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الى الجهات  2017يّسر البنك المركزي العراقي أن يقدم تقريره السابع لالستقرار المالي لعام    

المعنية بالنظام المالي العراقي والباحثين والجمهور عامة، أن الهدف األساسي للتقرير هو تشخيص 
االستقرار المالي وتحليل المخاطر التي قد يتعرض لها استقرار النظام المالي في العراق، وأن تقرير 

المالية للجهاز المصرفي، السالمة تحليل مؤشرات قد تضمن تطورات القطاع المالي،  2017لعام 
قياس مؤشر تجميعي لالستقرار قياس حجم المخاطر المصرفية، قياس حجم التركزات المصرفية، 

الشمول المالي، وتحليل البنية التحتية المالية،  دراسة اجراء اختبارات الضغط الكلية، المصرفي،
ئية مختلفة في القياس، إحصاقياس عمق ومرونة األسواق المالية، فضاًل عن استعمال نماذج 

بداًل من التحليل ( Forward Approachمكان على التحليل االستشرافي )د التقرير قدر االواعتم
 ( للتطورات والتغيرات في القطاع المالي العراقي.Backward Approachالتاريخي )

يعد استقرار النظام المالي أحد األهداف الرئيسة الواجب تحقيقها والمحافظة عليها من قبل   
البنوك المركزية جنبًا الى جنب مع استقرار مستوى األسعار وأسعار الصرف لضمان أداء فعال 
 لجميع الوحدات االقتصادية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهذا ما دفع البنوك المركزية
حول العالم الى إعطاء اهتمام أكبر في ضمان سالمة ومتانة واستقرار أنظمتها المالية والذي تم 

 تجسيده في إعداد التقارير الدورية الخاصة باالستقرار المالي.

أن اإلهتمام المتزايد من قبل البنك المركزي العراقي في موضوع تحقيق االستقرار المالي في 
في ضمان نظام مالي سليم ومستقر والحفاظ عليه وتقليل المخاطر  ليتهو العراق نابع من مسؤ 

المحتملة بعد التنبؤ بها، هذا ما شجع البنك المركزي العراقي على جعل االستقرار المالي الهدف 
 .(2020 - 2016) األول ضمن ستراتجيته المعلنة للمدة

المالي بكافة مؤسساته قادرًا على أن استقرار النظام المالي يعني الحالة التي يكون فيها النظام 
االستمرار في أداء وظائفه األساسية المتمثلة في تعبئة المدخرات ومنح القروض المختلفة وتسوية 
المدفوعات بفاعلية، السيما في أوقات األزمات المالية الناتجة عن النظام المالي نفسه أو المتولدة 

 من القطاع الحقيقي.
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ألنه الجهة  برصد وتحليل التغيرات في النظام الماليمستمر البنك المركزي العراقي  ن  إ     
أهم التطورات لالستقرار المالي  تضمن التقرير السنوي  المسؤولة عن سالمة واستقرار هذا النظام،

ومقارنتها لها تم رصدها وتحليالتي  2017العام  في النظام المالي في العراق أثناء التي حصلت
 ملخص عن تلك التطورات. ، وفيما يأتيمع األعوام السابقة

ن الرئيس للنظام المالي في العراق إذ انخفض حجم موجودات الجهاز       تعد  المصارف المكو 
( ترليون دينار عام 221.2ن كان )بعد أ 2017( ترليون دينار عام 156.4المصرفي الى )

وقد بلغ مستوى تركز الموجودات  ، بسبب إعادة تقييم وتسوية بعض موجودات المصارف، 2016
وهذا يشير الى مستوى نقطة  (2,463)هيرشمان( -كبر خمس مصارف حسب مؤشر )هيرفندلأل

ية تراجع نسبة موجودات المصارف الحكومعن  فضالا  تركز معتدل في موجودات الجهاز المصرفي،
( وهو 2017-2016المصارف الخاصة أثناء المدة ) الموجودات وارتفاع موجودات إجمالي إلى

سجلت  في حين ،تحسن مستوى المنافسة بين المصارف الخاصة والحكوميةمؤشر جيد يعكس 
( ترليون دينار 62.4مقارنة بمبلغ قدره )( ترليون دينار 67صل الى )تارتفاعاا ل 2017الودائع لعام 

تركز الودائع ألكبر خمس مصارف بلغ  ن  أ، بي ن مؤشر )هير فندل هيرشمان( 2016في عام 
ارتفعت رؤوس أموال ، و 2016وهو منخفض عما سجله عام  2017( درجة عام 2,975)

سالمية مصارف التأسيس ستة نتيجة ، 2017( ترليون دينار عام 14.3الى ) أيضاا  المصارف
( ترليون 37.9فبلغت قيمته ) 2017، على صعيد االئتمان المصرفي، ارتفع خالل عام خاصة

، وأن  االئتمان التعهدي المقدم من 2016( ترليون دينار في عام 37.1دينار مقارنة بما مقداره )
كان أقل من حجم االئتمان النقدي  2017( ترليون دينار عام 27.6)البالغ  قبل المصارف التجارية

 ، ويبين التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي انخفاض نصيب( ترليون دينار للعام نفسه37.9البالغ )
وذلك  2017( عام 48.75%الى ) 2016( عام 51.12%القطاع العام من االئتمان النقدي من )

ع العامة نتيجة لتوجه الوضيعكس انحسار الضائقة المالية للحكومة المركزية والمؤسسات 
كز االئتمان المصرفي ما بالنسبة لتر أ االقتصادي نحو التحسن نتيجة الرتفاع أسعار النفط العالمية،

في المصارف الحكومية  2017( درجة عام 2,132.7) فندل هيرشمان(مؤشر )هير  فقد بلغ حسب
دورها المسيطر على القطاع ( درجة ليعكس 2,072.5البالغ ) 2016عن عام  اا مسجالا ارتفاع

نحاء العراق وسهولة الوصول الى المنتشرة في كافة أ المصرفي وهذا نتيجة طبيعية لشبكة فروعها
خدماتها ودورها التنموي الواضح من خالل زيادة االئتمان المقدم من قبلها مقارنةا بمصارف القطاع 

 ترليون ( 3.3 (نمملحوظ تفعت بشكل فقد ار تأخرة التسديد مالما بالنسبة الى الديون أ الخاص،
 .2017 دينار في عام ترليون ( 4.3) الى 2016في عام  دينار
السنوية، إذ  لتذبذب والتباين في أداء مؤشراتهمن ا ةبحالسوق العراق لألوراق المالية اتصف      

( نقطة 580.5عند ) 2017( في آخر جلسات تعامالته لعام ISX 60أغلق مؤشر السوق )
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لتراجع ( نقطة وذلك نتيجة 649.4البالغ ) 2016عن مستواه في آخر جلسة له لعام  منخفضاا 
ما عمق ومرونة أ سعار بمجموعة من العوامل السلبية،اذ تأثرت هذه األسهم المتداولة األ سعارأ

سوق العراق  أن   إلى (Hui-Heubel Ratio HHRهيبل )-مؤشر هيوج السوق فتـشير نتائ
      .السوقين )النظامي والثانوي( يشهد عمقاا واضحاا في لألوراق المالية

 ة رأس المال للقطاع المصرفي بلغتكشف تحليل مؤشرات السالمة المالية أن معدل نسبة كفايو    
، وهي نسبة (128%)البالغة  2016مقارنة بالنسبة نفسها من عام  2017( في عام 224%)

أعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل وكفاءة الجهاز المصرفي، وهي مرتفعة تعكس قدرة 
يتمتع الجهاز و  (،12عراقي والبالغة )%( والنسبة المحددة من قبل البنك المركزي ال8البالغة )%

كزي العراقي بمناسيب سيولة مرتفعة تفوق المحددة من قبل البنك المر  أيضاا  المصرفي العراقي
حسب ب( 214.1بين أعلى نسبة سيولة وهي )% (، إذ تراوح معدل نسب السيولة ما%30والبالغة )

مؤشر الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة األجل وبين أدنى معدل نسبة سيولة مسجلة لعام 
، وارتفع نمو 2017حسب مؤشر االئتمان النقدي إلى الودائع لعام ب( 56.6والبالغة )% 2017

%( وهذا -67.7لص فجوة االئتمان لتصل الى )عنه تق جنت مااالئتمان النقدي قياسا  بنمو الودائع 
يعني انخفاض المخاطر التي قد يتعرض لها االستقرار المالي في العراق، أما القروض غير العاملة 

معدل العائد على  ارتفع (، في حين%14فارتفعت نسبتها الى إجمالي القروض لتصل الى )
فقد معدل العائد على حقوق الملكية ما أ 2017( عام %0.8للمصارف ككل الى ) الموجودات

وتبي ن نتائج المؤشر التجميعي ، 2017( عام %9.2الى ) 2016( عام %9.5انخفض من )
بة مرتفعا بنس 2017في عام  (%0.26) تجاهاا مستقراا نسبياا بلغقرار المصرفي في العراق الالست

في ارتفاع  السبب الرئيس يعود، (%0.23ن كان )بعد أ 2016الربع األخير من عام  عن (13%)
مؤشرات االستقرار المصرفي الثالث )كفاية رأس المال، جودة  ارتفاع الى المؤشر التجميعي

 ومن غير المتوقع أن  يتعر ض الجهاز عالية جداا، بنسبالموجودات، مخاطر الصرف األجنبي(، 
للنظام المالي في العراق الى أزمات أو مشاكل في األجل  المصرفي باعتباره المكون األساس

 القصير استناداا الى نتائج المؤشر التجميعي.
ية سلـبصدمات  حدوث تحمل على العراقي وقدرته الجهاز المصرفي لمرونة اختبار إجراء تم    

 للمتجه الـذاتـي االنـحـدار منـهـجـيـة وفــق نـمـوذجأ ءبــنـا خــالل مــن ،على مستوى االقتصاد الكلي
(VAR Autoregressive Model (Vector  متغير تابع القروض المتعثرة ك نسبةوتم استخدام

الي، معدل نمو االنفاق الحكومي وكل من معدل نمو الناتج المحلي اإلجم للتعثر المالي ومقياس
سيناريوهات هي السيناريو األساس،  ة، وباستخدام ثالثأسعار النفط العالمية كمتغيرات مستقلةو 
 عالي الشدة.المتوسط الشدة والسيناريو الالسيناريو و 
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عمل المالي والمصرفي عمل البنك المركزي العراقي على وجود بيئة تشريعية مالئمة تؤطر ال    
االستقرار  ة مالية تحتية تساعد على تحقيقنيلغرض خلق ب عدة قوانين وتعليمات وقد صدرت

وهو قانون  2017في عام  (82)قانون رقم  فقد أصدر البنك المركزي العراقي ،النقدي والمالي
وقد صدرت التعليمات رقم  2004لسنة  (56)خاص بتعديالت قانون البنك المركزي العراقي رقم 

اءت مستندة التي تخص قواعد العناية الواجبة للعمالء والمؤسسات المالية والتي ج 2017( لسنة 1)
 2015لسنة  (39)رهاب رقم موال وتمويل اإل( من قانون مكافحة غسل األ10) رقم الى المادة

القوانين والتعليمات وجاء باالستناد الى  2017دليل الحوكمة المصرفية في عام كذلك صدر و 
على المصارف وشركات  م  م  دليل حماية المستهلك والذي ع   2017في عام أيضاا صدر و النافذة 

 . لكترونييل المالي وشركات خدمات الدفع اإلالتحو 
ساسية في من المقومات األي عدُّ نظام المدفوعات  فأن  نظام المدفوعات العراقي ما فيما يخص أ    

 تطوراتوقد شهد  التحتية للنظام المصرفي البنيةهم في الجزء األ هوتطوير القطاع المصرفي و 
لنظام امناقشة تصميم في  ةشاركالمو ، IRPSIنظام المدفوعات بالتجزئة العراقي منها تفعيل  عدة
تشكيل و  ،ية الفنية والتنظيمية والقانونيةالناحمن قليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية اإل

الثانوية عن ق سواق المالية من خالل تفعيل السو تطوير األو  ،مجلس المدفوعات الوطني العراقي
للتحويالت عن ضمانات ، وتوفير عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ةأتمتو  ،ق نظام المتاجرةيطر 
ر الدولية لألسواق المالية بالتعاون مع يالبنية التحتية والمعاي ئتطبيق مبادو  ق نظام المدفوعاتيطر 

 . البنك الدولي

قام البنك المركزي العراقي  التنموي للمصارف؛الشمول المالي وزيادة الدور على صعيد تعزيز و     
( ترليون دينار والمشاريع الكبيرة برصيد 1بتقديم مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برصيد )

ن السكان وزيادة كبر شريحة ممكنة مبهدف توفير التمويل أل 2015عام ( ترليون دينار منذ 5)
سعي البنك المركزي العراقي إلى تطوير أنظمة الدفع عن  فضالا  تقليل الفقر، التشغيل ومن ث م  

وتسوية المبادالت اإللكترونية من خالل تطوير آليات دفع الرواتب لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين 
 2017إذ بلغ عام حجم االنتشار المصرفي لم يتغير كثيراا خالل السنوات الماضية،  إن ،إلكترونياا 

( 44أما مؤشر الكثافة المصرفية فقد بلغ )، 2016%( عن عام -0.8بنسبة انخفاض ) (2.27)
 فيسلباا يؤثر هذا و اق ر المصرفي إلى مساحة العر االنتشاانخفض معدل لف نسمة للفرع الواحد، أ

، وهذا المؤشر يبين محدودية 2017خالل عام  2ع لكل ألف كم( فر 2، إذ لم يتجاوز )الشمول المالي
ى المؤسسات المالية في عام ل مؤشر ملكية الحسابات لدسج  و  لى الخدمات المصرفية،الوصول ا

تمت مقارنتها مع المعدل ( وهي نسبة متدنية جداا سواء إذا ما 11%نسبة منخفضة بلغت ) 2014
 .بمقارنتها مع بقية الدول العربيةو ( أ62%البالغ )العالمي 



 
 
 
 

تطورات القطاع المالي في 
 العراق
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 تطورات القطاع المالي في العراق-1
 

 تطور القطاع المصرفي في العراق: 1-1
( مصارف 7، منها )2017عام  حتى( مصرفًا 69المصرفي في العراق من ) زيتكون الجها     

( 39(ا األكبر من المصارف تجارية وعددهالعدد رفًا خاصًا محليًا وأجنبيًا، ( مص62حكومية و)
( 3خصصة بواقع )( مصرفًا، ثم المصارف المت23مصرفًا يليها المصارف اإلسالمية بواقع )

 (.1في الشكل ) على النحو المبينمصارف، 
 

 (1شكل )                                       
 2017عام للجهاز المصرفي العراقي هيكل ا                     

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.  
 

 موجودات القطاع المصرفي: 1-1-1
بنسبة  2017( ترليون دينار عام 156.4الى )الجهاز المصرفي انخفض حجم موجودات      

من ارتفاع عدد  ( ترليون دينار، وعلى الرغم221.2) البالغ 2016عام عن ( %29.3انخفاض )
مصارف قد بلغت  ةن نسبة موجودات أكبر خمسًا، إال أ( مصرف69المصارف في العراق الى )

ارتفاع  خرى، وهذا مؤشر علىودات والباقي من نصيب المصارف األالموج إجمالي( من 84%)
 بالمصارف األخرى. نشاط هذه المصارف مقارنةً 

الجهاز المصرفي

مصرف( 69)

المصارف
الحكومية

مصرف (7)

المصارف
التجارية

مصارف( 3)

المصارف
المتخصصة

مصارف( 3)

المصارف
اإلسالمية

مصرف( 1)

المصارف
الخاصة

مصرف( 62)

المصارف
التجارية

مصرف( 39)

المصارف
اإلسالمية

مصرف( 23)
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 1 هيرشمان(-مصارف بحسب مؤشر )هيرفندل ةمستوى تركز الموجودات ألكبر خمسإن      
(Herfindahl – Hirschmanبلغ ) (نقطة عام 2,463 )في الشكل  وعلى النحو المبين 2017
، وهذا يشير الى مستوى تركز معتدل في موجودات الجهاز المصرفي، اذ انخفض المؤشر (2)

ارتفاع مستوى المنافسة بين  يمما يعن 2016عام ( نقطة عن 1,037بفارق ) 2017عام 
ني المصارف للتكنولوجيا في حال تب عن إمكانية انخفاض هذا المستوى مستقبالً  المصارف فضالً 

 ية جديدة.طريق تقديم خدمات ومنتجات مال المالية عن
 

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:         

 

 إجمالي تراجع في نسبة موجودات المصارف الحكومية إلىتوضح البيانات لكن في المقابل      
( وهو مؤشر جيد 2017– 2016المصارف الخاصة أثناء المدة ) الموجودات وارتفاع موجودات

الشكل في  على النحو الواضح، تحسن مستوى المنافسة بين المصارف الخاصة والحكوميةيعكس 
(3). 
 

                                                           
 وإذا تركزات وجود عدم أشار ذلك إلى( 1000) من أقل القيمة كانت ذافإ( 10000 – 0) بين( هيرشمان – هيرفندل) قيمة راوحت 1

 ،مرتفعة تركزات مستوى إلى رأشا( 1800) من أكبر القيمة كانت ذاوإ معتدلة تركزات إلى أشار( 1800 – 1000) بين القيمة كانت
 للمتغير. (السوقية الحصة) النسبية هميةاأل يمثل (si) نإ إذ (=2si∑HHi(اآلتية:  للصيغة المؤشروفقا   ويقاس
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( 2)شكل 
مستوى تركز الموجودات الكبر خمس مصارف

تركز الموجودات

معيار مستوى التركز
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 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  مصدر:ال              

 
إذ شـكـلـت نسبتها ، الموجودات إجماليالحصة األكبر من  1السائلةفقرة الموجودات  وقد احتلت      
لوفاء ارتـفـاع  هذه النـسـبة لدى المصارف يعطيها قدرة عالية ل ن  إ و ،2017( في عام 65.4%)

االستقرار  دعم حالةوهذا ي كبيرة ومفاجئة، في حال حدوث سحوبات بالتزاماتها تجاه المودعين
 المالي للجهاز المصرفي.

 

 
 دائرة اإلحصاء واألبحاث. العراقي،: البنك المركزي المصدر            

 
                                                           

الموجودات السائلة تشمل األوراق النقدية، األرصدة لدى البنك المركزي العراقي والمصارف العاملة في العراق، األرصدة المدينة  1
 .سندات الحكومة العراقيةوالت خزينة الحكومة العراقية اخارج العراق، حو
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(3)شكل 
موجودات المصارف العامة والخاصة
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( 4)شكل 
2017نسبة كل نوع من الموجودات الى إجمالي الموجودات لعام 

الموجودات األخرى الموجودات الثابتة *الموجودات السائلة الموجودات األجنبية بقية الموجودات
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 ودائع القطاع المصرفي: 1-1-2
الى  2016( ترليون دينار في عام 62.4) ارتفع منإن رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي      

عام  تحسن النسبي للوضع االقتصادي أثناءالهو االرتفاع وسبب هذا  2017( ترليون عام 67)
ل أكثر من  ارتفاعالذي انعكس على  2017 نسبة اإليداعات الحكومية في المصارف التي تشك 

( 38.6(ن م رتفعالعامة منها، لتالمصارف لدى ( من مجموع الودائع في المصارف والسيما 60)%
 (5.9)%نمو وبمعدل  2017 ترليون دينار في عام (40.9)إلى  2016ترليون دينار في عام 

، فرادى ارتفاع دخول األادي قد انعكس علتحسن الوضع االقتص ن  خرى فإمن جهة أو  ،من جهة هذا
الى  2016مليون دينار عام  (5.60)من  جماليإذ زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

( ترليون دينار 23.7ومن ثم ارتفعت ودائع القطاع الخاص من ) 2017( مليون دينار عام 6)
، دينار لترتفع نسبتها من %(10وبمعدل نمو ) 2017( ترليون دينار عام 26الى ) 2016عام 

، طاع العام والخاصللق، ليقل الفارق بين نسبة الودائع 2017( في عام 39مجموع الودائع إلى )%
 .(5في الشكل ) نعلى النحو المبي  

 

         
    .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:        

 
تقسيم الودائع من حيث نوعها )الودائع الجارية، الودائع االدخارية، والودائع  ما فيما يخصأ      

على الرغم من  الودائع إجماليالثابتة( فقد استمرت الودائع الجارية في احتالل الجزء األكبر من 
عام  (%80.8ذ انخفضت من )الودائع الثابتة إمساهمتها لصالح ودائع التوفير و  انخفاض نسبة

مما أدى الى زيادة نسبة ودائع التوفير والودائع الثابتة من  2017( عام %71.3الى ) 2013
ودائع التوفير  ارتفاع نسبة مساهمة ن  ، إ2017عام %( 28.7الى ) 2013%( عام 19.2)
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عن المالي، فضاًل  مؤشر جيد على التوجه نحو زيادة االستقرار الودائع إجماليوالودائع الثابتة من 
زيادة الترابط  تمويل المشاريع التنموية ومن َثم  ان هذا النوع من الودائع يمنح المصارف فرصة اكبر ل

 اع الودائع لدى المصارف التجارية.( يبين أنو 6) بين القطاعين المصرفي والحقيقي، والشكل
 

 
  .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:         

 
حققت ودائع  ( في حين%10الخاص معدل نمو نسبته ) القطاع حققت ودائع 2017في عام     

( وذلك %7.4معدل نمو الودائع الكلية ) إجمالي( ليكون %5.8العام معدل نمو نسبته )القطاع 
و انخفاض تأثير العوامل التي أدت الى تدهورها والمتمثلة بأزمة انخفاض أسعار أ تراجعالى  يعود

عن النفقات المرتفعة لتمويل عمليات الحرب على اإلرهاب  فضالً  2014النفط التي بدأت عام 
 (.7الشكل ) في نوالمهجرين، على النحو المبي   ودعم النازحين

 

         
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:            
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نسبة مساهمة انواع الودائع في الودائع الكلية

نسبة الودائع الجارية الى الودائع الكلية التوفير+الثابتة 

Linear ( (نسبة الودائع الجارية الى الودائع الكلية Linear ( (التوفير+الثابتة 
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( 7)شكل 
- 2017معدل نمو الودائع للقطاعين العام والخاص للمدة 2014 

معدل نمو ودائع القطاع الخاص معدل نمو ودائع القطاع العام معدل نمو اجمالي الودائع
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بلغ  هيرشمان(-هيرفندلحـسـب مؤشــر )بمـصـارف  ةمـسـتـوى تـركـز الـودائـع ألكـبـر خـمـس ن  إ     
 2016وهذا يشير الى مستوى تركز مرتفع قلياًل، إذ انخفض عن عام  2017( درجة عام 2,975)

تركز الودائع ألكبر خمس مصارف،  ( درجة، وهذا مؤشر على انخفاض3,051الذي سجل فيه )
ء التركز ضمن الحدود المرتفعة قلياًل والسيما في المصارف األربعة األولى من أكبر ن بقاإال أ

 الدولة من فهي مضمونة ونها تابعة للقطاع العام ومن َثم  كلخمس مصارف نتيجة لثقة الجمهور بها 
عن  هذه المصارف ًا إذ من المستبعد أن تتلكأيحقيق يشكل خطراً ت فيها ال ارتفاع التركزا ن  لذلك فإ

( تركز الودائع 8اإليفاء بالتزاماتها في حال زيادة سحوبات المودعين لودائعهم، ويوضح الشكل )
 مصارف. ةألكبر خمس

 

 
   .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

 رأس مال القطاع المصرفي: 1-1-3
( 14.3) لتصل إلى 2017في عام  (%22.22بمعدل )المصارف أموال  وسؤ ر ارتفعت      

وكان ذلك نتيجة لتأسيس ستة ، 2016دينار في عام  ( ترليون 11.7)بعد أن كانت  ترليون دينار
( مليار دينار، 250) ( مليار دينار و100مصارف إسالمية خاصة تتراوح رؤوس أموالها بين )

ارتفع مجموع  ترليون دينار، في حين( 11.1لخاصة )رؤوس أموال المصارف ا إجماليوبذلك يبلغ 
( ترليون دينار نتيجة لقيام المصرف العراقي للتجارة 3.2رؤوس أموال المصارف الحكومية الى )

 .(9) الشكل( ترليون دينار على النحو المبين في 2.7الى )بزيادة رأسماله 
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   .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

 المصرفي:ئتمان ال  1-1-4
 

 تطور الئتمان المصرفي: 1-1-4-1
، إذ 2016مقارنة بالعام  2017شهد االئتمان النقدي الذي تقدمه المصارف زيادة في عام     

بمعدل  2017( مليار دينار عام 37,952)إلى  2016عام مليار دينار  (37,180)ارتفع من 
( إلى أن االئتمان التعهدي المقدم من قبل 10الشكل )و  (1، ويشير الجدول )(2.07%) نمو

 عام ففي (،2017 - 2014) شهد تراجعا لصالح االئتمان النقدي في المدة المصارف التجارية
 (33,281) البالغ 2016 عام عن مليار دينار (27,651انخفض االئتمان التعهدي الى ) 2017

للحكومة المركزية  %(، إذ انخفض االئتمان التعهدي الممنوح16.91-) وبمعدلمليار دينار، 
فع االئتمان ارت على التوالي، في حين (22.1-%)و (58.72-%)وللقطاع الخاص بمعدل 

التعهدي للحكومة  انخفاض االئتمان ن  ، إ(56.31%) التعهدي الممنوح للمؤسسات العامة بمعدل
ناجم عن انخفاض االعتمادات المستندية وخطابات  2017طاع الخاص في عام المركزية والق

  ( و63.75-%( للحكومة المركزية وبمعدل )33.78-%( و )71.61-%بمعدل ) الضمان
بمعدل  مستنديةما بالنسبة للمؤسسات العامة فقد زادت االعتمادات ال( للقطاع الخاص، أ6.44-%)
 (.34.55-%بمعدل )( وانخفضت خطابات الضمان %65.24)

 
 
 
 

77.6

22.3

(9)شكل 
رؤوس أموال المصارف الحكومية والخاصة الى إجمالي رأس مال 

الجهاز المصرفي

المصارف الخاصة المصارف الحكومية
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 ( 1الجدول )
 (2017- 2012الئتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية للمدة )

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                                                                

 السنة
الئتمان 
 النقدي

نسبة 
 التغير %

همية األ
النسبية 

% 

الئتمان 
 التعهدي

نسبة التغير 
% 

همية األ
 النسبية %

2012 28,438,688 39.79 39.16 44,174,190 13.17 60.84 

2013 29,952,012 5.32 35.82 53,667,025 21.49 64.18 

2014 34,123,067 13.93 40.13 50,908,393 -5.14 59.87 

2015 36,752,686 7.71 47.55 40,533,154 -20.38 52.45 

2016 37,180,123 1.16 52.77 33,281,607 -17.89 47.23 

2017 37,952,829 2.07 57.85 27,651,378 -16.91 42.14 
 دائرة اإلحصاء واألبحاث. العراقي،البنك المركزي  المصدر:           

 
 
 

 

 (.1بيانات الجدول ) المصدر:                
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(10)شكل 
االئتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية

(2017 - 2012)
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 :النقدي التوزيع القطاعي لالئتمان 1-1-4-2
الى  2016عام  %( 48.90)ارتفع نصيب القطاع الخاص من االئتمان النقدي من     

انخفض نصيب القطاع العام من االئتمان النقدي من  ، في حين2017%( عام 51.25)
منوح خفض االئتمان النقدي المذ انإ 2017( عام %48.75الى ) 2016عام  %(51.10)

( ل من المصارف الحكومية حصراً المؤسسات العامة )والذي يمو  و  لكل من الحكومة المركزية
، وذلك يعكس للمؤسسات العامة%( 2.19بنسبة ) للحكومة المركزية و%( 2.90بنسبة )

انحسار الضائقة المالية للحكومة المركزية والمؤسسات العامة نتيجة لتوجه الوضع 
ط بالتحسن النسبي من جهة، االقتصادي نحو التحسن بصورة عامة، اذ بدأت أسواق النف

واالستقرار النسبي في الوضع األمني وانخفاض المخاطر النظامية المتمثلة بالمخاطر 
  األمنية من جهة أخرى.

 

 
 (.2الجدول )المصدر: بيانات                 

 (2جدول )
 (2017 - 2013) التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي للمدة

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                                                  

 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.    
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(11)شكل 
توزيع االئتمان النقدي حسب القطاعين العام والخاص

نسبة االئتمان للقطاع الخاص الى إجمالي االئتمان نسبة االئتمان للقطاع العام الى إجمالي االئتمان

 السنوات
 النقدي الئتمان

 للقطاع الخاص

الئتمان النقدي 
 للقطاع العام

الئتمان  إجمالي
 النقدي

نسبة الئتمان 
الى  الخاصللقطاع 
 الئتمان إجمالي

نسبة الئتمان 
للقطاع العام الى 

 الئتمان إجمالي

2013 16,947,533 13,004,479 29,952,012 56.58 43.41 

2014 17,745,141 16,377,926 34,123,067 52.003 47.99 

2015 18,070,058 18,682,628 36,752,686 49.16 50.83 

2016 18,180,970 18,999,153 37,180,123 48.90 51.10 

2017 19,452,293 18,500,536 37,952,829 51.25 48.75 
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الذي  النقدي االئتمان إجماليمن ناحية أخرى احتل  قطاع خدمات المجتمع النسبة األكبر من و 
عام  (%38) إلى 2016عام   (39%)تمنحه المصارف على الرغم من انخفاض هذه النسبة من

(، وهذا يوضح سيطرة قطاع خدمات 12والشكل )( 3في الجدول ) على النحو المبي ن 2017
، وعلى الرغم من استحواذ قطاع خدمات المجتمع على االئتمان النقدي الذي تقدمه المصارف

على استقرار النظام  خطراً  لالنقدي اال انه ال يمث المجتمع على النسبة األكبر من حجم االئتمان
لممنوح لقطاع خدمات المجتمع االئتمان ا يجمالن نسبة القروض المتعثرة إلالمصرفي مادامت أ

 إجماليلقروض المتعثرة لهذا القطاع الى وبلغت نسبة ا 2017%( عام 2.1بلغت )منخفضة، إذ 
والبناء  كل من قطاع التشييد قطاع خدمات المجتمع ويلي ،2017%( عام 7.2القروض المتعثرة )

أما القطاعات األخرى ( %16.07بنسبة )وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق  (20.78بنسبة )%
االئتمان الممنوح، وهذا  إجماليمثل الصناعة والزراعة وغيرها فقد حصلت على نسب أقل من 

يشير إلى أن المصارف العراقية تعتمد كثيرًا على منح القروض التجارية والبناء والتشييد نظرًا إلى 
 . توفيرها مقارنة بالقطاعات األخرى  تا( التي تستطيع هذه القطاعCollateralالضمانات )

 
 (3جدول )

 (2017 - 2013) التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي بحسب نوع القطاع للمدة
 )نسبة مئوية(                                                                                  

 السنة
الزراعة 
الصناعة  التعدين والصيد

 التحويلية

الماء 
والكهرباء 

 والغاز

التجارة 
والمطاعم 
 والفنادق

النقل 
والتخزين 
 والمواصالت

التمويل 
 مينأوالت

خدمات 
 المجتمع

العالم 
 الخارجي

التشييد 
 والبناء

2013 6.04 0.02 5.28 0.39 16.18 8.09 2.25 34.88 0.72 25.94 

2014 5.78 0.06 5.85 2.79 14.28 6.31 3.12 35.82 0.08 26.02 

2015 5.55 0.00 6.52 2.22 14.27 5.94 3.61 38.92 0.11 22.86 

2016 5.72 0.00 4.99 3.93 15.21 7.46 2.26 39.02 0.09 21.30 

2017 4.59 0.00 4.56 6.04 16.07 6.96 2.76 38.19 0.00 20.78 

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. /البنك المركزي العراقي المصدر:
 



 راقيالبنك المركزي الع //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2017تقرير االستقرار المالي 

 
 (.3بيانات الجدول ) المصدر:         

 

 تركزات الئتمان المصرفي: 1-1-4-3 
المصارف الحكومية على النسبة الكبرى من االئتمان الذي يقدمه القطاع  ةسيطر استمرت      

االئتمان  إجمالي( من 81المصرفي، فقد بلغت نسبة االئتمان المقدم من المصارف الحكومية )%
الئتمان في ا 1النقدي لتكون الحصة السوقية مرتفعة في المصارف الحكومية، إذ إن  مستوى )التركز(

 .2016عن عام  2017( درجة في عام 60.25مصارف ارتفع بفارق ) ةألكبر خمس
 

أن تركز االئتمان لدى المصارف الحكومية يعكس دورها المسيطر على القطاع المصرفي وهذا     
وسهولة الوصول الى خدماتها  كافة نحاء العراقة فروع المصارف المنتشرة في انتيجة طبيعية لشبك

الخاص، قارنًة بمصارف القطاع ودورها التنموي الواضح من خالل زيادة االئتمان المقدم من قبلها م
 .(13الشكل ) في على النحو المبي ن

                                                           

 المذكور سابقًا.  هيرشمان( -مؤشر )هيرفندل  إلىستنادًا االتركزات تم قياسه ن مستوى إ 1

0

10

20

30

40

50

2016 2017

وية
 مئ

سبة
ن

(12)شكل 
نسبة االئتمان النقدي لكل قطاع الى إجمالي االئتمان

الزراعة والصيد التعدين الصناعة التحويلية
الماء والكهرباء والغاز التجارة والمطاعم والفنادق النقل والتخزين والمواصالت
التمويل والتأمين خدمات المجتمع العالم الخارجي
التشييد والبناء
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 .دائرة اإلحصاء واألبحاث ،المصدر: البنك المركزي العراقي            

 
 

  Credit to GDP Gap: جماليالى الناتج المحلي اإل تحليل فجوة الئتمان 1-1-4-5
 Basel Committee on Banking Supervisionهتمت لجنة بازل لإلشراف المصرفي ا  

(BCBS) لقياس سرعة معدل نمو االئتمان  جماليبتحليل فجوة االئتمان الى الناتج المحلي اإل
انخفاض هذه النسبة ينعكس في انخفاض تراكم  ، إذ إن  جماليالمصرفي نسبة الى الناتج المحلي اإل
 صحيح، والعكس Build-up of System-Wide Risksالمخاطر على نطاق النظام المصرفي 

 .أيضاً 
للدورات المالية  Countercyclical Buffersولغرض بناء احتياطيات إضافية معاكسة  

Financial Cycle  اقترحت لجنة(BCBS)  استعمال الفجوات  اسطةأسلوبًا لقياس تلك الدورات بو
Gapإلى ضرورة  ةسبة عبر اتجاهها التاريخي، مشير ، إذ إن الفجوة الموجبة تشير إلى تسارع نمو الن
)من رأس المال االحتياطي( لحماية النظام المصرفي من المخاطر  Buffers مصداتبناء 

فإن هذا يشير إلى وجود  1(10المحتملة، فإذا زادت قيمة الفجوة عن قيمة الحد األعلى وهي )
 وهذا يتطلب جماليمنح االئتمان بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج المحلي اإلمخاطر من زيادة 

بناء مقدار أكبر من احتياطيات رأس المال اإلضافي لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد يتعرض 
 .يةلها النظام المالي لكي يبقى قادرًا على االستمرار في أداء وظائفه األساس

حلي كانت مقاسة مع الناتج الم ما تزال منخفضة في العراق سواء 2إن نسبة العمق المصرفي 
دد من الدول العربية كما وهي منخفضة أيضًا مقارنة مع ع ، النفط مع النفط أم من دون  جمالياإل

                                                           
1 Bank for International Settlements, Guidance for National Authorities Operating the 

Countercyclical Capital Buffer, December 2010, p13. 

= العمق المصرفي  2
 𝑮𝑫𝑷 االئتمان للقطاع الخاص
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تركز االئتمان النقدي ألكبر خمس مصارف

مستوى التركز معيار التركز
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ن كان قبل األخير إحل العراق في نهاية القائمة بعد اذ  (14والمبينة في الشكل ) 2016في عام 
على الرغم من إن انخفاض هذه النسبة يعد مؤشرًا سلبيًا على مدى مساهمة  ،2015في عام 
اإليجابية الوحيدة الناتجة عنها هو تأثيرها  إال أنمصرفي في تمويل النشاط الحقيقي، القطاع ال

في تسارع معدل نمو االئتمان المصرفي احتمالية على انخفاض حجم المخاطر المتحققة من 
 العراق.
 

 
 ، دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي          

 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial البنك الدولي، بيانات القطاع المالي:      -
 
 
في  (BCBS)التي اقترحتها لجنة  Hodrick - Prescont (HP) Filterتم استعمال طريقة و 

في العراق، والنتائج  Credit to GDP Gap جماليإلى الناتج المحلي اإل 1حساب فجوة االئتمان
( تشير إلى أن هذه الفجوة تقع دون الحد األدنى وهي أقل من الواحد 15الموضحة في الشكل )

مع النفط أم من دون النفط، وهذا يشير إلى  جماليسواء في حالة اعتماد بيانات الناتج المحلي اإل
أن االئتمان المصرفي يمكن أن يزداد من دون قلق من خلق عدم استقرار في النظام المالي العراقي، 

 الواجب توافرها عند منح االئتمان للقطاعات االقتصادية المختلفة. 2مع مراعاة المعايير األساسية

                                                           
 يشمل االئتمان المقدم للقطاع الخاص فقط. 1
، الضمان Capital، رأس المال Capacity، القدرة  Characterالتي تتضمن الشخصية  5Csعلى سبيل المثال معايير  2

Collateral الظروف المحيطة ،Conditions. 

107.2 103.8

85.9
81.2 79.4 75.6

63.8
58

34.1

23

8.9 8.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

وية
 مئ

سبة
ن

(14)شكل 
تارة نسبة االئتمان للقطاع الخاص الى الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول المخ

2016في عام 

http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
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 لعراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي ا         

 
 متأخرة التسديد:الالديون  1-1-4-6

في عام  دينار ترليون ( 3.3 (متأخرة التسديد ارتفع بشكل ملحوظ منالحجم الديون  ن  إ    
%(، وهذا 30.3، وبنسبة ارتفاع بلغت )2017 دينار في عام ترليون ( 4.3) الى 2016

معدل نمو الديون  ن  وا  ، 2017القروض المستحقة لعام  يعكس ارتفاعًا لنسبة التلكؤ في سداد
( 4في الجدول ) على النحو المبي ن( 2017 - 2013متأخرة التسديد تباين خالل المدة )ال

 (.16والشكل )
 

 
    (4المصدر: بيانات الجدول )               
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(15)شكل 
(2010-2017)فجوة االئتمان الى الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة 
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(16)شكل 
إجمالي القروض متأخرة التسديد ومعدل نموها

اجمالي الديون متاخرة التسديد معدل نمو الديون متأخرة التسديد
Linear ( (اجمالي الديون متاخرة التسديد
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 (4جدول )
 (2013-2017للمدة ) ين العام والخاصمتأخرة التسديد حسب القطاعالالديون 

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                                                            

 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.
ن  و       االئتمان النقدي في حالة تزايد مستمر  إجماليالديون متأخرة التسديد إلى  إجمالينسبة  ا 

%( 11.44الى ) 2016( عام 9( وقد ارتفعت هذه النسبة من )%2017- 2013أثناء المدة )
طر المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي والسيما المخافي مما يعكس حالة ارتفاع  2017عام 

( إجمالي الديون متأخرة التسديد الى 7، ويوضح الشكل )نشاط القطاع الخاصالناتجة عن 
 االئتمان النقدي.

 
   (.4المصدر: بيانات الجدول )                

  
 إجمالي( فيوضح نسبة الديون متأخرة التسديد للقطاعين العام والخاص إلى 18أما الشكل )     

من  كبرعلى النسبة األ ذاستمر في االستحواأن القطاع الخاص الديون المتأخرة، ويكشف 
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(17)شكل 
إجمالي الديون متأخرة التسديد الى االئتمان النقدي

اجمالي الديون متأخرة التسديد الى االئتمان النقدي
Linear ( (اجمالي الديون متأخرة التسديد الى االئتمان النقدي

 السنوات

الديون متأخرة 
التسديد على 
 القطاع الخاص

(1) 

الديون 
متأخرة 

التسديد على 
 القطاع العام

(2) 

الديون  إجمالي
 التسديد متأخرة
(3) 

الئتمان  إجمالي
 النقدي
 

(4) 

 معدل نمو
 إجمالي
الديون 
متأخرة 
 التسديد

نسبة 
( الى 1)

(3) 

نسبة 
(2 )

الى 
(3) 

نسبة 
الى ( 3)

(4) 

% % % % 

2013 1,988,581 5,878 1,994,459 29,952,012 - 99.71 0.29 6.66 

2014 2,355,345 5,788 2,361,133 34,123,067 18.38 99.75 0.20 6.92 

2015 3,073,596 6,057 3,079,653 36,752,686 30.43 99.80 0.25 8.38 

2016 3,340,554 5,936 3,346,490 37,180,123 8.66 99.82 0.18 9.00 

2017 4,333,334 7,234 4,340,568 37,952,829 29.70 99.83 0.17 11.44 
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وهذا األمر يتطلب عناية  (،99.83%إذ بلغت نسبته ) 2017في عام متأخرة التسديد الالديون 
( 25.27%) ن  إذ إ مان المقدم للقطاع الخاصأكثر من قبل السلطات النقدية لموضوع االئت

( من القروض التي 16.2%الحكومية للقطاع الخاص و )من القروض التي تقدمها المصارف 
، وهذا 2017في عام  التسديد متأخرةالخاص هي ديون  تقدمها المصارف الخاصة للقطاع

مر يتطلب من المصارف دراسة الجدارة االئتمانية للزبون بشكل جيد والسيما المكونات األ
 .1الخمسة األساسية لمنح االئتمان

 
 (.4بيانات الجدول ) لمصدر:ا            

نت ( نسب الديون المتعثرة للقطاعات االقتصادية وقد كا19( والشكل )5يوضح الجدول )    
وبنسبة  2017في عام  الً استمر قطاع التجارة الخارجية أو  في حينفالنسب متفاوتة لكل قطاع 

قطاع التمويل  والغاز وثالثاً كل من قطاع الماء والكهرباء  %( فقد حل ثانياً 31.08ديون متعثرة )
 .التعثر الكلي للقطاعات االقتصاديةهذه النسب والتأمين، إذ تعكس 

 (5جدول )
 (2016-2017)الديون المتعثرة  إجماليحسب كل قطاع الى الديون متأخرة التسديد  ةنسب

 نسبة مئوية()        

          المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.
 

                                                           
، الضمان Capital، رأس المال Capacity، القدرة Characterخصية التي تتضمن الش 5Csعلى سبيل المثال معايير   1

Collateral الظروف المحيطة ،Conditions. 
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(18)شكل 
لمتعثرةنسبة الديون متأخرة التسديد للقطاعين العام والخاص الى إجمالي الديون ا

نسبة الديون متاخرة التسديد على القطاع الخاص نسبة الديون متاخرة التسديد على القطاع العام

خدمات  التمويل النقل التجارة الماء الصناعة التعدين الزراعة السنوات
 المجتمع

العالم 
 الخارجي

التشييد 
 والبناء

2016 4.77 0.00 6.76 14.52 34.48 2.56 22.17 9.57 0.24 4.94 

2017 4.05 0 9.31 24.59 31.09 1.82 15.76 7.25 0.02 6.11 
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 .(5) الجدولبيانات  لمصدر:ا        

 
االئتمان النقدي الممنوح  إجماليمتأخرة التسديد لكل قطاع إلى الأظهرت نسبة الديون  لقد    

، إذ يكشف الجدول ارتفاع نسبتها في بعض القطاعات وانخفاضها في البعض اآلخر نفسه للقطاع
الكهرباء والغاز وقطاع  و الماءاألكثر مخاطرة يليه قطاع  عد  أن قطاع التمويل ي  ( 20)والشكل  (6)

من كبر ألأما قطاع خدمات المجتمع فعلى الرغم من استحواذه على النسبة ا ،العالم الخارجي
 المنخفضةاالئتمان النقدي إال أنه منخفض المخاطر، أما قطاع التشييد والبناء فإنه من القطاعات 

بسبب الضمانات المطلوبة مقابل منح قروض اإلسكان المتمثلة بضمانة المنزل أو العقار  مخاطرال
 (2016-2017المدة )أثناء تنخفض  على اختالف أنواعه فضاًل عن أن أسعار العقارات لم

 
 (6)جدول                                            

 (2017 - 2014)للمدة  الى الئتمان الممنوح للقطاع نفسه نسب الديون متأخرة التسديد حسب كل قطاع
       )نسبة مئوية(         

 السنوات
الزراعة 
الصناعة  التعدين والصيد

 التحويلية

 الماء،
الكهرباء 

 والغاز

 التجارة،
المطاعم 
 والفنادق

 النقل،
التخزين 

 والمواصالت

التمويل 
 والتامين

خدمات 
 المجتمع

العالم 
 الخارجي

التشييد 
 والبناء

2014 5.2 100.0 34.2 7.4 11.5 1.1 54.2 1.3 2.6 1.8 
2015 7.1 98.4 24.4 3.3 17.9 10.5 52.2 1.91 3.4 2.2 
2016 7.5 0 12.2 33.2 20.4 3.1 88.1 2.2 25.3 2.1 
2017 10.07 0 23.39 46.51 22.12 3.00 65.2 2.2 52.7 3.4 

 دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي، 
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(  19)شكل 
لتسديدنسبة الديون المتأخرة التسديد حسب كل قطاع الى إجمالي الديون متاخرة ا

2016 2017
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 (.6المصدر: بيانات الجدول )          

 

 سوق العراق لألوراق المالية: 1-2

إلى  2017لعام  تشير البيانات واإلحصاءات الواردة في تقرير سوق العراق لألوراق المالية     
السنوية، إذ أغلق مؤشر السوق  لتذبذب والتباين في أداء مؤشراتهمن ا ةأن السوق قد اتصف بحال

(ISX60 )(( شركة محققة أعلى معدل دوران 60وهو مؤشر يعتمد بالدرجة األساس على اختيار )
( نقطة منخفضًا 580.54عند ) 2017في آخر جلسات تعامالته لعام  لألسهم للشركات المشاركة(

( نقطة وذلك نتيجة 649.48البالغ ) 2016%( عن مستواه في آخر جلسة له لعام 10.62بنسبة )
ت قر  بمجموعة من العوامل السلبية، إذ أسعار اذ تأثرت هذه األسهم المتداولة األ سعارلتراجع أ

( 101صل )ن أم 2017رباح على المساهمين لعام شركة مساهمة فقط توزيع مقسوم األ (20)
وربط ذلك بموضوع  و تأخير توزيعهاغلب الشركات لتوزيع األرباح أ عدم إقرار أ ن  شركة مدرجة، إ

داء التشغيلي أدى ضعف األأسعار أسهمها، و   فيفر السيولة لدى هذه الشركات قد يؤثر سلباً اتو 
ة عجز سنوي وخسائر مالية( والذي أنعكس على شكل شركة مساهم 21لبعض الشركات )حققت 

ات عن تجاوز بعض الشرك سعارها في التداول، فضالً زيادة المعروض من أسهمها وانخفاض أ
سعارها نحو االنخفاض ثم ايقاف تداول أسهمها وتوجه أ اح السنوي ومن َثم  للمدة القانونية لإلفص
ر  قرار عدد من محفزات االستثماإن عدم إ فعل خروجها من التداول لعدة أشهر،انكماش مؤشراتها ب

 يداع الدولياالستثمارية وتعليمات شهادات اإل دارة المحافظمثل قواعد صناديق االستثمار وا  

(Global Depository Receipts)  سهم العراقية وتعليمات السماح للشركة المساهمة الراغبة لأل
دت الى انخفاض مؤشر بشراء نسب من أسهمها عند انخفاض أسعارها كان أحد األسباب التي أ

(ISX 60 )السيطرة على هذه العوامل من قبل الشركة  ن  فإ ومن َثم   ،سباب السابقةفضاًل عن األ
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اع نفسهنسبة الديون المتعثرة للقطاعات االقتصادية الى االئتمان النقدي الممنوح للقط
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دارة في جذب المستثمرين وتطوير خططها وتكوين رأس المال، المساهمة سيكون معيارًا لنجاح اإل
االقتصاد العراقي المعتمد كليًا على إنتاج  فيكبيرًا سلبيًا لتراجع أسعار النفط عالميًا تأثيرًا  كما كان

االقتصاد  كاهلاقتصادية ضخمة وتحديات مالية جمة على  فرض أعباءً  مماوتصدير النفط الخام 
كافة  االقتصادية نعكس على تدهور القطاعاتامما  ،ه االتحادية المثقلة بالعجزالعراقي وميزانيت

  .هذه القطاعات سهمل أفي البلد ومن ثم  على تداو 
، عدد األسهم المتداولة وعدد ولاالتد قيمةبالمقابل ارتفعت مؤشرات )القيمة السوقية، و      

، إذ إن 2017على التوالي لعام  %( 2.1،% 17.1 ، %74.4، % 14.6الجلسات( بنسب )
 ن  سهم الذي يحصل عليه المتعاملون ألارتفاع القيمة السوقية داللة على ارتفاع العائد على األ

عامل يحقق أرباحًا من ذلك المتسمية يعني أن القيمة األ أعلى من إلى الزيادة في القيمة السوقية
والمحلل الفني على االعتيادي  من المؤشرات المهمة بالنسبة للمستثمر أيضاً  التداول عد  ي  و  ،الفارق 

وذلك بهدف تحديد اتجاه ( البائعين، المشترين)ألنه يظهر قوة كل من طرفي السوق ، حد سواء
من معرفة  المستثمرين في السوق  نكم  ي لالتغير في حجم التداو ، إذ إن م لألسفلالسوق لألعلى أ

     .تراجعهأو  بانخفاض النمو فيه مأ نفسه اتجاه السعر المرتفعيواصل التحرك بكان السهم سإذا  ما
 

 النظامي:ل في السوق اوالتد 1-2-1

عدد األسهم المتداولة للقطاعات االقتصادية المشاركة في سوق العراق لألوراق  إجمالي انخفض     
 2016( عن عام %31.2بنسبة ) منخفضة 2017سهم أثناء عام  يار( مل631.4المالية إلى )

سهم  ار( ملي598.5حتل القطاع المصرفي المرتبة األولى بواقع )اسهم، و  يار( مل917.5البالغ )
سهم، في حين تراجعت قيمة  ار( ملي864.7البالغ ) 2016عن عام  (30.8%)بنسبة  منخفضا

دينار منخفضة بنسبة  ار( ملي386.9إلى ) 2017 التداول للقطاعات االقتصادية كافة أثناء عام
لت قيمة التداول للقطاع دينار، وشك   ارملي (426.8البالغة ) 2016%( عن قيمتها لعام 9.4)

%( عن قيمتها لعام (2.3التي انخفضت بنسبة  2017دينار لعام  ار( ملي305.8المصرفي منها )
 دينار. ار( ملي312.9والبالغة ) 2016

 
( عقدًا للقطاعات 94,994إلى ) 2017عدد العقود المنفذة أثناء عام  إجماليانخفض     

 بلغ( عقدًا، وقد 111,242البالغ ) 2016%( عن عام 14.6االقتصادية كافة منخفضًا بنسبة )
عن بقية  2017( عقدًا متصدرًا المرتبة األولى لعام 46,890عدد عقود القطاع المصرفي )

على ، و ( عقداً 51,048والبالغ ) 2016%( عن عام 8.1القطاعات المشاركة ومنخفضًا بنسبة )
 (.7) ن في الجدولمبي  ال النحو
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 (7جدول )
 (2017-2016لعامي ) في السوق النظاميعدد األسهم وقيمة األسهم المتداولة وعدد العقود والجلسات 

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                                                                               

 القطاعات

  

قــــــيــــــمـــــــــة الــــــــــــتــــــــــــداول  (مـهـون سـليـم)ة ــداولـتـمـم الـهــالسدد اـــع
 (مـــــــلـــــيــــون ديـــــنــــــــار)

 *النمومعدل  2017 2016 *النمومعدل  2017 2016

 37.23- 43739.60 69683.30 372.59 470312.20 99518.90 قطاع المصارف

 23.26- 126.00 164.20 4.86 300.00 286.10 قطاع التأمين

 67.24- 173.80 530.60 71.82- 768.10 2726.10 قطاع االستثمار

 332.67 77933.20 18012.00 523.14 112231.70 18010.80 قطاع التحويل المالي

 14.20 0.00   24.00 0.00 قطاع الخدمات
 

 207.01 118.20 38.50 216.67 1.90 0.60 قطاع الصناعة

 77.06- 169.80 740.20 84.89- 21.90 144.90 والسياحةقطاع الفنادق 

 475.62 513275.10 89168.80 383.61 583662.00 120687.40 المجموع

 .2017و 2016لعالمي  المالية لألوراقالتقرير السنوي لسوق العراق  المصدر:         
 .2017و 2016*معدل النمو السنوي بين عامي 

 
الى  2017فــي الـســـوق الــنــظامــي فـــقـــد انـخـفـض فـي عام  يـبـنـار األجـمــثـتـاالس صافيأما و      
( 15707.8) 2016إذ بلغ عام  2016عن  (132.3%( وبمعدل انخفاض نسبته )5089.3-)

 الفنادق والسياحةقطاع  يليهلصافي االستثمار األجنبي في قطاع المصارف  كبرالحجم األ نوكا
ة هناك خروج كبير للمستثمرين غير العراقيين من قطاع الصناع كان في حين قطاع الخدماتثم 

 .(8الجدول ) وقطاع االتصاالت على النحو المبي ن في
 (8جدول )

 2017و  2016مي لعا السوق النظاميصافي الستثمار األجنبي في 

 2017و 2016لعام  التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية لمصدر:ا
 
 

 (مليون دينار)قيمة تداول االجانب 

 2016 2017 القطاعات

صافي االستثمار 
 جنبياأل

صافي االستثمار  جانبشراء األ جانببيع اال
 جانبشراء األ جانباألبيع  االجنبي

 قطاع المصارف 30097.5 22632.4 7465.1 26056.3 20042.1 6014.2

 قطاع االتصاالت 5152.1 722.6 4429.5 1765.7 6608.7 4843-

 قطاع التأمين 3.4 47.6 44.2- 340.9 26.3 314.6

 قطاع االستثمار 0 0 0 0 0 0

 الخدمات قطاع 2258.8 2392.2 133.4- 930.7 107.2 823.5

 قطاع الصناعة 16048.2 11080.4 4967.8 10792.7 19695 8902.3-

 قطاع الفنادق والسياحة 273.5 1129.4 855.9- 1590.8 80.9 1509.9
 قطاع الزراعة 0.9 122 121.1- 2.9 8.5 5.6-

 المجموع 53834.4 38126.6 15707.8 41479.8 46569.1 5089.3-
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 عمق ومرونة السوق النظامي: 1-2-1-1

سوق العراق لألوراق المالية من خالل  Depth and Resilienceيمكن قياس عمق ومرونة      
، إذ تشير النتائج إلى أن سوق العراق لألوراق 1(Heubel Ratio HHR-Huiهيبل )-مؤشر هيو

( HHRهيبل ) –المالية يشهد عمقًا واضحًا في السوقين )النظامي والثانوي(، فقد سجل مؤشر هيو 
ليسجل أدنى معدل له في شهر شباط  2017عام  ءفي السوق النظامي معدالت منخفضة أثنا

سهم لشهر بلغ معدل دوران األ إذالشهر، لك ( نتيجة ارتفاع معدل الدوران لذ0.044لتصل إلى )
عدد وقيمة األسهم المتداولة وبنسب عالية للقطاعات  إجمالي( وهو نتيجة ارتفاع 1.925شباط )

مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية  ن  إذ إسوق العراق لألوراق المالية االقتصادية المشاركة في 
في  وارتفاعاً  (%89.8) في عدد األسهم المتداولة بنسبة حققت ارتفاعاً  2017خالل شهر شباط 

في مؤشر السوق ألسعار األسهم المتداولة بنسبة  وارتفاعاً  (%66.7)قيمة األسهم المتداولة بنسبة 
في عدد  سجل انخفاضاً حين  ، في(%1.8)في القيمة السوقية بنسبة  أيضاً  اً وارتفاع (3.2%)

الرتفاع معدل الدوران األثر في تحقيق  وبذلك فقد كان، (%29)العقود المنفذة والتي كانت بنسبة 
 المرونة والعمق.

 

          
 iq.net-www.isx المنشورة على الموقع: 2016لعام المالية  لألوراقالمصدر: البيانات الشهرية لسوق العراق 

 
 

                                                           
 إلىذ تشير القيم المنخفضة لهذ المؤشر سهم، إ( معرفة عمق ومرونة سوق األHHR)هيبل  –هيو  مؤشريمكن من خالل  1

يمكن حسابها من خالل عمق والمرونة في السوق، والانخفاض  إلىزيادة عمق ومرونة السوق، فيما تشير القيم العالية 
  تية:المعادلة اآل

  𝑯𝑯𝑹 =  قيمة التداول  / القيمة السوقية  اعلى سعر  − ادنى  سعر/ادنى سعر 
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 التداول في السوق الثانوي: 1-2-2
( 120.7)من  ذ زادإ ( 383.61%)بنسبة  2017ارتفع عدد األسهم في السوق الثانوي عام      

كذلك ارتفعت التداوالت في ، و 2017عام سهم  ار( ملي583.7)الى  2016ام في عمليار سهم 
 (513.3إلى ) 2016 دينار في عام ار( ملي89.2)إذ زادت من  (،475.62%) بنسبة 2017عام 
على من هذا االرتفاع  كبرل قطاع التحويل المالي النسبة األوقد احت ،2017عام دينار  ارملي

 (.9ن في الجدول )مبي  ال النحو
 

 (9جدول )
 2017و 2016لعامي  سهم وقيمة التداولت في السوق الثانوي عدد األ 

 .2017 لعام المالية لألوراقالتقرير السنوي لسوق العراق  لمصدر:ا
 .2017و 2016*معدل النمو السنوي بين عامي 

 
 ار( ملي20.6) 2017عام  أثناءمن قبل غير العراقيين  المشتراةوبلغ عدد األسهم المتداولة     

متداولة من ة ( شرك2تعود إلى ) د( عق12دينار نفذت بموجب ) ار( ملي20.6سهم بقيمة تداول )
( مليون دينار 0.3( مليون سهم بقيمة تداول )0.73مقابل )، ( شركة مدرجة في السوق 29صل )أ

( 27( شركات متداولة من أصل )3عقود تعود إلى ) (3)أ برمت صفقاتها عبر  2016عام  أثناء
عام ل عدد األسهم المتداولة المباعة من قبل غير العراقيين خالل مدرجة، في حين سج  شركة 
( عقد تعود الى 2مليون دينار نفذت بموجب ) (0.17( مليون سهم وبقيمة تداول )0.11) 2017

 488)سهم بقيمة تداول ) ار( ملي2.3)( شركة مدرجة، مقابل 29صل )( شركة متداولة من أ2)

 القطاعات

 

 المنفذة عدد العقود (مليون دينار) قيمة التداوالت (مليون سهم)سهم المتداولة عدد األ

2016 2017 
معدل 
 *النمو 

2016 2017 
معدل 
 *النمو 

2016 2017 
معدل 
 *النمو 

 8.1- 46890.0 51048.0 2.3- 305821.5 312946.1 30.8- 598565.6 864664.7 قطاع المصارف

 4.0 3712.0 3570.0 27.8 17609.2 13783.0 25.1 3120.2 2493.4 قطاع االتصاالت

 66.0 1625.0 979.0 135.9 1030.4 436.8 28.9 1358.5 1054.1 قطاع التأمين

 95.7- 1.0 23.0 100.0- 0.0 24.7 100- 0.0 52.2 قطاع االستثمار

 44.6- 9940.0 17949.0 48.4- 8311.3 16122.2 37.5- 4830.1 7732.1 قطاع الخدمات

 7.3- 19821.0 21378.0 31.5- 37869.0 55294.2 42.1- 21505.3 37133.3 قطاع الصناعة

 43.7- 6215.0 11047.0 54.4- 11269.1 24727.3 76.7- 814.5 3500.4 قطاع الفنادق والسياحة

 27.7 6700.0 5248.0 43.7 4963.3 3453.7 34.3 1225.5 912.2 قطاع الزراعة

 14.6- 94994.0 111242.0 9.4- 386879.0 426788.0 31.2- 631420.1 917542.4 المجموع

 2.1 239.0 234.0 2.1 239.0 234.0 2.1 239.0 234.0 الجلساتعدد 
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صل أ( عقدًا تعود إلى شركة متداولة واحدة من 14نفذت بموجب ) 2016عام  أثناء مليون دينار
  .( شركة مدرجة27)
 

 عمق ومرونة السوق الثانوي: 1-2-2-1
 لعام انخفاضاً ( لقياس عمق ومرونة سوق األسهم الثانوي HHRهيبل ) –سج ل مؤشر هيو      

حد له في شهر  ووصل الى أدنى المؤشراألشهر انخفاضًا في معدل جميع شهدت  ذإ ،2017
 وهذه ( لشهر شباط،0.039على نسبة له )أ  (، وقد كانت0.001ول إذ بلغت نسبته )كانون األ

اق عمق ومرونة السوق الثانوي في سوق العراق لألوراق المالية في العر  تعكسالمنخفضة نسب ال
  (. 22في الشكل )على النحو المبي ن ، 2017لعام 

 

 
  iq.net-www.isx  وراق المالية المنشورة على الموقع:البيانات الشهرية لسوق العراق لأل المصدر:      
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 مؤشرات السالمة المالية -2
 

 مال:المؤشر نسبة كفاية رأس  2-1
كفاية رأس المال من أهم المؤشرات التي تستخدم للتعرف على مالءة المصرف  يعد مؤشر     

احتمالية العسر  ّلتكلما زاد رأس المال ق إذوقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو اإلعسار، 
لذلك أولى البنك المركزي العراقي المالي وترتفع تبعًا لذلك درجة مالءته المالية، والعكس صحيح، 

ه خط الدفاع وصفموالها، بأزيادة رؤوس  عن طريقتعزيز المراكز المالية للمصارف لخاصة  عناية
لقياس  II، وتم االعتماد على معيار بازل اطر المحتملةالمخ جاوزاألول لجعلها أكثر قدرة على ت

 .كفاية رأس المال
 
 

 Baselمعيار كفاية رأس المال حسب (: 1)إطار 
فإن نسبة الكفاية تعتمد على تحديد حجم رأس المال ومقارنته  بحسب لجنة بازل )لجنة اإلشراف المصرفي(      

عن  بحجم الموجودات الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية، بحيث ال يقل حجم رأس المال
د على أساسه فيما إذا كانت المصارف قادرة على مواجهة المخاطر 8)% (، وهذه النسبة هي المعيار الذي يحدَّ

(، ويتم قياس 12%زمات التي تتعرض لها، في حين أّن النسبة التي حددها البنك المركزي العراقي هي )أو األ
 .Basel IIالثانية  نسبة كفاية رأس المال عن طريق معيار أو مؤشر لجنة بازل

 

 كاآلتي:  II)وبازل  Iالفرق بين المؤشرين )بازل 
ليواكب المرحلة الجديدة التي   IIيعرف اليوم بمعيار بازللى ما ا  Iلجنة بازل طورت معيار بازل إن      

نية اتى في المخاطر التشغيلية واالئتم، بل حس في درجات المخاطر المالية فحسبيشهدها العالم من ارتفاع لي
من خالل استخدام أساليب متقدمة بقياس كل من مخاطر  IIأيضًا، ومخاطر السوق واإلدارة، إذ يقوم معيار بازل 

 .ئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، لتحديد مستويات رأس المال المطلوبة للمصرفاال
 
  معادلة احتساب كفاية رأس المال حسب بازلII  أرباح غير موزعة + احتياطي إلزامي + احتياطي( =

نظامي+ احتياطيات أخرى + أسهم المصرف + رأس المال المكتتب + عالوات اإلصدار+ التخصيصات( 
 .100* لمرجحة بالمخاطر خارج الميزانية(موجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية + الموجودات ا)ال /
 

 معادلة احتساب كفاية رأس المال بحسب بازل  I  أرباح غير موزعة + احتياطي إلزامي + احتياطي( =
نظامي + احتياطيات أخرى + أسهم المصرف + رأس المال المكتتب + عالوات اإلصدار( / )الموجودات 

 .100المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية + الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية( * 
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 2017( في عام 181%) الى للجهاز المصرفي ككلنسبة كفاية رأس المال  ارتفعت  
تعكس قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي على مجابهة المخاطر والمشاكل غير  جداً  وهي نسبة مرتفعة

( %128البالغة ) 2016مثيلتها في عام  إلىالمتوقعة التي قد يتعرض لها، وبمقارنة تلك النسبة 
المصارف على هذا المستوى المرتفع من المالءة وحافظت  ،(41.4%بنسبة ) ارتفعتنها أيتضح 

المالية نتيجة مكونات رأس المال والتي تكون أغلبها من الشريحة األولى من رأس المال والمتكونة 
 من رأس المال األساسي.

 
فقد   IIمعيار بازل حسب  نسبة كفاية رأس المال للمصارف الحكوميةما فيما يخص أ
والتي سجلت  2016( عن النسبة في عام 39.7%-منخفضة بنسبة ) ،2017( لعام %38)بلغت 
يعود ذلك الى انه على الرغم من انخفاض الموجودات (، 23(، كما موضح في الشكل )63)%

 ،مال المصارفرأس  زيادة، و ارتفعت يةالموجودات المرجحة بالمخاطر داخل وخارج الميزان اال ان
وقدرة مالية جيدة للمصارف الحكومية تساعدها على مواجهة وتعكس هذه النسبة المحسوبة كفاية 

 .المحتملة المخاطر
 

 كبيراً  سجلت ارتفاعاً  IIحسب معيار بازل ب نسبة كفاية رأس المال للمصارف الخاصة وأنّ        
، يعود ذلك الى ان عدد المصارف وهي نسبة مرتفعة جداً  2017( في عام 323%إذ بلغت النسبة )

 2017( مصارف خاصة في عام 6قياسًا مع المصارف الحكومية إذ تم افتتاح ) كبيرالخاصة 
واألخيرة تكون نسب كفاية رأس مالها مرتفعة جدًا قياسًا بالمصارف العاملة القديمة العهد إذ يكون 

 رأس مالها عالي قياسًا بالموجودات فترتفع نسبة الكفاية لديها.
 

المصارف الحكومية والمصارف الخاصة  لدى رأس المال كفاية وجود فجوة بين نسبةيالحظ     
جمالي رأس مال المصارف الخاصة مرتفع قياسًا مع إن ألصالح األخيرة ويعكس هذا الفرق 

أكثر من المصارف عدد المصارف الخاصة  نّ إالمصارف الحكومية، وذلك يعود لعاملين: األول 
( 7تتعدى ) المصارف الحكومية ال نّ في حين أ( مصرف 62)عدد األولى ، إذ يبلغ الحكومية
ستجابته رتفاع رأس مال المصرف الخاص الاأما العامل الثاني فهو  ،2017عام  حتىمصارف 

موجودات  وأسَهَم ارتفاع( مليار دينار، 250لتوجيهات البنك المركزي بزيادة رأس المال وكحد أدنى )
ولكن بنسبة أقل من ارتفاع رأس المال للقطاع نفسه،  أيضًا باتساع الفجوة مصارف القطاع الخاص

عرض تتوتعكس هذه النسبة العالية قدرة مصارف القطاع الخاص على مواجهة األزمات التي قد 
 .لها
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 المصدر: البنك المركزي العراقي:                 

 .دائرة اإلحصاء واألبحاث -
 دائرة مراقبة الصيرفة. -

 
 مؤشرات السيولة: 2-2

 
الجودة العالية إطارًا جديدًا لتنظيم السيولة إذ ركزت على رؤوس األموال ذات  |||أدخلت بازل      

( األمر الذي LCRتغطية السيولة ) ة، يتألف المعيار الجديد للسيولة من نسب)األسهم العادية(
ا من أن تحتفظ بكمية كافية من الموجودات السائلة عالية الجودة تمكنه مصارفيتطلب من ال

 وكذلك من نسبة صافي التمويل المستقر ،يوماً  (30)مواجهة الحاالت الضاغطة لمدة ال تقل عن 
)NSFR(السيولة مستوى  أداة رقابة بنيوية في قياس د، الذي يع. 

 (10جدول )
 تطبيق النسب من قبل المصارف

 العام                         
 2019 2018 2017 النسبة 

LCR 80% 90% 100% 

NSFR 100% 100% 100% 

دارة الدين.المصدر: البنك المركزي العراقي                  ، دائرة العمليات المالية وا 
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 : LCRنسبة تغطية السيولة 2-2-1

( وتتم %80بنسبة ) 2017ابتداء من عام  طبق البنك المركزي العراقي هذه النسبة    
( ويجب ان ال تقل عن هذه النسبة، وكما موضح %100بشكل تدريجي حتى تصل الى )

(، من أجل ان يكون المصرف قادر على ضمان تلبية التزاماته وحاجاته 10في الجدول )
خالل  قوع في مشاكل إعسار مالي( يوم، األمر الذي يحول دون الو 30من السيولة لمدة )

 جل القصير.األ

 
 LCR ،NSFRنسب السيولة حسب معياري (: 2إطار )

 
 :Ratio Coverage Liquidity أوال: نسبة تغطية السيولة

من السيولة التامة )يتم تحويلها  بهدف مراقبة سيولة المصارف وللتأكد من احتفاظ المصرف بمستوى كاف        
ظل سيناريو خاص باألوضاع الضاغطة، يوم في  (30)بشكل فوري الى نقد( الى نقد للوفاء بالتزاماته خالل 

 :1ويتم حسابها وفقًا للمعادلة اآلتية 
 

= نسبة تغطية السيولة 
قيمة األصول السائلة عالية الجودة

 100 ≤  صافي التدفقات النقدية الخارجية (𝟑𝟎) يوماً 

 
 :Net Stable Funding Ratio ثانيًا: نسبة التمويل المستقر 

بهدف الرقابة على المصارف باحتفاظها بمستوى كاف  من السيولة، يتضمن التمويل المستقر المتاح      
وتكون أما ذاتية )حقوق ملكية(، او خارجية )ودائع(( والتمويل المستقر المطلوب مصرف ل)األموال المتاحة ل

، ويتم حسابها وفقًا للمعادلة بصفة دائمة (%100)تقل هذه النسبة عن  استثمارات، تأمينات(، ويجب ان ال)
 :2اآلتية

 

= معيار نسبة التمويل المستقر 
إجمالي التمويل المستقر المتاح
 100 ≤ إجمالي التمويل المستقر المطلوب

 
______________ 

 المنشورات، الموقع اإللكتروني: البنك المركزي العراقي، (1

%20of%20Basel%203https://cbi.iq/documents/Controls%20on%20the%20application 

البنك المركزي المصري ، قطاع الرقابة واإلشراف، الموقع اإللكتروني:  (2
http://www.cbe.org.eg/en/BankingSupervision/CircularsDL/Liquidity%20Regulation%20acc

%20NSFR).pdf-ording%20to%20Basel%20III%20(LCR 

 

https://cbi.iq/documents/Controls%20on%20the%20application%20of%20Basel%203
http://www.cbe.org.eg/en/BankingSupervision/CircularsDL/Liquidity%20Regulation%20according%20to%20Basel%20III%20(LCR-%20NSFR).pdf
http://www.cbe.org.eg/en/BankingSupervision/CircularsDL/Liquidity%20Regulation%20according%20to%20Basel%20III%20(LCR-%20NSFR).pdf
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حققت المصارف العاملة في العراق معدل سيولة عالية لكال النسبتين المشار اليهما أعاله بلغت     
بلغت لألولى  ، إذالخاصةو صارف الحكومية أمرتفع سواء للم معدل LCRنسبة تغطية السيولة 

 (.%983ما المصارف الخاصة فبلغت النسبة )%( أ315)
ما كقطاع مصرفي كامل، أ LCRنجحت المصارف العراقية في تطبيق نسبة تغطية السيولة     

بينما بعض المصارف  المصارف التي لم تستوفي النسبة المطلوبة، كمصارف منفردة فهناك بعض
، وهذه نسب تعكس قدرتها على مواجهة أي نقص بلغت نسب عالية وصلت الى حدود مرتفعة جداً 

 يوم. (30)السيولة خالل في 
 
 : NSFRنسبة التمويل المستقر المتاح 2-2-2

تعكس قدرة المصرف على توفير السيولة الالزمة لمواجهة التزاماته في األجل  هذه النسبة     
(، التي تمثل مصادر التمويل لدى %100المتوسط، حددت لجنة بازل هذه النسبة بما ال تقل عن )

 المصرف )الخصوم( نسبة الى استخدامات هذه المصادر )األصول(.
 
( اما نظيرتها %159حققت المصارف نسبة مرتفعة بلغت للمصارف الحكومية ما نسبته )    

(، وهي نسب مرتفعة قياسًا بالنسبة المحددة من قبل %304الخاصة فبلغت النسبة لديها ما نسبته )
، وهذا معناه ان المصارف لديها تمويل متاح مساو للتمويل المطلوب، أي ان |||لجنة بازل 
 ما تتيحه مصادر األموال في جانب الخصوم.ل اً ادرة على تمويل جانب األصول وفقالمصارف ق

 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي:              

دارة الدين. -  دائرة العليات المالية وا 
 دائرة مراقبة الصيرفة. -

 
 المركزي العراقي،يتمتع الجهاز المصــرفي بمناسيب سيولة عالية تفوق المحددة من قبل البنك       
أمام إدارة المصارف ألنه  اً بقي التحدي كبير متالك المصرف لمستوى مالئم من السيولة ي  ان إإذ 

، ففي حال انخفاض مناسيب السيولة يتعرض المصرف سيولةالحية و بيكون أمام مفاضلة بين الر 
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، وتقاس نسبة السيولة لدى المصرف (Bankruptcyإلى مخاطر مالية كبيرة قد تؤدي إلى فشله )
 NSFR) ، نسبة صافي التمويل المستقرLCRأعاله )نسبة تغطية السيولة  عن المؤشرينفضال 

الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة األجل، ) يتم قياسها بواسطة أربع مؤشرات أخرى هيس
الموجودات السائلة إلى إجمالي الودائع، الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات، االئتمان 

النسبة المحددة من قبل البنك المركزي  الىالنقدي إلى الودائع(، وبمقارنة نسب المؤشرات المحتسبة 
ضد  اً ومصد اً ز المصرفي يمتلك نسبة سيولة عالية تمنحه درع( فإن الجها30%) والبالغةالعراقي 
يمكن  فإن درجة المخاطرة تكون أقل ما ومن ثمَّ  واجهها،تجة عن السحوبات التي قد يالنااألزمات 

ن كانت تؤثر على هدف الربحية ااألرصدة السائلة المتو  طريق عنويستطيع أن يتجنبها  فرة لديه وا 
 :التوسع في منح االئتمان المصرفي المصارف لها القدرة على نَّ إذلك ف فضاًل عنللمصارف، 

 
 : 1الموجودات السائلة / المطلوبات قصيرة األجل 2-2-3

 للجهاز المصرفي ككلجل الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة األمؤشر نسبة  انخفضت    
االنخفاض ال  وهذا ،2016عام ( ل%324.7مع )مقارنة  2017في عام ( 214.1%) إذ بلغت

متانة هذه النسبة تمثل و  ها مرتفعة على الرغم من انخفاضهانأل ،يمثل خطرًا على االستقرار المالي
مالية كبيرة للمصارف كافة )الحكومية والخاصة( في االحتفاظ بسيولة عالية لمواجهة سحوبات 

على  المصارفضمن قدرة وتنعكس إيجابيًا على االستقرار المالي، إذ ت المودعين ولتقديم القروض
، في الوقت خرينضمان قدرتها على تقديم القروض لآل فضاًل عن، من ودائعلتزاماتها ااإليفاء ب

 .بنك المركزي من أجل طلب السيولةنفسه تقوم بتجنيبها اللجوء إلى ال
 

 
 http://cbiraq.orgالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي      
 
 

                                                           
 .الودائع ذات الطبيعة الجارية(و )الودائع الجارية المطلوبات قصيرة األجل تتضمن  1
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 :الموجودات السائلة / إجمالي الودائع 2-2-4
لدى البنك أصول سائلة تشمل )نقد ما يحتفظ به المصرف من مقدار  عنهذا المؤشر ر عبّ ي     

نح ومدى استثمارها في م ،األرصدة السائلة األخرى(و ق و النقد في الصند فضاًل عنالمركزي 
( في %152.8بلغت ) نسبة عالية الجهاز المصرفي ككلسجل وقد  بمختلف أنواعها، القروض

ن أي إن الجهاز المصرفي م ،(%228.6والبالغة ) 2016ولكنها منخفضة عن عام  2017عام 
وفيما يخص المصارف الحكومية  ،جل القصيرسيولة في األ غير المحتمل أن يتعرض لمخاطر

المصارف أن هذه النسبة المرتفعة تبين قدرة ، 7201( عام %218.2فقد بلغت هذه النسبة )
ن إإذ  نه ينعكس سلبًا على العائد والربحية،أال إ، ية التزاماتها المالية في آجالهاعلى تأد الحكومية

هدف السيولة سيتعارض مع هدف الربحية وذلك لعدم توظيف هذه األموال السائلة في استثمارات 
 .كبيرة المصرف عوائد ماليةن تدر على أيمكن 

 
ح تضي 7201( في عام %50.1سجلت ما نسبته )إنها ف المصارف الخاصةأما فيما يخص      
نها أقل كفاءة في مواجهة التزاماتها أال إسيولتها العالية  من رغمعلى الالمصارف الخاصة  أنّ 

مية على المستوى المحلي المالية قياسًا بالمصارف الحكومية، فضاًل عن توسعات المصارف الحكو 
والدولي مما قد يؤدي إلى احتفاظه بهذه األرصدة لتقوية ثقة المودعين به وتدعيم عمله المصرفي، 

من ن المصارف الخاصة هي األفضل في عدم االحتفاظ بنسبة عالية من الرصيد النقدي أإال 
 Loanableلإلقراض ) النسبة المذكورة مما تعكس توجهًا واضحًا نحو توظيف األموال القابلة

Funds). 
 

 
 http://cbiraq.orgالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي                  
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 الموجودات السائلة / إجمالي الموجودات: 2-2-5

لمواجهة سحوبات المودعين وقياسها  سائلة النسبة مدى احتفاظ المصرف بأصول توضح هذه    
نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي  ، ارتفعتمالي الموجودات لدى المصرفنسبة إلى إج

وهذا  نسبة مرتفعة، وهي 2017في عام  (%556.) الى الجهاز المصرفي ككلالموجودات لدى 
 Countryالبلد ل ارتفاع درجة المخاطرة فييعكس االتجاه التحوطي للجهاز المصرفي في ظ

iskR ،  وعلى الرغم من نخفضة قياسًا بالمؤشرين السابقيننسبة مولكنها في الوقت نفسه تعد ،
 2016( ترليون دينار في عام 220.5الموجودات إذ انخفضت من )إجمالي االنخفاض الكبير في 

جمالي الموجودات إالى ان نسبة الموجودات السائلة  ، اال2017ترليون دينار عام  (156.4الى )
( 142.6من ) الن الموجودات السائلة انخفضت هي األخرى نظرًا  2016لم تتغير كثيرًا عن عام 

 .2017( ترليون دينار عام 102.4، الى )2016ترليون دينار عام 
بعد  2017في عام  (%68.1الى ) هذه النسبة ارتفعتقد على صعيد المصارف الحكومية ف    

 ( لدى المصارف الخاصة%51.7ارتفعت الى )، أيضًا 2016ل عام ( خال%66.2ان سجلت )
 ( يوضح ذلك.27، والشكل )(%50.3والبالغة ) 2016، مقارنة مع عام 2017في عام 

 

 
 http://cbiraq.orgالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي                  

 

 :*االئتمان النقدي / الودائع* 2-2-6
 انخفضت، 1(%70نسبة ال تتجاوز )بحّدد البنك المركزي العراقي نسبة االئتمان النقدي إلى الودائع 

وهي  7201( في عام %56.6)الى  الجهاز المصرفي ككلنسبة االئتمان النقدي إلى الودائع لدى 
                                                           

 
 فإن درجة المخاطر في العراق تكون مرتفعة وبالتالي  غير المستقرةاع االقتصادية واألمنية درجة المخاطر في العراق: نظرًا لألوض

 يستوجب درجة كبيرة من التحوط.

 .الودائع تشمل )جارية، توفير، ثابتة لجميع اآلجال(*  *
 .17/1/2016( في 1533لبنك المركزي العراقي بجلسته المرقمة )ااستنادًا إلى قرار مجلس إدارة  1
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قدرة المصارف على  والتي تعكس العراقيضمن النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي 
منخفضة  سلف،التوظيف األموال المتاحة لديها والمتأتية من الودائع لتلبية الطلب على القروض و 

المصارف لدى  نفسها بلغت النسبةو  ( نتيجة ارتفاع حجم الودائع،59.5%والبالغة ) 2016عن عام 
والبالغة  6201( عن عام %-4.8بنسبة ) منخفضة 7201في عام ( %52.7) الحكومية

بعد ان سجلت  2017( ترليون دينار في عام 58.4الودائع إلى ) رتفاعا نتيجةذلك و (، %55.4)
حجم االئتمان  رتفاع(، بالمقابل ا8.5%) ارتفاع( ترليون دينار بنسبة 53.8) 2016في عام 

( ترليون 29.8)( ترليون دينار مقابل 30.8) 2017( إذ سجلت في عام 3.2%النقدي بنسبة )
، رتفاع االئتمان النقديمن معدل ا كبرأ ودائعمعدل ارتفاع ال نّ إ حظ، يال2016دينار في عام 

ر إلى احتفاظ المصارف الحكومية بسيولة فائضة قابلة للتوظيف دون المساس بالنسبة يوهذا يش
 المعيارية المذكورة وعدم تحملها مخاطر اضافية.

 
 نخفضةوهي م 7201في عام ( %83.2فبلغت النسبة ) الخاصةالمصارف أما على صعيد      

 حكوميةمتقدمة على المصارف ال خاصةالمصارف ال نّ أ(، 85.3%والبالغة ) 2016عن عام 
هي من تتقدم اذ كانت المصارف الحكومية  2016وهذه حالة مغايرة عن عام  بتقديم القروض،

 على المصارف الخاصة.
أن  ،تحتفظ بسيولة أكثر من المقرر وتقوم بتوظيف منخفض للودائعان المصارف الحكومية      

على هذا السلوك هو منحها أسعار فائدة منخفضة على الودائع  التجارية الذي يشجع المصارف
الجهاز  ( لدىSpreadهامش الفائدة الدائنة والمدينة )مقابل القروض وهذا يتجسد في معدل 

 الذي سجلو  2016، مرتفعًا عن عام 2017( في عام %7.5)، إذ بلغ المصرفي التجاري العراقي
 (.%3الفائدة المحدد والمعياري هو )هامش %(، في حين ان معدل 7.3)
 

 
 http://cbiraq.orgالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي                   
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 :االئتمان(فجوة التمويل )فجوة  2-2-7
 
 وسعتتقد ، و  1النقدي  االئتمان والودائع إلى ئتمان النقديئتمان الفرق بين االيقصد بفجوة اال      

إذ بلغت الفجوة في عام  2016( مقارنة مع عام 13.2%بنسبة ) 2017هذه الفجوة في عام 
ئع بنسبة يعود ذلك الى ارتفاع معدل نمو الودا ،االئتمان النقديإلى  (67.7%-ما نسبته ) 2017

( 67( وبقيمة )%7.4) 2017، اذ بلغ نمو الودائع في عام اكبر من معدل نمو االئتمان النقدي
( 37.9بقيمة )و  (1.8%) نسبة قروضال ونممعدل بلغ  ، بينما2016ترليون دينار عن عام 
أدى ذلك إلى ، ( ترليون دينار37.2البالغة ) 2016مرتفعًا عن عام  2017ترليون دينار في عام 

والسلف  القروض عرض قلة يعود الى 2017و  2016الفجوة بين عامي  رتفاعن اإ الفجوة، تساعا
بسبب فرض المصارف أسعار فائدة مرتفعة فضاًل عن فرض شروط ائتمان ، مقارنة بالطلب عليها

مما يستوجب من المصارف  من الودائع،ان الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير ميسرة،  رغي
مراقبة مستويات السيولة واإلقراض لديها وخلق نمو متوازن بين الطلب على القروض واستقطاب 

المخاطر التي قد  نخفاضاوبالمحصلة  للموجودات والمطلوبات رشيدةأي إدارة  ودائع جديدة،
بالجهاز  المخاطر التي تتعلق بالثقة معناه ان رتفاع الفجوةا نّ أ ،يتعرض لها الجهاز المصرفي

 .منخفضة المصرفي
 
 

           
 http://cbiraq.orgالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي                     
 
 

 

                                                           
 أنظر في ذلك:  1

 .55، ص 5، اإلصدار 2017البنك المركزي الع ماني، تقرير االستقرار المالي الع ماني  -
- 1.2700768-22-08-markets/2016-http://www.albayan.ae/economy/capital 
 .78، ص2014لعام  مصرف قطر المركزي، تقرير االستقرار المالي -
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  :مؤشرات جودة الموجودات 2-3
كون لساس لمستوى مصداقية معدالت رأس المال، ل جودة ونوعية الموجودات حجر األتشكّ     

نوعية الموجودات  عن طريق تنجم غالباً  المصرفية معظم مخاطر اإلعسار المالي في المؤسسات
  وتقاس جودة الموجودات من خالل النسب اآلتية: عند الحاجة اليهاسيولة أو مصاعب تحويلها إلى 

 
    :نسبة القروض غير العاملة / إجمالي القروض 2-3-1

مقارنة مع عام ارتفاعًا  2017لدى المصارف العراقية في عام القروض غير العاملة  سجلت   
وتحملت المصارف الحكومية العبء األكبر من القروض غير العاملة مقارنة مع المصارف  ،2016
و أنها قد تؤثر بشكل أعلى وضع الجهاز المصرفي، ما يشير إلى  مخاطرمما تشكل  الخاصة
، إذ ارتفع إجمالي القروض غير العاملة لدى المصارف عراقمؤشر االستقرار المالي في ال فيبآخر 

( %30.3، مرتفعة بنسبة )2017( ترليون دينار في عام 4.3) العراقية الحكومية والخاصة إلى
بواقع  2017وتوزعت القروض غير العاملة لعام ، دينار ترليون  (3.3) والبالغة 2016عن عام 

وهذا يشير للمصارف الخاصة،  دينار ( ترليون 1.1يون دينار للمصارف الحكومية و)( ترل3.1)
نظرًا  إلى أن المصارف الحكومية أكثر عرضة لمخاطر عدم التسديد مقارنة بالمصارف الخاصة

   .ألن المصارف الحكومية تمنح قروض تفوق ما تمنحه المصارف الخاصة
لجهاز امن ناحية أخرى، بلغت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض لدى   

مرتفعة  نسبة ، وهي6201( عن عام %28.4( مرتفعة بنسبة )%14) 7201عام  المصرفي ككل
كما ، 1(% 5 – 2) بنسبة العراقي جدًا قياسًا بالنسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي 

  . (30شكل )موضحة في ال

                    
 المصدر: البنك المركزي العراقي:                        

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. -
   http://cbiraq.orgالموقع اإلحصائي  -

                                                           
، البنك لنقدي وتوجهات خطته االستراتيجيةوليد عيدي عبد النبي ، البنك المركزي العراقي وتطوره الرقابي وا 1

 www.cbi.iqالمركزي العراقي ، 
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      :القروض غير العاملة / إجمالي الموجوداتنسبة  2-3-2

نسبة القروض غير العاملة )الديون المشكوك في تحصيلها( إلى إجمالي الموجودات  ارتفعت     
( 1.51%( مقابل )2.77%) ، إذ بلغت النسبة2017عام  خالل جهاز المصرفي ككلاللدى 
كس ضخامة موجودات الجهاز تع رتفعةأن هذه النسبة الم، (83.4%) بنسبة ارتفاع، 2016عام 

 2017، اال انها مرتفعة وبلغت في عام 2017، على الرغم من انخفاضها في عام المصرفي
للمصارف العاملة في العراق من ناحية حجم  اً وسليم اً جيد اً تعكس موقف ( ترليون دينار،156)

 (2.4%ت الى )فارتفع المصارف الحكوميةما فيما يخص أ ،2017خالل عام الموجودات 
فانخفضت الى  المصارف الخاصة، أما نسبة (33.6%-بسبب انخفاض الموجودات بنسبة )

 .(31شكل )وكما موضح في ال، 2017في عام%( 4.5)
 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.                 

 

 :نسبة القروض غير العاملة / رأس المال 2-3-3
   

 حجم المخاطررة واضحة عن القروض غير العاملة إلى رأس المال يعطي إشا نسبة ارتفاعإّن      
وهو ما ظهر جليًا  مؤشر االستقرار المالي في العراق، على ؤثريبالتالي في المؤسسات المصرفية و 

حجم ضخامة حجم قروضها وضآلة  من رغمال على لدى المصارف الحكومية ولو بنسبة طفيفة
قد أعطى داللة على وجود  الحكومية ارفتلك النسبة في ميزانيات المص لكن تفاقم رؤوس أموالها،

 ياً عال اً ما يستدعي من الجهات الرقابية إيالء هذا األمر قدر  ،مخاطر مالية فيها بشكل ال يقبل الشك
 من األهمية لتفادي أية حالة تعثر محتملة قد تحصل مستقباًل.

ة نسبمقارنة بال( 30.3%إلى ) 2017عام  غير العاملة إلى رأس المال القروض نسبة ارتفعت     
 المتعثرة نتيجة ارتفاع الديون  ،إلجمالي المصارف( بالنسبة 28.5%البالغة ) 2016عام ذاتها 

 .(32، كما موضح في الشكل )وخصوصًا لدى المصارف الحكومية
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   دائرة اإلحصاء واألبحاث.ك المركزي العراقي، ن: البالمصدر                    

    
  مؤشرات اإليرادات والربحية: 2-4

 :     1نسبة العائد على الموجودات  2-4-1
نسبتها نهاية مقارنة ب 2017( في نهاية عام 0.8%) الى نسبة العائد على الموجودات ارتفعت     
ربحية المؤسسات  تحسنإلى للمصارف ككل، يعود ذلك  ( بالنسبة0.4%البالغة ) 2016عام 

 ، والتحسن النسبي في2017خالل عام استثماراتها وتوظيفاتها المالية زيادة المصرفية نتيجة 
الموازنة العامة فضاًل عما أفرزته حالة ، لبالدحداث األمنية التي تشهدها ااألوضاع السياسية واأل

نعكست ات وتداعيات جمة ثيراأذلك من ت سعار النفط وما ترتب علىأ رتفاعا ة منللدولة الناجم
 ال سيما المؤسسات المالية والمصرفيةو قتصادية كافة بشكل أو بآخر على نتائج أعمال القطاعات اال

 (. 33) شكلوكما موضح في الة رباحها السنويأو مكاسبها  أدى الى زيادة على حد سواء ما منها
 

 اإلحصاء واألبحاث.دائرة المصدر: البنك المركزي العراقي،                  
 

                                                           
 :للمعادلة اآلتية حتسب هذه النسبة وفقاً ت   1
 ستثناء األرباح الطارئة وغيرها( / ا، األرباح برباح )قبل وبعد الفوائد والضرائب= صافي األ  نسبة العائد على الموجودات

 .إجمالي الموجودات
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  :1نسبة العائد على حقوق المالكين  2-4-2
للمصارف ( 9.2%إلى ) 2017نسبة العائد على حقوق المالكين نهاية عام  نخفضتا     

، وتعكس هذه النسبة معدل العائد (9.5%) 2016ن بلغت نهاية عام أبعد الحكومية والخاصة، 
كفاءة الشركة ومدى المؤسسة المالية و ن أصحاب رأس المال في و الذي يحصل عليه المستثمر 

 .(34شكل )ال وكما مبين في ،في توليد األرباح من كل وحدة من حقوق المالكين حهانجا
 

 
 دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي،                       

                                                           
 :اآلتيةذا المؤشر وفقًا للمعادلة ي حَتسب ه 1
 صافي األرباح / معدل رأس المال 
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  قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق -3
من البنوك عدٍد تزايد االعتماد على قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي من قبل   

يعطي صورة أفضل عن سالمة وأداء الجهاز المصرفي بداًل من  وصفهالمركزية حول العالم ب
بعد األزمات والتقلبات التي شهدها العالم سواء ما كانت  سّيماوال االعتماد على مؤشرات منفردة،

من غير  خيرألن األو  ،االستقرار المصرفي فيالسياسة التي لها تأثير  أمعلى مستوى االقتصاد 
المؤشرات األخرى بالحسبان دون األخذ من الممكن قياسه وتقييمه على أساس مؤشر واحد فقط 

تم بناء المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في  قدف العاكسة لحالة أداء الجهاز المصرفي،
االعتماد على مجموعة من النسب المالية ب لممارسات الدولية في هذا المجال،العراق على أفضل ا

 السيولةو  كفاية رأس المال فيالنسب  وتتمثل هذهالمالئمة لطبيعة الجهاز المصرفي العراقي، 
مخاطر الصرف األجنبي والتركزات المصرفية الموضحة تفاصيلها و  جودة الموجوداتو  الربحيةو 

جهاز المصرفي العراقي فضاًل عن ن هذه المؤشرات تعكس مدى سالمة الإ(، إذ 11في الجدول )
  تحليل مستوى المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي ككل.

المؤشر التجميعي )كفاية رأس طردية مع  إن بعض المؤشرات من المتوقع أن ترتبط بعالقة 
المؤشرات األخر سيكون لها  أنّ الربحية، جودة السيولة والتركزات المصرفية( في حين  المال،
 مؤشر االستقرار المالي )جودة الموجودات ومخاطر الصرف األجنبي(. مع عكسية عالقة

 (11جدول )
 مؤشرات قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق

المؤشر الفرعي*           
Sub - Indices 

األوزان  Variablesالمتغيرات  
Weights 

نوع 
 العالقة

الموجودات المرجحة  / األساس + رأس المال المساندرأس المال  كفاية رأس المال
  + 0.166 بالمخاطر داخل الميزانية + الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية  

 جودة الموجودات 
 0.166 صافي القروض المتعثرة / رأس المال المساند

 - 
 0.166 القروض المتعثرة / إجمالي القروض

 الربحية
 0.166 الموجوداتالعائد / 

 + 
 0.166 العائد / حقوق الملكية 

 جودة السيولة 
 0.166 الموجودات السائلة / إجمالي الموجودات 

 + 
 0.166 الموجودات السائلة / المطلوبات القصيرة األجل 

 مخاطر الصرف األجنبي
 0.166 صافي المركز المفتوح بالعملة األجنبية / رأس المال 

 - 
 0.166 المطلوبات بالعملة األجنبية / إجمالي المطلوبات

 التركزات المصرفية 
 0.166 ودائع الحكومة المركزية والمؤسسات العامة / إجمالي الودائع

 + 
   0.166 القروض للحكومة المركزية والمؤسسات العامة / إجمالي القروض
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 المصرفي في العراقخطوات قياس المؤشر التجميعي لالستقرار (: 3إطار )

  
 هو مؤشر مركب ويتم حسابه وفقًا للخطوات اآلتية: المؤشر التجميعيان 

 اآلتية: لمعادلةا ساطةبو  Standardization 1تحويل بيانات المتغيرات الى قيم معيارية  -1

  = 𝐀−𝐌𝐢𝐧𝐒.𝐃.Z 
 إذ ان:

A.القيم الحقيقية لبيانات المؤشر الفرعي : 
Min: .تمثل القيمة الصغرى للبيانات 
S.D : للبيانات. االنحراف المعياري تمثل 

Z : للمتغير. القيمة المعياريةتمثل 

االستقرار  نّ أة قريبة من الصفر فهو داللة على ، كلما كانت القيم(∞ - 0)راوح قيمة المؤشر ما بين وت     
القيمة من الصفر فهو داللة على  كلما ابتعدت انهفي حين كبر من االستقرار، أ بدرجة المصرفي يواجه مخاطر

 مخاطر أقل.الالمؤشر التجميعي مستقر وحجم  نّ أ
جميع المتغيرات الفرعية لها أهمية متساوية( للمتغيرات الخاصة : تم تحديد أوزان متساوية )تحديد األوزان -2

 :2ق أخرى لمنح األوزان مثلائ(، وهناك طر 11بالمؤشرات المذكورة في الجدول )
 Expert Judgment) ) تقديرات الخبراء -

 (Principal Components Analysisتحليل العناصر األساسية ) -
 (Factor Analysisالتحليل العاملي ) -

 للحصول على قيم المؤشرات الفرعية. جمع القيم المعيارية الموزونة -3

طريق  صرفي تم عنالمللحصول على المؤشر التجميعي لالستقرار  حساب المتوسط للمؤشرات الفرعية -4
 المعادلة اآلتية:ب المتوسط للمؤشرات الفرعية وحسب حسا

BSI = 
∑ 𝒁𝟏+ ∑ 𝒁𝟐𝟐𝟏 + ∑ 𝒁𝟑+ ∑ 𝒁𝟒𝟐𝟐 + ∑ 𝒁𝟓+ ∑ 𝒁𝟔𝟐𝟑   𝑵  

 إذ أن:
BSI المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي :Banking Stability Index. 

6Z-1Z:  قيم المؤشرات الفرعيةIndex-Sub. 
N ( متغير.11المتغيرات والبالغة ): تمثل عدد 

________________________ 
ستخدام الطريقة اولكل طريقة ميزاتها وعيوبها، ولكن   Standardizationيوجد عدد من الطرق في تحويل البيانات الى قيم معيارية  1
 :ينظر، للمزيد  Rabi Mishra and othersستنادًا الى امذكورة أعاله تعد من أفضل الطرق ال

- Rabi Mishra, Puneet Verma, and Sanket Bose (2015), Operationalising Financial Inclusion 

Index as a Policy Lever: Uttar Pradesh (in India)- A Case Study, Journal of Mathematics and 

Statistical Science, Vol. 1, Issue 4, pp 149-165 

2- OECD, (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology and User Guide, 

Organization for Economic Co-Operation and Development, pp31-33. Available at: 

 www.oecd.org/publishing/corrigenda 

http://www.oecd.org/publishing/corrigenda
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 ر المصرفي في العراق:ااالستقر تجاهات ا
 
 خارطة االستقرار المصرفي: 3-1

في المخاطر بطريقة بيانية لربط التغيرات  اً م موجز خارطة االستقرار المصرفي تقدّ  نّ إ      
أداة لمراقبة التغيرات في المؤشرات  وُتعدُّ أيضاً االستقرار المصرفي،  فيوالظروف التي تؤثر 

( الى تمتع القطاع المصرفي العراقي بحالة 35المؤثرة في االستقرار المصرفي، إذ يشير الشكل )
 المدة أثناءمن االستقرار على الرغم من التقلبات التي شهدتها مكونات االستقرار المصرفي 

 المدة أثناء عرضه ألزمة مصرفيةاستقرار الجهاز المصرفي وعدم ت عدُّ يُ و  ،(2016-2017)
االقتصاد  أنّ  السيماو  ،ومدى متابعة البنك المركزي ألوضاع المصارف ،حالة إيجابيةالمذكورة 
إليرادات الدولة  المصدر األساس عدُّ أسعار النفط الذي يُ  رتفاعانتيجة  اً نسبي اً شهد تحسنالعراقي 
وس أموال فضاًل عن التطورات االيجابية للوضع األمني في البالد، وارتفاع في رؤ  العراقية،

 المصارف.
 
 

    
 المصدر: البنك المركزي العراقي:   

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. -

 دائرة مراقبة الصيرفة. -
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  المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي: 3-2
 

المؤشر التجميعي يعتمد بالدرجة األساس على  ساطةم مستوى االستقرار المصرفي بو إن تقيي
ارتفاعًا في ثالث  تجاهاته، إن قيم المؤشر التجميعي المقدرة سجلتامكونات المؤشر التجميعي و 

الشكل على النحو المبّين بو ، 2017عام وانخفاض في المؤشرات الثالثة اأُلخر أثناء  مؤشرات
نسبيًا مما يشير الى استقرار الجهاز المصرفي  نخفضةتجاه العام لها يبّين أنها م(، ولكن اال35)

ومن غير المتوقع أن يتعرض الى أزمات أو مشاكل في األجل القصير، إذ تشير القيم المقّدرة الى 
، إذ سجل المؤشر التجميعي 2017عام  أثناءر في الجهاز المصرفي العراقي حالة من االستقرا

 ،2016( عن الربع األخير من عام 13%رتفع بنسبة )( م0.26) 2017في الربع الرابع من عام 
في ارتفاع المؤشر  السبب الرئيس وأنّ (، 35)والشكل  (12)في الجدول  وعلى النحو المبّين

)كفاية رأس المال،  وهي مؤشرات االستقرار المصرفي الثالث التي ارتفعت أنّ  يعود الى التجميعي
جودة الموجودات، مخاطر الصرف األجنبي(، كانت نسبة ارتفاعها عالية جدًا، إذ يعكس األول 

 ،يؤشر الثاني والثالث ارتفاع مخاطر االستقرار المصرفي ، في حينالمخاطر نخفاضحالة من ا
ستقرار المصرفي غم من ارتفاعه وتأثيره السلبي في مؤشر االمؤشر جودة الموجودات على الر  نّ إ

ارتفاع األول كان  نسبة نّ إلى أأثر أكبر في المؤشر التجميعي نظرًا   مؤشر الكفاية كان ذانّ إال أ
(، أما مؤشر 733.3%) ارتفاع مؤشر كفاية رأس المال بلغت نسبة أنّ  %( في حين207.1)

المؤشرات، ب تغير من بقية مخاطر الصرف األجنبي شهد نسبة ارتفاع عالية جدًا وأعلى نس
ؤشر االستقرار المصرفي ويدل م الصرف األجنبي تأثيرًا سلبيًا في رلمؤشر مخاط نّ وا   والسيما
في ، المخاطر التي قد تواجه تقلبات سعر الصرف كبيرة ولها تأثيرات كبيرة على التضخم نّ على أ
المصرفية حاالت انخفاض، انعكس تأثير  شهدت مؤشرات الربحية والسيولة والتركزات حين

نسب تغير هذه  لمصرفي ولكن بنسب قليلة نظرًا إلى أنّ المؤشرين األولين على مؤشر االستقرار ا
رنتها مع المؤشرات المرتفعة، كانت قليلة وبمقا 2016قياسًا مع عام  2017المؤشرات في عام 

لدى انخفاض الربحية  أذ أنّ المنخفضة،  نسب االرتفاع كانت عالية مقارنة مع المؤشرات نّ إذ أ
منح المزيد من  أثناءمن  هم في دعم النمو االقتصاديالمصارف ال تس نّ يدل على أالمصارف 

المؤشر رتفاع ا ركزات المصرفية لم يؤثر أيضًا فيالتانخفاض مؤشر  من ناحية أخرى  ،االئتمان
 ،2017 التجميعي لالستقرار المصرفي في عام
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 (12جدول )
 2017-2016تقديرات المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق للمدة      

  
                         العام    

                     المؤشر
Q4 2016 Q4 2017 

 0.268 0.239 المؤشر التجميعي

 0.525 0.063 كفاية راس المال

 0.854 0.278 جودة الموجودات

 0.737 0.822 الربحية

 0.499 0.814 جودة السيولة

 0.266 0.003 مخاطر الصرف االجنبي

 0.038 0.618 التركزات المصرفية

 المصدر: البنك المركزي العراقي:          
 دائرة اإلحصاء واألبحاث. -

 دائرة مراقبة الصيرفة. -
 

 مؤشر كفاية رأس المال:  3-2-1

بنسبة ارتفاع  2017( في عام 0.525كفاية رأس المال الى ) مؤشرل ت القيمة المعياريةارتفع     
المصارف العاملة في العراق تملك متانة مالية  نّ ، وهذا يدل على أ2016%( عن عام 733.3)

 ارتفاع المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفيبنسب مخاطر منخفضة جدًا أثرت في عالية جدًا و 
 جابي وفّعال.بشكل إي
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مؤشر كفاية رأس المال سجل أعلى نسب مرتفعة في الربع األخير  نّ ( أ36)يوضح الشكل  
، 2016( وهو تغير ايجابي وكبير في مؤشر الكفاية مقارنة مع عام 0.52بنسبة ) 2017من عام 

نتيجة  2017(، وجاء هذا االرتفاع في عام 0.06نسبة ) 2016إذ سجل الربع األخير من عام 
 سالمية.( مصارف محلية خاصة إ6اء تأسيس )زيادة رأس مال المصارف جرّ 

 

 مؤشر جودة الموجودات:  3-2-2

عام  الربع األخير من في كبيراً القيمة المعيارية لمؤشر جودة الموجودات ارتفاعًا  ارتفعت  
 (،0.28) 2016ذ بلغت في الربع األخير من عام إ ،2016عام  مقارنة مع قيمتها في 2017

(، إن هذا 37الشكل )ن في على النحو المبيّ (، 0.85)الى  2017حتى وصلت في عام  ارتفعتو 
جمالي القروض  عام  أثناءاالرتفاع نتيجة الرتفاع نسبة القروض المتعثرة الى كٍل من رأس المال وا 

نه ضمن المستويات من أرغم على الهذا االرتفاع في قيمة مؤشر جودة الموجودات ، و 2017
 .يفي قيمة المؤشر التجميعي لالستقرار المصرف اً سبب انخفاضنه المقبولة إال أ
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(  37)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر كفاية رأس المال و المؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي كفاية رأس المال
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 مؤشر الربحية: 3-2-3

سجلت اتجاها مرتفعًا  نّ بعد أ ،2017عام  أثناء القيمة المعيارية لمؤشر الربحية تذبذبت
(، 2017-2016مي )عا أعلى نسبة أثناء 2016ألخير من عام إذ سجل الربع ا ،2016في عام 
، 2017خذ المؤشر اتجاهًا متذبذبًا من الربع األول وحتى الربع الرابع من عام (، وا0.82بنسبة )

 الربع األخير في وعاود االرتفاع( 0.09)إذ انخفض المؤشر انخفاضاً ملحوظاً بلغ في الربع األول 
نتيجة طبيعية  رتفاعهذا االو  (،38الشكل )على النحو المبّين في ( 0.74بنسبة ) 2017من عام 

حجم األصول نتيجة انخفاض فقرة الموجودات األخرى لقيام المصارف  الكبير الذي شهد النخفاضل
في قيمة مؤشر  االيجابيرتفاع وقد أثر هذا االالحكومية بعمليات تسوية وا عادة تقييم ألصولها، 

 قيمة المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي. رتفاعالربحية على ا
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(38)شكل 
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(39)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر الربحية والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي الربحية
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 مؤشر السيولة:  3-2-4

( 0.81من ) انخفض، إذ 2017عام  أثناء نازلياً ت اً تجاهاقيمة مؤشر السيولة أخذ  أنّ يلحظ  
، نتيجة انخفاض 2017عام في الربع األخير من ( 0.50الى ) 2016عام في الربع األخير من 
 في قيمة مؤشر السيولة النخفاضا وجاء(، 39في الشكل ) على النحو المبّينالموجودات السائلة، و 

المطلوبات قصيرة األجل، في الربع األول من عام نتيجة الرتفاع نسبة الموجودات السائلة الى 
من ناحية أخرى سجلت نسبة (، %322.1شهدت النسبة أعلى ارتفاع لها إذ بلغت ) 2017

من عام  رابع( في الربع ال%228.5كبيرًا من ) نخفاضاً ا إجمالي الودائعالموجودات السائلة الى 
من ناحية أخرى فان الموجودات السائلة ، 2017( في الربع الرابع من العام 152.8%ى )ال 2016

جمااًل فإن و (، 2016-2017عامي ) أثناءإلى إجمالي الموجودات لم تشهد تغييرات ملحوظة  ا 
 .المؤشر التجميعي في يؤثر كثيراً  لم ولةانخفاض مؤشر السي

 

 
 

  مؤشر مخاطر الصرف األجنبي: 3-2-5
إذ  2017عام  أثناء رتفاعًا كبيراً مؤشر مخاطر الصرف األجنبي االقيمة المعيارية لارتفعت   

، وهي 2016( في عام 0.003( عن قيمتها البالغة )%8766.6(، بنسبة تغير )0.266سجلت )
 لدى المصارف التجارية ارتفاع الموجودات بالعملة األجنبيةيعود ذلك الى نسبة مرتفعة نسبيًا، 

لى الرغم من عو (، %29.7-يقابلها انخفاض المطلوبات األجنبية بنسبة ) (%38.3بنسبة )
ستقرار في ظل اال أنه ال يشكل مخاطر عالية على االستقرار المالي شر إاالرتفاع في هذا المؤ 

تجاه هذا المؤشر مع المؤشر التجميعي لالستقرار ان ( يبيّ 40الشكل )و  أسعار الصرف في العراق،
 المصرفي.
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(40)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر السيولة والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي السيولة



 البنك المركزي العراقي //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

53 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2017تقرير االستقرار المالي 

 
 
 

  مؤشر التركزات المصرفية: 3-2-6
( في الربع الرابع من 0.038الى ) تانخفض مؤشر التركزات المصرفيةالقيمة المعيارية ل إنّ  
حظ ان المؤشر ويل، 2016ل من عام ( عن الربع المماث%93.8، بنسبة انخفاض )2017عام 

أعلى قيمة  2016، سجل الربع األول من عام 2017و 2016عامي  أثناءخذ اتجاهًا تنازليًا أ
في  المبّين على النحو (0.04نسبة )ب( حتى بلغ المؤشر أقل قيمة 0.83) العامين إذ بلغ أثناء

مشروط بالجدارة االئتمانية ال الدعم انخفاض قيمة هذا المؤشر يمثل نخفاض(، إذ أن ا41الشكل )
 .االقتصادية لالستقرار المصرفيها للحكومة ومؤسسات
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(41)شكل 
القيمة المعيارية لمخاطر الصرف األجنبي والمؤشر التجميعي
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(42)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر التركزات المصرفية والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي التركزات المصرفية
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اختبارات األوضاع الضاغطة 
 الكلية
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                               ضاع الضاغطة الكليةو اختبارات ال  -4
(Macro-Stress Testing) 

  
إجراء  األزمة المالية العالمية، وي عد   يما بعدالسو  ،داة إلدارة المخاطراختبارات الضغط أ عد  ت  

 .ألداء المصارف off-site supervisionمن أدوات المراقبة المكتبية  ختبارات الضغط أيضا  ا
ن  و      طبيعة ودرجة الترابط بين القطاعين الحقيقي والمالي تجعل من الضرورة بمكان دراسة  ا 

ي مخاطر أن خر ألآلالقطاع ا ومدى تأثيرها في كليهما أو التطورات والتغيرات في أحد القطاعين
صدمات يتعرض لها القطاع الحقيقي قد تشكل مصادر خطر على القطاع المالي والعكس  أو

 صحيح.
ضاع في االقتصاد و لأل العراقي يتطلب تحليل   القطاع المصرفيتحليل مدى استقرار  لذا فإن    

مجموعة من السيناريوهات فتراض اوبهذا الصدد تم  ،الحقيقي من خلل بناء سيناريوهات ملئمة
المكون -لغرض تقييم قدرة الجهاز المصرفي  كثر شدةواأل متوسطة الشدةاألساسية و  لكليةا

ساسية دمات واالستمرار بأداء وظائفه األعلى تحمل تلك الص -االساس للقطاع المالي العراقي
 دون المساس بحقوق المودعين.

 
 ما المقصود باختبارات الضغط: 4-1
خذ الحالة بشكل عام ولكنه يفترض الذي يأ what ifختبار الضغط هو تحليل "ماذا لو" ا

ما هو تأثيرها على المتغيرات  أكثر من المتغيرات لغرض ملحظة أوتغيرات جوهرية في واحد 
ت النظام المالي ككل تح أوسلمة ومرونة مؤسسة مالية معينة أداة لقياس  وتمثل أيضا  خرى األ
كمي لمفهوم )ماذا لو؟( لتقدير ماذا سوف يحدث  تمرين فهي ناريوهات وأحداث قاسية مختلفة،يس

ل افي حجماال  للنظام إ أوات المالية بشكل فردي رباح والتدفق النقدي للمؤسسفي رأس المال واأل
 .حقق بعض المخاطرت

 التمويل، ولكن في العلوم التقنية،أداة لم تكن في مجال نشأة اختبارات الضغط بوصفها  ن  إ
النظام  أوسلوب لقياس استقرار المؤسسة ا أون اختبارات الضغط هي تقنية بالمعنى الواسع فأ

الضغط لتقييم  اتاختبار وتستخدم تحت ظروف مختلفة غير مرغوب فيها في مجال التمويل، 
تسمى اختبارات الضغط لقياس استقراريه مؤسسة معينة و  أوالمحفظة االستثمارية لمؤسسة معينة 

مجموعة من  لطريقة استخدمت الختبار استقراريةهذه ا والحقا   ،micro-stress testsالجزئية 
جمالي االقتصاد وتسمى إ ظام المالي ككل والتي قد تؤثر فيللن أو سويةالمؤسسات المالية 

 .  والتي سيتم استخدامها في هذا التقرير Macro-Stress Testsاختبارات الضغط الكلية 
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 أهمية اختبارات الضغط الكلية: 4-2
 .الخارجية قياس قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات-أ

 اكتشاف االختلالت ونقاط الضعف.-ب
 تحديد هوامش المخاطرة المقبولة ودرجات المرونة المطلوبة.-ج
في البيئة للمتغيرات في األسواق المالية و  قياس درجة حساسية القطاعين المالي والمصرفي-د

 االقتصادية الكلية.
في  لحداث نادرة ال تحصة غير المتوقعة التي قد تنتج عن أقدير الخسائر المحتملقياس وت-ه

 .ظل الظروف االعتيادية
 
 السيناريوهات الكلية: 4-3
سيناريوهات على النحو  ةافتراض ثلث عادة يتمدام اختبارات الضغط الكلية، لغرض استخ  

 :اآلتي
 : (Baseline Scenarioسيناريو الوضع الحالي )-أ

خلل التنبؤ المتغيرات االقتصادية الكلية الداخلة في النموذج من  اختياريتم في هذا السيناريو 
 .بها باستخدام النماذج القياسية الملئمة

  :(Medium Stress Scenarioسيناريو متوسط الشدة ) -ب
 .افتراض صدمات متوسطة الشدة ومناسبة لكل متغيريتم في هذا السيناريو 

  :(Severe Stress Scenarioاألكثر شدة ) سيناريو -ج
 شدة من المتوسطة الشدة ومناسبة لكل متغير. أقسىافتراض صدمات يتم في هذا السيناريو 

     
أسعار  ار بعض متغيرات االقتصاد الكلي وهييتم اختفقد طبيعة االقتصاد العراقي إلى  نظرا  و     
ضاع المالية كافة في العراق وعلى النمو االقتصادي و العالمية لتأثيرها الواضح على األ النفط

ات في االقتصاد التطور  الذي يعكس كلمعدل النمو االقتصادي و المصرفي،ومن ثم على القطاع 
 الحكومي اإلنفاقعن متغير  النشاط المصرفي والسيما القروض المتعثرة، فضل   الكلي وتأثيره في

لكلي واالستثمار الكلي ومن ثم في االستهلك ا ضح فيالتأثير الواالذي يعد من المؤشرات ذات 
 فراد على االلتزام بمعاملتهم المالية مع المصارف.قدرة المشاريع واأل

 ى تحملعل العراقي وقدرته الجهاز المصرفي لمرونة اختبار إجراء تم السياق، هذا وفي    

 نـهـجـيـةلم وفقا   ـمـوذجأن بــنـاء خــلل مــن االقـتـصـاد الكـلـي، مسـتـوى  عـلى سلـبـيـة صدمات حدوث

 نسبةوتم استخدام  VAR Autoregressive Model (Vector) للمتجه الـذاتـي االنـحـدار
تسمح  مدةول فصليبيانات بشكل الفر اتو إلى  القروض المتعثرة كمقياس للتعثر المالي وذلك نظرا  

 .اختبارات الضغط بإجراء



 البنك المركزي العراقي //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

59 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2017تقرير االستقرار المالي 

 ذات اتـصدم يةوأ لمصارفـل المالي التعثر بين للعلقة ةنمذج إجراء إلى نموذجألا ويهدف   

معدل  فيلقياس تأثيرها  يها آنفا  والسيما المتغيرات المشار إل الكلية االقتصادية تـغـيراتـمـبال صلة
وذج الشكل الدالي منالوقد اتخذ ا (Q3 2017)الى  (Q1 2010)نمو القروض المتعثرة للمدة 

 تي:     اآل
NPL= F (GGDP, OILP, EG) 

 اذ ان: 

NPL :القروض المتعثرة. نسبة 
GGDPجمالي الحقيقيج المحلي اإلات: معدل نمو الن. 
OIL P :سعار النفط.أ 

GGE الحكومي. اإلنفاق: معدل نمو 
 وساطتهساس وتم باأل وبالسيناريل و ثل األلثلث سيناريوهات تم   وقد تم اجراء االختبار وفقا      

 الى غاية 2017 الفصل الرابعمن  ثناء المدةالمقدرة أنموذج التنبؤ بقيم المتغيرات الداخلة في األ
عالي الناريو يمتوسط الشدة والسالن فهما السيناريو اخر ن اآلاسيناريوهالما أ 2018الفصل الرابع 
جراء إوبعد جراء االختبارات لكل متغير على حدة بافتراض ثبات بقية المتغيرات، إالشدة، وقد تم 
وصالح للقيام بعملية  حصائيةمستقر من الناحية اإل هنأتبين المقدر  VARنموذج أ اراختبار استقر 

 (:42الشكل ) على النحو المبي ن فيالتنبؤ 
 (43شكل )

 VARنموذج أاستقرار 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

  
تعكس الصدمات التي قد يتعرض لها  التيالمفترضة ناريوهات ي( الس13الجدول ) يبين    

معدل  ن  المتغيرات وبمعدالت مختلفة، أي إ االقتصاد العراقي اذ سيكون هنالك انخفاض في جميع
وأسعار النفط العالمية  (1.9-%)نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سينخفض بمقدار 

( في %-(1.9الحكومي سينخفض بمعدل  اإلنفاقومعدل نمو  (10$-ستنخفض بمقدار )
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في  لمبي ناالعالي الشدة وعلى النحو متوسط الشدة، وانخفاض أكثر بالنسبة للسيناريو الالسيناريو 
  (.13الجدول )

 ( 13جدول )
 (VARنموذج الـ )أسيناريوهات الصدمة المعتمدة في 

 المتغيرات                  
 

                  السيناريوهات

GGDP 

معدل نمو الناتج المحلي 
 % جمالي الحقيقياإل

OIL P 
 سعار النفط العالميةأ

$ 

GGE 
 اإلنفاقمعدل نمو 
 % الحكومي

 - 1.9  -10 -1.9 متوسط الشدةالالسيناريو 

 -2.5 - 25 -2.5 عالي الشدةالالسيناريو 
 

 الديون المتعثرة: نسبة فيجمالي ية في معدل نمو الناتج المحلي اإلتأثير الصدمة السلب 4-3-1

معدل نمو  الحقيقي على جماليمعدل نمو الناتج المحلي اإلالسلبي النخفاض ان التأثير      
والذي يترتب عليه  انكماش النشاط االقتصادي بصورة عامةساسا الى أالديون المتعثرة يرجع 

  عليه. والفوائد المترتبةالدين  أصلقدرتهم على دفع  من ث م  دخل المقترضين و انخفاض 

دى أالحقيقي قد  اإلجمالياالنخفاض في معدل نمو الناتج المحلي  ن  أ( 14يبين الجدول )و   
ذ إ 2018 عامل والثاني من و في الفصلين األ الديون المتعثرة للجهاز المصرفي نسبة رتفاعاالى 

( %11( الى )NPL-0( للسيناريو األساس )%10.981الديون المتعثرة من )ارتفعت نسبة 
( وقد جاء NPL-2( للسيناريو األكثر شدة )%11.006)( وNPL-1للسيناريو المتوسط الشدة )

االرتفاع بنسب قليلة وذلك قد يعود الى ضعف العلقة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي، أما 
فقد تلشت صدمة انخفاض معدل نمو الناتج المحلي  2018 ع من عامفي الفصلين الثالث والراب

مما يشير الى قدرة  باالنخفاض تدريجيا  لكل الفصلين، ي وبدأت نسبة نمو الديون المتعثرةاإلجمال
القطاع المصرفي على تحمل الصدمة الناتجة من انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي.
 (14)جدول 

 GDPبعد صدمة الديون المتعثرة  بنسبةسيناريوهات التنبؤ 
  تالسنوا                 2017 2018

      
             السيناريوهات

 الفصل الرابع
% 

 الفصل الثالث
% 

 الفصل الثاني
% 

 لوالفصل األ
% 

 الفصل الرابع
% 

 ساسالسيناريو األ 11.040 10.981 10.960 11.000 11.078

11.024 10.976 10.970 11.000 11.040 
متوسط الالسيناريو 

 الشدة

 شدةال السيناريو العالي 11.040 11.006 10.974 10.969 11.007
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دت الى أجمالي قد اإلالصدمة السلبية في معدل نمو الناتج المحلي  ن  أ( 43شكل )اليبين     
( 2NPL_شدة )ال عالي( والسيناريو ال1NPL_متوسط الشدة )الارتفاع نسبة الديون المتعثرة للسيناريو 

الصدمة  ن  أ إال، 2018ل والثاني من سنة و في الفصلين األ (0NPL_)ساس عن السيناريو األ
يناريو المتوسط انخفض منحنى الس إذ 2018 عامبدأت بالتلشي في الفصلين الثالث والرابع من 

  األساس.شدة عن السيناريو ال عاليوالسيناريو ال

 الديون المتعثرة: في نسبة لسعار النفط العالميةتأثير الصدمة السلبية  4-3-2

ونسبة القروض المتعثرة لدى الجهاز  سعار النفط العالميةأالعلقة بين  (15)يبين الجدول      
تأثير طردي لهذه  تظهر أ ولكن النتائج ية،كون عكستن والذي من المتوقع أ المصرفي العراقي

انخفاض أسعار النفط العالمية  افتراض إذ أدى 2018لعام ال والثاني و العلقة في الفصل األ
ما الفصل الثالث والرابع فقد ظهر تأثير عكسي للعلقة ى انخفاض نسبة القروض المتعثرة، أال

دة نسبة القروض انخفاض أسعار النفط العالمية الى زيا افتراض فقد أدى وهو التأثير المتوقع
( للسيناريوهين 11.021%( و )11.014%( للسيناريو األساس الى )11.000%المتعثرة من )

( للسيناريو 11.078%ارتفع من ) ، في حين2018كثر شدة للفصل الثالث المتوسط الشدة واأل
شدة للفصل ال سيناريوهين المتوسط الشدة والعالي( لل11.178%( و )11.145%األساس الى )

ثر أسعار في الفصلين الثالث والرابع يعكس أارتفاع نسبة القروض المتعثرة  ، إن  2018 لرابعا
هذا األثر الطفيف يؤكد  ن  في حال استمرار انخفاض أسعارها، إال إالقروض المتعثرة  النفط في

 من ناحيةو ضعف العلقة بين القطاع الحقيقي والقطاع المالي في االقتصاد العراقي من ناحية، 
السيما الجاري منه من خلل اإلبقاء و  ،اللزم اإلنفاقأخرى فأن نجاح السياسة المالية بتوفير 

 دولةوازنة العامة للالرغم من ارتفاع حجم عجز المتب وغيرها على على مستوى األجور والروا

أي اإلبقاء على  2016دينار عام  ( مليار12.6-الى ) 2015دينار عام  ( مليار3.9-من )

10.9

10.95

11

11.05

11.1

q1 2017 q12018 q2 2018 q3 2018 q4 2018

(44)شكل 
GDPالديون المتعثرة بعد صدمة 

NPL-0 NPL-1 NPL-2
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عن اتباع البنك المركزي  السيما العاملين في القطاع العام، فضل   ،نفسه فرادمستوى دخل اال
سياسة نقدية توسعية لتوفير السيولة اللزمة في االقتصاد من خلل مبادرة البنك المركزي لتمويل 

   .2016عام في  (%4( الى )%6المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض سعر السياسة من )
 (15)جدول 

 بعد صدمة أسعار النفط العالميةالديون المتعثرة  بنسبةسيناريوهات التنبؤ 
                      السنوات 
 
 

 السيناريوهات   

2017 2018 

 رابعالفصل ال
% 

 لوالفصل ال 
% 

 الفصل الثاني
% 

 الفصل الثالث
% 

 الفصل الرابع
% 

 11.078 11.000 10.960 10.981 11.040 السيناريو الساس

 11.145 10.014 10.909 10.889 11.040 متوسط الشدةالالسيناريو 

 11.178 10.021 10.883 10.844 11.040 شدةالسيناريو العالي ال
 

، اذ أدى المتعثرة القروضونسبة بين أسعار النفط العالمية  العلقة (44)يبين الشكل 
للسيناريوهات المفترضة الى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة انخفاض أسعار النفط العالمية وفقا 

ذ ارتفعت منحنى نسبة القروض المتعثرة للسيناريو إ 2018والرابع من عام  في الفصلين الثالث
السيناريو  ( عن منحنى2NPL_شدة )ال ( ومنحنى السيناريو العالي1NPL_المتوسط الشدة )

 (. 0NPL_األساس )

 

 

 

10.6

10.7

10.8

10.9

11

11.1

11.2

11.3

q1 2017 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018

(45)شكل 
نسبة الديون المتعثرة بعد صدمة اسعار النفط العالمية

NPL_0 NPL_1 NPL_2
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 الديون المتعثرة: نسبة الحكومي في اإلنفاقلمعدل نمو تأثير الصدمة السلبية  4-3-3

 نتائجالديون المتعثرة فقد ظهرت النسبة الحكومي في  اإلنفاقتأثير معدل نمو فيما يخص       
لى ارتفاع الحكومي إ اإلنفاقعكس المتوقع، اذ ان المتوقع ان يؤدي االنخفاض في معدل نمو 

انخفاض معدل  ن  ظهر أقد أ VARوفقا  ألنموذج  تقدير التنبؤات ن  عثرة، إال أالديون المت نسبة
لجميع الفصول كل ٍّ على  الحكومي يؤدي الى انخفاض معدل نمو الديون المتعثرة اإلنفاقنمو 

مقارنة النسب بين الفصول تبين لنا ارتفاع النسبة في الفصلين الثالث والرابع عن  ن  حدة إال أ
 اإلنفاقمعدل نمو المدى القصير النخفاض  ل والثاني وهذا يعكس التأثير فيو الفصلين األ

( في الفصل %10.906ذ ارتفعت نسبة الديون المتعثرة من )ي نسبة الديون المتعثرة، إف الحكومي
للسيناريو المتوسط، وارتفعت من  2018 ( في الفصل الرابع%11.005الى ) 2018الثاني 

للسيناريو  2018( في الفصل الرابع %10.982الى ) 2018( في الفصل الثاني 10.888)%
 .(16في جدول ) شدة على النحو المبي نال العالي

 (16جدول )
 الحكومي اإلنفاقسيناريوهات التنبؤ بنسبة الديون المتعثرة نتيجة الصدمة السلبية في معدل نمو 

 
 السنوات                     
                 

                        
  السيناريوهات

2017 2018 

 الفصل الرابع
% 

 لوالفصل األ
% 

 الفصل الثاني
% 

 الفصل الثالث
% 

 الرابعالفصل 
% 

 11.078 11.000 10.960 10.981 11.040 السيناريو األساس

 11.005 10.934 10.906 10.943 11.040 متوسط الشدةالالسيناريو 

 10.982 10.914 10.888 10.931 11.040 شدةال السيناريو العالي
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 تطورات البنية التحتية المالية -5
 

 : ة التحتية الماليةنيمفهوم الب 5-1
هم التحديات التي تواجه تطور القطاع المالي والمصرفي وهي أ التحتية المالية من  نيةالب عد  ت     

ة التحتية المالية هي مجموعة المؤسسات نيوالب، في تحقيق االستقرار المالي تؤدي دورًا مهماً 
قل تكلفة وبسرعة أوالقوانين وأنظمة دفع تعمل على توفير الخدمات والمعلومات المالية المتقدمة ب

ة نيتطور البالبعض  يربطو  األوقات،منة وتلبي متطلبات كل الزبائن وفي كل آعالية وبطريقة 
نظام المدفوعات الكفوء يساعد ن وراق المالية ألظام المدفوعات ونظام تسوية األالية بنالتحتية الم

 . قلأنجاز معامالت الدفع بسرعة وكلفة إفي 
  

 تطور البيئة التشريعية للجهاز المصرفي  5-2
مل المالي والمصرفي عمل البنك المركزي العراقي على وجود بيئة تشريعية مالئمة تؤطر الع   

ة مالية تحتية تساعد على تحقيق االستقرار نيلغرض خلق ب عدة قوانين وتعليماتوقد صدرت 
 (94)قانون المصارف  ،2004لسنة  (56)قانون البنك المركزي رقم أهمها: النقدي والمالي، ومن 

، اإلسالميةقانون المصارف  ،2015لسنة  (39)رقم  األموالقانون مكافحة غسل  ،2004لسنة 
 . 2010( لسنة 4التعليمات رقم )

 
 السياسة النقدية  فقد أصدر البنك المركزي العراقي إدارةشرافي وفي استكماالً لدوره الرقابي واإل  

وهو قانون خاص بتعديالت قانون البنك المركزي العراقي رقم  2017في عام  (82)قانون رقم 
مال البنك المركزي العراقي الى ترليون دينار س أهم التعديالت هو زيادة ر أ ومن  2004لسنة  (56)

جازت للبنك إذ أاألجنبي االحتياطي الرسمي من النقد  إدارةب الخاصة (27وكذلك تعديل المادة )
هداف السياسة أ ألفضل الممارسات و  ة للدولة وفقاً األجنبي األصولالمركزي ان يعقد الصفقات على 

يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها  إذ( 30وكذلك تعديل على المادة ) ،النقدية
ن يختار أسمح للبنك  إذ( 48تعديل المادة )أيضًا تم و البنك المركزي على وفق متطلبات السوق 

 مدة خمس سنوات. راجعة الخارجية والتدقيق المالي شركة دولية تقوم بمهام الم
 
فرضت المادة  إذتدعم االستقرار المالي متعددة  قانونيةمواد  قانون البنك المركزي من تض  و   

جز ( على المصارف وضع احتياطي على شكل ارصدة نقدية لدى البنك المركزي وفي حالة ع29)
 (30المادة )أتاحت دنى يخضع لغرامة لحين تغطية العجز و المصرف على االحتفاظ بالحد األ
ر لقاء ضمانات وموافقة وزارة شهأخير للمصارف ولمدة ثالث للبنك المركزي منح قرض الملجأ األ

 المالية.
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تدعم االستقرار المالي  مواد قانونية عدةتضمن ف 2004لسنة  (94)ما قانون المصارف رقم أ  
و مشتقات هذه الكلمة أمنع استخدام كلمة مصرف  كدتأ( التي 3( من المادة )4الفقرة ) ومنها

و فروع المصارف أجاءت لتنظيم عملية منح التراخيص لتأسيس المصارف ف( 4ما المادة )ألغة  بأيةو 
عطت صالحية للبنك المركزي أ س المال المصارف و أدنى لر الحد األ (14المادة )حد دت ة و األجنبي

المادة  أكدت موال المصارف في حينألب كلما وجدت ضرورة لزيادة رؤوس بتعديل هذا المتط
 .  (%12) حددتها بنسبة س المال وقدأ( على كفاية ر 16)

 
 زال تتجاو  نإوقد ركز قانون المصارف على االنكشافات االئتمانية الكبيرة )التركزات االئتمانية( ب   

عطت للبنك المركزي العراقي حق التعديل وقد تم تخفيض هذه أ المال و س أمن ر  (15%)نسبة 
 المواد من وضعتو  2010لسنة  (4)س المال وحسب التعليمات رقم أمن ر  (10%)النسبة الى 

ان  إذارف في االئتمان واالستثمارات للمص عدة محددات من قانون المصارف( 33الى  30)
جمالي التركزات للشخص الواحد ال ا  س المال و أمن ر  (%400)مجموع التركزات ال تتجاوز نسبة 

ما أ ،العراقيس المال واالحتياطيات وتكون بموافقة البنك المركزي أمن ر  (%25) تتجاوز
قل يحددها البنك او نسبة أس المال واالحتياطيات أمن ر  (%20) االستثمارات فقد تم تحديد نسبة

 المركزي. 
 
المعلومات حول  ن يقوم بتبادلأيجوز للبنك المركزي العراقي أنه  (54)بينت المادة  في حين 

ويستند في ذلك  ،خرى أوسلطة الرقابة المصرفية في دول  بين البنك المركزي  موضوعات الرقابيةال
العربية  بعض الدول وقد تم توقيع مذكرات التفاهم مع ،على توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات

الحصول على معلومات  يتيح للبنك المركزي  ما نجازهم قيد اإلوهنالك مذكرات تفا، والدول اإلقليمية
ات عالقة بإجراء ألنظمة والتعليمات وخاصة ما لهلمخاطر وااللتزام باهمية في تحديد اأ رقابية لها 

 وكذلك تبادل الخبرات المصرفية.  اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 
 
التي تخص قواعد العناية الواجبة للعمالء  2017( لسنة 1وقد صدرت التعليمات رقم ) 

 األموال( من قانون مكافحة غسل 10) رقم والمؤسسات المالية والتي جاءت مستندة الى المادة
القواعد المذكورة آنفًا ( من التعليمات 2) المادة بينتوقد  2015لسنة  (39)رقم  اإلرهابوتمويل 

و الرقمية وتحديد أبالحسابات مجهولة الهوية  عدم الجواز التعامل) التنظيمية للعناية الواجبة وهي
لية آاستخدام نظم و  ،لغرض وطبيعة نشوء العالقة مع العميلفهم ا ،هوية العميل والمستفيد الحقيقي

 ىاتخاذ اجراءات العناية الواجبة بنفسها وعدم االعتماد عل ،تراقب العالقة مع العميل بصورة مستمرة
 .(الطرف الثالث
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 دارةقواعد إل أن تلتزم بوضعالمؤسسات المالية  أن  على( من التعليمات 8دة )وقد بينت الما   
لدرجات المخاطر  لى فئات وفقاً إتضمن تصنيف العمالء  اإلرهابوتمويل  األموالمخاطر غسل 

وهذه  ،كل درجةو مل مع هذه المخاطر بما يتناسب الالزمة للتعا اإلجراءاتهميتها النسبية ووضع أ و 
مخاطر  وعمالء ذو  ،مخاطر متوسطة وعمالء ذو  ،مخاطر عالية وو ذالدرجات هي )عمالء 

  منخفضة(.
باالستناد الى قانون المصارف وقانون  2017حوكمة المصرفية في عام وقد صدر دليل ال   
الى المصارف لغرض  ع مَّم  ( وقد تم 4والتعليمات رقم ) اإلسالميةوقانون المصارف  األموالغسل 

 نوقد بي   ،نظم البنك المركزي مجموعة من ورش العمل لدراسة ومناقشة دليل الحوكمةبيان الرأي و 
جان )لجنة الحوكمة لومهام كل لجنة ومن هذه ال دارةيل اللجان التي تنبثق من مجلس اإلهذا الدل

الموجودات  إدارةلجنة  ،المخاطر إدارةلجنة  ،المؤسساتية، لجنة التدقيق، لجنة الترشيح والمكافأة
  .(لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت ،لجنة االستثمار ،اللجنة االئتمانية ،والمطلوبات

حدد الصفات الواجب التنفيذية العليا و  دارةالى اإلما الفصل الرابع من الدليل فقد تطرق أ   
هم أ  كذلك حدد الدليلو  ،التنفيذية وحسب الشروط التي وضعها البنك المركزي  دارةفرها لإلاتو 

ية لتحقيق الرقابة والشفافية ساسهم التشكيالت األأ تحديد  أيضاً  تمالعليا و  دارةت المناطة باإلالواجبا
 إدارة ،المخاطر إدارة ،الرقابة والتفتيش ،التدقيق الخارجي ،ومنها )التدقيق الداخلي اإلفصاحو 

  االمتثال(. 
على المصارف وشركات  م  مَّ صدر دليل حماية المستهلك والذي ع   2017وكذلك في عام    
 9/1/7/427لى التعليمات رقم إ وجاء مستنداً  اإللكترونيخدمات الدفع  يل المالي وشركاتالتحو 
ن عخاصة بالتوعية المصرفية الصادرة لى المبادئ الدولية الإباالستناد  وأيضاً  17/11/2016في 

رفية وحماية الجمهور للتعليمات الخاصة بالتوعية المص مكمالً هذا الدليل  جاءمجموعة العشرين و 
التأكيد على ما يوليه  اهمهأ هداف أ ر هذا الدليل لغرض تحقيق مجموعة وقد صدنها موليس بديال 

مجال حماية حقوق الزبائن وضمان حصولهم على الخدمات عناية بك المركزي العراقي من الالبن
يجاد مجموعة من المعايير والممارسات المتعلقة ا  اإلفصاح والشفافية و المالية والمصرفية بنوع من 

حماية الزبائن يسهم في  طار عام لمفهومإوالمؤسسات المالية وكذلك بلورة  المصارف بحماية زبائن
داة تثقيفية وتوعوية لزبائن أويمثل الدليل  ،هداف الرقابية الداعمة لالستقرار الماليتعزيز األ
ن من عرض للحقوق والواجبات والمبادئ التي تحس   هوالمؤسسات المالية لما يشتمل عليالمصارف 

 المصارف وطبيعة العالقة مع الزبائن. مستوى 
 

ساسيات العمل في مجال التوعية أمن  عد  حماية المستهلك التي ت   ئهذا الدليل مبادوقد حدد    
المعاملة  :المصرفية وحماية الجمهور ويجب االلتزام بتطبيقها ومراعاتها لدى التعامل مع الزبائن وهي
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حماية الزبائن ضد  ،التوعية والتثقيف المالي، السلوك المهني ،والشفافية اإلفصاحبعدل ومساواة، 
، معالجة الشكاوى وتظلمات الزبائن ،حماية الخصوصية وسرية المعلومات ،االحتيال المالي

 تعارض المصالح. ،حماية الزبائن من مخاطر عمليات االسناد الخارجي ،التنافسية
 

والتعليمات لغرض تنظيم عمل المصارف  صدر البنك المركزي مجموعة من الضوابطأوقد    
ة( لغرض تحقيق األجنبي)تعليمات بيع وشراء العملة  2017 في صدرت إذ ،والمؤسسات المالية

في عملية بيع  اإلجراءاتة وتبسيط األجنبيسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملة أاستقرار في 
ة وبما فيها آليات الرقابة والتحقق وكذلك االلتزام بمتطلبات قانون مكافحة األجنبيوشراء العملة 

   .األموالغسل 
ن عشركات الدفع لالدفع بالتجزئة  ضوابط االشتراك في البنية التحتية لنظام أيضاً  صدرتو    

دارةطريق الهاتف النقال لغرض تنظيم و  من خالل الهاتف  اإللكترونيعمل مزودي خدمات الدفع  ا 
دت التزاماتهم وآلية التدقيق والرقابة وكيفية الربط مع حد   إذفضل الممارسات الدولية أل اً النقال وفق

 للبيئة التقنية لألمن والحماية.ISO الوطني وتطبيق المعايير الدولية  المقسم
 إذيا ذوي المخاطر صحاب المناصب العلأتجاه ضوابط العناية  كذلك نك المركزي صدر البوأ  
صحاب المناصب العليا وتم تحديدهم بهذه الضوابط بالتفصيل لغرض تمكين أن هم فت معر  

هذه وقد حددت  ،دون لبس عند التعامل معهممن ية من التعرف عليهم المصارف والمؤسسات المال
وضع نظام  ن تتخذها المؤسسات المالية عند التعامل معهم ومنهاأالتي يجب  اإلجراءاتالضوابط 

الكافية  اإلجراءاتصحاب المناصب العليا واتخاذ أيتيح االستدالل على العمالء من  المخاطر دارةإل
الخاصة  اإلجراءاتوالمراجعة الدورية للسياسات و  ي عميلأل ونشاطات مواأللتأكد من مصادر 

 مخاطر هؤالء الزبائن والتدقيق المستمر لمعامالتهم. إدارةب
 
 اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل صدر البنك المركزي ضوابط أ 2017في نهاية عام  

في  9/5/468رقم  ة بموجب الكتاباألجنبيبيع وشراء العمالت في ات التوسط خاصة لشرك
 حددتو  اإلرهابوتمويل  األموالعن مفهوم غسل  ذه الضوابط شرحاً تضمنت ه إذ 14/11/2017

لدخول ن تتخذها شركات الصرافة عند اأاإلجراءات التي يجب متطلبات العناية الواجبة و  كذلك
  بعمليات مالية مع زبائنها.

 :  اذ المصارفقنإخطة  5-3
دارية اإلجراءات العقابية واإل 2004لسنة  (94)( من قانون المصارف رقم 56حددت المادة )  

ات النافذة ويجوز للبنك المركزي للقوانين والتعليمداء المصارف التي لديها مخالفات ألغرض تصحيح 
 س المال. أمن مجموع ر  (%5) تتجاوز أالدارية ومالية على المصرف على إن يفرض عقوبات أ
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و أيفاء بالتزاماته للزبائن المصرف الى عدم قدرته على اإلبها وفي الحاالت التي يصل   
يحق  ،فالسإدعوى ه و قامت عليأدنى المطلوب من الحد األ (%5)س المال بنسبة أانخفاض ر 

من قانون المصارف  (59)حسب المادة بن وصي على المصرف يللبنك المركزي العراقي تعي
 يكون شخصاً  ن  أا م  ا  ر من البنك المركزي و ين الوصي بقرايتع يكون المصرف و عادة تأهيل إ لغرض 
في العمل المصرفي  ةالذين لديهم خبر شخاص المؤهلين شخاص ويكون من األأو مجموعة أ واحداً 

 دارةصالحيات الهيئة العامة ومجلس اإل قابلة للتمديد ويمنح الوصي شهراً  (18)نهم يوتكون مدة تعي
 التنفيذية العليا. دارةواإل

 
التي يجب  ساسيةصارف آلية عمل الوصي والخطوات األمن قانون الم (62) وقد بينت المادة  

 ،يسيطر الوصي على موجودات المصرف ودفاتره وسجالته :وهي المصرف تسلمهالقيام بها عند 
 بئاً العقود التي تشكل ع جميعالوصي ومن جانب واحد بإلغاء  يقوم، ن محامين واستشاريينيتعي

 .على المصرف
 
عداد تقرير وخطة إيقوم الوصي ب نصت على أنمن قانون المصارف فقد  (64)ما المادة أ  

عليها  تصديقلبنك المركزي لمناقشتها والا إدارةعادة تأهيل المصرف وترفع لمجلس إ عمل لغرض 
 اإلجراءاتد بالتفاصيل عملياته وتحد وأالمصرف  إدارةوتحدد الخطة مواطن الضعف في 

و طلب تمويل من الدولة بشكل أة سهم جديدأس المال بإصدار أر التصحيحية الالزمة ومنها زيادة 
 و ضمانات.أو منح أو قروض أس مال أر 

تياره تأسيس تاحت للبنك المركزي وحسب اخأمن قانون المصارف فقد ( 67)ما المادة أ   
 تسل ميتم  إذلى البنك المركزي العراقي إدارته ا  و تعود ملكيته  )جسري( وأوترخيص لمصرف مرحلي 

البنك  ن وصي عليها ويقوميكثر من مصرف التي يتم تعيأو أموجودات ومطلوبات من واحد 
ل من قبل الدولة للحصول على جزء س ماأس وترخيص لمصرف مرحلي وتزويده بر المركزي بتأسي

 و كل الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع إلعادة التأهيل.أ
 

المصرف وتنفيذ عقد التأسيس ويمارس المصرف  دارةإل إدارةعضاء مجلس أ ين ييتم تع   
س أ( المتعلقة بر 14,16ثناء المادة )المرحلي الصالحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب قانون باست

صالحيات للبنك المركزي  2004لسنة  (94)قانون المصارف رقم ى عطأ وقد ، المال وكفايته
( للمصرف المرحلي وهي تخص التركزات 30,31,33و تعديل متطلبات المواد )أعفاء إ العراقي 

عماله أ ممارسة من تثمار وذلك ألجل تمكينه االئتمانية واالئتمان ألشخاص ذوي صلة وقيود االس
راء قضائي يكون المصرف جإي أيقاف العمل بإمنافسة في السوق المصرفية وكذلك بشكل واسع وال
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مطلوبات للمصرف الذي  أية موجودات وتولي مسؤولية ةيأذلك لحصوله على  فيه طرفاً  المرحلي
 كان يعاني من عجز. 

 
معته الجهاز المصرفي وسى استقرار ضمن عمليات المحافظة عل عدً التي ت   اإلجراءاتمن و   

جاز قانون المصارف للبنك المركزي تصفية اي مصرف يعاني من أ إذاجراءات تصفية المصارف 
ة من خالل تعين سمعة ومتانة الجهاز المصرفي وتكون التصفيبشاكل كبيرة قد تؤدي الى الضرر م

باالستناد الى المادة المصرف لغاء الترخيص إالبنك وصدور قرار  إدارةوصي من قبل مجلس 
التي يؤديها المصرف او تؤدى  وبصدور قرار التصفية تصبح األعمال ،من قانون المصارف (13)

ترفع جميع  وكذلك ،التي يؤديها الوصي وغير قابلة للتطبيق باستثناء األعمال طلة قانوناباسمه با
المصرف  دائني تنفيذ لصالحبالموجودات المصرف والحجوزات المساعدة ب القيود على التصرف

لديونه باستثناء الموجودات المتعلقة  وتكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءً 
 برهن عقارات.

 
من قانون المصارف  (68)بينت المادة  إذتتيح للمصرف التصفية الطوعية  جراءاتإوهنالك   
نهاء عملياته إافقة البنك المركزي العراقي على يجوز تصفية المصرف بقرار من مالكيه بعد مو أنه 

 . طوعاً 

 (47) شكل
 نقاذ المصارفالمركزي في خطة إآليات البنك 

 

البنك المركزي العراقي

تصفية المصرف

تصفية قسرية من خالل
الحارس القضائي

تصفية طوعية بموافقة
البنك المركزي

إدارة مباشرة

انشاء مصرف جسري

نقل موجودات 
ومطلوبات المصرف 
المتعثر الى المصرف 

الجسري

تعيين وصي

تنفيذ خطة انقاذ 
المصرف من قبل 

الوصي المعين

اجراءات عقابية 
وتصحيحية

تنفيذ خطة انقاذ 
المصرف بالتعاون مع 

إدارته
إدارة غير مباشرة 

(لجان دائمية)
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 نظام المدفوعات العراقي تطورات  5-4

هم الجزء األ هوساسية في تطوير القطاع المصرفي و المدفوعات من المقومات األنظام  عد  ي   
السنوات  أثناءقي تطورات كبيرة التحتية للنظام المصرفي وقد شهد نظام المدفوعات العرا البنيةفي 
وبشكل كبير في خفض حجم  العراقينظمة المستخدمة في نظام المدفوعات األ تساعدخيرة و األ

 المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي.
رض تطوير القطاع المصرفي لغ عدة خذ البنك المركزي العراقي خطوات واجراءاتاتوقد 
 ومنها: 2017عام  أثناءداء نظام المدفوعات أوتحسين 

 
ذ هذا التقييم ف  ن   إذعات العراقي للمعايير الدولية المدفو  جراء تقييم لمدى امتثال نظامإ -أ

مع مبادئ البنى التحتية ألسواق  بما ينسجمهذا التقييم  جاءن مع البنك الدولي و بالتعاو 
 .معيار (24)البالغة و  PMFIsالمال 

مانة مع األبعد نجاح تجربة توطين الرواتب على موظفي البنك المركزي تم التعاون   -ب
لمجلس الوزراء لغرض تعميم المشروع على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية العامة 

شركة  ،توطين رواتب موظفي )وزارة الكهرباء 2017شهد عام  وفعالً  ،وتشكيالتها كافة
بعض دوائر وزارة النفط( والعمل مستمر في  ،ديوان الرقابة المالية ،نابيبخطوط األ

 .افةك توطين رواتب الوزارات والمؤسسات
 

    :IRPSIنظام المدفوعات بالتجزئة العراقي  5-4-1
االنطالق الفعلي للنظام مع بعض المصارف العاملة في العراق وهي  2017شهد عام 

مصرف  اإلسالمي،العراقي والمصرف الدولي  األهلي ،مصرف بغداد ،)المصرف التجاري العراقي
سالمي( وقد مصرف العراق اإل ،مصرف الشرق االوسط العراقي ،مصرف جيهان، البحر المتوسط

 .تم استكمال عملية الربط مع المقسم الوطني
 
 :قليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينيةالنظام اإل 5-4-2
الى تعزيز استخدام العمالت العربية في تسوية المعامالت البينية للتقليل من  ف هذا النظاميهد

نشاء إتم  فقد ،اللجوء الى المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية
 قليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المرتبطة بالمعامالت االقتصادية واالستثمارية عبرإنظام 

الحدود بين الدول العربية من خالل ربط البنوك المركزية العربية وقد شارك العراق بمناقشة تصميم 
 النظام من الناحية الفنية والتنظيمية والقانونية.
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 تشكيل مجلس المدفوعات الوطني العراقي 5-4-3
 ،جهةنظمة المدفوعات العراقي وارتباط أعماله مع جهات خارجية من أتوسع عمل ى لإ نظراً 

ستراتيجيات ولغرض وضع اال ،خرى أن مؤسسات ووزارات وهيئات من جهة داخلية ممع جهات و 
دولية وضمان سالمة لتطوير نظم الدفع والتسوية ومتابعة تنفيذها واالرتقاء بأفضل الممارسات ال

طني قرار مجلس المدفوعات الو إتم  ،سواق المالية ووضع البنى التحتيةنظمة في األوكفاءة تلك األ
من الهيكل التنظيمي للبنك ويعمل درج ضإذ أ  البنك المركزي العراقي  إدارةالعراقي من قبل مجلس 

 ،دافه وتوضيح التوجه االستراتيجيهأ البنك المركزي العراقي في تحديد حلقة استشارية لدعم بصفة 
الخاصة العراقية ويضم في عضويته البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية ورابطة المصارف 

عالم لألوراق المالية وهيئة اإلمنية وسوق العراق جهزة األوممثلين عن األ اإللكترونيوشركات الدفع 
 ووزارة المالية. تاالواالتص

 
سواق المالية من خالل تفعيل السوق الثانوية عن طرق نظام المتاجرة تطوير األ 5-4-4

 TRADING SYSTEM 
لتبادل عمليات المتاجرة  عدة سواقأ وأتاجرة من خالل توفير سوق همية تفعيل نظام المأ تتمثل  

من الخطوات الضرورية لتطوير نظام الحفظ  ت عد  والشراء للسندات الحكومية و  الخاصة بطلبات البيع
 سيعمل على تسهيل عمليات البيع والشراء بين المصارف. إذ CSDالمركزي لألوراق المالية 

 
 :IBANاعتماد الرقم المصرفي الموحد  5-4-5

لغرض توحيد أرقام الحسابات المصرفية في جميع المصارف العاملة في العراق وابذي يساهم 
في تحسين مستوى الخدمات المالية والمصرفية وخدمات المقاصة وتسوية المدفوعات محليًا ودوليًا 

اخل القطاع المصرفي، فقد تم ساب دحويتحقق ذلك من خالل توحيد تركيبة ومواصفات رقم ال
تشكيل لجنة من قبل البنك المركزي العراقي برئاسة السيد المستشار وعضوية خبراء من البنك 

الحسابي الدولي  Wالمركزي العراقي وعدد من المصارف الحكومية والخاصة الختيار صيغة الرقم 
 ـي العراق إذ يتكون رقم ال، تم اختيار الصيغة الخاصة بالرقم المصرفي الموحد فIBANللعراق 
IBAN  مرتبة. 23من 
 
 تقييم المصارف فنيًا: 5-4-6
يعد القطاع المصرفي أحد أهم دعائم االقتصاد الحديث بما يمثله من دور في حفظ األموال  

يعد استخدام التقنية المصرفية  اوتنظيم تداولها وبما يقدمه من خدمات تمويلية للمشروعات، لذ
الجيدة ذات أهمية في زيادة كفاءة األداء المصرفي بما تؤمنه من خدمة سريعة وقليلة التكلفة 
ولتحقيق ذلك تم تقديم مقترح إلجراء تقييم فني للمصارف ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني، إذ تم 
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ونية واألنظمة المصرفية األساسية والتي إعداد إستبانة تغطي الجوانب التقنية والخدمات اإللكتر 
يستدل من خاللها على مستوى الكفاءة المصرفية في تقديم الخدمات اإللكترونية للزبائن، وبعد جمع 

ة للمصارف ياالستبانات من المصارف وتحليل ومراجعة البيانات المزودة فيها تم تقديم النتائج األول
يرفة للتأكد من صحة هذه المعلومات ميدانيًا ودمجها بنتائج وبالنسب المئوية الى دائرة مراقبة الص

 التقييم المالي للمصارف لغرض توحيد النتائج وعرضها الى الجمهور.
 

 أتمتة عمل البنك المركزي: 5-4-7
من خالل أتمتة تعامالته المالية باستخدام نظام المدفوعات العراقي بما فيها دفع المستحقات  

)الوزارات، المؤسسات، الشركات، المتعهدين، المقاولين، التجار، ...الخ(، فضاًل للجهات الخارجية 
عن إنجاز المعامالت عن طريق )لجان المشتريات، لجان التصليحات، ...الخ(، وقد تم إصدار 

أو الصكوك، وقد ساهم  دمن النق ر الدفع اإللكترونية لدفع المستحقات بدالً مالتعليمات باستخدام أوا
تحول في زيادة السرعة في إنجاز المعامالت، فضاًل عن توافر عنصر األمان والشفافية في هذا ال

 .العراقي البنك المركزي أداء تناقل األموال واالرتقاء ب
 
 ( اإللكترونيدوات الدفع أارات والمؤسسات الحكومية )تفعيل عمل الوز  ةأتمت 5-4-8

جميع التحويالت المالية بين دوائر ومؤسسات الدولة واستحصال المستحقات عن طرق  ةأتمت  
 وامر الدفعأباستخدام  C- ACH اإللكترونينظام المدفوعات العراقي من خالل نظام المقاصة 

CT  ًشركة خطوط  ،وزارة النفط مثلمن الصكوك وقد تم البدء بالعمل في بعض الوزارات  بدال
الهيئة العامة للضرائب في قسمي الشركات  ،السكك الحديدية ةدائر  ،وزارة النقل ،نابيب النفطيةاأل

ساسية العاملة في البنك م المدفوعات العراقي باألنظمة األربط نظاوتم كذلك واالستقطاع المباشر 
 نجاز المعامالت وتسهيل عمل المطابقات.إسراع في التدخل البشري واإلالمركزي لتقليل خطورة 

 
 توفير ضمانات للتحويالت عن طرق نظام المدفوعات  5-4-9

ة العاملة في العراق بتوفير األجنبيعمل البنك المركزي العراقي على مطالبة المصارف المحلية و  
يفاء بالتزامات المصرف عن اإلالضمانات الالزمة لغرض توفير السيولة الستخدمها في حالة تعذر 

لغرض المحافظة على استقرار البيئة المصرفية وعدم زعزعة الثقة  اإللكترونينظمة الدفع أفي 
  اآلتي:بـ هذه الضماناتتتمثل بنظام المدفوعات العراقي و 

   فرة على نظام الحفظ المركزي لألوراق المالية )سندات البنك اأـ االستثمارات بالسندات المتو 
 سندات وزارة المالية( و ، المركزي 
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قراض تفعيل آلية اإلتوفير ضمانات للتحويالت عن طريق نظام المدفوعات ببدأ العمل بمشروع  ب ـ
 ILF ـآلية القة مجلس إدارة البنك المركزي على وتم استحصال مواف 2016في عام  ILF النهاري 
 .2018في عام 

 
ير الدولية لألسواق المالية بالتعاون مع يتطبيق مبادى البنية التحتية والمعاـ 5-4-10

 البنك الدولي 
تم التعاون مع البنك الدولي لتقييم نظام المدفوعات العراقي لتقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة      

البنك الدولي  واالئتمان إلصدار قانون المدفوعات العراقي واللوائح ذات الصلة المرسلة من قبل
( من 2مسودة ) تم االنتهاء من إذن المدفوعات والضوابط الملحقة صدار قانو إالعتمادها، وسيتم 

الدوائر المعنية في هذا  رسالها الىإسيتم و فوعات الوطني، الئحة الوكالء ( من قانون المد4صل )أ
 إلصدارها. اإلجراءاتبداء الرأي قبل اتخاذ البنك إل

 الدفع عن طريق الهاتف النقال: 5-4-11
إلى وجود حساب مصرفي، إذ يتم تحويل األموال عن طريق المحافظ اإللكترونية دون الحاجة       

وكذلك يمكن إجراء التحويالت الخاصة بدفع الفواتير والتسوق، وقد تم ترخيص شركتين للدفع عبر 
 الهاتف النقال.

 
 والتسويات اإللكترونيأنظمة الدفع  5-5
يرتكز نظام المدفوعات العراقي على عدد من األنظمة لغرض التسويات المالية بين زبائن      

ونظام المقاصة  RTGSنية جمالية اآلوهي نظام التسوية اإل هاز المصرفيالمصارف والج
 .وامر الدفعأة و اإللكترونيبشقيه الصكوك  C- ACH ةاإللكتروني

 
األكبر في عمليات الدفع والتسويات المالية للزبائن  ةالحصعلى  RTGSنظام  وقد حصل     

 ترليون ( 124,8بحدود ) 2016دينار في حين كان عام ترليون ( 160,5بحدود ) 2017في عام 
( مليار 3.2) 2017عام  تفقد بلغالر الدو أما المعامالت بعملة  (%19)دينار بنسبة انخفاض 

 (.%15.8قدرها ) محققة نسبة انخفاض 2016مليار دوالر في عام  (3.8) تدوالر بعد ما كان
 

في عمليات الدفع  فحصلت على المرتبة الثانية C-ACH ةاإللكترونيصكوك المقاصة اما      
( ترليون دينار عراقي في حين بلغت 23,5بلغت ) إذ 2017المالية للزبائن في عام  والتسويات
( ترليون 21,9بلغت ) إذ 2016رتفعة عما كانت عليه عام ( مليون دوالر وهي م410بالدوالر )

عام  عما كانت (%30) قد زادت بنسبةفر الدوال المعامالت بعملة ماأ (%7,3) دينار بنسبة زيادة
 ( مليون دوالر. 325بمبلغ ) 2016
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 2016في حين بلغت عام  2017( ترليون دينار عام 1,8بلغت ) إذامر الدفع ويأتي بعدها أو      
فقد ر الو لدللمعامالت با وكذلك الحال بالنسبة (178%)( مليار دينار وبنسبة زيادة 648بحدود )
( مليون دوالر بنسبة زيادة 2,7) 2016( مليون دوالر بعدما كانت في عام 8,8) 2017بلغ عام 

(225%.)  

 
  .دائرة المدفوعاتالبنك المركزي العراقي، المصدر:             

 

 
  .دائرة المدفوعاتالبنك المركزي العراقي،  المصدر:            

 
 التركز في أنظمة الدفع والتسوية  5-6
ة ضمن نظام اإللكترونيبالصكوك  ملاعتالبلزام المصارف إة لقيام البنك المركزي العراقي بنتيج     

في فقد شهد هذا النظام ارتفاع  ،ة وترك التعامل بالصكوك االعتيادية التقليديةاإللكترونيالمقاصة 
( 23,5بحدود ) 2017بلغ حجم التعامل في عام  إذ مقارنة باألنظمة األخرى للدفعحجم معامالته 

( 21.8بلغ مجموعها ) إذمصارف حكومية  ةترليون دينار وقد تركزت معظم هذه العمليات في ثالث
وذلك ة اإللكترونيفي الصكوك  جمالي حجم التعامالتإمن  (%82)ترليون  دينار بنسبة مقدارها 

10.9% 0.3%

88.7%

48))شكل 

2017الحصة السوقية لخدمات الدفع اإللكتروني لعام 

الصكوك االلكترونية  أوامر الدفع  RTGS

12.7% 1.0%

86.4%

49))شكل 

2017الحصة السوقية لخدمات الدفع اإللكتروني لعام 

الصكوك االلكترونية  أوامر الدفع  RTGS
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عها من قبل لتعامل مفي اوهنالك ثقة  كافة العراقنحاء أتشار فروع  هذه المصارف في بسبب ان
 . كونها حكوميةلالزبائن 
%( من 81استحوذت على نسبة )نفسها صارف الم ن  إف 2016وكذلك الحال بالنسبة لعام      

حظ تخدم لقياس التركز في السيولة يلفندال هيرشمان( المسالي التعامالت، وفي ظل مؤشر )هير جمإ
في حين نقطة،  1800قل من أمؤشر التركزات  ن قيمةيوجد تركز للمعامالت بالدوالر أل نه الأ

نقطة مما يشير  2000كان أكثر من مصارف ( 10) التركز بحجم المعامالت بالدينار ألكبر أن  
  (.49الشكل )على النحو المبي ن في و  ي نوع من المخاطرأكزات معتدلة وال تتضمن ر الى وجود ت

 

 
 .دائرة المدفوعاتالبنك المركزي العراقي، المصدر:            

     

ليون دوالر ( م422,1ة بالدوالر فقد بلغت حجم التعامالت بحدود )اإللكترونيما الصكوك أ     
من هذه التعامالت في حين  (%25)حد المصارف الحكومية على نسبة أوقد استحوذ  2017عام 

وجد يه ال ن  إلكن مع هذا ف 2016عام  أثناءمن حجم المعامالت  (%18)كانت معامالته تشكل 
ألن  ( أعاله94) شكلالعلى النحو المبي ن في و  1 حسب مؤشر هيرفندال هيرشمانبتركز ومخاطر 

 .نقطة 1800البالغة المؤشر أقل من القيمة المعيارية قيمة 

                                                           
ذا كانت ا  لى عدم وجود تركزات و إ( يشير ذلك 1000ل من )أق( فاذا كانت القيمة 10000 ــ  0( بين )فندل ـ هيرشمانتراوح قيمة )هير  1

ويقاس المؤشر  لى مستوى تركز مرتفعإ( تشير 1800ذا كانت القيمة اكبر من )ا  لى تركزات معتدلة و إ( تشير 1800ـ  1000القيمة بين )
 يمثل الحصة السوقية لكل مصرف. Siأن  إذ ( =2iS∑HHIية ) توفقا للصيغة اآل
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(50)شكل 
مصارف وفقاً لمؤشر هيرفندال ( 10)حجم التركزات في الصكوك االلكترونية ألكبر 

هيرشمان 

الصكوك االلكترونية  دوالر  الصكوك االلكترونية  دينار
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( ترليون دينار وقد استحوذت ثالث 1,8بحدود ) 2017ما أوامر الدفع فقد بلغت عام أ     
( ترليون 1,4بلغت ) إذمن حجم التعامل في هذا النظام  (%80)مصارف حكومية على نسبة 

  (.50شكل )حسب البال تشكل مخاطر عالية و ومنخفضة  دينار اما باقي المصارف فمشاركتها
 

 
 البنك المركزي العراقي، دائرة المدفوعات. المصدر:          

 
فقد كانت المصارف الحكومية مستحوذة على حجم  2016عام فيما يخص وكذلك الحال     

 التعامالت في هذا النظام. 
يشير إلى انخفاض  2016مقارنة مع عام  2017انخفاض مستوى التركزات في عام  ن  وا       

في حجم المخاطر التي قد تنتج بتركز العمليات في عدد قليل من المصارف، وهذا مؤشر إيجابي 
 لصالح االستقرار المالي في العراق.

 2017خالل عام  RTGSنية امل في نظام التسوية اإلجمالي اآلفي حين بلغ حجم التع     
أظهرت  إذركز كبير في التعامل لمصرف معين ت( مليار دينار لكن لم يشهد وجود 100,9بحدود )

على  ل تركزات فيها مخاطرنها مقبولة وال تشك  أ (هيرشمان لهير فندا)مؤشر ل اً نسب احتسابها وفق
  (.51شكل )ال النحو المبي ن في

حد المصارف أ( مليار دوالر وقد استحوذ 2,7د )بحدو  2017بالدوالر فقد بلغت عام  RTGSما أ 
لديه تعامالت كبيرة في  ألن 2017عام  أثناء( من حجم التعامالت 35%نسبة )الحكومية على 

 ن مؤشر قياس التركز يظهرأائر ومؤسسات الدولة والمواطنين و مجال االعتمادات المستندية لدو 
وكذلك  ( نقطة بالدوالر2686)( نقطة بالدينار و 2635) بلغ مقداره إذ فيه مخاطر اً هنالك تركز  أن  

الر وهذا يبين وجود ( نقطة بالدو 3640( نقطة بالدينار و )3116بلغ ) إذ2016الحال في عام 
وجود لى يعود هذا التركز إلسنتين أعاله و المقارنة بين ا عندالتركز  مؤشر انخفاض وتحس في

استحوذ المصرف  إذ RTGS بنظاملدوالر تعامالت ا في  ن فقطالتعامل مع مصرف معي  تركز في 
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(51)شكل 
مصارف ( 10)حجم التركزات في أوامر الدفع وفقا لمؤشر هيرفندال هيرشمان وفقاً ألكبر 

أوامر الدفع دوالر  أوامر الدفع دينار 
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على الرغم من وجود تركزات معتدلة وفقا لمؤشر %( من حجم التعامالت و 40نسبة )على الحكومي 
بعض  مادامتهة نظر االستقرار المالي ل مخاطر من وج، اال ان هذا ال يمث  (هير فندال هيرشمان)

شرة في العراق وثقة تالمصارف الحكومية تسيطر على العمليات المصرفية بسبب شبكة فروعها المن
 .(6) في الجدول على النحو المبي نفراد معها تعامل األ

 
 .دائرة المدفوعاتالبنك المركزي العراقي، المصدر:         

 
 المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي  5-7

 قسم تبادل المعلومات االئتمانية  5-7-1
ساسية في عمل دائرة مراقبة الصيرفة هو قسم تبادل المعلومات واأل ةمن االقسام الرئيس     

وهو المسؤول عن تجميع  1992منذ تأريخ تأسيس دائرة الصيرفة في عام الذي تم إنشاؤه االئتمانية 
م تسهيالت ائتمانية وقروض وال يتم منح االلتزامات المالية عن زبائن المصارف الذين يتم منحه

ال بعد الحصول على المعلومات االئتمانية عنه من قبل هذا القسم إ اً و تعهديأ اً نقدي اً زبون ائتمانأي 
القسم من النظام القديم اليدوي الى نظام متطور في هذا المجال وهو نظام  في وقد تحول العمل

(CBSنظام تبادل المعلومات االئتمانية ) (Credit Bureau System ) الذي يقدم المعلومات
االئتمانية للمصارف عن زبائنهم فيما يخص مقدار التزاماتهم وهل هنالك تلكؤ في التسديد ومقدار 

عدم القدرة على التسديد فالس و جراءات قانونية فيما يخص اإلإالزبون  على الضمانات المقدمة وهل
هذه البيانات تساعد المصارف في اتخاذ القرارات  ن  ا  و عن الكفالء نفسها  وكذلك المعلومات

 الصحيحة في عملية منح االئتمان.
ويتم تحديث هذه المعلومات باستمرار وقد قام القسم بإدخال كافة البيانات والمعلومات التاريخية     

 ،للزبائن وتحديث المعلومات عليهم من خالل استمارات التحديث التي اعتمدت منذ ثالث سنوات
 أتعلى االنتهاء وبد شارفت عملية التحديث ألن استمارة تحديث (140)نجاز إ 2017عام شهد 

2159

1681

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017

(52)شكل 
مصارف وفقا لمؤشر هيرفندال هيرشمان ( 10)ألكبر RTGSحجم التركزات في نظام 

RTGS  دوالر RTGS  دينار
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من  مباشربشكل دخالها إعلومات الجديدة على الزبائن يتم الم ن  أنطالقة الفعلية لتشغيل النظام و اال
 قبل المصارف. 

( عملية استعالم ائتماني على هذا 71811) 2017ما عملية االستعالم فقد بلغت في عام أ    
النظام وقد استفاد منها الجهاز المصرفي في عملية دراسة الجدارة االئتمانية للزبائن عند منحهم 

 التسهيالت االئتمانية النقدية والتعهدية. 
سماء الزبائن المتوقفين عن أيتم تعميم  إذومن مهام القسم هو متابعة المتوقفين عن الدفع      

نظام تبادل المعلومات االئتمانية  بوساطةهذه العملية تتم  أصبحتالدفع لاللتزامات التي بذمتهم و 
(CBS ) هم بعد موالأالتعامل مع هؤالء الزبائن وحجز  من قبل المصارف لغرض عدمبشكل مباشر

 القرار القضائي. 
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 FinTechالتكنولوجيا المالية ( 4إطار )

 تلك أ نها على (FinTechختصارًا )اوالتي تكتب  Financial Technologyالمالية  التكنولوجيا توصف     

 التكنولوجيا هذه التقليدية. تتميز المالية نوعية الخدمات لتحسين التكنولوجيا على تعتمد التي والخدمات المنتجات

هذه  تطوير يتم الحاالت معظم وفي إليها، األفراد الوصول من أكبر لعدد   ويمكن وأسهل وأرخص بأ نها أسرع
في حين أن البعض يعد التكنولوجيا المالية قطاعًا يتألف من  .1ناشئة شركات ساطةبو  والمنتجات الخدمات

تعد منافسًا للمصارف التقليدية في  من ث م  الخدمات المالية و ي تقديم الشركات الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا ف
م التي الناشئة الشركات وقد تضاعف عدد 2تقديم الخدمات المالية للزبائن شركة عام  46 من المالية الخدمات تقد 

 .2015ناشئة عام  شركات 105 إلى 2013

%( من هذه الشركات 75دولة عربية ويوجد نحو ) 12الشركات التي تقدم التكنولوجيا المالية في  انتشرتو      
في توسع  أسهمتم الفرص التي أهمن و  ،في أربع دول عربية )اإلمارات العربية المتحدة واالردن ولبنان ومصر(

فراد األ واهتمامة اإللكترونية حجم الشمول المالي وزيادة حجم التجار  انخفاضنشاط التكنولوجيا المالية هي 
بالخدمات المالية الرقمية وسعيهم لتجربتها ونمو معدل القروض الصغيرة والمتوسطة. وأن التكنولوجيا المالية 

 لتطور والنمو.في اخيارًا للدول الراغبة  أصبحت ضرورة ملحة وليست

 آلتي:هي ائة في مجال التكنولوجيا المالية أهم الخدمات التي تقدمها الشركات الناش ن  إ     

النشاط األكثر نضجًا لهذه الشركات من خالل تقديم خدمات  عد  تسوية المدفوعات بين المتعاملين والذي ي   -1
 ة.اإللكترونيجهزة المحمولة والمحافظ واأل نترنيتواتير وحلول دفع الفواتير عبر اإلدفع الف

 خدمات التمويل الجماعي. -2

 .peer lendingقراض المباشر خدمات اإل -3
 الثروات. إدارة -4

 خدمات حلول التأمين. -5

 مثل العمالت الرقمية المشفرة. Blockchainالخدمات القائمة على سلسلة البلوكات الرقمية  -6
 

 .المالية الخدمات قطاع أفريقيا: توجهات وشمال األوسط الشرق  في المالية التكنولوجيا (،2017) ومضة 1

2
 Tom C. W. Lin (2015) Infinite Financial Intermediation, Wake Forest Law Review, Vol.50, 

No.643. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1573690
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 ..... (4تابع إطار )

التكنولوجيا المالية قادرة على تطوير القطاع المالي لزيادة مساهمته في التنمية االقتصادية من خالل قنوات و      
المالية والمصرفية ول المالي وتقليل كلف المعامالت مشلوجيا المالية في زيادة مستوى المختلفة منها دور التكنو 

النشاط االقتصادي وتسهيل عمليات التجارة الخارجية لكترونيًا وتنويع إجراء عمليات الدفع إوسهولة وسرعة 
وتحويالت العاملين ومن ثم مساهمتها الكبيرة في تحقيق االستقرار المالي وتقليل المخاطر من خالل توسع قاعدة 

 الزبائن.

لمالية، ن والمستثمرين للخدمات اعلى الرغم من المزايا والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية للمستهلكي     
من تلك  ،في الوقت ذاته تخلق تحديات وتهديدات قد تعرقل الجهود المبذولة في استقرار النظام المالي اال أنهإ

تعمل بشكل  too linked to failدوات المالية الذي قد يجعل من قاعدة واأل لألسواقالتهديدات الترابط العالمي 
لية لالستقرار المالي والذي يجعل من األدوات والمؤسسات الما Systemic Threat اً نظامي اً تهديدبوصفه سلبي 

تزعزع االستقرار المالي بسبب الدور الذي تلعبه في شبكات التعامالت المالية المترابطة الصغيرة في العدد والقيمة 
 بشكل معقد. 

لشركتين في مجال تقديم  العراق في هذا المجال حديثة فقد قام البنك المركزي العراقي بمنح رخصةة تجربو       
لكترونية لزبائنها إنشاء محفظة إتعمل هاتان الشركتان على و  ،عن طريق الهاتف النقال اإللكترونيخدمات الدفع 

ي مكان داخل العراق لغرض تقديم مجموعة من الخدمات أبالتعامالت المالية في أي وقت و  لغرض التصرف
عمليات اإليداع والسحب من  ،لكترونيةإشراء بطاقات  ،األموالتحويل  ،المالية للمشتركين منها )دفع الفواتير

 2017عام  وقد بلغ إجمالي حجم التداول أثناءخالل المراكز المنتشرة في مدن العراق وكذلك حجز التذاكر( 
 .  ( مليار دينار170للشركتين )

 اإللكترونينظام خدمات الدفع ) 2014( لسنة 3ألحكام نظام رقم ) اإللكترونيوتخضع شركات الدفع      
 اإلجراءاتحدد هذا النظام آلية ومتطلبات البنك المركزي في تأسيس هذه الشركات ورؤوس أموالها و  إذلألموال( 

البنك المركزي والشروط الواجبة لتنفيذ عملية  تجاهماهي التزاماتهم الالزمة لمنح االجازة والمتطلبات الرقابية و 
 .اإللكترونيالدفع 
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  )Regulatory Sandbox (البيئة االختبارية التنظيمية للتكنولوجيا المالية (5إطار )
 بأنها أطار أو منصة تأسست بوساطة Regulatory Sandboxف البيئة االختبارية التنظيمية تعر  و      

الشركات  لالبتكارات بوساطةختبار الحقيقي الجهات التنظيمية للقطاع المالي للسماح للشركات الصغيرة باال
تتيح هذه البيئة للشركات بعض المميزات  إذ، 1 شراف السلطات الرقابيةلخاصة في بيئة مسيطر عليها وتحت إا

 ألغراض االختبار وبناء بيئة واقعية قليلة المخاطر.
نولوجيا المالية عبارة عن منصات تجريبية او مختبر تنظيمي رسمي تسمح لشركات التكبأنها  ف أيضأوتعر       

وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب االبتكار في  الناشئة بممارسة أنشطتها بتراخيص قانونية مؤقتة ولمدة محدودة،
 .2 القائمةقطاع الخدمات المالية سواء للشركات الجديدة في السوق او المؤسسات المالية 

الشركات التي تقدم التكنولوجيا المالية واالبتكار " على أساس الجمع بين "Sandbox تقوم البيئة االختبارية    
في مجال الخدمات المالية، وشركات االتصاالت، بهدف اختبار وتنفيذ مبادرات تكنولوجية حديثة في المجال 

منة ومرنة ومنخفضة التكاليف ضمن إطار منظم يضمن آألوراق المالية في بيئة تجريبية المالي المرتبط بقطاع ا
حداث تأثير سلبي على إ ومن غيرخدمات المالية الحديثة من جهة مرين وتحقيق بيئة داعمة للحماية المستث

طالق هذه الخدمات في السوق إخرى، وذلك قبل أالمستهلكين لهذه الخدمات من جهة االستقرار المالي وحقوق 
 :3تيةاألهداف اآل "Sandbox"تحقق البيئة التنظيمية  ، ومن ث مَّ وخضوعها للمتطلبات التنظيمية الكاملة

 دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وااللتزام بتشجيع االبتكارات. -1       
 خطائها.مح للشركات الم بتكرة التعلم من أيس-2       
 وضع اإلطار التنظيمي الذي يضمن حماية مستهلكي الخدمات المالية غير التقليدية.-3       
 على      األعمالتصميم نماذج  المالية لألطر التنظيمية ومن ث م  ضمان استيعاب مبتكري التكنولوجيا -4       

 هذا األساس.         
 دعم جهود االندماج الدولي لتعزيز االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خالل األطر التنظيمية    -5       

 .المالئمة          
       

1 Jenik, Ivo, and Kate Lauer. 2017. “Regulatory Sandboxes and Financial 
Inclusion.” Working Paper.Washington, D.C.: CGAP. 
2  Regulatory sandbox, U.K. Financial Conduct Authority, available 

at:  https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 

صندوق النقد  دراسة غير منشورة، تجارب رقابية عربية في مجال التقنيات المالية الحديثة،يوسف، نوران  3
 .2018، العربي

 
 

https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf
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 .... (5تابع إطار )
 

 :1" كبيرة من طريقSandbox"من البيئة االختبارية يمكن أن تكون الفوائد المحتملة 
 تقليل وقت الوصول إلى السوق بتكلفة منخفضة محتملة. -1
من  FinTech)) التكنولوجيا المالية الحصول على تمويل أفضل وذلك من خالل تمكين شركات -2

 بسهولة. عرض استثماراتها
  إدخالها في  من ث م  الى السوق بعد اختبارها و  تمكين المزيد من المنتجات المبتكرة من الوصول -3

 السوق.             
ساعد الشركات على من خالل البيئة االختبارية سوف ي نموذج عملأو  تجريب أي منتج أن  إ  -4

 االختبار. مخاطرها التنظيمية اثناء مدة إدارة
 جد هنالك قيود على حجم المعامالت. ال تو  -5
 البيئة االختبارية تستطيع تسهيل التعاون المشترك بين الشركات القائمة والجديدة.  إن    -6

 
 بواسطة مكتب 2012علمًا أن أول بيئة اختبارية تنظيمية تأسست في الواليات المتحدة االمريكية عام      

المالية في المملكة المتحدة ابتكرت مصطلح البيئة االختبارية  دارةسلطة اإل أن  الحماية المالية للمستهلكين، و 
نتشر عبر الدول، هذا المفهوم ا ن  ، ومنذ ذلك الحين فإ2015في عام  Regulatory Sandboxالتنظيمية 

 ذا المفهوم بمراحل مختلفة وعلى النحو اآلتيدولة تبنت ه 28خر اإلحصاءات فأنه يوجد لغاية اليوم بحسب آو 
تها في دولة أعلنت رسميًا رغب 13ة، دول أسست البيئة االختباري 4دولة طبقت فعليًا البيئة االختبارية،  11)

 . 2 تأسيس البيئة االختبارية التنظيمية لالبتكارات المالية(

_________________ 
 

1 PWC,  The Sandbox Approach, available at: 

 https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/the-

sandbox-approach.html 
 
2 Jenik, Ivo, and Kate Lauer. 2017. Ibid, p 11 

 
 

https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/the-sandbox-approach.html
https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/the-sandbox-approach.html
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 الشـــمول المـــالي
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 الشمول المالي  -6
 

ية إلى أكبر عدد ممكن من والمصرف الي عن مدى وصول الخدمات الماليةيعّبر الشمول الم  
فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وذلك من خالل القنوات الرسمية وابتكار ، والسيما السكان

خدمات مالية مالئمة وبأقل التكاليف، لتفادي لجوء تلك الفئات الى القنوات والوسائل غير الرسمية 
مرتفعة التكاليف والتي ال تخضع للرقابة واإلشراف، وال يتحقق الشمول المالي من دون التثقيف ال

بات هذا الموضوع من األهداف االستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات المالية في، المال
الدولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية األخرى مثل منظمة التحالف 

التي مقّرها ماليزيا وتضم عضوية  Alliance for Financial Inclusionالدولي للشمول المالي 
نتائج لشمول المالي أربع ا ويحقق ( دول عربية )العراق ليس ضمنها(،5من بينها ) 1 ( دول104)

 :على النحو اآلتيوهي  مهمة
  
ُيسهم في زيادة اإلنفاق  من َثم  لمالية على مستوى األسرة و حد من تكاليف المعامالت اال -1

 .والتعليمعلى الرعاية الصحية لألسرة 
فر اعمل على تشجيع وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي من المفترض أنها تو ال -2

 العمل. سوق  في الفرص من (90%)نحو 
 للدولة. االقتصادي واالستقرار الوطني المالي القطاع نزاهة تعزيز -3
 ألزمات الفقراء تعّرض فرص من ُيقلل ومن َثم   االجتماعي االستقرار من أكبر قدر تحقيق -4

  .مالية كوارث أو
 
 البنوك المركزية بحتمية تعزيز الشمول المالي على المستوى المحلي، إنّ  عناية فضاًل عن  

زيادة مستوى الشمول المالي يكون لها تأثيرات بالغة  ُمنحت للشمول المالي بسبب أنّ هذه األهمية 
للموارد المالية والتقليل من كلفة رأس تسهيل التوزيع الكفوء  مية في االقتصاد المحلي من خاللاأله

لخدمات المالية يحّسن من إدارة التمويل بشكل يومي، ويساعد على تقليل إلى االوصول  وأنّ ، المال
نمو التمويل غير الرسمي الذي يطغى على معظم االقتصادات النامية والفقيرة، ويسهم في تقليل 

الخدمات المالية ألكبر عدد ممكن من األشخاص  الفقر والتفاوت في توزيع الدخل من خالل توفير
  عمال جديدة.أكلفة منخفضة وتمكينهم من البدء بوب

 
 

                                                           
1 Alliance for Financial Inclusion (AFI) Member Institutions, Retrieved from  
https://www.afi-global.org/sites/default/files/inline-files/AFI%20Official%20Members.pdf 

 

https://www.afi-global.org/sites/default/files/inline-files/AFI%20Official%20Members.pdf
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 والكبيرة مويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةتل البنك المركزي  مبادرة 6-1     
      
تحقيق أهدافه إلى  سعىيالذي  بنك المركزي العراقيالمالي أصبح أحد أولويات ال الشمول نّ إ     

 ،قتصادي المستدامجانب تحقيق النمو االلضمان تعزيز نظام مالي مستقر قائم على المنافسة الى 
مبادرة إطالق بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في العراق من خالل  المركزي  البنك أسهمو 

( ترليون دينار 6) وبمبلغ 2015والكبيرة التي بدأت منذ عام  تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 :توزعت كاآلتي

 
للمصارف المتخصصة )الزراعي،  ( ترليون دينار5)مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة برصيد  -1

لمعالجة حالة الركود ونقص السيولة وتحفيز النمو ، الصناعي، العقاري وصندوق اإلسكان(
االختصاص  حسبالمصارف،  هذه موال الى السوق عن طريقتم ضخ األاالقتصادي، إذ ي

التي ستسهم في تطوير الصناعي والعقاري، لرفع معدالت اإلنتاج في القطاع الزراعي و 
خالل المدة  دينار( ترليون 1.5تم منح )إذ ، وتوفير السكن تحتية لالقتصاد العراقيالبنية ال

 :توزعت كاآلتي( 2017-2016)
 

تم منح إذ  ،(%4)بسعر فائدة  ،( مليار دينار1,666ة المصرف الزراعي )حصبلغت  -
 ( من مجموع ما ممنوح للمصرف.%0.95، اي ما نسبته )( مليار دينار15.8منها )

تم منح إذ  (،%3بسعر فائدة ) ( مليار دينار،834بلغت حصة المصرف العقاري ) -
 ( من إجمالي المبلغ المخصص%71.9( مليار دينار، أي ما نسبته )600منها )

 . للمصرف

تم منح ذ إ (،%4بسعر فائدة ) ،مليار دينار (1,666الصناعي )بلغت حصة المصرف  -
 ( من إجمالي المبلغ المخصص.%1.06أي ما نسبته )( مليار دينار 17.7منها )

تم منح منها إذ (، %2بسعر فائدة ) ( مليار دينار،834صندوق اإلسكان ) حصة بلغت -
 المخصص للصندوق.( من إجمالي المبلغ %98.8)( مليار دينار، أي ما نسبته 824)

 
 
 
 
 
 
 



 راقيعالبنك المركزي ال //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

91 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2017تقرير االستقرار المالي 

 (17) جدول                                   
 تنفيذ مبادرة المشاريع الكبيرة حسب المصارف المتخصصة             

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                             

الفائدة نسبة  الممنوح فعليا   المبلغ المخصص  المصرف المتخصص
% 

نسبة التشغيل 
% 

 0.95 4 15,832 1,666,000 المصرف الزراعي

 1.06 4 17,667 1,666,000 المصرف الصناعي

 0.07 2 600 834,000 المصرف العقاري 

 0.10 3 824 834,000 صندوق اإلسكان

دارة الدين، قسم البنك المركزي العراقي، المصدر:         .عمليات السوق المفتوحدائرة العمليات المالية وا 
 

، للمصارف الخاصة ( ترليون دينار1) مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برصيد -2
( 27.7( مصرف، منها )16) ( مليار دينار الى42.7) اذ تم منح(، %5.5وبسعر فائدة )

من المبلغ أعاله تم منحه فعليا للقطاعات )الزراعي، الصناعي، التجاري،  دينار مليار
روع لمختلف القطاعات ( مش1,095) لغ عدد المشروعات التي تم تمويلهابو  الخدمي(،

من منح القروض لمختلف  لتتمكن ( وال تزال المبادرة سارية،2015-2017) أثناء المدة
رص العمل لجميع فئات المجتمع فالزم لزيادة التمويل الوالغرض منها توفير  القطاعات

فضاًل عن معالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص عمل للباحثين  ،مما يسهم في زيادة الدخل
 عنه.

 
       مؤشر مستوى وصول الخدمات المالية 6-2

البنك المركزي العراقي إلى تطوير أنظمة الدفع وتسوية المبادالت اإللكترونية من  ىسعيو     
معظم الموظفين  نّ إولة والمتقاعدين إلكترونيًا، إذ خالل تطوير آليات دفع الرواتب لموظفي دوائر الد

عن مساهمة  فضالً  ،(Q Cardلمون رواتبهم من خالل بطاقة )كي كارت ستفي دوائر الدولة ي
البنك المركزي في توطين الرواتب التي بدأها مع موظفي البنك المركزي العراقي بمشاركة عدد من 

(، وكذلك تشجيع البنك المركزي ATMالمصارف الخاصة عن طريق توفير أجهزة الدفع اآللي )
شريحة كبر ألفروع لتوفير الخدمات المالية المصارف العامة والخاصة على فتح المزيد من ال

 .ام المالي الرسميممكنة من المجتمع وشمولهم ضمن النظ
 

طبيعة نظرًا إلى  لكن، و 1تستخدم لقياس مستوى الشمول المالي في الدول ةتوجد مؤشرات عد 
مستوى الشمول المالي في العراق لقياس  أساس واحد سيتم االعتماد على مؤشر فر البيانات،اتو 

                                                           
 :للمزيد من المعلومات أنظر 1
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ستوى الوصول ؤشر مم :من خالل لقياس مستوى الشمول المالي في العراق ستكون اللبنة األساسو 
الذي يعّبر عن قدرة األفراد للوصول إلى  Access of Financial Servicesللخدمات المالية 

 الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية الرسمية.

على النحو رات قابلة للقياس و غييعتمد على متخدمات المالية مستوى الوصول إلى ال مؤشر إنّ 
(، علمًا أنه ال يوجد اتفاق على عدد ونوع المتغيرات المستخدمة في قياس 18الجدول ) المبّين في

 الشمول المالي.
 ( 18جدول )

 مؤشرات الشمول المالي في العراق
 المؤشر

Indicator 
 variableالمتغير 

 الوصول
Access 

 االنتشار المصرفي
 / عدد البالغين ATMعدد 

 2كم ATM  /1000عدد 
   2كم 1000عدد الفروع / 

 :نتشار المصرفيال  6-2-1
لم يتغير كثيرًا عن عام  2017عام  االنتشار المصرفي أثناء نّ أ( 19يتضح من الجدول )   

، 2016%( عن عام -0.8( بنسبة انخفاض )2.27الى ) االنتشار المصرفي ، إذ انخفض2016
عدد فروع المصارف من سمة، يعود ذلك الى انخفاض لف ن( أ100( فروع لكل )3يقارب )أي ما 

نخفاض عدد %( وا-2.5، بنسبة انخفاض )2017( في عام 844الى ) 2016( عام 866)
عدم وجود العدد الكافي من فروع  بصورة عامةهذا االنخفاض يعكس %(، و -1.9السكان بنسبة )

، وأن العراق بحاجة إلى فروع مصرفية أكثر بغية وصول راقالمصارف مقارنة بحجم سكان الع
استنادًا إلى هذا المؤشر فإّن الخدمات و  ،الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من السكان

ولبنان يحتالن النسبة األعلى المغرب دما تزداد هذه النسبة، إذ إن المصرفية تكون أكثر انتشارًا عن
 (.53) الشكل، 2017عام  أثناءعلى التوالي  1 (124.و .724عربيًا بقيمة )

 
 
 

                                                           
-  Ratna Sahay, Martin Čihák, Papa N’Diaye, Adolfo Barajas, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian 
Mooi, and Seyed Reza Yousefi, (2015), Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic 

Goals?, IMF Staff Discussion Note, SDN/15/17, p 24. 
نسمة(.  100000سكان ): االنتشار المصرفي = عدد الفروع/ عدد الةتم قياس نسبة االنتشار المصرفي استنادًا إلى الصيغة اآلتي 1

 .152، ص 2014: صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام نظريللمزيد 
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 ( 19جدول )
 النتشار المصرفي والكثافة المصرفية في العراق

 السنوات
       عدد السكان     

 (1) )الف نسمة(
  عدد فروع            

 (2) المصارف
*   الكثافة المصرفية

(1/2) 
االنتشار المصرفي**  

(2/1)  

2015 36,933 854 43.2 2.31 

2016 37,883 866 43.7 2.29 

2017 37,140 843 44 2.27 

  الفروع الكثافة المصرفية = عدد السكان )ألف نسمة( / عدد* 

=  ** النتشار المصرفي
عدد السكان (نسمة 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) عدد الفروع

 *100 

 المصدر:     
 البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث. -      
 وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء. -      

 

 
 المصدر:         
 البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث. -          
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial?تقديرات البنك الدولي،  -          

 
 مؤشر الكثافة المصرفية: 6-2-2

أما مؤشر الكثافة المصرفية المقاس بعدد السكان )ألف نسمة( لكل فرع فهو اآلخر لم يتغير     
( ألف نسمة للفرع 30، فقد بقي محافظًا على نسبة أكثر من )2017عام كثيرًا في العراق أثناء 

( %0.6يلة جدًا بلغت )بنسبة ارتفاع قل لف نسمة لكل فرعأ (44إذ بلغ ) (،19الواحد )الجدول 
 نسبة انخفاض عدد الفروع كانت بنسبة أكبر من نسبة انخفاض عدد السكان، يعود ذلك إلى أنّ 
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(53)شكل 
2016نسبة االنتشار المصرفي لبعض الدول العربية لعام 

http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
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على سبيل المثال إذ بلغت الكثافة  األردنراق مقارنة مع منخفضة في العوهذه النسبة ما تزال 
 .15201في عام كما ( ألف شخص لكل فرع 12.1المصرفية )

 
 :ATMالنتشار المصرفي لماكنات السحب اآللي  6-2-3
 

منخفضة في العراق مقارنة  ATMنسبة االنتشار المصرفي لماكنات السحب اآللي  إنّ      
اد زيادة أعدمن  لمصارفالبد لشار المصرفي في العراق فبالدول العربية، لغرض زيادة حجم االنت

عض معظم هذه األجهزة متوافر في المراكز التجارية وفي ب، و مكائن الصراف اآللي في العراق
 .فروع المصارف

بطاقات كي كارت زة الصراف اآللي و أساس عدد أجهلذلك فإن االنتشار المصرفي على      
(، أي 3منخفضة جدًا لم تتجاوز ) اً ل نسب( ألف نسمة من البالغين في العراق سجّ 100لكل )

، 2017عام  أثناءاآللي لكل مائة ألف نسمة من البالغين  للصرافأقل من أربعة ماكنات 
من السعودية ( في كل 62.2( و)65.7( و)74(، في حين بلغت هذه النسبة )20)الجدول 

 .2 2015والكويت على التوالي عام  اإلماراتو 
 

 
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial ?المصدر: تقديرات البنك الدولي،        

 
 المصرفي إلى مساحة العراق:النتشار  6-2-4 

، إذ لم الشمول المالي فيسلبًا يؤثر هذا و اق ر المصرفي إلى مساحة العر االنتشاانخفض معدل 
التي بلغ عندها االنتشار  2016منخفض عن عام  2017عام  أثناء 2لكل ألف كم فرعينيتجاوز 

روع عدد فنخفاض يعود ذلك ال (20)جدول  2لف كملكل أ فرعين( أي ما يعادل 1.99المصرفي )
                                                           

 ، اصدار خاص.436المصرفي األردني: مؤشرات مالية تبشر بالتطور، العدد القطاع مجلة اتحاد المصارف العربية،  1
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial?، للمزيد انظر : 2015تقديرات البنك الدولي لعام  2
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(54)شكل 
2016لعدد من الدول العربية لعام نسبة االنتشار لماكنات السحب اآللي

http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
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، مازال كبير كما في السنوات السابقةحجم الفجوة  وعند المقارنة مع دول أخرى نجد أنّ  ،المصارف
، كذلك 20041عام  2لكل ألف كم اً ( فرع636ففي سنغافورة على سبيل المثال بلغت تلك النسبة )

 واحد ( جهاز1) انخفضت الىفقد ايضاُ  الحال فيما يخص انتشار أجهزة الصراف اآللي في العراق
صعوبة وصول األفراد الى الخدمات المصرفية استمرار هذا يبين و ، 2017عام  أثناء 2لكل ألف كم

 مما ينعكس سلبًا على مستوى الشمول المالي في العراق.
 

 ( 20جدول )
 2( كم1000للمصارف لكل ) مصرفيالنتشار ال

 ATMعدد  عدد فروع المصارف السنوات
عدد الفروع لكل 

 2( كم1000)
لكل  ATMعدد 

 2( كم1000)

2015 854 580 1.96 1.33 
2016 866 660 1.99 1.52 
2017 843 -- 1.94 -- 

 .2( كم052,435: تبلغ مساحة العراق )مالحظة         
 المصدر:    
 :البنك المركزي العراقي -

 دائرة اإلحصاء واألبحاث._       
 دائرة المدفوعات._        

 المركزي لإلحصاء.وزارة التخطيط، الجهاز  -

 

 
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial ?المصدر: تقديرات البنك الدولي،        

 
 

                                                           
1 The Economist, Dec. 2005. Available at : http://www.economist.com/node/5253146 (access date 16th 

May 2017). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

وية
 مئ

سبة
ن

(55)شكل 
2كم( 1000)االنتشار الجغرافي للمصارف لكل 

2كم( 1000)عدد الفروع لكل  2كم( 1000)لكل  ATMعدد 

http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://www.economist.com/node/5253146
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 مؤشر ملكية الحسابات لدى المؤسسات المالية: 6-3
 

الحالة  ستقرارها المالي، إذ إنّ اقتصادي للدولة و رئيسًا للنمو االلي ُيعد سببًا الشمول الما إنّ     
 ينجزون معامالتهم الماليةاالقتصادية للدولة ال تتحسن ما دام عدد كبير من األفراد والمؤسسات 

، 2014ل مؤشر ملكية الحسابات لدى المؤسسات المالية في عام سجّ و  ،يخارج الجهاز المصرف
المعدل العالمي  وهي نسبة متدنية جدًا سواء إذا ما تمت مقارنتها مع( %11نسبة منخفضة بلغت )

على سبيل المثال سجلت دولة اإلمارات العربية فبمقارنتها مع بقية الدول العربية،  ( أم%62والبالغ )
( على التوالي، وتشكل فئة الشباب نسبة %82، %83المتحدة والبحرين نسبة عالية جدًا بلغت )

ة ة تحول دون استفادتهم من الخدمات الماليتواجه عوائق رئيسمعات العربية ولكنها عالية من المجت
المؤشر المعتمد لقياس نسبة الشمول المالي هو ملكية الحسابات  نّ والمصرفية، فمن المتعارف عليه أ

لنسبة في العراق هذه ا أنّ  على( عامًا، 15بالغين فوق سن )في المؤسسات المالية كنسبة من ال
( عامًا، في 25مالية قبل عمر ) غالبية الشباب ال يتمتعون باستقاللية نّ (، أي إ%11ت )سجل
( %12( عاما ما نسبته )25سجلت نسبة ملكية الحسابات كنسبة من البالغين فوق سن ) حين

 نسبة كبيرة من البالغين لم يستفيدوا من الخدمات نّ ًا نسبة متدنية، وهذا داللة على أوهي أيض
وهذا مؤشر ينعكس سلباُ في الشمول المالي مما يستدعي من المصارف  المالية الرسمية، والمنتجات

بث الوعي عن الشمول المالي وتكثيف الدورات والنشرات التثقيفية لتعريف الشباب وباقي أفراد 
 .المجتمع بأهمية الشمول المالي لتسهيل التعامالت والتداول اليومي وبأقل الكلف الممكنة

 

     
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial المصدر: البنك الدولي           

 
( في %4.2مالية في العراق منخفضة إذ سجلت )المؤسسات الال تزال نسبة االقتراض من و     
(، وتزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة %21.3بلغت النسبة في دولة البحرين ) حين
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لى القنوات المالية واإلقصاء المالي أكثر من ساء أي إّن األخيرة تعاني الوصول إالمقترضين الن
فإن  (، ومن َثم  %6.1لدى الرجال ) بلغت ( في حين%2.3ت النسبة لدى النساء )الرجال إذ سجل

تفتقر الى األدوات المالية األساسية الالزمة المتالك األصول والتمكين االقتصادي وهذا ما النساء 
 يعزز من الفقر والتفاوت بين فئات المجتمع.

 

 
       sector-http://data.worldbank.org/topic/financial المصدر: البنك الدولي            

أما من ناحية جهة االقتراض فإن معظم البالغين يقترضون من أفراد العائلة واألصدقاء، بلغت    
( أما االقتراض %4.2( بينما سجل االقتراض من المؤسسات المالية الرسمية )%48.2النسبة )

، وهذا يدل على أوجه القصور التي 2014لعام  (%19.8غير الرسمي الخاص فسجل نسبة )
 .1تعاني منها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية

 
 

 
 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial المصدر: البنك الدولي            

                                                           
 .2018واقع الشمول المالي في المنطقة العربية والمبادرات العربية لتعزيزه، مجلة اتحاد المصارف العربية،  1
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