاقات القروض وعدم وضتتتوح الرؤوية 

 االقتصادية لكيفية زيادة االستثمارات وسياسات العدالة االجتماعية.
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 اداء االقتصاد العراقي 

سبة ) 2112حقق االقتصاد العراقي في عام  ستقرار اقتصاديا ليسجل نموا بن ( %896ا

بة الى ) هذه النستتتتتتت على   2114( عام %11و)  2113( عام %9ويتوقع ان ترتفع 

الر م من التحديات االمنيه والستتتتتتتياستتتتتتتات الكبيره التي تواجهه اال ان هذا النمو كان 

ال لي فمدفوعا بزيادة انتاج النفط وليس بتنويع مصتتتتتتتادر تكوين الناتج المحلي االجما

يزال االقتصتتتتتاد العراقي يعاني من مشتتتتتاكل بنيويه خطيره يأتي في مقدمتها احاديه هذا 

ائه رهينة االقتصتتتتتتتاد واعتماده على النفط كمصتتتتتتتدر رئيس لتكوين الدخل المحلي وبق

.وسجل الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاريه ارتفاعا بنسبة لتقلبات السوق النفطيه

م السابق وكان قطاع النفط المحرك االساسي لهذا االرتفاع نتيجة ( قياسا بالعا1691%)

( االمر الذي ساهم في زيادة متوسط %193ارتفاع معدل سعر برميل النفط الخام بنسبة)

  .(%1297نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي االجمالي بنسبة زيادة بلغت )

د حافظ البنك المركزي العراقي فق 2112من تحليل استتتعار الستتتياستتتة النقديه خالل عام 

كجزء من ستتتياستتتته النقديه الهادفه الى  2111( منذ العام %6على ستتتعر فائدته البالغ)

تحفيز النشاط االقتصادي من خالل تخفيض كلفة االموال على المصارف لتحفيزها على 

زي كتقديم التمويل لالنشتتطه االقتصتتاديه المختلفه بأستتعار مناستتبه كما وابقى البنك المر

( على كافة الودائع المصتتتتترفيه %15العراقي على نستتتتتبة االحتياطي القانوني البالغه )

( يحتفظ لدى %11ستتتتتتتواء كانت ودائع حكوميه او ودائع قطاع خاص موزعه بواقع )

 ( يحتفظ بها لدى خزائن المصرف.%5البنك المركزي و)

ر حستتين ستتعر الدينااما بالنستتبه الى ستتعر صتترف الدينار العراقي فقد عمل البنك على ت

( دينار لكل دوالر بعد ان 1166ليصتتتل الى) 2112العراقي مقابل الدوالر منذ بداية عام 

( دينار لكل دوالر ولمدة ثالث ستتنوات فيما ستتجل معدل 1171كان مستتتقرا عند ستتعر )

سوق الموازيه ) ( دينار 1233سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في ال

.بلغ 2111( دينار لكل دوالر لعام 1196مقابل معدال بلغ) 2112خالل عام لكل دوالر 

( 81مامقداره ) 2113رصتتتتتتتيد احتياطي البنك المركزي من العمالت االجنبيه في عام 

بل مامقداره ) يار دوالر مقا عام 7196مل يار دوالر ل ويتوقع ان يصتتتتتتتتل الى  2112( مل

 .2114عام  نهاية ( مليار دوالر في111)

  .عيد التطورات الحاصلة في سوق العراق لالوراق الماليةوعلى ص

فقد اظهرت مؤشراتها تطوراً  2112وعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية خالل عام 

عام اذ ارتفع حجم التجارة الخارجية الى )  هذا ال ها ل ياً في ادائ ( تريلون  17594ايجاب

( %1796أي بنسبة زيادة بلغت ) 2111عام  ( تريلون دينار14992ل )ـتـتـتـتـتـتدينار مقاب



164 
 

وذلك نتيجة تأثرها باالرتفاع في استتعار النفط في الستتوق العالمية , فيما ارتفعت نستتبة 

الى  2111( في عتتام  %7196الى النتتاتج المحلي االجمتتالي من )التجتتارة الختتارجيتتة 

 . 2112( في عام 7195%)

داره مق.2112خالل  ئضتتتتتتتاً اما ميزان المدفوعات العراقي فقد حقق خالل هذا العام فا 

الجمالي مقارنة مع فائض ( من  الناتج المحلي ا %1592( مليار دوالر وبنستتتبة )891)

( من  الناتج المحلي %1495وبنستتتتتتتبة ) 2111( مليار دوالر خالل عام 2694مقداره )

 ... االجمالي
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 الاسع الساعس

   ةفي تدرشب ال وارع الياةش  ال

 عشرالخامس الفصل 

 تاسيس معهد التدريب والدراسات المصرفيه

 للقطاع المصرفي الخاص 

انطالقا من حرصنا على قيام الهيئه االداريه للرابطه واالدارة التنفيذيه لها     

باالستفادة من التجربه السابقه بسلبياتها وايجابياتها ولغرض القيام بدور 

ت للمصارف الخاصه العراقيه في المجال فاعل في تقديم أفضل الخدما

التدريبي والثقافي واالعالمي أضافه الى تأمين مورد مالي جيد  للرابطه اقترح 

 ما ياتي : 

تفعيل او استحداث ) معهد التدريب والدراسات واالستشارات المصرفيه(   

ككيان مستقل يدار ويشرف على اعماله الهيئه االداريه للرابطه ويقوم 

 ال التاليه :باالعم

تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشريه والمهارات االداريه والمحاسبيه  -1

والمصرفيه والفنيه المتخصصه العامله في المصارف االهليه والمؤسسات 

 والشركات الخاصه المتخصصه في الصيرفه واالستثمار المالي.

الماليه تدريب وتأهيل واعداد خريجي كليات االدارة واالقتصاد والعلوم  -2

والمصرفيه في الجامعات والكليات الحكوميه واالهليه وقبل دخولهم الحياة 

العمليه في القطاع االقتصادي والمصرفي ومنحهم شهادة خبرة تدريبيه في 

 االختصاصات أعاله.

تدريب وتأهيل مديري المشاريع الصغيرة والمتوسطه والعاملين فيها  -3

يعهم وتطويرها بما يساعد على وتوجيههم باألسس السليمه للبدء بمشار

 تمويل مشاريعهم من المصارف المختصه. 

تنظيم ورش عمل متخصصه في كافة مجاالت العمل بهذا النشاط المالي  -4

المصرفي لتطوير المهارات والكوادر المتقدمه في المصارف وشركات 

 االستثمار المالي والصيرفه بأتجاه تطبيق معايير المحاسبه الدوليه واالنظمه

( وأنظمة الجودة وادارة 372المصرفيه الحديثه ومتطلبات لجنة بازل ) 

 المخاطر والنشرة الجديدة لشروط التجارة الدوليه ) أنكوتيرمز (.
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تنظيم المؤتمرات والندوات العلميه المتخصصه والحلقات النقاشيه وأقامة  -5

 المعارض الثقافيه لتطوير الحلقات العمليه واألقتصاديه والمصرفيه.

اصدار الكتب والمؤلفات والمجالت المعنيه بالشأن االقتصادي والمالي  -6

والمصرفي وتشجيع الباحثين وأساتذة الجامعات على تقديم خبراتهم في هذا 

 المجال لما فيه خدمة المجتمع واالقتصاد الوطني .

العمل على بناء عالقات تعاون وشراكه في مجال التدريب واالستشارات مع  -7

منظمات الماليه  والمصرفيه  والشركات العربيه واالجنبيه المؤسسات وال

الرصينه بهدف أقامة نشاطات مشتركه وتعاقديه بهدف أعتماد شهادة المعهد 

 كشهادة تدريب وخبرة معترف بها دولياً.

تقديم الخدمات العلميه والبيانات والمعلومات المتاحه لدى الرابطه الى طلبة  -8

ت العراقيه الحكوميه و االهليه من خالل العقود الدراسات العليا في الجامعا

التي يتم االتفاق عليها من خالل تاسيس مكتبة  اقتصاديه ومصرفيه في 

 الرابطه وبناء  عالقات ثقافيه مع الجامعات.

تقديم االستشارات والخبرات االقتصاديه والماليه والمصرفيه واعداد دراسات  -9

والمتوسطه والفروع التي سيتم الجدوى االقتصاديه للمشاريع الصغيرة 

افتتاحها حديثا في المصارف العامله بالتنسيق مع المكاتب االستشاريه وبيوت 

 الخبرة في القطاعين  العام والخاص.
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 عشر السادسالفصل 
                        

  ال  ةفي االعداد والتدريب في تنمية الموارد البشريةأثر
                                                                              

أو تتت عراستتو بعنوان "االستتيب ار في رأس ال ان الياتتةي" إلب ضتتةور  الستتعي إلب 

ل اييا ات الوظيفيو الاائ و وال سيايليو في  افو األنالو النوايو لسوق  إ ةاء ا ة

عليع وبةامج اليدرشب الب ضتتتتوئ ا. وال ةت الدراستتتتو أن ت تتتت يع منا ج الي الع لل لييع

ادشد  ل ستتتيب ار في رأس ال ان الياتتتةي أ   ا اليعد الباافي: اي  شنعكع   نا  أبعاعاا 

ال بافي  م  ال وارع الياتتةشو في الين يو الحفتتارشو لل تي   وزشاع  معةفو  تزاشد نستتيو

 ل   واط  منيج شحاق قي و مفتتتتافو ال ؤ ل تعلي اا وتدرشياا لدش  فة تتتتو أ ية للع الفةع

  تناـــــــــــيط الدور  االقي اعشو. تس ع في

قدرات الفةع ال  نيو  وشأتي بعد اللك اليعد اال ي ااي وت  ة الدراسـتتتـتتتـتتتو أن اليعليع شن ي

ـلو يو ال يوازنو م ا شتعل  ـ ـ ـ ـ ـي  األن اط والايع السـ ـ ـ أ بة قدر  الب  والفكةشو وشكسـ

 اال ي اايو وتةسـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتيد الةوابط األسةشول إضافو إلب تأليةه تف ع ال اك ت

 ال ل وس في شتتتعور اإلنستتتان بال ات. شيي  اللك اليعد العل يل اي  شوفة اليعليع الكواعر

 العل يو الااعر  الب اليح  واالبيكار واالخيةاا واليلوشة ب ا شستتتت ع في إاداث النا ت

دم الياني في شتتيب متاالت الحيا  واليحستتي  ال ستتي ة الحفتتارشو ال ديلفو وإاداث اليا

وستتتتتتائل ال عياتتتتتتو. وآخة األبعاع  و اليعد األمني اي  تؤعي العناشو بيعليع وتدرشب  في

إلب تدفيض نستتتتيو اليلالو واليي تيناقص م  ارتفاا ال ستتتتيو  اليعليع واليدرشيي  الفةع

ب قنااو األفةاع أنفستتتتت ع في تحايق االستتتتتياةار األمني لل تي  ل إضتتتتتافو إل م ا شستتتتت ع

   ا االسياةار.  بفةور  و وع

االستتتتيب ار في رأس ال ان الياتتتتةي اي  شو د  اي  ان العوامل االقي تتتتاعشو م  و في

واليدرشب اي  تؤلة األوضاا االقي اعشو في  ارتياط وليق بي   ل م  االقي اعل واليعليع

يع واليدرشب ومنا ت ا وأساليي ا محيو  اليعل النظع اليعلي يو واليدرشييو م  اي  تحدشد

الكامل الي ا أو لدا  ال   ا أن ال ؤستتتتتستتتتتات  ومدت ا وتوفية اليكاليق ستتتتتواء ل نفاق

االقي تتتاعشو باألشدي العاملو ال ؤ لو وال دربو في  اليعلي يو واليدرشييو ت د ال اتتتةواات

راسو إلب االسيب ار في رأس ال ان الياةي أشارت الد متاالت أنالي ا. واون محدعات

تةتيط بتانيي  مي زمي  وميكاملي  أول  ا شديص  أن ا ليو تن يو ال وارع الياتتتتتتةشو

ماتتتك ا  انب اليأ يلل ولاني  ا شيعلق بافتتتاشا الع ل  با يستتتاب العلع وال عةفو وال  ار 

األستتتاس في تكوش  محدعات االستتتيب ار في رأس ال ان  واليوظيقل و  ان التانيان   ا

وشعنب بوضتت  األستتع ال زمو ليناء اإلنستتان وتحدشد  :لب أن اليدليطالياتتةي. ماتتية  إ

العل يو والباافيو وال  نيو وغية ا واللةق والوستتتتتائل  ااييا ات  م  ال  ار  وال عةفو

 اية مةاال زمنيو محدع .  الفعالو ليوفية تلك االاييا ات

ا ليو مستتتي ة ل اليوايو ال ستتتي ة  أل تتتحاب األا ان وال ستتتؤولي  بأن اليدرشب  إال إن

موا تتتتتتلو تدرشب العاملي  الاائ ي  الب رأس الع ل ليحستتتتتتي  مستتتتتتيوشات  م ا شيللب

 م ارات ع. 
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اإلا م ا  أ  يو اليدرشب خا و في ال تاالت الفنيو وال  نيول وتوليد الواي  و تكبيق

لد  الاتتتتتتياب بأ  يو وضتتتتتتةور  االليحاق ب  ه النوايات لتدوا ا في توفية  والانااو

موا تتتتلو اال ي ام بيةامج اليدرشب ال تتتتيفي للل ب واستتتتيحداث بةامج  و  ل.فةج الع

م  اليدرشب شنف  ب ناتتتتتآت الالاا الداج ليعةشف ع بييئو   دشد ل م  تد تتتتتيص  انب

 الع ل ب ا. 

اليوظيق في الالاا الداج ل سيفاع  م   والع ل الب إنااء   و مواد  تيولب تنسيق

قيام ا باليعةف ال ستتتتتتي ة الب ااييا ات  ا للع ل م ال وارع الياتتتتتتةشو اليي تع تأ يل 

 سوق الع ل وإخلار   ات اليعليع واليدرشب ب ا.

 ميابعو وتلوشة تاتتتةشعات الع ل ب ا شفتتت   االستتتياةار الوظيفي للع الو الوطنيو في و

 ال ناآت ووضوث ااوق ا ووا يات ا.

بايو  ال ي شاوع إن العن تتتتتتة الياتتتتتتةي ل  أ  يو  ية  في منظ ات األا ان و واي  

انا تتتتة ال اتتتتةوا وأ   ا ال وارع ال اليو و و أشفتتتتاا ش بل العن تتتتة األستتتتاستتتتي في 

الي ـتتـتتـتتـتتـتتـتتيةات  إاـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتداث

الينظـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتي يو والي يةات 

لكفتتتاء   الفتتتتتتتةورشتتتو لةف  ا

واألعاء في ال نظـتتـتتـتت و . وم  

ال نللق ســــــيكون   ــــــــــ ا

اليحتت  اون مفتتتتتت ون وآليتتو 

ــــداع واليدرشب في ا ليو اإلا

 الياةشو.  إعار  ال واع

فلاد أ تتيحت الع ليو اليدرشييو 

ت بل العن ـتتتتتتـتتتتتتة الحاسع في 

  فــــــــــاء  وفااليو مديلق

أنـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتتتواا ال نظ ات الب 

اخي ف أاتام ا وأناتتتتتتلي ا 

فو تيللب أن تكون ال وارع الياتتتتتتةشو  وأ داف ا وطييعو الع ل عاخل ال نظ ات ال ديل

أعاء الع تل وب تا أنت  م  ستتتتتت تات فكة   تا الب عر تو اتاليتو م  الكفتاء  فيالعتاملتو ب

الستتياستتيو واالقي تتاعشو واال ي اايو  وم ارستتو الع ل اإلعاري أن  ا شعكستتان الظةوف

العالع شاتت د لوره ال يو ون فتتو  والباافيو الستتائد  في مديلق فيةت تلور ا ل لك فان

 تيسع باإلشااا السةش . يو واسعوتكنولو يا افارشو وا ي اايو وسياسيو ولااف

الي ية واليلوشة  وم تتا ال شتتتتتتتتك فيتت  أن نظع ومنتتا ج وبةامج اليعليع الحتتاليتتو وبلئ 

ومي يةات  وباليالي  واليحدش  في ا شتعل ا غية قاعر  الب نال وميابعو تكنولو يا الع ة

ف ايت  ال عتار اتدم قتدرت تا الب توفية ااييتا تات ستتتتتتوق الع تل وميلليتاتت  ال ي ية 

بادر  يية م   وال  ارات واليانيو ال زمو ل وا يو   ا اليلور ول لك فاليدرشب شي ي 

  ال ةونو واالسيتابو ل  ه الي يةات.

و تدرشب الكواعر الياتتتتةشو ال  ئ و م  اي  الادر  الب  ولليدرشب عوراا  اماا في إاداع

و يو وال  ارسات العل يو وال  ارات واليانيو الفنيو واليكنول اسييعاب العلوم وال عارف

ايب تي اشب م  اليلور ال سي ة وال يياب  الاييا ات اليلوشة  والع ليو ب عدالت أسةا

تحايااا لادرات تن وشو أ ية خا و وأن أإلنسـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتان  و أ ع  ومفا ي   وأبعاعه

 . والفااليو انا ـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتة الين يو م  اي  الاـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتدر 
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البال  لييدلص م   رشب شتب أن شحظب بأ  يو  ية  خا و في عون العالعل لك فان اليد

 . اليدلق وللحاق بة ب اليادم والين يو والةخاء

الياتتتتتتةشو وإعارت ا وأشفتتتتتتتاا  ن اظ اآلن اال ي ام الكيية واالايةاف ال يزاشد بال وارعو

ن اظ ال كتتانتتو اليي و تتتتتتتتل إلي تتا 

وال ستتاوشو  مدشةي ال وارع الياتتةشو

ةي الوظائق الةئيسيو األخة  . ل دش

و   تتتا أن  نتتتا  تلور في فكة في 

مبل اإلنيـتتـتتـتتـتتاج  ال نظـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتت ات

والع ليـتتـتتـتتـتتـتتات اليسـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتوشايو 

والي وشل واالسـتتـتتـتتـتتـتتيب ار فان  نا  

اإلعار  العليتتتا  تلور في فكة ر تتتان

ومتتد  األ  يتتو الكية  للتتدور التت ي 

 شلعي  مدشةي ال وارع الياتتتتتتةشو في

ــــــــاث منظ ــــــــــــــات الع ل نت

ال عا ـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتة  ولع شعد شنظة إلب 

 مدشةي ال وارع الياتتةشو الب أن ع

 مستتئولون فاط ا  تادشع الددمات االستتياتتارشو في ا ليات االستتيالاب واخييار األفةاع

يدليط ال التدع ال ش  تحياج إلي ع ال نظ و بل أن ع ملاليون أن ش ارسوا أعواراا فعالو في

تاوم ب ا  االستتتتتتيةاتيتي واتداال قةارات و نييتو ل  ا  نا  تلور في طييعو ال  ام اليي

الايام  تلك اإلعار  عاخل ال نظ و واميداع عور ا إلب ما وراء اللاب  اإلعاري لياتتتتتت ل

اإلنياج و  بدراسو في االتتا ات وال يون والةوث ال عنوشو والعوامل ال ؤلة  الب  فاء 

األخة  في  ستتتتتتااد في   ا اليلور ان  لع شعد خافياا الب مدشةي اإلعاراتأشفتتتتتتاا ال ي 

ال اتتتتتتتا تتل  ال نظ تتو مزاشتتا الة وا إلب إعار  ال وارع الياتتتتتتةشتتو في  تت ه األمور لحتتل

 ال يد  و اليي توا   ع بدالا م  االاي اع الب أنفس ع.

 وشاية ا ل ث إعار  ال وارع الياةشو إلب:

 

استتتتتتيالتتتاب واخييتتتار   - 

وتايع ومكتتتافئتتتو  وشةوتل

وإعار  أافتتتتتتتاء ال نظ و 

م  األفةاع أو   تتتااتتتات 

 الع ل.

شاتتتتتتي تتل الب  وب تت ا  و 

ت تتتتتت يع وتلييق أنظ تتتو 

يار وتن يو  اليدليط واالخي

 ال  ارات الياتتتةشو وإعار 

يو وتاييع  ال  ارات الوظيف

األعاء و تعوشض العتتاملي  

 وتس يل ا قات الع ل.    

 األخة  ال ي بلو في األموان واآلالت   العنا تتة ال اعشووتستتا ع ال وارع الياتتةشو م  -

ل نظ تتتو. ي تتتا ا ل ت تتتدف إ ليي  لدتتتدمتتتات ا تاتتتدشع ا ل  أو  نيتتتاج الستتتتتتت ل واع في إ  وا

تيحاق اإلعار  الفعتتالتتو لل وارع الياتتتتتتةشتتو فتتان األمة شيللتتب م  ال تتدشةش   وايب - 

 ريب المصرفي/ مصرف الخليج التجاريمركز التد

 

 مركز التدريب المصرفي/ مصرف الخليج التجاري
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ام ال وارع ال وارع الياتتةشو اليح  ال ستتي ة ا  أففتتل اللةق الستتيدد وأخ تتائي إعار 

 األ داف الينظي يو. الياةشو ليحايق

أ داف األفةاعل و  ه األ داف  غية أن   ا شيللب في الوقت نفستت  قيام اإلعار  بيحايق -

وتينوا م تتتتتاعر ا ورغيات ا  ليستتتتتت وااد  بل مينواو ومديلفو اي  أن الع الو تيعدع

 واا ات ا اليي تأتي ب ا إلب الينظيع . 

 اماا لإلعار  وأخ تتتتتتائي ال وارع الياتتتتتتةشو إلشتاع اللةشاو ال بلي  اا   ا  ل  ش بل تحدش

ا  الع ل  لزشاع  رضاء األفـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتةاع

وتحستتتتتتي   وعه ايتتا  العتتاملي  وزشتتاع  

إعار   فااليو وإنيا يو العاملي  شدوشاا فان

ـةشو الات الكفاء   ـ ـ ـ ـوارع الياـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ

تسيلي  أن تزشد م  عر و  فاء  وفعاليو 

 الع ل ال عا ة . نظي ـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتتـتتـتـتتاتت

وشعيية ال ة  األساسي إلعار  ال وارع  -

ال ستتتتتتا  و  الياتتتتتتةشو تحستتتتتتي  وزشاع 

بال وارع الياتتتتتتةشو  دا تتتتتتتو  تو ال ال ني

وللينظيع بلةشاتتو أخ قيتتو وماتتتتتتةواتتو 

ب لك تستتتعب إلب تو ي  وتنستتتيق الت د الياتتتةي الب تليياات الع ل ال عا تتتة  .  و ي

الينظيع الفعان للت د اإلنستتتتتتاني ت بل ماتتتتتتكلو  يية  واللك من  ادوث  ا ليو ل لك فان

 ال ناايو في الاةن البام  والياس  ااة وايب بداشو نظام ال  ن  الحدش . البور 

 

ـيد  وأعرا  ـ ـ ـ ـ ـو في ال وااـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحاب األا ان أ  يو الدق ـ ـ ـ ـ ـية م  أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب

ـ  الكبية م   واالنفياط والت د والفعاليو  تانب ـ ـ ـ ـ ـو  للع ل وايب اآلن شوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق

قابل ا أ ـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتحاب األا ان في  ال دشةش  ال عا ةش  نفع ال اا ل وال واقق اليي

أوائل البور  ال تتتتتتناايو 

 و  ه الافاشا  ي:

 

بنتتتاء  - تنظيع   يفيتتتو 

الع ل في ضتتوء الظةوف 

وال ي يةات الستتتتتتةشعتتتو 

ال ي ااتتتو اليي لع تك  

يلمو وع  م ؟ اي     ق

أن اإلعار  تتتفتتيتتاتتة إلتتب 

التتن تتتتتتتيتتحتتتو التتعتتلتت تتيتتتو 

يو في   ا ال تان  والع ل

 مفب. أ بة م  أي وقت

 

 دشد   زشاع  عر   اليعاد في الع ليات اإلنيا يو شيللب بالفتتتتتتةور  تن يو م ارات  -

الياليدشو  وت يية اللةق الادش و في االستتتتتتيالاب واالخييار واليعيي  و  لك ال  تتتتتتاعر

م ارات العاملي   ي  ليت ادم فعاليي ا .   ا أن ا ي ام اإلعار  بيدرشب وتن يوللع الو ا

الع تتاليتتو  أو تتد لتتدش ع الةغيتتو في ا تتاشتتو ااوق ع لوزشتتاع  قو  الناتتابتتات واأل  ز 
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اللك  والياتتةشعيو اليي تفتتع ا الدولو والدا تتو ب تتحو العاملي  وأمن ع وستت مي ع و ل

 .   سؤوليو إعارشو  امو وايوشو شيللب تن يو تدرشتيو لوظيفو األفةاع

تيدو واضحو م  مادر  ال نظ و الب  إن ال  ارسات التيد  إلعار  ال وارع الياةشو -

 في األفةاع. اسيالاب واالايفاظ بأففل ال وارع الياةشو ال ي بلو

 

الع الو ال للوبو  ونتد أن تدليط ال وارع الياةشو لينيو ال نظ و مسيااا شحدع نوايو -

 الا ية وال يوسط واللوشل.في األ ل 

 

   ا أن االسيالاب -

واالخييتتار التيتتد شحتتدع 

أففتتتتل األفةاع لألا ان 

والوظتتتائق ال يتتتااتتتو 

 وشؤ تتتد الب اإلا ن

واليعيي  الستتتتتتتليع لع 

شتتتأتتتتي تتتتاتتتيتتتيتتتع األعاء 

واليتتتدرشتتتب وشاومتتتان 

بدور  ا في إ ستتتتتتتاب 

التتتت تتتت تتتتارات  األفتتتتةاع

واالتتا ات وال عارف 

ال ديلفتتتو ا تتتا لتتتدش ع 

  اآلن.

ال  ارستتتتو التيد  إلعار  ال وارع الياتتتتةشو تستتتتااد الب تحفتتتتية  إضتتتتافو إلب اللك فان 

اإلشتابيو في الينظيع بالاتتتتتتكل ال ي شستتتتتتااد الب خلق  أافتتتتتتاء ال نظ و وال اتتتتتتار و

 اتتا ات اشتابيو للع ل.

 

شع ل ال دشةون وإعارات ال وارع الياتتتتتتةشو الب تحايق   أ داف ال وارع الياتتتتتتةشو  -

ف اليي ال تعكع ا ي تتام اإلعار  العليتتا فاط ل ولك  ت يع بيحايق م  األ تتدا مت واتتو

ميلليات  ل م  ال نظ و ووظائق ستتتتياستتتتات ال وارع الياتتتتةشو وال تي    اليوازن بي 

 اآلخةش  الوي اليألية.  و افو األفةاع

 

 -:  وا وماا أن أ ع أ داف إعار  ال وارع الياةشو  ي شلي

  األ داف الينفي شو-

ابيكار اللةق اليي تستااد  ل وارع الياتةشو في تحايق الفعاليو إال تع ل البتست ع إعار  ا

و دت إعار  ال وارع  ال دشةش  وال ستتئولي  ا  أعاء مةؤوستتي ع  ل في تد تت تت  فلاد

ليحايق أ داف ا  الياتتتتتتةشو ليستتتتتتااد ال دشةش  الب تلييق أ داف ال نظ و ف ي لع تو د

ال نظ و ب ا  داف  افو اإلعارات فيب تتتتوره خا تتتتو وإن ا بففتتتتل نتاا ا في تستتتتية أ 

 شسا ع في تحايق األ داف الينظي يو باكل اام.

 

 

 

 



172 
 

  األ داف الوظيفيو

 لكي تي ك  اإلعارات واألقستتام ال ديلفو م  ال حافظو الب مستتيوشات مناستتيو ل يلليات

ع األفةا ال نظ و شتب أن ت د ا إعار  ال وارع الياتتتتتةشو بااييا ات ا الك يو والنوايو م 

لع تاع  وم  ال وارع ال يااو اي  ستتتيفاد قي ي ا وستتتييألة تاتتت يل ا واالستتتيفاع  من ا إالا

إعار  ال وارع الياتتتتتتةشو بوظائف ا ال يعدع  

لياتتتتتتتةشتتتو ل وارع ا تدليط ا م    بتتتدءاا 

واستتتتتتيالتتتاب واخييتتتار األفةاع وتعيين ع 

وتحليل وو تتتتتق مديلق الوظائق أو ايب 

شي ع وال زاشا للعاملي  وراا تادشع الددمات

 م  اني اء ايات ع الوظيفيو.

 

 اال داف اال ي اايو    -

تع ل إعار  ال وارع الياتتتتتتةشو الب تحايق 

متتتتت تتواتتتو متت  األ تتتداف اال تتيتت تتتااتتيتتتو 

واللك استتتتتتيتابو ل يلليات وأولوشات االاييا ات واليحدشات اال ي اايو وم   واألخ قيو

وال عوقات الييئيو اليي  إعار  ال وارع الياتتتتتةشو إلب تحتيع اآللار الستتتتتلييو  نا تستتتتتعب

ال نظ و اي  أن فاتتتتتتل ال نظ و في استتتتتتيددام موارع ا ليحايق ال زاشا والفوائد  توا  

الب ال تي   ل ومةااا  اللةق األخ قيو في اليعاملل ستتتينيج ان  العدشد م   اليي تعوع

وال عوقات لل نظ و ال عااي لو وع ا ول  ا تستتتتتعب إعار  ال وارع الياتتتتتةشو  ال اتتتتتا ل

االليزام باواني  الع ل وتاةشعات  وموا يو ميلليات الناابات ومةااا  قوااد  ا د  نحو 

 والس مو وغية ا م  ال تاالت اليي ش يع ب ا ال تي  . األم 

 

  األ داف الاد يو -

 تع ل إعار  ال وارع الياتتةشو الب تحايق األ داف الاتتد تتيو للعاملي  واللك ب ا شستتااد

 لي ع وتن يو قدرات ع وباائ ع وال حافظو الب ا استتتتت ع للع لالب ا اشي ع والحفاظ ا

 واإلنياج.

ال ستتتتارات  إن إشتتتتياا اا ات العاملي  الاتتتتد تتتتيو وتحايق الةضتتتتا الوظيفي وميابعو

  الياةشو الوظيفيو ل عل ال شك ان  شحياج إلب قدر ال بأس ب  م  ا ي ام ال وارع
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 الاسع الساب 

 االا م االقي اعي

 ااة الساب ل الف 

 عور االا م االقي اعي في الين ي  االقي اعش  واالسيب ار                

 مادم 

 

االا م واالقي تتتتاع في شتتتتةا و ميعدع  الو وه وعائ و الع قو ل و  ا في  ان

التي تتو الات تتا ل وا  تتو اليحتتدشتتات اليي شوا  تتان تتا معتتاال واالا فةضتتتتتتنتتا بتتأن 

نا حاا ف   ال ؤ د أن االا م ش ك  أشفتتاا أن االقي تتاع ش ك  أن ش تتن  اا ماا 

ش تتن  اقي تتاعاا نا حاال و  ا ما شستتفة نتاث ال ؤستتستتو االا ميو االا توافةت 

ل ا قياعات اقي تتتاعشو ميد تتت تتتو وواايو لدور االا م   تتتنااو واستتتيب ار 

منفيح الب النتااات ال ؤ د  في ظل الدراستتتتتتات العل يو واليدليط الستتتتتتليع 

ي يية واليلوشة بنتاثل وم   انب آخة في ا شيعلق بالع قو ليحايق مةاال ال

الولياو بي  االا م واالقي تتتاع مانةاه م  نظةشات اقي تتتاعشو تففتتتي الب أن 

ميزانيات الدااشو واالا ن التعةف الاتتتتح أو اليايية االا ما أرشد لل ؤستتتتستتتتو 

ياس ا االلياالقي تتتتاعشو النتاث ل لك    ه الع قو بي  اللةفي  غالياا ما شعيةش 

في أال ان بعض الاياعات االا ميو واالقي تتتتتتاعشو معاال ف   التانب االا مي 

شندر خا تتتو في ال تتتحافو الية يز الب الكواعر ال يد تتت تتتو في االقي تتتاع ل 

و  ا شتتأن ا في  ل متاالت الناتتة وليع االقي تتاع فاط . وتتةبو العةاق في 

اندما  ان االا م بيد  2113  ا ال تان تعيية ادشبو وبدأت فع ا بعد اام 

الدولو و ان شو   مة زشاا اما اآلن فان االا م شستتتية باتتا ات ميعدع  اتتاه 

اا مي شددم تو  ات الحكومو واتتاه شددم االازاب والكيل الستتتتتتياستتتتتتيو 

واتتاه مسيال شاكل   اا ونوااا ايزاا مؤلةاا في الحيا  السياسيو واالقي اعشو 

 في العةاق . 
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ناقش   ه الورقو عور االا م االقي تتتتتاعي ومستتتتتا  ي  في الين يو ل لك ستتتتتي

االقي تتاعشو واالستتيب ار بستتيب الحا و ال لحو ل نياان م  االقي تتاع ال ة زي 

الب آليات اقي تتتاع الستتتوق واا و العةاق الب الين يو واااع  االا ار ال يني 

ليناء الب استتتتتتع  دشد  تعي د   ب االستتتتتتيب ار ال حلي واال نيي م  ا ل ا

االقي تتاعي الستتليع خ تتو تتاا " وأن ال وارع ال اليو والياتتةشو ميااو باتتكل 

واستت  وقلعاا ان   ا اليناء بحا و الب مستتا  و الة ائز االستتاستتيو ال ستتاند  

وال ستتااد  الب اللك ومن ا ماش ك  ان شستتا ع ب  االا م االقي تتاعي في   ا 

 ال تان .. 

 

 مفهوم االعالم االقتصادي
شفات اليي وضتتتتتتع ا الياابون وال دي تتتتتتون في متان االا م اون تعةشق تعدعت اليعة

االا م االقي تتتتتتتاعي ف ن ع م  شة  بان  ) ال نظومو االا ميو الةئيستتتتتتيو أو الفةايو 

ال يد  و في معالتو قفاشا االقي اع( بين ا شعةف  أخةون باول ع )االا م االقي اعي 

شع ل الب ااداث اليحون اال ي ااي فةا استتتتتاستتتتتي وم ع م  فةوا الناتتتتتاط االا مي 

ب تتدف اليلوشة واليحتتدشتت  ل أو ب عنب آخة  و الع ليتتو اليي ش ك  م  خ ل تتا تو يتت  

أ  ز  االا م ووستتتائل االت تتتان الت ا يةي عاخل ال تي   ب ا شيفق م  أ داف الحة و 

ل ا االقي اعشو وم لحو ال تي   العليا(   ا شعةف بـتتتتتـتتتتتـتتتتت )الت وع االت اليو ال دلط 

وال ا تتتتتتوع  اليي ت تتدف الب خلق مواقق واتتتتا تتات اشتتتابيتتو ل بتت لتتك فتتأن االا م 

االقي اعي ش يئ الظةوف اال ي اايو والباافيو والنفسيو ل فةاع والت ااات م  ا ل ان 

شستتتتتتيتييوا للدلط واليةامج الين وشتتو باتتتتتتكتتل فعتتان( وم  اليعةشفتتات االخة  ل ا م 

و للناتتاط االا مي ال ي ش يع بافتتاشا االقي تتاع ل ف و االقي تتاعي )أاد الفةوا االستتاستتي

اا م  اعف وشامل وشفية  ان شكون اا ماا واقعياا ش دف الب تحايق غاشات ا ي اايو 

تن وشو ل و و مةتيط بالنوااي الستتياستتيو واال ي اايو والباافيو واليةبوشو وشستتيند الب 

ن   ا االا م  و ااد فةوا ال تتدق والوضتتوث وال تتةااو في اليعامل م  الت  ور( اال

االا م ال يد تتتتص وش دف الب االستتتتةاا في تحون متي   ما م  االو الفاة الب االو 

 عشناميكيو م  الن و االقي اعي واال ي ااي والسياسي. 

ان االا م االقي تتتاعي ستتت ث الو ادش  اد شكاتتتق الحاائق ل عالتو ال اتتتك ت الاائ ول 

 ليزشد ال داوف وشؤعي الب الة وع االقي اعي .  واد شع ل الب الي وشل واليفليل

أن االاء الحةشو لل تتتتتتحافو وت كين ا م  الو تتتتتتون الب ال علومات ومنح الح تتتتتتانو 

لل تتحافيي  للايام بدور ع في ناتتة ال علومات وا ل اليحاياات اليي تكاتتق ا  قفتتاشا 
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داع وستتتتتتائل الفستتتتتتاع ومةتكيي ا بااييار ان الاتتتتتتفافيو و  ا آخة للحةشو االا ميو وام

االا م بال علومات والييانات ال تتتتحيحو الكافيو شداع الاتتتتفافيو وش ك  االا م م  أعاء 

الدور ال نوط ب  اليأ يد الب تكامل اليد ص بي  االا م االقي اعي وال سيب ةش ل أي 

تعزشز ال فا يع االقي تتتتتاعشو لد  االا ميي  وتوايو ال ستتتتتيب ةش  بأ  يو االا مل وأن 

ل ستتيب ةش  اية الييانات وال علومات الكاالبو ستتيفاتتل ا ليو   ب االستتيب ار . تفتتليل ا

م  اللك ن اظ ان االا م واالقي تتتتاع     ا شك ل اليعض والغنب ألاد  ا ا  اآلخة... 

نح  في االا م نحياج الب عاع ومستتاند  الالااات االقي تتاعي والالااات االقي تتاعي 

اليةوشج واليحليل واليدليط و ان الي قح بي    ش  نفس ا تحياج الب عاع ومساند  في 

الاليي  في سييل اش ان رسالو اا ميو مي يز  لت  ور ال يلاي  سواء أ ان ا  طةشق 

ال حافو أو اليلفزشون أو االالااو أو وسائل االا م الحدشبو وقنوات اليوا ل اال ي ااي 

 اية توشية والفيسيو  واليوتيوب. 

 اعي ال ي شسيلي  أن شادم رسالو  اعفو وشددم الين يو وال ؤسسات االن االا م االقي

االقي تتتتاعشو  و ال ي شستتتتيالب شتتتتةشحو م  و م  ال تي   ستتتتيياب وشستتتتي ة وشحاق 

اال داف االستتيةاتيتيو في عاع االقي تتاعات الوطنيو وتلوشة ا ل ال ؤستتستتات االنيا يو 

 وال اليو وال  ةفيو ...

 

 عراقفي ال دور االعالم االقتصادي
 واالستثمار االقتصاديه التنميةفي دعم 

 
في العةاق في عاع الين يو سيةاتيتيو االا م االقي اعي  -ال يح  االون :

 واالسيب ار

 

 االا م االقي اعي م در لليعةشق بالنااط االقي اعي -اوال:

تسا ع الي ليو اإلا ميو ال اةوء  وال س واو وال ةئيو واإللكيةونيو للاؤون 

ي اعشو في اليعةشق بالنااط االقي اعي ا  طةشق ناة األخيار واآلراء االق

واليحلي ت وتفسية ال  للحات االقي اعشو ال عاد  وناة ال علومات اليي تا ل 

الب الحاائق واألرقام واإلا ائيات والدراسات واألبحاث. وتنفةع ال حافو في 

لب اسيددام أعوات اليح  ا ليو توليق ال علومات واليحليل واليفسية ال سيند ا

العل ي في الع ل ال حافيل وإ ةاء اسيل اات الةأي ل عةفو اتتا ات الت  ور 

اون قفاشا الين يو واالسيب ارل والاااد  األساسيو لكل وسائل اإلا م  ي أن ا 

بي  وسط األا ان والت  ور األوس ل وباليالي فأن  همتةع قنوات تو يل  فوء



176 
 

االقي اعشو ليست اال مؤشةات وال شتوز اسيددام ا  أساس األخيار واليحلي ت 

 أل ةاء ال فاات االقي اعشو .

 

 ش دف الب ناة لاافو الين يو االا م االقي اعي -لانيا:

اإلا م االقي اعي نااط شامل ومدلط وميعدع األبعاع شداطب الةأي العام ب دف 

 واإل  ث االقي اعي وبةامجإقناا  بفةور  ال اار و االشتابيو في ا ليو الين يو 

إااع  األا ار اال ي ااي اية تادشع  ور  ا  طييعو اليو  ات ال سيايليو 

ل قي اع واليعةشق بالنااطات والفعاليات االقي اعشو والين وشو واللاقات ال يااو 

وتاتي  اة و اليياعن االقي اعي واالسيب اري بايب متاالت  و وره م  خ ن ما 

ال عزز للين يولال ي ش دف إلب ناة لاافو الين يو بعة  وتيسيط  شس ب باالت ان

وشةث وتفسية وتحليل ال فامي  االقي اعشو في قوالب إا ميو م نيو  االبو 

لددمو أ داف اليعليع واليبايق وناة ال علومات وتنائو ال تي   الب مفا يع 

 يات ع اليوميو ومسيايل أ يال ع. تن وشو تددم م الح ع وت ع ا

 في  ن  الاةارات االقي اعش  شسا ع االا م االقي اعي -لالبا:

شةتيط تلور أعاء اإلا م االقي اعي ارتياطاا وليااا بةغيو الدولو في تحسي  ال ناخ 

االقي اعي وتوسي  عائة  ال اار و في ا ليو  ن  الاةار االقي اعيل وتحسي  

 في ناة الين يو البد م  و وع عر و الافافيو وقيون االنيااع.ولف ان نتاث اإلا م

رؤشو واضحو وإسيةاتيتيو لإلا م االقي اعيل ت دف الب إبةاز فلسفو الين يو 

وتو  ات ال واسيددام أعوات اليح  العل ي لزشاع  ال ادرات اإلا ميو الب اليحليل 

واالسياةاءل وال  نيو وال  داقيو واايةام الحةشو ال حافيو واالسيا ليو في 

اك ت وقفاشا وتحدشات الين يولواالسيفاع  م  العلع واليكنولو يا تحدشد م

  ضاإلا ميو والبور  اليانيول ليناء قااد  معلومات وتحلي ت شسيفاع من ا في و

 اسيةاتيتيات وتحليل السياسات.

 نحو ا داف الين يو االقي اعشو االا م االقي اعي شو   سلو  ال واطني  -رابعا:

ا م االقي اعي ال عزز  لدور الين يو في تو ي  سلو  تسا ع وادات لإل

ال واطني ل واف ع الب تح ل مسؤوليات ع في متاالت إااع  األا ار والين يول 

وإبةاز و  و نظة ال تي عات ال حليو وا ل تسوشق ا ي ااي لل اةواات الين يول 
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يو ت العل بيحوشل ال حق ووسائل اإلا م األخة  الب مواق  لعة  نيائج الدراسا

االقي اعشول ومنابة ليياعن األفكار واآلراء االقي اعشو وال عالتات الواقعيو لافاشا 

و  وم الين يول اية افور ا باو  في الفعاليات االقي اعشو وتوا ل ا م  الحة و 

األ اعش يو في   ا ال تانل واخييار ال علومات وال وضواات باكل عقيق و  اب 

م  ا ل   ب  ل شةائح ال تي   لليفاال م  الوسائل  واسيددام أساليب ماوق 

 اإلا ميو في متان اإلا م االقي اعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112 – 2118تح ل مسؤوليو اعرات  اال سياال س ية الن يةي م  
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 ال عوقات ال وا    ل ا م االقي اعي في العةاق -ال يح  الباني :           

تلوشة الديةات والكفاءات االا مي  العةاقي  وال عني  بالاأن  محدوعشو بةامج -اوال:

االقي اعي م ا شيللب ارسال ع الب عورات تدرشيي  وتأ يلي  عاخل العةاق وخار   ل ة  

 اليعةف الب اادث اليلورات العل ي  الحدشب  في االا م االقي اعي.

 

ل واطني  نوايو  اعق  في توايو ا الاائ و ضعق عور ال ؤسسات االا مي  -لانيا:

وسلي     لك اندفا  الداع ال اعي ل  ه ال ؤسسات م  ا ل الايام ب  ام ا ال و ل  

 الي ا في   ا ال تان.

 

اندفا  مسيو  اليعليع والبااف  االقي اعش  للاةائح ال سي دف  م  قيل وسائل  -لالبا:

 االا م ال عني  بالاأن االقي اعي.

 

ي وسائل االا م باليعةشق واالا ن ا  االمكانيات االقي اعش  قلو اال ي ام ف -رابعا:

السيب ار ومواطن ا ومتاالت ا وات  ا والاواني  واليعلي ات اليي وا للين يو ال ياا 

 تحك  ا.

 

الفيابي  او ادم و وع م داقي  في تادشع الييانات وال علومات االقي اعش  الب  -خامسا:

 ال عنيو. وال ؤسسات االقي اعش وسائل االا م م  قيل الت ات 

 

ادم الوضوث لد  وسائل االا م باالاكام واال ةاءات الدا   باليس ي ت  -ساعسا:

ال  ةفي  اليي ش ك  تادش  ا لل سيب ة والب و   الد وج تفا يل النااطات 

 ال  ةفيو االتي  :

 ال نح والاةو  الحكومي  لل سيب ةش  -

 الف انات ال ادم  لل سيب ةش  -

 اسو ت وشل االسيب اراتسي -

 آليات عاع أسعار ال ةف -
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ور ان االا ان ووسائل االا م ومةا ز      الت ات ال عنيو وال  ارفتكيع  -سابعا:

 الييانات الب تةوشج ال علومات ال يعلا  بال  ارسات ال انع  للين ي  و  ب االسيب ار.

 

 لعةاقالدور ال للوب ل ا م االقي اعي في ا -ال يح  البال :

ليفعيل عور اإلا م االقي اعي في العةاق شني ي أن شة ز الدلاب اإلا مي الب 

  -الافاشا اآلتيو :

 

اليعةشق باليحدشات اليي توا   ا ليو الين يو في العةاق وبدا و ماكلو  -اوال:

 الفساع اإلعاري وال الي .

 

و الدور حدشد طييعاليعةشق بعنا ة الاو  والفعق في االقي اع العةاقيلوت -لانيا:

ال ي ش ك  أن تلعي   ل م  أعوات السوق واليدليط االقي اعي في ا ليو الينوش  

والي يةات ال يكليو وتحفيز الالااات اإلنيا يو وبدا و قلاا الزرااو وال نااو 

 واليحوشليول الب أ ةاء ا ليو الي حيح لل يكل اإلنيا ي .

السوق ومزاشا الحةشو االقي اعشو وتعزشز بلور  األفكار ال ي لو باقي اع  -لالبا:

عور الالاا الداج في اإلنياج وخلق الوظائق وبيوسي  نااط ال اةواات 

ال  ية  وال يوسلو.بااييار ا شةطاا الزماا لزشاع  إنيا يو ال تي   وإط ق طاقات  

وتن يو روث الينافع بي  قلااات النااط االقي اعي وخلق الباافو الواي 

ال ي ش ك  أن شسااد الب تفعيل ال اار و االشتابيو م  ال ي يةات االقي اعي 

  .                              و ا  اليحون نحو اقي اع السوقالنا 

ي الناص فالي دي للظوا ة االقي اعشو الات ال لو بحيا  ال واط   أزمات  -رابعا:

ياو يو  معوظا ة  اليفدع وتحسي  األ ور والةواتب للن و  ب س الددمات

          ..                                          الاةائح ال ديلفو

ميابعو اليادم ال حةز في متان الين يو الياةشول وتوسي  خيارات الناسل  -خامسا:

وتن يو ال وارع الياةشول وماكلو اليلالو والافاشا األخة  الات ال لو بالسكان 

 الع ل.والاو  العاملو وميلليات سوق 
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اال ي ام بالافاشا ال يعلاو بع قو االقي اع العةاقي بالعالع الدار ي وفي  -ساعسا:

مادمي ا االنفياث االقي اعي والعول و واالتفاقيات اليتارشو البنائيو وال يعدع  

األطةاف وال ناطق الحة ل وسيل زشاع  اليدفاات ال اليو الوارع  واالسيب ار األ نيي 

  اع  م  مزاشا العول و واالنفياث اليتاري واالقي اعي .ال ياشة واالسيف

 

االبيعاع بادر اإلمكان ا  تو ي  الت  ور نحو متاالت اسيب ارشو  -سابعا:

معينولليتنب ما قد شيةتب الب   ا اليو ي  م  مكاسب أو خسائة ش ك  أن تلاب 

فليل م الب تبييعات ا الب وسيلو اإلا م. فاد شلتأ بعض العاملي  في وسائل إا 

ل ع باةاء أس ع تةا   سعة ا في السوقلم   م ةشاتال سيب ةش  م  خ ن تادشع 

 .عون االرتكاز الب أشو تحاليل أو عراسات م نيو

 

إضفاء طاب  ماوق الب اإلخيار االقي اعشو لليدفيق م  اليعايد وال لل  -:لامنا

ز قي اعشو وادم الية يال ي قد ش يب الاارئ ألناء ملالعو اإلا اءات والحاائق اال

الب النديول في ا ال واط  العاعي م  ل وغية مدرج ض   أ ند  اليوايو واليو   

 اإلا مي

 

اون الافاشا الين وشول  الحوار والنااشفيح باب قيام وسائل االا م ب -:تاسعا

 إلنعاش الواي الين وي لل تي   العةاقي .

 

يليو للن و  بال سيو  الفني وض  اسيةاتيتيات وخلط آنيو ومسيا -:اااة

لل نيج اإلا مي ال حلي ال اةوء وال س وا وال ةئي وااللكيةوني في ظل اليدفق 

 ال لةع لل علومات واليلورات اليانيو العال يو .
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 دراسة حالة عملية لبناء التقارير االقتصادية
 نموذج تقرير اقتصادي مقدم لوسائل االعالم االقتصادي العراقية

 
 مقارنة البيانات المالية لمصرف الخليج التجاري 

 مع المصارف الخاصة في العراق
 3102للنصف االول لعام 

شسةنا ان نلل  افةاتكع الب ن والج تاةشة اقي اعي شيع ا داره عورشا في 

م تتةف الدليج اليتاري شيفتت   تحلي  ماليا للييانات وال ؤشتتةات الدا تتو 

والتتت ي تيولب عائة  اليدليط  31/6/2113بتتتالع تتتل ال  تتتتتتةفي   تتتا في 

والدراستتتتتات ال  تتتتتةفيو في ال  تتتتتةف بت   ال علومات الوارع  في تاارشة 

الاتتفافيو واالف تتاث ال تتاعر  ا  ال  تتارف مدار اليح  ب دف تاييع  فاء  

االعاء ل  ه ال  تتتتارف ومحاولو ناتتتتة   ا الياةشة بواستتتتلو وستتتتائل االا م 

ا شؤشتتة لل يلاي ال ستتي دف م  اة  ال اةوء  وال ةئيو وااللكيةونيو  وب 

 تت ا الياةشة و ع ال ستتتتتتتتا  ي  والزبتتائ  للي ييز بي  ال  تتتتتتتتارف واخييتتار 

ال  تتتتتةف االففتتتتتل في تادشع الددمو ال  تتتتتةفيو اضتتتتتافو الب تحايق  دف 

فاالو في عاع االقي تتتتتتتاع الوطني م  خ ن توظيق االموان  ال ستتتتتتتا  و ال

اضتتتتتافو الب استتتتتيددام نستتتتتب  ))االئي ان النادي+ االستتتتتيب ارات(/ الوعائ (

الستتيولو العاليو في ت وشل ال اتتارش  ال تت ية  وال يوستتلو والكيية  وندرج 

الييانيو اليي تؤشتتتة ماورع  لكع في اعناه  تتتي و الياةشة و التداون واالشتتتكان

 ه.اا 

 

 التقرير االقتصادي
 

 3102الموضوع: مقارنة البيانات المالية للمصارف الخاصة للنصف االول لعام 

ل  2113في ضتتتتوء اليحليل ال الي للييانات ال اليو لل  تتتتارف الدا تتتتو للن تتتتق االون 

ئد الب مت وا  عا يو ال ااا لنستتتتتت فاء  االعاء ال عي د  وف ياس   ناعا الب معاشية ق واستتتتتتي

ال و وعات ونستتتب توظيق االموان و لق الناتتتاط و الةبحيو ومعدن الستتتيولو وتوظيق 

( م ةف 22دراسو واليحليل لنيائج االا ان لـــ )االموان اي  اظ ةت   ه النسب بعد ال

اي  ان  فاء   31/6/2113( م تتتتارف خا تتتتو   ا  و في 5اليةتيب الفعلي الففتتتتل )

االعاء تااس وفااا ل عاشية الناتتاط لكل م تتةف وليع الب ات  ل  ل لك فأن ال ؤشتتةات 

  -والتداون والنسب اليي تو لنا الي ا تاية الب النيائج الياليو :

 نسيو العائد الب ال و وعات )الةبح ال يحاق/ مت وا ال و وعات( – 1
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ت تتتدرت م تتتارف ) الدليج وال و تتتل واالتحاع والوطني االستتت مي واشتتتور( بنستتتيو 

( م تتتتةف بالةغع م  ان 22( م تتتتارف بي  )5(  اففتتتتل )%6 - %3تةاوات بي  ) 

 تتتتتتور والاتتتتتتةق االوستتتتتتط وال ن ال ة ز ال الي ليعض ال  تتتتتتارف اليي  ي ) ال يحد

و ورعسيان والا ان وب داع ( االب بكبية م  ال  ارف الد سو اا ه و  ا شؤشة ان 

   فاء  االعاء ل ا  ان م يازاا.

 (1)  دون

 ال و وعات الب العائد نسيو

 اسع ال  ةف اليةتيب
 االرباث ال يحاا 

 )مليار عشنار( 
 ا  الي ال و وعات

 )مليار عشنار( 

 نسيو 

العائد الب 

 ال و وعات

 %6 523.8 24.1 اليتاري الدليج م ةف 1

 %5 513.7 23.2 ال و ل م ةف 2

 %5 603.7 29.5 االتحاع م ةف 3

 %4 507.7 21.6 االس مي الوطني م ةف 4

 %3 328.4 9.8 الدولي اشور م ةف 5

 %3 861.9 24.6 ال يحد م ةف 6

 %2 316 5.1 اربيل م ةف 7

 %2 301.6 5.4 االس مي اليعاون م ةف 8

 %2 275.9 4.5 االس مي اش ف م ةف 9

 %2 769.5 11.6 الس م عار م ةف 10

 %2 324.3 6.2 والفةات ع ل  م ةف 11

 %2 492.9 10.5 االسيب ار م ةف 12

 %2 821.8 15.8 ال ن ور م ةف 13

 %2 852.2 13 االوسط الاةق م ةف 14

 %1 592.8 5 العةاقي االئي ان م ةف 15

 %1 362.3 3 العةاقي تاريالي م ةف 16

 %1 1837 25.9 الا ان م ةف 17

 %1 374.5 3.8 اميةالد م ةف 18

 %1 299.9 2.1 سومة م ةف 19

 %1 1641 24.5 ب داع م ةف 20

 %1 348 5 بابل م ةف 21

 %1 1047 15.3 الدولي  ورعسيان م ةف 22
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 نسيو  لق النااط  )ال  ةوفات / االشةاعات( – 2

ت م تتارف )ال و تتل وال ن تتورواشتتور والدليج وال يحد ل ستتيب ار ( بنستتيو تدفيض ت تتدر

( وان ال  تتتارف االخة  تةاوات نستتتيو  %32 - %21 لق الناتتتاط وبنستتتب تةاوات بي  )

( و  ا شعيية مؤشة  يد  دا الب ان ال  ارف  %84 - %34ال  ةوفات الب االشةاعات بي ) 

ةوفات والنفاات ب ا شستتا ع في تحايق االب اائد ال ي تتدر  تع ل وفق ستتياستتو تدفيض ال  تت

 م ك  لل سا  ي  . 
 (2)  دون

 

 النااط  لق نسيو

 اسع ال  ةف ةتيبالي
 مت وا ال  ةوفات 

 )مليار عشنار(
 مت وا االشةاعات

 )مليار عشنار( 

  نسيو

 الب ال  ةوفات

 االشةاعات

 %21 29.3 6.1 ال و ل م ةف 1

 %21 20.1 4.2 ال ن ور م ةف 2

 26% 13.2 3.4 الدولي اشور م ةف 3

 %28 40.4 11.3 اليتاري الدليج م ةف 4

 %32 36.3 11.6 ال يحد م ةف 5

 %39 22 8.5 االسيب ار م ةف 6

 %40 25.4 10.1 الدولي  ورعسيان م ةف 7

 %44 64.4 28.3 االس مي الوطني م ةف 8

 %44 43.5 19 ب داع م ةف 4

 %45 5.5 2.5 العةاقي اليتاري م ةف 11

 %46 8.3 3.8 االس مي اش ف م ةف 11

 %46 54 25 االتحاع م ةف 12

 %47 21.7 10.1 الس م عار م ةف 13

 %54 13.5 7.2 والفةات ع ل  م ةف 14

 %56 11.4 6.4 بابل م ةف 15

 %58 61.3 35.4 الا ان م ةف 16

 %69 16.3 11.2 اربيل م ةف 17

 %71 17.1 12.1 العةاقي االئي ان م ةف 18

 %82 20.1 16.6 اميةالد م ةف 14

 %89 19.4 17.3 سومة م ةف 21
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( م ةف 22( م ارف بي  )5ايلت ال  ارف )الدليج واالتحاع والوطني االس مي وب داع والا ان( أففل )ا

يو لل  ارف ( بين ا تةاوات نسيو الةبح %23 - %12وتةاوات نسيو الةبح ال يحاق الب راس ال ان بي  ) 

( و  ا شعني ان بعض ال  ارف  ان نااط ا محدوعاا  داا وتةاوات نسيو ربحيي ا  %11 - %1اآلخة  م  ) 

 (.%23( في ا اايل م ةف الدليج اليتاري ال ةتيو االولب في نسيو الةبحيو اي  بل ت ) %2 - %1بي ) 

 

 (3 دون )

 نسيو الةبحيو

 اسع ال  ةف ةتيبالي
 االرباث ال يحاا  

 )مليار عشنار(
  ال ان راس

 (عشنار مليار)

  نسيو

 ال ان رأس الب االرباث

 %23 125 29 اليتاري الدليج م ةف 1

 %20 150 29.4 االتحاع م ةف 2

 %14 150 21.6 االس مي الوطني م ةف 3

 %14 175 24.5 ب داع م ةف 4

 %12 210 25.9 الا ان م ةف 5

 %12 200 23.2 ال و ل م ةف 6

 %11 105.8 11.5 الس م عار فم ة 7

 %10 250 24.6 ال يحد م ةف 8

 %9 150 13 االوسط الاةق م ةف 9

 %7 150 9.8 الدولي اشور م ةف 10

 %7 150 10.5 االسيب ار م ةف 11

 %7 236 15.8 ال ن ور م ةف 12

 %6 100 6.2 والفةات ع ل  م ةف 13

 %5 100 5 العةاقي االئي ان م ةف 14

 %5 100 5.4 االس مي اليعاون م ةف 15

 %5 100 4.5 االس مي اش ف م ةف 16

 %5 300 15.3 الدولي  ورعسيان م ةف 17

 %3 200 5 اربيل م ةف 18

 %3 150 3.8 اميةالد م ةف 19

 %3 150 5 بابل م ةف 20

 %2 150 3 العةاقي اليتاري م ةف 21

 %1 151 2 سومة م ةف 22

 

 

 

 

 )الناد / الوعائ (نسيو السيولو   – 4

ت تتدرت م تتارف )اربيل واشتتور وستتومة و ورعستتيان واش ف( نستتيو الستتيولو العاليو 

( بين ا بل ت معدن نستتتيو الستتتيولو ل  تتتةف %316 - %136وتةاوات النستتتب بي  )

و ي معدن ميوستتط قياستتي الغلب ال  تتارف و تةاوات النستتيو  %56الدليج اليتاري 

Series1; 23; مصرف الخليج التجاري%

Series1; 20; مصرف االتحاد%

Series1; 14; مصرف الوطني االسالمي%

Series1; 14; مصرف بغداد%

Series1; 12; مصرف الشمال% Series1; 12; مصرف الموصل%

Series1; 11; مصرف دار السالم%

Series1; 10; مصرف المتحد%

Series1; 9; مصرف الشرق االوسط%

Series1; 7; مصرف اشور الدولي%

Series1; 7; مصرف االستثمار%

Series1; 7; مصرف المنصور%

Series1; 6; مصرف دجله والفرات%

Series1; 5; مصرف االئتمان العراقي%

Series1; 5; مصرف التعاون االسالمي%

Series1; 5; مصرف ايالف االسالمي%

Series1; 5; مصرف كوردستان الدولي%

Series1; 3; مصرف اربيل%

Series1; 3; مصرف اميرالد%
Series1; 3; مصرف بابل%

Series1; 2; مصرف التجاري العراقي%

Series1; 1; مصرف سومر%

نسبة االرباح الى رأس المال
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و ي تعيية االيو بالاياس الب النستتتتتتيو  ( %116 - %34الغلب ال  تتتتتتتارف بي  )

( ال حتتدع  م  قيتتل الينتتك ال ة زي العةاقي لتت لتتك شيللتتب م  %31ال عيتتارشتتو اليتتال تتو )

ال  تتتتتارف بفتتتتتةور  الع ل الب تفعيل الاةو  اليت يعيو وال اتتتتتية و لةف  نستتتتتيو 

   االقي اعشو ال يوسلو والكيية .ال سا  و في تن يو ال اارش
 

 (4 دون رقع )

 نسيو السيولو                                                   

 

 اسع ال  ةف ةتيبالي
 الناد

 مليار)

 (عشنار

 الوعائ 

 (عشنار مليار) 

  السيولو نسيو

 الوعائ /  الناد

 %306 69.3 212.3 اربيل م ةف 1

 %180 116.9 210.4 الدولي اشور م ةف 2

 %143 123.8 176.7 سومة م ةف 3

 %142 593.3 841.9 الدولي  ورعسيان م ةف 4

 %136 97.6 133.1 االس مي اش ف م ةف 5

 %106 354.4 373.9 االتحاع م ةف 6

 %97 243.6 236.5 ال و ل م ةف 7

 %94 175.9 165.6 بابل م ةف 8

 %93 121.3 112.6 العةاقي اليتاري م ةف 9

 %92 597.6 546.8 الس م عار م ةف 10

 %85 165.7 141.6 االس مي ناليعاو م ةف 11

 %84 213.8 179 اميةالد م ةف 12

 %81 1,356 1,097 ب داع م ةف 13

 %81 294.4 238.8 االسيب ار م ةف 14

 %75 578 431.4 االوسط الاةق م ةف 15

 %56 309.8 174.6 اليتاري الدليج م ةف 16

 %55 374.9 207.6 العةاقي االئي ان م ةف 17

 %54 437.6 235.8 دال يح م ةف 18

 %50 296.8 149.4 االس مي الوطني م ةف 19

 %34 90.8 31.2 والفةات ع ل  م ةف 20

 %30 505.7 151.7 ال ن ور م ةف 21

 %8 1.446 118 الا ان م ةف 22
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  ارات(/ الوعائ (نسيو توظيق االموان  ))االئي ان النادي + االسيب -5

 

ت درت م ارف )ال ن ور واالئي ان العةاقي و ب داع والوطني االس مي واليتاري العةاقي ( 

( اي  بلغ %585 - %223( م تتتتةف بنستتتتب تةاوات بي  )22نستتتتيو توظيق االموان بي  )

االئي ان النادي واالسيب ارات ال وظفو م  الوعائ  معدالت  يد  الب اكع ال  ارف االخة  

( م ا شيللب قيام ال  تتتتتتارف %214 -%33ليي تةاوات نستتتتتتب توظيق االموان لدش ا بي  )ا

( بزشاع  ار تتتتتد  االئي ان النادي ال  نوث واالستتتتتيب ارات 22 -13اليي تحيل اليستتتتتلستتتتت ت )

 والو ون ب ا الب ال عدالت ال حدع  م  الينك ال ة زي العةاقي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1; مصرف اربيل ;

306% ;15%

Series1;  مصرف اشور
%9; %180; الدولي

Series1; مصرف سومر ;

143% ;7%

Series1;  مصرف
;  %142; كوردستان الدولي

7%
Series1;  مصرف ايالف

%7; %136; االسالمي

Series1; مصرف االتحاد ;

106% ;5%

Series1; مصرف الموصل ;

97% ;5%

Series1; مصرف بابل ;

94% ;5%

Series1;  مصرف التجاري
%4; %93; العراقي

Series1;  مصرف دار
%4; %92; السالم

Series1;  مصرف التعاون
%4; %85; االسالمي

Series1; مصرف اميرالد ;

84% ;4%

Series1; مصرف بغداد ;

81% ;4%

Series1;  مصرف
%4; %81; االستثمار

Series1;  مصرف الشرق
%4; %75; االوسط

Series1;  مصرف الخليج
%3; %56; التجاري

Series1;  مصرف االئتمان
%3; %55; العراقي

Series1; مصرف المتحد ;

54% ;3% Series1;  مصرف الوطني
%2; %50; االسالمي

Series1;  مصرف دجله
%2; %34; والفرات

Series1; مصرف المنصور ;

30% ;1%
Series1; مصرف الشمال ;

8% ;0%

نسبة السيولة
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Series1; مصرف المنصور ;

585%

Series1;  مصرف االئتمان
%371; العراقي

Series1; 254; مصرف بغداد%
Series1;  مصرف الوطني

%228; االسالمي
Series1;  مصرف التجاري

%223; العراقي
Series1; مصرف دجله والفرات ;

209%
Series1; مصرف دار السالم ;

201%

Series1; 146; مصرف اربيل%Series1; 132; مصرف المتحد%
Series1;  مصرف الخليج

%125; التجاري
Series1; 94; مصرف الموصل%

Series1;  مصرف التعاون
%84; االسالمي

Series1; مصرف اشور الدولي ;

80%
Series1; مصرف االستثمار ;

78%
Series1; مصرف الشرق االوسط ;

76%Series1; 73; مصرف سومر%Series1; 71; مصرف اميرالد%Series1; 68; مصرف الشمال%Series1; 56; مصرف االتحاد%
Series1;  مصرف ايالف

%41; مصرف بابل ;Series1%49; االسالمي
Series1;  مصرف كوردستان

%33; الدولي

نسبة توظيف االموال


