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الملخـــــــص :
يعاني االقتصاد الع ارقيي شكية ا اقتصياديا رةييري االيي االنرليات الشييتشر يي نيي ا
شييياالشا الاةاتيياق االقتصيياديا اةنتاحيييا القايايييا اقةيياط الا ارتييا اقةيياط الصييناتا
ي النتاج الشق ي اةحشالي القاياي ،اأن ي ب تدني شعدالق نشا الاةاتياق اةنتياج
االاراتيا االصناتيا ال يرحع اة إلى دار الشصارف الشترصصا يي العيراو ماانشيا

يرحييع إلييى تااشيين تديييدي شناييا ت ييى ي ي ين الشجييان ال القصيير الييا تييد تاحي ي ش ي
الارات الشادشيا شين الشصيارف الشترصصيا نقيا االييتجشار القايايي الي

رصي

لي الاييرت ماانشييا يييت تاحيي الي و الاييرات ييي ايييتجشاراق ردشيييا شالييدي ل ييدرن االيير
الي يريع اة ي لم تييد احيياد قشايييا ل شنييتس الشق ييي شيين ييايييا اة يراو الي ي عي ا شيير
ال ي

ي ي ب تييااف ةجييير شيين الشيييتجشرين شيين االقت يرات ا ييو شكيياريعا اةنتاحيييا

ا شر ال

ي ب تاايد اليياو الشق ييا شين الي ا الينا

ا شر ال

ي ب ضغة ت ى شياان الشد اتاق
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
المقـــــــــــدمة

ششييا ال كييم يي أن ل شصييارف الشترصصييا دا امر شاشيام ييي تش يييا التنشيييا االقتصيياديا
اتت ارالييا إقييدت أدااق الييايييا الشاليييا لتقايييو أالييداف التنشيييا قيييك تةتيييب ال ي و

الشصييارف أالشيتاييا شيين قيييك قييدرتاا ت ييى تييا ير اتع وييا الشييدرراق الاةنيييا اتاحيااييا
نقييا ا نكييةا االقتصيياديا الشة ا ييا االشر ا ييا ل ي ا ت اايييد االالتشييا ت ييم الش يييياق
ناا تا ر الانااق الالاشا لتع ويا الشيدرراق اتاحياايا نقيا ير

االييتجشار القايايي

الياندي لعش يا النشا الشنكادي اةان لا و الشصيارف دار ااضي

يي ةجيير شين اليدان

الشتادشا االدان الناشيا ي ر ع شعدالق النشا اتنشييا الاةاتياق االنتاحييا ،ا ليم شين
رييالن تيجيرالييا ييي الشتغي يراق االقتصيياديا ةاةنتيياج اااليييتجشار االنشييا اااليييتردا شيين
ر ييالن دتي ي الاةات يياق االنتاحي ييا االوتش ييان النا ييد الشة يياب ا يي ييعار او ييدي شعتدل ييا
تكييحع ت ييى االيييتجشار الييييشا أن ال ي و الشصييارف ال تاييدف إلييى تقايييو اليير ماانشييا

تا ييدف إل ييى تقاي ييو أال ييداف اشن ييا ع اقتص يياديا اةني ييا ،ا ييي العي يراو ياح ييد ت ييدد ش يين
الشصي ي ييارف الشترصصي ي ييا ةالشصي ي ييرف الصي ي ييناتي االشصي ي ييرف الا ارتي ي ييي االشصي ي ييرف

العاييار  ،التييي شاريييق ال ي و الشصييارف شن ي س تيييييياا دا امر ايحا ي يام ييي تش يييا التنشيييا
االقتصيياديا شيين رييالن تشاي اييا ل اةاتيياق االقتصيياد الع ارقييي الييييشا قةاتيياق العييرت

القايا ييي ةالاة يياط الا ارت ييي االاة يياط الص ييناتي اش يين جي ي ر ييع شع ييدالق نش ييا الن يياتس
الايياشي قيييك ت ي الترةيييا ييي ال قييك ت ييى الشصييرف الا ارتييي التعييااني االشصييرف
الصناتي  ،ا لم لشا لا و الشصارف شن تيجير ت يى قةياط الا ارتيا اقةياط الصيناتا
الشةانا ل نياتس الشق يي اةحشيالي القايايي ،اتت يار أن الي ين الاةياتين الشيا قةاتياق
شالدي لإلنتاج االعرت الي عي يعشين ت يى ييد قاحيا الة يب الشق يي الييت قةاتياق
ردشي ييا شال ييدي ل ييدرن ا الت ييالي ي يينعةت الي ي ا ال ييدرن ت ييى ك ييةن إنل يياو اة ييب ل يي ي ع
االردشاق ششا يالد قاي ضا ةا ت ى ا يعار
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هيكلية البحـــــث :

قيييك تي تايييي ال قييك إلييى جالجييا ش اقييك  ،اتي التةييرو الش قييك ا ان إلييى اةةييار
النظيير لالوتشييان الشصيير ي االشصييارف الشترصصييا االش قييك الجيياني تي التةييرو إلييى
نكيي الشصارف االرتصاصيا اتةارالا ي العراو ،أشا الش قك ا رير رةا يي دار
الشص ييارف الشترصص ييا ييي النا ييات الاةات يياق االنتاحي ييا القاياي ييا ييي االقتص يياد
العراقي
مشكلة البحــــث :
إن االقتصيياد الع ارقييي الييا اقتصيياد ريعييي يكييةن اليينلة شييا ياييارب  %56شيين شةانيياق
الناتس الشق ي اةحشالي ،أشيا الاةاتياق العيرت القايايي اليييشا الاراتييا االصيناتيا
اييي تكييةن نيييب شتدنيييا شيين شةانيياق النيياتس الشق ييي اةحشييالي  ،ا شيير الي
نا ي ي

الشعي ييرات الي ي ي عي ي ييي اليي يياو الشق يي ييا اتعي ييايت ال ي ي ا الي يينا

يي ي ب

شي يين ري ييالن

االيتيراد
فرضية البحـــــــث :
إن الشصي ييارف الشترصصي ييا لاي ييا دار عي ييان ي ييي ر ي ييع شعي ييدالق نشي ييا الني يياتس الشق ي ييي
اةحش ي ييالي ا ل ي ييم ش ي يين ر ي ييالن تة ي يياير قةات ي يياق الع ي ييرت القايا ي ييي اقة ي يياط الا ارت ي ييا
االص ييناتا ت يين ةري ييو تا ييدي االوتش ييان الشة يياب لاي ي و الاةات يياق ،تن ييدشا تتاي ييي لا ييا
الظراف االقتصاديا الشناي ا ا يوا قاضنا لاليتجشار
أهمية البحــــــث :
ت ييرا أالشي ييا ال ق ييك ييي شعالحي يا االنرل ييات الك ييديد االشي ييتشر ييي شي ييتاياق الن يياتس
الشق ي ييي اةحش ي ييالي لاة ي يياتي الا ارت ي ييا االص ي ييناتا ش ي يين ر ي ييالن تة ي يياير اتلعي ي يين دار
الشصي ييارف الشترصصي ييا لا ي ي و الاةاتي يياق ار ي ييع شعي ييدالق النشي ييا اشيي ييتات الر االيي ييا
االقتصاديا
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
هدف البحــــــث :

يا ييدف ال ق ييك إل ييى ي ييان دار الشص ييارف الشترصص ييا ييي ر ييع شع ييدالق قةات يياق
اةنتي يياج القاياي ييي شي يين ري ييالن تنظي ييي ار ي ييع قح ي ي االوتشي ييان الششني ييا لاةي يياط الا ارتي ييا
االصييناتا شييع تاضييي أالي العااشيين التييي تعرقيين تشيين الشصييارف الشترصصييا ل ييا
أالدا اا االقتصاديا الشاياشا
الفترة والزمنية :
يغةييي ال قييك الشييدي الاشنيييا ا 3022-3002نظي امر ل ظييراف التييي شير اييا االقتصيياد
الع ارقييي عييد تغييير النظييا الييايييي ،أش ييا ال عييد الشةيياني ل قييك اييد قييدد االقتص يياد

العراقي
منهجية البحــــث :
اتتشييدق الد اريييا ت ييى الشييناس التق ييين الاصييلي تيين ةريييو حشييع ال يانيياق اتق ي اييا
ل تعي ِير ع
ف ت ييى دار الشصييارف الشترصصييا ييي الع يراو ت ييى قييدرتاا ييي نشييا اتةيياير
الاةاتاق اةنتاحيا القايايا ي الناتس الشق ي اةحشالي
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الدراسات السابقـــــة :

الدراياق اال قاك التاليا ي اتني ي شحان ةر الشاضاط االي ةشا ي ي:
 2تادن ناحي قييين  2791د ارييا عنياان اييايياق تقصيين الايرات الشصير يا
شع درايا تة يايا ل شصارف الشترصصا ي العراو احاءق الد ارييا إليى التعيرف
ت ييى شلاييا التقصييين ل اييرات ييي الشصييارف الشترصصييا االشكيياةن التييي تااحي
ت ييم الشصييارف ييي تش يييا التقصييين اا ي ي اب االش ك يراق التييي يشة ين اايييةتاا
التن

ت م الشكاةن

 3كيياةر ت ييد الااقييد حييالب  ،2797تن ياان الد اريييا االييايييا االوتشانيييا ل شصييارف
الشترصص ييا ادارالي ييا ييي التنشيي ييا االقتصي يياديا ييي الع ي يراو ل شي ييدي 2799-2752
احي ي يياءق ال ي ي ي و الد اري ي ي ييا ل تعي ي ييرف ت ي ي ييى شقاال ي ي ييا النكي ي يياة الشصي ي يير ي ل شص ي ي ييارف
الشترصصييا ييي الع يراو ل اقيياف ت ييى شييا تيييا ي شيين ايييتجشاراق ييي الاةاتيياق
التي تر ب القةاشا تةايرالا
 2ك يييشاء حايي ي قش يياد العي يااا  3020د اري ييا عني ياان اشالشي ي اليياي ييا االوتشاني ييا
ل شصييارف االرتصاصيييا ييي الع يراو ل شييدي  3005-2776اقييد تاص ي ق الد اريييا
إلييى أن الشصييارف الشترصصييا العراقيييا تعتشييد ت ييى شصييادر التشاييين ال اتيييا ا ييير
ال اتيا اأن ايترداشاق ا شاان لإلقرات االتي يف اليا ا ةجير اييترداشام يين حشييع
ايترداشاق ا شاان ا لم لتيديا دارالا ي تشاين الاةاتاق االقتصاديا الشاشا

أشا ال ا ال قك اد تةرو إلى العالقا يين قحي االوتشيان الششنيا شين الي و الشصيارف
اقحي النيياتس الشق ييي اةحشييالي ييي قةاتيياق العييرت القايايييا االاراتيييا االصييناتيا
ضال تن ةان أن الشدي الاشنيا ترت ف تن شا ةانق ي الدراياق اليا اا
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
المبحـــــث األول

اإلطار النظري لالئتمان المصرفي والمصارف المتخصصة
Theoretical framework for bank credit and specialized
banks
أوالً :مفهوم االئتمان المصرفي :The concept of bank credit
تعي ييددق اتناتي ييق شلي يياالي االوتشي ييان الشصي يير ي كي ييين ي ييي لي ييم كي ييين ايي ييا الشلي يياالي
االقتصي يياديا ا ري ييرت ا لي ييم لعي ييد احي يياد اتلي يياو ي ييين الةتي يياب ت ي ييى تعريي ييف االوتشي ييان
الشصيير ي ايرحييع لييم إلييى ارييتالف الااايييا التييي ينظيير إلياييا ةيين شيينا  ،شيينا شيين
يعييرف االوتشييان كييةن تييا ت ييى أني تش يييا تاايييد ا يراد االش يييياق االشنكييواق ييي
الشحتشييع ييا شاان الالاشييا ت ييى أن يتعاييد الشييدين يييداد ت ييم ا ش ياان ا ااوييدالا د عييا
ا2

أ أن أصن شعنى االوتشان يي االقتصياد

ااقدي أا ت ى أقياة ي تااريخ شقددي

ال ييا الا ييدري ت ييى اةقي يرات ،ااص ييةالقام ال ييا التي ي اا حا ييا لحا ييا أر ييرت يياةقرات أا
ا3

الشداينا

أشييا االوتشييان الشصيير ي شيينا شيين يعر ي ت ييى أن ي تش يييا شاتضيياالا يرتضييي ال نييم
شاا يين اوييدي أا تشالييا شعينييا أن يشيين تشيييالم تيييايالق صيياري أشياان ناديييا

يرات

ايييتجشاريا ،ت ييى أن يتعاييد الشييدين يييداد ت ييم ا ش ياان ا ااوييدالا ييي الاقييق الشقييدد،

اشنا شن يعر ت يى أني الجايا التيي ياليايا الشصيرف لكير

شيا ييااء أةيان ة يعييام

أ شعناييام ييين يشنقي ش غيام شيين الشييان اليييترداش ييي ييرت شقييدد رييالن شييدي اشنيييا

شتلي ييو ت ياي ييا ا كي ييراة شعيني ييا لاي يياء تاوي ييد شي ييا ااقي ييق شتلي ييو ت ي ي ي ا ضي ييشاناق تشةي يين
الشصرف شن ايترداد قرض ي قان تاقف العشين تن اليداد
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
ثانياً  :وظائف االئتمان المصــــرفي : credit functions
يشةن ا راا أال اظاوف االوتشان الشصر ي ةشا ييتي :

 2ايادي اةنتاج ،أن الشكياريع الاراتييا االصيناتيا االردشييا تقتياج إليى أشياان تلياو
إشةانياتاا ال اتيا ،اةي لم الاةاتياق االقتصياديا التيي تعياني شين تحيا يي تشايين
نك يياةاا اةنت يياحي ،االن ييا ي يييتي دار ش يي يياق اةقي يرات الشترصص ييا ييي ت ييا ير
االوتشان الشتعدد ا

رات ال

يياال ي ايادي اةنتاج اتاييع

 3تنكييية الة ييب ت ييى الي ي ع االرييدشاق اال ي

ييدارو يقلييا اةنتيياج ،شيين رييالن ر ييع

الادري الكراويا ل ا الدران الشنرلضا
 2اة ييادي شيين الشياارد الشاليييا العاة ييا ا ييير الشيييتغ ا شيين رييالن تكييغي اا ت ييى كييةن
ق ييرات ششناق ييا ل اق ييداق اةنتاحي ييا ،شش ييا يي ي د إل ييى انتل يياط شي ييترد االوتش ييان
اة لم شان االوتشان قصان ت ى تاود ناد
ثالثاً  :أســــس منح االئتمان المصرفي : Foundations granting credit

االوتشييان الشصيير ي يحييب أن ييييتند إلييى قااتييد اأيييت شيييتاري اقااتييد شتعييارف ت ياييا

االيا: 4

 2تييا ير ا شييان ش ياان الشصييرف شيين رييالن القصييان ت ييى الضييشاناق التييي تشةيين
الشصرف شن ايترداد قيشا الارت شع اللااود الشيتقاا ي شااتيدالا
 3تقايييو اليير ل شصييرف شيين رييالن قصييال ت ييى ااوييد الاييرات التييي تشةن ي شيين
يداد ااود الاداوع اشصاريل ا ررت
 2الييالا ،اتعني اقتلاظ الشصرف ادر ةياف شين ا شياان التيي تشةني شين شااحايا
يقا اق تشالو ت ى اداوعا  ،شن رالن الشااانا ين الييالا االر قيا
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
رابعاً  :أنــــواع االئتمان المصرفي :Types of credit

إن الغييرت شيين االوتشييان ادارو ييي القييياي االقتصيياديا يرت ييف قيييب ة يعييا ا يييلا

النظا االقتصاد الااو ي الشحتشع ادرحا تةارو انشاو االقتصاد  ،لا ا ينن أنيااط
االوتشييان ترت ييف ييارتالف الغييرت أا الاظيلييا الشة ا ييا شيين االوتشييان اييييت تايييي
أنااط االوتشان قيب الغرت أا الاظيلا الشة ا ا شن ا: 6

أ .االئتمان المصرفي حسب النشاط االقتصادي:
ايصنف االوتشان الشصر ي قيب النكاة االقتصاد إلى شا ييتي:
 2االئتمــان االســتثماري  :اناصييد ي الاييرات االتيييايالق االوتشانيييا الششناقييا إلييى
الشكاريع االش يياق اةنتاحيا ،لغرت تا ير شيت اشاق اةنتاج اااليتجشار
 3االئتمـــان التجـــاري  :اياصييد ي االوتشييان ال ي

ياييد صيياري قييرات اتيييايالق

شص ي يير يا إل ي ييى الشتع ي يياش ين عش ي ي يياق الي ي يياو لتي ي يياين الت ي ييادن التح ي ييار الشق ي ييي
االرارحي ،اا ييترد لتشايين النلاياق الحارييا ل ش ييياق االشكياريع ،اتيادي ييت
تشاين االوتشان التحار شن الشصارف التحاريا ايةان قصير ا حن

 2االئتمـــان االســـتهالكي  :اياصييد ي االوتشييان ال ي

يقصيين ت ي ي ا يراد اييدف

تشاييين أنليياقا االيييتاالةي اييدف القصييان ت ييى عييت اليي ع االرييدشاق الييييشا
الي ع الشعشري ايت تيديدو شن رالن درالا الحاريا
ب .االئتمان المصـــرفي بحســـب الفترة الزمنية :
يشةن تصنيف االوتشان الشصر ي الششنا قيب الشدي الاشنيا إلى شا ييتي :
 2االئتمــان قصــير األجــل  :اياصييد ي االوتشييان الشصيير ي الي

تةييان شدتي الاشنيييا

ييينا يقيين اجالجييا أا يييتا أا تيييعا أا أجنييى تكيير كييا امر ايقصيين ت ي ي ا يراد
االشكييراتاق الشرت لييا اال ي ا النيياط شيين االوتشييان تلضي الشصييارف التحاريييا ا لييم

لتدني قح الشراةر
 3االئتمان متوسـط األجـل  :اياصيد ي االوتشيان الي

تةيان شدتي الاشنييا أةجير شين

ي يينا اأق يين ش يين رش ييت ي يينااق ،االي ي ا الن يياط ش يين االوتش ييان يا ييد ل شك ييراتاق الت ييي
تقتاج إلى ر ات أشاان لتقديك شعداتاا
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 2االئتمــان طويــل األجــل  :اياصييد ي االوتشييان ال ي

تةييان شدت ي الاشنيييا أةجيير شيين

رشت يينااق اقتيى رشيت اتكيرين يينا اييت تشايين الي ا النياط شين االوتشيان شين
الشص ييارف االش يي يياق الشالي ييا الشترصص ييا الص ييناتيا االاراتي ييا االعااري ييا إل ييى
الشكي ييراتاق التي ييي تقتي يياج إلي ييى تشايي يين ر ات أشاالاي ييا الجا تي ييا شجي يين الشكي ييراتاق
الصناتيا االاراتيا
ج .االئتمان المصرفي بحسب نــــوع الضمان :
ايشةيين تصيينيف ال ي ا النيياط شيين االوتشييان قيييب نيياط الضييشان ال ي

تادش ي ا ة يراف

الشرت لا إلى الحاا الشانقا لالوتشان إلى شا ييتي :
ياد ل شاترضين ضيشان تعايد الشاتيرت

 .1االئتمان الشخصي  :االا االوتشان ال

يييداد ش ي الاييرت ا ااوييدو ييي شااتيييد ايييتقااقاا ،اتعييد الشصييارف ال ي ا التعاييد
ضي ييشانام ةا ي ي يام لشنقاي ييا الاي ييرات ايي ييتنادام لجاتاي ييا الشاترضي ييين شي يين ري ييالن شعر ي ييا
الشصارف الشرةا الشالي ي الياو ل شاترضين

تادشي الشصييارف إلييى الشاترضييين شاحييب

 .2االئتمــان العينــي  :االييا االوتشييان الي

ضييشاناق تيني ييا الشتشج ييا ييا شاان الشناال ييا ا ي يير الشناال ييا ،ا ل ييم لة ييي تي ييتةيع
الشصي ييارف تقصي ييين دياناي ييا تني ييدشا يقي ييين شاتي ييد يي ييداد الاي ييرت ا ااوي ييدو ايتع ي ي ر
الشات ييرت ت ييى الي ييداد ،ل ييي الي ي و القال ييا تة ييان الشص ييارف ق ييادري ت ييى تقص ييين
دياناا شن رالن التصرف الااناني الضشاناق العينيا

د .االئتمان المصرفي بحســب الجهة الطالبة له :

ايصنف ال ا الناط إلى شا ييتي :

 .1االئتمـــــان العـــــام  :ايتشج ي يين ي ييي االوتش ي ييان الششن ي ييا إل ي ييى الدال ي ييا أا القةاش ي ييا أا
الش يياق الريشيا
 .2االئتمــان الخــاص  :ايتشجيين ييي االوتشييان الششنييا إلييى ا يراد االايويياق االكييرةاق
الراصا ير القةاشيا
ت ييى اليير شيين الي ا التصيينيف لالوتشييان الشصيير ي إال أن ةيين نيياط شيين التصيينيلاق ال
ينلصن تن اآلرر ،انالم تدارن ااض اش قاظ ين ال و ا نااط اتاييشنا الي ا ةيان
لغرت الت يية االتق ين
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خامساً  :أســــواق االئتمان المصرفي : Credit markets
إن أيااو االوتشان الشصر ي تاي إلى قيشين:

 2الســـوق المـــالي  :االييا الييياو ال ي

يييت ي ي يييع اك يراء أدااق االوتشييان ةاي ييا

ا ح يين اا ي ييا االي يينداق الت ييي تص ييدرالا الشك ييراتاق الشرت ل ييا ا ييدف تغةي ييا
ر ات ا ش ياان التييي تقتاحاييا ييي تيييير نكيياةاا االقتصيياد

ي يااء أةانييق ال ي و

الشكييراتاق صييناتيا أ اراتيييا أ تااريييا أ ردشيييا ل ي لم يعت يير الييياو الشييالي
شحي يياالم ة يعي ي يام لنكي يياة الشصي ييارف االش ييي يياق الشاليي ييا الشترصصي ييا ي ييي تشايي يين
الاةاتاق االقتصاديا الشرت لا

 3الســــوق النقــــدي  :اال ييا اليي يياو الي ي

يي ييت التعاش يين ي ي ي ييا دااق االوتشانيي ييا أا

ا صييان الشاليييا قصيييري ا حيين اق يااالق الراينييا أا ا اراو التحاريييا ا ال يام شييا

يةي ييان ال ي ي ا اليي يياو شحي يياالم شناي ي ي ام لنكي يياة الشصي ييارف التحاريي ييا الشاتشي ييا تشايي يين
الاةاتاق التي تصدر ال و ا دااق

ا غي ييا التع ييرف ت ييى النك يياة الح ييار ييي الي ي ين الي يياقين اة يع ييا التعاش يين ييا دااق
االوتشاني ييا قص يييري اةاي ييا ا ح يين ي يينتةرو إل ييى ةيلي ييا إص ييدار الي ي و ا دااق اةيلي ييا
تداالاا اةشا ييتي:
 .1الســـوق األوليـــة  :االييا الييياو التييي تصييدر ات يياط ي ي الارقييا الشاليييا ان ش يري
االة يير الع ييا ا ال ييي  ،أ ك يياادي ش يييالد الارق ييا الشالي ييا ،تا ييب تيي يييت الك ييرةا

ا يعاييا ل ش ييييين أا لغي يرال شيين الشي ييتجشرين ،أا تنييد إصييدار أيييا أا ي يينداق
حديدي ا يعايا يي تيري القايا ايييشى الييعر الي
ا5

ت ياط يي الارقيا الشالييا ييعر

اةصدار

 .2السـوق الثانويــة  :االيا ييياو التيداان ل ارقيا الشاليييا التيي تي إصييدارالا يي الييياو
اء يين أةيراف حدييدي اشييتجشرين لي
ا الي ،ايت تيداان ا اراو الشالييا يعيام اكير م
تة يين شاح ييادي ييي الي يياو ا ال ييي اي ييت ي ييع ا اراو الشالي ييا ي ييعر يي ييشى ي ييعر
التي ييداان أا يي ييعر اليي يياو ايتقي ييدد قيي ييب العي ييرت االة ي ييب ل ارقي ييا الشاليي ييا ي ييي
ال ارصا
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سادساً  :أداوت ســــوق االئتمان المصرفي : Credit market tools

أ .األدوات االئتمانيــة قصــيرة األجــل  :ايييت التعاشيين اييا ييي الييياو الناييد  ،ايشةيين

تقديد أال ال و ا دااق اةشا ي ي:
 .1الكمبيــاالت  :االييي شجا ييا تعاييد ارقييي ي تييا ي الشييدين اصيياقب الةش يالييا ييد ع
ش

الةش يالا إلى الداون اقاش اا ي تاريخ شعين أا تند االةالط ت ياا

 .2الســند االينــي  :االييا تعاييد شيين ق يين الشييدين اشقييرر اليييند

شيير الشيييتليد اقاشيين

اليييند ييد ع ش ي الشج ييق ييي اليييند ييي تيياريخ شعييين أا تنييد االةييالط اترت ييف
الةش يالا تن اليند ي أناا تعيد ارقيا تحارييا ناكيوا تين نكياة دار يي أا ريارحي

ايشةن رصشاا شن ش يياق الشاليا االشصر يا
 .3الصــ( لالشــي(  :االييا أشيير شيين الشييدين االييياقب شقييرر الصييم إلييى الشيييقاب
ت ي االشصرف ين يد ع ش غام شعينام شج يق يي إليى اليداون االشييتليد أا قاش ي

ايةان تند االةالط ت ي

ا9

 .4حواالت الخزينـة لايونـات الخزينـة  :االيي ت ياري تين يينداق تصيدرالا القةاشيا،
شييدي ايييتقااقاا جالجييا أكييار ،اتشيين ت ياييا اوييدي شنرلضييا نيي يام شاارنييا الييينداق
ا ررت ي ب كدي ييالتاا النا عا شن اشةانيا رصشاا لدت الشصارف التحاريا

ب .األدوات االئتمانيــة طـــــويلة األجــل  :ايييت التعاشيين اييا ييي الييياو الشييالي ،ايشةيين

تقديد أال ال و ا دااق اةشا ييتي:

 .1األســهم  :االييا يشجيين قصييا لقيياواو ييي ش ةيييا الشكييراط أا الكييرةا التييي أصييدرت ،
اقاشيين اليييا ال يقصيين ت ييى اوييدي ماانشييا يقصيين ت ييى حيياء شيين أر ييا الشكييراط
ايتقشن الرياري ي قان تعرت الشكراط لاا
 .2الســـندات  :اال ييي ن يياط ش يين ا اراو الشالي ييا الت ييي تص ييدرالا القةاش ييا أا الشك يياريع،
ايتااضى صاقب اليند اودي ناديا شقددي شي اام تيتشر ت يى ةيان الشيدي الاشنييا
ل يند اتتقش اا الحاا التي أصدرت
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سابعاً  :مفهـــــوم المصارف المتخصصة وأنواعها The concept of specialized banks

اال ييي ش يي يياق شالي ييا شترصص ييا ييي تنشي ييا أق ييد الاةات يياق االقتص يياديا االاراتي ييا
االصناتيا االعااريا قييك تايا الي و الشصيارف تايدي اوتشيان ةايين اشتايية ا حين

ا1
ل شكاريع الشرت لا  ،اال ياتصر دارالا ي تشاين الشكراتاق ،ماانشا قد تكيترم أيضيام

ييي الترةييية الشي ي و لايييا الشكيياريع اتاييدي الشكيياري االر يري االقتصيياديا االلني يا ييي

اةنتاج ااةداري االتيايو
اي ي يرت ة نكي يياء ال ني ييام االرتصاصي يييا إلي ييى دري ييان االقتصي يياد الاي يياشي شرق ي ييا التاي ييد
االقتصاد  ،قيك تاداد قاحا االيتجشاراق اةنتاحييا لالوتشيان شتايية اةايين ا حين
راص يام أن ال نييام التحاريييا ال تر ييب ييي تشاييين الشكيياريع ةاي ييا ا حيين ،اييي ت غييي
الر اليريع اتلضن تعاش اا ارات قصيري ا حن

اأال أنااط الشصارف الشترصصا اليا: 7

 .1المصـــارف الزراعيـــة  : Agricultural Banksترييت
التشاين الاراتي غرت التايع ا اي أا العشاد

الشصييارف الاراتيييا

ي الاةاط الاراتي ،اتييعى

الشصارف الاراتيا إلى الشياالشا تةاين االييتجشاراق الراصيا ايا ايدف تغةييا
النا

الشاح شن الشاارتين ل عت الاةاتاق ا ررت

 .2المصارف الصناعية  : Industrial Banksالي الشصارف التي تريت

شين

التشاييين ل شنكيياق الصييناتيا االتييي يةييان الييد اا تنشيييا الصييناتا اايييادي شييياالشا
الشكاريع الصناتيا ي ر ع شعدالق النشا ل ناتس الااشي ل د
 .3المصــارف العقاريــة  :Land banksتاييدف ال ي و الشصييارف إلييى تشاييين إقاشييا
الشك يياريع اةي ييةانيا ل شي يااةنين ا ل ييم يي ي ب ة يع ييا التشاي يين ةاي يين ا ح يين الت ييي
تقتاح ال و الشكاريع
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المبحــــث الثاني

نشأة المصارف االختصاصية وتطــــورها في العراق
Emergence and development of specialized banks in Iraq
إن ال ي ا النيياط شيين الشصييارف ل ي أالشيييا ة ي يري ييي االقتصيياد اليياةني ي ي ب شي ي اليت
الشتشج ييا شاش ييا تة ييار انش ييا الاةات يياق اةنتاحي ييا ا ياي يييا ييي االقتص يياد الع ارق ييي
اقةيياط الا ارتييا اقةيياط الصييناتا شيين رييالن شييا تنتاح ي شيين يياييياق اوتشانيييا اشييا
ت دي شن عالياق شتشج ا تادي الر راق اللنيا االتةتيةيا
أوالً  :مبررات ودوافـــــع نشوءها : Motives emergence

نتيحي ييا ا تاي ييار ةجيي يير شي يين الشيي ييتجشرين ل النيي ييا االقتصي يياديا ال ي ييرا اةنتاحيي ييا ةي يياناا
ييتجشران ر ات أشاالا يي الشضيار اق العاارييا أا التحياري الرارحييا ا ليم لضيشان
داران يييريع ل يرأت الشييان ييدالم شيين ايييتجشارو ييي الاةاتيياق الاراتيييا االصييناتيا التييي
ييييتجشر ياييا رأت الشييان ش يري ااقييدي ييي الييينا ،ششييا أجييرق ال ي و التصيير اق ي ي ا ت ييى

االقتصياد الياةني ،ضيالم تين ليم أن العيراو لي يةين يشت يم شصيارف تحارييا اةنيييا
اةانق ا ب الشصارف أحن يا ل تةن لدياا ر ا ي تشاين ايتجشاراق ةاي ا ا حين

ل اةاتيياق االقتصيياديا ا ياييييا نظ ي امر الن شييا تقتاح ي ت ييم الاةاتيياق شيين اوتشييان ال

يتل ييو ش ييع أال ييداف ت ييم الشص ييارف ،اقت ييى ع ييد قي ييا الص ييارف التحاري ييا الاةني ييا لي ي

تيتةيع ت م الاةاتاق القصان ت ى شيا تقتاحي شين اوتشيان يي ب أت ياط الشصيارف
التحاريي ييا الاةنيي ييا ييايي يياق اوتشانيي ييا ةاني ييق اشتي ييداد ل ييايي يياق االوتشانيي ييا ل شصي ييارف
ا حن يا
اشيين النييا ةانييق القاحييا شايييا إلييى ايحيياد ش يييياق شصيير يا شترصصييا تيييا ييي
تااييد الاةاتيياق ا ياييييا ييي االقتصيياد الع ارقييي االوتشييان الشة يياب لتييييير اتةيياير
تش ياق اةنتاج الراصا ت م الاةاتاق
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ثانيا :نشأة المصارف االختصاصية The emergence of specialist banks
ةرنييا ييي اللا يري اليييا اا أال ي الييداا ع االش ييرراق لنكيياء الشصييارف االرتصاصيييا ييي
الع يراو ،اال ييد ل تعييرف ت ييى نكيييي أال ي الشصييارف االرتصاصيييا ييي الع يراو اش ارقيين
تةارالا التاريري ،ا يشا ي ي ن ي تن نكيي ال و الشصارف اتيييياا اةشا ييتي:
 .1المصرف الزراعي : Agricultural Banks
ينا أن شن ين ا ي اب التي دتق إلى إنكاء الشصارف الشترصصا ي العراو اليا
تييد ر ييا ال نييام التحاريييا تيين تشاييين الاةاتيياق اةنتاحيييا ا ياييييا ييي اوتشانيياق
ةاي ييا ا حيين ،اةضييا ا إلييى ر ييع ة لييا االقت يرات شيين ق يين الش ي ار ين االتحييار االتييي
ي ي ق ييي عييت القيياالق انتاييان ش ةيييا ا ارضييي إلييى الش ي ار ين االتحييار اشيين النييا
اح ييدق الدال ييا ش اش ييا ييان تت ييدرن ييي شح ييان االوتش ييان الا ارت ييي راص ييا ع ييد ارتل يياط
ا الشيا الني يا ل اةاط الاراتي ،اشن ال ا الي ب ت تيييت أان شصيرف شترصي
ييي الع يراو تقييق اي ي الشصييرف الا ارتييي الصييناتي شاحييب قييانان رق ي ا 62لييينا
 ،2726ا ي يرأت ش ييان ق ييدرو ا 260أل ييف دين ييار جي ي اي ييد ييي ي يينا  2729إل ييى نص ييف
ش يي ييان ديني ييار ،ا ي ي ي ب اادااج اظي يياوف ال ي ي ا الشصي ييرف قي ييررق القةاشي ييا إلي ييى كي ييةر
الشصي ييرف إلي ييى شصي يير ين شيي ييتا ين الشي ييا الشصي ييرف الا ارتي ييي االشصي ييرف الصي ييناتي،
ةتةيياء ةيين شناش يا االيييتاالليا الشاليييا ااةداريييا اتي يريع الناييات اةنتيياج الا ارتييي
االصييناتي ،انتيحييا لاي ا الكييةر تييييت الشصييرف الا ارتييي شاحييب قييانان رقي ا21
لينا  2740ليرت

ك ان التي يف الاراتي إال أن ظيراف القيرب العالشييا الجانييا
ا20

تي ق ي تيرير تنلي و قتى تا 2745

اقد اكر الشصرف يرأت شيان شقيداد

قدرو نصف ش يان دينيار جي ااد لي ي  20ش ييان دينيار تيا  2767جي أتييدق تييشيا
الشصي ييرف الا ارتي ييي شصي ييرف الا ارتي ييي التعي ييااني شاحي ييب قي ييانان رق ي ي ا 220ليي يينا
 2794الي ي

أض يياف الي ي ا الا ييانان شيي ي اليا حدي ييدي ل شص ييرف اال ييي تشاي يين الا ارت ييا

صاري تاشا االحشعياق الاراتيا التعاانيا صاري راصا االشياالشا يي أنشاوايا دان
اتت ييار اليير الييد ام أياييييام للعاليات ي اييييعى الشصييرف الا ارتييي التعييااني إلييى تاييدي

الارات ل اةاط الاراتي لشااحاا النلااق الاراتيا ةنلااق الا ارتيا اتكيحير اال ييتنا

اايي ييادي اتقيي ييين الشنتحي يياق الاراتيي ييا اة ي ي لم ايتصي ييال ا ارضي ييي ااقياواي ييا اك ي يراء
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الشةاون ااآلالق االشضراق الاراتيا اا يشدي اال ار اة لم تايدي الايرات لغيرت
كراء الشااكي االدااحن اتر يتاا لغرت تنشيا الجراي القياانييا اةي لم االالتشيا يالجراي
اليييشةيا ا ييم ا ارضييي اال ييياتين شيين ال يرالن اشييياتدي الحشعييياق التعاانيييا لتقايييو
أال ييدا اا الي ي ا ال شص ييرف ييراط تدي ييدي ييي الاة يير ايا ييد الشص ييرف ق ييرات قص يييري
اشتايةا اةاي ا ا حن
 .2المصرف الصناعي : Industrial Bank

تييييت الشصييرف الصييناتي شاحييب الاييانان رقي ا 23لييينا  2740ليرييت

تشاييين

الاةاط الصناتي االناات الصناتا الاةنيا اشيياتدتاا تين ةرييو تايدي الايرات
ةاي ييا اشتايييةا ا حيين ةنكيياء الشكيياريع الصييناتيا أا تاييييعاا اايييادي انتاحاييا عييد
ص تن الشصرف الاراتي الصناتي ،إال أن اكر أتشال تيا  2745يرأت شيان
قييدرو ا 600ألييف دينييار انتيحييا ل تق ياالق اليياييييا ااالقتصيياديا التييي قص ي ق ييي
العيراو رييالن تاييد الرشييييناق شيين الاييرن الشاضييي اشييا أصيياب الاةيياط الصييناتي شيين
تةاراق شاشيا قييك تي التاحي

ان شيري لاضيع رةيا شنظشيا ل صيناتا االعشين ت يى

تقاييين االقتصيياد الشكيياو إل ييى اقتصيياد شتةييار ييت إلغ يياء قانان ي اليييا و اقيين شق ي ي
الاييانان رق ي ا 53لييينا  2752اال ي

ايييد شاح ي رأت شييان الشصييرف إل يى تك يري

شاليين دينار عد ارت اة يا ااري الصيناتا تنيد تييييياا تيا  2767عيد انلةاةي شين
شح ييت االتشييار جي ارتي ة ييا ااري الشاليييا شاحييب قيرار ا 272تييا  2711االييا قالييام
ضييشن تكييةيالق ا ااري الشاليييا اي يااان الشصييرف الصييناتي نكيياة ا ييو شييا حيياء ييي

قانان رق ا 23لينا  2772اقد ت ايادي رأت شان الشصرف لعدي شراق اقيد أصي

قاليام رأت شال ا 36ش يار دينارا ، 22اييعى الشصرف لتقايو أالدا ا اا" قةا
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قانان رق ا 33لينا  2772الشعدن االااانين اا نظشا االتع يشاق النا ي شا ييتي:
 2ش يين الا ييرات ل شاح يياداق الجا ت ييا الراص ييا الشك ييراط الص ييناتي ت ييى أن تي ييدد
شااتيييد تقييدد عاييد الاييرت ات ييى أن ال يتحييااا شييدي الاييرت اتيحيالت ي ا9-6
ينااق
 3االك ي ييترام ي ييي تيي ي يييت الك ي ييرةاق الص ي ييناتيا ع ي ييد التج ي ي ييق ش ي يين ح ي ييداالاا اللني ي ييا
ااالقتصيياديا االايييا يينحراءاق التيييييت ااالةتتيياب ل كييرةاق الصييناتيا الشييياالشا
ة اا" لاانان الكرةاق
 2الشياالشا ي اضع رةة اشناالس التنشيا الصناتيا شع الدااور الشعنيا
 4اتييداد د ارييياق الحييدات االقتصيياديا ل شكييراتاق الصييناتيا لتشةيناييا شيين الناييات
التنشيا الصناتيا ي العراو شع تادي االقتراضاق الالاشا كييناا إليى الاةاتياق
الشعنيا
 6تادي الشكاري ل اةاط الصناتي ي شحان ارتصاص
 5ياييا ةا ييا عالييياق الصييير ا التحاريييا التييي تشارييياا الشصييارف التحاريييا ايييتنادا"
الى قرار رق ا 7لينا 2775
 .3المصرف العقاري : Land bank

تييييت الشص ييرف العاييار شاح ييب قييانان رقي ي ا 21لييينا  2741ا ي يرأت شييان ق ييدرو
ش ي ييان دين ييار ،جي ي ااد رأت شالي ي ت ييدي شي يراق ايا ييدف الشص ييرف العا ييار إل ييى تقاي ييو
ا

رات اآلتيا :

 2ش يين الا ييرات لإل ي يراد ةنك يياء ال ييدار ا ن يياء العش يياراق الي ييةنيا ش يين العي يراقيين ش يين
رالن إقراضا قرات شييري ا آحان ةاي ا
 3تي يف أصقاب الشكاريع الصناتيا الش ال الالاشا ةنكاء الشياةن لعشالاا
 2إقرات الحشعياق التعاانيا ةنكاء الشياةن
 4إقرات الاةاط الرا

لغرت انكاء الشنكواق اليياقيا

 6الايييا يتشييان الصييير ا التحاريييا الكيياش ا إضييا ا إلييى أتشال ي التا يديييا ت ييى ا ييو
قرار رق ا 7لينا 2775
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ثالثاً  :األهميــــة االقتصادية للمصارف االختصاصـية في العراق :

إن الشص ييارف التحاري ييا ال تلض يين اي ييتجشار ر ات أشاالا ييا ييي الاةات يياق اةنتاحي ييا

ةاي ييا ا حيين ا لييم ناييا تلضيين تاظيييف أشاالاييا ييي الاةاتيياق التييي تقاييو اليير
الي يريع االشضييشان ،ل ي لم اتحاييق القةاشييا إلييى انكيياء ال ي و الشصييارف الشترصصييا
التي تات ي الاةاتياق اةنتاحييا التنشاييا االيي قةياط الا ارتيي االصيناتي االتكيييد،
اتعشيين الي و الشصييارف ت ييى تةيياير الي و الاةاتيياق مااداشييا نشاالييا االي و الشصييارف ال
لر

ادر االتشاشاا ي تقايو أالداف اقتصاديا اةنيا

قيييك ييييعى الشصييرف الا ارتييي الع ارقييي إلييى تةيياير قةيياط الا ارتييا اةي لم الشصييرف
الصناتي العراقي إلى تةاير قةاط الصناتا شن رالن تةاير ايياون اةنتياج اتايدي
الر يراق االشايياراق التييي تييدت تش يييا نشييا الي و الاةاتيياق ،ا لييم الن ترصي

الي و

الشص ييارف ييي ة يين نك يياة شع ييين دان يي يرو يعةيا ييا ق ييدري ت ييى شعر ييا تلاص ييين الي ي ا
النكاة ا ر

االيتجشار الشتاقا ي اشعر ا قرةا ا يااو اال و الشرق ا التيي يشير

ا ييا االقتص يياد الع ارق ييي قاح ييا شاي ييا إل ييى الي ي و الشص ييارف ش يين أح يين دتي ي اتة يياير
الاةيياتين الع ييا االر ييا

اال ي و الشص ييارف تعش يين ا ييو طلييياق الي يياو الة يين ك ييراة

شي يييري تقي ييددالا الدالي ييا اتي ييادي شي ييا ت ع ييب دا امر ي ييار اما ي ييي التنشيي ييا االقتصي يياديا اتلعيي يين
االقتصاد رصاصام ي أاقاق ا اشاق
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رابعاً  :المشاكل والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية :

يعيياني االقتصيياد الع ارقييي حش ييا شيين االرييتالالق الاية يييا ،ا شييا أن الاةيياط الشصيير ي
ال ييا ح يياء ش يين الاةات يياق الت ييي يتة ييان شنا ييا االقتص يياد الع ارق ييي ة ييان ال ييد أن تي ي جر
الشكياةن التييي تااحي االقتصيياد الع ارقييي ييي الي ا الاةيياط ،يشييا ي ييي نييارد أالي الشكيياةن
التييي تااح ي االقتصيياد الع ارقييي االتييي الييي ييي الاقييق نلي ي شج ييق التقييدياق ل اةيياط
الشصر ي ل ناات ااقع
 .1عدم االســتقرار السياسي واألمني : Political instability and security
إن تييد االيييتارار الييايييي اا شنييي ةييان لي دار يي ي ت ييى االقتصيياد الع ارقييي ،اييد
تعرضييق العديييد شيين الشصييارف إلييى تش ييياق الترريييب االيي ب أ ييان االقييتالن ،ضييال
تن لم تعرضيق عيت الشصيارف إليى الييرقا عيد تغيير النظيا اليياييي لي لم ينن
يير

الشص ييارف العراقي ييا ةان ييق قي ي ري ح ييدام ييي ش يين االوتش ييان يي ي ب ت ييد اضي ي
االيتجشار ل اضع الييايي اا شني ير الشيتار

 .2اخـــتالل التجارة الخارجية : Foreign trade imbalance
إن تكاو الشياان التحار العراقي يظاير اريتالن التحياري الرارحييا ،يالنلة الريا يقتين
ا23

الني ا ا ة ير شين صيادراق العيراو شيا يايارب ا %71شين شحشياط الصيادراق

أشيا

اليي ع الشصيينعا اييي تكييةن نيي ا صييغيري حييدام ال الغييا ا %3شيين شحشيياط الصييادراق
العراقيا ،اشن النيا يين الاةياط الشصير ي اش يييات ال يحيد رصيا قاياييا يي تاحيي
اقتياةيات الناديا اللاوضا لاليتجشار ي قةاتاق االقتصاد الياةني ايضيعف ير
شكارةت ي ناء االقتصاد العراقي
 .3تزايد مشكلة الفساد

اإلداريGrowing problem of administrative corruption

تعد ال و الظاالري شن الظااالر اق التةاليف االقتصاديا الة يري اي تيا ي ضعف
الاياانين االتكيريعاق اشييا ير لي شين ضييعف ييي نيييا االقتصياد الع ارقييي ات ارحييع تش يييا
التنشيا ضالم تن أناا تعيو تاحي ا شاان االتحاو الصقي
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 .4تفاقم مشكلة التضخــــم : Exacerbate the problem of inflation
التضيير الييا شكيية ا الية يييا شتيص ي ا ييي شلاصيين االقتصيياد الع ارقييي ،ال تضيير طجييار
ي يا ت ى نكاة الش يياق الشصر يا شناا ،إن التضر يحعن يعر اللاودي القايايي
يييالب ،ششييا ي عييد ا يراد تيين اضييع شييدرراتا لييدت الشصييارف ا التييالي ييينا ييياف
يييتجشراناا ييي العشيالق ا حن ييا االي الب االعاياراق التييي تايييد ر قايا ة شييا ااد شعييدن
التضي يير  ،أشي ييا الش ييي يياق الشاليي ييا يي ييتتعرت ل ريي يياور إ ا أقرضي ييق ييي ييعار اوي ييدي
شنرلضا ناا تعةي الارات ل شارضين تةان الااي الكيراويا ل ناياد شرتلعيا جي تييت
الاي ييرات شي يين الشاترضي ييين تةي ييان الاي يياي الك ي يراويا ل ناي يياد شنرلضي ييا ،ل ي ي لم يتضي ييةر
الش يي يياق الشالي ييا إل ييى تا ي يين تش ي يياق اةقي يرات ييي أاق يياق التض يير اتتحي ي نق ييا
االيتجشار ي الشحاالق ير اةنتاحيا اق الر اليريع
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المبحـــــث الثالث

دور المصارف المتخصصة في النهوض بالقطاعات اإلنتاجية الحقيقية في
االقتصاد العراقي
The role of banks specialized in the promotion of the real
productive sectors of the Iraqi economy
تشارت الشصارف الشترصصا دار شا التييجير ت يى الشتغييراق االقتصياديا اشين جي
التيييجير ت ييى الاةاتيياق اةنتاحيييا القايايييا اشيين ج ي ر ييع شعييدالق نشييا النيياتس الشق ييي
اةحشييالي شيين رييالن تاييدي قح ي االوتشييان الشة يياب لا ي و الاةاتيياق االنتاحيييا ا ييو
أيييعار اوييدي شعتدلييا تكييحع ت ييى االيييتجشار ايييت ال قييك ييي شييا ي ييي ت ييى دار ال ي و
الشصارف الشترصصا يي االقتصياد الع ارقيي شين ريالن ترةييا الد ارييا ت يى ةين شين
الشص ييرف الا ارت ييي التع ييااني الع ارق ييي االشص ييرف الص ييناتي الع ارق ييي ا ل ييم لش ييا لاي ي و
الشصارف شن دار شا ي الناات ا نكةا االقتصاديا
أوالً  :دور المصرف الزراعي في النهوض بالنشاط الزراعي:
يعييد الشصييرف الا ارتييي النا ي ي التنشايييا الشادشييا شيين ق يين الدالييا لييدت قةيياط الا ارتييا،
ا ليم اتت ييار قةياط الا ارتييا شين ا نكييةا القياييا الشةانييا ل نياتس الشق ييي اةحشييالي،
ةشييا أن الي ا النكيياة لي دار ييارا ييي نكيياةاق العييرت الة ييي لاةاتيياق القيايييا ييي
االقتص يياد الع ارق ييي لي ي لم يعت يير الشص ييرف الا ارت ييي ال ييا النا ي ي ي الشعتش ييدي ييي ش يين
الاييرات الششناقييا إلييى اللالقييين اصييغار الش ياارتين اييييعى الشصييرف أن يةييان ل ي
دار ة ير ي دت قةاط الاراتا شا ياا نكاة اةنتاج الاراتي االقيااني
اياض ي حييدان رق ي ا 2قح ي االوتشييان الناييد الششنييا شيين ق يين الشصييرف الا ارتييي
االوتشاني ل شدي ا 3022-3002ل اةاط الرا

االعا  ،قيك نالقظ شن تشياد رقي

ا 4أن شع ييدن النش ييا لقحي ي االوتش ييان النا ييد ال ييا ييي ت ااي ييد قي ييك ي ي ت ييا 3004
ا %27,5ج ي ارتلييع تييا  3005إلييى ا %225,2االييا شعييدن نشييا ة ييير ييي قح ي
االوتشييان الشاييد شيين الشصييرف الا ارتييي ا عييد تييا  3005أص ي
االوتش ييان شتن يياق

شعييدن نشييا قح ي

شش ييا أج يير يي ي ام ت ييى شع ييدن نش ييا قة يياط الا ارت ييا يي ي ب تي ييدالار

ا اض يياط اليياي يييا اا شني ييا الت ييي ةان ييق ي يياودي ييي الاة يير إال أن شع ييدن نش ييا قحي ي
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االوتشييان رحييع االرتليياط شيين حديييد شني س تييا  3007قيييك ي ا %5,5اتييا 3020

ا %31,7جي ارتلييع تييا  3022ا %12,7ششييا يييدن ت ييى دار الشصييرف الا ارتييي
ي دت النكاة الا ارتيي قييك يالقيظ شين تشياد رقي ا 9أن قيشيا النكياة الا ارتيي
شيين أحشييالي النيياتس الشق ييي اةحشييالي القاياييي ارتلييع شعييدن نشيياوس شيين ا %29,4تييا
 3004إلى ا %22,4تا  3006نتيحا الدت الشاد شن الشصرف الا ارتيي أال أن
شعييدن نشييا قةيياط الا ارتييا ييدأ االنرلييات شني تييا  3005قيييك ي ا %4,2اأري
االنرلييات الشيييتشر لعيياشي  3009ا  3001قيييك ي ا %-39,9اا%-22,3
ت ييى الت ياالي ا لييم ي ي ب تييدالار الاضييع ا شنييي ال ي

ي ي ب تييدشير ا رييياف االاييرت

الاراتيا االحري اليةان الريف اشيا ت عي شين تيدشير ل نيى التقتييا ل اةياط الا ارتيا ،جي
عد تنلي الرةا ا شنييا ل داليا اشقار يا اةرالياب تياد نكياة الا ارتيا ينشيا شييتاياق
شتدنيا
ات ى الير شين تحاييا الشصيرف الا ارتيي االوتشيان الشة ياب لنكياة الا ارتيا إال أن
ني ي ا شي يياالشا نك يياة الا ارتييا ش يين أحش ييالي الن يياتس الشق ييي اةحش ييالي القايا ييي ةان ييق
شتدني ييا قي ييك غ ييق ت ييا  3002ا %24,2ش يين إحش ييالي الن يياتس الشق ييي ااي ييتشرق
االنرلييات التييدريحي إلييى أن غييق ا %9,9تييا  3022اقييدام قةيياط الا ارتييا دارو

التيياريري ييي تاايييد اليييةان قاحيياتا شيين الغ ي اء ةان ي نكيياةام قياي يام شيين نكيياةاق
العرت الة ي ي االقتصاد العراقي ،ششا انعةت ال ا النا

ي اةنتاج الا ارتيي ق يا

الشعرات الي عي لا ا النكاة شي ام قات دا عا لنشا الضغاة التضيرشيا التيي تتيرم

طجارالييا الي ي يا ت ييى قرةييا اةنتيياج الشق ييي اشيييتاياق الشعيكييا االر االيييا انرلييات
الااي الكراويا ل لرد
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إن الي ا التييدني االت ارحييع ييي نيي ا شييياالشا قةيياط الا ارتييا ييي النيياتس الشق ييي ال يعيياد
إلى انرليات أا ت ارحيع دار الشصيرف الا ارتيي االوتشياني ،ا ليم يالرحاط إليى يانياق
حييدان رق ي ا 2نالقييظ أن شعييدن النشييا ةييان شاح يام الني ي ا لشحشيياط االوتشييان الشاييد
ل اة يياتين الر ييا

االع ييا أش ييا يي ي ب انرل ييات الي ي و النيي ي ا ل نك يياة الا ارت ييي يع يياد

لإلي اب اآلتيا :
 2تدالار ا اضاط ا شنيا ي الاةر عيد قيرب الر ييس الجالجيا االحيري الشياارتين شين
قراال ي ب أتشان العنف االتاحير الاصر
 3االنتا ييان اليي يريع االشل يياح

االقتص يياد الع ارق ييي ش يين اقتص يياد الدال ييا إل ييى اقتص يياد

الياو ،اةان أان شظاالر ال ا التقان ال
اة راو الي عي ،االشاصاد

حاء ت ى أرضيا اقتصياديا الكيا اليا

ي ت االقتصاد الا أقد أدااق التحياري الرارحييا

اصييار الشنا يييا ييير العاديييا ،قيييك يةييان يييعر شنييتس شعييين تنييد يعي ييي ال ييد
ا22

الشيتارد أقن شن يعر لم الشنتس ي ياو ال د الشصدر

ار شيا يةيان الييعر

أقيين شيين يييعر التة لييا ييي ال ييد الشصييدر اال ي ا ا ي ي اب ت حييي إلي ي عييت الييدان
ل اضياء ت ييى الصيناتا الاةنيييا الشنا ييا ييي ال يد الشيييتارد ،قييك ت اييى الييياقا
راليا أشا الشنتس ا حن ي اال ا شا يقصن ي ااري ل شنتحاق الاراتيا الشصدري
ش يين ع ييت دان الحي ياار االت ييي ت يياداد ترض يياا ك ييةن ة ي يير ييي أيي يااقنا الشق ي ييا،
ا ش يير الي ي

يي ي ب انرل ييات ة ي يير ييي قحي ي اةنت يياج الا ارت ييي الشق ييي اش يين جي ي

انعةي ييت ي ييي انرل ي ييات شي ي يياالشا نك ي يياة الا ارت ي ييا ي ييي الن ي يياتس الشق ي ييي اةحش ي ييالي
اانرلات قح الشعرات الي عي
 2تد تاحي الارات نقا االيتجشار يي قةياط الا ارتيا ،ماانشيا ييت تاحيي الايرات
الاراتيييا ييي قةاتيياق ردشيييا شالييدي لييدرن اشيين جي لة ييب ييدالم شيين تاحيااييا نقييا

قةاتاق العرت القاياي ششا يالد ضغاةام تضرشيا
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ثانياً :دور المصرف الزراعي في إعادة نمو نشاط الزراعة مع أمكانية االرتقاء :
ييعى الشصرف الاراتي إلى دت النكياة االقتصياد شين ريالن دتي قةياط الا ارتيا
ار ع شعيدالق النشيا االقتصياد ا ايام ل ييايياق التيي تضيعاا الداليا الااد يا إليى ر يع

شعييدالق نشييا اةنتيياج اااليييتردا اااليييتجشار اايييتارار ا يييعار ،اييا ال ييييعى إلييى
تقايييو اليير ماانشييا الد ي دت ي قةيياط الا ارتييا شيين أحيين تقايييو ا شيين الغ ي اوي ار ييع

شعي ييدالق نشي ييا الني يياتس الشق ي ييي اةحشي ييالي القاياي ييي ايشةي يين تقايي ييو لي ييم شي يين ري ييالن

شا ييتي :
 2تشايين الشكياريع الاراتييا ت يى شرت يف أنااتاييا ا يو رةيا شدراييا اشتا عيا تنليي
تش يييا اةق يرات اتنلي ي الشكيياريع ايةييان تيييديد الاييرت ت ييى كييةن أقييياة اليييت
د عا ااقدي شن أحن ترليف ةاالن الشاترت
 3تا ييدي قي ييرات شتع اي ييا االيي ييترداشاق التةنالاحي ييا القديجي ييا ي ييي اةنتي يياج الا ارتي ييي
لغ ييرت اي ييادي اةنت يياج ااالالتش ييا ح ييادي الشن ييتس ااي ييتغالن الشي ياارد الاراتي ييا ي يير
شيتغ ا ايتغالالم ةاشالم

 2تاييدي قييرات تكييحع اللالقييين ال ي ين تعرض ياا إل يى الاح يري ييالعادي إلييى أ ارضيييا
الاراتيا االعشن ت ى ايتغاللاا
 4شيين أحيين الاصييان إلييى شيييتات االرتايياء ال ييد ل شصييرف الا ارتييي أن يعشيين ت ييى
تنشيييا العنصيير ال كيير ال ي

ي عييب دا امر قايييشام ييي تنشيييا الاةيياط الا ارتييي ي يااء

ةان التع ي أا تقيين الشااراق الشانيا ااةداريا

 6تييدرن الدالييا ييي الاةاتيياق االقتصيياديا شيين رييالن ييين التك يريعاق التييي تقشييي
الشنتس الشق ي شن ريالن يرت ضيري ا شضيادي لإل يراو عيد ج ياق الضيرر الي
لقا اة راو الشنتحاق الشق يا ا و ناد شنظشا التحاري العالشيا
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ثالثاً  :دور المصـــرف الصناعي في النهوض بالنشاط الصناعي :

يعييد الشصييرف الصييناتي الييا الشعنييي تاييدي الاييرات االيييتجشاريا ل شكيياريع الصييغيري
االشتاي ييةا االة يي يري ايعش يين الشص ييرف الص ييناتي ت ييى إيح يياد الشنا ي ي ل ر ييراج ش يين
الشكاةن التي يعانياا الاةاط الصناتي ا لم لشا لا ا الاةياط شين دار شاي شين يين
الاةاتيياق اةنتاحيييا ضيالم تيين ايييترداش أة ير تييدد ششةيين شيين الاييات العاش ييا اتييادي

شييا ياييات تةييار الييدان تةييار قةاتاتاييا الصييناتيا ادارو ييي تقايييو النشييا ييي النيياتس
الشق ي اةحشالي
ا رحي يياط إلي ييى حي ييدان رق ي ي ا 3قح ي ي االوتشي ييان الناي ييد الششني ييا شي يين ق ي يين الشصي ييرف
الصناتي ل شدي ا 3022-3002لاةياط الريا

االعيا نالقيظ شين تشياد رقي ا4

أن شعدن نشا قح االوتشيان النايد الششنيا شين ق ين الشصيرف الصيناتي يتيراا يين
ا %251,4إل ييى ا %20,9لغايي ييا تي ييا  3009ا ع ييد تي ييا  3009انرلي ييت شعي ييدن
النش ييا قت ييى أص ي ي

ي ييال ام لغايي ييا ت ييا  3020ا ل ييم الن عي ييد ت ييا  3009الاةي يياط

القةاشي تاقف تن االقتيرات يي تشايين شكياريع االييتجشاريا يي ب تيدالار الاضيع
ا شنييي اةضييا ا إلييى تعييرت الةجييير شيين الشكيياريع الصييناتيا القةاشيييا إلييى التييدشير
االرراب ششا أدت إلى

و اتاقف الةجيير شين الي و الشكياريع اةضيا ا إليى ليم يدأ

شن ي ي س تي ييا  3009الاةي يياط الري ييا

تا يي يين قح ي ي االوتشي ييان الشة ي يياب شي يين الشصي ييرف

الصييناتي ،ا لييم يي ي ب ضييعف الةل يياءي اةنتاحيييا ل شكيياريع الشق ي ييا اة ي لم إ ي يراو
الياو الشق يا الشنتحاق ا حن يا الرريصا

إن ال ي ا الت ارحييع ييي قح ي الاييرات الشة ا ييا شيين الشصييرف الصييناتي انعةييت ت ييى
قح شياالشا قةاط الصناتا التقاي يا شن احشالي النياتس الشق يي ،قييك يالقيظ شين
تشيياد رق ي ا 1أن ني ي ا شييياالشا قةيياط الصييناتا شيين احشييالي النيياتس ترااقييق ييين
ا %3,7-%3,3شن س تا  3004الغايا تا 3022

إن انرليات نيي ا شيياالشا قةياط الصيناتا ييي النياتس الشق يي اةحشيالي االتيي غييق

ا %3شن أحشالي الناتس ،إن لم ييدن ت يى أن االقتصياد الع ارقيي اليا اقتصياد ريعيي
يعتشييد ت ييى شييارد اليينلة ييي تييييير نكيياةات االقتصيياديا اتعظييي الر االيييا االقتصيياديا
ي

ات ي ان االقتصاد العراقي اق اقتصادام ريدشيام ضيعيف اةنتياج ،ترتليع شيياالشا
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قةيياط الرييدشاق ييي تةيياين النيياتس الشق ييي اةحشييالي عييد ايييت عاد قةيياط اليينلة شن ي
اتيييتي رةيياري لييم شيين رييالن تالييد قةيياط الرييدشاق درييان تشجيين قيياي ك يراويا تيينعةت
صاري ة ب ت يى اليي ع االريدشاق دان تياا ر حاياا انتياحي شيرن ششيا ياليد ضيغاةام

تضييرشيا ،اشيين ج ي ييييعتشد ت ييى االيييتيراداق لتغةيييا ال ي ا الة ييب ششييا يالييد ضييغاةام
ت ى شياان الشد اتاق اير ع شن درحا تاايد االتتشاد ت ى الرارج

إن انرليات نيي ا شيياالشا قةياط الصيناتا ييي تةياين النياتس الشق يي اةحشيالي يعيياد
إلى أي اب ةجيري شناا :
 2تراحع شعدالق الارات الششناقا شن ق ن الشصيرف الصيناتي ،االيي ب يي ليم
تييد ر ييا أصييقاب الشكيياريع يياالقترات ا لييم ي ي ب ييايييا اة يراو الي ي عي
ل شنتحاق ا حن يا الرريصا
 3ترةيا الشصرف الصناتي ي تا ير االوتشيان ت يى الشكياريع الصيغيري االشتاييةا
اليت ت ى الشكاريع اةنتاحيا الة يري
 2تد تا ر الةاقا الةار اوييا اارتلياط أييعار الاقياد االي ا العاشين يي ب ارتلياط ة ليا
اةنت يياج اا ي ييعار ات ييد ق ييدري الشن ييتس الشق ييي ت ييى الشنا ي ييا الي ييعريا ش ييع اليي ي ع
الششاج ا الشيتاردي
 4تد احاد قشايا ة يا أا حاويا لإلنتاج الاةني نتيحا االنلتا
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رابعاً  :دور المصرف الصناعي في اعادة نمو نشاط الصناعة مع امكانية االرتقاء:
إن الشص ييرف الص ييناتي لي ي أالشي ييا ة يي يري ييي النا ييات الص ييناتا الاةني ييا اتك ييحيع
ايي ييتجشار ر ات ا ش ي ياان الشق يي ييا ي ييي الشكي يياريع الصي ييناتيا ا لي ييم لشي ييا لا ي ي ا الاةي يياط
القيا أالشيا ي تةاير االقتصاد العراقي ايشةن لم شن رالن شا ييتي :
 2تاييدي قييرات شيي يري ا لااوييد رشايييا ل شكيياريع الصييناتيا ا ييو إيييتراتيحيا شدرايييا
ادراياق دقياا
 3تنشيييا الشكيياريع الصييناتيا اق الشييرداد االقتصيياد الة ييير ا اق الايشييا الشضييا ا
العاليا ا اق الة ب الة ير ت ى شنتحاتاا
 2ل اص ييان إل ييى شي ييتات االرتا يياء ال ييد ل شص ييرف الص ييناتي أن يعش يين ت ييى إدر ييان
الة ييرو القديج ييا ييي العش ي ييا اةنتاحي ييا الص ييناتيا ،ش يين ر ييالن إدر ييان التةنالاحي ييا
القديجييا اتةيياير الشياارد ال كيريا ل اصييان ل قحي االقتصيياد ا شجيين ييي اةنتيياج،
ش يين ر ييالن االي ييتلادي ش يين ي يراءاق االرتي يراط ااحي يراء التح ييارب التة ياي ييا ل ق يياك
الع شيا اتنييو شع ا ااري العشن االتةنالاحيا
 4ن يياء الكي يراةاق ش ييع الك ييرةاق العالشي ييا لاي ييادي الن يياتس الشق ييي اي ييد قاح ييا الي يياو
الشق يا
 6ضراري تدرن الدالا ي قشايا اةنتاج الشق ي شن ييايا اة راو ا حن ي
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حجم االئتمان النقدي للمصرف الزراعي لمدة ل2011-2003
لمليون دينار
االئتمان النقدي لمصرف الزراعي

السنوات

القطاع

الخاص

القطاع العام

الجموع

معدل

الناتج

قيمة

معدل

األهمية

النمو

المحلي

مساهمة

النمو

النسبية

للقطاع

اإلجمالي

نشاط

السنوي

لنشاط

الخاص

باألسعار

والعام

الثابتة

=1811
100

الزراعة

لقطاع

من مجموع

الزراعة

الناتج

الزراعة من
مجموع
الناتج

المحلي

المحلي

اإلجمالي

اإلجمالي

ل7

ل1

ا2

ل2

ل3

ل4

ل5

ل6

14,3

2003

74,106

0

74,106

-

26880,4

3150,3

-

2004

11,658

0

11,658

18,6

41607,1

4521,1

17,4

10,8

2005

86,081

0

86,081

1,4

43431,1

5838,6

31,4

13,7

2006

226,164

0

226,164

136,1

47151,4

6185,8

4,3

12,8

2007

315,515

0

315,515

38,1

41510,6

4478,7

-27,7

8,2

2001

318,116

0

318,116

23,5

51716,6

3118,0

-13,2

7,5

2008

43,236

372,235

415,471

6,6

54720,1

4020,7

3,4

7,3

2010

57,547

477,142

535,318

21,8

57825,8

4712,1

17,2

1,1

2011

73,350

811,266

814,616

13,8

62186,8

4116,5

2,2

7,7

المصــدر
 2تشاد رق ا2ا3ا 2ال نم الشرةا العراقي  /الشديرييا العاشيا لإلقصياء اا قياك /قيي
اةقصاءاق الشاليا االناديا

 3تشيياد رق ي ا6ا 5ا ااري الترةييية  /الحايياا الشرةييا لإلقصيياء اتةنالاحيييا الشع اشيياق،
شديريا القيا اق الااشيا

 2تشاد رق ا4ا9ا 1شن تشن ال اقك االيتناد إلى ال ياناق الحدان
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حجم االئتمان النقدي للمصرف الصناعي لمدة ل2011-2003
لمليون دينار
السنوات

االئتمان النقدي لمصرف الصناعي

الخاص

القطاع
العام

الجموع

القطاع

معدل
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المصـــدر

 1تش يياد رقي ي ا2ا3ا 2ال ن ييم الشرة ييا الع ارق ييي  /الشديري ييا العاش ييا لإلقص يياء اا ق يياك /قيي ي
اةقصاءاق الشاليا االناديا
 3تشاد رق ا6ا 5ا ااري الترةية  /الحااا الشرةا لإلقصاء اتةنالاحييا الشع اشياق ،شديرييا
القيا اق الااشيا

 2تشاد رق ا4ا9ا 1شن تشن ال اقك االيتناد إلى ياناق الحدان
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
االستنتاجات والتوصــــــيات
االســــــتنتاجات :

 2تد تاحيي االوتشيان الشايد شين ق ين الشصيرف الا ارتيي إليى شةاني الصيقي االي ا
ةييان ااضييقام شيين يانيياق حييدان رق ي ا 2قيييك ةييان شعييدن نشييا االوتشييان الناييد

شرتلع يام تييدريحيام ي تييا  3004ا %27,5ااصيين تييا  3022ا %12,7أشييا

شع ييدن نش ييا قة يياط الا ارت ييا ة ييان ييي انرل ييات ت ييدريحي قي ييك ي ي ت ييا 3004
ا %29,4ااصيين تييا  3022إلييى ا %3,3ششييا أجيير يي ام ت ييى نيي ا شييياالشا
قةاط الاراتا ي الناتس الشق ي اةحشالي

 3إن االوتشان الناد الشاد شن ق ن الشصرف الصناتي ةان شتدنيام يي شعيدن نشياو
قيييك ةييان يييال ام ييي الييينااق  3020-3001ششييا أجيير يي ام ت ييى نيي ا شييياالشا
قةيياط الصييناتا ت ييى النيياتس الشق ييي اةحشييالي قيييك ةانييق ني ي ا شييياالشا ال ي ا
الاةاط ي الناتس الشق ي غق ا%3
 2إن الشصييارف الشترصصييا قييد شنقييق االوتشييان ل شارضييين إال أني لي ياا ي تايييع
ي شعدن نشا ة ير لاةاتاق العرت القاياي ششيا ييدن ت يى تيد تاحيي

ال ييا

ش ييال الاييرات نقييا الشكيياريع اةنتيياج اليي عي ماانشييا قييد ا محي نقييا شكيياريع ردشيييا
شالدي لدرن االة ب ششا ي د لم إلى نشا شعدالق التضر
 4إن ييت القييداد الةشرةيييا أشييا الي ي ع ا حن يييا الرريصييا ااة يراو الي ي عي أجيير
ي ي ام ت ييى الشنييتس الشق ييي ي يااء أةييان شيين الاةيياط الا ارتييي أ الاةيياط الصييناتي

اال ا دارو انعةت ت ى تاحي الارات الشصر يا نقا قةاتاق شالدي ليدرن يدالم
شن قةاتاق العرت الي عي

 6إن تيدالار اةنتيياج الا ارتيي االصييناتي ييي جر يي ام ت يى اضييع شيياان الشييد اتاق
قيك ييت تعايت النا

الشعرات الي عي تن ةرييو االييتيراداق ششيا يي ب

رراج العش ا الصع ا
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
التوصـــــيات :

 2تاييع قح االوتشيان ل شصيارف الشترصصيا ا يييعار اويدي شنرلضيا تتيراا يين
ا %6-2اشياتدي الشارضين ي تيديد دينا شين ريالن تيراق الييداد يي قيان
تعجرال تن اليداد اتت ار الشصارف الشترصصا ال تادف إلى تقايو الر
 3رت رقا ا صارشا ي شتا عا ش
ال

الارت اتقدييد شيدت اييترداش يي الشكيراط

رصص ل الارت

 2اةي يراط نصييدار قييانان شةا قييا اة يراو أا قييانان قشاي يا اةنتيياج اليياةني ت ييى
ضاء االتلاو الرا

شةا قا اة راو ين أتضاء شنظشا التحاري العالشيا

 4اضع إيتراتيحيا ةاي ا ا شد ي دت الشكاريع اةنتاحييا ةاي يا ا شيد شين ريالن
تادي الارات اااليتكاراق االقتصاديا ةدراياق الحدات
 6تكحيع النااقين شن اللالقين ال

تاةناا ي الشدن ت ى العادي الى الريف ت ير

شنقا قراضام تكحيعيا شن أحن ايتغالن ا رت التي سال عحرق

 5إدرييان شيييتات التةنالاحيييا ييي اةنتيياج ي يااء أةييان لييم ييي الاةيياط الا ارتييي أ
الصييناتي ،قيييك شييا االييق الةجييير شيين الش ياارد االةاقيياق اةنتاحيييا ييير شيييتغ ا
اي ي ييتغالالم ة ي يياشالم ضي ي يالم ت ي يين ل ي ييم أن الشي ي ييتغن شنا ي ييا دان الشي ي ييتات الشة ي يياب
لاليتغالن ا شجن

 9القاحا إلى اضع الاياانين اا نظشيا اليي يشا االشالوشيا لتكيحيع اتنظيي االييتجشار
ييي الاةيياط الا ارتييي االاةيياط الصييناتي ض يالم تيين ضييراري تييا ير يوييا شالوشييا

اقاضنا لاليتجشار
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
Abstract

Suffering of the Iraqi economy economic problem serious a
steady decline in the proportion of the contribution of economic
sectors real productivity (agriculture and industry) in the output
of real gross domestic, and that the cause of the low growth
rates sectors of production (agricultural and industrial) not only
because of the role of specialized banks in Iraq and is dueto
many factors including, but not limited to the lack of direct
amount of loans provided by banks specialized towards real
investment, who devoted his loan but are directed these loans in
the investment service income-generating and quick profit, as
well as the lack of protection of the domestic product of the
policy of dumping the commodity which causethe reluctance of
many investors to borrow and the closure of their productivity.
Which caused supplying the local market of this commodity
shortages through imports which caused pressure on the balance
of payments.
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
الهــــــــوامش

 2د اةريييا الييدار  ،د ييييرت الييياشراوي ،ال نييام الشرةايييا االيياييياق الناديييا ،دار
اليااار  ،تشان،3005 ،

94

 3قي يين يي ييشير تكي يييل ،د ظي ييا ر الة يي ييي ،التق يي يين االوتشي يياني ادارو ي ييي تركي يييد
تش ييياق اةق يرات االتايييع الناييد
ا الى ،3020 ،تشان،
 2الشصدر نلي ،

ييي ال نييام ،شةت ييا الشحتشييع العر ييي ،الة عييا

61

67

 4د تدنان تاي النعيشي ،اداري االوتشان شنظار كشالي ،دار الشيري ل نكير االتااييع
االة اتا ،تشان ،الة عا ا الى،

312

 6د ني ي يياظ شقشي ي ييد ني ي ييار الكي ي ييشر  ،الناي ي يياد اال ني ي ييام ،حاشعي ي ييا الشاصي ي يين،2711 ،
209
 5د تدنان تاي  ،شصدر يا و،

46

 9د ي يياا شقش ي ييد ي ي يياشي ،د ي يياوو شقش ي يياد الك ي ييشاط ،الا ي ييانان التح ي ييار ا اراو
226

التحاريا ،الشةت ا الاانانيا ،غداد،3001 ،

 1د أة يير ق ييداد ،شك يياار الي ي لان ،النا يياد االشص ييارف ش ييدرن تق ي ييي انظ يير  ،دار
ااون ل نكر االتاايع ،الة عا ا الى،3001 ،

292

 7د قي ي ي ييين شقش ي ي ييد ي ي ي ييشقان ،د إي ي ي ييشاتين ي ي ي ييانت ي ي ي يياشن ،اقتص ي ي ييادياق النا ي ي يياد
االشصي ي ييارف ،دار صي ي ييلاء ل نكي ي يير االتاايي ي ييع ،تشي ي ييان ،الة عي ي ييا ا الي ي ييى،3022 ،
201
 20د ناظ شقشد نار الكشر  ،شصدر يا و،

247

 22الشصرف الصناتي العراو الااانين اا نظشا الدار يا
 23ال نم الشرةا العراقي ،الشديريا العاشيا لإلقصياء اا قياك ،النكيري اليينايا ل عيا
3020
 22د شقييين قييين ت ياان الشعشييار  ،أيايييياق ت ي االقتصيياد ،الشة عييا الشرةايييا-
حاشعا ديالى ،الة عا ا الى،3022 ،
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العدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
المصــــــادر

 .1ال ن ييم الشرةي ييا الع ارقي ييي ،الشديريي ييا العاش ييا لإلقصي يياء اا قي يياك ،النك ي يري اليي يينايا
3020

 .2ال نييم الشرةييا الع ارقييي ،الشديريييا العاشييا لإلقصيياء اا قيياك ،قي ي اةقصيياءاق
الشاليا االناديا

 .3الييدار  ,د اةريييا  ،الييياشراوي  ،د ييييرت ،ال نييام الشرةايييا االيياييياق الناديييا،
دار اليااار  ،تشان3005 ،
 .4ييياشي ،د يياا شقش ييد  ،الكييشاط  ،د يياوو شقش يياد  ،الاييانان التح ييار ا اراو
التحاريا ،الشةت ا الاانانيا ،غداد3001 ،
 .5ي ي ييشقان ،د قي ي ييين شقش ي ييد  ،ي ي يياشن ،د إي ي ييشاتين ي ي ييانت  ،اقتص ي ييادياق النا ي يياد
االشصارف ،دار صلاء ل نكر االتاايع ،تشان ،الة عا ا الى.3022 ،

 .6الكشر  ،د ناظ شقشد نار  ،النااد اال نام ،حاشعا الشاصن.2711 ،

 .7تكيييل  ،قييين يييشير ،الة ييييي ،د ،ظييا ر  ،التق ييين االوتشيياني ادارو ييي ترك ييد
تش ييياق اةق يرات االتايييع الناييد

ييي ال نييام ،شةت ييا الشحتشييع العر ييي ،الة عييا

ا الى ،3020 ،تشان.
 .1الشصرف الصناتي العراقي الااانين اا نظشا الدار يا

 .8الشعشار  ،د شقين قين ت اان  ،أيايياق ت االقتصاد ،الشة عا الشرةاييا-
حاشعا ديالى ،الة عا ا الى3022 ،

 10النعيشي ييي ،د تي ييدنان تاي ي ي  ،اداري االوتشي ييان شنظي ييار كي ييشالي ،دار الشي ي يري ل نكي يير
االتاايع االة اتا ،تشان ،الة عا ا الى
 11ال ي لان ،د أةيير قييداد ،شكيياار  ،النايياد االشصييارف شييدرن تق ي ييي انظيير  ،دار
ااون ل نكر االتاايع ،الة عا ا الى.3001 ،
 .12ا ااري الترةي ي ييية ،الحاي ي يياا الشرةي ي ييا لإلقصي ي يياء اتةنالاحيي ي ييا الشع اشي ي يياق ،شديريي ي ييا
القيا اق الااشيا
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