
 

 

 

 

 

 

 

 

 دور مؤشرات األنذار المبكر في التنبؤ باألزمات المالية 

دراسة تطبيقية لمصرفي الرافدين والمصرف االسالمي 
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 أ 
 

 : مقدمة

عاما األخيرة أي منذ الكساد  80خالل ال واجه االقتصاد العالمي واحدة من أصعب األزمات في تاريخه الحديث
لألزمة المالية العالمية  سلبية، إذ تعين عليه أن يتحمل في آن واحد التداعيات الم1929العالمي الكبير عام 

السلبية على مختلف دول العالم وقطاعاته  انعكاساتهاوالتي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية كان لها 
كما من  ىلكبر األزمة بعد انهيار البنوك بدأت القد  .االقتصادية العالمية، ومن هذه القطاعات القطاع المصرفي

  .من بين تلك األزمات حظ أن تلك األزمة كانت األكبر واألعظمالممكن أن نال
 البلدان من العديد لها تعرضتأن هذه األزمة ليست األولى من نوعها فقد سبقتها العديد من األزمات التي 

 واجهت التي والهيكلية المؤسسية للظروف تبًعا ومداها حدتها في اختلفت الماضية العقود في والنامية المتقدمة
 في خسائر أصابتها التي البلدان وتكبدت . الثالثة األلفية مطلع في األزمات هذه حدوث وتكرر ، البلدان هذه

  واإلحتياطيات الصادرات حجم وانخفاض التضخم معدالت ارتفاع عن الً فض لمعالجتها مالية وتكاليف اإلنتاج
 مؤشرات إيجاد ومحاولة األزمات بهذه اإلهتمام من البد كان لذا .التمويل ونقص المتعثرة الديون وزيادة ، الدولية
 البنك مثل الدولية المؤسسات من العديد اهتمام موضع ذلك كان وقد ، وقوعها قبلعلى التنبؤ بها  بالقدرة تتسم

  .الدولي النقد وصندوق الدولي
 سنحاول إذ ، البحث لموضوع اختيارنا جاء وحيث أن القطاع المصرفي هو القطاع األكثر تأثرًا بهذه األزمات لذا

 إمكانية مدى لمعرفة مصرفين مهمين على الكلي اإلقتصاد متغيرات ومؤشرات األنذار المبكر مؤشرات تطبيق
 في الجديدة األقتصادية للسياسة طبًقا السوق إقتصاد الى اإلقتصادي التحول ظل في المالية تأثره باألزمات

  . العراق
  
  
  
  
  
 



 ب 
 

 : البحث أھمية

 القرار لمتخذي واإلنذار للتوجيه ومستمرة دائمة أداة تقدم األنذار المبكر مؤشرات كون من البحث أهمية تنبع
 سياسات من مايلزم إلتخاذهاوقوع قبل مالية زمةباأل المصرفي الجهاز أثرت باحتمال السياسات وواضعي
  . األزمات لحماية المصارف من تأثير تلك وقائية وٕاجراءات

 
 : البحث ھدف

وآلية أستخدامها للتنبؤ باألزمات  ،والكلية الجزئية بشقيها نذار المبكراأل مؤشرات إلى التعًرف على البحث يهدف
حماية ل لغرض تعمميمها وأعتمادها كآليات مصرفين مهمين على المؤشرات هذه تطبيق وسيتماألقتصادية، 

 القطاع من نوعية وأخرى كلية إقتصادية مؤشرات إستخدام خالل من وقوعها قبل ماليةال المصارف من األزمات
  . المصرفي

 
 : البحث فرضية

 إحتمالية الى تشير المصرفية والمؤشرات الكلية اإلقتصادية المؤشرات مفادها أن فرضية من البحث ينطلق
  . المالية لألزمات المصرفي الجهاز تعرض

  
  :مشكلة البحث

تبرز مشكلة البحث من كون األزمات المالية العالمية تؤثر بشكل كبير على أقتصاد الدول وعلى القطاع 
 .بصوره خاصه األمر الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى أفالس المصارف المصرفي 

 
 : البحث أسلوب

 ثم الكلية الحيطة مؤشرات دراسة في الوصفي األسلوب اعتمد إذ التحليلي الوصفي األسلوب على البحث يعتمد
 .عينة من المصارف العراقية  على المؤشرات هذه وتحليل تطبيق في التحليلي األسلوب الى انتقل

  



 ج 
 

 : البحث حدود

   :الحدود المكانية
 .العراق / مصرف الرافدين .1
  .العراق / المصرف العراقي األسالمي لألستثمار والتنمية .2

  :الحدود الزمانية
 )2010 – 2007(السنوات    
 




