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اوال :المقدمة :خصائص النشاط المصرفي التجاري الحكومي
يعد استكمال االصالح المصرفي ھدفا مركزيا للحكومة العراقية لعام  . 2008اذ ان لمصارف بشكل عام تمثل
القلب النابض بالتدفقات النقدية لشتى القطاعات االقتصادية .فأذا ما كانت موارد النفط تشكل الدماء المغذية
للنشاط االقتصادي ،فان المصارف ھي الجھة المنظمة لتك التدفقات النقدية والتي يجب ان تكون حركتھا
وادائھا متناسبا مع حاجة االقتصاد العراقي .لقد اصبح واضحا من الصعب جدا تطوير العمل التجاري
والتعامالت االقتصادية والمالية دون وجود مصارف متطورة.
تھدف الدراسة مناقشة المشكالت التي تعاني منھا المصارف التجارية الحكومية ،والبحث عن االلية التي يتم
بموجبھا االصالح دون ارباك للتبادالت المصرفية اثناء العملية .واخيرا تختم الدراسة بالتعليق االجراءات
االصالحية الحالية ،وتستھدي الدراسة من واقع حال المصارف الدولية في بريطانيا.
ان المصارف بشكل عام اصبحت اكثر من مجرد ضرورة لتمشية االمور االقتصادية العامة للمواطنين ،بل تعدت
الى تسھيل العمليات االقتصادية المتعلقة بكل من القطاع الخاص والعام .فالمصارف في الدول االخرى مؤسسة
تجارية ربحية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية المختلفة اخذت بمؤشرات السوق بعيدا عن الرغبات السياسية.
تودع فيھا الرواتب والمدفوعات التقاعدية ،ومكان الصدار البطاقات االئتمانية التي تعوض عن استخدام النقد
في التعامالت المختلفة .كما تعمل على تقديم خدمة تبادل العمالت وتقديم خدمة التأمين بمختلف اشكاله ،وتقديم
القروض لمختلف التعاقدات التجارية واالقتصادية بما فيھا قروض االسكان .في كل ذلك تعمل على تحقيق
االرباح من خالل التوسع في الخدمات المربحة واالنحسار من الخدمات االخرى .اال ان واقع حال المصارف
الحكومية العراقية يختلف كل االختالف عن نظائرھا في الدول االخرى .فھي مؤسسات خدمية مدعومة ال
تشترط في تقديم الخدمات تحقيق االرباح ،بل على اساس اشباع الرغبة السياسية واالقتصادية )كما حصل
سابقا( .ان ضعف الجھاز المصرفي يعوق االصالح االقتصادي ويحد من دور القطاع الخاص في اخذ دوره
المرتقب .من الجدير بالذكر ،ان سياسة االنفتاح واالصالح التي اتبعتھا مصر في منتصف السبعينات ،لم تكن
ان تتحقق وتأتي بأكلھا دون مساھمة القطاع المصرفي في دعم خصخصة بعض المشاريع االقتصادية .
بات من المؤكد ان الوضع الحالي للمصارف العراقية يحتاج الى اصالح .اال انه عندما يثار الموضوع يتبادر
للبعض ضرورة استخدام التقنيات وتطوير المھارات دون التأكيد على ضرورة وجود نظام كفيل باثارة الھمم
ويحرك الدوافع الكامنة للعاملين نحو جعل المصلحة العامة )مصلحة المصارف( متقاربة او منسجمة مع
المصلحة الخاصة )المادية للفرد( .وكما ھو معلوم تمتلك الحكومة العراقية مصرفين تجاريين ھما )الرافدين
والرشيد( اللذان يعتبران من اھم واكبر المصارف في العراق من حيث حجم الموجودات والودائع ،كما يستحوذ
القطاع الحكومي على  %90من النشاط المصرفي و %75من شبكة المصارف المحلية .ويقدر حاليا اجمالي
موجودات القطاع المصرفي بـ) (2مليار دوالر .اال ان مساھمة تلك المصارف في الناتج المحلي االجمالي
تساوي  %8وھي نسبة متخلفة جدا ،مما يعكس الدور المحدود الذي يلعبه ھذا القطاع في اداء وظائفھا
التقليدية في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين وتمويل التراكم الراسمالي خاصة في القطاع الخاص.
ومما يالحظ على العمل المصرفي الحكومي:
 .1ان االداء المصرفي الحك ومي مع رض لمش اكل عديـــــــــ ـدة وخاص ة ) مص رف الراف دين ( ال ذي تق ع
عليه ديون خارجية وھي جزء من عبء الديون العراقية حيث بلغت مع الفوائد المتراكم ة علي ه )(23
ملي ار دوالر ،وھ ذه ال ديون اكب ر م ن رأس مال مص رف الراف دين باض عاف .كم ا ان  %66م ن
موجودات مصرف الرافدين و %50من موجودات مصرف الرش يد تتك ون م ن ح واالت الخزين ة الت ي
تصدرھا الحكومة العراقية لتمويل وتغطية خسائره وتوفير االعانات والدعم له.
 %90 .2م ن النش اط المص رفي مخصص ا لتموي ل النش اط الع ام المثق ل بع دم الكف اءة والبطال ة المقنع ة
والخسائر المتراكمة ،بينما حرم القطاع الخاص من التمويل الالزم للتراكم الرأس مالي .اض افة ال ى م ا
تقدم ،ان  %90من استثمارات الجھاز المصرفي الحكومي ) الرافدين والرش يد ( ھ ي اس تثمارات ف ي
حواالت الخزينة ،مما يعني ان قاعدة االستثمار ضيقة وما زالت محصورة في ادوات الحكومة.
 .3الخ دمات المص رفية ل دى الجھ از المص رفي بش كل ع ام مح دودة ج دا ف ي عملي ات االق راض والتموي ل
البسيط .،الجھاز المصرفي الحكومي اليمتلك قدرات كافية على توفير منتجات مصرفية حديثة كأدارة
المحافظ االستثمارية وغيرھا ،فضال على ذلك انه اليمتلك قدرة كافي ة ف ي تقي يم المخ اطر الناجم ة ع ن
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األئتم ان المص رفي ،وع ادة األئتم ان الممن وح يتض من ض مانات كبي رة اص بحت ترھ ق المس تثمرين.
عالوة على ذلك قصور الجھاز المصرفي الحكومي ف ي ت وفير خ دمات متقدم ة تتطل ب نظ م م دفوعات
متطورة كنظام المقاصة المتطورة او ادخال وسائل دفع متطورة على مستوى الفرد )بطاق ة األئتم ان (
او عل ى مس توى دف ع المع امالت المالي ة الكبي رة .كم ا ان اغل ب األئتم ان المق دم م ن قب ل المص ارف
التجارية ) العامة والخاصة ( عب ارة ع ن أئتم ان قص ير االج ل والغ راض تجاري ة واس تھالكية ،وانھ ا
التحبذ تقديم األئتمان طويل االجل تجنبا للمخاطر .كما يركز الجھاز المصرفي على الضمانات العقارية
في منح األئتمان وعدم اعطاء اھمية للضمانات الحقيقية ) موجودات المشروع (.
 .4تعاني المصارف من االرھاق من االعمال غير المربحة كدفع الرواتب التقاعدي ة ،وقل ة الك وادر الفني ة
واالدارية الكفوءة ،وتضخم عدد الموظفين بشكل كبير.
ورغم الحاجة الملحة لتطوير المصارف الحكومية والبلوغ بھا الى مستوى المصارف التي تستطيع تقديم
الخدمات المصرفية للتعمالت التجارية ولخصصة المشاريع ،يقف قانون البنك المركزي ) مادة  ( 40حائال من
اي اجراء لتغيب وجود المصارف الحكومية .ان البديل المقبول ھو المضي في تحسين اداء المصارف
الحكومية من خالل ادخال الممارسات التجارية مع العمل على فسح المجال لتطوير مصارف القطاع الخاص.
ان تغيب دور المصارف الحكومية يسبب خسارة ال يستھان بھا ومتمثلة :ضياع المعلومات الخاصة بالعمالء
والعمالة .في الوقت الحالي التوجد اي رغبة من المصارف االجنبية لخصخصة المصارف الحكومية )بسبب
اوضاع العراق الحالية( ،كما ال توجد اي قدرة للمصارف الخاصة )المحلية( على ذلك .وعليه ينبغي البحث
عن الية اصالحية تعمل على الحفاظ على المصارف الحكومية من حيث استمرارھا في تقديم الخدمات
المصرفية الحالية مع العمل على تجديد وتطوير خدماتھا .على ان تكون جميع خدماتھا من دفع رواتب
ومستحقات تقاعدية تقدم مقابل عمولة ،والسماح للمصارف الحكومية كانت او خاصة بالتنافس على كسب
العمالء .بسب غياب الحوافز الضرورية لوجود المصارف االجنبية في العراق ،وكأجراء بديل من الضروري
للمصارف الحكومية ان تعمل الترتيبات الضرورية لتعلم الخبرات والتكنولوجيا الحديثة او تطوير عالقات مع
النظام المصرفي العالمي ويمكن ان يتحقق ذلك من خالل اتفاقات ثنائية مع المصارف االجنبية .على أن تشمل
االتفاقات اعطاء البنك الحليف نسبة من االرباح ونوع من التفضيل في مستقبل االتفاقات المصرفية.
ومن الجدير بالذكر قامت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثّاني  2003بتأسيس المصرف التجاري للعراق
) ،(TBIلتَ ْمكين ضمان الحواالت المالية بين العراق والعالم الخارجي وتلبية ضرورات ومتطلبات اعادة
االعمار .وكان مخططا له ان يكون مؤقتا الى حين توقف الدعاوى المالية ضد العراق بسب مديونية المصارف
العراقية الرئيسية .يُصد ُر المصرفَ ا
لتجاري العراقي رسائل اإلعتماد ) (LCوضمانات أخرى نيابةً عَنْ
َ
ت حكوم ِة العراق والمشاريع المملوكة للدولة .رأسمال المصرف التجاري العراقي  100مليون دوالرا
وزارا ِ
تطوير العراق ) ،(DFIويُدَا ُر المصرف من خالل إئتالف من البنوك الدولية تحت قيادة ) ْجي بي
صندوق
ِمنْ
َ
ِ
مورغان(.

ثالثا :منطلقات االصالح ومستلزمات االصالح:
مما تقدم يتضح ان االصالح المنشود يستدعي البحث عن الية اصالحية محلية :ال تعتمد على الخصخصة
)ابتداءا( ،وتستلزم استخدام واعتماد اليات السوق الحرة في اطالق المبادرات التجارية التي تستند الى تحقيق
الربح .واعتماد المنافسة التي من شأنھا ترشيق المصارف من تضخم العمالة ،وخفض الھدر في المصارف،
واعتماد االعمال والنشاطات التي لھا بمردود مالي )مربح( ،ونبذ كل ممارسة ال تصب في زيادة الربح .ان
ھذا النھج االصالحي يتطلب بتر االورام السرطانية الجاثمة على كيان المصارف والمتمثلة بالديون التي
اوجدتھا السنوات العجاف .وازالة الصعوبات والمشكالت انفة الذكر.
وفيما يلي االجراءات الضرورية لالصالح المصرفي :

اوال :المرحلة االولى )الحالية(
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 .1تأسيس ھيئة خاصة باالصالح المصرفي :ان تقوم الدولة بتأسيس ھيئة خاصة “ھيئة االصالح المصرفي”
تأخذ على عاتقھا رسم سياسة االصالح المصرفي وتشخيص االليات الضرورية واالشراف على
المصارف ،على ان تمنحھا الدولة القدرة على تشريع القوانين واالجراءات وتزويدھا بالرأسمال
الضروري الداء اعمالھا .وتضم الھيئة عناصر لھا معرفة بالمشكالت القائمة وعلى دراية بالحاجة الحالية
والمستقبلية .ولعل من ابرز مھامھا العمل رسم السياسات ووضع المقترحات الضرورية .و من ھذه
االجراءات:
 .2تأسيس مصرف جديد )نموذجي( :لغرض اجراء التغيير الضروري في المصارف الحكومية ،البد من
تقديم بديل )نموذج( يقتدى به من قبل المصارف .فان تحديث االنتاج في المجال الصناعي او الزراعي
يتطلب عادة قيام منشأة رائدة بتبنى التقنيات الحديثة .في وقت تقوم المنشأت االخرى بدور المراقب
والمتتبع والمتعلم .بعدھا تقوم ھذه المنشأت بتبني التقنيات الجديدة وبسرعة اكبر )بحسب سرعة التعلم(.
وبنفس القوة يقترح ان تقوم الھيئة المصرفية بتأسيس مصرف جديد )نواة لالصالح المصرفي( يعمل
باليات المصارف الحديثة على ان يراقب عمله من قبل الھيئة المصرفية ،ويدار على اساس مؤسسة
ربحية .وھنا ال يشترط تأسيس مصرف جديد ،اذا ما تبين للھيئة انھا تستطيع ان تستفيد من وجود
"المصرف التجاري العراقي" اوغيره كنواة للتغيير .كما يفضل أن يكون تأسيس المصرف الجديد كقطاع
مختلط) .يمكن للدولة بيع حصتھا في الوقت المناسب( .يتم تأسيس المصرف بالحد االدنى من الفروع
على ان يتاح له بالتوسع بحسب دراسات الجدوى االقتصادية.
 .3تأسيس معھد للتطوير المصرفي :تقوم الھيئة بتأسيس معھد للتطوير المصرفي يعمل على تطوير
القابليات المصرفية في العراق وتطوير االبحاث والدراسات .ولجميع المصارف حق االستفادة من المعھد
لبناء القدرات للعاملين او الراغبين في العمل في المصارف في كل من القطاع العام او القطاع الخاص.
الشك ان المعھد سيعمل على توفير الكادر الضروري لتطوير الصناعة المصرفية من خالل اعادة صقل
المھارات الموجودة حاليا واستحداث مھارت جديدة )من الجيل الجديد( ،ويفضل ان يكون المعھد قطاع
مشترك ابتدأ ويرفد بالكفاءات الداخلية والخارجية
وفي ما يتعلق بالمصارف القديمة وفروعھا توصي الھيئة:
 .4بتحميل وزارة المالية ديون الدولة و تمثل كافة قيود الموقوفات الظاھرة في سجالت المصارف .
 .5بتحمل المالية جميع المبالغ المؤشرة لدى المصارف تحت بند اضرار الحرب ،لعدم مسؤولية المصارف
عنھا.
 .6بتحمل المالية والبنك المركزي مناصفة مسؤولية جميع العمالت المزيفة سواء كان بدون ) ليبل او
غيرھا( حيث ان المصارف كانت تتخبط بذلك نتيجة عدم وضوح التعليمات .ويستثنى من ذلك الحاالت التي
جرى فيھا تحقيق وادانة.
 .7باطفاء الديون الميؤوس من تسديدھا نھائيا ً من التخصيصات التي اتخذت لھا وظھرت في ميزانية كل
مصرف .عدا الديون التي كانت بتوجيه من الدولة )يعرض امر الدولة( فھذه تطفى نھائيا ً وتتحملھا الدولة.
 .8بمفاتحة المالية لغرض تعويض المصارف عن ارصدتھا الخارجية التي حولت الى صندوق اعمار
العراق) (DFIعلى ان تكون موثقة.
 .9بترشيق عدد الموظفين من خالل عرض عليھم الخيارات التالية :بالتقاعد او التعويض المجزي او
احالتھم الى وزارة المالية او الى جھات حكومية اخرى.
 .10باختيار التكنولوجيا الحديثة متمثلة بالمكننة والبرامج المصرفية.
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 .11بالتخلي عن دفع رواتب المتقاعدين وتسليم الفروع المتخصصة بدفع الرواتب الى دائرة التقاعد او لدفع
مستحقات شبكة الحماية االجتماعية كمرحلة اولى ومن ثم التفكير باستخدام )االوتو مشين( لدفع رواتب
المتقاعدين.
 .12اخالء الفروع الغير مناسبة شكالً وموقعا ً وخاصة ان كانت مملوكة للغير.
 .13بوضع الحد االدنى للربح لكل فرع مصرفي وبشكل تصاعدي مع مرور الزمن )على ان يعاد النظر في
الحد االدنى سنويا(.
 .14ان تتمتع الفروع بحرية كاملة في اتخاذ القرارات بخصوص توظيف العمالة او بخصوص نوع الخدمات
المصرفية التي تروم انتاجھا.
 .15بوضع نظام جديد للعمل في جميع المصارف :يتمثل بتطبيق سياسة العقاب والثواب كما تتبنى سياسة
مشاركة العاملين في الربح السنوي )لخلق الحوافز الضرورية( .ان مثل ھذه السياسات توفر الحوافز
الضرورية للعمل الجاد والمبدع والذي من شأنه تعظيم االرباح وخفض التكاليف وااللتزام بضوابط العمل
ورفع نوعية الخدمات المقدمة.
 .16باتاحة الفرصة للمصارف وفروعھا بالتنافس في مجال انتاج الخدمات المصرفية وتحقيق الربح.
 .17بربط او تقديم المصارف االجنبية )النموذجية( الى المصارف القديمة وتشجيعھا على االرتباط بعالقات
تعاون وتبادل للخبرات مقابل مشاركة المصارف االجنبية بالربح المتحقق للمصارف العراقية .من خالل
ھذا التعاون ستكون ھناك فرص للمصرف االجنبي ان يضفي الخبرات والتجارب على المصارف المحلية .
 .18بتأسيس فروع جديدة :وعندما تتوفر الفرص االقتصادية للمصرف الجديد بالتوسع ،يقوم المصرف الجديد
باالستثمار في عدد محدود من الفروع )وبشكل تدريجي( من خالل بناء او شراء مباني من المصارف
الحالية وفق حسابات الجدوى االقتصادية .ويمكن النظر الى ھذا التوسع على حساب انحسار المصارف
القديمة وتوسع المصرف الجديد .وبھذ تستطيع المصارف القديمة أن تقلل من حجمھا ومن ثم تقليل
خسائرھا ،واعطاء فرصة للمصرف الجديد بالتوسع وتحديث ھذه الفروع .ان وجود المصرف الجديد
بصيغة الملكية المزدوجة يتيح للحكومة في المستقبل باالنسحاب )من خالل بيع اسھمھا للقطاع الخاص(.
المرحلة الثانية )االنتقالية(
في ظل البيئة الجديدة للمصارف سوف تكون ھناك منافسة بين المصارف الحكومية وغيرھا .ويترتب على ذلك
ان تكون بعض المصارف الحكومية ) او بعض فروعھا( متميزة في ادائھا عن غيرھا .وھنا ستكون متوفرة
بعض من الخيارات:
أ .تقوم الھيئة المصرفية بتشجيع القطاع الخاص باالشتراك في ادارة او ملكية المصارف لتصبح
المصارف ملكية مختلطة .سينجم عن ھذا االجراء منافسة اشد بين المصارف ومن ثم ربحية
وانتاجية اكبر.
ب .تشجع الھيئة المصارف على حرية اتخاذ القرار بشأن اندماج بين الفروع او مزيد من الخصخصة ،
وسينجم عن ھذه المرحلة نمو او اضمحالل بعض المصارف.
المرحلة الثالثة:
في ھذه المرحلة يكون وضوح اكثر بأداء المصارف والطرق االنسب للتعامل معھا .ويكون بمقدور الھيئة
تحديد المصرف او المصارف التي تبقى تحت ملكيتھا ) او تحت ملكية مشتركة ( ومن ثم اصدار التعليمات
بخصخصة بقية القطاع المصرفي.
ويتضح مما تقدم ان ھيئة االصالح المصرفي تمنح المصارف جميعھا الحرية كاملة في اتخاذ القررات )بما فيھا
الفروع( مقابل ان تكون المصارف مسؤولة عن حسن ادائھا االقتصادي او المالي .فالمصارف او الفروع
اعرف بشؤونھا وظروفھا من غيرھا ،ومن ثم اقدر على اتخاذ القرارات المناسبة .ان اعتماد المركزية معيق
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لسرعة الحركة وال ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد على االستجابة السريعة لمؤشرات
السوق .ان تبني بمبدأ الحرية االقتصادية في اتخاذ القرارات يوفر االطار الضروري لوضع الشخص المناسب
بالمكان المناسب ،وبذلك تتغير اعراف العمل السائدة .وبذلك تكون المصارف حرة في اختيار وتقديم نوع
الخدمات المصرفية وحرة في تسعيرة خدماتھا .وفي ظل الحرية االقتصادية تقوم المصارف باستقطاب
المواطنين من خالل توفير وتقديم افضل الخدمات وباالسعار التنافسية للسوق.

ثالثا :االجراءات االصالحية المتبعة:
لغرض انجاز االصالح المصرفي ،تم في  6كانون األول  2006توقيع مذكرة التفاھم بين وزارة المالية والبنك
المركزي العراقي وبموجبھا يتم إعادة ھيكلة كال من الرشيد والرافدين ،بعد ذلك تم التوقيع مع كال من قبل البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في جھود االصالح .بموجب االتفاقيات السابقة تم تشكيل “ اللجنة
المشرفة على االصالح :المؤلفة من وزير المالية ،محافظ البنك المركزي العراقي ،ورئيس ديوان الرقابة
المالية لغرض المراجعة والمصادقة أو عدم المصادقة على التوصيات المقدمة من قبل لجنة القيادة ،والمؤلفة
من وكالء وأعضاء “ اللجنة المشرفة على إعادة الھيكلة” .وتم توقيع عقد بين المصرفين والمدقق المالي
الدولي المستقل ) (Ernst & Youngلغرض القيام بتدقيق للنشاطات المالية والتشغيلية )والتي يؤمل منھا
استكمال بيان ميزانية كاملة وخطة اصالح ستراتيجية للنشاطات التشغيلية( .وتم توقيع عقد بين مصرف
الرافدين وشركة ) (Misys /B Planلتطبيق “نظام مصرفي شامل” يقوم بجعل التشغيل المصرفي
أوتوماتيكيا ً .اما مصرف الرشيد فال زال في دور إختيار مجھز .حاليا يرتكز اصالح المصارف الحكومية على:
 (1اصالح النشاطات التشغيلية :
ويتضمن اصالح الجوانب التشغيلية المتمثلة بتخطيط األعمال التجارية ،وتنظيم سياستھا وإجراءاتھا ،ووصف
للوظائف ،وضع الھيكل االداري التنظيمي ،الذي يشمل األقسام الخاصة  :الموارد البشرية ،والحسابات،
وتكنولوجيا المعلومات ،واالعمال االدارية والتشغيلية الخاصة بالفروع.
 (2اصالح الشؤون المالية:
تتضمن معالجة الديون المصرفية ،تصنيف وتسوية الموجودات وحسابات الدائنين ،والمحافظة على
الموجودات المصرفية )المادية ،المالية ،واإلمتيازات( خالل مدة إعادة الھيكلة ،وربط إعادة الرسملة بتسوية
اإللتزامات الخارجية وفق اتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي )من جھة( والتقدم في إعادة الھيكلة
التشغيلية.
باالضافة الى ذلك تقوم شركة ) (Ernst & Youngبعملية التدقيق المالي لكال المصرفين ،ويتوقع اإلنتھاء
منھا في صيف  .2008ستكون نتائج التدقيق المالي والتشغيلي خطة اصالحية ستراتيجية تشغيلية .والعمل مع
مصرفي الرافدين والرشيد إلعادة صياغة بيان الميزانية لھم لعام  ، 2007ودعم المصارف لتحديد الديون
الخارجية ،والخسائر الموروثة واألموال اإلحتياطية الضرورية ،وتقييم الموجودات والديون وأرصدة الدائنين
)ارصدة القروض(.
من وجھة نظرنا ان جميع ھذه االجراءات ضرورية جدا اال انھا غير كافية ) Necessary but not
 (sufficientوعليه ھناك:
اوال -ضرورة تبني االليات التي وضحتھا الدراسة كالالمركزية والمنافسة  ...الخ
وثانيا  -ضرورة وجود مؤسسة داعمة لالئتمان )  ( Credit Bureauمستقلة عن الجھاز المصرفي مسؤولة
عن جمع المعلومات المالية لعموم الموطنين والشركات كي تكون قاعدة تسھم في تقييم خطورة التعاقدات
المالية لالشخاص والشركات
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وثالثا :ضرورة وجود لجنة استشارية عراقية مستقلة )تتعاقد معھا وزارة المالية( لمراقبة ومتابعة تنفيذ عملية
االصالح واغنائھا بالمقترحات الضرورية .او باالحرى ينبغي على اللجنة االقتصادية بالبرلمان متابعة عملية
االصالح مستعينة بلجنة استشارية خاصة.

