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  :المقدمـــة 
  ــــــــــــــــ 

ة              البد لنا األشارة الى              ابين المؤسسات المالي ابين األستثمار وم  االرتباط الوثيق م
بالبنك المرآزي العراقي والمصارف     " في المحافظة وعلى رأسها الجهاز المصرفي متمثال      

   ٠العاملة في محافظة البصرة سواء القطاع العام أو الخاص 
لتفعيل األستثمار في محافظة البصرة        "  جاهدا            وأن البنك المرآزي العراقي يسعى    

ث اال        ذا البح ه ماه ة وعلي ي المحافظ الي ف شاط الم ة للن سة والموجه ة الرئي ه الجه لكون
   ٠مساهمة متواضعة  من هذا القطاع لدعم الجانب االقتصادي في المحافظة 

  
  

  :اهميــة البحث 
  ـــــــــــــــــــــــــ

وم  محافظة البصرة ومن أجل       لى تنشيط               يهتم المقترح ا    القطاع الخاص في عم
ا                     ة حالي ة ومعطل ة مشاريع قائم رة وفرص تنمي دة وآبي أو توسيع  " خلق فرص عمل جدي

ا سواء آانت مشاريع                      ة القطاعات لنموه ة في آاف صناعة الحديث مشاريع قائمة وأدخال ال
دا غيرة ج شار  " ص ة أو م صارف االجنبي تح الم طة وأن ف ة أو متوس صارف االجنبي آة الم

دة        عار الفائ ع أس سية م دة تناف عار فائ روض بأس نح الق ى م ساعد عل ة ي صارف عراقي لم
ي  از المصرفي العراق ا٠للجه شجيع  "  علم ة هو ت ي الدول ة ف سياسة العام اه لل أن االتج ب

صرفية      روض الم ضمان الق ة ل شرآة العراقي ن ال تفادة م ن األس صغيرة ويمك شاريع ال الم
سة (  رآة مؤس شارآة ش ات      ) ١١( بم مالها واالحتياطي غ رأس اص ويبل اع خ صرف قط م

صغيرة من قيمة خم                    وم بضمان القروض ال ف سة اال بحدود سبعة مليار دينار عراقي وتق
ان وخمسون الف دوالر أمريكي الممنوحة من المصارف وتكون                     ى مائت دوالر امريكي ال

ضمان  سبة ال ستوف  %) ٧٥(ن ي ت ة الت رض والعمول غ الغ ن مبل شرآة م %) ٢(يها ال
  ٠" ) سنويا

زي          ك المرآ ي البن ارجي ف ل الخ ى التحوي ة عل ة للرقاب ة العام اء المديري            ان ألغ
ة رؤوس                       سهل حرآ د ي شريع جدي اهو اال ت وال م العراقي واحالل مكتب مكافحة غسل االم

راق         ى الع ك االه               ٠االموال من وال ك شراآة المصرف التجاري العراقي مع البن ي   وهنال ل
 HSBCوشراآة مصرف دار السالم لألستثمار مع بنك         %) ٤٩(البحرين بنسبة   / المتحد  

سبة   اني بن وطني     %) ٧٠(البريط ت ال ك الكوي ع بن ي م ان العراق صرف االئتم راآة م وش
سبة        %) ٧٥(بنسبة   ة بن ي      %) ١٠(ومع مؤسسة التمويل الدولي وشراآة المصرف االهل

ل اال       سبة     العراقي مع بنك الصادرات والتموي داد مع       وشراآة %) ٤٩(ردني بن  مصرف بغ
سبة    %)٣٩(شرآة العراق القابضة بنسبة      %) ٩,٩( ومع بنك الخليج المتحد البحراني بن

سبة     وطني بن ر ال ك قط سة بن ن ضمن مؤس تثمار م صور لألس صرف المن %) ٢,٢٣(وم
ي        صرف الزراع سة الم من مؤس ن ض تثمار م ة واألس ي للتنمي اون االقليم صرف التع وم

  ٠%) ٦٥(ومصرف اقتصاد توين االيراني بنسبة %) ٩,٩(ني بنسبة االيرا
  



)٧-٢(  
ذه        ث أن ه ة حي صارف أجنبي ع م ة م صارف العراقي شارآات للم ذه الم ن ه ظ م       نالح

ةالمصارف  ة األجنبي ديها مراسلين في آاف الم الخارجي ول دى الع ا ل ا موثوقيته اء له  أنح
م تأسي   ة ت صارف العراقي ب الم الم ألن أغل ام الع د ع صار  ١٩٩٠سها بع رة الح ي فت  أي ف

ا في       إن"  علما  على العراق  االقتصادي م تمارس دوره ذه المصارف ل وال  استخدام  ه  األم
"  ويقتصر دورها حاليا   األنشطةالمتاحة لها في التسهيالت المصرفية بمنح القروض لكافة         

ة  راء العمل ى ش ةعل ا ل األجنبي ي وتحويله زي العراق ك المرآ زاد البن ن م ائن  م صالح الزب
ا " مصرفيا "  عمال لال يمث واالستفادة من الفروقات بين البيع والشراء وهذا          أن  آذ" حقيقي

   ٠ التدخل في مفهوم تنمية فعاليات االقتصاد الوطني واالتحال
  
  

ف  صيرفةتعري دد           :ال ي ع ع ف أن التوس ه ف ان علي نح االئتم ع وم ول الودائ ي قب  ه
ع      المصارف يعني التوسع في قبول الود      ع الودائ وفير      سواء حسابات   ائع وتنوي ة أو ت  جاري

ئتمان ويكون أما قصير األجل أو متوسط          الوهنا نصل الى طرف المعادلة األخر وهو منح ا        
ن         ا م ة وغيره االت التجاري صم الكمبي سلف وخ روض وال ل أي الق ل االج واعأو طوي  أن

ة  ة االئتماني سهيالت المصرفية أو بالبطاق ا٠الت سبب "  علم رب ة الظ أن الثق ة ف وف الحالي
دي                     داول النق اد أسلوب الت ى اعتم ا أدى ال ة مم ذآورة أعاله منعدم باألدوات المصرفية الم

   ٠المباشر واستخدامه في عمليات االلتزامات وإيفائها 
  

  :البحـثمشكلــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ات  دال يوج        دعم القطاع ذ ل صرة مناف ة الب ي محافظ يالزرا(  ف اري ع صناعي التج  ال
رات             " وخصوصا)  الخ   ٠٠٠السياحي   درات وخب ا توجد ق ا وهن ا  القطاع الخاص منه لكنه

شيء                    صاد وال ة واالقت دعم التنمي ذه المصارف سوف ت  هو   األهم تفتقر الى التمويل وأن ه
صرة     ي الب صارف ف د م ة التوج واالت الخارجي ستندية والح ادات الم تح االعتم موضوع ف

ا لم الخارجي بصورة مباشرة   تتعامل مع العا   ة    وإنم ع المصارف العامل تكون العاصمة    جمي
ة      األردنية عمان هي حلقة الوصل من خالل المصارف         األردنية  وباألخص المصارف األهلي

ق له     ال يح ة ف صارف الحكومي ا الم ـأم ـا التعامـ الم الخارج ــ ع الع ـل م سبب ديـ ـي ب ون ـ
ارة ـــــــــــي للتجــرف العراقـــ المصباستثناءات ــدوق التعويضــة وصنــراق الخارجي ـــالع

 Trade  Bank  of  Iraq)   (www. Tbi Iraq . com وبالتالي تظهر الحاجة الى 
سبة         انشاء   %) ٧٥(و %) ٢٥( مصرف جديد في البصرة تساهم الحكومة العراقية فيه بن

تثمار ى   لألس ماله عل ل رأس ى أن اليق ي عل ون دوال) ٥٠( األجنب ن ملي ي ويمك ر أمريك
صبح           ذلك ي ح وب ق اول رب اريخ تحقي ن ت نوات م سة س الل خم صتها خ ع ح ة بي للحكوم
ة      المصرف قطاع خاص وبموجب القانون يمكن للمصارف االجنبية تحويل أرباحها الى دول

   ٠االم 
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  :اهداف البحث 
  ـــــــــــــــــــــــــ

في أي ممارسة يهدف لتأمين نمو اقتصادي  " اأساسي"           يعد خلق فرص العمل هدفا    
ديثا           في محافظة البصرة     " آما انها عامل اساسي في األستقرار الداخلي للعراق المتحول ح

ة حيث أن المصارف   ة العراقي ي خطط الحكوم ه ف ا منصوص علي ة  وآم نحو الديمقراطي
ة    صارف العراقي ع الم شراآة  م ة وال ع  ٠االجنبي دة ورف ل جدي رص عم ق ف ستوى  تخل  م

ا                 سياحية وغيره ة وال ة والتجاري صناعية والزراعي  في   المهارات في مختلف القطاعات ال
ا هو معمول             آما هو للودائع  حالة االستخدام االمثل     يس آم  معروف في العمل المصرفي ول

ا  ه حالي ه       " ب تثمارها لدي ي وأس زي العراق ك المرآ دى البن ستلمة ل ع الم داع الودائ ي اي ف
متحقق في    " في حين ان هذا االيراد اليمثل ايرادا      " رها المصرف ايرادا  وتحقيق فائدة يعتب  
   ٠ نشاط مصرفي فعلي

  
ة ي         ان موضوع البطال سؤولين ف احثين والم ى الب ي يجب عل ة الت ور المهم  من االم

ا ن           ستطيع       ق الدولة االهتمام بها آل حسب موقعه وهنا في بحثن ول باألستثمارات المناسبة ت
   ٠ول االعداد الضخمة من الشباب من سكانها الى نعمة الحكومة ان تح

  
ل                ومن حيث المبدأ فأن فتح فروع للمصارف       وفير التموي ه دور في ت الزم    االجنبية ل  ال

ا والمساهمة في الحد                للمشاريع االقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بهدف تطويره
   ٠من البطالة وأدخال الصناعة الحديثة الى العراق لكافة القطاعات 

  
ومي                             دخل الق روة وال از المصرفي مصدر من مصادر الث ان آثير من الدول يعد الجه

ان  اللبنانية هي خوأن الجمهورية    دا  " مصرفا ) ٦٣(ير مثال على ذلك حيث يوجد في لبن ع
ة أو   ع مصارف عالمي اع الخاص أو شراآة م ود للقط ذه المصارف تع ع ه روع  وجمي الف

ة وفي عام                     ديها مصارف أجنبي الم توجد ل  ١٨٩٠فروع لمصارف عالمية وجميع دول الع
ك  آان هنالك فرعين للبنك الشاه هنشاهي االيراني في بغداد والبصرة      والبنك العثماني والبن

ة     البريطاني  وهي النواة للحياة المصرفية العراقية    روع االجنبي شريطة ان تتعاون هذه الف
على دعم متطلبات التنمية االقتصادية وليس تحقيق الربح السريع عن طريق أستخدام هذه             

   ٠الى الخارج الفروع آوسيلة لتمويل رأس المال العراقي 
  
ذه   لألستفادة  االقتصاد العراقي لألستثمار األجنبي ودعوة المستثمرين            ان انفتاح     من ه

  ٠الفرصة وذلك للوصول الى المصلحة المتبادلة بين المستثمر والجهات العراقية 
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  :المقترحات والتوصيات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
دى      تنشيط العالقات المصرفية مع العراق من خال       -١ ة ل ع المصارف العراقي ة ودائ ل حماي

  ٠المصارف االجنبية 
ا        -٢ ام حصار خارجي أم توفير األمن للجهاز المصرفي بأنواعه حيث آان قبل سقوط النظ

  ٠اليوم ولسبب الظرف األمني اصبح الحصار داخلي  
الل     -٣ ن خ ارجي م الم الخ عة بالع صاالت واس شبكة ات ا ب صرة وربطه ة الب اح محافظ انفت

  ٠لمصرفي الجهاز ا
ة                 -٤ ة مع المصارف االجنبي شراآة العراقي أفهام المجتمع عن دور المصارف االجنبية وال

  ٠ للعراق ورفع االفكار التي آانت سائدة  في ظل النظام السابقمن أجل اقتصاد مزدهر 
اهو حديث              الحالية  تدريب الكوادر المصرفية     -٥ ل م ى آ صاد  عل وطلبة آلية األدارة واألقت

  ٠صرفية الحديثة بالصناعة الم
ون  -٦ ث يك صرة بحي ة الب ة بمدين صارف العامل ين الم شريفة ب سة ال دأ المناف ل مب جع

ى                      ة عل د عالي دفع فوائ ة  عن الخدمات المصرفية وي المصرف الذي يأخذ عموالت قليل
  ٠الودائع هو الفائز بالساحة المصرفية البصرية 

ون           -٧ ة   دعوة الحكومة العراقية الى األسراع  بحل موضوعي دي راق الخارجي ادي  (  الع ن
دن   ادي لن اريس ون دول     ) ب الل ال ن خ يج م رب الخل ضات ح ندوق تعوي وع ص وموض

  ٠الكبرى واالمم المتحدة 
از     ا -٨ ة الجه الم الخارجي أي عولم سابق مع الع ان في ال ا آ از المصرفي آم اح الجه نفت

  ٠المصرفي 
رها شأنها شأن المدن   لقرب مدينة البصرة من دول الخليج والجارة ايران يجب أن نعتب        -٩

  ٠المجاورة في الصناعة المصرفية الحديثة 
 L /C)(أن افتتاح المصارف االجنبية سوف تسهل عملية فتح االعتمادات المستندية   -١٠

شكل االصولي وو         سواء باألستيراد أو التصدير ويتم أدخال البض       راق بال ى الع فق  ائع ال
ة      و االعراف الدولية وهنالك ضمان للمستورد والمصدر      عدم حصر االعتمادات الحكومي

ا     ه حالي ول ب و معم ا ه ارة آم ي للتج صرف العراق ة  " بالم دوائر الحكومي سماح لل وال
صكوك           ا وال صادرة منه ضمان ال ات ال ول خطاب ة وقب صارف االهلي ع الم ل م بالتعام

ك المرآزي              وة بالمصارف الحكومي  المسحوبة عليها أس   سيق مع البن تم التن ى أن ي ة عل
ك         " علما" لبصرة مسبقا العراقي فرع ا   أن هذه المصارف تخضع الى رقابة وتدقيق البن

   ٠٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(المرآزي العراقي آما ورد في قانون البنك المرآزي العراقي رقم 
ة  اليمكن تطوير محافظ  -١١ وال وجود مصارف أجنبي صرة ل دون ة الب صاد ب واليوجد اقت

  ٠ سيولة نقدية مثل الزراعة اليمكن أن تكون بدون ماء
أن قانون البنك المرآزي العراقي يعتبر هو الفيصل في الرقابة على المصارف سواء                -١٢

ا                      از المصرفي جميعه ين الجه ة ب ة أومشارآة والتوجد أي تفرق ة أو أجنبي آانت عراقي
  ٠آأسنان المشط وتخضع الى رقابة شديدة من قبل البنك المرآزي العراقي 



)٧-٥(  
ة ا   تفعيل عمل اللجنة العليا لألستث      -١٣ ل      ستثمار في المحافظة       ألمار وهيئ مع اشراك ممث

ين      ذين اللجنت ي ه ة ف ة أو االهلي صارف االجنبي ن الم يكن م صرفي ول از الم ن الجه ع
ة   " أرشاديا" وتفعيل دور لجنة االستثمار في المحافظة واعتبارها مرآزا        ومسهل لعملي

  ٠االستثمار 
سبة           االيعاز الى الملحقيات التجارية بالسفارات العراقي      -١٤ ا بالن ى أخذ دوره ة بالخارج ال

  ٠لقانون األستثمار وترجمة قانون األستثمار الى عدة لغات 
راق   -١٥ ضمام الع سريع ان مان ا   ت ات ض ان وجمعي ى لج تثمارأل ال ول  س رض دخ  لغ

 ٠المستثمرين 
صارف         -١٦ زء والم ة بج ة العراقي شارآة الحكوم تثمار بم مان االس ندوق ض شاء ص ان

ا هو معمول ب          شرآة                بالجزء األخر آم صندوق أشبه ب الم ويكون عمل ال ه في دول الع
  ٠أعادة التأمين 

شاريع     -١٧ ي  لم تثمار األجنب ازات االس ل أمتي ي بك وطني العراق مال ال سماح للرأس ال
  ٠األستثمار الحكومي 

ا     " منح أمتيازات أضافية لشرآات االستثمار وخصوصا      -١٨ " المشاريع التي التحقق ربح
   ٠تكون عبارة عن مصروفات تشغيلية في السنتين االولى والثانية أي 

سبة          -١٩ ي بالن مال األجنب سماح للرأس تثمار وال ي األس ة ف ة واالجنبي شارآة الوطني الم
  ٠العليا

ضرورة انشاء سوق لألوراق المالية في مدينة البصرة وسوق لتجارة الذهب وسوق              -٢٠
  ٠للمعادن الثمينة مثل االلماس والبالتين وغيرها 

ة من خالل المصارف االجنب -٢١ دول المانحة ألقام ساعدات ال ى م ة يمكن الحصول عل ي
ة                ة حيادي ذ أجنبي ة للتنفي ين جهات مراقب تم تعي مشاريع اسكان لذوي الدخل المحدود وي
ة     س المحافظ ين مجل رة ب ون مباش ة أي تك ة العراقي ة او الحكوم ضمان وزارة المالي ب

  ٠والدول المانحة  
 ٠العراقية لحسم النزاعات اختيار بعض المحاآم االوربية أو العربية و -٢٢
وأن تنمية المشاريع في البصرة سوف           جعل العراق منطقة واحدة لغرض األستثمار      -٢٣

يعود نتائج هذا االستثمار على البصرة مباشرة وبقية مناطق العراق بأعتبار ان العراق             
  ٠آل وليس جزء 

شور              -٢٤ ه من ات عن  فتح مكتب تنفيذ ارشادي لألستثمار في محافظة البصرة وتوجد في
 ٠األستثمار  بعدة لغات 

 ٠أستحداث موقع على شبكة األنترنيت لألستثمار في محافظة البصرة  -٢٥
 ٠ نظام النافذة الواحدة لتنفيذ األستثمارمداخأست -٢٦
ن          -٢٧ ا م صرة لكونهم ة الب ا بمدين روع له تح ف ى ف ل ال تان وباب صرفي آردس وة م دع

  ٠التصنيف الجيد للمصارف العراقية 
  
  
  



)٧-٦(  
  
 

ة  -٢٨ وار     مطالب ع دول الج رة م ا المباش تثمار عالقاته ة أس صة بالمحافظ ات المخت الجه
ك المرآزي              لتشجيع المصارف    ة البن العاملة فيها على فتح فروع في البصرة بعد موافق
ى           " العراقي عليها علما   بأن الفرع حسب التعليمات يحتاج الى رأسمال صغير اليزيد عل

ؤتمر            سبعة ماليين دوالر أمريكي ويمكن دعوة ال         ى م دول الجوار ال ة ل مصارف العامل
  ٠يعقد في البصرة لهذا الغرض 

  
  

را      صرة        " وأخي دينتنا الب ة م ل خدم ن أج د م ل الجه ذل آ ى ب دآم عل د اهللا ونعاه نعاه
       ٠ وعراقنا الحبيب واهللا الموفق

  
  
  
  

                                                   
  رـي اآبـر علــزهي  

  مدير العامال                                                                             
   البنك المرآزي العراقي                                                                      

  ع البصرةفر                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


