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  المقدمة

تعد السياسة النقدية احد األذرع الرئيسة للسياسة االقتصادية الكلية، إذ تقع على عاتقها مهمة 

مهمة  إصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في إطار التعامل مع إشارات

ومن هنا تنال الدراسات النقدية ،  بما يحقق االستقرارسعر الفائدة وسعر الصرف سيما إشارتي تطلقها ال

والمصرفية الجانب المهم في الدراسات االقتصادية كونها تمثل الجانب اآلخر الذي يكتمل معه النشاط 

حقيقي يفترض إن تأخذ اتجاها االقتصادي، فالمسارات التي يسلكها كل من القطاع النقدي والقطاع ال

متسقاً من أجل بلوغ االستقرار االقتصادي واالبتعاد عن توليد االتجاهات التضخمية أو االنكماشية ال 

 . سيما عندما يتخلف احدهما عن اآلخر

تتعدد مهام البنوك المركزية وتختلف بين البلدان إال إن جميعها تندرج في خواص مشتركة 

عن تنفيذ تلك السياسة، فضالً عن مراقبة  سة النقدية  فهو المؤسسة المسؤولةالسياتتجسد في تنظيم عمل 

وتوجيه النظام المصرفي، وهذه المسؤولية تتأتى من هدف الحفاظ على استقرار النظام المالي من حيث 

هي توجيه االئتمان المصرفي وتقوية الوساطة المالية والسعي إلى تحقيق العمق المالي في االقتصاد و

الركيزة المطلوبة لتعبئة االدخارات النقدية وزجها صوب االستثمار الحقيقي المرغوب في إطار بناء 

 . اقتصاد السوق واستقراره

بمهمة إدارة  4002لسنة ( 65)وفي العراق يضطلع البنك المركزي العراقي بموجب قانونه رقم 

الي والمؤتمن على المال العام إلى جانب وتنظيم عمل السياسة النقدية فهو يؤدي وظيفة المستشار الم

كونه بنك البنوك في إدارة احتياطي المصارف الوطنية، فضالً عن تولية إدارة احتياطي البالد من العملة 

 . األجنبية التي تشكل غطاء العملة الوطنية واستقرارها

األخيرة  سيما انه في اآلونةيم ال وبناءاً على ما تقدم فأن السياسة النقدية في العراق ستخضع للتقي

إذ . تزايدت الدراسات التي تحبذ الدور المتنامي للمؤسسات وقدرتها في تطوير األداء االقتصادي للبلدان

أثبتت الكثير منها إن وجود مؤسسات مالية رصينة عالية الجودة تفضي إلى أسواق مالية أكثر تطوراً 

أفضل للموارد االقتصادية يمكن تحقيقه عبر خيار  وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات ومن ثم تخصيص

 .      توافر سياسات اقتصادية عملية فيما إذ كانت تتطلع حقاً إلى تحسين أداء مؤسساتها
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  األول الفصل

   (2013-2017) المدة خالل النقدية لسياسةدوات وأهداف اأ تحليل

 تمهيد

 االئتمانية العمليات لمراقبة التدخل من لتمكنها النقدية األدوات من عدداً  المركزية البنوك تستخدم

 مجموع ان السيماو ، تحقيقها المطلوب لألهداف وفقاً  النقدي المعروض وإلدارة التجارية للمصارف

 كمية أدوات الى النقدية السياسة أدوات تصنيف ان ، إذ تعد محدودة البنوك تلك تستخدمها التي األدوات

 لقوى خاضعة وأخرى النقدية السلطات قبل من إلزامية أدوات الى التقسيم هذا ويتم ، نوعية وأخرى

، الى جانب هذه االدوات هناك اهداف وسيطة توظفها السياسة النقدية والتي تتجسد من خالل السوق

 االستقرار وهو األساسي الهدف الى للوصول السبيل تكون عرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف

 . النقدي

 دوات السياسة النقدية أ: أوالً 

 -:هما  نوعين بوجود النقدية السياسة أدوات تتسم

 -:تشملو المباشرة غير أو الكمية األدوات -1

 : القانوني االحتياطي •

 الواليات في مرة ألول السيولة إلدارة وكأداة رقابية كأداة القانوني النقدي باالحتياطي العمل بدأ

 من بجزء االحتفاظ على التجارية البنوك إجبار إلى السياسة هذه دفهتو ، 1913 سنة األمريكية المتحدة

 . للفوائد منتج غير حساب في المركزي البنك لدى مركزي نقد شكل على هاتميزانيا في للمدونة القيم 

 : الخصم سعر •

 السوق في األجل قصيرة أسعارهما أن   إلى الفائدة وسعر الخصم سعر من كل أهمية ترجع 

 أن القول يمكن لذا األسعار، هذه عن التعبير مظاهر أحد يعتبر منهما كال أن   بل ، مابهتتأثر  التي النقدية

 .األجل قصيرة الفائدة وأسعار الخصم سعر من كل بين تربط طردية عالقة هناك

 المفتوحة السوق عمليات •

 بصورة المالية األوراق شراء أو خالل بيع من المالية السوق في المركزي البنك تدخل تعد بأنها

 االقتصادية حسب الظروف النقود عرض على التأثير خاص بهدف بشكل الحكومية والسندات عامة

 السوق تعد ، اآلجال مختلفة الحكومية المالية األوراق من كبيرة بكمية تحتفظ المركزية البنوك فإن   ولهذا

 المبادرة من بقاء النقدية السلطات تمكنألنها  الرأسمالي االقتصاد في النقدية السياسة أدوات أهم المفتوحة

المناسب  بالقدر النقدية القاعدة من تمتصها أن أو الوطنية العملة تحقن بأن لها تسمح كما دائما يدها في

 .المناسب  الوقت وفي
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 -: وتشمل المباشرة أو النوعية األدوات  -2

 الناميـة لالقتصاديات النقدية السلطات قبل من استعماالً  األكثر هي النوعية األدواتوتعد 

 فضالً عن ،المصرفي الوعي وانخفاض المال أسواق وتخلف المصرفي الجهاز تخلف منها عدة ألسباب

 . السائد االقتصادي النظام فلسفة

 االئتمان تأطير •

 في المدفوعات ميزان ويكون األسعار وارتفاع بالتضخم تتميز التي الفترة في األداة هذه تستخدم

 القروض حجم تحديد دفبه التجارية البنوك على ويطبق يفرض تنظيمي إجراء فهو ، حالة عجز

 واعتماد ، عقوبات إلى البنوك تتعرض اإلجراءات ذهبه اإلخالل حالة وفي طرف الزبائن من المقدمة

 األكثر القطاعات لصالح القروض توزيع على التأثير إلى النقدية سعي السلطات من ينبع األسلوب هذا

 . كبيرة مالية تتطلب موارد التي أو للتنمية بالنسبة حيوية

 للسيولة الدنيا النسب •

 تتراوح سيولة بنسبة االحتفاظ المركزي البنك على النقدية السلطات تشترط الدول من كثير في

 تلجأ و فيها األساسي العنصر هي الطلب تحت الودائع اعتبار مع الودائع من%( 20)و%( 46) بين

 السلطات وتتخوف السيولة مرتفعة أصول التجارية البنوك لدى يكون لما هذه األداة إلى النقدية السلطات

 . القروض في اإلفراط من

 األدبي اإلقناع •

 في معينة سياسة تنفذ   أن رسمية وغير ودية بطرق التجارية البنوك من المركزي البنك يطلب

 البنوك على فيقترح ، االئتمان تقديم بخصوص وتعليمات إرشادات بتوجيه يقوماذ  ، االئتمان مجال

 بين القائمة العالقة طبيعة على األسلوب هذا نجاح دمويعت ، االئتمان خفض حجم أو زيادة التجارية

 . أخرى في وفشله بعض الدول في نجاحه يفسر ما وهذا الطرفين

 -: تشمل النقدية للسياسة أهداف: ثانياً 

 . النقد عرض .1

 . الصرف سعر .2

 . الفائدة سعر .3

 -:وكاالتي (2013-2017) المدة خالل للسياسة النقدية في العراق أعاله األهداف توضيح ويمكن
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   النقد عرض .1

 االقتصادية واألهداف يتوافق بماه إصدار وتنظيـمد النق لعرض كبيرة أهمية النقديةة السلط تولي

 عملية توجيه في دورها خالل من العام التوازن تحقيق عن المسؤولة الجهة النقدية السلطة وتعد ، الكلية

 المهم ودورها االقتصادي النشاط وحاجة يتالءم وبما المعروضة النقود كمية ضبط طريق عن التنمية

عرض  ، السيما انواالئتمان النقدية بالسيولة التحكم خالل من االقتصادي االستقرار تحقيق في والفاعل

  :-النقد يضم انواع عديدة والتي يمكن توضحيها وكاالتي

 (M1) الضيق بالمفهوم النقد عرض .أ 

 خالل (M1) الضيق بالمفهوم النقد عرض سجل، إذ  ويشمل العملة في التداول والودائع الجارية

فبعد ان كان  4052مقارنة بعام  4052في عام %( 5.6)انخفاضاً وبنسبة  (2013-2017) المدة

 ، 2014 مليار دينار وذلك في عام (72692)انخفض ليصل الى  4052مليار دينار عام  (73831)

 السبب ويعود (10-%) بلغت وبنسبة 2015 عام في دينار مليار (65435) ليسجل باالنخفاض ستمروا

 امساهمته نسبة انخفضت التي الجارية الودائع السيما (M1) النقد عرض مكونات انخفاض الى في ذلك

، والناجم عن المخاوف لدى الجمهور بسبب التداعيات  المدةذات  خالل (46.7%) الى (52.6%) من

 ان اال ،األمنية والعسكرية التي مر بها  اقتصاد العراق مما انعكس بسحب اغلب الودائع من قبلهم 

 دينار مليار (71161) و (70733) مسجالً  2017 و 2016 عامي في االرتفاع عاود النقد عرض

 4052في عام الجارية الودائع نمو الىذلك  ويعزى ، التوالي على (0.6%) و (8.1%) بلغ نمو وبمعدل

 (M1) النقد عرض من (43.3%) مساهمة نسبةوب السابق بالعام قياساً  دينار مليار (30818) اذ بلغت

 دينار مليار  (40343) بلغ انخفاضاً  التداول في العملة صافي سجل فيما ، 2016 لعام  (40.5%) مقابل

 والوعي النسبي التحسن على يدل جيد مؤشر وهذا 2016 لعام دينار مليار (42075) مقابل 2017 عام

 العملة على المصارف لدى الجارية الودائع نسبة مساهمة  بزيادة انعكس والذي الجمهور لدى المصرفي

 هذه انوضحي(1)  والشكل (1) والجدول ، 2017 لعام (56.7%) نسبته ما لتشكل التداول في

 .المؤشرات
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 (1)   جدول

 (2013-2017)  خالل المدة نموه ومعدل مساهمتها ونسبة( M1) الضيق بالمفهومومكوناته  النقد عرض

 (دينار مليار)                                                                                                                                  

 السنوات
 العملة صافي

 التداول في

 المساهمة نسبة

% 
 الجارية الودائع

 المساهمة نسبة

% 
 النقد عرض

 النمو معدل

% 

2013 34995 47.4 38836 52.6 73831 - 

2014 36072 49.6 36620 50.4 72692 (1.5) 

2015 34855 53.3 30580 46.7 65435 (10) 

2016 42075 59.5 28658 40.5 70733 8.1 

2017 40343 56.7 30818 43.3 71161 0.6 

   
 . النقدية السياسة تقريرمديرية اإلحصاء واألبحاث ،  ، العراقي المركزي البنك : المصدر

 

 

 (1)   شكل

  (2013-2017) المدة خالل( M1) الضيق بالمفهوم ومكوناته النقد عرض
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 (المحلية السيولة( )M2) الواسع بالمفهوم النقد عرض .ب 

والودائع االدخارية ، فمن خالل بيانات ( M1)يشمل إلى جانب عرض النقد بالمفهوم الضيق 

قد سجل ( السيولة المحلية) (M2) الواسع بمعناه النقد عرض رصيديتضح بان ( 4)والشكل ( 4)الجدول 

 ممليار دينار عا( 87679)مليار دينار بعد ان كان ( 90728)بمقدار  2014زيادة في عام في عام 

 انخفاضاً  سجل حين في ، األخرى والودائع الضيق المفهومب النقد عرض مكونات ارتفاع بسبب 2013

، وهذا ناجم عن   (9-%)بلغ منخفض نمو وبمعدل دينار مليار (82595) ليصل الى 2015 عام في

تظافر عوامل داخلية تمثلت بتزايد العمليات العسكرية ضد التنظيمات اإلرهابية إلى جانب العوامل 

مما دفع الحكومة الى اتباع سياسة تقشفية وضغط النفقات  النفط أسعار انخفاضالخارجية المتمثلة ب

 سجلت االخرى اذ الودائعواقتصارها على تمويل الجهد العسكري ، هذا األمر تسبب في انخفاض 

مليار ( 52221)انخفضت لتصل  2014 عام دينار مليار (18036)فبعد ان كانت  ملحوظاً  انخفاضاً 

 معدل على اثر مما واسعة مناطق على اإلرهابية المجموعات طرةسي عن فضالً  ، 4055دينار عام 

 ليسجل 2017 و 2016 عامي خالل باالرتفاع النقد عرض عاود فيما ، البالد في المحلية السيول

 الى ذلك ويرجع التوالي على (1.5%)و (6.6%) بلغ نمو وبمعدل دينار مليار(89441) و  (88082)

 -:، ويمكن توضيح هذه المؤشرات وكما يلي ومكوناته( M1) النقد عرض في الحاصل االرتفاع

 

 (2)   جدول

 2013-2017) ) لمدةنموه خالل ا معدلو (M2) الواسع بالمفهومومكوناته  النقد عرض

 )دينار مليار)                                                                                                                           

 2017 2016 2015 2014 2013 المكونات

 M1 73831 72692 65435 70733 71161 الضيق بالمفهوم النقد عرض

 0.6 8.1 (10) (1.5) - (%) النمو معدل

 18279 17349 17160 18036 13848 األخرى الودائع

 5.4 1.1 (4.9) 30.2 - (%) النمو معدل

 M2 87679 90728 82595 88082 89441  الواسع بالمفهوم النقد عرض

 1.5 6.6 (9) 3.5 - )%( النمو معدل

 

 . النقدية السياسة تقريرمديرية اإلحصاء واألبحاث ،  ، العراقي المركزي البنك : المصدر
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 (2)   شكل

  (2013-2017) المدة خالل (M2) الواسع بالمفهوم النقد عرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (M3)  األوسع بالمفهوم النقد عرض .ج 

 يبين ان ( 2)والشكل ( 3)الودائع الحكومية ، فمن بيانات الجدول ( M2)ويشمل الى جانب 

 الى ليرتفع دينار مليار( 542562) بلغ  4052في عام (M3)  ع األوس بالمفهوم النقد عرض رصيد

 من مكوناته ارتفاع هو والسبب (3.3%) بلغ نمو معدل محققاً   2014 عام في دينار مليار  (128329)

مليار ( 25223)من  الحكومية الودائع، فضالً عن ارتفاع  (3.5%) بنسبة الواسع بالمفهوم النقد عرض

 عامي خالل باالنخفاض اخذ النقد عرض ان اال،  4052مليار دينا عام  (22505)الى  4052دينار عام 

        %( - (9.35منخفض نمو وبمعدل دينار مليار (115798) و(117184)  بلغلي  2016و 2015

 (27716) لتبلغ 2016 عام في الحكومية الودائع انخفاض الى يعود والسبب التوالي على (1.2-%) و

 بدرجة تتصف مالية أصول يتضمن والذي 2015 عام دينار مليار (34589) كان ما بعد دينار مليار

 لعرض الرسمية الصورة تعد والتي واالدخارية واآلجلة الحكومية الودائع مثل السيولة من نسبياً  عالية

 ردينا مليار  (117989) ليصل  2017 عام طفيفاالرتفاع وبشكل  عاود فيما ، األوسع بالمفهوم النقد

 .  مكوناته ارتفاع نتيجةوذلك  (1.9%) الى وصل ايجابي نمو وبمعدل
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 (3)  جدول

 2013-2017) ) المدة خاللومعدل نموه  (M3) األوسع بالمفهومومكوناته  النقد عرض

 (دينار مليار)                                                                                                                      

 2017 2016 2015 2014 2013 مكونات

 87679 90728 82595 88082 89441 (M2) الواسع النقد عرض

 28548 27716 34589 37601 36478 الحكومية الودائع

 124157 128329 117184 115798 117989 (M3)األوسع النقد عرض

 1.9 (1.2) (9.5) 3.3 - (%) النمو معدل

 

 . النقدية السياسة تقريرمديرية اإلحصاء واألبحاث ،  ، العراقي المركزي البنك : المصدر

 

 (3)  شكل

 2013-2017) ) المدة خالل  (M3)األوسع بالمفهومومكوناته  النقد عرض
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 النقد عرض في المؤثرة العوامل .2

 تحليل يتطلب ذلك فان النقد عرض في الحاصلة للزيادة الرئيسية األسباب على التعرف اجل من

 -:يلي وكما العوامل تلك لتحليل كمدخل أدناه المعادلة عادة وتستخدم النقد عرض في المؤثرة العوامل

 النقدية غير المطلوبات – الموجودات = النقدية المطلوبات

 : من النقدية المطلوبات وتتألف

 بالمفهوم النقد عرض) التجارية البنوك لدى الخاصة الجارية الودائع + التداول في العملة •

 )الضيق

 : من فتتألف الموجودات اما

  .األجنبية والمطلوبات الموجودات مجموع بين الفرق تمثل والتي : األجنبية الموجودات صافي •

 واالئتمان الحكومي للقطاع الممنوح االئتمان هما قسمين الى يقسم والذي المحلي االئتمان •

 الخاص للقطاع الممنوح

 : من تتكون النقدية غير المطلوبات إما

 .  الموازنة وفقرة األجنبية بالعملة الودائع+ التوفير  +الثابتة الودائع) النقد أشباه) •

 ، النقد عرض على توسعي اثر له يكون سوف النقدية الموجودات مجموع في زيادة أي فان لذا

 عامل هي زيادتها فان النقدية غير للمطلوبات بالنسبة اما ، انكماشي عامل هو انخفاض أي بينما

في عرض  ، وللوقوف على دور هذه العوامل ومدى تاثيرها صحيح والعكس النقد عرض في انكماشي

بيانات فمن  ، 2017)-2013)النقد فيمكن استعراض الميزانية العمومية للبنك المركزي خالل المدة 

 نالحظ اذ ، النقد عرض على تؤثر التييتضح بأن هناك مجموعة من العوامل  (4)والشكل  4)) الجدول

 2014 عام في وانخفض 2013 عام في دينار مليار (109108) بلغ األجنبية الموجودات صافي ان

وارتفع  دينار مليار (64203) ليبلغ  2016 عام باالنخفاض ستمريل دينار مليار (101202) الى ليصل

 ذلك في والسبب ، 4055عن عام  %(5.2) بلغ نمو وبمعدل 4052مليار دينار عام ( 53222)الى 

مما تسبب   2014 معا من الثاني النصف من ابتداءً  العالمية األسواق في النفط اسعار انخفاض الى يعود

 ، اإليرادات لهذه األساسي المصدرالتي تعد  ةالنفطي العوائدالسيما  العامة الموازنة إيرادات انخفاضفي 

 في سلباً  اثر مما المركزي البنك الى الدوالر من المالية وزارة مبيعات انخفاض الى ادى الذي األمر

انخفض ليصل الى  4052 عام في دينار مليار (73831) سجل ، فبعد ان النقد عرض انخفاض

مليار ( 25555)و ( 20222)، اال انه عاود االرتفاع ليسجل  4056مليار دينار في عام ( 56226)

 %( .0.5)على التوالي وبمعدل نمو سنوي بلغ  4052و  4055دينار لعامي 

 2013 عام في دينار ليارم (23574) بلغت فقد األخرى والقطاعات الخاص القطاع ديون اما

 على دينار مليار (25873) و (25755) الى لتصل 2015 و 2014 عامي خالل باالرتفاع لتستمر
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في  ثم عاودت االرتفاع دينار، مليار (25564) الى لتصل 2016 عام في انخفضت أنها اال ، التوالي

 . دينار مليار (27810) الى لتصل  2017 عام

 لتصل باالرتفاع واستمرت 2013 عام في دينار مليار (11856) بلغت فقد الحكومية الديون اما

 4052مليار دينار عام ( 522623) الموجودات مجموع ليحقق،  4052عام  دينار مليار (43707) الى

ليصل  4052انه عاود االرتفاع في عام  ، اال 4055مليار دينار عام ( 520665)وانخفض ليصل الى 

 ، (4052-4052) المدة خالل الموجودات مكونات ارتفاع بسبب مليار دينار ، وذلك( 521365)الى 

 طريق عن العامة للموازنة التمويلية االحتياجات لتلبية الداخلي االقتراض الى الحكومة توجه عن فضالً 

  . العامة الموازنة في العجز من جانب لتمويل والسندات الخزينة حواالت إصدار

 عام في وانخفضت 2013 عام في دينار مليار (20534) بلغت فقد الموازنة فقرة يخص وفيما

 لتبلغ  2016 و 2015 عامي في االرتفاع عاودت ثم ومن ، دينار مليار (14686) الى لتصل  2014

 لتحقق دينار مليار 2017 (22008)  عام وسجلت ، التوالي على دينار مليار (14897) و  (14848)

 مع )الحكومية الودائع ، األخرى الودائع ، النقد عرض (بـ المتمثلة النقدية المطلوبات بين ما التوازن

 . المطلوبات مجموع

 (4)  جدول

  2013-2017) ) المدة خالل فيه المؤثرة والعوامل النقد عرض

 (دينار مليار)                                                                                                           

 2017 2016 2015 2014 2013 مكونات
 النمو معدل

(%) 

 الموجودات                      

 6.4 68334 64203 77590 101202 109108 األجنبية الموجودات صافي

 الخاص القطاع ديون

 األخرى والقطاعات
23574 25755 25873 25564 27810 8.8 

 7.2 43707 40788 28413 15896 11856 الحكومية الديون

 7.1 139851 130556 131876 142853 144538 الموجودات مجموع

 المطلوبات                      

 0.6 71161 70733 65435 72692 73831 النقد عرض

 5.4 18133 17209 17004 17874 13695 األخرى الودائع

 3.0 28548 27716 34589 37601 36478 الحكومية الودائع

 47.7 22008 14897 14848 14686 20534 الموازنة فقرة

 1.9 117842 115658 117028 128167 124004 المطلوبات مجموع

 7.1 139850 130556 131876 142853 144538 المجموع

 

 . االقتصادي  تقريرمديرية اإلحصاء واألبحاث ، ال ، العراقي المركزي البنك : المصدر
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 (4)  شكل

 2013-2017) ) المدة خالل إجمالي الموجودات والمطلوبات للعوامل المؤثرة في عرض النقد

 

 

 

 يتضح بان تقدم ومن ثم السيطرة عليها فمن خالل ما النقد وللحد من التغيرات الحاصلة في عرض

 ، لكليهما أو النقدي المضاعف أو األساس النقد في التغيرات بسبب تظهر النقد عرض في التغيرات

 بالتحكم إجراءاته طريق عن ذلك ويكون المركزي البنك هي عناصر ثالث بسلوكية يتأثر األساس فالنقد

 األمثل المستوى تحقيق)ـ ب المتمثلة النهائية األهداف على مباشرة بصورة ينعكس اذ ، األساس النقد في

( التجارية المصارف) الثاني العنصر إما ،(متوازن مدفوعات وميزان ، التضخم تخفيض ، لالستخدام

 يخص وفيما ،  ودائعها من كجزء باالحتياطي باالحتفاظ رغبتها طريق عن النقد عرض في ثرؤفت

 نسبة تغيير عبر المصارف وبين بينه األساس النقد توزيع في فيؤثر ( الجمهور) الثالث العنصر

 الورقية بالعملة باالحتفاظ الجمهور لرغبة مقياس هي والتي النقد عرض مجموع الى العملةباالحتفاظ 

 . المصرفية بالودائع مقارنة

 التي القروض طريق عن النقود خلق على البنوك مقدرة إلى النقدي المضاعف ينصرف فيما

 وكلما النقود خلق في البنوك مقدرة على داللة فهو الواحد عن المضاعف زاد فكلما مدخرات أصلها

 توقعه يمكن أو معلوماً  النقدي المضاعف كان فإذا ، ذلك على مقدرتها عدم على دل الواحد نخفض عنا

 ان اال األساس بالنقد تحكمه عبر النقد عرض وبدقة يحدد ان باستطاعته المركزي البنك فان كامالً  توقعاً 

 محدودة سلطة يمتلك المركزي البنك فان لذلك ، النقدي المضاعف مقدار تحديد صعوبة الى يشير الواقع

 النقد عرض إلى العملة نسبة هما المضاعف تحديد في الحاسمتين النسبتين وان النقد عرض على
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 العامة والمؤسسات الحكومية الودائع) الودائع إلى الفائضة االحتياطيات ونسبة،  الواسع بالمفهوم

  . (الخاص والقطاع

 :-يعود مصدرها الى النقد عرض في تغيراتال جميعان  اعتبار يمكن وبذلك

 . األساس النقد حجم •

 . العملة نسبة •

 . الودائع الى االحتياطي نسبة •

  المدة خالل سجل قد النقد عرض ان فيالحظ األساس النقد بزيادة يزداد النقد عرض ان اذ

 ،  2017 عام في دينار مليار (89441) عند ليستقر وانخفاض ارتفاع بين ما تذبذباً   (2017-2013)

 يوضح وهذا دينار مليار (60506)  4052 عام في ليسجل تذبذباً  واجه األساس النقد فان وبالمقابل

 ونسبتي النقد عرض بين عكسية عالقة كانت بينما ، األساس والنقد النقد عرض بين الطردية العالقة

      المدة خالل انخفاضاً  ي الى الودائعاالحتياط نسبة سجلت اذ ، الودائع الى واالحتياطي العملة

 .(0.41%)  الى (0.73%) من (4052-4052)

 والمضاعف األساس النقد خالل من النقد عرض في تحدث التي التغيرات( 6) الجدول يوضح كما

 األعلى وحدها 2013 عام (1.20%) األدنى حدها بين للمضاعف المحتسبة القيم تراوحت اذ ، النقدي

 العملة نسبتي انخفاض نتيجة جاء المضاعف قيمة ارتفاع سبب وان ، 2017 عام في (%1.48)

 .  المدة هذه خالل له المحددتين واالحتياطي
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 (5)  جدول

 2013-2017) ) المدة خالل له المكونة والعوامل النقد عرض في التغيرات

 (مليار دينار)                                                                                                                                          

 السنة

 في العملة

 التداول

 الودائع

 في الداخلة

 النقد عرض

 الواسع

 النقد عرض

 الواسع

 االحتياطيات

 الفائضة

 العملة نسبة

 عرض إلى

 (%) النقد

 نسبة

 إلى االحتياطي

 (%) الودائع

 األساس

 النقدي

 المضاعف

 النقدي

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5=1/3) (6=4/2) (7=1+4) (8=3/7) 

2013 34995 52684 87679 38264 0.40 0.73 73259 1.20 

2014 36072 54656 90728 30159 0.40 0.55 66231 1.37 

2015 34855 47740 82595 23003 0.42 0.48 57888 1.43 

2016 42075 46007 88082 20516 0.47 0.44 62591 1.41 

2017 40343 49098 89441 20163 0.50 0.41 60506 1.48 

 

 . السنوية النشرة ، واألبحاث إلحصاءا مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر
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  الصرف سعر .3

 الدينار صرف سعر لتحسين جديدة نقدية سياسة 2003 عام بعد العراقي المركزي البنك انتهج

 األجنبية العملة وشراء بيع نافذة تبني طريق عن وذلك ، منها يعاني كان التي التذبذبات من والتخلص

 النقدية السياسة أساليب من واحداً  يعد والذي العراقي الدينار قيمة رفع في كبيرة نجاحات حققت التي

 لألسعار العام المستوى استقرار إلى والمؤديةعلى النقد األجنبي  الكلي الطلب استقرار في المؤثرة

 من تمكن وقد ، السيولة مناسيب وضبط النقدية الكتلة نمو في المباشر التأثير عبر التضخم وخفض

 خالل من الصرف سوق آلية تجانس تحقيق عن فضالً  ، العراقي الدينار إزاء الصرف معدالت توحيد

 ضمن كافة استيراداته لتمويل الخاص القطاع احتياجات وسد األجنبية العملة من السوق سد حاجة

 . توازنية صرف معدالت

  خالل المدة    االمريكي هذا النهج انعكس في استقرار سعر الصرف الدينار ازاء الدوالر

 دينار(1166)   2014و 2013 عامي خالل (الرسمي) األساس سعره معدل بلغ اذ ، (4052-4052)

  أي المحلية السوق فيالصرف  سعر معدل شهد فيما ، يومي بشكل العملة بيع خالل من دوالر لكل

  (1232) كانان  بعد دوالر لكل دينار (1214) ليبلغ 2014 عام في انخفاضاً  (الموازي الصرف سعر)

 قيام الى السبب ويعزى ، (1.5-%)  بلغ منخفض نمو معدل مسجالً  2013 عام في دوالر لكل دينار

 قيود فرض على سياسته في شدد اذ األجنبية العملة وشراء لبيع جديدة تعليمات بإصدار المركزي البنك

 األجنبي للنقد القانونية غير الخارجية والتدفقات األموال ليغس من للمخاوف فعل كرد المصارف على

  . األجنبية العملة على الطلب بزيادة والمرتبطة

 بلغ بمعدل (2015-2017) خالل معدله على محافظاً  (النافذة)الصرف الرسمي  سعر بقي فيما

، ويرجع ذلك الى اجراءات البنك المركزي في السيطرة على مناسيب دوالر لكل دينار  (1190)

 في السليمة مساراته في النقدي الفائض ووضع السيولة المحلية من خالل عمليات السوق المفتوحة

 الراغبة المصارف أرصدة بتعزيز تقتضي جديدة تعليمات المركزي البنك أصدر اذ ، العامة الموازنة

 قانونا بها المسموح المصرفية العملياتو التجارة لتمويل الخارج في الدوالر وتزويد زبائنها بشراء

 السوق في األمريكي الدوالر تجاها الدينار صرف سعر معدل ارتفع في حين السعر، استقرار لضمان

 ، (2.7%) بلغ نمو معدل بذلك مسجال أمريكي دوالر لكل دينار (1247) بلغ ، إذ   2015ملعا المحلية

 الذي األمر المضاربة، توقعات عن الناتج والطلب االعتيادي الطلب عوامل تفاعل إلى ذلك ويعزى

 النخفاض كان كما ،الموازية  السوق في هوسعر الرسمي الصرف سعر بين الفجوة تزايد في انعكس

 ، العملة من العراق واردات انخفاض في كبيراً  دوراً ( الدوالر لتوفير األساس المصدر) النفط أسعار

 السبب ويعود (2.2%) بلغ نمو بمعدل دوالر لكل دينار (1275) ليبلغ 2016 عام في باالرتفاع واستمر

 السفر إلغراض والناجم عن تأمين المتطلبات  األجنبية للعملة المواطنين احتياجات ارتفاع الى في ذلك
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 المصارف تشجيع خالل من العملة بيع إلجراءات المركزي البنك انتهاج عن فضالً  ، الطبية والمعالجة

 الصرف سعر شهد معدل 4052وفي عام  ، الحواالت من بدل مستندية اعتمادات فتح آلية اعتماد على

 ارتفاع هو والسبب %(-5.2) نمو وبمعدل امريكي دوالر لكل دينار (1258) ليسجل انخفاضاً  الموازي

 الذي األمر )الدوالر) األجنبية العملة من العراق واردات ارتفاع في كبير بشكل أسهم مما النفط اسعار

  (5) والشكل (6) والجدول ، المركزي البنك قبل من المالية وزارة من المشتراة الكمية زيادة في انعكس

 . المؤشرات هذه يوضحان

 (6)  جدول

 (4052-4052) المدة خالل والموازي الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر

 (دوالر/ دينار )                                                                                                                               

 % الموازي الصرف سعر النمو معدل الموازي الصرف سعر الرسمي الصرف سعر السنة   

2013 1166 1232  

2014 1166 1214 -1.5 

2015 1190 1247 2.7 

2016 1190 1275 2.2 

2017 1190 1258 -1.3 

 

 . السنوية النشرة ، واألبحاث إلحصاءا مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر

 

 (5)  شكل

 (2013-2017)  المدة خالل الموازيو الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر
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 األجنبية العملة وشراء بيع نافذة في األمريكي الدوالر من المباعة الكميات مجموع في حين سجل

 مليار   (62797.8) 4052في عام  بلغ اذ ،انخفاضاً  (2013-2017) المدة خالل المركزي البنك في

 والسبب،  (4.2-%) بلغ سالب نمو وبمعدل 2013 عام في دينار مليار (65580.6) كان ما بعد دينار

 بالبنك حدا مما( األجنبية للعملة األساس المصدر) النفط مبيعات من المتأتية اإليرادات انخفاض هو

 استمرتو ، النافذة طريق عن األجنبية العمالت بيع ترشيدتمثلت ب تقشفية سياسة باتخاذ المركزي

 دينار مليار (42743.1) و (55247.1) بلغتل 2016 و 2015 عامي خالل باالنخفاض المباعة الكميات

 المركزي البنكاعتماد  الى السبب ويعود التوالي على  (22.6-%)و (12.8-%) بلغ سالب نمو وبمعدل

 القانونية السالمة لضمان (زبونك اعرف) مبدأ بتطبيق الحكومية مصارفال الجراءات بتوجية

 وذلك اإلغراض لمختلف األجنبية العملة من ومشترياته بمبيعاته الخاصة لإلجراءات والمصرفية

 للقيام األموال ليوغس االمتثال ومراقب الداخلية كالرقابة المصارف في الجهات المعنية بين بالتعاون

 . بها يشتبه معاملة أي عن واإلبالغ بدورها

 نمو وبمعدل دينار مليار  (53088.9) بلغت إذشهدت الكميات المباعة تحسناً ،  4052وفي عام 

 من المتأتية األجنبية العملة من زاد مما النفط أسعار تحسن إلى ذلك ويعزى (24.2%) إلى وصل ايجابي

 وشراء بيع في كبيراً  دوراً  الحكومية المصارف بإعطاء المركزي البنك قيام عن فضالً  ، النفط مبيعات

 ألزام مع األجنبية العملة بيع نافذة من شراء إلغراض المستخدمة األموال مصادر وتدقيق ، الدوالر

 ، منه الغرض وتحديد الصرف أوجه يبين تفصيلي كشف بتقديم المالي التحويل وشركات المصارف

 هيئة الى إلرسالها المركزي البنك من الدوالر شراء من المستفيدين بأسماء كشوف إرسالومن ثم 

 . المؤشرات هذه يوضحان (6) والشكل (7) والجدول ، المحدد الوقت في والكمارك الضرائب

 

 (7)  جدول

 2013-2017) ) المدة خاللومعدل نموه  الدوالر من المباعة الكميات مجموع
 (مليار دينار)                                                                                                                                 

                   

 السنة                     

 المؤشر   

2013 2014 2015 2016 2017 

 من المباعة الكميات مجموع

 الدوالر
65580.6 62797.8 55247.1 42743.1 53088.9 

 24.2 (22.6) (12.8) (4.2) ــ % النمو معدل

 

 . النقدية السياسة تقرير ، واألبحاث إلحصاءا مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر         
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 (6)  شكل

 (4052-4052) المدة خالل الدوالر من المباعة الكميات مجموع

 

 

 

 الفائدة سعر .4

تحسين لتنفيذاً للسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي على اإلسهام في تحفيز المصارف 

( 3)إذ يالحظ من الجدول النمو االقتصادي عن طريق توفير االئتمان المناسب ألنشطة القطاع الخاص ، 

سنوياً %( 5) (سعر السياسة)سعر الفائدة إن البنك المركزي استمر باالعتماد على ( 2)والشكل 

مما انعكس ايجابياً على رصيد المصارف التجارية من رؤوس األموال  4050والمعمول به منذ عام 

مستوى حتى عام ومن ثم منحها المرونة الكافية للتوسع في منح االئتمان ، واستمر سعر الفائدة بهذا ال

 .على التوالي %( 2)و %( 2.22)ليبلغ  4052و  4055، إال انه انخفض في عامي  4056

لتنخفض ( 4056-4052)خالل األعوام %( 3) أسعار الفائدة على االئتمان األوليفيما سجلت 

 الفائدة على االئتمان الثانويعلى التوالي ، إما %( 5)و %( 5.22)إلى  4052و  4055في عامي 

لينخفض إلى %( 1)على ( 4056-4052)اتخذ نفس مسار االئتمان األولي إذ استقر خالل األعوام 

 فائدة مقرض الملجأ األخيرعلى التوالي ، كما شهدت  4052و  4055في عامي %( 2)و%( 2.22)

، ثم انخفضت لتصل الى %( 1.60)لتستقر عند نسبة ( 4056-4052)ثباتاً في نسبتها خالل األعوام  

 .على التوالي  4052و  4055في عامي %( 2.60)و%( 2.32)
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 (8)  جدول

 2013-2017) ) المدة خالل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل

   (%)                                                                                                            

 

 السنة                   

 

 المؤشرات      

2013 2014 2015 2016 2017 

 4.00 4.33 6.00 6.00 6.00 السياسة سعر

 6.00 6.33 8.00 8.00 8.00 األولي االئتمان على الفائدة

 7.00 7.33 9.00 9.00 9.00 الثانوي االئتمان على الفائدة

 7.50 7.83 9.50 9.50 9.50 األخير الملجأ مقرض فائدة

      

 . النشرة السنوية ، واألبحاث إلحصاءا مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر
 

 

 (7)  شكل

 (4052-4052) المدة خالل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل

 

 

( 1)على حساب التوفير فمن خالل بيانات الجدول  أسعار الفائدة المدفوعةإما فيما يخص 

 4052فقد شهدت تذبذباً ما بين االرتفاع واالنخفاض فبعد ان بلغت في عام ( 1)و( 3)والشكلين 

مسجلة ما نسبته  4052لتنخفض في عام ( 4052-4052)وهي أعلى نسبة خالل المدة %( 2.33)

(2.05. )% 

ما بين ادنى (  ستة أشهر ، سنة ، سنتين)ثالث مستويات ل معدالت الفائدة الثابتةفيما تراوحت 

 .خالل المدة نفسها%( 2.25)واعلى مستوى %( 2.22)مستوى والبالغ 
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، وبسبب السياسة النقدية االنكماشية التي اتبعها البنك  أسعار الفائدة المتقاضاةاما بخصوص 

ة المتقاضاة من قبل المصارف على والمتمثلة بارتفاع معدل الفائد 4002المركزي العراقي بعد عام 

لإلقراض %( 54.4)لإلقراض القصير األجل و %( 54.2)القروض والذي ال يقل متوسطها عن 

المتوسط والطويل األجل ، إذ ليس هناك أسعار فائدة تشجيعية على القروض الممنوحة للمشروعات 

امكانية حصول اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، االمر الذي جعل سعر الفائدة عائقاً يحد من 

الصغيرة والمتوسطة على التمويل الكافي  ، فضالً عن تحفظ المصارف منح القروض طويلة األجل 

 .بسبب المخاوف من عدم السداد والناجمة عن األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية غير المستقرة 

 

 (9)  جدول

 (4052-4052) المدة خالل المحلية بالعملة العاملة مصارفال لدى والمتقاضاة المدفوعة الفائدة معدل

                                                                                                                       )%(             

 السنة             

 

 المؤشرات  

2013 2014 2015 2016 2017 

 المــــــــــدفوعـــــــــــــــة الفـــــائــــدة أسعار                       

 4.06 4.39 4.46 4.39 4.88 التوفير

 4.47 4.73 4.86 5.16 5.75 أشهر ستة لمدة الثابتة

 5.53 5.65 5.75 6.00 6.61 سنة لمدة الثابتة

 5.86 6.10 6.19 6.59 7.46 سنتين لمدة الثابتة

 المتـــــــقاضـــــاة الفـــــائــــدة أسعار                      

 13.40 13.57 13.32 13.51 14.48 (المكشوف) المدين الجاري الحساب

 13.04 13.52 13.35 13.39 14.44 الكمبياالت خصم

 12.57 12.38 12.29 12.60 13.57 األجل قصير اإلقراض

 12.44 12.30 12.28 12.37 13.13 األجل متوسط اإلقراض

 12.17 11.94 12.51 13.10 13.61 األجل طويل اإلقراض
 

 . النشرة السنوية ، واألبحاث إلحصاءا مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر
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 (8)  شكل

 (4052-4052)لمدة ا خالل المحلية بالعملة المدفوعة الفائدة أسعار معدل

 

 

 

 (9)  شكل

 (4052-4052)ة المد خالل المحلية بالعملة المتقاضاة الفائدة أسعار معدل
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 الثاني الفصل

 (2117-2113) خالل المدةودوره في التنمية االقتصادية  المصرفي الجهاز واقع

 

  المصرفي الجهاز هيكل:  أوال

 القروض منح كان اذ ، قبل الميالد عشر السادس القرن إلى العراق في المصرفي العمل يعود

 القرن نهاية الى العراق في ظهورها تأخر الحديثة الصيرفة إن إال بابل القديمة ، في تتم الودائع وتعاطي

إذ  أخرى جهة من االنكليزي النفوذ وتغلغل جهة من العثمانية الدولة ضعف مع ،بعد الميالد  عشر التاسع

 قام وبعدها ، العثماني للمصرف  فرعاً  وكان 1890 عام بغداد في لهم مصرف فتح على االنكليز شجع

 غير عراقية مدن عدة في أخرى فروع فتح تاله ثم بغداد في له فرعاً   بفتح البريطاني الشرقي المصرف

 تاله ثم ،1941 مارس 51 في الرافدين مصرف بتأسيس بدأت المصرفي للعمل الحقيقية البداية ان

 عام العراقي الوطني المصرف وهي األجنبية الفروع جانب الى العراقية المصارف من عدد تأسيس

وبعدها صدر  ،1964  عام بغداد ومصرف العراقي التجاري والمصرف (حالياً  المركزي البنك) 1947

 وآلت األجنبية المصارف فروع ومنها الحكومية المصارف أممت بموجبة والذي  (100) رقم قانون

 أربع في التجارية المصارف دمج منها عدة إجراءات التأميم عملية على وترتب ، للحكومة ملكيتها

 الرافدين مصرف ظل في واحدة مجموعة في وأخيراً  مجموعتين الى ثم ومن األمر بادي في مجموعات

 مصرف وهو واحد تجاري مصرف من مكون العراقي التجاري المصرف الجهاز جعل مما نفسه

 تم بموجبة والذي 1988 لسنة (52) رقم قانون صدر اذ ، 1988 عام نهاية حتى ذلك واستمر الرافدين

 الثانية الخليج حرب وبعد ، بالكامل دفع دينار مليون (100) قدرة مال برأس الرشيد مصرف تأسيس

 لسنة (64) رقم العراقي المركزي البنك قانون عدل بموجبة الذي 1991 لسنة (12) رقم القانون صدر

 لدعم خاصة مصارف تأسيس الشركات قانون إحكام ظل في المساهمة الشركات سمح وبمقتضاه 1976

 تكون لكي 1990 عام العراق على المفروض الحصار مع ذلك وتزامن العراق في وانتشار المصارف

العمل المصرفي  ظلت هامشية ولم ترتقي الى إعمالها إن إال،  الرسمية للمصارف رديفاً  المصارف هذه

وتحديداً بعد  4002الجاد بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي مر بها اقتصاد العراق، وبعد عام 

كانت التوقعات تشير الى خلق اندماجات اكبر بين  4002لسنة ( 65)صدور قانون البنك المركزي رقم 

 المصرفي االستثمار اقتصر اذ كذل عكس يشير  الواقع اناال  المصارف لزيادة قدرتها على المنافسة،

 مصرفاً  (16) التجارية المصارف عدد بلغ فبعد ان بينها، فيما اندماج يحصل ولم مصارف بعض على

 مصارف (7) منها ،2017 عام مصرفاً  (69) الى العدد وصل حتى الزيادةب واستمرت 2003 عام

 (430) بلغ عدد فروعهاو ،إسالمي ومصرف متخصصة وأخرى تجارية مصارف بين تتوزع حكومية

 خاصاً  تجارياً  مصرفاً   (62)مقابل ،العاملة في العراق الفروع مجموع من (51%) نسبته ما لتشكل فرع

 موزعة الى  إسالمي مصرف  (22)و أجنبيمصرف تجاري ( 55)و محلياً  تجارياً  مصرفاً  (24) منها
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( 50)بيانات الجدول  ومن خاللالمصارف العاملة في العراق ،  أموالوبغية تتبع تطور رؤوس 

      المال للمصارف التجارية العاملة في العراق خالل المدة  رأس إجمالي وإلعطاء صورة عن

مليار دينار عام  (7525.5) يتضح بأن مجموع رؤوس أموال المصارف قد زادت من( 4052-4052)

وهي موزعة مابين المصارف الحكومية  4052مليار دينار في عام  (14474.5)إلى  4052

مليار ( 1353.6)والمصارف الخاصة، إذ سجلت المصارف الحكومية زيادة في رؤوس األموال من 

في حين %( 42.2)وبنسبة إسهام  4052مليار دينار عام ( 3376.6)لتصل الى  4052دينار عام 

لتصل الى  4052مليار دينار عام ( 6241.9)النسبة األكبر، إذ ازدادت من سجلت المصارف الخاصة 

 جابةاست الى الزيادة هذه وتعود، %( 25.2)وبنسبة إسهام  4052عام ر دينار مليا 11097.9))

 الحد ليصل أموالها رؤوس زيادة والمتضمنة المركزي البنك ولوائح لتعليمات التجارية المصارف

 أكثر استجابة اذ ، 20/5/4050 من ابتداء سنوات ثالث غضون في دينار مليار (250) ىال األدنى

 قرار البنك بتحويل عن فضالً  ، المركزي البنك لقرار الخاصة التجارية المصارف من  (60%)من

 في الخاصة التجارية المصارف رغبة السيما ، خاصة سالميةإ مصارف الى المالي التحويل شركات

 انعكست إرباحاً  المصارف تحقيق عن فضالً  ممكن ائتماني تصنيف أعلى على للحصول إعمالها توسيع

 على حالها الحكومية التجارية المصارف أموال رؤوس بقيت حين في ، المساهمين حقوق على ايجابياً 

 مليار (300)و الرافدين لمصرف دينار مليار (400) والبالغة المقررة الزيادة سقوف الى تصل ولم

 .المتخصصة للمصارف دينار مليار (200)و الرشيد لمصرف دينار

  (10) الجدول

 (4052-4052) خالل المدة  العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس تطور

 (مليار دينار)                                                                                                                                 

  النسبية األهمية 2017 2016 2015 2014 2013 التفاصيل

2017 (%) 

 أموال رؤوس مجموع

 المصارف
7525.5 9105.8 10172.4 11826.9 14474.5 100 

 23.3 3376.6 2301.6 2251.6 1501.6 1353.6 حكومية مصارف

 76.7 11097.9 9525.3 7920.8 7604.2 6241.9 خاصة مصارف

 

 . ، النشرة السنوية اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 
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 (10)  شكل

 (4052-4052) خالل المدة والخاص الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس مجموع

 

 

وللوقوف على آلية استثمار هذه االموال من قبل المصارف التجارية العاملة في العراق فمن خالل 

ضمن جانب  تتضح تلك االلية( 4052-4052)تتبع مسار الميزانية العمومية لتلك المصارف خالل المدة 

يتضح بان الموجودات تقسم الى موجودات ( 55)والشكل ( 55)الموجودات والتي يوضحها الجدول 

إذ بلغ اجمالي الموجودات للمصارف ، متداولة استناداً الى استخدامها وطبيعتها( سائلة)ثابتة وموجودات 

 الالحقة ليصل الى ازداد في االعوام  2013 عام دينار مليار (206554.1) العاملة في العراق

 وبنسبة (156691.1) ليصل الى 4052االنه انخفض في عام  2016 ام ع دينار مليار  (221362.7)

وهي موزعة بين موجودات المصارف الحكومية وموجودات المصارف  ، (29.2-%) انخفاض

مليار  (185069)الخاصة ، إذ تبؤت موجودات المصارف الحكومية مركز الصدارة فبعد ان كانت 

لتصل الى  4055اخذت بالتزايد في األعوام الالحقة ، إال أنها انخفضت في عام  4052دينار عام 

مليار دينار وبنسبة ( 131354.9)انخفضت لتصل الى  1740مليار دينار وفي عام ( 197604)

نسبية بلغت  ، ومع هذا االنخفاض اال انها بقيت تحتل مركز الصدارة وباهمية%( 22.6)انخفاض 

 4052، وبالمقابل أخذت موجودات المصارف الخاصة بالتزايد فبعد ان سجلت في عام %( 32.3)

%( 5.5)وبنسبة تغير  4052مليار دينار عام ( 25336.3)مليار دينار ارتفعت لتصل الى ( 21485.1)

 إدارة ضعف على يدل وهذا ،خالل المدة أعاله (16.2%) لتشكل نسبة مساهمة  4055عن عام 

 للمشروعات االئتمان بتقديم والمتمثل الرئيسي عملها عن انحرافها بسبب أموالها استثمار في المصارف

 .العملة مزاد في والمضاربة آمنة ببيئة االستثمار في واالكتفاء واإلفراد
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 (11) جدول

  (4052-4052) خالل المدة العراق في العاملة الحكومية والخاصة المصارف موجودات تطور

 (مليار دينار)                                                                                                                         

 2017 2016 2015 2014 2013 التفاصيل
 النسبية األهمية

2017(%) 

 نسبة

 2017التغير

(%) 

 ((29.20 100 156691.1 221362.7 222998.6 226821.9 206554.1 الموجودات إجمالي

 المصارف موجودات

 الحكومية
185069 204547.3 200537.5 197604 131354.9 83.8 (33.5) 

 المصارف موجودات

 الخاصة
21485.1 22274.5 22461.2 23758.7 25336.3 16.2 6.6 

 

 . النشرة السنوية،  اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 

 

 (11)  شكل

 (4052-4052) خالل المدة العراق في العاملة الخاصةو الحكومية المصارف موجودات
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 (12)  شكل

  4052 عام خالل العراق في العاملة والخاصةالحكومية  المصارف لموجوداتاألهمية النسبية  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاملت اكونه رفاالمص على مطلوباتال من األكبر الجزء الودائع تمثلف  المطلوبات جانب في إما

 الودائع إجمالي في  واضح تذبذب هناكان ( 52)والشكل (12)  الجدول من ويالحظ،  الغير بأموال

 ى ارتفعت لتصل ال 2013 عام في دينار مليار (68855.5) فبعد ان كانت  ،2017) -4052) للمدة

ر دينا مليار  (62398.7)و  (64344.1)لتسجل انخفضت حين في 2014 عام دينار مليار (74073.3)

 المحافظات بعض وخروج األمني الوضع ترديالى  ذلك ويعزى ،على التوالي  4055و  4056لعامي 

 الجمهور، قبل من الودائع سحوبات وزيادة النفط اسعار انخفاض عن فضالً  ، الحكومة سيطرة من

 الندماج وذلك ، فرعاً  (820) الى ليصل المصارف فروع عدد وانخفاض الخارج الى الهجرة وزيادة

 ادى والذي العراق محافظات بعض في المصارف فروع إغالق عن فضالً  ، المصارف فروع بعض

 البالغة النقدية الكتلة بكمية مقارنة 2015 عام دينار مليار (65400) الى النقدية الكتلة انخفاض الى

 ثم ، الدوالر من المركزي البنك مبيعات انخفاض عن فضالً  ، 2014 عام دينار مليار  (72700)

 الى االرتفاع هذا زىويع ،دوالر مليار (67048.6) بلغت اذ 2017 عام وذلك في لالرتفاع تودعا

 عودة ودحرها ، إذ تم اإلرهابية العصابات الواقعة تحت سيطرة المحافظات على الحكومة سيطرة إعادة

 النقدية الكتلة زيادةمما انعكس في  المناطق هذهفي مزاولة نشاطها المصرفي  إلى المصارف فروع

 لدى موظفيها رواتب بتوطين الحكومة قيام عن فضالً  ، 4052عام  دينار مليار (70733.1) لتصل

 واستحوذت ملحوظ بشكل الودائع ارتفاع الى ادى الذي األمر ، والخاصة الحكومية المصارف

  (86.4%) كمتوسط بلغت اذ ، المصرفي الجهاز ودائع من األكبر الحصة على الحكومية المصارف

موجودات المصارف 
 الحكومية

84% 

موجودات المصارف 
 الخاصة

16% 
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 مصارف  (7) يتجاوز لم اذ الحكومية المصارف عدد قلت من الرغم على ذاتها للمدة الودائع إجمالي من

 الحكومية المصارف كون الى يعود وهذا ، المصارف هذه لدى الودائع على الفائدة اسعار وانخفاض

 بإيداع الحكومية المؤسسات قيام عن فضالً  المالية وزارة الى تابعه كونها الحكومة قبل من مضمونه

 لم الودائع إجمالي من الخاصة التجارية المصارف نصيب ان نجد بالمقابل ، المصارف هذه لدى أموالها

 في التجاري المصرفي الجهاز من (89%) من أكثر تشكل السيما انها  (13.6%)كمتوسط يتجاوز

 والمؤسسات الخاصة والشركات اإلفراد ثقة ضعف على يدل أنما على شيء دل ان وهذا ، العراق

 أموال رؤوس من (87%) من أكثر تمتلك كونها من بالرغم ، الخاصة التجارية بالمصارف الحكومية

 .العراق في التجاري المصرفي الجهاز

 (12)  جدول

 (4052-4052) خالل المدة العراق في والخاصة العاملةالحكومية  لمصارفلدى ا الودائع

 (مليار دينار)                                                                                                                             

 2017 2016 2015 2014 2013 التفاصيل
 األهمية متوسط

 (%)   النسبية

 المصارف لدى الودائع

 الحكومية
58891.1 62376.2 55230.9 53806.6 58492.5 86.4 

 المصارف لدى الودائع

 الخاصة
9964.3 9697.1 9113.2 8592.2 8556.2 13.6 

 100 67048.6 62398.7 64344.1 74073.3 68855.5  الودائع إجمالي

 

 . ، النشرة السنوية اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 

 

 (13)  شكل

 (4052-4052) خالل المدة العراق في الحكومية والخاصة العاملة للمصارف الودائع إجمالي
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 االقتصادية التنمية في التجارية المصارف دور:  ثانياً 

 وفعاليات أنشطة في توظيفها من ويتمكن يحتاجها لمن األموال عرض في المصارف تساهم

 عبارة فالمصرف ، مختلفة بوسائل اإلمام الى التنموية الحركة دفع على وتعمل المجتمع تخدم استثمارية

 قروض شكل على األموال هذه ضخب يقوم ثم مدخرات شكل على األموال فيه تتجمع وعاء عن

 عقبات لتذليل أساسي مصدر فهي ثم ومن ، والمشروعات اإلفراد من يرغب من لكل ائتمانية وتسهيالت

 قبل من الممنوح النقدي االئتمان حجمان (13)  الجدول فمن بيانات التمويلية الفجوة وتقليص التمويل

 مصارفلل اإلسهام المتواضع السيما( 4052-4052) للمدة والخاصة الحكومية التجارية المصارف

فيه  تستحوذ  في الوقت الذي الحاالت أحسن في15.9%) ) نسبة يتعدى ال اذ النقدي االئتمان في الخاصة

 نسبة ان حين في ، العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس إجمالي من87%) ) من أكثر على

 إجمالي من (84%) بلغت كمتوسط ذاتها للمدة الحكومية المصارف قبل من الممنوح النقدي االئتمان

 من بالرغم للقروض منحها في المجازفة سياسة تمارس أنها يعني وهذا ، الممنوح النقدي االئتمان

 أكثر على العامة والمؤسسات المركزية الحكومة واستحوذت ، المصارف هذه أموال رؤوس انخفاض

 القطاع حصة إما ، ذاتها المدة خالل الحكومية التجارية المصارف قروض إجمالي من (72%) من

العام  يعكس اثر المزاحمة من قبل القطاع وهو ما القروض إجمالي من (28%) نسبة تتجاوز فلم الخاص

 قروضبين  موزعة ما  تجارية قروض هي القروض هذه اغلب ، فضالً عن ذلك ان  للقطاع الخاص

سواء كانت  قائمة مشروعات توسيع أو إلقامة توجه ال ثم ومن السيارات لشراء وقروض إسكان

 المصارف لتردد السبب ويعود ، مضافة قيمةوالتي من خاللها يمكن ان تولد  زراعية ام صناعية

 -: أهمها أمور عدةالى  المنتجة لمشروعاتل النقدي االئتمان منح في الخاصة

 المعنوية المخاطر طابع عليها يغلب التي الفئة وهم للمقترضين االئتماني التصنيف ضعف . 

 التوقعات تأثير عن ناجم أمر وهو االئتمان منح لقاء والكافية المناسبة الضمانات تقييم صعوبة 

 . السوق خاطربم  يسمى ما أو التضخمية

 االئتماني نشاطها توسع من تمكنها عالية مالية بمالءة تتمتع ال الخاصة والسيما المصارف اغلب ان 

 . الودائع تركيبة ضوء في

 العراق في األمني الوضع ضعف بسبب المصارف غالبية لدى المتعثرة الديون نسبة ارتفاع ، 

 خارج المقترضين من الكثير وهجرة الضمانات قيمة وهبوط ، للمقترضين المالية القدرة وانخفاض

 منحها عن توقف األخر والبعض جداً  قليلة ائتمانات منح إلى المصارف دفع ذلك كل ، العراق

 األجنبية بالعملة التحوط أو وأدواته المركزي البنك نافذة وخاصة اآلمنة االستثمارات نحو والتوجه

 للسياسة الفائدة معدل من اقل فائدة قبول إن بحيث المركزي البنك لدى ن االدوات المتاحةم وغيرها

 وان حتى للجمهور النقدي التمويل وتقديم اإلقراض من أفضل هو مخاطر بدون بقليل أكثر أو النقدية

 نجد لذلك المخاطر، أنواع مختلف إليها مضافاً  النقدية للسياسة الفائدة معدل تساوي عالية بفائدة كانت
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 بيئة من بدالً  (النقدية السياسة أدوات) اقل عائد ذات آمنة بيئة في باالستثمار تقوم الخاصة المصارف

 التعهدي االئتمان من المزيد تقديم عن فضالً  ، (للجمهور النقدي التمويل) أعلى عائد ذات خطرة

 التجارة ودعم لتمويل الضمان خطابات وإصدار المستندية االعتمادات فتح فيها بما (اآلمن االئتمان)

 . (52)والشكل (13)  جدول في موضح كما ، الخارجية
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 (13)  جدول

 2013-2017) ) خالل المدة العراقية  التجارية المصارف من الممنوح النقدي االئتمان حجم

 (مليار دينار)                                                                                                                                                                                                               

                     

 السنة                                

 المؤشرات    

 األهمية  متوسط 2017 2016 2015 2014 2013

      النسبية

(2113-2117)  

 المصارف قبل الممنوح النقدي االئتمان (%)

 العراقية التجارية
 دينار مليار

 النسبية األهمية

(%) 
 دينار مليار

 النسبية األهمية

(%) 
 دينار مليار

 النسبية األهمية

(%) 
 دينار مليار

 النسبية األهمية

(%) 
 دينار مليار

 النسبية األهمية

(%) 

 قبل من الممنوح النقدي االئتمان إجمالي

 الحكومية المصارف
20940.5 87.9 24085.7 85.9 26017.5 85.9 29849.8 80.3 30834 81.2 84.1 

   11279.3  11616.0  10878.3  8366.6  6376.6 المركزية الحكومة

   7221.3  7383.2  7648.4  7888.8  6510.8 العامة المؤسسات

   12333.4  10850.7  7490.8  7830.2  8053.0 صالخا القطاع

 قبل من الممنوح النقدي ماناالئت مجموع

 الخاصة المصارف
3760.1 12.1 4109.9 14.6 4279.7 14.1  19.7 7119 18.8 15.9 

   0  0  0  0  0 المركزية الحكومة

   0  0  0  0  0 عامةال المؤسسات

   7119    4279.7  4109.9  3760.1 الخاص القطاع

 100 100 37952.8 100 29849.8 100 30297.2 100 28195.5 100 24700.6 المجموع

 

 . ، النشرة السنوية اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 
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 (14)  شكل

 2013-2017) ) خالل المدة العراقية التجارية المصارف من الممنوح النقدي االئتمان حجمإجمالي 

 

 

 

والذي  االئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية إجماليولغرض الوقوف على مسار 

يتضح بان االئتمان ( 56)والشكل ( 52)ينقسم الى االئتمان النقدي والتعهدي ، فمن خالل بيانات الجدول 

،  4052مليار دينار في عام ( 22542.5)مليار دينار وارتفع الى ( 41164) 4052النقدي بلغ في عام 

مليار ( 526150.3)بلغ  وبمجموع 4052مليار دينار في عام ( 22164.1)ليستمر باالرتفاع ليسجل 

 ( .4052-4052)دينار خالل المدة 

( 60103.2)مليار دينار وانخفض الى ( 62552.5) 4052ي فقد بلغ في عام لتعهداإما االئتمان 

 4052مليار دينار في عام ( 42565.2)، واستمر باالنخفاض ليصل الى  4052مليار دينار في عام 

 ( . 4052-4052)ر خالل المدة مليار دينا( 405025.2)وبمجموع بلغ 
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 (14) جدول

  (2013-2017) خالل المدة التجارية المصارف قبل من الممنوح والتعهدي النقدي االئتمان إجمالي

 (مليار دينار)                                                                                                                      

   ةالسن                 

  

 التفاصيل

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013

 1759608 37952.9 37180.1 36752.7 34123.1 29952 النقدي االئتمان

 206041.7 27651.4 33281.6 40533.2 50908.4 53667.1 التعهدي االئتمان

 

 . ، النشرة السنوية اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 

 

 (15)  شكل

 2013-2017) ) خالل المدة التجارية المصارف قبل من الممنوح والتعهدي النقدي االئتمان
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فمن بيانات  ،االقتصادية المختلفة لألنشطةولتتبع هيكل االئتمان النقدي الممنوح والموزع وفقا 

 التجارية المصارف قبل من الممنوح النقدي االئتمان إجمالييتضح بأن ( 55)والشكل ( 56)الجدول 

 استحوذتإذ  ، عراقي دينار مليار (190346.8) بلغ (2013-2017) للمدة (والخاصة الحكومية)

 ، والفنادق والمطاعم التجارة والمواصالت، والتخزين النقل والبناء، التشييد ،ت الخدما) األنشطة

 ما بلغ اذ ، النقدي االئتمان على حصولها حيث من األولى الخمسة المراتب على (والصيد الزراعة

 دينار مليار65546.1) ،  40401.6 ، 29494.6، 23775.8 ،9588.2 ) األنشطة هذه عليه حصلت

 االئتمان إجمالي من التوالي على 34.4%) ، 21.2% ،15.5% ، 12.5% ، (5.1% نسبته ما شكلتو

 كونها االنشطة هذه مع المصارف تعامل تفضيل الى ذلك سبب ويعود ، ذاتها للمدة الممنوح النقدي

 التحويلية الصناعة نشاط جاء بالمقابل ، اقل ومخاطر سريع ربح وذات األجل قصير ائتمان الى تحتاج

 نسبته ما لتشكل ، دينار مليار (9093.9) النشاط هذا عليه حصل ما مجموع بلغ ، إذ السادسة بالمرتبة

 هذه على التحويلية الصناعة حصول ويعود ، ذاتها للمدة الممنوح النقدي االئتمان اجمالي من (%4.9)

 عام بعد الخاص للقطاع الداعمة السياسة وضعف الصناعية المشروعات معظم توقف الى النسبة

 لمشروعات النقدي االئتمان بمنح التجارية المصارف قيام دون تحول التي المعوقات جانب الى ،2003

 التحويل) أنشطة إما النشاط هذا في الثقة وضعف المقدمة الضمانات نقص نتيجة التحويلية الصناعة

 و (0.012%) بين النسبة ما تراوحت فقد( التعدين ، الخارجي والغاز،العالم والكهرباء الماء ، والتامين

  . أعاله إليها المشار للمدة النقدي االئتمان إجمالي من األنشطة هذه عليه حصلتوهو ما   (%3.5)

 (15) جدول

 (2013-2017)  خالل المدة األنشطة حسب التجارية المصارف قبل من الممنوح النقدي االئتمان

 (دينار مليار)                                                                                                                                  

 السنة          

 التفاصيل 
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013

 األهمية

 )%( ةالنسبي

 5.1 9588.2 1744.2 2128.6 2038.2 1936.8 1740.4 والصيد الزراعة

 0.012 23.4 0.006 0.77 0.37 22.2 0.001 التعدين

 4.8 9093.9 1734.3 1854.5 2396.7 1995.4 1113 التحويلية الصناعة

 2.9 5604.7 2295.4 1461.7 817.7 950.4 79.5 والغاز الكهرباء الماء

 12.5 23775.8 6099.3 5656 5246.4 4871.1 1903 والفنادق والمطاعم التجارة

 15.5 29494.6 2642.2 2775.6 21819 2154.4 103.4 والمواصالت والتخزين النقل

 3.5 6613.5 1049.7 842.1 1328 1065.6 2328.1 والتامين التحويل

 34.4 65546.1 14496 14508.7 14303 12222.5 10015.9 المجتمع خدمات

 0.1 205 1.9 31.9 39.2 27.0 105 الخارجي العالم

 21.2 40401.6 7889.9 7920.3 8401.3 8877.7 7312.4 والبناء التشييد

 100 190346.8 37952.9 37180.1 36752.7 34123.1 24700.6 الكلي المجموع
 

 . ، النشرة السنوية اإلحصاء واألبحاث مديريةالبنك المركزي العراقي ، : المصدر 
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 (55)شكل 

 2013-2017) ) للمدة األنشطة حسب التجارية المصارف قبل مناألهمية النسبية لالئتمان النقدي الممنوح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

0% 

5% 

3% 

13% 

15% 

4% 

34% 

0% 

21% 

 الزراعة والصيد

 التعدين

 الصناعة التحويلية

 الماء الكهرباء والغاز

 التجارة والمطاعم والفنادق

 النقل والتخزين والمواصالت

 التحويل والتامين

 خدمات المجتمع

 العالم الخارجي

 التشييد والبناء



 

 

 

35 

 الثالث الفصل

 (2117-2113)خالل المدة  المصرفي الجهازو اسة النقديةيتقييم الس

 

 (2117-2113)خالل المدة  تقييم السياسة النقدية: أوالً 

 التي اإلجراءات السيما المعاصر، االقتصادي الفكر في بأهمية بالغة النقدية السياسةظى تح

 األهداف تحقيق أجل من لالقتصاد العامة السيولة وتنظيم واالئتمان النقد إدارة في الحكومة تتخذها

وذلك   التضخم من الحد أو االقتصادي النمو عجلة دفع في مقدمتهايأتي  والتي الكلية االقتصادية

 إلى الوصول النقدية السياسة تستهدف إذ ، ذلكتحقيق   أجل من المركزي البنك وظفهاي أدوات باستعمال

الى جانب ، بلوغهالالتي تسعى  األهداف بين من ديع فاالستقرار ، االقتصادي واالستقرار التنمية تحقيق

 العام المستوى في االستقرار من مناسب قدر على الحفاظ مع التشغيل مرغوب من مستوى تحقيق

 الذي لكالدور السحري المربع يكتمل األبعاد هذهوب المدفوعات ميزان في التوازن فضالً عنلألسعار،

 ،التي تسعى السياسات االقتصادية الكلية لبلوغها وتأتي في مقدمتها السياسة النقدية صورةال وضحي

 الكلي واستقرار االقتصاد التنمية تحقيق في بمسؤوليتها تام وعي على الحكومات أصبحت لذلك ونتيجة

االختالالت التي تنتاب النشاط لكبح  اإلقتصادية السياسة أدوات أنواع بشتى اإلقتصادي للتدخل ومستعدة

  .  االقتصادي

 بناء النقدية السلطات على يستوجب النهائية أهدافها وتحقيق بنجاح النقدية السياسة تؤثر ولكي

 ال حتى محكمةال معاييرالو للضوابط إخضاعهاو ةالسياس هذه توجيه على تعتمد ومتينة سليمة استراتيجة

 دورها أداء من تمكنها التيو السياسة هذهل االجراءات الساندة جانب إلى األهداف، هذه تحقيق عن تحيد

 .االقتصادياالستقرار  تحقيق في بنجاح

 -:ويمكن تمثيل أهداف المربع باالتي 

 االقتصادي النمو .1

 النمو معدل فإن كالدور حسب و ، النمو لقياس كأداة المحلي االجمالي الناتج زيادة اعتماداذ يتم 

 األكثر الهدف يعد االقتصادي النمو عن البحث إذ ان ،%( 5) نسبة ينبغي ان يصل الى االقتصادي

 نمو معدل تحقيق من الهدف ، وبما يسمح الزمن عبر الوطني الدخل حجم زيادة في المتمثلو عمومية

جانب الحفاظ على الموارد االقتصادية وعدم استنزافها بغية  الى ، السكان نمو يفوق الزيادة في معدالت 

 . الحد من التلوث البيئي
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  الكامل التشغيل .2

 حجم زيادة الى التشغيليشير  اذ ،الى معدالتها الطبيعية  البطالة ينبغي ان تصل كالدور حسب

 مفهوم أن كما ، البطالة من حجم أدنى تحقيق على والعمل التوظيف من مستوى أقصى تحقيق و العمالة

 .المجتمع في اإلنتاجية الطاقات من كاملاالنتفاع ال إلى يشير الكامل التشغيل

  التضخم في التحكم .3

 يتم أن األفضل من كالدور يرى األسعار، في المتواصل و المستمر االرتفاع عنه يعبر الذي 

 المؤشرات تشويه إلى يؤدي فيه التحكم عدم أن إذ ،%( 0) أي التضخم من معدومة نسبة على الحصول

 . االقتصادية القرارات التخاذ المعتمدة االقتصادية

  الخارجي التوازن عن البحث .4

 ميزان فاختالل ،المحلي اإلجمالي  الناتج من كنسبة والتصدير باالستيراد كالدور يعبر عنه 

 سلباً  ينعكس مما االقتصاد مديونية زيادة إلى يؤدي ـالعجز حالة عن الغالب في يعبر الذيـ  المدفوعات

 .االقتصادية  المبادالت وعلى الداخلية التوازنات على

 اعاله والتي يمكن أهداف األربعة تحقيق استطاعت إذا كلية اقتصادية سياسة أي وتقاس فاعلية

 االقتصادية للسياسة األساسية األربعة األهداف ويضم  الرؤوس رباعي تخطيطيال رسمتوضيحها بال

 ( .52)وكما موضح بالشكل 

 (52)شكل 

 كالدور السحري المربع
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 المربع قمم امتداد خالل من ، مختلفة سنوات امتداد على للبلد االقتصادية الوضعية يمثلإذ 

 المحاور أصبح طول على السحري المربع داخل إلى القمم هذه اتجهت كلما بحيث ،مساحته واتساع

 .صعوبة أكثر االقتصادي الوضع

 ويسمى التوسعي االتجاه وهما ترتبط بأهداف مربع كالدور النقدية للسياسة انهإتجا كناهو

تظهر بوادر بانكماش النشاط االقتصادي ، ومن ثم  عندما االتجاه هذا ويظهر ، التوسعية النقدية بالسياسة

، ويتم ذلك البطالة ومكافحة اإلجمالي المحلي الناتج في النمو زيادة البد من اجراءات نقدية تعمل على

 سعر تخفيض أو المفتوحة السوق في الشراء عملية خالل من ، النقدي المعروض زيادة طريق عن

 وكذا التضخمية، الضغوط في زيادة ينتج إن ذلك إال القانوني، االحتياطي نسبة تخفيض أو الخصم

 هالكإلست منها جزء يخصص التي المداخيل زيادة نتيجة وذلك الخارجي الحساب في تدهور

 يكون عندما االتجاه هذا ويظهر ، االنكماشية النقدية بالسياسة يسمى االنكماشي االتجاهإما  ،المستوردات

 تخفيض طريق عن ذلكو الخارجي، التوازن في العجز تخفيض أو التضخم من الحد امنه الهدف

 نسبة رفع أو الخصم سعر رفع أو المفتوحة السوق في البيع عملية خالل من النقدي، المعروض

 .البطالة وزيادة االقتصادي النمو في انخفاض ينتج ذلك أن إال القانوني، االحتياطي

النمو  معدل وعند تطبيق مربع كالدور على المؤشرات االقتصادية القتصاد العراق يتضح بأن

و      %( -4.5) الى 4056و  4052لينخفض في عامي %( 2.5) 4052بلغ في عام  االقتصادي

على التوالي ، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ، فضالً عن توجه الحكومة نحو %( -4.6)

اإلنفاق العسكري بسبب العمليات على التنظيمات اإلرهابية وعاود معدل النمو باالرتفاع ليصل الى 

سن النسبي وانتهاء على التوالي وذلك بسبب التح 4052و 4055خالل عامي %( 50.1)و %( 4)

 . العمليات العسكرية ، فضالً عن عودة النازحين الى مدنهم 

 4052إما فيما يخص نسبة الناتج الى الميزان التجاري فقد حافظت على معدلها خالل عامي 

وعاودت الى %( 5.2)لتسجل ما نسبته  4056إال أنها انخفضت في عام %( 52.2)مسجلة  4052و

، والمالحظ إن نسبة  4052عام %( 52.2)الى  4055في عام %( 2.2)من  التحسن الملحوظ لتسجل

، على ( 4052-4052)خالل المدة ( فائض)الناتج الى الميزان التجاري حافظت على معدالت موجبة 

الرغم من انخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية وهذا ناجم عن ضغط النفقات بسبب السياسة المالية 

انتهجتها الحكومة كنتيجة لالنخفاض الحاصل في اإليرادات وليس ناتج عن تنوع في  التقشفية التي

 .الصادرات األخرى

معدالت تضخم طبيعية إذ تراوحت ( 4052-4052)إما معدالت التضخم فقد سجلت خالل المدة 

محلية من ، وهذا يؤكد استمرار السلطة النقدية بالمحافظة على قيمة العملة ال%( 0.5)و %( 4.4)مابين 

 .خالل نافذة بيع العملة األجنبية ، إذ يعد السيطرة على التضخم من أولويات البنك المركزي
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و %( 54.5)ما نسبته  4052و 4052إما بالنسبة لمعدالت البطالة فقد بلغت خالل عامي 

إذ تراوحت مابين  4052و  4055و  4056على التوالي لتشهد انخفاض نسبياً خالل األعوام %( 54.2)

على التوالي وعلى الرغم من هذا االنخفاض، إال أنها ال تزال %( 50)و %( 50.3)و %( 55.3)

ما يكون على حساب البطالة كون إن المناخ  عادةً سبب استهداف السلطة النقدية للتضخم والذي مرتفعة ب

االستثماري ال يشجع المستثمرين للدخول الى سوق االستثمار واإلنتاج ، فضالً عن توقف اغلب مشاريع 

لمحلي الخطة االستثمارية بسبب حالة التقشف ناهيك عن ضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج ا

 .االجمالي 

إن السلطة النقدية نجحت خالل المدة         ( 53)نستنتج مما تقدم وباالعتماد على الشكل 

في بلوغ هدفها النهائي والمتمثل في الحفاظ على مستويات مقبولة لألسعار وتحقيق ( 4052-4052)

، ( عمليات السوق المفتوحة)فائض في الميزان التجاري وذلك عن طريق األداة المباشرة للسلطة النقدية 

 . إال أنها ال تزال غير قادرة على خفض معدالت البطالة وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام 

 

 

 (55)جدول 

 )%( (4052-4052)خالل المدة  المؤشرات االقتصادية لمربع كالدور
 

 المؤشرات         
 

 السنة 
 معدل النمو االقتصادي

نسبة الناتج إلى 

 التجاريالميزان 
 معدل البطالة معدل التضخم

2113 2.5 7171 5.1 54.5 

2114 4.5- 7171 4.4 54.2 

2115 46- 476 5.2 55.3 

2116 4 177 0.5 50.3 

2117 50.1 7771 0.4 50 

 

 .ة السنوية النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك:  المصدر

 . 4054مسح البطالة والتشغيل ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء التنمية البشرية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39 

 (53)شكل 

  (4052-4052)خالل المدة لالقتصاد العراقي  مربع كالدور

 

 (55)تم عمل الشكل باالعتماد على الجدول  

  4052سنة                   

  4052سنة                   

  4056سنة                   

  4055سنة                   

 4052سنة                   

 

 

 

 

 

 

21       11         1       -11     -21   
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 (2117-2113)خالل المدة  المصرفي الجهاز تقييم: ثانياً 

 -: التالية يتم االستعانة بالمعايير تقييم الجهاز المصرفيمن اجل 

 المالي العمق معيار .1

 المؤسسات تطور مدى على التعرف خالل من المصرفي النظام تطور مدى المعيار هذا يمثل

 لصالح لإلقراض تطرحها ان يمكن التي األموال رؤوس ومقدار خدماتها تنوع ومدى والمصرفية المالية

 أخرى بعبارة واالئتمانية المالية الخدمات على حصولال من القطاع هذا فرص يزيد مما الخاص القطاع

 ، التنافسية قدرته زيادة ومدى بلد إي في والمصرفي المالي الجهاز تطور مدى يعكس المالي العمق إن

 العمق مؤشر ارتفاع إن ، اإلجمالي المحلي الناتج إلى المحلية السيولة نسبة عن عبارة بأنه ويعرف

 يعزز وبما جميعها االقتصادية األنشطة إلى المركزي البنك توجيهات لتحويل أفضل إمكانية تيحي المالي

 هو كما متواضعة النسبة هذه كانت إذا إما ، المالي العمق بدرجة المرتبطة النقدية السياسة فاعلية من

 النقدية السياسة فان (المتطورة المصرفي االئتمان أجهزة توفر لعدم) النامية البلدان معظم في الحال

 .االقتصادية األنشطة على تأثيرها انخفاض يعني مما أهدافها تحقيق في فاعلة وغير التأثير ةقليل ستكون

 تعني المؤشر نسبة انخفاض إن إذ واالستهالك المدخرات بين العالقة المؤشر هذا يوضح كما

 العملة ان طالما الودائع حساب على التداول في العملة زيادة إي ، االدخار على االستهالك نسبة زيادة

 فهي ثم ومن السوق في التداول لغرض العملة لهذه والجمهور الحكومة من كل طلب تمثل التداول في

 إلى الودائع نسبة كانت كلماوبالعكس  االكتناز، نحو سيتوجه منها جزء إن كما،  استهالكها عن تعبر

 المركزي البنك وقدرة جهة من االستهالك على االدخار نسبة زيادة على ذلك دل كلما اكبر النقد عرض

 أهم ومن ،من جهة أخرى  النقدية السياسة خالل من وتوجيهها االقتصادية األنشطةمتابعة حركة  على

 -:يلي  ما المالي العمق مؤشرات

  النقدية المجمالت مؤشر .أ 

    عرض النقد    ويعد ، االقتصاد في النقد عرض نسبة أو درجة لقياس المؤشر هذا يستخدم

(M1  ،M2 ،M3 )كالناتج األخرى االقتصادية المتغيرات في تؤثر التي النقدية المتغيرات أهم من 

 الحقيقي الحجم لبيان المقاييس هذه استخدام عن فضالً  والفائدة، الصرف وأسعار واألسعار المحلي

 -: مؤشرات ثالث إلى وينقسم المصرفي للقطاع

 مدى على المؤشر هذا ويعبر اإلجمالي المحلي الناتجالى  الضيق بالمفهوم النقد عرض مؤشر .1

، فارتفاع النسبة يشير الى عدم وجود مرونة وعمق مالي ويعني نسبة  المصرفية العادات تطور

 .  اكبر من نسبة  الودائع في عرض النقد ، ومن ثم هناك ضغوط تضخمية لاوالعملة في التد

 GDP /M1 = النقد عرض نسبة
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 بنسبة شرؤالم هذا ويسمى اإلجمالي المحلي الناتج إلى الواسع بالمفهوم النقد عرض مؤشر .2

 يدل النسبة هذه فانخفاض المالي القطاع في والعمق المرونة مدى عن يعبرو  النقدي اإلجمالي

 المالي القطاع في وعمق مرونة وجود على

 M2/ GDP= النقد عرض نسبة

 إلى  (M1) الضيق بالمعنى النقد عرض نسبة إنيتضح ( 19)والشكل  (17) الجدول فمن بيانات

 ليصل الى 4052عام %( 42)من  (2013-2017) المدة خالل ارتفع (GDP) اإلجمالي المحلي الناتج

 ثم ومن الودائع، حساب على المصارف خارج العملة ارتفاع إلى ذلك ويعود ، 4052عام %( 25)

، المصرفية العادات تخلف على يدل إنما على شيء دل إن وهذا االدخار على االستهالك نسبة زيادة

 .الخاصة المصارف لدى أموالها إيداعمن  الحكومية المؤسسات عزوف فضالً عن

 من فيتضح (GDP) اإلجمالي المحلي الناتج إلى (M2) الواسع بالمعنى النقد عرض مؤشر إما

من ( 4052-4052)ازدادت خالل المدة   إذ المؤشر هذا نسبة في ارتفاع هناكان   (17)الجدول

 انخفاض على يدل مما ذاتها للمدة التوالي على %(20)و %( 22)و %( 25)و %( 22)و %( 24)

 قدرة عدم خالل من االقتصادية األوضاع على سلباً  يؤثر مما العراق في المالي القطاع وعمق مرونة

 .األنشطة االقتصادية على توظيف السياسة النقدية ونقل توجهاته الى المركزي البنك

 

 (17)  جدول

 (4052-4052) خالل المدة (اإلجمالي المحلي الناتج /والواسع الضيق النقد عرض) النقدية المجمالت

 (مليار دينار)                                                                                                                             

 المؤشرات     

 

 السنة

  النقد عرض

 الضيق بالمعنى

M1 

  النقد عرض

  الواسع بالمعنى

M2 

 المحلي الناتج

 باألسعار اإلجمالي

 الجارية

M1/GDP   

(%) 

M2/GDP 

(%) 

2013 73831 87679 273587.5 42 24 

2014 72692 90728 266420.4 42 22 

2015 65435 82595 199715.7 22 25 

2016 70733 88082 402351.3 26 22 

2017 71161 89441 446116.4 25 20 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 
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 (51)شكل 

 (4052-4052)خالل المدة  اإلجماليالناتج المحلي  إلىوالواسع  الضيقنسبة عرض النقد بالمفهوم 

 

 

 الودائع تطور مؤشر .ب 

 مقياس يعد كما المصرفي التعامل حجم عن تعبر التي المهمة المؤشرات من المؤشر هذا يعد

 وسيطة مالية مؤسسات وجود يفترض المصرفي التعامل حجم في توسع إي وان المالي للعمق نوعي

 الناتج على مقسوماً  الودائع إجمالي) عن عبارة هو الودائع تطور ومؤشر ، معقول نحو على ومتطورة

 المصرفي التعاملفي   زيادةال يعكس المؤشر هذا نسبة في ارتفاع إي وان،  (100 × اإلجمالي المحلي

 هناك نجد، إذ (18) التي يوضحها الجدول  (2013-2017)  للمدة المؤشر هذا نسبة تتبع خالل ومن

 عام (27.8%) إلى لتصل ارتفعتو 3013 عام (25.2%) بلغت إذ المؤشر، هذا نسبة في واضح تذبذب

 كل انخفاض من الرغم على (32.2%) إلى  2015 عام لتصل باالرتفاع النسبة هذه واستمرت 2014

 انخفاض نسبة من اكبر المحلي الناتج انخفاض نسبة إن إال اإلجمالي المحلي والناتج الودائع إجمالي من

 .النسبة هذه ارتفاع إلى أفضى مما الودائع إجمالي

  2017 عام طفيف بشكل ارتفعت ثم  27.0%)) بلغت إذ النسبة انخفضت فقد 2016 عام إما

 ثقة عدم على يؤشر وهذا،  المطلوب المستوى دون النسبة هذه ظلت المجمل وفي (29.7%) لتصل

 الطلب ارتفاعأخرى ، فضالً عن  جهة من األمني الوضع وتأثير جهة من المصرفي بالجهاز الجمهور

 إذ منخفضة النسب هذه تعد ثم ومن ، (2013-2017) المدة خالل االقتصادي الركود بسبب النقود على

 المؤسسات قدرة وعدم جهة من المجتمع إفراد لدى المصرفي الوعي يدل على ضعف على انخفاضها إن
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 ، من جهة اخرى األصول تراكم في استخدامها أو الودائع باتجاه أموالهم وتوجيه تعبئة من المصرفية

 .ياالقتصاد النمو زيادةب ينعكس ايجابي دور إي تسهم فيال فإنها ثم ومن

 (18)  جدول

 (4052-4052) خالل المدة  التجارية المصارف لدى الودائع تطور مؤشر

 (مليار دينار)                                                                                                

 التفاصيل                  

 السنة

 لدى الودائع إجمالي

 التجارية المصارف

 اإلجمالي المحلي الناتج

 الجارية باألسعار

 الناتج/ الودائع إجمالي

 (%)  اإلجمالي المحلي

2013 68855.5 273587.5 46.4 

2014 74073.3 266420.4 42.3 

2015 64344.1 199715.7 24.4 

2016 54974.6 402351.3 42.0 

2017 67048.6 446116.4 41.2 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 

 (40)شكل 

 (4052-4052)نسبة إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, %25.2 

2014, %27.8 

2015, %32.2 

2016, %27 

2017, %29.7 
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 االئتمان تطور مؤشر .ج 

 ارتفعت فكلما بالوساطة المتعلقة وظائفها أداء على االئتمانية المؤسسات قدرة المؤشر هذا يوضح

 مشاركة وأهمية حجم زاد كلما المؤشر هذا نسبة وتزداد المالي النظام تطور على دل المؤشر هذا نسبة

 المصرفي القطاع قبل من المقدم التمويل حجم وزيادة جهة من المصرفي بالنشاط الخاص القطاع

 .اخرى جهة من الحقيقي والسيما الخاص القطاع الستثمارات الخاص

، الخاص االقتصادي النشاط تحفيز عن المسؤول الخاص القطاع إلى المقدم االئتمان ارتفاع ويعد

 السيما ان االقتصادي النمو معدالت وتأئر رفع خالل ومن ، االقتصادية التنمية عملية في ومن ثم دوره

فزيادة فرص التوظيف االستثمار، حجم زيادة إلى ستفضي الخاص القطاع إلى المقدمة القروض ارتفاع

 خالل من االئتمان تطور مؤشر احتساب ويتم ثم الدخول وهكذا يفعل المضاعف والمعجل ، ثم االنتاج

 . ( 100× اإلجمالي المحلي الناتجمقسوماً على  الخاص للقطاع الممنوح االئتمان) -:األتي 

 االرتفاعمابين   النسبة في تذبذب هناكيتضح ان ( 20)والشكل  (19) الجدول بيانات ومن

  ارتفعت ثمعلى التوالي ،    (2014)و( 4052)عامي  خالل %(4.2)و%( 4.2) بلغت إذ واالنخفاض

 ال يعود االرتفاع هذاعلى التوالي ، و%( 2.5)و%( 2.3)لتصل الى  (2016)و(2015)  عاميخالل 

 االنخفاض إلى وإنما التجارية المصارف قبل من الخاص للقطاع الممنوح النقدي االئتمان في الزيادة إلى

م استمر ث ، العالمية األسواق في النفط أسعار انخفاض بسبب اإلجمالي المحلي الناتج في الكبير

 للقطاع الممنوح النقدي االئتمان انخفاض بسبب  (3.2%) 2017 باالنخفاض الى ان وصل في عام

 المؤشر لهذا أعاله النسب فان ملجالم وفي كبير بشكل اإلجمالي المحلي الناتج وارتفاع الخاص

 عن فضالً  لالستثمار، الالزم التمويل توفير في المصرفي القطاع كفاءة تدني يعكس مما جداً  منخفضة

 لزيادة وليس للمضاربة استخدمت القروض هذه معظم فان ذلك الى جانب  االستثمارية الفرص ضعف

 .السلعية القطاعات في اإلنتاجية

 

 (19)  جدول

 (2013-2017)  المدة خالل االئتمان تطور مؤشر

 (مليار دينار)                                                                                                      

 التفاصيل              

 السنة  

 للقطاع الممنوح االئتمان

 الخاص

 اإلجمالي المحلي الناتج

 الجارية باألسعار

 الناتج/ االئتمان الممنوح

 (%)اإلجمالي المحلي

2013 6565.2 273587.5 4.2 

2014 7245.2 266420.4 4.2 

2015 7675.1 511256.2 2.3 

2016 7330.3 402351.3 2.5 

2017 7119 446116.4 2.4 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 
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 (45)شكل 

 (4052-4052)الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة نسبة االئتمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالي العمق درجة مؤشر .د 

 طريق عن (M2) الواسع النقد عرض إلى األمد طويلة الودائع أهمية مدى المؤشر يقيس هذا

 اهمية ذو المؤشر هذا ويعد ،(M2)  الواسع النقد عرض الى الودائع من النوع هذا نسبة على التعرف

 النسبية االهمية زادت كلما اذ االجل طويلة القروض منح على المصارف قدرة مدى يعكس النه خاصة

 االستثمار وزيادة تنسجم التي القروض بمنح المصارف توسع امكانية الى افضى كلما المؤشر لهذا

 للمدة المؤشر هذا قيمة استخراج وعند ، االقتصادية التنمية عملية تطوير ثم ومن االنتاجية بالقطاعات

 وهي ، (19%)  كمتوسط بلغت النسبة ان نجد( 22)والشكل  (20) الجدول خالل من  (2017-2013)

 يؤكد وهذا الطلب تحت الودائع الى قياسا االجل طويلة الودائع نسبة انخفاض تعكس والتي ضعيفة نسبة

 المصدر هي الودائع كون طبيعي امر وهو ، االجل قصير االئتمان تقديم سياسة على المصارف اعتماد

 هيالتي بحوزتها  الودائع اغلب فان ثم ومن ، االقراض  السيما المصرف عمليات لتمويل االساسي

 .االجل قصيرة  جارية ودائع
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 (20) جدول

 (2013-2017)  خالل المدة الواسع النقد عرض إلى األجل طويلة الودائع تطور

 (مليار دينار)                                                                                                            

 التفاصيل             

 السنة

 بالمعنى  النقد عرض

 M1  الضيق

 بالمعنى  النقد عرض

  M2 الواسع
M2-M1 M2 /M2-M1 

2013 73831 87679 13848 15.8 

2014 72692 90728 18036 19.9 

2015 56435 82595 26160 19.7 

2016 70733 88082 17349 19.7 

2017 71162 89098 17936 20.1 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 

 (44)شكل 

 (2013-2017)  لمدةخالل ا الواسع النقد عرض إلى األجل طويلةال الودائع نسبة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013, 15.8 

2014, 19.9 

2015, 19.7 
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2017, 20.1 
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 مؤشر هامش الفائدة .ه 

درجة االنتشار والتي تم تحديدها ويعبر عن التفاوت ما بين أسعار الفائدة المدفوعة والمتقاضاة ب

إي ارتفاع في درجة االنتشار سوف يمثل خلالً عالمياً كنسبة معيارية بأربعة نقاط كحد أعلى وان 

 ويعبر عن خشية المصارف من ، إذالنشاط المصرفي المتمثل باإليداع واإلقراض  عمل  واضحاً في

من  يشجع المودعين على تحويل مدخراتهم إلى ودائع لدى المصارف وال من جهة، قراضاال التوسع في

لفائدة المدينة والفائدة الدائنة من الوسائل المهمة في زيادة تقليص الفجوة بين ا ومن ثم فأن،  جهة اخرى

القطاع المصرفي في تمويل عملية التنمية االقتصادية عن طريق زيادة المقترضين وتطوير  دور

 -:، إذ تحسب معدالت من خالل اآلتي االستثمار ومن ثم رفع معدالت النمو االقتصادي

 (الفائدة على الودائع -الفائدة على اإلقراض )فائدة المدينة ال -الفائدة الدائنة = درجة االنتشار 

        ارتفاع مؤشر درجة االنتشار للمدة  يتضح( 42)والشكل  (45)الجدول  فمن بيانات

كمتوسط وهذا يمثل خلالً واضحاً في عملية اإلقراض ويعبر %( 1)اذ لم ينخفض عن ( 4052-4052)

جمع المدخرات  منيشجع على زيادة إمكانية الجهاز المصرفي  عن تخوف المصارف من اإلقراض وال

سعر الفائدة  فضالً عن ذلك فأن،  توجيهها صوب االستثمارات المنتجة في االقتصاد الوطني الوطنية

يشجع  ينسجم مع اإلرباح المتوقعة من االستثمار في السوق العراقية وال المرتفع على اإلقراض ال

ية والمضاربة والتي تصل شماالستثمار في القطاعات الها توجيهلسلعية وإنما االستثمار في القطاعات ا

 . فيها اإلرباح مستويات مرتفعة

 (45)جدول 

 (4052-4052) خالل المدة( هامش الفائدة)تطور درجة االنتشار 

                                                                                                                         )%( 

 التفاصيل           
 

 السنة        
 سعر السياسة

الفائدة الدائنة 

 (اإلقراض)

الفائدة المدينة 

 (الودائع)

درجة )الفجوة 

 ( )%(االنتشار

2113 5 52.23 2.33 1.5 

2114 5 52.65 2.21 1.54 

2115 5 52.24 2.25 3.35 

2116 2.22 52.62 2.21 1.53 

2117 2 52.20 2.05 1.22 
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 (42)شكل 

 (4052-4052)ئنة والمدينة خالل المدة ادرجة االنتشار ما بين الفائدة الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمصرفي المالي االستقرار والتحرير معيار .2

 -: يتم من خالل المؤشرات اآلتية

 السيولة مؤشر .أ 

 اذ  (2013-2017) المدة خاللارتفاع نسبة مؤشر السيولة  (42)والشكل ( 22)يوضح الجدول 

 نمو النظرية الناحية من تشير والنسب االرقام هذه ان%( 35،  87%، 85%،75% ،66%) بلغت

 عكس شيري الواقع ان اال الخاص القطاع الستثمارات الالزم التمويل توفير في المصرفي القطاع كفاءة

 لزيادة وليس للعملة المركزي البنك مزاد في للمضاربة استخدمت القروض هذه معظم ان اذ ، ذلك

، وهو ما يعكس حقيقة هذه القروض من كونها تتسم  االقتصاد في اإلنتاجية القطاعات في االستثمارات

تفضيل المصارف باالحتفاظ بحجم مرتفع من السيولة الى جانب  بانخفاض نسبتها ويعزى ذلك الى

تخوفها من منح القروض الى القطاع الخاص والسيما المتوسطة والطويلة االجل والناجمة عن ارتفاع 

 .درجة المخاطرة ، ومن ثم تفضيل االستثمار اآلمن والتي منها االستثمار لدى البنك المركزي 
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 (22)  جدول

 2013-2017) ) المدة خالل السيولة نسبة تطور مؤشر

 (مليار دينار)                                                                                                              

 التفاصيل        

 السنة

 القروض إجمالي

 الخاص للقطاع

 للقطاع الودائع إجمالي

 الخاص

 إجمالي / القروض إجمالي

 الودائع

 السيولة نسبة

(%) 

2013 6565.2 9831.5 0.66 66 

2014 7245.2 9564.5 0.75 75 

2015 7675.1 8991.3 0.85 85 

2016 7330.3 8411.1 0.87 87 

2017 7119 8250.2 0.86 86 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 

 (42)شكل 

 2013-2017) ) المدة خالل السيولة نسبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المال رأس كفاية مؤشر .ب 

 االئتمان عمليات عن الناجمة المخاطر مواجهة على المصارف قدرة عن  المؤشر هذا يعبر

 األدنى الحد (2) بازل لجنة لمقررات وفقاً  المركزي البنك حدد وقد السوق ومخاطر السيولة ومخاطر

 كفاية نسبة وارتفاع،   (12%-18%) ما بين الى إجمالي الودائع والتي تتراوح المال رأس كفاية لنسبة

 هذه ارتفاع ان ، ذاتها دةللم (166.02%) كمتوسط بلغ اذ  (2013-2017) للمدة العراق في المال راس

 وتفضيل ، االجل والطويل المتوسط السيماو االئتمان منح في المصارف تحفظ الى سببه يعود النسبة

 رؤوس برفع المصارف قيام عن فضالً  ، قلاأل ةوالمخاطر السريع المردود ذا قصيراالجل االئتمان

 اكثر استجابة تم اذ ،  2012 عام الصادر في المركزي البنك لقرار تلبيةمليار دينار ( 460)الى  أموالها

 المصارف اموال رؤوس مازالت حين في،  لهذا القرار الخاصة التجارية المصارف من (60%) من

 لمصرف دينار مليار (400) والبالغة المقررة الزيادة سقوف الى تصل ولم مستوياتها في الحكومية

 كفاية نسبة على ايجابياً  انعكس مما ، المتخصصة للمصارف دينار مليار( 400)و (300)و الرافدين

 فرص لها تتوفر ال معطلة مالية موارد وجود على يدل وهذا عالية سيولة عن نتجو أموالها رؤوس

2013, 66 

2014, 75 

2015, 85 

2016, 87 

2017, 86 
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 متذبذبةالو األجل قصيرةال تمويلال فرص على االعتماد عن فضالً  ، السليم واالئتمان اآلمن االستثمار

 التجارية للمصارف الضعيف الدور، وكذلك  األجل طويلة االستثمارات تمويل إمكانية عدم جعل مما

 ( .25)والشكل ( 23)، وكما موضح في الجدول  الوطني االقتصاد تنشيط في العراقية

 (23)  جدول

 2013-2017) ) خالل المدة المال رأس كفاية مؤشر تطور

 (مليار دينار)                                                                                                             

  التفاصيل             

 السنة  
 المال رأس إجمالي

 للقطاع الودائع إجمالي

 الخاص

 الودائع إجمالي/ المال رأس إجمالي

(%) 

2013 14034.6 9831.5 142.7 

2014 16452.2 9564.5 172.1 

2015 17916.7 8991.3 199.3 

2016 11826.9 8411.1 140.6 

2017 14474.5 8250.2 175.4 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 

 (46)الشكل 

 2013-2017) ) خالل المدة المال رأس كفاية نسبة مؤشر
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 الخاص للقطاع التجارية المصارف قبل من الممنوحة القروض إجمالي .ج 

 األساسية بوظيفته للقيام المصرفي الجهاز دور يعكس كونه المؤشرات أهم من المؤشر هذا يعد 

 الجهاز كون ، الخاص القطاع استثمارات تمويل وتوجيهها صوب المدخرات بتجميع والمتمثلة

وقد حددها البنك المركزي كنسبة  ، الخاص القطاع لدعم ومؤازرة األساسية النواةيمثل  المصرفي

 للمدة في العراق المصرفي الجهاز بيانات على المؤشر هذا تطبيقوعند %( 20)تتجاوز معيارية ال

 مساهمة انخفاض على يدل مما باالنخفاض تتصف المؤشر هذا نسبة إن يتضح  (2017-2013)

 للجهاز دودحالم الدور وهذا ، ذاتها للمدة  (11.02%) كمتوسط بلغت اذ ، التمويل في المصارف

 اقتصاد نحو التوجه مع ينسجم وال االقتصادي والتطور التنمية عملية تعجيل في يصب ال المصرفي

للمضاربة عن طريق شراء  وجهتت المصرفي الجهاز موارد معظم إن إذ ، الخاص القطاع وبناء السوق

 انيوضح( 26)و الشكل  (24) والجدول ، الحكومية الخزينة سندات شراء أو (الدوالر)العملة األجنبية 

 . ذلك

 (24)  جدول

 (4052-4052) خالل المدة الودائع إجمالي إلى الخاص للقطاع الممنوحة القروض إجمالي

 (مليار دينار)                                                                                                                        

     التفاصيل       

 السنة     

 للقطاع القروض إجمالي

 الخاص

 لدى الودائع إجمالي

 التجارية المصارف

 الودائع إجمالي / القروض إجمالي

(%) 

2013 6565.2 68855.5 9.5 

2014 7245.2 74073.3 9.8 

2015 7675.1 64344.1 11.9 

2016 7330.3 54974.6 13.3 

2017 7119 67048.6 10.6 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 (45)شكل 

 (4052-4052)خالل المدة  نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي الودائع
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  المصرفية الكثافة .د 

 ويشكل للبلد الجغرافية الرقعة امتداد على المصرفية الفروع انتشار تركز درجة عن عبارة وهي

 تعامل زيادة امكانية خالل من االئتمان وتقديم الودائع حجم زيادة في فرصة المصرفية الفروع انتشار

 الكثافة مؤشر ان ، المودعين من قربها نتيجة المصرفي الوعي وارتفاع المصارف مع االفراد

 ازدياد يعني الكثافة زادت فكلما التجارية المصارف اداء كفاءة مدى تقييم في كبيرة اهمية له المصرفية

 الكثافة والسيما ان للجمهور المصارف تقدمها التي الخدمات زيادة ثم ومن البلد في المصارف عدد

 الكثافة حساب ويتم نسمة الف عشرة لكل واحداً  مصرفاً  تتجسد من خالل تغطية  المعيارية المصرفية

 :األتي  خالل من المصرفية

 ×10000) البلد سكان عددمقسوم على  للمصارف الفروع عدد)

 تراوحت اذا اما (50%) من اكبر المؤشر انك اذا المصرفية الكثافة ارتفاع المؤشر هذا ويبين

 ، الكثافة منخفضة فتعد دون فما (30%) بلغت اذا اما ، الكثافة متوسطة فتعد (50-30%) بين نسبته

فبعد ان كانت  العراق في المصرفية الكثافة نسبة انخفاض( 42)والشكل   (25)الجدول من ويتضح

ووفقاً للمؤشر  ، 2017 عام في (22.78%) لتبلغ انخفضت 2013 عام في (28.97%) تشكل نسبة

خالل المدة %( 20)يستدل ان نسبة الكثافة المصرفية في العراق وفي احسن االحوال لم تصل الى نسبة 

 مما العراق ومحافظات مناطق بعض شهدتها الذي المستقر غير االمني الوضع الى ذلك زىويع ،اعاله 

 الرئيسي عملها عن المصارف وانحراف جهة من ظاتالمحاف تلك في المصارف فروع اغالق الى ادى

 العملة مزاد في المضاربة في عملها وانحصار والمقترضين المقرضين بين المالية بالوساطة والمتمثل

 العاصمة في الخاصة المصارف اصحاب تركز عن فضالً  ثانية جهة من خطورة واقل مربحة طالما

 .عائلية هي المصارف هذه اغلب ان علماً  بغداد

 (25)  جدول

 2013-2017) ) خالل المدة العراق في المصرفية الكثافة مؤشر

 

 التفاصيل             

 السنة 
 (%)  المصرفية الكثافة (نسمة مليون) السكان عدد المصارف فروع عدد

2013 1014 35 28.97 

2014 1034 36 28.72 

2015 854 36 23.72 

2016 866 36 23.94 

2017 843 37 22.78 
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 (42)شكل 

 (4052-4052)الكثافة المصرفية خالل المدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارية للمصارف المالي المركز تطور معيار .3

، اذ مواردها استثمار طريق عن إرباحها تعظيم إلى نشاطها خالل منو التجارية المصارفتهدف 

 -:كما يلي  وهي المالي المركز مؤشرات في  تحقيقها في المصرف يرغب التي األهداف تركز وتتجمعت

 المصرفية المالءة مؤشر .أ 

 التجارية كالمصارف المختلفة المالية المؤسسات مع واضح بشكل المالية المالءة فكرة ارتبطت

 رأس على االعتماد أصبحذا ل المالي االستثمار على يعتمد عملها طبيعة السيما ان التامين وشركات

 الى استنادا المالية المالءة العراقية المالية األوراق هيئة عرفت ولقد المالية، المؤسسات لقوة معيار المال

 المالية الموارد كفاية مدى انها على أوالً  فقرة عشر الثاني القسم (74) رقم المالية األوراق قانون

 التي المخاطر مواجهة على وقدرتها استحقاقها مواعيد في المالية بالتزاماتها للوفاءوقدرتها  للمؤسسات

 .بها تتعامل التي المالية واألوراق وعمالئها بأنشطتها ترتبط

 والدائنين للمودعين الحماية لتوفير المهمة الوسائل إحدى هي للمصرف المالية والمالءة

 ، بالمصرف المودعين ثقة تعززت المتداولة المطلوبات على الموجودات نسبة تزاد كلماف المقترضينو

 قدرته مدى عن يعبر الذي المصرف لدى السيولة نسبةتوضح  والتي عدة مقاييس المصرفية وللمالءة

 هو كما الموجودات إجمالي على االستثمارات إجمالي بقسمة السيولة نسبة وتقاس بالتزاماته الوفاء في

        للمدة المركزي البنك قبل من المتاحة للبيانات تبعاً ( 28)والشكل  (26) الجدول في موضح

 بلغ اذ ، كبير وبشكل العراقية للمصارف المصرفية المالءة ارتفاع الجدول من يتضح( 4052-4052)
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 عن وعزوفها التجارية المصارف لدى السيولة ارتفاع يعكس وهو ما ذاتها للمدة (7%) كمتوسط

 .العملة مزاد في والمضاربة النقدية السياسة أدوات في االستثمار على واعتمادها اإلقراض

 

 (26) جدول

 (4052-4052) خالل المدة العراق فيالعاملة  المصارف مال رأس مالءة

 (مليار دينار)                                                                                             

 التفاصيل                   

 السنة

  االستثمارات إجمالي

(1) 

  الموجودات إجمالي

(2) 

 المال رأس مالءة

(%)  

2013 1738.3 21485.1 8.1 

2014 1600 22274.6 7.17 

2015 1700 22461.2 7.5 

2016 1406 23759 5 

2017 1960.7 25336.3 7 
 

 .السنوية ة النشر ، واألبحاث اإلحصاء مديرية ، العراقي المركزي البنك : المصدر 

 

 (43)شكل 

 (4052-4052)خالل المدة  العراق فيالعاملة  المصارف مال رأس مالءة
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  السيولة مؤشر .ب 

 المصارف سيولة اما،  خسارة وبدون بسرعة نقود الى األصول تحويل عام بشكل بالسيولة يقصد

 ان اذ ، اخرى طلبات واي االئتمان وطلبات المودعين سحب طلبات مواجهة على المصرف قدرة فهي

 العمالء او للمودعين اليومية النقدية السحوبات مواجهة على بقدرته يكمن عملها في المصارف نجاح

 االرباح تحقيق مع يتعارض ال بشكل واالقراض الودائع بين التوافق على المصرف قدرة اخرى وبعبارة

 امام بالتزاماتها االيفاء على المصارف قدرة على للتعرف المهمة المؤشرات احد السيولة معامل ويعد

 العوامل اهم ومن الموجودات على مقسومة السائلة والشبة السائلة الموجودات عن عبارة وهو المودعين

 هذا في وعيهم ومدى المصرفية الجمهور وعادات الودائع طبيعة هي المصرفية السيولة حجم تحدد التي

 من ويتضح القانوني االحتياطي نسبة تحديد طريق عن المركزي البنك تعليماتالى جانب  المجال

 اذ ، مرتفعة نسب الى وصلت قد (2013-2017) للمدة المصارف لدى السيولة نسبة ان (27) الجدول

 المصرفية الودائع في الحاصلة الزيادة عن ناتج وهذا اعاله ذاتها للمدة (67.2%) عن كمتوسط تقل لم

 في مساهمتها قلة ، فضالً عن اإلفراد دخول وزيادة المصارف عدد زيادة عن والناجمة الخاصة

 المطلوب المستوى دون المقدم االئتمان جعل وهذا العراق في االقتصادية والمشروعات االستثمارات

 .العراقي المصرفي الجهاز لدى كبيرة سيولة عنه نتج مما التنمية لعمليات

 

 (27)  جدول

 2013-2017) ) للمدة العراق في العاملة التجارية للمصارف السيولة نسبة

 

 (%)  السيولة نسبة السنة

2013 66 

2014 75 

2015 85 

2016 87 

2017 86 
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 (اليسر) األمان مؤشر .ج 

تمويل   تجنب خالل من للمودعين األمان من قدر اكبر توفير الى التجارية المصارف تسعى

 ومساهموا مالكو اليه يسعى الذي األساس الهدف ان اذ ، المخاطرة من العالية الدرجة ذات المشروعات

 على قيد واألمان السيولة تكون ان يمكن كما ، ممكنة كلفة بأقل اإلرباح تحقيق هو التجارية المصارف

 ومؤشر ، واألمان الربحية بين التوفيق عليه يستوجب مما الممكنة اإلرباح أعلى باستهداف المصرف

 عام بشكل التجارية المصارف أصول كون عن يعبر لكونه المالية المالءة مؤشر عن يختلف ال األمان

 إجمالي إلى االستثمار إجمالي بقسمة (اليسر) األمان معامل ويقاس ، الجارية التزاماتها من اكبر

يتضح بأن نسبة هذا المؤشر مرتفعة وال تتناسب مع حجم االئتمان النقدي الممنوح و ، الموجودات

 ( .41)والشكل  (28) الجدولللقطاع الخاص كما موضح في 

 (28)  جدول

 2013-2017) ) خالل المدة الخاصة التجارية للمصارف (اليسر) األمان مؤشر

 (مليار دينار)                                                                                                       

 (%)اليسر معامل الموجودات إجمالي االستثمارات إجمالي السنة

2013 1738.3 21485.1 8.1 

2014 1600 22274.6 7.2 

2015 1700 22461.2 7.5 

2016 1406 23759 5 

2017 1960.7 25336.3 7 
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 (41)شكل 

 2013-2017) ) خالل المدة  الخاصة التجارية للمصارف (اليسر) األمان مؤشر
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  الربحية مؤشر .د 

 خالل من المصرف عليها يحصل التي (اإليرادات) العوائد بين الفرق هو المصارف ربح يمثل

 المصارف، هذه لدى الودائع على المدفوعة الفوائد وبين اإلقراض على والفوائد باالستثمار القيام

 يتقاضاها التي والعموالت ،  للجمهور يقدمها التي الخدمات أسعار من المصارف ربح مصادر وتتكون

 سندات شراء وفوائد،  القروض منح من عليها يحصل التي والفوائد،  األخرى المصرفية عملياته عن

 فرق مثل أخرى إيرادات عن فضالً ،  خصمها او بيعها عند او اجلها استحقاق عند الحكومية الخزينة

 (29) الجدول من ويتضح العملة، تحويل او الصرافة عمليات جراء المصرف منه يستفيد الذي العملة

 خالل المدة %( 2.5)ظلت منخفضة اذ لم يتجاوز متوسطها  المصارف إرباح ان( 20)والشكل 

متاتية  هااغلب ان اذ ،في مجموعها ما تحصل عليه المصارف  هذه اإلرباح تشكل الو  (2017-2013)

 ال والتي تقدمها التي الخدمات أسعاروعمليات بيع العملة فضالً عن  المركزي البنك أدوات شراءمن 

 ومن المركزي البنك بيانات في تدخل ال اإلرباح هذه فان ثم ومن ،ألسباب كثيرة  حجمها تقدير يمكن

  .وتقديرها عليها التعرف الصعوبة

 (29) جدول

 2013-2017) ) خالل المدة الخاصة التجارية المصارف ربحية

 (مليار دينار)                                                                                                   

 (%)  الربحية مؤشر األصول مجمل الربح صافي السنة

2013 588 21485.1 2.7 

2014 1227.7 22274.6 5.5 

2015 1048.9 22461.2 4.7 

2016 1123.2 23759 4.7 

2017 1322.1 25336.3 5.2 
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 (20)شكل 

 2013-2017) )خالل المدة  الخاصة التجارية المصارف ربحية
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