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 مستخلصال

يعد الشمول املايل احد اولوايت السياسات املالية والنقدية بشكل عام والعراق بشكل خاص، وذلك 
فة املصرفية لدى اجملتمع وحتسني اداء القطاع املايل واملصريف يف العراق، وقد ملا له من دور كبري يف تعزيز الثقا

سعى صانعو السياسات النقدية واملالية اىل ايصال اخلدمات املالية اىل شرائح اجملتمع كافة وخاصة الشرائح 
 الشمول املايل، احملرومة من هذه اخلدمات احليوية، وتعد تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت بوابة الوصول اىل

ومن جانب اخر كانت البنوك التجارية تواجه خمتلف انواع املخاطر خالل اعماهلا اليومية ولغرض تاليف 
الوقوع يف مثل هذه املخاطر فقد مت حتديد نسبة حمددة من كفاية رأ  املال للحيلولة دون فشل البنوك 

كيف سيؤثر الشمول الدراسة من مشكلة رئيسية مفادها )وقد انطلقت ، ولتعزيز السوق واالستقرار املصريف
( واليت تضمنت جمموعة من التساؤالت إلعطاء رؤية علمية املايل على مؤشرات كفاية رأ  املال يف العراق

الشمول  ابعاد أتثري متكاملة تبني الفعالية االقتصادية للشمول املايل يف تعزيز االستقرار املصريف. وقد مت حتليل
( ابستخدام 2016-2010يف العراق للمدة ) املتمثلة ابلوصول واالستخدام على كفاية رأ  املال املايل

وجود عالقة أتثري وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات امهها  (SPSS.V25)الربانمج االحصائي 
ة أتثري ذات داللة ومؤشر كفاية رأ  املال، وكذلك عدم وجود عالقذات داللة معنوية بني ابعاد الوصول 
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 وتوصل الباحثان اىل جمموعة توصيات امههامعنوية بني مجيع ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية را  املال، 
توسيع استخدام أجهزة الصراف اآليل ونقاط البيع والبطاقات اإللكرتونية، ب ضرورة قيام البنك املركزي العراقي

وإيصاهلا إىل اكرب شرحية يف اجملتمع مالت املصرفية اإللكرتونية لدور اهلام الذي تلعبه يف توفري املعاوذلك ل
مشاركة املؤسسات التعليمية، سواء يف املدار  أو التعليم العايل من خالل  التوجه حنوالعراقي، وكذلك 

املايل لتحقيق منو شامل يف الشمول أمهية  م يفهمونضروري جعلهفمن ال ،ثقيفيةالربامج التعليمية والت
 .اد، األمر الذي بدوره سيحفزها على املشاركة تلقائًيا يف النظام املايلاالقتص

 الكلمات املفتاحية: الشمول املايل، مؤشر كفاية رأ  املال، البنك املركزي.
Abstract 
Financial inclusion is one of the priorities of monetary and monetary 

policies in general and Iraq in particular, because of its great role in 

enhancing the banking culture of the society and improving the performance 

of the banking and financial sector in Iraq. Monetary and financial policy 

makers have sought to deliver financial services to all segments of society, 

And the information and communication technology is the gateway to access 

to financial coverage. On the other hand, commercial banks have faced 

various types of risks during their daily operations. In order to avoid the 

occurrence of such risks, a specific percentage of KFA The study started 

from a major problem (how financial coverage will affect the capital 

adequacy indicators in Iraq), which included a set of questions to give an 

integrated scientific vision indicating the economic effectiveness of financial 

coverage in enhancing banking stability.. The impact of the dimensions of 

the financial coverage of access and utilization on capital adequacy in Iraq 

for the period 2010-2016 was analyzed using the SPSS.V25. The study 

reached a number of conclusions, the most important of which was a 

significant effect relationship between the dimensions of access and the 

capital adequacy index, As well as the trend towards the participation of 

educational institutions, both in schools and higher education through 

educational and educational programs, it is necessary to make them 

understand the importance of financial inclusion to achieve comprehensive 

growth in the economy, which in turn will stimulate them to participate 

automatically in the financial system. 

Keywords: Financial inclusion, capital adequacy index, central bank. 
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 أواًل: مشكلة البحث 
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قيا  املســــــتوى من خالهلا  وما املؤشــــــرات اليت ميكن ه؟ؤ ؟ ما أمهيته ومبادالشــــــمول املايلاملقصــــــود ما  -

 العام له؟
 امهيته ومعايريه؟مبؤشر كفاية رأ  املال؟ وما ما املقصود  -
 هل هناك أتثري ذات داللة احصائية ومعنوية بني ابعاد الوصول ومؤشر كفاية رأ  املال؟ -
 هل هناك أتثري ذات داللة احصائية بني ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية رأ  املال؟ -

 ثانيًا: أهمية البحث
 أتيت أمهية البحث من خالل جمموعة من النقاط االتية:

 مول املايل يف العراق يف ضوء قيا  اهم مؤشراته وحتليلها.معرفة واقع الش -
 .حتديد مدى مسامهة ابعاد الشمول املايل يف حتقيق االستقرار املصريف -
إعطاء رؤية علمية يف إطار متكامل من التطورات النظرية والتطبيقية اليت تبني الفعالية االقتصـــــــــــــــادية  -

ه موضــوعاً حيوايً مل حيصــل عدبالشــمول املايل لرتكيز على ابيف تعزيز االســتقرار املصــريف  لشــمول املايلل
 .مستوىعلى حصة كافية من الدراسة يف املؤسسات األكادميية والبحثية على 

 ثالثًا: فرضيات البحث
بني  احصائية معنويةذات داللة أثر توجد هناك عالقة ينطلق البحث من فرضية رئيسة مفادها )ال 

 كفاية رأ  املال(، ولقد تفرع منها الفرضيات الفرعية االتية:ومؤشر   الشمول املايل
 رعالقة أتثري ذات داللة احصـــــائية معنوية بني ابعاد الوصـــــول ومؤشــــ التوجد الفرضـــــية الفرعية األوىل: -

 كفاية رأ  املال.
فاية أتثري ذات داللة احصــائية معنوية بني ابعاد االســتخدام ومؤشــر ك الفرضــية الفرعية الثانية: التوجد -

 رأ  املال.
 رابعًا: حدود البحث
 :مبا أييتتتمثل حدود البحث 

 ابلعراق كحالة دراسية.احلدود املكانية: تتمثل احلدود املكانية  .1
: احلقبة الزمنية لبياانت ومؤشـــرات الشـــمول املايل واالســـتقرار املصـــريف اليت مت اعتمادها الزمانيةاحلدود  .2

 .(2010-2016البحث للمدة )يف 
 هيكلية البحث خامسًا:

من حيث املشكلة  منهجية البحثتضمن املبحث األول ،مباحث ةثالثلى عالبحث  ةهيكليمت تقسيم 
اإلطار النظري للشمول املايل  تناولالثاين فقد املبحث اما واالمهية والفرضيات الرئيسة وهيكلية البحث. 

تناول املبحث الثالث يف حني  حمورين أساسيني،..اخل وفق .املال حيث املفهوم واالمهية و ومؤشر كفاية رأ 
 SPSS.v25حتليل بياانت الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق واستخدام الربانمج االحصائي 

الستخراج عالقة اثر الشمول املايل على مؤشر كفاية رأ  املال يف العراق، واخرياً املبحث الرابع الذي مت 
 توصل إليها الباحثان.ليت ا التوصياتو  اتفيه تناول االستنتاج
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 الخلفية النظرية للشمول المالي واالستقرار المصرفيالمبحث الثاني: 

 ي والنظري للشمول املاليماملحور األول: اإلطار أملفاهي

 مول املايلشحملة  رخيية عن الأواًل: 
وقد تصاعد االهتمام  ،التسعينات من القرن املاضيتعود جذور الشمول املايل التارخيية إىل أوائل عقد 

هبذه الربامج استجابة لدعوات ومناشدات جمموعة من حمافظي البنوك املركزية يف جمموعة من الدول النامية 
إذ تضمنت هذه املناشدات توسيع نطاق  ،والسيما يف دول شرق آسيا ،والناشئة يف خمتلف أحناء العامل

( من سكان %50بعد أن كان أكثر من ) ،فية لتشمل اكرب شرحية ممكنة من اجملتمعاخلدمات املالية واملصر 
 العامل ال يستطيعون الوصول إىل اخلدمات املالية واملصرفية.

بل يساهم  ،إن توسع قاعدة اخلدمات املصرفية مبختلف أنواعها ال يعطي استقرارا ماليا لألفراد فحسب
يف رفع معدالت النمو االقتصادي وحتسني نوعية احلياة للمجتمع أبكمله عرب خدمات االئتمان والدفع 

 والتأمني وحتفيز املدخرات اليت أصبحت من ضرورات العصر.
فبعد أن أدركت احلكومات والبنوك التجارية  ،لقد تغريت سياسة الشمول املايل يف السنوات األخرية

عملت على حتقيق الشمول املايل  ،ج الفقراء ومنخفضي الدخل يف اخلدمات املالية واملصرفيةإمكانية إدما 
وذلك من خالل وضع خطط وبرامج منظمة هتدف إىل الوصول إىل مستوايت عالية من مؤشرات الشمول 

ة من كشفت الدراسات االستقصائية املعد  2011ففي عام  ،املايل اليت مت حتديدها من قبل البنك الدويل
أبن التعليم ومستوى نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفع  ،( دولة148قبل البنك الدويل واليت مشلت )

بشكل واضح يف الدول اليت قامت بتطبيق برامج وخطط الشمول املايل مقارنة ابلدول األخرى اليت مل تتحرك 
مكافحة ظاهرة اخلدمات املالية يف  كما أثبتت تلك الدراسات أبن الشمول املايل يعمل على  ،هبذا االجتاه

 ,Ramizوخيفض من مستوايت الفائدة فضال عن كونه حيقق النمو االقتصادي املستدام ) ،الظل )املرابني(
et al, 2017: 3.) 

إن ظهور مشاريع التمويل األصغر يف مطلع السبعينات من القرن املاضي يعد النواة األوىل ملفهوم 
فالشمول املايل ينطوي على تقدمي خمتلف أنواع اخلدمات  ،بد من التميز بني االثننيإال انه ال ،الشمول املايل

يف حني  ،املالية واملصرفية ألكرب عدد ممكن من شرائح اجملتمع مثل القروض واالدخار والتأمني والتحويل
صغرية فقط، يتحدد مفهوم التمويل األصغر مبنح القروض الصغرية وامليسرة ألصحاب املشاريع الفردية ال

(. ومبرور الزمن تطور مفهوم Christen et al, 2004: 2وغالباً ما تقوم هبذا النشاط منظمات غري حكومية )
االئتمان األصغر من التمويل األصغر مث إىل مفهوم الشمول املايل والذي يقصد به تقدمي أنظمة مالية 

كما يتضمن   ،&(Helms, Littlefield 2006: 1متكاملة ختدم النا  الفقراء ومنخفضي الدخل )
الشمول املايل اجلهود املبذولة للوصول إىل إفراد غري مشمولني ابخلدمات املالية واملصرفية، واليت تتمثل بتأميم 
البنوك واندماج املصارف الريفية واإلقليمية وتوسيع البنية التحتية املصرفية فضال عن مضاعفة أعداد الفروع 

ن كل هذه املبادرات اليت كانت تسعى لتقدمي اخلدمات املالية واملصرفية لألفراد أة إىل املصرفية، وجتدر اإلشار 
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املهمشني ماليا مل تصل إىل كافة شرائح اجملتمع، إذ ال يزال هنالك عدد كبري من األسر الفقرية حمرومة من  
 (.Chakrabarty,2011: 3ابسط اخلدمات املالية واملصرفية األساسية )

 م الشمول املايلاثنياً: مفهو 
يطلق مصطلح الشمول املايل على العديد من املفاهيم حبسب الُكتاب والباحثني النعكاسه املباشر على 
االستقرار املايل واملصريف بشكل خاص والنمو االقتصادي بشكل عام يف االقتصادات املتقدمة والنامية على 

واشنطن على انه "احلالة اليت يكون فيها مجيع فقد ُعرف الشمول املايل حسب مركز الشمول يف  ،حد سواء
األفراد قادرين على الوصول إىل جمموعة كاملة من اخلدمات املالية ذات اجلودة العالية والكلفة املنخفضة 

حيث ميكن الوصول اىل اخلدمات املالية من خالل مقدمي تلك  ،وأبسلوب مالئم حيفظ كرامة العمالء
 ,2013:225)احلاجات اخلاصة والفقراء واملناطق الريفية واملناطق املهمشة"اخلدمات مبا يف ذلك فئة ذوي 

Gatnar) كما ُعرف أيضا أبنه "عملية ضمان الوصول إىل اخلدمات املالية واالئتمانية يف الوقت املناسب.
 Gupter, etوالكايف عند احلاجة للفئات الضعيفة والفئات ذات الدخل املنخفض بتكلفة معقولة")

al,2012:133.) 
الشمول  (AFI)ومؤسسة التحالف العاملي للشمول املايِل (  G2ع رفت )جمموعة العشرين ويف تعريف آخر

املايل أبنه "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات اجملتمع حيث يشمل الفئات املهمشة و الفقرية للخدمات 
 بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة"واملنتجات املالية اليت تتناسب مع احتياجاهتم حبيث تقدم هلم 

بني مفهوم الشمول املايل  اً ويف هذا الصدد يتبني ابن هناك فرق (.3-2 :2015)صندوق النقد العريب، 
ومفهوم احلصول على اخلدمات املالية حيث ان الشمول املايل يشمل نسبة االفراد والشركات الذين 

ان. فعدم االستخدام ال يعين ابلضرورة صعوبة احلصول يستخدمون اخلدمات املالية من امجايل عدد السك
قد يكون بعض األفراد قادرين ابحلصول على اخلدمات وأبسعار مناسبة ولكنهم ال مييلون فعلى اخلدمات. 

إىل استخدامها، وآخرين يفتقرون ابحلصول على هذه اخلدمات بسبب تكلفتها الباهظة او عدم توافر هذه 
وإن عدم وجود مشول مايل  ،ز التنظيمية أو العقبات التنظيمية او ألسباب ثقافيةأو بسبب احلواج اخلدمات

رمبا يعزى إىل نقص ابلطلب على اخلدمات او وجود بعض العوائق متنع وصول األفراد والشركات إىل 
 .GFDR) ,2014:(16 اخلدمات

رى ي ،تلف الكتّاب والباحثنيالتعاريف واملفاهيم املختلفة للشمول املايل واليت أشار إليها خمومن خالل 
ومبا  ،قبل شرائح اجملتمع نواستخدامها مو ااتحة املنتجات واخلدمات املالية هاملايل ابن الشمول الباحثان 

يشمل الفئات ذوي الدخل احملدود وامليسورين، كما تقدم بشكل عادل وبتكاليف معقوله دون متييز 
من خالل القنوات الرمسية اليت  وتساعدهم على استمرار مشاريعهم ليصبحوا جزءا من النشاط االقتصادي

ه اإلشرافية على تنفيذ هذه اليت يصدرها البنك املركزي بتمام رقابت حتكم عملها من التعليمات و الضوابط
 .هنفس التعليمات والضوابط مبا يضمن محاية حقوق املستهلك ونشر الثقافة املالية ابلوقت

 اثلثاً: أمهية الشمول املايل
 من خالل اآليت:الشمول املايل امهية  تربز
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الشــــمول  حيث ان هناك عالقة طردية بني ،يســــهم الشــــمول املايل يف تعزيز جهود التنمية االقتصــــادية .1
 (.2018:13)الدريعي، املايل والناتج احمللي االمجايل

يف أمتته النظام املايل حيث يتطلب توســـــــيع انتشـــــــار اخلدمات املالية  اً مهم اً يلعب الشـــــــمول املايل دور  .2
وزايدة معدالت اســــــــتخدامها املزيد من أمتتة هذه اخلدمات، ومبا جيذب املزيد من مســــــــتخدمني الثورة 

 ال االتصـــــــــــــاالت وااللكرتونيات اليت يشـــــــــــــهدها العامل يف القرن الواحد والعشـــــــــــــرينالتكنولوجية يف جم
(World Bank, 2014:2.) 

يُعد الشـــــــمول املايل عنصـــــــرا متزايد األمهية لســـــــياســـــــات التنمية الدولية، كما يتضـــــــح ذلك من اعتماد  .3
( 17ملتكونة من )، ا2015اجلمعية العامة لألمم املتحدة"اهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة" يف أيلول عام 

هدفاً رئيسـياً، سـتة منها حتتوي على مؤشـرات مرتبطة ابلشـمول املايل، وعلى سـبيل املثال كان اهلدف 
األول هو القضــاء على الفقر جبميع أشــكاله يف كل مكان، وحصــول اجلميع على عدد من اخلدمات 

أما اهلدف الثاين  ،الية(، مبا يف ذلك اخلدمات امل2030األســـاســـية كهدف ميكن حتقيقه حبلول عام )
فكان تعزيز النمو االقتصـــــادي الشـــــامل واملســـــتدام والعمالة الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع كما 
يشــري ايضــاً إىل احلاجة اىل تشــجيع املشــاريع الصــغرية واملتوســطة وإضــفاء الطابع الرمسي وتنميتها، من 

اف مجيع الدول األعضـــــاء يف األمم املتحدة خالل الوصـــــول إىل اخلدمات املالية، وهذا يدل على اعرت 
 (.Clotteau& Measho, 2016:13أبمهية الشمول املايل يف التنمية االجتماعية واالقتصادية )

للشـــمول املايل دور يف تعزيز قدرة األفراد على االندماج واملســـامهة يف بناء جمتمعاهتم حيث أن حتســني  .4
ة يف النظام املايل ســتعزز قدرهتم على بدء أعماهلم اخلاصــة، قدرة االفراد على اســتخدام اخلدمات املالي

واالســــــتثمار يف التعليم، فضــــــالً عن حتســــــني قدرهتم على إدارة خماطرهم املالية وامتصــــــاص الصــــــدمات 
 (.2: 2016املرتبطة ابلتغريات املالية )إضاءات مالية ومصرفية،

هاب، حيث ان اجراءات مكافحة يســــــــــاعد الشــــــــــمول املايل يف مكافحة غســــــــــيل االموال ومتويل االر  .5
غسيل املوال ومتويل االرهاب ترتبط اجيابيا بـــــــــــــ )عالقة طردية( مع الشمول املايل، ذلك يعين كلما زاد 
اســـــــــــتخدام اخلدمات املالية الرمسية زادت كفاءة مكافحة غســـــــــــيل االموال ومتويل االرهاب وهذا يدل 

ين مالياً يف التعامل مع املؤســــــســــــات املالية على توحيد اهلدف يف جذب االفراد والشــــــركات املســــــتبعد
 (.FATF/OECD,2013:15واملصرفية )

 مول املايلشمبادئ ال: رابعاً 
تتضمن مبادئ الشمول املايل تقدمي العون واملساعدة من اجل هتيئة البيئة التنظيمية اخلاصة ابلسياسات 

لتحسني سبل وصول الفقراء للخدمات املالية من  ،الداعمة للشمول املايل القائم على اإلبداع واالبتكار
 -:من ابرز املبادئ اليت يقوم عليها الشمول املايل ما أييت ،خالل االنتشار اآلمن والسليم للمناهج اجلديدة

غر  االلتزام احلكومي الواســـــــــــع والصـــــــــــريح جتاه الشـــــــــــمول املايل  وتتضـــــــــــمن :(Leadership)القيادة .1
، ومن الناحية العملية فان ذلك يعىن ان احلكومات االكثر جناحاً للمســـــــــــــاعدة يف ختفيف وطأة الفقر

وذلك من خالل معاجلة قضــــــااي الســــــياســــــة العامة والتنظيمية ذات  ،هي االكثر دعما للشــــــمول املايل
الصـــــــــلة ابالبتكار ومحاية املســـــــــتهلك وتيســـــــــري مناهج جديدة فضـــــــــالً عن اعتماد مناهج تعاونية ازاء 
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مبا يف ذلك القطاع العام و الســــــــلطات الرقابية  ،قبل اجلهات ذات الصــــــــلةالشــــــــمول املايل متار  من  
ودعم برامج التثقيف املـايل أو من خالل تطوير البنيـة التحتيـة لنظم املـدفوعـات ومجع وتوفري البياانت 
ياســـــــــــــــات القائمة على االدلة اليت من شـــــــــــــــأهنا ان حتافظ على ســـــــــــــــالمة النظام املايل  لدعم الســـــــــــــــ

(G20,2010:2.) 
هبا تنفيذ منهج الســـــياســـــات اليت تشـــــجع على املنافســـــة وتتيح احلوافز  (: ويقصـــــدDiversityالتنوع ) .2

املســـتندة إىل أوضـــاع الســـوق لتوفري الوصـــول املســـتدام للخدمات املالية واســـتخدام جمموعة واســـعة من 
فضـــــــالً  اخلدمات ميســـــــورة التكلفة مثل )خدمات االيداع، والقروض، الدفع، والتحويالت، والتأمني(

ان هذه الســــــــــــياســــــــــــات توفر جمموعة متنوعه من جهات تقدمي اخلدمة )حيث ان تنوع املنتجات عن 
ومقدمي اخلدمات ميكن ان يؤدي اىل توافر اخلدمات وتعزيز املنافســـة الشـــريفة وكذلك يزيد من فرص 

 حصول الشرائح املستبعدة على اخلدمات املالية واملصرفية واستخدامها(.
ويتضـــمن تشـــجيع التطور التكنولوجي واالدوات املؤســـســـية كوســـيلة لتوســـيع  (:Innovationالتطوير) .3

 نطــــاق الوصـــــــــــــــول إىل النظــــام املــــايل، مع االشـــــــــــــــــــارة اىل نقــــاط الضـــــــــــــــعف يف البنيــــة األســـــــــــــــــــا 
 .(2018:42)العامري،

د املتعارف هبا وجود عناصر شاملة حلماية املستهلك يف إطار القواع (: ويقصدProtectionاحلماية ) .4
 .عليها من قبل احلكومة ومقدمي اخلدمات املالية واملصرفية ومستخدمي هذه اخلدمات

به العمل على حمو األمية املالية لألفراد، لتحقيق االســـــــــتفادة  (: يقصـــــــــدEmpowermentالتمكني ) .5
 Alliance) هتماملثلى من اخلدمات املالية، لذلك البد من تطوير قدراهتم وثقافاهتم املالية ومتكني قدرا

for Financial Inclusion,2011,3.) 
بيئة مؤســســية تتضــح فيها خطوط املســاءلة والتنســيق واحملاســبة  (: يعين خلقCooperationالتعاون ) .6

احلكومية، و تشـــــجيع الشـــــراكات واملشـــــاورات املباشـــــرة مع احلكومة والشـــــركات وأصـــــحاب املصـــــاحل 
 .(2016:32)ابو دية، املعنيني يف القطاع املايل

بياانت كافية ودقيقة، واســـــتخدامها لوضـــــع ســـــياســـــة عامة قائمة  (: جيب توفريKnowledgeاملعرفة ) .7
على أدلـة وأدوات لقيـا  التقـدم يف الشـــــــــــــــمول املـايل من قبـل اجلهـات الرقيبـة واإلشـــــــــــــــرافيـه ومزودي 

 (.G20,2010:20) اخلدمات املالية واملصرفية
للســـــــياســـــــات وخاص ابلنواحي التنظيمية بشـــــــكل وضـــــــع إطار  (: هوProportionalityالتناســـــــب ) .8

يتناســــــــب مع املخاطر واملنافع اليت تنطوي عليها املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة ويســــــــتند إىل فهم 
للفجوات واملعوقـات املوجودة يف التنظيم احلـايل الـذي خيتلف يف املنــافع واملخــاطر املرتبطــة ابخلـدمـات 

 (.38: 2018)مطر، املالية ومقدمي اخلدمات املالية
بنظر االعتبار املســـــــــــــــائل التالية املعايري الدولية والظروف  (: يعين االخذFrameworkإطار العمل ) .9

الوطنية ودعم املشــــهد التنافســــي: نظام مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب على حنو مالئم ومرن 
مي واضـــــــــح للقيمة املخزنة نظام تنظي ،شـــــــــروط اســـــــــتخدام الوكالء كواجهة عميل ؛قائم على املخاطر
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واحلوافز املوجهة حنو الســـــــوق لتحقيق اهلدف طويل األجل املتمثل يف قابلية التشـــــــغيل البيين ،إلكرتونياً 
 (.National Strategy for Financial Inclusion ,2015:15) والتواصل البيين

 خامسًا: ابعاد الشمول املايل ومؤشرات قياسه
( من أجل الشمول املايل على GPFI( مع توصية الشراكة العاملية )G20العشرين )اصدرت جمموعة 

 هذه تتناول ثالثة أبعاد رئيسة هي:تُقيس  جمموعة أساسية من مؤشرات قيا  الشمول املايل، و
 :بٌعد الوصول ومؤشرات قياسه .1

دام اخلدمات يساعدان هذا البعد يف قيا  حجم السكان املصرفيني، ويقصد به القدرة على استخ
وهو يعكس عمق التواصل للخدمات واملنتجات املالية يف  ،واملنتجات املالية املتاحة من املنظمات الرمسية

إطار نظام مايل شامل، ينبغي أن تكون اخلدمات املالية متاحة بسهولة للمستخدمني احملتملني وميكن 
الفروع /  ،دم اخلدمات املالية مثل املصرفاإلشارة إىل توافر اخلدمات من قبل عدد نقاط الوصول اليت تق

( أو يف بعض البلدان املعروفة BAsأو وكالء البنوك ) (ATMs، وآالت الصرف اآليل )branchesاملنافذ 
 .(Gamito,2018:9( لتوفري اخلدمات املصرفية للسكان )BCsابسم املراسالت املصرفية )

التطورات املصرفية احلديثة عرب اهلاتف احملمول واستخدام اخلدمات املالية عرب شبكات االنرتنت  ن  إ
تفتح قنوات جديدة إىل اخلدمات املالية الرمسية حيث ان التكنولوجيا اليت مت اعتمادها يف القطاع  املختلفة

ة الصراف االيل وان بعد املسافة املصريف تتجاوز الوصول املصريف التقليدي الذي يقا  بعدد الفروع واجهز 
امام الوصول للخدمة املالية وأن املؤشرات التقليدية لقيا  الوصول للخدمات املالية غري وافية  اً مل يعد حاجز 

 .(Camara and Tuesta, 2014:10حالياً )
 بعد االستخدام ومؤشرات قياسه: .2

تفشل احلمالت اليت هتدف إىل  ،املثالهو االستخدام الفعلي للمنتجات واخلدمات املالية، على سبيل 
زايدة عدد احلساابت اذا كانت تلك استخدام احلساابت يتم استخدامها بشكل اندر او مل يتم استخدامها 

وان حتديد مدى استخدام اخلدمات املالية يتطلب مجع بياانت حول مدى انتظام وتواتر االستخدام ، مطلقا
 (.Morgan &Yoshino,2016:4) عرب فرتة زمنية معينة

 :بٌعد اجلودة ومؤشرات قياسه .3
يقصد هبا قدرة اخلدمات املالية او املنتجات على تلبية طلبات املستهلك وان عملية وضع مؤشرات 

حتداي نظراي حبد ذاته وذلك لكون بعد اجلودة للشمول املايل ليس بعدًا واضحاً  دُّ علقيا  ابعاد اجلودة يُ 
العوامل اليت تؤثر على جودة ونوعية اخلدمات املالية مثل تكلفة اخلدمة، ومباشرًا ألن هنالك العديد من 

وفعالية آلية التعويض ابإلضافة اىل خدمات محاية املستهلك والكفاالت املالية، واملنافسة  ،ووعي املستهلك
تؤكد ، و AFI,2013): (4الشفافة يف السوق، وهنالك ايضا العوامل غري ملموسة مثل ثقة املستهلك 

املؤلفات على حاجة النا  إىل تطوير قائمة ابلقدرات املالية حىت يتمكنوا من االستفادة الكاملة من 
اخلدمات اليت يتم تقدميها هلم، حيث اصبحت القدرة املالية للعميل جانبا مركزاي متزايد االمهية يف التفكري 

 ،اهم ميزه يف حتسينات القدرة املالية دويؤكد املؤلفون على دور"التجربة" حيث تع ،حول الشمول املايل
 .(Mariz, 2017:26) حىت قبل فهمها بشكل كامل ،وتشمل تلك التجربة استخدام املنتجات املالية
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 -بعد كما يف اآليت: كل  قيا  ومؤشرات املايل الشمول ألبعاد تلخيص (1) اجلدول و يوضح 
 .قياسها ومؤشرات املايل الشمول أبعاد (1) جدول

 مؤشرات قياسه البعد

الوصول الى الخدمات 

 المالية

من البالغني  10000لكل  عدد نقاط الوصـــــــــــــــول للخدمة املالية •
 سب احملافظة.حبعلى املستوى احمللي 

 كيلو مرت مربع  1000( لكل ATMعدد أجهزة الصراف اآليل) •
 حساابت حتويل املايل االلكرتوين. •
 اخلدمة.امكانية الرتابط بني نقاط تقدمي  •
النســـــبة املئوية إلمجايل الســـــكان الذين يعيشـــــون يف احملافظة بنقطة  •

 وصول واحدة على االقل.

 استخدام الخدمات المالية

نســبة البالغني الذين لديهم نوع واحد على االقل كحســاب وديعة  •
 منتظم.

نسبة البالغني الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب ائتمان  •
 منتظم.

 من البالغني. 1000املتعاملني بسياسة التأمني لكل عدد  •
 عدد معامالت التجزئة غري النقدية للفرد الواحد. •
 عدد معامالت الدفع عرب اهلاتف •
نســـــبة البالغني الذين يســـــتخدمون حســـــاب مصـــــريف بشـــــكل دائم  •

 .ومتواصل
 نسبة احملتفظني حبساب مصريف خالل سنة مضت. •
 ت مالية حملية أو دولية.نسبة البالغني الذين يستلمون حتويال •
نســــبة الشــــركات املتوســــطة أو الصــــغرية اليت لديها حســــاابت رمسية  •

 مالية.
 عدد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت لديها حساابت ودائع. •
 عدد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت لديها قروض قائمة. •

 

 جودة الخدمات المالية

 :القدرة على تحمل التكاليف

متوسط الكلفة الشهرية للحصول على حساب أسا  بناء معرفة  •
 على احلد

 .لألجوراحلد االدىن الرمسي  •
 متوسط الرسوم السنوية لالحتفاظ حبساب جاري مفتوح. •
 متوسط تكلفة حتويالت االئتمان. •
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نســـــــــــــــبة العمالء الذين أفادوا ابن رســـــــــــــــوم املعامالت املالية غالية  •
 الرسوم.
 :الشفافية

العمالء الذين أفادوا أهنم يتلقون معلومات واضـــــــحة وكافية نســـــــبة  •
 حول اخلدمات املالية يف بداية عقود القروض املالية.

 وصف حمدد للخدمات املالية املقدمة. منوذجوجود  •
 :حماية المستهلك

امكانية وجود قانون أو الئحة معايري للشـــــــــــــــكاوي والتعامل بني  •
 العمالء واملؤسسة املالية.

للجوء اىل العــدالــة مثــل وجود حمــاكم مــاليــة اامكــانيــة مــدى وجود  •
 حلل املشاكل

صــــــــندوق  بوســــــــاطةنســــــــبة العمالء الذين لديهم ودائع مت تغطيتها  •
 أتمني الودائع.

 :الراحة والسهولة

نســــــــــبة االفراد الذين ال يشــــــــــعرون ابلراحة مبتوســــــــــط الوقت الذين  •
 ية.يقضونه يف االنتظار يف االصطفاف يف فروع املؤسسات املال

متوســــــــط الوقت الذي يقضــــــــيه العمالء يف االصــــــــطفاف يف فروع  •
 املؤسسات املالية
 :التثقيف المالي

حســـــاب النســـــبة املئوية للبالغني الذين يعرفون املصـــــطلحات املالية  •
 االساسية مثل املعدل، املخاطرة، التضخم.

 النسبة املئوية للبالغني الذين يستطيعوا اعداد ميزانية هلم كل شهر •
 :المديونية )السلوك المالي(

يوم عن ســــــــــداد  31نســــــــــبة املقرتضــــــــــني الذين يتأخرون أكثر من  •
 .القرض يف موعد االستحقاق

كيفيـــة حـــل األزمـــات املـــاليـــة من قبـــل الزابئن امـــا ابالقرتاض من  •
األصـــــــدقاء االقارب، بيع األصـــــــول، اســـــــتخدام وفورات، أو قرض 

 مصريف.
 العوائق االئتمانية:

الوحدات االدارية يف املناطق احلضرية على االقل بثالثة فروع نسبة  •
 مالية رمسية للمؤسسات.
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فر ضـــماانت انســـبة الشـــركات الصـــغرية واملتوســـطة املطلوب منها تو  •

 على القروض املصرفية.
 مدى وجود عوائق أو نقص يف املعلومات حول أسواق االئتمان •

 Global partnership for Financial Incluision Global Partnership for :املصدر

Financial Inclusion. "G20 Financial Incluision indicator. Available at: 

http://www.Global Partnership For Financial Inclusion.nancial 

Incluision.org/sites/default/Financial Incluisionles/g20. 
 كفاية رأس املالؤشر االطار النظري مل :املحور الثاني

 أواًل: مفهوم كفاية رأس املال
يقصد بكفاية رأ  املال هو مقدار رأ  املال الذي يكون كافيا المتصاص الصدمات اليت تتعرض هلا 

عنها من خسائر نتيجة عملية التسليف و االستثمار و غريها من العمليات املصارف يف عملها و ما ينتج 
املصرفية، لذلك فان امهية رأ  املال للمصارف ميكن فهمه على انه وسيلة جلذب املستثمرين و املودعني، 

بكفاية  يف حني تتضح أمهية رأ  املال للمودع كوسيلة حلماية ايداعاهتم، أما ابلنسبة للبنك املركزي فانه يعىن
رأ  املال من اجل احملافظة على قدرة املصرف يف تسديد التزاماته وكذلك احلفاظ على أموال املودعني و 
املسامهني، وعليه اصبح احلفاظ على رأ  املال املصريف من أهم القضااي املعاصرة إذ بدأ مفهوم كفاية رأ  

دها االسواق العاملية، وذلك الن العمل املصريف املال حيظى أبمهية كبرية نتيجة التطورات الكبرية اليت تشه
يتعرض يف ما يتعلق مبصادر امواله للعديد من املخاطر اليت قد تنشأ عن عوامل داخلية ترتبط بنشأة املصرف 

 :2013& سعيد،  و ادارته أو لعوامل خارجية تنتج عن تغريات الظروف اليت يعمل املصرف )املالكي
224.) 

 راس املال املصريف أمهية كفايةاثنياً: 
تعتمد أمهية كفاية رأ  املال إىل ضرورة أتمني الضمان واألمان الكايف للمودعني والدائنني، مع االخذ 
بنظر االعتبار احملافظة على عائد معقول للمسامهني، اصبح مفهوم كفاية رأ  املال ومعايريه ذات أمهية 

عها يف اإلقراض دون أن يتطلب ذلك زايدة متسقة يف متزايدة وذلك لنمو فعاليات املصارف التجارية وتوس
رأمساهلا، ولقد ادى ذلك التوسع وما نتج عنه من خماطر إىل ظهور أزمة الديون العاملية وأتثر العديد من 
البنوك العاملية بذلك، وادت هذه التطورات السلطات الرقابية اىل التشديد يف إجراءات الرقابة وتطوير 

يدة هلا ملساعدة املؤسسات املصرفية يف جتنب الوصول إىل مرحلة أساليب ومعايري جد
 (.101: 1990الفشل.)الشماع،

قضية كفاية رؤو  أموال يف البنوك أمهية كبرية يف ضوء التطورات املالية واملصرفية املتتالية،  توقد أكتسب
رى، إذ شهدت دول متعددة من اجل جتنب انتقال املخاطر املصرفية بني الدول الصناعية أو من الدول األخ

وقد اختلفت حدة تلك األزمات من األزمة املالية  ،من العامل أزمات مصرفية خالل الثمانينيات والتسعينيات
، و أكثر األزمات املالية واملصرفية شدة 1995وأوائل عام  1994اليت أصابت املكسيك يف أواخر عام 
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كان أتثريها   و1998واليت امتدت اىل عام 1997 هي أزمة جنوب شرق أسيا يف النصف الثاين من عام
واضح على االقتصاد العاملي وابألخص على القطاع املايل واملصريف، اذ إن حدوث أزمات مالية ومصرفية 
يف بعض الدول يؤثر سلبا على القطاعات املالية واملصرفية يف دول أخرى، فقد أتثرت البنوك الياابنية والبنوك 

زمة املالية يف جنوب شرق اسيا، خاصًة البنوك اليت اخنرطت بشكل كبري يف التعامل مع األوربية سلبًا ابأل
 (.11: 2005البنوك واألسواق املالية يف دول جنوب شرق آسيا )النشرة املصرفية،

 معايري كفاية رأس املال املصريف: اثلثاً 
 نسبة رأس املال إر الودائع  .1

املعايري املستخدمة لقيا  كفاية رأ  املال املصريف، يستند هذا املعيار تّعد هذه النسبة من أشهر واقدم 
على أسا  التحكم يف املخاطر الناجتة عن زايدة جمموع الودائع عن نسبة معينة يف رأ  املال. وقد اعتمدت 

(، مبعىن أن تكون جمموع الودائع تعادل عشرة أضعاف %10معظم املصارف املركزية على نسبة مقدراها )
 رأ  املال، إذ زادت الودائع عن هذا احلد املقرر زادت خماطر املصرف ابلنسبة للمودعني لديه

 . وتطرح هذه النسبة ابلصيغة اآلتية:(2017:76)املرسومي،
 %10=  100× رأ  املال / الودائع 

 نسبة رأس املال إر إمجايل املوجودات  .2
ارية والسلطات النقدية بعد احلرب العاملية يستخدم هذا املعيار بشكل واسع من قبل املصارف التج

الثانية. وهو ميتاز على املعيار األول )نسبة رأ  املال إىل الودائع( أبنه يربط رأ  املال ابملوجودات من اجل 
مواجهة أية خسائر قد يتكبدها املصرف، غري أن ما يؤخذ على هذا املعيار اعتماده على إمجايل املوجودات 

مبعىن  (%10وقد اعتمدن اغلب املصارف املركزية على نسبة مقدارها) ، أنواعها املختلفةمن غري متييز بني
 ان تكون امجايل املوجودات تعادل عشرة اضعاف رأ  املال من اجل محاية حقوق املودعني

(Santomero&Joseph,1997:185-205:والصيغة هلذه النسبة هي .) 
 %100× رأ  املال / إمجايل املوجودات 

 ة رأس املال إر املوجودات املرجحة ابملخاطرةنسب .3

حيدد هذا املؤشر احلد االدىن ملتطلبات رأ  املال بناًء على حجم االصول املرجحة ملخاطر املصارف 
إذ ان االقراض واالصول  ،بوصفه احد االليات املستخدمة لتقليل حجم املخاطر اليت قد تتعرض هلا املصارف

 ,Strumeyer & Swammyمتطلبات رأ  مال أعلى حلمايتها من املخاطر )ذات املخاطر العالية تولد 
(، وميكن حساب مؤشر متطلبات كفاية را  املال را  املال يف ضوء قسمة جمموع را  املال 2017:25

الذي حيتوي على )جمموع را  املال االساسي مثل االسهم العادية واملمتازة واالحتياطيات واالرابح احملتجزة 
علنة واحتياطيات اعادة التقييم و خمصصات الديون املع را  املال التكميلي مثل االحتياطيات غري + جممو 

 (:163: 1993املعدومة والديون الطويلة االجل(، على اسا  املعادلة االتية )شاكر،
 % 100× رأ  املال / املوجودات املرجحة ابملخاطرة 
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  نسبة رأس املال إر القروض .4 

املؤشر مقياساً هلامش األمان يف مواجهة خماطر الفشل يف اسرتداد جزء من األموال املستثمرة يّعد هذا 
 -يف القروض. وصيغة هذه النسبة هي:

 %100× رأ  املال / القروض 
 نسبة رأس املال إر االلتزامات العرضية  .5

ية العمومية للبنوك(، متثل االلتزامات العرضية جمموعة من احلساابت النظامية )حساابت خارج امليزان
 (:154: 1993)ابز، وتتضمن هذه احلساابت البنود )الفقرات( اآلتية

التسهيالت املستندية: وهي التسهيالت اليت متنح للعمالء لفتح اعتمادات مستندية لغرض االسترياد  ➢
 أو ألغراض أخرى.

)املصدر( بسحب كمبيالة على  املستفيدالقبوالت: وهي أرصدة االعتمادات املؤجلة الدفع اليت يقوم  ➢
العميل )املستورد( بقيمة البضاعة، وهذه االرصدة تستحق الدفع بعد مدة معينة متفق عليها، ويتعهد 

 املصرف بسداد قيمة هذه الكمبيالة يف اتريخ االستحقاق.
مة بناء على طلب الكفاالت: وهي املبالغ اليت يتعهد املصرف بدفعها اىل اجلهات املقيمة أو غري املقي ➢

هذه اجلهات )كفاالت صــــادرة(. والكفاالت املصــــرفية يدفعها العمالء للمصــــرف من اجل احلصــــول 
 -على ضمان للتسهيالت االئتمانية املمنوحة هلم. وصيغة هذه النسبة هي:

 % 100× رأ  املال / االلتزامات العرضية 
 نسبة رأس املال إر االستثمارات .6

رة املصارف على مواجهة اخلسائر الناجتة عن هبوط قيمة االستثمارات، تظهر هذه النسبة مدى قد
تراجع هذه النسبة يشري اىل اعتماد املصرف على الودائع يف حتمل اخلسائر، لذلك مسيت هذه النسبة هبامش 

منها  األمان يف مقابلة خماطر االستثمارات )اخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية واالستثمارات(، ويستبعد
 (.42: 2002حواالت اخلزينة واألوراق املالية احلكومية نظراً خللوها من املخاطر )الشماع،

 نسبة رأس املال احلر إر املوجودات العاملة .7
يتم حساب رأ  املال احلر بطرح املوجودات الثابتة من رأ  املال جلعله حراً، أي: قاباًل للبيع ملواجهة 

 املتوقعة.اخلسائر غري 
ابملوجودات العاملة: هي كل من االحتياطات الثانوية والقروض واالستثمارات، ويطلق عليها  ويقصد

)املوجودات املرحبة( أي املوجودات اليت تدر عائداً للمصرف. وتشري من هذه النسبة اىل مدى كفاية رأ  
 .(Clark&Vicent,1989:106) املال احلر ملواجهة خماطر االستثمار واإلقراض أبنواعه

 نسبة رأس املال احلر إر املوجودات اخلطرة .8
يتم احتساب رأ  املال احلر من خالل طرح املوجودات الثابتة من رأ  املال جلعله حراً، أي: قابالً 
للبيع ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة، فاألسا  املنطقي هلذه النسبة، وهو إذا مت استثمار نسبة معينة من 

الثابتة، واليت تكون غري متاحة بسهولة، فعندئذ لن تكون متاحة فعالً  رأمسال مصرف ضمن املوجودات
 (.Rose,1999: 481) لدعم السيولة، أو لإليفاء ابلديون اليت قد تتجاوزها يف وقت الحق
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المبحث الثالث: تحليل الترابط بين الشمول المالي ومؤشرات كفاية رأس 

 المال في العراق

طورات اليت حيققها الشمول املايل يف العراق من خالل تلك خصص هذا املبحث لدراسة اهم الت
وبيان مدى أتثريها على مؤشر كفاية رأ  املال املصريف، وذلك عن طريق دراسة املتغريات املستقلة ،املدة

، عدد الصرافات االلية 2كم  1000املتمثلة نسبة االنتشار املصريف، عدد الصرافات االلية، عدد الفروع لكل
، نسبة القروض اىل الناتج احمللي االمجايل، نسبة الودائع اىل الناتج احمللي االمجايل، نسبة 2كم  1000لكل 

وذلك من خالل  ،عدد حساابت الودائع اىل عدد البالغني، نسبة عدد حساابت القروض اىل عدد البالغني
ابستخدام االرتباط البسيط  االرتباط فيما بينها( لتحليل عالقة SPSS.V25) استخدام الربانمج االحصائي

(Person)  معادلة االحندار اخلطي البسيطو (Linear)  اليت ميكن من خالهلا معرفة مدى أثر تلك املتغريات
 .املستقلة ابملتغري التابع املتمثل مبؤشر كفاية رأ  املال

 

 أوال: تحليل بيانات الشمول املالي ومؤشر كفاية رأس املال يف العراق:
 2016 -2010اهم التطورات يف الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق للمدة ميكن توضيح 

 ( كااليت:2من خالل اجلدول )
  2010-2016( تطورات مؤشرات الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق 2جدول )

احصائية  نشرات املركزي العراقللبنك  ابالعتماد على البياانت االحصائية نياملصدر: اعداد الباحث
 .2016، 2013،2014،2015، 2012، 2011، 2010للسنوات 

 البيان
 
 
 
 

 املدة

نسبة 
االنتش

ار 
 املصريف

عدد 
الصراف

ات االلية 
اىل عدد 

 البالغني

عدد 
الفروع 

لكل 
100

 2كم  0

عدد 
الصرافات 

االلية 
10لكل
 2كم00

نسبة 
القروض 

اىل 
الناتج 
احمللي 

 االمجايل

نسبة 
الودائع 

اىل 
الناتج 
احمللي 

االمجال
 ي

نسبة عدد 
حساابت 

الودائع اىل 
عدد 

 البالغني

نسبة عدد 
حساابت 
القروض 

اىل عدد 
 البالغني

كفاية 
 رأ  املال

2010 2.6 - 2.00 - 5.3 8.5 2.5 0.5 718.7 
2011 2.6 2.3 2.06 1.07 5.2 8.4 2.8 0.8 527.67 
2012 2.9 2.2 2.28 1.07 5.8 8.3 3.01 1.1 510.33 
2013 2.8 3.1 2.33 1.07 6.2 8.9 3.2 1.2 774.34 
2014 2.8 1.4 2.37 0.77 6.9 9.5 3.4 1.3 460.66 
2015 2.3 2.8 1,96 1.33 9.4 12.3 2.9 1.4 347.66 
2016 2.2 2.9 1.99 1.51 9.2 12.1 2.8 1.4 475.67 
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املنخفض ابلعراق نتيجة  اهابحملافظة على مستو  راالنتشار املصريف مستم( نلحظ ان نسبة 2من اجلدول ) 
واحتالل التنظيمات االرهابية )داعش( لعدد من  2014لتدهور االوضاع االمنية منذ منتصف عام 

وتدين مؤشر االنتشار  ،اذ أدى ذلك ألغالق عدد من فروع املصارف احلكومية واخلاصة ،احملافظات العراقية
هذا بدوره حال دون عملية النفاذ والوصول إىل اخلدمات املالية، واستفادة املصريف خالل السنوات الالحقة، و 

عدد اكرب من شرائح اجملتمع، وخاصة املستبعدين واحملرومني، كما أنه عمل على اضعاف القدرة يف تعبئة 
املالية،  املدخرات احمللية، وتسهيل األنشطة التجارية واالقتصادية للمواطنني، وتسهيل إمتام خمتلف معامالهتم

، وأن نسبة االنتشار ومن مث فكلما اخنفض مؤشر االنتشار املصريف كلما دل على ضعف الثقافة املصرفية
منخفضة ابلبيئة احمللية بسبب احداث تنظيم داعش االرهايب يف  ATMاملصريف ملاكنات السحب االيل 

 2015ادت بعد ذلك يف عام ( مث ازد27.83%حمافظة املوصل وبعض املناطق الساخنة وبنسبة اخنفاض )
وبنسبة  2016( وازداد يف عام %2.8( مما أدى إىل ارتفاع نسبة االنتشار املصريف اىل )%72.10بنسبة زايدة )

( ويعزى زايدة حجم االنتشار املصريف يف العراق للمصارف اخلاصة اليت سامهت بزايدة %13.79زايدة )
 املصارف.اعداد مكائن الصراف االيل وان معظم هذه االجهزة متوفرة يف االماكن التجارية وبعض فروع 

( 3جاوز)اذ انه مل يت ،ان االنتشار املصريف اىل مساحة العراق منخفض ويؤثر سلباً على الشمول املايل
(، وكذلك فيما خيص انتشار اجهزة الصراف االيل 2017-2010فروع لكل الف كيلو مرت مربع للفرتة )

(، وهذا يفسر صعوبة وصول 2016-2011خالل املدة ) 2( جهاز لكل الف كم2) يف العراق اذ مل تتعد  
 العراق. االفراد اىل اخلدمات املصرفية مما ينعكس سلباً على مستوى الشمول املايل يف

( كذلك ارتفاع نسبة القروض للقطاع اخلاص اىل الناتج احمللي االمجايل حيث 2نلحظ من اجلدول )
، واحلال نفسه فيما خيص امجايل 2010يف عام 5.3 بعد ان كانت 2016يف عام  9.2ارتفعت النسبة اىل 

 %12.1اىل 2010يف عام  %8.5ودائع القطاع اخلاص اىل الناتج احللي االمجايل فقد ارتفعت بشكل عام من 
، ومن اجلدير ابلذكر ان هذه النسب ماتزال منخفضة مما يكشف ضعف مسامهة القطاع 2016يف عام 

 ى اخلدمات املصرفية سواء خدمات الودائع او االئتمان.املصريف يف الناتج احمللي االمجايل وضعف الطلب عل
 2011أما نسبة عدد حساابت الودائع اىل عدد السكان البالغني قد ارتفت بشكل بسيط يف سنة 

% يف 3.4% وبعد ذلك استمرت ابالرتفاع يف السنوات الالحقة اذ بلغت اعلى نسبة 2.8مبعدل 
( 2.9أن تلك النسب قد اخنفضت اىل ) 2016 ،2015لعام ، يف حني كشفت البياانت املتوافرة 2014سنة
( على التوايل، ان هذا االخنفاض قد يكون بسبب االختالف يف البياانت املستخدمة يف التقدير، 2.8و)

والسبب الرئيس هو بقاء نسبة كبرية من سكان يف العراق البالغني دون االستفادة من اخلدمات املصرفية، 
%( من امجايل الفروع، ومن انحية اخرى امتناع 38.7روع املصارف يف بغداد بنسبة )الذي يعود اىل تركز ف

من امجايل نساء العراق  %30 ونسبة ،الكثري من االفراد التعامل مع املصارف بسبب االحكام الدينية
يعشن ابلريف وليس لديهن حساابت مصرفية ويف افضل االحوال فإن نسبة قليلة منهن ميتلكن  2015لعام

من الذكور يعيشون يف املناطق الريفية ال ميتلكون حساابت مصرفية،  هاحساابت التوفري، كما ان النسبة نفس
كما ان زايدة العملة يف التداول مؤشر واضح على تفضيل االفراد تسوية معامالهتم التجارية نقداً فضالً عن 

مهور ابلقطاع املصريف بسبب االوضاع انتشار ظاهرة االكتناز وترى الباحثة فضاًل عن ذلك عدم ثقة اجل
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ستقرة يف البالد وعدم امكانية املصارف يف ارجاع املبالغ املودعة لديها عند طلب الزبون، بينما يبني املغري 
( ان مؤشر الشمول املايل مقاسًا بعدد حساابت القروض اىل عدد البالغني سجل مستوايت 2اجلدول)

د يف كل من حجم القروض واعداد البالغني من السكان خالل مدة متزايدة حيث جند ان هناك حالة تزاي
وهو  2010( يف عام%0.5الدراسة حيث بلغت نسبة عدد حساابت القروض اىل عدد السكان البالغني)

بسبب الطلب املرتفع على القروض 2016 يف عام (%1.4) مؤشر نفاذ غري فاعل وضعيف جداً يف حني بلغ
االسكان ابلرغم من معدالت اسعار الفائدة املرتفعة نسبيًا للقروض طويلة االجل اليت والسيما قروض 

 .2016يف عام %12.6بلغت
يقصد به احتفاظ املصارف برأ  مال قادر على مواجهة اخلسائر احملتملة اما مؤشر كفاية رأ  املال ف

دعني من انحية وكذلك مهم من عمليات توظيف االموال، وجيب ان يكون كافيًا لتوفري احلماية للمو 
 املالكي &) للسلطات الرقابية من انحية اخرى لتجنب ايقاف عمليات املصارف التجارية

(. وفقا لتلك األمهية ملعدل نسب كفاية رأ  املال يف احلفاظ على املصارف من 2012:224سعيد،
انون املصارف العراقي املرقم من ق (16االفال  و االستمرار يف عملياهتا االستثمارية فقد حددت املادة )

للحد من خماطر االئتمان  (%12احلد االدىن ملعيار معدل كفاية نسبة رأ  املال بنسبة )2004( لعام 94)
( شهدت معدل نسبة كفاية رأ  املال لدى املصارف التجارية نسب 2املصريف، ابالستناد اىل اجلدول)

ث اال اهنا شهدت اعلى معدل نسب ارتفاع يف عام متفاوتة بني ارتفاع و اخنفاض يف بداية مدة البح
( و هذه تّعد معدل لنسب عالية يف احلفاظ على املصارف من االهنيار %774.34عندما بلغت ) 2013

 2015و االفال ، مث استمرت هذه املعدالت بني ارتفاع و اخنفاض اىل ان شهدت ادىن مستوى يف عام 
ت ضئيلة ابلنسبة للمعدالت السابقة و لكنها جيدة عند ( وتعرب هذه معدال%347.66) عندما بلغت

مقارنتها مع النسبة احملددة من قبل البنك املركزي، مث بعد ذلك بدأت ابلتحسن تدرجييا بني ارتفاع و 
اخنفاض خالل السنوات الالحقة، مما يؤكد هذا املؤشر وعلى وفق النسبة احملددة من قبل البنك املركزي 

 (.2010 -2016رف خالل مدة البحث )على وضع افضل للمصا
 ثانيا:اختبار فرضيات التأثري بني متغريات الدراسة

خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي أرأتى الباحثان اجراء اختبار شرط ختبارات الاحتليل قبل 
(Normality test ملا )الختبار سيستخدم يف حتديد نوع االختبار االحصائي الذي كبرية من أمهية   له
أساليب االختبار املعلمي  سيستخدم الباحثانضيات الدراسة، فعند خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي فر 
(Parametric test اما ،)فسوف يتم استخدام اساليب للتوزيع الطبيعي  يف حالة كان التوزيع غري طبيعي

تعتمد بشكل   املتغرياتالتأثري بنيان قيا  عالقات  (. علماً Non parametric testالالمعلمي )االختبار 
لتحديد طبيعة ( Kolmogorov-Smirnovاختبار) إذ استخدم الباحثان.على االختبار املعلمي اساسي

 وكااليت:( 3جلدول )اب التوزيع واملتمثل
 ( اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة3جدول)

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 351. 7 903. *200. 7 214. نسبة االنتشار املصريف
 604. 7 936. *200. 7 181. عدد الصرافات االلية اىل عدد البالغني

 091. 7 836. *200. 7 248. 2كم1000عدد الفروع لكل 
 598. 7 935. 170. 7 259. 2كم1000عدد الصرافات االلية لكل 

 093. 7 837. *200. 7 217. الناتج احمللينسبة القروض اىل 
 051. 7 771. 154. 7 263. نسبة الودائع اىل الناتج احمللي

 944. 7 977. *200. 7 169. نسبة عدد حساابت الودائع اىل عدد البالغني
 200. 7 874. 200.* 7 214. نسبة عدد حساابت القروض اىل البالغني

 423. 7 914. 166. 7 260. نسبة كفاية را  املال
 SPSS Var.25نتائج الربانمج االحصائي ابالعتماد على نتائج  نياملصدر: اعداد الباحث

(، وهذا يعين خضوع 0.05كانت اكرب من )  اتختبار االان مجيع قيم ( 3)اجلدول خالل من يتضح 
وعليه سيتم اجراء اختبارات الدراسة  بياانت الدراسة للتوزيع الطبيعي مما حيقق شرط االختبار املعلمي.مجيع 

 ( وكااليت:Regressionعن طريق استخدام االحندار )
الرئيسة وما  ةاختبار عالقات التأثري بني متغريات الدراسة، وطبقا ملا ورد يف الفرضياىل  انهدف الباحثي

احلذف الرتاجعي تفرع عنها من فرضيات من خالل استخدام معامل االحندار املتعدد، وابستخدام أسلوب 
ومن خالل الربانمج  الذي يعد أسلواب كفوء يف حتديد املتغريات املستقلة اليت تؤثر فعال يف املتغريات التابعة،

 (.SPSS V.25االحصائي)
على أنه )ال توجد عالقة أتثري متعدد ذات دالله إحصائية ومعنوية بني ابعاد  وتنص: الفرضية الرئيسة

 مبني يف ادانه:(. ولقد تفرع عنها الفرضيات التالية، وكما ية رأ  املالومؤشر كفاالشمول املايل 
توجد عالقة أتثري متعدد ذات داللة إحصـــائية ومعنوية بني ابعاد الوصـــول  األوىل: الالفرضـــية الفرعية  .1

قيم معامالت االحندار املتعدد ابســـــــــــــــتخدام أســـــــــــــــلوب احلذف  (4)يبني اجلدولو  وكفاية را  املال.
 (1)فرضيةالرتاجعي لل

 بني ابعاد الوصول وكفاية را  املال. ( حتليل االحندار املتعدد بطريقة احلذف الرتاجعي4جدول)

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 715.624 1205.923  .593 .613 

 913. 123. 122. 56.487 6.937 نسبة االنتشار
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عدد الصرافات على عدد 
 191. 1.946 1.164 154.805 301.214 البالغني

عدد الفروع لكل 
 869. -188.- -137.- 616.525 -115.603- 2كم1000

عدد الصرافات لكل 
 282. -1.457- -1.273- 517.212 -753.751- 2كم1000

2 

(Constant) 800.039 812.040  .985 .397 
عدد الصرافات على عدد 

 083. 2.556 1.187 120.214 307.291 البالغني

عدد الفروع لكل 
 868. -181.- -066.- 307.335 -55.508- 2كم1000

عدد الصرافات لكل 
 083. -2.560- -1.346- 311.221 -796.873- 2كم1000

3 

(Constant) 658.145 178.867  3.680 .021 
الصرافات على عدد عدد 

 043. 2.933 1.177 103.802 304.496 البالغني

عدد الصرافات لكل 
 032. -3.242- -1.300- 237.462 -769.791- 2كم1000

R2=0.856 
 كفاية را  املال:املتغري املعتمد

 SPSS Var.25نتائج الربانمج االحصائي ابالعتماد على  نياملصدر: اعداد الباحث
( لغرض قيا  أتثري املتغريات املستقلة يف املتغري Betaعلى املعامالت املعيارية لالحندار ) انالباحثاعتمد 

االمر الذي حيتم حتويلها اىل النموذج  ،املعتمد، والسبب يف ذلك هو اختالف مقاييس املتغريات املستقلة
 االيت: (4)(. ويتبني من اجلدول Hair etal,388:2016توحيدها ) املعياري هبدف

االمر الذي أدى اىل  ،مل يتضـــمن النموذج األول متغريا مســـتقال ذو أتثري معنوي على كفاية را  املال .1
االنتقال اىل النموذج الثاين الذي حذف مؤشر نسبة االنتشار املصريف من التحليل لعدم معنويته، مما 

ؤشــر عدد الصــرافات لكل أدى اىل حتســني معنوية كل من مؤشــر عدد الصــرافات اىل عدد البالغني وم
، 2كم  1000، ابملقابل أدى ذلك اىل عدم التأثري على معنوية مؤشـــــــر عدد الفروع لكل 2كم  1000

االمر الــذي أدى اىل حــذفــه يف االمنوذج الثــالــث ليســـــــــــــــتقر التحليــل على مؤشـــــــــــــــرين فقط مهــا عــدد 
 التحليل ان أتثريمها معنوايً ، حيث بني 2كم1000الصرافات اىل عدد البالغني وعدد الصرافات لكل 

 (.%5عند مستوى )
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 يتبني من النموذج الثالث ما يلي: .2 
وهذا يعين ان كفاية ( 1.177عدد الصـــــــــــــــرافات اىل عدد البالغني يف كفاية را  املال يبلغ ) أتثريان  -أ

اذا زاد مؤشـــــــــر عدد الصـــــــــرافات اىل عدد البالغني مبقدار وحدة ( 1.177را  املال ســـــــــيزداد مبقدار )
( احملســـــــــــــــوبـــــة والبـــــالغــــة t( الن قيمـــــة )%5واحـــــدة، وهو أتثري معنوي عنـــــد مســـــــــــــــتوى ) ةمعيـــــاريـــــ

 كانت معنوية عند املستوى املذكور.(2.933)
وهذا يعين ان كفاية  (1.33-يف االســتقرار املصــريف يبلغ ) 2كم1000عدد الصــرافات لكل  أتثريان  -ب

مبقدار وحدة  2كم1000فات لكل اذا زاد مؤشــــــــر عدد الصــــــــرا (1.33-را  املال ســــــــيقل مبقدار )
( 3.24-( احملســــــــــــوبة والبالغة )t( الن قيمة )%5وهو أتثري معنوي عند مســــــــــــتوى ) ،واحدة ةمعياري

 كانت معنوية عند املستوى املذكور.
وهذا يعين ان كل من عدد الصــرافات  (0.856( للنموذج الثالث )R2بلغت قيمة معامل التحديد ) .3

من التغريات اليت  (%85.6يفســــــران ما قيمة ) 2كم  1000افات لكل اىل عدد البالغني وعدد الصــــــر 
امــا النســـــــــــــــبــة البــاقيــة فتعود لعوامــل أخرى غري داخلــة يف النموذج. عليـه  ،تطرأ على كفــايــة را  املــال

ذات داللة  أتثريتســـــــتدل الباحثة على رفض فرضـــــــية العدم وقبول فرضـــــــية الوجود مبعىن )توجد عالقة 
 ول ومؤشر كفاية را  املال(.معنوية بني ابعاد الوص

: ال توجــد عالقــة أتثري متعــدد ذات داللــة إحصــــــــــــــــائيــة ومعنويــة بني ابعــاد الثــانيــة الفرعيــةالفرضـــــــــــــــيــة  .2
 و كفاية رأ  املالاالستخدام 

ابعاد الوصول من الشمول املايل على ابعاد  بتأثرياختبار الفرضيات اخلاصة  ةبعد ان أكملت الباحث
على ابعاد االستخدام وهي من ابعاد الشمول املايل  أتثري، قامت ابختبار أ  املالكفاية ر املتغري املعتمد  

( قيم معامالت االحندار 5يبني اجلدول )و ، نيةالثا الفرعية، وهو ما تضمنته الفرضية مؤشر كفاية رأ  املال
 (2) الفرعية الرتاجعي للفرضية املتعدد ابستخدام أسلوب احلذف

 بني ابعاد االستخدام وكفاية را  املال االحندار املتعدد بطريقة احلذف الرتاجعي( حتليل 5جدول)

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1027.279 2744.001  .374 .744 

حجم القروض الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-17.611- 671.795 -.207- -.026- .981 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-24.646- 573.113 -.287- -.043- .970 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-9.589- 718.245 -.019- -.013- .991 

عدد حسابات القروض 

 الى عدد البالغين
-85.331- 1200.894 -.191- -.071- .950 
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2 

(Constant) 999.528 1462.673  .683 .543 

حجم القروض الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-16.245- 542.144 -.191- -.030- .978 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-24.265- 467.385 -.282- -.052- .962 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-97.649- 627.686 -.219- -.156- .886 

3 

(Constant) 1041.884 325.472  3.201 .033 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-38.179- 46.046 -.444- -.829- .454 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-114.545- 238.794 -.257- -.480- .657 

4 

(Constant) 1067.382 295.347  3.614 .015 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-53.774- 29.991 -.626- -1.793- .133 

a. Dependent Variable: كفاية راس المال 

R2:0.62 

 SPSS Var.25 ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي نياملصدر: اعداد الباحث
 االيت: (5)يتبني من اجلدول 

تضــــــــــمن النموذج األول عدم وجود أتثري معنوي للمتغريات املســــــــــتقلة يف املتغري املعتمد، ويف النموذج  .1
الثاين مت حذف مؤشــــر عدد حســــاابت القروض اىل عدد البالغني من التحليل لعدم معنويته، مما أدى 

لث فقد مت حذف مؤشــــــر حجم القروض اىل ما يف النموذج الثاأ اىل حتســــــني معنوية ابقي املؤشــــــرات.
 .الناتج احمللي االمجايل لعدم معنويته أيضا. ومت االستقرار على النموذج الرابع

وهـــذا ( - 0.626يتبني من النموذج الرابع ان أتثري حجم الودائع اىل النـــاتج احمللي االمجـــايل يبلغ ) .2
اد مؤشـــر حجم الودائع اىل الناتج احمللي اذا ز  (0.626يعين ان نســـبة كفاية را  املال ســـتقل مبقدار )

( الن قيمة %5( او)%1واحدة، وهو أتثري غري معنوي عند مستوى ) ةاالمجايل مبقدار وحدة معياري
(t( احملسوبة والبالغة )-1.793) .مل تكن معنوية عند املستوى املذكور 

( %62يفســــــــــــــر ما قيمة )وهذا يعين انه  (0.62( للنموذج الرابع )R2بلغت قيمة معامل التحديد ) .3
اما النســـــــــــــــبة الباقية فتعود لعوامل أخرى غري داخلة يف  ،من التغريات اليت تطرأ على كفاية را  املال

ذات داللة  أتثريتوجد عالقة  النموذج. عليه تســـــتدل الباحثة على عدم رفض فرضـــــية العدم مبعىن )ال
 معنوية بني ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية را  املال(.
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 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

 أواًل: االستنتاجات
يعد الشـــــمول املايل ضـــــرورة هامة لتحقيق االســـــتقرار املصـــــريف، اذ ان هناك نســـــبة كبرية من االفراد ال  .1

يتعاملون مع املصــــــــــارف او ال ميتلكون حســــــــــاابت مصــــــــــرفية وان كانوا ميتلكون فأهنا تكون بســــــــــيطة 
 وحمدودة.

تواصـــل االجيايب بني يســـاهم الشـــمول املايل يف دفع عجلة التنمية االقتصـــادية واالجتماعية عن طريق ال .2
العمالء والبنوك يف عالقـــــة متوازنـــــة تعطي مثـــــارا جلميع االطراف وبطريقـــــة تســـــــــــــــــــاعـــــد على اطالق 

 ديناميكيات مالية واقتصادية منتجة.
قطاع االتصـــاالت يف العراق واســـتحداث  ضـــعف البنية التحتية التكنولوجية للقطاع املصـــريفلقد ادى  .3

فضال  تقدمي اخلدمات املالية واملصرفيةاملصريف ب العمق، الكثافة، املصريف اىل تدين مستوايت االنتشار
اىل  بدورهادى ي ذالو  ،تدين مســـــــتوايت التثقيف املايل للوحدات االقتصـــــــادية من جانب الطلب عن

وكذلك للعاملني يف القطاع املصــريف من جانب  ،لتلك الوحدات االقتصــاديةقدرات املالية ال اضــعاف
 العرض.

ني رواتب موظفي الدولة لدى املصـــــــــارف احلكومية واخلاصـــــــــة من اخلطوات املهمة يعد مشـــــــــروع توط .4
واإلجيابية حنو التداول الســـريع اخلدمات املالية واملصـــرفية لتشـــمل اكرب عدد من شـــرائح اجملتمع العراقي 

 ابخلدمات املصرفية.
الوصــــــــول يف  عن عدم وجود أتثري ذات داللة احصــــــــائية معنوية بني ابعاد افصــــــــحت نتائج الدراســــــــة .5

عدد الفروع لكل  عدد الصـــــرافات على عدد البالغني، النموذج االول املتمثلة بـــــــــــــــــــــ)نســـــبة االنتشـــــار،
 ( وبني مؤشر كافية رأ  املال.2كم1000، عدد الصرفات لكل 2كم1000

عن عدم وجود أتثري ذات داللة احصـــائية معنوية بني ابعاد الوصـــول يف النموذج  نتائج الدراســـة بينت .6
، عدد الصــرفات 2كم1000عدد الفروع لكل  الثاين املتمثلة بــــــــــــــــــ)عدد الصــرافات على عدد البالغني،

 ( ومؤشر كفاية رأ  املال.2كم1000لكل 
 ابعاد الوصـــــــول يف النموذج عن وجود أتثري ذات داللة احصـــــــائية معنوية بني نتائج الدراســـــــةاظهرات  .7

، وعدد الصرفات 0.043الثالث املتمثلة بــــــــــــــــ)عدد الصرافات على عدد البالغني عند مستوى معنوية 
 ( وبني مؤشر كفاية رأ  املال.0.032عند مستوى معنوية  2كم1000لكل 

خدام افصــــــحت نتائج الدراســــــة عن عدم وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني مجيع ابعاد االســــــت .8
 را  املال.ومؤشر كفاية 

 ثانيًا: التوصيات
توســـــــيع اســـــــتخدام أجهزة الصـــــــراف اآليل ونقاط البيع والبطاقات ب ضـــــــرورة قيام البنك املركزي العراقي .1

وإيصــــاهلا إىل اكرب لدور اهلام الذي تلعبه يف توفري املعامالت املصــــرفية اإللكرتونية وذلك لاإللكرتونية، 
 .يشرحية يف اجملتمع العراق
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تكون اســـــرتاتيجية للشـــــمول املايل بوضـــــع  والســـــيما العراق ،يف معظم الدول النامية البنوك املركزية قيام .2
 التجارية وال تتعارض مع املبادئ العامة لعمل تلك املصارف. كو لبنا مكملة السرتاتيجية

املادية واملعنوية التوســع التدرجيي يف تنفيذ متطلبات العمل ابلشــمول املايل مبا يتماشــى مع االمكاانت  .3
والكفاءة والفاعلية يف االداء من قبل مجيع املؤســـســـات العاملة يف ظل النظام املايل العراقي هتدف اىل 
اســـــــــتعادة الثقة به بشـــــــــكل عام وابلقطاع املصـــــــــريف العراقي بشـــــــــكل خاص ومن قبل مجيع الوحدات 

 االقتصادية.
تابعة عملية الرصـــــد والتقدم والتوســـــع االســـــتفادة القصـــــوى من مؤشـــــرات الشـــــمول املايل من خالل م .4

والعمق يف تقدمي اخلدمات املالية وكذلك تشــــــخيص اوجه القصــــــور والضــــــعف يف ســــــري عمل القطاع 
قاعدة بياانت لعمل القطاع املصـــــــــريف الختاذ  هنفســـــــــ ابلوقت داملصـــــــــريف )احلكومي واخلاص( واليت تع

 االجراءات املناسبة لتاليف اتساع فجوة الثقة ابلقطاع املصريف.
ســــــــــواء يف املدار  أو التعليم العايل من خالل الربامج  ،مشــــــــــاركة املؤســــــــــســــــــــات التعليمية التوجه حنو .5

لتحقيق منو شـــــــــــــامل يف املايل الشـــــــــــــمول أمهية  م يفهمونضـــــــــــــروري جعلهال فمن ،ثقيفيةالتعليمية والت
 االقتصاد، األمر الذي بدوره سيحفزها على املشاركة تلقائًيا يف النظام املايل.

توفري البنيــة التحتيــة التكنولوجيــا الفعــالــة تكون قــادرة على توفري متطلبــات الشـــــــــــــــمول املــايل مع توفري  .6
مع اجلهات ذات العالقة قاعدة بياانت رصـــــينة متتاز ابلدقة والوضـــــوح يف بياانت مؤشـــــراهتا وابلتعاون 

وشــركات االتصــال واحلث على توســيع شــبكة االنرتنت ليشــمل مجيع مناطق العراق ألنه يعد الوســيلة 
املباشـــــــــرة الســـــــــتخدام خدمات اهلاتف احملمول وهلذا فهو مبثابة وســـــــــيلة لنشـــــــــر الثقافة املالية والرتويج 

 .للخدمات املصرفية وتعزيز االرتباط والثقة يف القطاع املصريف
 قائمة المصادر العربية:

ابو دية، ماجد حممد حممود، )دور االنتشـــــــــار املصـــــــــريف واالشـــــــــتمال املايل يف النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي  .1
 .2016الفلسطيين(، ماجستري اقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزه، 

، 7لســــــلســــــلة الثامنة، العددمعهد الدراســــــات املصــــــرفية ا إضــــــاءات مالية ومصــــــرفية )نشــــــرة توعوية(، .2
 (.2016الكويت، )

 ،الدريعي، ســــــعود عزيز دايش، )دور االســــــتقرار والشــــــمول يف حتقيق التنمية االقتصــــــادية املســــــتدامة( .3
 .2018 رسالة ماجستري، جامعة واسط،

الشـــماع، خليل حممد حســـن، )حتليل وتقييم أداء املصـــرف(، )ورشـــة عمل(، األكادميية العربية للعلوم  .4
 .2002اليمن، يناير -، صنعاء(ة واملصرفية )معهد التدريب املايل واملصريفاملالي

املالءة الصـــــرفية وأثرها على ؛الشـــــماع، خليل حممد حســـــن، )مقررات جلنة ابزل حول كفاية رأ  املال .5
 .1990املصارف العربية(، بريوت، امللحق الرابع،

االشــــــــــــرافية للبنك املركزي العراقي يف حتقيق الشــــــــــــمول العامري، رشــــــــــــا عودة لفته، )اثر تدقيق الرقابة  .6
 .2018شهادة احملاسب القانوين، جامعة بغداد،  ،املايل(
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)دور معايري كفاية رأ  املال املصـــــريف على  ،املالكي، زهراء انجي عبيد& ســـــعيد، أمحد حممد فهمي .7 
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