
األسواق املالية يف ظل سياسات التحرير 
املالي وأثرها على العراق 

د. عبدالرزاق إبراهيم شبيب

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

األسواق املالية يف ظل سياسات التحرير املايل وأثرها على العراق 

اخلالصة: 
تواجه سياسة سعر الصرف يف العراق متغريات خارجية؛ سببها ارتفاع أسعار املواد الغذائية 	 

والسلع األخرى عاملياً، ممَّا يؤدِّي إىل تضخُّم مستورد، ال ميكن معاجلته إال بتحسي قيمة الدينار 
العراقي على َوْفق شروط التبادل التجاري يف السوق العاملي وأسسه. 

حقَّق االنفتاح املايل وسياسات التحرير املتبعة يف العراق جناحاً كبرياً يف جمال القطاع املايل 	 
واملصريف، وقد ساهم ذلك خبروج العراق وسلطته النقدية من بند الرقابة القسرية إىل الرقابة االعتيادية 

ملنظمة العمل املايل العريب.
االقرتاض 	  على  عة  املشجِّ والقواني  واملصرفية  املالية  التسهيالت  يف  امللحوظ  التقدُّم  مع 

والتداول يف سوق األوراق املالية؛ إال أنَّ التعاليم الدينية السمحاء واألعراف والتقاليد متنع املسلمي 
من التعامل يف القضااي الربوية، ومن َثَّ حمدودية أتثري تلك التسهيالت على الواقع االقتصادي. 

ره ال تعكس 	  اليت يشهدها مؤشِّ التطوُّرات  املالية وضعفه، وأنَّ  أداء سوق األوراق  ضيق 
ا نتيجة لتقلُّبات األوضاع االقتصادية للبلد، وإن كانت أتيت  طبيعة التعامالت احلاصلة داخله، وإنَّ

رة.  بصورة متأخِّ
أنَّ 	  يعين  وهذا  الذاكرة،  املالية سلوك  لألوراق  العراق  املستثمرين يف سوق  يعرتي سلوك 

تفاعلهم مع االرتفاع يف أسعار األسهم أو اخنفاضها يشوبه احلذر، وعدم التفاعل املباشر؛ ملخاوفهم 
من تكرار األحداث املماثلة اليت حدثت يف اتريخ األسواق املالية.

تشكِّل أمتتة التعامالت املالية، ومنها استخدام التطبيقات الذكية حافزاً حنو زايدة التداول 	 
النقدي، واحلركة املالية يف األسواق املالية، واالستفادة من أموال األفراد يف دخوهلا يف احلركات املالية. 

األسواق المالية في ظل سياسات التحرير
 المالي وأثرها على العراق 

د. عبدالرزاق إبراهيم شبيب *

*  كلية املعارف اجلامعة– قسم العلوم املالية واملصرفية.
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متهيد:
يُعدُّ موضوع التحرير املايل من املواضيع اليت أخذت حيزاً يف األدبيات االقتصادية منذ مدة 
حينما   )1971( عام  وابلتحديد  العشرين  القرن  من  الثاين  النصف  بداية  فمع  ابلبعيدة  ليست 
ختلَِّت الوالايت املتحدة األمريكية عن قاعدة الذهب، واهنيار نظام )بريتون ودز( لوِحَظ أنَّ أغلب 
الدول اليت حاولت النهوض بواقعها االقتصادي، وحماولتها التخلُّص من العجز الدائم يف موازين 
اجتاهات عديدة يف سياساهتا كتحرير  قد سلكت  االقتصادية  التنمية  مدفوعاهتا، وحتريك عجلة 
أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتوسيع أنشطة البنوك، وإنشاء األسواق املالية وتطويرها، واليت 
يطلق عليها بسياسات التحرير املايل. وإنَّ هلذه السياسات أتثرياً كبرياً على املؤسسات املالية العاملة 
يف االقتصاد كلها، إذ إنَّ إزالة القيود أو التخفيف من وطئتها سوف ميكِّن األطراف املتعاملة يف 
تلك املؤسسات من احلصول على مزااي ومنافع مل تكن موجودة يف ظل سياسات الكبح املايل، واليت 

يقصد با تلك اإلجراءات والقرارات اليت تسعى للتضييق على النظام املايل. 
   فمع انتهاء مباحثات أورغواي ابتفاقية التجارة الدولية وانبثاق منظمة التجارة العاملية اليت 
املناسبة لوضع قواعد ومعايري دولية تنظِّم سياسات  املالية وهتيئة الظروف  تبنَّت مسألة اخلدمات 
املالية، وحترير جتارة  املصريف، وفتح وحترير األسواق  األموال، والقطاع  الدول جتاه حركات رؤوس 
ا مرحلة  اخلدمات املصرفية، كما حدَّدت اتفاقية التجارة الدولية املدة )2005-1996( على أهنَّ
انتقالية للدول لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية وبناًء على ذلك سوف تتحدِّد البيئة املالية طبقاً 
لطبيعة العالقات اليت تفرضها منظمة التجارة العاملية ضمن القاعدة اليت وضعتها، وطبقاً للمعايري 

اليت أعدَّهتا مسبقاً. 
 املبحث األول: سياسات التحرير املايل 

يُعدُّ التحرير املايل اهلدف األساس للنظام املايل احلديث وألركانه األساسية املتمثلة ابلركائز 
الثالث )صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ومنظمة التجارة العاملية(، إذ إنَّ 
سياسات التحرير املايل ترتبط ارتباطاً قوايً مببادئ الفكر الرأمسايل اهلادف إىل احلد من تدخُّل الدولة 

يف النشاط االقتصادي، والتحوُّل التدرجيي من االقتصاد املخطَّط إىل اقتصاد السوق.
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1.1:مفهوم سياسات التحرير املايل. 
على  املفروضة  القيود  تقليل  إىل  يؤدِّي  إجراء  أبنَّه كل  املايل  التحرير  االقتصاديون  يُعرِّف 
املالية األخرى  واملؤسسات  املالية،  األوراق  تتعلق ابملصارف، وأسواق  القيود  املايل، وهذه  النظام 
 ،E. Scheow( أمَّا  االقتصادي،  النمو  حتقيق  يف  للمسامهة  الدافعية  إلعطائها  وأدواهتا؛ 
R.Mckinnon( فقد تناوال يف بداية األمر آلية حترير أسواق االئتمان والقطاع العام، ولكن 
مع مرور الوقت تبيَّ أنَّ دعواهتما طالت مرافق القطاع اخلاص أيضاً. فقد عرفَّا التحرير املايل على 
أنَّه وسيلة فعالة؛ لتسريع عملية النمو االقتصادي يف الدول النامية عن طريق إزالة القيود املفروضة 

على عمل املؤسسات املالية )اجلميل، 2011: 35(.
وهناك َمن يتناول موضوع التحرير املايل من حيث املعىن الضيق والواسع ففي املعىن الضيق 
يقصد ابلتحرير املايل أبنَّه جمموعة اإلجراءات اليت تسعى إىل خفض القيود املفروضة على القطاع 
اخلاص، أمَّا يف املعىن الواسع فيشري إىل جمموعة اإلجراءات اليت تعمل على تطوير األسواق املالية، 
وتطبيق نظام غري مباشر للرقابة النقدية، وإنشاء نظام مايل قوي قادر على استدامة السيولة املالية 

لدى تلك املؤسسات.
وسواًء تعلَّق األمر ابملعىن الضيق، أو املعىن الواسع فإنَّ موضوع التحرير املايل، وإزالة القيود، 
وختفيف الرقابة النقدية املباشرة يتعلَّق مبوضوع أكب وأهم وهو استقاللية البنوك، وإعطائها احلرية 
التامة يف إدارة أنشطتها املالية، وإلغاء الضوابط على العمل املصريف املوجَّه كلها، ويشمل هذا القيام 
بعديد من اإلجراءات اليت تكون من صلب عمل اجلهاز املصريف كتحرير أسعار الفائدة، وإلغاء 
حدودها العليا والدنيا اليت كانت سائدة يف ظل الكبح املايل، إذ تلجأ بعض الدول ولغرض السيطرة 
على اجتاهات مسار النشاط االقتصادي إىل وضع سقف سعري ألسعار الفائدة ال ميكن جتاوزها، 
يقتصر  ما دوهنا، ومل  إىل  ينخفض  أن  الفائدة ال ميكن  لسعر  معينة  أرضية سعرية  وكذلك وضع 
األمر عند هذا احلد، ففي ظل سياسات الكبح املايل تلجأ الدولة إىل توجيه االئتمان حنو جماالت 
مرغوبة من قبلها، سواًء ابلتوجيه القسري أم ابلتوجيه األديب التأشريي، ويكون ذلك عن طريق منح 
مزااي معينة لبعض املصارف لتمويل اجملاالت املتوافقة مع توجهات السياسة االقتصادية )اجلميل، 

.)85 :2012
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كما يتناول هذا اجلانب خفض نسبة االحتياطي القانوين، ممَّا ميكِّن املصارف من احلصول 
على سيولة إضافية كانت حمجوبة عن التداول، وبذلك سيساهم هذا األمر يف زايدة األموال املعدَّة 
القائمة. وكذلك حترير  أو  لتمويل االستثمارات اجلديدة  الالزمة  تتوفَّر األموال  َثَّ  لإلقراض، ومن 

أسعار الصرف، وحترير حركة رؤوس األموال، واليت سنتناوهلا فيما بعد. 
عن طريق ما تقدَّم ميكننا أن نشري إىل أنَّ سياسات التحرير املايل هي سياسات هادفة إىل 
ختليص النظام املايل من صور السيطرة كلها، والتدخُّل احلكومي املباشر، سواًء يف أسعار الفائدة، أم 
أسعار الصرف، أم السماح لفتح فروع مصارف أجنبية يف الداخل وغريها. وهذا ال يعين أن يكون 
ا إزالة أدوات التدخُّل املباشر اليت تلجأ إليها الدول  النظام املايل والعمل املصريف حر ونقي متاماً، وإنَّ

النامية، واالكتفاء ابلتأثري عن طريق اقتصاد السوق كما هو معمول يف الدول املتقدمة.
2.1: مفهوم الكبح املايل واجتاهاته.

ينصرف مفهوم الكبح املايل إىل تلك اإلجراءات والقرارات اليت هتدف إىل تضييق اخلناق 
على البيئة املالية عن طريق القيام ابإلجراءات اآلتية:

1:2:1: التحديد اإلداري ألسعار الفائدة: ويكون ذلك عن طريق قيام السلطات النقدية 
بفرض سعر فائدة معي على القروض والودائع املصرفية عند مستوى منخفض عن مستوى السعر 
ا حماولة لتشجيع االستثمارات والنشاط االقتصادي وحتفيزمها،  التوازين، وحجة احلكومة يف ذلك أهنَّ
فضاًل عن ذلك أنَّه ميكِّن احلكومة من احلصول على متويل عجز املوازنة أبقل قدر من التكاليف 

)احلنيطي، 2012: 194(.
2:2:1: رسوم مرتفعة على اخلدمات املالية: ويرتبط هذا بعالقة طردية مع األرابح اليت 
حتققها البنوك واملؤسسات املالية، وهذا من شأنه أن يساعدها يف احلصول على موارد مالية لسد 

احتياجاهتا يف أوقات حصول العجز يف موازنتها السنوية.
3:2:1: القيود املفروضة على احملافظ املالية: تلزم احلكومات الشركات واملؤسسات املالية 
بشراء السندات احلكومية واألوراق املالية الصادرة عن املؤسسات احلكومية واليت تتميز ابخنفاض 
عائدها، وحتملها أخطاراً منخفضة نسبياً، ووضعها قيود على متلك أصوهلا من قبل بعض املؤسسات 

دون غريها.
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4:2:1: احتفاظ املصارف التجارية ابحتياطي إجباري مرتفع: يُعدُّ االحتياط اإلجباري 
أحد أدوات السياسة النقدية، وعن طريق جب البنوك التجارية على حجب نسبة معينة من الودائع 
السلطات  تتمكَّن  ذلك  قانونية، وعن طريق  احتياطية  بيئة  املركزي  البنك  لدى  املوجودة حبوزهتا 

النقدية ابلتأثري يف عملية خلق نقود الودائع اليت حتتكرها هذه البنوك.
3.1: أمهية سياسات التحرير املايل يف أداء األسواق املالية:  

الذي من املمكن أن  الدور املفرتض  الدولة من  تنتهجها  اقتصادية  تنبع أمهية أي سياسة 
تؤديه تلك السياسة، فمع وجود اجلدل القائم حول الدور اإلجيايب الذي ينتظر أن تؤديه سياسات 
التحرير املايل يف التأثري يف النشاط االقتصادي تنبثق أمهية تلك السياسات عن طريق دورها يف رفع 
كفاءة القطاع املايل واملصريف، إذ إنَّ إزالة القيود املفروضة على القطاع املايل واملصريف سوف يتيح 
له الفرصة للتوسُّع يف االستثمارات بصورة أكب ممَّا كان عليه، وسوف يفتح هذا اجملال أمام عدد 
كبري من املشاريع طاملا هناك سهولة ويسر يف احلصول على التمويل الالزم لبدء تلك املشاريع. 
القطاع املايل حتصل  املتعاملة يف  النظام املايل جيعل األطراف  التدخُّل احلكومي يف  كما أنَّ إزالة 
على املعلومات املطلوبة كلها بكل شفافية ومصداقية؛ ألنَّ أغلب املشاريع ال تفصح عن بياانهتا 
املالية بصورة دقيقة، وهذا ما جيعلهم يبنون قراراهتم على قدر أكب من الدقة واليقي. فضاًل عن 
الضرورية،  اإلصالحات  من  بعديد  ابلقيام  املايل  القطاع  تلزم  املايل  التحرير  سياسات  فإنَّ  ذلك 
وسوف يرفع هذا من كفاءة القطاع املايل عن طريق إدخال األساليب احلديثة يف اإلدارة والتعامل 
اإللكرتوين وغريها من التحسينات، ويؤدِّي هذا إىل ختفيض تكلفة الوساطة املالية، ويساهم كذلك 
يف التخصيص األمثل للموارد املالية، ممَّا يساعد على توجيه القروض حنو اجملاالت األكثر إنتاجية 

)رايس، 2015: 231(.
كما ميارس التحرير املايل دوراً كبرياً يف زايدة معدل النمو االقتصادي، إذ إنَّ وجود قطاع 
لسد  تكفي  وبصورة  نسبياً،  النادرة  املالية  املوارد  تعبئة  على  قادراً  سيكون  ومتطوِّر  متحّرِر  مايل 

احتياجات االستثمارات املراد إجنازها. 
إذ قام )شومبيرت( بتناول هذه الفكرة يف كتابه نظرية التنمية االقتصادية، وأشار إىل أنَّ توفُّر 
االئتمان خيدم التطور الصناعي وأنَّه شرط أساس للتطوير واالبتكار واإلبداع يف جمال االستثمار، 
ومن َثَّ فإنَّه شرط أساس لتحقيق النمو االقتصادي. كما أنَّ »جرييل، وشوا« أشارا إىل أنَّ القطاع 
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املايل املتطور ميارس أتثرياً يف القطاع احلقيقي عن طريق أنَّ تطوُّر القطاع املايل سوف حيفِّز على 
تنوُّع املؤسسات املالية اليت بدورها ستسمح بزايدة القدرة التمويلية، ومن َثَّ سيؤدِّي إىل تراكم أكب 
للموارد املالية داخل القطاع املايل، والذي سيوجَّه بعد ذلك حنو االستثمارات ممَّا ينعكس إجيابياً 

على النمو االقتصادي.
كذلك يكتسب التحرير املايل أمهيته من مسامهته يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وذلك عن طريق ارتباط هذه التنمية بقنوات متويل املشاريع اجلديدة، فكلما كانت تلك القنوات 
الصغرية  للمشاريع  التمويل  تقدمي  على  القدرة  هلا  املتقدمة كانت  األدوات  من  ومتتلك  متطورة، 

ا حتتضن أكثر من ثلثي األيدي العاملة يف أغلب الدول.  واملتوسطة، ال سيَّما أهنَّ
   فضاًل عن ذلك فإنَّ سياسات التحرير املايل سوف تنتج لنا بيئة استثمارية مستقرة خالية 
ُع على اجتذاب رؤوس األموال الوطنية العاملة يف اخلارج،  من أي تدخُّل حكومي، وهذا ما يشجِّ

ومن َثَّ سوف يتوقَّف انتقال تلك األموال إىل اخلارج.
4.1: مستوايت سياسات التحرير املايل.

يتخذ تطبيق سياسات التحرير املايل مستويي داخلي وخارجي وكما أييت )إدريس، 2017: 
:)38

1.4.1: مستوى سياسات التحرير املايل الداخلي وتتضمن: 
حترير أسعار الفائدة، وإزالة أنواع الرقابة كلها، والتثبيت للسقوف العليا وإلغائها، ألسعار .  

الفائدة الدائنة واملدينة. وهذا سيعطي للمصارف هامشاً كبرياً من احلرية يف حتديد سعر الفائدة على 
القروض املمنوحة والودائع.

حترير االعتمادات وختفيض االحتياطات اإللزامية والعزوف عن استخدام األدوات املباشرة .  
للسياسة النقدية واالكتفاء ابألدوات غري املباشرة.

القيود املفروضة على مزاولة بعض األنشطة املصرفية أم .   املنافسة املصرفية، سواًء من  حترير 
السماح للمصارف األجنبية بفتح فروع هلا يف الداخل. 

حترير القروض، وذلك عن طريق التخلِّي عن سياسة التوجيه، وعدم حتديد سقوف للقروض .  
حتديد  عدم  وكذلك  القروض،  أنواع  َوْفق  خمتلفة  فائدة  أسعار  حتديد  وعدم  القطاعات،  لبعض 



9

األسواق املالية يف ظل سياسات التحرير املايل وأثرها على العراق 

حصص معينة لكل نوع من أنواع القروض، واحلد من الرقابة على توجيه االئتمان حنو قطاعات 
معينة.

2.4.1: مستوى سياسات التحرير املايل اخلارجي وتتضمن: 
إلغاء ضوابط الصرف، وذلك ابعتماد سياسة صرف مرنة ومتغرية ومنسجمة مع تغريات قوى .  

السوق، ومقاربة سعر الصرف االمسي مع احلقيقي.
السماح لرؤوس األموال ابالنتقال من اقتصاد إىل آخر، من دون وجود قيود حتد من انتقاهلا، .  

وكذلك السماح للشركات األجنبية واملصارف ابلدخول واخلروج من السوق.
زايدة كفاءة .   من شأنه  وهذا  عليها،  املفروضة  القيود  املالية، وختفيف  األوراق  أسواق  فتح 

األسواق املالية. 
5.1 : مؤشرات التحرير املايل

   اختلَف االقتصاديُّون يف حتديد نوعية، وعدد املؤشرات املالية اليت ميكن استخدامها لقياس 
تلك  االقتصاديِّي، وخصوصاً  أحباث  منها يف  تداول  ما  أبرز  إىل  سنتطرَّق  املايل،  التحرير  درجة 

املدرجة يف الدراسات التجريبية فيما يلي )العزاوي، 2009: 32(:
مؤشر عرض  النقدي »M2/GDP«: ويطلق عليه أيضاً  العمق  1.5.1: مؤشرات 
النقود، أو درجة نقدية االقتصاد، والذي ميثِّل جمموع الكتلة النقدية )الودائع ألجل، والودائع اجلارية 
والنقود السائلة( نسبة للناتج احمللي اإلمجايل )GDP(، ويرى )مكينون( أنَّه كلما اخنفضت النسبة 
ميكن أن ترتجم مبنزلة مؤشر للكبح املايل، ويعبِّ ارتفاع هذه النسبة عن دور كبري للوساطة املالية، 

ومن َثَّ درجة أعلى من التحرير املايل.
2.5.1 : معدل إمجايل الودائع املصرفية إىل الناتج احمللي اإلمجايل: جيمع هذا املؤشر 
الودائع اجلارية والودائع ألجل، وهو يقيس قدرة النظام املصريف على تعبئة االدخار، بصرف النظر 
عن آجاله، كما أنَّه خيتلف عن املؤشر األول »M2/GDP« أبنَّه يشمل كل أنواع الودائع لدى 
البنوك، ما عدا النقود املتداولة خارج النظام املصريف، ويدل ارتفاع نسبة هذا املؤشر على ممارسة 
النمو  على  إجيابياً  هذا  وسينعكس  االستثمارات،  ومتويل  املدخرات،  تعبئة  يف  لدور كبري  البنوك 

االقتصادي.
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3.5.1: أشباه النقود إىل حجم الناتج احمللي اإلمجايل: يقيس هذا املؤشر قدرة النظام 
املصريف على جذب املدخرات الطويلة ومتوسطة األجل، والذي يعبِّ على مدى قدرة البنوك على 
توفري التمويل للعمليات االستثمارية الطويلة األجل، وهو يعكس مدى التزام البنوك بتمويل التنمية 

االقتصادية.
الناتج احمللي اإلمجايل: يقيس هذا  4.5.1: نسبة االئتمان املوجَّه للقطاع اخلاص إىل 
املؤشر مدى مسامهة البنوك احمللية يف منح قروض وتسهيالت للقطاع اخلاص، إذ إنَّه كلما زادت 
نسبة القروض اليت يستفيد منها القطاع اخلاص للناتج احمللي اإلمجايل، فإنَّ هذا دالٌّ على تطوُّر 
النظام املصريف، خصوصاً بدوره يف مجع املعلومات، ومراقبة املديرين، وتنويع األخطار، فضاًل عن 
النمو  عملية  يف  مسامهته  من  يزيد  ممَّا  فاعلية،  أبكثر  التبادل  عمليات  وتسهيل  االدخار،  تعبئة 

االقتصادي.
5.5.1: معدل االنتشار: وهو الفرق بي أسعار الفائدة على القروض، وأسعار الفائدة 
على الودائع، إذ يؤدِّي التحرير املايل إىل تقليل اهلامش بي أسعار الفائدة املدينة والدائنة، ويعكس 
هذا االخنفاض يف اهلامش حسن تدقيق املعلومات، واخنفاض تكلفة الوساطة املالية كما يستعمل 
املالية، فكلَّما حتسنَّت الكفاءة، وزادت املنافسة  هذا اهلامش للداللة على مدى كفاءة الوساطة 
والودائع  القروض  على  الفائدة  أسعار  بي  اهلامش  تقليص  إىل  ذلك  أدَّى  املايل  القطاع  داخل 

والعكس صحيح.
واملسكوكات  األجنيب  النقد  عن كمية  املؤشر  هذا  يعبِّ  األجنبية:  املوجودات   :6.5.1
الذهبية اليت متثِّل غطاء العملة احمللية، ومن َثَّ فإنَّ التحرير املايل الذي ينصرف إىل تطوير التعامالت 

التجارية؛ ممَّا يعّزِز احتياطي العمالت األجنبية.
7.5.1: ودائع القطاع اخلاص كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل: يعبِّ هذا املؤشر عن 
تطور الثقافة املصرفية لألفراد، ومن َثَّ فإنَّه كلما تطورت سياسات التحرير املايل وطُبَِّقت على نطاق 
واسع، فإنَّ ذلك سيساهم يف تطوير ودائع القطاع اخلاص؛ ألنَّ القيود ستزال على آلية عمل القطاع 

املصريف ممَّا يُعِطي اجملال للقطاع اخلاص يف تعامالته املصرفية. 
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6.1: اجتاهات سياسات التحرير املايل:
ا جاءت نتيجة حلقبة زمنية شهدهتا  مل أتِت سياسات التحرير املايل من قبيل الصدفة، وإنَّ
العشرين، إذ سادت يف تلك املرحلة  القرن  الستينيات والسبعينيات من  الدول يف عقدي  أغلب 
مشكالت على الصعيد الداخلي واخلارجي؛ ما دفعها إىل تبينِّ سياسات انفتاحية جديدة أتخذ 
على عاتقها العبور ابالقتصاد إىل برِّ األمان يف حال تطبيق تلك السياسات تطبيقاً سليماً عن طريق 
تبينِّ آليات حترير النظم املالية، ومؤسساهتا وأدواهتا، وتتمحور االجتاهات العامة لتلك السياسات 

فيما أييت )ادريس،2017: 24 (:
األفضل،  إىل  الوصول  »يف  اخلصخصة  فلسفة  مضمون  يتحدَّد  اخَلْصَخَصة:   :1.6.1
ومعاجلة املشكالت البريوقراطية اإلدارية النامجة عن بطئ اختاذ القرار، والوصول إىل هدف كل قرار 
اقتصادي، وهو النمو والتنمية عن طريق حتويل املنشآت اخلاسرة إىل راحبة، ولذا فقد ارتفع عدد 
الدول اليت طبَّقِت اخلصخصة من )14( دولة يف العامل عام )1988( إىل أكثر من )60( دولة 
يف العامل سنة )2005( وما زال العامل أيخذ بذه التجربة«. فهي ليست جمرد االنتقال يف امللكية 
ا إدارة جديدة؛ للوصول إىل قدرات أعلى يف اإلنتاج والتسويق واخلدمات  من طرف إىل آخر، وإنَّ
حنو  توجَّه  موارد جديدة  وأتمي  أعلى،  ادخار  معدالت  وحتقيق  أفضل،  عائد  وحتقيق  املصرفية، 
االستثمار، فضاًل عن ذلك حتقيق إشباع أعلى للحاجات االستهالكية النامجة عن الزايدة احلاصلة 

يف الدخل، ونو السكان.
النامية مشكلة فعلية حقيقية يف عملية اخلصخصة، متثَّلت يف  واجهت أغلب احلكومات 
املشكالت  هذه  مثل  تكن  مل  املتقدِّمة  الدول  يف  على حي  اخلصخصة،  عمليات  تنفيذ  كيفية 
موجودة طاملا تتوفر لديها أدوات ونظم مالية متطورة كاملؤسسات املالية املتطورة واألسواق املالية. أمَّا 
يف البلدان النامية فقد اتضحت املشكلة وضوحاً جلياً؛ نتيجة الفتقادها إىل األسواق املالية املتطوِّرة، 
ا ال تعدو أن تكون أسواقاً بدائية ال توفِّر احلد األدىن الالزم للقيام بذه املهمة، ومن  وإن وجدت فإهنَّ
هذا املنطلق فقد شرعت عديد من الدول إبنشاء األسواق املالية والقيام إبجراء اإلصالح القانوين 
الالزم على ما هو قائم منها؛ للنهوض بواقعها ومتكينها من أداء وظائفها االقتصادية. إذ إنَّ عملية 
لتمويل النشاط االقتصادي فعملية بيع املشاريع احلكومية يقابلها عملية  اخلصخصة متثِّل مصدراً 
شراء لتلك املشاريع من قبل األفراد والشركات الدولية، ومن َثَّ فإنَّ ذلك ميثِّل مصدراً جيداً لتمويل 
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املوازنة العامة للدولة، فضاًل عن ختفيض عجز املوازنة. وعلى صعيد القطاع املصريف فإنَّ خصخصته 
هتدف إىل ما أييت: 

زايدة كفاءة املؤسسات املالية العامة، وحتسي مستوى جودة اخلدمات، ورفع مستوى اإلنتاجية.. 1
إضفاء جو املنافسة يف القطاع املايل عموماً، وهذا من شأنه تقدمي أفضل اخلدمات املالية أبقل . 2

التكاليف.
زايدة تكنولوجيا اإلدارة املصرفية وكفاءهتا، وتطوير خدماهتا املصرفية، وإدخال عنصر اإلبداع . 	

واالبتكار إىل العمل املصريف.
توفري فرص عمل جديدة، وإعادة التوازن يف سوق العمل، وحتسي إنتاجية العمال يف اجملال . 4

املصريف.
ختفيض اإلنفاق العام للدولة واحلد من متويل املصارف العامة املتعثِّرة، والذي يُعدُّ استهالك . 5

املال العام ابجتاه غري جمٍد اقتصادايً، ممَّا يؤثِّر ابلنتيجة على كفاءة اإلدارة العامة، وتوجيه املوارد 
حنو استخدام غري أمثل.

2.6.1: االستثمارات األجنبية: يُعدُّ االستثمار أحد أهم املتغريات االقتصادية املؤثرة يف 
االقتصادات؛ بسبب  الدور املهم الذي تقوم به يف حتسي الطاقات اإلنتاجية، وتوسيعها، واحملافظة 
على القائم منها، فضاًل عن الزايدة يف املخزون السلعي، وبناًء على ذلك فإنَّ أغلب الدول النامية 
جلأت إىل االستفادة من مزااي االستثمارات األجنبية بكل صورها احلقيقية واملالية، مع االنعكاسات 

السلبية يف بعض األحيان.
توظيف  والسندات- على  األسهم  يشتمل على  األجنيب -الذي  احملفظي  االستثمار  يركِّز 
رؤوس األموال األجنبية، واستثمارها يف سوق األوراق املالية، ومن َثَّ فإنَّ هذه األموال سوف تعكس 
آلية التعامل، وتطورات البيئة اليت كانت تعمل فيها، ويسكون هلذا أثر إجيايب على تطوُّر اخلدمات 
املالية، وأدواهتا املتداولة يف السوق ال سيَّما أنَّ هذه األسواق تعاين من أتخُّر كبري يف صناعة اخلدمة 
املالية ووظيفتها. ولكي ُيستفاد من خدمات االستثمار احملفظي جيب السيطرة على العوامل اليت 
تتحكَّم يف عمله، والتخفيف من القيود املفروضة على انتقاله بي الدول، كتحرير أسعار الفائدة، 
البيئة  تكييف  إىل  الدول  من  شرعت كثري  وقد  املتداولة.  املعلومات  وشفافية  الصرف،  وأسعار 
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االقتصادية؛ جلذب رؤوس األموال األجنبية بوصفها إحدى مثار اجتاهات سياسات التحرير املايل 
عن طريق تقدمي املزااي الضريبية، وتعديل األنظمة والقواني اليت حتدُّ من دخول الشركات األجنبية، 
والسماح هلا بفتح فروع مصرفية هلا يف الداخل، فضاًل عن السماح هلا بتداول األوراق املالية، ممَّا 
يعمِّق من درجة التشابك املايل واالقتصادي بي الدولة من جهة والعامل اخلارجي من جهة أخرى.

السلطات  على  ينبغي  اليت  االجتاهات  أهم  من  املالية:  السوق  هيكلة  إعادة   :3.6.1
االقتصادية أن تتعمَّق فيها وأتخذ أبعاداً عديدة هو تغيري اهليكل الداخلي لألسواق املالية عن طريق 
تعديل النظام الداخلي للسوق املايل، وتعديل قواني التداول، والسماح للشركات األجنبية ابستثمار 
أمواهلا يف السوق، واستحداث أدوات وخدمات مالية حديثة؛ كلُّ ذلك سيساهم يف تطوُّر صناعة 

اخلدمة املصرفية اجلديدة.
»وقد تبلور اجتاه إزالة القيود املفروضة على األنشطة املالية للمؤسسات املالية الوطنية واألجنبية 
على املستوى العاملي يف إطار االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات )GATS(، اليت متخضت عن 
جولة أورغواي لتحرير التجارة العاملية عام )1994(. إذ هتدف هذه االتفاقية إىل خفض اآلاثر 
السلبية للتدابري احلكومية على جتارة اخلدمات املالية أو إزالتها، وضمان وصوهلا وصواًل سريعاً من 
الوصول  إمكانية  االتفاقية على حتسي أحكام  قيود إىل األسواق اخلارجية. وقد ركَّزِت  دون أي 
إذ  املالية.  للخدمات  األجانب  للموردين  التمييزية  غري  املعاملة  وشروطها، وضمان  األسواق  إىل 
تضمنت اتفاقاً لتحرير اخلدمات املالية مثل أنواع التأمي واخلدمات املرتبطة به، واخلدمات التقليدية 
للمصارف مثل قبول الودائع واإلقراض وغريها، وأعمال أسواق املال والتعامالت ابألدوات املالية 
أنواع  األجنيب، وإصدار  اإليداع ابلصرف  والكمبياالت وشهادات  املالية  األوراق  احلديثة، وجتارة 
األصول املالية مجيعها، كذلك إدارة حمافظ األوراق املالية وصور إدارة االستثمار مجيعها، وتوفري 

املعلومات املالية ونقلها، ومعاجلة البياانت«.
ويبز دور هذا االجتاه من أنَّه الوعاء الذي تنفذ فيه مجيع اجتاهات سياسات التحرير املايل، 
إذ تتطلَّب تنفيذ عملية اخلصخصة وجود سوق مايل حديث ومتطور، والتوسُّع يف االستثمارات 
األجنبية حيتاج إىل أسواق مالية متقدمة، ال سيَّما إذ كان عن طريق االستثمار األجنيب احملفظي 

)االستثمار املايل(.
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سوف يعمل إصالح السوق املايل وبيئته من حيث اإلفصاح، وشفافية املعلومات، وحتقيق 
إدارة جيدة وفاعلة على إجناز الصفقات التجارية أبقل تكلفة، وهذا يتماشى مع نظرية التكاليف 
اهلندسية اليت ركَّزت على دور اإلدارة اجليدة يف إجياد املنطقة املثلى لإلنتاج؛ خالفاً لنظرية التكاليف 
التقليدية، ومن َثَّ فإنَّ ذلك سيعمل على إدخال مزيد من التقنيات التكنلوجية؛ لتسهيل انسيابية 

العمل، وحتقيق أعلى مستوايت الكفاءة.  
4.6.1:  اإلفصاح والشفافية: جيب العمل على توفري بيئة مؤسسية وقانونية -قبل الشروع 
إبجراءات التحرير املايل- من شأهنا أن تعكس طبيعة التعامالت املالية اجلارية يف السوق املايل، 
وسرعة وصوهلا إىل األطراف املتعاملة بكل مصداقية وشفافية، وهذا ما ميثِّل كفاءة السوق املالية، 
وخبالف ذلك فإنَّ حدوث األزمات املالية وارد جداً، ومن َثَّ اخنفاض درجة العمق املايل اليت من 

املفرتض أن ترتفع يف ظل سياسة التحرير املايل.
غري  األخطار  من  وتُقلِّص  التواطؤ،  متنع  التعامالت  بشفافية  تتصف  اليت  املالية  فالبيئة 
األخالقية، ومن َثَّ فإنَّ هكذا مواصفات سوف متكِّن السلطات الضريبية من الوصول إىل البياانت 
الدقيقة، ممَّا مينع من التهرب الضرييب أو يقلِّله، وبذلك سيكون هلذه الشفافية واملصداقية آاثر إجيابية 

على احلكومة، والقطاع اخلاص على حدٍّ سواء.
5.6.1: القطاع اخلاص: يُعدُّ القطاع اخلاص أحد األطراف الرئيسة الفاعلة يف التأثري يف 
مسرية النشاط االقتصادي، ومتاشياً مع توجهات سياسات التحرير املايل، وبوصف القطاع اخلاص 
أحد اجتاهات تلك السياسات، فإنَّ بقاء القطاع اخلاص من دون إجراء تعديالت جوهرية يف قانون 
امللكية، واحلق يف التوسُّع يف املشاريع االستثمارية سينعكس سلبياً على نتائج التحرير املايل، لذا، 
ال بدَّ من إجراء تغيريات مؤسسية وقانونية من شأهنا إجياد مناخ استثماري مالئم عن طريق تعزيز 
األمن، وتقوية القانون، وحفظ امللكية اخلاصة وضماهنا، وتنمية القطاع املايل، وتنويع أساليبه املالية، 
وإزالة القيود الكمية والنوعية اليت تعوق حركة رؤوس األموال اخلاصة بي القطاعات االقتصادية، 
والنقطة األهم من بي ذلك هو توفري اخلدمات العامة والبىن االرتكازية كشرط أساسي؛ لتفعيل 

اجلانب االستثماري اخلاص.
ليس من شأن هذه اإلجراءات إضعاف سيطرة الدولة على النشاط االقتصادي بقدر ما تتيح 
للقطاع اخلاص الفرصة واالستفادة من اخلبات واملهارات اليت جتلبها رؤوس األموال األجنبية اليت 
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تشهد بيئتها االستثمارية طفرة نوعية يف جمال صناعة اخلدمة املصرفية، وآليات التعامل، وجماالت 
االستثمار احلقيقي.

املايل  التحرير  اجتاهات  طريق  عن  يتضح  وتكاملها:  املالية  األسواق  انفتاح   :6.6.1
السابقة أنَّ بقاء األسواق املالية منغلقة على نفسها أمر مستحيل، فقد جنم عن التطوُّرات الدولية 
اليت اجتاحت العامل، منذ تسعينيات القرن العشرين تدوياًل متزايداً للتجارة، ورؤوس األموال واإلنتاج، 
كمـا ظهـرت آاثر التغريات اجلديدة يف االقتصاد العاملي عن طريق نشاط الشركات املتعددة اجلنسية 
لإلنشاء  الدويل  والبنك  الدويل،  النقد  املتمثلة بكلٍّ من صندوق  اجلديد،  العاملي  النظام  أذرع  يف 
والتعمري، ومنظمة التجارة العاملية. وقد أثَّرت تلك التطورات يف اقتصادات الدول النامية عن طريق 
دعواهتا لفتح األبواب بي الدول وحرية انتقال رؤوس األموال )اجلميل، 2011: 55(. فضاًل عن 
مبدأ اإلصالح اهليكلي وانتهاج آليَّة السوق. وقد أصبحت أسواق املال مبنزلة الرابطة القومية هلذا 
ا أصبحت أداة لتنفيذ السياسات النقدية واملالية املعتمدة، إذ  النظام حنو عوملة تلك األسواق؛ ألهنَّ
إنَّ عوملة األسواق أصبحت مظهراً مميزاً للنظام العاملي اجلديد آبليات عمله اليت ال ميكن ألي دولة 
مهما كان حجم مواردها أن تبقى بعيدة عن أتثرياته، وهو ما جيعل دول العامل النامية عموماً أمام 
حتدايت كبرية يصعب جتاوزها؛ ملا تتسم به أسواقها املالية من صغر حجمها، واخنفاض مستوى 
التطور فيها، ما مل تتخذ تلك الدول جمموعة من اإلجراءات على املستويي احمللي واإلقليمي؛ لتفادي 
أثر هذه التطورات اليت متثِّل حتدايت تواجه االقتصادات النامية كلها. كما ميكن استخدام التحرير 
املايل لإلشارة إىل حترير سوق األوراق املالية. ففي هذه احلالة، حيدث حترير سوق األسهم حينما 
يفتح بلد ما أسواقه لألوراق املالية واملستثمرين األجانب، ويف الوقت نفسه يسمح للشركات احمللية 

من الوصول إىل املنظمات واألسواق املالية الدولية من دون قيود حمدَّدة.
النامية يف سبيل  الدول  اليت تسلكها  7.6.1: استقرار أسعار الصرف: من االجتاهات 
التقلُّبات  ومنع حدوث  الصرف،  أسعار  االستقرار يف  املايل هو حتقيق  التحرير  تطبيق سياسات 
الكبرية فيه مع الَقبول ببعض التذبذابت حول املعدل الطبيعي. إذ يتأثر املستثمر األجنيب، ورؤوس 
ابستقرار يف  تتمتع  اليت  األسواق  أمواله حنو  يوجه  وبذلك  الصرف،  أسعار  استقرار  مبدى  أمواله 
أسعار صرفها، والعزوف عن االستثمار يف األسواق اليت تشهد تقلبات كبرية يف أسعار الصرف، 
ويبز دور هذا العامل من أنَّه نوع من أنواع األخطار اليت قد تواجه املستثمرين األجانب؛ لتأثريه يف 
القيمة املستقبلية للعوائد النقدية اليت قـُيَِّمت عند سعر صرف حايل. قد ُيشري التحرير املايل إىل حترير 
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حساب رأس املال. هذه هي حالة يتم فيها استقرار أسعار الصرف اخلاصة ملعامالت حساب رأس 
املال، إذ ُيسمح للشركات احمللية ابقرتاض األموال من اخلارج.
7.1: إجيابيات سياسات التحرير املايل وسلبياهتا.

ما يزال موضوع التحرير املايل حاله حال أغلب املستجدات االقتصادية نقطة خالف بي 
االقتصاديي، فمنهم َمن يرى أنَّ التحرير املايل له دور إجيايب يف التأثري على النشاط االقتصادي، 
وبعضهم اآلخر يرى أنَّ له انعكاساً سلبياً على االقتصاد، وهذا التقدير مبين على دراسات واقعية 
ُأْجرَِيت على بعض االقتصادات. وفيما أييت استعراض ألهم اجلوانب اإلجيابية والسلبية لسياسات 

التحرير املايل.
1.7.1: إجيابيات التحرير املايل.

ميكن اإلشارة إىل أهم اجلوانب اإلجيابية لسياسة التحرير املايل وكما أييت )عوض، 2011: 
:)32
َثَّ ستعّزِز من .   املالية، ومن  للمؤسسات  بيئة حرة  إنشاء  املايل إىل  التحرير  تقود سياسات 

ن من أدائها، وجودة خدماهتا. تنافسيتها، وحتسِّ
ا توفِّر للمؤسسات املالية فرصة إضافية؛ لتحقيق األرابح..   كما أهنَّ
املالية .   اخلدمات  تنوُّع  على  إجياابً  املؤسسات  بي  الشديد  التنافس  حالة  تنعكس  سوف 

وأسعارها، ومن َثَّ ستزداد مساحة املستفيدين من تلك اخلدمات، إذ يعتمد االستثمار اجلديد على 
وساطة اجلهاز املصريف بداللة العالقة بي سعر الفائدة والوساطة التمويلية من انحية، وبي الوساطة 

التمويلية والنمو االقتصادي من انحية أخرى.
للمصارف .   عامل جذب  متطورة  مالية  وأسواق  فعالة  استثمارية  بيئة  يشكل وجود  سوف 

األجنبية؛ لفتح فروع هلا، ممَّا يرفع من مؤشر االنتشار املصريف والشمول املايل.
تعمل البيئة التنافسية احلرة على تدفُّق رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل، وهذا من شأنه .  

أن يعمل على إجياد التمويل الالزم ابلكمية والنوع للقيام بعديد من املشاريع االستثمارية.



17

األسواق املالية يف ظل سياسات التحرير املايل وأثرها على العراق 

ولكي تنعكس تلك اآلاثر اإلجيابية على االقتصاد الكلي؛ ال بدَّ أن تسري َوْفقاً ملراحل معينة، 
وهذه املراحل على النحو اآليت:

	 حتقيق االستقرار االقتصادي، وهذا يتضمَّن استقرار األسعار؛ ألنَّ هناك عالقة ما بي 
برامج  لتطبيق  الساعية  البلدان  على  فإنَّ  لذا  املايل،  القطاع  ونو خدمات  االقتصادي  االستقرار 
عة لنمو القطاع املايل، وتشريع قواني قوية،  التحرير املايل من اعتماد سياسة اقتصادية مناسبة مشجِّ

وشفافة، وإجياد نظام إشرايف ورقايب قوي. وهذا ما أطلق عليه )Caldor( ابملربَّع السحري.
	 إنشاء قطاع مايل كفؤ قادر على حتمُّل نتائج سياسات التحرير، إذ إنَّ وجود القطاع املايل

غري الكفوء يف ظل احلد من التدخُّل احلكومي سيؤدِّي إىل شيوع الفوضى يف األداء املايل.
	 طاملا أنَّ التحرير املايل سينجم عنه تزايد يف امللكية الفردية؛ فإنَّ اإلطار القانوين والسياسي

ال بدَّ من تعديله، وبصورة حتفظ حقوق األفراد يف امللكية.
	 املرحلة األهم من بي هذه املراحل أنَّ إجراءات التحرير املايل جيب أن يكون على صورة

متسلسلة، وتطبيقها يكون تدرجيياً وليس دفعة واحدة؛ ألنَّ تطبيق سياسات التحرير املايل الشامل 
دفعة واحدة يقود إىل تعثُّر مصريف، ويسهِّل من عملية انتقال األزمات املالية عب األسواق املالية، 

وهذا ما حصل يف األرجنتي)1998( وتركيا)2001(.
2.7.1: سلبيات سياسات التحرير املايل.

مع أنَّ اإلجيابيات اليت حتصل عليها الدول لتطبيقها سياسات التحرير املايل؛ إال أنَّ هلذه 
السياسات جمموعة من السلبيات، ولعلَّ من أمهِّها )درويش، 2008: 483(:

األثر اإلجيايب الرتفاع أسعار الفائدة: تفرتض نظرية التحرير املايل أنَّ إزالة القيود والضوابط .  
على أسعار الفائدة، ومن َثَّ ترك قيمتها تتحدَّد َوْفق قوى العرض والطلب ممَّا حُيِْدُث ارتفاعاً أبسعار 
الفائدة عن السابق له آاثر إجيابية على النمو االقتصادي، فمن انحية أنَّ هذا االرتفاع سيشكل 
النشاط  البنوك، ومن َثَّ توفري السيولة الالزمة لتمويل  عامل جذب لرؤوس األموال وتوظيفها يف 
االستثماري، إال أنَّه من انحية أخرى تشري النظرية االقتصادية )الكينزية( إىل أنَّ العالقة العكسية 
بي أسعار الفائدة ودالَّة الطلب على النقود ألغراض االستثمار، ومن َثَّ فإنَّ األثر اإلجيايب الرتفاع 
األمثل  السعر  يُعدُّ  معيناً  فإنَّ هناك سعراً  لذا،  السليب هلا.  األثر  أقل من  الفائدة سيكون  أسعار 
األمثل  احلد  يطلق عليه  ما  إجيابية، وهذا  استقرت عندها ستكون آاثرها  ما  إذا  الفائدة  ألسعار 
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لسياسات التحرير املايل.
إمهال دور القطاع املايل غري الرمسي: لقد أمهل أنصار التحرير املايل دور القطاع املايل غري .  

املالية، وختصيص  الوساطة  الدالئل مشرية إىل كفاءته يف  أنَّ  إال  االقتصادي،  النشاط  الرمسي يف 
املوارد، إذ إنَّ املؤسسات املالية الرمسية ال تقوم بوساطة اتمة؛ نظراً إىل ما حتتفظ به من سيولة نقدية 
 ،Azez( على صورة احتياطي نقدي يقلِّل من قدرهتا على منح االئتمان، وهذا ما أثبتته دراسة

.)2012
املبحث الثاين: انتقال أتثري سياسات التحرير املايل إىل األسواق املالية يف إطار االقتصاد 

الكلي
النامي  العامل  دول  معظم  املالية يف  األسواق  إىل  املايل  التحرير  تطبيق سياسات  أثر  ينتقل 
عن طريق اجتاهات تلك السياسات، وقد ساعد ذلك على وجود املؤسسات املالية الدولية اليت 
أسَّست ووضعت الدعائم األساسية للقيام ببعض اإلجراءات اهلادفة إىل التقليل، ومن َثَّ احلد من 
تدخُّل الدولة يف النشاط االقتصادي عن طريق ختفيف التدخُّالت يف جمال األسواق املالية، وأسعار 
الفائدة، وسعر الصرف وغريها من اإلجراءات، ولذا، فإنَّ صندوق النقد الدويل يشرتط على البلدان 
النامية عند تقدميها طلب احلصول على القروض اختاذ بعض اإلجراءات االقتصادية املؤدية إىل تقليل 
النفقات العامة، وتقليل دور القطاع العام يف النشاط االقتصادي، وختفيف الدعم املقدَّم إىل بعض 

السلع األساسية، ورفع سعر الصرف. 
املالية  األسواق  على  الكلي  االقتصاد  يف  املايل  التحرير  اجتاهات  تطبيق  ينعكس  سوف 
عن طريق النتائج املرتتبة على تلك اإلجراءات، فحينما تقوم الدولة بتطوير عمل األسواق املالية، 
جلميع  والشفافية؛  اإلفصاح،  نظام  وتطوير  السوق،  يف  املقدَّمة  املالية  اخلدمات  جودة  وحتسي 
إجياابً،  املسجلة  الشركات  عدد  على  ينعكس  سوف  ذلك  فإنَّ  السوق،  يف  املسجَّلة  الشركات 
وسريتفع حجم التداول، وتبعاً لذلك سيزداد معدَّل الدوران، وقد ُوثَِّق الدافع الرئيس للتحرير املايل 
من قبل )Schmukler، وVesperoni( اللذان أكَّدا أنَّ أثر التحرير املايل يف األسواق املالية 
ن الشفافية واالنضباط يف السوق، والبنية التحتية املالية، وهذا خيلق فرصاً  يطوِّر النظام املايل، وحيسِّ

جديدة لالستثمار والتمويل للشركات احمللي. 
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االجتاه اآلخر للتحرير املايل هو اخلصخصة: تتأثَّر األسواق املالية سلباً أو إجياابً بذا االجتاه؛ 
عن طريق السماح للشركات احمللية واألجنبية واألشخاص بتملُّك األصول الرأمسالية، ومتلُّك حق 
التصرُّف، واحليازة بتلك األصول، وهذا ما يتيح هلا الفرصة؛ لزايدة أرابحها عن طريق التوسُّع بتلك 

االستثمارات، واالستفادة من اخلبات االستثمارية األجنبية. 
إىل  النظر  طريق  وعن  اخلصخصة،  وبرامج  املال،  رأس  أسواق  بي  متبادلة  عالقة  وهناك 
برامج اخلصخصة املتبعة يف بعض الدول يتضح أنَّ أسواق رأس املال قد قلَّلت كثرياً من مشكالت 
وصعوابت عملية اخلصخصة. وكانت عاماًل إجيابياً ساعد على زايدة كفاءة تلك العملية يف حتقيق 
أهدافها. ومن انحية أخرى فإنَّ تنشيط أسواق رأس املال وتطويرها أصبح أحد األهداف الرئيسة 

اليت تسعى عملية اخلصخصة إىل حتقيقها.
1-2: االنعكاسات اإلجيابية لتحرير اخلدمات املالية. 

التجارة  أمام  والعوائق  القيود  وإلغاء  املالية،  األوراق  بزايدة حترير جتارة  القيام  يؤدِّي  سوف 
الدولية يف األسواق املالية والبورصات إىل:

الرتابط .   درجة  زايدة  إىل  املايل  التحرير  يؤدِّي  إذ  البورصات:  بي  الرتابط  من  عالية  درجة 
والتداخل بي األسواق املالية بي دول العامل، فمع تطبيق سياسات التحرير املايل املختلفة سيتكوَّن 
لدينا شبكة عالية من احلواسيب اإللكرتونية اليت تربط مجيع البوصات، وهذا سيساعد على سرعة 
احلصول على املعلومات وأسعار األوراق املالية، واألرابح واخلسائر، وهذا كله متوقف على درجة 

شفافية السوق املالية )رايس، 2015: 127(.
عوملة األسهم والسندات: ارتبط ظهور هذه الظاهرة بقيام املصارف الدولية ابإلصدار الدويل .  

لألوراق املالية القابلة للمشاركة واألسهم القابلة للتوظيف يف أسواق عديدة. فمع هناية السبعينيات 
قامت بعض املصارف إبصدار السندات من طرف املقرتضي، وكان اهلدف من ذلك هو البحث 

عن أفضل متويل وأبقل تكلفة.
تزايد دور التكنولوجيا يف أسواق األوراق املالية: انعكس التطوُّر التقين والتكنولوجي الذي .  

يشهده العامل إجياابً على املستوى التكنولوجي السائد يف األسواق املالية، إذ ساهم ذلك إبمكانية 
احلصول على املعلومات وتصنيفها بسرعة كبرية جداً.
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إنَّ لتحرير حساب رأس املال له أتثريات إجيابية على األسواق املالية واالستثمارات املالية .  
واحلقيقية، وذلك يتأتَّى من أنَّ حترير هذا احلساب يفتح اجملال أمام املشروعات األفراد من الوصول 
إىل األسواق اخلارجية واحلصول على احتياجاته املالية واحلقيقية واالستفادة من اخلبات األجنبية 

اليت قطعت أشواطاً يف التقدُّم العلمي والتكنلوجي هذا من جانب.
أمَّا من اجلانب اآلخر فإنَّ حترير حساب رأس املال يتيح اجملال أمام بناء حمافظ استثمارية 
متنوعة وأمينة، وتوزيع األخطار االستثمارية على عدد كبري من األصول اليت تشملها تلك احملفظة 
َثَّ  ومن  خمتلفة،  ديوانً  الدول  تلك  إقراض  عن  أجنبية انجتة  بلدان  على  ديون  امتالك  عن طريق 
يستطيع املستثمرون يف تلك احملافظ من التأمي على أمواهلم واستثماراهتم حال حصول أزمة مالية، 

أو اقتصادية يف البلد األم. 
2-2: االنعكاسات السلبية للتحرير املايل على األسواق املالية العربية:

العاملية  املال  أسواق  على  فيها  القائمة  املال  أسواق  انفتاح  العربية -يف ظل  الدول  تواجه 
وقيامها بتحرير خدماهتا املالية- عديداً من التحدايت اليت تفرض عليها أعباًء كبرية. وميكن أن نركِّز 
يف هذه التحدايت على ثالثة حماور رئيسة، وهي على النحو اآليت )الشكرجي، 2008: 32(:

إمكانية التعرُّض ألزمات مالية مفاجئة: يف ظل حترُّر بعض الدول العربية حساابت رأس .  
املال والسماح لرؤوس األموال األجنبية ابلتدفق إىل الداخل واخلارج عب حدودها الوطنية، وتتنامى 
وتبدو خطورة هذه  مفاجئة،  مالية  أزمات  إىل  فيها  القائمة  املال  أسواق رأس  تعرُّض  احتماالت 
أسرع وأكب،  لتحقيق عوائد  األجل؛  ُيْسَتثمر يف أصول قصرية  أنَّ معظمها  إذا علمنا  التدفقات 
وهو األمر الذي ينطوي على أخطار عديدة، يرتتب عليها حدوث أزمات مالية قوية هتدِّد استقرار 

االقتصاد برمته، وتنشأ هذه األخطار يف حالتي، مها:
أ حالة خروج رؤوس األموال بصورة مفاجئة: يرتتَّب على هذا اخلروج املفاجئ حالة من 	-

ما حتدث هذه احلالة يف رؤوس األموال اليت تسعى إىل  املالية، وغالباً  اليقي تسود السوق  عدم 
املضارابت، وقد يكون الدافع وراء تدفقها وجود اختالالت يف السوق، أو خطأ يف السياسات 
ل املستثمر األجنيب أن حيوِّل  تؤدِّي إىل خلق فجوة واسعة بي أسعار الفائدة احمللية والدولية. إذ يفضِّ
أمواله إىل اخلارج عن طريق بيع ما حبوزته من أوراق مالية حملية، يرتتب عليها إذا ما حدثت بصفة 

مجاعية آاثر سلبية على بورصات األوراق املالية واالقتصاد أبكملها.
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أ حالة زايدة تدفقات رؤوس األموال إىل داخل الدول املضيفة: حتدث هذه يف حالة 	-
حدوث صدمة مؤاتية تزداد على إثرها تدفقات رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل، فيرتتب عليها 
توسُّع يف حجم األصول املالية احمللية، وزايدة يف الطلب على العملة احمللية، ومن َثَّ ارتفاع معدالت 
الصرف،  أسعار  يف  تقلبات  من  عليها  يرتتب  وما  األصول،  أسعار  يف  التقلُّبات  فإنَّ  التضخُّم، 
وأسعار الفائدة حمدثة بذلك مصدراً من مصادر عدم اليقي، مينع املستثمرين احملليي واألجانب من 
االستمرار يف االستثمار، حمدثة بذلك شكوكاً حول استمرارية تدفقات االستثمار يف حمفظة األوراق 

املالية، وهذا األمر الذي يؤكِّد خطورة االعتماد عليه كمصدر من مصادر التمويل.
هروب رؤوس األموال احمللية إىل اخلارج: يقصد بروب رؤوس األموال العربية إىل اخلارج: .  

خروج األموال احمللية من داخل الدول إىل الدول األجنبية مبختلف طرائق التحايل على القانون، 
أو التهريب مؤثرة بذلك يف االقتصاد العريب بصفة عامة، والسوق املايل العريب بصفة خاصة، أي: 
استغالل هذه األموال بطريقة ختدم اقتصاد الدول األجنبية، وال ختدم اقتصاد الدول العربية، ومن 
أسباب هروب رؤوس األموال الفساد املسيطر على اإلدارات، وضعف القدرة االستيعابية لالقتصاد، 

وضعف البيئة االستثمارية، وعدم جاهزيتها لتوظيف تلك األموال بصورة صحيحة.
انضمام بعض الدول العربية إىل االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املالية: إنَّ التخوُّف .  

الرئيس من انضمام الدول العربية إىل هذه االتفاقية هو انعدام التوازن بي كفاءة قطاع اخلدمات 
يف الدول النامية والدول املتقدمة، ومن َثَّ ضعف القدرة التنافسية للدول العربية يف مواجهة الدول 
املتقدِّمة نتيجة ارتفاع املكوِّن التكنولوجي يف إنتاج الدول املتقدمة ابملقارنة مع املنتجات املالية للدول 

النامية، ومن بينها الدول العربية.
جتارة  جمال  يف  بلداهنا  مصاحل  على  للحفاظ  العربية  الدول  وفود  بذلتها  اليت  اجلهود  ومع 
اخلدمات املالية، إال أنَّ االتفاقية جاءت لتعكس يف جمملها مصاحل الدول الصناعية، وميكننا أن 
م الدول العربية من حيث التعامل مع االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات املالية على جمموعتي: نقسِّ

* اجملموعة األوىل: تشمل الدول العربية اليت لديها أسواق مالية، ولكنَّها مل تلتزم بعد بتقدمي 
التزامات حمددة فيما يتعلق ابلتعامل يف أسواق املال وهي: )األردن، والسعودية، وُعَمان(.

لتحرير  العامة  االتفاقية  املنظمة إىل  العربية  الدول  الثانية: تشمل هذه اجملموعة  * اجملموعة 
ِمن:  وتشمل كاًل  املالية،  أسواقها  يف  ابلتعامل  يتعلق  فيما  حمددة  التزامات  وقدَّمت  اخلدمات، 
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)البحرين، ومصر، والكويت، وتونس، واإلمارات، واملغرب(. وتتمثَّل التزامات الدول العربية يف إطار 
االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املالية مبا أييت: 

1. النفاذ إىل األسواق: من أهم التزامات الدول املوقعة على االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات 
املالية هو حرية النفاذ إىل األسواق، أي: تتعهَّد الدول العربية العضو مبوجب التزاماته احملددة يف 
تلك  عن  تقل  ال  معاملة  اخلدمات  موردي  مجيع  مينح  أبن  »العضو«  قبله  من  املقدمة  اجلداول 
تسعى  اليت  األساسية  األهداف  أحد  األسواق  إىل  النفاذ  ويشكِّل  جداوله،  عليها يف  املنصوص 
االتفاقية العامة لتحرير اخلدمات املالية إىل حتقيقه؛ لتمكي منتجي اخلدمات املالية من النفاذ إىل 
أسواق سائر األعضاء، ومن اإلجراءات اليت ال جيوز للعضو أن يبقيها إال إذا كانت مدرجة يف 

جداول التزاماته.
2. احلد من عدد موردي اخلدمات املالية سواًء على صور احلصص أم االحتكارات.

	. احلد من جمموع عدد األشخاص الطبيعيي الذين ال جيوز توظيفهم يف قطاعات خدمية 
معينة.

يوردها عن طريق معينة من  أن  أو تشرتك على مورد اخلدمات  تقيِّد  اليت  4. اإلجراءات 
الكياانت القانونية.

5. احلد من مشاركة رأس املال األجنيب مثل حتديد نسبة قصوى للملكية األجنبية لألسهم 
أو قيمة إمجالية لالستثمارات األجنبية الفردية والكلية.

املالية، وذلك انبع  ومن َثَّ فإنَّ لسياسات التحرير املايل آاثراً خمتلفة على أسواق األوراق 
من التبعات املالية اليت تعكسها إجراءات التحرير املايل، فمع التوسُّع بتطبيق بنود التحرير تشهد 
األسواق املالية تغيريات يف أدائها. وعموماً، تنقسم اآلاثر النامجة عن تطبيق سياسات التحرير على 
قسمي، أحدمها إجيايب واآلخر سليب، فاآلاثر اإلجيابية تتضح عن طريق مسامهتها يف رفع مستوى 
الباب على مصراعيه أمام رؤوس األموال  التحرير املايل بفتح  الرفاهية لدى الشعوب، إذ يساهم 
األجنبية، وإزالة املعوقات والعراقيل أمام حركة رأس املال، ومن َثَّ فإنَّ املستثمر سواًء أكان حكومة 
أم أفراداً سوف يتمكن من احلصول على التمويل الالزم للقيام ابستثماراته، ومن َثَّ سوف تتشكل 
واخلدمي  والصناعي  الزراعي  االستثمار  جماالت  على كل  متنوعة  عريضة  استثمارية  قاعدة  لدينا 
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واملايل، وهذا من شأنه أن يقود إىل تعزيز اإلنتاج احمللي، وتقليل االعتماد على اخلارج، ومن َثَّ 
احملافظة على العملة األجنبية، واحلد من خروجها من أجل االسترياد. كما ميكن تعزيز هذا اجلانب، 
وتفعيل دور الصادرات هلذه املنتجات، واحلصول على العملة األجنبية، وتعزيز قيمة العملة احمللية 

عن طريق زايدة كمية الغطاء األجنيب هلذه العملة. وهذا ما يؤثر إجيابياً يف النمو االقتصادي.
3-2:  آليات انتقال آاثر سياسات التحرير املايل إىل األسواق املالية 

هناك عديد من القنوات اليت تنعكس عن طريقها آاثر تطبيق سياسات التحرير املايل إىل 
االقتصاد الكلي عموماً، وإىل السوق املايل خصوصاً، ومن هذه القنوات ما أييت:

)M2( 1-3-2: عرض النقد
     عند زايدة عرض النقد كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل فإنَّ ذلك يساهم بزايدة السيولة 
النقدية لدى األفراد بصورة أكب من احتياجاهتم املالية، مع ثبات العوامل األخرى، ممَّا يدفعهم إىل 
استثمار تلك الفوائض املالية يف البورصات املالية عن طريق شراء األسهم، والسندات؛ ممَّا ينعكس 
إجياابً على أسعار تلك األوراق، ومن َثَّ تزداد أرابح املستثمرين املاليي هذا من جانب )الراوي، 
2015: 43(. ومن اجلانب اآلخر فإنَّ زايدة عرض النقد يؤدِّي إىل اخنفاض أسعار الفائدة، ومن 
َثَّ ارتفاع أسعار السندات، وهذا ما يؤثِّر على اخنفاض عوائد تلك السندات، ويؤثِّر سلبياً على 
الطلب يف السندات، ويقابل ذلك زايدة الطلب على األسهم؛ ممَّا يرفع من حجم التداول، ويزيد 

أسعارها.
كذلك يتأثر السوق املايل بزايدة عرض النقد عن طريق أتثُّر تلك الزايدة يف حجم الناتج 
احمللي اإلمجايل، إذ إنَّ زايدة عرض النقد يؤدِّي إىل اخنفاض معدالت الفائدة، ممَّا يسهل عملية 
االقرتاض، ومن َثَّ يزداد اإلنفاق االستثماري واالستهالكي والذي يؤدِّي إىل زايدة الطلب على 
حيفِّز  ممَّا  الشركات  أرابح  على  ذلك  سينعكس  َثَّ  ومن  والدخول،  واألرابح  واخلدمات  السلع 
املستثمرين على شراء أسهم تلك الشركات الراحبة، وهذا يقود إىل زايدة التداول، ومن َثَّ املؤشر 

العام للسوق.
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2-3-2: سعر الفائدة:
أمَّا فيما خيص اجتاه أسعار الفائدة فإنَّ النظرية االقتصادية تناولت يف طياهتا ارتباط الطلب 
ابلنقود بعالقة عكسية مع كلفة االقرتاض، ومن َثَّ فإنَّ اجتاه حترير أسعار الفائدة يهدف إىل إزالة 
قوى  َوْفق  يتحدَّد  الذي  األمثل  السعر  إىل  الوصول  من  الفائدة  متنع سعر  اليت  واحملدِّدات  القيود 
العرض والطلب. ويرى )ماكنون( )Mcanion( أنَّ تدخُّل الدولة لوضع سعر فائدة فعلي أقل 
من السعر التوازين يف السوق سوف يشكِّل عاماًل سلبياً على حجم االدخارات، ومن َثَّ اخنفاض 
هذا احلجم سوف يقلِّل من رؤوس األموال املتاحة لإلقراض ممَّا يؤثِّر على السيولة املالية للمشاريع 
االستثمارية اليت تكون حباجة إىل األموال؛ لفتح خطوط إنتاجية جديدة، أو حتسي القائم منها 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ عدم تدخُّل الدولة بتحديد أسعار الفائدة سوف يعمل على 
ارتفاع سعر الفائدة؛ نتيجة للطلب املتزايد على األموال، ممَّا سيحدث فارقاً موجباً بي أسعار الفائدة 
احمللية واألجنبية، ويف ظل حرية انتقال رؤوس األموال بي الدول َوْفق سياسات التحرير املايل، فإنَّ 
االرتفاع احلاصل يف أسعار الفائدة سوف يشكِّل عامل جذب لرؤوس األموال األجنبية، وهذا يعين 
أنَّ ميزان املدفوعات سيتحسَّن وضعه طاملا أنَّ حساب رؤوس األموال قد حتسَّن نوعاً ما، ومن َثَّ 

ارتفاع سعر صرف العملة احمللية، واخنفاض أسعار الفائدة.
ميارس هذا املتغري دوراً فاعاًل يف التأثري على عدد واسع من املتغريات االقتصادية وعلى السوق 
املالية بصورة خاصة. فعلى صعيد األفراد واملؤسسات فإنَّ سلوكهم اإلنفاقي أو االستهالكي مقرون 
ات معدالت الفائدة،  بتغريات أسعار الفائدة، ومن َثَّ يُقارن بي االدخار أو االستهالك َوْفقاً لتغريُّ
وتؤدِّي معدالت الفائدة دوراً رئيساً يف توجيه األموال عن طريق الوسطاء والسماسرة من أصحاب 
الفائض النقدي إىل اجلهات اليت تعاين من نقص يف السيولة النقدية، ومن َثَّ فإنَّ أتثري معدالت 

الفائدة يف أداء األسواق املالية يندرج حتت صور عديدة، من أمهها:
يُعدُّ سعر الفائدة عنصراً مهماً يف نفقات املشروعات؛ ألنَّ املشروعات عادة ما تلجأ إىل .  

يزيد  فإنَّ ذلك  الفائدة  ارتفاع أسعار  املتاحة، ويف حال  الذاتية  االقرتاض يف ظل غياب مواردها 
من التكاليف الكلية، ومن َثَّ اخنفاض مستوى األرابح الكلية، ومن ث اخنفاض األرابح اخلاصة 

ابألسهم، ومن َثَّ اخنفاض أسعارها.
متثِّل أسعار األوراق املالية القيمَة احلالية لألموال يف املستقبل؛ لذا فالقيمة املباشرة هلا تتوقَّف .  

نفسها،  اللحظة  السائد يف  الفائدة  السعر هو سعر  املتحقِّق، وهذا  العائد  أو  على سعر اخلصم 
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واملتعلق ابلتوظيف للمدة نفسها. 
ميارس سعر الفائدة دوراً ابرزاً يف االختيار بي األنواع املختلفة للتوظيفات اليت ميكن أن يتجه .  

إليها املستثمر، فاملدخرون الراغبون يف توظيف أمواهلم عليهم املقارنة بي التوظيفات ذات العائد 
الثابت واملنخفض واملعروف مقدماً دون حتمُّل أيِّ أخطار، وبي حتمُّل األخطار، واحلصول على 

عوائد مرتفعة ومتغرية. 
كما أنَّ تغيري معدالت الفائدة له أتثرياً كبرياً يف أسعار األسهم واليت تلقي بظالهلا على 
متغريات االقتصاد الكلي، ومن َثَّ فإنَّ درجة أتثُّر املتغريات االقتصادية والسوق املالية ألي دولة 
ابلتغريات احلاصلة يف أسعار الفائدة تتوقَّف على نشاط السوق املالية فيها وفاعليته، وعلى مستوى 

الثقافية املصرفية لألفراد.
3-3-2: اخلصخصة

يتضح لنا أنَّ هناك أتثرياً مباشراً من قبل السوق املالية يف إجراء عملية اخلصخصة، وابملقابل 
فإنَّ أثر اخلصخصة واليت متثِّل إحدى اجتاهات سياسة التحرير املايل هلا انعكاسات على السوق 
املالية، وذلك يتأتَّى من أنَّ إجراءات اخلصخصة املتزايدة سوف تقود إىل زايدة حجم املعامالت، 
الدخول  من  اخلاص  للقطاع  األكب  اجملال  ستتيح  إذ  املالية  السوق  يف  اجلارية  املالية  واملبادالت 
واالستثمار يف املشاريع احلكومية املخصخصة، وهذا سوف ينعكس على مؤشرات حجم التداول 
ا ستزداد كلَّما ارتفع عدد الشركات املتحوِّلة  اجلارية يف السوق ومؤشرات عدد األسهم املتداولة، إذ إهنَّ
ملكيتها إىل القطاع اخلاص، فضاًل عن تزايد معدل دوران السهم والقيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة. 
وابملقابل فإنَّ تطوُّر خصخصة املشاريع معتمد على مدى مصداقية السوق املالية وشفافيته، فكلما 
إجراءات  حديثة كانت  مالية  أدوات  ويستعمل  التطور،  من  درجة كبرية  على  السوق  هذا  كان 

اخلصخصة تسري على خًطى متقدمة وجيدة.
4-3-2:  سعر الصرف:

وفيما خيص سعر الصرف فإنَّه ميارس دوراً فاعاًل يف التأثري يف أداء األسواق املالية، وهذا الدور 
يتضح كثرياً عن طريق أتثريه يف أسعار األسهم، إذ إنَّ ارتفاع سعر الصرف األجنيب يدفع األفراد 
إىل االحتفاظ أبكب قدر ممكن من األسهم طاملا أسعار الفائدة ابتت منخفضة، ممَّا يعين اخنفاض 
أسعار األسهم هذا من جانب،  ومن جانب آخر فإنَّ اخنفاض قيمة العملة احمللية سوف يقود إىل 
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زايدة صادرات ذلك البلد، ممَّا يقود إىل زايدة تنافسية الشركات احمللية يف السوق الدولية، ومن َثَّ 
ستزداد أرابح تلك الشركات وعوائدها، ممَّا يؤدي إىل ارتفاع أسعار األوراق املالية لتلك الشركات 

يف السوق املالية.
املبحث الثالث: اجتاهات سياسات اإلصالح والتحرير املايل يف العراق 

السوق،  اقتصاد  املخطَّط إىل حماولة االنضمام إىل  االقتصاد  االقتصادي من  التحوُّل  بعد 
إىل  التدرجيي  ابلتحوُّل  للشروع  السائدة؛  والتشريعات  القواني  على  تعديالت  إجراء  من  بدَّ  ال 
اقتصاد السوق، ومن َثَّ فإنَّ النهج القائم للمؤسسات املالية واملصرفية ال ميكن أن يستمر يف ظل 
التوجهات اجلديدة للسياسة االقتصادية وفلسفة الدولة. وهذا ما دفع الدولة للقيام حبملة كبرية من 
اإلصالحات املالية والنقدية على املستوايت املصرفية واملؤسسية واملوازنة العامة والضرائب والقطاع 
بصورة  اإلصالحات  هذه  وسنتناول  وتطويرها،  املالية  السوق  وحترير  األجنيب  واالستثمار  اخلاص 

مفصلة، وكما أييت:
 1-3: حترير القطاع املصريف العراقي

بعد صدور قانون املصارف )94(، وقانون البنك املركزي العراقي )56( لسنة )2004(، ث 
َل يف عام )2017( اللذان يعدَّان من أهم متطلبات اإلصالح املصريف يف العراق بعد إجراءات  ُعدِّ
واالنفتاح  التحرر  املصريف يف ظل سياسات  للنظام  العمل  آلية  القواني  التحوُّل، وتضمنت هذه 
القانوين للتعامالت املالية يف  االقتصادي، إذ كان اهلدف األساس لقانون املصارف رسم اإلطار 
العراق يف جمال الصرافة مبا ينسجم واملعايري الدولية. كما جاء هذا القانون ليعّزِز الثقة بي املتعاملي 
مع اجلهاز املصريف يف ظل سياسات التحرير املايل عن طريق إنشاء جهاز مصريف منفتح وآمن وسليم 
للبنك  النقدية  السياسة  تنفيذ  النقدية واالقتصادية، ويساهم يف  الصدمات  استيعاب  وقادر على 
املركزي اهلادفة إىل حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي، وأهم ما متخَّض عن هذه القواني ما أييت 

)اجلنايب والشيباوي، 2017: 238(:
حترير أسعار الفائدة: إذ ختلَّى البنك املركزي العراقي بعد عام )2004( عن وضع احلدود .  

العليا والدنيا ألسعار الفائدة، وترك حتديدها لقوى السوق َوْفقاً لقوى العرض والطلب.
الفروع أم كشركات .   العراق، سواًء عن طريق  إاتحة الفرصة للمصارف األجنبية للعمل يف 
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مستقلة أم ابلشراكة مع املصارف العراقية احمللية األهلية مبا ينسجم مع قانون االستثمار.
التحوُّل من الرقابة املصرفية املتحكمة القانونية إىل الرقابة الوقائية التلقائية اليت استطاع البنك .  

املركزي عن طريقها فرض الرقابة الوقائية عب اللوائح التنظيمية وتطبيقها بعيداً عن اإلجراءات اإلدارية 
الرقابية القسرية، وهذا ما ميكِّن اجلهاز املصريف من العمل مبرونة وكفاءة.

اتفاقية .   الثامنة من  املادة  قيد أو شرط، ويتفق هذا مع  املال من دون  حترير حساب رأس 
صندوق النقد الدويل املتعلقة بتحرير احلساب اجلاري مليزان املدفوعات، ما عدا ما يتعلق بقانون 

مكافحة غسل األموال، وأموال اجلرمية واإلرهاب يف العراق.
تعديل نظام التسوايت اآلنية وحتديثه، وذلك عن طريق إدخال نظام )RTGS( والذي .  

يعين نظام التسوية اإلمجالية اآلنية )Real Time Gross settlements(، والذي ساهم 
بتسوية ما يزيد على نصف ترليون دينار يومياً، فضاًل عن أنَّه يقلِّل من أخطار )الاليقي( يف العمل 

املصريف، وعمليات التالعب، ومن َثَّ يعّزِز من شفافية املتعاملي وكفاءهتم، وثقتهم.
إدخال البنك املركزي العراقي نظام التصنيف االئتماين )CAMEL( كبديل عن إظهار .  

املراكز املالية املمثلة حبجم املوجودات.
حتديد احلد األدىن لرؤوس أموال املصارف القائمة مبا ال يقل عن )250( مليار دينار، أو .  

)50( مليون دوالر، وما يعادهلا ابلدينار العراقي، أي: بنسبة )%30( من رأس مال املصارف 
احمللية كرأمسال تشغيلي لفروع املصارف األجنبية.

ختفيض نسبة االحتياطي القانوين من )%42( إىل )%25( بضمنها )%5( على صورة .  
نقد يف خزائن املصرف نفسه، و)%20( حُيتـََفظ با لدى البنك املركزي العراقي.

أسهم إقامة مزاد للعملة األجنبية يف حتسن سعر صرف الدينار العراقي واستقراره..  
إصدار عملة عراقية جديدة سامهت يف استقرار الوضع النقدي وزايدة الثقة ابلدينار العراقي..   

1-1-3:  تطور عدد املصارف )الكثافة املصرفية(
العاملة يف  الكبري يف عدد املصارف  السابقة هي االرتفاع  نتيجة اإلصالحات  لقد كانت 
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العراق بعد عام )2004( فقد بلغ عدد املصارف الرئيسة العاملة يف العراق )75( مصرفاً موزعة 
على مجيع احملافظات العراقية ولكن بنسب متفاوتة، تشكل املصارف احلكومية ما يقارب 12(%( 
من إمجايل املصارف، فيما متثل املصارف التجارية األهلية )%88( من إمجايل املصارف، والتطور 
َست بعد  امللحوظ يف عدد املصارف حصل بعد عام )2004( إذ بلغت نسبة املصارف اليت ُأسِّ
عام )2004( ما نسبته )61%( والبالغ عددها )35( مصرفاً، فيما شكلت املصارف املؤسسة 

قبل عام )2004( ما نسبته )39%( والبالغ عددها )22( مصرفاً. 
أييت هذا التطور احلاصل يف عدد املصارف بعد عام )2004( كرتمجة لسياسات التحرير 
املايل، وتفعيل دور القطاع اخلاص على املستويي األجنيب واحمللي، ومن َثَّ فمن املفرتض أن يساهم 
من  املصريف  القطاع  من  املمنوح  االئتمان  زايدة  ساهم يف  ممَّا  الالزمة،  السيولة  بتوفري  العدد  هذا 
)1717( مليار دينار يف عام )2004( ليصل يف عام  )2007(إىل )4587( مليار دينار، ث 
ارتفع بعد ذلك ليصل إىل )29952( مليار دينار عام )2012(، ث إىل )37180( مليار دينار 

عام )2015(.
 2-1-3: عرض النقد والناتج احمللي اإلمجايل يف العراق.

بعد صدور قانون البنك املركزي املرقَّم )56( لسنة )2004( ابتت السلطة النقدية مطالبة 
بتحقيق االستقرار االقتصادي، والتصدِّي ألي ظاهرة اقتصادية خملة ابلتوازن معتمدة يف سبيل ذلك 
حزمة من األدوات الرقابية والتدخلية من أمهها متغري عرض النقد الذي أصبح متغرياً داخلياً تستطيع 
السلطة النقدية عن طريقه التأثري يف النشاط االقتصادي واجلدول اآليت يوضح مسار التطور هلذا 

املتغري.
3-1-3: العمليات املصرفية يف ظل التحرير املايل يف العراق.

شهدت العمليات املصرفية تطوراً ملحوظاً يف مدة الدراسة. فمؤشرات العمق املايل وإمجايل 
الودائع واالئتمان حقق تطوراً، فارتفاع مؤشر العمق املايل جيعل إمكانية أفضل لتحويل توجيهات 
البنك املركزي إىل األنشطة  االقتصادية مجيعها، ومبا يعّزِز فاعلية السياسة النقدية املرتبطة بدرجة 
العمق املايل، أمَّا إذا كانت هذه النسبة متواضعة كما هي احلال يف معظم الدول النامية )لعدم توفر 
أجهزة االئتمان املصريف املتطورة( فإنَّ السياسة النقدية ستكون قليلة التأثري، ومن َثَّ ستكون غري 
فاعلة يف حتقيق أهدافها؛ لوجود قطاعات كبرية ليست منقدة ابلدرجة الكافية، ممَّا جيعل السياسة 
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النقدية يف هذه احلالة غري قادرة على أن تقوم ابلدور املناط با؛ ممَّا يعين اخنفاض أتثريها يف األنشطة 
االقتصادية.

كما يوضح هذا املؤشر العالقة بي املدخرات واالستهالك إذ إنَّ اخنفاض نسبة املؤشر تعين 
زايدة نسبة االستهالك على االدخار، كذلك ميكن عن طريقه معرفة مقدار العملة يف التداول خارج 
اجلهاز املصريف ما دام عرض النقد هو عبارة عن العملة يف التداول خارج اجلهاز املصريف+ الودائع 
اجلارية تبعاً ملفهوم عرض النقد الضيق، ومبا أنَّ العملة يف التداول خارج املصارف متثِّل طلب كل من 
احلكومة واألفراد هلذه العملة؛ لغرض التداول يف السوق؛ إذن فهي متثِّل أو تعبِّ عن استهالكهما 
مع األخذ ابحلسبان أنَّ جزءاً منها سيتوجَّه حنو االكتناز، وكلَّما كانت نسبة الودائع إىل عرض النقد 
أكب دلَّ ذلك على زايدة نسبة االدخار على االستهالك من جهة، وقدرة البنك املركزي على نقل 

توجيهاته إىل األنشطة االقتصادية عن طريق السياسة النقدية من جهة أخرى.
4-1-3: الودائع املصرفية

يُعدُّ هذا املؤشر -على صعيد الودائع املصرفية- من املؤشرات املهمة، اليت تعبِّ عن مدى 
التعامل املصريف، ومن املالحظ أنَّ هذه  القومي، وعن درجة  الودائع املصرفية يف االقتصاد  عمق 
النسبة أخذت ترتاوح بي الزايدة واالخنفاض، إال أنَّ االجتاه العام هلا كان اجتاهاً موجباً إذ ارتفعت 
من )%15( عام )2004( إىل )%21( عام ))2007 ث ارتفعت يف عام )2010( إىل )47( 
ترليون دينار مقارنة بـ)8	( ترليون يف عام )2009(، وتعبِّ هذا الزايدة عن التحسُّن امللحوظ يف 
الوضع االقتصادي للبالد، وزايدة اإليرادات النفطية الناجتة عن االرتفاع الكبري يف أسعار النفط، 
ن ثقة اجلمهور ابلقطاع املصريف عموماً، فضاًل عن زايدة عدد فروع املصارف إىل )912( فرع  وحتسِّ
يف خمتلف احملافظات مقارنة بـ)624( فرع يف عام )2009(.  إىل )%29( يف عام )2010(، ث 
اخنفضت قلياًل يف عام ))2011 متأثرة ابملشكالت السياسية اليت حدثت بعد عام )2010(، ث 
ارتفعت جمدداً لتصل إىل 30(%، %28( لألعوام )2016، 2017( على التوايل بعد التحسُّن 

امللحوظ يف أسعار النفط، وإرساء األمن واالستقرار االقتصادي نوعاً ما.
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5-1-3: تطوُّر االئتمان املصريف
املصريف  اجلهاز  تطور  تقيس  اليت  املهمة  املؤشرات  من  فُيعدُّ  املصريف  االئتمان  على صعيد 
القطاع اخلاص ابلنشاط  أمهية مشاركة  النسبة كلَّما زاد حجم  وكفاءته يف أي دولة، وتزداد هذه 
املصريف من جهة، وزايدة حجم التمويل املقدَّم من قبل القطاع املصريف اخلاص يف استثمارات القطاع 
اخلاص من جهة أخرى، ال سيَّما السلعي منه. كما يُعدُّ ارتفاع االئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص 
املسؤول عن ارتفاع النشاط االقتصادي اخلاص يف عملية التنمية االقتصادية، ومن َثَّ رفع معدل 
النمو االقتصادي بعد أِن ارتفعت القروض املقدَّمة إىل القطاع اخلاص ستفضي إىل زايدة حجم 

االستثمار.
6-1-3: السيولة املصرفية 

   أمَّا نسبة السيولة املصرفية فتعبِّ هذه النسبة عن مدى تقدُّم اجلهاز املصريف وقدرته على 
تعبئة املدخرات، إذ إنَّ االخنفاض يف هذه النسبة تعين ارتفاع الودائع املصرفية، واستخدام أدوات 

مالية؛ لتسوية معامالت غري العملة، كما تعبِّ هذه النسبة عن:
أمهية النظام غري الرمسي يف االقتصاد؛ ألنَّه كلَّما توسَّع النظام غري الرمسي أدَّى ذلك إىل زايدة .  

كمية النقد املتداولة وارتفاع نسبة السيولة.
تُبيِّ هذه النسبة مدى كفاءة النظام املصريف، إذ يدلُّ ارتفاع هذه النسبة على اتساع اهلامش .  

يف أسعار الفائدة الذي ينجم عنه زايدة حيازة العملة بداًل من زايدة حيازة الوديعة املصرفية، ومن 
َثَّ عدم كفاءة النظام املصريف.

7-1-3: تطوُّر أسعار الصرف وأسعار الفائدة 
ر عن درجة االنتشار، واليت ُحدَِّدت عاملياً كنسبة معيارية أبربع نقط كحدٍّ  يعبِّ هذا املؤشِّ
املتمثِّل  املصريف  النشاط  يف  واضحاً  خلاًل  ميثِّل  االنتشار سوف  درجة  ارتفاٍع يف  أيَّ  وأنَّ  أعلى، 
ع املودِّعي على حتويل  ابإليداع واإلقراض، كما يعبِّ عن خشية املصارف من اإلقراض، وال يشجِّ
مدخراهتم إىل ودائع لدى املصارف، إذ إنَّ املودِّع يقارن ما بي املنافع اليت حيصل عليها بوجود النقود 
الفائدة اليت ميكن أن حيصل عليها إبيداع امواله لدى املصارف وترك تفضيل  سائلة لديه، وبي 
السيولة هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يقارن املقرتض ما بي األرابح اليت يتوقَّع أن حيصل عليها 
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مستقباًل عن طريق استخدام القرض واستثماره وبي الفائدة اليت ميكن أن يدفعها للمصرف كفائدة 
على القرض.

إذ يُعدُّ تقليص الفجوة بي الفائدة على الودائع والفائدة على منح االئتمان من الوسائل 
املهمة يف زايدة املنافسة داخل القطاع املصريف من جهة، ومدى قدرة اجلهاز املصريف يف متويل عملية 
التنمية االقتصادية عن طريق زايدة املقرتضي من جهة أخرى، فكلما كانت نسبة االنتشار متواضعة 
أدَّى إىل زايدة الودائع عن طريق جتميع املدخرات، وزايدة القدرة على تطوير االستثمار، ومن َثَّ رفع 

معدالت النمو االقتصادي.
أمَّا خبصوص سعر الصرف فإنَّ سعر صرف الدينار العراقي، وحتسُّن قيمته مشروط بعاملي، 
العراقي، والثاين هو اخنفاض مستوى  املركزي  البنك  توافر االحتياطيات األجنبية لدى  األول هو 
التضخُّم، فضاًل عن أنَّ سياسة سعر الصرف تواجه متغريات خارجية؛ سببها ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية، والسلع األخرى عاملياً، ممَّا يؤدِّي إىل تضخُّم مستورد، ال ميكن معاجلته إال بتحسي قيمة 
الدينار العراقي على َوْفق شروط التبادل التجاري وأسسه، ومبا أنَّ األزمة املالية العاملية أدَّت إىل 
اخنفاض أسعار السلع اليت يقوم العراق ابستريادها، ممَّا أدَّى إىل اخنفاض معدالت التضخُّم داخل 
الدينار  على سعر صرف  إجياابً  انعكس  ما  تقدير، وهذا  أقل  تثبيتها على  أو  العراقي،  االقتصاد 

العراقي.
2-3: سوق العراق لألوراق املالية يف ظل سياسات التحرير املايل

َس سوق العراق لألوراق املالية مبوجب القانون املرقَّم )74( الصادر يف نيسان )2004(  ُأسِّ
يف اتريخ )18\4\2004(، وابشر نشاطه يف أول جلسة تداول له يف )24 حزيران 2004(. 
وهلذا السوق شخصية معنوية مستقلة مالياً وإدارايً عن احلكومة العراقية ووزارة املالية، وال يستهدف 
الربح، وتعود ملكيته لألعضاء، وتعامالته التجارية املشرتكة مع اآلخرين بطريقة جتارية ال تتناقض 
مع القانوني املؤقت والدائم، والنظام الداخلي والتعليمات األخرى للسوق، أو هيئة األوراق املالية 
أعمال  وبضمنها  وتيسريها،  املالية  ابألوراق  التعامل  وتبسيط  تنظيم  إىل  السوق  يسعى  العراقية. 
املشروعة.  والتزاماهتم، ومحاية مصاحلهم  السوق،  عناصر  املالية، وحتديد حقوق  والتسوية  املقاصة 
مجع  طريق  عن  السوق  يف  االستثمار  فرص  بشأن  العراقيي  وغري  العراقيي،  املستثمرين  وتوعية 
اإلحصائيات واملعلومات الضرورية وحتليلهما ونشرمها، والتواصل مع احتادات أسواق األوراق املالية 

العربية والدولية؛ لتطوير نشاط السوق.
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املالية كيان قانوين ذو استقالل مايل وإداري، وله احلق يف رفع الدعاوى  ولسوق األوراق 
أمام احملاكم والسلطات القضائية، أو أيَّة سلطة أخرى، وجيب أن ميثَّل مـن رئيس جملس احملافظي، 
أو شخص خموَّل من الرئيس. وال حيق ألي سوق أوراق مالية، أو أي سوق سندات منظَّم آخر 
أن يعمل من دون إجازة من هيئة األوراق املالية، وتكون سوق األوراق املالية استناداً لذلك جمازة 
القانون للبدء بعملياهتا حااًل، وخاضعة للمراقبة، أو اإلشراف املنظَّم للهيئة،  وخموَّلة مبوجب هذا 
وأنَّ من األسس اليت يعتمد عليها السوق هي مسؤولية السوق حمدودة ابألصول اململوكة له، وال 
تشمل األصول اململوكة لألعضاء، ولن يكون السوق مسؤواًل عن أية التزامات ترتتَّب أو قد ترتتب 
على سوق بغداد لألوراق املالية الذي أُْلِغَي يف )19/3/2003( )سوق العراق لألوراق املالية، 
السوق  سلطة  إىل  اخلاضعي  األشخاص  أولئك  على  غرامات  السوق  وتفرض   .)34 :2005
القضائية والذين خيرقون القانون أو القواعد أو التعليمات اخلاصة ابلسوق واهليئة. ويف سوق العراق 
لألوراق املالية بوصفه واحداً من األسواق املالية، ينحصر التعامل يف األوراق املالية العراقية وغري 
العراقية اليت حدَّدها القانون املؤقت رقم )74 لسنة 2004( ابألسهم والسندات وأذوانت اخلزينة 
املسامهة  الشركات  أو  العام،  القطاع  شركات  أو  احلكومية،  املؤسسات  أو  الدولة،  تصدِّرها  اليت 
اخلاصة واملدرجة يف سوق العراق املايل، وكذلك األوراق املالية األخرى القابلة للتداول يف السوق. 
وينحصر حق التعامل ابألوراق املالية املقبولة يف السوق عن طريق الوسطاء، إذ ال جيوز أن تتم أية 
عملية بيع أو شراء لألسهم أو السندات إال داخل قاعة التداول، وعن طريق الوسطاء يف السـوق، 
اليت  الرسوم  املالية من  احملافظي. وميوَّل سوق األوراق  املالية وجملس  وحتت إشراف هيئة األوراق 
تدفع من الشركات، وذلك عن طريق تقدمي سنداهتا للتعامل التجاري للمستثمر يف السوق، وكذلك 
الرسوم اليت تدفع من أعضاء السوق اليت ختص متويل األعضاء وموظفيهم ووكالئهم، وذلك للتعامل 
على حجم  السوق  عليها  اليت حيصل  العموالت  عن  فضاًل  السوق،  السندات يف  معامالت  يف 
التعامل التجاري الذي يكون يف السوق. وميكن إمجال أهم أهداف سوق العراق لألوراق املالية 

وأبرزها على النحو اآليت)سوق العراق لألوراق املالية، 2005: 7(:
تنظيم أعضائه والشركات املدرجة يف السوق وتدريبهم بطريقة تتناسب مع أهداف املستثمرين، .  

وتعزيز ثقة املستثمر ابلسوق.
تعزيز مصاحل املستثمرين بسوق حرة يوثق با، تكون أمينة، وتتسم ابلتنافسية والشفافية..  
تنظيم تعامالت األوراق املالية وتسهيلها بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات .  

املقاصة والتسوية هلذه التعامالت.
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حقوق .   وحتديد  وبيعها،  املالية  األوراق  بشراء  صلة  له  ما  بكل  أعضائه  تعامالت  تنظيم 
والتزامات األطراف، ووسائل محاية مصاحلهم القانونية.

تطوير سوق املال يف العراق مبا خيدم االقتصاد الوطين، ومساعدة الشركات يف بناء رؤوس .  
األموال الالزمة لالستثمار.

توعية املستثمرين العراقيي واألجانب بشأن فرص االستثمار يف سوق األوراق املالية..  
مجع إحصائيات ومعلومات ضرورية وحتليلهما ونشرمها؛ لتحقيق األهداف املنصوص عليها .  

يف قانون أتسيس سوق العراق لألوراق املالية.
التواصل مع أسواق األوراق املالية يف العامل العريب واألسواق العاملية؛ لتطوير السوق..  
القيام خبدمات وفعاليات أخرى ضرورية لدعم أهدافها..  
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