
 



 

 
 

 

 نذار المبكر للقطاع المصرفيمؤشرات ال 

 (2018 الثالث الفصل)
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 البنك المركزي العراقي

2018 

 



 

 

 

 

 2018 –البنك المركزي العراقي 

 2018 لفصل الثالثا –فصلي لإلنذار المبكر التقرير ال

 شارع الرشيد  –بغداد  –العراق  -البنك المركزي العراقي

 8165171هاتف: 

 64ص.ب: 

 0096418166802فاكس: 

 cbi@cbi.iq البريد االلكتروني: 

mailto:cbi@cbi.iq
mailto:cbi@cbi.iq


 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 2-1 المقدمة

 10-3 العملةاستقرار قيمة الفصل االول/ تحليل مؤشرات 
 5-3 اواًل/ مؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي

 7-5 ثانيا/ كفاية االحتياطيات
 5-6 (2Mنسبة االحتياطي األجنبي إلى عرض النقد بالمعنى الواسع ) -1 -1
 6-7 (2Mالى عرض النقد ) االجنبي نسبة االحتياطيمعدل نمو -2

 9-7 اسعار الفائدةمعدالت ثالثًا/ التغير في 
 8-7 اسعار الفائدة قصيرة االجل على الودائع-1
 9 سعر الفائدة الحقيقي-2

 10 رابعًا/  سعر الصرف الحقيقي
 20-11 المصارف أداءالفصل الثاني / تحليل مؤشرات 

 11 مطلوبات المصارف قروض البنك المركزي / اجمالي -1
 2M 11-12ودائع القطاع  الخاص /  -2
 13-12 اجمالي االئتمان النقدي /اجمالي الودائع-3
 15-13 المضاعف النقدي-4
 16-15 ربحية المصارف-5
 17-16 اجمالي االئتمان النقديالقروض المتعثرة/ -6
 18-17 القروض المتعثرة/ اجمالي الودائع-7
 19-18 المتعثرة/ اجمالي االصولالقروض -8
 20-19 صافي الموجودات االجنبية / رأس مال المصارف-9

 24-21 االقتصاد الكلي مؤشرات أداءالفصل الثالث / تحليل 
 21 أواًل/ معدل التضخم

 GDP 22-23الموازنة العامة الى  زعج ثانيًا/ فائض أو
 GDP 23-24معدل التغير في الناتج المحلي اإلجماليثالثًا/ 

 



 ئمة االشكالاق

 الصفحة الموضوع التسلسل
 4 مؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي في العراق 1
 5 مؤشر ضغط سوق الصرف االجنبي وقيمة الدينار العراقي 2
 6 (2Mاالحتياطي االجنبي الى عرض النقد بالمعنى الواسع )نسبة  3
، (2Mبالمعنى الواسع )االحتياطي االجنبي الى عرض النقد نسبة معدل نمو  4

 2Mاالحتياطي االجنبي، عرض النقد 
7 

 8 على الودائع، قيمة الدينار، الودائع الثابتة وودائع التوفير اسعار الفائدة  5
 9 معدل التضخم، اسعار الفائدة االسمية الودائع، ،سعر الفائدة الحقيقي 6
 9 فذة، السوق(، فجوة سعر الصرفا)النسعر الصرف  7
 10 سعر الصرف الحقيقي وقيمة الدينار 8
 12 (2Mنسبة ودائع القطاع الخاص والعملة في التداول الى ) 9
 13 نسبة اجمالي االئتمان النقدي الى اجمالي الودائع 10
 14 ول الى الودائع الجاريةاالعملة في التد ةالمضاعف النقدي ونسب 11
 15 الموجوداتالعائد على حقوق الملكية والعائد على  12
 17 االئتمان النقدينسبة القروض المتعثرة الى اجمالي  13
 17 نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي الودائع 14
 18 نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي االصول 15
 19 س مال المصارف التجارية وصافي الموجودات االجنبية لديهاأر  16
 21 معدل التضخم ،الحقيقيالفائدة  معدل سعر 17
حواالت نسبة ازنة الى الناتج المحلي االجمالي، المو  فائضأو  عجزنسبة   18

 الى اجمالي الدين الداخلي،  الخزينة لدى المصارف التجارية
23 

 24 الناتج المحلي االجمالي معدل نمو 19

 
 



 
 

1 
 

 المقدمة

التدابير الالزمة الوقائية من خالل مراقبة ورصد التطورات  اتخاذتعزيزاً لدور البنك المركزي في 
م يقد  ر البنك المركزي العراقي أن الكلية المالية واالقتصادية لتجنب حدوث األزمات المالية يس  

ذ إ، 2018الثالث من عام من تقرير اإلنذار المبكر للقطاع المصرفي للفصل  الخامسالعدد 
عطاء صورة واضحة عن األداء إ إلى  لمؤشرات الداخلة في التحليليهدف هذا التقرير ومن طريق ا

الستراتيجيات المالئمة ولرسم ا ،ن وجدتإفيه  االختالالتالكلي للقطاع المصرفي وتشخيص 
 قطاع مالي سليم. لضمان 

دة  ثالثة فصول شملت مؤشراتمن التقرير  يتكون  أداء العملة و  التقلبات في قيمةتفسر متعد 
تحليل مؤشرات األول  تضمَّن الفصل، إذ وبعض متغيرات االقتصاد الكلي القطاع المصرفي

أهم  العملة وتحديد التطورات في قيمةصورة واضحة عن التي تعكس  ،استقرار قيمة العمـــــــــــــــــــــــــلة
 أداءنجاح لنتيجة استقرارًا (EMPI)  جنبيذ شهد مؤشر ضغط السوق األإ، هافيالعوامل المؤثرة 

شهدت قيمة  حين فيسعر الصرف بأدواته المختلفة،  استقرار للحفاظ على العراقي البنك المركزي 
ذاتها مقارنة بالنسبة ( %0.19-) 2018من عام  لثالفصل الثا أثناء اً استقرار الدينار العراقي 

عرض النقد بالمعنى إلى  ةجنبياأل شهدت نسبة االحتياطياتو ، 2017في الفصل الثالث من عام 
لعام  ثالثالفصل ال أثناء( %74.489)إلى  ( لتصل%20بنسبة ) كبيراً ارتفاعًا ( 2Mالواسع )

 . 2017 ثالث من عامالفصل ال أثناء( 62.823%بعد أن كانت ) 2018

مؤشرات أن  تلك التحليل  تبين من المصارف، إذ أداءتحليل مؤشرات  انيتضمن الفصل الث
قد ارتفعت بنسبة  2Mإلى  نسبة ودائع القطاع الخاص ألن، يتمتع باالستقرار القطاع المصرفي

%( في -7بنسبة ) 2Mإلى  (، وفي المقابل انخفضت نسبة النقد في التداول0.7%طفيفة بلغت )
 يدل على ، وهو مؤشر ايجابي2017مقارنة بالفصل نفسه من عام  2018الفصل الثالث عام 

في الفصل الثالث  النقدي عفقيمة المضانخفضت في حين ا ف،المصار بثقة المودعين  زيادة
لغ ابوال 2017 لعام هنفسفي الفصل  ( عما كان عليه%1.50)إلى  لتصل 2018من عام 
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ويرجع سبب انخفاض المضاعف النقدي إلى زيادة االحتياطيات الفائضة للمصارف  ،(1.53)%
 .التجارية لدى البنك المركزي 

الجهاز في تأثير االقتصاد الكلي التي لها أداء الفصل الثالث تحليل بعض مؤشرات  تضمنو 
 2018 من عام الثالثالفصل  أثناءًا كبيرًا انخفاضل معدل التضخم سج  إذ المصرفي العراقي، 

في حين أنَّ  ،2017من عام  الثالث فصلال أثناء( 1.7%)سج ل  نأ( بعد %1)إلى  ليصل
الفصل  أثناءترليون دينار  (19.3)إلى  لفائض المتحقق من الموازنة العامة للدولة والذي وصلل

 أثناء (GDPإلى  عجر الموازنة العامةأو  فائضنسبة )ارتفاع  فياالثر  2018من عام  لثالثا
الفصل  أثناء %( 7.21( بعدما كانت )27.31%)إلى  لتصل 2018 من عام لثالفصل الثا

    .2017من عام  لثالثا

 2018كبيرًا في الفصل الثالث من عام ارتفاعًا سجل الناتج المحلي االجمالي في العراق و 
انتعاش النشاط إلى  ، وهو إشارة2017من العام نفسه الفصل بمقارنة  (25.69%)ارتفاع بنسبة 

  النفط العالمية والتحسن النسبي في الظروف االمنية. أسعارارتفاع االقتصادي المتزامن مع 
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 األول الفصل

 العمـــــــــــــــــــــــــلة استقرار قيمةمؤشرات تحليل 

1جنبياواًل/ مؤشر ضغط سوق الصرف األ

أو  هب تنبؤتجعل من الصعب العر الصرف س تحصل فيقد التقلبات العالية التي  نإ
تذبذب همها المضاربات و أ عدة  سباباستقراره من عدمها، وهذه التقلبات تكون نتيجة ألتوقع حالة 

دراسة ذلك ووضع مؤشر يتابع التحركات من ال ُبد   المعروض منه، لذاأو  الطلب على الدوالر
، إذ يعكس هذا جنبيالتي تحصل في سوق الصرف من خالل مؤشر ضغط سوق الصرف األ

ريق مقارنته مع ن طمعلى العملة المحلية، وذلك  جنبيالصرف األالمؤشر مستوى ضغط سوق 
ة جنبيدخال صافي االحتياطيات األإإذ يتم احتساب ضغط السوق من خالل  القيم المعيارية،

المتغيرات ذات أهم  سعر الصرف منكون ل ،2ساس في سعر الصرف في العراقأمؤثر بصفة 
 الصرف ( بقاء مؤشر ضغط سوق 1ُيَلحظ من الشكل )إذ ثر المباشر على االقتصاد العراقي، األ
من عام  الفصل الثالث أثناء Exchange Market Pressure Index (EMPI) جنبياأل

لحفاظ البنك المركزي با نتيجة للسياسة التي اتبعهاوهو  والدنيا االمعيارية العليضمن الحدود  2018
 جنبيقيمة مؤشر ضغط سوق الصرف األ انخفاضن إذ إ ،تجاه الدوالر على استقرار قيمة الدينار

( 0.67من )

                                                           
تقلبَّفيَّقيمةَّإلىََّّبأنهَّتغيرَّحجمَّالنقدَّالمحلي،َّعرضاًَّوطلباً،َّويؤديَّفيَّحالَّعدمَّالتدخل،َّجنبيفَّضغطَّسوقَّالصرفَّاألر َّيع 1

َّ.سيتمَّقياسَّهذاَّالمؤشرَّباالعتمادَّعلىَّالصيغةَّاآلتيةَّوالمعتمدةَّمنَّقبلَّصندوقَّالنقدَّالدوليَّ.ةجنبيالعملةَّالمحليةَّتجاهَّالعمالتَّاأل

EMPi,t
 = 1

𝜎∆%𝑒𝑟 
 ∆%𝑒𝑟 +  

1

𝜎∆𝑟𝑒𝑠
 ∆𝑟𝑒𝑠 

 للمزيد انظر:

َّIMF, (2007) World Economic Outlook October 2007: Globalization and Inequality, World Economic and Financial 

Surveys, pp 129-130
:
 

ي صافعّد تم إذ مع حالة العراق،  اال ان ذلك لن يعمل ، من خالل سعر الفائدة وحجم االئتمان جنبيسعر الصرف األفي ثير أيمكن الت2

 للمزيد انظر : ،ينعكس ذلك االثر على قيمة العملةمن ثَمَّ سعر الصرف وف يثيراً أاالداة االكثر ت جنبياالحتياطي األ

- Erhan Oruc , Estimating Exchange Market Pressure Index: New Approach, Doctoral Thesis, University 
of Kansas ,2015,p11. 
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( 68608)إلى  ( مليار دينار55121ة من )جنبيحجم االحتياطيات األارتفاع ( مع 0.44إلى )
 2018( في الفصل الثالث لعام 1207إلى )) 1255سعر الصرف من ) انخفاضمليار دينار و 

-عند )استقرار قيمة الدينار إلى  أدى  رتيبلى التع 2017ارنة مع الفصل الثالث لعام بالمق
 .هانفس ( بالمقارنة مع المدة المذكورة0.08

 

بين مؤشر ضغط سوق الصرف ومؤشر قيمة العكسية ( العالقة 2يوضح الشكل ) حين في
 2018من عام  الفصل الثالث أثناءًا استقرار قيمة الدينار العراقي شهدت ، إذ الدينار العراقي

 كسهـــــــيع ما ، وهذا2017من عام  في الفصل الثالثذاتها مقارنة بالنسبة  (%-0.19)عند
 في الفصل الثالث ( دينار للدوالر الواحد1205سعر الصرف عند ) يــــــــــــــــف فــــــــــــــــــالطفيرتفاع الا

، وهو 2018الفصل الثاني من عام  أثناء( دينار للدوالر 1200سجل ) أن بعد 2018من عام 
نتيجة سياسة البنك المركزي المتبعة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خالل التحكم 

نها أالزمة التي من شلواتباع االجراءات ام وحجم الطلب عليها ءبما يتال ةجنبيبعرض العملة األ
على المحافظة في نجاح سياسة البنك المركزي إنَّ  ة،جنبيلعملة األاعلى الحد من المضاربات 

 جنبيالمناخ األمن والسليم لالستثمار المحلي واأل هي ئقيمة الدينار  وحمايتها من المضاربات ي
  .في العراق

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-6

-4

-2

0

2

4

6

(1)شكل 

مؤشر ضغط سوق الصرف األجنبي في العراق 
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 ثانيًا/ كفاية االحتياطيات:

 : (2Mعرض النقد بالمعنى الواسع )جنبي إلى االحتياطي األنسبة  -1
%( 20بنسبة ) ارتفاعاً ( 2Mعرض النقد بالمعنى الواسع )إلى  ةجنبياأل االحتياطياتشهدت نسبة 

 أثناء( 62.823%بعد أن كانت ) 2018لعام  ثالثالفصل ال أثناء%( 74.489)إلى  لتصل
من القيمة المعيارية البالغة  أكبر، وهي (3في الشكل ) على النحو المبي ن 2017 ثالثالفصل ال

%( 24.26بنسبة )لدى البنك المركزي  جنبيحجم االحتياطي األارتفاع ، وذلك نتيجة 1(50)%

                                                           
ة من خالل تصدير جنبيحادية مصادر العملة األأ  بسبب الطبيعية الريعية لالقتصاد العراقي و % ولكن20ان النسبة المعيارية هي  1

 .%50ة غاالعتماد على النسبة المعيارية البال نه تمإالنفط الخام ف

قي: معايير الكفاية راة للبنك المركزي العجنبياالحتياطيات األ ،حسين عطوان مهوس، سعاد عبد الحسن جواد، د. مازن صباح أحمد

 .20، ص2017، المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي، قراالسياسة النقدية في الع ودورها في تحقيق أهداف
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(2)شكل 
مؤشر ضغط سوق الصرف األجنبي وقيمة العملة

EMP قيمة العملة
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بعدما كان ما مقداره  2018من عام  ثالثالفصل ال أثناء( مليار دينار 68608الذي سجل )
 .2017من عام  ثالثالفصل ال أثناء( مليار دينار 55121)

العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.المصدر: البنك المركزي 

 :)2M(عرض النقدإلى  جنبياأل االحتياطيمعدل نمو نسبة  -2
 أثناءطفيفًا ًا انخفاض (2M) عرض النقدجنبي إلى نمو نسبة االحتياطي األشهدت نسبة 

( في الفصل الثالث 2.36%بعدما كانت )( 2.19%)إلى  لتصل 2018من العام  ثالثالفصل ال
شهد  جنبي(، ذلك ألن  حجم االحتياطي األ4في الشكل ) وعلى النحو المبي ن 2017من عام 
بعد أن كان  2018من عام  ثالثالفصل ال أثناء( مليار دينار 68608)إلى  ليصلارتفاعًا 

الذي شهد فيه عرض النقد ، في الوقت 2017من عام  ثالث( مليار دينار في الفصل ال55121)
من  ثالثدينار في الفصل ال مليار( 92105)إلى  المدة ذاتها ليصل أثناءارتفاعًا  (2Mالواسع )

كون ل، ذلك 2017من عام  ثالثالفصل ال أثناء( ترليون دينار 87714بعد أن كان ) 2018عام 
، إذ (M2)كبر من النمو في عرض النقد الواسع أكانت  جنبياالحتياطي األ نسبة النمو فيأنَّ 

  (.%4.2بلغت نسبة نمو  عرض النقد ) في حين( %6.5بلغت )
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(3)شكل 
M2نسبة االحتياطي األجنبي إلى عرض النقد بالمعنى الواسع 

M2/ االحتياطي القيمة المعيارية
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 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 

 الفائدة أسعارالتغير في معدالت  ثالثًا/

 :1الفائدة قصيرة األجل على الودائع أسعار -1
 2018من العام  ثالثالفصل ال أثناءطفيفاً ارتفاعاً جل الفائدة على الودائع قصيرة األ أسعارشهدت 

وفي ذات الوقت  ،2017الفصل الثالث من العام  أثناء( 4.6%)بعدما كانت  (5%)إلى  لتصل
 2018من عام  ثالثالفصل ال أثناء (0.19%-) عند اً استقرار ت شهد العراقي قيمة الدينارفإنَّ 

ًا بالمقارنة مع انخفاض شهدت قيمة الدينارو  2017من عام  بذات النسبة في الفصل الثالثمقارنة 
الفائدة  أسعاربين قيمة العملة و  العالقة ذلك نتيجة ضعف، (%0.47الفصل السابق والذي سجل )

، 2العالقة بين المتغيرين ضعفثباته من خالل نتائج التحليل القياسي الذي أكد إالذي تم  ،في العراق

                                                           
 شهر، الودائع لمدة سنة وودائع التوفير.أسعار الفائدة على الودائع لمدة ستة أشملت  1
 Vectorالفائدة على الودائع وقيمة الدينار باستخدام أنموذج االنحدار الذاتي المتجه  أسعارتم تقدير العالقة بين معدل   2

Autoregression VAR وبعد تجاوز االنموذج 2018من عام  غاية شهر ايلولإلى  2016لعام  خالل المدة من شهر كانون الثاني ،

  الفائدة على قيمة الدينار. أسعارالمقدر جميع االختبارات االحصائية أوضحت النتائج عدم وجود تأثير لمعدل 
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M2عرض النقد 
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 ،1حجم الودائعالفائدة و  أسعارالعالقة بين معدل  ضعفوجد التحليل القياسي فقد فضاًل عن ذلك 
 ينار وحجم الودائع الذي يشيرالفائدة وقيمة الد أسعارمن معدل  تجاهات كل   ا( 5يوضح الشكل )و 

 الفائدة والمتغيرين اآلخرين.  أسعارالعالقة الطردية بين متغير معدل  ضعفإلى 

من  ( مليار دينار في الفصل الثالث18951) زيادة حجم ودائع القطاع الخاص منإذ إنَّ       
وبنسبة نمو بلغت  2018عام  الفصل الثالث من ( مليار دينار في20561)إلى  2017عام 

يدل ذلك و  ،مستوى الدخلارتفاع فضاًل عن  ،فرادزيادة الوعي المصرفي لألإلى  شيرت%( 9)
ايداع مدخراتهم لدى إلى  لدى الجمهور بالجهاز المصرفي، مما دفع بهمالثقة ارتفاع على أيًضا 

 (:5في الشكل ) وعلى النحو المبي نالمصارف، 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 
 
 

                                                           
لودائع خالل المدة من شهر كانون الثاني من الفائدة على ا أسعارمعدل ضعف تأثير بينت النتائج  VARأنموذج  استخداممن خالل   1

 .2018من عام  غاية شهر ايلولإلى  2016عام 
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 سعر الفائدة الحقيقي: -2
( 4.0%)إلى  ليصل 2018من عام  ثالثالفصل ال أثناءارتفاعًا سجل سعر الفائدة الحقيقي 

، إذ كان لتراجع معدل (2.9%البالغة ) 2017من عام  ثالثالفي الفصل  هاذاتالنسبة بمقارنة 
 ،ثر في رفع سعر الفائدة الحقيقياألمعدالت الفائدة على الودائع ارتفاع و  (42%-بنسبة ) التضخم

( 9%بنسبة )ارتفاعًا شهدت  التي (ةيكون له انعكاسات على حجم الودائع )التوفير، الثابت من َثم  و 
وعلى النحو ، 2017من عام  ثالثة في الفصل المقارن 2018الفصل الثالث من عام  أثناء

الطلب على العملة في  زيادةالحجم الودائع في رتفاع إذ يعكس هذا اال، (6في الشكل ) المبي ن
الصرف وتقليص  أسعاروكذلك استقرار  مخزن للقيمة متأثرة بالفائدة الحقيقية الموجبةبصفة المحلية 

وعلى  بها عملة المحلية وزيادة ثقة الجمهورمن المضاربة على ال تالتي حد  ف فجوة سعر الصر 
 .(7في الشكل ) النحو المبي ن

           المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.
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 :1رابعًا/  سعر الصرف الحقيقي

 أثناء%( -3ًا بنسبة )انخفاضفي العراق للدينار مقابل الدوالر شهد سعر الصرف الحقيقي 
إلى  ، إذ وصل2017من العام  الثالثمقارنة بالفصل  2018من العام  ثالثالفصل ال

من  ثالثالفصل ال أثناءدينار للدوالر ( 2952.477( دينار للدوالر بعدما كان )2864.717)
( دينار 1205)إلى  سعر الصرف االسمي في العراق ليصل انخفاضوذلك نتيجة  2017العام 

في الفصل الثالث  ( دينار للدوالر1255)بعدما كان  2018من عام  للدوالر في الفصل الثالث
 (252)إلى  ليصلارتفاعًا لواليات المتحدة في ا سعارلأل شهد الرقم القياسيو  ،2017من عام 

 ،2017عام ( في الفصل الثالث من 246.08بعدما كان ) 2018من عام  في الفصل الثالث
 ،سعر الصرف الحقيقيارتفاع في معدل التضخم في الواليات المتحدة يساعد في رتفاع ن االذلك ال

-0.19)إلى  لتصل 2018من العام ثالث الفصل ال أثناءاستقرارًا قيمة الدينار  شهدتفي حين 
 (.8الشكل ) في على النحو المبي ن، %(

.المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي

                                                           
 تدهور قيمة العملة المحلية.إلى  في سعر الصرف الحقيقي يقودرتفاع إن اال1
 يتم احتساب سعر الصرف الحقيقي من خالل المعادلة االتية: 

𝑷* 𝑬 

𝒑
= (𝐑𝐄𝐑) سعر الصرف الحقيقي   

 P المستهلك في العراق.                سعارالقياسي أل: الرقم 
 E.)سعر الصرف االسمي للدينار العراقي )سعر السوق :  

P*المستهلك في الواليات المتحدة. سعار: الرقم القياسي أل 
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(8)شكل 
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 الفصل الثاني

 المصارف أداءتحليل مؤشرات 

  ي مطلوبات المصارف:إجمالقروض البنك المركزي /  -1

، وحجم التعثر banking sector fragilityيعكس هذا المؤشر هشاشة القطاع المصرفي 
ي قد تعاني منه بعض المصارف، وكلما زاد حجم القروض الممنوحة من قبل ذونقص السيولة ال

توسع حجم التعثر لتلك المصارف وزيادة المخاطر إلى  المصارف يشيرإلى  البنك المركزي 
 .عام كلبشالمتوقعة على القطاع المصرفي والنظام االقتصادي 

( 30المعدل ضمن المادة ) 2004( لعام 56قد حدد قانون البنك المركزي العراقي رقم )و 
البنك  أنويلحظ قراض، لإل اً ملجأ أخير بصفتها الشروط القانونية لمساعدة المصارف المتعثرة 

. ومن 2018من عام  الثالثالفصل  أثناءللمصارف العاملة  اً المركزي العراقي لم يقدم قروض
( في الفصل الثالث من عام %51أن نسب السيولة في القطاع المصرفي بلغت ) الجدير بالذكر

2018. 
 :2Mالخاص /  ودائع القطاع -2

المصارف على عرض النقد  لدىالقطاع الخاص   قسمة ودائع طريققاس هذا المؤشر من يُ 
ومن الشكل  فراد بالمصارف،على ثقة األ اً جيد اً مؤشر ُيَعد   هذه النسبةُ ارتفاع  ن  إبالمعنى الواسع، 

في الفصل الثالث  (%.627) من ارتفعت 2Mإلى  ن نسبة ودائع القطاع الخاصأن يتبي   (9)
وفي المقابل  ،(%0.7)بمعدل  ،2018 من عامنفسه للفصل ( %27.8)إلى  2017من عام 

بعد أن  2018( في الفصل الثالث عام 43.2%)إلى  2Mإلى  انخفضت نسبة النقد في التداول
يدل على ثقة المودعين  ، وهو أمر إيجابي2017( للفصل نفسه من عام %46.2كانت )

 ، ووفقًا لهذا المؤشرللودائعي وظائفها بشكل جيد وهي جاذبة المصارف تؤد   أن  و  المصارف،ب
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وعلى النحو  حجم الودائع لديها مستقر، ن  إزمة سيولة و أالمصارف العراقية ال تعاني من فإن  
 (.9في الشكل ) المبي ن

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

  إجمالي الودائع: إجمالي االئتمان النقدي/ -3

ي الودائع لدى إجمالي االئتمان النقدي على إجمالقسمة  طريققاس هذا المؤشر من يُ 
ًا قووفوالذي ُيعبر عن حالة السيولة في األجل الطويل للقطاع المصرفي، ، المصارف العاملة

( 10) ظ من الشكللحَ يُ و  (.%70 تتجاوز هذه النسبة )الَّ أيجب  لتعليمات البنك المركزي العراقي
 2018في الفصل الثالث ( %50.9) بلغت الودائع يإجمالإلى  ي االئتمان النقديإجمالنسبة أنَّ 

كما هو الحال في الفصول  ،(%70وهي لم تتجاوز النسبة المعيارية التي حددها البنك المركزي )
 مؤشر يحتفظ بسيولة كافيةال اذهإلى  استناداً  الجهاز المصرفي ن  إ يأ، 2017السابقة من سنة 

 منه.سحوبات مفاجئة أيَّة مخاطر في حال وجود  أيإلى  ضغير معر  وهو 
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(9)شكل 
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 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 المضاعف النقدي: -4

 ئتمان، ويتم  اإلى  رغبة وقدرة المصارف في تحويل الودائع لديهاأنَــّه ف المضاعف على رَّ عيُ  
فإن   ومن َثمَّ ، 1(0Mساس النقدي األ \ 2M قسمة )عرض النقد بالمعنى الواسع طريققياسه من 

ة على عمل الجهاز المصرفي، وذلك ألن إيجابيشارة إُيَعد   المستقر في هذا المؤشررتفاع اال
يزيد من قدرة المصارف على  ومن َثمَّ  المصارف العاملةفراد بيعكس ثقة األ ه بشكل مستقرارتفاع
إلى  وعدم تعرضه رفيلمصا الجهاز عملاستقرار إلى  ضافية ويشيرإئتمان وخلق ودائع االمنح 

 يوضح نسبة المضاعف النقدي: (11) أزمة، والشكل

                                                           
1 (0M  األساس النقدي: يمث )  التداول )باستثناء النقد في خزائن البنك المركزي( مضافًا إليه إلى  رل النقد المصد

 البنك المركزي. العراقي لدىودائع البنوك التجارية بالدينار 

)2M(  عرض النقد الواسع: يمثل عرض النقد الضيق مضافًا إليه الودائع األخرى لجميع القطاعات االقتصادية
 .لعاملةالمصارف ا)باستثناء الحكومة المركزية( لدى 
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(10)شكل 

نسبة إجمالي األئتمان إلى إجمالي الودائع

نسبة اجمالي االئتمان الى اجمالي الودائع  النسبة المعيارية
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 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

في الفصل الثالث من عام النقدي  عففي قيمة المضا اانخفاًض  (11يتبين من الشكل )
،  (%1.53بلغ )إذ  2017 عاملنفسه  الفصل في عما كان عليه( %1.50)إلى  ليصل 2018

في الفصل الثالث من الودائع الجارية إلى  نسبة العملة في التداول نخفضتذاته افي الوقت و 
ويرجع  ،2017من عام نفسه ( للفصل 1.3%كانت ) أن بعد(، %1.2)إلى  صلتل 2018عام 

ارف التجارية لدى البنك الفائضة للمص االحتياطياتزيادة إلى  المضاعف النقدي انخفاضسبب 
إلى  2017( مليون دينار في الفصل الثالث عام 10,828,827رتفعت من )اذ المركزي إ

( علمًا %35بلغت )ارتفاع بنسبة   2018من عام نفسه ( مليون دينار للفصل 14,661,908)
الزيادة فإنَّ من ناحية أخرى و عمل المضاعف النقدي، و تتناسب عكسياً  اإلضافية االحتياطياتأن 

 االئتمانفي معدل نمو االئتمان النقدي كانت أقل من الزيادة في حجم الودائع، إذ بلغ معدل نمو 
في ، 2017من عام نفسه مقارنة بالفصل  2018( في الفصل الثالث من عام %2.5النقدي )

نفسه قارنة بالفصل م 2018( في الفصل الثالث من عام %19.8بلغ معدل نمو الودائع ) حين
ر بدوره ئتمانية متحفظة نسبيًا، الذي أث  اباع المصارف سياسة ت  اإلى  ، مما يشير2017من عام 

، ومن الجدير بالذكر 2018الفصل الثالث من عام  أثناءقيمة المضاعف النقدي  انخفاضعلى 
لدول ن المضاعف النقدي في العراق منخفض بالمقارنة مع المضاعف النقدي في بعض اا

( وفي جمهورية %4.9العربية، فمثالً بلغت قيمة المضاعف النقدي في المملكة العربية السعودية )
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(11)شكل 

المضاعف النقدي ونسبة العملة في التداول إلى الودائع الجارية

نسبة العملة في التداول الى الودائع الجارية  المضاعف النقدي
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( في الفصل الثاني عام %3.6مارات العربية المتحدة )( وفي دولة اإل%4.8مصر العربية )
في قيمة المضاعف النقدي في العراق يعكس المساهمة المنخفضة  نخفاضهذا االإنَّ ، 2018

ساس في خلق المضاعف األُيعد  شاط المصرفي في االقتصاد من خالل منح االئتمان الذي للن
الناتج إلى  القطاع الخاص من المصارف العراقيةإلى  ذ بلغت نسبة االئتمان المقدمإالنقدي، 
هذه النسبة منخفضة مقارنة مع بعض  عد  (، وتُ 2017( في نهاية عام )%8.6) اإلجماليالمحلي 

 اإلجماليالناتج المحلي إلى  القطاع الخاصإلى  العربية، مثاًل بلغت نسبة االئتمان المقدمالدول 
من دولة االمارات العربية المتحدة والمملكة في ُكل   1(28.5%( و)54.3%%( و)78.8)

 انخفاضويعد  ، 2017في نهاية عام  رتيبالعربية السعودية  وجمهورية مصر العربية على الت
 لضعف استجابة الجهاز المصرفي لتغيرات السياسة النقدية. اً عف النقدي مؤشر قيمة المضا

 ربحية المصارف:-5

( يوضح 12)ئر التي تحققها المصارف، والشكل رباح والخسايقيس هذا المؤشر حجم األ
 العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات للمصارف العاملة في العراق:

 
 العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي. المركزي البنك المصدر: 

                                                           
 البنك الدولي، قاعدة البيانات.  1
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العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

%العائد على الموجودات (الجهه اليمنى% )العائد على حقوق الملكية
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 2018لعام  الثالثنسبة العائد على الموجودات ارتفع في الفصل  ن  أ( 12الشكل ) يوضح
نسبة العائد على حقوق  أما، 2017لعام  للفصل نفسه( %0.42ن كان )أ( بعد %0.53)إلى 

( %4.36)إلى  2017عام ل الثالثفي الفصل ( %5.41من ) اً طفيف اً انخفاضفقد شهدت الملكية 
إلى  يرجع سببه الملكية حقوق  العائد على في نخفاضهذا اال ن  إ، 2018 عام من للفصل نفسه

( مليون دينار في 13,615,673ارتفعت من ) إذ، المصارف العاملةفي رؤوس اموال رتفاع اال
، 2018عام  نفسه( مليون دينار للفصل 14,901,001)إلى  ، ليصل2017الثالث عام الفصل 

فإن   وفقًا لهذا المؤشر العائد على حقوق الملكية، انخفاضإلى  دىأمما  ،(%9.4بنسبة نمو )
رباح في حجم األارتفاعًا هناك  ن  إفي العراق تؤدي وظائفها بصورة جيدة إذ  المصارف العاملة

 .2018 لعام الفصل الثالث أثناء المتحققة لديها

 :االئتمان النقدي إجماليالقروض المتعثرة/ -6
، والشكل إجمالي االئتمان النقديقسمة القروض المتعثرة على  طريققاس هذا المؤشر من يُ 

من عام  الثالثاالئتمان النقدي في الفصل ي إجمالإلى  نسبة القروض المتعثرة ن  أ( يوضح 13)
بمعدل نمو ، 2017( للفصل نفسه عام 8.8)% تبعد أن كان( %12.4)بلغت  2018

جمالي الديون المتعثرة إإلى  نخفضت نسبة المخصص للديون المتعثرةا%(، في المقابل 40.9)
من عام  الثالثفي الفصل  (71.8)%إلى  2017الثالث من عام ( في الفصل %74.8من )

اجمالي القروض المتعثرة إلى  في نسبة المخصص للديون المتعثرة نخفاض، أن هذا اال2018
ذ نمت القروض المتعثرة بنسبة إزيادة الديون المتعثرة بنسبة أكبر من المخصص لها، إلى  يعود

 في حين ،2017من عام نفسه مقارنة بالفصل  2018الفصل الثالث من عام  أثناء %(43.6)
لعام نفسه مقارنة بالفصل  2018 الفصل الثالث أثناء( %37.8زاد المخصص لها بنسبة )

هتمامًا أكبر ا جمالي القروض يتطلب إإلى  في نسبة القروض المتعثرةرتفاع هذا االإنَّ  ،2017
خذ أب شرافية على الجهاز المصرفي والعمل على توجيه المصارفمن قبل السلطات اإل
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وضع فضاًل عن مخصصات إضافية للتحوط المستقبلي وتغطية الديون المتعثرة بشكل أكبر، 
 .الجهاز المصرفي من التعثر وتعزيز سالمته الماليةضوابط لتقييد الديون المتعثرة  لحماية 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 

 :ي الودائعإجمالالقروض المتعثرة/ -7
ي الودائع لدى المصارف، إجمالقسمة القروض المتعثرة على  طريققاس هذا المؤشر من يُ 

 ( يوضح ذلك:14والشكل )

 
 البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.المصدر: 
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نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي االئتمان النقدي
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نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي الودائع
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في العراق،  المصارف العاملةلدى  الودائعي إجمالإلى  نسبة القروض المتعثرة (14يبي ن الشكل )
في الفصل الثالث  (%5.2)قد ارتفعت من  الودائعي إجمالإلى  نسبة القروض المتعثرة ن  أحظ لويُ 

الزيادة في هذا المؤشر يتطلب إنَّ ، 2018من عام نفسه للفصل ( %6.3)إلى  2017لعام 
  شرافية لضمان قطاع مصرفي سليم.متابعة من قبل السلطات اإل

 :صولي األأ إجمالالقروض المتعثرة/ -8

 صول لدى المصارف،ي األإجمالقسمة القروض المتعثرة على  طريققاس هذا المؤشر من يُ 
 .1زمة مصرفيةأحدوث ب ينذر( 10%تجاوز هذه النسبة ) ن  أدبيات كشفت تجارب الدول واألإذ 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

في  المصارف العاملةصول لدى ي األإجمالإلى  نسبة القروض المتعثرةح يوض  ( 15)الشكل و 
كانت بعد أن  2018الفصل الثالث لعام في ( %3.89)إلى  ارتفعتالنسبة أنَّ ظ لحَ العراق، ويُ 

 من ثمَّ و لم يتجاوز النسبة المعيارية، رتفاع ، ولكن هذا اال2017عام نفسه ( للفصل 1.87)%

                                                           
1 Asli Demirguc –Kunt and Enrica Detragiache, The Determinants of Banking Crises in Developing 

and Developed Countries, International Monetary Fund, 1998, No1, Vol 45. 
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(15)شكل 

نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي األصول

نسبة القروض المتعثرة الى أجمالي األصول النسبة المعيارية



 
 

19 
 

هذا ارتفاع القطاع المصرفي العراقي لن يعاني من أزمة في األجل القصير على الرغم من  فإن  
 تخاذ التدابير الالزمة للحد منه.ا شرافيةيتطلب من السلطات اإلرتفاع المؤشر، ولكن هذا اال

 ة/ رأس مال المصارف:جنبيصافي الموجودات األ -9

على رأس  التجاريةة للمصارف جنبيقسمة صافي الموجودات األ طريققاس هذا المؤشر من يُ 
المصارف ة لدى جنبينسبة صافي الموجودات األ (16)لشكل ايوضح و ، المصارف العاملةمال 

ة لدى المصارف جنبي، وهذا المؤشر يقيس مخاطر االحتفاظ بالعملة األلديهاس المال أور  العاملة
 :تقلبات حادةإلى  التجارية في حال تعرضت العملة الوطنية

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 العاملة المصارفرأس مال إلى  ةجنبيأن  نسبة صافي الموجودات األ ظلحَ ( يُ 16من الشكل )
 ( للفصل نفسه%103.7)إلى  ،2017الثالث من عام ( في الفصل %85.2من ) ارتفعتقد 

ة بنسبة جنبينمو الموجودات األإلى  ساساً أفي هذه النسبة يرجع رتفاع االإنَّ ، 2018من عام 
ة لدى المصارف التجارية بنسبة جنبيذ نمت الموجودات األإموال، كبر من نمو رؤوس األأ
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(16)شكل 
رأس مال المصارف العاملة وصافي الموجودات األجنبية لديها

صافي الموجودات االجنبية لدى المصارف التجارية راس مال المصارف التجارية

نسبة صافي الموجودات االجنبية الى راس مال المصارف التجارية



 
 

20 
 

زادت  في حين، 2018من عام نفسه الفصل إلى  2017من الفصل الثالث عام %( 33.2)
في نسبة رتفاع ، هذا االالمدة نفسها أثناء( 9.4رؤوس أموال المصارف التجارية بنسبة )

قيمتها في حال  انخفاضخطر إلى  ضهاة لدى المصارف التجارية قد يعر  جنبيالموجودات األ
في  استقرارً اهناك فإنَّ في المقابل ولكن وجود تقلبات في قيمة العملة الوطنية أمام الدوالر،  

كان  أن بعد 2018 الثالث لعامالفصل  أثناء( دينار للدوالر الواحد 1207عند )الصرف  أسعار
في سعر الصرف ، هذا االستقرار النسبي 2017من عام نفسه ( دينار للدوالر للفصل 1255)

فإن  االحتفاظ ومن َثمَّ ، المصارف العاملةة لدى جنبياالستقرار في قيمة الموجودات األإلى  يؤدي
 أسعارترتب عليه مخاطر عالية وذلك الستقرار تال  المصارف العاملةة لدى جنبيبالموجودات األ

لمخاطر الصرف  ضغير معر   القطاع المصرفي العراقيهذا المؤشر فإن  وبحسب الصرف، 
ة جنبيأن مصدر األصول األفضاًل عن ، الصرف في العراق أسعار الستقرارنتيجة  جنبياأل

البنك المركزي بنسب كافية من األصول  واحتفاظ، 1لدى القطاع المصرفي هو مصدر داخلي
عرض إلى  ةجنبية مقارنة مع عرض النقد بالمعنى الواسع، إذ بلغت نسبة األصول األجنبياأل
، مما يجعل الزيادة في هذا 2018( في الفصل الثالث عام %74.4الواسع ) بالمعنىد النق

 من قبل السلطة النقدية في العراق.  اعليه االمؤشر مسيطرً 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ة وإعادة أقراضها بالعملة المحلية كما هو الحال جنبيباألقتراض من الخارج بالعملة األالمقصود هنا عدم قيام المصارف العراقية  1

 في بعض المصارف التركية مثالً.
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 الفصل الثالث

 االقتصاد الكلي مؤشرات أداءتحليل 

 معدل التضخم:أواًل: 

ن أ( بعد %1)إلى  ليصل 2018من عام  الفصل الثالث أثناءًا انخفاضسجل معدل التضخم 
 أسعاروذلك نتيجة السيطرة التامة على  2017من عام  ثالثال فصلال أثناء( 1.7%سجل )

 فاقية انكماشيةإنالطلب الكلي المحلي نتيجة اتباع الحكومة سياسة  انخفاضالصرف، فضالً عن 
( مليار دينار في الفصل الثاني من عام 47,736)إلى  نفاق الفعلي ليصلانخفض فيها اإل

وهذا ما انعكس . 2013عام  الفصل الثالث من ( مليار دينار في60,192كان ) أن بعد 2018
بعد  (4%)إلى  صلالمدة نفسها لي أثناءارتفاعًا شهد  على سعر الفائدة الحقيقي على الودائع، إذ

وعلى النحو التضخم،  انخفاضمتأثرًا ب 2017من عام  ثالثال فصلال أثناء (2.9%) ن سجلأ
 (.17الشكل )في  المبي ن

.واالقتصاديالمصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي 
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(17)شكل 

معدل سعر الفائدة الحقيقي، معدل التضخم

معدل التضخم سعر الفائدة الحقيقي
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 :GDPإلى  عجر الموازنة العامةأو  ثانيًا/ فائض

ثالث من ال فصلال أثناءارتفاعًا  GDPإلى  عجز الموازنة العامة للدولةأو  نسبة فائض شهدت 
من عام  ثالثال فصلال أثناء%(  7.21عدما كانت )( ب27.31%)إلى  لتصل 2018عام 

( ترليون 19.3)إلى  وذلك نتيجة الفائض المتحقق من الموازنة العامة للدولة والذي وصل 2017
من عام  ثالثال فصلال أثناء( ترليون 4.0بعدما كان ) 2018من عام  لثالثا فصلال أثناءدينار 

  سجل مبلغًا مقداره( لت36%)إلى  دات الفعلية بنسبة كبيرة وصلتاير اإلارتفاع نتيجة  2017
( ترليون دينار 56.3كانت ) أن بعد 2018الفصل الثالث من عام  أثناء ( ترليون دينار76.5)

 إذ لم تعمل هذه الزيادة في اإليرادات العامة على تخفيف ،2017من عام  ثالثال فصلفي ال
ضغط االقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، إذ ارتفعت حواالت الخزينة لدى المصارف 

إلى  2017( في الفصل الثالث من عام %32.7من ) 1إجمالي الدين الداخليإلى  التجارية نسبة
المصروفات الفعلية بنسبة ارتفاع ، ذلك بسبب 20182( في الفصل الثالث من عام 33.5)%

( ترليون 52.2كانت ) بعد أن 2018الفصل الثالث  أثناء( ترليون 57.2)إلى  %( لتصل5)
زيادة مزاحمة إنَّ إذ (، 18الشكل )في  وعلى النحو المبي ن، 2017الفصل الثالث من عام  أثناء

المقدمة  إذ انخفضت القروض ،تقليل االئتمان المصرفي للقطاع الخاصإلى  دتأالمالية العامة 
( ترليون 29.85) إلى  لتصل 2018الفصل الثالث من عام  أثناء( 3%-الخاص بنسبة ) للقطاع

 .2017الفصل الثالث من عام  أثناء( ترليون دينار 30.59كانت )دينار بعد أن 
  

                                                           
 .جمالي الدين الداخلي يشمل )الدين على وزارة المالية، حواالت الخزينة لدى المصارف التجارية، قروض مؤسسات مالية، السندات(إ 1
 http://cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID=101البنك المركزي العراقي، الموقع اإلحصائي  2

 .القطاع الخاصإلى  من قبل المصارف التجارية *تشمل االئتمان النقدي والتعهدي المقدم

http://cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID=101
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 المصدر: البنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي واالقتصادي.

 

 :GDP جماليإلثالثًا: معدل التغير في الناتج المحلي ا

الفصل الثالث  أثناءالجارية سجل نمواً  سعارالناتج المحلي االجمالي باألأنَّ إلى  تشير البيانات
إلى  ( ليصل%25.69بنسبة ) 2017من عام  ذاتهمقارنة بالفصل  2018من عام 

من عام نفسه ( مليون دينار للفصل 56118640.1( مليون دينار، بعد أن كان )70537504)
االنتعاش النسبي للنشاط االقتصادي إلى  شارة(، وهو إ19في الشكل ) النحو المبي نعلى ، 2017

منية وهو يعكس الحالة النفط العالمية والتحسن الكبير في الظروف األ أسعارارتفاع المتزامن مع 
نتعاش النشاط اإلى  جمالي يشيرعدالت نمو الناتج المحلي اإلم زيادةإنَّ االقتصادية للبلد، 

 االقتصادي والعكس صحيح.
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(18)شكل 
خزينة نسبة عجز أو فائض الموازنة إلى الناتج المحلي االجمالي، نسبة حواالت ال

إلى إجمالي الدين الداخلي 

GDP/ عجز أو فائض الوازنة نسبة حواالت الخزينة الى اجمالي الدين الداخلي
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 .الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيطالمصدر: 
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(19)شكل 
معدل نمو الناتج المحلي االجمالي



 


