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 المقدمـة
 

يعتبر االستقرار المالي من وجهة نظر البنك المركزي بانه الحالة التي تمكن القطاع المالي بشكل عام     
الحالي والمصرفي بشكل خاص للعمل على مواجهة المخاطر او أيـة تأثيرات سلبية على الواقع 

والمستقبلي لنمو االقتصاد الوطني وتطويره، اذ ان استقرار القطاع المالي والمصرفي يمكن ان يتعرض 
، او نتيجة عدم قدرته على تحمل الصدمات د عوامل ضعف كامنة في هذا القطاعللمخاطر نتيجة وجو 

مخاطر القطاعات المقترضة من السلبية في البيئة االقتصادية والمالية الدولية او المحلية، او نتيجة نمو 
هذا القطاع الى جانب مخاطر السياسات االقتصادية والمالية وعليه فأن االضرار بجهود االستقرار 
المالي سيؤدي بالضرورة الى الحاق االذى بجهود االستقرار االقتصادي بشكل عام وعلى االستقرار 

راقي وهدفا اساسيا من اهدافه المنصوص النقدي بشكل خاص الذي يمثل جوهر عمل البنك المركزي الع
 .2004لسنة ( 56)عليها في احكام قانونه رقـم 

 
لقد قام البنك المركزي العراقي بالمساهمة الفاعلة في تقوية اداء القطاع المصرفي باالستناد الى     

المالي في افضل الممارسات الدولية لتوسيع انشطته وتطوير خدماته، مما عزز من استقرار القطاع 
العراق باعتباره يمثل اكبر مكونات القطاع المالي واكثرها عرضة للمخاطر بسبب طبيعة عمل 
المصارف في تحمل مخاطر الوساطة المالية وفي تنفيذ عمليات التسوية للمدفوعات،  وركز البنك 

الكفيلة  المركزي العراقي على سياسة التواصل المستمر مع وحدات الجهاز المصرفي وخلق الشروط
، اضافة الى رطو بأيجاد بيئة مصرفية داعمة لالستقرار النقدي، وايجاد نظام مدفوعات وطني فعال ومت

الواجبات والمهام والصالحيات التي يتمتع بها البنك المركزي وقدرته الدائمة على التدخل في مؤسسات 
 . الجهاز عبر ما يمتلكه من ادوات نقدية ورقابية 

 

نهج البنك المركزي العراقي في توفير قاعدة معلوماتية واسعة ودقيقة لكافة نواحي االقتصاد استمرارًا ل    
، ولكون استقرار القطاع المالي يأتي في اولويات عمل البنك المركزي واهدافه، جاء هذا التقرير نيالوط

درته على استيعاب ليلقي الضوء على التطورات التي شهدها القطاع المالي في العراق وزيادة متانته وق
الصدمات السلبية الداخلية والخارجية التي قــد يتعرض لها هذا القطاع ، والتي قــد تهدد استقراره وتطوره  

 .واالستعداد للتصدي لها
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 ملخص التقرير السنوي
  4102 لالستقرار المالي في العراق لعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ظيمي واالشرافي والرقابي على المصارف والمؤسسات المالية تنيقوم البنك المركزي العراقي بالدور ال    
الوسيطة للحفاظ على نظام مالي يقوم على اساس التنافس في السوق ، وتحقيق االستقرار في االسعار 

لية واتاحة فرص العمل واالبقاء على معدالت تضخم منخفضة وتأمين نظاما فعاال وسلسا المح
للمدفوعات ، اضافة الى قيامه بجمع وتبويب االحصاءات لمتابعة التطورات في الجهاز المصرفي 

دعم وتنسيق واالقتصاد العراقي لالغراض التحليلية واالحترازية وكمستشار مالي للدولة، فضال عن 
، وان هذه الفعاليات تهدف الى تعزيز التنمية المستدامة  مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب جهود

 . وتحقيق الرخاء في العراق
وعلى هذا االساس استعرض التقرير اهم التطورات الحاصلة في القطاع المالي واستقراره في العراق     

  :  من خالل هدفين رئيسين 2014خالل عام 
 

استمرار الرقابة االشرافية على المصارف والشركات المالية غير المصرفية بهدف التشخيص   :االول
 . ومعالجة المخالفات والمشاكل التي تواجههاوالمخاطر المبكر لنقاط الضعف في االداء 

 
توفير منظومة عالجية تسعى الى احتواء االزمات بمختلف انواعها واالسراع في اتخاذ  :الثاني 

 .االجراءات الهادفة لمنع انتشارها على الساحتين المالية والمصرفية
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كواحدة من  التاليةوفق البيئة التشريعية المتمثلة بالقوانين واالنظمة  ويعمل البنك المركزي العراقي 
 :متطلبات ذلك االستقرار

 2004لسنة ( 56)قانون البنك المركزي العراقي رقم -  1
 2004لسنة ( 94)المصارف رقم قانون -  2
  2006لسنة ( 13)قانون االستثمار رقم -  3
 2004لسنة ( 93)قانون مكافحة غسل االموال رقم -  4
 2004لسنة ( 74)قانون سوق العراق لالوراق المالية رقم -  5
 1997المعدل لسنة ( 21)قانون الشركات رقم -  6
 1997لسنة ( 22)قانون الشركات العامة رقم  - 7
 1984لسنة ( 30)قانون التجارة رقم  -8
 .االنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر بموجب القوانين اعاله -9
 

العاملة و ي ـونبين ادناه اهم مؤشرات االستقرار المالي للمصارف والمؤسسات الساندة للجهاز المصرف   
 :في العراق والدوائر المعنية في البنك المركزي العراقي

%( 8.5)مرتفعا بنسبة  4102 ترليون دينار لعام( 226.6)رصيد الموجودات للمصارف كافة سجل  -
، واستمر رصيد الموجودات للمصارف الحكومية محافظا على صدارته بنسبة 4102مقارنة بعام 

، اذ تبلغ االهمية النسبية للمصارف الخاصة ن اجمالي الموجودات للمصارف كافةم%( 31.2)
ترليون دينار بزيادة ( 412.6)، وارتفع رصيد الموجودات الحكومية الى 4102في عام %( 3.9)

، اضافة الى ارتفاع رصيد  4102مقارنة بعام %( 3.1)ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ( 06.3)مقدارها 
مقارنة بعام %( 2.2)ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ( 44.1)الموجودات للمصارف الخاصة الى 

4102 . 
ترليون دينار ويشكل نسبة ( ..69)الي رصيد الودائع في الجهاز المصرفي العراقي بلغ اجم  -

من اجمالي المطلوبات ويعود ذلك الى جهود البنك المركزي في تحقيق االستقرار النقدي ( 43.3%)
فضال عن ارتفاع هامش اسعار الفائدة على  والمالي وخلق الثقة لدى الجمهور بالمصارف العاملة،

لتبلغ الكثافة  ا مصرفيافرع( 0142)بشكل ملموس ومستمر الى المصارف ع فرو وزيادة عدد ،  الودائع
نسبة منخفضة قياسا بالدول االخرى  اال انها مازالتالف نسمة ، ( 43(فرع مصرف المصرفية لكل 
لكل عشرة االف نسمة في البلدان المتقدمة وقد يكون فرع مصرف واحد لكل فروع ( 6)حيث بلغت 

 .بلدان ومنها  لبنــان الاالف نسمة في بعض ( 10)
 
 

______________________________________________ 
 

  الجهاز المركزي لالحصاء/ المصدر وزارة التخطيط /مليون نسمة ( 21.01)عدد السكان في العراق 
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لكونه يزيد من  يؤثر النمو في رؤوس اموال المصارف تأثيرا ايجابيا في تعزيز االستقرار المصرفي -
من  الرافعة المالية ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر، فقد نمت رؤوس اموال المصارف في العراق

، اال ان هذا االرتفاع 4102ترليون دينار في عام ( 3.0)الى  4102ترليون دينار في عام ( 9.9)
رؤوس اموال مصرف الرافدين الى لم تصل  حيث ، يعد ضئياًل امام متطلبات المشاريع التنموية الكبيرة

مليار ( 411)، واالختصاصية الى مليار دينار( 211)رف الرشيد الى مليار دينار ، ومص( 211)
حيث مازال ،.20/2/411والمؤرخ في  220المرقم دينار تنفيذا لقرار اللجنة االقتصادية في كتابها 

رف مليار دينار والمصا( 11)مليار دينار ومصرف الرشيد ( 046)رأس مال مصرف الرافدين 
الحد  مصرفا خاصا بزيادة رؤوس اموالها ليصل( 42)باشر  بينما ،مليار دينار( 241)االختصاصية 

تعميم البنك المركزي العراقي بخصوص ، لعدم قدرة البعض منها تنفيذ مليار دينار( 411)الى االدنى 
 .21/6/4101زيادة رؤوس اموالها في غضون ثالث سنوات اعتبارا من 

 
والقيمة السوقية السهمها المتداولة ( الخاصةالمصارف )تبلغ نسبة رؤوس أموال الشركات المصرفية    -

وهي نسبة * (1.8%) * %)0.3)ي ـــي االجمالـــج المحلـالى الناتفي سوق العراق لالوراق المالية 
من رؤوس اموال المصارف %( 20)متدنية ولــم تبلغ الحد االعلى لنسبة االستثمار البالغة ضئيلة 

من قانون ( 33)واحتياطياتها السليمة، التي حددها البنك المركزي العراقي استنادا الحكام المادة 
 .المصارف و تدل هذه المؤشرات على ضعف العمق المالي  للجهاز المصرفي العراقي

 
ترليون ( 01.1)4102لمصارف العاملـة فـي العـراق في نهايـة عام االحتياطي القانوني ل بلغ رصيد   -

   .ترليون دينار(1.3)،اي بزيادة مقدارهاترليون دينار( 3.6)البالغ رصيدها 4102مقارنة بعام ،دينار
( 34.1)ليبلــغ  (14.4%)زيـادة نسبتها  4102حقق االئتمان النقدي المقدم من قبل المصارف عام - 

لقطاع  (35.7%)، موزعــة بنسبــة  2013ترليون دينار عـام ( 29.8)بعد ان كان ترليون دينار 
( %6.2)، و لقطاع تجارة الجملة والمفــرد( %02.3)لقطاع البناء والتشييد، و%( 46.2)و ، الخدمات

الصناعات لقطاع ( %..1)الزراعـــة والصيـــد، ولقطــاع .%( 6)طاع النقــل والتخزين والمواصالت، ولق
( %1.0)، ولقطاع الكهرباء والماء والغاز( %4.9)لقطاع التمويل والتأمين، و ( %2.0)التحويلية ، و

لقطاع العالم الخارجي ، ومع ذلك فأن هذه النسب تعتبر ضئيلة التأثير على تمويل النمو االقتصادي 
 .والمستقبل القريب المطلوب ازاء مشاريع التنمية الكبيرة التي يحتاجها العراق في الحاضر

 
من اجمالي االئتمان ( %40.0)الزالت نسبة االئتمان النقدي الممنوح من المصارف الخاصة التتعد   -

من اجمالي ( %2.1.)النقدي الممنوح من المصارف كافة بالرغم من ان روؤس اموالها تشكل 
 .روؤس اموال المصارف كافة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
والصادر من سوق العراق لالوراق ( 90، ص 91ص) 4102التقرير السنوي لسوق العراق لالوراق المالية لعام *      
 .المالية
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من ( %94)االئتمان النقدي الممنوح من المصارف الحكومية يمثل وعلى العكس من ذلك فأن  
اجمالي االئتمان النقدي الممنوح من المصارف كافة، على الرغم من ان روؤس اموال هذه المصارف 

 .   من اجمالي روؤس اموال المصارف كافة ( %06.1)تشكل نسبة 
سم بالمجازفة في منحها االئتمان قياسا وهذا يعني ان المصارف الحكومية مازالت تمارس سياسة تت   

 .اموالها واحتياطياتها المتواضعة برؤوس
أن تردد المصارف الخاصة في منح االئتمان بما يتناسب مع حاجة القطاعات االقتصادية يعـود في   -

  :الغالب الى مـــايلــــي 
ضعف التصنيف االئتماني للمقترضين وهـــم الفئــة التـي يغلب عليها طابع المخاطر المعنويــــة   -0

Moral Risk.  
وهو أمر ناجم عن تأثير (   Collaterals) ضعف الضمانات المقدمة لقاء منح االئتمان   -4

 .التوقعات التضخمية أو مايسمى بمخاطر السوق 
منها التتمتع بمالءة مالية عالية تمكنها من توسيع نشاطها  الخاصةأن أغلب المصارف وخاصة    -2

االئتماني في ضوء تركيبة الودائع لديها والتي يغلب عليها قصر االجل، حيث لــم يتجاوز اجمالـــي 
ترليون دينار وفي الوقت الذي يستقطب فيه مصرف ( 3.0)رؤوس االموال للمصــارف كافــــة 

ن  الودائع ، اال ان نسبة كفاية رأس المال لهذا المصرف هي اقل من الرافدين أكبر رصيد م
ترليون ( 21)ترليون دينار منها ( 6..1)للمصارف الحكومية  الودائع حيث يبلغ رصيد  %12))

ترليون دينار ( 00.3)ترليون دينار لمصـرف الرشيـد والباقــي ( 06.9)دينار لمصرف الرافدين و
فــي حـين ( . اعي ، العقاري ، العراق ، والمصرف العراقي للتجارة الزراعي ، الصن)للمصارف 

وتبلغ نسبة كفاية من اجمالي رصيد الودائع ،ترليون دينار ( 3.4) حظيت المصارف الخاصة بـ 
 (.12%)رأس المال لديها أكبر من ضعف النسبة المعيارية البالغة 

قاطبُة ماتزال مترددة وبشكل واضح في توسيع نشاطها األئتماني، وتفضل  الخاصةان المصارف   -2
من %( ..04)التوجه نحو تقديم االئتمان التعهدي بشكل اكبر من االئتمان النقدي ،الذي بلغ 

في حين بلغ االئتمان النقدي الممنوح من قبلها للمصارف كافة ، مجموع االئتمان النقدي والتعهدي 
من %( 20.6)بلغت نسبة االئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الحكومية ، بينما %(1..)

، في حين بلغت نسبة االئتمان التعهدي للمصارف كافةمجموع االئتمان النقدي والتعهدي 
 %( .29.0)للمصارف الحكومية 

الحكومية  منها للمصارف( %99.2)، دينار  مليار( 4,260.0)بلـغ رصيد الديون متعثرة التسديد    - 
  .مليار دينار( ..121)للمصارف الخاصـة وبمبلغ ( %44.9)دينار ونسبة مليار (1,825.3)البالغة

يالحظ أن كفاية راس المال لدى المصارف الحكومية وبشكل ,وفيما يخص نسبة كفاية رأس المال   - 
لبية المصارف غافي حين بلغت لدى ( 12%)خاص مصرف الرافدين أقل من النسبة القانونية البالغة

االئتمان الذي نتج عنه سيولة عالية تفوق وذلك لتحفظ االخيرة عن منح  %(60)أكثر من  الخاصة
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ويشير ذلك الى وجود موارد مالية معطلة التتوفر لها فرص االئتمان ( 30%)النسبة المعيارية البالغة 
االئتمان على وفق النسب وبناءا عليه تعد المصارف الحكومية في منحها .  واالستثمار االمن والسليم

  .العالية المشار اليها في اعاله مؤسسات مصرفية مجازفة ومتعرضة للمخاطر المعنوية
( 1.1) 4102ام ـلع ةـــكافد االستثمارات في ادوات االستثمار المحلية لـدى المصارف ــبلغ اجمالي رصي  -

للمصارف الخاصة وهي مبالغ ( %43.0)للمصارف الحكومية و( %91.3)منها  ترليون دينار
 . متواضعة مقارنة بما تملكه هذه المصارف من موارد كبيرة غير مستثمرة

( %91)، شكلت نسبة ترليون دينار( 0.6)للعام نفسه  كافةبلغ رصيد االستثمارات االجنبية للمصارف   -
 .  الخاصةللمصارف ( %41)منه للمصارف الحكومية و

ترليون دينــار  بما يمثل ( 9.0) )االستثمارات االجنبية+ االستثمارات العراقية (وبذلك سجل مجموع 
تم ترليون دينار، وتمثل نسبة ضئيلة اذا ما ( 461.6)من الناتج المحلي االجمالي البالغ ( 4.9%)

 .متطلبات التنمية االقتصادية للبالد مقارنتها مع 
البنك المركزي يأمل من خالل المشاركات االجنبية قيام المصارف التي حصلت فيها مشاركة كان  -

ان والصرافات االلية ونقاط البيع، باستخدام تقنيات وانظمة الصيرفة الحديثة ومنها اصدار بطاقات االئتم
جال واليرقى لمولكن نشاط المصارف المشاركة الزال محدود جدًا في هذا ا وتطوير وسائل الدفع االخرى

جهود  وال توازي ،ل المصارف العراقية الزالت بسيطةان مشاركتهافي رؤوس امواكما ،الى مستوى الطموح
 . القطاع المصرفي العراقي جوه من هذه المشاركات لغرض تطويروتطلعات البنك المركزي العراقي المر 

العاملة االن جاء لتلبية حاجة البلد من المؤسسات العراقية مع المصارف  المصارف االجنبيةان دخول   -
المصرفية لتغطية  كل انحاء العراق بعد ان اظهرت دراسة اعدت في هذه المديرية ان الكثافة المصرفية 

لتبلغ مصرف واحد  4102نسمة وتحسنت في عام ( 91111)بلغت مصرف واحد لكل  4119في عام 
بسبب زيادة عدد الفروع المصرفية التي %( 11)الى نسمة اي بنسبة تحسن قاربت ( 24111)لكل 

قامت بفتحها المصارف كافة بضمنها المصارف التي حصلت فيها المشاركة االجنبية علمًا بان الكثافة 
 . مواطن  01111لكل ( فرعًا مصرفيًا واحداً )المعيارية هي 

بضمنها  4112اصة بعد عام وفي خطوة اللحاق بالتطورات التقنية العالمية اقدمت المصارف الخ  - 
، ونظام ( BANKS)المصارف المشاركة على ادخال النظم المصرفية االحترافية في عملها مثل نظام 

(ORIENT ) ، وسترن يونين لضمان سرية التحويل وتجنب القرصنة العالمية ، و كذلك نظام سويفت
لتسوية ( ACH)لكترونية اضافة الى ذلك اشتراك المصارف في نظام موحد هو نظام المقاصة اال

 . لي ونقاط البيع الى الصراف اآلالصكوك بمايخدم قطاع االعمال اضافة 
ومما يذكر بهذا الصدد الى ان انظمة الدفع والتسوية ترتبط بشكل وثيق بالوظيفتين الرئيسيتين   -   

 :للسلطات النقدية المتمثلة فــــي
 (المصرفيةالرقابة )تحقيق االستقرار المالي     -
  (السياسة النقدية)تحقيق االستقرار النقدي     -
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وبذلك تكون السياسة النقدية معنية بكفاءة وسالمة هذه االنظمة اضافة الى دورها كمستخدم لنظام      
الدفع لتسوية عمليات السوق المفتوحة او عمليات بيع او شراء السندات الحكومية وحواالت الخزينة او 

 .اي عمليات دفع اخرى
ني المتطورة في العالم وهو النظام المسؤول عن كترو لالدفع اإليمتلك العراق واحدًا من اكثر أنظمة     

المركزي العراقي هو  كامنة وفعالة، والبنة تبادل المدفوعات الكترونيًا بين المصارف باستخدام شبك
باره مالكًا للنظام ويدير حسابات التسوية للمشاركين ليضمن تالجهة المسيطرة والمدير التشغيلي له بإع

وعمليات التقاص ويحرص البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام سالمة وكفاءة انظمة الدفع 
- :عات العراقي من و النقد في البالد، ويتكون نظام المدف

 
نظام يتم فيه تبادل المدفوعات الكترونيا بين المصارف  ( :RTGS)نظام التسوية االجمالية االنية  -

من خالل شبكة امنة وكفوءة ويضمن تسوية فعلية ونهائية ألوامر الدفع المتبادلة بين المشاركين 
وان فعاليات النظام توفر االستعاضة عن التنفيذ اليدوي للعمليات وبصورة مستمرة خالل يوم العمل،

عن التسوية اليدوية بين المصارف وبما ان البنك المركزي العراقي هو  وانهى بذلك المخاطر الناشئة
م افانة ياخذ على عاتقة تنصيب البرامج للمشاركين في موقعهم وكذلك فان النظ هالمالك للنظام وعلي

 .يمكن هذا البنك من مراقبة حسابات المصارف 
 
من تبادل  المشاركة وفروعهانظام يمكن المصارف  هو (:ACH)نظام مقاصة الصكوك االلكترونية  _

لية وتتم المعالجة وارسال صافي التسوية النهائية الى نظام التسوية آينهم بطريقة ب الدفع فيما اوامر
صكوك االلكترونية المرمزة بالحبرالممغنط ويتم نية وكذلك يتم من خالل النظام تبادل الاالجمالية اآل

الفرع المسحوب  الصك وبياناته الى ع وارسال صورةصلية في الفرع المودالصك اال االحتفاظ بنسخة
 .عليه

 
ولدراسة واقع النظام المصرفي المستخدم في المصارف العراقية الحكومية والخاصة وفروع المصارف 
االجنبية العاملة في العراق، اجرى قسم بحوث السوق المالية في المديرية العامة لالحصاء واالبحاث 

 : وتبين من نتائجه مايلي 2013يان خالل عام استب
االتحـاد )بأسـتثناء مصـرفي لعراقيـة واالجنبيـة نظـام مصـرفي شـامل الخاصـة اتمتلك اغلـب المصـارف _ 

مـــــن المجمـــــوع الكلـــــي للمصـــــارف الحكوميـــــة والمصـــــارف %( 36.4)اي بنســـــبة ( بارســـــيان ، العراقـــــي 
 .الخاصة واالجنبية

بطاقات ، اجهزة الصراف اآللي ) الحكومية فأن مصرف الرافدين ليس لديه اما بالنسبة الى المصارف  -
لتزويدهم بنظام مصرفي شامل   B-PLANولكنه تعاقد مع شركة  ) ,االئتمان وبطاقات الدفع المسبق

بسبب تعرض المصرف للحادث االرهابي اضافة 2010 وتوقف العمل به في عام  2007منذ عام 
الى معوقات فنية ظهرت خالل التنفيذ وقدمت الشركة حلوآل بديلة ولم يتم التنفيذ لحد االن وهناك عدة 

الذي ارتفع عدد اجهزة ( العراقي للتجارة)مخاطبات مع وزارة المالية حول الموضوع ، بأستثناء مصرف 
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والبالغ  2013مقارنة مع عام  2014لعام %( 10.77)وبنسبة جهازا  (72) الصراف اآللي له الى
وقام مصرف الرافدين باستخدام البطاقة الذكية لصرف رواتب المتقاعدين ورواتب شبكة ، جهازاً ( 65)

نقطة ( 231)لمحافظات البالغة الحماية وبعض الوزارات من خالل نقاط البيع في فروع المصرف في ا
اما بقية ، بطاقة( 2,228,184)التي اصدرها الى العمالء ( ي كاردك)، وبلغ عدد البطاقات بيع

حيث لم يباشر المصرف ، لم تستخدم النظام المصرفي الشاملالمصارف الحكومية المتخصصة 
الزراعي التعاوني العمل في النظام الشامل وبالتالي لم يصدر بطاقات ائتمان وليس لديه صراف آلي 

، اما المصرف العقاري فأنه ال ه في مجال االقراض الزراعيلكونه مصرف تخصصي يمارس نشاط
يعتمد على اي نظام مصرفي او اجهزة الصراف اآللي او بطاقة ائتمان في عمله لكون نشاطه في 

 .مجال االقراض العقاري فقط
 

نستنتج من ذلك بأن المصارف الحكومية بالرغم من انها تحتل المرتبة االولى في القطاع     
المصرفي العراقي من حيث الموجودات والودائع اال انها لم تستخدم هذه التقنيات الحديثة بشكل فعال 

راف جهازا للص( 30)مقارنة مع المصرف العراقي للتجارة حيث استخدم نظام مصرفي شامل وينشر 
بطاقة  (427)بطاقة مدينة و (33,275)جهاز في المحافظات وصدر  (42)اآللي في بغداد و

  .ائتمانية
 
 (15)نظام مصرفي شامل حيث تبلغ عدد االنظمة الفعالة  (27)تمتلك المصارف الخاصة العراقية  _

مصرفا بعضها قطع عدد خطوات للسعي في  (13)اما باقي المصارف البالغ عددها . نظامآ فعاآل
والبعض االخر فلديه انظمة لكنها غير فعالة علمآ ان عدد ، استخدام النظام المصرفي الشامل 

وبلغت ، خدمة  (6 – 35)الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العراقية كافة تتراوح بين 
الرافدين )بأستثناء المصارف  2014/12/31 ,الف دينار كما في نهاية  (642,856,955)ايراداتها 

 (.والرشيد والعراقي للتجارة
 
جهاز في  (330)جهاز موزعة الى  (485)بلغ عدد اجهزة الصراف اآللي لدى المصارف العراقية  _

يليه مصرف العراقي ، جهاز (186)حيث يمتلك مصرف الوركاء ، في المحافظات (155)بغداد و
 (42)ومن ثم مصرف الشرق االوسط بعدد ، جهاز (43)بغداد بعدد  يليه مصرف (72)للتجارة بعدد 

 (20)ويليه مصرف البالد االسالمي بعدد ، جهاز (28)ويليه مصرف الخليج التجاري بعدد ، جهاز
 .جهاز للصراف اآللي (5-15)اما ماتبقى من المصارف فتتراوح عدد االجهزة ، جهاز

 
فرعا لديها نظام ( 06)اما فيما يخص فروع المصارف االجنبية العاملة في العراق البالغ عددها  _

 - 5268)وتصدر بطاقات مدينه وائتمانية يبلغ عددها ، ( بأستثناء مصرف بارسيان)مصرفي شامل 
بية بطاقة على التوالي وان عدد المصارف الحكومية والخاصة المحلية وفروع المصارف االجن (3549

 (53)مصرفا من مجموع  (43)العاملة في العراق المستخدمة للنظام المصرفي اآللي ليبلغ عددها 
 2014.مصرفا لعام 
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ان هذه االنظمة ساعدت في تطوير العمل المصرفي من جوانب عدة ، منها السرعة في تقديم _ 
ة ، الرقابة الشاملة التي يقوم بها الخدمات ، والدقة في اعداد البيانات المالية ، وسهولة الرقابة الداخلي

 . البنك المركزي العراقي ، بما فيها عمليات مراقبة االموال المشبوهة ومكافحة عمليات تمويل االرهاب
فــي مجال توفيـــر التمويل الالزم للقطاعات االقتصادية اعتمد االقتصاد العراقي على عائدات        

النفـط ، ونتيجــة للتذبذب المستمر في هذه العائدات وانحسار عوائد السياحة بسبب االحداث التــي 
يس التكيف مــع ، بـدأ العراق بتبني سياسات مالية ونقدية استهدفت ل2003شهدها العراق مابعد عام 

مستويات اقل من العوائد، بل السعي الى ترشيد االنفاق االستهالكي ورفع كفاءة استخدام الموارد، 
وتشجيع القطاع الخاص واعطاءه دورًا اكبر في النشاط االقتصادي، ووضع الخطط والبرامج لزيادة 

ــة عدد المؤسسات المالية وتطوير اعمالها والعمل على تطوير اسس وقواعد  وقوانين السوق الماليـ
ومنهـا ســوق العراق لالوراق المالية وايجاد قانون لسوق رأس المال لدوره فــي خلــق فـرص العمــل، 
وتقديـــم الخدمات المالية المختلفة من خالل السوق المالية العراقية والتي تعتبر حديثة النشأة مقارنة 

  .باالسواق المالية الدولية
وقد اولى العراق خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايدًا لتطوير وتنمية السوق المالية من خالل تهيئة        

واصالح البيئة القانونية، وتحرير حركة رأس المال ، والبدء بتطبيق مبدأ االفصاح والشفافية، انطالقا من 
ستثمار المتاحة ، وتوفير التمويل الدور الذي تلعبه هذه السوق في حشد المدخرات وتوجيهها لمجاالت اال

السوق وتضم والخدمات المختلفة التي تساعد في تطوير السوق المالية خاصة واالقتصاد الوطني عامــة ، 
 :  التشكيالت التاليـــةالمالية 

 
 المصارف وفروعها   - 0
 شركات التأمين العراقية الحكومية والخاصة - 4
 صندوق توفير البريد  - 2
 هيئة االوراق المالية  - 2
 سوق العراق لالوراق المالية  - 1
 شركات الصرافة  - 6
 شركات التحويل المالي - 9
 شركات االستثمار المالي  - .
 صندوق التقاعد  -3

 شركات تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة  -01
 الشركة العراقية للكفاالت المصرفية  -          

 عراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشركة ال -          
 مركز االيداع العراقي  -00
 الشركة العالمية للبطاقة الذكية -04
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 شركة اموال لخدمات الصيرفة االلكترونية -02
وهناك مؤسسات اقل حجما وتشمل صندوق الزكاة وصندوق رعاية القاصرين والشركة العراقية لنقل  -02 

 .العملة
 :مؤسسات ساندة اخرى للجهاز المصرفي منهاوهناك    -01

 . رابطة المصارف الخاصة في العراق -          
 .مركز التدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري -          

 
قـام البنك المركزي العراقي ومن  2004لسنة ( 93)وفـي مجال تطبيق قانون مكافحة غسل االموال رقم 

خالل مكتب االبالغ عن غسل االموال بتوجيه الكتب والتعاميم للمصارف والشركات المالية وحثهما على 
وتقديم  2004لسنة ( 56)االلتزام بالتعليمات كافة الصادرة من هذا البنك وعلى وفق قانونه المرقم 

 . االتكشوفات تحليلية نصف شهرية خاصة بأعمال الحو 
 

يهتم البنك المركزي العراقي بموضوع مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب اهتماما بالغا انسجاما 
مع ما توليه البنوك المركزية والسلطات الرقابية الدولية بما فيها االمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك 

، اضافة الى ( FATF)العمل المالي الدولية ، وتدعمها مجموعة ( االنتربول ) الدولي والشرطة الدولية 
دولية لمواجهة ظاهرة جهود الدول الصناعية الكبرى في العالم لتطبيق القرارات والمعايير واالجراءات ال

بعاد خطر هذه االموال عن المصارف المحلية ولتجنب غسل االموال ، ضمانا لفاعلية تدابير المكافحة ، وا 
، ي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرةبحق الدول غير المتعاونة مع المجتمع الدولالعقوبات الدولية المتخذة 

من خالل تقيد سلطتها الرقابية ومصارفها بكل القرارات والمعايير الدولية ،واعتماد سياسات مصرفية 
تصب في تحقيق هذا الهدف بايجاد نظم رقابية داخلية فعالة ، واختيار الزبائن الجيدين ، وتبادل 

 .معلومات والتقارير وتنمية الجهود المشتركة مع الجهات ذات العالقة ال
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 المؤشرات االقتصادية لالستقرار المالي تطور: أوال

 2014لعام 
 

لسنة  ( 56)ات البنك المركزي العراقي بموجب القانون رقم ـــادا الى واجبات ومهام وصالحيـــاستن    
ا يلي اهم تطورات القطاع المالي ودور البنك المركزي العراقي في تعزيز ــنستعرض فيم...  2004

 :من خالل االستقرار المالي 
 
منــتظم بهــدف  المصــرفية بشــكلوالشــركات الماليــة غيــر اســتمرار الرقابــة األشــرافية علــى المصــارف  -1

 .النظام الماليوفي اداء والمخاطر التي تتعرض لها التشخيص المبكر لنقاط الضعف في ادائها 
العمل على توفير منظومة عالجية تسعى الى احتواء االزمات بمختلف انواعها واالسراع لمنع  -2

 .انتشارها على الصعيدين المالي والمصرفي
الى جانب الدور التنظيمي واألشرافي الذي يقوم به البنك المركزي العراقي فانه يقوم بدور آخر في    

نظام فعال وسلس  وفي توفيرلمالي من خالل مساهمته في أستقرار األسعار الحفاظ على األستقرار ا
ويقوم بجمع وتبويب األحصاءات لمتابعة التطورات في الجهاز المصرفي واالقتصاد  .للمدفوعات

 . العراقي لألغراض التحليلية  واالحترازية
بدراسة اهم المؤشرات المصرفية وتعزيزا لما جاء في اعاله ، قامت المديرية العامة لالحصاء واالبحاث 

للوقوف على وضع االستقرار للنظام المالي للمصارف العراقية العاملة وتأثيره على االستقرار 
  .    االقتصادي

  الموجودات-1
%( 1..)ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ( 446.6) 4102سجل اجمالي الموجودات في نهاية عام      

  .ترليون دينار ( ...41)البالغ  4102نهاية عام رصيدها في مقارنة مع 
من اجمالي %( 90.3)استمر رصيد الموجودات للمصارف الحكومية محافظا على صدارته بنسبة    

، 2014في عام %( 3.9)االهمية النسبية للمصارف الخاصة  بلغتالموجودات للمصارف كافة ، اذ 
ترليون دينار ( 06.3)بزيادة مقدارها ترليون دينار ( 204.6)وارتفع رصيد الموجودات الحكومية الى 

ترليون دينار ، اضافة الى ارتفاع ( 0.9.9)لبالغ رصيدها ا 2013مقارنة بعام %( 9)وبنسبة ارتفاع 
مقارنة بعام %( 2.2)ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ( 44)رصيد الموجودات للمصارف الخاصة الى 

 .كما يأتي( 1)ترليون دينار كما مبين في الجدول رقم ( 40.0)البالغ رصيدها  4102
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 (1) جدول

 
 4102و   4102للمصارف العاملة في العراق كافة لعامي  *اجمالي الموجودات

 التفاصيل

  4102عام  
 (ترليون دينار)

  4102عام 
 (ترليون دينار)

نسبة 
التغير  

% 

 %االهمية النسبية  

 
عام 

2014 

 
عام 

2013 
 

 اجمالي الموجودات
 

226.6 
412.2 2.5 

موجودات المصارف 
 الحكومية

 
204.6 

187.7 9 90.3 89.9 

 موجودات المصارف
 الخاصة

44 21.1 2.2 9.7 10.1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
بيانات )قسم االحصاءات النقدية والمالية / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث /البنك المركزي العراقي / المصدر

 ( 4102و 2014عام 
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 لودائعا -2
 وبنسبة ترليون دينار (67.8)رصيدها ل المصارف حيث بلغلتموياهم مصدر  الودائع تعتبر   
 اي بزيادة4102 في عامر ترليون دينا (..64) ،مقابل4102من اجمالي المطلوبات لعام  (43.3%)
   %(.7.9)دينار وبنسبة ترليون  (2.3)
، بان هناك تحسنًا في الوضع االقتصادي للبالد حيث االستقرار النقدي وثقة نستنتج مما تقدم   

نواعها بالعملة العراقية أالفائدة االدخارية والثابتة ب اسعاررتفاع معدل ا  و الجمهور بالمصارف العاملة 
، فضاًل عن ارتفاع عدد فروع المصارف ليصل  4102مقارنة مع عام  4102واالجنبية خالل عام 

 4102عن عام  فرعا مصرفيا( 44)وبزيادة مقدارها  فرعا في مختلف محافظات العراق ،( 0142)الى 
مقارنة   4102ترليون في نهاية عام  (66.2)بالرغم من انخفاض الكتلة النقدية الى ،  (0114)البالغ 

مبيعات  نخفاضفضال عن ا،  4102ترليون دينار في نهاية عام (73.3) بكمية الكتلة النقدية البالغة 
مليار دوالر ( 51.7)البنك المركزي من الدوالر لمختلف االغراض االقتصادية المحلية والخارجية الى 

ودائع القطاع الحكومي  ، كما استحوذت 2013مقارنة بعام  مليار دوالر( 1.5) بأنخفاض مقداره اي
%( 40.8)من اجمالي الودائع في حين بلغت نسبة الودائع للقطاع الخاص %( 59.2)على ما نسبته 

  : ادناه( 2)كما مبين في جدول رقم  4102لعام 
وبنسبة ارتفاع  4102ترليون دينار نهاية عام ( 6..1)بلغ رصيد الودائع لدى المصارف الحكومية     
يما بلغ رصيد الودائع لدى ف، ترليون دينار( 12.1)والبالغ  4102عن رصيدها نهاية عام  (3.1%)

عن رصيدها %( 0.0)منخفضا بنسبة  4102ترليون دينار في تهاية عام ( 3.4)المصارف الخاصة 
 (.2)ترليون دينار كما موضح في جدول( 3.2)والبالغ  4102لعام 

 
 4102و  4102ف العاملة في العراق لعامي اجمالي الودائع لدى المصار ( 4)جدول 

 التفاصيل
  4102عام 

 (ترليون دينار)
  2013عام 

 (ترليون دينار)

االهمية 
% النسبية  

 نسبة التغير 4102لعام 

 3.1 6.2. 12.1 58.6 الودائع لدى المصارف الحكومية

 1.1- 12.6 3.2 9.2 الودائع لدى المصارف الخاصة
 9.3 100 ..64 67.8 المجموع
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%( 01ــ % 2)وبالرغم من انخفاض نسبة كفاية رأس المال لدى مصرفي الرافدين والرشيد حيث بلغت  
، اال ان النسبة %(961ــ % 42)، وارتفاع هذه النسبة لــدى المصــارف الخاصــة ما بيــن على الترتيب

الجمهور بهذه المصارف نظرا النها العالية لرصيد الودائع لدى المصارف الحكومية تدل على مدى ثقـة 
من جانب الحكومة ، ولكون الجمهور قد تعامل قرابة النصف قرن مع المصارف %( 100)مضمونة 

 .0320الحكومية ، فقد تأسس مصرف الرافدين عام 
من الناتج المحلي %( 0..)نسبة ( لدى المصارف الحكومية والخاصة)وشكلت الودائع الخاصة     

ترليون دينار، مما يدل على استمرار ضعف العمق ( 40.0)والتي تبلغ  4102ية عام االجمالي نها
 .اعد في بناء قطاع مالي قوي ومتينالمالي الذي اليس

هناك عوامل ساعدت على رفع رصيد الودائع ومنها الوضع االمني في البلد من جانب وانخفاض  
 .من جانب اخر 4102التضخم االساس في نهاية عام معدل 

 
 رؤوس االموال واالحتياطيات -3

ترليون دينار  (3.0) 4102 عام بلــغ اجمالي رؤوس االموال للمصارف المجازة العاملة في نهاية     
في حين بلغت هذه النسبة %( 06.1)دينار للمصارف الحكومية وبأهمية نسبية  ترليون( 1.5)منها 

( 7.7)، مقارنـــة مـــع ترليون دينار( 9.6)برؤوس اموال قدرها %( 2.1.)في المصارف الخاصة 
كما في  2013في نهاية عام في العراق كافة ترليون دينار الجمالي رؤوس اموال للمصارف العاملة 

، اذ 2013مقارنة بعام %( 4..0) 4102، وكانت نسبة التغير لرؤوس االموال لعام (2)جدول رقم 
دينار، وذلك الستجابة المصارف لتعميم البنك المركزي ترليون ( 1.4)ارتفعت لفترة المقارنة بـمقدار 

مليار دينار في غضون ثالث سنوات اعتبارا ( 250)الىاموالها ليصل الحد االدنى  بشأن زيادة روؤس
وعلى وفق التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص لتمثل  30/6/2010من 

 (. 4)ز معيار بازل هذه الزيادة الركيزة االولى من ركائ
التي باشرت بزيادة رؤوس اموالها المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية  وقد بلغ عدد المصارف

 وصلبينما ، مليار دينار( 411)س اموالها الـ رؤو  تجاوزت صارفم( 3) ضمنهامن  مصرفاً ( 24)
 2010اعتبارا من عام ، دينارمليار ( 411)الموال البالغ مصرفا الى الحد االدنى لرؤوس ا( 01)

 .4102مصرفا على حجم رؤوس اموالها كما في عام ( 21) فيما بقي،  4102/  12/  31لغاية 
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 4102و 4102رؤوس اموال المصارف لعامي  (2) جدول

 التفاصيل

  2014عام 
ترليون )

 (دينار

  2013عام 
ترليون )

 (دينار

نسبة  %االهمية النسبية 
التغير       

% 

نسبة رؤوس االموال 
الى الناتج المحلي 

 %االجمالي  
عام 
2014 

عام 
2013 

عام 
2014 

عام 
2013 

 ..4 3.5 4..0 100 100 7.7 1.0 رؤوس اموال المصارف
 0.5 0.6 - 19.5 16.5 1.5 1.5 حكومي
 4.2 2.9 21 80.5 83.5 6.2 6.7 خاص

      460.0 260.6 الناتج المحلي االجمالي

      
قسم االحصاءات النقدية والمالية  / البنك المركزي العراقي المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / المصدر

 4102و  4102بيانات احصائية لعامي 
 

- :وتحقق هذا النمو في رؤوس اموال المصارف العاملة نتيجة لعوامل عدة وهي   
اربعة الى  2014مركزي العراقي خالل عام زيادة عدد المصارف الجديدة المجازة من قبل البنك ال -1

  .ةجديد مصارف
 .رغبة المصارف في توسيع اعمالها للحصول على اعلى تصنيف ائتماني ممكن -4
 .تحقيق المصارف ارباح انعكست ايجابيا على حقوق مساهميها -2
مصرفية كبيرة خلق وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق وتقديم خدمات  -2

 .ومتميزة وتمويل المشاريع االقتصادية الكبيرة
تمكين المصارف من التوسع في كل من عمليات االئتمان واالستثمار، التي ترتبط بحجم راسمالها  -1

 .النافذ 2004لسنة ( 94)من قانون المصارف رقم  33و 30استنادا الى احكام المادتين 
الذي تستخدمه لفتح المزيد من للمصارف تمكين المصارف العراقية من زيادة احتياطي التوسعات  -6

لتحسين الكثافة المصرفية وتقديم المزيد من الخدمات للمناطق ، الفروع والمكاتب المصرفية 
أس ، حيث يرتبط زيادة االحتياطي بمقدار ر خال التقنيات الحديثة في اعمالهاالمحرومة منها، واد

 .واالرباح المتحققة المال
، ئة مع المصارف العربية واالجنبيةزيادة قدرة المصارف العراقية في اقامة العالقات المصرفية المتكاف -9

حيث ان اغلب العقود المبرمة مع غالبية المصارف االجنبية تمثل عقود اذعان يتقاضى بموجبها 

9.1 

1.5 

7.6 7.7 

1.5 

6.2 

0 

5 

10 

 خاص حكومي رؤوس اموال المصارف

 (ترليون دينار)  2014عام 

 (ترليون دينار)  2013عام 
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او منح المصارف العراقية خطوط ائتمانية ، ادات المصرف االجنبي عموالت كبيرة لقاء تثبيت االعتم
 .قصيرة االجل ومحدودة

تحسين سمعة السوق المالية في العراق من خالل منح المصارف ذات رؤوس االموال الكبيرة تقييم  -.
، ومنحها صالحية شراء كمية اكبر من الدوالر المباع في نافذة بيع  (Camels)افضل وفق نظام 

وشراء العملة االجنبية لتلبية متطلباتها وزبائنها منسوبا الى راسمالها لكون فقرة رأس المال احد 
 .المكونات الرئيسة لهذا النظام

السهمها المتداولة في لسوقية والقيمة ا( الخاصةالمصارف )ان نسبة اجمالي رؤوس اموال  اال     
 الترتيبعلى  *%(..0)،  *%(0.3)سوق العراق لالوراق المالية الى الناتج المحلي االجمالي تبلغ 

من رؤوس اموال %( 20)وان هذه النسبة مازالت متدنية ولــم تبلغ الحد االعلى لنسبة االستثمار البالغة 
من ( 33)ركزي العراقي استنادا الحكام المادة المصارف واحتياطياتها السليمة، التي حددها البنك الم

  .للجهاز المصرفي العراقي قانون المصارف و تدل هذه المؤشرات على ضعف العمق المالي 
 
( المصارف الخاصة الى الناتج المحلي االجمالي)بلغت نسبة رؤوس اموال المصارف المساهمة     
وهي األكثر %(  1.6)للمصارف الحكومية وهي نسبة ضئيلة، في حين تبلغ هذه النسبة %( 2.9)

اي بنسبة اجمالية لنسبة رؤوس االموال للمصارف كافة  ضآلة مقارنة بنسبة المصارف الخاصة ،
ويسعى البنك المركزي العراقي حثيثا لرفع هذه ،  2014 من الناتج المحلي االجمالي لعام%( 2.1)

 . ناتج المحلي االجماليي مكونات الالنسبة وتطوير مساهمة الجهاز المصرفي ف
 
يعتبر هذا النمو في رؤوس اموال المصارف من المؤشرات االيجابية في تعزيز االستقرار المصرفي،    

لكونه يزيد من الرافعة المالية و يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر، ويضمن سالمة ومتانة المصارف 
االرتفاع في رؤوس اموال المصارف ضئيال امام ويشكل حماية اكبر للمودعين، ومع ذلك يعد هذا 

متطلبات التنمية االقتصادية في العراق، نظرا الرتباط الحدود العليا لالقراض واالستثمار براسمال 
المصرف واحتياطياته السليمة ، حيث ان المشاريع التنموية الكبيرة تحتاج الى قروض وتسهيالت نقدية 

 .اقية ولتساهم بشكل فعال في تطوير االقتصاد العراقيكبيرة لتدخل بقوة في السوق العر 
 
من اجمالي رؤوس االموال %( 2.1.)بالرغم من كون رؤوس اموال المصارف الخاصة تشكل نسبة    

 بلغــت بينـما ، %(28)هذه المصارف لم يتعد من للمصارف كافة اال ان نسبة االئتمان النقدي الممنوح 
في حين تبلغ نسبة رؤوس اموالها الى اجمالي رؤوس اموال %( 72)الحكوميــة هذه النسبــة للمصارف 

، االمــر الذي جعـــل رؤوس اموال المصارف الحكومية ال تتناســب مــع %(06.1)المصارف كافة 
اي تدني نسبة كفاية رأس المال مـن حيث قسمة ) موجوداتهــا مــن االستثمارات المرجحــة بالمخاطــر 

 (ـــطــالمال االساسي والمساند علـى االستثمــارات المرجحــة بالمخــاطر فيرتفــع المقــــام وينخفــض البس رأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(90، ص 91ص) 2014التقرير السنوي لسوق العراق لالوراق المالية لعام * 
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ممــــا يجعـــــل كفايـــة رأس المــــال او ما يسمى بنسبة المالءة أقل ما يمكن و خارج النسبة المعتمدة وفق 
من قانون المصارف العراقي ( 16)المادة  وفقا ألحكام%( 12)و %( 8)التي ال تقل عن  1معيار بازل 

 .2004لسنة ( 94)رقم 
ويتوقع تحسن نسبة كفاية رأس المال لمصرفي الرافدين والرشيد في ضوء قرار االمانة العامة     

والمبلغ بكتاب  2012 / 5  15/لمجلس الوزراء المتخذ بالجلسة االعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ 
والمتضمن  2012 5/17/فــي  17153 / 5 1/ / 10 /ز . لس الوزراء العـــــدد شاالمانة العامة لمج

( 300)مليار دينار وزيادة رأسمال مصرف الرشيد الى ( 400)زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 
الى   4102مليار دينار نهاية عام ( 041)حيث زاد راس مال مصرف الرافدين من .مليار دينار 

وذلك ألندماج مصرف العراق مع مصرف الرافدين، وزيادة  ،4102في نهاية عام  دينارمليار ( 046)
مليار دينار في نهاية ( 11)الى  4102مليار دينار في نهاية عام ( 4)راس مال مصرف الرشيد من 

 .4102عام 
البنك ه معادلة احتساب نسبة كفاية رأس المال الشهرية المقرة من قبل مجلس ادارة اوفي ادن    

 .0332المركزي العراقي في عام 
 

 رأس المال المساند+ رأس المال االساس              
                         011×                                                                                                        =احتساب نسبة كفاية رأس المال  ةمعادل      

 
 
 
 

 * االحتياطي القانوني -2
 

دينار  ترليون( 01.1) 4102لمصارف العاملة في العراق نهاية عام ل االحتياطي القانوني بلغ   
 العراقي تعميم البنك المركزيلترليون دينار، وذلك تلبية ( 3.6)البالغ رصيدها  4102مقارنة بعام 

وتحفيز المصارف للتوجه نحو السوق لغرض توسيع ، تنفيذ السياسة النقدية التي ينتهجها ب الخاص
الذي قرر فيه ان يكون االحتياطي القانوني ، نطاق االئتمان بما يخدم اهداف التنمية االقتصادية 

لى كافة الودائع المصرفية سواء كانت هذه الودائع حكومية او ودائع القطاع ع%( 15)االلزامي بنسبة 
 (.2)ما في الجدول ك 4102تموز منذ شهر الخاص 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .البنك المركزي العراقي المديرية العامة الدارة الدين والعمليات المالية/  المصدر*   
 

 المخاطرة              صافي الموجودات المرجحة بأوزان  +صافي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطرة 

 داخل الميزانية                                                خارج الميزانية                 
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 (2)جدول 
 4102و   4102االحتياطي القانوني لعامي 

 (ترليون دينار)

 تفاصيل
االحتياطي 
القانوني لعام 

2014 

االحتياطي 
القانوني لعام 

 نسبة التغير 4102
02.6- 1.. 7 ودائع القطاع الحكومي  

 022.2 0.5 3.5 الخاصودائع القطاع 
 3.2 9.6 10.5 المجموع الكلي

               

 

 

     
 االئتمــان –5
ترليون دينار وبنسبة زيادة ( 34.1) 4102بلغ اجمالي رصيد االئتمان النقدي المقدم في نهاية عام    

، وشكلت نسبة االئتمان النقدي 2013ترليون دينار في نهاية عام ( ..43)مقابل %( 02.2)مقدارها 
للمصارف %( 2.8)للمصارف الحكومية  و%( 10.3)منها%( 13.1)الى الناتج المحلي االجمالي 

، وهي نسبة ضئيلة التأثير في النمو االقتصادي امـام حاجة المشاريع التنموية الكبيرة في البالد الخاصة
، والتجأت المصارف الى منح خطابات الضمان واالعتمادات المستندية (1)كما مبين في جدول رقــم

 .(6) والمبين في الجدول20/04/4102ترليون دينار كما في ( 11.3)الذي بلغ ( االئتمان التعهدي)
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 (5)جدول 
 2013و  2014للمصارف العاملة في العراق كافة لعامي   االئتمان النقدي

 التفاصيل
  2014عام 

 (ترليون دينار)
  2013عام 

 (ترليون دينار)
نسبة 
 % التغير

االهمية 
   النسبية
% 

/ االئتمان النقدي
الناتج المحلي 

 %  االجمالي
 02.0 011 14.4 29.8 22.0 االئتمان النقدي 
للمصارف االئتمان النقدي 

 01.2 3..9 02.3 23.4 46.3 الحكومية

للمصارف االئتمان النقدي 
 الخاصة

9.4 6.4 01.2 40.0 2.8 

       490.0 461.6 الناتج المحلي االجمالي
 

 
 (6) دولج

 2013و  2014للمصارف العاملة في العراق كافة لعامي  التعهدي  االئتمان

 التفاصيل

  2014 عام

 ترليون)

 (دينار

  2013 عام

 ترليون)

 (دينار

  التغير نسبة

% 
 االهمية

 النسبية

 ..0 5.2- 9.05 9.05 التعهدي االئتمان
التعهدي للمصارف  االئتمان

 الحكومية
0. 0.04 -6.1 78.6 

 21.4 1.8- 0000 0.05 للمصارف الخاصة التعهدي  االئتمان
  

المركزي العراقي الى أن تردد المصارف في منح االئتمان يعود في  البنك تشير البيانات المتوفرة لدى
 :االتيالغالب الى 

 Moral المعنوية طابع المخاطر غلب عليهااالئتماني للمقترضين وهم الفئة التي يضعف التصنيف  -
Risk  

وهو أمر ناجم  ( Collaterals)ضعف أوصعوبة تقييم الضمانات المناسبة والكافية لقاء منح االئتمان  -
 . عن تأثير التوقعات التضخمية أو مايسمى بمخاطر السوق 

التتمع بمالءة عالية تمكنها من توسيع نشاطها االئتماني في  الخاصةأن أغلب المصارف وخاصة  -
ضوء تركيبة الودائع لديها التي يغلب عليها الطابع قصير االجل ، حيث بلغ اجمالي رؤوس االموال 
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300 

االئتمان 
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االئتمان 
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 (ترليون دينار)  2013عام 
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%( 12) ترليون دينار للمصارف كافة، وأن نسبة كفاية رأس المال لمصرف الرافدين أقل من( 3.0)
للمصارف الحكومية  الودائعاجمالي ، أذ يبلغ كبر رصيد للودائعف الذي يستقطب أوهو المصر 

ف ترليون دينار لمصر ( 16.7)ترليون دينار لمصرف الرافدين و( 30)ترليون دينار منها( 6..1)
عقاري، ومصرف العراقي ، الالزراعي، الصناعي)ينار للمصارفترليون د( 11.9)الرشيد والباقي

. من اجمالي رصيد الودائع ترليون دينار( 3.4)بحوالي  الخاصةفي حين حظيت المصارف . (للتجارة
أكبر من ضعف النسبة المعيارية البالغة للمصارف كافة نسبة كفاية رأس المال وتجدر االشارة الى ان 

-%01)التي تراوحت بينالرشيد مصرف و %( 2)والتي كانت، بأستثناء مصرف الرافدين %(12)
09)%. 

 .على نشاط بيع وشراء العملة االجنبية على حساب نشاط منح االئتمانتركيز اغلب المصارف    -
  

 (6)جدول 
 4102-4102لعامي (  الخاصةالحكومية و ) التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي من قبل المصارف التجارية *

 (مليار دينار)
 
 

2014 2013 

 القطاعات
المصارف 
 الحكومية 

المصارف 
  الخاصة

المجموع 
 الكلي

االهمية 
% النسبية

للمجموع 
الكلي 
4102 

المصارف 
 الحكومية 

المصارف 
 المجموع الكلي  الخاصة

 1,808.50 61.10 1,747.40 5.6 1,940 75.5 1,864.50 الزراعة والصيد
 5.90   5.90 0.00 0.01 0.00 0.01 التعدين

 1,641.70 573.10 1,068.60 6 2,039.4 590.2 1,441.20 الصناعة التحويلية
 118.30 117.10 1.20 2.6 912.1 139.8 772.30 الغاز،الكهرباء،الماء

المطاعم و ،التجارة 
 4,846.30 2,939.10 1,907.20 02 4,771.8 3,501.4 1,270.40 الفنادق

التخزين ،النقل 
 2,422.40 175.80 2,246.60 6.2 2,155.60 219.90 1,935.70 والمواصالت

 674.60 94.60 580.00 3.0 1,058.8 213.4 845.40 التمويل والتأمين
 10,448.70 1,318.10 9,130.60 35.6 12,194.6 1,095.5 11,135.10 خدمات المجتمع
 214.80 103.00 111.80 0.0 27.60 26.60 1.00 العالم الخارجي
 7,771.00 1,183.20 6,587.80 26.2 9,023.20 1,410.90 7,612.30 التشييد والبناء

 29,952.20 6,565.10 23,387.10 100.00 34,123.1 7,245.2 26,877.91 المجموع الكلي
 (4102، 4102بيانات عام )قسم االحصاءات النقدية  والمالية /  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / المصدر

 (34.1)ليبلغ %( 14)نسبتهازيادة  2014المصارف عامحقق االئتمان النقدي المقدم من قبل  -
 2013ترليون دينار عام ( 29.9)بعد ان كان بحدود ، (بضمنه االئتمان الممول مركزيا)ترليون دينار

%( 13.9)التشييد والبناء، ولقطاع %( 46.2)و المجتمع لقطاع خدمات %( 21.9)موزعة بنسبة ،
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الصناعة لقطاع %( 6)قل والتخزين والمواصالت، والنلقطاع %( 6.2)تجارة الجملة والمفرد و لقطاع 
لقطاع الماء %( 4.9)و والتأمينالتمويل لقطاع %( 3.1)و الزراعة والصيدلقطاع %( ..1)و التحويلية

ر ضئيلة التأثير ومع ذلك فأن هذه النسبة تعتب، العالم الخارجيلقطاع ( %1.0)و ،والكهرباء والغاز
ة التي يحتاجها العراق في الكبير االقتصادي المطلوب ازاء مشاريع التنمية على تمويل النمو 

 .والمستقبل القريبالحاضر 
 التسديد الديون المتعثرة -6

مليار دينار تشكل عبئا على االستقرار المالي ( 14,260.)*ما زالت الديون المتعثرة البالغة قرابة      
والبالغــة %( 99.2)، حيث بلغت نسبة التعثرات االئتمانية  للمصارف الحكومية 4102لعام 

والبالغة %( 44.9)مليار دينار ، في حين بلغت هذه النسبة لدى المصارف الخاصة ( 41.2.,0)
نسبة %( 93.2)مليار دينار منها ( 0332.1)والبالغ   4102 بعام مليار دينار مقارنة( ..121)

التعثرات لدى نسبة %( 41.9)مليار دينار ، و ( 01.4)التعثرات لدى المصارف الحكومية والبالغــة 
 .مليار دينار( 204.1)المصارف الخاصة والبالغة 

الى ضعف الوضع االمني في  أن ارتفاع  نسبة الديون المتعثرة لدى غالبية المصارف يعود سببه    
وهجرة الكثير من المقترضين ، وهبوط  قيمة الضمانات ، ، وانخفاض القدرة المالية للمقترضين العراق

ما دعى المصارف الى منح أئتمانات قليلة جدا والبعض منها توقف عن منح  خارج العراق، وهذا
والتوجه نحو االستثمارات االمنة وخاصة لدى البنك المركزي العراقي  ، االئتمان في السنوات االخيرة

واعتمدت في تقديم المزيد من االئتمان االمن بما فيها فتح االعتمادات المستندية واصدار خطابات 
   . التجارة الخارجيةانشطة  ترليون دينار لتمويل ودعم( 11.3)بقيمة  الضمان

الى  (Policy Rate)بتخفيض أسعـــار الفائــــدة  العراقي ومـن الجديـر بالذكــر، قيام البنك المركزي            
كأداة من ادوات السياسة النقدية لحث المصارف على التوجه الى السوق ،  4101منذ عام  %(6)

السابقة بالغاء خطة االئتمان والسماح للمصارف بتقديم  العراقي فضال عن قرارات البنك المركزي
وتكثيف ، القروض المشتركة بهدف زيادة التعاون فيما بينها ، وعدم تجاوزها للنسب القانونية المحددة 

على القروض الكبيرة الحجم ووضع التخصيصات المالية المناسبة لمواجهة مخاطر القروض  الرقابة
ومنح اجازة لشركة الكفاالت المصرفية والتي تقوم بضمان القروض المقدمة من المصارف  ،الرديئة

 .دوالر او ما يعادلها بالدينار العراقي ( مائتان وخمسون الف)( 250000)الخاصة ولغاية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيانات )قسم االحصاءات النقدية  والمالية /  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / البنك المركزي العراقي/ المصدر*

 (4102و  2201لعامي 
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 الفائدةاسعار -6             
مقارنة بعام  4102 عام  نهاية%( 3..)ارتفاع نسبة االئتمان النقدي المقدم الى  من علــى الرغم     

، ، اال انه لم يكن مؤثرا في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي االجمالي و بالمستوى المطلوب  4102
- :ادناه كما فيساسيين العاملين االوذلك لكون المصارف ما زالت تواجه 

رفع نسبة رؤوس االموال للمصارف وما ترتب عليه من انخفاض في اسعار اسهمها في سوق العراق   أـ
 .، بسبب زيادة المعروض من االسهم قياسا بالطلب الفعلي عليهاخالل فترة محدودة  لالوراق المالية

زيادة نسبة التحوطات لرأس المال وبشكل خاص التحوط الخاص بالديون المشكوك في تحصيلها ب ـ 
والتي تقدر بـ  2004لسنة ( 94)استنادا الى قانون المصارف رقم الصادرة حسب الالئحة التنظيمية 

  .من مجموع االئتمان الخاسر%( 100)من مجموع االئتمان الرديء و %( 50)
 

شار بين سعري الفائدة المقبوضة والمدفوعة من قبل المصارف التجارية مازال متوسط االنت  -0
بالنسبة للدينار %( 2..) و% ( 6.2) ، اذ بلغ%(2)وز النسب المعيارية البالغة واالختصاصية يتجا
للمصارف  %(1..)و %(..6)الجنبية من قبل المصارف التجارية، والعراقي والعملة ا

 .االختصاصية
ستة )الثابتة لمدةأنخفض المتوسط العام لمعدالت أسعار الفائدة على الودائع االدخارية والودائع  -4

، %6.2، %1.2، %4.6)لدى المصارف التجارية بالدينار العراقي الى ( أشهر، سنة، سنتين
كما أنخفض على ، على الترتيب%( 9.0، %9.21، %6.3، %0.1)سنويًا، وبنسب%( 9.0

، %4.6) الىبالعملة االجنبية ( ستة أشهر ، أكثر من سنة )ية والودائع الثابتة لمدة الودائع االدخار 
مقارنة  4102رتيب لعام على الت% (4.2، % 2.2، % 01.2)، وبنسب سنوياً %( 2، 4.3%
 (سنة)على الودائع الثابتة لمدة  العام لمعدالت أسعار الفائدة ، بينما حافظ المتوسط4102بعام 
 . سنوياً % ( 2.6) والبالـــــــــــــــغ  4102عملة االجنبية على مستواه كما في عام بال 4102لعام 

لدى المصارف  (أكثر من سنتين)على الودائع الثابتة لمدةالفائدة تفع المتوسط العام لمعدالت أسعار أر  -2
 4102مقارنة بعام %( 01.21)سنويًا وبنسبة%( 9.2)العراقي الى ربالدينا4102التجارية لعام

( الحساب المكشوف)ائدة لدى المصارف التجارية على أنخفض المتوسط العام لمعدالت أسعار الف -2
سنويًا وبنســـب ( %..02، %..02)نار العـراقـــي الــــى بالدي 4102لعــام ( خصم الكمبيالة)و
كما أنخفض المتوسط العام لمعدالت أسعار . 4102مقارنة بعام على الترتيب %( 1.1، 82%.)

، المتوسط االجل، لالقصير االج) بالدينار العراقي  4102الفائدة لالئتمان النقدي الممنوح لعام 
، %12.5، %02.0)اعه بالعملة االجنبية الى وعلى االئتمان النقدي الممنوح بأنو ( الطويل االجل

، %6.2)سنويا على الترتيب وبنسب %(11.7، %04.0 ،%11.9، %04.4)و %( 02.2
 .4102مقارنة بعام %( 8.6 ،%2..،  %7، %1.2) و( 0.1%، 7.4%
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حافظ المتوسط العام لمعدالت أسعار الفائدة على الودائع االدخارية والثابتة بأنواعها بالدينار  -5
مستويات ذاتها كما في لدى المصارف االختصاصية على ال 4102العراقي وبالعملة االجنبية لعام 

                                                                                              .  سنويًا على الترتيب%( 0.1، %0، %0)و%( 6، %1.4، %2.1، %2.9)والبالغة 4102عام 
الحساب )علىاالختصاصية حافظ المتوسط العام لمعدالت أسعار الفائدة لدى المصارف  -6

بالعملة االجنبية  4102لعام ( الطويل االجل)واالئتمان النقدي الممنوح  بالدينار العراقي( المكشوف
 . سنويًا على الترتيب%( 01، %02) والبالغ  4102ه كما في عام على المستوى ذات

( يالةخصم الكمب)االختصاصية على الفائدة لدى المصارف تفع المتوسط العام لمعدالت أسعارأر  -9
لعملة االجنبية الــى با( قصير االجل، طويل االجل)الممنوح واالئتمان النقدي  بالدينــار العراقـــي

 .4102على الترتيب مقارنة بعام %(00.0، %04.1، %2..)سنويًا وبنسب%(01،3%، 02%)
النقدي ان أنخفض المتوسط العام لمعدالت أسعار الفائدة لدى المصارف االختصاصية على االئتم -.

، %04، %01)بالدينار العراقي الى ( جل، الطويل االالمتوسط االجل ،القصير االجل)الممنوح 
 .  4102على الترتيب مقارنة بعام ( %4.2، %..2، %1.9)سنويًا وبنسب %( 02
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 (.)جدول 

لعام ة  للمصارف التجارية وية على الودائع االدخارية والثابتة بالدينار العراقي والعملة األجنبيالسنأسعار الفائدة 
 4102مقارنة بعام  4102

%4102 %4102 أسعار الفائدة ت  
%نسبة التغير   
  

 دينار عراقــي الودائع اوال
 -11.5 5.2 2.6 (التوفير)دخارية اإل 1
    الودائع الثابتة بأنواعها 

 6.9- 5.8 1.2  (لمدة ستة أشهر )  2
 7.21- ..6 6.2 سنة 3
 3.1- 7.8 9.0 لمدة سنتين 4
 10.45 6.7 9.2 لمدة أكثر من سنتين 5

  دوالر أمريكــي 
 10.3- 2.9 2.6 (التوفير)اإلدخارية  0
 3.3- 3 2.9 (لمدة ستة أشهر) الثابتة  4
 - 3.6 3.6 لمدة سنة 2
 2.4- 4.1 4 لمدة أكثر من سنة 2

 دينار عراقــي التسهيالت المصرفية واالئتمان النقدي ثانيا
 4.8- 02.1 13.8 الحساب المكشوف 0
 5.5- 14.6 13.8 خصم الكمبياالت 4
 6.4- 14 13.1 األجل قصير 2
 7.4- 13.5 12.5 متوسط األجل 2
 1.5- 13.5 13.3 األجل طويل  5

  دوالر أمريكـــي 
 5.4- 12.9 12.2 قصير األجل لمدة ستة أشهر 0
 7- 12.8 11.9 متوسط األجل لمدة سنة 4
 8.3- 13.2 12.1 طويل  األجل لمدة أكثر من سنة 2
 8.6- 12.8 11.7 طويل األجل ألكثر من سنتين 2

                         
 (1)جدول 

العراقي والعملة األجنبية   بالدينار أسعار الفائدة السنوية على الودائع اإلدخارية والثابتة واالئتمان النقدي 
 2013مقارنة بعام  4102للمصارف اإلختصاصية لعام 

%4102 %4102 أسعار الفائدة ت  
%نسبة التغير   
 

 دينار عراقـــي الودائع اوال
 - 3.7 3.7 (التوفير)اإلدخارية  1

  الودائع الثابتة بأنواعها 
 - 4.5 4.5 (لمدة ستة أشهر ) 2
 4 - 5 5.2 سنة 3
 3.4- 5.8 6.1 لمدة سنتين 4

 دوالر أمريكي  
 16.7- 1.2 1.0 (التوفير)اإلدخارية  1
 16.7- 1.2 1.0 (لمدة ستة أشهر) الثابتة  2
 11.8- 1.7 1.5 لمدة سنة 3

 دينار عراقــي التسهيالت المصرفية واالئتمان النقدي ثانيا
 6.6 12.2 02.1 المكشوف ابالحس 1
 11.5 11.3 12.6 خصم الكمبياالت 2
 2- 10 9.8 قصير األجل 3
 1.7- 11.9 11.7 متوسط األجل 4
 0 12.5 12.5 طويل األجل 5

 دوالر أمريكي  
 2.6 7.6 7.8 قصير األجل لمدة ستة أشهر 1
 5.8 8.6 9.1 متوسط األجل لمدة سنة 2
 6.3- 9.5 10.1 طويل  األجل لمدة أكثر من سنة 3
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- كفاية رأس المال ونسبة السيولة  8
 

تقيس نسبة كفاية رأس المال مدى كفاية رأس المال المحتفظ به من قبل المصارف لمواجهة       
 .المخاطر التي قد تتعرض لها

 
وبشكل خاص مصرف  4102بلغت نسبة كفاية راس المال لدى المصارف الحكومية نهاية عام       

من قانون المصارف ( 16)الحد االدنى المقرر استنادا الحكام المادة أقل من وهي %( 2)الرافدين 
ووجود الديون ، بسبب التشوه الواضح في ميزانيته والمتمثل بضألة رأس ماله %( 12)النافذ والبالغ 

وفروقات استبدال العملة العراقية القديمة بالعملة العراقية الجديدة عام ، وخسائر الحرب ، الموروثة
أكثر  الخاصةفي حين كانت لدى المصارف ، روقات اعادة تقييم الموجودات والمطلوبات ، وف2004
المصارف برفع رؤوس  مرارتاسوذلك لتحفظ االخيرة على منح االئتمان من ناحية، و %( 30)من 

( 250)الحد االدنى  ليصل 2012عام الصادر في  العراقي اموالها تلبية منها لقرار البنك المركزي
المصارف  باضافة الى اتجاه اغلمليار دينار في غضون ثالث سنوات اضافــة الى تحقيقها ارباح ، 

من اجمالي %( 13.3)بنسبة ( خطابات الضمان واالعتمادات المستندية)الى منح االئتمان التعهدي 
ممـا انعكس ايجابيا علـى نسبــة  ،%(21.0)التعهدي والنقدي ، بينما بلغت هذه النسبة لالئتمان النقدي 

وقاربت %( 30)كفايــة رؤوس اموالهــا والــذي نتـــج عــن سيولـــة عاليـــة تفـــوق النسبـــة المعياريـــة البالغــــة 
  .(6و  1) ين، كما موضح في الجدول4102في نهاية عام  %(54)
 

، واالئتمان السليم ، لها فرص االستثمار اآلمنممــا يشيـــر الى وجود موارد مالية معطلة التتوفر 
بينما تعد المصارف الحكومية في منحها االئتمان على وفق النسب العالية المشار اليها في اعاله بأنها 
مؤسسات مصرفية مجازفة ومتعرضة للمخاطر المعنوية، وبهذا الصدد فأن البنك المركزي ومن خالل 

على االدارة السليمة للسيولة التي تأخذ بعين االعتبار الموائمة بين رقابته على الجهاز المصرفي يركز 
، وعدم االعتماد على مصادر تمويل متذبذبة وقصيرة االجل ، اجال مصادر التمويل واستخداماتها 

لتمويل موجودات طويلة االجل مع ضرورة ان تتوفر لدى المصرف سياسات معتمدة واجراءات واضحة 
من خالل افتراض  (Stress Testing)ضاغطـــة الوضـــاع البأجــراء اختبــارات ا هقيامو الدارة سيولته 

سيناريوهات معينة تتعلق بأرتفاع مفاجيء في التزامات المصرف واختبار  قدرة المصرف على الوفاء 
 .بألتزاماته

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للبنك المركزي العرااقي 4102النشرة االحصائية السنوية لعام /المصدر 
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-   االستثمارات 9
توزعت ما بين ادوات ترليون دينار، ( 9.0) 2201بلغ رصيد االستثمارات للمصارف التجارية لعام     

، والتي ترليون دينار لالستثمارات االجنبية (1.6)ترليون دينار و( 5.5) االستثمار العراقية بمبلغ
من الناتج المحلي االجمالي وهي نسبة ضئيلة في مساهمة %( 2.7) بنسبةساهمت بمجملها 

  .المصارف في التنمية االقتصادية للبالد
دينار  ترليون( 1.6)ترليون دينار للمصارف الحكومية و( 3.9)هذا وشكلت االستثمارات العراقية    

ترليون ( 1.2)ترليون دينار ، منها ( 0.6)حين بلغت االستثمارات االجنبية  في، الخاصةللمصارف 
 . دينار للمصارف الخاصة ترليون( 0.4)دينار للمصارف الحكومية وقرابة 

 
 *الكثافة المصرفية -01

وفرعا اجنبيا منها مصرفا ( 57)، من 4102العراق حتى نهاية عام  المصرفي في الجهازيتكون      
مكتب فرعًا لمصارف اجنبية، اضافة الى ( .0) مصرفا اهليا بضمنها (10)مصارف حكومية و ( 6)

ومكتبًا، علما إن هناك  فرعاً ( 0412)، وبهذا فأن عدد فروع المصارف يبلغ واحد لبنك االسكان تمثيل
، من رأس المال(  81% ـ% 49)مشاركات من مصارف اجنبية تراوحت نسبة المشاركة بين  ((7

فظات الوسطى والجنوبية في المحا%( 61)في بغداد و%( 21)المصارف بنسبة  وتوزعت فروع
حين تبلغ  ، فيلكل فرع مصرفي الف نسمة (29.9)اال ان الكثافة المصرفية مازالت بحدود  ،والشمالية

البــلدان المتقدمة، وقد يكون مصرف لكل  آالف نسمة في (10)مصارف لكل  (6)مثل هذه النسبة 
  .آالف نسمة في بلد مثل لبنــان (10)

 
 المشاركة االجنبية في رؤوس اموال المصارف العراقية -00

 
للشخص االجنبي امتالك اسهم في  4112لسنة  32من قانون المصارف رقم ( 6)جازت الفقرة  - أ

ولوائحه التنظيمية   المحددة في هذا القانونمصرف عراقي محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات 
البنك المركزي العراقي بعد صدور القانون اعاله ضمن سياسته  اعتمد، وفي ضوء ذلك المعمول بها

اموال  ، او المشاركة في رؤوسالجنبية لفتح فروع لها في العراقالنقدية سياسة السماح للمصارف ا
، وذلك ة تابعة للشركات االم في بلدانهاكيانات مصرفية كامل، او انشاء المصارف العراقية القائمة

وفقا للمتطلبات الموضوعية ألنتقال االقتصاد العراقي من االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق 
طوير ، وضمان توفير االستقرار االقتصادي وتق اهداف السياسة النقدية من جانببهدف تحقي

 . القطاع المصرفي من جانب اخر
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الجهاز المركزي لالحصاء/ المصدر وزارة التخطيط /مليون نسمة ( 21.01)عدد السكان في العراق *
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الحيازة بين حالتي المشاركة وهي ( 44) من احكام المادة( 0)ة ضمن الفقر  ميز قانون المصارف  - ب
او  أسهم مصرف أخر تناءالمصرفي اق جازت للشخص الطبيعي والمعنوي غيروالتي ا غير المؤهلة

من راسمال %( 3.3)نسبة هذه المشاركة تتجاوزان ال المشاركة في رأس المال او تأسيسه وعلى
قتصادية في مجلس من اللجنة االاما اذا كان مصرفا فقد اطلقت التعليمات الصادرة ، المصرف

نسبة المشاركة وبدون حدود للمصارف االجنبية لتأسيس كيان مصرفي تابع لها  الوزراء واتاحت
، بشرط ان لغرض اكتتاب الجمهور%( 1)وتطرح كحد اقصى من راس مالها%( 31)تملك نسبة 

، (%1)تقل على ، وحقق ارباح ال سميا ومضى ثالث سنوات على تأسيسهيكون المصرف مجازا ر 
الجهة الرقابية في بلده على هذه المشاركة ، وملتزم بقانون مكافحة غسل  وحصل على موافقة

   .االموال
اي حيازة  -: من القانون اعاله فتعرف بأنها( 0)اما الحيازة المؤهلة كما جاء في احكام المادة  -جـ 

مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص اجنبي معنوي يعمل بشكل منفرد او مع مجموعة وبشكل 
او اكثر من رأس المال او حقوق %( 01)متظافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل 

( .)ة التصويت او تتيح ممارسة نفوذه على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة ، حيث اجازت الفقر 
الحق لالجانب امتالك مصارف او اسهم )  4112لسنة  32من قانون المصارف رقم ( 2)من المادة 

وتتبع في ( في المصارف فقط اذا كانوا مصرفًا خاضعًا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد االم 
 . لنافذمن قانون المصارف ا( 44)من المادة ( 6-0)ذلك االجراءات المحددة في الفقرات 

 
 4112لسنة  32البنك المركزي العراقي آلية عمل لهذه المصارف بعد تطبيق القانون رقم  منظ - د

بهدف قيام المصارف  بدخول المصارف الخاصة مع المصارف االجنبية بعملية المشاركة وسمح 
الحديثة التقنيات االجنبية بتطوير المصارف العراقية المشاركة في راسمالها من خالل ادخال 

والبرامجيات المتقدمة الحداث نقلة كبيرة في اداء النظام من جانب وتحسين اداء المصارف وزيادة 
  .رافعتها المالية من جانب اخر 

 
وبناء على ما تقدم فقد اتاحت التعليمات الصادرة من اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء والمستندة 

مشاركة المصارف االجنبية واالفراد في رؤوس اموال  4112ة لسن 32الى احكام قانون المصارف رقم 
( 9)المصارف العراقية او انشاء كيان او فتح فرع مصرف او مكتب تمثيل وبناء عليه حصلت 

وبذلك فأن خطوة البنك تعد بأنها اول مبادرة وطنية لتشجيع .  4111مشاركات ابتدأت منذ عام 
، حيث تعود  4116لسنة  02صدور قانون االستثمار رقم االستثمار االجنبي في العراق حتى قبل 

، وتشير الوقائع العملية الى دخول  سبعة مصارف خاصة بمشاركة  4111اولى المشاركات الى عام 
التجاري العراقي ، دار السالم ، االئتمان العراقي ، االهلي العراقي ، )مع مصارف اجنبية هي مصرف 
، ( HSBC)) ، وكانت ابرز المصارف االجنبية المشاركة هي(قليمي بغداد ، المنصور ، التعاون اال

، ، وكابيتال بنك االردنيالمصرف الوطني الكويتي ، مصرف قطر الوطني ، ومؤسسة التمويل الدولية 
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بنك الخليج المتحد البحراني و بنك قطر الوطني والمصرف الزراعي االيراني وشركة العراق القابضة 
 .  (01)كما موضح في الجدول (( الكويتية الجنسية )

 (01)جدول 
 *اسماء المصارف العراقية الخاصة ورؤوس اموالها والجهات االجنبية المشاركة

 ت

اسم المصرف 
 العراقي

 اسم المشاركة االجنبية
نسبة المشاركة 

 االجنبية
تاريخ 
 المشاركة

لعام   رؤوس االموال
4102 

 (مليار دينار)

 التجاري العراقي 1
االهلي المتحد البحريني ومؤسسة البنك 

 التمويل الدولية
64% 2005 250.000 

 H.S.B.C 58%   150.000 دار السالم 2

 االئتمان العراقي 2
البنك الوطني الكويتي ومؤسسة التمويل  

 250.000 2006 %91 الدولية    

 250.000 2005 %78 كابيتال بنك االردني  االهلي العراقي 2

بنك برقان  .الخليج المتحد البحرانيبنك  بغداد 1
 الكويت–

52% 2005 250.000 

6 
المنصور 
 لالستثمار 

 250.000 2005 %51 من ضمن مؤسسيها بنك قطر الوطني 

 التعاون االقليمي 9
من ضمن مؤسسي المصرف الزراعي 

 اقتصاد نوين االيراني / االيراني
87% 2007 144.481 

 1,544.48    المجموع
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان/المصدر *
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 البنية التحتية للجهاز المصرفي في العراق: ثانيا  
 

المركزي العراقي هي المحافظة على متانة وسالمة ان من ابرز المهام التي يضطلع بتنفيذها البنك         
الجهاز المصرفي من خالل المهام الموكلة الى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واألئتمان حيث تهدف 
الرقابة المصرفية الى حماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وضمان مساهمة فعالة وايجابية 

ية والخدمية، ودعم النمو في االقتصاد الوطني ، ومكافحة عمليات للمصارف بتمويل القطاعات االنتاج
 .غسل االموال و تمويل االرهاب

جهودها  2014وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف ، واصلت االقسام التابعة لتلك المديرية خالل عام      
التفتيشية والرقابية للمصارف المجازة وشركات التحويل المالي وشركات التوسط ببيع وشراء العمالت 
االجنبية وشركات االستثمار وغيرها من المؤسسات المالية االخرى غير المصرفية الساندة للقطاع 

 ـ :المصرفي، وكما موضح في ادناه
 

 الرقابة على المصارف
 :الجهاز المصرفي في العراق مستويات رئيسة هي  تتضمن الرقابة على

 .السلطة الرقابية على المصارف المتمثلة بالبنك المركزي العراقي رقابة - 1
الرقابة الداخلية للمصرف من خالل انظمة ولجان الضبط والرقابة بما فيها اللجان المرتبطة بمجلس  - 2

 .االدارة ومراقب االمتثال
من قانون المصارف ( 46)المدقق الخارجي وعالقته بالبنك الذي يتم تعيينه استنادا ألحكام المادة  - 3

، ويتم اختياره بموافقة هذا البنك ولمدة خمس سنوات بعد ان يتم ترشيحه في  2004لسنة  (94)رقم 
واجباته بشكل  48و  47اجتماع الهيئة العامة للمصرف، ونظمت المادة المذكورة والمواد الالحقة بها 

 .مفصل
 

 ادوات الرقابة المصرفية التي يستخدمها البنك المركزي
ينفرد البنك المركزي بسلطة ترخيص واجازة المصارف وفروعها داخل وخارج العراق  :التراخيص - 1

. ويخضع الترخيص واالجازة لمدى حاجة السوق المصرفي العراقي واالقتصاد العراقي لمصارف جديدة
كما يتحقق البنك المركزي من تحقيق المصرف او الفرع لمعايير الترخيص الصادرة منه التي تهدف 

 .لي تعزيز القطاع المصرفي العراقيوجود مصارف تتمتع بالكفاءة والمالءة المصرفية وبالتا الى ضمان
 
يقوم البنك المركزي بمراقبة ومتابعة االوضاع المالية للمصارف من خالل تحليل  :الرقابة المكتبية - 2

ف والشركات المالية بيانات المصرف واحتساب اهم النسب والمؤشرات المالية لبيان المركز المالي للمصار 
 .غير المصرفية ومعرفة مدى التزام المصارف بالقوانين واالنظمة والتعليمات

وتتم من خالل القيام بزيارات ميدانية للمصارف اعتيادية مخططة او استثنائية  :الرقابة الميدانية - 3
للتأكد من التزامها بالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة ووفق خطة تفتيش مقرة مسبقا من قبل البنك 
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ور والمنش، لتقييم المصارف CAMELS*المركزي العراقي ، وكان البنك المركزي العراقي يستخدم نظام 
، ويعمل حاليا  2010وعــــام  2009يوضح نتائج التقييم لعامي  في موقع البنك المركزي العراقي الذي

على اختيار نظاما حديثا بديال عن النظام المذكور انفا بعد ان كلف احدى شركات التدقيق الدولية للقيام 
 .بهذه المهمة

  

 البيئة التشريعية
 

 المصرفية المؤسسات وأداء أعمال صحة بالتحقق من مستمر وبشكل العراقي المركزي يقوم البنك   
 والتعليمات واألنظمة القوانين حدود المالية في مراكزها سالمة من لتأكداو  لرقابته والمالية الخاضعة
من  انطالقاً  والمالي، النقدي واالستقرار األمان المصرفي لمتطلبات المصرفية وصوالً  النافذة والتعليمات

المعايير  ألفضل مواكبة فعالة مصرفية إتباع رقابة إلى الرامية العراقي المركزي البنك تيجيةاإستر 
، والمالي المصرفي للعمل السليمة القواعد إرساء يبذلها في التي للجهود واستكماالً  ، الدولية والممارسات

والمنشورة  بمهامه وواجباته يعمل البنك المركزي وفق البيئة التشريعية والقوانين الصادرة ذات العالقةو 
 :وهي على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي

 
صدر قانون البنك المركزي العراقي  :4112لسنة ( 56)قانون البنك المركزي العراقي رقم -  1

وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار األسعار، كذلك  2004 ، مارس/ آذار 6 في
 .المركزي يدعم النمو المطرد لالقتصاد العراقيفإن البنك 

2003 ايلول 19 لقد صدر قانون المصارف في :2004لسنة ( 94)قانون المصارف رقم -  2
ويضمن القانون اإلطار القانوني لنظام مصرفي يتماشى مع المعايير الدولية ، ويسعى إلى تعزيز 

 .الثقة في النظام المصرفي
 .المعدل 2006لسنة ( 13)قانون االستثمار رقم -  3
من قانون  (7) من المادة( و)ة بموجب الفقر  :2004لسنة ( 93)قانون مكافحة غسل االموال رقم -  4

البنك المركزي قائمة باألفراد والمؤسسات التي  يعد" الى اآلتيمكافحة غسل االموال التي نصت 
يجب على المؤسسات المالية إبالغ تقارير عن معامالتهم المالية إلى الجهاز المعني التابع 

وتشمل . للحكومة العراقية عند اكتشاف تلك المعامالت، ويبلغ تلك القائمة إلى المؤسسات المالية
لقائمة الموحدة الجديدة لألفراد والكيانات التي تنتمي تلك القائمة على سبيل المثال ال الحصر ا

إلى تنظيم الطالبان والقاعدة أو ترتبط به حسبما تضعها وتقوم بتحديثها أوال بأول لجنة القرار 
0469. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* CAMELS سية لتحليل وضع ويسمى ايضا مؤشرات الحيطة الجزئية التي تعتمد على ستة مؤشرات تجميعية اسا

، جودة الموجودات  Asset qualityكفاية رأس المال،  Capital adequacyالمؤسسات المالية
Management quality  سالمة األدارة،Earnings  لربحية واأليرادات،اLiquidity  ،السيولة Sensitivity 

to Market Risk الحساسية لمخاطر السوق 
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 .2004لسنة ( 74)قانون سوق العراق لالوراق المالية رقم -  5
 .1997المعدل لسنة ( 21)قانون الشركات رقم -  6
 .1997لسنة ( 22)قانون الشركات العامة رقم     -7
    .المعدل 1984لسنة ( 30)قانون التجارة رقم     -8
 .4104لسنة ( .9)قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية    -3

 .االنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر بموجب القوانين اعاله   -01
 

قام البنك المركزي العراقــي ومــن خالل المديريــة العامــة لمراقــبة  واستنادا لما جاء في اعاله    
المناطـــة بالتدقيق المكتبي للمصارف الحكومية والخاصة  التالية الصيرفـــة واالئتمــان باالعمــــال

 ،شهريةال اتموازنال تدقيق،  31/12/2014لغاية  1/1/2014والشركات المالية غير المصرفية ابتداء 
ساب نسب السيولة احتو  كشوفات احتساب االحتياطي القانونيول اجدو ول كفاية رأس المال ادوج

 .ن المراجعة لشركات االستثمار المالييز وادقيق  ملموازنات للمصارف الحكومية والخاصة، وت
 

يتعلق بالتفتيش الميداني للمصارف والشركات قام البنك المركزي العراقي ومن خالل المديرية  وفيما    
 2014/12/31لغاية  2014/1/1المناطة ابتداء التالية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان باالعمــــال 

ميزان و لخاصة فرعا لفروع المصارف ا( 25)و  تدقيق اعمال فرع واحد من فروع المصارف الحكومية ب
موقعي لفروع المصارف وشركات التوسط في بيع الكشف ال تم اجراءو مراجعة لشركات التحويل المالي 

رعا فتدقيق ، و تدقيق اعمال شركات توسط لبيع وشراء العمالت االجنبية،و وشراء العمالت االجنبية 
 .مصرفيا وشركة من خالل التفتيش االستثنائي

 
ولغرض زيادة الكثافة المصرفية في العراق قام البنك المركزي العراقي ومن خالل المديرية العامة     

لمراقبة المصارف بمنح اجازة ممارسة االعمال المصرفية والموافقة على فتح عدد من الفروع والمكاتب 
الى عدد من شركات للمصارف المحلية واالجنبية والشركات غير المصرفية داخل وخارج العراق اضافة 

 :التحويل المالي وكما موضح ادنـــاه
 

لفرع  واحدة واجازة واحدة  ممارسة االعمال المصرفية للمصارف المحلية ل تينمنح اجاز   -   
 .مصرف اجنبي

موافقات لفتح فروع المصارف ( 4)و  موافقات على فتح فروع المصارف المحلية( 10)منح   -      
 .  االجنبية
اجازة لشركات التوسط بيع ( 875) و .لشركات التحويل الماليفرعين لفتح  تينمنح موافق  -  

 .وشراء العمالت االجنبية
ولتوفير قاعدة بيانات سليمة تتضمن المعلومات االئتمانية قامت هذه المديرية من خالل  -

 .يالت بعدد االدارات العامة للمصارف بتحديث  وتعديل واضافة وتبعة كفالء والغاء تسه
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زبائن المصرف المقترضين المتوقفين عن و  لزبائنا خاصة بغلق حساباتالميم اتعالاصدار  -
 .تعاميم خاصة بأعادة فتح الحساب و الدفع

  .نشرة تواقيع المخولين العاملين في المصارف تحديث -
العائدة لمجلس الوزراء بشأن منظمات المجتمع المدني واطالق االرصدة ت استفسارا  اجابــة -

 .لها
 .رقما رمزيا لعدد من فروع المصارف( 21)اعطاء  -
ووضعهم في ( افراد وشركات)وفي مجال مكافحة غسل االموال تــم وضع اشارة حجز اموال  -

  .القائمة السوداء ومن خالل الكتب التي وردت الى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان
 .وشركات االستثمار والتحويل المالي ختامية للمصارفال اتموازنالتدقيق  -
 .ازبون 8221))الى العائدة المعلومات الخاصة  عنقامت هذه المديرية باالستعالم  -
قام البنك ، منظمات غير الحكومية التسجيل  شهاداتمن صحة صدور  التأكدولغرض  -

 .غير الحكوميةدائرة المنظمات / مخاطبات لالمانة العامة لمجلس الوزراء( 4)المركزي بأجراء 
ركات التوسط لبيع وشراء العمالت االجنبية ومنح الموافقة لعدد من شكشف موقعي اليد يتأ -

 .بصالحية العمل بها مستقبالً 
وكالة / لشركات والمصارف من وزارة الداخليةمؤسسي ا استعالم البنك المركزي العراقي عن -

 .البنك المركزي العراقي االستخبارات والتحقيقات الجنائية ومكتب غسل االموال في
 .للمصارف لتأييد صحة صدور خطابات الضمان اتخطابالاجراء   -
للموظفين  الى وزارة التربية والتعليم العالي لتأييد صحة صدور شهادة التخرج اتاجراء  خطاب -

 .الجدد في شركات الصرافة
 .وديعة للشركات المجازة( 328)اطالق  -
 .اليومية والحسابات الختامية لشركات التوسطكشف للحسابات ( 3112)تم تدقيق  -
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لتطوير اعمال المديرية العامة لمراقبة الصيرفة  االجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي
 واالئتمان

بهدف مواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي الدولي قام البنك المركزي     
من خالل  4102لغاية  2003العراقي بتطوير عمل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة منذ اواسط عام 

- :االجراءات االتية
 

ـــــد مـــــع شـــــركة ارنســـــت خـــــالل عـــــام  -0 ـــــم التعاق ـــــيم المصـــــارف  4102ت ـــــي لغـــــرض تقي ـــــة ف العامل
نجـــــــاز وقـــــــام البنـــــــك المـــــــؤكزي بالتعـــــــاون مـــــــع الشـــــــركةب أ( camels)العـــــــراق حســـــــب نظـــــــام 

 .جاري لتقييمهممصرف والمتبقي واليزال العمل ( 40)تقييم عمل 
ـــــــم اعـــــــداد   -4 ـــــــة عمـــــــل موحـــــــدة آت ـــــــدقيق ومتابعـــــــة اداء وحـــــــدات غســـــــل  للمفتشـــــــينلي لغـــــــرض ت

 .االموال في المصارف ومدى فعاليتها في رصد الحاالت المشبوهة
فة ومــــــدى ليــــــة عمـــــل موحـــــدة للمفتشــــــين لغـــــرض تـــــدقيق اعمــــــال شـــــركات الصـــــراآتـــــم اعـــــداد   -2

 .التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة
ـــــدقيق معـــــامالت الحـــــو   -2 ـــــة عمـــــل موحـــــدة لغـــــرض ت ـــــم اعـــــداد الي ـــــة المنفـــــذة مـــــن ت االت الخارجي

 .قبل المصارف لخطورة هذه المعامالت
ـــــدريجيدراســـــة الـــــدعم  -1 ـــــة  الت لتمويـــــل االعتمـــــادات المســـــتندية علـــــى حســـــاب الحـــــواالت الخارجي

 .االعتماد المستندي ألهمية
بعـــــــد  علــــــى ان اليـــــــتم العمـــــــل بهـــــــا االتعليمـــــــات الصـــــــكوك المرجوعـــــــة  البنك المركـــــــزياصــــــدر  -6

 .تشغيل النظام
فقد تم XBRL  Extandibale Business Reporting Languageسيتم اعتماد نظام  -9

، وهو نظام يربط المصارف مع البنك المركزي لغرض ورود البيانات  اقصةنطرح العروض للم
 الحصول المركزي من البنك النظام هذا وُيمكنمنها مباشرة اليه ، لغرض تكوين قاعدة بيانات 

 الورق الستخدام الحاجة دون واألمان السرعة والدقة من عالية بدرجة المصارف  بيانات على
 من والجهد ويزيد الوقت من الكثير يوفر مما أخرى لنقل البيانات، وسائل أية الديسكات أو أو

وتمكين عليها  المكتبية الرقابة عملية يعزز من المصارف وبالتالي بيانات تحليل وفعالية كفاءة
لتوفر مؤشرات االنذار المبكر وتمكن  مبكراالمدققين في التدقيق وابداء الرأي وبيان مالحظاتهم 

 . أتخاذ القرارات المناسبةمن االطالع و متخذي القرار 
علــــــى المصــــــارف  دوليــــــة فــــــي اعــــــداد الموازنــــــات الفصــــــلية وتعميمهــــــالتطبيــــــق المعــــــايير اتــــــم   -.

 .بموجبهاوالعمل جاري  4101منذ عام 
 .القاء المحاضرات على المصارف لتدريبهم وتأهيلهم ألنجاز االعمال المصرفية -3
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  المؤشرات الرقابية القانونية والمعيارية  المستخدمة في مراقبة المصارف 
لغرض الوقوف على سالمة ومتانة الوضع المالي للمصارف العاملة في العراق دأب البنك  

 :المديرية على استخدام نسب قانونية ومعيارية ابـرزهـــاالمركزي ومن خالل هــذه 
 

مليون دوالر ومايعادلها ( 17)وللمصارف المحلية مليار دينار ( 250)الحــد االدنى لرأس المال -  1
كرأسمال تشغيلي لفروع من رأس مال المصارف المحلية %( 21)اي بنسبة بالدينار العراقي 

لسنة ( 32)رقم من قانون المصارف ( 14)احكام المادة المصارف االجنبية استنادا الى 
4112. 

من قانون المصارف ( 16)المحددة في احكام المادة %( 12)الحد االدنى لكفاية رأس المال  - 2
 :المؤشرات التاليةاضافة الى المشار اليه اعاله ، 

المحددة وفقا الحكام المادة %( 41)نسبة اجمالي االستثمار الى رأس المال واالحتياطي البالغة   -  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .من قانون المصارف النافذ( 22)
 %(.11.)رأس المال واالحتياطيات السليمة  الىاالئتمان الممنوح  اجماليسبة ن  -

اربعة   %( )400)نسبة اجمالي التركزات االئتمانية الى رأس المال السليـم واالحتياطيات البالغــــــــــة  -       
المتعلقة  4112لسنة ( 32)من قانون المصارف رقم ( 21)وفق المادة ( اضعاف رأس المال

 .بالتركزات االئتمانية لكبار المقترضين
على كافة الودائع المصرفية سواء كانت هذه %( 15)البالغة سبة االحتياطي النقدي القانوني ن - 

ويحتفظ بها كاملة لدى البنك المركزي والذي طبق في الودائع حكومية او ودائع القطاع الخاص 
 . 4102شهر تموز 

من راسماله %( 10)نسبة االئتمان الممكن للمصرف تقديمه لزبون واحد المحدد بنسبة  - 
 ..4112لسنة ( 32)من قانون المصارف رقم ( 20)وفقا للفقرة ب من المادة  واحتياطاته

نسبة االئتمان الذي يمكن للمصرف تقديمه للزبون وشركائه واقاربه من الدرجة االولى والبالغة  -
لسنة ( 32)من قانون المصارف رقم ( 20)وفقا للمادة  من رأس المال واالحتياطي%( 15)

4112. 
 الموجودات السائلة                                           

 100×                 = %(30)نسبة السيولة التي ال تقل عن 
 المطلوبات السائلة                                           

 
المصارف رقم لتسهيل تنفيذ قانون  4101لسنة ( 2)من التعليمات رقم ( 40)وفقا للمادة رقم

 4112لسنة ( 32)
من  (00)المادة رقم وفقا  نسبة مخصص الديون المتأخرة التسديد حسب التصنيف االئتماني -

 .4112لسنة ( 32)لتسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم  4101لسنة ( 2)رقم التعليمات 
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استنادا  االستثماراتلغ بمن م%( 1الى % 4)يتم احتساب نسبة هبوط قيمة االستثمارات مابين  -
 . المعدل 4100لسنة ( 6)من نظام االستثمار المالي رقم ( 4/.)الى المادة 

فضال عن قيام هذه المديرية بالمتابعة الدورية للسجالت والبيانات التي ترسلها المصارف الى      
البنك المركزي العراقي لمعرفة مدى محافظة المصارف على حقوق المودعين لديها ودراسة اساليب 

 .الرقابة واجراءات المراجعة الداخلية المتبعة في المصارف وفروعها 
 

 رية والمالية بحق المصارف المخالفةالعقوبات االدا
من قانون المصارف ( 56)من قانون البنك المركزي العراقي والمادة ( 62)استنادا الحكام المادة     

يراعي البنك المركزي من ، 4112لسنة ( 32)وقانون غسل االموال ومكافحة االرهاب رقم  النافذين ، 
 :ن خالل هذه المديرية عند فرض العقوبات مبدأي

 
 توفر السند القانوني -االول         
من قانون ( 16)اعتماد مبدأ التدرج في فرض العقوبات وكما وردت في احكام المادة  -الثاني   

 .المصارف النافذة
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 نشاطات مكتب االبالغ عن غسل االموال: ثالثا  
  4102في البنك المركزي العراقي لعام 

العراقي موضوع مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب اهتمام بالغ انسجاما يولي البنك المركزي 
مع ما توليه البنوك المركزية والسلطات الرقابية الدولية بما فيها االمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 

افة ، اض(FATF)، وتدعمها مجموعة العمل المالي الدولية (االنتربول ) ي والشرطة الدولية والبنك الدول
دولية لمواجهة الى جهود الدول الصناعية الكبرى في العالم لتطبيق القرارات والمعايير واالجراءات ال

، وابعاد خطر هذه االموال عن المصارف المحلية المكافحة ، ضمانا لفاعلية تدابيرظاهرة غسل االموال
ي في مكافحة هذه الدول ولتجنب العقوبات الدولية المتخذة بحق الدول غير المتعاونة مع المجتمع

واعتماد  ،بكل القرارات والمعايير الدولية ، من خالل تقيد سلطتها الرقابية ومصارفهاالظاهرة الخطيرة
، واختيار الزبائن فعالةسياسات مصرفية تصب في تحقيق هذا الهدف بايجاد نظم رقابية داخلية 

  .الجهات ذات العالقة المشتركة مع، وتبادل المعلومات والتقارير وتنمية الجهود الجيدين
عمل مكتب االبالغ عن غسل االموال من اجل النهوض بواقع  قام البنك المركزي العراقي بتطوير     

  :عملي للرقي الى مستـــــوى الوحدات النظيرة فـي البلدان العربية والمجاورة وذلك من خالل 
علقة بتقييم جمهورية العراق بشان مكافحة غسل االموال تنفيذ ومتابعة جميع االلتزامات والمتطلبات المت -0

حيث بلغت عدد .وتمويل االرهاب مع كافة الجهات سواء داخل العراق وخارجه والمعنية بذلك التقرير، 
( .)مخاطبة منها ( 41)المخاطبات من قبل هذا المكتب مع الوحدات النظيرة في الدول االخرى 

مخاطبات مع ( .)رة في لبنان وياالردنية ومخاطبتين مع الوحدة النظمخاطبات مع الوحدة النظيرة 
الوحدة النظيرة في االمارات العربية المتحدة ومخاطبة واحدة مع الوحدة النظيرة في كل من قطر 

بشأن اقتراح رغبة  التنسيق مع المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين العام ، اضافة الى وسوريا
في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب من خالل اللجان تفاهم  اتمذكر بأبرام المكتب 

  . دولة بشأن هذا الموضوع( 02)، وتم مفاتحة المشتركة بين العراق ومختلف الدول 
غير المصرفية المجازة في مختلف المتعلقة المؤسسات المالية المصارف و الى كافة عاميم ت( .)اصدار  -4

  .االرهاببمكافحة غسل االموال وتمويل 
التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان حول المعلومات المتعلقة بالمصارف المجازة  -2

  .برنامج خاص على الحاسبةة وشركات االستثمار لغرض ادخالها في وشركات التحويل المالي والصيرف
واعداد قاعدة بيانات بأسماء المؤسسات المصرفية والمالية المجازة من قبل هذا البنك واسماء اعضاء 

توثيق اسماء و  ، مجالس االدارة والمؤسسين والمدراء المفوضين فيها والمعلومات االخرى ذات العالقة
المستوردين والمصدرين دائره تسجيل الشركات واسماء /لدى وزارة التجارة ةالشركات التجارية المسجل

 .الواردة الى المكتب من وزارة التجارة والشركة العامة للمعارض العراقية
، ، جهاز االمن الوطنيهة، القضاءالنزا) متابعة المعامالت المشبوهة مع الجهات ذات االختصاص  -2

 .(46)حيث بلغت المعامالت المشبوهة ،  الجريمة االقتصادية مديرية مكافحة
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 2014نشاطات قسم المدفوعات لعام  :رابعا  
 

من خالل  العراق في والتسويات الدفع على أنظمة والرقابة فراباإلش العراقي المركزي البنك يقوم    
 مواكباً في مراقبة االموال  ، قسم نظام المدفوعات والمديريات العامة ومكتب االبالغ عن غسل االموال

 خالل من والنقدي المالي لضمان التدفق منه وسعياً  ، الخصوص بهذا الدولية الممارسات الفضل بذلك
 العراقي المركزي ويهدف البنك لها، ءةاوالكف السالمة عنصري تحقق من والتأكد والتسويات الدفع أنظمة
دفع  نظم وجود من التأكد الى والتسويات الدفع أنظمة والرقابة على افر اإلش وظيفة تطبيق من

 النقدية السياسة تنفيذ وفاعلية كفاءة من الذي سيزيد األمر واألمان والمصداقية بالكفاءة تتسم وتسويات
 المال، ألسواق التحتية للبنى فقةراالنظامية الم المخاطر من والحد العراق  في المالي ارر وتحقيق االستق

 مجاالت تعزيز خالل المختلفة من الدفع ووسائل اإللكتروني للنقد المستخدمين زيادة ثقة فضال عن
 .والتسويات الدفع والمؤسسي ألنظمة التقني التطور

 الميدانية اقبةر والم المعايير ووضع صياغة السياسات عملية الصدد بهذا المركزي البنك ويتولى   
 اتـــالمدفوع أنظمة والتعليمات، وتنظيم اللوائح وتنفيذ التقييم بعمليات والقيام والتسويات الدفع ألنظمة
 أي من قبل أو المركزي البنك قبل من تدار أو مملوكة كانت سواء( اـــــعليه فار ــــواإلش اتـــــوالتسوي
التقارير  تطوير على ويعمل واضحة أداء قياس اتر مؤش بتبني المركزي البنك قام كما،) رآخ طرف
 .والتقاص الدفع أنظمة حول اإلحصائية النوعية

 :االنجازات التالية 2014حقق البنك المركزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات العراقي خالل عام 
 (IRPSI)مشروع الدفع بالتجزئة : اوال
الذي ينظم عمل مقدمي  4102لسنة ( 2)إصدار نظام خدمات الدفع اإللكتروني لألموال رقم  -0

 .خدمات الدفع اإللكتروني ومنح التراخيص
اجتماعات مع ممثلي المصارف وشركات الهاتف النقال وعدد من المؤسسات المالية إقامة عدة  -4

المنفذة لمشروع نظام الدفع بالتجزئة ومستشار المشروع تم خاللها مناقشة  ( (BPSوشركة
المتطلبات الفنية واإلدارية لالشتراك في النظام واستعراض التوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع 

ك المركزي في اصدار التراخيص والتعليمات التنظيمية التي تنظم عمل مقدمي خدمة ودور البن
 الدفع اإللكتروني في العراق

مع ممثلي شركة  2014جزئة خالل عام تلنظام الدفع بال( FSD)تم توقيع وثيقة اإلداء الوظيفي  -2
BPC  المنفذة للمشروع. 

لمناقشة مسودة دليل ( USAID)الدولية حضور ورش عمل مع ممثلي الوكالة االمريكية للتنمية -2
عطاء محاضرات من قبل ال ( USAID)وكالة االمريكية للتنمية الدوليةالمستخدم للمشاركين وا 

وقبول نظام الدفع بالتجزئة من قبل المستخدم ودليل  قسم المدفوعات حول كيفية إختبار لموظفي
 .المشاركين
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وات المطلوبة لتدريب فريق طلوضع الخ (BPS) تم تنصيب األجهزة واألتفاق مع ممثلي شركة  -5
 .عمل نظام خدمات الدفع بالتجزئة

البرمجيات )من حيث  (SIT)اكمال عملية االختبار األولي لتكامل نظام مشروع الدفع بالتجزئة  -7
 .  2014بالتعاون مع الفرق المتخصصة في البنك المركزي نهاية عام ( والواجهات الرئيسة

 لية عمل نظام الدفع بالتجزئةآعن الخصائص الفنية و  (BPC)من قبل شركة إقامة دورات تدريبية  -6
IRPSI))  عن اهم السياسات واإلجراءات المتبعة لمكافحة غسل األموال وطرق السيطرة ومنع

 TEMENOS))في هذا القسم من قبل شركة ( IRPSI)ة العراقي ئاالحتيال في نظام الدفع بالتجز 
المسؤولة عن البرمجيات الخاصة بغسل األموال في مشروع البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة 

، ووظائف نظام الدفع الشبكات واالنظمة التشغيلية)لبنك المركزي ودورات تدريبية علىلموظفي ا
 .((smart vistaلية عمل نظام آو ( الموزع الوطني والتبادل عن طريق الهاتف النقال)بالتجزئة 

 المنجزات على مستوى االنظمة:ثانيا
 

 :  (RTGS(نظام التسوية االجمالية االنية  -0
ختبار النسخة المحدثة للنظام  -0 وتنفيذ انواع التحويالت من ( Upgrade)األستمرار بفحص وا 

خالل األنظمة لدى البنك المركزي العراقي والمصارف المشاركة لغرض معرفة نقاط القوة 
 . والضعف التي تظهر اثناء عملية الفحص واالختبار وعرضها على الشركة لغرض معالجتها

 (ICBS)لحسابي والنظام ا (RTGS) نية إكمال برنامج الربط بين نظام التسوية اإلجمالية اآل -4
 .وتنصيب األنظمة في جميع المصارف ومديريات البنك المركزي

الحكومية )الوظيفي للبنك المركزي العراقي وممــــــثلي بعض المصـــارف  مشاركة الكادر -2
في ورشة لالطالع على تجارب بعض الدول العربية في استخدام رقم الحساب ( الخاصةو 

 .(IBAN)المصرفي الدولي 
( ك والمهجر والشرق االوسط وافريقيانفرنسب)وهي عض فروع المصارف االجنبية تدريب ب -2

 (RTGS) العاملة في العراق وموظفي البنك المركزي على نظام التسوية االجمالية االنية
،  وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرينمشاركين من إضافة الى  ،الحالي 

وعدد من مديريات البنك  الخاصة مصرفا من المصارف الحكومية و  (13)واعادة تدريب 
المحدث لغرض تهيئتهم  ( (RTGSالمركزي العراقي على نظام التسوية االجمالية االنية

 .لالشتراك في هذا النظام
العمل على انشاء مشروع التدريبات االقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية وذلك بربط  -1

 .المركزية في الدول العربية وعمل مقاصة وتسوية للمدفوعات العربية البينيةالبنوك 
 .تنفيذ االجور المترتبة على تحويالت المصارف الكترونيا عن طريق النظام بصورة يومية -6
 .تنفيذ اجور عن تحويالت فروع البنك المركزي يدويا وبعملتي الدينار والدوالر وبصورة يومية -9
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( ووزارة الماليةالخاصة المصارف الحكومية و )ت المالية بين المشاركين بلغت اعداد التحويال -.
دينار  ترليون( 033.360)تحويل بالدينار العراقي بمبلغ ( 44779) 2014خالل العام 

 .مليار دوالر ( 9.191)تحويل بالدوالر االمريكي بمبلغ ( 10814)و
والمقاصة  (RTGS)ية االنية اعداد االحصائية الشهرية الخاصة بنظامي التسوية االجمال -3

تضم الرسوم البيانية والتي تمثل اجمالي مبالغ التحويالت واوامر   (C_ACH) االلكترونية
الشهرية ومبالغ الصكوك االلكترونية للمصارف المشاركة وبعملتي الدينار  (CT) الدفع الدائنة 

 .والدوالر والمقارنة باالعوام السابقة
 

 )ACH -C( نظام المقاصة  اآللية  -0
 

المقاصة اليدوية لفروع المصارف تطبيق نظام المقاصة اإللكتروني واعتماده بدياًل عن غرفة  -0
 .كافةوالخاصة الحكومية 

بخصوص تفعيل الجباية ( هيئة المستشارين)ورشة عمل في رئاسة مجلس الوزراء  اقامة -4
االلكترونية لمختلف دوائر الدولة االساسية التي تتلقى الرسوم والجبايات والعمل على تنفيذ 

الهيئة العامة )مشروع الجباية اإللكترونية من خالل ربط المؤسسات الحكومية ودوائر الجباية 
مع نظام المدفوعات ( الخ..... رية العامة للجوازات ومديرية المرور العامة ، للضرائب والمدي

العراقي لتحصيل المبالغ المستحقة للدوائر اعاله عن طريق استخدام اوامر دفع واطئة القيمة 
 .ن خالل نظام المقاصة اإللكترونيةم

الحكومية كافة باعتماد تم اصدار منشور عام من قبل وزارة المالية الى الدوائر والمؤسسات  -2
التحويالت المالية من خالل  ةنظام المدفوعات لتحويل المبالغ المستحقة للوزارة وذلك ألتمت

بدفع مستحقات الوزارة عن طريق مقاصة الصكوك الحكومية  قيام الوزارت والدوائر
بداًل من استخدام الصكوك وتم تحديد االلية ووضع التعليمات  ( (C_ACHااللكتروني

 .لالزمة للتنفيذ من قبل مصرفي الرافدين والرشيد بهذا الخصوصا
تم اصدار اعمام من قبل البنك المركزي العراقي الى المصارف كافة بخصوص توحيد  -2

المواصفات االمنية للصكوك المرمزة والمسحوبة على المصارف والتي تم اختيارها من قبل 
دلة عن طريق نظام المقاصة االلكتروني هذا البنك لغرض توفير حماية اكبر للصكوك المتبا

((C_ACH. 
مصرفًا خاصًا ليصبح عدد المصارف المتدربة ( 27)وتدريب المصارف الحكومية اعادة  -1

مصرفًا والكادر الوظيفي للبنك المركزي العراقي وفرع البصرة على النظام المحدث ( 32)
 .للمقاصة االلكتروني لغرض تهيئتهم لالشتراك في النظام

 .تنفيذ االجور الكترونيا عن طريق النظام شهرياً  -6
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فرعًا من فروع المصارف العاملة في العراق في نظام المقاصة االلكتروني ( 239) اشتراك  -9
(C_ACH). 

تحويال بالدينار العراقي وبمبلغ ( 2331) (SVPO)بلغت عدد تحويالت اوامر الدفع الدائنة  -.
 مليون( .9.11) وبمبلغ بالدوالر االمريكيتحوياًل ( 1161)مليار دينار و( 22.432)

 .دوالر
صك بالدينار العراقي وبمبلغ CH (340964 )وبلغ عدد تحويالت الصكوك اإللكترونية  -01

مليون ( 19.1.6.)صك بالدوالر االمريكي وبمبلغ ( 4300)دينار و ترليون (46.610)
 .2014دوالر خالل عام 

 
 الـــدعم الفنــــي  -00
 

والمعدات الرئيسة الخاصة بمشروع الدفع بالتجزئة وارسال المخصص الى موقع تسلم األجهزة  -1
 .البصرة بعد تهيئة غرفة مركز المعلومات/البنك المركزي العراقي 

تنصيب نسخة الفحص واألختبار والتطوير في موقع البنك المركزي العراقي من قبل الكادر  -2
 .نك المركزي العراقيالفني الخاص بالشركة بالتعاون مع الفنيين في الب

مجيات واألجهزة امن حيث البر ( upgrade)تهيئة المستلزمات الضرورية كافة للنظام المحدث  -3
كمال كافة المتطلبات من ( servers)الرئيسية  اختبار األنظمة وتجهيز الحواسيب الرئيسة )وا 

وتنصيب ( RTGS،ACH،CSD)لجميع األنظمة ( oracle)وترخيص قواعد البيانات 
 .األجهزة والمعدات الخاصة بالنظام 

وصيانة نظام التسوية االجمالية االنية  ((GSRSتنصيب نظام ايداع السندات الحكومية  -4
RTGS)) المحدث في وزارة المالية. 

تهيئة الحاسبات في قاعة التدريب وتنصيب النسخ المحدثة لألنظمة عليها لتمكين الفرق  -5
 .المتخصصة من اجراء االختبار عليها

 .تزويد المصارف ببرنامج تنصيب انظمة المدفوعات المحدثة -6
تنصيب وتحديث انظمة المدفوعات لحسابات المصارف والدوائر الحكومية ومديريات البنك  -7

 .كافة
 .للبيانات السابقة (RTGS)عمل ارشفة لنظام الـ  -8
نظامي  مصرفًا حكوميًا واهليًا على تنصيب وصيانة( 26)إعادة تدريب الكادر الفني لدى  -9

الحالي والمحدث  (C_ACH)مقاصة الصكوك االلكترونية  ( (RTGSالتسوية االجمالية
 .لغرض تهيئتهم لالشتراك بالنظام

تحديث التخاويل االلكترونية الخاصة بالمصارف والبنك المركزي العراقي على االنظمة  -11
 .المحدثة للمدفوعات



41 

 

المصارف والفروع التابعة العاملة صيانة انظمة المدفوعات في حسابات البنك المركزي  و  -11
 .في العراق

المتابعة مع فروع المصارف كافة لتزويد البنك المركزي العراقي باستمارات المستخدمين لكل  -12
 .فرع مشترك

     الدينار العرا   لعام   RTGSا صائية ن ام 

0

5,000,000,000

10,000,000,000
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     الد الر االمريك  لعام   RTGSا صائية ن ام 
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 4102ادارة المخاطر في البنك المركزي العراقي لعام :خامسا
 

لغرض تعزيز االستقرار النقدي وتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي من خالل ادارة سليمة      
القطاع لالحتياطيات وللمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها جميع عمليات البنك بشكل خاص ، و 

استحداث ادارة متخصصة للمخاطر في  2011، تم في بداية عام المالي والمصرفي بشكل عام
المديرية العامة لالستثمارات للمساعدة في تحقيق اهداف البنك  وقد تم خالل نفس السنة اعداد برنامج 

 .عمل كامل لهذا القسم وفقًا الفضل الممارسات والمعايير الدولية 
 

المديرية العامة لالستثمارات  فيبدء التنفيذ الفعلي لبرنامج ادارة المخاطر  2012وفي بداية عام    
وخالل هذا التنفيذ قام القسم بتطوير آليات جديدة عن طريق اعداد مجموعة من العمليات الحاسوبية 
لمراقبة اداء المحافظ االستثمارية ، ومراقبة االنحراف عن الحدود والمعايير ، واجراء االختبارات الالزمة 

داث برنامج خاص على االكسل الختبارات الجهد للتوقع والتنبؤ بالمخاطر المحتملة باستح
StressTesting) )( اسعار الصرف ومخاطر السلع ومخاطر االئتمان )بمخاطر  الجراء التوقعات

واستحداث طرق لقياس مخاطر اسعار الفائدة على موجودات البنك المركزي من السندات الحكومية 
وقياس االنحراف عن الحدود والمعايير واالتفاقيات وذلك باستخدام تحليل الفترة ، والفترة المعدل ، 

 .المصرفية ، وقياس االرتباط بين العمالت عن طريق برنامج االكسل
 

اضافة الى ذلك قام القسم باصدار التقرير االسبوعي للمخاطر تضمن اهم التطورات والمخاطر في    
نموذج لتقرير يومي يرد من قسم  االسواق المالية العالمية وأثرها على موجودات البنك واستحداث

 .االستثمار والودائع يوضح كافة التغيرات على المحافظ االستثمارية  وباقي االحتياطيات
تتضمن جدوال بمواعيد تنفيذ  2014و  2013والكمال ما بدء به تم اعداد خطة عمل  لعامي     

 (.قتضيات العملعلمًا ان هذه الخطة قابلة للتغيير حسب م)برنامج ادارة المخاطر 
 

 :الخطط المستقبلية 
 

تضمنت اكمال تنفيذ برنامج ادارة المخاطر على كافة مديريات البنك المركزي العراقي ومكننة : اوالً 
 .العمل ، ونشر ثقافة ادارة المخاطر في هذا البنك

 
 .الحدود والمعاييرواالنحراف عن االجنبية اعداد التقرير الشهري الذي يوضح اداء االحتياطيات :ثانيا 

 
 :وفيما يلي تفصيل ببنود الخطة
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المخاطر ةلخطط المستقبلية لعمل قسم ادار ا  
 التاريخ المتوقع االجراء المخطط اسم الفقرة رقم 
 
0 
 

 
.واالجراءات دليل السياسات  

 
 

 اعداد دليل السياسات واالجراءات
 

1-Jun-2014 
خاطرممراجعة برنامج ادارة ال  1-Jun-2014 

 Mar-2014-2 خطة البدالء في القسم  خطط االحالل الوظيفي والبدالء 4
قابلية البنك لتحمل المخاطر  2

 ومراقبة الحدود والمعايير
مراجعة كافة المعايير والحدود الموضوعة ضمن وثيقة المبادئ 

  التوجيهية لالستثمار
 
 
2 

 
 

 التقارير االسبوعية
 
 
 
 

 
مفاتحة قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك لدراسة جدوى 

متكامل الدارة نظام المعلومات االدارية نظام الحصول على 
يمكن القسم من استالم البيانات واصدار التقارير واالحصاءات 

. ليآاالسبوعية بشكل   
31-Dec.2014 

 
الحصول على بيانات مؤشرات االسواق العالمية من منظومة 

Bloomberg Thomson Reuters 
 

31-Dec.2014 
 

 
 
1 

 
 

 ادارة مخاطر السيولة 
قيام القسم بتحليل وضع سيولة البنك من خالل اعداد جدول 

 Aug.2014-28 للسيولة حسب مبدأ االستحقاق 
 

. توثيق خطة طوارئ للسيولة   28-Aug.2014 
المتوقعة والزيادات النقص اتضمين وضع السيولة لدى البنك و 

.ضمن التقرير الشهري   28-Aug.2014 
 
 
 
6 

 
 
 

اطار عمل القسم الدارة 
 المخاطر التشغيلية

 
 
 

تخصيص ملف لكل قسم يبين المخاطر التفصيلية الكامنة في 
الضوابط الرقابية المتوفرةو العمليات اليومية لالقسام المختلفة   1-Jul-2014 

          المخاطر المتبقيةتوثيق المخاطر التشغلية وقياس    
           Residual Risk  30-Sept-2014 

 
توثيق الية لقياس كل من اثر واحتمالية تحقق المخاطر مبنية 

مجلس  ة من قبلاآلليعلى دراسة ممنهجة وموثقة واعتماد هذه 
.االدارة  

30-Oct- 2014 

 
 
 
 
9 
 
 

 
 
 

سة لمخاطر يمؤشرات االداء الرئ
وقاعدة بيانات احداث التشغيل 

 المخاطر التشغيلية

 
 استحداث حدود ومعايير لمؤشرات المخاطر الرئيسية 

 
30-Nov-2014 

 
تضمين التقرير الشهري للبيانات الخاصة بأدارة المخاطر 

.ليةيالتشغ  
 

28-Aug.2014 
الحصول على توثيق بيانات احداث المخاطر التشغيلية      

Actual Loss  Aug.2014-28  من اطراف محايدة         
 

الحصول على توثيق احداث مخاطر التشغيل التي كادت ان 
 Near Miss 28-Aug.2014تحدث 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أمن وحماية المعلومات

 
   توفير جهاز لقسم ادارة المخاطر ليتم االحتفاظ بكل الوثائق 

.الكترونيا   server  
30-Nov.2014 

 
.ملفات االكسل الى جهاز الخادم بشكل يومي تحميل كافة   30-Nov.2014 

منح احد المسؤولين في القسم صالحية الدخول الى كافة 
  الملفات المحفوظة في جهاز الخادم

(Serever)  
30-Nov.2014 

 
على الحقول التي تتضمن معادالت ( اغالق )وضع الحماية 

Ms Excel   ( تحليلية )ملفات  ضمن   
29-May.2014 

 
 مؤشرات االداء الرئيسة  3

وضع وقياس ومتابعة مؤشرات االداء الرئيسة لقسم ادارة 
 المخاطر

 
29-May.2014 
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 مركز الدراسات المصرفية:سادسا
 نبذة عن مركز الدراسات المصرفية ونشاطاته التدريبية

 
يكون مقره في ، 0333لسنة ( 26)تأسس مركز الدراسات المصرفية استنادًا الى القانون رقم     

بغداد ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري 
، ويمثله مدير ىاضي امام المحاكم والجهات االخر ، وله حق التقموازنة مستقلة تمول ذاتياً  وتكون له

 . عام المركز او من يخوله
ويهدف % 61والمصارف بنسبة % 21ساهم البنك المركزي العراقي في نفقات تأسيسه بنسبة    

- :المركز الى تحقيق االتي 
 .تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتأهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية  -0
تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية   -4

 . الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطالعهم على القواعد واالعراف المصرفية الدولية 
 . تقديم االستشارات المصرفية والمالية  -2
 . اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات  -2
عالقة بالعمل المصرفي داخل االسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات ال - 1
 . العراق وخارج

 راسات المصرفية في البنك المركزيسعى مركز الد قات الثنائية العربية والدولية،في مجال تنشيط العال 
- :والمالكات المصرفية العراقية ومنها، وذلك لبناء القدرات ة عالقات ثنائية مع تلك المؤسساتالى اقام
 .التنسيق مع مركز انقرة للتدريب واالبحاث إلقامة دورات متخصصة في الصيرفة االسالمية  -0
 .االشتراك في الشبكة العربية للتدريب المصرفي -4
 .االردن_ التنسيق مع مكتب اصول االستشارات والتدريب إلقامة دورات تدريبية في عمان -2
والتعاون مع مركز الدراسات الفرنسي التابع للبنك الوطني الفرنسي من خالل المشاركة التنسيق  -2

 .في برامجه التدريبية في فرنسا
 .التنسيق والتعاون مع مركز الدراسات السويسري لتوفير فرص التدريب في مجال الصيرفة -1
ج التدريبية المتعلقة بتطوير قام البنك المركزي العراقي ومن خالل مركز الدراسات المصرفية بالبرام   

- : 2014خالل عام ( 04)قدرات الجهاز المصرفي العراقي كما موضح في الجدول 
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 4102يبين عدد الدورات لعام ( 04)جدول 
 اسم الدورة ت

 
عدد المشاركين 
من البنك 
 المركزي

عدد المشاركبن من 
المصارف الحكومية 

 الخاصةو 

 المجموع

 1. 26 44 المستندية والتحصيل المستنديدورة االعتمادات  0
 6  6 دورة حول ميزان المدفوعات ونظم سعر الصرف 4
 011 014 2 ف العملة الورقيةيدورة تزي 2
 29 22 2 دورة اعرف زبونك 2
 9  9 دورة استخدام النماذج الكمية في رسم السياسة النقدية 1
المرأة   دورة تطوير المهارات الحياتية وسبل تنظيم وقت 6

 العراقية بين العمل واالسرة
41  41 

 خاصة دورة تقييم االداء النوعي للمصارف العراقية ال 9
 باالعتماد على نماذج تمييز االنماط

6 01 06 

 40 00 01 دورة ادارة المخاطر في المؤسسات االسالمية .
 20  20 محاضرة عن حقوق االنسان والشرعية 3
 02 02  الصكوك المحدثةدورة نظام مقاصة  01
 69 11 09 دورة نظام التسوية االجمالية االنية 00
 2 4.3 432 (ACH)دورة نظام المقاصة االلية  04
 02 02  (RTGS)دورة نظام المقاصة االلية   02
 C-ACH)) 2 12 16اعداد المدربين على نظام  02
الى  هورشة العمل حول االستثمار االجنبي وحوافز جذب 01

 العراقي
 ذ41 00 3

اداة في  هورشة عمل بعنوان  ميزان المدفوعات بوصف 06
 التحليل االقتصادي

22  22 

ندوة تطوير نافذة بيع وشراء العملة االجنبية وتحسين  09
 استخدام الموارد بالعملة االجنبية

11  11 

دورة السياسات واالجراءات المتبعة لمكافحة غسل   .0
السيطرة ومنع االحتيال في نظام الدفع االموال وطرق 

 IRPSI بالتجزئة

01  01 

 21 22 6 دورة التقنيات الحديثة في اعداد وتحليل  التدفقات النقدية 03
 61  61 دورة تدريبية المستحقين تغيير عنوانهم الوظيفي 41
 9.  9. دورة تعريفية تثقيفية للموظفين الجدد 40
 44 44  الجدددورة تاهيلية للموظفين  44
 2.  2. محاضرة تعريفية بقانون البنك المركزي العراقي 42

 0441 943 236 المجموع
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 التطور التقني في المصارف العراقية: بعاسا
 

 ،شهدت المصارف العراقية تطورات تقنية عديدة لغرض تطوير خدماتها، وتحقيق المنافسة فيما بينها 
حيث اقتنت الكثير من االنظمة المصرفية الشاملة وطرحت ادوات صيرفة الكترونية لخدمة مايطلبه 

 :  الجمهور منها، ومن ابرز هذه التقنيات هي
  

 انواع االنظمة المصرفية المستخدمة في المصارف العراقية 
من  (27)من المادة ( هـ)تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي، واستنادا لما جاء في احكام الفقرة     

يجوز للمصارف تقديم خدمات المقاصة  "التي جاء فيها  2004لسنة ( 94)قانون المصارف رقم 
الصكوك ،وبطاقات  بما فيها) والتسوية والتحويل للنقد واالوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع 

االئتمان والخصم والمـــــــــدفوعات االخــــرى والصكوك السياحية والتحويالت المصـــــرفية والتحويالت 
 ( .....الســــــــلكية والمبالغ المــــــدينة والــــــــــدائنة المرخص بـــها سلفا 

جاز اعمالها وتقديم خدماتها بالسرعة والكفاءة قامت المصارف العراقية بأعتماد الوسائل التقنية في ان   
المطلوبة لتحقيق أفضل الخدمات لزبائنها وللحصول على تقييم افضل في نظام تقييم المصارف 

(camels)    . 
في انظمة مصرفية شاملة في عملها وتختص  (الخاصةالحكومية و )تستخدم المصارف العراقية     

- :االلكترونية  وكما موضح ادناهالصراف اآللي والبطاقة 
 

 واالختصاصية التجارية الحكومية االنظمة المصرفية الشاملة المستخدمة في المصارف : اوال
التعاقد من قبل  تم 2007وفي عام  : (Bank Master)مصرف الرافدين يستخدم نظام  -0

،   BANK MASTER، لتزويدهم بالنظام المصرفي الشامل  (B-Plan) المصرف مع شركة
، اضافة الى دث االرهابي الذي تعرض له المصرفبسبب الحا 2010وتوقف العمل به في عام 

بات مع اسباب فنية ظهرت خالل التنفيذ وقدمت الشركة حلوآل بديلة ولم يتم التنفيذ بالرغم من المخاط
 (POS)البيع ، واليمتلك المصرف صرافات آلية بل هناك عدد من نقاط الوزارة حول الموضوع
(  2,228,184)، حيث اصدر المصرف (كي كارد)ألغراض البطاقة الذكية منتشرة في فروعه 

 .بطاقة مدينة من نوع كي كارد
اتفق المصرف مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية على تجهيزه بالنظام المصرفي  :مصرف الرشيد  -4

علما ان المصرف هو ، قة عليه وانتظار النتائجم للمصادالشامل واحيل العقد الى دائرة المفتش العا
 (pos)من نقاط البيع ( 484)ويمتلك ، شريك مع مصرف الرافدين في اصدار بطاقة الكي كارد

  .منتشرة في عموم العراق
يمتلك المـــصرف العـــراقي للتجارة النظام المصـــرفي الشـــامل  :(TBI)المصرف العراقي للتجارة  -2

EQUATION)) ،لمصرف ماعدا البطاقات ويقدم النظام كافة الخدمات المصرفية الخاصة بعمل ا
 30))جهاز صراف آلي موزعة الى (72)، يملك المصرف وهو بصدد ربطها مع النظام، االئتمانية
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 فضال عنجهاز في المحافظات اغلبها في المناطق الشمالية والجنوبية  (42)جهاز في بغداد و
  (427)و بطاقة مدينة مدفوعة مسبقآ (33,275)ائتمانية موزعة الى بطاقة( (33,702 اصداره

 . بطاقة دائنة
زة نظام مصرفي شامل وليست لديها اجه(اري والزراعي التعاوني والصناعيالعق)التمتلك المصارف-2  

 .ها مصارف متخصصة في مجال االقراض، لكونصراف آلي، ولم تقوم بأصدار بطاقات ائتمان
 

 االنظمة المصرفية الشاملة المستخدمة من قبل المصارف الخاصة: ثانيا
التجاري العراقي واالئتمان وبيروت (يستخدم هذا النظام من قبل المصارف  : EQUATIONنظام  -0

، ويقدم هذا النظام كافة الخدمات المصرفية الخاصة بعمل )والبالد العربية واالعتماد اللبناني
جهاز صراف آلي  في  (11)جهاز صراف آلي موزعة الى ( 21)المصارفالمصرف وتمتلك هذه 

ت، جـــــهاز صــــــراف آلــــــي فــــــــــي المحافظا (15)و( التـــجاري واالئــــتمان )ي بمصــــرف بغداد الخاصة
، اما دائنةبطاقة (  2905)بطاقة مدينة و (  (905(بيروت والبالد العربية ) وصـــدر مصــــــــــــرف

علمآ ان عدد الخدمات التي ، بصدد اصدار هذه البطاقات مستقبآلبالنسبة للمصارف االخرى فهي 
الف  (58,076,401)خدمة وتبلغ اجمالي ايراداتها ( 19-31)تقدمها هذه المصارف تتراوح بين 

 . دينار 
ستثمار العراقي بغداد والمتحد ودار السالم واال)من قبل المصارف  يستخدم :  BANKSنظام -4

، وتمتلك هذه (والبركة التركي والبحر المتوسط قفلرو  والوركاء والخليج واشور والزراعي التركي و
جهاز صراف آلي موزعة في عموم محافظات العراق وصدرت اغلب هذه  (267)المصارف 
، العراقية موزعة في عموم محافظات بطاقة ائتمان( 2583)بطاقة مدينة و  44443))المصارف 

خدمة وتبلغ اجمالي ( 10-25)علمآ ان عدد الخدمات التي تقدمها هذه المصارف تتراوح بين 
 . الف دينار  (171,325,155)ايراداتها 

، ويقدم هذا الشرق االوسط العراقي لالستثمار مصرف هذا النظام يستخدم -:  CAPITALنظام -2
 (18)جهاز صراف آلي موزعة الى  (42)، ويمتلك فة الخدمات التي يعمل بها المصرفالنظام كا

بطاقة  (1058)جهاز في محافظات العراق وصدر المصرف ( ( 24جهاز في محافظة بغداد و
خدمة ( 27)بطاقة دائنة علمآ ان عدد الخدمات التي يقدمها هذه المصرف ( (825ائتمان مدينة و

 . الف دينار  (21,662,133)وتبلغ اجمالي ايراداتها 
 والموصل واالتحاد العراقيواالقتصاد  االهلي العراقي)ويستخدم من قبل المصارف  :  ICBSنظام -2

جهاز صراف آلي منتشرة في ( 24)، تمتلك اغلب هذه المصارف (واربيل والشرق االوسط وافريقيا
، بينما اصدر مصرف بطاقة ائتمان مدينة( (373صدار إب مصرف االقتصاد عموم العراق وقام

( 21)علمآ ان عدد الخدمات التي تقدمها هذه المصارف ، بطاقة ائتمان دائنة (1778) الموصل
 . الف دينار (45,733,400)خدمة وتبلغ اجمالي ايراداتها 
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ويمتلك مصرف ( سومر والشمال وعبر العراق)من قبل المصارف  يستخدم:   ORION نظام -1
، وقام باصدار والجنوبية في العراقات الشمالية جهاز صراف آلي في المحافظ( (15الشمال 
علمآ ان عدد الخدمات التي تقدمها هذه ، ( (CLASSIC DEBITبطاقة مدينة من نوع ( (4436

 . الف دينار  (107,141,875)خدمة وتبلغ اجمالي ايراداتها ( 8-19)المصارف تتراوح بين 
ايالف واللبناني الفرنسي وبيبلوس والوطني )مصارف يستخدم من قبل ال: TEMENOS 24 نظام -6

، وقامت هذه المصارف باصدار جهاز صراف آلي (19)، وتمتلك هذه المصارف (االسالمي
بطاقة ائتمانية مدينة علمآ ان عدد الخدمات التي تقدمها هذه المصارف تتراوح بين  (1325)

 . الف دينار (28,289,960)خدمة وتبلغ ايراداتها ( 35-27)
 .(المنصور وملي ايران ) بل مصرفي يستخدم من ق :  FOX PROنظام -9 
، (ات والتعاون االسالمي وابو ظبي دجلة والفر ) يستخدم من قبل المصارف  :  PHOENIXنظام  -.

جهاز صراف آلي في بغداد والمحافظات ، وقام  (12)( التعاون وابو ظبي)وتوجد لدى مصرفي 
 .  بطاقة دائنة   63))مصرف ابو ظبي باصدار 

من قبل مصرف الهدى ، واليمتلك هذا  (ORACAL)يستخدم وقواعد البيانات  :HEBSنظام  -3
 . المصرف اجهزة صراف آلي ولم يصدر اي بطاقات ائتمانية مدينة او مدفوعة مسبقآ

اجهزة صراف ( (3يستخدم هذا النظام من قبل مصرف أيش التركي ، ويمتلك  :ISUBAنظام  -01 
 .بطاقة ائتمانية مدينة  (734)آلي في بغداد والمحافظات وقام باصدار 

جهاز  (20)يستخدم من قبل مصرف البالد االسالمي ، ويمتلك المصرف  FLEXY:نظام  -00
 .بطاقة ائتمانية مدينة (  1,100)صراف آلي في بغداد والمحافظات وقام باصدار 

ف انتركونتننتال ، ويمتلك هذا المصرف نظام مصرفي شامل يستخدم مصر : WINDOWSنظام  -04
 .بطاقة دائنة (848)بطاقة ائتمان مدينة و  (835)اجهزة صراف آلي وقام بأصدار (  5)ويمتلك 

، وتتوفر لدى مصرف التنمية ( التنمية الدولي واسيا)يستخدم من قبل مصرفي   Imal:نظام -02
اجهزة في المحافظات ( 1)اجهزة في بغداد و ( 3)جهاز صراف آلي موزعة الى ( (14الدولي 

بطاقة ( 121)بطاقة ائتمانية دائنة و (104)بطاقة مدينة و ( (207وقام المصرف باصدار 
 ( .بالدوالر)مدفوعة مسبقا 

مصرف بارسيان اليمتلك نظام مصرفي شامل ولكنه يتطلع الى شراء هذا النظام مستقبآل  -02
واليصدر بطاقات ائتمان دائنـــــة او مــــــدينة ، لكونه يقوم بمنح ائتمان نقــــــدي لمــوظفي الدولــــة 

 (.اصدار خطابات ضمان واعتمادات مستندية )وائتمان تعــــهدي  
 .يستخدم من قبل مصرف ستاندرد شارترد:  EBBSنظام  -01

( البصرة ، العراقي االسالمي ، كوردستان ،االقليم التجاري)وهي اما بافي المصارف الخاصة 
 ......التمتلك نظام مصرفي شامل 

 



50 

 

وفروع المصارف االجنبية العاملة في وللوقوف على استخدام التكنولوجيا في المصارف العراقية 
نبين بشكل مفصل هذه االستخدامات للمصارف الحكومية والمصارف الخاصة حسب كل العراق 

- :(  11) مصرف وفقا للجدول 
ن المصارف الحكومية بالرغم من انها تحتل المرتبة االولى في القطاع المصرفي العراقي من حيث ا

مقارنة مع المصرف العراقي الموجودات والودائع اال انها لم تستخدم هذه التقنيات الحديثة بشكل فعال 
جهاز   (42)جهازا للصراف اآللي في بغداد و( 30)للتجارة حيث استخدم نظام مصرفي شامل وينشر 

   .بطاقة ائتمانية  (427)بطاقة مدينة و (33,275)في المحافظات وصدر 
 (14)نظام مصرفي شامل حيث تبلغ عدد االنظمة الفعالة  (27)تمتلك المصارف الخاصة العراقية        

مصرفا بعضها قطع عدد خطوات للسعي في  (13)اما باقي المصارف البالغ عددها . نظامآ فعاآل
والبعض االخر لديه انظمة لكنها غير فعالة علمآ ان عدد الخدمات ، استخدام النظام المصرفي الشامل 

وبلغت ايراداته ، خدمة  (8 – 35)لعراقية كافة تتراوح بين المصرفية التي تقدمها المصارف ا
 .2014/12/31دينار كما في نهاية  الف( 13.,.163,61)

 
جهاز في  (330)جهاز موزعة الى * (485)بلغ عدد اجهزة الصراف اآللي لدى المصارف العراقية        

يليه مصرف العراقي ، جهاز  (186)حيث يمتلك مصرف الوركاء ، في المحافظات  (155)بغداد و 
 (42)ومن ثم مصرف الشرق االوسظ بعدد ، جهاز  (43)يليه مصرف بغداد بعدد  (72)للتجارة بعدد 

 (20)ويليه مصرف البالد االسالمي بعدد ، جهاز  (28)ويليه مصرف الخليج التجاري بعدد ، جهاز 
 .جهاز للصراف اآللي  (5-15)لديها اما ماتبقى من المصارف فتتراوح عدد االجهزة ، جهاز 

فرعا لديها نظام مصرفي  06اما فيما يخص فروع المصارف االجنبية العاملة في العراق البالغ عددها       
 (3549 , 5268)يبلغ عددها  مدينةو  وتصدر بطاقات ائتمانية، ( بأستثناء مصرف بارسيان)شامل 

العاملة  (خاصه المحلية وفروع المصارف االجنبيةالحكومية وال)بطاقة على التوالي وان عدد المصارف 
مصرفا لعام  (53)مصرفا من مجموع  (43) بلغ المستخدمة للنظام المصرفي اآللي و في العراق 

2014. 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدد ، افات آلية احتياطية اجهزة صر  (9)جهاز صراف آلي داخلة للخدمة و  (43)منها  (52)يمتلك مصرف بغداد *

 . خدمة (13)الخدمات التي يقدمها النظام هي 
 .موزعا على محافظات العراق كافة  جهازا (186)بأستثناء مصرف الوركاء الذي يمتلك **
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 المؤسسات الساندة:ثامنا      
 للجهاز المصرفي العراقي 

 
لتطوير وتنمية السوق المالية من خالل تهيئة  اولى العراق خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايداً     

واصالح البيئة القانونية، وتحرير حركة رأس المال ، والبدء بتطبيق مبدأ االفصاح والشفافية، انطالقا 
من الدور الذي تلعبه هذه السوق في حشد المدخرات وتوجيهها لمجاالت االستثمار المتاحة، وتوفير 

، ي تساعد في تطوير السوق المالية خاصة واالقتصاد الوطني عامةالتمويل والخدمات المختلفة الت
  : اآلتيةالتشكيالت  المؤسسات المالية الساندة للجهاز المصرفي العراقيوتضم 
( 19) 4102حيث يبلغ عدد المصارف العاملة في العراق حتى نهاية عــام المصارف وفروعها 1- 

بعد اندماج مصرف العراق مع مصارف حكومية ( 6)بضمنها فرعــًا ومكتبًا، ( 0412)مصرفًا لها 
فرعا ( 15)اسالمي عراقي و  مصرف( .0)مصرفا خاصا عراقيــا متضمنة ( 10)و مصرف الرافدين 

  .لمصارف اجنبيــة بضمنها فرعا مصرفيا اسالميا واحدا
 سوق العراق لالوراق المالية     -4
 للقطاعات االسهم يعكس الوضع االقتصادي للبلد لما فيه تحقيق التنمية التــداول فيتطور ان     

توفير السيولة وألهمية ذلك أعطت الدول اهتماما كبيرا لتطوير وتنمية االقتصادية المشاركة في السوق و 
السوق المالية من خالل تهيئة البيئة القانونية وتحرير حركة رأس المال والبدء بتطبيق مبدأ االفصاح 

ووضع  4112لعام ( 92)رقم لالوراق المالية   الشفافية واستنادا لذلك صدر قانون سوق العراقو 
لعمل يجري ، وكان ا42/6/4112تداول في السوق بتاريخ ، وعقدت اول جلسة هيكليته واهدافه

عقدت اول جلسة تداول الكتروني في السوق و بهذا  03/2/4113، وفي تاريخ بأسلوب التداول اليدوي
 .0/00/4113ات اسبوعيا اعتبارا من جلس( 1)اصبح عدد الجلسات 

وهو مركز مستقل ماليا واداريا عن ادارة سوق  تأسس مركز االيداع العراقي .411 بآوفي شهر 
العراق لالوراق المالية، ويهدف الى اصدار شهادات االسهم الكترونيا في نفس اليوم الذي تداولت فيه 

 .هذه االسهم
 4102راق لالوراق المالية خالل عام تطورات في تداول االسهم في سوق العال -:اوال 

المــالية مقارنة  تطور نشاط القطاع المصرفي في سوق العراق لالوراق 4102ن التقريرالسنوي لعام بي     
، مسلطـا الضوء ط التداول غيرالعراقيين في السوق، ونشـا4102لوارد بالتقرير السنوي لعام بنشاطه ا

على تطور مؤشرات السوق،  وكان القطاع المصرفي في المرتبة االولى من حيث المؤشرات للقطاعات 
( 420)جلسة مقابل ( 449) 4102االقتصادية المشاركة في السوق حيث بلغ عدد الجلسات لعام 

   -:كما موضح ادناه  ،4102جلسة تــــداول لعام 
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راق المالية  للقطاعات االقتصادية المشاركة في سوق العراق لالو بلغ اجمالي عدد االسهم المتداولة _ 0
مليار سهم منخفضا ( 919.00)بواقع القطاع المصرفي المرتبة االولى و ، احتل مليار سهم( 1..922)

 .مليار سهم( 929.42)والبالغ  4102عن عام  %( .2.1)بنسبة 
مليار دينار، شكلت قيمة التداول للقطاع ( 24..3.)قيمة التداول للقطاعات االقتصادية كافة  بلغت -4

عن عــــام  % (  03.31) منخفضا بنسبــــــــــــــة  4102مليار دينـــــــــار لعــــام ( .962.1)مصرفـــــــــي منها ال
 .مليار دينار( 9..312) والبالغ ، 4102

عقدا لكافة القطاعات االقتصادية ، بلغ عدد العقود للقطاع ( 012,166)هم من خالل نفذ تداول االس -2
عن بقية القطاعات المشاركة ومنخفضا  4102عقدًا متصدرا المرتبة االولى لعام ( ..13,2)المصرفي 
 .عقدا (  63,612) والبالغ  4102عن عام %( 02.92)بـنسبة  

المــــــــــدرج فــــــــــي ســــــــــوق العــــــــــراق لــــــــــألوراق الماليــــــــــة الــــــــــى ارتفــــــــــع رأس المــــــــــال للقطــــــــــاع المصــــــــــرفي -2
 4102مقارنـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــام  4102لعـــــــــــــــــام %( 46.0)مليـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار وبنســـــــــــــــــبة( 6..2,3.2)

فيمــــــــــــــــا انخفضــــــــــــــــت ،%(4...)وباهميــــــــــــــــة نســــــــــــــــبية بلغــــــــــــــــت ،مليــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار( 2,314.2)والبــــــــــــــــالغ 
ـــــــــــــى  ـــــــــــــار ديناربنســـــــــــــبة ( 10.12.,2)القيمـــــــــــــة الســـــــــــــوقية ال ـــــــــــــة مـــــــــــــع  4102لعـــــــــــــام %( 4..)ملي مقارن

 .مليار دينـــــــــــار ( 2..1,44)والبالغة  4102عام 
استجابت المصارف الخاصة الى تعليمات وتوجيهات البنك المركزي بشأن زيادة روؤس اموالها وقد بلغ 

مصرفا ( 02)عدد المصارف التي باشرت بزيادة روؤس اموالها المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية 
عراقي، العراقي االسالمي، اشور، ، االهلي الي، االستثمار العراقن العراقيبغداد، سومر، االئتما: )وهي 

التي قامت بزيادة  (الشرق االوسط، الخليج، بابل، الشمال، المصرف التجاري، كوردستان، االتحاد العراقي
 .  4102رؤوس اموالها خالل عام 

 
الذي يبلغ ( شراء)مقابل  4102عام مليار دينار ل( 4.1.( )بيع)بلغت قيمة التداول لغير العراقيين  -1

 .مليار دينار ( 004.6)
( بيع االسهم من قبل االجانب –شراء االسهم من قبل االجانب )انخفض صافي االستثمار االجنبي  -6

مليار دينار ( 3.1.4)البالغ  4102مليار دينار مقارنة مـــــع عام ( 21.0)الى  4102في السوق لعام 
 .4102 ممقارنة بعا 4102في عام وذلك النخفاض االسهم من قبل االجانب 

ليغلق %( 9..0)سـجل الرقم القياسـي لالسعار لـسوق العراق لالوراق الماليـــة انخفاضا بلغـت نسـبته  - 9
البالغ  4102نقطة مقارنة مع الرقم القياسـي لالسـعار نهاية عام ( 34)بــ] 4102في نهاية عام 

 .نقطة( 002.01)
 
 

 
 



53 

 

 :ة تياآلاالسباب عود انخفاض مؤشرات التداول في سوق العراق الى ي    
 
لطلب والعرض تأثر مؤشر السوق وعدد االسهم المتداولة وقيمتها بدرجات متفاوتة تبعا لتغيرات ا -

مليار ( 411)، وقرار البنك المركزي العراقي برفع الحد االدنى لرأس المال الى وقرارات المستثمرين
يفسر ي الذو  (%44)نسبة ب( رؤوس اموال الشركات المدرجة)دينار االمر الذي ادى الى زيادة العرض 

في استيعاب حركة السيولة بين السوق الثانوية واالولية باالضافة الى نشاط معدل اتساع عمق السوق 
  .دوران االسهم المدرجة

 
اثر االفصاح الدوري للشركات المساهمة ايجابيا على الطلب وقيام المستثمرين بتغيير محافظهم  -

التي لم تحقق  الشركاتاالستثمارية وفقا لهذه التغييرات مما عزز مكاسب في بعضها وتراجع في بعض 
 .خ انتهاء السنة المالية السابقةيوما من تاري( 011)االفصاح وفق السقف الزمني المحدد بــ 

اثر تغير مجالس ادارات لبعض الشركات المساهمة وانتخاب ادارات جديدة ووجود اخفاقات مالية لعدد  -
من الشركات ومخالفتها لقواعد البنك المركزي الذي بدوره اثر على قرارات المستثمرين في اتجاه تعزيز 

 .رية التي يتوقعونهااو تقليص مساهماتهم وحصر الفرص االستثما
 .العراقالعدوان االرهابي واالجرامي لداعش على عدد من المحافظات ونواحي وقرى  -
اثر على اقتصادات الدول ي دوالر للبرميل الواحد الذ  (11)انخفاض اسعار النفط عالميا الى حدود  -

 .نتجة للنفطمالمصدرة وال
 معلى ارتفاع المؤشرات لعد 4102في اواخر عام شركة مساهمة جديدة ( 03)لم يؤثر ادراج اسهم  -

،  على عكس ادراج  شركة اسيا سيل في عام  4101التداول بأسهمها اذ سيطلق تداولها خالل عام 
الذي رفع حجم التداول وعدد االسهم  4102من رأس مالها في بداية عام  (%41)وتداول  4102

 .المتداولة للعراقيين وغير العراقيين في السوق
 
 مؤشرات التداول في السوق الثانوي   –.

وبلغ عدد االسهم المتداولة ، شركات ( 9)بلغ عدد الشركات التي تداولت في السوق الثانوي 
صفقة ( 294)نفذت من خالل ، مليون دينار( 11.32.,4)مليون سهم وبقيمة سوقية( 4,213.36)

مليون ( 21.32)مليون سهم بلغت قيمتها ( 66.10)وكان عدد االسهم المباعة من قبل غير العراقين 
االسهم المباعة من قبل غير  مرتفعة على عدد 4102في عام صفقة بيع ( .6)دينار نفذت من خالل 

صفقة ( 03)مليون دينار نفذت من خالل ( 01.99)مليون سهم بلغت قيمتها ( 39..) العراقيين 
  .4102في عام ( بيع)
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 .رابطة المصارف الخاصة في العراق2- 
 

  -:لمحة تاريخية عن تأسيس الرابطة  -:اوال  
  ( 19)بمشاركة مسجلة ضمن منظمات المجتمع المدني  5/5/2004تأسست الرابطة بتاريخ

مصرفا خاصا في ظل ظروف التحول االقتصادي القائمة في العراق لتكون الجهة المعتمدة لتمثيلها 
وباشرت الرابطة نشاطها في متابعة المستجدات التي تهدف لتطوير العمل امام السلطات الحكومية 

ثرات الخارجية على المصارف الخاصة من خالل تطوير المصرفي العراقي بشكل عام ومعالجة المؤ 
المركزي العراقي بمد جسور التفاهم من خالل تبادل االراء  لبنكالعالقة مع السلطة النقدية المتمثلة با

لية للتفاهم والثقة، آعلى مختلف المستويات والتي ادت الى بناء  الجاريةقاءات لفي االجتماعات وال
 .خرى ذات العالقةالجهات االوكذلك مع 

 اهداف الرابطة
 .توثيق اواصر التعاون بين اعضائها والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشتركة -0
امام كافة الجهات المعنية وابراز كيانها وتحقيق  العراق داخل وخارج( المصارف الخاصة)تمثيل  -4

 .انتشارها في محافظات واقضية العراق
موظفي المصرف من خالل الندوات واالجتماعات وورش العمل  نشر الوعي والثقافة المصرفية بين -2

لالرتقاء بعملهم بهدف تقديم الخدمات المصرفية للجمهور بأيسر السبل ، اضافة لزيادة الوعي لدى 
 .المواطنين لتشجيع التعامل مع المصارف

 .ابداء الرأي والمشورة بشأن التشريعات والقوانين ذات الصلة باالعمال المصرفية -2
ثيق التعاون بين ممثلي المصارف العراقية والمصارف العربية واالجنبية وتطوير العالقات تو  -1

 .المصرفية معها
 .تطوير وتأهيل الموارد البشرية ونشر المعرفة وتحديث العمل المصرفي -6
 .تبادل المعلومات والخبرات المصرفية مع المصارف العربية واالجنبية -9
حفاظًا على ( الخاصةالحكومية و )ن ادارات المصارف العراقية العمل على بناء قاعدة للتفاهم بي -.

 .المصلحة المشتركة وبما يحقق االنسجام في قواعد العمل المصرفي العراقي وتطوره
التعاون مع المنظمات والهيئات العربية واالجنبية ذات االهداف المشتركة وتبادل المعلومات  -3

 .صناعة المصرفية وتطور اساليبهاوالخبرات بهدف التعرف على المستجدات في ال
   .  ت لخدمة قضايا الشعب العراقيالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في كافة المجاال -01
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 الهيكل التنظيمي لرابطة المصارف الخاصة في العراق 
 الهيئة العامة 
كما في  كاتشر ( 2)وا مصرف( 26)المشاركة في الرابطة المصارف الخاصة العراقية  عدديبلغ     
العاملة في العراق ( التجارية واالسالمية)فروع المصارف العربية واالجنبية فضال عن ، 4102عام 

والشركات الساندة ذات الصلة بالعمل المصرفي والمجازة من قبل البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل 
 .الشركات في وزارة التجارة

  الهيئة االدارية 
لف من تسعة اعضاء اصليين أتدير الرابطة هيئة ادارية منتخبة تشرف على شؤونها ونشاطها وتت     

 :وهم واالعضاء جميعًا يمثلون شخصيا المصارف التي ينتسبون اليها
 

  :اسماء االعضاء االصليين

 
   شركات التامين - 2

، 0329لعام ( 92)بدأ تطبيق التأمين في العراق بموجب قانون تأمين شركات التأمين رقم    
وتطورات البيئة القانونية والتشريعية للتأمين وفق المستجدات واألحداث العالمية التي أثرت على 

قانون لى حد سواء، حيث تم إصدار عالمجتمع و الجوانب االقتصادية والتجارية واإلجتماعية للفرد 
(( ديوان التأمين العراقي))، الذي تم بموجبه تأسيس 4111لسنة ( 01)تنظيم إعادة التأمين رقم 

 .لإلشراف ومراقبة أنشطة قطاع التأمين في العراق
ثالث شركات حكومية كما  شركة من بينها( 20)وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في العراق   

مليار دينار ( 64.,.04)ي رؤوس أموال تلك الشركات ، فيما بلغ اجمال4102في نهاية عام 
ترليون ( 463,6)، والبالغ 4102لعام ** من اجمالي الناتج المحلي %( 1.11)شكل نسبة 
 .لشركة التأمين الخاصة%( 1.12)لشركة التأمين الحكومية و %( 1.10)دينار، منها 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4102و  4104)إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة في العراق لعامي: المصدر*

  .المعلوماتوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ـــ الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا : المصدر** 

 رئيسًا /  اشورمصرف . 0
 نائب الرئيس/ يقاالتحاد العرامصرف . 2
 المسؤول المالي/  الهدىمصرف . 3
 عضو/  المتحدمصرف . 4
 عضو/ عبر العراقمصرف . 5
 

 عضو/  التنميةمصرف . 6
 عضو/  سومرالمصرف . 7
 عضو/  االستثمارالمصرف . 8
 عضو/  االهلي العراقيمصرف . 9
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مليار دينار عام ( 4.6,432)وبلغ إجمالي إحتياطيات شركات التأمين الحكومية والخاصة     
، منها مايقارب 4102من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لعام %( 1.00)، شكل نسبة 4102

 .لشركات التأمين الخاصة%( 1.10)لشركات التأمين الحكومية ونحو %( 1.01)
مليار ( 20,460)أما إجمالي الفائض المتحقق لشركات التأمين الحكومية والخاصة فقد سجل     

، منها 4102من أجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لعام %( 1.104)، شكل نسبة 4102دينار عام 
  .لشركات التأمين الخاصة%( 1.112)لشركات التأمين الحكومية و %( 1.113)
يرادات العمليات التأمينية واإلستثمار لشركات التأمين الحكومية والخاصة في حين بلغ إجمالي إ   
من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي %( 1.00)، شكل نسبة 4102مليار دينار عام ( 212,226)

 .لشركات التأمين الخاصة%( 1.12)لشركات التأمين الحكومية و%( 1.13)، منها 4102لعام 
 

الذي يقوم بقبول ودائع الجمهور واعادة استثمارها في مختلف المجاالت ، وله  صندوق توفير البريد-4
فرعًا منتشرة على مختلف المحافظات ويعتبر كقناة الستقطاب السيولة المتواجدة خارج ( 211)

  . الجهاز المصرفي
  (.شركات الصرافة)شركات التوسط لبيع وشراء العمالت االجنبية  -5

، ويقتصر نشاطها على بيع شرف عليها البنك المركزي العراقيفترة التسعينيات ويالتي تـم تأسيسها في 
مليون دينار مدفوع ( 500)، ويبلغ الحد االدنى لرأسمالها الجديد راء العملة االجنبية داخل العراقوش

في محافظة بغداد  1120 ))شركة موزعة الى ( 1680) 2014عددها حتى نهاية عـام  وبلغبالكامل 
 .، وقـــد وافـق البنك المركزي على منح اجازات جديدة في المحافظات( 560)و
 

وتعتبر من المؤسسات المالية غير المصرفية وتستند في عملها الى   شركات التحويل المالي -7
شركة ( 22)، وبلغ عددها .411لسنة ( 32)التعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي رقم 

فرعا في المحافظات ( 40)فرعا في بغداد و( .6)فرعا موزعة الى ( .02)ولديها  4102نهاية عـام 
أس ر  الحد االدنى ، ويبلغفي المحافظات الجنوبية( 43)طى و في المحافظات الوس( 21)، و الشمالية

وتقـوم بعملية تحويل واستالم االموال من داخل العراق وخارجه عن  مليار دينار،( 21)مالها حاليا 
  . طريق فتح حساب لها في المصارف العراقية

يبلغ عدد الشركات الوساطة المجازة من قبل هيئة  : * يع وشراء االوراق الماليةبلشركات التوسط  –6 
شركة ( 47) 2014االوراق المالية ومجلس المحافظين في سوق العراق لالوراق المالية حتى نهاية عـام 

 اعضاء في جمعية وسطاء ميعاوهي جشركة خاصة ( 19)شركة في بغداد ومنها ( 28)موزعة الى 
  رونيـــــــــااللكتروني المرخص لهم باستخدلم محطات التداول االلكت، ويبلغ مخولي التداول  االوراق المالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2014المالية لعام  التقرير السنوي ودليل الشركات لسوق العراق لالوراق: المصدر*
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 ن قبلــــــركات التي تـم تأسيسها مــــــوقـــد وافـق البنك المركزي على منح اجازات جديدة للش،  مخول( 96)
استنادا لقرار مجلس ادارته المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريــخ  4112مسجل الشركات بعد عــام 

الوساطة المالية نظم سوق العراق لالوراق المالية ، ومن اجل تطوير وتنظيم عمل شركات 01/4/4100
 هذه مثلتدورات تدريبية وتخويل مرشحي شركات الوساطة لممارسة التداول على نظام التــــداول، وت( 4)

البيع و الى تعليمات وقواعد هيئة االوراق المالية ومجلس المحافظين في تنفيذ اوامر الشراء  الشركات
لية في نفس يوم جلسة التداول وتنظيم الكشوفات المالية وفتح بتسوية المقاصة اآلللمستثمرين وااللتزام 

 -:االتيةحسابات المستثمرين وتشمل التعليمات 
 .تعليمات وقواعد التداول االلكتروني -
 .شروط االوامر الخاصة والمتقابلة -
 .تعليمات السوق الثاني -
 .تعليمات تداول غير العراقيين -
 .االيداعاجراءات مركز  -
 .تعليمات المالءة المالية -
 .تعليمات توقف وايقاف شركات الوساطة -
 .تعليمات االفصاح -
 .تعليمات غسل االموال -
 .تعليمات تقديم البيانات المالية الكترونيا -
 .لية فصل الحساباتآتعليمات و  -

 
ستثمار شركات وينظم اعمالها نظام شركات اال( 3)ويبلغ عددها  شركات االستثمار المالي  -.

، ويمكنها القيام دينار ارملي( 9)الشركة رأس مال الحد االدنى ل ، ويبلغ4100لسنة ( 6)المالي رقم 
بكافة عمليات االستثمار كبيع وشراء االسهم والسندات وتأسيس الشركات المساهمة واستثمار 

مات لتطوير وتوسيع وقد قام البنك المركزي العراقي باعادة النظر بهذه التعلي ،اموالها في المصارف
 . مجاالت عمل هذه الشركات والحد من المعوقات التي تواجه اعمالها 

 
     ( 2.1)حيــث تبلــغ موجوداتــه بحــدود وهو من المؤسسات الكبيـرة الحجــم ،  :التقاعد صندوق -1

 . مليار دوالر وتشمل رواتب الرعاية االجتماعية والمتقاعدين( ..2)ترليون دينار ما يعادل 
 . وهناك مؤسسات اقل حجمًا وتشمل صندوق الزكاة وصندوق رعايــة القاصريــن ـ 10

 
وهي من احدث المؤسسات العاملة في السوق ،  شركات تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة  -00

مليار دينار للشركة المساهمة ( 4)مليار دينار للشركة المحدودة و ( 0)وحدد رأسمالها مابين 
الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنشورة في  4101لسنة ( 2)وتنظم اعمالها التعليمات رقم 
الشركة العراقية )وتوجد حاليًا شركتين وهي  41/3/4101فــي  2062جريدة الوقائع العراقية رقـم 
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حيث تقوم بتوفير جزء من ( للقروض الصغيرة والمتوسطة والشركة العراقية للكفاالت المصرفية
رأسمالها لالقراض من قبل المصارف الخاصة المساهمة فيها وذلك لتسهيل عملية تمويل المشاريع 

اهم في تحفيض نسبة البطالة وفيما يلي ملخصا الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل الذي يس
   -:عن اهدافهما وفعاليتهما 

  *(ICF-SME)الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 

، التي اصدرها 4101لسنة ( 2)، وفق التعليمات رقم 1/4113/.0تأسست هذه الشركة بتاريخ 
دينار مليون ( 491)البنك المركزي العراقي، وبدات العمل في حزيران من العام نفسه براسمال قدره 

مصرف )هي ( الشبكة المصرفية)مصارف عراقية خاصة مساهمة تسمى ( .)عراقي وتضم 
لشرق االوسط، مصرف اشور، مصرف سومر، المصرف االهلي العراقي، الشمال، مصرف ا

بدعم مالي من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ( مصرف بغداد، مصرف الموصل، مصرف الخليج
 .مليون دوالر ( 6) ب رقد  
 

وقدمت قروضها الى كافة عراقية محافظة  (.0)تمثيل الشركة في ساهمت المصارف الخاصة في 
وصول برامج فرعًا مما وفر فرصة ( 33)المناطق من خالل شبكة الفروع التي تمتلكها والبالغة 

 .الشركة الى جميع محافظات العراق
 

مليون ( 1)بدأت الشركة بإجراءات زيادة رأس المال بعد حصولها على موافقة المساهمين بمبلغ 
   .4102مليون دوالر في عام ( 02)دوالر ليصبح رأس المال 

  النتائج الرئيسة للمؤشرات
بالنتائج المتحققة للسنوات  ارتفاعًا قياساً  4102لعام نتائج المؤشرات الرئيسة للشركة اظهرت       
 .السابقة

 20/04/4102مليون دوالر كما في ( 91)بلغت قيمة محفظة القروض التجميعية المسجلة مبلغا قدره 
( 2,293)فقد بلغ اما عدد القروض االجمالية  ،4102، مقارنة مع عام %( 00.0)وبزيادة قدرها 

، اما حجم المشاركة من قبل المصارف المساهمة 4102عن عام %( 02.2)قرضًا اي بزيادة قدرها 
عن العام %( ..0)زيادة قدرها بمليون دوالر اي ( 09)مبلغا قدره  4102فقد بلغ في نهاية عام 

الماضي واعتمدت المصارف المساهمة في زيادة قروضها برفع نسبة المشاركة في القروض كما 
 (.02)موضح في جدول 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4102التقرير السنوي لعام /لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحدودةالشركة العراقية : المصدر * 
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 4102نشاط الشركة خالل عام  -:اثالث
 

  :وبالشكل االتي استمرت الشركة بادارة المنح المستلمة
مليون دوالر لتنمية اقتصاديات المحافظات حيث بلغ عدد ( 6) توزيع منحة تجارة بمبلغ قدره -0

مليون دينار ( .11,39)قرضًا وبلغ حجم القروض ( 4,133)البرنامج القروض الممنوحة وفق هذا 
 .، حيث تقاس هذه النسبة بحجم االقراض الحالي مقسومًا على مبلغ المنحة%(944)وبنسبة تدوير 

( 2)مليون دوالر بواسطة ( 0)صة للمشاريع الزراعية حصريًا بمبلغ قدره صادارة منحة الماء المخ -4
ولعدد من ( مصرف الشرق االوسطمصرف اشور ، مصرف الشمال ، ، مصرف بغداد )مصارف وهي 

المحافظات على اساس اقراض مشاريع زراعية او صناعة منتجات زراعية وحيوانية او خدمات زراعية 
 (.%.22)مليون دينار وبنسبة تدوير  (2,390)قرضًا وبتمويل بلغ مقداره ( 049)موزعة الى 

مليون دوالر المخصصة لتمويل المشاريع ( 3)المحرومة بمبلغ مقداره منحة دعم المجاميع ادارة  -2
الصغيرة والمتوسطة من المهجرين وساعد هذا البرنامج على توليد الدخل الذي يمكن هذه المجاميع من 

 مقداره مقترض وبتمويل( 4,411)تمويل المشروع وتأهيله حيث اسهم هذا البرنامج في مساعدة 
 %(.61)بنسبة تدوير و  مليون دينار( 121,.4)
قيمة قروض برامج الشركة لدعم وخدمة جميع فئات المجتمع من خالل تقديم قروض  تحيث بلغ -2

تســـاهم في انشاء مشــاريع جديدة او اعادة تشغيل مشاريع متوقفة والتي شملت فئات المـجتمع من 
وفرت فرص عمل مباشرة وغير مليون دوالر وبهذا ( 91)مبلغًا قدره ( المهجرين ، االقليات ، الشباب

- :( 02) فرصة عمل موضح في الجدول( 3,111)مباشرة جديدة بلغت 
 

 

 
 

(02)جدول   

جدول يبين حجم المشاركة وحجم القروض والتمويل وعدد 
  القروض

   4102و 4102لعامي 

مبلغ  السنوات
 المشاركة

مبلغ  
 القروض

مبلغ 
 التمويل

عدد 
 القروض

2013 16.7 63 16.8 3,920 
2014 17 70 16.8 4,479 
نسبة 
 الزيادة

1.8% 11.1%  14.3% 
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 (02)جدول 

 مباشرةاليبين عدد القروض الممنوحة ومبالغها وفرص العمل المباشرة وغير 

عدد  الفئات
القروض 
 الممنوحة

مبلغ القروض 
 $الممنوحة 

فرص عمل 
 مباشرة

فرص عمل غير 
 مباشرة

الكلي مجموع 
 لفرص العمل

 6,229 11.,2 4,242 42,421,129 4,401 مهجرين
 3,138 0,309 0,440 04,419,411 331 نساء معيالت
 1,157 919 211 2,111,2.3 2.4 اقلية مسيحية
 486 439 0.3 30,023.,0 064 اقلية يزيدية

 5,980 2,612 4,249 42,463,626 261 اخرى
 16,990 10,379 6,611 66,103,516 4,114 وعمالمج

 
 

 لمحفظة االستثماريةلسنوات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( 6)وكانت نتائج االقراض بعد   
لمة تسمر الذي يفسر تدوير االموال الممليون دوالر اال( 9)تجاوز ت مللهذه الشركة  ( محفظة القروض)

من المحفظة االقراضية ونسبة %( 42)سنوات ، حيث يمثل مبلغ المنحة المستلمة نسبة ( 6)خالل 
من المحفظة الكلية من حيث ان نسبة المشاركة الكلية من قبل المصارف المساهمة %( 12)التدوير 
 .من اجمالي المحفظة االقراضية كما موضح في الرسم البياني%( 44)بلغت 

 

 
 

 التوزيع الجغرافي لشبكة اقراض الشركة 
مصارف خاصة ( .)من محافظة من خالل شبكة ( .0)تقوم الشركة بتوزيع قروضها على     

فرع في المحافظات الشمالية ( 20)فرع في بغداد و ( 22)موزعة الى فرعا ( 33)فروعها البالغة ب
 .الذي ساهم في تحقيق طموح الشركة للتوسع مستقبال فرع في المحافظات الجنوبية ( 22)و

فة وذلك لتوفر الثقاالبالد وسط و لقروض الممنوحة في محافظات الشمال وشمال من ا%( 1.)وتركز 
 .  ناطقمالمصرفية في هذه ال
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 ة في العراقبالغ القروض حسب المناطق الجغرافييبين عدد وم( 05)جدول 
 عدد القروض مبلغ القرض التفاصيل

 1299 16,914 المحافظات الشمالية
 2646 40,771 المحافظات الوسطى الشمالية
 386 8,436 المحافظات الوسطى الجنوبية

 148 4,364 المحافظات الجنوبية
 4479 70,485 المجموع

 

 

 بة المتبعة من قبل الشركة على التسهيالت الممنوحةلرقاا
 

في المتبعة الشركة االساليب  اتبعتوبهدف حماية االموال الممنوحة من قبل الشركة للزبائن      
وما ترافقها من استخدام االساليب الحديثة في عملية غسل عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب 

واالستفادة من الثغرات في بعض القوانين واالنظمة التي ترتكز عليها بعض الدول ، االمر االموال 
المصرفي والمالي ستوجب على القطاع يو  الذي يضع القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الخطيرة

زيادة اجراءات التحقق والتدقيق للحد من مخاطر العمليات المالية المشبوهة من خالل تفعيل دور 
 .مجموعات االمتثال في مؤسساتها وخاصة المجموعة المصرفية منها

اتجهت الشركة خطوات هامة للرقابة على االئتمان وتصنيف الزبائن الراغبين في الحصول على 
 :االئتمانية ، لتحديد جدارة الزبون ومقدرته على السداد، ومن اهم تلك الخطوات التسهيالت 

، وهو برنامج متخصص لمتابعة القروض ( نظام نقود)تأسيس الشركة لنظام وقاعدة بيانات ائتمانية 
الممنوحة على برنامج الشركة وتقييم عمليات االقراض بشكل الكتروني بما يتفق مع تنفيذ سياسات 

قيات الشركة مع المصارف المساهمة وتقييم المخاطر االئتمانية المبنية على زبائن تم التعامل معهم واتفا
ق ادخال اسم او رقم هوية االحوال المدنية يى بشكل الكتروني عن طر ر ف اخر سابقا عن طريق مصا

 :للزبون ، وكما موضح بالشكل االتي
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 عمل الشركة  تطوير
تدريب وتطوير الكوادر الوسيطة لديها لتصـل الـى المسـتويات القياديـة اسـتنادا تسعى الشركة على       

الــى اهتمامهــا فــي متابعــة عملهــا المهنــي المتمثــل بمتابعــة القــرض وهــو مــن االولويــات التــي يجــب علــى 
علــى قــدرة القــائمين علــى هــذا  المصــرف مراعتهــا وتطبيقهــا وفــي حالــة تعثــر القــرض تبــدا عمليــة المتابعــة

ومـدى تـوفر الخبـرة والحـدس االئتمـاني الـذي يعتمـد علـى قيـام المصـارف  بإعـداد تحليـل متكامـل النشـاط 
لى الوضع العام لنشاطها االقراضي ودراسة مؤشـرات علمحفظتها االئتمانية شهريا وعند الحاجة للوقوف 

- :تعثر القرض من حيث
  .الشخصية القدرةترض ، ظروف السوق ، قالمقترضين االكثر تعثرا وطبيعة عمل الم -0
 .حجم ونسبة القروض المتعثرة لدى كل قطاع من القطاعات االقتصادية -4
االهتمـــام بمركـــز االبحـــاث والدراســـات االقتصـــادية والمصـــرفية لتســـاعد فـــي صـــياغة السياســـات  -2

 .واتخاذ القرارات االئتمانية للمصرف
لقــدرة االئتمانيــة دراســة ابمهتمــا ( CREDIT BUREAN)انشــاء المؤسســات للتقيــيم االئتمــاني  -2

تقيــيم هـذه المؤسســات للقـروض التــي تزيــد  ىللمقتـرض بحيــث يلـزم طالــب القـرض بالحصــول علـ
 .مبالغها عن حد معين

 
 الخطط المستقبلية للشركة

الخطط المستقبلية التي تهدف الى توسيع نشاطها  استمرت الشركة ومنذ تأسيسها على وضع     
 المالي وتقديم اكبر عدد من الخدمات لتحقيق الربح من جهة كونه مؤشر لنجاح اي مؤسسة

و االقتصادي من موتحقيق الخدمات للمجتمع التي قامت من اجلها اضافة الى مساهمتها في الن
المعاشي لبعض شرائح ى وتحسين المستو خالل تشغيل االيدي العاملة وتخفيض مستوى البطالة 
- :المجتمع المستهدفة واهم هذه الخطط والمشاريع المستقبلية
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منهاج االصالح االقتصادي الذي يتبناه البرنامج  التوجه للحصول على تمويل حكومي ضمن  -0

وفق اسس حديثة وتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص وتنمية  .410 -4101الحكومي 
الستثمارات في القطاعات المختلفة، وقدمت الشركة مقترحًا لتخصيص مليار دوالر وتشجيع ا

 .الستخدامه في تمويل المشاريع عن طريق  شبكة المصارف المساهمة الخاصة 
للقروض المجمعة بين المصارف المساهمة في  وضعت الشركة خطة لتاسيس صندوق مخصص -4

شاركة مع تشكيل ملية لعمل الصندوق وشكل الآووضع ( TBI)العراقي للتجارة  مصرفالالشركة و 
اتيجية وتحديد اسلوب المنح والتسديد والضمانات ر ركة لدراسة القروض من مشاريع استلجان مشت

 .الالزمة لالقراض
 .وضع دراسة لتحويل الشركة من محدودة الى مساهمة -2
مشاركة المستلمة وبجزء المتبقي من المنح وضع خطة لزيادة راس المال وذلك من خالل تحويل ال -2

 .المصارف المساهمة بحصة مماثلة في هذه الزيادة
 

 ونشاطات الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةمخطط آللية عمل 

 
 
 

  شركة مساهمة / الشركة العراقية للكفاالت المصرفية  -بخخخ
شركة مالية غير مصرفية ذات مسؤولية محدودة كالشركة العراقية للكفاالت المصرفية تأسست    

ت الهيئة العامة التحول الى شركة مساهمة من اقر   4113وفي عام ، بموافقة البنك المركزي العراقي 
دائرة و  خالل زيادة راس المال ودخول مساهمين جدد استنادا الى موافقات البنك المركزي العراقي

 .0339لسنه ( 40)الشركات رقم ، وبموجب احكام قانون مسجل الشركات
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وتتمثل مهمة الشركة في ان تكون الجهة الرئيسة التي تقدم الكفاالت لقروض المؤسسات المالية 
من القروض الممنوحة من قبل المصارف المشاركة والتي  %(91)تصل الى لالمصرفية الخاصة 

  . الف دوالر او مايعادلها بالدينار العراقي( 411-1) بحدود
  4102نشاط الشركة العراقية للكفاالت المصرفية لعام  وكان 

الذي تم ،   20/04/4102لغاية  4101منذ عام مليار دينار عراقي ( 9.3)بلغ رأس مال الشركة  -0
جاءت هذه الزيادة من خالل االرباح و ،  4113في العام مليار دينار ( 9)زيادته بعد ان كان 

الف ( 496,747)لغ مخصص ضمان القروض بو  ، المتراكمة وعن طريق رسملة رأس المال
الف دينار في ( 392,..1)الف دينار ليصبح ( 34,449)مضافا اليه  0/0/4102منذ دينار 
  .20/04/4102نهاية 

مصرفا عراقيا خاصا مشاركا وبنسبة مساهمة ( 02) ارتفع عدد المصارف المشاركة في الشركة الى -4
مساهم  شخص ( 06)و %( .1.4)وشركة وساطة مالية واحدة بنسبة مساهمة %( 33.11)بلغت 

                                                                                                                                                                                                   .  4102لعام %( 1.09)بنسبة مساهمة 
مقارنة  4102قرضا مضمونا كما في نهاية عام ( 0196)انخفض عدد القروض المضمونة الى  -2

اي نسبة انخفاض  4102قرضا مضمونا في نهاية عام ( 4.61)بعدد القروض المضمونة البالغة 
(64.4)%. 

 أ العملدمنذ بقرض مضمون ( 00.41) المانحةالمصارف بلغ عدد القروض المضمونة حسب  -2
 :وكما موضح ادناه  20/0/4102لغاية  4116بالشركة في عام 

قرضا ( 4941)مصرف بغداد بالمرتبة االولى من حيث عدد القروض المضمونة التي بلغت تقدم 
 رتفاعوهي نسبة ا 20/0/4102عمل الشركة لغاية منذ بداية %( 42)مضمونا وبأهمية نسبية 
قرضا مضمونا باهمية نسبية  (4202)بالمرتبة الثانية بلغت  الخليجكبيرة، يليه مصرف 

قرضا ( 2369)والتي بلغت  اشور، اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مصرف (%20.4)
 الشرق االوسط اما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب مصرف  ،(20%) مضمونا وبأهمية نسبية 

وصل وبابل الهدى والم)مصارف الاما ، (11.6%)قرضا مضمونا وباهمية نسبية ( .026)بلغت 
 -40)مابين  تراوحيعدد القروض فيها  فكان( والشمال واالهليواالستثمار  وسومر والبصرة والمتحد

 %(.41)وبأهمية نسبية بلغت  ( 36.
 20/04/4102لغاية  4116وكان التوزيع الجغرافي للقروض المضمونة منذ بداية عمل الشركة  -1

 :كما موضح ادناه
قرضآ ( 1200)تصدرت محافظة بغداد المرتبة االولى لعدد القروض المضمونة البالغة     

بلغ ، حيث تليها المحافظات في اقليم كردستان، %( 821.)والتي بلغت اهميتها النسبية  مضمونآ،
قرضآ ( 0026)في محافظة السليمانية فقد بلغ عدد القروض المضمونة عدد القروض المضمونة 

 (.311)محافظة اربيل  مضمونآ تليها 
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، قرضآ مضمونا ( 213 - 66)وفيما يخص المحافظات الشمالية الباقية يتراوح العدد فيها بين 
قرضآ ( 213-026)تليها المحافظات الجنوبية بعدد يتراوح بين  ،%( 42.4)بأهمية نسبية 

قرضآ ( 634 -011) ويتراوح العدد في المحافظات الوسطى بين ،%(4..)بأهمية نسبية مضمونآ 
 .%(..44)بأهمية نسبية  مضمونا

 واالنشائية المتمثلة بأستيراد المواد, ةالخدميو  تركزت القروض المضمونة في القطاعات التجارية -6
وال تشكل هذه القروض %( 06.2، % ..41 ،% 16) بأهمية نسبية االستهالكية والكمالية

المضمونة قيمة اضافية الى الناتج المحلي االجمالي االمر الذي يحتاج الى تشريع قوانين 
وتعليمات تحمي المنتوج الوطني لتشجيعه للحد من االستيرادات وتفعيل التعرفة الكمركية لتشجيع 

 .الوطنيةالصناعة 
التجاري والخدمي و االنشائي ) انخفض عدد القروض المضمونة في جميع القطاعات االقتصادية -9

 %10.9، %94.2، %13.0)بنسب  4102لعام ( والصناعي والصحي والزراعي والسياحي
 . 4102مقارنة مع عام  على الترتيب%( %31.29 22.2، % 23.0، 66.01%،

 4102في عام قائمة فرصة عمل ( 414.3)القائمة الى في المشاريع ارتفع عدد فرص العمل  -.
عمل قائمة فرصة ( .046)اي ،  4102في عام قائمة فرصة عمل ( 03140)مقارنة بالعدد 
فرصة عمل ( 1293)الى  الجديدةت فرص العمل في المشاريع رتفعا كذلكو ، 4102خالل عام 

فرصة ( 211)اي ، 4102لعام جديدة فرصة عمل ( 1043)مقارنة بالعدد  4102في عام جديدة 
  .البطالة في العراق  معدل وهي مساهمة طفيفة في تخفيض،  عمل جديدة

قرض ( 42.)الى  4102في عام لفئة الذكور  لممنوحةانخفض عدد القروض المضمونة ا -3
، وكذلك  4102عن عام %( 62.3)قرض مضمون اي بنسبة ( 4212)مضمون بعد ان كان 

( 100)قرض مضمون بعد ان كان ( 414)الى  4102هذا العدد لفئة االناث في عام انخفض 
  .4102عن عام  %(11.9)قرض مضمون  اي بنسبة 

بنسبة  4102عام  في مليار دينار( ..40) لشركة الىالمحفظة االئتمانية ل ضتانخف -01
قيمة المحفظة التراكمية للشركات  بلغتو ، مليار دينار( 49.3)والبالغ  4102عن عام  (40.3%)

 .دينارمليار ( 021.0)المساهمة في الشركة 
 
 ركز االيداع العراقيم -04

                                           
، ألستكمال مشروع التداول اإللكتروني، وهو مؤسسة ذات 4113تأسس مركز اإليداع العراقي سنة     

بتسجيل االوراق المالية وحفظ  4112لسنة ( 92)المخولة بموجب القانون رقم نفع عام والجهة الوحيدة 
الدولية لتوفير بيئة استثمارية  ونقل ملكياتها وايداعها واجراء المقاصة والتسوية عليها، باعتماد المعايير

تعزيز ثقة المستثمرين  ىني، ويهدف المركز بصورة خاصة الطصاد الو تمنة ومستقرة وداعمة لالقآ
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باالوراق المالية ووضع تعليمات وقواعد تحد من مخاطر عمليات االيداع والتسوية تتسم بالعدالة 
 .والشفافية والسرعة واالمان والمهنية العالية

 
االولى من مشروع ادارة بيانات مركز االيداع العراقي المتمثلة في  انجزت المرحلة 4102وفي عام     

فريق عمل قسم االنظمة في مركز )شركات المساهمة المدرجة من قبل انجاز نظام المساهمين الموحد لل
 شركة مدرجة لتحقيق متطلبات ادارتها في ضوء التعليمات والقوانين التي( 61)وتوزيعه الى ( االيداع
 .يئة االوراق الماليةهنشرتها 

يداع العراقي بلغ عدد االسهم المودعة للعراقيين في الشركات المساهمة المسجلة في مركز اال    
مليار سهم بنسة ايداع ( 1 (732.1,مليار سهم، من مجموع رؤوس اموالها البالغ( 3,982.2)
، %(44.6)مليار سهم اي بنسبة ( 436.3,0)، وبلغ عدد االسهم المودعة لغير العراقيين %(63.1)

 %(.34.0)وبذلك يكون اجمالي نسبة ايداع االسهم 
المتداولة في سوق العراق والمسجلة في مركز االيداع في نهاية عام لمودعين للشركات اارتفع عدد 

،  4102مودع في نهاية عام ( 29,214)مودع مقارنة بعدد المودعين (  019,99)الى  4102
 4102، ويعود سبب هذا االرتفاع الى زيادة عدد االشخاص المودعين في عام (%016)وبنسة ارتفاع 

، بينما انخفض عدد الشركات  4102عن عام  %( 2.9)ارتفاع ، وبنسبة مودع( 64591,)الى 
%( 6.6)وبنسبة انخفاض  4102في عام  شركة مودعة( 5070,)الحكومية المودعة الى والدوائر 
 .4102عن عام 

والمسجلة في مركز االيداع  لالوراق المالية بلغ عدد المساهمين المودعين من خارج سوق العراق    
فردا ( 79949,)مودع ، وكان عدد االشخاص المودعين ( .1174,) 20/04/4102العراقي لغاية 

 .شركة ودائرة حكومية وصندوق استثمار( .20)وعدد الشركات والدوائر الحكومية المودعة 
 

مراكز ية بالسوق المالي و ولتطوير العالقات الخارجية والداخلية مع المؤسسات واالتحادات المعن    
، شارك مع مركز االيداع العراقي في مؤتمر االستثمار لسوق العراق لالوراق االيداع العربية والعالمية

االمارات العربية المتحدة اضافة الى مشاركته في االجتماعات الخاصة باعتماد مراكز االيداع  -المالية
وتم االتفاق مع شركة مصر للمقاصة  ،مسقط -عمان( AMEDA)في الشرق االوسط وشمال افريقيا 

 .وااليداع والقيد المركزي لتدريب كادر مركز االيداع
 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  4102و 4102التقرير السنوي عن مركز االيداع العراقي لعامي /المصدر   
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 :يخطط مركز االيداع العراقي مستقبال  الى قيام باالتي -
 
  االستمرار في فتح حسابات المساهمين غير المودعين وتسجيل اسهمهم للشركات المدرجة ، وتسجيل

جراءات المتبعة في المركز لتنظيم عملية ى االلع باالعتمادمستقباًل  ستدرجاسهم الشركات التي 
 .التسجيل وااليداع لتلك األسهم ، وتسجيل االسهم بعد زيادة روؤس االموال للشركات المدرجة

 استمرار التعاون مع مراكز االيداع العربية والعالمية وتبادل الخبرات والتدريب. 
  االيداع االلكتروني في مركزاطالق خدمة االستعالم عن رصيد المساهم عبر الموقع 
(. ComWWW.idc.stocs.) 
 ى نفس الورقة المالية خالل المدةمراقبة وضع تداوالت المستثمرين عبر اكثر من شركة وساطة عل 

 .نفسها
  عمل جميع اقسام  واتمتةاستكمال المرحلة الثانية من مشروع نظام ادارة بيانات مركز االيداع العراقي

 .المركز
 ( 07)جدول 

 يوضح الجدول االتي مؤشرات مركز االيداع العراقي منذ بدء التداول االلكتروني في سوق العراق لالوراق المالية
 . 4102/ 20/04لغاية   01/2/4111في 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 4102التقرير السنوي عن مركز االيداع العراقي لعام /المصدر   
 

 
 2. عدد الشركات المسجلة

 
 ( سهممليار )  راس المال المسجل
 

1,924,0 
 

 1,493.3 ( سهم مليار)المودعة مجموع االسهم 
 

 %34.00 نسبة االسهم المودعة الى المسجلة
 

 غير عراقي عراقي المؤشر
 
 0,436.3 2,3.4.3 (مليار سهم) ملكية المساهمين
 
المفتوح لهم ) عدد المستثمرين
 0,222 226,.2 (حساب
 

 0,446 003,.2 (أفراد)عدد المستثمرين 
 

 94 249 (شركات)عدد المستثمرين 
 
 21 1 (محافظ استثمارية )عدد المستثمرين 

 
المالكين لألسهم ) عدد المستثمرين 

 (المودعة
91,924 6,241 

http://www.idc.stocs/
http://www.idc.stocs/
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 الذكية للبطاقة العالمية الشركة -02
االوسط  تقوم باستخدام تقنية البايومترية في مجال خدمات هي اول شركة في الوطن العربي والشرق    

مليون دوالر، تأسست من خالل ( 4.6)مليار دينار مايعادل ( 2)، يبلغ رأسمالها التكنولوجية الحلول
حساباتها لديوان الشراكة بين مصرفي الرافدين والرشيد مع المنظومة العراقية للدفع االلكتروني، وتخضع 

وضوابط وقانون البنك المركزي العراقي، وتعمل وفق اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير  الرقابة المالية
اعمال مؤسسات ودوائر الدولة لتعزيز المنافسة واستمرارية عملهم في اطار تقني من خالل توظيف 

 .التكنولوجيا واستثمارها في تحقيق حاجات الجمهور والتواصل مع التطورات والمستجدات العالمية
موظفًا من ذوي الكفاءة في مجال هندسة المعلومات ( 131)ساهمت الشركة في توظيف   

، كما وفرت 4102موظفا عن عام ( 19)واالتصاالت والقطاع المصرفي وادارة االعمال بزيادة مقدارها 
ونقاط البيع التي تقدم الخدمات في  الخاصةمصارف الحكومية و فرصة عمل لل( 1111)اكثر من 

 .جميع محافظات العراق
تسعى الشركة الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وفي مناطق العراق كافة، من   

خالل متابعتها مع وزارة المالية آلخر المستجدات والتطورات التقنية الحديثة وصوال لتحقيق هدفها 
نقطة بيع ،واصدار بطاقات ( 21،111)يمكن استخدامها عبر ( طاقة الكترونيةاصدار عشرة ماليين ب)

البطاقة المالية ، البطاقة الصحية، البطاقة التموينية ، البطاقة الشخصية ، والسكن ، )متخصصة مثل 
 (.بطاقة ملكية وقيادة المركبات ، بطاقة كي كمحفظة توفير

ل بيانات المواطنين المختلفة كبصمة االصابع وبصمة تمتلك هذه البطاقة سعة عالية لحفظ وتحمي   
البطاقة خدمات مصرفية وغير  التالعب والتزوير ، كما تقدم هذهالعين التي توفر حماية عالية جدا من 

( 02)مصرفي الرافدين والرشيد اضافة الى لمصرفية التي تضمن لحاملها استالم مستحقاته من اي فرع 
ل على سلف الصغيرة بضمان الراتب ، وتوفير حركة آمنة لتناقل النقد مصرفا خاصا وامكانية الحصو 

 .والمصارف والدول للقضاء على ظاهرة النقد المزور والتالف
 انشطة الشركة

ة مقدارها بزياد 4102جهة في عام ( 229)مع هذه الشركة الى  ةارتفع عدد الجهات المتعاقد  -0
غالبية الدوائر على خدمات هذه البطاقة من ، ويفسر هذا اعتماد 4102جهة عن عام ( 042)

 .خالل تأمين ونشر اعداد كبيرة من اجهرة نقاط البيع في عموم العراق
%( 22.32)بنسبة  4102مركزا لعام ( 31)كز البطاقة في محافظة بغداد الى احيث ارتفع عدد مر 

 4102ز لعام مرك( 11)، تليها محافظة النجف الى مركز( 66)والبالغ 4102نة مع عام مقار 
مركز، وجاءت محافظة ذي قار بالمرتبة ( 10)والبالغ  4102مقارنة مع عام %( 2..9)بنسبة 

مركز، ( 49)والبالغ  4102مقارنة مع عام %( ..02)بنسبة  4102مركز لعام ( 20)الثالثة بــ 
مقارنة ( %09.61)وبنسبة  4102مركزا لعام ( 41)فظة بابل في المرتبة الرابعة بــفيما جاءت محا
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مركزعلى بقية محافظات العراق عدا ( 026)مركزا، وتوزعت ( 09)والبالغ  4102مع عام 
 .محافظات اقليم كردستان 

بطاقة ( 2,232,902)ارتفع عدد البطاقات االلكترونية المستخدمة في جميع الدوائر الحكومية   -4
، وذلك 4102ة مقارنة بعام بطاقة الكتروني( 1..,14.)بزيادة مقدارها  4102الكترونية في عام 

 .ألعتماد احد عشر مجلس محافظة على بطاقة كي كارد
وبزيادة مقدارها  4102منفذا في عام ( .4,01)ارتفع عدد منافذ تقديم خدمات بطاقة كي الى  -2

 .تح التراخيص لفتح منافذ تقديم البطاقةعموم مناطق العراق، وذلك لزيادة فمنفذا في ( 621)
 4102مصرفا في عام ( 02)ارتفع عدد المصارف المرخصة الصدار البطاقة وتقديم خدماتها الى  -2

 .4102بزيادة مقدارها مصرفا واحد مقارنة بعام 
بزيادة  4102مليار دينار في عام ( 02,320)ارتفع اجمالي النقد الموزع الى حاملي البطاقة الى   -1

 .4102مليار دينار عن عام ( 2,103)مقدارها 
  شركة اموال لخدمات الصيرفة االلكترونية -02
مصرفا عراقيا خاصا كمساهمين ومستفيدين من ( 02)وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة تضم  

، يبلغ للسوق المحلي العراقي ور الريادة في توفير تلك الخدماتخدمات الصيرفة والدفع االلكتروني واخذ د
 جهاز صراف آلي( 21)، ولديها ( فرع واحد في بغداد)عراقي وعدد فروعها مليون دينار ( 0.1)رأسمالها 

، مصرف الخليج( 44)قي، االمصرف التجاري العر ( 1)، اجهزة لمصرف اشور( 1)تملكها المصارف
، مصرف الخليج، مصرف اشور، التجاري العراقي)، وصدرت االمصارف (مصرف الموصل( 2)و

نقطة بيع ( POS( ).11)، ولدى الشركة عدد من نقاط البيع العاملة بطاقة الكترونية( 3442( )الموصل
 .منتشرة في عموم العراق 

لعراقي اكما تعمل شركة اموال وفق ترخيص من قبل وزارة التجارة العراقية وموافقة البنك المركزي 
 .كتروني للقطاع المصرفي والسوق العراقي لكمجهز لخدمات الدفع االللعمل 

 :الخطة المستقبلية للشركة 
لكترونية والتي هي ومة الدفع االرفة االلكترونية لالنضمام الى منظتسعى شركة االموال لخدمات الصي -

 .االن قيد االنشاء من قبل البنك المركزي العراقي 
العمل على التوسع بالعمل في الخدمات والمدفوعات االلكترونية عن طريق زيادة حجم العمل في  -

 :تياآل
 .اصدار عدد اكبر من البطاقات االلكترونية  .0
 (.ATM)لية اكثر اجهزة صرافات آ نشر وتنصيب .4
 (.POS)نشر وتنصيب اجهزة نقاط بيع اكثر  .2
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 الدفع بواسطة اجهزة الهواتف النقالة
 العوامل المشجعة على استخدام وسيلة الدفع بواسطة الموبايل

تمثل الوسائل واالدوات المصرفية االلكترونية اضافة جديدة ومتميزة للعمل المصرفي، وليست  -0
 .عن ادوات الصيرفة التقليدية، بل انها تتكامل معها الشباع حاجات الجمهوربدائل 

 .للمدفوعات اضافة الى الوسائل التقليدية االخرىتعتبر قناة حديثة  -4
 .تعتبر وسيلة اضافية لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية في العراق -ـ2
 .اداة لتحسين الوعي المصرفي والمالي  -ـ2
وسيلة ناجحة وال تحتاج الى مستلزمات يجب توفيرها من قبل االفراد، خاصة وان غالبية البالغين  -ـ1

 .لديهم اجهزة اتصال حديثة يمكن استخدامها
 .عادلميسر و  توفير الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع بشكل -6

 مستلزمات نجاح المشروع
 .العوامل الرئيسة المساعدة في نجاح الشركة، حيث يعد خفض التكاليف من  خفض التكاليفـ 0
ـ وضع مخططات تفصيلية حول خطوات العمل في استخدام الهاتف لتسديد المدفوعات مع الكلف المتعلقة بكل 4

 .الذي تتطلبه محاسبة التكاليف( مركز الكلفة)خطوة لغرض استخراج 
المزيد من االسواق، اضافة الى اعتماد مبدأ ـ قيام الشركة بوضع ستراتيجيات متوسطة وطويلة االجل الكتساب 2

 .االستمرارية وتحسين جودة الخدمة المقدمة وشفافيتها
حسابات ومنع اختراق ، فعال يمكن من خالله المحافظة على سرية المعلوماتـ اعتماد الشركة لنظام رقابة 2

 الزبائن
فحة لمركزي العراقي المستندة الى احكام قانون مكاـ المراعاة الدقيقة للضوابط والتعليمات الصادرة من قبل البنك ا1

 . 4112 لسنة 32غسل االموال رقم 
 .ـ اختيار عناصر بشرية مدربة تدريبا متطورا وفق احدث التجارب الدولية وتحصينها ضد عملية االختراق6
 .لسالمة االمن االلكتروني والعمليات ـ وضع سياسات امنية داخلية وارشادية 9
 .الشركة لنظام االدارة ومواجهة المخاطر المحتملة ذات العالقة بعملهاـ اعتماد .
ـ قيام الشركة باجراء دراسات واستبيانات توزع على المتعاملين لالطالع على آراءهم بخدماتها والمشاكل التي 3

 .يواجهونها لغرض معالجتها
غرض ضمان استيعابها للمعلومات ـ قيام الشركة بتصميم صفحة تتناسب مع حجم شريحة موبايل الزبون ل01

 .المتعلقة بعمليات الدفع
 

 المركز العراقي لألستشارات المالية والمصرفية -05
أحد المراكز المستقلة ذات القاعدة الراسخة  الدراسات واإلستشارات المالية والمصرفية يمثل مركز    

حيث يمثل المركز فـريق من الخبراء اإلستشاريين العراقيين ،  ال اإلستشارات المالية والمصرفيةفي مج
مصرفيين واساتذة الجامعات والمهنيين المحترفـين في مجال اإلدارة المالية بوجهيها التمويل من ال
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ويعمل المركز وفق ،  واإلستثمار كمركز متخصص في تقديم كافة اإلستشارات التمويلية واإلستثمارية
الخالقية التي يؤمن بها أتحاد المصارف العراقية الخاصة من خالل اهدافه المتمثلة الثوابت المهنية وا

 صوال لتحقيق االنجازات المتكاملبااللتزام بالمعايير األخالقية والدينية و المهنية والشفافية في التعامل و 
 

 االستشارات المالية : اوال
  

القائمة منها ، او  الصغيرة والكبيرة الحجمقتصادية لكافة المشروعات اال ىإعداد دراسات الجدو  -0
 .الجديدة

 .  تقييم الفرص اإلستثمارية المتاحة في العراق -4  
دارة مخاطر النشاط اإلستثماريتحليل   -2  .وا 
 .لمقترحةتقييم البدائل المتاحة لتمويل التوسعات اإلستثمارية ا -2  

     
    أإلستشارات المصرفية  : ثانيا 
 

 .و ترشيح المصرف  أو المؤسسة المناسبة لطبيعة العمل والنشاط التجاريإختيار  -0
إعداد الملف اإلئتماني المتكامل المطلوب والتوصية بحجم ونوعية وشروط التسهيالت اإلئتمانية  -4

عـداد كافة الدراسات المالية المطلوبة في هذا الشأن   .المطلوبة وا 
عن الزبون ومتـابعة إجراءات الحصول  فى شروط التمويل و ضماناته نيابة مناقشة المصرف -2

 .على التمويل المعني سواء فى مراحل اإلستعالم أو التقييم أو الدراسة أو المعاينة وغيرها 
اإلئتمان  ىإعداد دراسات الجدوى التي تطلبها المصارف عند تقدم الزبون اليها للحصول عل -2

  .حاللالتوسع أو إالتمويل مشروعات جديدة أو السواء 
إعداد الدراسات بشان أوضاع مديونيات الزبائن مع المصارف وتقديم اإلقتراحات بشأن أساليب  -1

 .العالج وتقديم اإلستشارات والدراسات في مجال الديون المصرفية 
ة خاصة حسابات القروض القيام بإجراء الدراسات الالزمة لحسابات الزبائن مع المصارف وبصف -6

صحة األرصدة والحسابات ومدى االلتزام  االئتمانية وذلك بغرض الوقوف على والتسهيالت
الموقعة بين الطرفين ومراجعة عقود القروض والتسهيالت قبل إبرامها مع المصارف وابداء بالعقود 

 .الرأي الفني بشأنها 
اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان وذات تقديم اإلستشارات في مجال المشاكل المرتبطة ب -9

عداد الدراسات والتصورات لحل هذه المشاكل   .العالقة بالمصارف وا 
والفوائد التي تخصمها المصارف المعاونة في تخفيض األعباء المرتبطة بالمصاريف والعموالت -.

حسابات الزبائن وذلك من خالل تقديم المشورة بشأن أسعار الفائدة والعموالت والمصاريف  على
 .التمويل ىوآلية اإلحتساب المرتبطة بحيث يمكن في النهاية تخفيف العبء الحقيقي المترتب عل
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 مركز التدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري -07
 

مصرف الخليج التجاري بتركيزه على النشاط التدريبي وذلك بأقامة دورات تدريبية فــي مختلف  استمر
رفع كفاءة االداء للعاملين في المصارف الحكومية لاالنشطة المصرفية واالختصاصات المتنوعة 

من خالل تطوير االنظمة والبرامجيات بما يخدم مسيرة المصرف لغرض تقديم افضل  الخاصةو 
شرية في والموارد الب ــات للزبائن مــع وضع اهداف علمية دقيقة لنــمو وتطوير الصـناعة المصـــرفيةالخدم

اء الكادر ثر وا    بما يساهم في التنمية والتطوير في العراق من جانب( الخاصةالحكومية ، ) المصارف
خطابات )بالــجانب االئتمــاني سيمــا التي تتعلق وال ، بالمعلومات الحديثة من جانب اخر الوظيفي 
والتصاميم الحديثة لها من اجــل تقليل حــاالت التزوير وتخفيض الــخسائر الناجمة عنها ( الضمــان

ومواكبة التطور الــذي تشــهده  ،وبــدون مقابل لتعزيز اواصـر الثقة بين الـمصرف ودوائر الدولة المختلفة
لنتيجة سيقود الــى التوسع العمودي واالفقي مــع بنـاء استراتيجيات البنــى الهيكلية للـمصارف الذي با

 . وسياســات حديثة مع تفعيل لألجهزة التخطيطية والبحثية واالحصــائية
 

المنفذة من خطة و   4102مصرف الخليج خالل عام تتلخص االنشطة التي قدمها المركز في 
 :التدريب

 
مقارنة  4102دورة في عام ( 01)صات المصرفية كافة بلغت عدد الدورات المنفذة في االختصا -0

والمصارف المصارف ، وبلغ عدد المتدربين من االدارة العامة وفروع  4102دورة لعام ( 04)مع 
 الجدولموظف وكما مبين في ( 206( )الوزارت والجهات االخرى)و( الخاصة، ةحكوميال)االخرى 

(03. ) 
موظف من ( 32)والرسمية والدوائر  موظف من المصارف الحكومية ( 20)تم مشاركة  -4

 .في هذا العام في الدورات المنفذة لخاصةالمصارف ا
النموذج الجديد الذي تم تصميمه وطبعه ( اصدار خطابات الضمان) تشمل مواضيع الدورات  -2

حول االعتمادات  عن التدريبفضال  ،لتزويرل غير قابلةومميزة واكثر امانا بمواصفات خاصة 
اضافة الى التدريب على ادارة الجودة الشاملة واالئتمان واالقراض ونظام المقاصة ، المستندية 

  .االلكتروني المحدث وتعلم اللغة االنكليزية
ونسبة النمو لعدد %( 31)بالمقارنة مع المخطط  4102بلغت نسبة تنفيذ خطة التدريب لعام  -2

   %(.21)الدورات 
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 مؤشرات الخطة التدريبية لعام 4105
برنامج تدريبي في كافة اختصاصات العمل المصرفي الضرورية وعدد ( 4)التخطيط لتنفيذ  -0

 .متدرب من المصارف االخرى( 11)متدرب من موظفي المصرف و( 411)المتدربين المخطط 
مواضيع  اعداد مناهج الدورات من قبل الخبراء االختصاصين في مختلف المجاالت التي تضمنتها -4

 .الدورات ووفق اسس علمية حديثة تواكب التطور الذي يشهده عالم المصارف حاليا
زج  موظفي المصرف بالدورات التي ينظمها مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي  -2

 .وذلك من اجل اكسابهم الخبرات
فية االئتمانية لتحسين التخطيط والتركيز على اقامة دورات وورش عمل تخص المواضيع المصر  -2

الوضع االقتصادي للبلد من خالل مساهمتها في زيادة التدفقات النقدية لخلق فرص عمل وحل 
                                          .االزمة المالية التي يمر بها البلد

  (06)جدول 
 الدورات التدريبية الداخلية المنفذة في مركز التدريب المصرفي لمصرف الخليج التجاري في عام 

4102               
 

 موضوع الدورة او الندوة

عدد المتدربين من  عدد المتدربين من المصرف
 صارفمال
حكومية )

(وخاصة والدوائر   
 الحكومية

 المجموع
اقسام 
االدارة 
 الفروع العامة

 خاص حكومي
 المحافظات بغداد

الدورة التدريبية للقيادات المصرفية  1
 الوسطى

13 13 12  4 42 

ورشة العمل في االعتمادات المستندية  2
 لمشروع التنمية االمريكي

2  2  19 23 

الدورة التدريبة النظمة المدفوعات  3
 ومشروع المقسم الوطني

2 7 7 2 29 47 

 29 10   4 09 تدريبية للغة االنكليزيةدورات  4
 39    13 26 يوم تدريبي ألدارة الجودة الشاملة 5
الدورة التدريبية في االئتمان واالقراض  6

 وخطابات الضمان
3 3 5 4 18 33 

الدورة التدريبية في االعتمادات  7
 المستندية والحواالت الخارجية

2 2 4 2 14 24 

هيل العداد وتأالدورة التدريبية  8
 الموظفين الجدد

 8    8 

 43   20 20 3 الدورة التدريبية ألمناء الصناديق 3
الدورة التدريبية في خطابات الضمان  01

 واالعتمادات المستندية
   23  23 

الدورة التدريبية لنظام المقاصة  00
 االلكتروني

  5   5 

 316 94 31 55 68 68 المجموع
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 قائمة الجداول
 
 4102التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي لعام ( 0)جدول  0

 4102التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي لعام ( 4)جدول  4

    4102كفاية رأس المال للمصارف كافة لعـام ( 2)جــدول  2

 4102نسبة السيولة لعام (  2)جدول          2

 النظام المصرفي الشامل( 5)جدول  5

عدد الخدمات والعموالت المصرفية للمصارف كافة العاملة في العراق كما في ( 7)جدول  7
20/04/4102 

  
  
  

 



 

 

 

 

 ملحق جداول احصائية

 
 



قسم بحوث السوق المالية / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث 

(مليون دينار)

المصارفت
الزراعة 

والصيد،والغابات

المناجم 

وإستخراج الفحم
الكهرباء والغازالصناعات التحويلية

تجارة الجملة 

والمفرد والمطاعم 

والفنادق

النقل والتخزين 

والمواصالت

التمويل والتأمين 

والعقارات والخدمات
المجموع الكليالتشييد والبناءالعالم الخارجيخدمات المجتمع

282,2181015,55440178,115712,170559,7479,842,0546572,773,46314,364,028الرافدين1

40,7180561,8932,753160,8911,207,97001,115,99502,977,3026,067,522الرشيد2

1,541,061000108,3708,9440030901,658,684الزراعي التعاوني 3

021,97355,048018,6020046,736021,273163,632الصناعي4

000000000868,564868,564العقاري5

TBI4800786,772769,486804,4176,565285,670130,3570971,7033,755,450العراق للتجارة 6

1,864,47721,9831,419,267772,2791,270,3951,935,649845,41711,135,1429667,612,30526,877,880مجموع الحكومي

70117459743,516199,49328,6662281,03400274,409بغداد1

5801,6706,9515,6341,289185323769316,881التجاري العراقي2

170504633120,41628005,30902,885130,044العراقي اإلسالمي3

00037,61046,63373,70318,628152,5040106,751435,829البصرة االهلي 4

64305,792083,10612,5553,80080,73907,196193,831الشرق االوسط5

7802,3370166,2431,0656,0513,042027178,843االستثمار العراقي 6

7,041077,31810,296169,41649,05523,12840,1250104,214480,593المتحد لإلستثمار7

57001,87064,4741,997090,973020,106179,477األهلي العراقي8

0098800004,533005,521االئتمان العراقي9

12,60303,4426437,91005,02819,70330153,682203,041اإلقتصاد10

0015,052051,773010,26251,26903,703132,059دار السالم11

0000166,52905506,650050173,779بابل12

0000144,46900000144,469سومر التجاري13

0000488,32400000488,324الوركاء14

26,404034,5420147,25917,94135,49620,370036,332318,344الخليج التجاري15

0000109,12900000109,129إيالف اإلسالمي16

1,848016,6573,17688,41129,89230,29027,164026,683224,121الموصل17

5,270091,7910206,8940029,7810183,770517,506الشمال18

0000363,95700000363,957اإلتحاد العراقي19

0000000145,00800145,008كوردستان20

0023,257071,922004,40909299,680آشور الدولي لإلستثمار21

1,00102,955093,614009,27806,268113,116المنصور22

000049,9120000118,714168,626البالد اإلسالمي23

337012,89761,41893,08003,60503,60543,138218,080دجلة والفرات24

13604,964844,71299445414,719036,191102,178التعاون اإلسالمي25

000025,5480000025,548ملي إيران26

000098,359004500098,809عبر العراق27

00000082,650165,302093,490341,443الوطني اإلسالمي28

000069,707004097070,681الهدى29

1630046695,62858303062097,148بيبلوس30

00000000000الزراعي التركي32

000000042,1590196,792238,951جيهان33

007,84005,959001,56208,29623,657انتركونتيننتال35

0000000108,92300108,923أربيل36

15,954070,087060,7000010700146,848أبو ظبي اإلسالمي37

00200,6150874003,499037,423242,411أميرالد سابقاً- اإلقليم التجاري 38

802,84710313,314755014,537076,494108,058بيروت والبالد العربية39

00000002,532002,532بارسيان40

0000224,19500000224,195التنمية الدولي41

00008,490000008,490اإلعتماد اللبناني43

000014,2050000014,205الفرنسي- اللبناني 44

000000011,00622,381033,387البحر المتوسط45

00000000000ستاندرد جارترد46

00011,3844100027,07001,44440,308إش التركي47

00000008008فرنَسبنك48

00000001,548001,548الشرق األوسط وأفريقيا49

00000001,192001,192لبنان والمهجر50

72,319174576,152178,0743,600,699218,775220,1881,087,34626,0551,265,4057,245,186مجموع االهلي 

1,936,79622,1571,995,419950,3534,871,0942,154,4241,065,60512,222,48827,0218,877,71034,123,067المجموع الكلي

بيانات أولية

1ً ـ االئتمان النقدي متضمناً االئتمان الممول مركزيا

2014الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق لشهر كانون األول عام : ـ المصدر2

*2014/12/31التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي كما في  (1)جدول 



(مليون دينار)

ت
الكهرباء والغازالصناعات التحويليةالمناجم وإستخراج الفحمالزراعة والصيد والغابات

تجارة الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق
النقل والتخزين والمواصالت

التمويل والتأمين والعقارات 

والخدمات
المجموع الكليالتشييد والبناءالعالم الخارجيخدمات المجتمع

05017704,7893,2736216,7965,588,0442,7265,615,917الرافدين1

001003916,5881210892084818,588الرشيد2

0000470000047الزراعي التعاوني 3

0الصناعي4

000000000290290العقاري5

TBI00005,580,28528,780,31334,360,598العراق للتجارة 6

050277395,601,70928,783,7076217,6885,588,0443,86439,995,440مجموع الحكومي

00181,7860177,05800000358,844بغداد1

0096070525021312,751013,790التجاري العراقي2

1525307,43129,81953,3465,93720085,4890111,008293,912العراقي اإلسالمي3

00029,1473,847019,23520,472029,398102,099البصرة االهلي 4

001,49101,82200133,79118,2341,204156,542الشرق االوسط5

0049,00318,56896,5614,1616961,04702,230172,266االستثمار العراقي 6

39,7830309,31392,991199,6570054,221116,349117,307929,621المتحد لإلستثمار7

0000228,14800000228,148األهلي العراقي8

001408,82545,36276,89533058131,187االئتمان العراقي9

63,247625145,917101,1202,50074,99714,999231,2392,000276,581913,225اإلقتصاد10

207,25016,44215,64028,71933,6102,3781,5605,231110,832دار السالم11

01,3167,00470527,563005,428010,82952,845بابل12

00004,454000004,454سومر التجاري13

0000134,82400000134,824الوركاء14

11,819027,821135112,76111,99013,04430,455045,065253,090الخليج التجاري15

0000256,79400000256,794إيالف اإلسالمي16

006952555,9759,3833234,3481028,90879,633الموصل17

0051,2630156,5790069,6430190,027467,512الشمال18

0000537,03600000537,036اإلتحاد العراقي19

0000000326,59400326,594كوردستان20

00000107,4120000107,412آشور الدولي لإلستثمار21

001,7899,59440,8351,7833,77716,79902974,606المنصور22

000000000407,871407,871البالد اإلسالمي23

0000192,13000000192,130دجلة والفرات24

0001,9439,58159251,909055,36968,886التعاون اإلسالمي25

0ملي إيران26

000010900000109عبر العراق27

0000307,1730246,349466,6970220,3481,240,567الوطني اإلسالمي28

0000195,45300000195,453الهدى29

000041,15825,7371,6410123,2941,166192,996بيبلوس30

0083663000114,36000115,106الزراعي التركي31

0000000134,5270242,662377,189جيهان32

00100351008400445انتركونتيننتال33

0000000324,27900324,279أربيل34

5,51300045,6490058329,387081,132أبو ظبي اإلسالمي35

007,5713066737017,7000026,257أميرالد سابقاً- اإلقليم التجاري 36

000021,6900019,893026,21867,801بيروت والبالد العربية37

000000037200372بارسيان38

9,564017,66455,75496,93117,50515,56624,4535,64652,826295,909التنمية الدولي39

000027,6260000027,626اإلعتماد اللبناني40

000010,2140000010,214الفرنسي- اللبناني 41

0002,754720076,85310,9191590,613البحر المتوسط42

000000001,433,06201,433,062ستاندرد جارترد43

000053,0137735523,2081,08158,132إش التركي44

000000022800228فرنَسبنك45

000054100000541الشرق األوسط وأفريقيا46

000000076900769لبنان والمهجر47

130,0802,471815,575360,4663,117,294333,850426,3652,164,9091,756,5121,805,43110,912,953مجموع االهلي 

130,0802,521815,852360,5058,719,00329,117,557426,4272,182,5977,344,5561,809,29550,908,393المجموع الكلي

بيانات أولية

2014الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق لشهر كانون األول عام :  المصدر

*2014/12/31التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي كما في  (2)جدول 

البنك المركزي العراقي 
قسم بحوث السوق المالية/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث



كانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانأيارنيساناذارشباطكانون الثانيالمصارف الحكوميةت

لم يرسل%3%3%3%3%3لم يرسل%3لم يرسل لم يرسل%3%3الرافدين1

%10%11%11%11%11%11%17%17%16%17%14%14الرشيد2

%153%109%109%165%114%175%180%34%122%125%130%132الصناعي3

%16%16%17%17%16%16%16%16%16%17%17%17العقاري4

%52%50%50%53%56%52%53%64%53%33%65%60الزراعي التعاوني5

%37%39%39%34%33%34لم يرسل%41%41%41%40%42العراق للتجارة6

المصارف الخاصة

%58%57%57%64%62%60%63%63%64%64%80%80مصرف بغــداد1

%760%808%826%707%698%698%474%463%473%516%468%569التجاري العراقي2

%93لم يرسل%84%89%91%99%117%90%91%62%65%66مصرف االستثمار العراقي3

%109%116%115%115%151%151%106%104%75%75%82%84الشرق االوسط4

%70%62%56%54%66%62%62%58لم يرسل %68%56%56العراقي االسالمي5

%38%35%34%34%31%31%30%30%30%31%31%31المتحد لالستثمار6

%111%110%106%110%135%135%142%149%149%102%121%111االهلي العراقي7

%286%275%237%222%217%215%187%196%173%172%173%120االئتمان العراقي8

%102%125%144%188%174لم يرسل%161%208%209%203%182%143دار السالم9

لم يرسل%20%19%19لم يرسل%20لم يرسل%16%16%14%16%15االقتصاد لالستثمار10

%87%86%81%162%77%78لم يرسل%78%48%100%100%97بــابل11

%39%38%37%37%37%37%37%37%37%37%36%35الــوركاء12

%186%220%220%220%215%204%210%216%222%206%261%262ســــومر13

%74%72%72%75%72%71%74%76%77%76%75%64الخليج التجاري14

%54%54%52%50%46%43%43%42%42%42%42%42ايالف االسالمي15

%149%160%159%159%157%182%153%153%145%132%133%162الموصل16

%58%55%54%55%41%41%40%43%35%40%41%41الشمال17

%39%39%39%41%39%33%35%35%36%35%29%31االتحاد العراقي18

%207%193%210%182%182%158%163%161%167%189%170%154كوردستان19

%138%172%133%140%135%187%157%175%185%154%115%116اشور 20

%210%220%225%226%227%226%225%228%233%233%221%222المنصور21

%74لم يرسللم يرسل%83%81%76%76%82%87%89%109%110أربيل22

%58%59%59%59%59%60%54%54%54%50%36%37دجلة والفرات23

%43%41%47%43%42%38%41%42%40%37%38%38البالد االسالمي24

%78%72%74%73%72%70%69%70%69%68%65%63التعاون االسالمي25

%154%152%152%148%146%146%171%124%123%127%124%128مصرف الهدى26

%67%65لم يرسل%62%65%63%59%62%56%65%64%63جيهان27

%24%27%27%29لم يرسل%30%30%28لم يرسل %27%32%26المصرف الوطني االسالمي 28

%342%515%517%420%403%571%566%3776%2079%2075%2073%2069مصرف عبر العراق29

%64%53%53%54%59%61%60%59%72%83%59%58التنميةالدولي30

مصرف االقليم التجاري لالستثمار 31

والتمويل
143%142%141%137%136%120%120%126%126%124%121%120%

(3)جدول 

2014 جدول كفاية رأس المال الشهر عام                                                



كانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانأيارنيساناذارشباطكانون الثانيالمصارف االجنبية

%258%269%277%290%288%279%292%375%467%557%580%604مصرف ملي ايران32

%15%15%15%15%14%12%12%10%10%10%11%12مصرف الزراعي التركي33

%25%23%24لم يرسل%24%23%23%24%25%24%21%22مصرف بيبلوس34

%130%129%136%132%98%57%64%52%170%174%99%110مصرف انتركونتنتال35

%15%15%14%15%15%15%14%14%14%14%12%12وقـــفلر36

%37%25%26%23%29%30%33%31%28%32%21%24أبو ظبي37

%23%23%23%23%22لم يرسل312125%32%32%24بيروت والبالد العربية38

%34%31%31%31%31%32%32%26%33%16%17%16مصرف ايـــش39

%33%32%34%34%37%37%36%38%37%41%40%41البركة التركي40

%743%755%763لم يرسل%187%184%182%190185لم يرسل%186%187بارسيان41

%63%64%64%60%70%106%103%94%83%97%104%100االعتماد اللبناني42

لم يرسل%111%131%108%90%89%100%120%94%120%153%121البحر المتوسط 43

%102%120%123%106%185%217%122%146%126%768%695%452اللبناني الفرنسي44

%32%31%28%27%25%24%22%23%22%22%22%22آســــيا التركي45

%3%3لم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسل%13%3543%100%100%100بنك ستاندرد تشارترد46

%302%432%631لم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسلبنك الشرق االوسط وافريقيا47

%207%213%204لم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسلبنك لبنان والمهجر48

%169%161%165%170%167%166لم يرسل%165%163لم يرسللم يرسللم يرسلفرنسبنك49

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان:المصدر

الكتب الرسمية الواردة من المصارف العاملة في العراق



كانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانأيارنيساناذارشباطكانون الثانيالمصارف الحكوميةت

%54%53%54%55%54%54%53%49%52%49%50%70الرافدين1

%79%82%82%82%82%84%83%84%84%85%84%83الرشيد2

%76%236%237%225%382%90%90%111%99%98%99%100الصناعي3

%63%63%63%16%63%64%63%63%63%64%64%64العقاري4

%24%23%21%20%20%21%24%28%27%27%31%32الزراعي التعاوني5

TBI97%39%95%93%92%93%244%211%202%90%90%91%العراقي للتجارة 6

المصارف الخاصةت

%57%62%62%62%66%64%66%71%70%72%58%61بغداد1

%174%177%180%195%215%129%126%129%132%132%58%98التجاري العراقي2

%85%89%86%80%91%92%82%86%83%84%76%70االستثمار العراقي3

%67%66%67%65%60%62%67%62%45%46%63%61الشرق االوسط4

%111%96%90%90%90%90%99%94%103%104%86%92العراقي االسالمي5

%4%4%30%39%25%12%16%25%33%38%34%31المتحد لالستثمار6

%34%33%31%28%36%38%49%52%48%52%50%51بابل7

%5%4%4%4%4%2%2%2%2%2%2%2الوركاء8

%184%154%167%150%157%181%176%146%177%167%205%109سومر9

%75%66%68%72%70%70%77%77%78%74%80%82الخليج10

%89%87%86%89%86%80%83%84%106%110%123%113ايالف االسالمي11

%50%71%65%65%66%69%71%76%73%78%35%37الموصل12

%62%60%62%56%52%52%55%54%54%57%68%66الشمال13

%52%44%52%55%47%41%61%63%66%61%66%82االتحاد العراقي14

%125%126%126%125%125%120%116%111%111%115%83%82كوردستان15

%162%146%148%145%146%147%137%133%129%148%132%135اشور16

%162%193%199%197%241%199%199%178%212%165%150%161أربيل17

%94%97%98%100%107%107%102%111%111%110%111%108دار السالم18

___%12%12%13%12%13%5%9%9%19%18االقتصاد19

%116%140%124%117%118%123%127%122%120%98%111%104االهلي العراقي20

%149%143%143%146%146%149%105%145%150%140%148%129االئتمان العراقي21

%107%108%109%111%113%114%116%126%116%98%107%126مصرف المنصور22

2014جــــــدول نـســـــب الســــــيولة لــــــعــــام 

             (4)جدول 



كانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانأيارنيساناذارشباطكانون الثانيالمصارف الخاصة

%5%6%6%6%6%7%7%9%6%7%10%6دجلة والفرات23

%34%35%31%28%21%31%26%37%52%48%62%70البالد االسالمي24

%66%69%63%59%62%63%63%65%55%54%54%63التعاون االقليمي لالستثمار25

%222%214%218%216%218%220%237%192%192%183%240%242الهدى26

%68%64%54%50%54%60%67%67%68%57%35%46جيهان27

%65%65%71%70%72%6563%60%53%71%72%64الوطني االسالمي 28

%161%207%246%156%162%164%333%149%382%387%389%391عبر العراق29

%97%97%102%113%114%109%130%176%155%155%255%236ملي ايران30

%136%133%136%152%110%140%117%115%118%82%110%125الزراعي التركي31

%54%64%64%66%66%68%70%70%71%71%101%102بيبلوس32

%61%50%51%55%55%57%40%60%54%75%76%59انتركونتيننتال33

%89%75%82%85%93%102%105%156%101%93%85%76وقفلر34

%110%96%90%98%96%118%165%132%130%144%53%44أبو ظبي35

%80%74%78%76%82%72%75%78%88%98%63%68التنمية الدولي لالستثمار36

%75%74%79%79%76%73%78%97%97%80%124%119االقليم التجاري لالستثمار والتمويل37

%76%69%88%119%81%63%103%146%113%118%187%253آش التركي38

%66%66%67%62%66%26%39%42%47%15%48%61البركة التركي39

%45%58%57%63%59%62%55%69%57%65%39%39بيروت والبالد العربية40

%177%194%197%91%91%91%175%167%171%184%160%176بارسيان41

%70%73%77%92%82%123%112%136%137%129%119%102االعتماد البناني42

%85%82%84%80%86%80%89%90%90%85%120البحر المتوسط43

%23%16%34%26%14%19%20%40%39%29%66%41اسيا التركي44

%168%177%65%65%63%68%105%206%42589%43750ستاندر تشارتر45

%217%213%204%246%253%143%158%160فرنسبنك46

%165%203%161%118بنك لبنان والمهجر47

%100%125%117%109%127%127%75%101%96%137%162%151اللبناني الفرنسي48

%285%410%206الشرق االوسط وافريقيا49

الكتب الرسمية الواردة من المصارف العاملة في العراق

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان: المصدر



نوع النظاماسم المصرفت

المجموع الكلي  

الجهزة الصراف 

 اآللي

عدد اجهزة 

الصراف االلي في 

بغداد

عدد اجهزة 

الصراف اآللي في 

المحافظات

عدد البطاقات المدينة   

   Debit card

عدد البطاقات 

االئتمانية   

Credit card

عدد بطاقات الدفع 

المسبق 

Prepaid

المالحظات

المصــــــارف الحكوميـــــة

اليوجداليوجد2,228,184                             الرافدين1
وتوقف العمل 2007  لتزويدهم بنظام مصرفي شامل منذ عام B-plan تم التعاقد من قبل المصرف مع شركة 

 بسبب ماتعرض له المصرف من  حادث اضافة الى معوقات فنية ظهرت خالل التنفيذ 2010به منذ عام 

.وقدمت الشركة حلوال بديلة ولم يتم التنفيذ لحد االن وهناك عدة مخاطبات مع وزارة  المالية حول الموضوع

اليوجداليوجدلديه بطاقات مدينةاليوجدالرشيد2
اتفق المصرف مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية على تجهيزه بالنظام المصرفي الشامل واحيل العقد الى دائرة 

.المفتش العام للمصادقة عليه وانتظار النتائج

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدالصناعي3

.عدم وجود اي نوع من االجهزة المذكورة اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدالعقاري4

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدالزراعي التعاوني5
اليقوم المصرف في اصدار اي بطاقات ائتمان كونه مصرف تخصصي يمارس نشاطه في مجال االقراض 

.العقاري 

  اليوجدEquation3.872304233,275427العراقي للتجارة6

المصــــارف الخاصــــة

اليوجداليوجدBanks52172633,268بغداد1
وعدد الخدمات التي يقدمها ,اجهزة صرافات آلية احتياطية  (9)جهاز صراف آالي داخلة للخدمة و  (43 )

خدمة ( 13 )النظام هي 
  

اليوجداليوجدequation5411,116 التجاري العراقي2
ان الخدمات المستخدمة في النظام هي خدمات الجاري والتوفير وخدمات الودائع وخدمات التسهيالت وخدمات 

.القروض واالنتر براج والحواالت بأنواعها وخدمة البطاقات االلكترونية 

التوجد بياناتالبصرة الدولي لالستثمار3

اليوجداليوجداليوجدBANKSمصرف االستثمار العراقي4
 INTER BRANCHالخدمات التي يستخدمها المصرف من خالل النظام خدمة التبادل المالي بين الفروع 

MIS SYSTEMونظام برمجة التقارير ,

الشرق االوسط5
Capital Global 

Banking
اليوجد4218241,058825

منها السيطرة على فقرة االئتمان  (Core banking)يقدم المصرف كافة الخدمات المصرفية اضافة الى 

اضافة الى ,استخراج كافة التقارير الخاصة بالبنك المركزي العراقي ,اعرف زبونك ,غسل االموال , المصرفي 

خدمة مكائن الصراف االلي , خدمة البنك البيتي , امكانية الربط مع اي نظام اخر , التقارير الخاصة بالمصرف 

.حسب متطلبات العمل ...الخ , 

التوجد بيانات العراقي االسالمي 6

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدBANKSالمتحد لالستثمار7
بالنسبة الجهزة الصراف اآللي وبطاقات االئتمان فالعمل جاري لتطبيق نظام البطاقات االئتمانيه في الوقت 

القريب علمآ انه تم استيراد الصرافات االلية وتم تصميم نماذج البطاقات وواجهات شاشات الصرافات االلية من 

.شركات عالمية 

االهلي العراقي8

 (integrated 

computerized 

banking system) 

ICBS

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد
الخطوات التي قطعها المصرف لتطوير اعماله هي تطوير البنية التحتية لالنظمة العاملة في البنك والشبكات 

واجهزة الخوادم الرئيسة, وتم تطبيق انظمة وخدمات جديدة منها خدمة االنترنيت البنكي وخدمة الهاتف البنكي 

.ونظام ادارة شؤون الموظفين ونظام ادارة المستودعات والمشتريات 

2014معلومات وبيانات عن الخدمات والممارسات عن خدمات المصارف العراقية كما في عام  (5)جدول 

اليوجد صراف الي بل هناك عدد من نقاط البيع * 

(pos)  منتشرة في فروعه الغراض البطاقة الذكية

 (495)وبلغ عدد اجهزة نقاط البيع له    (كي كارد)

(pos)جهازا للبطاقة الذكية 

هو شريك مع مصرف الرافدين في اصدار بطاقة * 

 (484)وبلغ عدد اجهزة نقاط البيع له  (كي كارد)ال 

منتشرة في عموم العراق

اليوجد



اليوجداليوجدEquation3.911744,510االئتمان العراقي9
االشتراك الفعال في انظمة البنك المركزي وفي نظام المدفوعات العراقي الخاص بالحواالت الداخلية ونظام 

وتوفير خدمة الصيرفة االلكترونية المباشرة عبر االنترنيت , المقاصة االلكترونية باستخدام الصكوك المرمزة 

.للراغبين من زبائن المصرف علما بان هذه الخدمة توفر لمستخدميها التسهيالت في الخدمة المصرفية 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدBANKSدار السالم10
 والتي سوف يبدأ العمل BANINGكل الخدمات المصرفية ماعدا خدمات الصراف االلي وخدمات االنترنيت ب

2015بها في سنة 

االقتصاد لالستثمار11

 (integrated 

computerized 

banking system) 

ICBS

في بغداد وواحدة في اربيل والمكائن جمس (13) موزعة ATMجهاز   (14)عدد اجهزة الصراف االلي اليوجداليوجد14131373

التوجد بيانات ORIONبابل12

BANKS6,20552226,167الوركاء13

 وقد حقق المصرف االستخدام االمثل للنظام وتطبيقاته المختلفة وفقا 2006تم استخدام وتطبيق النظام منذ عام 

وتم خالل ذلك تهيئة البنى التحتية لغرض استخدام , الى اعلى المعايير المستخدمة للخدمات المصرفية المختلفة 

اضافة الى ذلك تتوفر لدى المصرف اجهزة نقاط , النظام الشامل من اتصاالت واجهزة تدريب المستخدمين 

.جهازا  (56)وعددها  (pos)البيع 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدORIONسومر14

اليوجد1934اليوجدBANKS281513الخليج التجاري15

ويقدم المصرف العديد من الخدمات من خالل , تم تطبيق النظام بشكل كامل واالستغناء عن العمل اليدوي 

ونظام , ونظام الحواالت بانواعها ,نظام الودائع بكافة انواعها )االنظمة الموجودة في النظام المصرفي وهي 

,  (ونظام الموارد البشرية,ونظام الموجودات الثابتة ,ونظام االئتمان بنوعيه النقدي والتعهدي , القروض 

وحساب الدائنون بأنواعها وحساب المدينون بانواعها باالضافة الى انظمة احتساب التخصيصات وغلق 

.الحسابات اليومية والحسابات الختامية 

اليوجداليوجدTemenos T-241257351ايالف االسالمي16

الموصل17

 (integrated 

computerized 

banking system) 

ICBS

اليوجد1778اليوجد1037

اليوجداليوجدORION153124436الشمال18
ماكنة  تعمل فعليآ  (15 )ماكنة منها  (28)علما ان عدد  مكائن الصراف اآللي الموجودة لدى المصرف هي 

 (675)منها  (4436)علما ان  المصدرة البطاقات المدينة هي , في المحافظات  (12)في بغداد و ( 3)مقسة 

 .2014صدرت عام 

االتحاد العراقي19

 (integrated 

computerized 

banking system) 

ICBS

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد

التوجد بيانات كوردستان20

اليوجداليوجدBANKS8264,769اشور 21
 ICSFS هو من شركة اردنية وهناك العديد من النماذج  (MODULES)  المتطورة في هذا النظام والتي

.جاري العمل على تفعيلها لتواكب المصارف في المنطقة العربية وبما يخدم تطور وتقدم الصناعة المصرفية 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدFOXPROالمنصور22

والمصرف يعمل على استخدام نظام مصرفي حديث   (FOXPRO)النظام الحالي المستخدم هو نظام 

(MISYS)  من راس المال  % 50.7الذي يملك (بنك قطر الوطني)من خالل الشريك الستراتيجي للمصرف

وهنالك مخاطبات مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان بصدده وقد قطع المصرف مراحل فيه ولم 

.تحسم لحد االن تكاليفه مع بنك قطر الوطني المساهم في مصرفنا 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدICBSأربيل23
قطع المصرف خطوات كبيرة في استخدام واالستفادة من كل الوسائل المتاحة والموجودة في النظام الغراض 

العمل المصرفي ومنها كل انواع االئتمانات النقدية والتعهدية وليس للمصرف اجهزة صراف اآللي وبطاقات 

.ائتمانية في الوقت الحاضر 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدPHOENIXدجلة والفرات24

اليوجداليوجدFLEXY BANKING201731,100البالد االسالمي25
انظمة التقارير الخاصة , جميع العمليات المصرفية المرتبطة بالزبائن  )ادارة حسابات الزبائن وتشمل 

وتحديث النظام الحالي بالمستجدات وحسب  (المقاصة, وخطابات الضمان , بالمصرف والبنك المركزي 

.تطورالعمل في المصرف 

اليوجداليوجداليوجدPHOENIX514التعاون االسالمي26
من خدمات النظام وهو في صدد تحديث النظام الحالي للوصول الى جميع الخدمات % 90يستخدم المصرف 

الحديثة التي يوفرها النظام

186



 الهدى27
        قواعد البيانات 

HEBS ORACLE
اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدTemenos T-24 الوطني االسالمي 28
خدمات , ويعمل  المصرف باتجاه تطوير  (7)ان عدد الخدمات التي يستخدمها المصرف حاليآ من خالل النظام 

والمصرف اليعمل بأنظمة الصراف االلي ال يصدر بطاقات االتمان, عمل النظام 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدORION عبر العراق29
 لغرض تقديم 2015وسيطبق خالل سنة  (BANKS)علما ان المصرف توجه الى شراء نظام جديد وهو نظام 

خدمات الكترونية مصرفية جديد ومنها اصدار بطاقات االئتمان وكذلك العمل على شراء صرافات آلية لدعم هذا 

.المنتج 

IMAL1495207104121التنمية الدولي30

االقليم التجاري لالستثمار والتمويل31
التوجد بيانات

المصارف االجنبية

.التوجد لدى المصرف اجهزة الصراف االلي كذلك ال توجد بطاقات ائتمانية اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدFOXPRO ملي ايران32

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدBANKSالزراعي التركي33

اليوجدTemenos T-247167591325مصرف بيبلوس34

اليوجدBANKS514835848انتركونتنتال35
كما ويشمل كافة  (MODULE SYSTEM)ان نظامنا المصرفي قد تم تطويره بالكامل ويتم تحديثه دوريا 

.الخدمات المصرفية 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدBANKSوقفلر36

خدمات التي يقدمها النظام ( 5)يستخدم المصرف اليوجد63اليوجدPHOENIX716أبو ظبي االسالمي 37

بيروت والبالد العربية38
BFEQ (BANK 

FUSION 

Equation)

اليوجد49052905اليوجد4

اليوجداليوجدBANKS312734 ايش39

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدBANKSالبركة التركي40

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدبارسيان41

 2015ان المصرف اليستخدم نظام مصرفي في الوقت الحالي لكن سيتم شراء نظام مصرفي موحد خالل عام 

والمصرف اليحتوي على جهاز الصراف االلي في بغداد والمحافظات فقط في مصرف بارسيان االم في ايران 

يمتلك جهاز الصراف االلي النه مصرف متطور ويواكب تطور العمل المصرفي في العالم وان مصرف 

سلف لموظفي دوائر الدولة ), فقط يمنح ائتمان نقدي  (دائنة ومدينة )بارسيان فرع بغداد اليصدر بطاقات ائتمان 

(.اصدار خطابات ضمان واعتمادات مستندية)وائتمان تعهدي  (

االعتماد اللبناني42
Equation version 

3.8.1
4اليوجد1104اليوجد1

 equation 4خدمات ويتم حاليا تطوير النظام الى (9)عدد الخدمات التي يستخدمها المصرف من خالل النظام 

.وسيجري تشغيله في فروع العراق من بعد تطبيقه في المؤسسة االم في لبنان

 اليوجد2212127اليوجدMISYS2البحر المتوسط 43

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدTemenos T-24اللبناني الفرنسي44

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدIMALآسيا التركي45
علما ان النظام المصرفي اسالمي ويقدم عدد من الخدمات منها خدمات الجاري ونظام الحواالت المربوط 

.بالسويفت والتقارير واالعتمادات وخطابات الضمان 

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدEBBS ستاندرد تشارترد46

 والذي يستخدم من قبل مجموعة ستاندرد تشارترد eBBSإن النظام المصرفي االساس لدى المصرف هو 

. خدمة (11) بالدا, وتم تطوير هذا النظام داخليا و العمل به لسنوات عديدة , ويقدم النظام 70بنك في 

 الشرق االوسط وافريقيا47

 (integrated 

computerized 

banking system) 

ICBS

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد

2014المصدر التقرير السنوي للبطاقة الذكية لعام * 



عدد الخدمات المصرفيةالمصارف الحكوميةت
         مجموع المبلغ المستحصلة عن الخدمات 

(الف دينار)

لم ترد16الرافدين1

لم ترد12*الرشيد2

1921,264,860الزراعي التعاوني3

1910,271,283الصناعي4

8202,841,580البنك العراقي للتجارة5

74234,377,723

المصارف الخاصة

1953,039,371بغداد1

314,362,173التجاري العراقي2

2735,664,099الشرق االوسط3

1948,228,828االستثمار العراقي4

لم ترد24*المتحد لالستثمار 5

2119,688,729االهلي العراقي6

1950,301,407االئتمان العراقي7

االقتصاد8

1916,475,171دار السالم9

لم ترد20*بابل 10

816,566,526سومر11

183,629,960الوركاء12

لم ترد14*الخليج التجاري 13

195,681,653الموصل14

1879,900,296الشمال15

االتحاد العراقي16

1923,618,558اشور17

1912,245,164المنصور18

2120,363,018اربيل19

335389,764,953

1720,903,039العراقي االسالمي1

كوردستان الدولي2

1134,280,947البالد االسالمي3

192,167,435دجلة والفرات4

2717,897,481ايالف االسالمي5

2913,915,413التعاون االقليمي6

1151,074,636جيهان لالستثمار7

الوطني االسالمي8

2028,929,902الهدى9

1910,675,053عبر العراق10

لم ترد27*التنمية الدولي11

180179,843,906
المصارف االجنبية

ملي ايران1

لم ترد18*ابو ظبي 2

1219,424,297االقليم التجاري3

بيروت والبالد العربية4

651,379بارسيان5

193,201,111اللبناني الفرنسي6

189,641,786البحر المتوسط7

192,031,066ايش 8

153,615,163وقفلر9

108,438,004البركة التركي10

254,638,314الزراعي التركي11

92,743,431انتر كونتيننتال12

263,412,821االعتماد اللبناني13

357,191,368بيبلوس14

الشرق االوسط وافريقيا15

اسيا16

ستاندرد تشارترد17

21264,388,740

801868,375,322المجموع الكلي

  * وعددها الخدمة سعر فقط المستحصلة بالمبالغ يزودنا لم المصارف لهذه بالنسية *

2014/ 12/31يبين العموالت المصرفية كما في  (6)        جدول 

مجموع المصارف الحكومية

مجموع المصارف الخاصة

مجموع المصارف االسالمية

2014الكتب الرسمية الواردة من المصارف لشهر كانون االول لعام :    المصدر 

المصارف االسالمية

مجموع المصارف االجنبية
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