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 مةقد  الم  

للجهاتُّالمعنية2018ُُّّلعامُُّّاالستقرارُّالماليُّالتاسعُُّّمُّتقريرقد ُّنُّي ُّأكُّالمركزيُّالعراقيُّالبنُّيسر ُّ
ُّ،ُّةبالنظامُّالماليُّالعراقيُّوالباحثينُّوالجمهورُّعام ُّ تشخيصُّالمخاطرُّالهدفُّاألساسُّللتقريرُّهوُّإنَّ

ُّيتعر ُّ ُّالتيُّقد ُّالنظامية ُّالقطاعُّالماليُّالعراقيالمالية ُّاالتجاهاتُّللمؤشراتُُّّ،ضُّلها وتحليلُّأهم
ُّالماليةُّوالمصرفيةُّلضمانُّقطاعُّماليُّسليمُّومستقر.

ُّ تطوراتُّتحليلُّوهيُُّّ،منُّالمحاورُّاألساسُّاعدد ُُّّن ُّتضم2018َُُّّّاالستقرارُّالماليُّلعامُُّّتقريرإنَّ
ُّالمالي ُّالمصرفيُّ،القطاع ُّللجهاز ُّالمالية ُّالسالمة ُّمؤشرات ُّالتجميعيُُّّ،وتحليل وقياسُّالمؤشر
ةُّالتحتيةُّالبنيتحليلُّالتطوراتُّفيُّوُُّّ،اختباراتُّالضغطُّالكليةُّتحليلُّنتائجوُُّّ،صرفيلالستقرارُّالم
ُّ.وقياسُّالمؤشرُّالتجميعيُّللشمولُّالماليالشمولُّالماليُّتطوراتُّتحليلُّفضال ُّعنُُّّ،للنظامُّالمالي

والتيُّوردتُّفيُُّّ،األهدافُّالرئيسةُّالواجبُّتحقيقهاُّوالمحافظةُّعليهاُّأحداالستقرارُّالماليُّي عد ُّ
ئيسةُّلكلُّوهوُّمنُّاألهدافُّالرُُّّ،2004لسنةُُّّ)56)(ُّفيُّقانونُّالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّرقم3ُّالمادةُّ)

الُّلضمانُّأداءُّفع ُُّّ،جنبُّمعُّاستقرارُّمستوىُّاألسعارُّوأسعارُّالصرفُّإلىُّجنبا ُُّّ،البنوكُّالمركزية
فيُّوهذاُّماُّدفعُّالبنوكُّالمركزيةُُّّمستدامة،لجميعُّالوحداتُّاالقتصاديةُّنحوُّتحقيقُّتنميةُّاقتصاديةُّ

دُّفيُّوالذيُّتجسَُُّّّ،واستقرارُّأنظمتهاُّالماليةُّفيُّضمانُّسالمةُّومتانةُّأكبرمنحُّأهميةُُّّإلىالعالمُّ
ُّالمالي.التقاريرُّالدوريةُّالخاصةُّباالستقرارُُّّإعداد

نابعُّمنُُّّ،ُّوذلكة ُُّّمتزايدعناية ُّالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّموضوعُّتحقيقُّاالستقرارُّالماليُُّّقدُّأولىوُّ
وتقليلُّالمخاطرُّالمحتملةُّبعدُّالتنبؤُُّّ،والحفاظُّعليهُّ،امُّماليُّسليمُّومستقرمسؤوليتهُّفيُّضمانُّنظ

ُّشج ُّوُُّّبها، ُّما ُّهذا ُّاألول ُّالهدف ُّالمالي ُّاالستقرار ُّجعل ُّعلى ُّالعراقي ُّالمركزي ُّالبنك ضمنُّع
ُّ(.2020ــ2016ُُّّ)المعلنةُّللمدةُُّّاتيجيتهاسترُّ

ُُّّإنَُّّ ُّالماليُّبمؤسساته ُّالنظام ُّفيها ُّالتيُّيكون ُّالحالة ُّيعني ُّالمالي علىُُّّقادرا ُُّّكافة ُّاالستقرار
المتمثلةُّفيُّتعبئةُّالمدخراتُّومنحُّالقروضُّالمختلفةُّوتسويةُُّّالستمرارُّفيُّأداءُّوظائفهُّاألساسا

وُّمنُّأُّ،الماليةُّالناتجةُّعنُّالنظامُّالماليُّنفسهُّزماتماُّفيُّأوقاتُّاألسي ُُّّالوُّالمدفوعاتُّبفاعلية،ُّ
 القطاعُّالحقيقي.ُّ
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ُّصالملخ  

كونهُّالجهةُّالمسؤولةُّلُّ؛البنكُّالمركزيُّالعراقيُّبرصدُّوتحليلُّالتغيراتُّفيُّالنظامُّالماليُّيستمر ُّ
منُّعملُُّّاصدارُّتقريرُّاالستقرارُّالماليُّلهذهُّالسنةُّجزء ُّإعنُّسالمةُّواستقرارُّهذاُّالنظام،ُّويأتيُّ

ُّتد ُّم ُّوقدُّاعت ُُّّ،البنكُّالمركزيُّالعراقيُّلتحقيقُّوتعزيزُّاالستقرارُّالماليُّللمؤسساتُّالماليةُّوالمصرفية
ُّ:صُّعنُّهذاُّالتقريرملخ ُّيأتيُّوفيماُُّّ،2018البياناتُّالماليةُّلعامُّ

(ُّمصارف7ُّ،ُّمنهاُّ)2018(ُّمصرفا ُّكماُّفيُّعام71ُّنُّالجهازُّالمصرفيُّفيُّالعراقُّمنُّ)يتكو ُّ
ُّ(ُّمصرفا ُّخاصا ُّمحليا ُّوأجنبيا ،64ُّحكوميةُّو) نَّ العددُّاألكبرُّمنهاُّهوُّالمصارفُّالتجاريةُّوعددهاُّوا 

ُّ(ُّمصرفا ،25ُّاإلسالميةُّبواقعُّ)ليهاُّالمصارفُّتُّ،(ُّمصرفا ُّ(40 المصارفُّالمتخصصةُّبواقعُّثــ مَّ
2017ُّ(ُّترليونُّدينارُّعام111.2ُّ(ُّمصارف،ُّارتفعُّحجمُّموجوداتُّالجهازُّالمصرفيُّمنُّ)3)

نسبةُّموجوداتُّأكبرُُّّنَُّّا ُّ(،ُّو10.5ُّ%لُّارتفاعُّ)بمعد ُُّّ،2018(ُّترليونُّدينارُّعام122.9ُّإلىُّ)
ُّ،رخ ُّوالباقيُّمنُّنصيبُّالمصارفُّاأل ُُّّ،(ُّمنُّإجماليُّالموجودات76.4%مصارفُّبلغتُّ)ُّةخمس
ُّترك ُُّّإنَُّّ ُّخمسمستوى ُّألكبر ُّالموجودات ُّ)هيرفندلُّةز ُّمؤشر ُّبحسب هيرشمان(ُّ-مصارف
(Herfindahl – Hirschmanُُّّبلغ)(ُّنقطةُّعام1873.76ُّ)ُّيشيرُّإلىُّمستوىُُّّ،2018 وهذا

ُّ.زُّمعتدلُّفيُّموجوداتُّالجهازُّالمصرفيترك ُّ

(ُّترليون76.89ُّإلىُّ)2017ُّ(ُّترليونُّدينارُّفيُّعام67ُّمنُّ)ُّارتفعتُّودائعُّالقطاعُّالمصرفيوُّ
وسببُّهذاُّاالرتفاعُّهوُّاستمرارُّالتحسنُّالنسبيُّلألوضاعُّاالقتصاديةُّفيُّعامُُّّ،2018دينارُّعامُّ

2018.ُّ

 (15.1لتصلُّإلىُّ)2018ُّ(ُّفيُّعام4.50ُّ%وكذلكُّارتفعتُّرؤوسُّأموالُّالمصارفُّبمعدلُّ)
وذلكُّبسببُّتأسيسُّمصارف2017ُُّّ(ُّترليونُّدينارُّفيُّعام14.4ُّترليونُّدينارُّبعدُّأنُّكانتُّ)

 وتحويلُّنشاطُّبعضُّشركاتُّالتحويلُّالماليُّإلىُّمصارفُّإسالمية.ُّ،إسالميةُّجديدة

ُُُُُُّّّّّّ(ُّمليارُّدينارُّعام38,48ُّإلىُّ)2017ُّ(ُّمليارُّدينارُّعام37,180ُّ)ارتفعُّاالئتمانُّالنقديُّمنُّوُّ
ُّحين2018 ُّفي ُّالتعهديُّ، ُّ)ُّانخفضُّاالئتمان 27,651ُّمن ُّعام ُّدينار ُّمليار إلى2017ُُّّ(
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(ُّلتنخفضُّأهميتهُّالنسبيةُّإلىُّ%8,37-)ُّبمعدلُّانخفاضُّ،2018(ُّمليارُّدينارُّعام25,336ُّ)
ُّ.2018ُّ(ُّعامُّ%39,7إلىُّ)2017ُّ(ُّعامُّ%42,15جماليُّاالئتمانُّالكليُّمنُّ)إ

ُّالتسديدُّالاُّحجمُّالديونُّأمَُّّ (ُّترليونُّدينارُّفيُّعام4.3ُّ) ارتفعُّبشكلُّملحوظُّمنفقدُّمتأخرة
ُّيعكس12.43ُّ،ُّوبنسبةُّارتفاعُّبلغتُّ)2018(ُّترليونُّدينارُّعام4.8ُّإلىُّ)2017ُّ %(،ُّوهذا

ُّ،2018ُّارتفاعا ُّلنسبةُّالتلكؤُّفيُّسدادُّالقروضُّالمستحقةُّلعامُّ نَّ متأخرةُّالمعدلُّنموُّالديونُّوا 
نَُّّوُّ(ُّ،2018ُُُّّّ-2013ُّالتسديدُّتباينُّخاللُّالمدةُّ) متأخرةُّالتسديدُّإلىُّالنسبةُّإجماليُّالديونُُّّا 

وقدُّارتفعتُّهذهُُّّ،(2018-2013ُّإجماليُّاالئتمانُّالنقديُّفيُّحالةُّتزايدُّمستمرُّأثناءُّالمدةُّ)
فيُّحالةُّارتفاعُّمماُّيعكس2018ُُّّ(ُّعامُّ%12.68إلىُّ)2017ُّ(ُّعامُّ%11.44النسبةُّمنُّ)

ُّالمخاطرُّالناتجةُّعنُّنشاطُّالقطاعُّالخاصسي ُُّّوالُّ،المخاطرُّالتيُّتواجهُّالجهازُّالمصرفي ُّ،ما
مُّللقطاعُّقدَُّّبالمقارنةُّمعُّاالئتمانُّالم ُُّّعلىُّالرغمُّمنُّحصولهُّعلىُّنسبةُّأقلُّمنُّإجماليُّاالئتمان

ُّالعام.

ُّإلىُّأن2018َُُّّّالماليةُّلعامُّتشيرُّالبياناتُّواإلحصاءاتُّالواردةُّفيُّتقريرُّسوقُّالعراقُّلألوراقُّ
(ُّ)وهوISX 60ُّمؤشرُّالسوقُّ)ُّق ُّغل ُّالسوقُّقدُّاتصفُّباالنخفاضُّفيُّأداءُّمؤشراتهُّالسنوية،ُّإذُّأ ُّ

ُّبالدرجةُّاألساسُّاختيارُّ) ُّللشركاتُُّّ(ُّشركةُّمحققة 60ُّمؤشرُّيعتمد أعلىُّمعدلُّدورانُّلألسهم
ُّ ُّلعام ُّتعامالته ُّجلسات ُّآخر ُّفي ُّ)2018ُّالمشاركة( ُّبنسبة510.12ُّعند ُّمنخفضا  ُّنقطة )

دَّة،وذلكُّألسبابُُّّ،(ُّنقطة580.54البالغُّ)2017ُّخرُّجلسةُّلعامُّآ%(ُّعنُّمستواهُّفي12.1ُّ) ُّع 
،ُّنُّلبعضُّالشركاتمنهاُّعدمُّعقدُّبعضُّالشركاتُّاجتماعهاُّالسنويُّوعدمُّتوزيعُّاألرباحُّللمساهمي

ُّ.ُّخرتحقيقُّخسارةُّللبعضُّاآلفضال ُّعنُّ

 نسبةُّكفايةُّرأسُّالمالُّللجهازُّالمصرفيُّاعوقدُّأوضحُّتحليلُّمؤشراتُّالسالمةُّالماليةُّارتف
ُّالنسبُُّّ،2018عامُّ(ُّ%285إلىُّ) 2017(ُّفيُّعام181ُّ%منُّ)ُّبصورةُّعام ة وتعكسُّهذه

ُّللمصارفُُّّالمرتفعة ُّماليةُّجيدة ُّعلىُّمواجهةُّالمخاطرُّالعاملةُّفيُّالعراقُّكفايةُّوقدرة تساعدها
ُّإُّ،المحتملة ُّن ُّإذ ُّالنسبةها ُّالمحد ُُّّالمعياريةُّتتجاوزُّكثيرا  ُّ)ُّ،يرُّبازليحسبُّمعابدة ُّ،(%8البالغة

حققتُّالمصارفُّالعاملةُّفيُّوُّ،ُّ(%12البالغةُّ)ُّ،وكذلكُّالمحددةُّمنُّقبلُّالبنكُّالمركزيُّالعراقي
اُّالعراقُّ عنُّالحدُّاألدنىLCRُُّّينخفضُّالمعدلُّالشهريُّلنسبةُُّّذُّلمإُّ،معدلُّسيولةُّعاليةأيض 

فيُّ(،ُّ%3309)وهوُّعلىُّمعدلُّلهاُّفيُّشهرُّنيسانُّأوقدُّبلغتُُّّ،2018المقررُّلهاُّخاللُّعامُّ
نسبةُّصافيُّالتمويلُّأمَــّاُّ ،(%406ذُّبلغتُّ)إُّ،فيُّشهرُّأيلولLCRُُّّدنىُّمعدلُّلنسبةُّأكانُّحينُّ
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بلغت2018ُُّّعاليةُّفيُّجميعُّفصولُّعامُّالمستقرُّللجهازُّالمصرفيُّفيُّالعراقُّفقدُّسجلتُّنسبُّ
ُّوهذاُّيشيرُّإلىُُّّرتيب،%(ُّعلىُّالت%318(،)%320ُّ(،)%348ُّ(،ُّ)579) المصارفُّلديهاُّأنَّ

عاليةُّيتمتعُّالجهازُّالمصرفيُّالعراقيُّبمناسيبُّسيولةُّوُُّّ.تمويلُّمتاحُّأكبرُّمنُّالتمويلُّالمطلوب
حسبُّبُّ(102.2%)أعلىُّنسبةُّسيولةُّوهيُُّّنتراوحُّنسبُّالسيولةُّماُّبيتإذُُّّ،رخ ُّوفقا ُّلمؤشراتُّأ ُّ

دنىُّمعدلُّنسبةُّسيولةُّمسجلةُّلعامُّأوبينُُّّ،جلمؤشرُّالموجوداتُّالسائلةُّإلىُّالمطلوباتُّقصيرةُّاأل
نسبةُّالموجوداتُّالسائلةُّإلىُّإجماليُّالموجوداتُّلدىُّحسبُّمؤشرُّبُّ(46.1%)البالغةُُّّ،2018

منخفضة2018ُُّّ(ُّعامُّ%50لودائعُّ)بلغتُّنسبةُّاالئتمانُّالنقديُّإلىُّاُّفيُّحين،ُّالجهازُّالمصرفي
ُّمعدلُّكبرُّمنأوذلكُّنتيجةُّلنموُّالودائعُّبمعدلُُّّ؛(56.6%)ُّوالذيُّبلغتُّفيه2017ُُّّعنُّعامُّ

2017ُّ(ُّعامُّ-%67.7،ُّوقدُّأدىُّذلكُّإلىُّاتساعُّفجوةُّالتمويلُّلترتفعُّمنُّ)نموُّاالئتمانُّالنقدي
فقدُّارتفعتُُّّالموجوداتنسبةُّالقروضُّغيرُّالعاملة/ُّإجماليُّأمَــّاُّ،2018ُّعامُُّّ(99.8-)%إلىُّ
ُّ ُُّّ(%3.90)من 2017ُُّّعام ُُّّ(%3.95)إلى ُّموجو2018ُُّّعام ُّالجهازُّلتعكسُّضخامة دات

إلى2018ُُّّعامُّفقدُّارتفعتُّالقروضُّغيرُّالعاملةُّإلىُّرأسُّالمالُّنسبةُّالمصرفيُّالعراقي،ُّوأمَــّاُّ
علىُّانخفضتُّنسبةُّالعائدُّ،ُّوقدُّ(30.3%البالغةُّ)ُّ،2017%(ُّمقارنةُّبالنسبةُّذاتهاُّعام32.4ُّ)

(ُّفيُّنهايةُّعام0.85ُّ%ُّمعُّنسبتهاُّالبالغةُّ)ة ُّمقارن2018ُّ(ُّفيُّعامُّ%0.53الموجوداتُّإلىُّ)
ذُّانخفضُّصافيُّالدخلُّالذيُّيحملُّالفائدةُّفيُّإُّ،وذلكُّنتيجةُّالنخفاضُّأرباحُّالمصارفُّ،2017
انخفضُّالدخلُّالذيُّالُّيحملُّفقدُّكذلكُُّّوُّ،2017عنُّعامُُّّ(%13.7-بمعدلُّ)2018ُُّّعامُّ

نسبةُّالعائدُّعلىُّحقوقُّالمالكينُّفقدُّانخفضتُّنهايةُّوأمَــّاُّا،ُّهنفسُّللمدةُّ(%18.1-فائدةُّبمعدلُّ)
(،ُّواألسباب9.2ُّ%التيُّبلغتُّالنسبةُّفيهاُّ)2017ُّ(ُّبالمقارنةُّمعُّعامُّ%4.37إلىُّ)2018ُّعامُّ

 .الرئيسةُّالنخفاضُّهذهُّالنسبةُّهيُّانخفاضُّقيمةُّالدخلُّوارتفاعُّقيمةُّالموجودات

(0.340ُّإلىُّ)2017ُّفيُّالربعُّالرابعُّلعامُّنقطةُّ(0.301ُّعُّمؤشرُّاالستقرارُّالمصرفيُّمنُّ)فارتوُُُُّّّّ
نُّأوبذلكُّفمنُّغيرُّالمتوقعُُّّ،(%13.1وبمعدلُّارتفاعُّبلغُّ)2018ُّفيُّالربعُّالرابعُّلعامُّنقطةُّ
ُّجلُّالقصير،ُّفيُّاألُّأزماتإلىُُّّبصورةُّعامةضُّالجهازُّالمصرفيُّيتعر ُّ سببُّارتفاعُّمؤشرُّإنَّ

ُّالم ُّارتفاعُّاالستقرار ُّصرفيُّهو ُّك لٍّ ُّالتركزاتُّالمصرفية،ُّوُّمنُّ)مؤشرُّكفايةُّرأسُّالمال، مؤشر
لُّذُّيعكسُّارتفاعُّالمؤشرينُّاألو ُّ،ُّإمؤشرُّجودةُّالموجودات(وُّمؤشرُّمخاطرُّالصرفُّاألجنبية،ُّوُّ

خرينُّحالةُّارتفاعُّللمخاطر،ُّيعكسُّارتفاعُّالمؤشرينُّاآلُّفيُّحينوالثانيُّحالةُّانخفاضُّللمخاطر،ُّ
ُّفيُّحين(،ُّ%124.6بمعدلُّالنموُّهوُّ)اُّقاس ُّم ُّوقدُّكانُّالتأثيرُّاإليجابيُّللمؤشرينُّاألولُّوالثانيُّ
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(،ُّمماُّتركُّاثرا ُّ%92.4-اُّبمعدلُّالنموُّهوُّ)قاس ُّالثالثُّوالرابعُّم ُُّّكانُّالتأثيرُّالسلبيُّللمؤشرين
ُّالعراق.ايجابيا ُّعلىُّمؤشرُّاالستقرارُّالمصرفيُّفيُّ

فقدُّارتفعتُّنسبةُُّّ،لُّالختباراتُّالضغطعدَُّّحصائيُّالم ُّاُّللسيناريوُّاألساسُّفيُّاألنموذجُّاإلوفق ُّوُّ
ُّ(ُّفي%13.249)ُّإلى2019ُّفيُّالفصلُّاألولُّلعامُُّّ(%12.424)بهاُّمنُُّّأتنبَُّّالديونُّالمتعثرةُّالم ُّ

ُّ ُّلعام ُّالرابع ُّارتفاع ُُّّ،2019الفصل ُّأظهرتُّالنتائج ُّطفيف ُّوقد ُّنتيجةا ُّالمتعثرة ُّالديون ُّنسبة ُّفي ُّا
ُّالم ُّالناتج ُّنمو ُّلمعدل ُُّّ،يُّاإلجماليحلالصدماتُّالسلبية نَّ ُّاالنخفاضُّالطفيفُّناتجُّعنُّوا  هذا

اُّعلىُّمدىُّمساهمةُّالقطاعُّالمصرفيُّمؤشر ُّت عد ُّالتيُُّّ،فيُّالعراقالعمقُّالمصرفيُُّّانخفاضُّنسبة
ُّفيُّتمويلُّالنشاطُّالحقيقي ُّفإنَّ ُّانخفاضهاُّيعكسُّضعفُّالعالقةُّبينُّالقطاعُّالمصرفي،ُّومنُّث مَّ

عالقةُّطرديةُُّّوغيرُّمعنويةُّمنُّالناحيةُّأسعارُّالنفطُّالعالميةُّفقدُّأظهرتُّ،ُّأمَــّاُّوالقطاعُّالحقيقي
قدرةُّالحكومةُُُّّّإلىُّذلكُّيرجعوقدُُّّ،وهذاُّعكسُّالمتوقعُُّّ،علىُّنسبةُّالديونُّالمتعثرةاإلحصائيةُّ

دونُّمنُّنفاقُّالعامُّعلىُّامتصاصُّصدمةُّانخفاضُّأسعارُّالنفطُّالعالميةُّواإلبقاءُّعلىُّمستوىُّاإل
نُّيؤديُّأمتوقعُّمنُّالوُّ،2014ُّزمةُّانخفاضُّأسعارُّالنفطُّبعدُّعامُّأكدتهُّأوهذاُّماُُّّ،تغيرُّكبير

ُّرتفاعُّنسبةُّالديونُّالمتعثرة،ُّاُّإلىنفاقُّالحكوميُّاالنخفاضُّفيُّمعدلُّنموُّاإل ُّأنَّ العالقةُّكانتُّإالَّ
ُّذُّإُّ،طرديةُّومعنوية انخفاضُّمعدلُّنموُُّّإلىُّرافقهنفاقُّالحكوميُّقدُّانخفاضُّمعدلُّنموُّاإلإنَّ

ُّ،2019ُّالديونُّالمتعثرةُّلجميعُّفصولُّعامُّ نَّ ضعفُُّّإلىاالتجاهُّالطرديُّلهذهُّالعالقةُّقدُّيعودُّوا 
ُُّّ،والسيماُّاالنفاقُّالجاريُّمنهُّ،االقتصاديةُّزماتنفاقُّالحكوميُّباألرُّاإلتأث ُّ اُّماُّالحكومةُّغالب ُّإذُّإنَّ

ُّفيُّحالُّانخفاضُّالمصادرُُّّهي ئتوُُّّ،نفاقُّالجاريعلىُّمستوىُّاإلتحافظُّ ُّلتمويله ُّبديلة مصادر
ُّقدُّيجعلُّمنُّزمةُّقدُّيؤديُّالىُّنفادُّمصادرُّأمدُّاأل،ُّاالُّانُّطولُّاألساس التمويلُّالبديلة،ُّمما

ماليةُّالبدُّمنُّبناءُّمصداتُّلذلكُُّّلجهودُّاالستقرارُّالماليُّأوُّالمصرفي،ُّمعرقلةالسياسةُّالماليةُّ
ُّحدوثها ُّاالزماتُّعند ُّلمواجهة ُُّّإضافية ُّتساعد ُّإلىُُّّانتقالفيُّتقليصُّقناة ُّالمالية ُّالسياسة آثار

ُُُّّّ.الستقرارُّالماليا

ُّأصدرفيُّدعمُّاالستقرارُّالمالي،ُُّّاأساس ُُّّاهاُّعنصر ُّوصفوبصددُّتطويرُّالبنيةُّالتحتيةُّالماليةُّب
)ضوابطُّأدواتُّالتمويلُّاإلسالمي،ُُّّمنهاُّ،منُّالضوابطُّوالتعليماتُّاالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّعدد ُّ

ضوابطُّهيئةُّالرقابةُّالشرعيةُّوالتدقيقُّالشرعي،ُّوُّضوابطُّإدارةُّالمخاطرُّفيُّالمصارفُّاإلسالميةُّ،ُّوُّ
للمصارفُّالتقليدية،ُُّّ IIIوفقُّمتطلباتُّبازلُّالضوابطُّالرقابيةُّالخاصةُّبمعيارُّكفايةُّرأسُّالمالوُّ
 الدوليةُّتعليماتُّنظامُّإدارةُّاستمراريةُّاالعمالُّفيُّالقطاعُّالمصرفيُّالعراقيُّعلىُّوفقُّالمواصفةوُّ



 راقيزي العالبنك المرك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 
 ح

ISO 22401ُّ،ُّتعليماتُّوُّضوابطُّتنظيمُّعملُّشركاتُّالتوسطُّببيعُّوشراءُّالعمالتُّاألجنبية،ُّو
 (.عملُّالوكالءُّالثانويينُّلمزوديُّخدمةُّالحواالتُّاألجنبية

ُّ تطويرُّنظامُّالمدفوعاتُّالعراقيُّمنُّاألولوياتُّفيُّسياسةُّالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّلتطويرُّي عد 
ُّالخدماتُّالمصرفيةُّ،القطاعُّالمصرفي ُّأفضل ُّاإلُّالُّسي ماوُُّّ،وتقديم ُّالصيرفة لكترونيةُّفيُّمجال
ُُّّ،وتسويةُّالمدفوعات نَّ وقدُّحصلتُّفيُُّّ،عملُّالبنكُّالمركزيُّمستمرُّفيُّتحسينُّنظامُّالمدفوعاتوا 

دَّةُّإجراءات2018ُُّّعامُّ ُّ،لغرضُّتحقيقُّاالستقرارُّفيُّالنظامُّالماليُّوالنقديُّ؛لتطويرُّأنظمةُّالدفعع 
ربطُّاألنظمةُّالمصرفيةُّالشاملة،ُّوُّ،ُّ IRPSIعُّالمشاركةُّفيُّنظامُّالدفعُّبالتجزئةُّالعراقيمنهاُّ)توس ُّ

ُّمتوفيرُّضماناتُّللتحويالتُّوُّ ُّالمدفوعات، ُّالـ)وُّنُّطريقُّنظام  CSD)  Centralتطويرُّنظام
Securities Depository ُّ،ُُّّشرافُّوالرقابة،ُّتحديثُّاألنظمة(.تعزيزُّدورُّاإلو

تعزيزُّمستوىُّالشمولُّالماليُّورفعُّمستوىُّتقديمُّالخدماتُّالماليةُّبالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّوي عنىُّ
ُّ،مةقدَُّّمعُّالعملُّعلىُّرفعُّمستوىُّجودةُّالخدماتُّالم ُُّّ،جميعُّمناطقُّالعراقفيُّوُُّّ،كافة ُّلفئاتُّالمجتمعُّ

ُّالشمولُّالماليُُّّوعاتالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّعلىُّزيادةُّتوعيةُّالمواطنينُّبموضُّل ُّم ُّوكذلكُّع ُّ بر  ع 
طلقُّالبنكُّالمركزيُّفقدُّأذلكُّ،ُّفضال ُّعنُّواستخدامُّوسائلُّاإلعالمُّالمختلفةُّ،دواتعقدُّورشُّعملُّون

)مبادرةُّتمويلُّالمشاريعُّالصغيرةُّوالمتوسطةُّومبادرةُُّّماهُّ،العراقيُّمبادرتينُّلتعزيزُّالشمولُّالمالي
إلىُّوقدُّتمُّتحليلُّمؤشراتُّالشمولُّالماليُّوهيُّمؤشرُّمستوىُّالوصولُُّّ،تمويلُّالمشاريعُّالكبيرة(

الكثافةُّالمصرفيةُّفقدُّبلغتُّأمَــّاُُّّ،مؤشرُّالكثافةُّالمصرفيةُّواالنتشارُّالمصرفيوُّلخدماتُّالمالية،ُّا
االنتشارُّبلغُُّّفيُّحينُّ،(44.05كانتُّ)ُّ،ُّإذ2017وهيُّمرتفعةُّعنُّعام2018ُُّّعامُُّّ(44.16)

ُّ،2017ُُّّ(ُّعام2.27ُّ(ُّبعدُّماُّكانُّ)2.26ُّ)2018ُُّّالمصرفيُّفيُّعامُّ نَّ المؤشرُّالتجميعيُّوا 
مماُّيعكسُّنجاح2018ُُّّ%ُّعام22ُُّّإلى2017ُّ%ُّعام20ُّالماليُّفيُّالعراقُّارتفعُّمنُُّّللشمول

ُّسياسةُّالبنكُّالمركزيُّالعراقيُّفيُّتحقيقُّالشمولُّالمالي.

ُّ
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 تطورات القطاع المالي في العراق .1
 

 تطور القطاع المصرفي في العراق: 1-1
( مصارف 7، منها )2018عام كما في ( مصرفاً 71المصرفي في العراق من ) زيتكون الجها     

ا ددهتجارية وعالالمصارف  منها هواألكبر ( مصرفاً خاصاً محلياً وأجنبيًا، وأن العدد 64حكومية و)
( مصرفًا، ثم المصارف المتخصصة بواقع 25ليها المصارف اإلسالمية بواقع )ت ،مصرفاً ( (40

 (.1ح في الشكل )موض  على النحو ال( مصارف، 3)
 

 (1شكل )                                       
 2018عام كما في لجهاز المصرفي العراقي هيكل ا                     

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.  
 

 :1موجودات القطاع المصرفي 1-1-1
 إلى 2017ترليون دينار عام ( 111.2من )المصرفي  الجهازموجودات حجم  رتفعا     

اع عدد من ارتف (، وعلى الرغم10.5%) بمعدل ارتفاع 2018( ترليون دينار عام 122.9)
قد بلغت  خمسة مصارفنسبة موجودات أكبر فإنَّ ( مصرف، 71) إلىالمصارف في العراق 

، وهذا مؤشر على ارتفاع اأُلَخرالموجودات والباقي من نصيب المصارف  إجمالي( من %76.4)
 ر.خَ بالمصارف األُ  ةً مقارننشاط هذه المصارف 

                                                           
 .2012الموجودات وفقا لمعاير دولية جديدة ابتداًء من شهر كانون الثاني  احتسابتم إعادة  1

الجهاز المصرفي

مصرف( 71)

المصارف
الحكومية

مصرف (7)

المصارف
التجارية

مصارف( 3)

المصارف
المتخصصة

مصارف( 3)

المصارف
اإلسالمية

مصرف( 1)

المصارف
الخاصة

مصرف( 64)

المصارف
التجارية

مصرف( 40)

المصارف
اإلسالمية

مصرف( 24)
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 1 هيرشمان(-بحسب مؤشر )هيرفندل خمسة مصارفمستوى تركز الموجودات ألكبر  إنَّ      
(Herfindahl – Hirschmanبلغ ) (نقطة عام 1873.76 )ح في موض  ، وعلى النحو ال2018

انخفاض إنَّ إذ  ي موجودات الجهاز المصرفي،عتدل فمستوى تركز م إلى، وهذا يشير (2الشكل )
عن إمكانية انخفاض هذا  فضالً  ،ارتفاع مستوى المنافسة بين المصارف ييعن مؤشر التركز

طريق تقديم خدمات  لتكنولوجيا المالية عنا أدوات رخَ األُ  ني المصارففي حال تب المستوى مستقبالً 
 ية جديدة.ومنتجات مال

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:    

   
الموجودات  إجمالي إلىتراجع في نسبة موجودات المصارف الحكومية أيًضا توضح البيانات و     

وهو مؤشر جيد يعكس  ،(2018– 2017أثناء المدة )في وارتفاع موجودات المصارف الخاصة 
 .(3)الشكل ، كما في تحسن مستوى المنافسة بين المصارف الخاصة والحكومية

                                                           
 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

ً  ويقاس  للمتغير. (السوقية الحصة) النسبية هميةاأل يمثل (si) أنإذ  (=2si∑HHi(اآلتية:  للصيغة المؤشروفقا
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 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  مصدر:ال              

سالميةً  الموجودات من حيث نوع المصارف تقليديةً وأمَــّا     فقد استحوذت المصارف التقليدية  ،وا 
وهذا نتيجة  ،2018( عام %92.6فقد بلغت نسبتها ) ،الموجودات إجمالي ألكبر منعلى النسبة ا

حصة موجودات إَّلَّ أنَّ لقدم المصارف التقليدية بالمقارنة مع المصارف اإلسالمية حديثة النشأة، 
وتأسيس عمالها أخذت بالتزايد نتيجة لتوسع أالموجودات قد  إجماليالمصارف اإلسالمية من 

 (.4الشكل ) هما يوضح، وهذا 2018( عام %7.4إسالمية جديدة حتى بلغت ) مصارف

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  مصدر:ال        
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(3)شكل
موجودات المصارف العامة والخاصة

%نسبة موجودات المصارف الحكومية  %نسبة موجودات المصارف الخاصة  اجمالي الموجودات

97.6 94.7 92.6

2.4 5.3 7.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2016 2017 2018

ة 
وي

مئ
ة 

سب
ن

%

(4)شكل 
نسبة موجودات المصارف التجارية واالسالمية إلى إجمالي الموجودات

نسبة موجودات المصارف التجارية من اجمالي الموجودات

نسبة موجودات المصارف اإلسالمية من اجمالي الموجودات
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الموجودات للقطاع  إجمالي إلىعلى الرغم من زيادة نسبة موجودات المصارف األجنبية      

ضعف هذا الوضع يعكس فإنَّ ، 2018عام ( %3.7) إلى 2016( عام %1.2من )المصرفي 
 (.5ن في الشكل )الُمبيَّ  ، وعلى النحوالمصرفيالنشاط مساهمة المصارف األجنبية في 

 

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  مصدر:ال          

 

 ودائع القطاع المصرفي: 1-1-2
 إلى 2017( ترليون دينار في عام 67) ارتفع منرصيد الودائع لدى القطاع المصرفي  إنَّ      

وسبب هذا اَّلرتفاع هو  ،(%14.76وبنسبة ارتفاع بلغت ) 2018( ترليون دينار عام 76.89)
تفاع وقد انعكس هذا التحسن في ار  ،2018استمرار التحسن النسبي لألوضاع اَّلقتصادية في عام 

 إجمالي( من %64ل )شك  يداعات الحكومية والتي تُ ارتفعت اإلإذ  ،يداعات الحكومية والخاصةاإل
( ترليون 49.52) إلى  2017( ترليون دينار عام 40.95من ) 2018عام في المصارف الودائع 

ل شك  التي تُ  ودائع القطاع الخاصارتفعت في حين (، %20.93وبمعدل نمو ) ،2018دينار عام 
 إلى 2017( ترليون دينار عام 26.09من ) 2018عام الودائع المصرفية  إجمالي من (36%)
وذلك نتيجة َّلنعكاس تحسن الوضع  ؛%(4.87وبمعدل نمو ) ،2018( ترليون دينار عام 27.36)

مليون دينار  ،(6.10من ) جمالياَّلقتصادي في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل
 .12018( مليون دينار في عام 6.60) إلى 2017في عام 

ي ز المصرفي العراقالودائع للجها إجماليونتيجة لزيادة نسبة مساهمة الودائع الحكومية في     
بين نسبة الودائع زيادة الفارق  إلىفقد أدى ذلك  2018عام  (%64) إلى 2017( عام %61من )

       .(6، كما في الشكل )للقطاع العام والخاص
                                                           

 وزارة التخطيط،الجهاز المركزي لإلحصاء.1
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(5)شكل 
نسبة موجودات المصارف المحلية واالجنبية إلى إجمالي الموجودات

نسبة موجودات المصارف المحلية من اجمالي الموجودات نسبة موجودات المصارف األجنبية من اجمالي الموجودات
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    .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:
ذ     ولى المصارف ثالث مجاميع مختلفة تشمل األُ  إلىحسب نوعها بالمصارف  تفَ ن  ما صُ  اوا 

المحلية وتشمل الثالثة المصارف  ،وتشمل الثانية المصارف التقليدية واإلسالمية ،الحكومية والخاصة
 تي:حسب اآلبتوزيع الودائع بينها سيكون فإنَّ  ،واألجنبية

النسبة  على يةنسبة ودائع المصارف الحكوم استحوذتللمجموعة األولى فقد فيما يخصُّ     
عددها يمثل أنَّ الرغم من على  ،2018( عام %85.96بلغـــت )إذ  الودائع إجمالي إلىاألعلى 

 إجماليمن  (%14.04الــمــصارف الخاصة ) حصةكانـت في حين المصارف،  عدد%( من 9.9)
يعكس الثقة العالية  الودائع إجماليالمصارف الحكومية من   حصةارتفاع إنَّ  ،2018لعام  الودائع

 عن امتالكها شبكة فروع من قبل الدولة، فضاًل  ةكونها مضمونل ؛للجمهور بالمصارف الحكومية
تبلغ حصة ، إذ اتفوق ما تمتلكه المصارف الخاصة جميعً  نحاء العراقأواسعة منتشرة في جميع 

حصة فروع المصارف في حين  ،(%61.4عددها ) مجموع إلىالمصارف الحكومية من عدد الفروع 
للمصارف الحكومية الودائع  ( نسب7ن الشكل )بي  ، ويُ  2018( لعام %38.6الخاصة هي )

  .(2016-2018للمدة ) والخاصة
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نسبة الودائع للقطاعين العام والخاص

نسبة الوادئع الحكومية نسبة الودائع الخاصة
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 .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:         

 ةعلى حدُكلٍّ الودائع للمصارف التقليدية واإلسالمية  بحصةلة المجموعة الثانية المتمث  وأمَّا      
 حصتهابلغت ، إذ فقد استحوذت المصارف التقليدية على النسبة األعلى منها ،الودائع إجمالي إلى
نفسه  لعامل( %3.25المصارف اإلسالمية ) حصةبلغت في حين  ،2018%( عام 96.75)

رتفاع ا عن فضالً ، للمصارف اإلسالمية في جذب الودائع امحدودً  اوهذا يعكس دورً  (8)الشكل 
، عدد المصارف إجمالي( من %64.8ل )مث  كونها تُ ل ؛عدد المصارف التقليدية مقارنة باإلسالمية

 .ما الحكومية منهاسي   َّلو  المصارف التقليدية تأسيس مَ قدَّ  كذلك

 
    .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:      
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نسبة ودائع المصارف الحكوميةإلى إجمالي الودائع نسبة ودائع المصارف الخاصة إلى إجمالي الودائع
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نسبة ودائع المصارف التقليدية واالسالمية إلى إجمالي الودائع

نسبة  ودائع المصارف التقليدية إلى إجمالي  الودائع نسبة  ودائع المصارف اإلسالمية إلى إجمالي  الودائع



 راقيزي العالمركالبنك  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2018تقرير االستقرار المالي 

 ةعلى حدئع للمصارف المحلية واألجنبية ُكلٍّ الودا بحصةلة المجموعة الثالثة المتمث  في حين    
إذ  من الودائع كبراألعلى الحصة  المحلية ودائع المصارف استحوذتالودائع فقد  إجمالي إلى

المصارف  إجمالي إلىودائع المصارف األجنبية  حصةبلغت في حين ( %96.80)بلغت 
 مجموع( من %22.5ل )يمث   جنبيةالمصارف األ عددعلى الرغم من أنَّ  2018لعام  %(3.20)

  ( هذه النسب.9ن الشكل )عدد المصارف، ويبي  

 
    .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:        
    
تقسيم الودائع من حيث نوعها )الودائع الجارية، الودائع اَّلدخارية، والودائع فيما يخصُّ أما     

ارتفعت نسبة إذ  الودائع إجماليالثابتة( فقد استمرت الودائع الجارية في احتالل الجزء األكبر من 
انخفضت نسبة في حين ، 2018عام  72.1%)) إلى 2017( عام 71.3%مساهمتها من )

 إلى 2017( عام 15.78%( و )%12.87الثابتة وودائع التوفير من )مساهمة كل من الودائع 
ارتفاع نسبة مساهمة الودائع الجارية إنَّ ، على الترتيب 2018( عام %15.31( و )12.56%)

 ،التوسع في منح اَّلئتمان علىمن قدرة المصارف  بالمقارنة مع الودائع الثابتة وودائع التوفير يحدُّ 
اَّلتجاه في تمويل المشاريع التنموية، إَّلَّ أنَّ  مستخدَ ما يُ  طويل األمد الذي غالباً ما اَّلئتمان سي   وَّل

والودائع الثابتة  ،ر تقلص الفجوة بين الودائع الجارية من جهةالمتغيرات يؤش   بيانات هذهالعام ل
َّلستقرار العمق و ا يسهم في زيادة دوهذا مؤشر جي ،لصالح األخيرةُأخرى التوفير من جهة وودائع 
 يبين أنواع الودائع لدى المصارف التجارية. (10) والشكل ،في العراقالمالي 
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  .البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر:

 
حققت في حين ( 20.936%حققت ودائع القطاع العام معدل نمو نسبته ) 2018في عام      

معدل نمو الودائع الكلية  إجمالي( ليكون %4.871ودائع القطاع الخالص معدل نمو نسبته )
تحسن األوضاع اَّلقتصادية وارتفاع أسعار النفط، ويوضح الشكل  إلى( وذلك يعود 14.684%)
 .لودائع القطاعين العام والخاص النمومعدَّلت ( 11)

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

نسبة الودائع الجارية الى الودائع الكلية الثابتة و التوفير

Linear ( (نسبة الودائع الجارية الى الودائع الكلية Linear ( (الثابتة و التوفير
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2018-2014معدل نمو الودائع للقطاعين العام والخاص للمدة

معدل نمو الودائع العامة معدل نمو الودائع الخاصة معدل نمو الودائع الكلية
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بلغ  هيرشمان(-هيرفندلحـسـب مؤشــر )بمـصـارف  ةمـسـتـوى تـركـز الـودائـع ألكـبـر خـمـسإنَّ      
انخفض عن عام إذ  مستوى تركز مرتفع قلياًل، إلىوهذا يشير  2018عام  نقطة( 2878.137)

%(، وهذا مؤشر على -3.25( درجة وبمعدل انخفاض )2975.034ل فيه )الذي سج   2017
دود المرتفعة قلياًل في بقاء التركز ضمن الحة مصارف، إَّلَّ أنَّ تركز الودائع ألكبر خمسانخفاض 

 ةفهي مضمون، ومن َثمَّ كونها تابعة للقطاع العامل ؛مصارف نتيجة لثقة الجمهور بهاأكبر خمسة 
هذه  تمتنعن أمن المستبعد إذ  ؛ل خطرًا حقيقياً شك  ارتفاع التركزات فيها َّل يُ أنَّ لذلك  ،من الدولة

( 12المصارف عن اإليفاء بالتزاماتها في حال زيادة سحوبات المودعين لودائعهم، ويوضح الشكل )
 .خمسة مصارفتركز الودائع ألكبر 

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

 

  :رأس مال القطاع المصرفي 1-1-3

ترليون  (15.1) إلىلتصل  2018( في عام 4.50%ارتفعت رؤوس أموال المصارف بمعدل ) 
ذ، 2017( ترليون دينار في عام 14.4دينار بعد أن كانت ) حسب نوعها بالمصارف  تفَ ن  صُ  اوا 

وتشمل الثانية المصارف  ،ولى المصارف الحكومية والخاصةثالث مجاميع مختلفة تشمل األُ  إلى
توزيع رأس المال بينها سيكون فإنَّ  ،المحلية واألجنبيةوتشمل الثالثة المصارف  ،التقليدية واإلسالمية

 تي:اآلعلى النحو 

فقد شكلت نسبة رأس مال المصارف الخاصة النسبة األعلى لمجموعة األولى ففيما يخصُّ ا    
كانت نسبة مساهمة المصارف في حين  ،2018( عام %77.55)بلغت إذ  ،رأس المال إجمالي إلى

مع المصارف  وذلك نتيجة َّلرتفاع عدد المصارف الخاصة مقارنةً  ،(%22.45الحكومية )
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(12)شكل 

مستوى تركز الودائع ألكبر خمس مصارف

تركز الودائع معيار مستوى التركز
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الخاصة برفع رأس المال  يعن التزام المصارف الخاصة بتعليمات البنك المركز  فضالً  ،الحكومية
 المساهمة للنوعين من المصارف. ( نسب13( مليار دينار، ويوضح الشكل )250) إلى

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

 ةعلى حدُكلٍّ لة بنسبة رأس المال للمصارف التقليدية واإلسالمية المجموعة الثانية المتمث  وأمَّا       
 حصتهابلغت إذ  رأس المال فقد استحوذت المصارف التقليدية على النسبة األعلى منه إجمالي إلى
، نفسه لعامل( %34.23المصارف اإلسالمية ) حصةبلغت في حين  ،2018( عام 65.77%)

( %64.8)ل عدد المصارف التقليدية شك  يُ إذ  ،كل منها في الجهاز المصرفي عددو وذلك يتناسب 
 مجموع عدد( من %35.2المصارف اإلسالمية ) عدد لشك  يُ في حين  ،المصارفعدد  مجموعمن 

 ( نسب المساهمة لهذه المجموعة.14، ويبين الشكل )المصارف

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               
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نسبة رأس مال المصارف الحكومية والخاصة إلى إجمالي رأس المال

نسبة رأس مال المصارف الحكومية إلى إجمالي رأس المال

نسبة رأس مال المصارف الخاصة إلى إجمالي رأس المال
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لنسبة رأس مال المصارف التقليدية واالسالمية إلى إجمالي رأس الما

نسبة  رأس  مال المصارف التقليدية إلى إجمالي  رأس المال

نسبة  رأس  مال المصارف اإلسالمية إلى إجمالي  رأس المال



 راقيزي العالمركالبنك  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2018تقرير االستقرار المالي 

 

 إلى ةعلى حدُكلٍّ لة بنسبة رأس المال للمصارف المحلية واألجنبية المجموعة الثالثة المتمث  وأمَّا     
، على من رأس المالالنسبة األعلى  المحلية س المال المصارفأر  لَ رأس المال فقد شكَّ  إجمالي

 (.15الشكل )في ن ي  النحو المب

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

 المصرفي:ئتمان ال  1-1-4  .
 

 تطور الئتمان المصرفي: 1-1-4-1
والمتمثل باَّلئتمان النقدي واَّلئتمان التعهدي  ،المصارف همقد  شهد اَّلئتمان الكلي الذي تُ   

نَّ  ،2018%( عام 2.17-بمعدل ) انخفاضاً  هذا اَّلنخفاض قد حدث في اَّلئتمان وا 
( 25.336) إلى 2017( مليار دينار في عام 27.651التعهدي الذي انخفض من )

 إجمالي إلى%( لتنخفض أهميته النسبية 8.37-وبمعدل ) 2018مليار دينار عام 
، وقد انخفضت 2018( عام %39.7) إلى 2017( عام %42.15اَّلئتمان الكلي من )

التعهدي الممنوح للحكومة المركزية وللمؤسسات العامة وللقطاع  اناَّلئتم نمومعدَّلت 
 .( لكل منها على الترتيب10.54-%( و )4.14-%( و )14.42-%الخاص بمعدل )

 2017( مليار دينار عام 37.180ئتمان النقدي فقد ارتفع من )اَّل أمَــّا فيما يخصُّ      
ارتفاع أهميته  إلى ى( مما أد%1.4وبمعدل نمو ) 2018( مليار دينار عام 38.48) إلى

، 2018( في عام %60.3) إلى 2017( عام %57.85اَّلئتمان الكلي من ) إلىالنسبية 
لحكومة المركزية والقطاع الخاص ارتفاع معدل النمو لوقد شهد اَّلئتمان النقدي الممنوح 
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(15)شكل 
نسبة رأس مال المصارف المحلية واالجنبية إلى إجمالي رأس المال

نسبة  رأس  مال المصارف المحلية الى اجمالي  رأس المال
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شهد اَّلئتمان النقدي في حين  ،(%3.93و) )%38.27) إلى الترتيبلكل منها على 
( والشكل 1، ويوضح الجدول ))%62.95-ا بمعدل )الممنوح للمؤسسات العامة انخفاضً 

من المصارف لصالح اَّلئتمان النقدي للمدة  الُمقدَّما لالئتمان التعهدي ا ملحوظً ( تراجعً 16)
(2018-2014.) 

 
 (.1بيانات الجدول ) المصدر:         

                                           
 (1الجدول )                                                       

 (2018- 2012الئتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية للمدة )
 ، نسبة مئوية(نمو لدينار، معد)مليون                                                                                 

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. العراقي،البنك المركزي  المصدر:
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(16)شكل 

(2016-2018)االئتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية

االئتمان النقدي االئتمان التعهدي

مجموع  السنة
 االئتمان الكل  

معدل نمو 
االئتمان 

 %الكل  
 الئتمان النقدي

معدل 
 النمو %

األهمية 
 النسبية %

الئتمان 
 التعهدي

معدل 
 النمو %

األهمية 
 النسبية %

2012 72,612,878 22.29  28,438,688 39.79 39.16 44,174,190 13.17 60.84 

2013 83,619,037 15.16 29,952,012 5.32 35.82 53,667,025 21.49 64.18 

2014 85,031,460 1.69 34,123,067 13.93 40.13 50,908,393 -5.14 59.87 

2015 77,285,840 -9.11 36,752,686 7.71 47.55 40,533,154 -20.38 52.45 

2016 70,461,730 -8.83 37,180,123 1.16 52.77 33,281,607 -17.89 47.23 

2017 65,604,207 -6.89 37,952,829 2.07 57.85 27,651,378 -16.92 42.15 

2018 63,823,580 -2.71 38,486,947 1.41 60.30 25,336,633 -8.37 39.70 
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 :النقدي التوزيع القطاعي لالئتمان 1-1-4-2
 إلى 2017( عام %51.25ارتفع نصيب القطاع الخاص من اَّلئتمان النقدي من )    

ــن انخفض نصيب القطاع العام من اَّلئتمان النقدي في حين  2018%( عام 52.53) مـ
انخفض اَّلئتمان النقدي الممنوح إذ  2018( عام %47.47) إلى 2017( عام 48.75%)

( في %62.95-ل من المصارف الحكومية حصرًا( بمعدل )للمؤسسات العامة )والذي يموَّ 
( وهذا اَّلرتفاع %38.27وبمعدل )حين ارتفع اَّلئتمان النقدي الممنوح للحكومة المركزية 

زمة اَّلقتصادية واألمنية يعكس اَّلستمرار في اَّلتجاه التوسعي للنفقات العامة بعد سنوات األ
 التي مر بها العراق. 

 
 (.2الجدول )در: بيانات المص              

 
( يتبين اَّلستمرار في نمو الفجوة بين نسبة اَّلئتمان النقدي الخاص ونسبة 17من الشكل )     

على انخفاض أثر مزاحمة القطاع العام  وهذا مؤشر جيد يدل   ،اَّلئتمان النقدي العام لصالح األول
 للقطاع الخاص في الحصول على اَّلئتمان النقدي.

الذي  النقدي اَّلئتمان إجماليخرى احتل  قطاع خدمات المجتمع النسبة األكبر من من ناحية أُ 
 (%35.9) إلى 2017عام   (38.19%)تمنحه المصارف على الرغم من انخفاض هذه النسبة من

(، وهذا يوضح سيطرة قطاع خدمات 18( والشكل )2في الجدول )موضح على النحو ال 2018عام 
، وعلى الرغم من استحواذ قطاع خدمات مه المصارفالنقدي الذي تقد  المجتمع على اَّلئتمان 

خطرًا على استقرار النظام  لَّل يمث  فإنَّه النقدي  المجتمع على النسبة األكبر من حجم اَّلئتمان
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(17)شكل 

(نسبة مئوية(توزيع االئتمان النقدي حسب القطاعين العام والخاص

نسبة االئتمان النقدي للقطاع الخاص إلى إجمالي االئتمان النقدي

نسبة االئتمان النقدي للقطاع العام إلى إجمالي االئتمان النقدي
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اَّلئتمان الممنوح لقطاع خدمات المجتمع  جمالينسبة القروض المتعثرة إلن ما دامت المصرفي
 ،(%2.1)بلغت فيه  يالذ 2017منخفضة عن عام  2018عام  ( في%1.9)منخفضة وبلغت 

( منخفضة عن %5.4)القروض المتعثرة  إجمالي إلىوبلغت نسبة القروض المتعثرة لهذا القطاع 
ا لمخاطر هذا القطاع على الجهاز انخفاضً  سمما يعك( %7.2)الذي بلغت فيه  2017عام 

( مرتفعًة %25.3) والبناء بنسبة قطاع التشييدمن ُكلٌّ  قطاع خدمات المجتمع ويلي المصرفي،
 ،(%15.5بنسبة )وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق  ،(20.78%)عن العام السابق الذي بلغت فيه 

 إجمالير مثل الصناعة والزراعة وغيرها فقد حصلت على نسب أقل من خَ القطاعات األُ  اأم  
المصارف العراقية تعتمد كثيرًا على منح القروض التجارية  أنَّ  إلىاَّلئتمان الممنوح، وهذا يشير 

توفيرها مقارنة  تا( التي تستطيع هذه القطاعCollateralالضمانات ) إلىوالبناء والتشييد نظرًا 
تطغى عليه هذه  ذيخرى طبيعة النشاط اَّلقتصادي الحقيقي الومن ناحية أُ . رخَ بالقطاعات األُ 

ر )الصناعية خَ األُ النشاطات )البناء والتشييد والمطاعم والفنادق والتجارة( ومحدودية  اتطاالنش
 سهم في تشكيل خارطة التوزيع القطاعي لالئتمان المصرفي.أ( مما وغيرها والزراعية

 (2جدول )
 (2018 - 2013) التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي بحسب نوع القطاع للمدة

 )نسبة مئوية(                                                                                  

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. ،البنك المركزي العراقي المصدر:

الزراعة  السنة
الصناعة  التعدين والصيد

 التحويلية

الماء 
والكهرباء 

 والغاز

التجارة 
والمطاعم 
 والفنادق

النقل 
والتخزين 
 والمواصالت

التمويل 
 مينأوالت

خدمات 
 المجتمع

العالم 
 الخارجي

التشييد 
 والبناء

2013 6.00 0.00 5.50 0.40 16.20 8.10 2.30 34.90 0.70 25.90 

2014 5.70 0.10 5.80 2.80 14.30 6.30 3.10 35.80 0.10 26.00 

2015 5.50 0.00 6.50 2.20 14.20 5.90 3.60 38.90 0.10 22.80 

2016 5.72 0.00 5.00 3.93 15.2 7.46 2.26 39.02 0.08 21.30 

2017 4.59 0.00 4.56 6.04 16.07 6.96 2.76 38.19 0.00 20.78 

2018 5.1 0.2 4.6 5.2 15.5 5.0 3.0 35.9 0.1 25.3 
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 .(2بيانات الجدول ) المصدر:         

ذ ما صُ  ولى المصارف ثالث مجاميع مختلفة تشمل األُ  إلىحسب نوعها بالمصارف  تفَ ن  وا 
المحلية وتشمل الثالثة المصارف  ،وتشمل الثانية المصارف التقليدية واإلسالمية ،الحكومية والخاصة

 تي:حسب اآلببينها سيكون  اَّلئتمان النقديتوزيع ، فإنَّ واألجنبية

اَّلئتمان كبر من النسبة األ الحكومية علىلمصارف ا استحوذتللمجموعة األولى فقد فيما يخصُّ 
كانت في حين  ،2018( عام %80.93) ي بلغتتوال ،اَّلئتمان النقدي إجمالي إلىبالنسبة  النقدي

عدد المصارف  نَّ أوعلى الرغم من  ،للعام نفسه (%19.07نسبة مساهمة المصارف الخاصة )
( من %85.96على )استحواذها  المصارف، فإنَّ  مجموع عددفقط من ( %9.9) يشكلالحكومية 
جعلها تستحوذ على النسبة األكبر من اَّلئتمان النقدي،  ،الودائع نتيجة ثقة الجمهور بها إجمالي

   .للمصارف الحكومية والخاصة ( نسب المساهمة19ويوضح الشكل )

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:     
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(18)شكل 
نسبة االئتمان النقدي لكل قطاع إلى إجمالي االئتمان
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(19)شكل 
لنقدينسبة االئتمان النقدي للمصارف الحكومية والخاصة إلى إجمالي االئتمان ا

نسبة االئتمان النقدي للمصارف  الحكومية إلى إجمالي االئتمان االئتمان النقدي للمصارف الخاصة الى اجمالي االئتمان
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على ُكلٍّ للمصارف التقليدية واإلسالمية  اَّلئتمان النقدي بحصةلة المتمث  المجموعة الثانية أمَّا       
إذ  األعلى منه الحصةفقد استحوذت المصارف التقليدية على  اَّلئتمان النقدي إجمالي إلى ةحد

المصارف اإلسالمية  حصةبلغت في حين  ،2018( عام %93.78مساهمتها ) حصةبلغت 
 (.2016-2018هذه النسبة للمدة ) (20) الشكلويبين ، للعام نفسه%( 6.22)

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               

ُكلٍّ للمصارف المحلية واألجنبية اَّلئتمان النقدي  بحصةلة المجموعة الثالثة المتمث  أنَّ في حين    
( %1.93و) المحلية المصارف (%98.07) كانت النقدي فقداَّلئتمان  إجمالي إلى ةعلى حد

مساهمة المصارف األجنبية في دعم  محدوديةن وهذا يبي   ،2018للمصارف األجنبية في عام 
ها فإنَّ المصارف  مجموع عدد( من %22.5ل )شك  عددها يُ أنَّ فعلى الرغم من  ،اَّلقتصاد الوطني

ن ويبي  ، 2018( من اَّلئتمان النقدي الممنوح في عام %1.93) نسبتهبلغت  انقدي   اائتمانً  متقد  
 .(2016-2018هذه النسبة للمدة ) (21) الشكل

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث العراقي،البنك المركزي  المصدر:               
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االئتمان النقدي للمصارف التقليدية إلى إجمالي االئتمان االئتمان النقدي للمصارف  اإلسالمية  إلى إجمالي االئتمان
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(  21)شكل 
ن النقدينسبة االئتمان النقدي للمصارف المحلية واالجنبية إلى إجمالي االئتما

االئتمان النقدي للمصارف  المحلية  إلى إجمالي االئتمان االئتمان النقدي للمصارف  األجنبية الى اجمالي  االئتمان
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 لمصرفي:تركزات الئتمان ا 1-1-4-3 
مه القطاع المصارف الحكومية على النسبة الكبرى من اَّلئتمان الذي يقد   ةسيطر استمرت      

 إجمالي( من 80%حكومية ) خمسة مصارفأكبر  من الُمقدَّمالمصرفي، فقد بلغت نسبة اَّلئتمان 
وقد بلغت درجة تركز اَّلئتمان النقدي لتكون الحصة السوقية مرتفعة في المصارف الحكومية، 

( درجة 72.41منخفضة بفارق ) نقطة( 2060.34) 2018عام  مصارفخمسة اَّلئتمان ألكبر 
 .  نقطة( 2132.75البالغ ) 2017عن عام 

 
على القطاع  ةسيطر في الرها كشف عن أثتركز اَّلئتمان لدى المصارف الحكومية يإنَّ     

وسهولة الوصول كافًة، نحاء العراق أالمنتشرة في  نتيجة طبيعية لشبكة فروعها هوهذ ،يالمصرف
لقطاع مقارنةً بمصارف اذي تقد مه ودورها التنموي الواضح من خالل زيادة اَّلئتمان ال ،خدماتها إلى

وسائل اَّلتصال المختلفة  طريقالتوعية المصرفية للمصارف الحكومية من فضاًل عن  الخاص،
الشكل  وكما في ،لفالمرئية والمسموعة والخدمات التي تقدمها حتى للمتقاعدين من خالل منحهم س

(22). 

 
 .دائرة اإلحصاء واألبحاث ،المصدر: البنك المركزي العراقي

 
 

  Credit to GDP Gap: جماليلناتج المحلي اإلا إلى تحليل فجوة الئتمان 1-1-4-5
ضرورة بناء  إلىتسارع نمو النسبة عبر اتجاهها التاريخي، مشيرًا  إلىالفجوة الموجبة تشير  إنَّ  
)من رأس المال اَّلحتياطي( لحماية النظام المصرفي من المخاطر المحتملة،  Buffers اتمصد  

وجود مخاطر من  إلىفإن هذا يشير  1(10فإذا زادت قيمة الفجوة عن قيمة الحد األعلى وهي )
ب بناء مقدار أكبر وهذا يتطل   جماليمنح اَّلئتمان بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج المحلي اإلزيادة 

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

Countercyclical Capital Buffer, December 2010, p13. 

2072.5
2132.75

2060.34

1800 1800 1800

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2016 2017 2018

( 22)الشكل 

(2018-2016)تركز االئتمان النقدي ألكبر خمس مصارف للمدة

مستوى التركز معيار التركز
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ها النظام المالي حتياطيات رأس المال اإلضافي لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لمن ا
 .1على اَّلستمرار في أداء وظائفه األساس الكي يبقى قادرً 

كانت مقاسة مع الناتج المحلي  سواء ،ما تزال منخفضة في العراق 2نسبة العمق المصرفي إنَّ 
 جماليالمحلي اإل( مع الناتج %8.1) 2018فقد بلغت عام  ، النفط مع النفط أم من دون جمالياإل

مقارنة مع  اوهي منخفضة أيضً  غير النفطي، جمالي( مع الناتج المحلي اإل%15.2النفطي و )
حل العراق في نهاية إذ  ،(23والمبينة في الشكل ) ،2017في عام كما  ،دد من الدول العربيةع

على مدى مساهمة القطاع  اا سلبي  مؤشرً ُيعدُّ انخفاض هذه النسبة أنَّ على الرغم من القائمة، و 
انخفاض في اإليجابية الوحيدة الناتجة عنها هو تأثيرها فإنَّ المصرفي في تمويل النشاط الحقيقي، 

 في العراق.تسارع معدل نمو اَّلئتمان المصرفي احتمالية حجم المخاطر المتحققة من 

 
 ، دائرة اإلحصاء واألبحاث.البنك المركزي العراقي المصدر:                  

 sector-http://data.worldbank.org/topic/financial البنك الدولي، بيانات القطاع المالي:      -
 

في  (BCBS)التي اقترحتها لجنة  Hodrick - Prescont (HP) Filterاستعمال طريقة  تمَّ 
في العراق، والنتائج  Credit to GDP Gap جماليالناتج المحلي اإل إلى 3حساب فجوة اَّلئتمان

من الواحد  وهي أقلُّ  ،هذه الفجوة تقع دون الحد األدنى أنَّ  إلى( تشير 24الموضحة في الشكل )
 إلىالنفط أم من دون النفط، وهذا يشير مع  جماليسواء في حالة اعتماد بيانات الناتج المحلي اإل

                                                           
 .2017لمزيد من المعلومات مراجعة تقرير االستقرار المالي لعام  1

= العمق المصرفي  2
 اَّلئتمان للقطاع الخاص

𝑮𝑫𝑷
 

 يشمل االئتمان المقدم للقطاع الخاص فقط. 3
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ي نسبة االئتمان للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول المختارة ف
2017عام 

http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
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اَّلئتمان المصرفي يمكن أن يزداد من دون قلق من خلق عدم استقرار في النظام المالي العراقي،  أنَّ 
 الواجب توافرها عند منح اَّلئتمان للقطاعات اَّلقتصادية المختلفة. 1مع مراعاة المعايير األساس

 

 
 العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي             

 
 متأخرة التسديد:ال الديون 1-1-4-6

 دينار في عام ترليون( 4.3) منالتسديد ارتفع بشكل ملحوظ الديون المتأخرة حجم إنَّ      
%(، وهذا يعكس 12.43، وبنسبة ارتفاع بلغت )2018( ترليون دينار عام 4.8) إلى 2017

معدل نمو  أنَّ فضاًل عن ، 2018في سداد القروض المستحقة لعام  ارتفاعًا لنسبة التأخر
الشكل على النحو المبي ن في ( 2018 - 2013التسديد تباين خالل المدة )الديون المتأخرة 

(25.) 
 

                                                           
، الضمان Capital، رأس المال Capacity، القدرة  Characterالتي تتضمن الشخصية  5Csعلى سبيل المثال معايير  1

Collateral الظروف المحيطة ،Conditions. 
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(2010-2018)فجوة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة 
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 المصدر: البنك المركزي العراقي،دائرة اإلحصاء واألبحاث.           
نَّ و       اَّلئتمان النقدي في حالة تزايد  إجمالي إلىالتسديد الديون المتأخرة  إجمالينسبة  ا 

 2017( عام %11.44وقد ارتفعت هذه النسبة من ) ،(2018-2016ة )أثناء المد  في مستمر 
المخاطر التي تواجه الجهاز في مما يعكس حالة ارتفاع  ،2018( عام %12.68) إلى

ما المخاطر الناتجة عن نشاط القطاع الخاص على الرغم من حصوله على سي   وَّل ،المصرفي
 (.26اَّلئتمان )الشكل  إجمالينسبة أقل من 

 
   دائرة اإلحصاء واألبحاث. البنك المركزي العراقي،المصدر:                
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إجمالي القروض متأخرة التسديد ومعدل نموها

اجمالي الديون متاخرة التسديد معدل نمو الديون متأخرة التسديد

Linear ( (اجمالي الديون متاخرة التسديد
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نسبة الديون متاخرة التسديد إلى إجمالي االئتمان النقدي
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 إلىالتسديد للقطاعين العام والخاص الديون المتأخرة ح نسبة ( فيوض  27ا الشكل )أم       
 كبرعلى النسبة األ ذاستمر في اَّلستحواالديون المتأخرة، ويكشف أن القطاع الخاص  إجمالي

وهذا األمر يتطلب  (،99.51%بلغت نسبته )إذ  ،2018في عام التسديد الديون المتأخرة من 
إنَّ إذ  ،للقطاع الخاص الُمقدَّمعناية أكثر من قبل السلطات النقدية لموضوع اَّلئتمان 

هي  (%21)و ،مها المصارف الحكومية للقطاع الخاص( من القروض التي تقد  %25.6)
الذي كانت  2017وقد ارتفعت هذه النسب عن عام  ،2018ديون متأخرة التسديد في عام 

ب من المصارف دراسة مر يتطلَّ وهذا األ ،الترتيب( للنسبتين على %16.2( )%25.27فيه )
 .نات الخمسة األساسية لمنح اَّلئتمانما المكو  سي   وَّل ،دالجدارة اَّلئتمانية للزبون بشكل جي  

 
     المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.         
( نسب الديون المتعثرة للقطاعات اَّلقتصادية وقد كانت النسب متفاوتة لكل 28الشكل ) ويبين    
وبنسبة ديون متعثرة  2018ع التجارة الخارجية أوًَّل في عام استمر قطافي حين ف ،قطاع

إذ  وثالثًا قطاع التمويل والتأمين، ،فقد حل ثانيًا كل من قطاع الماء والكهرباء والغاز ،%(38.60)
 .تعكس هذه النسب التعثر الكلي للقطاعات اَّلقتصادية
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لمتعثرةنسبة الديون متأخرة التسديد للقطاعين العام والخاص إلى إجمالي الديون ا

نسبة الديون متأخرة التسديد للقطاع الخاص  نسبة الديون متأخرة التسديد للقطاع العام
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     واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء            
اَّلئتمان النقدي الممنوح  إجمالي إلىالتسديد لكل قطاع الديون المتأخرة أظهرت نسبة  لقد      

يكشف الشكل إذ  ارتفاع نسبتها في بعض القطاعات وانخفاضها في البعض اآلخر، نفسه للقطاع
الماء  والتأمين وقطاعالتمويل يليه قطاع  ،األكثر مخاطرةُيعدُّ  العالم الخارجيقطاع  ( أنَ 29)

من كبر ا قطاع خدمات المجتمع فعلى الرغم من استحواذه على النسبة األأم   ،الكهرباء والغاز
 المنخفضةه من القطاعات ه منخفض المخاطر، أما قطاع التشييد والبناء فإن  إَّل أن   ،اَّلئتمان النقدي

المتمثلة بضمانة المنزل أو العقار مخاطرة بسبب الضمانات المطلوبة مقابل منح قروض اإلسكان ال
 (2016-2018المدة )أثناء في تنخفض  أسعار العقارات لم فضاًل عن أن   ،على اختالف أنواعه

 
     المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.        
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 سوق العراق لألوراق المالية: 1-2
 إلى 2018لعام  في تقرير سوق العراق لألوراق الماليةتشير البيانات واإلحصاءات الواردة      
وهو )( ISX 60أغلق مؤشر السوق )إذ  ،بالتدهور في أداء مؤشراته السنوية السوق قد اتصف أن  

 ( شركة محققة أعلى معدل دوران لألسهم للشركات60مؤشر يعتمد بالدرجة األساس على اختيار )
( %12.1( نقطة منخفضاً بنسبة )510.12عند ) 2018 في آخر جلسات تعامالته لعام المشاركة(

سهم أمؤشرات التداول في إنَّ ( نقطة، 580.54البالغ ) 2017خر جلسة لعام آعن مستواه في 
وذلك نتيجة لتأثره بمجموعة من  2017لم يكن بأفضل من عام  2018الشركات المساهمة لعام 

ولم تعقد  ،2018( شركة اجتماعات هيئاتها العامة خالل عام 80منها عقد ) ،العوامل السلبية
قرار ) ،( شركة اجتماعها السنوي24) ، ( شركة منها فقط توزيع مقسوم األرباح على المساهمين33وا 
 اسنوي   اشركة مساهمة عجزً  25تحقيق  إلىأيًضا أدى ضعف األداء التشغيلي لبعض الشركات و 

نعكس ذلك الضعف على شكل زيادة المعروض من أسهمها وانخفاض أسعارها اإذ  ،وخسائر مالية
يقاف ، ومن َثمَّ إلمدة القانونية لإلفصاح السنويافي التداول، فضاًل عن تجاوز بعض الشركات 

اول انكماش مؤشراتها بفعل خروجها من التد، ثــُمَّ ه أسعارها نحو اَّلنخفاضتداول أسهمها وتوجُّ 
شركة بسبب عدم  17شركة بسبب عدم تقديم اإلفصاح السنوي و   35ت فَ وق  أُ )اذا عدة ألشهر 

أدى و شركات مصرفية تحت الوصاية(.  4 عن فضاًل  ،2018تقديم اإلفصاح الفصلي خالل عام 
ضعف العالقة لعدد من الشركات المساهمة مع مساهميها ومع المستثمرين المحتملين على جذب 

 على اَّلستثمارات القائمة. استثمارات جديدة وفي المحافظة
دارة المحافظ إعدم إنَّ     قرار عدد من محفزات اَّلستثمار مثل قواعد صناديق اَّلستثمار وا 

لألسهم  (Global Depository Receipts) اَّلستثمارية وتعليمات شهادات اإليداع الدولي
شراء نسب من أسهمها عند انخفاض في العراقية وتعليمات السماح للشركة المساهمة الراغبة 

 عن غياب دور ، فضاًل (ISX 60)انخفاض مؤشر  إلىأسعارها كان أحد األسباب التي أدت 
سوق العراق ُيعدُّ إذ  الدولية ت( ودوره في جذب اَّلستثماراGlobal Custodyالحافظ األمين )

 ، فضاًل 1فظ األمين نشاطه فيهاالحا ألألوراق المالية السوق الناشئة الوحيد في العالم الذي لم يبد
وحجم استثماره في سوق األوراق  ،وثقافة المجتمع اَّلقتصادية ،عن طبيعة هيكل اَّلقتصاد العراقي

 وراق المالية.انخفاض أداء سوق العراق لألعلى جميعها عوامل ساعدت ف ،المالية
 ،عدد الجلساتو ، المتداولةعدد األسهم و  التداول،)قيمة  من مؤشرُكلٌّ فقد انخفض  بالمقابل   
%، 11.4،% 0.4 ،%31.5، %48.2بنسب ) ذة(عدد العقود المنف  و عدد الشركات المتداولة، و 
عدد األسهم و من مؤشر )القيمة السوقية، ارتفع ُكل  في حين  ،2018 لعام الترتيبعلى  %(5

 .نفسه للعام الترتيب( على %3، %5.1، %5.9عدد الشركات المدرجة( بنسب )و المدرجة، 
                                                           

  1 سوق العراق لألوراق المالية، التقرير السنوي لعام 2018، ص19.
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 النظامي:ل في السوق اوالتد 1-2-1
 إلىفي سوق العراق لألوراق المالية  للشركات المدرجة عدد األسهم المتداولة إجمالي انخفض     

البالغ  2017( عن عام %67.6) بمعدل منخفضة ،2018أثناء عام في سهم  يار( مل376.8)
سهم  ار( ملي333.5المرتبة األولى بواقع )القطاع المصرفي ت شركات حتلاسهم، و  يار( مل631.4)

سهم، في حين تراجعت قيمة  ار( ملي598.5البالغ ) 2017عن عام  (79.4%) منخفضه بمعدل
%( 66.3) بمعدلمنخفضة  ،دينار ار( ملي232.6) إلى 2018 أثناء عامفي كافة  للشركاتالتداول 

قطاع لشركات اللت قيمة التداول دينار، وشك   ارملي (386.9) البالغة 2017عن قيمتها لعام 
%( عن قيمتها (140.1 بمعدلالتي انخفضت  2018دينار لعام  ار( ملي127.3المصرفي منها )

 دينار. ار( ملي305.8والبالغة ) 2017لعام 
( عقدًا للقطاعات 87512.0) إلى 2018أثناء عام في ذة عدد العقود المنف   إجماليانخفض و     

 بلغ( عقدًا، وقد 94,994البالغ ) 2017%( عن عام 8.5) بمعدلمنخفضًا  ،اَّلقتصادية كافة
عن بقية  2018ا المرتبة األولى لعام رً ( عقدًا متصد  33364.0عدد عقود القطاع المصرفي )

، وكما ( عقداً 46,890والبالغ ) 2017%( عن عام 40.5) بمعدلومنخفضاً  ،القطاعات المشاركة
 (.3) هو مبين في الجدول

 (3جدول )
 (2018-2017لعامي ) عدد األسهم وقيمة األسهم المتداولة وعدد العقود والجلسات في السوق النظامي

 )مليون دينار، نسبة مئوية(                                                                                               
 عدد االسهم المتداولة )مليون سهم( قيمة التداوالت)مليون دينار(              عدد العقود المنفذة

معدل النمو  القطاعات
*% 2018 2017 

معدل النمو 
*% 2018 2017 

معدل النمو 
*% 2018 2017 

 قطاع المصارف 598565.6 333579.8 79.4- 305821.5 127372.7 140.1- 46890.0 33364.0 40.5-

 قطاع االتصاالت  3120.2 2394.4 30.3- 17609.2 20374.9 13.6 3712.0 2635.0 40.9-

 قطاع التأمي    1358.5 400.0 239.6- 1030.4 193.3 433.1- 1625.0 297.0 447.1-

 قطاع االستثمار 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

 الخدماتقطاع  4830.1 3731.0 29.5- 8311.3 9046.0 8.1 9940.0 7563.0 31.4-

 قطاع الصناعة 21505.3 34296.8 37.3 37869.0 54852.5 31.0 19821.0 30742.0 35.5

-4.9 5923.0 6215.0 11.5 12731.6 11269.1 -3.7 785.8 814.5 
قطاع الفنادق 

 والسياحة

 قطاع الزراعة 1225.5 1618.0 24.3 4963.3 8109.8 38.8 6700.0 7006.0 4.4

 المجموع 631420.1 376806.3 67.6- 386879.0 232681.1 66.3- 94994.0 87512.0 8.5-

 عدد الجلسات 239.0 238.0 0.4- 239.0 238.0 0.4- 239.0 238.0 0.4-

 .2018و 2017لعالمي  المالية لألوراقالتقرير السنوي لسوق العراق  المصدر:
 .2018و 2017عامي *معدل النمو السنوي بين 

 
 إلى 2018فــي الـســـوق الــنــظامــي فـــقـــد ارتفع فـي عام  يـبـنـار األجـمــثـتـاَّلس صافيأما      
الحجم وكان  ،( مليون دينار-5089.3) 2017بلغ عام في حين مليون دينار  (18766.9)

قطاع الفنادق ثــُمَّ  الصناعةقطاع  يليه ،اَّلتصاَّلتلصافي اَّلستثمار األجنبي في قطاع  األكبر
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كان هناك خروج كبير للمستثمرين غير العراقيين من قطاع المصارف وقطاع في حين  والسياحة
 .(4ح في الجدول )موض  على النحو الالزراعة 

 (4جدول )
 2018و  2017لعامي  صافي الستثمار األجنبي في السوق النظامي

 .2018و 2017 يلعام التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية لمصدر:ا
 

 عمق ومرونة السوق النظامي: 1-2-1-1
سوق العراق لألوراق المالية من خالل  Depth and Resilienceيمكن قياس عمق ومرونة      

سوق العراق لألوراق  أن   إلىتشير النتائج إذ  ،1(Heubel Ratio HHR-Huiهيبل )-مؤشر هيو
هيبل -فقد سجل مؤشر هيو ،ا في عمق ومرونة السوق النظاميقد شهد تذبذبً  2018عام  المالية

(HHR)  وذلك نتيجة َّلنخفاض معدل دوران  2018في شهر تشرين األول مع عام  امرتفعً  معدًَّل
 إلى (HHR)هيبل -ارتفاع مؤشر هيو إلىادى  ( مما0.009بلغ )إذ  األسهم لذلك الشهر

السوق  عمقو مرونة  انخفاضمعدل الدوران األثر في  نخفاضَّل ( وبذلك فقد كان11.32)
هيبل -شهر السنة فقد شهدت تذبذبًا بين اَّلرتفاع واَّلنخفاض في مؤشر هيوأمَــّا سائر أالنظامي، 

(HHR)  شهر جميع هذه األأنَّ  عن (، فضاًل 0.062وهو ) ،بآى لها في شهر دنى مستوً ألتسجل
 شهر.الواحد الصحيح، وهذا يعكس عمق ومرونة السوق النظامي في هذه األ إلىلم تصل 

                                                           
 إلىتشير القيم المنخفضة لهذ المؤشر إذ  سهم،سوق األ( معرفة عمق ومرونة HHR)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 =
اعلى سعر  − ادنى  سعر/ادنى سعر 

قيمة التداول  / القيمة السوقية  
 

 

 قيمة تداول االجانب  )مليون دينار(

 القطاعات
2018 2017 

  
 
صاف

االستثمار 
 االجنب   

اء االجانب بيع االجانب  شر
  
 
صاف

االستثمار 
 االجنب   

اء االجانب االجانببيع   شر

 قطاع المصارف 26056.3 20042.1 6014.2 9306.1 11844.4 2538.3-

 قطاع االتصاالت  1765.7 6608.7 4843- 10806.5 805.6 10000.9

 قطاع التأمي    340.9 26.3 314.6 32.8 0.1 32.7

 قطاع الخدمات 930.7 107.2 823.5 3445.9 2617.1 828.8

 قطاع الصناعة 10792.7 19695 8902.3- 20478.1 11669.6 8808.5

 قطاع الفنادق والسياحة 1590.8 80.9 1509.9 2520.6 874.6 1646

 قطاع الزراعة 2.9 8.5 5.6- 1.2 12.9 11.7-

 المجموع 41479.8 46569.1 5089.3- 46591.5 27824.6 18766.9
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 iq.net-www.isx المنشورة على الموقع: 2016لعام المالية  لألوراقالمصدر: البيانات الشهرية لسوق العراق 
 

 :يالتداول في السوق الثان 1-2-2
إذ  (21.90%)بنسبة  2018عام انخفاضا في  يفي السوق الثاناألسهم المتداولة عدد  شهد     

  عنفضاًل ، 2018عام سهم  ار( ملي45.5) إلى 2017ام في عمليار سهم ( 58.3)من  انخفض
دينار  ار( ملي51.3)انخفضت من إذ  (،%54.45) بنسبة 2018في عام  انخفاض قيمة التداول

كبر ، وقد كان للقطاع المصرفي الحصة األ2018عام دينار  ارملي (23.3) إلى 2017 في عام
. وقد شهد السوق 2017انخفاضها عن عام على الرغم من من حيث عدد األسهم والقيمة المتداولة 

 (.5هو مبين في الجدول ) قطاع جديد لالستثمار فيه، كما، بصفة الثاني دخول قطاع اَّلتصاَّلت
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 (5جدول )
 2018و  2017لعامي  يسهم وقيمة التداولت في السوق الثانعدد األ 

ــــــار( ــنــ ــــلـــــيــــون ديـــ ــــــــــداول )مـــ  عدد الالسهم المتداولة )مليون سهم( قــــــيــــــمـــــــــة الــــــــــــتــ
معدل  القطاعات

  نمو*ال
2018 2017 

معدل 
  نمو*ال

2018 2017 

 قطاع المصارف 470312.20 371060.20 21.10- 43739.60 169304.10 287.07

 قطاع االتصاالت  - 2071.10   - 6046.9  

 قطاع التأمي    300.00 162.80 45.73- 126.00 80.00 36.51-

 قطاع االستثمار 768.10 29.30 96.19- 173.80 20.00 88.49-

 قطاع التحويل المال   112231.70 82390.00 26.59- 77933.20 57397.20 26.35-

 قطاع الخدمات 24.00 106.00 341.67 14.20 912.80 6328.17

 قطاع الصناعة 1.90 0.01 99.58- 118.20 0.50 99.58-

-79.92 34.10 169.80 -78.54 4.70 21.90 
قطاع الفنادق 
 والسياحة

 المجموع 583662.00 455824.50 21.90- 513275.10 233795.80 54.45-

 .2018 و 2017ي لعام المالية لألوراقالتقرير السنوي لسوق العراق  لمصدر:ا      
 .2018و 2017*معدل النمو السنوي بين عامي      

 
في السوق عة من األجانب عن األسهم المشتراة ارتفاع عدد األسهم المبا 2018شهد عام      

ير غمن قبل  ةالمشتراوبلغ عدد األسهم المتداولة الثاني مما يؤشر خروج للمستثمرين األجانب منه، 
( مليار دينار نفذت بموجب 6.04( مليار سهم بقيمة تداول )2.07) 2018 العراقيين خالل عام

 ارملي (20.6)( شركة مدرجة، مقابل 47( شركات متداولة من اصل )6) إلى( عقد تعود 503)
( 2) إلىتعود  د( عق12نفذت بموجب ) 2017في عام دينار  ار( ملي20.6سهم بقيمة تداول )

في حين سجل عدد األسهم المتداولة ، ( شركة مدرجة في السوق29صل )أمتداولة من ة شرك
( 6.63( مليون سهم وبقيمة تداول )2.66) 2018عام المباعة من قبل غير العراقيين خالل 

( شركة 47( شركات متداولة من اصل )6) إلى( عقدًا تعود 530مليون دينار نفذت بموجب )
( عقد 2( مليون دينار نفذت بموجب )0.17( مليون سهم وبقيمة تداول )0.11مدرجة، مقابل )

 ( شركة مدرجة.29( شركة متداولة من أصل )2) إلىتعود 
 

 :يعمق ومرونة السوق الثان 1-2-2-1
 2018تذبذباً عام  ي( لقياس عمق ومرونة سوق األسهم الثانHHRهيبل )–سج ل مؤشر هيو     

الواحد الصحيح، وقد سجل المؤشر أدنى حد له في شهر  إلىجميع قيم المؤشر لم تصل إَّلَّ أنَّ 
(، 14.01) إلىوذلك نتيجة َّلرتفاع معدل دوران األسهم  ،(0.003بلغت قيمة المؤشر )إذ  نيسان
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( لشهر كانون الثاني، مما يعكس عمق ومرونة السوق 0.888على قيمة للمؤشر )أكانت في حين 
 (31في الشكل ) على النحو المبي ن، و 2018الثاني في سوق العراق لألوراق المالية لعام 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

  iq.net-www.isx  وراق المالية المنشورة على الموقع:الشهرية لسوق العراق لأل البيانات 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  نسبة مؤشرُيعدَّ      
احتمالية العسر  ّلتكلما زاد رأس المال ق إذوقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو اإلعسار، 

لذلك أولى البنك المركزي العراقي لذلك درجة مالءته المالية، والعكس صحيح،  اوترتفع تبع   ،المالي
ه خط الدفاع وصفموالها، بأزيادة رؤوس  ن طريقمتعزيز المراكز المالية للمصارف لصة خا عناية

لقياس  II، وتم االعتماد على معيار بازل المخاطر المحتملة جاوزاألول لجعلها أكثر قدرة على ت
 .كفاية رأس المال

 
 إلى 2017( في عام 181%)من  نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي ككل ارتفعت  

تعكس قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي على مجابهة  اجد   نسبة مرتفعة وهي 2018( في 285%)
وحافظت المصارف على هذا المستوى المخاطر والمشاكل غير المتوقعة التي قد يتعرض لها، 

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

فقد   IIمعيار بازل حسب ب نسبة كفاية رأس المال للمصارف الحكوميةما فيما يخص أ
والتي سجلت  2017ام في ع نسبتها( عن 13.2%) مرتفعة بمعدل 2018لعام  (%43) بلغت

المرجحة انخفاض الموجودات وذلك بسبب  (،32)موضح في الشكل على النحو ال، (38%)
وتعكس هذه النسبة  ،مال المصارفرأس  زيادةالمقابل في  ،بالمخاطر داخل وخارج الميزانية

، المحتملة المحسوبة كفاية وقدرة مالية جيدة للمصارف الحكومية تساعدها على مواجهة المخاطر
والبالغة  هذه النسبة أكبر من النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي العراقيإذ إنَّ 

(12)%. 
 
 (309%قد بلغت ) IIحسب معيار بازل ب نسبة كفاية رأس المال للمصارف الخاصة نّ ا  و        
، أن هذه النسبة (323%)الذي بلغت فيه  2017عن عام  اطفيف   امسجله انخفاض   2018في عام 

النسبة  اتتجاوز كثير   اوعلى الرغم من انخفاضها القليل عن العام السابق فهي نسبة مرتفعة جد  
وكذلك المحددة من قبل البنك المركزي العراقي البالغة  ،(%8ر بازل البالغة )يحسب معايبالمحددة  

إذ تم  ،مع المصارف الحكومية اعدد المصارف الخاصة مرتفع قياس  أنَّ  إلىيعود ذلك و %(، 12)
 اواألخيرة تكون نسب كفاية رأس مالها مرتفعة جد   ،2018( مصارف خاصة في عام 3افتتاح )
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بالموجودات المرجحة  اإذ يكون رأس مالها عاٍل قياس   ،بالمصارف العاملة القديمة العهد اقياس  
 بالمخاطر فترتفع نسبة كفاية رأس المال لديها.

 
المصارف الحكومية والمصارف الخاصة  لدى رأس المال وجود فجوة بين نسبة كفايةظ لح  يُ     

مع  ارأس مال المصارف الخاصة مرتفع قياس   إجمالي نّ أويعكس هذا الفرق  ،لصالح األخيرة
 :عوامل ةثالثإلى المصارف الحكومية، وذلك يعود 

( 64)عدد األولى ، إذ يبلغ أكثر من المصارف الحكوميةعدد المصارف الخاصة  نّ إ :األول
 .2018عام  ( مصارف حتى7عدد المصارف الحكومية ) في حين أنَّ مصرف 

ستجابته لتوجيهات البنك المركزي بزيادة رأس رتفاع رأس مال المصرف الخاص الا :العامل الثاني
 .( مليار دينار250أدنى ) اوحد  ، المال

إذ  ،ارتفاع حجم الموجودات المرجحة بالمخاطر للمصارف الحكومية هو األهم،و  :العامل الثالث
الحكومية في كل من الموجودات واالئتمان النقدي واالئتمان التعهدي  مساهمة المصارفنسبة إنَّ 

 :أي، الترتيبلكل منها على ( %92.1)و (%68.9)و (%80.9)و (%77.1واالستثمارات هي )
كبر بكثير من أنشاطها المصرفي  فإنَّ المصارف الحكومية على الرغم من انخفاض عددها إنَّ 

 عن انتشار شبكة فروعها فضال   ،قدم تأسيسها إلى، وذلك يرجع االمصارف الخاصة جميع  نشاط 
 نحاء العراق.أبصورة واسعة في جميع 

 

 
 دائرة مراقبة الصيرفة. المصدر: البنك المركزي العراقي:               
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نسبة الكفاية النسبة المعيارية حسب بازل CBIالنسبة المعيارية حسب 
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 :مؤشرات السيولة .2-2
 

الجودة العالية لتنظيم السيولة إذ ركزت على رؤوس األموال ذات  اجديد   اإطار   |||أدخلت بازل      
( األمر الذي LCR، يتألف المعيار الجديد للسيولة من نسبة تغطية السيولة ))األسهم العادية(

أن تحتفظ بكمية كافية من الموجودات السائلة عالية الجودة تمكنها من  مصارفيتطلب من ال
 وكذلك من نسبة صافي التمويل المستقر ،ايوم   (30)مواجهة الحاالت الضاغطة لمدة ال تقل عن 

)NSFR( السيولة مستوى أداة رقابة بنيوية في قياسُيعدَّ ، الذي. 
 (6جدول )

 من قبل المصارف NSFRو  LCRتطبيق نسب 
 العام                         
 النسبة 

2017 2018 2019 

LCR 80% 90% 100% 

NSFR 100% 100% 100% 
دارة الدين.المصدر: البنك المركزي العراقي                        ، دائرة العمليات المالية وا 

 
 : LCRنسبة تغطية السيولة .2-2-1

وتتم  ،(%80بنسبة ) 2017من عام  ابتداء   LCRالبنك المركزي العراقي بتطبيق  أبد     
على النحو  تقل عن هذه النسبة، و الَّ أويجب  ،(%100) إلىبشكل تدريجي حتى تصل 

على ضمان تلبية التزاماته  ا(، من أجل ان يكون المصرف قادر  6ح في الجدول )وضّ الم
( يوم، األمر الذي يحول دون الوقوع في مشاكل إعسار مالي 30وحاجاته من السيولة لمدة )

 خالل األجل القصير.
اذا لم ينخفض المعدل   LCRحققت المصارف العاملة في العراق معدل سيولة عالية لنسبة و 

 LCR، وقد سجلت نسبة 2018الشهري لهذه النسبة عن الحد األدنى المقرر لها خالل عام 
لبعض  LCR( وذلك نتيجة ارتفاع %3309اعلى معدل لها في شهر نيسان اذ بلغت )

ذ بلغت إفي شهر أيلول   LCRكان ادنى معدل لنسبة في حين ، االمصارف المؤسسة حديث  
(، نجحت المصارف %100والبالغ ) LCRعلى بكثير من الحد األدنى لنسبة أ %( وهي406)

مصارف بصفة قطاع مصرفي كامل، أما بصفة  LCRالعراقية في تطبيق نسبة تغطية السيولة 
بعض المصارف في حين أنَّ النسبة المطلوبة،  منفردة فهناك بعض المصارف التي لم تستوف  

، وهذه نسب تعكس قدرتها على مواجهة السيولة احدود مرتفعة جد   إلىعالية وصلت  ابلغت نسب  
للمصارف العاملة في  LCR( المعدل الشهري لنسبة 33)( يوم، ويوضح الشكل 30خالل )
 العراق.
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 المصدر: البنك المركزي العراقي: دائرة مراقبة الصيرفة.         

 
 : NSFRنسبة التمويل المستقر المتاح .2-2-2

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

 استخدامات هذه المصادر )األصول(. إلىلدى المصرف )الخصوم( نسبة 
المستقر للجهاز المصرفي في العراق نسبة عالية في جميع فصول حققت نسبة صافي التمويل و 

مرتفعة عن فصول  الترتيب( على %318 (،)%320 (،)%348(، )%579بلغت ) 2018عام 
لكل  الترتيب( على 10.1 (، )%2.8 (، )%93.9 (، )%%214.1بمعدل نمو بلغ ) 2017عام 

أنَّ  إلىيشير بالنسبة المحددة من قبل لجنة بازل |||، وهذا  اوهي نسب مرتفعة قياس  فصل،  
المصارف قادرة على تمويل إنَّ  :لتمويل المطلوب، أيا أكبر منالمصارف لديها تمويل متاح 

( 34)، ويوضح الشكل تيحه مصادر األموال في جانب الخصوموفق ما تُ على جانب األصول 
 .2018لفصول عام  NSFRنسبة 
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 ، دائرة مراقبة الصيرفة.المصدر: البنك المركزي العراقي

 
 
 راقي،يتمتع الجهاز المصــرفي بمناسيب سيولة عالية تفوق المحددة من قبل البنك المركزي الع      

نه أل ؛أمام إدارة المصارف ابقي التحدي كبير  متالك المصرف لمستوى مالئم من السيولة يُ ا نّ إإذ 
، ففي حال انخفاض مناسيب السيولة يتعرض المصرف سيولةحية والبيكون أمام مفاضلة بين الر 

من ناحية أخرى يمكن قياس مؤشرات  (،Bankruptcyفشله ) إلىمخاطر مالية كبيرة قد تؤدي  إلى
ات المطلوبات قصيرة األجل، الموجود إلىالموجودات السائلة  هي ربعة مؤشراتأل اوفق   السيولة 
 إلىاالئتمان النقدي و  الموجودات إجمالي إلىالودائع، الموجودات السائلة  إجمالي إلىالسائلة 
ه الجهاز المصرفي يمتلك نسبة سيولة عالية تمنحأنَّ نجد المؤشرات  هذه نسب بوباحتساالودائع، 

طرة فإن درجة المخا ومن ثمَّ ضد األزمات الناتجة عن السحوبات التي قد يتعرض لها،  اومصد   ادرع  
ن كانت ت ،فرة لديهااألرصدة السائلة المتو  طريق نمويستطيع أن يتجنبها  ،يمكن تكون أقل ما ؤثر وا 

المصارف لها القدرة على التوسع في منح  نَّ إذلك ف عن فضال  هدف الربحية للمصارف، في 
 :لما يأتي اوفق  االئتمان المصرفي، 
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 : 1قصيرة األجلالالموجودات السائلة / المطلوبات .  2-2-3
المطلوبات قصيرة األجل للجهاز المصرفي  إلىانخفضت نسبة مؤشر الموجودات السائلة      

البالغة  2017مقارنة مع عام  2018(  في عام 102.2%) إذ بلغت بصورة عاّمة،
 :سببينإلى وهذا االنخفاض يعود  ،%2(119.7)

انخفاض قيمة  إلىمما أدى  ،ر دولية جديدةيهو إعادة احتساب الموجودات وفقا لمعاي :األول
 .أعالهفي انخفاض قيمة بسط النسبة  ، ومن ث مَّ الموجودات السائلة

ر ( مليون دينا47,839,010ارتفاع قيمة الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية من ) :الثاني
إنَّ ، (%15.9وبمعدل نمو بلغ ) 2018دينار عام ( مليون 55,464,737) إلى 2017عام 
ها النسبة وعلى الرغم من انخفاض ألنّ  ؛على االستقرار المالي اخطر   لمثّ االنخفاض ال يُ هذا 
رف كافة ل متانة مالية كبيرة للمصامثّ تُ  لذلك فهي عند مقارنتها بالنسبة المحددة،مرتفعة ُتعدُّ 

ة عالية لمواجهة سحوبات المودعين ولتقديم القروض بسيول الحتفاظها ،)الحكومية والخاصة(
ن معلى االستقرار المالي، إذ تضمن قدرة المصارف على اإليفاء بالتزاماتها  اوتنعكس إيجابي  
عن ضمان قدرتها على تقديم القروض لآلخرين، في الوقت نفسه تقوم بتجنيبها  ودائع، فضال  

( هذه النسبة لعامي 35)ن الشكل ، ويبيّ البنك المركزي من أجل طلب السيولة إلىاللجوء 
 .2018و 2017

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

 

                                                           
 .الودائع ذات الطبيعة الجارية(و )الودائع الجارية قصيرة األجل تتضمن الالمطلوبات  1
وذلك بسبب إعادة احتساب الموجودات وفقا لمعايير  ؛جلر في نسب الموجودات السائلة على المطلوبات قصيرة األحصل تغي   2

 تطبيق المعايير الجديدة. % نتيجة119.7 إلى% 214.1من  2017دولية جديدة وقد انخفضت هذه النسبة لعام 
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 :الودائع إجماليالموجودات السائلة / . 2-2-4
عن مقدار ما يحتفظ به المصرف من أصول سائلة تشمل )نقد لدى البنك هذا المؤشر ر عبّ ي     

، ومدى استثمارها في منح ر(خ  األرصدة السائلة األُ و  ،قو النقد في الصند عن فضال   ،المركزي
(  73.73%) نسبة بلغت بصورة عامَّةالجهاز المصرفي سجل القروض بمختلف أنواعها، وقد 

 إنّ  :أي ،1(85.42%البالغة فيه ) 2017عن عام ( 13.7%منخفضة بمعدل ) 2018عام 
االحتفاظ  نّ أال إ ،جل القصيرسيولة في األ الجهاز المصرفي من غير المحتمل أن يتعرض لمخاطر

هدف السيولة سيتعارض مع هدف  نّ إعلى العائد والربحية، إذ  اينعكس سلب  مرتفعة البهذه النسبة 
على المصرف عوائد  ن تدرَّ أوذلك لعدم توظيف هذه األموال السائلة في استثمارات يمكن  ؛الربحية
نحو توظيف األموال القابلة لإلقراض  اا واضح  ه  انخفاضها يعكس توجُّ فإنَّ  ومن ث مَّ كبيرة،  مالية

(Loanable Funds) الودائع للقطاع  إجمالي إلى( نسبة الموجودات السائلة 36)، ويعكس الشكل
 المصرفي.

 

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

 
 :الموجودات إجماليالموجودات السائلة /  .2-2-5

سحوبات صول تامة السيولة لمواجهة توضح هذه النسبة مدى احتفاظ المصرف بأُ      
نسبة  انخفضت، الموجودات لدى المصرف إجمالي إلىوقياسها نسبة  ،المودعين

من   بصورة عامَّةالجهاز المصرفي الموجودات لدى  إجمالي إلىالموجودات السائلة 
 هيالرغم من انخفاضها ف، وعلى 2018في عام  (46.1%) إلى 2017%( عام 51.5)

نسبة مرتفعة، وهذا يعكس االتجاه التحوطي للجهاز المصرفي في ظل ارتفاع درجة 
                                                           

، فقد تغيرت قيمة جميع النسب المرتبطة 2012نتيجة إعادة احتساب الموجودات وفقًا لمعايير دولية جديدة ابتداًء من كانون الثاني  1

 بها.
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 انسبة منخفضة قياس  ها في الوقت نفسه ُتعدُّ ولكنّ  ، Country Riskالمخاطرة في البلد
الموجودات  إجمالي إلى( نسبة الموجودات السائلة 37)ن الشكل ، ويبي  بالمؤشرين السابقين

 للمصارف العاملة في العراق.

 
 لمركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك ا                  

 االئتمان النقدي / الودائع:. 2-2-6
، (70%نسبة ال تتجاوز )بالودائع  إلىحّدد البنك المركزي العراقي نسبة االئتمان النقدي    

ي ف  %(50) إلى بصورة عامَّةالجهاز المصرفي الودائع لدى  إلىنسبة االئتمان النقدي  انخفضت
قدرة  التي تعكس، وهي ضمن النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي 2018عام 

المصارف على توظيف األموال المتاحة لديها والمتأتية من الودائع لتلبية الطلب على القروض 
وذلك نتيجة لنمو الودائع بمعدل  (56.6%)والبالغة  2017منخفضة عن عام  سلف،الو 
قل من معدل نمو الودائع أمن ناحية ونمو االئتمان النقدي بمعدل  2018%( في عام 14.68)
 (.%1ذ بلغ )إ
 بمعدل منخفضة 2018( في عام 47%) المصارف الحكوميةلدى  نفسها بلغت النسبةو      
وذلك نتيجة لنمو ودائع المصارف الحكومية بمعدل  (،%53) البالغة 2017 عام( عن -11.3%)
انخفاض نسبة  ومن ث مَّ  ،( من ناحية أخرى%1ونمو االئتمان النقدي بمعدل ) ،%( من ناحية13)

ظالودائع، و  إلىاالئتمان النقدي  ، رتفاع االئتمان النقديمن معدل اأكبر  ودائعمعدل ارتفاع ال نّ أ ُيلح 
                                                           

َثمَّ يستوجب  منو ، ألوضاع االقتصادية واألمنية فإن درجة المخاطر في العراق تكون مرتفعةإلى ادرجة المخاطر في العراق: نظرًا *
 درجة كبيرة من التحوط.
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احتفاظ المصارف الحكومية بسيولة فائضة قابلة للتوظيف دون المساس بالنسبة  إلىر يوهذا يش
 ضافية.إالمعيارية المذكورة وعدم تحملها مخاطر 

وهي منخفضة  2018في عام  (68%) فبلغت النسبة المصارف الخاصةأما على صعيد      
 حكوميةمتقدمة على المصارف ال خاصةالمصارف ال نّ أ، (83.2%) البالغة ،2017عام عن 

بسيولة أكثر من المقرر وتقوم بتوظيف منخفض المصارف الحكومية وتحتفظ  ،باستثمار ودائعها
 .للودائع

هو منحها أسعار فائدة منخفضة  التوظيف المنخفض للودائع المصارف علىأن الذي يشجع    
( لدى Spreadة الدائنة والمدينة )على الودائع مقابل القروض وهذا يتجسد في معدل هامش الفائد

وبلغ ، 2018العراقية في عام  بالدينار( %7.12، إذ بلغ )الجهاز المصرفي التجاري العراقي
د معدل هامش الفائدة المحدأنَّ ، في حين للعام نفسه( %8.19الفائدة بالعمالت األجنبية ) هامش

 (.%3والمعياري هو )
 

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

  

 :فجوة التمويل )فجوة االئتمان(. 2-2-7
 وسعتتقد ، و  1النقدي  االئتمان إلىوالودائع  ئتمان النقديئتمان الفرق بين االد بفجوة االقص  يُ       

إذ بلغت الفجوة في عام  ،2017( مقارنة مع عام 30.2%بنسبة ) 2018هذه الفجوة في عام 
                                                           

 أنظر في ذلك:  1
- 1.2700768-22-08-markets/2016-http://www.albayan.ae/economy/capital 
 .78ص، 2014لعام  مصرف قطر المركزي، تقرير االستقرار المالي -
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ارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة اكبر من معدل  إلىيعود ذلك و  ( ،99.8-)%ما نسبته  2018
( ترليون دينار 76%( وبقيمة )14.7)  2018 بلغ نمو الودائع في عامإذ نمو االئتمان النقدي، 

( ترليون دينار 38.4بقيمة )و  (%1.41)بمعدل  االئتمان النقدي نمافي حين ، 2017عن عام 
، ( ترليون دينار37.9) الذي بلغ حجم االئتمان النقدي فيه 2017عن عام  امرتفع   2018في عام 

الطلب  نخفاضيفسر ا 2017و 2018الفجوة بين عامي  رتفاعا نّ إالفجوة،  اتساع إلىأدى ذلك 
عن فرض شروط ائتمان  فضال   ،والسلف بسبب فرض المصارف أسعار فائدة مرتفعة على القروض

مما يستوجب من المصارف  لفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من الودائع،إنَّ رة، غير ميسّ 
وخلق نمو متوازن بين الطلب على القروض واستقطاب  ،مراقبة مستويات السيولة واإلقراض لديها

المخاطر التي قد  نخفاضاوبالمحصلة  إدارة حكيمة للموجودات والمطلوباتأي  ودائع جديدة،
بالجهاز  المخاطر التي تتعلق بالثقةأنَّ معناه  رتفاع الفجوةا نّ إ، يتعرض لها الجهاز المصرفي

( العالقة بين معدالت نمو االئتمان النقدي والودائع من 39ن الشكل )منخفضة، ويبيّ  المصرفي
 .ُأخرىناحية وفجوة التمويل من ناحية 

 
 http://cbiraq.org، الموقع االحصائي المصدر: البنك المركزي العراقي

 

  :مؤشرات جودة الموجودات .2-3
كون لساس لمستوى مصداقية معدالت رأس المال، األل جودة ونوعية الموجودات حجر تشكّ     

نوعية الموجودات أو  ن طريقم اتنجم غالب   المالية معظم مخاطر اإلعسار المالي في المؤسسات
 عند الحاجة اليها. سيولة  إلىمصاعب تحويلها 
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معدالت نمو الودائع واالئتمان وفجوة التمويل
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    :ان النقدياالئتم إجمالينسبة القروض غير العاملة / . 2-3-1
 2018عام  ( ترليون دينار في4.8)القروض غير العاملة لدى المصارف العراقية  سجلت   

 إلى ى( ترليون دينار، مما أد4.3الذي بلغت فيه ) 2017( عن عام %12مرتفعة  بمعدل نمو )
 إلى 2017( في عام %11.4االئتمان النقدي من ) إلىارتفاع نسبة القروض غير العالمة 

 نسبة الديون، إذ ُتعدُّ مؤشر االستقرار المالي في العراقفي يؤثر  وذلك 2018%( في عام 12.6)
 . احتسابه غير العاملة أحد المتغيرات الداخلة في

 ( ترليون دينار للمصارف الحكومية3.3بواقع ) 2018وتوزعت القروض غير العاملة لعام     
( %21وبنسبة ) للمصارف الخاصة دينار ( ترليون1.5و) ( من االئتمان النقدي%11وبنسبة )

أكثر عرضة لمخاطر عدم التسديد  الخاصةالمصارف  أنَّ  إلى، وهذا يشير من االئتمان النقدي
ارنة االئتمان النقدي مق إلىالرتفاع نسبة قروضها غير العاملة  انظر   ،الحكومية مقارنة بالمصارف

 (.40الشكل )في ن يّ على النحو المببالمصارف الحكومية، و 
  

    
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.        

  
      :داتالموجو  إجمالينسبة القروض غير العاملة / . 2-3-2
الموجودات  إجمالي إلىنسبة القروض غير العاملة )الديون المشكوك في تحصيلها( ارتفعت      
( مقابل %3.95، إذ بلغت النسبة )2018عام  خالل بصورة عاّمةجهاز المصرفي اللدى 

أن هذه النسبة تعكس ضخامة موجودات ، (1.2%) بمعدل ارتفاع، 2017عام  1(3.90%)
، وقد ارتفعت هذه النسبة نتيجة الرتفاع 2018على الرغم من ارتفاعها في عام  الجهاز المصرفي

                                                           
فقد تم اعتماد بيانات إجمالي الموجودات من الموقع االحصائي للبنك المركزي العراقي بسبب اجراء تعديالت  2017بالنسبة لعام  1

 فقد تم اعتماده من النشرة اإلحصائية. 2018عليها وفقا لمعايير جديدة اما عام 
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(  40)شكل 
القروض غير العاملة إلى االئتمان النقدي للجهاز المصرفي
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( ترليون دينار عام 4.8) إلى 2017( ترليون دينار عام 4.3حجم الديون غير العاملة من )
للمصارف العاملة في  اوسليم   اجيد   اتعكس موقف  ها وعلى الرغم من ارتفاعها فهي ، إالَّ أنَّ 2018

أنَّ دبيات والتجارب الدولية إلى تشير األ ، إذ2018في عام العراق من ناحية حجم الموجودات 
االدبيات والتجارب الدولية، ولكن حسب بنذر بأزمة مصرفية متوقعة ( يُ %10هذه النسبة ) تجاوز

 تخفيضها يكون أفضل ويعكس أداء   في العراق ما تزال هذه النسبة ضمن المعايير المقبولة وأنّ 
 إلىفقد انخفضت نسبة ديونها المتعثرة  المصارف الحكوميةما يخص  فيو ، للمصارف اجيد  

وذلك نتيجة  2018( في عام %2.70) إلى 2017( عام %2.86الموجودات من ) إجمالي
على من معدل نمو الديون أ( وهو %10.7الموجودات بمعدل نمو ) إجماليالرتفاع حجم 

ا في سجلت المصارف الخاصة ارتفاع  في حين (، %4.2المتعثرة للمصارف الحكومية والبالغ )
( وهو %33.7) الموجودات نتيجة لنمو ديونها المتعثرة بمعدل إجمالي إلىنسبة ديونها المتعثرة 

 (.41موضح في الشكل )على النحو الو  ا،نف  آمعدل نمو يفوق معدل نمو الموجودات المذكور 
 

  
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.                     

 

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

في  خطورةرأس المال يعطي إشارة واضحة عن  إلىنسبة القروض غير العاملة  إّن ارتفاع      
لدى  امؤشر االستقرار المالي في العراق، وهو ما ظهر جلي  في ؤثر ي ومن ث مَّ المؤسسات المصرفية 
تلك  رؤوس أموالها، لكن تفاقمحجم ضخامة حجم قروضها وضآلة  نتيجةالمصارف الحكومية 
 ،قد أعطى داللة على وجود مخاطر مالية فيها بشكل ال يقبل الشك لمصارفالنسبة في ميزانيات ا

من األهمية لتفادي أية حالة تعثر  اي  عال اما يستدعي من الجهات الرقابية إيالء هذا األمر قدر  
 .محتملة قد تحصل مستقبال  
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نسبة القروض غير العاملة الى اجمالي الموجودات
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مقارنة ( %32.4) إلى 2018عام رأس المال  إلىنسبة القروض غير العاملة  ارتفعتو      
المصارف، نتيجة ارتفاع الديون غير  جماليإل ( بالنسبة30.3%) البالغة 2017عام ة ذاتها نسببال

( نسبة مساهمة الديون المتعثرة للقطاع 42الشكل )ن العاملة للمصارف الحكومية والخاصة، ويبيّ 
بصورة رأس المال للقطاع المصرفي  إجمالي إلىالمصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص 

( %10.3( للمصارف الحكومية و)%22.1) 2018وقد بلغت هذه النسبة في عام عامَّة، 
للمصارف الخاصة، وذلك نتيجة النخفاض رؤوس أموال المصارف الحكومية مقارنة مع المصارف 

 .الخاصة
 

  
   ك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.ن: البالمصدر            
 

إلى إجمالي  من المصارف الحكومية والمصارف الخاصةلُكلٍّ  نسبة الديون غير العاملةأمَــّا      
رأس  إلىنسبة الديون غير العاملة للمصارف الحكومية أنَّ نت فقد بيّ  ةكٌل منها على حدرأس مال 
 الترتيبعلى  2018و 2017و 2016( للسنوات %97.6)و (%94.4)و (%94.0مالها هي )

 تهااستجاب نتيجة عدم ؛رؤوس أموال المصارف الحكومية حجمانخفاض بسبب  اجد  وهي نسبة عالية 
أموال المصارف  سرؤو  إجماليإنَّ ذ إ ،( مليار دينار250) إلىلمتطلبات زيادة رأس المال  معظمها

على  ال خطر  ذلك قد ال يشك  إالَّ أنَّ ، ( مليون دينار فقط3,401,600) بلغ 2018الحكومية عام 
من وزارة المالية العراقية، لكن هذا ال يمنع إيجاد  ةكون هذه المصارف مضمونل ؛الجهاز المصرفي

 من المخاطر المحتملة. االسبل المناسبة لتخفيض هذه النسبة تحوط  
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(42)شكل 
نسبة اجمالي الديون غير العاملة الى اجمالي رأس المال

نسبة إجمالي الديون غير العاملة إلى إجمالي رأس المال

نسبة الديون غير العاملة للمصارف الحكومية إلى إجمالي رأس المال

نسبة الديون غير العاملة للمصارف الخاصة إلى إجمالي رأس المال
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( %12.4رأسمالها ) إجمالي إلىالخاصة فقد بلغت نسبة ديونها المتعثرة المصارف ا أمّ    
ن يّ على النحو المبو  ،الترتيبعلى  ،2018و 2017و 2016( للسنوات %13.1)و (%10.4و)
 .(43الشكل )في 

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث.                

 
 مؤشرات اإليرادات والربحية: . 2-4

 
 نسبة العائد على الموجودات:    . 2-4-1
مع نسبتها  ة  مقارن 2018( في عام %0.53) إلى نسبة العائد على الموجودات انخفضت       
نتيجة  ، وذلكبصورة عاّمةلمصارف فيما يخصُّ ا 2017( في نهاية عام 0.85%) البالغة

( مليون 1,529,018انخفض صافي الدخل الذي يحمل الفائدة من )النخفاض أرباح المصارف إذ 
 %13.7-)وبمعدل انخفاض بلغ ) 2018( مليون دينار عام 1,319,451) إلى 2017دينار عام 

 إلى 2017ام ـــــي عــــ( مليون دينار ف1,141,626وانخفض كذلك الدخل الذي ال يحمل فائدة من )
 عن نمو الموجودات ، فضال  %18.1-)وبمعدل ) 2018ي عام ــار فــنـيـون دــيــلـ( م934,509)

 الموجودات. إلى( نسبة العائد 44ن الشكل )(، ويبيّ %10.7بمعدل )
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(43)شكل 
منها نسبة الديون المتعثرة للمصارف الحكومية والخاصة إلى رأسمال كل

نسبة الديون غير العاملة للمصارف الحكومية إلى رأس مالها

نسبة الديون غير العاملة للمصارف الخاصة إلى رأس مالها
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 دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي،          

   
  نسبة العائد على حقوق المالكين:.  2-4-2
( بالمقارنة مع %4.37) إلى 2018 نسبة العائد على حقوق المالكين نهاية عام نخفضتا     
وتعكس هذه وللمصارف كافة الحكومية والخاصة،  (9.2%)التي بلغت النسبة فيها  2017عام 

كفاءة ن أصحاب رأس المال في المؤسسة المالية و و النسبة معدل العائد الذي يحصل عليه المستثمر 
، واألسباب الرئيسة في توليد األرباح من كل وحدة من حقوق المالكين ومدى نجاحها المؤسسة

ن في مبيّ على النحو الو  ،الدخل وارتفاع قيمة الموجوداتالنخفاض هذه النسبة هي انخفاض قيمة 
 .(45شكل )ال فيوعلى النحو المبّين  ،السابقةالفقرة 
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 دائرة اإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي،                       
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%العائد على حقوق الملكية
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  قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق .3
من البنوك المركزية  كثيرقياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي من قبل ب االهتمامتزايد   
من االعتماد على  وأداء الجهاز المصرفي بداًل ه يعطي صورة أفضل عن سالمة وصفالعالم بفي 

سواء كانت على مستوى بعد األزمات والتقلبات التي شهدها العالم وال سّيما  مؤشرات منفردة،
من غير الممكن قياسه  خيراأل ألنّ و  ،االستقرار المصرفيفي السياسة التي لها تأثير االقتصاد أو 

ر العاكسة خ  خذ بمزيد من االعتبار المؤشرات األأ وتقييمه على أساس مؤشر واحد فقط دون األ
بناء المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق على تمَّ لحالة أداء الجهاز المصرفي، 

أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، من خالل االعتماد على مجموعة من النسب المالية 
السيولة، و كفاية رأس المال،  في لهذه النسب تتمثّ  نّ المالئمة لطبيعة الجهاز المصرفي العراقي، وأ

مخاطر الصرف األجنبي والتركزات المصرفية الموضحة تفاصيلها و جودة الموجودات، و الربحية، و 
عن  فضاًل هذه المؤشرات تعكس مدى سالمة الجهاز المصرفي العراقي إنَّ (، إذ 7في الجدول )

  .المصرفي بصورة عاّمةتحليل مستوى المخاطر التي يتعرض لها الجهاز 
المؤشر التجميعي )كفاية رأس طردية مع  بعض المؤشرات من المتوقع أن ترتبط بعالقة إنّ  

ر سيكون لها خ  المؤشرات األأ أنَّ في حين  ،الربحية، جودة السيولة والتركزات المصرفية( المال،
 مؤشر االستقرار المالي )جودة الموجودات ومخاطر الصرف األجنبي(. مع عالقة عكسية

 (7جدول )
 مؤشرات قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق

المؤشر الفرعي*           
Sub - Indices 

األوزان  Variablesالمتغيرات  
Weights 

نوع 
 العالقة

 كفاية رأس المال
رأس المال األساس + رأس المال المساند/ الموجودات المرجحة بالمخاطر 

  + 0.166 داخل الميزانية + الموجودات المرجحة بالمخاطر خارج الميزانية  

 جودة الموجودات 
 0.166 القروض المتعثرة / رأس المال 

 - 
 0.166 القروض إجماليالقروض المتعثرة / 

 الربحية
 0.166 الموجوداتالعائد / 

 + 
 0.166 العائد / حقوق الملكية 

 جودة السيولة 
 0.166 الموجودات  إجماليالموجودات السائلة / 

 + 
 0.166 الموجودات السائلة / المطلوبات القصيرة األجل 

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

 - 
 0.166 المطلوبات إجماليالمطلوبات بالعملة األجنبية / 

 التركزات المصرفية 
 0.166 الودائع إجماليودائع الحكومة المركزية والمؤسسات العامة / 

 + 
   0.166 القروض إجماليالقروض للحكومة المركزية والمؤسسات العامة / 
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 المصرفي في العراقخطوات قياس المؤشر التجميعي لالستقرار (: 1إطار )

  
 للخطوات اآلتية: اهو مؤشر مركب ويتم حسابه وفقً  المؤشر التجميعيان 

 اآلتية: لمعادلةبواسطة ا Standardization 1قيم معيارية  إلىتحويل بيانات المتغيرات  -1
 

  =
𝐀−𝐌𝐢𝐧

𝐒.𝐃.
Z 

 :إن  إذ 
A.القيم الحقيقية لبيانات المؤشر الفرعي : 

Min: .تمثل القيمة الصغرى للبيانات 
S.D : للبيانات. االنحراف المعياريتمثل 

Z : للمتغير. القيمة المعياريةتمثل 

االستقرار أنَّ قريبة من الصفر فهو داللة على ، كلما كانت القيمة (∞ - 0)وتتراوح قيمة المؤشر ما بين      
أنَّ كلما ابتعدت القيمة من الصفر فهو داللة على في حين كبر من االستقرار، أ بدرجة المصرفي يواجه مخاطر

 المؤشر التجميعي مستقر وحجم مخاطر أقل.
جميع المتغيرات الفرعية لها أهمية متساوية( للمتغيرات الخاصة )أنَّ  : تم تحديد أوزان متساويةتحديد األوزان -2

 :2مثلر لمنح األوزان خ  ق أأ ائ(، 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
ن طريق مللحصول على المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي تم  حساب المتوسط للمؤشرات الفرعية -4

 حسب المعادلة اآلتية:بحساب المتوسط للمؤشرات الفرعية و 
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.11: تمثل عدد المتغيرات والبالغة ) 

________________________ 

ولكل طريقة ميزاتها وعيوبها، ولكن  Standardization قيم معيارية  إلىق في تحويل البيانات ائيوجد عدد من الطر  (1
 نظر:ي، للمزيد  Rabi Mishra and others إلى استنادً اق ائالطر من أفضل تأعدُّ أعاله في الطريقة المذكورة  عمالستا

- 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:اتجاهات االستقر ا. 3-1
 
 خارطة االستقرار المصرفي: .3-1-1

بطريقة بيانية لربط التغيرات في المخاطر  ام موجزً قد  خارطة االستقرار المصرفي تأ إنَّ       
أداة لمراقبة التغيرات في المؤشرات وهي تأعدُّ أيًضا االستقرار المصرفي، في والظروف التي تؤثر 

حالة تمتع القطاع المصرفي العراقي ب إلى( 46المؤثرة في االستقرار المصرفي، إذ يشير الشكل )
 من االستقرار على الرغم من التقلبات التي شهدتها مكونات االستقرار المصرفي خالل المدة

(2017-2018.) 
 

          
                 

 
  المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي:. 3-1-2
 

طة المؤشر التجميعي يعتمد بالدرجة األساس اإن تقييم مستوى االستقرار المصرفي بوس
في أربع  اارتفاعً  قيم المؤشر التجميعي المقدرة سجلت تجاهاته، إنّ امكونات المؤشر التجميعي و 

 ا، وكانت المحصلة النهائية ارتفاعً 2018عام خالل ر، خ  مؤشرات وانخفاض في المؤشرات األأ 
( في 0.340) إلى 2017( في الربع الرابع لعام 0.301في مؤشر االستقرار المصرفي من )

ن يتعرض أ( وبذلك فمن غير المتوقع %13.1وبمعدل ارتفاع بلغ ) 2018لرابع لعام الربع ا
سبب ارتفاع مؤشر االستقرار المصرفي هو إنَّ جل القصير، أزمات في األ إلىالجهاز المصرفي 

مؤشر مخاطر الصرف و مؤشر التركزات المصرفية ، و ارتفاع كل من )مؤشر كفاية رأس المال، 
ن األول والثاني حالة انخفاض إذ يعكس ارتفاع المؤشري ،ة الموجودات(مؤشر جودو األجنبية، 
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(46)شكل 
خارطة المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق
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يعكس ارتفاع المؤشرين االخرين حالة ارتفاع للمخاطر، وقد كان التأثير في حين للمخاطر، 
كان التأثير في حين (، %124.6ا بمعدل النمو هو )قاسً اإليجابي للمؤشرين األول والثاني مأ 

على  ايجابيً إ اثرً أ(، مما ترك %92.4-ا بمعدل النمو هو )قاسً والرابع مأ السلبي للمؤشرين الثالث 
ا عن عام مؤشر االستقرار المصرفي في العراق، لقد شهد كل من مؤشر الربحية والسيولة انخفاضً 

انخفاض نسب مساهمتها في بناء إلى  انظرً   تأثير هذا االنخفاض كان قلياًل ، إالَّ أنَّ 2017
انخفاض الربحية يدل على انخفاض النشاط المصرفي وضعف مساهمة إنَّ   المؤشر التجميعي،

السيولة لدى المصارف العراقية قد تكون عن أنَّ  فضاًل المصارف في دعم النمو االقتصادي، 
غير كافية لمواجهة األزمات المصرفية في حال ارتفاع حاالت التعثر المصرفي في السنوات 

جل األ ة( من المطلوبات قصير %46)إالَّ  يودات السائلة ال تغطكون الموجإلى  انظرً  ،القادمة
( تقدير المؤشرات التجميعية لالستقرار المصرفي 8، ويبين الشكل )2018في الفصل الرابع لعام 

 في العراق.
 

 (8جدول )                                                   
 2018-2017تقديرات المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق للمدة      

  
   
    
    
 
  
    
    
   
    
       

 
 
 
 

 
 
 
 

                         السنة  
 Q4 2017 Q4 2018                       ر   المؤش

 0.340 0.301 المؤشر التجميعي

 0.650 0.437 كفاية راس المال

 1.315 1.177 جودة الموجودات

 0.476 0.786 الربحية

 0.109 0.232 جودة السيولة

 0.599 0.341 مخاطر الصرف االجنبي

 0.595 0.338 التركزات المصرفية
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 :العالقة بين المؤشر التجميعي والمؤشرات الفرعيةتحليل . 3-2
تؤثر جميعها في عدة يتكون المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي من مؤشرات فرعية   

 تي:اآلقيمة المؤشر وهي على النحو على المحصلة النهائية 
 مؤشر كفاية رأس المال:  . 3-2-1

بنسبة  2018( في عام 0.650) إلىارتفعت القيمة المعيارية لمؤشر كفاية رأس المال   
المصارف العاملة في العراق تملك متانة  نّ أعلى  ، وهذا يدلُّ 2017عام ( عن %48.8ارتفاع )

ارتفاع المؤشر التجميعي لالستقرار  فيأثرت  اوبنسب مخاطر منخفضة جدً  امالية عالية جدً 
 يجابي وفّعال.إبشكل  المصرفي
 

         

 
 

الربع  في (0.650)بلغت القيمة المعيارية لمؤشر كفاية رأس المال قد أنَّ ( 47الشكل ) نيبيَّ 
، إذ 2017يجابي وكبير في مؤشر الكفاية مقارنة مع عام إر وهو تغيُّ  ،2018األخير من عام 

دة رأس مال (، وجاء هذا االرتفاع نتيجة زيا0.437نسبة ) 2017بع األخير من عام ل الر سجّ 
 .2018في عام  ( مصارف خاصة3تأسيس )اء المصارف جرَّ 
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(47)شكل 

يمؤشر القيمة المعيارية لكفاية رأس المال والمؤشر التجميع

المؤشر التجميعي كفاية رأس المال

Linear ( (المؤشر التجميعي Linear ( (كفاية رأس المال
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 مؤشر جودة الموجودات: . 3-2-2
مقارنة  2018عام  الربع األخير من القيمة المعيارية لمؤشر جودة الموجودات في ارتفعت  

حتى  ارتفعتو  (،1.177) 2017ذ بلغت في الربع األخير من عام إ ،2017عام  مع قيمتها في
هذا االرتفاع نتيجة  (، إنَّ 48(، كما موضحة بالشكل )1.315) إلى 2017وصلت في عام 

جمالي من رأس المال و كأل   إلىالرتفاع نسبة القروض المتعثرة  نّ 2018عام القروض خالل  ا   ، وا 
فإنَّه ضمن المستويات المقبولة  من أنَــّهرغم على الهذا االرتفاع في قيمة مؤشر جودة الموجودات 

 .يفي قيمة المؤشر التجميعي لالستقرار المصرف اسبب انخفاضً ي
 

 
 

 مؤشر الربحية: .3-2-3
إذ  ،ابتسجيل اتجاها تنازلي   2018خالل عام  القيمة المعيارية لمؤشر الربحية استمرت

عن الربع األخير لعام  ا( منخفضً 0.476) 2018الربع األخير من عام  بلغت قيمة هذا المؤشر
االنخفاض في قيمة المؤشر هذا إنَّ (، 49ح بالشكل )موضّ على النحو ال( 0.786والبالغ ) 2017

عن ارتفاع قيمة الموجودات بين عامي  فضاًل  ،قد كان نتيجة النخفاض قيمة العائد للمصارف
على قيمة المؤشر التجميعي  اسلبً  في قيمة مؤشر الربحيةاالنخفاض ر وقد أثّ  ،2018و 2017

 لالستقرار المصرفي.

0.169 0.183 0.185
0.301 0.245 0.290 0.306 0.340

0.913 0.899 0.838

1.177 1.219
1.306 1.273 1.315
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(48)شكل 
عيمؤشر القيمة المعيارية لجودة الموجودات والمؤشر التجمي

المؤشر التجميعي جودة الموجودات

Linear ( (المؤشر التجميعي Linear ( (جودة الموجودات
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 مؤشر السيولة: . 3-2-4
ظ  ( 0.232من ) انخفض، إذ 2018عام خالل  انازليً ت اتجاهً اقيمة مؤشر السيولة أخذ  أنَّ  يألح 

، نتيجة انخفاض 2018عام في الربع األخير من ( 0.109) إلى 2017عام في الربع األخير من 
جاء النخفاض  في قيمة مؤشر السيولة النخفاضاإنَّ (، 50كما في الشكل )الموجودات السائلة، 

( عام %46.1) إلى 2017( عام %51.5الموجودات من ) إجمالي إلىنسبة الموجودات السائلة 
جل من المطلوبات قصيرة األ إلىعن انخفاض نسبة الموجودات السائلة  فضاًل  ،2018

 (.44الشكل )في ن على النحو المبيّ ، و 2018( عام %102.2) إلى 2017%( عام 119.721)
 

 

 
 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

Q
1

 2
0

1
3

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

   
2

0
1

4
Q

2
Q

3
Q

4
Q

1
   

2
0

1
5

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

   
2

0
1

6
Q

2
Q

3
Q

4
Q

1
 2

0
1

7
Q

2
Q

3
Q

4
Q

1
  2

0
1

8
Q

2
Q

3
Q

4

(49)شكل 
مؤشر القيمة المعيارية لمؤشر الربحية والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي الربحية Linear ( (المؤشر التجميعي
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(  50)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر السيولة والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي السيولة

Linear ( (المؤشر التجميعي Linear ( (السيولة
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  مؤشر مخاطر الصرف األجنبي: .3-2-5
 2017( خالل عام 0.341من ) مؤشر مخاطر الصرف األجنبيارتفعت القيمة المعيارية ل  
%(  وهو معدل طفيف مقارنة  75.79)بلغ  رتغيُّ  بمعدل ،2018( خالل عام 0.599) إلىلتصل 

ارتفاع  :أي ،(%682.15الذي بلغ ) 2017و  2016ر الحاصل بين عامي مع معدل التغيُّ 
اتجاه هذه  إلىوهذا يشير  ،2017قل من معدل عام أمخاطر الصرف األجنبي بمعدل نمو 

، ن الذي حصل نتيجة الرتفاع أسعار النفطالتحسُّ  إلىوذلك قد يعود  ،المخاطر نحو االنخفاض
 الشكلو ، عن االستقرار التدريجي للوضع األمني فضاًل  ،انتعاش الوضع االقتصادي العامومن ث مَّ 

 تجاه هذا المؤشر مع المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي.ان بي  يأ  (51)
  

 

 
 

  مؤشر التركزات المصرفية:. 3-2-6
ارتفعت هذه القيمة ، إذ 2018ا في عام سجلت القيمة المعيارية لمؤشر التركزات المصرفية ارتفاعً   

نَّ ، 2018( في الربع الرابع لعام 0.595) إلى 2017( في الربع الرابع لعام 0.338من ) ارتفاع وا 
نتيجة الرتفاع القيمة المعيارية لودائع الحكومة المركزية والمؤسسات العامة من  ؛هذه القيمة

وبمعدل ارتفاع ، 2018( في الربع الرابع لعام 0.359) إلى 2017( في الربع الرابع لعام 0.029)
المعيارية لمؤشر التركزات المصرفية، وقد بلغ  ارتفاع القيمة إلى( مما أدى %1154.76بلغ )
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(51)شكل 
القيمة المعيارية لمؤشر مخاطر الصرف األجنبي والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي مخاطر الصرف األجنبي

Linear ( (المؤشر التجميعي Linear ( (مخاطر الصرف األجنبي
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بالشكل ح موضّ على النحو الو  (،0.721وهي ) 2018على قيمة له في الفصل الثالث لعام أالمؤشر 
(52). 
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(52)الشكل 
القيمة المعيارية لمؤشر التركزات المصرفية والمؤشر التجميعي

المؤشر التجميعي التركزات المصرفية

Linear ( (المؤشر التجميعي Linear ( (التركزات المصرفية



 

 

 

 

اختبارات األوضاع الضاغطة 
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 (MACRO-STRESS TESTING) الكلية الضاغطة األوضاع اختبارات .4
 

 ُيعد   الضغط اختبارات إجراء أن  و  ،المالي النظام في المخاطر إلدارة أداة الضغط اختبارات ُتعد  
 المصارف. ألداء off-site supervision المكتبية بةارقلا أدوات من
 دراسة بمكان الضرورة من تجعل والمالي الحقيقي القطاعين بين الترابط ودرجة طبيعة إن      

 ةي  أ ألن   ؛خراآل القطاع في تأثيرها ومدى ،كليهما أو القطاعين أحد في راتوالتغي   التطورات
 المالي القطاع على خطر مصادر لشك  تُ  قد الحقيقي القطاع لها ضيتعر   صدمات أو مخاطر
 .أيًضا صحيح والعكس

 تحليل يتطلب الخارجية الصدمات امتصاص في المصرفي القطاع بقدرة ؤنب  تال فإن   لذا    
 تم   الصدد وبهذا مالئمة، سيناريوهات بناء خالل من تها،ومراقب الحقيقي االقتصاد في التطورات
 ةالشد   متوسطةالو  ،األساس السيناريو إلى تنقسم التي الكلية السيناريوهات من مجموعة افتراض

 على (العراقي المالي للقطاع ساساأل نالمكو  ) المصرفي الجهاز قدرة تقييم لغرض ؛ةشد   كثرواأل
 المودعين. بحقوق المساس دون من األساسية وظائفه بأداء واالستمرار الصدمات تلك لتحم  

 الضغط: باختبارات المقصود ما .4-1
 يفترض هولكن   ،عام   بشكل الحالة يأخذ الذي what if لو" "ماذا تحليل هو الضغط اختبار

 ،رخ  األُ  راتالمتغي   في تأثيرها هو ما ظالح لغرض راتالمتغي   من أكثر أو واحد في جوهرية تغيرات
 تحت عام ة بصورة المالي النظام أو نةمعي   مالية مؤسسة ومرونة سالمة لقياس أداة أيًضا لمث  تُ و 

 يحدث سوف ماذا :لتقدير ،لو؟( )ماذا لمفهوم يكم   تمرين هان  إ مختلفة، قاسية وأحداث سناريوهات
 حال في إجمااًل  للنظام أو ،فردي بشكل المالية للمؤسسات النقدي قوالتدف   واألرباح المال رأس في

 المخاطر. بعض تحقق
 التقنية، العلوم في ولكن التمويل، مجال في تكن لم أداة بوصفها الضغط اختبارات نشأة إن  

 النظام أو المؤسسة استقرار لقياس سلوبأُ  أو تقنية هي الضغط اختبارات فإن   الواسع بالمعنى
 لتقييم الضغط اختبارات مستخد  وتُ  التمويل، مجال في فيها مرغوب غير مختلفة ظروف تحت

 الضغط اختبارات ىسم  وتُ  ،نةمعي   مؤسسة ةاستقراري لقياس أو ،نةمعي   لمؤسسة االستثمارية المحفظة
 من مجموعة ةاستقراري الختبار استخدمت الطريقة هذها والحقً  ،micro-stress tests الجزئية

 ،االقتصاد إجمالي في تؤثر قد والتي عام ة، بصورة المالي للنظام أو ،سوية المالية المؤسسات
   التقرير. هذا في استخدامها سيتم والتي Macro-Stress Tests الكلية الضغط اختبارات ىسم  وتُ 
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 في: الكلية الضغط اختبارات أهمية .4-2
 الخارجية. الصدمات تحمل على المصرفي النظام قدرة قياس -أ

 الضعف. ونقاط االختالالت اكتشاف -ب
 المطلوبة. المرونة ودرجات المقبولة المخاطرة هوامش تحديد -ج
 البيئة فيو  ،المالية األسواق في راتللمتغي   والمصرفي المالي القطاعين حساسية درجة قياس -د

 الكلية. االقتصادية
 في لتحص ال نادرة حداثأ عن تنتج قد التي المتوقعة غير ةالمحتمل الخسائر وتقدير قياس -ه

 ادية.تيعاال الظروف ظل
 
 الكلية: السيناريوهات .4-3
 النحو وعلى ،سيناريوهات ةثالث افتراض عادةً  يتم   الكلية، الضغط اختبارات استخدام لغرض   

 اآلتي:
  (:Baseline Scenario) ساساأل الوضع سيناريو-أ

 .نموذجاألُ  في الداخلة راتللمتغي   المستقبلية بالقيم ؤالتنب   السيناريو هذا في يتم  
  (:Medium Stress Scenario) الشدة متوسط سيناريو -ب
 متغير. لكل الشدة متوسطةال الصدمة تحديد السيناريو هذا في يتم  
  :(Severe Stress Scenario) شدة األكثر سيناريو -ج
 متغير. لُكل   ومناسبة ةالشد   المتوسطة الصدمة من ةً شد   أقسى ةصدم تحديد السيناريو هذا في يتم  
     
 أسعار وهي، الكلي االقتصاد راتمتغي   بعض اختيار تم   العراقي االقتصاد طبيعة إلىا نظرً و     
، االقتصادي النموفي و ، العراق في كافةً  المالية األوضاعفي  الواضح لتأثيرها العالمية النفط
 االقتصاد في التطوراتُكل   يعكس الذي االقتصادي النمو ومعدل المصرفي، القطاعث م  في  ومن
نفاق ال  متغير عن فضاًل  المتعثرة، القروض ماسي   وال، المصرفي النشاطفي  وتأثيره، الكلي

، الكلي واالستثمار الكلي االستهالكفي  الواضح التأثير ذات المؤشرات منالذي ُيعد   الحكومي
 المصارف. مع المالية بمعامالتهم االلتزام على فرادواأل المشاريع قدرةث م  في  ومن

 حدوث تحمل على وقدرته العراقي المصرفي الجهاز لمرونة اختبار إجراء تم   السياق، هذا وفي    
 االنـحـدار منـهـجـيـةًقا لوفــ نـمـوذجأُ  بــنـاء خــالل مــن الكـلـي، االقـتـصـاد مسـتـوى عـلى سلـبـيـة صدمات
 القروض نسبة استخدام وتم ،VAR Autoregressive Model (Vector) للمتجه الـذاتـي
 تسمح ةمدول ،فصلي بشكل بياناتال فراتو إلى ا نظرً  وذلك ؛المالي للتعثر مقياسبصفة  المتعثرة
 .الضغط اختبارات بإجراء
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 صلة ذات اتـصدم ةوأي   ،لمصارفـل المالي التعثر بين لعالقةا تقدير إلى نموذجألُ ا ويهدف   
 نمو معدلفي  تأثيرها لقياسآنًفا؛  ليهاإ المشار المتغيرات ماسي   ال، و الكلية االقتصادية تـغـيراتـمـبال

      اآلتي: الدالي الشكل نموذجاألُ  اتخذ وقد ،(Q4 2018) إلى (2013Q1) للمدة المتعثرة القروض
NPL= F (GGDP, GOILP, GEG) 

 :إن  إذ  
NPL: المتعثرة. القروض نسبة 

GGDP: الحقيقي جمالياإل المحلي جاتالن نمو معدل. 
GOILP: النفط. سعارأ نمو معدل 

GEG: الحكومي.نفاق اإل نمو معدل 
 هطتابوس وتم ،ساساأل وبالسيناري ولاأل ل  تمث   ،سيناريوهات ةلثالثا وفقً  االختبار اجراء تم   وقد    

 إلى 2019 ولاأل الفصل من المدة أثناءفي  المقدرة ،نموذجاألُ  في الداخلة المتغيرات بقيم التنبؤ
 ناريويوالس ،ةالشد   متوسطال السيناريو فهما ناخر اآل ناسيناريوهال ماأ ،2019 الرابع الفصل غاية

ر المتغيرات ثبات بافتراض، ةد  ح   على رمتغي   لكل االختبارات جراءإ تم   وقد ة،الشد   عاليال  ،اأُلخ 
 وصالح ،حصائيةاإل الناحية من مستقر  أنــ ه  نتبي   رقد  المُ  VAR نموذجأُ  اراستقر  اختبار جراءإ وبعد
 (:53) الشكلب حوض  م، على النحو الالتنبؤ بعملية للقيام

 (53) شكل
 رقد  المُ  VAR أنموذج استقرار
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 لها ضيتعر   قد يالت الصدمات تعكس التي المفترضة ناريوهاتيالس (9) الجدول نيبي      
ا وفقً  مختلفة بمعدالت راتالمتغي   جميع في انخفاض هنالك سيكونإذ  ،العراقي االقتصاد
  (.9) الجدول في المبي نعلى النحو و  ،المفترضة يوهاتللسينار 

  (9) جدول
  (VAR) الـ نموذج في المعتمدة الصدمة سيناريوهات

 المتغيرات                  
 

                  السيناريوهات

GGDP 
 المحلي الناتج نمو معدل

 % الحقيقي جماليال

GOIL P 
 النفط اسعار نمو معدل

 % العالمية

GGE 
نفاق ال  نمو معدل

 % الحكومي
 16.013- 38.831- 7.567- الشدة متوسط السيناريو
 32.027- 77.662- 15.135- الشدة عالي السيناريو

 

 تية:اآل لمنهجيةل اوفقً  السيناريوهات افتراض تم  
 ،األساس للسيناريو المتغير نمو معدل حساب خالل من تقديره تم   ة:الشد   متوسط السيناريو -1

– Q12013) المدة خالل رالمتغي   نمو معدل لسلسلة واحد معياري انحراف منها مطروحً 
Q42018). 

 األساس للسيناريو المتغير نمو معدل حساب خالل من تقديره تم   ة:شد   األكثر السيناريو -2
 Q12013) المدة خالل المتغير نمو معدل لسلسلة نامعياري ناانحراف منها مطروحً  ،عالمتوق  
–Q42018.) 

 :المتعثرة ديونال نسبةفي  جماليال المحلي الناتج نمو معدل في السلبية الصدمة تأثير .4-4

 نسبةفي  الحقيقي جمالياإل المحلي الناتج نمو معدل النخفاض المحتمل السلبي التأثيرإن       
 انخفاض عليه يترتب ة، مم اعامصورة ب االقتصادي النشاط انكماش إلىا ساسً أ يرجع المتعثرة الديون
 المتوقع فمن وبذلك ،عليه المترتبة والفوائد الدين أصل تسديد على قدرتهم، ومن ث م  المقترضين دخل

 ظهرأ وقد ،المتعثرة والقروض جمالياإل المحلي الناتج نمو لمعد   بين عكسية العالقة تكون نأ
ن   اإلحصائية، الناحية من معنوية غير كانت اإال  أنــ ه ،بالفعل العالقة هذه نموذجاألُ   معنوية عدموا 

إن  إذ  ،العراقي االقتصاد في المصرفي العمق انخفاض إلى يعود اإلحصائية الناحية من العالقة
 الدول بعض مع بالمقارنة منخفضة جمالياإل المحلي الناتج إلى الخاص االئتمان مساهمة نسبة

 على 2017 و 2016 للسنوات (%9.3) و (%8.6) العراق في النسبة هذه بلغتإذ  العربية،
 الكويت وفيأنفسهما،  لعامينل %(105.5) و (%107.2) لبنان في كانتالترتيب، في حين 

ُتعد   المصرفي العمق ونسبة ،1نفسها المذكورة لمدةلو  رتيبالت على %(99.17) و (103.8%)

                                                           
 التقرير. من (23) الشكل مراجعة الدول نسب من للمزيد 1



 راقيالع زيالمرك البنك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

67 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2018 المالي االستقرار تقرير

 انخفاضهامن ث م  فإن  و  ،الحقيقي النشاط تمويل في المصرفي القطاع مساهمة مدى على امؤشرً 
 الحقيقي. والقطاع المصرفي القطاع بين العالقة ضعف يعكس

 GDP صدمة بعد المتعثرة الديون بنسبة التنبؤ سيناريوهات (10) جدول
 

 
 
 

 من األساس السيناريو في بها أتنب  المُ  المتعثرة الديون نسبة ارتفاع (10) الجدول نيبي  و 
 الثاني للفصل (%13.249و) (13.142%و) (12.876%) إلى ،األول للفصل %(12.424)

 الناتج نمو معدل في السلبية للصدمة ونتيجة .2019 عام منالترتيب  على والرابع والثالث
 (%12.876) من المتعثرة الديون نسبة ارتفعت فقد ،ةعد  المُ  للسيناريوهاتا وفقً  جمالياإل المحلي

 الترتيب على ةالشد   والعالي والمتوسط األساس للسيناريوهات (%12.917) و (%12.897) إلى
 (%13.584) و (%13.363) إلى (%13.142) من ارتفعت كذلك ،2019 من الثاني للفصل

  .2019 من الثالث للفصل الترتيب على ةالشد   والعالي والمتوسط األساس للسيناريوهات
 السلبية للصدمة نتيجة المتعثرة الديون نسبة فيه ارتفعت فقد ،2019 لعام الرابع الفصلأمــ ا 

 %(14.057) و %(13.653) إلى %(13.249) من جمالياإل المحلي الناتج نمو معدل في
 النخفاض الطفيف التأثيرإن   ،الترتيب على ةالشد   والعاليالشد ة  والمتوسط األساس للسيناريوهات

 ما وهذا ،بينهما العالقة ضعف يؤكد المتعثرة الديون نسبة في جمالياإل المحلي الناتج نمو معدل
 العراقي. االقتصاد في المنخفضة المصرفي العمق نسبة خالل من نيتبي
 إلى ستؤدي جمالياإل المحلي الناتج نمو معدل في السلبية الصدمةأن   (54) شكلال نيبي  و 
 ةً شد   كثراأل والسيناريو (NPL_1) ةالشد   متوسطال للسيناريو المتعثرة الديون نسبة ارتفاع

(NPL_2) ساساأل السيناريو عن (NPL_0) 2019 عام فصول ولجميع ،اجد   طفيفة بنسب. 
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(54)شكل

 GDPالديون المتعثرة بعد صدمة

NPL_0 NPL_1 NPL_2

  تالسنوا                 2019
      

 
             السيناريوهات

 الرابع الفصل
% 

 الثالث الفصل
% 

 الثاني الفصل
% 

 ولاأل الفصل
% 

 ساساأل السيناريو 12.424 12.876 13.142 13.249

 الشدة متوسط السيناريو 12.424 12.897 13.363 13.653

 شدة كثراأل السيناريو 12.424 12.917 13.584 14.057
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 المتعثرة: الديون نسبة في العالمية النفط ألسعار السلبية الصدمة تأثير .4-5

 المصرفي الجهاز لدى المتعثرة القروض ونسبة النفط سعارأ بين العالقة (11) الجدول يبين     
  طردية عالقة ظهرتأ النتائج ولكن   ،يةعكس بينهما العالقة تكون ان المفترض منو  ،العراقي
 بين الضعيفة العالقة يعكس طفيف وبأثر ،المتغيرين بين اإلحصائية الناحية من معنوية وغير
 امتصاص على الحكومة قدرة  إلى يرجع وذلك ،العراق في المالي والقطاع العالمية النفط أسعار
 ،كبير تغير دونمن  العامنفاق اإل مستوى على واإلبقاء ،العالمية النفط أسعار انخفاض صدمة
 اإليرادات انخفاض من  الرغمعلى ف ،2014 عام بعد النفط أسعار انخفاض زمةأ كدتهأ ما وهذا

، الترتيب على (%-18.1) و (-%36.9) بلغ سنوي بمعدل 2016 و  2015 عامي في العامة
 أدى امم   ،أنفسهما لعامينل (%-4.7) و (%-15.7) بمعدلإال   تنخفض لم العامة النفقات فإن  
 (3.9) بلغ عجز إلى دينار ترليون (21.8) البالغ ،2014 عام المسجل الفائض تحول إلى

 نجاح يؤشر وهذا ،الترتيب على 2016 و 2015 لعامي دينار ترليون ،(12.6) و دينار ترليون
 أسعار انخفاض نتيجة الحاصل النقص عن بديلة إيرادات مصادر توفير في المالية السياسة
 .العالمية النفط

 (11) جدول

 العالمية النفط أسعار صدمة بعد المتعثرة الديون بنسبة التنبؤ سيناريوهات

                السنوات               
    السيناريوهات

2019 

 الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول الفصل

 13.249 13.142 12.876 12.424 األساس السيناريو

 13.161 13.012 12.591 12.424 الشدة متوسط السيناريو

 13.074 12.881 12.305 12.424 شدة األكثر السيناريو

 

 المتعثرة: الديون نسبة في الحكومينفاق ال  نمو لمعدل السلبية الصدمة تأثير .4-6

 النتائج ظهرت فقد ،المتعثرة الديون نسبة في الحكومينفاق اإل نمو معدل تأثيرفيما يخص        
 الحكومينفاق اإل نمو معدل في االنخفاض ييؤد   نأ عالمتوق  إن  إذ  المتوقع،من  عكسعلى ال

 نمو معدل انخفاضإن  إذ  ،ومعنوية طردية كانت العالقةإال  أن   عثرة،المت الديون نسبة ارتفاع إلى
 ،2019 عام فصول لجميع المتعثرة الديون نمو معدل انخفاض إلى يؤدي قد الحكومينفاق اإل



 العراقي زيالمرك البنك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

69 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2018 المالي االستقرار تقرير

ن    ،االقتصادية باألزمات الحكومينفاق اإل رتأث   ضعف إلى يعود قد العالقة لهذه الطردي االتجاهوا 
 هي ئتو  ،الجارينفاق اإل مستوى على تحافظ ماا غالبً  الحكومةإن  إذ  ،منه الجارينفاق اإل سيما وال

 اإليرادات انخفاض من بالرغم، فعلى األساسية المصادر انخفاض حال في هلتمويل بديلة مصادر
 فضاًل نفسها،  المعدالتب تنخفض لم العامة النفقاتفإن   السابقة المدة في عالية بمعدالت العامة
 والمؤثر ،العامة للنفقات األساس نالمكو  ُتعد   التي العاملين تعويضات في زيادة حصول عن

  (28.4) من العاملين تعويضات ارتفعت، إذ المتعثرة الديون نسبة في النظرية الناحية من األساسي
على  (%14) بلغ نمو وبمعدل ،2015 عام دينار ترليون (32.6) إلى 2014 عام دينار تريلون
اال ان ، 2015 و 2014 عامي بين  العراقي االقتصاد بها ر  م   التي الكبيرة الصدمة من الرغم

طول أمد األزمة قد يؤدي الى نفاد مصادر التمويل البديلة، مما قد يجعل من السياسة المالية 
معرقلة لجهود االستقرار المالي أو المصرفي، لذلك البد من بناء مصدات مالية إضافية لمواجهة 

 .اة انتقال آثار السياسة المالية إلى االستقرار المالياالزمات عند حدوثها تساعد في تقليص قن
 (12) جدول

 الحكومينفاق اإل نمو معدل في السلبية الصدمة نتيجة المتعثرة الديون بنسبة التنبؤ سيناريوهات
    السنوات                  
                 

                        
  السيناريوهات

2019 

 الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول الفصل

 13.249 13.142 12.876 12.424 األساس السيناريو

 12.031 12.348 12.421 12.424 الشدة متوسط السيناريو

 10.814 11.555 11.966 12.424 شدة األكثر السيناريو
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 . تطورات البنية التحتية المالية5
 
 . مفهوم البنية التحتية المالية: 5-1

 ؛المستلزمات الضرورية لضمان االستقرار المالي من أهم  ُتعدُّ ية التحتية المالية المتطورة البنإنَّ 
المالية والمصرفية. لغرض  األعمالدة تواكب التطورات في تشريعية مالئمة ومتجد  فر بيئة اذ تو إ

تطوير البيئة التشريعية  إلىيسعى البنك المركزي العراقي و  ،ضمان قطاع مالي سليم ومستقر
م العمل في القطاع المالي أصدر مجموعة من الضوابط والتعليمات التي تنظ  ، فقد المصرفية

 ،مثل قانون البنك المركزي ،القوانين والتعليمات السابقةعن  ، فضاًل 2018عام والمصرفي خالل ال
 (.4والتعليمات رقم ) ،وقانون المصارف اإلسالمية ،وقانون المصارف

 تطورات البيئة التشريعية للقطاع المالي:  . أهم  5-2
صدرت مجموعة من التعليمات والضوابط لتنظيم عمل المصارف والشركات المالية وخاصة     

 : على النحو اآلتيالمصارف اإلسالمية و 
 . ضوابط أدوات التمويل اإلسالمي:   5-2-1

الركيزة القانونية األولى ُيعدُّ الذي  2015( لسنة 42مية رقم )بعد صدور قانون المصارف اإلسال
( من قانون المصارف 15,13المادة ) إلى اواستنادً  ،ت عليها المصارف اإلسالميةالتي استند
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  هيأةير يالتي ألزمت المصارف اإلسالمية بتطبيق معا، اإلسالمية

، ولتيسير مراجعة المعايير المذكورة من قبل المصارف اإلسالمية ،(AAOIFIالمالية اإلسالمية )
طار تحقيق هدف )دعم وتطوير الصناعة المصرفية إهذه الضوابط في  تدَّ ع  أُ  ،الناشئة منها وال سي ما

قت هذه وقد تطر   ،(2016-2020ضمن الخطة االستراتيجية للبنك المركزي العراقي )باإلسالمية( 
فرة اوالشروط المتو  ،لمعالجات المحاسبية لكل منتج من منتجات الصيرفة اإلسالميةإلى االضوابط 

لى منُذ توقيع العقد و  ،(AAOIFIحسب معايير  )بو  ،عن هذه المنتجات اًل مفص   امت شرحً وقد   ،فيه ا 
من متانة وسالمة المصارف بالضرورة بهذه الضوابط سيزيد  االلتزام ، إنَّ حين االنتهاء منه
 من القطاع المصرفي. امهم   اجزءً ُتعدُّ اإلسالمية التي 

 ي المصارف اإلسالمية:. ضوابط إدارة المخاطر ف5-2-2
 ا( مصرفً 24) إلى 2010( مصارف عام 9تزايد عدد المصارف اإلسالمية في العراق من )إنَّ 
نتج عنه بالضرورة زيادة وتوسع في استخدام أدوات التمويل اإلسالمي التي تكتنفها تس ،2018عام 

قسم إلدارة  نشاءإدت على ضرورة أك   ، إذوللحد منها صدرت هذه الضوابط ،بعض المخاطر
وتصويب سياسة  ،شراف على القسمبمجلس اإلدارة وهو المسؤول على اإل االمخاطر يكون مرتبطً 

واستراتيجية  ،مة المستمرة بين استراتيجية التمويلءوضمان الموا ،ق عليهايصدتوال ،إدارة المخاطر
ارة المخاطر التي وتحديد مؤشرات أداء إد ،واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة  ،إدارة المخاطر
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وكذلك ضمان االمتثال القانوني والتنظيمي الستراتيجيات  ،تتماشى مع مؤشرات أداء المصرف
دارة المخاطر،   ،تعين المسؤوليات على المستويات المناسبة داخل المصرف فضاًل عنالتمويل وا 

عمل إدارة طار إوضمان المحافظة على استمرارية  ،وضمان تحقيق الموارد إلدارة المخاطر
 المخاطر.
دت الضوابط القواعد الواجب تنفيذها لتأسيس قسم إدارة المخاطر في المصارف وقد حدَّ 
عن المخاطر في األقسام والفروع  وتشكيل وحدات فرعية تابعة للقسم تكون مسؤولةً  ،اإلسالمية
 الكبيرة. 

التي تشمل تقييم أداء  ،اناإلجراءات األساسية إلدارة مخاطر االئتمأيًضا دت هذه الضوابط حدَّ و 
وتقييم محفظة  ،وتصنيف مخاطرهم ،الزبائن من الممولين والموردين والمضاربين والمشاركين

 إلىية وتحديد اإلجراءات المؤد   ،رات والمخاطر المرتبطة بمخاطر االئتمانط للمؤث  والتحوُّ  ،االئتمان
 تخفيف مخاطر االئتمان.
بَر اءات األساسية إلدارة مخاطر االستثمارات اإلجر بالحسبان وقد أخذت الضوابط  وضع ع 
اإلجراءات التي يمكن اتخاذها كذلك  تددَّ وحَ  ،تعمل على تقليل المخاطر، سياسة استثمارية مدروسة

 لتخفيف مخاطر االستثمار.
والمخاطر  ،ومخاطر السيولة ،تحديد مخاطر السوقإلى ل هذه الضوابط وبشكل مفص   قتتطر  و 

ا مَّ م ،ن تتخذها المصارف في تخفيف هذه المخاطرأدت اإلجراءات التي يمكن وحدَّ  ،التشغيلية
 ،وجود معلومات واضحة لقسم إدارة المخاطر في كيفية التعامل مع المخاطر المختلفة إلىي يؤد  

ة للعمل المصرفي بيئة مستقر   إلىي ا يؤد  مم   ،ثارها السلبيةآتقليل أو  منها والعمل على الحد  
 تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي.   فيويساعد  ،اإلسالمي

 
 الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي:  هيأة . ضوابط5-2-3

الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي والداخلي واالمتثال  هيأةصدور ضوابط  2018شهد عام 
الرقابة الشرعية الكيان الرقابي الذي يمكن  هيأةالبنك المركزي إذ َعدَّ  ،الشرعي للمصارف اإلسالمية

دُّ عوتُ  ،من خالله التمييز بين الصيرفة التجارية والصيرفة اإلسالمية على مستوى النشاط والرقابة
وبما يؤدي  ،حكامهاأكذلك المستوى الرقابي األول في توليد قيم االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية و 

 لرقابي والتمويل على المستوى المحلي والدولي.تحقيق التعاون اإلسالمي ا إلى
سس باعها من قبل المصارف اإلسالمية في إرساء أُ سس الواجب ات  ر هذه الضوابط األُ افوتو 

الرقابة  هيأةتحديد المسؤوليات والصالحيات والمهام الخاصة بطريق الة من الرقابة الشرعية الفع  
االعتماد على  وقد تمَّ  ،ومراقب االمتثال ،وقسم االمتثال الشرعي ،وقسم التدقيق الشرعي ،الشرعية

ن عالصادر  2009( لسنة 10( والمعيار رقم )AAOIFIر )يومعاي ،قانون المصارف اإلسالمية
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( من 2ـ9البند ) فضاًل عن ،ووثيقة بازل الخاصة بااللتزام ،مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
 . 2015: 9001المواصفة الدولية أيزو 

 ،والمهام الموكلة إليهم ،واختصاصاتهم ،الشرعية هيأةدت هذه الضوابط عدد أعضاء الوقد حدَّ 
وبناًء على توجيه من لجنة  ،العامة للمصرف هيأةمن صالحيات ال ، إذ ُعدَّتنهميوطريقة تعي

المؤهالت ا أيضً دت وحدَّ  ،وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي ،ين في مجلس اإلدارةيالتع
عن شهادة الماجستير  هيأةالتحصيل العلمي لرئيس ال ال يقلُّ ، إذ الشرعية هيأةالعلمية ألعضاء ال

( سنوات في 3ولدية خبرة ) ،تشمل فقه المعامالت ،من جامعة معترف بها في العلوم الشرعية
 حكام الشرعية.صدار الفتاوى واألإ

والتأثير  ،ل مجلس اإلدارةوعدم تدخُّ  ،الرقابة الشرعية ت هذه الضوابط على استقاللية هيأةأكدو 
 ،اإلدارة التنفيذيةأو  ،ها من أعضاء المجلسئن يكون أحد أعضاأأو  ،الرقابة الشرعية هيأةفي 
دت وكذلك حدَّ  ،والواجبات المناطة بها ،الرقابة الشرعية هيأةعمال ومهام أنت هذه الضوابط وبي  

 المحظورات عليها.
وواجبات  ،قسم التدقيق الشرعي فقد أوضحت الضوابط آلية تشكيل القسم وارتباطه بالمجلسأمَــّا 

عدادمام مجلس اإلدارة عن تنفيذ مهام القسم و أوهو المسؤول  ،رئيس القسم التقارير، يجب أن  ا 
 CSAA (Certified Shariaق الشرعي  على شهادة المراقب والمدق  يكون رئيس القسم حاصاًل 

Adviser and Auditor المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  هيأة( الممنوحة من قبل
 اإلسالمية. 

دت الضوابط طبيعة وظيفة االمتثال فقد حدَّ  ،ومراقبة االمتثال ،قسم االمتثال الشرعي فيما يخصُّ و 
والتعليمات  د مخاطر عدم االلتزام بالقوانين واألنظمةها )وظيفة مستقلة تحد  فتها بأن  وعرَّ  ،الشرعي

ن ويتكو   ،وتضع التوصيات الالزمة لتجاوز تلك المخاطر( ،الشرعية والوضعية ذات الصلة كذلك
كون لديه خبرة ال تن أيرأسهم مراقب االمتثال الذي يجب  ،األقلفي هذا القسم من ثالث موظفين 

على شهادة )االختصاصي اإلسالمي  ن يكون حاصاًل أو  ،سنوات في العمل المصرفي 10تقل عن 
المعتمد في الحوكمة واالمتثال( الممنوحة من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 

للقسم منها مراجعة السياسيات واإلجراءات وااللتزام بالتعليمات عدة ت واجبات دَ د  اإلسالمية. وقد حُ 
عدادو  ،وتحديد المخاطر ،المصرفية عدادو  ،م االمتثالدليل مخاطر عد ا  خطة وجدول زمني للزيارة  ا 

 الميدانية للفروع.  
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  IIIمتطلبات بازلوفق  على المال. الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس 5-2-4
     للمصارف التقليدية 

وقانون  2004( لسنة 56قانون البنك المركزي لعراقي  رقم ) إلىصدرت هذه الضوابط باالستناد 
 ،ولهدف مواكبة التطورات الخاصة بالنظام المصرفي العالمي ،2004لسنة  (94)المصارف رقم 

ت المصارف حَ ن  مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد مُ  هدت عليما أك   إلىولغرض الوصول 
رسال النتائج للبنك المركزي مع االستفسارات ا  و  ،30/9/2018في  افرصة لتطبيقها تجريبي  

 كافةً ظات و وبعدها يتم عقد ورشة عمل مع المصارف لمناقشة االستفسارات والملح ،ظاتو والملح
وتحتوي الضوابط تفاصيل دقيقة  ،2019سوف يتم في عام  IIIالتطبيق الفعلي لبازل أمَــّا وتذليلها، 

 ،لكفاية رأس المال من خالل تعريف المصطلحات الواردة فيها IIIفي عملية تطبيق معيار بازل 
حة بأوزان المخاطر صول المرج  واألُ  ،(قة استخراج القاعدة الرأسمالية )بسط النسبةوتحديد طري

د البنك المركزي وقد حدَّ  ،(مقام النسبةوالمخاطر التشغيلية( ) ،ومخاطر السوق ،)مخاطر االئتمان
كانت إذ  ،السابقفي  ها كانت عليمم   قل  أوهو  ،(%10 تقل عن )ى أالَّ نسبة كفاية رأس المال عل

  (.%8) ال تقل عنر الدولية يالمعايدتها في حين حدَّ  ،(%12)الحدود الدنيا 
في القطاع المصرفي العراقي على وفق  األعمالتعليمات نظام إدارة استمرارية  .5-2-5

 : ISO 22401المواصفة الدولية 
 ،(2020- 2016ا للخطة االستراتيجية للبنك المركزي العراقي )تنفيذً صدرت هذه التعليمات 

الرئيسة في مواجهة  األعمالوهي تعمل على تحديد المتطلبات الضرورية لمبادئ استمرارية 
ويوضح إجراءات التعافي من الكوارث وآثارها السلبية، ويعمل المعيار الدولي  ،المخاطر المحتملة

 عدادوتحليل عالي الجودة في اإل ،وتقييم ،وتوضيح ،على ترتيب األعماللنظام إدارة استمرارية 
 والتهديدات وتأمين العمليات المصرفية. ،والتنفيذ في مواجهة المخاطر

وطالبت بالمباشرة في  ،دت هذه التعليمات مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةوقد حدَّ 
  ISO 22401خاطر على وفق المواصفات الدولية  لمواجهة الم األعمالخطة استمرارية  إعداد

والتعافي من  ،األعمالومتابعة تنفيذ نظام إدارة استمرارية  ،وااللتزام بمراقبة المخاطر التشغيلية
 ،والتحقق من كفاية وكفاءة اإلجراءات المتخذة في عملية النسخ االحتياطي ،الكوارث واألزمات

لمواجهة الكوارث  ،وقواعد البيانات ،والتطبيقات ،والبرامج ،األنظمةثة من خر نسخة محد  آواالحتفاظ ب
 ،والموارد البشرية ،والتطبيقات ،والبرامج ،واألنظمة ،المحتملة، وتأمين الموارد المطلوبة من األجهزة

 فرها.االواجب تو 
وسبل التواصل معهم بهدف  ،ن ومعاونيهم تتضمن عناوينهميالرئيسالئحة باألشخاص  إعداد

واختيار  ،وتدريبهم بشكل مناسب ،األعمالالواجب تنفيذها في خطة استمرارية  األعمالإدارة مختلف 
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جراء اختبارات دورية لفحص جودة أداء خطة ا  عمال المصرف، و أفيه إدارة  الموقع البديل الذي تتمُّ 
 في مواجهة المخاطر.  األعمالاستمرارية 

 . ضوابط تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية:   5-2-6
صدر البنك المركزي العراقي الضوابط الجديدة لتنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العمالت أ

دت هذه الضوابط وقد حدَّ  ،2015( لسنة 8التعليمات رقم ) َيتلغ  أُ و  ،2018( لسنة 1األجنبية رقم )
دت وحدَّ  ،( مليون دينار500 يقل رأسمال الشركة عن )فيجب أالَّ  ،س شركات الصرافةمتطلبات تأسي

 األعمالنت هذه الضوابط وكذلك بيَّ  ،ضها في المدير المفوَّ توافر الضوابط  والشروط الواجب كذلك 
ها عدم منح قروض ومن أهم   ،دت المحظوراتوكذلك حدَّ  ،ن تمارسها الشركةأالمتاحة التي يمكن 

صدار الكفاالت ،تسهيالت ائتمانية ةأيأو  للزبائن  ؛والمضاربة غير المشروعة ،ومنح االعتمادات ،وا 
ذلك هنالك إجراءات عقابية بحق الشركات المخالفة لهذه  فضاًل عن ،كونها من مهام المصارفل

عمال أح بالتداخل في سمَ وال يُ  ،طار قانوني واضحإن تعمل بأما يتيح لشركات الصرافة  ،التعليمات
لديهم القدرة على فهم وتطوير العمل في  ينر يويعمل على توفير مد ،خرىالمؤسسات المالية األُ 

وبناء قاعدة  ،جنبيةعمالت األالعمليات بيع وشراء  لتنظيموتبادل العمالت األجنبية  ،مجال الصيرفة
 في السوق.  تحقيق االستقرار الماليمهمة تساعد في  بيانات

 .  تعليمات عمل الوكالء الثانويين لمزودي خدمة الحواالت األجنبية:   5-2-7
 ُتعدُّ و  ،يلكتروندي خدمات الدفع اإلصدرت هذه التعليمات لتنظيم عمل الوكالء الثانويين لمزو   

الثانويين للمصارف وشركات التحويل المالي والدفع أو  الوكالء الفرعين شركات الصرافة أهمَّ 
 ي.لكتروناإل

وشركات  ،وقد منحت هذه التعليمات للكيانات المرخصة من قبل البنك المركزي )المصارف
دي خدمات الدفع ي( الموافقة لتكون الوكيل الرئيس لمزو  لكترونوالدفع اإل ،التحويل المالي

وذلك لتحقيق مستوى عاٍل من االنتشار ووصول  ،لها من اعتماد وكيل ثانوي لها ويحقُّ  ،يلكتروناإل
 أبعد مكان في العراق لتعزيز الشمول المالي. إلىية لكترونالخدمات اإل
ومن أهمها  ،ها للوكالء الثانويينتوافر دت هذه التعليمات بعض الشروط الواجب وقد حدَّ 

تنظيم عقد بين الطرفين ليضمن اتباع  وبعدها يتمُّ  ،استحصال موافقة البنك المركزي لعملية التوكيل
مام البنك المركزي أ مسؤواًل  الرئيسويكون الوكيل  ،سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

حق مراقبة الوكيل  الرئيسللوكيل  يَ عط  أُ مخالفة للقوانين والتعليمات، و أو  مخاطر مالية ةعن أي  
ل يشك  أو  ،لم يمتثل للقوانين والتعليماتأنَــّه انوي يرى وكيل ث ويحق له تعليق العمل مع أي   ،الثانوي

ويجب على الوكيل الثانوي مسك سجالت ومجموعة دفترية  ،الرئيسمخاطر على عمل الوكيل 
 هذهوأنَّ وتكون خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي  ،الرئيسمنفصلة عن الوكيل  ةومستندي
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ا لهدف نحاء العراق تحقيقً أي في عموم لكترونانتشار خدمات الدفع اإل إلىالتعليمات تفسح المجال 
  جل تحقيق االستقرار المالي.أالشمول المالي مع القدرة على المراقبة والمتابعة المستمرة من 

 
 المتابعة الدولية:منطقة . خروج العراق من 5-3

نجازً  امهم   احدثً  2018شهد عام  للبنك المركزي العراقي وهو خروج العراق من دائرة  اكبيرً  اوا 
حسب تقرير مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق األوسط بوجاء ذلك  ،المتابعة

(MENAFATF( وقد أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية .)FATF  رسمي ) ا خروج العراق من
ومكتب مكافحة غسل األموال وتمويل  ،العراقيقه البنك المركزي وذلك لما حق   ؛منطقة المتابعة
واستيفاء جميع االلتزامات تجاه توصيات  ،م كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصوراإلرهاب من تقدُّ 

التي  ،ومعالجة متطلبات استراتيجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،مجموعة العمل المالي
لسنة  39ن تشريع قانون مكافحة غسل األموال رقم  عفضاًل  ،اتخذها البنك المركزي العراقي

صدار التعليمات والضوابط ،2015  ،وتأسيس مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وا 
د العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل  عُ ولهذا لم يَ  ؛وكذلك لجنة تجميد أموال االرهابين

(FATF)، مام المؤسسات المالية أكبيرة  افاقً آيكون العراق قد فتح  وبهذا القرار من المؤسسة الدولية
مما يساعد في تعزيز الثقة بالقطاع  ،والمصرفية العراقية بالتعامل مع المؤسسات العربية والدولية

 .  المالي ودعم جهود  تحقيق االستقرار ،المالي والمصرفي العراقي
دَّةإجراءات وقد قام البنك المركزي العراقي ب   ايمانً إلمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ع 

منه بضرورة وجود قطاع مالي سليم ومستقر لتوفير التمويل والخدمات المالية المختلفة للقطاع 
وتشجيع النشاط االقتصادي، فقد عمل البنك المركزي على ضمان سالمة نشاط  ،الحقيقي

تعلق بقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل ما ما يسي   ال، و المؤسسات المالية والمصرفية المختلفة
. لذلك قام البنك ب العقوبات الدولية على المؤسسات المالية والعراق بشكل عام  لتجنُّ  ؛اإلرهاب

دَّة المركزي بإجراءات  صدار قانون إسها أوعلى ر  ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب شأنبع 
وتشكيل لجنة تجميد  ،غسل األموال وتمويل اإلرهابنشاء مكتب مكافحة ا  و  ،مكافحة غسل األموال

والتصديق وكذلك قام البنك المركزي باالنضمام االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب  ،رهابينأموال اإل
صدار البنك إا وأيضً  ،وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول لتبادل المعلومات بشأن استرداد األموال يها،عل

المؤسسات  إلىط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المركزي التعليمات والضواب
تقارير دورية من قبل مراقب االمتثال ومدير قسم اإلبالغ في المؤسسات  إعدادوالعمل على  ،المالية
دخال موظفي إعلى كذلك يمها ومتابعتها، وعمل البنك المركزي العراقي يالبنك لتق إلىل رسَ تُ  ،المالية

صة في مجال غسل وموظفي البنك المركزي دورات تدريبية متخص   ،والمؤسسات الماليةالمصارف 
جراء إالقيام ب فضاًل عنبالتعاون مع مؤسسات تدريب دولية وعربية.  ،األموال وتمويل اإلرهاب
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م في تنفيذ سياسة البنك المركزي في مكافحة غسل التقييم الدوري للمصارف وتحديد مقدار التقدُّ 
 وتمويل اإلرهاب. األموال 

    
 ( مراحل عمل البنك المركزي العراقي للخروج من دائرة المتابعة1) مخطط

 
 

 

 

2012

العراق ضمن قائمة الدول ذات 
المخاطر المرتفعة

2012

ة االنضمام والتدقيق على االتفاقي
الدولية لقمع اإلرهاب 

2015

إصدار قانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب 

2016

إصدار نظام لجنة تجميد أموال 
االرهابيين 

2017

بشأن ( 1)إصدار التعليمات رقم 
قواعد العناية الواجبة تجاه عمالء 

المؤسسات المالية 

2018

خروج العراق من دائرة المتابعة 
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 ن البنك المركزي للمؤسسات الماليةع( أهم التعليمات الصادرة 2مخطط )

 
 

بشأن قواعد العناية ( 1)إصدار البنك المركزي العراقي التعليمات رقم •
.الواجبة تجاه عمالء المؤسسات المالية قواعد العناية الواجبة

لزام جميع المؤسسات المالية بإبالغ مكتب مكافحة غسل األموال إ•
موال األسل وتمويل اإلرهاب فورا  بأية عملية يشتبه في أنها تتضمن غ

.أو تمويل اإلرهاب
اإلبالغسياسة 

فصل للمؤسسات المالية لتنظيم عمل المصارف و صدار دليل الحوكمة إ•
.السلطات دليل الحوكمة

لى لزم البنك المركزي العراقي المصارف بوجوب تصنيف العمالء عأ•
.أساس مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تصنيف الزبائن على أساس 
المخاطر

صدار دليل عمل إرشادي مصد  • ن ق عليه ممطالبة المصارف بإعداد وا 
مجالس إداراتها يتضمن مهام ومسؤوليات مراقبي االمتثال في 

.مصارفهم
دليل العمل اإلرشادي

توجيه المصارف والمؤسسات المالية كافة باألساليب واإلجراءات•
المطلوب اعتمادها للتحقق من مصادر أموال مقدمي طلبات شراء 

.العمالت األجنبية

مصادر أموال شراء العمالت 
األجنبية

إصدار إعمامات بمنع التعامل مع جميع المصارف والمؤسسات •
دوليا و إيقاف التعامل بالدوالر األمريكي مع المصارف دالمحظورة

كوريا الشماليةمعاإليرانية و حظر التعامل

المصارف والمؤسسات  
المحظورة

يم تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في إقل•
موجب األمر في إقليم كردستان ب• كردستان إنشاء فرعين للبنك المركزي 

2016والمؤرخ في 3819اإلداري المرقم بالعدد 
تطبيق القانون في كردستان
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( أهم الضوابط التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم عمل المؤسسات 3)مخطط 
 المالية

 

إعداد ضوابط رقابية شاملة للمصارف •
والمؤسسات المالية مستنبطة من توصيات 

.(FATF)مجموعة العمل المالي  الضوابط الرقابية

توجيه المصارف المجازة باقتناء أنظمة •
موال إلكترونية مصرفية خاصة بمكافحة غسل األ

.وتمويل اإلرهاب
اقتناء أنظمة  

إلكترونية

إعداد دليل إجراءات  تفتيش لموظفي البنك •
المركزي العراقي لالسترشاد به عند إجراء 

ة التفتيش على المؤسسات المالية المصرفي
.وغير المصرفية

دليل إجراءات  
التفتيش

ي التعاون وتبادل المعلومات بين البنك المركز•
العراقي ومكتب مكافحة غسل األموال وتمويل 

.اإلرهاب التعاون مع المكتب

إصدار الدليل اإلرشادي الخاص بتوعية •
.المؤسسات المالية بشأن أهم مؤشرات المخاطر توعية  المؤسسات

أصدر مجلس مكافحة  غسل األموال وتمويل  •
المتعلقة 2017لسنة ( 1)اإلرهاب الضوابط رقم 

بالتصريح عن األموال عند إدخالها وإخراجها 
.عبر الحدود العراقية

التصريح عبر  
الحدود

إعداد استمارة فتح حساب موحدة ومحددة •
تضمن إدخال بند خاص بالعمالء ذوي المخاطر)

(كانالعالية مثل السياسيين والمواطنين األمري اباستمارة فتح الحس
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برَ و     دَّة هذه اإلجراءات التي عمل عليها البنك المركزي ولسنوات  ع  صدر تقرير مجموعة العمل ع 
دَّة توصيات  امتضمنً  2018ار ي  أفي  MENAFATFفريقيا أالمالي لمنطقة الشرق األوسط و  منها ع 

نت خروج العراق من دائرة حسب تصنيف التقرير( والتي بي  بر )خَ ة والتوصيات األُ الرئيساألساسية و 
 كبير(.  حد   إلىالمراقبة وكانت النتيجة )ملتزم 

، من قائمة عقوبات االتحاد األوربي اخروج البنك المركزي العراقي رسميً  2018وكذلك شهد عام     
عن خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها االتحاد  اأعلن االتحاد رسميً إذ 

بَر وذلك  ،األوربي على المؤسسات المالية لغاء إ تدك  أنشره في الصحيفة الرسمية لالتحاد، التي ع 
التي نصت على تلك العقوبات  ،العقوبات المفروضة على البنك المركزي في عهد النظام السابق

وتأتي هذه الخطوة لما  ،مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقيةحظر التعامل 
 م كبير في تحسين أدائه وتطبيق األنظمة والمعايير الدولية.حققه البنك المركزي العراقي من تقدُّ 

امل ن تتعأوربية ح للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية واألُ سمَ وبموجب هذه التعديالت األخيرة سيُ  
البنك المركزي العراقي أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل  ألنَّ  ؛لتعليمات الجديدةل اوفقً 

رات تساعد على استقطاب رؤوس األموال من الخارج هذه التطو  وأنَّ وربية، لدى المؤسسات األ
ا تسهم هذه االستثمارات داخل العراق مم   ،رخَ لغرض االستثمار في القطاع المالي والقطاعات األُ 

 في تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي للبلد.  

  . إجراءات البنك المركزي لتصحيح مسار المصارف المتلكئة:  5-4

ومن هذه  ،يستخدم البنك المركزي العراقي إجراءات مختلفة لتصحيح مسار المصارف المتلكئة
أ( من قانون 67المادة ) ، إذ أجازت)المصرف الجسري( مرحلينشاء المصرف الإاإلجراءات 

للبنك المركزي تأسيس وترخيص مصرف مرحلي تعود ملكيته  2004لسنة  (94)المصارف رقم 
أكثر من المصارف أو  مطلوبات من واحدأو  موجودات ةم أي  لُّ سالبنك المركزي ليقوم بت إلىدارته ا  و 

( من 14ي بموجب الباب )ئحارس قضاأو  ،(11الباب ) إلى ااستنادً  ؛ين وصي عليهايتعتمَّ التي 
 .آنًفا قانون المصارف المذكور

ن أعضاء يوكذلك تعي ،وفي حالة تأسيس المصرف المرحلي يقوم البنك المركزي بتزويده برأسمال
 تمَّ و  ،ليقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تأسيس المصرف ؛شخاص الئقين ومناسبينأمجلس اإلدارة من 

 ليه من قبل البنك المركزي العراقي.عالتصديق 
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نشاء مصرف إلم يتم  ، إذتاريخ العراقفي تأسيس أول مصرف مرحلي  2018قد شهد عام و 
 ،لعدم إجازة القوانين السابقة لتأسيس مصرف مرحلي ؛مرحلي منذ تأسيس البنك المركزي العراقي

 ذلك.  2004لسنة  (94)في حين أجاز قانون المصارف رقم  ،جسريأو 

بعد موافقة مجلس إدارة البنك  5/9/2018وقد صدر قرار منح إجازة لمصرف مرحلي بتاريخ 
وقد تم تسميته )مصرف حمورابي التجاري( لغرض إعادة تأهيل  ،أحد جلساتهفي المركزي العراقي 

 كان تحت وصاية البنك المركزي. ،أحد المصارف المتعثرة

 ،من قبل البنك المركزي العراقي ادينار مدفوعً  ( مليار50د القرار رأسمال المصرف )وقد حدَّ 
ثر هذا القرار تقوم إوعلى  ،ض للمصرف من موظفي البنك المركزيين مجلس إدارة ومدير مفو  يوتع

مجلس  إلىلجنة الوصاية على المصرف المتعثر بتسليم موجودات ومطلوبات المصرف المتعثر 
ع للسيد المحافظ لغرض رفَ م والتسليم الذي يُ لُّ سمحضر التمن طريق إدارة مصرف حمورابي التجاري 

 ق عليه.يصدتال

يقوم مصرف حمورابي باستكمال االتصاالت مع أصحاب حسابات الودائع والتوفير والحسابات 
لتكون مبالع مكملة لرأسمال  ؛للحصول على موافقتهم النهائية لرسملة هذه الحسابات ،الجارية الدائنة

عادة مبالغ  ،ذا المصرف هو إعادة تأهيل المصرف المتعثرنشاء هإوالهدف من  ،المصرف وا 
قانون المصارف ليعود المصرف ل اوالعمل على تقديم الخدمات المصرفية المسموح بها وفقً  ،الودائع

 زبائنه.في عمل بشكل طبيعي وعدم التأثير لل

 تطور نظام المدفوعات العراقي:  .5-5

العراقي من األولويات األساسية في سياسة البنك المركزي العراقي تطوير نظام المدفوعات ُيعدُّ     
في مجال الصيرفة  ، وال سي مالتطوير القطاع المصرفي وتقديم أفضل الخدمات المصرفية

نَّ  ،وتسوية المدفوعات ،يةلكتروناإل  ،عمل البنك المركزي مستمر في تحسين نظام المدفوعاتوا 
لغرض تحقيق االستقرار في  ؛لتطوير أنظمة الدفعدَّة ع  إجراءات  2018وقد حصلت في عام 
  :هيهذه اإلجراءات ، و النظام المالي والنقدي
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 توطين رواتب موظفي الدولة:  مشروع. 5-5-1

عمل البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع األمانة العامة لمجلس الوزراء على مشروع توطين      
الدفع  إلىل من التعامل النقدي وجاء هذا المشروع لغرض التحوُّ  ،كافةً لموظفي الدولة  ،الرواتب

 ،نفاق )وزارةإ( وحدة 124تم توطين رواتب موظفي )  2018وفي عام  ،كافةً دواته أي بلكتروناإل
 التي تم   نفاقوحدات اإل إجمالي، إذ إنَّ في توطين الرواتب وهي قفزة كبيرة ،(مؤسسة حكوميةأو 

مما يعكس نجاح هذه التجربة ومقبوليتها ، وحدة منتشرة على معظم الوزارات (130)توطين رواتبها 
من  (%20.5)ل نسبة شك  زال يُ ما مشروع التوطين فإنَّ لكن مع هذا النمو  ،لدى شريحة الموظفين

 نفاق. إوحدة  (633)نفاق البالغ عددها صل وحدات اإلأ

 IRPSI   (Iraq Retail Payment Systemنظام الدفع بالتجزئة العراقي . 5-5-2
Infrastructure):  

( مصارف فقد 8ه )فيي اشتركت ذال 2017بعد انطالق نظام الدفع بالتجزئة العراقي في عام     
مصارف جديدة وهي )مصرف  (10)اشتركت ، إذ في المشاركة بهذا النظام ااتساعً  2018شهد عام 

بابل، مصرف الجنوب اإلسالمي، مصرف الرشيد، مصرف الموصل، مصرف بيبلوس، مصرف 
نور العراق اإلسالمي، مصرف جيهان، مصرف البحر المتوسط، مصرف االستثمار، مصرف أبو 

ة والتنظيمية عملية الربط بعد االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية والفني تلَ كم  وقد استُ  ،ظبي اإلسالمي(
 . كافةً 

 ربط األنظمة المصرفية الشاملة: . 5-5-3

لتجنب حدوث األخطاء  ؛دون تدخل بشريمن و ، ايً إلكترونلغرض تحديث البيانات المصرفية      
ربط األنظمة المصرفية الشاملة لعدد  فقد تمَّ  ،يلكترونوتقليل المخاطر في استخدام أنظمة الدفع اإل

وهي )نظام التسوية  ،ي المستخدمة من قبل البنك المركزيلكترونمن المصارف مع أنظمة الدفع اإل
وهذه المصارف هي )مصرف ،  C – ACH) ليةونظام المقاصة اآل ،RTGSنية ة اآلجمالياإل

مصرف نور و مصرف الراجح، و مصرف الجنوب، و مصرف الموصل، و بيروت والبالد العربية، 
مصرف التنمية و مصرف جيهان، و المصرف العراقي للتجارة، و مصرف البحر المتوسط، و العراق، 
 الدولي(. 
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 :ن طريق نظام المدفوعاتمـ توفير ضمانات للتحويالت 5-5-4

مكان إبإذ  2018قام البنك المركزي العراقي بتفعيل العمل بآلية اإلقراض النهاري خالل عام     
في  تغطية عملياته المتوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو  المصرف استخدام الضمان لتمويل

جراء يضمن وهذا اإل ،بضمان السندات المرهونة لدى هذا البنك ،حسابات التسوية الخاصة به
 ويحقق تعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي. ،األعمالاستمرارية 

 (Central Securities Depository):  (CSDتطوير نظام الـ). 5-5-5

لكل مستثمر  اص حسابً خص  يُ ، إذ ي يحل محل األوراق المالية والقيود الدفتريةإلكترونهو نظام 
ويتم التداول بها ونقل ملكيتها بهذا النظام  ،وسندات وشهادات إيداع أسهميسجل فيه ما يملكه من 

 Islamic( ICDشهادات اإليداع اإلسالمية )تفعيل العمل بإصدار ، وقد تم ايً إلكترون
Certificates of Deposit  16ول شهادة إيداع بتاريخ أصدار ا  و  ،على هذا النظام/ 

ومع البورصات  ،ويتم بموجبه التعاقد بين البنك المركزي والمصارف اإلسالمية من جهة ،1/2018
  مرابحة.مقابل تحقيق أرباح ضمنية بموجب عقد  ،من جهة أخرى

 تعزيز دور االشراف والرقابة:. 5-5-6

ي لكتروننظام سجل الوكالء للمصارف ومزودي خدمات الدفع اإل إعدادقام البنك المركزي ب    
رة للبطاقات ومزودي شراف والرقابة على المصارف المصدَّ جل تلبية االحتياجات الخاصة باإلأمن 

حسب نوع الوكالة الممنوحة لهم بمن خالل توفير قاعدة بيانات للوكالء  ،يلكترونخدمات الدفع اإل
بإصدار تراخيص لبعض شركات كذلك (. وقام البنك المركزي ويثانأو  من قبل المزود )رئيس

ر ومعالج للبطاقات مصد  بصفة ي لغرض االشتراك في نظام الدفع بالتجزئة والعمل لكترونالدفع اإل
 .ومعالجة التسويات بالتنسيق مع الدوائر المعنية بذلك ،مسبقة الدفع

 تحديث األنظمة.. 5-5-7

عمل البنك المركزي العراقي على تحديث أنظمة الدفع والتسوية المستخدمة في الجهاز المصرفي 
على أساس مطابقة  RTGSقام بتحديث نظام ، إذ من خالل الدوائر المختصة في هذا المجال

 الخاص بالزبون.  IBANمع  Swift Codeالرمز التعريفي للمصرف 

وهي إضافة  ،بإضافة وظائف وفعاليات جديدة C – ACHي لكترونتحديث نظام المقاصة اإل   
مؤسسات أو  ،نفاق حكوميةإذا كان لوحدات إلتحديث نوع ملف الرواتب  ((POحقل في شاشة 



 راقيزي العالبنك المرك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

86 
 2018االستقرار المالي تقرير    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////      

ب حتسَ وال تُ  ،استقطاع أجور على ملفات رواتب مؤسسات القطاع الخاصيتم ، إذ لقطاع خاص
تعديل أوقات الجلسات بتمديد وقت  فضاًل عنأجور على الملفات الحكومية في الوقت الحالي 

 ضافة جلسات لملفات الرواتب.ا  أوامر الدفع الدائنة و 

 في أنظمة الدفع والتسوية:  الترك ز .5-6

ية لغرض اإلسراع في تقديم لكترونالمركزي العراقي على مجموعة من األنظمة اإليعتمد البنك      
ونظام  ،RTGSنية ة اآلجماليي وضمان جودتها ومنها نظام التسوية اإللكترونخدمات الدفع اإل

ان العمود الفقري لعمليات التسوية بين الزبائن ُيعدُّ اللذان  C- ACHية لكترونة اإلالمقاص  
 والمصارف.

يأخذ الحصة األكبر في عمليات الدفع والتسويات المالية في عام  RTGSزال نظام ما     
( ترليون دينار على الرغم من انخفاضه عن 147.9العمليات بحدود ) إجماليبلغ ، إذ ،2018

أمَــّا  ،(%7.8)( ترليون دينار بنسبة انخفاض 160.5كانت بحدود )، إذ 2017العام السابق 
ر دوالر وهي مرتفعة عما مليا (3.8)بحدود  2018المعامالت بالعملة األجنبية فقد بلغت عام 

  .(%18.7) ( مليار دوالر وبنسبة ارتفاع3.2)بحدود كانت ، إذ 2017في عام  هكانت علي

، إذ ية واوامر الدفع في المرتبة الثانيةلكترونية في شقيها الصكوك اإللكترونوجاءت المقاصة اإل   
وبنسبة ارتفاع  ،( ترليون دينار25.3بعد ما كانت ) 2018( ترليون دينار عام 31.1بلغت )
 2018( مليون دوالر عام 560.4بلغت )، إذ % وكذلك الحال بعمليات العملة األجنبية23مقدارها 

على النحو و  ،(%34) وبنسبة ارتفاع مقداره 2017( مليون دوالر عام 418.8في حين كانت )
 (.56و ) (55ي الشكلين )ن فمبي  ال
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 دائرة المدفوعات. ،المصدر: البنك المركزي العراقي               

 
 دائرة المدفوعات. المصدر: البنك المركزي العراقي،               

وقد لوحظ   ،مؤشر )هيرفندال هيرشمان(ل افي أنظمة الدفع والتسوية وفقً  التركُّز تم احتساب     
، إذ 2017عن عام  هية بالدينار العراقي مرتفعة عما كانت عليلكترونة اإلفي المقاص   التركُّزأنَّ 

كانت في العام في حين ( نقطة 3217.7لعشرة مصارف ) التركُّز إجمالي 2018بلغت في عام 
ألنَّ  ؛ل مخاطر كبيرة على القطاع المصرفيشك  لكن هذا االرتفاع ال يُ  ،( نقطة 2728.3السابق ) 
التعامالت في المصارف الحكومية  التي تستحوذ على نسبة عالية من حجم التعامالت في معظم 

% ( من  97.4بلغت نسبة االستحواذ المصارف الحكومية من التعامالت ) ، إذ السوق المصرفية
 .التركُّزالمعامالت المصارف العشرة التي خضعت لمؤشر  إجمالي

3.801

0.56

(55)الشكل 
2018الحصة السوقية لخدمات الدفع اإللكتروني بالدوالر لعام 

RTGS  دوالر ACH  دوالر

147.923

31.183

(56)الشكل 
2018الحصة السوقية لخدمات الدفع اإللكتروني بالدينار لعام 

RTGSدينار  ACHدينار 
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( نقطة عام 1401.5من ) التركُّزية بالعملة األجنبية فقد ارتفعت نسبة لكترونة اإلاص  قالمأمَــّا    
، ال تشكل مخاطر عالية التركُّزهذه الزيادة بحجم وأنَّ  ،2018( نقطة عام 2946.6) إلى 2017

التعامالت  إجماليمن  (%46) ل نسبةشك  تُ واحد هنالك تعامالت لمصرف حكومي وال سي ما أنَّ 
 ألكبر عشرة مصارف التي خضعت للمؤشر.

، بالدينار العراقي 2018لعام  التركُّزفي مؤشر  ابسيطً  اارتفاعً    RTGSشهد نظام في حين      
ز ويؤشر ذلك عدم وجود ترك   ،( نقطة411) 2017بلغ عام ، في حين أنَــّه ( نقطة450) بلغإذ 

في معامالت أمَــّا ، (57في الشكل )على النحو المبي ن  ،العراقيالدينار في هذا النظام بالتعامالت ب
كان ( نقطة في حين 1198بلغ )، إذ 2018في عام  التركُّزالعملة األجنبية فقد انخفض مؤشر 

على النحو و  ،منةاآل التركُّزضمن حدود ذلك ُيعدُّ وفي كال العامين  ،( نقطة1681) 2017عام 
  .(58ح بالشكل )موض  ال

 
 دائرة المدفوعات.،المصدر: البنك المركزي العراقي                    

 
 دائرة المدفوعات. ،المصدر: البنك المركزي العراقي       
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بالدينار العرقي وفقا لمؤشر هيرفندال هيرشمانRTGSحجم التركُّزات في نظام 
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(58)الشكل 
حجم التركُّزات في المقاصة االلكترونية بالدوالر االمريكي الكبر عشرة مصارف وفقا 

لمؤشر هيرفندال هيرشمان 

ACHدوالر  ACHدينار 
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 من السيبراني: األ .5-7

عت المخاطر، سعت وتنو  ات   ،ر في تقديمهاية  والتطوُّ لكترونكلما اتسعت الخدمات المصرفية اإل    
 ،يلكتروننظمة التسوية والدفع اإلأو  ،نترنتواإل ،مخاطر استخدام البرامج المتطورة اوقد ظهرت حديثً 

 ي،من السيبرانوقابل هذه التهديدات ظهور مصطلح األ ،فقد ظهرت مخاطر التهديدات السيبرانية
التي تعني الفضاء المعلوماتي،  ،( Cyberالذي جاء من لفظ سيبر المنقولة من الكلمة الالتينية ) 

والمحافظة على الصناعة المصرفية  ،من السيبراني أهمية كبيرة في تحقيق االستقرار الماليأل اإنَّ 
عدم وجود اختراقات لألنظمة المستخدمة في مجال التسوية والدفع فإنَّ لذلك  ؛رة وانتشارهاالمتطو  

لذلك  ،يةلكترونوانتشار استخدام منتجات الصيرفة اإل ،قناعة لدى الزبائن توافري يضمن لكتروناإل
ية ومنتجاتها الحديثة. وقد اتخذ لكترونا النتشار الصيرفة اإلمن السيبراني أساسً صبح تحقيق األأ

دَّة البنك المركزي العراقي إجراءات   ،من المعلوماتأوثيقة سياسة  عدَّ أ، إذ من السيبرانيلتحقيق األع 
على مجموعة من التعليمات الواجب ل شتموت ،ل االستراتيجية المعتمدة من قبل البنكمث  وهي تُ 

 فضاًل عن ،وتالفي التهديدات والخروقات والبرامج الضارة ،اتباعها ألجل ضمان سرية البيانات
من البنك  اي حرصً لكترونوشركات الدفع اإل ،المصارف إلىوالمنشورات  اتماعمصدار بعض اإلإ

 العالمية.ا ألفضل الممارسات وفقً  ،على العمل ضمن منهجية رصينة

 ،إصدار دليل الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية المعلوماتعلى  اويعمل البنك المركزي حاليً    
واالتصاالت في القطاع المصرفي وكذلك المبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر تقنية المعلومات 

 لدى المصارف والمؤسسات المالية.    ،من السيبرانيمن البيانات واألأو  ،واالتصاالت

من قبل  اكثر القطاعات استهدافً أمن  اواحدً ُيعدُّ الذي  ،وألهمية القطاع المالي والمصرفي  
يحرص على  العراقي البنك المركزيفإنَّ  ،يةلكترونوالهجمات اإل ،وعمليات القرصنة ،المخترقين

من أومنظومات  ،التحتية التقنية والمعلوماتيةلزام المصارف والمؤسسات المالية بتطوير البنية إ
وتطوير وتدريب العاملين في هذا  ،باع المعايير القياسية بهذا الصددات   فضاًل عن ،وحماية البيانات

جراء جوالت تدقيقية وتثقيفية على المصارف والمؤسسات إبكذلك البنك المركزي يقوم و  ،مجالال
، إذ لعمل لتوفير البرامج واألدوات الخاصة باألمن السيبرانيلغرض حثها على االستمرار با ؛المالية

 ،هنالك عدد من المصارف والمؤسسات المالية لديها األدوات واألنظمة الخاصة باألمن السيبراني
 لحصول على هذه األنظمة.ل اخر يعمل حاليً والبعض اآل
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على تنفيذ مشروع داخلي يعمل  العراقي البنك المركزيفإنَّ الثغرات األمنية  فيما يخصُّ أمَــّا    
دار  ،وتقييم الثغرات األمنية ،لنظام المسح وتنفيذ التحديثات  ،جراء الفحوصات الدوريةإلغرض  تها؛وا 
 ية. لكترونوتالفي استغاللها لتنفيذ الهجمات اإل ،لغلق الثغرات

كونها متصلة لو  ،هنالك بعض الحسابات الطرفية الخاصة بالمصارف تحتوي على برامج خبيثة   
رصد بعض البرامج الخبيثة  فقد تمَّ  ،رخَ بالبنك المركزي لتنفيذ أنظمة المدفوعات وأنظمة أُ  اشبكيً 

من قبل منظومات  اوتلقائيً  اوقد تم إيقافها فورً  ،الشبكة الخاصة بالبنك المركزي إلىحاولت الدخول 
المصارف بضرورة استخدام أنظمة مكافحة بالغ جميع إ وتمَّ  ،الحماية والجدران النارية لهذا البنك

 . العراقي الفايروسات مرخصة للحسابات الطرفية المتصلة بأنظمة البنك المركزي

 ـ المؤسسات المساندة:5-8

 :الشركة العراقية لضمان الودائع. 5-8-1

لضمان قام البنك المركزي العراقي بتوقيع عقد تأسيس الشركة العراقية  2018في بداية عام     
عة على موز   اجنبيً أو  اقيً اعر  ا( مصرفً 44التي تضم )، سة للشركةالمؤس   هيأةمع ال ،الودائع المصرفية

وجاء  ،جنبيألمصرف  ا( فرعً 16و) ،خاصالقطاع المن  ا( مصرفً 22)و( مصارف حكومية 6)
في  هداف البنك المركزي العراقي المنصوص عليهاأا من واجبات و تأسيس هذه الشركة انطالقً 

وسوف يكون للشركة دور كبير في   ،لضمان استقرار القطاع المصرفي وزيادة الثقة به ؛قانونه
خراجها من ا  و  ،واستقطاب المزيد من الودائع ،وتعزيز ثقة الجمهور به ،حماية القطاع المصرفي

وسيع ومنح االئتمان لت ،لغرض استخدامها في االستثمار ؛الجهاز المصرفي إلىاالكتناز إلدخالها 
 ولدعم االقتصاد العراقي. ،النشاط المصرفي

 :قسم تبادل المعلومات االئتمانية. 5-8-2

كونه يدعم القطاع المصرفي ل ؛قسم تبادل المعلومات االئتمانية من األقسام المهمةُيعدُّ    
 نظام تبادلطريق من  ،تعهديأو  ،بالمعلومات عن الزبائن الراغبين في الحصول على ائتمان نقدي

نَّ  ،Credit Bureau System( CBSالمعلومات االئتمانية ) م معلومات كبيرة هذا النظام يقد  وا 
ومبلغ االئتمان  ،منها حجم التزاماتهم ،مين للحصول على تسهيالت ائتمانيةومهمة عن الزبائن المتقد  

 ،معلومات شخصية عن هؤالء الزبائن توافروكذلك  ،ر في التسديدر للزبائن الذين لديهم تعثَّ المتعث  
وهل هنالك إجراءات  ،السابقة مراحلج معلومات عن الوضع المالي للزبائن في الذلك تدر   فضاًل عن

نَّ  ؟قانونية بحقهم هذه المعلومات تساعد في اتخاذ القرار من قبل المختصين واإلدارة العليا وا 
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فرها االمعلومات التي يو طريق المكتب من للمصرف في منح االئتمان من عدمه، وقد يسهم هذا 
 وضمان سالمة المؤسسات المصرفية. ،ر المالي للمقترضينتقليل حاالت التعث  في 

لتحسين الخدمات  ؛وتطوير أدائه ،لنظاماجراء عملية تحديث إب االبنك المركزي حاليً يقوم و     
في أثناء وقد بلغت عدد المعامالت الخاصة بالتحديث  ،مة للمستفيدين من هذه المعلوماتقدَّ المُ 

( معاملة 158481عملية االستعالم فقد بلغت )أمَــّا  ،( معاملة تحديث6825بحدود ) 2018عام 
بنسبة  :أي ،2017( معاملة استعالم في عام 71811في حين كانت ) ،2018استعالم في عام 

 رف في منح االئتمان. سياسة المصافي  اا يعكس توسعً مم   ،(%122نمو )
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 . الشمول المالي6
وأصبحت معظم دول العالم تضعه  ،بالشمول المالي على المستوى العالمي ت العنايةتزايد      

مباشرة  ،إيجابيةثار آلما له من  ،لغرض زيادة العمق المالي ؛االستراتيجية ضمن أهدافها االقتصادية
أصبح هنالك تزايد فقد ، البطالة والفقرالنمو االقتصادي وتوزيع الدخل وتقليل في  ،وغير مباشرة

نسبة  أن   إلىذ تشير بيانات البنك الدولي ؛ إمستمر في نسبة الشمول المالي لدى معظم البلدان
في حين كانت هذه النسبة  ،2017( في عام %69الشمول المالي على مستوى العالم بلغت )

هذه النسبة تتفاوت بين البلدان ذات  أن   ا، علم  2011( في عام %51و) 2014%( عام 62)
( مقابل %94) إلىالدخل المرتفع والتي تصل بها نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية 

 .1خرإلى آمن بلد كذلك وتختلف هذه النسبة  ،%( في البلدان النامية63)
 ،كانأكثر عدد ممكن من الس إلىنه وصول الخدمات المالية والمصرفية أف الشمول المالي بعر  وي     

وذلك من خالل القنوات  ،مناسبة لهم والسيما فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وبتكاليف
 الرسمية وابتكار الخدمات المالية المالئمة. 

من  ،الوزيادة استخدام الهاتف النق   ،نترنيتع استخدام اإلوتوس   ،رةالتكنولوجيا المتطو  ت عدُّ و    
طلب تيتحقيق ارتفاع في نسبة الشمول المالي فإن  لذلك  ؛العناصر المهمة في زيادة الشمول المالي

 سريعة االنتشار. الرة و توفير بنية تحتية من تكنولوجيا المعلومات المتطو  
ات ورفع مستوى تقديم الخدم ،تعزيز مستوى الشمول الماليبالبنك المركزي العراقي ع ِنَي وقد    

مع العمل على رفع مستوى جودة الخدمات  ،ولجميع مناطق العراق ،كافة  المالية لفئات المجتمع 
ية بالتعاون مع المصارف ورابطة المصارف العراقو كذلك وعمل البنك المركزي العراقي  ،الم قد مة

عمل المن خالل عقد ورش  ،الشمول المالي وعاتنين بموضالخاصة على زيادة توعية المواط
 وكذلك استخدام وسائل اإلعالم المختلفة.  ،والندوات

شة وبما يشمل الفئات المهم، ستخدام، وتيسير االكافةفئات المجتمع إلى جل تعزيز الوصول أمن و   
 ،افوشف   م لهم بشكل عادلد  قبحيث ت   ،احتياجاتهمو والفقيرة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب 

ا ن مفهوم الشمول المالي يتضم  و  ،وبتكاليف معقولة حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية أيض 
مول اللجنة العليا للش تلَ ك  وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، ولتحقيق ذلك ش  

وعضوية عدد من الجهات في القطاع  ،برئاسة السيد محافظ البنك المركزي 2018المالي في عام 
ت جل للشمول المالي، وانبثقطويلة األالي تتولى إعداد االستراتيجية الوطنية هو  ،العام والخاص

 عنها لجان فرعية ) تنفيذية وتنسيقية(. 
 

                                                           
(، قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول 2018كونت، ليورا كالبر، دوروثي سينجر، سنية أنصار وجيك هيس )-آسلي ديميرجوتش 1

 : قياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية، مجموعة البنك الدولي.2017المالي 
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 دعم الشمول المالي: .  مبادرات البنك المركزي العراقي في6-1
 والمتوسطة:. مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة 6-1-1

 إلى( ترليون لمنح القروض الصغيرة والمتوسطة 1أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة )
 ،منه بدعم شريحة العاطلين عن العمل ايمان  إوذلك  ؛هليةن طريق المصارف األمالمواطنين 

 ،نياالقتصاد الوطفي وأصحاب األفكار الجديدة في خلق المشاريع التي لها فائدة وتأثير إيجابي 
على ئ ا ل عبن تصل هذه المبالغ بنسبة فائدة قليلة ال تشك  أعلى  اوكان البنك المركزي حريص  

 المستفيدين.
وقد المرحلة، ( مليار دينار في تلك 6تم صرف ) ، إذ2015ت هذه المبادرة في عام قَ طلِ وقد أ  

مليار دينار كما ( 25.1) إلى 2018نمت هذه القروض بشكل متزايد سنة بعد أخرى لتصل عام 
هو  2018عام  إلى 2015ومجموع ما تم صرفه للزبائن من عام  ،(59موضح بالشكل )

( من أصل المبلغ المرصود من قبل البنك %6.58نسبة ) لشك  ي  الذي  ،( مليار دينار65.833)
 إلىزالت لم تصل  امالمبادرة أن  رليون دينار، لكن هذا ال يعني ( ت1البالغ ) ،المركزي العراقي

 ،المتوسطةو هداف البنك المركزي في االنتشار للمشاريع الصغيرة أالمستوى المطلوب في تحقيق 
 ن زادت عملية المنح. إحتى  ،بحيث تبقى النسبة قليلة ،االمبلغ المرصود كبير جد  إن  بل 

 

 دائرة العمليات المالية وإدارة الدين. المصدر: البنك المركزي العراقي،              

 امصرف   16 لىعمة مقس   ،من القطاع الخاص في منح مبالغ المبادرة امصرف   31وقد شارك      
سهمت هذه القروض في خلق نحو أوقد  ،وفرعين لمصرف أجنبي اتقليدي   امصرف   13و اسالمي  إ
فرصة عمل للعاطلين،  (4200)عمل بحدود  صيجاد فر إسهمت في أمشروع صغير  (2100)

نجاز المعامالت بالسرعة الممكنة  مع حث  ، وقد عمل البنك المركزي على تبسيط إجراءات المنح وا 
ذلك عن  فضال   ،أدوات الشمول المالي ىحدي عدُّ إالذي  ،ع في هذا النشاطالمصارف على التوس  

الوسائل اإلعالمية ووسائل التواصل قام البنك المركزي بحمالت إعالنية وترويجية وتوعوية في فقد 
 .المختلفة االجتماعي

0

10

20

30

2015 2016 2017 2018

6

16.15 18.583

25.1

ار
ين
 د

ار
لي
م

(59)شكل 
ترليون دينار  1المبالغ الممنوحة من مبادرة 
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 . مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة:6-1-2

ضمن أهدافه على تعزيز التنمية االقتصادية، وعمل البنك بحرص البنك المركزي العراقي و       
 ،ترليون دينار (5مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة بمبلغ )ِعبَر المركزي على تحقيق هذا الهدف المهم 

ل شك  بحيث ال ت   ،وبنسبة فائدة منخفضة ،ن طريق المصارف التخصصيةمضخ مبالغ المبادرة  ذ تم  إ
لرفع معدالت اإلنتاج في القطاعات االقتصادية  ،العملفي لغرض استمراره  ؛على المستثمر ئ اعب

المساهمة عن  ، فضال  القتصاديالمهمة )الزراعية، الصناعية، العقارية( والتي تسهم في زيادة النمو ا
عات سكنية جم  بناء م  أو  ،رة لبناء وحدات سكنيةتقديم القروض الميس  ِعبَر زمة السكن أفي حل 

( طبيعة توزيع هذه المبالغ على المصارف التخصصية وصندوق 13ن الجدول )كبيرة. ويبي  
 اإلسكان.

 (13جدول رقم )

 للمصارف في مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة  الحصة السوقية

  )مليون دينار(

المبلغ  اسم المصرف

 المخصص

 الممنوح فعليا

 

نسبة 

 الفائدة

نسبة  نسبة التشغيل

النمو في 

 المنح

2017 2018 

2017 2018 

 %74 1.65 0.95 %4 27,559 15,832 1,666,000 المصرف الزراعي

 %424 5.73 1.06 %4 92,606 17,667 1,666,000 المصرف الصناعي 

 % 1107 79.7 0.07 %3 665,000 600 834,000 المصرف العقاري 

 834,000 صندوق اإلسكان 

 إلىوتم الزيادة 

1,334,000 

824 859,000 2% 0.10 64.39 1042% 

 دائرة العمليات المالية وإدارة الدين. المصدر: البنك المركزي العراقي،

 

زيادة المبلغ  تفقد تم   ،من قبل صندوق اإلسكان الم قد مةقبال المواطنين على القروض إنتيجة و 
وبذلك يكون مبلغ المبادرة  ،مليار دينار 1334 إلىمليار دينار  834المخصص للصندوق من 

 ن ذلك.( يبي  60)ترليون دينار. والشكل  (5.5) ( ترليون ليصبح5يفوق )
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 دائرة العمليات المالية وإدارة الدين. البنك المركزي العراقي،المصدر:         

على القروض العقارية نتيجة الطلب الكبير على بناء  اكبير   قباال  إهنالك أن  م يتضح ا تقد  مم       
في نتيجة الدخول  ؛طويلة مدةمشاريع اإلسكان كانت متوقفة ول، وال سي ما أن  الوحدات السكنية

الحصول على الوحدات ي عدُّ لذلك  ،تزايد عدد السكان وحاالت الزواج مع ،والحصارالحروب 
المبالغ المخصصة في مجال القطاعين الزراعي والصناعي أمــ ا كنية ضرورة للمواطن العراقي، الس
على الرغم من قيام البنك المركزي بتخصيص مبالغ كبيرة ضمن  ،صرف مبالغ كبيرة منها لم يتم  ف

الح األراضي استصوكذلك  ،طويلة مددي توقفت لتال ،درة لدعم إعادة بناء المصانع القديمةالمبا
زال المستثمر يشعر بقلق  املكن  ،الزراعية التي تضررت نتيجة المشاكل األمنية واالقتصادية للبلد

 عَ شج   منخفضة التكلفة، لذلكاللصعوبة منافسة السلع المستوردة  ؛من الخوض في هذه المجاالت
ا دعم   ؛االبنك المركزي العراقي المصارف لمنح االئتمان للمستثمرين بنسبة فائدة منخفضة جد  

 .(61) الشكلن في بي  على النحو الم ،لالقتصاد الوطني

27.559 93.606

665859

( 60)الشكل 
المبلغ الممنوح للزبائن من مبلغ المبادرة ولكل مصرف  

المصرف الزراعي 

المصرف الصناعي 

المصرف العقاري 

صندوق اإلسكان 
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 دائرة العمليات المالية وإدارة الدين. المصدر: البنك المركزي العراقي،  

 .  مؤشرات الشمول المالي:6-2

ثالثة  لىعالمؤشرات األساسية المستخدمة في قياس مستوى الشمول المالي يمكن تقسيمها إن  
 إلىق ذ سيتم التطرُّ إ. qualityوالنوعية  ،usageواالستخدام  ،accessالوصول  :هي ،أنواع

البعد الثالث )النوعية( الذي يعكس نوعية أمــ ا  ،وهما )الوصول واالستخدام( ،البعدين األول والثاني
 خرين.لذلك سيتم التركيز على البعدين اآل ؛ما اقياسه معقد نوع  فإن   الم قد مةالخدمات المالية 

من  ايعتمد هذا البعد عدد   :accessمؤشر مستوى الوصول للخدمات المالية . 6-2-1
 اآلتي:على النحو و  ،المتغيرات

 المصرفية واالنتشار المصرفي: مؤشر الكثافة. 6-2-1-1

على الرغم  ،زالت الكثافة المصرفية واالنتشار المصرفي في العراق دون المستوى المطلوب ام    
لمصارف اتشجيع البنك المركزي العراقي فضال  عن ، 2018من افتتاح مصارف جديدة خالل عام 

 ،زيادة بسيطة في عدد فروع المصارف 2018وقد شهد عام  ،نحاء العراقألفتح فروع لها في جميع 
وهذه الزيادة جاءت نتيجة لفتح  ا،( فرع  843) 2017في حين كانت عام  ا( فرع  865بلغت )إذ 

 مصارف إسالمية. إلىبعد تحويل نشاط بعض شركات التحويل المالي  ،مصارف جديدة

( 44بعد ما كانت ) 2018( عام 44.16ت )بلغ إذ ،وقد ازدادت الكثافة المصرفية زيادة بسيطة   
 2017( عام 2.27كان ) ، إذاالنتشار المصرفيفي انخفاض بسيط  ذلك وصاحب ،2017عام 

 ،السنتين أعاله على الرغم من زيادة عدد الفروعفي ، والتغير البسيط 2018( عام 2.26وأصبح )
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المبالغ المستخدمة لكل مصرف مقارنة بالمبالغ المخصصة  
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 ( مليون نسمة38.2بحدود ) 2018بلغ عام  ، إذجاء نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد سكان العراق
 .( مليون نسمة37.1بعد ما كان )

 (14جدول رقم )

 االنتشار المصرفي والكثافة المصرفية في العراق

لف أعدد السكان ) السنة

 نسمة(

عدد فروع 

 المصارف

االنتشار  الكثافة المصرفية

 المصرفي

2015 36.933 854 43.24 2.31 

2016 37.883 866 43.74 2.29 

2017 37.140 843 44.05 2.27 

2018 38.200 865 44.16 2.26 

  

 (:POS( و )ATM) لكترونيالدفع اإل. انتشار خدمات 6-2-1-2

والتحول بالمعامالت المالية  ،لكترونييعمل البنك المركزي العراقي على انتشار خدمات الدفع اإل    
وقد  ،اوالتخلص من التعامل بالنقد تدريجي   ،ةلكترونياستخدام أدوات الدفع اإل إلىمن التعامل بالنقد 

ظ ارتفاع لحَ ي   ، إذ( في عموم العراقPOS( و)ATMزيادة في انتشار أجهزة ) 2018شهد عام 
ما لكن و  ،2018( عام 2.08) إلى  2017( عام 1.36مساحة العراق من ) إلى ATMعدد 

 إلىانتشارها فإن  ( POS) ةجهز أمــ ا أالطموح والهدف المنشود،  وال تلبي ازالت النسبة منخفضة جد  
كبر بقليل من أوهي  ،2018( عام 4.87) إلى 2017( عام 2.43مساحة العراق قد زادت من )

مع توجهات البنك المركزي  اانسجام   ع أن تزداد هذه النسب مستقبال  ومن المتوق   ،ATM ةجهز أ
 .الشأنالعراقي بهذا 

( 100000عدد سكان العراق لكل ) إلىانتشار خدمات الدفع  إلىفيما يخصُّ وكذلك الحال     
نسبة عدد  تبلغ ، إذ2018منخفضة على الرغم من ارتفاعها في عام ت عدُّ هذه النسبة فإن   ،نسمة

ATM ( اما 2.37( نسمة )100000عدد السكان ) إلىPOS  ( 5.54فقد بلغت ) ما لكن ، و
معظم األسواق التجارية أن  والسبب في ذلك  ،اجد   ااالنتشار في خدمات الدفع بسيط  زال هذا 

والزالت هذه العملية  ،لعدم انتشار هذه الثقافة ؛POSوالمحالت تتعامل بالنقد وليس بأجهزة  
 ATMأمــ ا  ،المناطق الشعبية والنائية، وال سي ما في غامضة على معظم أصحاب المحالت التجارية

ات فروع انتشاره مقتصر على الموالت والمراكز التجارية وبعض الدوائر الحكومية ومقر  فإن  
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. التحديات األمنية إلىوالسبب يعود  ،وجد أجهزة منتشرة في المناطق العامةت وال ،المصارف
 المتزامن مع ،ولكن مع استمرار التحسن األمني في العراق ،( يوضح ذلك63( و)62) ينوالشكل

اف كبر عدد ممكن من أجهزة الصر  جهود البنك المركزي العراقي في تشجيع المصارف على فتح أ
 القادمة. مدةهذه النسبة من المتوقع أن تزداد في الفإن  لي، اآل

 

 دائرة المدفوعات. المصدر: البنك المركزي العراقي،  

 

 دائرة المدفوعات. المصدر: البنك المركزي العراقي،         

 

0.93
1.63

1.36

2.42
2.08

4.87

كم 1000لكل   ATMعدد  كم 1000لكل  POSعدد 

(  62)شكل 

انتشار خدمات الدفع االلكتروني على مساحة العراق 

2016 2017 2018

1.07

1.88
1.59

2.84
2.37

5.54

نسمة  100000لكل   ATMعدد  نسمة  100000لكل  POSعدد 

(63)شكل 
انتشار خدمات الدفع االلكتروني إلى عدد السكان 

2016 2017 2018
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من المؤشرات  ايعتمد هذا البعد عدد   :usage مؤشر استخدام الخدمات المالية. 6-2-2

 :ياآلتعلى النحو و 

 . مؤشر ملكية الحسابات لدى المؤسسات المالية: 6-2-2-1

واالستفادة  ،عملية فتح الحساب المصرفي من العوامل األساسية في تعزيز الشمول الماليتُعدُّ       

عدد  أن   إلىتشير البيانات المتاحة وة. لكترونيمن الخدمات المالية والمصرفية التقليدية واإل

بالمقارنة مع بعض  ،المستوى المطلوب إلىالحسابات المصرفية المفتوحة لدى المصارف لم تصل 

( 1253029) 2018عام حتــَّى ذ بلغت عدد الحسابات المفتوحة لدى المصارف إالدول العربية، 

على الرغم من  ،اوهي نسبة قليلة جد   ،عدد السكان إجمالي إلى (%3.2) ل نسبةشك   وهي تُ  ا،حساب  

البالغين فوق  إلىقد بلغت نسبة عدد الحسابات و ،(%2.4) كانت ، إذ2017ارتفاعها عن عام 

 (.%40) فقد كانت 2018و 2017نسبة نمو هذه الحسابات بين عامي أمــَّا ( %5.5)سنة  15

( بطاقة بنسبة نمو 1245261) 2018رة عام صدَّ بلغ عدد البطاقات المصرفية المُ في حين    

عدد  إلىل نسبة البطاقات شك   وتُ  ،( بطاقة752033كانت ) ، إذعن العام السابق (65.5%)

عدد  إلىعدد الحسابات المفتوحة في والسبب في عدم وجود زيادة كبيرة  ،(%5.4) البالغين

قد يكون السبب  ،على الرغم من قرار توطين رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة ،السكان

 ،شامال   امعظم الموظفين تم توطين رواتبهم في المصارف الحكومية التي ال تمتلك نظام  أنَّ هو 

 ن يتم فتح حساب مصرفي لهم.أدون من صدار بطاقاتهم إ إلىى ا أد  مم  

نسبة عدد البالغين الذين أنَّ مؤشرات الشمول المالي لبعض دول العربية لوحظ مقارنة عند و      

كما مبين  ،دول المنطقة قل نسبة بينأوهي  ،(%23) لديهم حسابات مصرفية في العراق بلغت

انخفاض الوعي المصرفي،  إلىيعود سبب انخفاض هذه النسبة في العراق وإنَّ  ،(64بالشكل )

المواطنين على التعامل مع  المركزي العراقي على نشر الثقافة المصرفية وحث  ويعمل البنك 

 ،ا سوفموظفي الدولة على توطين رواتبهم في المصارف المجازة مم   وكذلك حث   ،المصارف

 زيادة هذه النسبة في المستقبل.  إلىدي ؤي
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 http://ufa.worldbank.org/country-progress/iraqالبنك الدولي المصدر:    

ومنها  ،مام المواطنين المتالك حسابات مصرفيةأ اقات التي تكون حاجز  هنالك بعض المعو      

ونقص بعض الوثائق الخاصة بعملية  ،وتكلفة فتح الحسابات ،المسافة بين المصرف وموقع السكن

من  (%24) هنالكأنَّ ن ( يتبي  65خالل الشكل )جهاز المصرفي. ومن والثقة بال ،فتح الحساب

على نسبة مقارنة أوهي  ،البالغين في العراق تُعيقهم المسافة من الحصول على حساب مصرفي

التكلفة ؛ ألنَّ من البالغين لم يستطيعوا فتح حساب (%42) أن  فضال  عن  ببعض الدول العربية،

زيادة التنافس  إلىا يؤدي مم   ،وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المصارف المجازة ،عالية

 ،في امتالك الحسابات المصرفية ا  ل عائقشك   زالت تُ  املكن و ،وتقليل أسعار تكلفة فتح الحسابات

الوثائق المطلوبة لفتح في حين أن  دول العربية، ببعض الوهي نسبة مرتفعة بشكل كبير مقارنة 

من البالغين يجدون صعوبات في فتح الحسابات   (%23)إنَّ ذ إ، ال عائق  شك   حساب مصرفي تُ 

كثيرة الجديدة التي تتطلب معلومات ووثائق  KYCوهذا جاء نتيجة استخدام استمارة  ،المصرفية

أنواع  ةربعأاستخدام فضال  عن  ،حسب المعايير الدولية المستخدمة في فتح الحساباتبو ،ومهمة

دَّة العراق باشر منذ سنوات  قدمن الوثائق الرسمية في المعامالت، و إصدار البطاقة الوطنية ع 

تقليل هذه النسبة بسبب سهولة الحصول على بيانات العمالء الراغبين في  إلىا يؤدي دة مم  الموح  

 فتح الحسابات.

80%

72%

45%
42%

33%

23%

الكويت  السعودية  لبنان األردن  مصر العراق 

(64)شكل 
نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية في بعض الدول العربية   
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 .http://ufa.worldbank.org/country-progressالبنك الدولي المصدر:    

فراد رغبة األفي من العوامل السلبية التي تؤثر نخفاض الثقة بالجهاز المصرفي تُعدُّ اإنَّ      

بيانات البنك الدولي  إلى ا. واستناد  على الشمول المالي بشكل عام  ثَمَّ ومن  ،بالتعامل مع المصارف

 ،فتح الحسابات المصرفيةفي وبشكل كبير  امؤثر   عامال  يُعدُّ مؤشر الثقة بالجهاز المصرفي فإنَّ 

وهي األكبر بين الدول العربية المختارة. لذا يعمل البنك المركزي  ،(%24وبلغت هذه النسبة )

وعلى إلزام المصارف باالمتثال للقوانين  ،على نشر الوعي المصرفي لدى المواطنين من جهة

هذه  هم  أومن  ،ألجل تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي ؛خرىتعليمات والمعايير الدولية من جهة أُ وال

ر تعليمات اصدإو ،وحماية الجمهور ،قسام التوعية المصرفيةأاإلجراءات إلزام المصارف بتأسيس 

 تعزيز ثقة المواطن بالمصارف.جل أوعالقتها بالزبائن من  ،م عمل هذه األقسامتنظ   

بعض  ن  ظ أحَ ليُ ناث والذكور الذين يمتلكون حسابات مصرفية عند االطالع على نسبة اإلو   

 ،ناث في امتالك الحسابات المصرفيةعلى من نسبة اإلفيها أالدول العربية تكون نسبة الذكور 

 ،(%26) نسبة الذكور الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغتفإنَّ لعراق فيما يخصُّ اوكذلك الحال 

امتالك الحسابات على شجيع النساء يدعو إلى العناية با مم   ،(%20) بلغتناث نسبة اإلأنَّ ين في ح

ن في الشكل ي  وعلى النحو المب ،االمصرفية واستعمال الخدمات المالية الرسمية وتمكينهن مالي  

(66 .) 
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23%
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24%
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العراق  األردن  الكويت  مصر  لبنان السعودية 

(65)شكل 

بعض العوامل التي تعيق فتح الحسابات في بعض الدول العربية  

المسافة التكلفة الوثائق الثقة
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 .http://ufa.worldbank.org/country-progressالبنك الدولي المصدر:     

فقد بلغت نسبة البالغين الذين يستخدمون أدوات الدفع  لكترونيخدمات الدفع اإلأمــَّا بشأن   

قل أل مث  زالت تُ ما لكن و، فيهوهي نسبة جيدة لحداثة هذا النشاط  ،(%19) في العراق لكترونياإل

 ،النسبةب العمل الكثير من المؤسسات المالية لرفع هذه نسبة بين بعض الدول العربية ويتطل  

، على النحو cashمن استخدام الدفع النقدي  بدال   لكترونياستخدام خدمات الدفع اإلإلى ل والتحوُّ 

 (.67ن بالشكل )مبي  ال

 

 .progress-http://ufa.worldbank.org/countryالبنك الدولي المصدر:    
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العراق  األردن  الكويت  مصر  لبنان السعودية 

(66)شكل 

ربية   نسبة االناث والذكور الذين يمتلكون حساب مصرفي في بعض الدول الع

نسبة االناث نسبة الذكور 
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33% 33%
23% 19%

الكويت  السعودية  لبنان األردن مصر العراق 

(67)شكل 
لمعامالت نسبة البالغين الذين يستخدمون وسيلة دفع االلكتروني الجراء ا

المالية في بعض الدول العربية 

http://ufa.worldbank.org/country-progress


 راقيزي العالبنك المرك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

106 
 2018االستقرار المالي تقرير    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////      

 . انتشار خدمات الدفع عبر الموبايل: 5-2-2-2

 ايمان  إز الشمول المالي، وة في تسوية المدفوعات يعز  لكترونيانتشار استخدام األدوات اإلإنَّ      

قام بمنح إجازة لشركتين ، فقد ةلكترونيمن البنك المركزي العراقي بأهمية انتشار أدوات الدفع اإل

باشرت هاتين  ، إذوزين كاش ،سيا حوالةآوهما  ،عبر الموبايل يلكترونلتسهيل عملية الدفع اإل

وشراء  ،ودفع الفواتير ،مثل تحويل األموال ،الشركتين تقديم خدمات مالية متنوعة لزبائنها

 إلىوعملية اإليداع والسحب النقدي من و ،وتعبئة خطوط الدفع المسبقة ،ةلكترونيالبطاقات اإل

 المعتمدة لدى الشركتين.ن طريق المراكز م ،المحفظة

                                           2018ق الشركتين خالل عام ين طرمالتعامالت  إجماليوقد بلغ     

بين الشركتين في االستحواذ على تقديم  اوقد كان حجم التنافس واضح   ،مليون دينار (390.814)

الحصة أمــَّا التعامالت  إجمالي( من %43نسبة ) سيا حوالة آقت حق   ، إذالخدمات المالية للزبائن

، وعلى تعامالتال إجمالي( من %57األكبر فكانت من نصيب زين كاش التي استحوذت على  )

 (.68ن بالشكل رقم )مبي  النحو ال

 

 دائرة المدفوعات. البنك المركزي العراقي، المصدر:         

سيا حوالة على نسبة آانتشار الخدمة على مستوى الزبائن فقد حصلت شركة أمــَّا بشأن        

شركة زين كاش فقد أمــَّا  ،(%22) نسبة اشتراك زبائنها في بغداد بلغوإنَّ  ،من الزبائن%( 92)

في  (%20) ومنهم ،عدد الزبائن المشتركين في الخدمة إجمالي إلى (%7.3) بلغت نسبة الزبائن

 بغداد.

اسيا حوالة
43%

زين كاش
57%

(68)شكل 

2018الحصة السوقية لعمليات للدفع عن طرق الموبايل لعام 



 راقيزي العالبنك المرك //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

107 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2018تقرير االستقرار المالي 

 شر العمق المصرفي:.  مؤ 6-2-3

مستوى تطور الوساطة المصرفية من    Banking Depthن مؤشر العمق المصرفي يبي       

والتوسع في المؤسسات  ،وانخفاض تكلفتها ،لخدمات المصرفيةإلى اخالل سهولة الوصول 

 دية. وتمَّ والتي تسهم في دعم عملية االستثمار والتنمية االقتصا ،واألدوات المصرفية المختلفة

لمحلي الناتج ا إلىلقطاع الخاص اهو نسبة قروض  :األول ،قياس هذا المؤشر باستخدام متغيرين

( 69شكل ). ويشير الجماليالناتج المحلي اإل إلىنسبة ودائع القطاع الخاص  :والثاني .جمالياإل

نمو  زيادة معدل إلى، ويعود السبب 2018عام حتــَّى  2015انخفاض هذا المؤشر منذ عام  إلى

لقطاع الخاص، لمن االئتمان والودائع  ُكل   بمعدالت نمو تفوق معدالت نمو  جماليالناتج المحلي اإل

 .2018-2015خالل المدة  اودائع القطاع الخاص واالئتمان للقطاع الخاص شهدا ارتفاع  إذ إنَّ 

 

 المصدر:البنك المركزي العراقي،دائرة اإلحصاء واألبحاث.         

 .  قياس المؤشر التجميعي للشمول المالي في العراق:6-3

 Aggregated index ofق متعددة لقياس المؤشر التجميعي للشمول المالي ائهنالك طر      

Financial Inclusion سلوب المستخدم من قبل منظمة التحالف لذلك سيتم االعتماد على األُ  ؛

كونه األنسب في التطبيق ؛ لAlliance For Financial Inclusionالعالمي للشمول المالي 

 : 1تيةلحال العراق من خالل االعتماد على الخطوات اآل

                                                           
 .2016المالي في العراق لعام منشورة في تقرير االستقرار  أن خطوات قياس المؤشر التجميعي للشمول المالي 1

 

6.9

9.4 9.2 8.6 8
9.5

12.3 12 11.5 10.9

2014 2015 2016 2017 2018

( 69)شكل 

(2019-2016)العمق المصرفي للمدة 

الناتج المحلي اإلجمالي / قروض القطاع الخاص  الناتج المحلي اإلجمالي / الودائع  القطاع الخاص 
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القيم الواجب تحقيقها في  إلى ااختيار القيم المستهدفة استناد   تمَّ  -ـ تحديد القيم المستهدفة للمؤشر: 1

 ، ألنَّ 2016ت في تقرير االستقرار المالي لعام دَ وهي نفسها اُعتم   ،العراق لتعزيز الشمول المالي

 ويسعى لبلوغها. ،نالقيم المستهدفة لحد اآل إلىالعراق لم يصل 

وزان تعكس أهمية المتغيرات الداخلة في قياس المؤشرات األ -وزان للمتغيرات: ـ تحديد األ2

 وزان للمؤشرات الفرعية. أإعطاء ثَمَّ الفرعية للشمول المالي وهي الوصول واالستخدام ومن 

ل ـ تجميع المؤشرات الفرعية: يتم في هذه الخطوة تجميع المؤشرات الفرعية في مؤشر واحد يمث  3

ما اقتربت قيمة المؤشر وكل   ،قيمة المؤشر بين الواحد والصفروتتراوح  ،الشمول المالي في العراق

    والعكس صحيح.    ،من الشمول المالي هذا يعني وجود مستوى عال  فإنَّ من الواحد 

ارتفاع في قيمة المؤشر التجميعي للشمول المالي من  إلى( 70تشير النتائج في الشكل )و    

وهذا يعكس نجاح سياسات البنك المركزي  ،2018( عام %22) إلى 2017%( عام 20)

هذه إنَّ فراد مع القطاع المالي الرسمي. وزيادة ثقة وتعامل األ ،العراقي في تشجيع الشمول المالي

الزيادة الملحوظة في عدد الحسابات المصرفية  إلىالزيادة في قيمة مؤشر الشمول المالي تعود 

اف اآللي ونقاط البيع الملحوظة في عدد أجهزة الصر  نتيجة لسياسة توطين الرواتب وكذلك الزيادة 

 ة األخيرة.مد  التي أخذت بالزيادة في ال

فإنَّ على الرغم من هذه الزيادة الواضحة والمرغوبة في مستوى الشمول المالي في العراق، و

دة ومنها زيا ،البنك المركزي العراقي مستمر في سياساته نحو تحقيق أهدافه االستراتيجية المهمة

عن  ة في تسوية المدفوعات والمبادالت بدال  لكترونيواعتماد األدوات اإل ،مستوى الشمول المالي

 الدفع النقدي. 
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(70)شكل 

المؤشر التجميعي للشمول المالي في العراق
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2019( لسنة 2402ببغداد ) والوثائق الكتب دارفي  اإليداعرقم   

 



 




