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: الممخص
ادى التحول في مسار السياسات االقتصادية المتبعة في العراق الى إحداث تقمبات في
، المتغيرات االقتصادية الكمية اذ تم االنتقال من سياسة الكبح المالي الى سياسة التحرير المالي

ولذلك تيدف الدراسة الى التمييز بين سياسة الكبح المالي والتحرير المالي وفقا لسموك المتغيرات

) طبيعة السياسات2011-1998(  وقد عكست فترة الدراسة، االقتصادية المتبعة في العراق
. االقتصادية الكمية التي تم اتخذىا آن ذاك
وقد بينت الدراسة ان ىنالك اثر ايجابي عمى مؤشر الربحية المصرفية لممصارف التجارية

 وان ىنالك اثر سمبي عمى مؤشر الربحية، االىمية نتيجة لمتغيرات في سعر الفائدة وسعر الصرف

 ويعود، المصرفية لممصارف التجارية الحكومية نتيجة لمتغيرات في سعر الفائدة وسعر الصرف
. سبب ذلك باألساس الى التحول في السياسات االقتصادية المتبعة خبلل الفترة الزمنية المبحوثة

Banking profitability in light of the shift from financial
repression to financial liberalization policy Policy In Iraq for
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Abstract :
The shift in pursued in Iraq's economic policies path to the create of
fluctuations in macroeconomic variables, as has been the transition from
financial repression to financial liberalization policy, and therefore the
study aims to distinguish between financial repression policy and financial
liberalization, according to the behavior followed in Iraq and economic
variables, reflected the period The study (1998-2011) the nature of the
macroeconomic policies that have been taken by then.
The study showed that there is a positive impact on bank profitability
index of commercial banks private result of changes in interest rate and
exchange rate, and that there is a negative impact on bank profitability
index of state-owned commercial banks as a result of changes in interest
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rate and exchange rate, is due mainly to a shift in economic policy followed
during the time period surveyed.
المقدمة :
اختمف االقتصاديون في اختيار نوع وطبيعة السياسات االقتصادية التي يمكن اتباعيا من

اجل إحداث تغيرات وتطورات ايجابية عمى مستوى االقتصاد الكمي  ،وكان من بين ىذه السياسات

سياسة الكبح المالي وسياسة التحرير المالي  .وفي ىذا المجال يعتبر العراق من الدول التي خضع

فييا النظام المالي والمصرفي ولفترة طويمة نسبيا الى سيطرة الحكومة المركزية من خبلل اتباع
سياسات اقتصادية مقيدة لسعر الفائدة ولسعر الصرف وىي من سياسات الكبح المالي  ،اال ان

التغيرات السياسية واالقتصادية بعد عام  2003ادت الى تذبذبات في المتغيرات االقتصادية الكمية
وىي تشير بذلك الى بداية مرحمة جديدة من السياسات االقتصادية المتمثمة بسياسات التحرير

المالي مما ادى الى احداث تغيرات عمى مجمل االقتصاد القومي ومنيا االعمال واالنشطة

المصرفية .

وجاءت ىذه الدراسة محاولة لمعرفة التأثير الذي تتركو التحوالت في السياسات االقتصادية

عمى األداء المالي لممصارف التجارية من خبلل التركيز عمى مؤشر الربحية المصرفية ( ROA
.),ROE
مشكمة البحث  :شيد االقتصاد العراقي خبلل المدة

()2011-1998

إتباع سياسات

اقتصادية مختمفة منيا ما يتضمن سياسة الكبح المالي وسياسة التحرير المالي  ،مما أدى إلى
حدوث تقمبات وتذبذبات في المتغيرات االقتصادية الكمية األمر الذي اثر اما سمباً او إيجابا عمى

ربحية المصارف التجارية العراقية  .وعميو يمكن صياغة مشكمة البحث عن طريق التساؤالت
التالية :
 ىل تأثرت ربحية المصارف التجارية بالتغيرات الحاصمة في السياسات االقتصادية خبلل
فترة الدراسة ؟

 ىل يمكن بناء نماذج قياسية يمكنيا تقدير حجم ونوع ىذا التأثير؟

أهمية البحث  :أىمية البحث تمثل النقاط التالية :

 تأتي أىمية البحث من أىمية المشكمة التي يعاني منيا االقتصاد العراقي والمتمثمة بتعدد
السياسات أالقتصادية المتبعة خبلل مدة الدراسة .

 أىمية المتغيرات أالقتصادية الكمية ومنيا (سعر الفائدة وسعر الصرف) فضبل عن أىمية

المتغيرات االقتصادية الجزئية ومنيا( الربحية المصرفية ) .
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هدف البحث  :ييدف البحث إلى :
 التمييز بين سياسة الكبح المالي وسياسة التحرير المالي وذلك وفقاً لسموك المتغيرات
أالقتصادية قيد الدراسة

 معرفة حجم ونوع التأثير الذي يتركو التحول في السياسة االقتصادية عمى مؤشر الربحية
لممصارف التجارية العاممة في العراق.

فرضية البحث  :ينطمق البحث من فرضيتين ىما :
 وجود عبلقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين سعر الفائدة مؤشرات الربحية
المصرفية .

 وجود عبلقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين سعر الصرف ومؤشرات الربحية
المصرفية.
وىذا يقودنا إلى فرضية أساسية وىي  :إن ربحية المصارف التجارية قد تتأثر بالتغيرات
الحاصمة في السياسات االقتصادية المتبعة في العراق ومنيا التحول من سياسة الكبح

المالي إلى سياسة التحرير المالي .

هيكمية البحث  :لقد تضمن البحث اربعة مباحث رئيسية ىي كاآلتي :
 المبحث األول  :الجانب النظري  -سياسة الكبح المالي والتحرير المالي .
 المبحث الثاني  :مؤشر الربحية المصرفية وطرائق قياسو .

 المبحث الثالث  :سياسة الكبح المالي والتحرير المالي في العراق لممدة ()2011-1998

 المبحث الرابع  :قياس اثر التحول في السياسة االقتصادية عمى ربحية المصارف
التجارية .
حدود البحث :
 حدود البحث الزمانية  :ان المدة الزمنية قيد الدراسة خبلل المدة (. )2011 -1998

 حدود البحث المكانية  :تكمن حدود البحث المكانية في التركيز عمى عينة من المصارف
التجارية الحكومية واألىمية العاممة في العراق .
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اسموب البحث :
 االسموب االستقرائي  :والذي يعتمد عمى جمع المعمومات والبيانات الخاصة بالمتغيرات
االقتصادية  ،اذ تم اعداد ذلك بناءا عمى بيانات واقعية من خبلل ما توفره ميزانيات

المصارف التجارية في عينة البحث فضبل عن ما تقدمو المصادر ذات الصمة في ىذا

الجانب بغية التوصل إلى نتائج تعزز فرضية البحث .

 االسموب القياسي  :والذي يعتمد عمى التحميل الكمي لمظواىر االقتصادية وذلك من خبلل

صياغة نماذج قياسية باالعتماد عمى متغيرات الواقع ومن ثم اختبارىا وتحميميا لممساعدة

في رسم السياسات االقتصادية .

المبحث األول  :الجانب النظري  -سياسة الكبح المالي والتحرير المالي
أوالً :سياسة الكبح المالي ( : )Financial Repression

تعتبر السياسة النقدية من أىم السياسات االقتصادية التي تنتيجيا الدول من اجل مكافحة

االختبلالت االقتصادية المختمفة التي تصاحب التطور االقتصادي ألي بمد  .إال ان فاعمية
السياسة النقدية ىذه تختمف من اقتصاد إلى أخر في ضوء تفاوت طبيعة اليياكل االقتصادية
السائدة وتفاوت درجو تطور األسواق المالية فضبلً عن طبيعة ونوع السياسات االقتصادية المتبعة

والتي قد تتبلءم مع الظروف االقتصادية والسياسية ليذا البمد او ذاك كسياسة الكبح المالي او

التحرير المالي  .لقد اعتبر القطاع المالي والمصرفي في كثير من الدول النامية قطاعاً استراتيجياً
وقد اخضع في ظل األنظمة المركزية الى مختمف أشكال الرقابة.
 .1مفهوم سياسة الكبح المالي :
ان سياسة الكبح المالي ىي عبارة عن مجموعة من القيود التي توضع من قبل السمطات
النقدية عمى النظام المصرفي والمالي والتي تيدف باألساس الى إشباع الحاجات المالية لمحكومة
عن طريق فرض سعر فائدة منخفض او معدوم واجبار المصارف عمى شراء سندات الخزينة

الحكومية بعائد منخفض فضبل عن فرض قيود صارمة عمى حركة

أرس المال

.

www.facebook.com/ /posts/636919889687326بمعنى اخر ان الكبح المالي ىو

نتيجة لمجموعة من اإلجراءات الحكومية التي تيدف إلى الحصول عمى موارد مالية منخفضة
التكاليف من السوق المالية

 . www.erf.org.eg/cmsid=54والكبح المالي

يعني ايضا

تحديد إداري لسعر الفائدة عمى القروض والودائع . www. money.asaal.net/496531

لقد عرف كل من ( )E.Scheow, R.Mckinnonعام  1973سياسة الكبح المالي بانيا

مجموعة االجراءات المقيدة والمفروضة عمى القطاع المالي (بوزيان وشكوري  . )13 : 2006 ،او
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انيا انعكاس لتدخل الحكومة في المجال االقتصادي والمالي ويظير ىذا التدخل من خبلل
التشريعات والقوانين التي تحد من حرية الجياز المصرفي (بوبموطة . )60، 2011 ،

إن معظم حكومات دول العالم مارست سياسة الكبح المالي والذي يقود الى تدخل

الحكومات في أنظمتيا المالية عن طريق احتكار ممكية المؤسسات المالية والتدخل المتزايد في
األعمال المصرفية مثل التحديد المركزي ألسعار الفائدة وتوجيو االئتمان وغيرىا  ،وتيدف سياسة
التدخل الواسع في األعمال المصرفية إلى جعل النظام المصرفي والمالي يقوم بدور في تمويل
وتعجيل عممية التنمية االقتصادية (عمار حمد  . )22 :2010،ويمعب سعر الفائدة دو ار ميما

في حركة النشاط االقتصادي اذ انو يؤثر عمى ق اررات المستيمكين من خبلل توزيع دخوليم بين

االنفاق واالدخار ىذا من جانب ومن جانب آخر يؤثر عمى ق اررات المستثمرين في توجيو
(الجورني . )10 : 2011 ،
ا
محافظيم االستثمارية

ان العديد من الدول طبقت سياسات الكبح المالي المتمثمة في مجموع القوانين والضوابط

والقيود الكمية والنوعية المفروضة من قبل الحكومة والتي ال تسمح لموساطة المالية بتوظيف

قدراتيا المتاحة ،ىذا من ناحية ومن ناحية اخرى فقد يسود في ظل سياسة الكبح المالي انظمة
عديدة لسعر الصرف أىميا نظام سعر الصرف الثابت  ،حيث يقوم البنك المركزي بتحديد قيمة

العممة النقدية بشكل ثابت عن طريق أموال المصارف من الذىب والموجودات األجنبية ( العبيدي

 . )139:2009،وفي ىذا المجال تعتبر تقمبات سعر الصرف والضغوط التضخمية من اىم
ميددات االستقرار المالي في فترات الكبح المالي اذ نبلحظ ) مصطفى : )19: 20011 ،

 نتيجة لتقمبات سعر الصرف المفرطة فأن العجز في مركز النقد األجنبي يؤدي إلى تحمل
المصارف التجارية خسائر كبيره ناتجة عن انكشاف المعامبلت الخارجية والدخول في
التزامات غير متوقعو ناجمة عن تغيرات كبيرة في سعر الصرف .

 ارتفاع معدالت التضخم تؤدي الى تآكل القيمة الحقيقية لؤلرصدة النقدية وىذا يعرض
الكثير من االنشطة االقتصادية بما فييا المصارف التجارية الى مخاطر التعثر المالي
وارتفاع معدالت الديون المعدومة  ،مما يؤثر سمبا عمى ربحية ىذه المصارف .

 .2اآلثار السمبية لسياسة الكبح المالي (بربري ،طرشي  )20:2008،و (ساعد :2009 ،
: )12
قد تترتب عمى سياسات الكبح المالي مجموعة من اآلثار السمبية يمكن إيجازىا بالنقاط اآلتية

 .1تدني أسعار الفائدة االسمية عمى الودائع والقروض مما يؤدي إلى ظيور أسعار فائدة حقيقة
سمبية في ظل ارتفاع معدالت التضخم .وىذا قد ينعكس سمبا عمى العوائد المالية كافة .
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 .2سوء تخصيص االئتمان الموجو لمقطاعات االقتصادية المفترض دعميا وتوجيو االئتمان ليا.
وقد يعني ذلك توجيو االئتمان العتبارات سياسية مما قد يؤثر سمبا عمى تطوير القطاع

الخاص ومن ثم عمى ربحيو المصارف التجارية .

 .3تصبح الموجودات المالية المحمية اقل جاذبية من الموجودات االجنبية .
 .4عندىا يفتقر القطاع المالي إلى التنوع حيث يتميز بسيادة القطاع المصرفي وتراجع واضح
في األىمية النسبية ألسواق رأس المال .

 .5انخفاض درجو العمق المالي (

) والتي تعني انخفاض األرصدة القومية القابمة لئلقراض

مما يعني ضمناً ضعف قدره االقتصاد الوطني عمى تمويل االستثمارات .

 .6ىروب رؤوس األموال من اقتصاديات الدول النامية إلى اسواق المال في الدول المتقدمة .
ثانيا :سياسة التحرير المالي ) :) Financial liberalization
التحرير (لغويا)ىو عبارة عن مجموعة من العمميات كاالختيار واإلعداد والتصحيح
والتكثيف والتنظيم وغير ذلك من التعديبلت التي يتم إجراؤىا بيدف إنتاج أعمال او اتخاذ ق اررات

صحيحة ومتسقة .ويمكن ايضا أن يشتمل عمى ميارات إبداعية وعبلقات بشرية فضبل عن
استخدام أساليب مختمفة لموصول إلى نتائج دقيقة ومتكاممة  . ar.wikipedia.org/wikiبمعنى

اخر ان التحرير يحتاج إلى العديد من العمميات كاإلصبلح ( )Reformationوالتعديل

( )Amendmentوالتغيير (( )Changeالزيدي. ) 34 : 2009 ،

اال ان سياسة التحرير المالي (اصطبلحا ) تتضمن ثبلث نقاط أساسية ىي (حريري،

: ) 45 : 2009

 إزالة القيود المفروضة عمى أسعار الفائدة .
 إزالة القيود عمى االئتمان المصرفي .

 تخفيف الرقابة واإلشراف الحكومي عمى الجياز المصرفي .
ويعد التحرير المالي ظاىرة حديثة نسبياً وقد بدأ في عقد السبعينات في القرن الماضي في

العديد من الدول المتقدمة ثم تمتيا الدول النامية من خبلل التحول االقتصادي واصبلحات الجياز

المصرفي (حريري .)1 :2009،

وعرف كل من ( ( E. Scheow, R.Mckinnonالتحرير المالي عمى انو حل لمخروج من

حالة الكبح المالي ووسيمة فعالة لتسريع وتيرة النمو االقتصادي في الدول النامية  .ويعرف ايضا
عمى انو مجموعة الق اررات واالجراءات المتخذة تيدف إلى جعل النظام اكثر استجابة لتغيرات قوى
( ) 479
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السوق وجعل السوق اكثر تنافسيا من خبلل توزيع واعادة توزيع الموارد المالية (بوبموطة :2011 ،

. )74

والبد من التأكيد عمى ان الدول النامية خضعت لضغوط البمدان المتقدمة والمنظمات الدولية

(كصندوق النقد دولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ) وذلك بإتباع سياسات العولمة
االقتصادية بغية تحقيق االندماج بسرعة في االقتصاد العالمي من خبلل نيج سياسات التحرير

المالي المتمثمة باآلتي ( ساعد :)33: 2009،

 .1إجراء عمميات تحرير مالي واسع يشمل التخمص من القيود والضوابط التي كانت مفروضة

عمى حرية رؤوس األموال االجنبية دخوالً وخروجاً .

 .2زيادة سعر الفائدة في الداخل بفارق كبير عن الخارج ،لجذب االستثمارات الخارجية وزيادة

االدخارات المحمية.

 .3تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف من خبلل إتباع سياسات مرنو لسعر الصرف
وذلك من اجل:


توفير الضمانات البلزمة لممستثمرين األجانب لمواجية مخاطر تقمبات أسعار

الصرف.


تمكين المستثمرين من حساب وتقيم بدقة األنشطة االقتصادية والعمميات

االستثمارية ومنيا األرباح والتحويبلت الخارجية .

وقد أدت سياسات التحرير المالي ىذه إلى توجو غالبة دول العالم ألحداث إصبلحات

اقتصادية عميقة وجذرية في نظميا االقتصادية لمواجية تحديات االنفتاح االقتصادي والمنافسة
الدولية إذ يعد إصبلح النظام المصرفي الخطوة األساسية لئلصبلح االقتصادي بحيث يحتل النظام
المصرفي مرك ًاز حيوياً ضمن الييكل المالي لبلقتصاد في تعبئو المدخرات وتمويل برامج التنمية

االقتصادية (فرىاد. )8 :2011،إن عممية التحرير المالي تتطمب إصبلح مالي ومصرفي وذلك
يتم من خبلل النقاط االتية (بظاىر : )1 ، 2006 :

 -1تحقيق االندماج المصرفي بين المصارف المحمية واألجنبية وذلك لمواجية حدة المنافسة بين
المصارف التجارية وزيادة الفرص االستثمارية في القطاع المصرفي  ،وااللتزام بالحد األدنى
لرأس المال .

 -2استخدام امثل لوسائل تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات من اجل تطوير الخدمات المصرفية .

 -3تعزيز استقبللية السياسة النقدية من خبلل تفعيل وتطوير أسس ومعايير الرقابة واإلشراف
عمى الجياز المصرفي (مصطفى . ) 22، 2011 ،
( ) 47:
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 - 4تطوير بيئة النظام المصرفي من خبلل تشجيع المصارف التجارية األىمية عمى ان تعمل

بحرية بدون سقوف تمويمية او تدخبلت إدارية مما قد يؤدى إلى ارتفاع في معدالت الربحية
لممصارف .

 - 5عندىا يصبح القطاع المصرفي من أكثر القطاعات االقتصادية الجاذبة لبلستثمارات نتيجة

لعوائدىا المالية الكبيرة ولمتوسع في نشاطو المصرفي .

ولكي يتحقق التحرير المالي بنجاح يجب توفر العديد من الشروط أىميا (بربري و طرشي

: )30 : 2008 ،

 -1االستقرار االقتصادي والمتمثل باستقرار معدالت التضخم .

 -2توفير قطاع مالي كفؤ يعتمد عمى تخصيص االئتمان الموجو .
 -3ايجاد بيئة مؤسسية وقانونية مبلئمة لحفظ حقوق الممكية .
 -4اتباع التدريج المتسمسل في مراحل التحرير المالي .

لذلك يحمل التحرير المالي في طياتو مزايا عديدة من بينيا (صميحة و بوعبلم 2005،

: )23:


اعطاء فرصة لممصارف لتحسين ادائيا المالي خاصة في ظل المنافسة الشديدة .



امكانية جذب تكنولوجيا متطورة في مجال االدارة المصرفية باالعتماد عمى الكفاءات



رفع قيمة العائد لؤلموال المستثمرة وذلك من خبلل زيادة حجم المعامبلت المالية التجارية .



فسح المجال لبلندماج المصرفي مما يعني تحسين اداء المصارف التجارية في ظل المبادرة

المحمية واالجنبية .

لقوى السوق .

): (Gradual financial liberalizationثالثا  :سياسة التحرير المالي التدريجي
ان سياسة التحرير المالي المتسرع (الشامل) قد تؤدي إلى تدويل وانتقال االزمات المالية من

دولة إلى اخرى وتعثر مصرفي وخسائر مالية كبيرة قد تتحمميا المصارف التجارية وىذا ما أثبتتو
التجارب الدولية التي سارت في ىذا المجال (كاألرجنتين وتركيا)  .أما سياسة التحرير المالي

التدريجي فتتضمن تبني استراتيجية تشتمل عمى مجموعة من اإلجراءات االقتصادية والمالية بشكل
متسمسل ومتأن تطبق بحيطة وحذر إذ يؤدي ذلك النيج إلى التخفيف من حدة المشاكل واألزمات
التي ترافق عممية التحول االقتصادي والمالي (كالتجربة اليندية ).إن التحرير المالي التدريجي
يشتمل عمى مجموعتين أساسيتين من اإلجراءات أىميا اآلتي (حريري : )44 : 2009،
أوالً :إجراءات التحرير المالي عمى المستوى الداخمي وتتضمن اآلتي :

( ) 481
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 .1تحرير أسعار الفائدة وازالة كل أنواع الرقابة والتثبيت وتحديد السقوف العميا ألسعار الفائدة

الدائنة والمدينة .

 .2تحرير االعتمادات وتخفيض االحتياطات اإللزامية والحد من الرقابة عمى توجيو االئتمان نحو

قطاعات محددة  ،واستخدام األدوات الكمية (غير المباشرة ) لمسياسة النقدية بدالً عن األدوات
النوعية (المباشرة ) والتي تكون عادة معنية باستراتيجية التحرير المالي .

 .3تحرير المنافسة المصرفية بمعنى إلغاء كافة القيود التي تعيق إنشاء المصارف المحمة
واألجنبية .

ثانياً :إجراءات التحرير المالي عمى المستوى الخارجي :وتتضمن اتخاذ اإلجراءات اآلتية :

 .1إلغاء ضوابط الصرف وذلك باعتماد سياسة سعر الصرف مرنة ومتغيرة و منسجمة مع تغيرات
قوى السوق من اجل تقميل الفجوة بين سعر الصرف االسمي والحقيقي .

 .2حرية حركة رأس مال بمعنى حرية انتقال األموال من والى االقتصاد المحمي والسماح

لممصارف والشركات االجنبية بالدخول والخروج من السوق المحمي .

 .3فتح أسواق األوراق المالية وتخفيف القيود المفروضة عمييا وىذا من شانو زيادة كفاءة االسواق

المالية .
وىناك من يرى ان التدرج في التحرير المالي يتمثل بالخطوات الثبلث التالية ( بوزيان
وشكوري:)10 :2006،
المرحمة االولى  :ان يبدا االصبلح بتحرير القطاع الحقيقي من خبلل مجموعة من اإلصبلحات

الييكمية في مختمف القطاعات االقتصادية .

المرحمة الثانية  :تتمثل في التحرير المالي الداخمي من خبلل تحرير معدالت الفائدة عمى القروض

والودائع وافساح المجال امام القطاع المصرفي الخاص .

المرحمة الثالثة  :اذ تتمثل بالتحرير المالي الخارجي من خبلل تشجيع االستثمارات األجنبية لمدخول
في االسواق المحمية فضبل عن الغاء القيود عمى الصرف االجنبي .

وتسمح ىذه المراحل بتكيف النظام المصرفي مع حاجة االقتصاد الحقيقي  ،وعندىا يتكامل

التحرير المالي الداخمي مع التحرير المالي الخارجي مما يؤدي إلى زيادة فعالية سياسة التحرير
المالي( بوزيان وشكوري. )11 :2006،

( ) 482
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المبحث الثاني  :المبحث الثاني  :مؤشر الربحية المصرفية وطرائق قياسه :
تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق الوظائف األساسية التالية (حداد وىذول : 2005،

: )145

 .1الوظائف المصرفية التقميدية  :وتتمثل باألنشطة التجارية كاإليداع واالئتمان واالستثمار فضبل
عن تمويل كافة القطاعات االقتصادية .

 .2الوظائف المصرفية الحديثة  :تقدم المصارف التجارية خدمات مصرفية حديثة منيا االستثمار

بالعمبلت األجنبية واصدار األوراق المالية وتقديم الخدمات االستثمارية وخدمات البطاقة االئتمانية

فضبل عن تقديم االستشارات المالية.

ان تقديم الخدمات المصرفية التقميدية والحديثة ىو لتحقيق اكبر ربح ممكن لممصارف

التجارية  ،اذ يعد حجم األرباح المعيار األساسي لمدى كفاءة األداء المالي لممصارف التجارية وان
الخسائر المالية الكبيرة التي تتحمميا المصارف التجارية بسبب التحرير المالي يعود باألساس إلى

عجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتيم المالية  ،مما يؤدي إلى ظيور ظاىرة التعثر المصرفي مما

ينذر بشوب أزمات مالية (حريري  . )1 :2009،لذلك فان درجة تطور النظام المصرفي في أي
دولة يمكن قياسو بواسطة قدرة المصارف التجارية عمى تقديم الخدمات المصرفية  ،اذ يتجسد ذلك

في تحقيق تحسينات نوعية وكمية في تقديم الخدمات المصرفية بشكل كفؤ (عمار حمد: 2010،

.)25

أوال  :مفهوم الربحية المصرفية :
الربحية الصرفية ىي محصمة عدد ىائل من السياسات و القرارات االدارية والتنظيمية

لممصارف  ،وىي عبارة عن النتائج والنسب والمعدالت التي تكشف عن الطريقة التي يدار بيا
المصرف اذ من خبلليا تتضح فعالية تمك السياسات والق اررات لمواجية التحديات الداخمية و

الخارجية (جابر . ) 40: 1982 ،

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ىدف زيادة ثروة المستثمرين والمساىمين عن طريق

تحقيق اعمى مستوى من االرباح في ظل بيئة اقتصادية متغيرة  ،ويمكن تعريف الربحية بانيا عبارة
عن عبلقة بين االرباح التي تحققيا المؤسسة (الوحدة االدارية) واالستثمارات التي ساىمت في

تحقيقي ىذه االرباح  ،وعندىا تعتبر الربحية المصرفية ىدفا اساسيا لممصارف التجارية ومقياسا
لمحكم عمى كفاءتيا عمى مستويات الوحدات الكمية او الجزئية  ،فضبل عن انيا ترتبط بعبلقة

وطيدة باالداء المالي من جية و حجم المخاطر المؤثرة عمى المصرف من جية اخرى والربحية

المصرفية ىي احد المؤشرات المالية التي تعكس مدى كفاءة المصرف وقدرتو عمى تحسين مستوى
ارباحو ( جبر. )13 : 2006 ،
( ) 483
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لكي يحقق المصرف ىذه االرباح فأن عميو ان يوظف االموال التي يحصل عمييا من

المصادر المختمفة وان يخفض نفقاتو وتكاليفو إلى اقل حد ممكن ولكن ليس لممصرف مطمق

الحرية في تحديد حجم أرباحو فيناك متغيرات اقتصادية وأخرى غير اقتصادية تؤثر عمى ىذه

االرباح  ،فقد تقوم السمطات النقدية بوضع شروط االئتمان او انيا تعمل عمى توجيو النشاط
االقتصادي الى جيات معينة ينتج عنيا (اما سياسة توسعية او انكماشية ) مما يؤدي إلى تشجيع
او عرقمة ىذه النشاطات االقتصادية التجارية مما قد يؤثر عمى معدالت الربحية المصرفية (مشعل

وصاحب  . ) 65 :2005،ان اليدف األساسي لممصرف التجاري ىو زيادة ثروة المستثمرين

ويعتمد ىذا عمى عوامل عديدة من بينيا قدرة المصرف عمى تحقيق االرباح  ،و عادة ما تقاس

تمك القدرة بمجموعة من المؤشرات يطمق عميا مؤشرات الربحية المصرفية  ،وىناك نوعان من
العوامل المؤثرة في ربحية المصارف التجارية (مشعل وصاحب  ) 345: 2005 ،و( جبر ،

: )92 : 2006

 العوامل الداخمية  :وىي عوامل البيئة الداخمية لممصرف التجاري اذ تؤدي ىذه العوامل إلى

زيادة ارباحو  ،فمن خبلل زيادة الموجودات وتغيير معدالت الفائدة المصرفية عمى القروض
تزداد العوائد ويزداد اإليراد فضبل عن تخفيض النفقات التشغيمية .

 العوامل الخارجية  :وىي مجموعة من المتغيرات المتمثمة بعوامل

البيئة

الخارجية

لممصارف التجارية وىذه العوامل قد تؤثر سمبا او إيجابا عمى ربحية المصارف ومنيا متغيرات

السياسة النقدية و المالية .
وتتعرض المصارف التجارية في ظل التغيرات المستمرة في البيئة االقتصادية إلى العديد
من المخاطر التي تؤثر عمى أنشطتيا االقتصادية كعمميات اإلقراض واستثمار الموجودات

المالية واستبدال العمبلت األجنبية وغيرىا من الخدمات المصرفية  ،اال انيا قد تتعرض إلى
بعض المخاطر منيا مخاطر السوق ومخاطر تقمبات سعر الصرف والتضخم فضبل عن

مخاطر تغيرات سعر الفائدة اذ تؤثر ىذه المخاطر عمى أداء المصارف التجارية ومن ثم عمى

معدالت الربحية المصرفية ( باعمارة . )3 : 2013 ،
ثانيا  :طرائق قياس الربحية المصرفية :

تعد ىذه المؤشرات من اىم المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم االداء المصرفي وىي
تقيس قدرة المصرف عمى تحقيق العائد من االموال المستثمرة فضبل عن انيا تكشف مكامن القوة

والضعف في االداء المالي لممصرف التجاري  ،ومنيا :
( ) 484
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 .1معدل العائد عمى الموجودات ( : )Return on Assets()ROAوىو مقياس يقيس
الفعالية الكمية لبلدارة في توليد االرباح من الموجودات المتوفرة لدييا  ،ويدعى ايضا بالعائد

عمى االستثمار ( )ROIوارتفاع ىذا المؤشر يدل عمى كفاءة ادارة المصرف في استثمار

المبالغ المالية وفي ترشيد النفقات التشغيمية  ،اذ يحسب من خبلل ما يمي (: 67

): ) Weaver , Weston, (2008
صافي الدخل
الموجودات

 .2معدل العائد عمى حقوق الممكية ( :)Return on Equity( )ROEوىو مقياس يقيس
العائد المتحقق من استثمارات المساىمين في حق الممكية  ،وعند قياس ىذه النسبة يكون
من السيل معرفة العائد الذي يحصل عمية المساىمون في المصرف التجاري  ،ويمكن

حساب ذلك وكاالتي (: )Lashor ,(2008) : 44
صافي الدخل
حق الممكية

والجدول ( )1يبين مؤش ارت الربحية المصرفية لعينة من المصارف التجارية العاممة في

العراق خبلل المدة ( ، )2011-1998وقد تم حسابيا وفق المعادلتين السابقتين .

الجدول ( )1مؤشرات الربحية المصرفية (  )ROA ,ROEلعينة من المصارف التجارية العراقية
المصارف

مصرف بغداد

مصرف

الشرق

األوسط

مصرف

االستثمار

العراقي

مصرف الرشيد

مصرف الرافدين

السنوات

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

1998

2.05

26.84

1.74

18.96

2.49

32.55

0.71

1.36

0.83

1.13

1999

3.09

28.11

3.44

38.36

4.47

37.65

1.34

2.3

1.28

1.81

2000

3.06

31.5

2.06

30.3

2.98

33.93

1.89

1.83

2.08

1.8

2001

1.87

30.09

2.24

30.93

1.74

26.18

1.51

3.82

1.61

3.38

2002

2.24

30.43

2.28

31.67

3.55

38.72

1.61

5.81

1.71

5.81

( ) 485
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2003

0.91

16.1

1.86

18.22

0.008

0.12

14.34

15.34

4.67

4.67

2004

5.02

36

3.03

39.69

1.05

18.49

14.89

30.24

3.65

2.48

2005

0.75

4.24

2.45

30.75

0.75

9.32

17.88

19.45

2.65

2.11

2006

2.54

14.13

1.88

15.73

0.01

0.08

12.45

10.45

4.62

3.67

2007

5.43

25.95

3.55

28.65

6.18

20.82

15.65

13.67

7.65

9.42

2008

3.94

22.94

2.45

21.85

5.74

19.31

9.56

10.02

4.67

7.67

2009

1.97

14.47

2.1

15.5

2.4

7.35

22.56

19.88

6.56

6.43

2010

1.42

11.51

1.49

10.26

3.62

10.06

20.58

25.56

5.74

4.8

2011

2.85

17.89

2.01

15.87

3.92

12.24

29.56

27.45

4.87

4.92

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى ميزانيات المصارف التجارية لسنوات مختمفة .
المبحث الثالث  :سياسة الكبح المالي والتحرير المالي في العراق لممدة ()2011-1991
ان المصارف التجارية ىي أدوات لتنفيذ السياسة النقدية لمدولة كما أنيا أداة رئيسية من

أدوات البنك المركزي التي يتم عن طريقيا تحديد أسعار الفائدة  ،فعن طريق المصارف التجارية

يتم ضخ السيولة في االقتصاد ومن خبلليا يتم سحب السيولة فضبلً عن دورىا في تمويل

المشاريع التنموية المختمفة .

أوال :إبعاد سياسة الكبح المالي  :وقد تم تطبيق أشكال مختمفة لسياسة الكبح المالي في

العراق منها :

 .1إتباع سياسة تحديد سعر الفائدة :
ىناك العديد من المفاىيم لسعر الفائدة والذي ييمنا ىو مقدار الربح الذي تحصل عميو

المصارف عند منحيا القروض والتسييبلت المصرفية لممؤسسات العامة والخاصة  ،وىناك من
يرى انو المعدل الذي تتعامل بو المصارف التجارية مع مختمف المؤسسات وىو مقدار العائد الذي

يمكن ان تحصل عميو بناءاً عمى توجيات البنك المركزي (شندي .)16 : 2006 ،

وقد اعتمدت السمطات النقدية في العراق سياسة نقدية مقيدة لمنافذ االختبلل النقدي والمالي

من خبلل اتباع سياسة الكبح المالي المتمثمة في تحديد أسعار الفائدة إداريا  ،لذا اتسم ىيكل
( ) 486
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أسعار الفائدة المحمية في العراق لسنوات عديدة بالجمود وعدم األخذ بنظر االعتبار االرتفاع

المستمر في المستوى العام لبلسعار مما جعل دور الجياز المصرفي عقيماً في جذب المدخرات

المحمية وعدم قدرتو ىذه المصارف عمى توجيو
(الجوراني . )10:2011:

المدخرات إلى مجاالت االستثمار المختمفة

 .وعند تحميل السمسة الزمنية لسعر الفائدة نبلحظ :

 ثبات نسبي ألسعار الفائدة خبلل المدة (  ) 2003 -1998مما يدل عمى تحديد اسعار
الفائدة االسمية إدارياً .



اصبح سعر الفائدة الحقيقي سالبا خبلل المدة ( . )2007 - 1998

بمعنى اخر إن سعر الفائدة في العراق بقى عديم التأثير عمى النشاط االقتصادي بشكل عام
وعديم التأثير تقريباً في جذب االدخارات وتمويل االستثمارات فضبل عن فرض قيود عمى حركة

راس المال وىذا يعني اتباع سياسة الكبح المالي .
 . 2إتباع سياسة سعر الصرف الثابت :

إن مفيوم سعر الصرف األجنبي يمثل قيمة العممة األجنبية مقومة بعدد من الوحدات

النقدية لمعممة المحمية ويعرف ايضاً بأنو عدد الوحدات من العممة المحمية التي يتم تبادليا بعدد

من الوحدات لمعممة األجنبية (.امين .)237 : 2007،

لقد اتبع العراق في عقد التسعينات وحتى عام  2003سياسات اقتصادية مختمفة ففي

جانب السياسة المالية كانت االيرادات محدودة جداً اما جانب النفقات فكانت كبيرة ومخصصة

إلعادة ما دمرتو الحروب مما أدى الى تفاقم العجز  ،بالمقابل فأن السياسة النقدية كانت تابعة

لمسياسة المالية التوسعية ودورىا يقتصر عمى تمبية حاجات الحكومة من خبلل ما يقدمو الجياز

المصرفي لتمويل ذلك العجز كل ذلك جعل قيمة الدينار العراقي تعاني من تقمبات غير منضبطة

اذ نبلحظ ما يأتي (شندي : )3 : 2006،

.1ان سعر الصرف ثابت رسمياً ومرتبط بالدوالر بسعر تعادل محدد .

.2تعدد أسعار الصرف (كالسعر الرسمي الثابت والمحاسبي و الموازي واإلداري والمعوم وسعر

الصرف الحقيقي) مما يعكس صورة مشوىة وغير واضحة عن قيمة الدينار العراقي (عبد النبي ،

 ) 5: 2013مما ولد أثار سمبية منيا عدم تكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص وعمق ذلك

في التأثير عمى األداء المالي ومعايير الكفاءة ليذه المؤسسات ومنيا المصارف التجارية .

 .3ظيور سعر الصرف الحقيقي والذي اتسم بانخفاض كبير في قيمة الدينار العراقي في السوق

الموازي .

( ) 487
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وعمى ىذا االساس أتسمت المدة ( )2003 -1998بسياسة الكبح المالي من خبلل إتباع

سياسة سعر الصرف الثابت  ،إال ان سعر الصرف األجنبي ارتفع بشكل واضح في السوق

الموازي فقد انخفضت قيمة الدينار العراقي من ( )1620إلى ( )1936وكما في الجدول ()2

وفييا زاد الطمب عمى الدوالر مما انذر ببوادر ازمة جديدة تمثمة بظاىرة الدولرة.

ان سعر الصرف األجنبي يتحدد في ضوء تفاعل قوى العرض والطمب بمعنى انو يتأثر

بمقدار المعروض النقدي من العممة ومقدار الطمب عمييا ويتحدد ذلك وفقاً لمجموعة من العوامل

اىميا ما يمي (: )Gitman , 2011 :123

-1الوضع العام لميزان المدفوعات :إذ ان وجود عجر في الميزان التجاري يؤدي إلى انخفاض

قيمة العممة نتيجة لزيادة المعروض النقدي مما يؤدي الى انخفاض سعر الصرف ليا مقابل

العمبلت االجنبية .

-2إن انخفاض سعر الفائدة في بمد معين يؤدي الى توجو األموال الى الخارج بحثاً عن العائد
األعمى مما يؤدي الى انخفاض الطمب عمى العممة المحمية وبالتالي انخفاض في قيمتيا (عبد

الحسين و جعفر. ) 16 : 2012،

-3الضغوط التضخمية تؤدي الى انخفاض قيمة العممة نتيجة لزيادة المستوى العام لؤلسعار مما

يؤدي الى انخفاض سعر الصرف مقابل العمبلت االجنبية .

-4عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي :ان اضطراب األوضاع السياسية واالقتصادية
وكثرة الشائعات تؤدي الى حدوث تقمبات حادة في أسعار صرف العمبلت األجنبية .

ان ىذه العوامل تؤثر وبشكل مباشر عمى حركة المتغيرات االقتصادية فاختبلل في احد

ىذه المتغيرات ينعكس سمبا عمى بقية المتغيرات مما يؤثر عمى األنشطة االقتصادية ومنيا
األنشطة التجارية لممصارف مما يؤدي إلى تحجم أرباحيا نتيجة الرتفاع تكاليف العمميات

المصرفية ومنيا مخاطر تقمبات أسعار صرف العمبلت االجنبية  ،فالتقمبات المفرطة تخمق بيئة
غير مبلئمة لمنشاطات التجارية مما يدفع المستثمرين األجانب إلى تجنب االستثمار في ىذه الدول

مما يعيق نمو معدالت الربحية المصرفية .

( ) 488
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الجدول ( )2المتغيرات االقتصادية الكمية
سعر الصرف
السنوات

EX

سعر الصرف

معدل الفائدة
دينار

/

السنوات

R

EX

معدل
لفائدة

دينار  /دوالر

دوالر

R

1998

1620

7.25

2005

1472

10.5

1999

1972

7.35

2006

1475

13.92

2000

1930

7.35

2007

1267

23.5

2001

1929

7.35

2008

1203

20.25

2002

1957

6.35

2009

1182

12.33

2003

1936

6.35

2010

1186

9.75

2004

1453

9.5

2011

1196

9.5

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى منشورات البنك المركزي العراقي لسنوات مختمفة
وىناك أسباب ومبرراتيا اقتصادية وأخرى موضوعية أدت إلى االنتقال من سياسة الكبح
المالي الى سياسة التحرير المالي في العراق  ،كان من بينيا ما يأتي :

 .1التغيرات السياسية بعد عام  2003والتي ادت إلى إتباع سياسة االنفتاح االقتصادي .
 .2توصيات وتوجييات المنظمات الدولية ومنيا شروط صندوق النقد الدولي .

 .3إتباع سياسة الخصخصة بمعنى تحويل القطاع العام الى القطاع الخاص .

 .4نتيجة لآلثار االيجابية التي تتركيا سياسة التحرير المالي عمى مجمل االقتصاد .
 .5إيجاد البيئة االستثمارية المناسبة لجذب االستثمارات األجنبية وتطوير البنية التحتية لممصارف

التجارية .

 .6ان التغيير او التحول الحاصل منسجم مع التطورات العالمية والتي تتخذ من العولمة

االقتصادية مسا اًر ليا .

ثانيا  :إبعاد سياسة التحرير المالي في العراق :
ان تنفيذ سياسات التحرير المالي التي قامت بيا الحكومة العراقية بعد عام  2003منسجمة

مع الشروط والسياسات االقتصادية التي يتبناىا صندوق النقد الدولي اذ انيا تخمق الظروف

الموضوعية لتحويل االقتصاد القائم عمى التخطيط المركزي الى اقتصاد حر يعمل وفق آلية السوق

 .ويمكن تمخيص شروط صندوق النقد الدولي في ىذا المجال بما يأتي (الحمداني )2: 2012 ،
( ) 489

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 23 -العدد – 3127 / 45

 .1خصخصة القطاع العام واعطاء الدور األساسي لنشاط القطاع الخاص .
 .2إصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحمي واألجنبي .
 .3إلغاء نظام الرقابة عمى النقد األجنبي وتطبيق سياسة السوق المفتوحة .
 .4تخفيض قيمة العممة المحمية مقابل العمبلت األجنبية .

 .5منح الشركات والمؤسسات الخاصة حق تحويل أرباحيا ومستحقاتيا بالنقد األجنبي الى الخارج

لقد ساىم البنك المركزي من خبلل ادواتو النقدية في مواكبة ىذا التحول وتفعيل آليات

السوق من خبلل مجموعة من االجراءات الفنية والقانونية التي تعزز االستقرار االقتصادي والمالي
وتؤسس لخمق بيئة تنافسية قائمة عمى التحرير المالي (باسم  )13، 2007 ،وعميو اتخذت

السمطات النقدية العراقية العديد من اإلجراءات لتطوير القطاع المصرفي كان من بينيا (عبد
النبي : ) 8: 2012 ،

 .1تحرير القطاع المالي والسيما تحرير أسعار الفائدة والغاء خطط االئتمان السابقة وجعل آلية

العرض والطمب تعمل بكفاءة .

 .2فتح باب المشاركة لممصارف األجنبية في العراق سواء كانت بفتح فروع جديد او مكاتب

صيرفة .

 .3استخدام الرقابة التمقائية عبر الموائح التنظيمية واإلدارية مما يجعل النظام المصرفي يعمل وفق
نظم مرنة وكفؤة

 .4تحديث نظام المدفوعات المصرفية من خبلل إنشاء نظام متطور يديره البنك المركزي.
 .5إطبلق حرية التحويل الخارجي عدا ما يتعمق بغسيل األموال .

ان السمطات النقدية المتمثمة بالبنك المركزي العراقي سعت بعد العام  2003الى إصدار

تعميمات تستيدف خمق نظام مصرفي مرن قادر عمى التكيف مع سياسات التحرير المالي
واالستجابة لممتغيرات االقتصادية والمالية والمصرفية المحمية والدولية وذلك بإيجاد بيئة مصرفيو

مبلئمة تساعد عمى تسييل عمميات الوساطة المالية .لكن القطاع المصرفي في العراق يعاني من

المشاكل االتية (فرىاد : ) 12 : 2011،

 .1صغر حجم المصارف العراقية مقارنو بالمصارف العالمية .
 .2تجذر سياسة الكبح المالي بما في ذلك وضع قيود عمى أسعار الفائدة .
 .3احتكار القطاع العام لممكية المصارف التجارية وأنشطتيا .

 .4ضعف واضح في استخدام التكنولوجيا ونظم المعمومات الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية
 .5طريقة توزيع أرباح المصارف الحكومية ال تأخذ بنظر االعتبار تطوير العمل المصرفي.

( ) 48:
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 .6انخفاض الكثافة المصرفية اذ تتجاوز نسبتيا مصرف لكل  45الف نسمة (اما الكثافة

المعيارية فيي مصرف واحد لكل عشره ألف نسمة ).

وعميو فان السمطات النقدية سعت الى التحرير المالي وذلك من اجل تطوير واصبلح

القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي يعانييا وذلك من خبلل خفض المخاطر المالية وتحقيق
استقرار الدخل واالستفادة من التقدم التكنولوجي فضبلً عن دعم االندماج المصرفي لمواجية

منافسة المصارف األجنبية الناشئة كل ذلك يعزز ويحقق أىداف اإلصبلح المصرفي المتمثل
بتحسين ربحية المصارف التجارية (فرىاد . ) 8 :2011،

اال ان النظام االقتصادي السائد في العراق قبل عام  2003يرتكز عمى التخطيط المركزي

والتدخل الحكومي في الق اررات التي تتعمق بالسياسة النقدية والتي كان ليا أثر في تيميش دور
البنك المركزي في تحقيق االستقرار النقدي اما بعد عام  2003فكان االقتصاد العراقي ينتيج

سياسات االقتصاد الرأسمالي التي ترتكز عمى آلية اقتصاد السوق وقد تم البدء بيذه اإلصبلحات

بناءاً عمى توجيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأصبح لمبنك المركزي العراقي نوع من

أنواع االستقبللية في اتخاذ الق اررات النقدية وخاصة بعد إصدار قانون رقم  56لعام  2004والذي

حدد بموجبو ىدف السياسة النقدية باالستقرار النقدي وذلك من خبلل إتباع العديد من اإلجراءات

كان من أىميا (وسام واسبلم : )2011،

 .1تنفيذ سياسة سعر الفائدة المرن والذي يربط سعر الفائدة االسمي بمعدالت التضخم من اجل
تحقيق سعر فائدة حقيقي موجب .

 .2استخدام سياسة سعر الصرف المعوم المدار والتي يستند الى مؤشرات السوق فضبلً عن اتباع
سياسة مزاد العممة لتحقيق استقرار نسبي في اسعار الصرف .

لقد اتسمت المرحمة بعد عام  2003بروز ظاىرة تعدد المصارف األىمية فضبلً عن

المصارف الحكومية  ،وعمى الرغم من ذلك فان المصارف التجارية األىمية تتميز بصغر حجميا
بكل المقاييس  ،كما وان ىذه المصارف قد تباينت في ادائيا المالي مما انعكس عمى مؤشرات

الربحية المصرفية نتيجة لمتحديات التي تواجييا  .مع ذلك فان النشاط المصرفي العائد لمقطاع
الخاص بعد عام  2003شيد توسعاً ممحوظاً وذلك ضمن اطار الفمسفة االقتصادية الجديدة

اليادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص في الفعاليات االقتصادية حيث نبلحظ ان عدد المصارف
األىمية ازداد من ( )32-17خبلل المدة ( )2008-2003وان عدد فرع المصارف األىمية

ازدادت ايضاً من ( )212 -188خبلل نفس المدة غير ان رصيد موجودات المصارف الحكومية

كانت نسبتو  %97.5مقارنة  %2.5لممصارف االىمية وان رصيد الودائع الحكومية كان %66

مقارنة  % 34لممصارف التجارية األىمية لعام  2008وتشكل ارباح المصارف الحكومية %76
( ) 491
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من اجمالي ارباح الجياز المصرفي في حين بمغت ارباح المصارف االىمية ( %24الجبوري

 .) 95: 2010،لقد حفزت ىذه المؤشرات الحكومة العراقية لبلىتمام بالبنية التحتية ومن بينيا

التشريعات والقوانين التي تدعم نيج التحرير المالي لذلك فأي اصبلح اقتصادي او مالي لن

يكتب لو النجاح ما لم يرافقو إصبلح عمى المستوى القانوني والتشريعي(الزيدي . )34 :2009 ،
ليذا صدرت العديد من القوانين في ىذا المجال يمكن رصد بعضا منيا (عبد النبي 10: 2013 ،

)( ،عبد النبي : )3 : 2012 ،

 .1قانون  56لعام  2004والذي يشير إلى استقبللية السمطات النقدية .
 .2صدور قانون االستثمار  13لعام  2006الذي ادى الى تطور النشاط المصرفي األىمي .

 .3تأسيس سوق العراق لؤلوراق المالية بموجب القانون  74عام  ، 2004والذي بدا بأسموب
التداول اليدوي ثم تحول إلى العمل بالتداول االلكتروني (وسام . ) 5: 2013،

 .4صدور قانون  94لعام  2004الذي سمح بموجبو لممصارف األجنبية العمل في العراق اما

إنشاء مصرف جديد او وفق نظام المشاركة او من خبلل فتح المكاتب المصرفية .
 .5استحداث قانون  93لسنة  2004المتعمق بغسيل االموال .

وتعتبر ىذه القوانين الخطوة االولى في عممية االصبلح او التعديل ،فقوانين المرحمة

السابقة ال تصمح مع توجيات المرحمة الحالية  ،فيي تؤثر عمى مجمل االقتصاد القومي فضبل

عن تأثيرىا عمى ربحية المصارف التجارية فكل قانون لو اثره إما عمى االستثمارات او عمى
حقوق الممكية او عمى حجم االحتياطي القانوني او عمى الحدود االدنى لراس المال  ،معنى ذلك

ان ىذه القوانين ىي اطر تنظيمية قد تفسح المجال إلى تحرير مالي شامل .

وقد تم تطبيق أشكال مختمفة لسياسة التحرير المالي في العراق من بينها :
 .1إتباع سياسة مرنة لسعر الفائدة :

ان البنك المركزي العراقي أتخذ سياسة مرنو ألسعار الفائدة ىدفيا المحافظة عمى معدالت
حقيقية موجبة اذ بدأ برفع معدالت الفائدة بعد عام  2004اذ تزايدت معدالت الفائدة وبشكل

مضطرد مما أدى الى ان تصبح أسعار الفائدة الحقيقية موجبو ويعود ذلك لؤلسباب التالية :
 رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خبلل المدة( . ) 2007 - 2004

 محاولة الضغط عمى معدالت التضخم مما انعكس إيجابا وبشكل واضح خبلل المدة
( .) 2011-2008

 ان سعر الفائدة ازداد من % 7.25عام  1998إلى % 23.5عام  2008وىذا يدلل عمى
اىتمام واضح لرفع معدالت الفائدة وتحريرىا تحري ار ماليا .
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وىذا يعني ان السمطات النقدية قد ربطت بين أسعار الفائدة االسمية ومعدالت التضخم بغية

الحصول عمى أسعار فائدة حقيقية موجبو  ،مما قد يؤدي الى زيادة االدخارات من خبلل االستفادة
من المبالغ المكتنزة وتحويميا الى ودائع مصرفية  ،بمعنى اخر فأن السمطات النقدية اعادت
استخدام ىيكل اسعار الفائدة وبشكل مرن في السوق النقدي وتعديمو كمما تطمب األمر وذلك

لتحقيق التأثير االيجابي المطموب كالمساىمة في تحسين االستقرار االقتصادي ومعالجة العجر في

ميزان المدفوعات والحد من فائض السيولة النقدية واف ارزاتيا السمبية وذلك بتشجيع ودائع التوفير

والودائع الثابتة (شندي . ( 14: 2006 ،

 .2إتباع سياسة مرنة لسعر الصرف :
في ظل سياسة التحرير المالي فان السمطات النقدية تتمكن ان تتبع سياسة سعر الصرف

المرن والذي يرتكز عمى احد السياسات التالية ( العبيدي : )139:2009،

 سعر الصرف المعوم  :وفقاً ليذا النظام  ،يتم تحديد سعر الصرف عن طريق تفاعل قوى
العرض والطمب عمى العممة في سوق الصرف األجنبي بدون تدخل البنك المركزي .



سعر الصرف المعوم المدار :ويقصد بيذا النظام أن يكون سعر الصرف ح اًر في حركتو

نتيجة لتفاعل قوى العرض والطمب إال ان البنك المركزي يتدخل في الوقت المناسب لتقميل

من اآلثار السمبية لتقمبات سعر الصرف نتيجة لحدوث أزمات اقتصادية او غير اقتصادية

وقد اتبعت ىذه السياسة بعد عام  2003مما ادى الى انتعاش قيمة الدينار العراقي اذ
ارتفعت قيمتو الى  1462في عام  2004والى  1196عام  2011وذلك بسبب اتخاذ السمطات

النقدية العديد من اإلجراءات كان من بينيا مزاد العممة .

المبحث الرابع  :قياس اثر التحول في السياسة االقتصادية عمى ربحية المصارف التجارية

اوال :بناء النموذج القياسي  :يمكن توصيف النموذج القياسي استنادا إلى الدراسات النظرية و
التجريبية لغرض قياس وتقدير اثر المتغيرات االقتصادية الكمية المؤثرة عمى ربحية المصارف

التجارية العاممة في العراق .
الصيغة

العامة

Y = β0 + β 1X1+... ui

لمنموذج
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القياسي
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إما صيغة النموذج القياسي قيد الدراسة فيتضمن نوعين ىما :
 -1االنحدار الخطي البسيط :

ROA = β 0 + β 1 Ex + ui

ROA = β o + β 2r + ui

ROE = β o + β 1 Ex + ui
ROE = β o + β 2r + ui

 -2االنحدار الخطي المتعدد :

ROA = β 0 + β 1 EX + β 2r + ui

ROE = β 0+ β 1 EX + β 2r + ui

حيث ان :
معدل العائد عمى الموجودات = ROA

 ،معدل العائد عمى حق الممكية = ROE

المتغير العشوائي=  ، uiالمرونات = ( ، )β1 , β2الحد ثابت = β0
سعر الصرف =  ، EXسعر الفائدة = r
ثانيا  :نتائج النماذج القياسية :
تم

تقدير العبلقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى ( )OLSوذلك باستخدام البرنامج

االحصائي  SPSSمن خبلل اسموب االنحدار (البسيط والمتعدد ) وقد تم ايجاد ىذه المعممات
وفق النماذج القياسية التالية :

الجدول ( )3اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف بغداد
النتيجة

R2

Sig β

Sig β0

النموذج القياسي

غير معنوي

6

0.37

0.04

ROA = 4.33-0.001 EX

معنوي

35

0.02

0.22

ROA = 0.94+0.15 r

31

0.05

0.84

ROE = 2.21+0.01 EX

10

0.64

0.01

ROE = 24.70-0.23 r

معنوي
غير معنوي

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج . spss
( ) 494

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 23 -العدد – 3127 / 45

الجدول ( )4اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف بغداد
النتيجة
معنوي
معنوي

R2

Sig β2

Sig

Sig

Sig β1

F

β0

0.04

0.72

38

0.48

0.03
0.05

32

EX

-0.98+0.0009

=

ROA

+0.19 r
0.58

0.42

النموذج القياسي

0.05

ROE = -11.31+0.01 EX +0.50
r

الجدول ( )5اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف الشرق األوسط
النتيجة

R2

Sig β

Sig β0

النموذج القياسي

غير معنوي

4

0.83

0.02

ROA = 2.14-0.001 EX

معنوي

36

0.04

0.00

ROA = 1.80+0.48 r

معنوي

30

0.05

0.86

ROE = 1.91+0.15 EX

غير معنوي

10

0.65

0.001

ROE = 27.299-0.23 r

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج . spss
الجدول ( )6اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف الشرق األوسط
النتيجة
معنوي
معنوي

R2

Sig F

Sig β2

Sig β0

Sig

النموذج القياسي

β1
0.05
35

0.80
0.03

0.10

0.05
34

r
0.43

0.15

ROA = -0.32+0.001 EX +0.09

0.03

ROE = -16.32+0.02 EX +0.76
r

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج . spss
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الجدول ( )7اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف االستثمار العراقي
النتيجة

R2

Sig β

Sig β0

النموذج القياسي

غير معنوي

8

0.31

0.0

ROA = 16.43-48.52 EX

معنوي

27

0.05

0.009

ROA = 6.91 +1.40 r

معنوي

28

0.05

0.86

ROE = 13.80 +13.0 EX

غير معنوي

6

0.39

0.0

ROE = 12.66 -0.09 r
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الجدول ( )8اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف االستثمار العراقي
النتيجة
معنوي
معنوي

R2

Sig β2

Sig F

Sig

Sig

β1

β0
0.92

0.16
0.05

41

0.11

0.05
28

EX

-0.40+0.005

=

ROA

+0.12 r
0.39

0.63

النموذج القياسي

0.04

EX

-24.39+0.02

=

+0.41 r
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الجدول ()9اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف الرشيد
النتيجة

R2

Sig β

Sig β0

النموذج القياسي

معنوي

59

0.001

0.00

ROA = 45.74-0.02 EX

غير معنوي

8

0.30

0.32

ROA = 6.05-0.52 r

معنوي

45

0.008

0.00

ROE = 44.99-0.02 EX

غير معنوي

0.1

0.90

0.01

ROE = 12.95-0.02 r

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج . spss

( ) 496

ROE

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 23 -العدد – 3127 / 45

الجدول ()10اثر المتغيرات االقتصادية المؤثرة عمى مؤشر الربحية لمصرف الرشيد
R2

Sig F

Sig β2

معنوي

67

0.002

0.007

0.04

معنوي

60

0.06

0.06

0.002

النتيجة

النموذج القياسي

Sig

Sig

β1

β0
0.001

ROA = 62.92-0.02 EX -0.63 r

0.009

ROE = 71.21-0.03 EX -0.97 r
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الجدول ( )11اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف الرافدين
النتيجة

R2

Sig β

Sig β0

النموذج القياسي

معنوي

55

0.002

0.00

ROA = 11.21-0.004 EX

معنوي

47

0.006

0.47

ROA = 0.73- 0.27 r

معنوي

25

0.06

0.00

ROE = 10.09- 0.003 EX

معنوي

55

0.002

0.61

ROE = 0.54-0.34 r
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الجدول ( )12اثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مؤشر الربحية لمصرف الرافدين
النتيجة
معنوي
معنوي

R2

Sig F

Sig β2

Sig β0

Sig

النموذج القياسي

β1
0.004
62

0.04
0.17

0.05

0.01
55

EX

0.14 r+
0.81

0.01

7.33-0.0003

=

ROA

0.90

0.33 +ROE = 1.01-0.002 EX
r

الجدول  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج . spss
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ثالثا  :تحميل نتائج النماذج القياسية :
باالعتماد عمى النماذج القياسية المقدرة السابقة يمكن إيجاد العبلقة بين الربحية المصرفية

لممصارف التجارية والمتغيرات االقتصادية الكمية وذلك من خبلل ما يأتي :
التحميل االقتصادي :

تحميل نماذج االنحدار الخطي البسيط :

.1

يتبين من الجداول ( )7(،)5(،)3ان ىناك عبلقة تأثير مباشرة لسعر الفائدة عمى مؤشر

الربحية المصرفية ( )ROAوان ىذه العبلقة ذات طبيعة طردية (ايجابية) ففي مصرف بغداد عمى

سبيل المثال :زيادة سعر الفائدة بنسبة  %100يؤدي الى زيادة الربحية المصرفية ( )ROAبنسبة

%15

 ،وكذلك فيما يتعمق بسعر الصرف فزيادتو بنسبة  %100يؤدي الى زيادة الربحية

المصرفية ( )ROEبنسبة  . %1وىذا ينطبق عمى عمى بقية المصارف األىمية

 ،اما

الجداول( )11(،)9وىي النماذج القياسية لممصارف الحكومية فتوضح طبيعة مغايرة اذ ان العبلقة
بين كل من سعر الفائدة وسعر الصرف ذات عبلقة عكسية (سالبة) مع الربحية المصرفية ( ROA

 ),ROEليذه المصارف .
.2

تحميل نماذج االنحدار الخطي المتعدد:
يتبين من الجداول ( )8(،)6(،)4ان ىناك عبلقة تأثير مباشرة لسعر الفائدة وسعر الصرف

عمى مؤشر الربحية المصرفية ( )ROE( ، )ROAففي مصرف بغداد وعمى سبيل المثال فان ىذه

العبلقة ذات طبيعة طردية (ايجابية ) فزيادة سعر الفائدة وسعر الصرف بنسبة  %100يؤدي الى

زيادة الربحية المصرفية ( )ROAبنسبة ( )%19و( )%0.09عمى التوالي  ،فزيادة سعر الفائدة

وسعر الصرف بنسبة  %100يؤدي الى زيادة الربحية المصرفية ( )ROEبنسبة ()%50

و( )%10عمى التوالي  ،وىذا ينطبق عمى عمى بقية المصارف األهمية و حسب ما مؤشر ليا في

النماذج القاسية .اما الجداول ( )12(،)10وىي النماذج القياسية لممصارف الحكومية تبين وجود
عبلقة مختمفة الى حد ما اذ ان العبلقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف ذات عبلقة عكسية مع

الربحية المصرفية لكل من ( )ROE( ، )ROAلمصرف الرشيد اال إنيا تختمف في مصرف
الرافدين اذ ان العبلقة ايجابية بين سعر الفائدة والربحية المصرفية ( )ROE( ، )ROAاال انيا

عكسية مع سعر الصرف .
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لذلك يمكن القول :


ان سعر الفائدة يؤثر إيجابا عمى  ، ROAوان سعر الصرف يؤثر ايجابا عمى ، ROE

وكذلك ان سعر الفائدة وسعر الصرف معا يؤثران عمى كل من ) (ROE ، ROAوىذا يخص

المصارف التجارية االىمية .

 ان سعر الفائدة وسعر الصرف كل عمى انفراد يؤثران سمبا عمى كل من )(ROE ، ROA
وكذلك المتغيران ( )EX , rمعا يؤثران عمى كل من ) (ROE ، ROAوىذا يتعمق

بالمصارف التجارية الحكومية .

وىذا يعني  :ان التحول من سياسة الكبح المالي إلى سياسة التحرير المالي تؤثر

ايجاباً عمى ربحية المصارف التجارية االىمية ) ، (ROE، ROAوانيا تؤثر بعبلقة عكسية عمى
ربحية المصارف التجارية الحكومية ) ، (ROE ، ROAويعود سبب ذلك إلى طبيعة وخصائص

السياسات االقتصادية المتبعة ومنيا تأثير التحول من سياسة الكبح المالي إلى التحرير المالي
ويكشف ىذا التغير او التحول في السياسات االقتصادية انو يخدم المصارف التجارية األىمية التي
تمتمك القدرة عمى التكيف مع السياسات االقتصادية الجديدة وال يخدم المصارف التجارية الحكومية

التي مازالت سياساتيا المالية متحفظة وغير منسجمة مع التحوالت االقتصادية التي يشيدىا العراق
التحميل اإلحصائي :

 .1تحميل االنحدار الخطي البسيط  :يتبين من الجداول ( )11(،)9( ، )7(،)5(،)3ان ىناك
نماذج قياسية ذات داللة معنوية واخرى غير معنوية ففي مصرف بغداد عمى سبيل المثال :
نجد سعر الصرف غير معنوي اتجاه مؤشر الربحية ( ، )ROAاال انو معنوي اتجاه (، )ROE
وىذا مختمف جدا عند سعر الفائدة فيو ذا طبيعة معنوية اتجاه ( )ROAوغير معنوي اتجاه

( )ROEىذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان معامل التحديد ( )R2يزداد في النماذج القاسية
المعنوية ونسبتو تتراوح بين ( )35و( )31وينخفض في النماذج غير المعنوية اذ تكون نسبتو

( )6و ( .)10وىذا ينطبق عمى بقية النماذج القياسية لممصارف التجارية األىمية والحكومية
عمى حد سواء .

 .2تحميل االنحدار الخطي المتعدد :في الجداول ( )12(،)10( ،)8(،)6(،)4نبلحظ ان
ىناك نماذج قياسية ذات داللة معنوية واخرى غير معنوية .
وعمى العموم تم التركيز في التحميل االقتصادي عمى النماذج القياسية المعنوية ذات معامل

التحديد المرتفع نسبيا لما توفره ىذه النماذج من معمومات قيمة ودقيقة تقترب من الواقع .
( ) 499
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التحميل القياسي :
تراوحت قيمة ( )D-Wبين (  ) 2.8 - 1.3وىذا يدل ان النماذج القياسية ال تعاني من
مشكمة االرتباط الذاتي  ،ىذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان النماذج ال تعاني من مشكمة االرتباط

الخطي المتعدد ألنيا معدة وفق نماذج السبلسل الزمنية .

االستنتاجات  :لقد خمصت الدراسة إلى جممة من االستنتاجات اىميا ما يأتي :
 .1بينت النماذج القياسية ذات االنحدار الخطي البسيط األتي :
 ان سعر الفائدة يؤثر ايجابا عمى مؤشر الربحية المصرفية ( )ROAلممصارف التجارية
االىمية .

 ان سعر الصرف يؤثر ايجابا عمى مؤشر الربحية المصرفية ( )ROEلممصارف التجارية
االىمية .

 ان سعر الفائدة يؤثر سمبا عمى مؤشر الربحية المصرفية ( )ROAلممصارف التجارية
الحكومية .

 ان سعر الصرف يؤثر سمبا عمى مؤشر الربحية المصرفية ( )ROEلممصارف التجارية
الحكومية.
 .2النماذج القياسية المتعددة تتفق مع النماذج القياسية ذات االنحدار الخطي البسيط اذ نبلحظ
ما يأتي :
 ان سعر الفائدة وسعر الصرف معا يؤثران ايجابا عمى مؤشر الربحية المصرفية لممصارف
التجارية االىمية .

 ان سعر الفائدة وسعر الصرف معا يؤثران سمبا عمى مؤشر الربحية المصرفية لممصارف
التجارية الحكومية .
وىذا يحقق فرضية البحث ان ربحية المصارف التجارية تتأثر بالتغيرات والتحوالت في
السياسات االقتصادية ومنيا التحول من سياسة الكبح المالي إلى سياسة التحرير المالي .
المقترحات :
 .1مواصمة البحث والدراسة من قبل الباحثين لقياس تأثير التغير والتحول في السياسات
االقتصادية عمى مجمل األنشطة االقتصادية ومنيا أنشطة وأعمال المصارف التجارية .
( ) 49:
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 .2تقديم اإلصبلحات القانونية والتكنولوجية وذلك لدعم المصارف التجارية الحكومية لكي تأخذ
دورىا في تقديم الخدمات المصرفية لجميع القطاعات االقتصادية .

 .3التركيز عمى سياسات التحرير المالي ودراستيا بشكل مكثف لمعرفة أثارىا عمى مجمل

االقتصاد العراقي باعتبارىا خيار دولي ومحمي  ،اذ لم تترجم ىذه السياسات إلى برامج

اقتصادية او خطط إستراتيجية .

 .4بناء نماذج قياسية تبين مدى تأثير التقمبات في المتغيرات االقتصادية الكمية لمسياسات
االقتصادية عمى مؤشرات األداء المالي .

المصادر
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( ) 4:1
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االسبلمية بغرة .

 .9الجبوري ،حميد حسن خمف ( )2010االتجاىات الجديدة لمسياسة النقدية في العراق  ،رسالة
ماجستير كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة تكريت .

 .10الجوراني ،سبلم ( )2011فاعمية السياسة النقدية في ظل تحرير اسعار الفائدة  ،رسالة
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لمنشر ،عمان .
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العموم االقتصادية وعموم التسيير  ،جامعة فرحات – عباس – سطيف .

 .13الحمداني ،عودت ناجي ( )2012شروط صندوق النقد الدولي عمى اقتصاديات النامية –
الحوار المتمدن  ،العدد ، 3933 /محور االدارة واالقتصاد .

 .14الزيدي  ،اياد فبلح حسن ( )2009دراسة اقتصادية مقارنة لتطوير االداء االقتصادي
لمسوق المالي العراقي  ،رسالة ماجستير في العموم االقتصادية  ،كمية االدارة واالقتصاد ،

األكاديمية العربية المفتوحة في الدينمارك .

 .15ساعد  ،ابتسام ( ، )2009تقييم كفاءة النظام المالي الجزائري ودوره في تمويل االقتصاد ،
رسالة ماجستير في العموم االقتصادية  ،كمية العموم االقتصادية والتسيير  ،جامعة محمد
خصير – بسكرة .

 .16سنان زىير محمد  ،سوسن احمد سعيد ()2007تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام
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 .18صميحة ،بن طمحة  ،و بوعبلم  ،معوشي ( )2005دور التحرير المصرفي إصبلح
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