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ال م ق دم ة
توفر مؤشرات السالمة المالية نظرة ثاقبة على سالالمة وصالحة المؤسسالات الماليالة فالي البلالد ،وكاللل قطالاع
الشركات واألسر ،إضافة الى انها تدعم تحليل االستقرار المالالي واالقتصالادي وتقدم مؤشدات

تلسدمم تلمللةد

( (Financial Soundness Indicators FSIمجموع د ائةسددة مددا تلمومومددل اددوس تلمؤسسددل تلمللة د ،
وتألس دوتق تلتددت تومددس ةذددل مددسا تلمؤسسددل  ،مددل وتوددم مؤشددات تلسددمم تلمللة د مجموع د امةم د س د ةل مددا
تإلاصددلتت تل قمة د وتلتددت ت د تعتملممددل مددا ن ددس ص د موق تل قددم تلددمولت  IMFو للت سددةم م د تلم ظمددل تلمولة د
وتل ممتا تألعضلت.
توت ددددا تلمؤشدددددات تلائةسدددددة لجذدددددل تمقددددت تلومتئددددد (تلمصدددددلا

دددددت تلدددد  FSIمألو ددددد لدددددم جمةددددد

تلمشدددا ةا وتلماممدددةا تلمدددللةا تةجددد تسدددتتمتمذل لسددد وت عمةدددم دددت عممةدددل تلانل ددد وتصشدددات

تلمصدددا ت

وسلدد ن ددس تا ةددت تسددتتمتمذل إاصددلئةل تنتصددلمة  ،ممددل جومذددل تددمتس شدد س ائةسددت ددت أ ظمدد تلماتن دد
تلمللةدددد وتقددددلاةا تصسددددتقاتا تلمددددللت تلتددددت ةوددددممل صدددد موق تل قددددم تلددددمولت وتل ددددو تلما فةدددد ددددت تل مددددمتا
تصعضدددلت ،وسلددد صا تلغدددا

مدددا تسدددتتمت تامدددةم  FSIمدددو لتامةدددم قدددلل تلضدددو

تلمدددللت وتقةدددة ماو تذدددل ،مدددل وةودددم تلذدددم

تلماتممددد دددت تل ظدددل

تلائةسدددت لددد  IMFمدددا تلدددوةا ظدددل  FSIمدددو ضدددملا تدددوت ا

ةل دددل نل مددد لممقلا دددد مولةدددل تتددددل تسدددتقاتا تلدددد ظ تلمللةددد لوددددمم ةدددا مددددا تل مدددمتا اةدددد تدددتم ا مددددا
ت تشدددل

قدددلل تلضدددو

تلماتممددد وتج ددد تألفمدددل تلمسدددتق مة ن دددس ونوعذدددل ،ولدددسل ةدددت شدددا مؤشدددات

تلسمم تلمللة لجمة تل ممتا تلمشلا

عمى تلمون تصل تاو ت لص موق تل قم تلمولت.

ملخص تقني عن تحليل مؤشرات السالمة المالية في العراق
توددددم تلمصددددلا تلا ومةدددد مددددت تلمذددددةما تأل ددددا عمددددى تل شددددللل تلمصددددا ة ددددت تلودددداتق ،س تشدددد س
موجومتتذدددل ادددو ( %80مدددا تجمدددللت تلمجدددومت  ،ضدددم عدددا تا تلقددداو تلمقممددد مدددا ن دددس تلمصدددلا
تلا ومةددد تشددد س ( %84مدددا تجمدددللت تلقددداو  ،مدددل وتا ومتئوذدددل تشددد س ( %86مدددا تجمدددللت تلومتئددد
تلمصا ة .
و لل سدددد لمؤشددددات تلسددددمم تلمللةدددد تلمل قدددد عمددددى تلمصددددلا تلواتنةدددد  ،جددددم تا مؤش الالالرات كفاي الالالة
رأس الم الالال تشدددةا تلدددى تاتيدددل ةدددا دددت تلقدددما تلاأسدددمللة لممصدددلا تلتلصددد للمقلا ددد مددد تلمصدددلا
تلا ومةددد تةجددد تاتيدددل عدددمم تلمصدددلا تلتلصددد وتسدددتجل لتوجةذدددل تل ددد تلما دددف فةدددلم اأ مدددلس
تلمصدددلا تلدددى ( 250ممةدددلا مة دددلا ادددم أم دددى ،مدددست ضدددم عدددا تا تاتيدددل تألصدددوس تلماجاددد للمتدددللا
لم مصدددلا تلا ومةددد ةشدددةا تلدددى فةدددلم ت تاتلذدددل دددت تأل شدددل تلمصدددا ة أ مدددا مةدددا مدددا تلمصدددلا
تلتلصددد  ،مدددل تا تلقدددما تلاأسدددمللة تل ةدددا لممصدددلا تلتلصددد – للمقلا ددد مددد تلمصدددلا تلا ومةددد -
عمدددى تغلةددد تلتسدددلئا تلمتونوددد دددت تلقددداو تلمتومدددا مدددو تةجددد ص تيدددل تلقددداو تلمقممددد مدددا ن دددس
تلمصلا تلتلص  ،و للتفتما م تاتيل اؤو أموتلذل.
و لل سدددد لمؤش الالالرات جالالالودة األص الالالول جددددم تا تلقدددداو تلمتومددددا ددددت تلمصددددلا تلتلصدددد ست تتجددددلا
تصدددلعم ماتيددد وصدددم تلدددى ( )%46.9مدددا تجمدددللت تلقددداو تلمقممددد ممدددل ندددم ةشدددةا تلدددى عدددم ت ضددد لل
مدددداوا
تلمصددددلا تلتلصدددد ددددت تقددددمة تلقدددداو  ،تلصدددد وتا متصصددددل تسددددلئا تلقدددداو تدددد تي
تلونددد مددد تصاتيدددل تلمسدددتما دددت تلقددداو تلمتومدددا  ،ة مدددل دددت تلمصدددلا تلا ومةددد وصدددم تل سددد تلدددى
( )%13.5ومدددست تصتدددتم ندددم ص ةشدددةا تلدددى جدددوم ت ضدددس لمصدددوس دددت تلمصدددلا تلا ومةددد وسلددد ألا
ماتجودددد مؤشددددا تلتوفةدددد تلقلددددلعت لمقدددداو ةشددددةا تلددددى تا نلددددل تلا ومةدددد تلما فةدددد مددددو تلمقتددددا
أ

تأل ددددا مددددا تلمصددددلا تلا ومةدددد  ،لددددست ددددلا تلا دددد عمددددى جددددوم أصددددوس تلمصددددلا
تلوصوس تلى ةل ل تلتوفة تلقللعت لمقاو تلمتوما .

تلا ومةدددد ةتلمدددد

و لل سدددد لمؤش الالالرات اإلي الالالرادات والربحي الالالة جددددم تا تلولئددددم عمددددى تألصددددوس وتلولئددددم عمددددى اأ تلمددددلس
مسددددتقاتا وعددددل مددددل ددددت تلمصددددلا تلا ومةدددد  ،ة مددددل تمتددددلف تلووتئددددم ددددت تلمصددددلا تلتلصدددد وددددم
تصسدددتقاتا ،س تشدددةا تل ةل دددل تلدددى تلتدددمموا تلسددداة دددت ا اةددد تلمصدددلا تلتلصددد دددت تلسددد وت تألا وددد
تألتةا ومو مل ةم ا تعت لاا مؤشا تاسةا لامو تفم مصا ة .
توتمددم تلمصدددلا تلتلصددد شددد س أ دددا عمدددى أ شدددل تلسددوق دددت تولةدددم أا لاذدددل ،لدددست دددلا تقمدددةل جدددو
سددددوا تلصددددا أم تلددددى ت تيددددل أا لاذددددل شدددد س مددددؤما ممددددل أمددددا عمددددى أمتئذددددل تلوددددل  ،تلصدددد وتا
تلمصدددلا تلتلصددد تتمتددد قدددما ةدددا مدددا تلمصدددلاة تإلمتاةددد وتلتدددت ندددم تصدددس تلدددى أ مدددا مدددا ()%100
ما تجمللت تلمتس ،ة مل تلمصلا تلا ومة توتمم ش س ةا عمى تلمتس تلمتولم ما تليلئم .
و لل سددد لمؤش الالرات الس الاليولة جدددم تا تلمصدددلا تلواتنةددد تمتمددد سدددةول ل ةددد دددت موتجذددد تلصدددممل
تلميلجئددد  ،مددد تلومددد تا تلمصدددلا تلتلصددد تمتمددد سدددةول أ دددا مدددا تلمصدددلا تلا ومةددد  ،ص تا مؤشدددا
ومتئدددد تلومددددمت تلددددى تجمددددللت تلقدددداو نددددم ة ددددوا متاةددددفت ددددت لددددم تلمصددددلا تلا ومةدددد تةجدددد لةدددد
تصاتسل .
و لل سدددد لمؤش الالالرات الحساس الالالية لمخ الالالاطر الس الالالوق  ،جددددم تا تلمصددددلا تلتلصدددد لددددمةذل نددددما عمددددى
تامدددس صدددممل سدددوا تلصدددا تلتدددت ندددم تتوددددا لذدددل تلمةفت ةددد تلومومةددد  ،ة مدددل تلمصدددلا تلا ومةدددد
ل ددد تممددد ما دددف صدددل ت قدددة سدددلل تةجددد ت تيدددل تألصدددوس تلمقومددد للوممددد تألج ةددد عدددا تلتصدددو
تلمقومددد للوممددد تألج ةددد  ،ص ت دددم تدددمس تدددا جمددد تل ةل دددل ( 2019Q2 – 2015Q2جدددم تا تألصدددوس
تلمقومدد للوممدد تألج ةدد ددمأ ت مددو شدد س سدداة جددمت وأ مددا مددا مددو تلتصددو تلمقومدد للوممدد تألج ةدد
ومو مل نم ةواضذل لمتللا أ ا تةج أة صممل تصة أسولا تلصا .

أوال :تاري خ ر
مؤشات السالمة المالية :FSI
ةدددا دددت تدددوت ا ةل دددل تاصدددلئة عدددا
شدددي تصفمددد تصسدددةوة دددت  1997-98عدددا وجدددوم مغدددات
تلقلدددل تلمدددللت وتلقلدددل تلتدددلاجت ممدددل جودددس تلسدددملل تصنتصدددلمة تلول ةددد وتلمولةددد تقددد م تو ددد تصةدددم
لودددم تدددوت ا تل مومومدددل تلملمو ددد صتتدددلس تلقددداتا تلم لسددد دددت تلونددد تلم لسددد  ،لدددست دددلا  IMFتسدددتجل
م ددددلمات تاصددددلئة عمةددددم أممددددا عددددا ظذددددوا مشدددداو مؤشددددات تلسددددمم تلمللةدددد  FSIتلددددس ةددددو ا
مجموع ما تل ةل ل وتصموت لماتن تلمتللا وتلتقم ل ت تل ظل تلمللت تلمامت.
دددمأ  IMFمشدددداو  FSIدددت عددددل  1999مدددا تددددمس عقدددم تجتمددددل ةدددا مدددد مجموعددد مددددا تلت دددداتت
وتلمسددددؤولةا مددددا عددددم مددددمتا وم ظمددددل مولةدددد و نمةمةدددد  ،و ددددسل تلقددددلئمةا عمددددى وضدددد تلموددددلةةا ،س تدددد
تلتأ ةدددم عمدددى تلالجددد لوجدددوم ةل دددل تيصدددةمة عدددا تلقلدددل تلمدددللت ضدددل تلدددى تامةدددم تلمؤشدددات تلمذمددد
تلتددت ة غددت جموذددل ،و مددل ت ددم ص ةوجددم مددوس عددللمت مق ددوس ةاددمم ت ددوت تلمومومددل تلتددت ة غددت تجمةوذددل
قددددم تجددددا  IMFددددت م تصدددد عددددل  2000مسدددد تاصددددلئت شددددمس ت مددددا مددددا  100مولدددد تصددددول
تسدددتتمت وتجمةددد و شدددا مؤشدددات تلاةلددد تل مةددد  ،ممدددل سدددم للـ ـ IMFتامةدددم تلمجموعددد تألسلسدددة (Core
مدددا  FSIتلتدددت ة غدددت تجمةوذدددل ضدددم عدددا تلمؤشدددات تلسدددل م ( Encourageتلتدددت ندددم تتتلامدددل تل مدددمتا
تعتمددددلمت عمددددى تلظدددداو تلول ةدددد  ،وتسددددتما تلومددددس عمددددى مشدددداو  FSIتلددددى تا تدددد شددددا ملةددددس متددددتل
تجمةدددد مؤشددددات تلسددددمم تلمللةدددد ددددت عددددل  ،2006وتلددددس نددددم تاشددددلمت اددددوس تلتواةيددددل وتلميددددلمة
وتلمصدددلما وتلتق ةدددل تلمفمددد لتجمةددد و شدددا مؤشدددات سدددمم مللةددد متسدددق متتمةدددل ونل مددد لممقلا ددد ع دددا
تل مدددمتا ومدددو مدددل ةدددو ا مومومدددل ادددوس تلسدددمم تلمللةددد لم ظدددل تلمدددللت تلودددللمت ،و قدددى تلومدددس مسدددتما عمدددى
تلددددوةا تلةددددل جمدددد ةل ددددل تلسددددمم تلمللةدددد لغلةدددد ت ا ،س شددددا  IMFددددت عددددل  2019ملةددددس تجمةدددد
مؤشدددات تلسدددمم تلمللةددد مسدددوم أولةددد أضدددل ةذدددل  IMFمؤشدددات جمةدددم مدددل ولدددوا تلةددد تاتسدددل
تلمؤشات تلسل ق وسل ألجس فةلم نل مة تلمقلا وتصتسلق ت ةل ل تلقلل تلمللت ع ا تل ممتا.
تومدددس  133مولددد عمدددى جمددد ةل دددل تلسدددمم تلمللةددد مدددا أصدددس  189مولددد عضدددو دددت صددد موق تل قدددم
تلددددمولت – مددددل ددددت تلجددددموس ( – 1وعمددددى تلدددداس مددددا تتسددددل لددددلق تاتسددددل  FSIددددةا تلددددموس ص تا
مؤشددددات تلسددددمم تلمللةدددد ص ةددددت تاتسددددل ذل شدددد س لمددددس تلصدددد تمدددد تلمؤشددددات تلتددددت تتلمدددد تجدددداتت
مسدددوال تلصددد  ،اةددد جدددم تا تلدددموس تلتدددت تجمددد تلمؤشدددات تلمتومقددد قلدددل تلشدددا ل ونلدددل تألسدددا
نمةمددد جدددمت ،و دددسل دددلا مؤشدددا تسدددولا تلوقدددلات تلدددس ةتمتددد أممةددد ةدددا دددت تقةدددة تلسدددمم تلمللةددد
لمقلل تلمصا ت ةت تاتسل م ش س ضةم.
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ثانيا :الفرق بين مؤشرات السالمة المالية  FSIواإلحصاءات النقدية
ةت تجمة مؤشات تلسمم تلمللة لممصلا ما تل شو ل تلمللة تلقللعة (وتلتت تشتمس عمى ةلا تلدمتس
وتلمصدداو ل  ،وتلمةفت ة د تلومومة د  ،و ددوم تلتددس ا  ،1وتلتددت ت د تجمةوذددل ش د س صدداة لغددا تجمة د مددسا
تلمؤشات  ،وتق م مدسا تل شدو ل تل ةل دل تلمفمد صاتسدل تلمؤشدات ضدل تلدى تواةيدل مادمم وتلم دلم
تلمالس د ة تلمسددتتمم د ت تصاتسددل  ،لددست ددلا تسددتتمت مصددلما ةل ددل مةم د لقلددل تلمصددلا – تلمةفت ة د
تلومومةد تلقللعةد لشدا ل تإلةدمت تألتدا  – Other Depository Corporations( ODC'sص ةسدم
تجمةد جدفت سدةل مدا مؤشدات تلسدمم تلمللةد تلائةسدة وتلتشدجةوة لقلدل تلمصدلا سد تلغةدل تلتددل
ل و أ وت ةل ل ما مسا تإلاصلتت  ،واتى ع ممل ة وا م ل تشدل م دت دم مدا دوم تإلاصدلتت تل قمةد
وتلسمسس تألسلسة لم  ، FSIل م سلل ل مل ة وا م ل تتتم ت تلميلمة وتلم لم تلمالس ة لماتسل  ،لدسل
ما تلمذ موا تلياوق تلائةسة ةا  FSIوتإلاصلتت تل قمة  ،ومت مل ةمت:
-

-

-

-

-

-
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مصالالالالادر البيانالالالالات :تا تل ةل ددددل تلتلصدددد دددد  FSIةددددت تلاصددددوس عمةذددددل مددددا تلمةفت ةدددد تلومومةدددد
تلقللعةددددد و شددددد تلدددددمتس ،ة مدددددل تإلاصدددددلتت تل قمةددددد تسدددددتمم مصدددددلما ةل لتذدددددل مدددددا تلمةفت ةددددد
تلومومة تلقللعة .
أسالالالاس التوحيالالالد :ةددددت تواةدددم تل ةل ددددل تلتلصددد  FSIمدددل عمددددى تلمسدددتو تلمامددددت تو عمدددى أسددددل
نلدددلعت أو ع دددا تلادددموم ،أو عمدددى أسدددل تلتواةدددم تلقلدددلعت ع دددا تلادددموم وتلدددس ةتضدددما جمةددد
تل ةل ل تلمممج  ،ة مل تإلاصلتت تل قمة تجم ةل لتذل عمى أسل تواةم مامت.
تعريالالف جهالالات تلقالالي الودائالالع (المصالالارف) :تودددا تلمؤسسدددل تأل دددت تلوة ددد تاددد تلدددلا تلددد FSI
أ ذدددل جمةددد تلمؤسسدددل تلتدددت توت دددا مدددا تل لاةددد تلقل و ةددد مصدددلا (أ ت ذدددل تلضدددو لمقدددوت ةا
تلمصددددا ة اتددددى وتا ددددلا جددددفت مددددا تلتفتملتذددددل ص تددددمتس ضددددما عددددا تل قددددم تلوتسدددد  ،ة مددددل
تلمؤسسدددل تأل دددت تإلاصدددلتت تل قمةددد ص توت دددا مدددا تل لاةددد تلقل و ةددد مصدددلا تست دددلا جدددفت
مدددا تلتفتملتذدددل ص ةدددمتس ضدددما عدددا تل قدددم تلوتسددد  ،ضدددل تلدددى سلددد  ،دددلا صددد لمةم سدددوق تلمدددلس
 money market funds( MMF'sص ةدددت تضدددمة ذل دددت تلمؤسسدددل تأل لمددد  ،FSIة مدددل ةدددت
تضمة ذل ت تإلاصلتت تل قمة تست ل جفت م ذل ةمتس ت عا تل قم تلوتس .
تقيالالاليم األصالالالول :دددت تلددد  ،FSIةدددت تقةدددة تصسدددتمملات تلمادددتيظ ذدددل اتدددى تدددلاة تصسدددتاقلق ع دددم
تلت ميددد سةدددا تلمسدددتذم لسدددتتمت لاةقددد تليلئدددم تليوللددد  ،ة مدددل دددت تإلاصدددلتت تل قمةددد ةدددت تقةةمذدددل
ع م تلقةم تلسونة تو تلقةم تلولمل .
تس الالالالجيل اجم الالالالالي األص الالالالول :تسدددددجس تألصدددددوس عمدددددى أسدددددل تجمدددددللت ،اةددددد تا تلمتصصدددددل
تلمياوضددد عمدددى تألصدددوس تلضدددوةي ص ةدددت تسدددت ولممل ،ة مدددل تسدددجس تصصدددوس تلددد  FSIصدددل ت مدددا
تلمتصصل .
تعالالديالت التوحيالالد داخ الالل المجموعالالة (المراك الالز واألصالالول) :ةدددت ت يةدددس جمةددد تودددمةم تلتواةدددم متتدددس
تلمجموعدددد لل سدددد لممات ددددف وتلتددددم قل ددددت تلدددد  ،FSIة مددددل ص ةددددت ت يةددددس مددددسا تلتوددددمةم متتددددس
تلمجموعددددد دددددت تلمةفت ةدددددل تلومومةددددد ل اصدددددلتت تل قمةددددد  ،لسدددددتم لت تمددددد تلتدددددت تادددددم دددددةا
تلمصلا تأل و اوعذل.

م ذجة تاتسل مؤشات تلسمم تلمللة  ،مل ت تلممام ان (. 1
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ثالثاً :القطاعات الرئيسية لمؤشرات السالمة المالية
مل ت تلجموس ( ،)1جم لا تقةة تلسمم تلمللة لمقلل تلمللت ةتلم تلاصوس عمى ( 40مؤشا موفع
عمى تمس نللعل  ،ومت ل تت:
 قطاع جهات تلقي الودائع (المصارف)تتشدددددل م ةل دددددل  FSIتلمتتصددددد جذدددددل تمقدددددت تلومتئددددد مودددددلةةا  – CAMELSيلةددددد ات تلمدددددلس ،C
جددددوم تصصددددوس  ،Aجددددوم تصمتا  ،Mتلا اةدددد  ،Eتلسددددةول  ،Lتلاسلسددددة لمتددددللا تلسددددوق  - Sتلمل قدددد
مددددا ن ددددس تلجذددددل تإلشددددات ة شدددد س ددددام عمددددى تلمصددددلا  ،ص تا مؤشددددات تلسددددمم تلمللةدددد ص تقددددو
لاتسدددل ةل دددل عدددا يدددلت تإلمتا  ،لدددسل ةم دددا تا لمدددم عمةذدددل مودددلةةا  ،CAELSضدددل تلدددى تا FSI
ةدددت تجمةوذدددل عمدددى أسدددل مدددت ذدددت تشدددمس جمةددد جذدددل تمقدددت تلومتئددد دددت تل مدددم ،وةدددت تقسدددة تلمؤشدددات
 FSIتلتلص للمصلا تلى مؤشات ائةسة ومؤشات مسل م .
 قطاع الشركات المالية االخرىتسدددلعم  FSIدددت نلدددل تلشدددا ل تلمللةددد تألتدددا عمدددى ماتن ددد تلمتدددللا تلماتممددد تل لشدددئ عدددا مدددست
تلقلددددل  ،اةدددد تقددددم مددددسا تلمؤشددددات مومومددددل عددددا اجدددد نلددددل تلشددددا ل تلمللةدددد تألتددددا – أصددددوس
تلشدددا ل تلمللةددد تألتدددا تلدددى تجمدددللت أصدددوس تل ظدددل تلمدددللت  -وسلددد لموا ددد أممةتذدددل تل ظلمةددد و للتدددللت
موا ددد مقدددمتا تلضددداا تلدددس ندددم ةتودددا لدددم تلقلدددل تلمدددللت دددت اللددد تودددا نلدددل تلشدددا ل تلمللةددد
تألتدددا لمصدددممل  ،وتةضدددل ةدددو ا مؤشدددا تجمدددللت أصدددوس تلشدددا ل تلمللةددد تألتدددا تلدددى تجمدددللت تل دددلت
تلمامددت تإلجمددللت مومومددل عددا أممةدد مددست تلقلددل  ،وعمددى تلدداس مددا تا تلمصددلا سلل ددل مددل ت ددوا مددت
تلمسددددةلا عمددددى تلقلددددل تلمددددللت ددددت تل مددددمتا تل لمةدددد وتل لشددددئ  ،ص تا مؤشددددات تلدددد  FSIتلتددددت تتددددل
تلشدددا ل تلمللةددد تألتدددا تقدددم ملدددةم عممةدددل وسددداةول ادددوس مدددسا تل تةجددد  ،لدددست ل دددم مدددا سةدددا تلمددداج تا
تودددا مدددسا تلشدددا ل تلقلدددل تلمدددللت تلدددى متدددللا ظلمةددد ممدددل ةجودددس تا ةدددف تامةدددس تصسدددتقاتا تلمدددللت
ة ص او تلقلل تلمصا ت.
 قطاع الشركات غير الماليةتوتمدددم تلمادددل ظ تصئتمل ةددد لممصدددلا عمدددى تلمدددمت تلمللةددد وتلا اةددد لقلدددل تلشدددا ل سةدددا تلمللةددد  ،لدددست
مدددا تلمذددد ماتن ددد تلوضددد تلمدددللت لمشدددا ل سةدددا تلمللةددد  ،وةممدددس تاتيدددل نسالالب الرافعالالة الماليالالة – تجمدددللت
تلددمةا تلددى اقددوق تلمم ةدد – مؤشددا سددم ت ةفةددم مددا تلددا صددل نلددل تلشددا ل للصددممل  ،ضددم عددا
تا ت تيددددل ربحي الالالة الش الالالركات – تلولئددددم عمددددى اقددددوق تلمم ةدددد – ةقمددددس مددددا نوتذددددل ونددددماتذل عمددددى تسددددمةم
تلتفتملتذدددل ممدددل ةوت دددا مؤشدددات عمدددى تلضدددلئق تلمللةددد  ،ضدددل تلدددى تا نةدددل التالالدفل النقالالدي – تألا دددلل تلدددى
تليوتئدددم وتلمصددداو ل تلائةسدددة – ةفةدددم مدددا ندددما تلماممدددةا عمدددى ماتن ددد تلسدددمم تلمللةددد لمقلدددل تلمدددللت،
اةددد تا تلسدددةول تلوللةددد لمشدددا ل تفةدددم مدددا ندددماتذل عمدددى ت يةدددس تعمللذدددل موا تلدددا تلتودددا لتسدددلئا
و للتدددللت فةدددلم ندددماتذل عمدددى تسدددمةم تلتفتملتذدددل تتجدددلا تلمصدددلا  ،وتتةدددات ةفةدددم تودددا تلشدددا ل لمخ الالاطر
أسعار الصرف ما تاتمللة تسلئامل و للتللت تلتأمةا عمى جوم تألصوس تلمصا ة .
 قطاع األسرتا تلقلدددل تلمصدددا ت ةتودددا لمتدددللا تلتغةدددات دددت نلدددل تصسدددا عدددا لاةدددم اجددد تلقلدددل وأ مدددلل
تسدددتذم م  ،وةا ددددف موظدددد تلتامةددددس عمدددى مددددم نددددما نلددددل تصسددددا عمدددى تسددددمةم تلتفتملتددددم تلمللةدددد تتجددددلا
تلمصلا .
ةشددد س نلدددل تلشدددا ل ونلدددل تألسدددا تل سددد تأل دددا مدددا تجمدددللت مقتاضدددت تلقلدددل تلمصدددا ت ،1لدددست
دددلا تدددوت ا ةل دددل تلددد  FSIعدددا تلقلدددلعةا ةسدددلعم دددت موا ددد تلوضددد تلمدددللت وتامةدددم قدددلل تلضدددو دددت
تلقلعددددم تأل ددددا لومددددمت تلمصددددلا  ،لددددسل ددددلا مؤشددددات تس  FSIتإلضددددل ة تا ددددف عمددددى ماجدددد تلات ودددد
 1ت تلغلل ة تلوظمى ما موس تلولل ةش س نللعت تلشا ل
تلقلعم تأل ا ،مل س ا صاقل.

وتألسا تل س تأل ا ما تلمقتاضةا ،ة مل ت تلواتق تش س تلا وم
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تلمللةددد و سددد تلممةو ةددد لمقلدددلعةا و للتدددللت مقدددماتذ عمدددى تسدددمةم تلتفتمدددلتذ لمقلدددل تلمصدددا ت ،اةددد تا
سددد تلدددمةا تلماتيوددد دددت تلقلدددلعةا لذدددل تدددأمةا سدددم ت ندددو دددت تصسدددتذم وتصسدددتمملا ،وتوتجدددم تل مدددمتا
تلتددددت تمتددددلف وجددددوم ةددددا لمقلددددل سةددددا تلاسددددمت مشدددد م ددددت تلاصددددوس عمددددى ةل ددددل ست مو ددددى عددددا
تلمةفت ةدد تلومومةدد لمسددا وتلشددا ل ممددل ةجوددس مددا تلصددو وجددوم ظددل ل ددستا تلم ددا ةم ددا تصعتمددلم
عمةم.
 القطاع العقاريتم تدد تلومةددم مددا تلتجددلا تلمولةدد ددلا تلفةددلمت تلسدداةو ددت أسددولا تلوقددلات سلل ددل مددل ةت وذددل ت ددللؤ
اددلم ددت تل مددو تصنتصددلم ممددل ة ددوا لددم تددأمةا سددم ت عمددى سددمم تلقلددل تلمصددا ت وسلدد سدد تلتددأمةا
عمدددى جدددوم تصئتمدددلا ونةمددد تلقددداو تلمضدددمو للوقدددلات  ،لدددسل ةا دددف تامةدددس مؤشدددات تلسدددمم تلمللةددد
عمدددى تلمسدددتو تلودددل ألسدددولا تلوقدددلات ومددد م ت شدددل تلمصدددلا ألسدددوتق تلوقدددلا ،و دددسل ةم دددا تا تقدددم
مؤشدددات تلسدددمم تلمللةددد تلتلصددد أسدددوتق تلوقدددلات ظدددا تستشدددات ة ادددوس قدددلل تلضدددو دددت تلقلدددل
تلمدددللت ،س ةدددمس تا دددف تصئتمدددلا دددت نلدددل مودددةا تلدددى تاتمللةددد وجدددوم تمدددس ،1ول دددا تل ةل دددل عدددا تودددا
تلقلدددل تلمصدددا ت تلدددى تلتغةدددات دددت نلدددل تلوقدددلات ندددم ص توضددد مدددوتلا تلتمدددس وضدددول ص تا مؤشدددا
أسددولا تلوقددلات نددم توض د مددوتلا تلتمددس مددا تددمس تامةددم موتعددم تليقلعددل ددت نلددل أسددولا تلوقددلات ،
وةج تا شةا تلى تا تو ا ةل ل عا أسولا تلوقلات ةوم مش م ت تسم تلموس.
رابعا ً :مؤشرات السالمة المالية واالقتصاد الكلي
ان الض الالعف ف الالي الميزاني الالة العمومي الالة للمص الالارف يمك الالن ان ي الالؤثر عل الالى ت الالوفير االئتم الالان وبالت الالالي الت الال ثير
عل الالى القط الالاع الحقيق الالي  ،ومدددى سددد ةس تلممدددلس دددلا تلتسدددلئا تل لتجددد عدددا تلقددداو تلمتومدددا تو تلفةدددلم دددت
أسددددولا تليلئددددم نصددددةا تصجددددس تلمم وعدددد سددددتؤم تلددددى تم ددددس ات مددددلس تلمصددددلا  ،ددددلست لدددد تددددتم ا
تلمصدددلا مدددا ا ددد اؤو أموتلذدددل دددت تصجدددس تلقصدددةا ت دددوا سةدددا ندددلما عمدددى فةدددلم تصئتمدددلا للشددد س
تلملمدددو  ،و دددسل دددلا تلتسدددلئا تلمتفتةدددم ندددم تدددؤم تلدددى شددد و ادددوس تلمادددل ظ تلمللةددد لممصدددلا ممدددل
ة ددددت ع ددددم ت تيددددل مقدددد تلمددددومعةا وتلددددمتئ ةا  ،و ددددت مددددسا تلاللدددد ددددلا تل ددددو تلضددددوةي ستشددددذم تاتيددددل
دددت سدددوق مدددل دددةا تل دددو  ،و دددت ادددلص تلتسدددلئا تلقصدددو دددلا مدددسا تل دددو ندددم تيقدددم
ت دددللة تصنتدددات
نددما تلوصددوس تلددى تلسددوق شدد س لمددس ،ضددل تلددى تا تلمددومعةا نددم ةسددلاعوا تلددى سددا ومتئوذدد ممددل
سددةجوس تلمصددلا تلضددوةي تسددا تلددول تصئتمددلا مددا مقتاضددةذل للتددللت قددس تلدد قل ددت تلسددةول مددا
تلمةفت ة تلومومة لممصلا تلى تلقلل تصنتصلمة تصتا .
عن الالالدما تواج الالالل اغل الالالب المص الالالارف مش الالالاكل
ف الالالالالي السالالالالالاليولة ،او ان الالالالالالالدائنين ال يمكالالالالالالنهم
لستتمت ملس  ،Panelت ماتس تلومن ةا  ( FSIيلة
التميي الالز ب الالين البن الالو الض الالعيفة والقوي الالة ،ف الالان
اأ تلملس ،جوم تصصوس وتلا اة ومتغةات تصنتصلم
اآلثالالالالالالار علالالالالالالى اسالالالالالالتقرار االقتصالالالالالالاد الكلالالالالالالي
تل مت ،وتوصس تل ا تلى تا  FSIتتقم قو م موا
س الالالالتكون حقيقي الالالالة ،تس تا تلومتئددددد تلمسددددداو
تصعملس ومومس تلتضت  ،وتا تسولا تليلئم نصةا تصجس
لدددا تاجددد تلدددى تل ظدددل تلمدددللت تلمامدددت ول ذدددل
وسوا تلصا تلاقةقت ةوت اتا ماممت ائةسة لم .FSI
سدددت قى دددت صدددوا قدددم ( دددل تو ستسدددتمما
Rita Babihuga, 2007
ددددت تلتددددلا – ددددت تصنتصددددلمت تلميتوادددد
سددد ةل  ،-ومدددا تلمددداج تا ةتودددا سدددوا تلصدددا لمضدددغل ممدددل سةشدددج عمدددى مددداو تلمفةدددم مدددا تلوممددد
تلددى تلتددلا  ،للتددللت ددلست ل دد تلمصددلا مواضدد شدد س م لشددا تو سةددا م لشددا لمتددللا سددوا صددا
دددت نةمددد تلوممددد سدددةفةم مدددا تلتسدددلئا تلمللةددد ممدددل ةفةدددم مدددا تلدددوا
تلومدددم تألج ةددد دددلا تص تيدددل
تصفمدد  ،تمددل تست ل دد شدداتئ ةددا مددا تلمصددلا تتمتدد اصددل مللةدد ددلا تلددسعا تلمصددا ت  -تلمتددأتت
سددددد ت تيدددددل تلسدددددةول لدددددم تلمصدددددلا تلضدددددوةي  -سدددددةت تسدددددتةول م ،تس تا تلومتئددددد سدددددت تقس مدددددا
تلمصدددلا تلضدددوةي تلدددى تلمصدددلا تلقوةددد للتدددللت سدددت وا مدددسا تلمصدددلا ندددلما عمدددى عدددلم تسدددتمملا
االقتصاد الكلي ومؤشرات السالمة المالية :دراسة تطبيقية
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تلقلل تلمصا ت لمتللا تلقاو

تلوقلاة .

تلومتئدددد لتموةددددس ن لددددل تلشددددا ل  ،ومددددا تلماتمددددس تا تلمصددددلا تلقوةدددد سددددت وا نددددلما عمددددى تصسددددتماتا
لصنتات ما تلمستمماةا تألجل لمستماتا تموةس مشلاة تستمملاة ما ا .
ممدددل سددد م ،دددلا تلضدددو دددت تلقلدددل تلمصدددا ت ةم دددا تا ةدددؤم تلدددى ت تيدددل ادددلم دددت ومتئددد تل دددو
وتصلتفتمددددل تلمصددددا ة تألتددددا وتصئتمددددلا تلمصددددا ت ،ممددددل ةددددؤم تلددددى ت تيددددل تإل تددددل وتصسددددتمملا،
دددت نةمددد
وتا ضدددو تلمصدددلا ةم دددا تا ةدددؤم تلدددى تدددم م اؤو تألمدددوتس تلدددى تلتدددلا وتص تيدددل
سدددوا تلصدددا س ةقدددو تلدددمتئ وا تألجل ددد سدددا تلدددول تصئتمدددلا تلتلصددد ذددد تلدددى دددو أتدددا تدددلا
تل مم ،ضل تلى تا تلمستمماةا تلمامةةا سة اموا عا مصلا تم تلا تل مم.
تا تلسدددمم تلمللةددد لمقلدددل تلمدددللت تتدددأما شددد س ةدددا متغةدددات تصنتصدددلم تلاقةقدددت ،يدددت اللددد ادددمو
م دددول دددت تل شدددلل تصنتصدددلم دددلا تلمصدددلا مدددا تلماتمدددس تا تتتدددس تدددمت ةا تاتاتفةددد لماتيدددلظ قدددما
تةجددد لممتدددللا تلتدددت سدددتتوا لذدددل تلقللعدددل
أ دددا مدددا اأ تلمدددلس ،مدددل تا جدددوم تصصدددوس سدددت تي
دددت تلا اةددد تلتدددت لذدددل موا
تصنتصدددلمة سددد تلذ دددول دددت موا تصعمدددلس ،ممدددل سدددةؤم تلدددى تص تيدددل
ةدددا دددت فةدددلم مودددمص تلا دددوم تصنتصدددلم مدددل مدددا دددل ،مدددل تا ادددمو تدددأمةا تلتغةدددات دددت مودددمص
تلتضددددت عمددددى اأ تلمددددلس ةوتمددددم عمددددى مقددددمتا تددددأما متددددس تلمصددددلا ددددللتغةات ددددت تلتضددددت  ،مددددل تا
تددأمةاا عمددى جددوم تصصددوس ةوتمددم تةضددل عمددى مددل تست ددلا تلتضددت متونوددل ت ص ،ومددل تست ددلا ةتددفتما مدد
تلذ ددددول ددددت تل شددددلل تصنتصددددلم  ،تمددددل تاتيددددل تلتضددددت مددددا تلمم ددددا تا ةفةددددم مددددا مددددلم تليلئددددم مدددد
تصاتيددل ددت ت ددللة تلموددلمم تلتددت ةقددو ذددل تلمصددا  ،لددست ددلا تددأمةا تلتضددت عمددى ا اة د تلمصددلا
ةوتمم ت ما عمى مل تست لا سةا تلت للة تو تصةاتمت .
ةوتمدددم تدددأمةا تسدددولا تلصدددا عمدددى اؤو تصمدددوتس وا اةددد تلمصدددلا عمدددى اصددد تصدددوس تل ظدددل
تلمصددا ت تلماددتيظ ذددل ددت تلتددلا  ،تمددل تمددلا سددوا تلصددا عمددى جددوم تصصددوس إ ذددل توتمددم عمددى مة ددس
تصئتمدددلا دددت تل ظدددل تلمصدددا ت تضدددل تلدددى تلتدددأمةا تلماتمدددس لسدددوا تلصدددا عمدددى تلمقتاضدددةا ،مدددل تا
تاتيدددل تسدددولا تليلئدددم تلاقةقةددد سدددةؤم تلدددى فةدددلم ا اةددد تلمصدددلا و للتدددللت فةدددلم دددت اؤو تموتلذدددل
ص ت ذل ما تلمم ا تا ت وا تصصوس تنس جوم س عم نما تلمقتاضةا عمى تلسمتم.
وةجددد تا شدددةا م دددل تلدددى تا تلددد  FSIتوت دددا متتميددد فم ةدددل وسلددد ألا أادددم تل ةل دددل تلمتلاددد سدددتو ا
صددوا عدددا تل ظدددل تلمدددللت مدددل ددلا موجدددومت ن دددس مممددد أشدددذا ،للتددللت دددلا تصعتمدددلم عمدددى مؤشدددات FSI
ددددت تلت ددددؤ للمسددددتق س ة ددددوا لجاددددل ع ددددم تسددددتقاتا تصوضددددل تصنتصددددلمة ول ددددا مددددا تلماتمددددس تا ت ددددوا
تلاؤةددد مادددموم ع دددممل ةغةدددا تصنتصدددلم مسدددلاا ،ومدددو مدددل ةددد و عمدددى تسدددتتمت  FSIدددت تل مدددلس تلت ؤةددد ،
ددم توجددم الجدد ل مدددوس نددو لمتأ ددم مدددا تا تصفمدد تلمصددا ة مات لدد لص تيدددل تل ةددا ددت مؤشدددات
يلةددد اأ تلمددددلس ،تو تا ت تيدددل تلولئددددم عمدددى اقددددوق تلمسدددلممةا ةم ددددا تا ةت دددأ اددددمو أفمدددد  ،ص تا
مدددسا تل تدددلئ ةدددت تلتوصدددس تلةذدددل دددت مجدددلس تل اددد تص دددلمةمت ة مدددل صدددل وت تلسةلسدددل ةاتدددلجوا تلدددى ونددد
لماصددوس عمددى تل ةل دددل صتتددلس تصجددداتتت تلم لسدد  ،للتدددللت ةجدد تلاددسا وعدددم تلتسددا دددت تلتولمددس مددد
تلئ تامةس مؤشات تلسمم تلمللة .
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خامسا :تجميع مؤشرات السالمة المالية في العراق
ابت الالدأ العالالالراق بالعم الالل الحثيالالال عل الالى جمالالالع مؤش الالرات السالالالالمة المالي الالة منالالالل ع الالام  2016ولغايالالالة نهايالالالة
ع الالالام  - 2019وال زال العم الالالل مس الالالتمرا ً عل الالالى تحس الالالين ج الالالودة البيان الالالات  -وبالتع الالالاون الوثي الالالل ب الالالين دائ الالالرة
اإلحص الالالاء واالبحالالالالا وص الالالندوق النقالالالالد ال الالالدولي فالالالالي إع الالالداد البيانالالالالات الوص الالالفية للالالالال  ،FSIبم الالالا فالالالالي للالالالال
المعلوم الالالات المفي الالالدة لتفس الالالير ه الالالل المؤش الالالرات وف الالالل المنهجي الالالة المعتم الالالدة ،ولل الالال ألهميته الالالا ف الالالي مراقب الالالة
الس الالالمة المالي الالة علالالالى مس الالتوى القطالالالاع المص الالرفي ككالالالل وك الاللل ألغالالالراض النش الالر علالالالى موق الالع مؤشالالالرات
السالالالالمة الماليالالالة لصالالالندوق النقالالالد الالالالدولي ،وقالالالد اعتمالالالدت البيانالالالات ونشالالالرت علالالالى موقالالالع الصالالالندوق فالالالي
نهاي الالالالة ع الالالالام  2019واص الالالالبك ب مك الالالالان ال الالالالدول األعض الالالالاء ف الالالالي الص الالالالندوق الت الالالالي ترغ الالالالب باحتس الالالالاب ه الالالالل
المؤش الالرات االعتم الالاد عليه الالا كمرج الالع لالس الالتفادة م الالن تجرب الالة الع الالراق ف الالي عملي الالة جم الالع ووص الالف المؤش الالرات
الخاص الالة بال الال  ، FSIحي الال اكتمل الالت عملي الالة التجمي الالع ل الالبعض المؤش الالرات إل ت الالم احتسالالالاب ( )19مؤشالالالر مالالالن
أص الالالل ( )25تخ الالالتص بجه الالالات تلق الالالي الودا ئ الالالع (المص الالالارف) ،وبم الالالا ان مؤش الالالرات الس الالالالمة المالي الالالة تخ الالالتص
بتحليالالالل تالالال ثير القطالالالاع المصالالالرفي علالالالى االقتصالالالاد الكلالالالي ،فقالالالد تالالالم تقسالالاليم عمليالالالة جمالالالع المؤشالالالرات الالالالى
مؤشالالالرات سالالالالمة ماليالالالة بالنسالالالبة للمصالالالارف الحكوميالالالة والمصالالالارف الخاصالالالة ،1كمالالالا وتالالالم – بنالالالا ًء علالالالى
طلالالالالب دائالالالالرة اإلحصالالالالاء واألبحالالالالا – احتسالالالالاب مؤشالالالالرات السالالالالالمة الماليالالالالة لمجمالالالالل القطالالالالاع المصالالالالرفي
للتوصل الى تحليل أعم وأشمل للقطاع
وفيم الالا يخ الالص البيان الالات الوص الالفية  -والت الالي تع الالد المفت الالاح الرئيس الالي لتفس الالير مؤش الالرات الس الالالمة المالي الالة -
فنج الالد ان دائ الالرة اإلحص الالاء واألبح الالا عمل الالت عل الالى تحدي الالد مفه الالوم اإلقام الالة باالس الالتناد ال الالى الطبع الالة السادس الالة
مالال ن دليالالل إحصالالاءات ميالالزان المالالدفوعات ،وكالاللل فالالان تجميالالع مؤشالالرات السالالالمة الماليالالة يالالتم علالالى أسالالاس
التوحي الالد المحل الالي وال الاللي يتواف الالل بش الالكل مناس الالب م الالع هيك الالل النظ الالام المص الالرفي ف الالي الع الالراق ،وان إج الالراءات
التوحيالالد تالالتم داخالالل المجموعالالة ممالالا يشالالير الالالى ان هالالل التعالالديالت تالالؤدي الالالى الغالالاء التالالدفقات الماليالالة بالالين
مس الالتلمي الودائ الالع والمجموع الالة المص الالرفية لاته الالا ف الالي الع الالراق ،إض الالافة ال الالى ان مؤش الالرات الس الالالمة المالي الالة
الت الالي ت الالم تجميعه الالا تغط الالي فق الالط القط الالاع المص الالرفي ف الالي الع الالراق ،واعتم الالاد المص الالارف عل الالى مع الالايير ب الالازل 2
ف الالي التجمي الالع واالب الالالا ع الالن البيان الالات ،كم الالا وتتض الالمن تعليم الالات البن الال المرك الالزي العراق الالي اس الالتخدام مع الالايير
المحاسبة الدولية  IASsالخاصة بتجميع البيانات واالبالا عنها
سادسا :القطاع المصرفي في العراق
ةت دددوا تلجذدددلف تلمصددددا ت تلواندددت مددددا ( 71مصدددا  ،م ذدددل ( 7مصددددلا ا ومةددد و( 64مصددددا ل
مامددددت وأج ددددت ،وتشدددد س تلمصددددلا تلتجلاةدددد ( 40مصددددا ل ة مددددل تإلسددددممة ( 25مصددددا ددددت اددددةا
تلمصلا تلتتصصة ت مغ ( 3مصلا .
ة مغ تجمللت موجومت تلقلل تلمصا ت ( )Total Banksلغلة  2019Q2مل مقمتاا ( 121.4تالةدوا
مة لا م ذل ( 96.6تالةوا مة لا لممصلا تلا ومة وتش س مل س تم ( %80ما تجمدللت تلموجدومت  ،ذدت
تش س تل س تأل ا و للتللت مت ست تلتأمةا عمدى مجمدس عممةدل تلقلدل تلمصدا ت ،و مادظ مدا تلشد س (، 1
لا موجومت تلمصلا تلا ومة  State Banks( SBت تيض ما ( 104تالةوا تلى ( 83تالةوا مة لا
ت تليتا  2017Q3-Q4عمى تلتوتلت شد س ممادوظ تةجد عدلم تسدوة قدا تألصدوس تألتدا دت تلمةفت ةد
تلومومة لمصا تلات مةا ،ومو مل جلت تستجل إلعلم تقةة موجدومت تلمصدلا تلا ومةد دت مدسا تليتدا ،
ة مددل تلمصددلا تلتلصد ت مددغ موجومتتذددل ( 25تالةددوا مة ددلا قددل ددت  ،2019Q2ومددت مسددتقا تددمس تلمددم
2019Q2 – 2015Q2

 1لتوفةف أسات
و سممة .

تلتامةس واس تلسةلسل

ل م ما تأل ضس تا تقس ةل ل مؤشات تلسمم تلمللة تلى مصلا
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ا ومة وتلص

ت مغ اؤو أموتس تلقلل تلمصا ت ( 17.6تالةوا مة لا لغلة  ،2019Q2تش س تلمصدلا تلتلصد تلجدفت
تأل ا م ذل س ت مغ ( 11.5تالةوا مة لا ،ة مل ش م تلمصلا تلا ومة ( 6.1تالةدوا مة دلا ،و مادظ مدا
تلش س ( ، 2لا اؤو أموتس تلمصلا تلتلص  Private Banks( PBتاتي ماوا تلفما ومت أعمى ما
اؤو أموتس تلمصلا تلا ومة تدمس تلمدم  ،2019Q2 – 2015Q2وسلد ألا تعدمتم تلمصدلا تلتلصد
أ ددا مددا تلمصدددلا تلا ومةدد  ،وتاتيددل اأ مدددلس تلمصددلا تلتلصدد تلدددى ( 250ممةددلا مة ددلا تسدددتجل
لتوجةذل تل تلما ف .
ة مدددغ تصئتمدددلا تلمقدددم مدددا ن دددس تلقلدددل تلمصدددا ت ( 32.6تالةدددوا مة دددلا دددت  ،2019Q2ومدددو ماتيددد عدددا
تليصددددس تلسدددددل م سدددد ( ، %3.7س مدددددغ ( 31.4تالةدددددوا مة ددددلا ،وةشددددد س تصئتمدددددلا تلمقددددم مدددددا ن دددددس
تلمصدددلا تلا ومةدددد تل سدددد تأل دددا ،س ت مددددغ سدددد تم( %84مدددا تجمددددللت تصئتمددددلا ،و مادددظ مددددا تلشدددد س
( ، 3ددددأا تتجددددلا مددددو تصئتمددددلا ددددت تلقلددددل تلمصددددا ت تلواتنددددت مددددو مسددددتقا سدددد ةل اددددوس متوسددددل نددددماا
( 35.8تالةدددوا مة دددلا تدددمس تلمدددم  2019Q2 – 2015Q2و سددد ت ادددات موةدددلا نمةمددد جدددمت ت مدددغ
( % 0.7عدددا تلمتوسدددل ،ممدددل ةو دددت عدددم تلدددوا تصئتمدددلا تل قدددم تلمقدددم مدددا ن دددس تلقلدددل تلمصدددا ت تدددمس
يدددد تلمددددم  ،ددددت اددددةا مددددغ اجدددد تلومتئدددد ددددت تلقلددددل تلمصددددا ت تلواتنددددت ( 93.3تالةددددوا مة ددددلا ددددت
 ، 2019Q2تشددد س ةذدددل ومتئددد تلمصدددلا تلا ومةددد تل سددد تأل دددا ،س ت مدددغ سددد تذل ( %86مدددا تجمدددللت
تلومتئ تلمصا ة .
الشكل () 1
موجودات القطاع المصرفي

الشكل () 2
رأس مال القطاع المصرفي
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الشكل () 4
الودائع في القطاع المصرفي
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سابعا :مؤشرات السالمة المالية في العراق
أ -مؤشرات كفاية رأس المال
م دددل عدددم مؤشدددات تددد وضدددوذل مدددا ن دددس لج ددد دددلفس لقةدددل ندددما تلمؤسسدددل تلمللةددد عمدددى تامدددس
تلصدددممل تلتدددت تتودددا لذدددل مةفت ةلتذدددل تلومومةددد  ،وسلددد صسدددتةول جمةددد تلمتدددللا تلمللةددد تلماتممددد ممدددس
متدددددللا تصئتمدددددلا ومتدددددللا تلسدددددوق وتلمتدددددللا تلتشدددددغةمة ومتدددددللا تا ةدددددف تصئتمدددددلا وسةامدددددل مدددددا
تلمتدددللا ،و للتدددللت دددلا مسدددتو مودددةا مدددا اأ تلمدددلس ةومدددس عمدددى تدددو ةا مدددلم تمدددلا ةامدددت تلمصدددا
مدددا تسدددلئا تلتتمددد عدددا تلسدددمتم تل لشدددئ مدددا تص شدددل ل دددت تل دددوم متتدددس وتدددلا تلمةفت ةددد تلومومةددد ،
ضدددل تلدددى ت دددمتت تسدددتومتم مدددلل ت اؤو تألمدددوتس لممتدددللا دددأموتلذ  ،مدددل وةدددو ا مدددوتام متلاددد سدددذول
موا تامدددس ت دددللة مودددلمم تو تصدددية  ...تلددد  ،و شددد س عدددل  ،دددلا مؤشدددات يلةددد ات تلمدددلس تقدددة
ماج ماو تلمصا تو تلقلل تلمصا ت ت موتجذ تلصممل  ،ومت ل تت:
 -1رأس المال التنظيمي الى األصول المرجحة بالمخاطر )Core( K/RWA
وةقددددل
(2 RWA
تلماتمم .

مددددا تددددمس تسددددتتمت اأ تلمددددلس تلت ظةمددددت ( 1 Kددددت تل سددددل وتألصددددوس تلماجادددد للمتددددللا
دددت تلمقدددل  ،وتشدددةا مدددسا تل سددد تلدددى مدددم ماو ددد تلمؤسسدددل تلمللةددد دددت موتجذددد تلصدددممل

ةماددظ مددا تلش د س ( ، 5ددلا س د  K/RWAست تتجددلا تصددلعم س تاتيو د ددت تلمصددلا تلتلص د مددا
( % 61.1تلى ( %92.6تمس تا جم تل  ، 2019Q2 – 2015Q2( FSIومو مل ةشدةا للتأ ةدم تلدى ندو
مسا تلمصلا  ،ص تا تصاتيل تل ةا نم ةو سوت تستتمت ت موتام تلمصلا تلتلص ( PBوةتض سل
ددت ت تيددل اجد ناوضددذل تلمقممد تلددى تلقللعددل تصنتصددلمة  ،بالتالالالي فالالان قالالوة المصالالارف الخاصالالة يقابلهالالا
انخفاض االنخراط في االعمال المصرفية ،ة مل ت تلمصلا تلا ومة ( SBتوم س  K/RWAمق ول ش س
ماضت ،ومت ست تتجلا تصلعم أةضل وتتاتول ةا ( %38.9 - %10.5تمس ي تلمم .
الشكل () 5
رأس المال التنظيمي الى األصول المرجحة بالمخاطر
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ةمدددل ةتومدددم لتسدددلق تل ةل دددل  ،جدددم تا ةل دددل
سددد  K/RWAإلجمدددللت تلمصدددلا تتملشدددى مددد
تتجددددلا تلمصددددلا تلا ومةدددد أل ذددددل تشدددد س تل سدددد
تأل ددددا مددددا تلقلددددل تلمصددددا ت تلواتنددددت ،3مددددل
وةمادددددددددظ أ دددددددددم دددددددددت  2016Q2-Q4تاتيددددددددد
 K/RWAإلجمددددددللت تلمصددددددلا مددددددا (%24.5
تلددددى ( – %51.4مددددل ددددت تلمماددددم ( - 2وسلدددد
لادددددمو تتدددددتم دددددت تلةددددد تاتسدددددل تألصدددددوس
تلماجادددددددد للمتددددددددللا لمصددددددددا تلات ددددددددمةا س
ت تيضدددددد تألصددددددوس تلماجادددددد للمتددددددللا مددددددا

Total

 1ةت وا رأس المال التنظيمالي مدا تجمدللت تلل قدل تلمممد لداأ تلمدلس ومدت ،المسالتوى األول مالن رأس المالال  Tier1وتلدس ةشدتمس
عمى تألواتق تلمللة وتألسذ تلولمة مسمم تلقةم وتصاتةللةل تلموم د مدل دت سلد تألا دلل تلماتجدف وتصاتةللةدل تلقل و ةد  ،ة مدل
المستوى الثالاني  Tier2ةتضدما تصاتةللةدل سةدا تلموم د وتاتةللةدل عدلم تقةدة تألصدوس ضدل تلدى تصاتةللةدل وتلمتصصدل
تلولم و سل تألموت تلمتتمل تلتت تجمد دةا سدمل تلدمةا وأسدذ ات تلمدلس وتلتدت ت دوا متلاد لمو دلت للتسدلئا ،وتتةدات الطبقالة
الثالثة من راس المال  Tier3وتلتت تشتمس عمى تلمةا متوسل تصجس تلس ة مغ تجس تستاقلنم علمةا أو أ ما مد شداول تلتم ةد وتلتدت
ت ل عمى عم م أصس تلمةا تو تليلئم ت الل لا تلتسمةم سةتي ما ات تلملس تل مت لممصا تلى تنس ما تلام تألم دى لدات
تلملس تصلفتمت.
 2وتتضددما تلمتددللا تلمتومق د للومم د وتلومتئ د وتلقدداو وتألواتق تلمللة د وتألصددوس تألتددا ددت تل ددوم متتددس وتددلا تلمةفت ة د
تلومومة  ،وةت تاجة تألصوس ووتمس تممس متللامل تصئتمل ة وتاتمللة تلتتم عا تلسمتم .وتتتم مسا تصوفتا ما مم تلى تتا.
 3مست تألما ة ل م عمى جمة مؤشات تل .FSI
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( 32.2تالةددددوا ددددت  2016Q2تلددددى ( 5.7تالةددددوا مة ددددلا ددددت  .2016Q41و ددددت تليتددددا 2018Q2-Q3
تاتيودددددد  K/RWAإلجمددددددللت تلمصددددددلا مددددددا ( %48.6تلددددددى ( %63.8عمددددددى تلتددددددوتلت ،وسلدددددد ألا
مصدددا تلاشدددةم ندددم ت تيضددد تصدددولم تلماجاددد للمتدددللا مدددا ( 13تالةدددوا تلدددى ( 3.6تالةدددوا مة دددلا
لددد ي تليتدددا  ،ويج الالب التنوي الالل ال الالى أهمي الالة مراجع الالة آلي الالة احتس الالاب األص الالول المرجح الالة بالمخ الالاطر وتوحي الالدها
بين جميع المصارف
-2

رأس المال األساسي التنظيمي الى األصول المرجحة بالمخاطر )Core( Tier 1/RWA

وتقددل مددسا تل سدد مددا تددمس تسددتتمت تلمسددتو
تألوس مدددا اأ تلمدددلس سدددل ،وتألصدددوس تلماجاددد
للمتدددددددددللا دددددددددت تلمقدددددددددل  ،وأةضدددددددددل ةسدددددددددتتم
 Tier1/RWAدددت نةدددل جدددوم اأ تلمدددلس ومدددم
نل مةددد تلمصدددلا ددددت موتجذددد تلصدددممل  ،وةجدددد
مماظددددد ا سددددد  Tier1/RWAتودددددم أندددددس لئدددددم
دددددت تل مدددددمتا تل لمةددددد وسلددددد ألا اأ تلمدددددلس مدددددا
تلمسدددتو تلمدددل ت  Tier2ة دددوا اجمدددم صدددغةا سددد ةل
– مدددل دددت تلوددداتق – ومدددو مدددل ةجودددس مدددسا تل سددد
أ مدددا ممئمددد دددت تل مدددمتا تلتدددت تاتدددو أسدددوتق اأ
مددددلس متلددددوا توتمددددم تعتمددددلمت ةددددات عمددددى تألموت
تلمللة تلذجة .2

الشكل () 6
راس المال االساسي الى االصول المرجحة بالمخاطر
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وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 6ددددأا سدددد  Tier1/RWAتتملشددددى مدددد تتجددددلا تل سدددد تلسددددل ق  ،للتددددللت ددددإا
تلمصدددددلا تلتلصددددد ( PBتودددددم ست سدددددةول ماتيوددددد للمقلا ددددد مددددد تلمصدددددلا تلا ومةددددد ( ، SBوتا
تلجذددددلف تلمصددددا ت ةوددددم نوةددددل 3ددددت موتجذدددد تلصددددممل تلمتونودددد وسةددددا تلمتونودددد تلتددددت مددددا تلمم ددددا تا
تصة تلجذلف تلمصا ت.
 -3رأس المال الى االصول

(4)Encourage

وةقددددل مددددست تلمؤشددددا مددددا تددددمس تسددددتتمت تجمددددللت اأ تلمددددلس وتصاتةللةددددل مددددل م مددددغ ع ذددددل ددددت
تلمةفت ةددد تلومومةددد أو مدددا تدددمس اأ تلمدددلس تصسلسدددت تلت ظةمدددت  Tier1دددت تل سدددل ،وتجمدددللت تصصدددوس
دددموا تلمتدددللا تلماجاددد دددت تلمقدددل  ،وتشدددةا تل سددد – وتلتدددت تسدددمى تاةل دددل تلات وددد تلمللةددد  -تلدددى تلمدددم
تلدددس ةمدددوس دددم تصدددوس تلمصدددا مدددا مدددوتام تتدددا سةدددا تلتدددت ةمتم ذدددل ،ومدددو ةودددم مدددا مؤشدددات يلةددد
اأ تلملس لممصلا تلمقتاا ت مقاات لج لفس.
وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 7دددأا سددد تلات وددد تلمللةددد مدددت ست تتجدددلا تصدددلعم دددت تلمصدددلا تلتلصددد
مدددددا( %37.5دددددت  2015Q2تلدددددى ( %46.7دددددت  ،2017Q4و دددددت تليتدددددا ودددددم  2018دددددلا متوسدددددل
تلمؤشدددا ةسدددلو ( ، %49.5ممدددل ةشدددةا تلدددى تا تلقددداو وسةامدددل مدددا تصصدددوس ةدددت تموةمذدددل مدددا تدددمس
اأ تلمدددلس شددد س ةدددا و لل تةجددد نمددد تصعتمدددلم عمدددى تلومتئددد دددت تصمتا تلمللةددد لممصدددلا تلتلصددد ،
مو دددى تتدددا ،ةودددم تاتيدددل تلات وددد تلمللةددد مؤشدددا جةدددم مدددا لاةددد تلقدددو و أو تلماو ددد تلمللةددد دددت موتجذددد
تلصددممل ول ددم ةشددةا مددا جذدد تتددا تلدددى ضددو تعتمددلم تلمصددلا تلتلصدد عمددى تلومتئدد وتلمصدددلما

 1ت  2016Q3ل ةاتس مصا تلات مةا تصولم تلماجا للمتللا
 2ومت تصموت تلتت تجم ةا تصلئل تلمةا واقوق تلمم ة وتلمتلا لموتجذ تلتسلئا.
 3تا مسا تلقو ت تلجذلف تلمصا ت تلواتنت تات قذل تل مةا ما تلمشل س تلمصا ة تلمتومق جوم تألصوس وتلا اة .
 4ةت تاتسل مست تلمؤشا دت تلوداتق مؤشدا تشدجةوت ( Encourage FSIلم ةل دل تلماتسد دت تلوداتق اللةدل ،ة مدل دت تلم ذجةد
تلجمةم تلمقتاا لمص موق ،ل م ةوم ما تلمؤشات تلائةسة لمسمم تلمللة (. Core FSI
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تصتددا دددت تموةدددس تصددولذل ومدددو مدددل سدددةؤما عمددى وعةددد تا لاذدددل ،1ة مدددل ددت تلمصدددلا تلا ومةددد جدددم
تا سددد تلات وددد تلمللةددد ت تدددمأ سددد ( %3.2دددت  2015Q2وتسدددتما لصاتيدددل تلدددى تا وصدددم لددد
( %6.4ددددت  ،2019Q1و ددددت تليصددددس تلمددددل ت مددددا عددددل  2019ت تيضدددد تلات ودددد تلمللةدددد لدددد (، %4.8
وةم دددا تلقدددوس تا تلمصدددلا تلا ومةددد توتمدددم أ مدددا دددت تموةدددس تصدددولذل عمدددى تلومتئددد وتصموت تلمللةددد
تصتدددا ممدددل ةجوم ذدددل م تالددد أ مدددا دددت تلومدددس تلمصدددا ت ،ضدددل تلدددى تمتم ذدددل اأ مدددلس ةامةذدددل وعدددل
مل ما تلمتللا تلمستق مة  ،مل ت مؤشا تل  FSIتلسل قةا.
الشكل () 7
نسبة رأس المال الى االصول
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 -4القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس المال ()Core
وةذددددم مددددست تلمؤشددددا تلددددى مقلا دددد تددددأمةا تلقدددداو تلمتومددددا وددددم تصدددد تلمتصصددددل  2عمددددى اأ
تلمدددلس ،مو دددى تتدددا ،نةدددل ندددما اأ تلمدددلس عمدددى تامدددس تلتسدددلئا تلمات لددد دددللقاو تلمتومدددا  ،وةودددم
مدددست تلمؤشدددا ميةدددم جدددمت دددت نةدددل ماو ددد اأ تلمدددلس وتشدددةا تل سددد تلم تيضددد لذدددست تلمؤشدددا – أندددس مدددا
 - %100تلددددى تا تل ظددددل تلمصددددا ت سددددة وا نددددلمات عمددددى شددددل جمةدددد تلقدددداو تلمتومددددا مدددد م ل ةدددد
تلو دددددلت للتفتملتدددددم تلمللةددددد تألتدددددا  ،وةقدددددل تلمؤشدددددا لسدددددتتمت نةمددددد تلقددددداو تلمتومدددددا ودددددم لدددددال
سل واأ تلملس تلت ظةمت مقل .
متصصل تسلئا تلقاو
الشكل () 8
القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس
المال

30%

الشكل ()9
اجمالي القروض في المصارف الخاصة والحكومية

25%

30.1

35

31.8
28.8

20%

28.1

28.4

30
25

15%
10%

20
SB
PB

5%

15
6.4

6.5

6.7

6.8

7.1

5
0%

0

-5%
SB

PB
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TOTAL

 1م ل عمن م لشا ةا مؤشا تلات و تلمللة لممصا ومؤشات تلا اة .
 2القروض المتعثرة مت تلقاو تلتت تتجلوف ةذل مم وعل تسمةم أصس تلدمةا وتليلئدم تدلاة تصسدتاقلق مممد أشدذا ( 90ةومدل تو
أ مدا ،و دسل ع ددم اسدمم تليلئدم تو تعددلم تموةمدم تو تممةدممل ،تمددل مخصصالات خسالائر القالالروض ذدت دمص جمةددم صدل ة تتصصددذل
تلمصلا مقل س تلقاو تلموموم تو تلضوةي .
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وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 8دددلا سددد تلقددداو تلمتومدددا  -ودددم تصددد تلمتصصدددل  -تلدددى اأ تلمدددلس
مددددت م تيضدددد وعددددل مددددل ددددت تلقلددددل تلمصددددا ت ددددس ،س تا تعمددددى سدددد وصددددم تلددددى ( %16ددددت
 ،2016Q3ممدددل ةشددددةا تلدددى تا تلقلددددل تلمصدددا ت ددددت تلوددداتق نددددلما عمدددى تغلةدددد متدددللا عددددم تلسددددمتم
تلماتمم ت تلقاو تلمتوما .
تمددددل ةمددددل ةتومددددم لتسددددلق تل ةل ددددل  ،جددددم تا تل سدددد ددددت تلمصددددلا تلتلصدددد ت تددددمأ مددددا قلدددد
م تيضددددد جدددددمت  %0.5-دددددت  2015Q21و دددددمأ ودددددممل لصاتيدددددل تدددددماةجةل مددددد تسدددددتقا سددددد ةل ع دددددم
( %10ودددم  ،2016Q3ة مدددل دددت تليصدددس تلمدددل ت مدددا عدددل  2019تاتيوددد تل سددد تلدددى ( ، %13.5تمدددل
دددت تلمصددددلا ت لا ومةددد جددددم تا سددد تلقدددداو تلمتومددددا ودددم تصدددد تلمتصصدددل تلددددى اأ تلمددددلس
ماتيوددددد سددددد ةل للمقلا ددددد مددددد تلمصدددددلا تلتلصددددد  ،س وصدددددم تلدددددى ( %26.5دددددأعمى سددددد دددددت
 ،2016Q2وةتمةددددف تلمؤشددددا ددددت تجمددددللت تلمصددددلا للتس ددددس تةجدددد لمتغةددددات تلالصددددم ددددت ددددس مددددا
لقددداو تلمتومدددا ومتصصدددل تسدددلئا تلقددداو واأ تلمدددلس ،مدددمم ةاجددد سددد تص تيدددل تلادددلم دددت
تلمدددددم مدددددا  2017Q1 - 2016Q2تلدددددى تصاتيدددددل دددددت متصصدددددل تسدددددلئا تلقددددداو  2دددددللتفتما مددددد
تصاتيدددل تلالصدددس دددت اأ تلمدددلس ،تمدددل دددت  2019Q2دددلا تل سددد ت تيضددد شددد س ةدددا – تلممادددم (1
ت تلقاو تلمتوما ت تليصس ستتم.3
– تةج تص تيل
ويج الالب االش الالارة هن الالا الالالالى ان ارتف الالاع المؤش الالر ف الالي المصالالالارف الحكومي الالة مقارن الالة بالمص الالارف الخاصالالالة
يع الالود ال الالى ارتف الالاع رؤوس ام الالوال المص الالارف الخاص الالة م الالن جه الالة ،وانخف الالاض الق الالروض المقدم الالة م الالن قب الالل
المص الالالالارف الخاص الالالالة مقارن الالالالة بالمص الالالالارف الحكومي الالالالة م الالالالن جه الالالالة اخ الالالالرى – الش الالالالكل ( – )9مم الالالالا ي الالالالؤدي
بالنتيجة الى انخفاض القروض المتعثرة لهل المصارف
ب -مؤشرات جودة االصول
توددددم جددددوم تألصددددوس وتاددددم مددددا أ مددددا تلمجددددلص أممةدددد ددددت تامةددددم تلسددددمم تلمللةدددد لممصددددا  ،و ا
تلولمددس تلائةسددت تلددس ةددؤما عمددى تلجددوم تلشددلمم لمصدددوس مددو جددوم تلقدداو وتلتددت تممددس عددلم سلل ةددد
أصدددوس تل ددد وتلتدددت تامدددس تلقدددما تص دددا مدددا تلمتدددللا ،للتدددللت دددلا تسمددد تلمتدددللا تلتدددت تذدددمم تلمدددمت
تلدددس ة شدددأ مدددا تلتدددمموا دددت
تلمللةددد لممصدددلا ت شدددأ مدددا تدددمس تلتدددمموا دددت نةمددد تصصدددوس (تلقددداو
تلسدددمم تلمللةددد لممقتاضدددةا وتدددمموا ا اةدددتذ  ،لدددسل – ومدددا تجدددس تلتقةدددة تلم لسددد لمقلدددل تلمصدددا ت –
ص م ما تامةس تلمؤشات تلتت تذت جوم تصصوس ،ومت:
 -5القروض المتعثرة الى اجمالي القروض ()Core
ومدددو مقةدددل م لشدددا لجدددفت مدددا تصدددوس تلمصدددا تلمتومدددا تو دددت لاةقذدددل تلدددى تلتومدددا 4ذدددو ةادددمم
تلمشدددل س تلمتومقددد جدددوم تصصدددوس دددت مايظددد تلقددداو  ،وةشدددةا تفتةدددم تل سددد تلدددى تدددمموا جدددوم مايظددد
تصئتملا.
وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 10دددلا سددد تلقددداو تلمتومدددا تلدددى تجمدددللت تلقددداو تاتيددد شددد س ملدددام
وممادددوظ دددت تلمصدددلا تلتلصددد س وصدددم تل سددد تلدددى ( %46.9دددت  2019Q2ومدددت سددد ماتيوددد
جدددمت لل سددد لوضدددوذل ،و عمدددى تلددداس مدددا تلمدددمت تلمللةددد تل ةدددا تلتدددت تتمتددد ذدددل تلمصدددلا تلتلصددد تص

 1تل س تلسلل تو ت تا تلمصلا تلتلص ت مسا تليتا وضو متصصدل لتسدلئا تلقداو أ دا مدا تلقداو تلمتومدا  ،تص تا
ت تلمةفت ة تلومومة تليصمة  ،س ت تعتملم مةفت ة صمة جمةم موم عمدى تسدل مولدت دت متةد
تلس ةاج تتللت ت وة ةم ل و
عل  ،2015و تلمصلا تلتلص سجم تلقاو تلمتوما للسلل وتل و ةسجس متصصدل لتدلئا تلقداو وص تتدو ا لمةدم
ناو متوما وسةامل ما تصتللت تلمالس ة .
 2ةؤم تاتيل نةم متصصل تسلئا تلقاو تلى ت تيل نةم تل سل للتللت ا نةم تلمؤشا.
 3ت تيض تلقاو تلمتوما ما ( 3.95تالةوا مة لا ت  2019Q1تلى ( 3.1تالةوا مة لا ت .2019Q2
 4ص ةت تتس جمة تصوس تلمصا ألا تلقاو – و مل س ا ل سل قل  -تممس تلجفت تص ا ما تصصوس وتص ما عاض لممتللا.
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تا تاتيدددل مدددست تلمؤشدددا ندددم ةشدددةا تلدددى عدددم ت ضددد لل تلمصدددلا تلتلصددد دددت مددد تصئتمدددلا س مدددل ةقدددلا
ش س ةا لمتللا عم تلسمتم.1
ما ص تلقاو تلمقمم مت ناو متوما وتتوا
وةجددد تا شدددةا مدددا تل لاةددد تلتامةمةددد دددلا تاتيدددل سددد تلمؤشدددا ندددم ص ةو دددت وجدددوم مشددد م دددت جدددوم
تصصددددوس ،تلصدددد ع ددددممل ت ددددوا مايظدددد تلقدددداو ت مددددو صددددوا سدددداةو  ،لددددست ةجدددد عمددددى تلمدددداتن ةا
وتلماممددددةا تلمددددللةةا تا ةذتمددددوت تامةددددس موددددمص مددددو تلقدددداو ج ددددل تلددددى ج دددد مدددد مؤشددددا تلقدددداو
تلمتومددددا  ،وةشددددةا تلجددددموس ( 2تلددددى ت ا تلقدددداو تلمقممدددد مددددا ن ددددس تلمصددددلا تلتلصدددد ت مددددو صددددوا
سدددم ة دددللتفتما مددد تاتيدددل مودددمص مدددو تلقددداو تلمتومدددا ممدددل ةؤ دددم تلتامةدددس تلسدددل م ادددوس عدددم جدددوم
صوا ةا لمتللا عم تلسمتم.
تصوس تلمصلا تلتلص وأ ذل تتوا
الشكل () 10
القروض المتعثرة الى اجمالي القروض
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الجدول ()2
نسب النمو السنوي إلجمالي القروض والقروض المتعثرة في المصارف الخاصة
اجمالي القروض
القروض المتعثرة

2016Q2
-4.66%
226.66%

2017Q2
-0.70%
32.65%

2018Q2
-2.71%
30.79%

2019Q2
-1.93%
31.76%

تمدددل لل سددد لممصدددلا تلا ومةددد  ،دددلا تلتقم دددل دددت سددد تلقددداو تلمتومدددا تلدددى تجمدددللت تلقددداو
مدددت م تيضددد وعدددل مدددل ،س تتددداتول دددةا ( %6.1دددت  2015Q2تلدددى ( %13.5دددت  ،2019Q1وعمدددى
تلددداس مدددا تصاتيدددل تلمسدددتما دددت تل سددد ص تا تليصدددس تلمدددل ت مدددا عدددل  2019شدددذم ت تيلضدددل مماوظدددل س
دددت نةمددد تلقددداو تلمتومدددا مددد تصاتيدددل دددت
وصدددم تل سددد تلدددى ( % 10.3تةجددد لتدددفتما تص تيدددل
نةمددد تجمدددللت تلقددداو  ،ول دددا ص ةجددد تلا ددد سددداع ادددوس جدددوم تصدددوس مادددل ظ تئتمدددلا تلمصدددلا
تلا ومةدددد وسلدددد صا تل سدددد تص ددددا مددددا تجمددددللت تلقدددداو تلمقممدددد – مددددل سددددةأتت صاقددددل – تقددددم تلددددى
تلا ومددد تلولمددد وتلتدددت تودددم سلل دددل سةدددا متومدددا دددت تلسدددمتم ،لدددست ةجددد تا ةدددما تلموضدددو مدددا تدددمس
مؤشدددات تتدددا ومالولددد تلوصدددوس تلدددى تلتوفةددد تلقلدددلعت لمقددداو تلمتومدددا وسلددد لما ددد وتلمقلا ددد
صوا منةق عمى جوم تصوس ةا تلمصلا تلا ومة وتلتلص .
 1ةج تا شةا تلى ت م ما تل لاة تلوممة ص توم جمةد تلقداو
تستامتم جفت ما مسا تلقاو .

تلمتومدا مدت نداو
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سةدا مسدمم  ،س متئمدل مدل ةد ج تلمصدا

دت

 -6المخصصات الى القروض المتعثرة

(1)Additional

ةشدددةا مدددست تلمؤشدددا تلدددى مدددم تغلةدددد تلقددداو تلمتومدددا  NPLsمتصصدددل مادددمم  ،للتدددللت ةقددددة
مقدددمتا تلتسدددلئا تصئتمل ةددد تلمتونوددد دددت اللددد تددد شدددل جمةددد تلدددمةوا تلمتومدددا  ،مو دددى تتدددا ةشدددةا تلدددى
مدددم تادددول تلمصدددلا ضدددم متدددللا عدددم تلسدددمتم لمقددداو تلمتومدددا  ،وةولدددت تلمؤشدددا – مددد تلمؤشددداةا
تلسددددل قةا لدددد  – FSIصددددوا أ ضددددس اددددوس جددددوم تصددددوس تلمصددددا  ،وةددددت نةلسددددم مددددا تددددمس تسددددتتمت
ت تل سل وتلقاو تلمتوما ت تلمقل .
متصصل تسلئا تلقاو
و مادددددظ مدددددا تلشددددد س ( ، 11دددددلا تلمصدددددلا تلتلصددددد ت تدددددمأ لاتسدددددل متصصدددددل تعمدددددى مدددددا
تلقدددداو تلمتومددددا  2س وصددددم تل سدددد تلددددى ( %110ددددت  2015Q2مدددد تسددددتما لص تيددددل لغلةدددد
 2016Q2ودددددممل دددددمأ لصسدددددتقاتا سددددد ةل ادددددوس متوسدددددل سددددد تم ( ، %41ة مدددددل سدددددجم تلمصدددددلا
تلا ومةددد سددد تغلةددد لمقددداو تلمتومدددا أعمدددى مدددا تلمصدددلا تلتلصددد دددت تليتدددا تلتدددت تمددد 2016Q2
 ،س ةشددةا تلشددد س ( 11تلدددى تا سدد تلتغلةددد تمةدددس تلدددى تصاتيددل مددداوا تلدددفما اتددى وصدددم تلدددى سددد
( %84.8ت .2019Q2

2019Q2

2019Q1

2018Q4

2018Q3

2018Q2

2018Q1

2017Q4

2017Q3

2017Q2

2017Q1

2016Q4

2016Q3

2016Q2

2016Q1

2015Q4

2015Q3

2015Q2

ماددددظ مددددا تلمؤشددددات تلمممدددد تلسددددل ق  ،تا المص الالالارف الخاص الالالة لددددمةذل نددددما اأسددددمللة ةددددا عمددددى
تغلةدددد جمةدددد تلتسددددلئا تصئتمل ةدددد تلمتونودددد ددددت اددددلس تدددد شددددل جمةدددد تلقدددداو تلمتومددددا  ،ل ددددا سدددد
تلقددداو تلمتومدددا تلدددى تجمدددللت تلقددداو تودددم ةدددا ممدددل ةشدددةا تلدددى ضدددو وتضددد دددت سةلسدددل مددد
تصئتمدددلا ومدددو مدددل ةقل مدددم سددد تغلةددد نمةمددد سددد ةل للمقلا ددد – متصصدددل تسدددلئا تلقددداو  -مددد تلاجددد
تل ةدددددا تلقددددداو تلمتومدددددا ،3
الشكل () 11
ة مددددددددل سددددددددجم تلمصددددددددلا
المخصصات الى القروض المتعثرة
تلا ومةددددد ماو ددددد اأسدددددمللة
120%
أندددددددددددس – للمقلا ددددددددددد مددددددددددد
100%
تلمصددددددلا تلتلصدددددد – مدددددد
80%
سدددددد نمةمدددددد مددددددا تلقدددددداو
60%
تلمتومددددددددددا تلددددددددددى تجمددددددددددللت
40%
تلقددددددددددددددددداو وةات قذدددددددددددددددددل
20%
متصصددددددل عللةدددددد لتغلةدددددد
0%
تسدددددلئا تلقددددداو ومدددددو مدددددل
ةشدددةا  -صدددوا م مئةددد  -تلدددى
سدددددمم تلسةلسدددددل تصئتمل ةددددد
لممصلا تلا ومة .
Total
SB
PB
ةجدددددد تلت وةددددددم م ددددددل تلددددددى
تألممةددددد تل ةدددددا لسةلسدددددل تصددددد ة تلقددددداو وتلمتصصدددددل دددددت تقةدددددة تلسدددددمم تلمللةددددد لمقلدددددل
تلمصدددا ت ،ممدددل ةدددمعو تلدددى ضددداوا تعدددلم تل ظدددا دددت تمدددوا موة ددد تدددؤما عمدددى مومونةددد جدددوم تصصدددوس
م ذدددل م الالدى اخ الالتالف المص الالارف ةمدددل ة ذدددل دددت تل ةدددم مودددلةةا تصددد ة تلقددداو وتلمتصصدددل و دددسل
المش الالاكل المتعلق الالة بالض الالمانات والق الاليم المس الالتردة م الالن الض الالمان ،وسةامدددل مدددا تلقضدددلةل تلوممةددد تلتدددت تاتدددل
تلدددى تا ةدددف ت مدددا مدددا ن دددس تلجذدددل تلانل ةددد  ،تضدددل تلدددى تا تلقددداو تلمتومدددا تودددم متدددأتا تلظذدددوا،4
للتددللت ةجدد تلتولمددس اددال مدد التالال ثير المتالال خر ( )Lag effectلمقدداو تلمتومددا  ،يددت لاظدد موة ددد
نم تشةا تل س تلى سمم تلمايظ تصئتمل ة ة مل مت تول ت ما مشل س ت تلون تلاللت.

 1ت تعتملم مست تلمؤشا ت تلم ذجة تلجمةم لص موق تل قم تلمولت ضما تلمؤشدات تلائةسدة لمسدمم تلمللةد ( ، Core FSIتص ت دم لد
ةت تاتسل م تلى ت ا ش س اسمت ضما تل ةل ل تلصلما عا متئا تصاصلت وتأل ال  ،لست ت تاتسل م ما ن س تلقس .
 2ت م لنش مسا تل قل ت مؤشا تلقاو تلمتوما وم تص تلمتصصل تلى اأ تلملس.
 3تا ضو س تلمتصصل تلى تلقاو تلمتوما دت تلمصدلا تلتلصد ندم ةودوم تلدى تلمئ ل ذدل مدا وجدوم اأ مدلس عدلس ندلما
عمى تغلة تسلئا تلقاو تلمتوما  ،لست ةج تلتا ةف عمى سةلسل تص ة تلقاو وتلمتصصل لم تلمصلا تلتلص .
ت تلمةفت ة تلومومة .
 4ة ت مست تلتأتا ما مم تل ( 90ةو أو أ ما ،ضل تلى ون تص مغ عا تلقاو
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 -7التوزيع القطاعي للقروض ()Core
وةقددة مدددست تلمؤشدددا مددم تا دددف تصئتمدددلا وت وةودددم ددت مايظددد تلقددداو وتلتدددت نددم ت دددوا مصدددمات مدددا
مصدددلما تلضدددو دددت تل ظدددل تلمدددللت ،مو دددى تتدددا دددلا تلمؤشدددا ةقدددم مومومدددل ادددوس توفةددد تلقددداو
لتامةدددددم تاتمللةددددد تودددددا تلمصدددددلا لتلدددددا ةدددددا تةجددددد تلتغةدددددا دددددت مسدددددتو تل شدددددلل تصنتصدددددلم ،
وتصسدددولا وتلا اةددد دددت تلقللعدددل تصنتصدددلمة  ،وةوتمدددم تلتوفةددد تلقلدددلعت دددت تلددد  FSI1عمدددى تصددد ة
تلقللعددددل تصنتصددددلمة تلددددى قطاع الالالات مقيم الالالة – جذددددل تمقددددت تلومتئدددد (تلمصددددلا  ،تل دددد تلما ددددف ،
تلشدددا ل تلمللةددد تصتدددا  ،تلا ومةددد تلولمددد  ،تلشدددا ل سةدددا تلمللةددد  ،تلقللعدددل تصنتصدددلمة تصتدددا –
وقطاعات غير مقيمة.
الجدول ( )3التوزيع القطاعي للقروض في المصارف الخاصة
التوزيع القطاعي للقروض

2015

2016

2017

2018

2019Q2

المقيمين

99.3%

99.3%

99.3%

99.5%

99.2%

التوزيع القطاعي للقروض :جهات تلقي الودائع

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

التوزيع القطاعي للقروض :البن المركزي

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.8%
0.0%
26.0%
66.5%
0.7%

5.2%
0.0%
36.7%
57.5%
0.7%

8.3%
0.0%
44.7%
46.3%
0.7%

7.6%
0.0%
49.5%
42.4%
0.5%

6.9%
0.0%
54.8%
37.4%
0.8%

التوزيع القطاعي للقروض :الشركات المالية األخرى
التوزيع القطاعي للقروض :الحكومة المركزية
التوزيع القطاعي للقروض :الشركات غير المالية
التوزيع القطاعي للقروض :القطاعات االخرى
غير المقيمين

تألسدددا2

دددت تلمصدددلا تلتلصددد ة صددد عمدددى نلدددل
وةمادددظ مدددا تلجدددموس ( ، 3دددأا تا دددف تلقددداو
ونلدددل تلشدددا ل سةدددا تلمللةددد س ةشددد ما أ مدددا مدددا ( %90مدددا تجمدددللت تلقددداو تلمقممددد  ،ل دددا ةجددد
تا مادددظ دددأا سددد تنتدددات نلدددل تصسدددا دددمأ ةددد تي مدددا ( %66.5دددت عدددل  2015تلدددى (%37.4
دددت  ،2019Q2و عمدددى تلو ددد مدددا نلدددل تلشدددا ل سةدددا تلمللةددد تلدددس تاتيوددد ةدددم سددد تلقددداو مدددا
( %26عددددل  2015تلددددى ( %54.8ددددت  ،2019Q2ة مددددل تشدددد س سدددد نلددددل تلشددددا ل تلمللةدددد ددددةا
( % 7.6 - %5.2مدددددا تجمدددددللت تلقددددداو  ،دددددت ادددددةا تا سةدددددا تلمقةمدددددةا ص تتجدددددلوف سددددد تنتاتضدددددذ
( %0.8ما تجمللت تلقاو .
الجدول ( :)4التوزيع القطاعي للقروض في المصارف الحكومية
التوزيع القطاعي للقروض
المقيمين
التوزيع القطاعي للقروض :جهات تلقي الودائع
التوزيع القطاعي للقروض :البن المركزي
التوزيع القطاعي للقروض :الشركات المالية األخرى
التوزيع القطاعي للقروض :الحكومة المركزية
التوزيع القطاعي للقروض :الشركات غير المالية
التوزيع القطاعي للقروض :القطاعات االخرى
غير المقيمين

2015
100.0%
0.0%
0.0%
1.9%
63.3%
6.3%
28.5%
0.0%

2016
100.0%
0.0%
0.0%
1.9%
59.9%
6.3%
31.9%
0.0%

2017
100.0%
0.0%
0.0%
1.3%
55.8%
7.8%
35.0%
0.0%

 1تا س مم ةمتم توفة نللعت ةمئ ل ةوتم تصنتصلمة نم ةتتم عا تلتوفة تلقللعت ل  FSIت و
 2س لمم عمى تلقللعل تصنتصلمة تصتا تس نلل تصسا أل م ةش س تلجفت تأل ا ةذل.
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2018
100.0%
0.0%
0.0%
1.3%
56.5%
10.5%
31.7%
0.0%

تألاةلا.

2019Q2
100.0%
0.0%
0.0%
1.1%
56.0%
8.2%
34.7%
0.0%

وةمادددظ مدددا تلجدددموس ( ، 4دددأا نلدددل تلا ومددد تلولمددد مدددو تلمقتدددا تأل دددا مدددا تلمصدددلا تلا ومةددد
و سدد تتجددلوف تلدد ( % 55لجمةدد تلسدد وت  ،ة مددل ةوددم نلددل تألسددا مددل ت أ ددا مقتددا مددا تلمصددلا
تلا ومةدددد و سدددد تتدددداتول دددددةا ( %28.5ددددت عددددل  2015تلدددددى ( %34.7ددددت  ،2019Q2مدددد ةمةدددددم
نلدددل تلشدددا ل سةدددا تلمللةددد و سددد تتددداتول دددةا ( ، %10.5 - %6.3ة مدددل نلدددل تلشدددا ل تلمللةددد لددد
تتجددددلوف سدددد تنتاتضددددذل مددددا تلمصددددلا تلا ومةدددد سدددد تلدددد ( ، %1.9ددددت اددددةا لدددد تقدددد تلمصددددلا
تلا ومة إنات سةا تلمقةمةا تلمنل تمس تلمم .2019Q2 – 2015Q2
مما سبل يمكن ان نستخلص ما يلي:
-

-

-

-

مدددل دددت تلمامدددم ( ، 3دددلا تلقللعدددل تأل مدددا تنتاتضدددل مدددا تلمصدددلا تلواتنةددد مدددت تلا ومددد
تلولمدد  ،نلددل تألسددا ،نلددل تلشددا ل سةددا تلمللةدد  ،تلشددا ل تلمللةدد تصتددا مدد سةددا تلمقةمددةا
عمى تلتوتلت.
دددد للاس مددددا تلمددددمت تلمللةدددد لممصددددلا ددددت تلودددداتق ،ص تا تلقلددددل تلمصددددا ت نددددم ةتوددددا
لمتدددللا عدددم تلسدددمتم ع دددم تم دددؤ تلا ومددد  1ونلدددل تألسدددا ،و مدددل ت دددم ص تتدددو ا مومومدددل ادددوس
مدددمت نلدددل تصسدددا ومدددم تلتلدددا تلدددس سدددتتوا لدددم تلمصدددلا تلواتنةددد مدددا مدددست تلقلدددل ص
ت دددم ةم دددا تلمجدددوت تلدددى تلقددداو تلمتومدددا ومقدددمتا مدددل ةشددد مم نلدددل تألسدددا م ذدددل ،و دددم ماتجوددد
ةدددا
جدددم تا تلمصدددلا تلتلصددد تمتمددد سددد
مؤشدددا تلقددداو تلمتومدددا تلدددى تجمدددللت تلقددداو
مدددا تلقددداو تلمتومدددا وتا تلقلدددل تأل دددا ةذدددل مدددو نلدددل تألسدددا ،ة مدددل تلمصدددلا تلا ومةددد
تمتمددد نددداو متومدددا أندددس صا نلدددل تصسدددا ةشددد س سددد أندددس مدددا تجمدددللت تلقددداو  ،للتدددللت
دددلا تلوصدددوس تلدددى تلتوفةددد تلقلدددلعت لمقددداو تلمتومدددا سدددةولت صدددوا أ ضدددس عدددا تلمتدددللا
تلتت ما تلمم ا تا ةتوا لذل تلقلل تلمصا ت ت تلواتق.2
تا تا دددف مدددل متوسدددلم ( %37مدددا تجمدددللت تلقددداو لدددم نلدددل تصسدددا  -تلممادددم ( - 3ةشدددةا
ش س ائة تلى تلل ةو تصستذم ة لمئتملا تلمقم ت تلواتق.
تا تا ةدددف نددداو تلا ومددد تلولمددد دددت تلمصدددلا تلا ومةددد قدددل ةشدددةا تلدددى مدددم تلتسدددذةم
تصئتمل ةدد تلتددت تقددممذل مددسا تلمصددلا و ذددل أسلسددل مممو دد لممولدد  ،لددسل ص ددم مددا ماتسدد مددم
جدددمو مدددسا تلقددداو و دددسل تم ل ةددد تنتدددات تلا ومددد تلولمددد مدددا تلمصدددلا تلتلصددد وسلددد
دددت سددد ةس تااةددد تلسدددةول تل ةدددا تلمتدددوت ا لدددم تلمصدددلا تلتلصددد وتوفةددد تلمتدددللا دددةا
عمم أ ا ما تلمصلا .
تا موظددد تصئتمدددلا تلمم دددول مدددو مدددا تلمصدددلا تلواتنةددد – سدددوتت ا ومةددد تو تلصددد – ولدددة
ما تلمصلا تألج ة تلولمم ت تلواتق.
يع الالد اقت الالراض قط الالاع الش الالركات غي الالر المالي الالة ضالالالعيفا ً بالمقارن الالة م الالع قط الالاع االس الالر ،ولل الال نتيجالالالة
الطبيع الالالة الريعي الالالة واالخ الالالتالالت الهيكلي الالالة ف الالالي االقتص الالالاد العراق الالالي ،مم الالالا يوج الالالب وج الالالود سياس الالالات
تحفي الالز لقط الالاع الش الالركات غي الالر المالي الالة عل الالى االقت الالراض م الالن القط الالاع المص الالرفي لتنش الاليط القطاع الالات
اإلنتاجية

مدددل و شدددةا تلدددى تا التوزي الالع الجغراف الالي للق الالروض – حس الالب البل الالدان  -ةسدددم ماتن ددد متدددللا تصئتمدددلا
تل لشدددئ عدددا تلتودددا لمجموعددد مدددا تل مدددمتا ومدددو مدددل ةسدددلعم دددت تقةدددة تدددأمةا تصادددمت تلسدددم ة دددت مدددسا
تل مدددمتا عمدددى تل ظدددل تلمدددللت تلمامدددت ،و مدددل تا جمةددد تلقددداو تمددد لممقةمدددةا  %99.8( -مدددا تجمدددللت
تلقدداو  -دددلا تلقلدددل تلمصدددا ت ددت تلوددداتق ص ةتدددأما شددد س م لشددا لألفمدددل تلمصدددا ة تلالصدددم دددت
تلتلا .
 1نم ت وا مسأل ت م تلا وم أمات مست ومت ت تلغلل  ،ص ت م ة قى أمات نل م لمادمو تلصد مد ظداو
تلالصس ت أسولا تل يل ضل تلى تألوضل تلسةلسة ت تلواتق.
 2ص ةم ا تلوموق صا مسا تل تةج ص وم توت ا ةل ل ميصم عا تلقاو تلمتوما .
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تلمللةد تلولمد وتلتس دس

 -8القروض المقومة بالعمالت االجنبية الى اجمالي القروض ()Encourage
للوممددد تصج ةددد تلدددى تجمدددللت تلقددداو  ،وةودددم مؤشدددات
وةقدددة مدددست تلمؤشدددا تلاجددد تل سددد ت لمقددداو
للوممددد تصج ةددد وتلتدددت تشددد س
عمدددى جدددوم تصصدددوس تصوصدددل دددت تل مدددمتا تلتدددت ةسدددم ةذدددل دددلصنتات
ةددا مددا تجمددللت تصنتددات  ،وت دد تممة د مددست تلمؤشددا مددا تلمتددللا تصئتمل ةدد
سد
ةذددل مددسا تلقدداو
تلمات لدددد قددددما تلمقتاضددددةا تلمقةمددددةا عمددددى تلو ددددلت للتفتمددددلتذ تلمقومدددد ددددللومم تصج ةدددد  ،ومددددو مددددل
سددةوا تلمصدددلا لمتدددللا تسدددولا تلصددا شددد س سةدددا م لشدددا ،تلصدد ع دددممل ت دددوا م دددل تتيةضدددل
ةددا ددت نةمدد تلوممدد تلمامةدد  ،و للتددللت ددلا تلتغةددات ددت تسددولا تلصددا سددو ت شددأ م لسدد تسددلئا
اةدددلف تدددؤما عمدددى تلقةمددد تلم ل ئددد للوممددد تلمامةددد لذدددسا تلقددداو  ،ول دددا مدددسا تلمتدددللا سدددت وا ولأتذدددل
أتددد ع دددممل ت دددوا تا دددلل تلمقتاضدددةا مدددت للوممددد تصج ةددد – مدددل دددت اللددد تلمصدددماةا – صا تتيدددة
نةم تلومم ست وا لم تملا موتفة عمى تلمةا وتصا لل.
للوممددد تصج ةددد دددت تلمصدددلا تلتلصددد تلدددى تجمدددللت
ةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 12دددأا سددد تلقددداو
1
تلقدددداو تتدددداتول ددددةا ( %30.2ددددت  2015Q2و ( %35ددددت  ، 2019Q2ة مددددل تلقدددداو تلمقومدددد
للوممددد تصج ةددد دددت تلمصدددلا تلا ومةددد لددد تتجدددلوف سددد تلددد ( 2 %20مدددا تجمدددللت تلقددداو تدددمس
مم جم ةل ل تل .FSI
الشكل () 12
القروض المقومة بالعمالت االجنبية الى اجمالي القروض
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و مدددل مدددا دددل دددت تلتوفةددد تلقلدددلعت دددلا جمةددد تلمقتاضدددةا دددت تلقلدددل تلمصدددا ت مددد مدددا تلمقةمدددةا،
للتددددللت ددددلا تلقدددداو تلمقومدددد ددددللومم تصج ةدددد تتوددددا لمتددددللا تلتقم ددددل ددددت تسددددولا تلصددددا تو
تلتددمموا ددت نةمدد تلوممدد متتددس تلودداتق قددل ،مو ددى تتددا ددلا سياسالالات سالالعر الصالالرف التالالي يتبعهالالا البنالال
المرك الالالزي العراق الالالي ت الالالؤثر عل الالالى م الالالا متوس الالالطل ( )%21م الالالن اجم الالالالي االقت الالالراض ف الالالي الع الالالراق ،مددددل ددددت
تلممام(. 2
 -9الخصوم المقومة بالعمالت االجنبية الى اجمالي الخصوم ()Encourage
وةقدددة مدددست تلمؤشدددا تألممةددد تل سددد ة لمتموةدددس للوممددد تصج ةددد دددت مجمدددو تلتصدددو  ،وةجددد تل ظدددا
تلدددى مدددست تلمؤشدددا دددللتفتما مددد مؤشدددا تلقددداو تلمقومددد دددللومم تصج ةددد تلدددى تجمدددللت تلقددداو  ،س
تا تلتغةددددات ددددت تسددددولا تلصددددا سددددتؤم تلددددى م لس تسددددلئا اةددددلف عمددددى تلقةمدددد تلم ل ئدددد للوممدددد
تلمامةددد لمات دددف تلتصدددو  ،وعمدددى تلددداس مدددا تلمةدددف تلتدددت ت دددوا لدددم تلمصدددلا تلمامةددد عدددا لاةدددم
 1عمت تليصس تألوس ما عل  2018تس مغ
 2عمت تليصس تصوس ما عل  2017تس مغ

س تلمؤشا (. %25.4
س تلمؤشا (. %23.3

17

للوممدددد تصج ةددد نددددم
تم ل ةددد وصدددولذل تلددددى تصسدددوتق تلمولةدددد سةدددا تا تصعتمددددلم تل ةدددا عمددددى تصنتدددات
ةشددددةا تلددددى موتجذدددد تلمصددددلا لمتددددللا ت ددددا مددددا تددددمس فةددددلم تواضددددذل لتاا ددددل تسددددولا تلصددددا
وت و لسددددل تموةددددس تلومددددم تصج ةدددد  ،وةم ددددا تا ةسددددلعم تصنددددات تلم مدددد للوممدددد تصج ةدددد تلممددددوس
ددددد ي تلوممددددد تصج ةددددد مدددددا تتيدددددة ت شدددددل تلمصدددددلا لمتغةدددددات دددددت سدددددوا
وتسدددددل تصنتدددددات
تلصددددا  ،ومدددد سلدددد ددددلا تلمصددددلا ةم ددددا تا ت قددددى م شددددي لمتددددللا سددددوا تلصددددا تست مددددل تدددد مدددد
تلقددددداو تلدددددى مقتاضدددددةا مامةدددددةا ص ةمم دددددوا متدددددوص للوممددددد تصج ةددددد يدددددت مدددددسا تلاللددددد سدددددةوتجم
ةا ت نةم تلومم تلمامة .
تلمقتاضوا صوو ل ت تمم تلقاو ع ممل ةام تتية
وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 13دددلا سددد تلتصدددو تلمقومددد دددللومم تصج ةددد تلدددى تجمدددللت تلتصدددو دددت
تلمصدددددلا تلتلصددددد ت دددددمأ مدددددا ( %30.1دددددت  2015Q2اتدددددى تصدددددس تلدددددى ( %44.8دددددت 2019Q1
و دددت تليصدددس تلمدددل ت مدددا عدددل  2019ت تيضددد نةمددد تلمؤشدددا نمدددةم اةددد وصدددم تلدددى ( ، %42.8ومدددو
مدددل ةتملشدددى مددد مؤشدددا تلقددداو تلمقومددد دددللومم تصج ةددد تلدددى تجمدددللت تلقددداو و ددد ي تل سدددم  -مددد
دددم
تصتدددتم دددت تل سددد  -ددد ماظ دددأا تتجدددلا تلمؤشددداةا مدددو تصدددلعم وت دددم دددت  2018Q1ت تيددد
مددددا تلقدددداو تلمقومدددد للوممدددد تصج ةدددد وتلتصددددو تلمقومدددد للوممدددد تصج ةدددد  ،و لل تةجدددد ددددلا تقددددلا
تلمؤشددداةا ةشدددةا تلدددى جددددوم تصصدددوس تلمقومددد للوممدددد تصج ةددد دددت تلمصددددلا تلتلصددد  ،اةددد توجددددم
سدددد تموةددددس ل ةدددد لمقدددداو تلمقومدددد للوممدددد تصج ةدددد  ،ة مددددل ددددت تلمصددددلا تلا ومةدددد ددددإا سدددد
تلتصددددو تلمقومدددد للوممدددد تألج ةدددد تلددددى تجمددددللت تلتصددددو ( %25.6ددددت  2015Q2وتسددددتما تل سدددد
لص تيدددددل اتدددددى وصدددددم تلدددددى ( %16.3دددددت  2017Q3وتتدددددس تلمؤشدددددا لصاتيدددددل تدددددماةجةل تلدددددى تا
وصدددس لددد ( %22.6دددت  ،2019Q2و عمدددى تلددداس مدددا تقدددلا تل سددد دددةا تلمؤشددداةا دددت تلمصدددلا
تلا ومةدد تلدددى تا نةمددد تلتصددو تلمقومددد للوممددد تألج ةدد تتجدددلوف تلقددداو تلمقومدد للوممددد تألج ةددد مدددل
ص ةقددس عددا مممدد أضددول  ،ومددو مددل ةشددةا للتأ ةددم تلددى جددوم أصددوس تلمصددلا تلا ومةدد أةضددل ،ويجالالب
اإلش الالارة ال الالى ان نس الالبة كبي الالرة م الالن الخص الالوم بالعمل الالة األجنبي الالة ال تت الال تى م الالن االقت الالراض م الالن الخ الالار  ،ب الالل
هي بسبب طبيعة االقتصاد العراقي المعتمد على الدوالر بشكل كبير
الشكل () 13
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 مؤشرات االيرادات والربحيةتا ندددو تلا اةددد لممصدددا تو ددد نماتدددم عمدددى معددد عممةلتدددم تلتشدددغةمة تلاللةددد وتلمسدددتق مة وتسدددتةول
تلتسددلئا تلمسددتق مة ومددو مددل ةولددت ماو دد ةددا لممصددا  ،وعمددى ع دد مددا مقددلةة يلةدد اأ تلمددلس
وجدددوم تألصدددوس دددلا مؤشدددات تلا اةددد ص تتدددأما شددد س م لشدددا للسةلسدددل ت مدددل تتدددأما شددد س أ دددا قدددو
تلسوق ،وما تلمؤشات تلتت تقة تصةاتمت وتلا اة مت:
 -10العائد على األصول ()Core
وةقدددد مؤشددددا تلولئددددم عمددددى تألصددددوس  ROAمددددم يددددلت تلمصددددلا ددددت تسددددتتمت أصددددولذل لتولةددددم
تصا دددلل ،وةقدددل تلمؤشدددا عدددا لاةدددم تاتسدددل صدددل ت تلدددمتس ن دددس تلضددداتئ وتصسدددتم لتت  1دددت تل سدددل،
ة مدددل ةسدددتتم تجمدددللت تألصدددوس للمقدددل  ،وةدددت تيسدددةا تلمؤشدددا دددلصنتاتا مددد مؤشدددا تلسدددمم تلمللةددد تلولئدددم
عمى اأ تلملس .ROE
شدددد س مماددددوظ
وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 14ددددلا تتجددددلا  ROAلممصددددلا تلتلصدددد ةمةددددس لم تيددددل
2
مدددداوا تلوندددد  ،اةدددد ت تيدددد تلمؤشددددا مددددا ( %20.5ددددت  2015Q2تلددددى ( %0.4ددددت ،2019Q2
وةشدددةا تص تيدددل تلمسدددتما دددت تلولئدددم عمدددى تصصدددوس تلدددى وجدددوم مشدددل س دددت م ل ةددد تلمصدددلا تلتلصددد
يلتتذل ت تستتمت أصولذل.
عمى تصستماتاة ت تولةم تألا لل و للتللت ت تيل
تمدددل لل سددد لممصدددلا تلا ومةددد  ،دددلا تلتقم دددل دددت  ROAتودددم أندددس للمقلا ددد مددد تلمصدددلا تلتلصددد
س تا  ROAتسددددتقا ددددةا ( 3 %1.2 - %0.5تددددمس مددددم جمدددد ةل ددددل تلدددد  ،FSIضددددل تا تلمصددددلا
تلا ومةدددد لدددد تسددددجس أةدددد تسددددلئا تددددمس تلمددددم  ،2019Q2 – 2015Q2ممددددل ةددددوات ددددأا تلمصددددلا
تلا ومة توم أ ما يلت وتستقاتات ت تستتمت أصولذل لتولةم تألا لل ما تلمصلا تلتلص .
الشكل () 14
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 1صل ت تلمتس ن س تلضاتئ وتصستم لتت = تجمللت تلمتس – (تل يقل تم تليوتئم – تلمتصصل
 2ت  2018Q4وصم تل س ( ، %0.8-اة سجم تلمصلا تلتلص مجموعذل تسلئا تقما ( 194.4ممةلا مة لا.
 3ةستم ى ما سل  2016Q2تس مغ س . %0.4( ROA
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 -11العائد على رأس المال ()Core
ةذدددم مؤشدددا تلولئدددم عمدددى اأ تلمدددلس  ROEتلدددى نةدددل يدددلت تلمصدددلا دددت تسدددتتمت اؤو تموتلذدددل
لتولةددم تلددمتس ,ممددل ةو ددت نددما تلمصددا عمددى تاوةدددس اقددوق تلمم ةدد تلددى أا ددلل صددل ة  ،و لل تةجدد ةممدددس
ددددت تلولئددددم عمددددى اقددددوق تلمسددددلممةا  ROEت تقددددلا تلمصددددا لم يددددلت تإلمتاةدددد ممددددل ةتلمدددد
تص تيددددل
ماتن ددد منةقددد أل شدددلتم مدددا ن دددس تل ددد تلما دددف وأصدددال اؤو تألمدددوتس ،و مددداوا تلونددد ةقدددم ROE
مومومدددل عدددا م ل ةددد تسدددتماتا وضددد اأ تلمدددلس لممصدددلا س ةجددد تا توضددد مدددسا تل سددد تلدددى جل ددد
مؤشددددات يلةدددد اأ تلمددددلس – تلصدددد مؤشددددا تلا دددد تلمددددللت  -وسلدددد ألا تاتيددددل تل سدددد ةم ددددا تا ةددددمس
عمدددى فةدددلم تلا اةددد تو ت تيدددل تلاسدددمم تو مممدددل مودددل ،ة مدددل ت تيدددل تل سددد ةم دددا تا ةشدددةا تلدددى
ت تيددل تلا اةدد تو تاتيددل تلاسددمم تو مممددل موددل ،وةددت تاتسددل مددست تلمؤشددا مددا تددمس نسددم صددل ت
سددددل ،وتسددددتتمت اأ تلمددددلس وتصاتةللةددددل مددددل م مددددغ ع ذددددل ددددت
تلددددمتس ن ددددس تلضدددداتئ وتصسددددتم لتت
تلمةفت ة تلومومة مقل .
مدددداوا تلوندددد س
ةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 15ددددلا سدددد  ROEلممصددددلا تلتلصدددد تمةددددس لم تيددددل
ل ددد ( %6دددت  2015Q2وت تيضددد تلدددى ( %0.1دددت  ،2019Q1ة مدددل تاتيوددد دددت تليصدددس تلمدددل ت
مدددا عدددل  2019تلدددى ( ، %0.9وع دددم مقلا ددد سددد  ROEمددد سددد تلا ددد تلمدددللت لممصدددلا تلتلصددد
دددت تا لاذدددل تصوصدددل ودددم ،2017Q4
جدددم تا ت تيدددل تلولئدددم عمدددى ات تلمدددلس ةودددوم تلدددى تص تيدددل
م مدددل ةشدددةا تلدددى عدددم يدددلت تلمصدددلا تلتلصددد دددت تمتا اؤو تموتلذدددل وضدددو ندددماتذل عمدددى تولةدددم
تصا لل.
و لل سددد لممصدددلا تلا ومةددد دددلا  ROEتشدددةا تلدددى ندددما تلمصدددلا تلا ومةددد عمدددى تولةدددم تصا دددلل،
س ت ذددددل تاقددددم سدددد ماتيودددد مددددا ( %12.2ددددت  2015Q2تلددددى ( %13.4ددددت  - 2019Q2عددددمت عددددل
ةذدددل  ROEأندددس مدددا ( %10دددت تليصدددوس تلمممددد تألولدددى  -للتدددللت دددلا ندددما اؤو
 2016س ت تيددد
تموتس تلمصلا تلا ومة لتولةم تألا لل مت أ ضس س ةل للمقلا م تلمصلا تلتلص .
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 -12نسبة هامش الفائدة الى اجمالي الدخل ()Core
تا مدددست تلمؤشدددا لدددم أممةددد ةدددا دددت تقةدددة تلسدددمم تلمللةددد لممصدددلا ألا مقدددمتا تلدددمتس تلمتولدددم مدددا
تليلئدددم لدددم أممةددد تلصددد دددت ماتن ددد ا اةددد تلمصدددلا للتدددللت ةولدددت صدددوا أ ضدددس ادددوس تلوممةدددل
تلمصدددا ة تلتدددت ةقدددو ذدددل تلمصدددا  ،وةدددات ل مدددست تلمؤشدددا للات وددد تلمللةددد لممصدددا  ،و دددم مسدددتو
موددددةا مددددا تصصددددوس ،ةتاتدددد عمددددى تلفةددددلم ددددت اأ تلمددددلس ت تيددددل تلالجدددد تلددددى تصنتددددات و للتددددللت
دددت يقدددل تليلئدددم وفةدددلم صدددل ت تلدددمتس تلمتاقدددم مدددا تليلئدددم  ،وةدددت نةلسدددم عدددا لاةدددم تسدددتتمت
ت تيدددل
صل ت تةاتمت تليلئم سل وتجمللت تلمتس مقل .
وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 16دددلا سددد مدددلم تليلئدددم – تليددداق دددةا متدددس تليلئدددم و يقدددل تليلئدددم – تلدددى
تجمدددللت تلدددمتس دددت تلمصدددلا تلتلصددد تتددداتول دددةا ( ، %36.2 - %21.3أ ت دددم مسدددتقا سددد ةل ادددوس
متوسدددددددل ( %30تدددددددمس تلمدددددددم  ،2019Q2 – 2015Q2ممدددددددل ةشدددددددةا تلدددددددى تا ( %70مدددددددا متدددددددس
تلمصدددلا تلتلصددد ةتاقدددم مدددا مصدددلما أتدددا سةدددا تليوتئدددم  ،و للتدددللت دددلا تلمصدددلا تلتلصددد ص توتمدددم
شددد س ةدددا عمدددى تلقددداو وتلومتئددد دددت تولةدددم تلدددمتس اةددد تا تلقددداو تلمم واددد مدددا ن مذدددل تودددم نمةمددد
ممدددل ةدددمعو تلدددى فةدددلم تعتمدددلم تلمصدددلا تلتلصددد عمدددى تليوتئدددم دددت تولةدددم تلدددمتس ل دددت تضدددما تاقةدددم
تصستماتاة ت تصا لل وتص تاتل أ ما ت تألعملس تلمصا ة تلتقمةمة .
أ مدددل لل سددد لممصدددلا تلا ومةددد إ ذدددل توتمدددم شددد س ةدددا عمدددى تليوتئدددم دددت تولةدددم تلدددمتس ،س تتددداتول
س د مددلم تليلئددم تلددى تجم دللت تلددمتس ددةا
الشكل () 16
(  % 73.8 - %44.1و متوسددددددددددددددددددددددددددددددددل
نسبة هامش الفائدة الى اجمالي الدخل
( %60تددددددددددددددمس تلمددددددددددددددم )– 2015Q2
80%
 ، (2019Q2ضدددم عدددا تا تتجدددلا تلمؤشددددا
70%
60%
ةاتيدد تددماةجةل تددمس يدد تلمددم  ،و مددل ددت
50%
تلش س (. 16

2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2

وةجدددددد تصشددددددلا تلددددددى تا ددددددم مددددددا
تلمصدددددلا تلا ومةددددد وتلتلصددددد ص توتمدددددم
شدددد س ةددددا ددددت تموةددددس
عمددددى تصنتددددات
تصدددولذل لدددسل دددلا يقدددل تليلئدددم تودددم نمةمددد
سدددد ةل ع ددددم مقلا تذددددل ددددمتس تليلئددددم ومددددست
تةجدددد صاتيددددل سدددد تلا دددد تلمددددللت لددددم
تلمصلا تلواتنة ش س عل .

40%
30%
20%
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 -13دخل التداول الى اجمالي الدخل ()Encourage
وةذدددم مدددست تلمؤشدددا تلدددى تامةدددم اصددد تلمصدددلا مدددا ت شدددل تلسدددوق تلمدددللت ،مدددل دددت سلددد تدددمتوس
تلوممددد  ،ومدددو مدددل ةسدددلعم دددت تقةدددة مدددم تسدددتماتاة تلا اةددد لممصدددلا  ،وةدددت نةلسدددم عدددا لاةدددم نسدددم
تلدددمتس تلمتددددأتت مددددا تألموت تلمللةدددد  1عمددددى
الشكل () 17
تلمتس تإلجمللت لممصا .
دخل التداول الى اجمالي الدخل

20.0%
10.0%
0.0%

2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2

مادددددددددظ مدددددددددا تلشددددددددد س ( ، 17دددددددددلا
تلمصدددددلا تلتلصددددد توتمدددددم عمدددددى متدددددس
تلتددددمتوس ددددت تولةددددم تلددددمتس سدددد تتدددداتول
دددددددةا ( %28دددددددت  2015Q2و(%10.2
دددددت  ،2019Q2ة مدددددل توتمدددددم تلمصدددددلا
تلا ومةددد شددد س أندددس عمدددى متدددس تلتدددمتوس س
تتددددددداتول دددددددةا ( %22.3دددددددت 2015Q2
و( %1.4-دددددت  ،2019Q2ومدددددا تلشددددد س

30.0%

PB

SB

 1مل ت ش تلمتس ،لا تلمتس تلمتأتت ما تألموت تلمللة مو تلمتس تلس ةاصس عمةم تلمصا
وتألموت تلمللة تألتا ضل تلى تلمتس ما تلشا ل تلمسلم ةذل سةا تلمممج ،

21

-10.0%

Total

ما تلمولمم

دللومم تألج ةد

مددداوا تلونددد ممدددل ةو دددت ت تيدددل تعتمدددلم تلمصدددلا
مادددظ تا تتجدددلا تلمؤشدددا ةمةدددس تلددد ى تص تيدددل
تلواتنةدد عمددى تلتددمتوس ونددم ةاجدد سلدد تةجدد تص تيددل تلالصددس ددت تليدداق ددةا سددوا تلصددا تلاسددمت
وسوا صا تلسوق ممل تي ما متس تلتمتوس لم تلمصلا .
 -14المصاريف بخالف الفائدة الى اجمالي الدخل ()Core
وةقدددة مدددست تلمؤشدددا سددد اجددد تلمصدددلاة تصمتاةددد تلدددى تجمدددللت تلدددمتس ومدددو ةو دددا عدددا يدددلت تمتا
تلمصددددا ددددت تسددددتتمت مددددوتاما ،للتددددللت ددددلا تاتيددددل سدددد تلمؤشددددا ةددددؤما عمددددى ا اةدددد تلمصددددلا
و لل تةج تلتأمةا عمى تستماتاةتذل.
وةمادددظ مدددا تلشددد س ( ، 18دددلا تلمصدددلا تلتلصددد لدددمةذل مصدددلاة عللةددد جدددمت للمقلا ددد مددد متمذدددل
تلمتاقدددم ومدددسا تل يقدددل دددت تتجدددلا تصدددلعم تدددمس تلمدددم  2019Q2 – 2015Q2دددمأ سددد (%37
دددددت  2015Q2ووصدددددم تلدددددى ( %109دددددت
الشكل () 18
 ،2018Q4ومددددت سدددد ماتيودددد جددددمت وسةددددا
المصاريف بخالف الفوائد الى اجمالي الدخل
مق ول د ددت تقةددة تلسددمم تلمللة د ممددل ةشددةا تلددى
120%
100%
عدددددم يدددددلت تمتا تلمصدددددلا تلتلصددددد دددددت
80%
سةلسدددلتذل تإل يلنةددد  ،و دددت عدددل  2019ت تيددد
60%
تلمؤشددددددا تلددددددى ( %71 - %70ددددددت تليصددددددس
40%
تصوس وتلمددددددل ت عمددددددى تلتددددددوتلت ،تمددددددل لل سدددددد
20%
0%
لممصدددلا تلا ومةددد دددلا يقلتذدددل تصمتاةددد لددد
تتجددددلوف سدددد تلدددد ( ، %40عددددمت سدددد 2016
س تاتيودد تل سددد تلدددى مددل ةقدددلا تلددد (، %46
Total
PB
SB
ومدددو مدددل ةشدددةا تلدددى وجدددوم سةلسددد مق ولددد دددت
تمتا تل يقل لل س لممصلا تلا ومة .
 -15نفقات العاملين الى المصروفات بخالف الفوائد ()Encourage
وةقددددة مددددست تلمؤشددددا مسددددتو ت ددددللة تلوددددلممةا مددددا مجمددددو تلت ددددللة تصمتاةدددد  ،وةم ددددا تعت ددددلاا
مؤشددددا ت مةمددددت لممؤشددددا تلسددددل م ،س تا موا دددد يقددددل تلوددددلممةا – تلاوتتدددد – ةاددددمم وعةدددد سةلسدددد
تص يلق تلمت و لل س لممصا .
وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 19ددددلا اوتتدددد
تلودددلممةا دددت تلمصدددلا تلتلصددد لددد تتجدددلوف
سددددددد ( %40ودددددددم  2015Q4لغلةددددددد ت ا
مدددا تجمدددللت تل يقدددل تصمتاةددد ممدددل ةشدددةا تلدددى
تا تل يقددددل تلماتيودددد لممصددددلا تلتلصدددد –
مدددل اأة دددل دددت تلمؤشدددا تلسدددل م – تدددتا ذدددل
عوتمدددس تتدددا سةدددا تلاوتتددد  ،وعمدددى تلو ددد
مددددا تلمصددددلا تلا ومةدددد تلتددددت ت مددددغ ةذددددل
يقدددددل تلودددددلممةا تلدددددى تلمصددددداو ل تدددددم
تليوتئددددددم اددددددوتلت ( %70متوسددددددل تددددددمس
تلمم .2019Q2 – 2015Q2

الشكل () 19
نفقات العاملين الى المصروفات بخالف الفوائد
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ومن مؤشرات الربحية وااليرادات السابقة يمكن ان نستخلص ما يلي:
-

ماددددظ مددددا تلجددددموس ( ، 4ددددأا  ROAو  ROEددددت تلمصددددلا تلا ومةدددد ت مددددغ ددددت تلمتوسددددل
( 0.8و( % 12.2عمدددددددى تلتدددددددوتلت تدددددددمس تلمدددددددم  2019Q2 – 2015Q2و( 0.9و(%12.6
عمدددى تلتدددوتلت متوسدددل تدددمس تلسددد تصتةدددا  ،ومدددو مدددل ةشدددةا تلدددى تسدددتقاتا تلولئدددم عمدددى تصصدددوس
وتلولئددددم عمددددى ات تلمددددلس ددددت تلمصددددلا تلا ومةدددد  ،ومددددو عمددددى تلو دددد ممددددل ةاصددددس ددددت
تلمصدددلا تلتلصددد تلتدددت تمتدددلف تلووتئدددم ةذدددل ودددم تصسدددتقاتا وتص تيدددل تلمسدددتما وتلسددداة  ،س
تا تلمتوسددددل تددددمس تلمددددم  2019Q2 – 2015Q2ت مددددغ ( %1.1و( %2.5ل ددددس مددددا  ROAو
 ROEعمدددى تلتدددوتلت ة مدددل دددت تتدددا تلسددد دددلا تلمتوسدددل ت تيددد تلدددى ( %0.03و( ، 0.1ومدددو
مددل ةشددةا تلددى تلتددمموا تلسدداة ددت ا اة د تلمصددلا تلتلص د تددمس تا د س د وت قددل ،وهالالو مالالا
يمكن اعتبار كمؤشر تحليري لحدو ازمة مصرفية
جدول ()5
نسب  ROAو  ROEفي المصارف الحكومية والخاصة

-

-

-

PB

SB

%0.4

%0.9

2019Q2 ROA

%1.1

%0.8

Average ROA 2015-19Q2

%0.03

0.9%

Average ROA last year

0.9

13.4

2019Q2 ROE

%2.5

%12.2

Average ROE 2015-19Q2

%0.1

%12.6

Average ROE last year

جددددفت ةددددا مددددا تألا ددددلل تلتددددت تولددددممل تلمصددددلا تلا ومةدددد تتددددأتى مددددا تليوتئددددم ،ومددددت تاتيدددد
لسدددتماتا تلونددد  ،ة مدددل تلمصدددلا تلتلصددد تسدددتقا ةذدددل تا دددلل تليوتئدددم سددد ةل ،و لل سددد ألا دددلل
ت شددل تلسددوق إ ذددل تأتددس اصدد أ ددا ددت تا ددلل تلمصددلا تلتلصدد مددا تلمصددلا تلا ومةدد ،
لددست ددلا تص تيددل تلوددل ددت تا ددلل ت شددل تلسددوق أمددا عمددى تلمصددلا تلتلص د ش د س ت ددا مددا
تلتدددأمةا عمدددى تلمصدددلا تلا ومةددد  ،ومدددو سددد مدددا تسددد ل تص تيدددل تلمسدددتما دددت دددس مدددا
 ROAو  ROEلل س لممصلا تلتلص .
تشددد س تلمصدددلاة تصمتاةددد لممصدددلا تلا ومةددد مدددل ص ةفةدددم عدددا ( %40مدددا تجمدددللت متولذدددل
وتشددد س ةذدددل قدددا تلاوتتددد مدددل متوسدددلم ( %70مدددا تجمدددللت تلمصدددلاة  ،ة مدددل تلمصدددلاة
تصمتاةددد دددت تلمصدددلا تلتلصددد ماتيوددد شددد س ةدددا ومسدددتما لل سددد لمودددمس تا لاذدددل ومدددو مدددل
ددددت  ROAو  ،ROEوتا مددددل متوسددددلم ( %40قددددل
ةوددددم سدددد ائةسددددت مددددا تسدددد ل تص تيددددل
مت اوتت تلولممةا.
ممددل س د م ،ددلا عمددى تلمصددلا تلتلص د تا تومددس ش د س جددلم ومسددتما عمددى ت وةدد متمذددل شدد س
ةددددا مددددا
أ ددددا ،و ددددت تلوندددد يسددددم تلتقمةددددس مددددا يقلتذددددل تصمتاةدددد وتصوصددددل تا م ددددل سدددد
تلمصلاة ص تتتل يقا تلاوتت .
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د -مؤشرات السيولة
تو ددددت تلسددددةول نددددما تلمصددددلا عمددددى تم ةدددد تو تلو ددددلت لصلتفتمددددل شدددد س ددددوا وسلدددد مددددا تددددمس
تاوةدددس ت أصدددس مدددا تصصدددوس تلدددى قدددم سدددلئس سددداع و دددموا تسدددلئا ،للتدددللت دددلا تاتةلجدددل تلمصدددلا
لمسةول ةج تا ت وا مقلس صوا مة لمة ة وما مؤشات تل  FSIتلتت تقة تلسةول :
 -16االصول السائلة 1الى اجمالي االصول ()Core
وةقددددل مددددا تددددمس تسددددتتمت تصصددددوس تلسددددلئم تصسلسددددة سددددل  -وةم ددددا تسددددتتمت تلمقةددددل تصوسدددد
لمصدددوس تلسدددلئم دددت تل سدددل  -وتسدددتتمت تجمدددللت تصصدددوس دددت تلمقدددل  ،وةقدددم مدددست تلمؤشدددا مصلددد عمدددى
تلسةول تلمتلا لتم ة تلمللل ل تل قمة سةا تلمتونو .
وةمادددظ مدددا تدددمس تلشددد س ( ، 20دددلا سددد تصصدددوس تلسدددلئم تلدددى تجمدددللت تصصدددوس دددت تلمصدددلا
تلتلصددددد ت دددددمأ مدددددا ( %41.3دددددت  2015Q2تلدددددى ( %54.3دددددت  ،2019Q1و دددددت تليصدددددس تلمدددددل ت
ت تيضددد تل سددد تلدددى ( ، %51.6ة مددد ل تلمؤشدددا دددت تلمصدددلا تلا ومةددد ةودددم تندددس سددد ةل س دددمأ تلمؤشدددا
لص تيدددل مدددا ( %36دددت  2015Q2تلدددى ( %27.7دددت  2017Q3مددد تتدددس تلمؤشدددا لصاتيدددل تلددددى
تا وصدددس لددد ( %47دددت  ،22019Q2للتدددللت دددلا تلمصدددلا تلواتنةددد تمتمددد سدددةول ل ةددد دددت موتجذددد
تلصممل تلميلجئ  ،م تلوم أا تلمصلا تلتلص تمتم سةول أ ا ما تلمصلا تلا ومة .
الشكل () 20
االصول السائلة الى اجمالي االصول
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 -17االصول السائلة الى الخصوم قصيرة االجل ()Core
وةذددم تلمؤشدددا تلدددى توضدددة تلت دددلةا دددةا تصصدددوس وتلتصدددو مدددا اةددد تلسدددةول  ،ومدددو مدددل ةقدددم مصلددد
عمددددى مددددم نددددما تلمصددددلا ددددت موتجذدددد تلسدددداو ل نصددددةا تصجددددس مددددا موا موتجذدددد مشددددل س ددددت
تلسددددةول  ،وةقددددل مددددا تددددمس تسددددتتمت تلمقةددددل تصسددددل لمصددددوس تلسددددلئم  ،وتاةل ددددل ةسددددتتم تلمقةددددل
تصوس لمصوس تلسلئم  ،ت تل سل ة مل تستتم تلتصو نصةا تصجس  -س أو أنس  -ت تلمقل .
وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 21ددددلا تلمصددددلا تلت لصدددد تمتمدددد سددددةول ةددددا ددددت موتجذدددد تلسدددداو ل
تلميلجئدددد لمتصددددو نصددددةا تصجددددس ،تس مغدددد ( %75.9ددددت  2015Q2وتسددددتما تلمؤشددددا لصاتيددددل تلددددى

 1ومت تم تصصوس تلمتلا سذول لممصدا لمو دلت لمد مدل عمدى تل قدم ،ول دت ةصد أصدس مدل ل دم سدلئس ةجد تا ةامدس ماجد
موقول ما تلتأ م ما تم ل ة تاوةمم تلى م مغ قم ساع و موا تسلا ةا دت ظدس تصوضدل تلولمةد  ،وتتضدما تصصدوس تلسدلئم
( 1تلومم ( 2تلومتئ وتصصوس تلمللةد تصتدا تلمتلاد ع دم تللمد تو دت سضدوا مممد أشدذا تو تندس (تلمقةدل تصسدل لمصدوس
تلسلئم ( 3تصواتق تلمللة تلمتمتول ت تصسوتق تلسلئم (تلمقةل تصوس لمصوس تلسلئم .
 2ةوددوم مددست تصاتيددل تةجد تص تيددل تل ةددا تلالصددس ددت قددا تصصددوس تصتددا ددت تلمةفت ةد تلومومةد وتلددس أم تلددى ت تيددل
تجمللت تصصوس (تلمقل .
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تا وصدددس أل مدددا مدددا ( %100ودددم  ،2017-Q3وعمدددى تلددداس مدددا تصتجدددلا تلمتفتةدددم ل دددس مدددا تصصدددوس
تلسددددلئم (تل سددددل وتلتصددددو نصددددةا تصجددددس (تلمقددددل  ،ص تا موددددمس مددددو تل سددددل تعمددددى مددددا موددددمس مددددو
تلمقدددل  ،وتا دددلا تلمؤشدددا ةدددمس عمدددى ندددو تلمصدددلا تلتلصددد و ذدددل تمتمددد سدددةول ةدددا ص تا تاتيدددل
تلمؤشدددا ندددم ةشدددةا تلدددى ضدددو جل ددد تصندددات لدددم تلمصدددلا  ،ومدددو مدددل ةتوت دددم مددد مؤشدددات تلسدددمم
تلمللة تلسل ق .
ة مدددل تمتمددد تلمصدددلا تلا ومةددد تصدددوس سدددلئم تغلدددت ( %51.9مدددا تلتصدددو نصدددةا تصجدددس دددت
 2015Q2وتسدددددتما تل سددددد لص تيدددددل نمدددددةم تلدددددى تا وصدددددم ( %42دددددت  ،2018Q4ل ذدددددل دددددت
تل صدددد تصوس مدددددا عدددددل  2019تاتيودددد لتصدددددس تلدددددى ( ، %55.4ومدددددسا تل سدددد تودددددم مق ولددددد لل سددددد
لممصلا تلا ومة ت موتجذ تلصممل .
الشكل () 21
االصول السائلة الى الخصوم قصيرة االجل
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 -18ودائع العمالء الى اجمالي القروض ()Encourage
وةوددم مددست تلمؤشددا مقةلسددل لمسددةول  ،اةدد ةقددلاا نلعددم تلومتئدد تلمسددتقا تلددى تجمددللت تلقدداو – عددمت
دددةا تلمصدددلا – وع دددممل ت دددوا تلومتئددد تلمسدددتقا م تيضددد مقلا ددد دددللقاو ة دددوا م دددل
تلقددداو
تعتمددلم ت ددا عمددى تصمددوتس تأل مددا تقم ددل لتغلةدد تصصددوس سةددا تلسددلئم ددت ماددل ظ تلمصددلا  ،للتددللت ددلا
تلضدددغول تو تلصدددممل تلمسدددتق مة سدددةفةم مدددا تلدددا قدددل تلسدددةول مقلا ددد مدددل لدددو ل ددد م دددل نلعدددم
ومتئ مستقا تقو أسلسل تموةس تلقاو .
الشكل () 22
ودائع العمالء الى اجمالي القروض
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وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 22ددددلا تلمصددددلا تلتلصدددد تمتمدددد ومتئدددد أعمددددى مددددا تلقدددداو تلمم وادددد
ةددددا ذددددت ددددةا ( %166.9 - %126.6تددددمس مددددم جمدددد تل ةل ددددل  ،ومددددت سدددد ماتيودددد جددددمت
سدددد
وست مؤشددددا سددددم ت أل ددددم ةددددأتت تةجدددد ت تيددددل تجمددددللت تلقدددداو – تلمقددددل – تضددددل تلددددى تص تيددددل
تلالصددددس ددددت تلومتئدددد  ،ة مددددل ددددت تلمصددددلا تلا ومةدددد ددددلا تلمؤشددددا مددددو أنددددس سدددد ةل س ةتدددداتول ددددةا
للمقلا دددد مدددد
( % 61.5 - %47.2تددددمس مددددم جمدددد تل ةل ددددل  ،وسلدددد تةجدددد تاتيددددل تجمددددللت تلقدددداو
تلمصلا تلتلص .
ويجالالب ان نشالالير هنالالا الالالى ان فالالرق الودائالالع المسالالتقرة بالالين المصالالارف الحكوميالالة والخاصالالة لالاليس كبيالالراً
– كم الالالا ف الالالي الش الالالكل ( – )23بالمقارن الالالة م الالالع اجم الالالالي الق الالالروض ب الالالين المص الالالارف الحكومي الالالة والخاص الالالة1
ولل الال نتيج الالة ع الالدم تض الالمين الودائ الالع الحكومي الالة ف الالي احتسالالالاب ودائ الالع العم الالالء للمص الالارف الحكوميالالالة إال ان
اجمالالالالي القالالالروض فالالالي المصالالالارف الحكوميالالالة يتضالالالمن القالالالروض الحكوميالالالة والتالالالي تشالالالكل الجالالالزء األكبالالالر،
ممالالا يعطالالي صالالورة متحيالالزة عالالن السالاليولة لالالدى المصالالارف الحكوميالالة ،لالاللا مالالن المفتالالرض ان يالالتم احتسالالاب
المؤشر بدون قروض القطاع الحكومي لتوفير الصورة الحقيقية
الشكل ()23
الودائع المستقرة في المصارف الحكومية والخاصة
SB

PB
18.5
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ه  -مؤشرات الحساسية لمخاطر السوق
 -19المركز الصافي المفتوح بالعمالت االجنبية الى رأس المال ()Core
ةشدددةا مدددست تلمؤشدددا تلدددى اسلسدددة متدددللا تلسدددوق تتجدددلا تسدددولا تلصدددا  ،وةذدددم لدددى نةدددل تودددا
متدددمتولت تلومتئددد لمتدددللا سدددوا تلصدددا مقلا ددد ددداأ تلمدددلس ،وةقدددة تلمؤشدددا ت دددلةا  -عدددم تلدددل م -
مات دددف تألصدددوس وتلتصدددو دددللومم تألج ةددد وسلددد لتقةدددة تلضدددو تلماتمدددس لما دددف ات تلمدددلس لقلدددل
تلمصدددلا تلدددى تاا دددل سدددوا تلصدددا  ،وةجددد اسدددل صدددل ت تلمات دددف تلميتواددد دددت تلومدددم تألج ةددد
دددلت عمدددى توصدددة لج ددد دددلفس ل شدددات تلمصدددا ت ،ددداأ تلمدددلس ةجددد أا ة دددوا جمدددللت اأ تلمدددلس
تلت ظةمدددت ألا صدددل ت تلمات دددف تلميتواددد دددت تلومدددم تألج ةددد مدددو ميذدددو شدددات ت ،وةجددد تإلشدددلا ت دددم
دددس وضددد م شدددو دددت تلما دددف تلصدددل ت تلميتدددول  ،قدددم ص ة دددوا مدددست صددداةال
اتددى ست لددد ة دددا لمقلدددل
لل س لممصلا تليامة أو لمجموع ما تلمصلا .

1

مل ت تلش س ( ، 9تلمقلا

ةا تلقاو

تلا ومة وتلتلص
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و مادددظ مدددا تلشددد س ( ، 24دددلا تلمصدددلا تلتلصددد لدددمةذل ندددما عمدددى تامدددس صدددممل سدددوا تلصدددا
تلتدددددت ندددددم تتودددددا لذدددددل تلمةفت ةددددد تلومومةددددد  ،س تا سددددد تلمؤشدددددا لددددد تتودددددم ( %20تدددددمس تلمدددددم
) ، 2019Q2 – 2015Q2ممل ةشةا تلى نو تلمصلا تلتلص ت مست تلمؤشا.
و لل سددد لممصدددلا تلا ومةددد دددلا تلما دددف تلصدددل ت تلميتدددول تدددمس يددد تلمدددم ت تقدددس مدددا تلسدددلل تلدددى
تلموجددد  ،وسلددد صا تألصدددوس تلمقةمددد للوممددد تألج ةددد ت مدددو مودددمس تعمدددى مدددا مودددمص مدددو تلتصدددو
تلمقةمدددد للوممدددد تألج ةدددد  ،للمؤشددددا ن ددددس  2018Q1ل دددد تلتصددددو أعمددددى مددددا تألصددددوس و مودددددمص
تتدددددداتول ددددددةا ( %76.2-ددددددت  2015Q3و(-
الشكل () 24
 %21.4دددددددددت  ،2017Q4و ودددددددددم 2018Q1
المركز الصافي المفتوح بالعمالت االجنبية الى رأس المال
ددددلا تلمؤشددددا تاتوادددد نةمتددددم ددددةا (%25.1
60%
ددددددددددت  2018Q2و( %52.7ددددددددددت 2019Q2
40%
ومددت موددمص ماتيودد جددمت تددمس تددا نصددةا
20%
0%
 سددددد وتاددددددم – ممددددددل ةشددددددةا تلددددددى توددددددا-20%
تلمصددددددلا تلا ومةددددددد شدددددد س أ دددددددا سددددددد ةل
-40%
لمتدددددمموا دددددت أسدددددولا تلصدددددا  ،ول دددددا مددددد
-60%
قددددلت سددددوا تلصددددا ع ددددم مسددددتوةلتم
ت تددددات
-80%
تلاللةدددد  ،تصوصددددل مدددد سةلسدددد تم ةدددد سددددوا
-100%
تلصددا تلتددت ةت وذددل تل دد تلما ددف تلواتنددت،
Total
SB
PB
ددلا متددللا تلتوددا نددم ت ددوا مددا تلمت ددأ ذددل
ت تلمستق س تلقاة .
 -20المركز الصافي المفتوح في حصص الملكية الى رأس المال ()Encourage
وةذدددم تلمؤشدددا تلدددى ةدددلا اجددد ت شدددل تلمصدددلا لمتدددللا اصدددل تلمم ةددد مقلا ددد ددداأ تلمدددلس،
دددس وضددد م شدددو دددت اقدددوق تلمم ةددد  ،قدددم ص ة دددوا مدددست صددداةال لل سددد
اتدددى ست لددد ة دددا لمقلدددل
الشكل () 25
لممتدددمتولةا دددللومتئ تليامةددد أو مجموعدددل مدددا
المركز الصافي المفتوح في حصص الملكية الى رأس المال
متددددمتولت تلومتئددددد  ،وتو دددددت متدددددللا تلتودددددا
لاصددددل تلمم ةدددد ل ذددددل تلمتددددللا تلتددددت تددددؤما
30%
ةذددددل تلتغةددددات ددددت أسددددولا اصددددل تلمم ةدددد
25%
عمدددى نةمددد مايظددد تلمصدددا  ،و للتدددللت تلتدددأمةا
20%
15%
عمدددى ما دددف اأ تلمددددلس ،تلدددس ةاتدددو عمددددى
10%
م ددوا ماددمم وم ددوا عددل  ،تمددل تلم ددوا تلماددمم
5%
ذددددو مددددات ل اا ددددل أسددددولا تألسددددذ شدددد س
0%
ددام  ،تمددل تلم ددوا تلوددل ذددو ةتومددم تاا ددل
سددددوق تألواتق تلمللةدددد ددددس ،و مددددل تا تلدددد FSI
ةأتددددس ةل ددددل تلما ددددف تلصددددل ت ،ددددإا تلتا ةددددف
Total
SB
PB
ة ص عمى متللا تلسوق تلولم .
وةماددددظ مددددا تلشدددد س ( ، 25ددددلا تلمصددددلا تلتلصدددد لددددمةذل سدددد م تيضدددد مددددا تلتوددددا لمتددددللا
سدددوا تلصدددا مقلا ددد ددداأ تلمدددلس ومدددت مسدددتقا ادددوس ( ، %4ة مدددل تلمؤشدددا دددت تلمصدددلا تلا ومةددد
شددد س ممادددوظ
ةتقمددد شددد س ةدددا تدددمس تلمدددم  ،2019Q2 – 2015Q2و دددت متةددد عدددل  2019ت تيددد
تةجددد تص تيدددل تلالصدددس دددت تسدددتمملات تلمصدددلا تلا ومةددد دددت تلتدددلا مدددا ( 1.12تالةدددوا مة دددلا
ت  2018Q4تلى ( 0.2تالةوا مة لا ت .2019Q1
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)1( ملحل
المنهجية المحاسبية المستخدمة في احتساب مؤشرات السالمة المالية
Income and Expense Statement

Balance Sheet

Memorandum items

1. Interest income
(i) Gross interest income
(ii)Less provisions for accrued
interest on nonperforming assets

14. Total assets (= 15 + 16 = 31)

Supervisory data

15. Nonfinancial assets

32. Tier 1 Capital

16. Financial assets (= 17 to 22)

33. Tier 2 Capital

2. Interest expense

17. Currency and deposits

34. Tier 3 Capital

3. Net interest income (= 1 - 2)

18.Loans (after specific provisions)
(i) Gross loans
(i.i) Interbank loans
(i.ii) Non-interbank loans
(ii) Specific provisions

35. Supervisory deductions

4. Noninterest income
(i) Fees and commissions receivable
(ii) Gains or losses on financial
instruments
(iii) Prorated earnings
(iv) Other income

36. Total regulatory capital
32 + 33 + 34 - 35)
37. Risk-weighted assets

(=

38. Value of large exposures

19. Debt securities

Series for further analysis of
the balance sheet
39. Liquid assets (core)

5. Gross income (= 3 + 4)

20. Shares and other equity

40. Liquid assets (broad measure)

6. Noninterest expenses
(i) Personnel costs
(ii) Other expenses

21. Financial derivatives

41. Short-term liabilities

22. Other assets

42. Nonperforming loans

23. Liabilities (= 28 + 29)

43. Residential real estate loans

24. Currency and deposits
(i) Customer deposits
(ii) Interbank deposits
(iii) Other currency and
deposits

44. Commercial real estate loans

9. Extraordinary items

25. Loans

10. Income tax

26. Debt securities

49. Net open position in foreign
currency for on-balance-sheet
items
Balance sheet-related series

11. Net income after extraordinary items
and taxes (= 8 - (9 +10))

27. Other liabilities

12. Dividends payable

28. Debt (= 24 + 25 + 26 + 27)

13. Retained earnings (= 11 - 12)

29. Financial derivatives

7. Provisions (net)
(i) Loan loss provisions
(ii) Other financial asset provisions
8. Net income (before extraordinary
items and taxes) (= 5 - (6 + 7))

30. Capital and reserves
of which: (i) Narrow capital and
reserves
31. Balance sheet total (= 23 +
30 = 14)
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46. Foreign currency loans
47. Foreign currency liabilities
48. Net open position in equities

50. Total net open position in
foreign currency

الملحل ( : )2مؤشرات كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العراقي
رأس المال
رأس المال التنظيمي
األساسي التنظيمي
الى األصول
الى األصول
المرجحة بالمخاطر
المرجحة بالمخاطر
16.1%
20.4%
2015Q2
15.9%
20.1%
2015Q3
15.6%
20.1%
2015Q4
19.3%
24.0%
2016Q1
19.8%
24.5%
2016Q2
17.2%
21.1%
2016Q3
41.6%
51.4%
2016Q4
40.2%
47.6%
2017Q1
37.0%
45.2%
2017Q2
38.0%
46.4%
2017Q3
37.9%
46.5%
2017Q4
41.4%
48.8%
2018Q1
41.7%
48.6%
2018Q2
55.0%
63.8%
2018Q3
55.8%
63.6%
2018Q4
57.9%
65.8%
2019Q1
51.5%
62.6%
2019Q2
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية

القروض المتعثرة بعد
خصم المحصصات
كنسبة من رأس المال

نسبة رأس المال
الى األصول

4.2%
6.7%
10.0%
13.2%
14.8%
16.0%
12.4%
11.6%
12.4%
14.7%
15.3%
15.0%
14.0%
12.9%
13.3%
12.7%
10.8%

8.5%
8.7%
8.8%
9.4%
9.6%
9.9%
10.5%
11.6%
11.2%
11.3%
14.2%
15.8%
15.6%
15.4%
15.3%
15.7%
13.7%

الملحل ( :)3التوزيع القطاعي للقروض في القطاع المصرفي العراقي
التوزيع القطاعي للقروض
المقيمين
التوزيع القطاعي للقروض :جهات تلقي الودائع
التوزيع القطاعي للقروض :البن المركزي
التوزيع القطاعي للقروض :الشركات المالية األخرى
التوزيع القطاعي للقروض :الحكومة المركزية
التوزيع القطاعي للقروض :الشركات غير المالية
التوزيع القطاعي للقروض :القطاعات االخرى
غير المقيمين
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية

2015

2016

2017

2018Q2

2019Q2

99.9%
0.0%
0.0%
2.9%
50.3%
10.3%
36.1%
0.7%

99.9%
0.0%
0.0%
2.5%
48.4%
12.2%
36.8%
0.1%

99.9%
0.0%
0.0%
2.5%
46.1%
14.2%
37%
0.1%

99.9%
0.0%
0.0%
2.4%
46.3%
15.7%
35.5%
0.6%

99.8%
0.0%
0.0%
2.1%
46.2%
16.4%
35.2%
0.2%
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الملحل ( :)4مؤشرات جودة األصول للقطاع المصرفي العراقي
القروض المتعثرة كنسبة
الى اجمالي القروض

المخصصات الى اجمالي
القروض المتعثرة

6.0%
2015Q2
7.5%
2015Q3
9.0%
2015Q4
11.7%
2016Q1
11.9%
2016Q2
12.7%
2016Q3
12.7%
2016Q4
13.2%
2017Q1
13.6%
2017Q2
14.4%
2017Q3
14.8%
2017Q4
15.2%
2018Q1
15.7%
2018Q2
17.0%
2018Q3
17.5%
2018Q4
18.2%
2019Q1
16.7%
2019Q2
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية

70.8%
62.8%
52.7%
52.0%
46.7%
43.8%
53.5%
55.6%
55.7%
50.2%
47.6%
50.4%
54.6%
56.5%
57.3%
58.9%
64.1%

القروض المقومة بالعملة
األجنبية الى اجمالي
القروض
21.1%
21.5%
21.3%
21.3%
21.7%
22.0%
21.9%
24.6%
21.9%
22.3%
22.2%
19.7%
21.7%
16.8%
16.9%
16.9%
22.2%

الخصوم المقومة بالعملة
األجنبية الى اجمالي
الخصوم
26.0%
24.5%
22.7%
21.6%
20.9%
20.3%
19.5%
18.6%
19.2%
18.3%
22.8%
22.0%
24.1%
25.0%
24.1%
25.2%
25.2%

الملحل ( :)5مؤشرات اإليرادات والربحية للقطاع المصرفي العراقي
نسبة هامش
العائد على العائد على
الفائدة الى
رأس المال
األصول
اجمالي الدخل
40.4%
8.5%
0.9%
2015Q2
42.0%
6.9%
0.8%
2015Q3
44.9%
6.6%
0.7%
2015Q4
47.8%
6.0%
0.7%
2016Q1
38.9%
5.0%
0.6%
2016Q2
43.4%
4.8%
0.6%
2016Q3
48.0%
7.3%
0.9%
2016Q4
35.1%
8.0%
1.0%
2017Q1
42.5%
6.0%
0.8%
2017Q2
42.1%
6.0%
0.8%
2017Q3
56.1%
7.8%
1.1%
2017Q4
52.8%
6.7%
1.2%
2018Q1
51.2%
6.0%
1.0%
2018Q2
53.5%
4.9%
0.8%
2018Q3
57.0%
3.7%
0.6%
2018Q4
54.6%
3.6%
0.6%
2019Q1
59.1%
5.1%
0.8%
2019Q2
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية
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المصروفات
بخالف الفائدة الى
اجمالي الدخل
35.1%
42.3%
45.1%
49.0%
49.1%
51.1%
40.6%
39.9%
46.3%
46.2%
43.4%
39.1%
41.5%
51.3%
59.4%
50.0%
46.5%

دخل التداول الى
اجمالي الدخل
25.0%
21.2%
16.3%
17.5%
21.3%
20.5%
19.6%
17.8%
13.5%
15.0%
10.8%
10.8%
9.8%
7.7%
7.3%
2.2%
2.6%

مصروفات العاملين
الى المصروفات
بخالف الفائدة
64.1%
63.4%
51.2%
43.4%
50.1%
52.2%
48.2%
48.9%
50.5%
52.8%
45.3%
51.5%
55.5%
47.8%
39.2%
56.9%
57.1%

الملحل ( :)6مؤشرات السيولة للقطاع المصرفي في العراق
األصول السائلة الى
اجمالي األصول

األصول السائلة الى
الخصوم قصيرة االجل

54.9%
36.8%
2015Q2
54.1%
35.4%
2015Q3
53.3%
34.5%
2015Q4
52.2%
34.1%
2016Q1
51.6%
33.0%
2016Q2
51.4%
33.0%
2016Q3
51.0%
32.0%
2016Q4
52.9%
33.5%
2017Q1
50.4%
31.8%
2017Q2
50.2%
31.4%
2017Q3
50.4%
39.6%
2017Q4
49.9%
39.4%
2018Q1
51.0%
39.6%
2018Q2
52.1%
41.7%
2018Q3
51.1%
41.0%
2018Q4
57.4%
45.0%
2019Q1
61.6%
48.3%
2019Q2
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية

ودائع العمالء الى اجمالي
القروض (بخالف ما بين البنو )
71.8%
68.9%
69.6%
64.6%
66.0%
67.1%
66.4%
69.1%
65.2%
65.4%
70.2%
64.7%
64.2%
70.0%
74.0%
76.4%
77.5%

الملحل ( :)7مؤشرات حساسية القطاع المصرفي لمخاطر السوق
المركز الصافي المفتوح بالعمالت
المركز المفتوح الصافي في
األجنبية الى رأس المال
حصص الملكية الى رأس المال
-19.4%
11.5%
2015Q2
-25.0%
12.1%
2015Q3
-23.4%
11.7%
2015Q4
-23.9%
11.4%
2016Q1
-18.8%
10.5%
2016Q2
-17.5%
13.1%
2016Q3
-12.4%
11.9%
2016Q4
-0.7%
12.0%
2017Q1
-2.9%
11.7%
2017Q2
-1.5%
13.8%
2017Q3
5.4%
9.4%
2017Q4
9.9%
10.3%
2018Q1
14.6%
8.3%
2018Q2
3.0%
8.2%
2018Q3
7.7%
8.5%
2018Q4
5.4%
4.2%
2019Q1
29.0%
4.3%
2019Q2
 -دائرة اإلحصاء واألبحا  /قسم اإلحصاءات النقدية والمالية
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