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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

ي  
ي العراق الت 

 
 مركُز الرافدين للحوار من المراكز النوعية ف

ُّ
ُيَعد

 واالقتصادية واألكاديمية 
َ
ها النخَب السياسية تجمُع عىل منبر

ي توجيه الرؤى والمؤثرة
 
ي صناعة القرار والرأي العام الناشطة ف

 
فهو  .ف

شِجيِع (THINK TANK) مركز فكري مستقل
َ
، يعمل عىل ت

قافـــيـة واالقتصـادية بيـن النخـب 
َ
ي الشؤون الِسياِسّيِة والث

 
الِحوارات ف

ـم 
ْ
العـراقــيـة؛ بهدف تعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق الِسل

، ومسـاعدة مؤسسات الد ي تطوير ذاتها، من خالل المجتمعي
 
ولة ف

 للحوار 
ً
اتيجية؛ لذا يمثل المركز صالونا ات والرؤى اإلسب  تقديم الخبر

ـِسـم بالموضوعية والحيـاد ويـوظف مخرجاته للضغط عىل صناع 
ّ
يت

ي 
 
لنظام ا إطار القرار وتوجيه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسـســات، ف

ام ، وسيادة القانون، واحب   .حقوق االنسان الديمقراطي

اير(  ي االول من شباط )فبر
 
ي مدينة  4102تأسس المركز ف

 
ف

ي 
ون  ي الفضاء االلكب 

 
اضية ف ف عىل شكل مجموعة افب  النجف األشر

، وقد   من السياسيي   واألكاديميي   والمثقفي  
ً
تضم عددا محدودا

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق 
ً
تطورت الفكرة الحقا

ي 
 
التابعة  NGO دائرة المنظمات غب  الحكومية تسجيل المركز ف

ي 
 
 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء العراف

ي جنباته الحوارية أكبر 
 
يضم "مركز الرافدين للحوار" اليوم ف

ي من التوجهات السياسية واالختصاصات 
 
من سبعمائة عضو عراف

األكاديمية والمذاهب الدينية كافة، إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق 
ة أساسية لمواجهة مصغر" ات فق فيه الجميع عىل اعتماد الحوار ركب  

ي بناء 
 
اتيجية، تتناغم ورؤية المركز ف المشاكل، وإنتاج حلول اسب 

ي أقسام المركز اإلدارية 
 
موظفا من  01الوطن المزدهر. كما يعمل ف

 .مختلف االختصاصات

ة تحقيق مجموعة من  وقد استطاع المركز خالل مدة وجب  
تسخب  الطاقاِت المختلفِة وتوظيف مخرجاتها لصالح اإلنجازات عبر 
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ي التواصِل 
 
 بذلك من التقنيات الحديثة ف

ً
القضية العراقية، مستفيدا

ي مركز القرار ومتجاوزا حواجز الجغرافيا 
 
ي مع النخب ف

ون  االلكب 
 . ي لربما تعيق الحوار المباشر

ورات األمنية، الت   والزمن والرص 
، بل أقام مجموعة منلم يكتِف المركز بالتواصل اال ي

ون   لكب 
 من الندوات والمؤتمرات 

ً
النشاطات عىل أرض الواقع شملت عددا

ي مجاالت متعددة 
 
وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية وف

ي وسوق 
 
منها عىل سبيل المثال ال الحرص: تطوير القطاع المرصف

 األوراق المالية، إنضاج مشاريــــع المصالحة الوطنية والتسوية بي   
ي المركز واإلقليم، تحسي   

ي األزمات بي   حكومت 
 
الفرقاء والتوسط ف

 ، وقراطية اإلدارية والروتي   القطاعات الخدمية والتخلص من البب 
، إضافة إىل استقراء العديد من الملفات  ي

ي والغذان 
تحقيق األمن المان 

ي  ول والعالقات الخارجية والحشد الشعتر الشائكة كالدستور والبب 
هاوالمنافذ   .الحدودية واالستثمار والرعاية االجتماعية وغب 

فيما يعد ملتق  الرافدين للحوار معلما بارزا ضمن انشطة 
ي العراق، واالكبر سعة وتنظيما، 

 
المركز والذي يعد االول من نوعه ف

ي تهم البلد، 
ي القضايا الت 

 
ويــهدف اىل اثراء الحوار بي   صناع القرار ف

اء واألكاديميي   وتعزيز النقاشات بشأنها، وت ات مع الخبر  .بادل الخبر
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 رؤية المركز

ي تتالقح عندها آراء النخب وصناع 
المركز هو المحطة الت 

القرار بجميع أطيافها السياسية والدينية والقومية، وِبَما يوفر من 
كة بي   تلك  ُن إيجاد الفضاءات المشب  ْحسِّ

ُ
بيئة حوارّية إيجابية ت
ي بناء 

 
 .بلٍد مزدهراآلراء، وتسهم ف

 رسالة المركز 

تشجيع وتنمية الحوارات الموضوعية والجادة بي   النخب  
العراقية وصناع، القرار بما يعزز التجربة الديمقراطية، ويحقق السلم 

ي العراق
 
، والتنمية المستدامة ف  .المجتمعي

 

  أهداف المركز  
 يسع المركز اىل تحقيق جملة من االهداف منها: 

  االجتماعي والعمل عىل ادامته، عن طريق تحقيق السلم

تشجيع الحوار البناء والتبادل الفكري بي   النخب العراقية، 

 ضمن قواعد واطر وطنية شاملة. 

  ي المجتمع، عن طريق
 
تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية ف

صناعة رأي عام باتجاه ادامة التجربة الديمقراطية، والحفاظ 

ادلة بي   النخب من جهة، وبي   عىل عالقة متوازنة، وثقة متب

 اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

  ي وضع حلول للمشكالت
 
مساعدة مؤسسات الدولة وهيئاتها ف

ي تواجه عملها، من خالل تقديم الدراسات واالستشارات 
الت 

 . اتيجية من قبل باحثي   متخصصي    والرؤى االسب 

  كات بي   الكيانات السياسية و جتماعية، اال توسيع قاعدة المشب 

عن طريق توفب  بيئة حوارية محايدة وموضوعية، توجه الحوار 

ي 
 
 الصالح العام للوطن والمواطن.  بما يصب ف
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 الوسائل
ه يتوسل الوسائل االتية:  

َّ
 من أجل تحقيق أهداف المركز فإن

  ي
 
إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات التخصصية ف

ة، ادية والثقافيالمجاالت السياسية واالجتماعية واالقتص

 وتوفب  التغطية اإلعالمية المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها. 

  جمة والمجالت والصحف إصدار الكتب المؤلفة والمب 

والمنشورات والبحوث باللغة العربية او باللغات األخرى، 

 .
ً
ونيا ، أو الكب 

ً
ها ورقيا  ونشر

  اكات للتعاون وتوقيع مذكرات تفاهـم مع  اتفاقاٍت وشر
ُ
عقد

ي ا
لمؤسسـات والمنظمـات والمراكز المحلية والدولية الت 

ك مع توجهـات المركز.   تشب 
ً
 تحمُل توجهـاٍت وأهدافا

  ي
 
عقد اتفاقيات مع الجامعات والكليات رفيعة المستوى ف

ي 
 
كة تسهم ف العراق وخارجه؛ إلقامة فعاليات علمية مشب 

 تحقيق اهداف المركز. 

 مية والفكرية إنشاُء دوائر البحوث والدراسات العل

والثقافية، وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة او المؤقتة، 

ي تحقيق أهداف 
 
ي تعزز حركة البحث العلمي بما يسهم ف

الت 

ق  ي تخص العراق ومنطقة الشر
ي القضايا الت 

 
المركز ف

 األوسط. 

  سواء أكان ، عقد حلقات الحوار والتفاهم بي   المختلفي  

 أم 
ً
؛ لتطوير آليات فهم االخاختالفهم إثنيا أم عرقيا

ً
ر  سياسيا

كات الوطنية، وجعلها قاعدة  كمقدمة الكتشاف المشب 

 . ق لتحقيق االندماج االجتماعي
ّ
ي حوار بناء خّل

 
 االنطالق ف
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 الملخص التنفيذي

ي للتجارة لتنفيذ العمليات المالية      
 
تأسس المرصف العراق

ي التجارة الخارجية للعراق 
 
ادات والصادرات ق تبة عىل االستتر

المت 

ي عام 02بموجب امر سلطة االئتالف رقم )
 
وتوىل  0222( ق

كات األجنبية من الجوانب  المرصف إدارة المعامالت مع الشر

فتح االعتمادات ومتابعة انجاز الرصف من المالية فضال عن 

( استنادا اىل امر تأسيسه. والبد من DFIصندوق تنمية العراق )

( مرصفا 421المرور عىل الدعم الدوىلي الذي جاء من اكتر من )

عالميا ليشكل شبكة من العالقات المالية مع العالم، ومن بير  

ى والمراسلة له مرص   JPف المصارف والبنوك العالمية الكتر

Morgan Chase  وStandard Chartered  . 

ان هذه العالقات المالية سهلت للمرصف الحصول عىل الكثتر 

ي كانت 
من التسهيالت االئتمانية عىل الرغم من كل الظروف الت 

ي يمر بها، ولم 
تحيط بالعراق والظروف األمنية والسياسية الت 

ح ول وبنجا تقترص اعمال المرصف عىل التجارة الخارجية بل زا

فة بوصفه مرصفا تجاريا محليا حكوميا مستقال واخذ  أعمال الصتر

موقعه ليس فقط بير  المصارف المحلية بل حت  بير  المصارف 

العربية والعالمية ، وقد أوصل خدماته إىل مختلف محافظات 

البلد من خالل فروعه المختلفة ومكاتبه لتقديم خدماته اىل 

كات  واألفراد .  المؤسسات الحكومية والشر

يدار المرصف من مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء هم       

كل من رئيس المجلس وممثلير  من مجلس الوزراء ووزارات المالية 

والنفط والتجارة . ويقدم المرصف العديد من الخدمات المرصفية 
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 TBIف العراق

 
ي 
وت  ي مقدمتها استخدام بطاقات الدفع االلكت 

 
ي ق

ي يأت 
لزبائنه والت 

ي التعامل بها عىل المستوى المحىلي مقارنة والذي كان س
 
باقا ق

بالمصارف التجارية العراقية اىل جانب مهام خدمة الحواالت 

المالية الصادرة اىل الخارج والواردة منه، وكذلك يقدم التسهيالت 

االئتمانية وخطابات الضمان واالعتمادات المستندية وفتح 

ي توطير  الحسابات الجارية والتوفتر والعمل عىل الم
 
 ساهمة ق

ي 
 
ي المؤسسات الحكومية والخاصة للمساهمة ق

رواتب موظف 

ي 
 
ي توسيع الشمول المرصق

 
ي ق

 
تنفيذ خطة البنك المركزي العراق

ائح  وتوسيع نطاق التعامالت المرصفية لتصل اىل مختلف شر

ي وكذلك يقدم المرصف العديد من الخدمات 
 
المجتمع العراق

 األخرى لزبائنه.  

ن التنويه اىل ان المرصف ومع تزايد انشطته قد عمل والبد م      

عىل زيادة رأسماله عدة مرات لتقوية مركزه الماىلي وإضفاء الثقة 

عىل تعامالته الخارجية والداخلية فضال عن االحتياطيات الساندة 

ي زيادة 
 
ي يحتفظ بها من األرباح غتر الموزعة ، فقد توسع ق

له الت 

ر عند التأسيس حت  وصل إىل ( مليون دوال422رأسماله من )

ي عام 
 
 0242ر عام ال( مليار دو 1..4واىل ) 0241)مليار( دوالر ق

ي آذار 2ثم إىل )
 
 .0202( مليار دوالر ق

وقد وضحت جوانب تقويم أداء المرصف وجود نسب عالية         

ي تؤشر خط ضمان للمودعير  وتلبية طلباتهم 
للسيولة لديه والت 

ي الحسابات الجارية وا
 
 لتوفتر ويمكن النظر إليه عىل انه انحسار ق

ي اإلقراض ومنح االئتمان من قبله، وكذلك فيما يتعلق بمؤشر 
 
ق

الربحية فإنها كانت عالية مقارنة براس المال إذ بلغ متوسطها 

ي مقياس معدل %02.2حواىلي ) 0242 – 0241للمدة 
 
( وكذلك ق
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لعائد ( ومعدل ا%0.21العائد عىل الودائع الذي بلغ متوسطه )

 (  .%1.12عىل االستثمارات بنسبة )

وكانت نسبة اإليرادات أيضا مقبولة اذ بلغت مقارنة باالستثمارات  

(، ويمكن %.2.1( ومقارنة بالودائع )%2.02والقروض حواىلي )

ي نسبة االستثمارات إىل الودائع إىل كتر حجم الودائع 
ان يرجع تدت 

بسبب قلة االئتمان فضال عىل ان اإليرادات لم تكن عالية جدا 

الممنوح الذي يمكن ان يعزى اىل مشاكل التخوف من عدم 

ي تحيط به. 
 التسديد والمخاطر الت 

أما مؤشر توظيف األموال فان معدل متوسطات المعايتر الخمسة 

ة المدروسة بلغ ) ( والذي يشتر إىل أن %24.4المستخدمة للفت 

اول لذي يحالتوظيف يمكن ان يكون أفضل بالرغم من التوسع ا

كتر  عىل مؤشر متانة راس 
ي العوائد منه. والبد من الت 

المرصف جت 

المال الذي جاء عاليا مقارنة باالئتمان النقدي الذي بلغ متوسطه 

( الذي تجاوز %1..42( وكذلك مقارنة بالودائع )10.22%)

( CRAFTE( و )UBPRالمقاييس العالمية. وقد تم تطبيق نظامي )

ي تقويم األداء عىل
 
ي وكانت نتائجهما مرضيةق

 
  مرصف التجارة العراق

 . ي اغلب المعايتر
 
 ق

والبد من اإلشارة اىل ان المرصف بوصفه جزًء من القطاع      

ي مقدمتها 
 
ي كان ق

ي فقد عات  من العديد من المشاكل الت 
 
المرصق

عدم وجود المؤسسات المرصفية الساندة وضعف الكثافة 

ي المرصفية والمشاكل القانونية وال
قيود والضمانات العالية الت 

ضير  ومشاكل عدم التسديد والتلكؤ 
يجب ان تفرض عىل المقت 

ي منها المصارف ووجود القطاع المنافس من المؤسسات 
ي تعات 

الت 

ي تستحوذ عىل عمليات مرصفية ضخمة 
والمكاتب غتر الرسمية الت 
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 TBIف العراق

 
ي طالت إدارات عالية 

فضال عن مشكلة الفساد الماىلي واإلداري الت 

ي المرصف، اىل جانب المشكلة واسعة االنتشار وهي ال
 
مستوى ق

 . ي بير  المواطنير 
 
 ضعف الوعي المرصق

ي ضوء المعايتر انفة الذكر        
 
وبناًء عىل ما تقدم فان الدراسة وق

كات واألفراد  ي االئتمان ومنح القروض للشر
 
ح التوسع ق تقت 

وعات اإلنتاجية وذلك لتخطي الوضع االقتصادي الر  كد ا للمشر

الذي يمر به البلد نتيجة أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط 

ي . 
 
ي منها االقتصاد العرق

ي يعات 
 والمشاكل األخرى الت 

ت   ي أشر
اكمة لدى المرصف الت  وللتخلص من السيولة المت 

ي عدد الفروع 
 
وجودها المعايتر المدروسة ، وكذلك التوسع ق

ي المرصفية له للوصول إىل اغلب المدن واالقضي
ال  ة المهمة الت 

توجد له فيها فروع إليصال خدماته المرصفية اىل المواطنير  

(  Financial Inclusionوتحقيق اكتر قدر من الشمول الماىلي )

ي تمتد فروعها 
لمنافسة المصارف الحكومية واألهلية هناك والت 

اىل ابعد المناطق السيما الرافدين والرشيد وكذلك الستيعاب اكتر 

وظفير  والعاملير  للتقليل من البطالة وأيضا الوصول عدد من الم

ي 
 
ي القطاع الحكومي والخاص ق

اىل هذه المناطق لمساعدة موظف 

توطير  رواتبهم عليه ، والبد من العمل عىل نشر أجهزة الرصاف 

ي المؤسسات الحكومية المهمة لتسهيل استالم الموظفير  
 
اآلىلي ق

 مرصف. لرواتبهم منها وما يحققه ذلك من عوائد لل
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 المقدمة

ي العراق من بير  أقدم      
 
تعد المصارف التجارية العاملة ق

ي المنطقة اذ ترجع بداياتها اىل العام 
 
وبذلك  4220المصارف ق

فان تاريخها يرجع إىل ما قبل نشوء الدولة العراقية الحديثة 

ي الذي يرجع اىل عصور موغلة 
 
فضال عن تاري    خ العمل المرصق

ي القدم من أيا
 
م البابليير  وحضارات ما بير  الرافدين ، لذا فانه ق

ليس من المستغرب ان تجد هذا النشاط يتجدد كلما ضاقت به 

 الظروف . 

ي دامت لما يقرب من 
وعىل الرغم من السيطرة الحكومية الت 

ي تأميمات عام 
 
ي كانت بداياتها ق

فة التجارية الت  عقدين عىل الصتر

فة التجار  4221 ي قيدت عمل الصتر
يها ية األهلية وقضت علالت 

فة  42.1نهائيا عام  اذ احتكر القطاع الحكومي قطاع الصتر

ي التسعينات 
 
التجارية وسلمه لصالح مرصف الرافدين ولكن ق

فان القطاع التجاري  0222ومطلع األلفية الجديدة وبعد تغيتر 

ي أخذت 
الخاص او األهىلي اخذ ينشط ومن بير  المصارف الت 

ي هذا الميدان
 
وان كان مرصفا حكوميا هو المرصف  دورها ق

ي للتجارة )
 
( الذي اخذ عىل عاتقه Trade Bank Of Iraqالعرق

القيام بالعمليات المالية الخارجية فضال عن الداخلية بعيدا عن 
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ي منها مرصف الرافدين والرشيد 

ي كان يعات 
المشاكل المالية الت 

ي تثقل ك
ي ورثاها من النظام السابق والمديونية الت 

 هلهما . االت 

فة التجارية العراقية الحديثة   ويعد هذا المرصف نواة للصتر

ي 
 
ها ق ة لها تأثتر كات مع مؤسسات مالية دولية كبتر نظرا للشر

ي بداية 
 
ي العالمي ، وأيضا للدعم الدوىلي خاصة ق

 
السوق المرصق

 التأسيس . 

ي تم 
ي ضوء المعلومات والبيانات الت 

 
كز هذه الدراسة وق وست 

نشاط  المرصف رغم حداثته وعىل جوانب الحصول عليها 

القوة والضعف فيه من خالل استخدام مختلف معايتر تقويم 

ي إلعطاء صورة واضحة عن أدائه وأنشطته إىل 
 
األداء المرصق

جانب بيان عالقاته مع المصارف العالمية وهيكله وفروعه 

 وموقعه بير  المصارف المحلية الحكومية واألهلية.  
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فة التجارية والمرصف المبحث األو  ل: الصير

ي للتجارة 
 
 (TBI) 1العراق

مرحلة التأسيس )المصارف األجنبية والحكومية   -أوال

 والخاصة( 

ي العام 
 
ي بغداد ق

 
ي ق

  1892لقد تأسس البنك العثمات 

ي عىل الرغم من رأسماله 
 
ي العراق

 
كنواة اوىل للنشاط المرصق

ي 
يطات  , وأعقب ذلك افتتاح البنك التر ي

يطات  ق األوسط للشر  التر

ي عام  1912عام 
ي عام 1916والبنك الشاهنشاهي االيرات 

 
. وق

ي تخصصي هو المرصف  1935
 
تأسس أول مرصف حكومي عراق

إىل مرصفير  األول  1946الزراعي الصناعي والذي تشعب عام 

. وبحلول عام  ي المرصف الصناعي
 1941المرصف الزراعي والثات 

                                           
 انظر :  - 1

اس،  - ي ، اساسيات النقود والبنوك، مطبعة النتر ي و د.كاظم االعرجر  الغالتر
د.عبدالحسير 

ف،   .0241النجف االشر

ي العراق -
 
ي تطور النقود والمصارف ق

 
ي ، الموجز ق

لث منذ األلف الثا د. فالح حسن ثويت 

، دار الرفاه للطباعة والنشر ، بغداد ،  4قبل الميالد حت  األلف الثالث بعد الميالد ، ط

 . 424.ص  0242
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ي هو 

 
مرصف الرافدين  أسس أول مرصف حكومي تجاري عراق

ي العام 
 
برأس مال تأسيسي قدره )نصف مليون دينار( وتاله ق

ي هو مرصف االعتماد.  1954
 
 إنشاء أول مرصف أهىلي عراق

ي العراق  -ثانيا
 
ي ق

 
 مرحلة احتكار الحكومة للنشاط المرصق

بعد نمو القطاع العام نتيجة تزايد النشاط االقتصادي 

انقالبات اتخذت السلطة  وما تاله من 1958للدولة و بعد عام 

ي 
 
قرارا بتوسيع القطاع العام عىل حساب القطاع الخاص. وق

ي العراق اىل تغيتر  4221منتصف عام 
 
خضعت المصارف ق

ي هذا االتجاه جاء 
 
شامل من خالل تاميم المصارف التجارية, وق

ضمن اهداف التاميم منح السلطات الواسعة للبنك المركزي 

, بهدف احكام الرقابة عىل للهيمنة عىل القطاع المرص ي
 
ق

المصارف الخاصة ال سيما االجنبية منها, فقد صدر قانون 

ي اليوم السابق  4221( لسنة .42مراقبة المصارف رقم )
 
ق

ي جاء بها تاميم المصارف 
للتاميم, وكان من ضمن األهداف الت 

ة, وهنا  ي العراق هو تكوين وحدات مرصفية كبتر
 
التجارية ق

اف خولت المؤسسة الع ي تولت مهمة اإلشر
امة للمصارف الت 

وتنظيم نشاط المصارف التجارية إىل جانب البنك المركزي 
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) ي
 
ي صالحية إجراء عملية )الدمج المرصق

 
حيث شهدت  ()العراق

ة زيادة عدد المصارف التجارية والمتخصصة إال انه  هذه الفت 

ي العام 
 
أصبح عدد المصارف بعد أول عملية للدمج  .422ق

ي أربعة م
 
صارف هي مرصف الرافدين والبنك التجاري العراق

ي وبنك اال 
 
وبنك بغداد.كما خضعت المصارف  عتماد العراق

ي 
 
التجارية لعملية دمج اخرى وكذلك المصارف المتخصصة ق

ي العراق  42.2عام 
 
فاصبح عدد المصارف التجارية العاملة ق

 التجاري.  مرصفير  فقط وهما :مرصف الرافدين والمرصف

ي هي 
 
وكانت آخر عملية دمج شهدها الجهاز المرصق

دمج مرصف الرافدين والمرصف التجاري بمرصف واحد سنة 

وأصبح المرصف يعمل باسم مرصف الرافدين براس مال  42.1

مليون دينار. وقد تم تأسيس مرصف حكومي جديد هو  22قدره 

 والذي تم بشطر مرصف الرافدين 4222مرصف الرشيد عام 

من حيث الفروع والمنتسبير  إلبعاده عن المديونية الحكومية 

                                           
( هو عملية توحيد مرصفير  او اكتر تحت ادارة واحدة : ي

 
(الدمج المرصق

امات.  اء الموجودات وتحمل االلت    عن طريق تحويل االسهم او بشر
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ي كان ينوء بثقلها مرصف الرافدين بوصفه المرصف 

للخارج الت 

 الحكومي الوحيد . 

ي األهلي مرة أخرى  -ثالثا
 
 مرحلة نمو النشاط المرصق

ي بداية التسعينات 
 
عاد مبدأ الخصخصة إىل الظهور ق

ين وعىل اثر ذلك صد ( لسنة 12ر القانون رقم )من القرن العشر

ي رقم   1991
 
لسنة  21بتعديل قانون البنك المركزي العراق

الذي بموجبه منحت أجازات التأسيس للمصارف  42.2

كات مساهمة خاصة بدأت بمرصفير  عام  األهلية عىل شكل شر

 .2003( مرصفا عام 19ووصلت إىل ) 1992

ي  2003مرحلة ما بعد  -رابعا
 
 التحرير المرصق

ي هذه
 
المرحلة تطور عمل المصارف األهلية اذ  ق

ي فضال عن 
 
شهدت صدور قوانير  جديدة لتنظيم العمل المرصق

،وقد ارتفع عدد  ي
 
صدور قانون جديد للبنك المركزي العراق

ي نهاية عام 
 
( مرصفا أهليا 25ليبلغ ) 2006المصارف الخاصة ق

( تريليون 1برؤوس أموال بلغت مع المصارف الحكومية قرابة )

ر بعضها بمشاركة أجنبية الن بعض هذه المصارف كان دينا

ولغرض تسليط الضوء عىل هيكل الجهاز فروع لمصارف أجنبية. 
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كتر  عىل 
ي للتجارة فيه فقد تم الت 

 
ي وموقع المرصف العراق

 
المرصق

ونالحظ ان المرصف قد احتل نسبة مهمة  0242 – 0241المدة 

 مقارنة مع من عدد الفروع للمصارف الحكومية بعمره القصتر 

المصارف الحكومية األخرى العريقة وأيضا مقارنة مع المصارف 

اوح بير  )
(، وقد عمل عىل تشغيل 1.2- 1االهلية فكانت النسبة تت 

ي عام %4..نسبة مهمة من العاملير  وصل اىل )
 
من عدد  0242( ق

ي المصارف الحكومية بمجملها )
 
( مقارنة %41.2الموظفير  ق

ي كل 
 
المصارف االهلية. اما نسبة راس ماله اىل بعدد المتوظفير  ق

نسبة راس مال المصارف الحكومية فقد وصلت النسبة اىل 

ي عام 22.2%)
 
وهي نسبة عالية جدا تعكس قوة ومتانة  0242( ق

( مقارنة بكل المصارف، اما %41.2المركز الماىلي له ووصلت اىل )

من موجودات  %02.2من حيث الموجودات فقد شكلت نسبة )

ي الحكومي برمته( واكتر من )الجه
 
( من %422از المرصق

ي عدد الفروع 
 
موجودات المصارف االهلية كلها.ان هذا الموقف ق

وعدد الموظفير  وراس المال والموجودات يعد نقطة قوة لهذا 

ي السوق النقدية العراقية 
 
المرصف كونه احتل مكانة مرموقة ق

ة وجتر  من تأسي
 سه.  وحصة سوقية ال باس بها خالل فت 
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ي 1جدول )

 
كير  عل المرصف العراق

ي مع الي 
 
ي العراق

 
( هيكل الجهاز المرصق

 4112-4112( للسنوات TBIللتجارة )

 4112 4112 4112 4112 السنوات
4112 
 

عدد 
 المصارف

 2 2 2 2 2 حكومية

 22 24 22 21 21 اهلية

 عدد الفروع

 241 241 214 212 242 حكومية

 244 214 224 242 242 اهلية

ي 
 
العراق
 للتجارة

41 41 44 42 42 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 الحكومية
2 2.1 2.2 2.2 2.2 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 االهلية
2 2.4 2.1 2.2 2.2 

عدد 
 الموظفير  

 14222 41244 41222 41214 12422 حكومية

 4242 4212 4442 4424 4224 اهلية

TBI 1112 1114 1122 1422 1212 

ي للتجارةنسب
 
 \ ة العراق

 الحكومية
2.2 2.4 2.1 2 2.1 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 االهلية
11.2 11 11.4 14.4 12.4 

 راس المال
)مليار 
 دينار(

 4211.2 4422.2 4411.2 4421.2 1211.2 حكومية

 11224.2 11142.4 4242.4 2441.2 2212.4 اهلية

TBI 1111 1221 1221 4221 4221 

ي 
 
 \ للتجارة  نسبة العراق

 الحكومية
22.2 22.2 22 21.2 21.2 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 االهلية
14.4 44.1 12.2 42.2 44.2 

الموجودات  
)مليار 
 دينار(

 42121.2 141422.4 142214.4 411242.4 412222.4 حكومية

 42114.2 42144.4 44222.2 44221.4 44422.2 اهلية

TBI 42122.4 42422.2 42421.4 42442.4 42422.2 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 الحكومية
12.4 12.2 14.2 14.4 42.2 

ي للتجارة
 
 \ نسبة العراق

 األهلية
122.2 142.4 112.1 111.4 42.2 

 

ة اإلحصائية السنوية، للسنوات  -المصدر:  -4112البنك المركزي ،النشر

4112 

 النسب المئوية تم احتسابها من قبل الباحثير   -
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ي 
ي للتجارة .. المبحث الثان 

 
: المرصف العراق

 التأسيس والنشاطات

 التأسيس:  -أوال

ي للتجارة ) 
 
 TBI) Trade Bank of Iraqتأسس المرصف العراق

ي عام 
 
ي  0222ق

 
/ ./  .4، وهو مرصف حكومي مستقل تأسس ق

 0222لسنة  02بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  0222

ي من قبل ، وحصل المرصف عىل إجازة ممارسة العم
 
ل المرصق

ي بتاري    خ 
 
ي   42البنك المركزي العراق

ومركزه  0221كانون الثات 

ي مدينة بغداد
 
، بهدف القيام بتسهيل عمليات التجارة 2الرئيس ق

مليون دوالر ،  422الخارجية للعراق ، برأسمال مدفوع مقداره 

ي قبل عام 
 
 كان يقوم به البنك المركزي العراق

ً
 0222ليؤدي دورا

ي وفق مذكر 
ة التفاهم والمتمثل بإدارة الشؤون المالية للعقود الت 

ادات  مها مؤسسات ووزارات الدولة عند القيام بعملية االستتر تتر

                                           
ي ذلك: 2

 
 ينظر ق

ي للتجارة، القوائم المالية الموحدة، الم -
 
، 0242كانون األول   24رصف العراق

 .1ص

ي العراق،  -
 
ا ق ي يقوم بإصدار بطاقة فتر 

 
ي للتجارة اول مرصف عراق

 
المرصف العراق

0222. 

ي للتجارة، جريدة  -
 
ي متطور ، لقاء مع مدير عام المرصف العراق

 
ق نحو نظام صتر
 .0221(، اذار 122الصباح، العدد )
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كات العالمية ، وبعد تأسيس المرصف اخذ عىل عاتقه إدارة  مع الشر

كات األجنبية من الناحية المالية وفتح  التعامالت مع الشر

مؤسسات والوزارات من االعتمادات لتسديد قيمة عقود ال

 DFIتخصيصاتها ومتابعة انجاز الرصف من صندوق تنمية العراق 

 الذي تجمع فيه اإليرادات المالية العراقية. 

وقد كان تأسيس المرصف بإسناد ودعم دوىلي فقد تم بناء عالقات 

ي يتكون من أكتر من 
 
مرصفا رئيسا  421وطيدة مع ائتالف مرصق

ي  22تغطي 
 
ي  22مدينة ق

 
 العالم ليي يشكل أساس قوي دولة ق

ي بداية التأسيس وافقت عشر 
 
لشبكة البنوك المراسلة . وق

ي تشغيىلي عىل توفتر الدعم 
 
مؤسسات مالية دولية كإتالف مرصق

ي للتجارة 
 
ي بدء تشغيل المرصف العراق

 
المطلوب والمساعدة ق

لحير  التمكن من االعتماد عىل الذات ، وكان الدور األساس لهذه 

ن المصارف هو إصدار خطابات االعتماد بالنيابة عن المجوعة م

ي للتجارة إىل المصدرين الدوليير  ، فضال عىل 
 
المرصف العراق

تجهتر  المرصف بأحدث التقنيات المرصفية والمالية ، وتمثلت 

  هذه المجوعة من المؤسسات المالية : 
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ي مورغان تشيس  .4 ي تر  JPMorganنيويورك  –ان أي  –جر

Chase 

ي  -رتردستاندرد تشا .0  Standard Charteredدتر

اليا ونيوزالند المرصفية المحدودة  .2 مجموعة است 

Australia and New Zealand Banking Group) 

ي  .1
 NBKبنك الكويت الوطت 

ي  .1
 
ي بانك أي ق دام  –آي إن جر  INJbankامست 

ي ي واف أي لمتد –بنك طوكيو  .2
 TOKYOمتسيوبسر

 Paris Caleonباريس  –كاليون  ..

شيهايبو  .2 ي  –بتر ينسبانك أي جر  ميونخ –اند فتر

ي أي  .2   تورت –انتسيا سان باولو استر

ي بانك 
 Cityوقد تشاركت مع مجموعة مصارف أخرى هي ، سيت 

Bank -  يا فينا ، دوتشيه  – Bank Austriaنيويورك ، بنك اوست 

فرانكفورت ، فينانس بنك  – Deutsche Bankبنك 

TürkiyeFinans –  اسطنبول ، فورتس بنكBNP Paribas 

Fortis –  بنك  البحرين –بروكسل ، المؤسسة العربية المرصفية ،

ق  ي .  –المشر  دتر
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ة فان  ي تلك الفت 

 
وبالرغم من الظروف األمنية والسياسية الصعبة ق

ي يحصل عىل 
 
ي للتجارة ُيعد أول مرصف عراق

 
المرصف العراق

تسهيالت ائتمانية من مؤسسات مالية عالمية ، وهو من أوائل 

ا الدولية (، المصار  ي أصدرت بطاقات االئتمان ) الفتر 
ف الت 

ي منتصف عام 
 
ادخل المرصف  0222وخدمات الرصاف اآلىلي ، وق

ي العراق نظام ) مايداس بلس (
 
 Midas Plus  وألول مرة ق

كة مايسس . وقد بلغ  ونية من شر للعمليات المرصفية االلكت 

ن دوالر مليو  042مجموع قيمة خطابات االعتماد للقطاع الخاص 

ي عام 
 
من اجماىلي الخطابات  % 24، وهو ما يشكل نسبة  .022ق

 المصدرة . 

ي عام 
 
مليون دوالر  1.1بلغت األرباح الصافية المرصف  0221وق

ي نهاية  011.1، ارتفعت إىل 
 
، أن حواىلي   .  .022مليون دوالر ق

ي العراق هي من حصة المرصف  22٪
 
من أعمال التمويل التجاري ق

ي للت
 
جارة ، ويحتل المرتبة األوىل بير  البنوك العربية من العراق

 من حيث  220حيث معدل التكلفة اىل الدخل والمرتبة 
ً
عالميا

ي جميع  02رأس المال من الدرجة األوىل ، قد أنشأ المرصف 
 
 ق
ً
فرعا

أنحاء العراق ، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المرصفية 

كات واأل ي ذلك الشر
 
فراد والمؤسسات لجميع الزبائن بما ق
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الحكومية ، وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع قاعدة زبائنه 

ي للتجارة 
 
ي أسواق جديدة. فقد قام المرصف العراق

 
والتوسع ق

تريليون دينار  ..0مليار دوالر أمريكي ) 0.2بزيادة رأسماله من 

( إل    ى  ي
 
ي ضوء  2.1مليارات دوالر ) 2عراق

 
( ق ي

 
تريليون دينار عراق

كة التدقيق  0242أعماله للسنة  نتائج بعد تدقيقها من قبل شر

 لموافقةE&Yالدولية إرنست أند يونغ )
ً
رئيس مجلس   ( واستنادا

ي . 
 
  الوزراء العراق

 

 

  الهيكل التنظيمي للمرصف :  -ثانيا 

ي للتجارة 
 
يوضح المخطط الالحق الهيكل التنظيمي للمرصف العراق

(TBIالذي يتألف من العديد من األق ) سام والمديريات ذات

 العالقة : 

ي  :مجلس اإلدارة  .4
 
يتكون مجلس إدارة المرصف العراق

 1من )  للتجارة
ً
( أعضاء رئيس مجلس اإلدارة وعضوية كال

من األمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النفط ووزارة 

 المالية ووزارة التجارة . 

الدوائر واألقسام : توجد العديد من الدوائر واألقسام  .0

ي المرصف وهي دوائر اإلدارة، 
 
ليات العمو تؤدي نشاطاتها ق
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المرصفية الدولية، والتمويل التجاري، والشؤون القانونية 

داد األموال، والحسابات والعمليات، وإدارة الديون  واست 

والمخاطر، والتخطيط والتطوير، ومراقبة االمتثال، 

والخزانة واالستثمارات، والخدمات وتكنولوجيا 

 مات. المعلو 
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ي للتجارة1مخطط )
 
 ( الهيكل التنظيمي للمرصف العراق

ي العراق ، 
 
ا ق ي يقوم بإصدار بطاقة فير 

 
ي للتجارة ، ، أول مرصف عراق

 
 . 4114المصدر : المرصف العراق
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    الفروع والمكاتب:  -ثالثا 

ي بغداد   فرع .0يضم المرصف 
 
فضال عىل اإلدارة العامة ق

، وهذه الفروع هي   0242لغاية عام  جمعية الهالل   : الرئيسي

، ي
 
اء )  مجلس النواب، المسبح  األحمر العراق ، المنطقة الخرص 

التحرير، مول زيونة ، وزارة النفط ، اربيل   الدولية (، مطار بغداد،

مطار   ، النجف، ، البرصة ، مجدي مول / اربيل، السليمانية

، الرمادي، الحلة،   كريت،كربالء، النارصية، ت   النجف الدوىلي

كة نفط ميسان،  الكوت، العمارة ، ماجدي مول / السليمانية، شر

ي  ي سوق أبو ظتر
 
بابل مول، هيبت خاتون، المكتب التمثيىلي ق

، فرع المملكة العربية السعودية  .الماىلي العالمي

ي آذار 
 
كة تابعة للمرصف يمتلك  0242وق تم تسجيل شر

ي للتجارة )
 
كة نوافذ %22.22المرصف العراق ( منها، وهي ) شر

ي وتقنية المعلومات المحدودة( 
وت  المعلومات للدفع االلكت 

ي 
وت  ي خدمات الدفع االلكت 

 
كز نشاطها ق  .3ويت 

 

 

                                           
ي للتجارة المرص 3

 
 .www.tbi.com.iq، الموقع الرسمي TBIف العراق

http://www.tbi.com.iq/
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 أعمال ونشاطات المرصف:  -رابعا 

ي للتجارة 
 
:.  40يقدم المرصف العراق ي

 خدمة مرصفيه لزبائنه وكاالت 

1.  : ي
 
ون ات بطاقيقدم المرصف عدة بطاقات الدفع االلكي 

 لزبائنه 
ً
 او خارجيا

ً
دفع للتعامالت المالية سواء داخليا

 ومنها : 

ا بالتينيوم،   كارد،وبطاقة الفتر 
بطاقة الماست 

ا  الذهبية،  ا كالسيك،  وبطاقة الفتر  وبطاقة الفتر 

 .   وبطاقة الهدية، ونقاط البيع المباشر

ي الحواالت المالية:   .4
 
ي للتجارة ق

 
يقوم المرصف العراق

واالت الصادرة اىل الخارج والحواالت الواردة تنفيذ الح

ي المصارف المحلية بامتيازات عده 
 
من الخارج عن باق

 :  وهي

امكانية تنفيذ واستالم الحواالت من واىل كافة انحاء  -أ

العالم واستالم الحواالت وحسب الضوابط البنك 

  المركزي وقانون غسل االموال . 

ج اىل الخار  تقيد الحواالت الصادرة من حساب زبائننا  -ب

  بحساب المستفيد نفس يوم التنفيذ. 
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 -اليورو -امكانية تنفيذ الحواالت بعملة )الدوالر  -ت

ي  -الفرنك السويشي -الباون
م الدره -الير  اليابات 

 .) ي
  االمارات 

امكانية تنفيذ الحواالت من اي فرع من فروع  -ث

ي 
 
ي العراق بنظام مرصق

 
  ONLINEالمرصف ق

ة اىل جهات رسمية امكانية اصدار صكوك السفتج -ج

حسب طلبات مقدمة من جهات خارج العراق 

  وحسب الية يتفق عليها . 

ي  التسهيالت االئتمانية:  .4
ان السياسة االئتمانية للمرصف والخدمات الت 

 .: ي
 يقدمها المرصف كاالت 

يقوم المرصف بمنح التسهيالت المرصفية بانواعها  -أ

المتمثلة )حساب جاري مدين، قروض، اعتمادات، 

  ات ضمان(. خطاب

ي تتطلبها البنية التحتية )كهرباء،  -ب
تمويل المشاري    ع الت 

جسور، ماء، المستشفيات...الخ( والمشاري    ع 

  السياحية والمشاري    ع الصناعية . 

ورية .  -ت اد التجار العراقيير  من المواد الرص    تمويل استتر
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ي العراق سواء كانت  -ث
 
المشاركة مع المصارف العاملة ق

ي تموي
 
ي حكومية او خاصة ق

ل القروض الضخمة الت 

  اليستطيع المرصف تمويلها بالكامل . 

ة والمتوسطة  -ج منح القروض الميشة للمشاري    ع الصغتر

.  

تعد الضمانات المرصفية هي أهم  خطابات الضمان:  .2

كات ضد عدم تنفيذ العقود أو  الوسائل لحماية الشر

اماته المالية،  لضمان قدرة الطرف اآلخر عىل الوفاء بالت  

 تستخدم الضمانات ألغراض مختلفة .  يمكن أن

هو أصلح وسيلة لضمان السداد  االعتمادات المستندية:  .2

ي مستقل وتوفر 
ي التجارة الدولية، مع دعم ائتمات 

 
ق

 من األمن من المخاطر التجارية. 
ً
ين والبائعير  قدرا

 للمشت 

2.  : هو عقد بير  الزبون )الطرف االول(  حساب التوفير

( اذ  ي
ي بفتح والمرصف )الطرف الثات 

يقوم الطرف الثات 

( للطرف االول الذي يقوم  حساب ادخار )حساب توفتر

ي الحساب المفتوح بعملة الدينار 
 
بايداع مبلغ من النقود ق

او الحساب المفتوح بعملة الدوالر )يمكن للزبون فتح 

حسابير  للتوفتر احدهما بعملة الدينار واالخر بعملة 

ا ية يتم اضافتهالدوالر( مقابل الحصول عىل فائدة سنو 
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ي نهاية السنة المالية او عند غلق الحساب تحتسب وفق 

 
ق

 تعليمات المرصف وجدول اسعار العمليات المرصفية . 

هو الحساب الذي تدفع المبالغ  الحساب الجاري:  .2

المودعة فيه عند الطلب ويستخدم فيه دفت  الشيكات 

 النه 
ً
 جاريا

ً
لسحب االموال المودعة ويسم حسابا

 حسب طبيعة  بطبيعته
ً
 وهبوطا

ً
 صعودا

ً
يكون متحركا

ي منه 
العمل وهذه الحركة تعكس نشاط الحساب ويات 

 تسميته بالحساب الجاري. 

ـّمــار:  .2
ُ
ي للتجارة عىل اختيار  ج

 
عمدت ادارة المرصف العراق

هذا االسم ) جمار ( واطالقه عىل الخدمه الجديدة من 

ي يتيح للزبائن ذوي الحاجة لخدمات 
اصة خالمرصف والت 

" أكتر بحسابه  من المرصف لتساعده عىل "التمتر 

ي مجريات حياته 
 
ي ومنحه وظائف متعددة ق

 
المرصق

 يقدم له 
ً
 فريدا

ً
يكا ي تحتاج شر

اليومية المليئة باالعمال والت 

 اساليب جديدة لتساعده . 

ي للتجارة عن منح   .4
 
قروض بسمايا: يعلن المرصف العراق

اء وحدا ي قروض للمواطنير  الراغبير  بشر
 
ت سكنية ق

  مدينة بسمايا . 
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للموظفير   الخدمات المعروضة: توطير  الرواتب  .11

ي المرصف. 
 
 لتوطير  رواتبهم ق

ة   .11 ي للتجارة باقة ممتر 
 
مركز جمانة:يقدم المرصف العراق

وشاملة من الخدمات المرصفية عالية المستوى للنساء 

ي محافظة النجف 
 
ي ق

 
من خالل افتتاح مركز جمانة المرصق

ف وبكوا در مرصفية نسائية مدربير  ومتخصصير  االشر

 .لهذا المركز 
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 المبحث الثالث 

ي للتجارة: الوضع المالي 
 
ويم وتق المرصف العراق

 االداء والمعوقات

 

ي للتجارة )  –اوال 
 
 – 4112الوضع المالي للمرصف العراق

4114 )4: 

ي للتجارة بالدوالر وليس بالدينار 
 
انية المرصف العراق سبب ب تعد متر 

ادات القطاع الخاص  تأسيس هذا المرصف إلغراض تمويل استتر

)االعتماد المستندي ، خطابات الضمان( هذين النشاطير  يعدان 

فر وبالنظر لتو ،  المرتكز الرئيس إلعمال المرصف بشكل أساس

ي تحليل 
 
كتر  عليها ق

المعلومات حول المدة المذكورة فقد تم الت 

 :  (4ضحا الجدول والشكل )الوضع الماىلي للمرصف وكما يو 

: بلغ مجموع كل من الموجودات والمطلوبات  0241  عام .4

ي نهاية عام 
 
مليار دوالر ، شكلت  4..2  ما مقداره 0241ق

ي الصندوق ولدى المصارف 
 
تقريبا من  % 22فقرة النقد ق

                                           
ي للتجارة 4

 
 .www.tbi.com.iq، الموقع الرسمي TBIالمرصف العراق

http://www.tbi.com.iq/
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الباقية بير   % 02إجماىلي الموجدات ، وتوزعت ال 

 0.1الئتمان النقدي و مليار دوالر ل  ..0االئتمان النقدي 

مليار دوالر لالستثمارات  4.4مليار دوالر لفقرة مدينون و 

مليون دوالر للموجودات الثابتة .أما مطلوبات  20.2و

المرصف فاحتلت فقرة الحسابات الجارية والودائع 

األهمية النسبية األكتر من إجماىلي المطلوبات اذ بلغت 

ر ، ومليار دوالر مليار دوال 20.2وبمبلغ مقدار  %  ..22

 مليار دوالرلالحتياطيات.  ..0لراس المال المدفوع  و

ي عام  .0
 
: وعىل اثر انخفاض اإليرادات النفطية 0241ق

اتجه إجماىلي الموجودات والمطلوبات   وعدوان ) داعش (

مليار دوالر وبنسبة انخفاض  02اىل االنخفاض فقد بلغ 

رأسمال  (، وقد تم زيادة – 2.4مقدارها ) 0241عن عام 

ي هذا العام إىل 
 
 مليار دوالر.  12.,4المرصف ق

ي السنوات .2
 
اتجه إجماىلي الموجودات  .024,   0242  ق

مليار دوالر و  ..42والمطلوبات إىل االنخفاض حيث بلغ 

، وقد تم زيادة رأسمال   مليار دوالر عىل التواىلي  42.1

مليار  0.2واىل  0242مليار دوالر عام  4.1المرصف إىل 

ي  .024ر عام دوال
 
، هذا وقد تركزت األهمية النسبية ق
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ي فقرة الودائع اذ 

 
جانب المطلوبات للسنتير  المذكورتير  ق

من  % 20من المطلوبات وتقريبا  % 22بلغت أكتر من 

 . إجماىلي المطلوبات وحقوق الملكية

ي السنوات  .1
 
أخذ إجماىلي الموجودات  0242و  0242ق

ي حيث بل ايد النستر
مليار دوالر  04.4  غوالمطلوبات بالت  

مليار دوالر عىل التواىلي ، وكانت فقرة المستحق  02.2و 

من المصارف والمؤسسات المالية األخرى هي ذات 

ي السنتير  
 
ي جانب الموجودات ق

 
األهمية النسبية األكتر ق

ي عام  % 21المذكورتير  إذ بلغت 
 
ي  % 14.2و  0242ق

 
ق

ي جانب المطلوبات ، فان األ 0242عام 
 
همية ، أما ق

النسبية للودائع كانت هي األكتر بالنسبة اىل إجماىلي 

ي عام  % 10.2المطلوبات ، حيث بلغت 
 
،  0242ق

  .0242عام  % 10.0و

وقد حصل تطور كبتر فيما يتعلق بزيادة رأس المال  .1

ي سنة  422المدفوع للمرصف اذ ارتفع من 
 
مليون دوالر ق

مليار  0.2واىل  0241اىل مليار دوالر عام  0222التأسيس 

ي عام 
 
ي آذار  2ثم اىل  0242دوالر ق

 
 . 0202مليار دوالر ق
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ي للتجارة 0جدول )
 
( إجماىلي موجودات ومطلوبات وراس المال للمرصف العراق

 )مليار دوالر( 0242 – 0241للمدة 

 السنة
024

1 

024

1 

024

2 

024

. 

024

2 

024

2 

إجمالي 

الموجودا

ت 

والمطلوب

 ات

2..4 02 42.. 42.1 04.4 02.2 

 0.2 0.2 0.2 4.1 ..4 4 راس المال

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي للمرصف 
المصدر : إعداد الباحثير 

ي للتجارة
 
 العراق
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ي للتجارة -ثانيا
 
 تقويم أداء المرصف العراق

ات  ي عن طريق العديد من المؤشر
 
يتم تقويم األداء المرصق

 : 5والنسب المالية ومنها

   نسب السيولة :  .4

وهي النسبة المعيارية  % 22ن ارتفاع نسبة السيولة عن ا

ة معطلة وغتر  ي ان هناك أرصدة نقدية كثتر
للسيولة ، يعت 

                                           
ي ذلك: 5

 
 ينظر ق

 .2ص 1989وزارة المالية، دليل ديوان الرقابة المالية سنة  -

ي  ، التحليل فريدي باز د.  -
 
 أدارة الموجودات الماىلي للمرصف. النسب المالية ق

 4221 \آب 41(المجلد 421والمطلوبات مجلة المصارف العربية العدد )
 42ص

ات مركز طارق للخدم -دمحم إبراهيم التوايسه ، تحليل ومناقشة القوائم المالية -
 .21ص 4222الجامعية، األردن،الطبعة األوىل
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مستثمرة ، بالرغم من ان ارتفاع هذه النسبة يعطي ثقة وأمان 

اكتر بالنسبة للمودعير  ، و تم قياس نسبة السيولة بالمؤشر 

 : ي
 اآلت 

ي الصندوق ولد
 
ى المصارف / نسبة السيولة = ) نقد ق

  422الحسابات الجارية والودائع (*

كما    0242 -0241وقد كانت النتائج المحسوبة للسنوات 

  ( 2يوضحها الجدول والشكل )

ي للتجارة للسنوات 2جدول )
 
 – 0241( نسبة السيولة لدى المرصف العراق

0242  )%( 

 النسبة % السنوات النسبة % السنوات

0241 42.21 024. 21.24 

0241 24.41 0242 121.22 

0242 22.24 0242 111.12 

  22.2 المتوسط

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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ي  السيولة نسبة

 
 TBIق

 

كانت   .024 – 0241يالحظ من الجدول ان السنوات وال سيما 

لسنوات األخرى ويمكن ان نسب السيولة منخفضة مقارنة با

اء المصارف لألوراق المالية  اض الحكومي او شر يعزى هذا اىل االقت 

ي عانت فيها الموازنة العامة من العجز. 
ة الت   الحكومية خالل الفت 

  العائد عل االستثمارات:  .4

تم قياس العوائد عىل االستثمارات للمدة المدروسة من خالل  

ي والذي يبير  نتائ
 ( .1جه الجدول )المؤشر اآلت 

عائد االستثمارات= )فوائد االستثمارات / مجموع 

 422االستثمارات(*



                                                     10                                                                          دراسة تحليلية: 
 

ي للتجارة للمدة 1جدول )
 
ي المرصف العراق

 
 – 0241( عائد االستثمارات ق

0242 )%( 

 عائد االستثمارات السنة عائد االستثمارات السنة

0241 2.14 024. 2.12 

0241 2.11 0242 2.24 

0242 4.44 0242 2.22 

 2.24 المتوسط

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق

يالحظ من الجدول ان نسب العوائد متقاربة خالل السنوات 

( وقد كانت أعىل قيمة %1.12المدروسة متقاربة ومعدلها كان )

ي عامي %2.22( واقل قيمة )1.12%)
 
وان هذا  0242و  0242( ق

العائد المنخفض لالستثمارات يعود لضعف االستثمارات المالية 

ي من الركود. 
ي تعات 

 نتيجة البيئة االقتصادية الت 

 اإليرادات .4

ين السابقير  توضح  ي المؤشر
 
وهذه نسب أخرى اىل جانب النسب ق

العوائد المتحصل عيها من جراء األنشطة المالية للمرصف و كما 
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ي تم احتسابها عىل وفق المعادالت 1) يوضحها الجدول

( والت 

 اآلتية: 

 نسبة إيرادات االستثمارات والقروض=)اإليرادات   /

 422االستثمارات والقروض(*

  422الودائع(* \ نسبة إيرادات الودائع=)اإليرادات 

ي للتجارة للمدة 5جدول )
 
ي المرصف العراق

 
 0242-0241( نسبة اإليرادات ق

)%( 

 السنة
االستثمارات  نسبة إيرادات

 والقروض
 نسبة إيرادات الودائع

4112 11.24 1.22 

4112 4.12 4.22 

4112 2.22 4.42 

4112 2.42 4.11 

4112 2.24 2.24 

4114 2.12 2.44 

 4.22 2.44 المتوسط

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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 يف األموالتوظ .2

ات  تم قياس توظيف أموال المرصف من خالل خمسة مؤشر

 : ي
 للحصول عىل صورة واضحة عن التوظيف وكما يأت 

  ي االئتمان= )االئتمان النقدي / مجموع
 
توظيف األموال ق

 422الموجودات(*

  ي االستثمارات= )االستثمارات / مجموع
 
توظيف االموال ق

 422الموجودات(*

  االموال مقارنة براس المال والودائع= )االئتمان توظيف

 422/ الودائع + راس المال(*  النقدي+االستثمارات

0

5

10

15

201420152016201720182019

نسب ايرادات الودائع واالستثمارات والقروض

نسبة إيرادات االستثمارات والقروض نسبة إيرادات الودائع
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  / التوظيف مقارنة بمصادر التمويل= )االئتمان النقدي

مصادر التمويل )راس المال +االحتياطيات+ 

 422الودائع((*

  / توظيف األموال مقارنة بالودائع= )القروض والسلف

  422ات الجارية والودائع(*مجموع الحساب

  

ي للتجارة للمدة   ( توظيف األموال6جدول )
 
ي المرصف العراق

 
-0241ق

0242 )%( 

 السنة
التوظيف 
 باالئتمان

التوظيف 
 باالستثمارات

التوظيف 
مقارنة 
براس 
المال 
 والودائع

التوظيف 
مقارنة 
بمصادر 
 التمويل

التوظيف 
مقارنة 
 بالودائع

0241 2.22 44.21 40.24 2.22 42.24 

0241 42.22 02.22 02.40 42.22 04.22 

0242 01.22 22.02 22.22 02.40 02.24 

024. 02.02 22.20 14.20 0...2 20.4. 

0242 01.22 22.4. 2..12 11..2 1..2. 

0242 02.01 2..20 22.0. 14.12 12.21 

 22.4 02.0 10.1 22.2 02.2 المتوسط

 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي المصدر :تم احتسابها من  الباحثير  

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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ي الجدول والشكل 
 
ات المختلفة ق يالحظ من المؤشر

ي التوظيف خالل   السابقير  
 
ومع تنوع دالالتها بان هناك توسع ق

ي 
المدة المدروسة وهذا يعكس النشاط الذي يحاول المرصف جت 

ي أبو 
 
اب منح القروض والسلف العوائد من خالل توظيف أمواله ق

  واالستثمارات . 
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التوظيف مقارنة 
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 متانة راس المال  .2

ات تعتمد  تم حساب متانة راس المال باالستناد اىل عدة مؤشر

المقارنة بير  راس المال واالحتياطيات مع االئتمان النقدي 

 : ي
 واالستثمارات وكذلك ودائع العمالء وكما يأت 

 =اس )ر  متانة راس المال مقارنة باالئتمان واالستثمارات

المال+ االحتياطي / االئتمان النقدي 

 111+االستثمارات(*

  +متانة راس المال مقارنة بالودائع=)راس المال

االحتياطي / مجموع الحسابات الجارية 

 111والودائع(*

  +متانة راس المال مقارنة باالئتمان =)راس المال

 111االحتياطي / االئتمان النقدي(*

اتويظهر الجدول والشكل اآلتي  ير  نتائج هذه المؤشر
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ي للتجارة للمدة 7جدول )
 
( متانة راس المال للمرصف العراق

0241- 0242 )%( 

 السنة

المتانة مقارنة 
باالئتمان 

 واالستثمارات

المتانة مقارنة 
 بالودائع

المتانة 
مقارنة 
باالئتمان 
 النقدي

4112 41.22 2.12 21.22 

4112 42.42 2.22 21.11 

4112 42.22 11.41 42.22 

4112 44.44 12.22 24.42 

4112 44.11 42.24 22.42 

4114 44.14 12.14 42.22 

 24.12 14.22 44.11 المتوسط

 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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ة يالحظ من الجدول السابق ان مؤشر متانة راس المال مقارن

ي %02باالئتمان واالستثمار كان نسبة عالية إذ بلغ متوسطها )
 
( ق

ي بداية المدة 
 
حير  كانت متانة راس المال أمام الودائع منخفضة ق

( بينما عند %1..42وبدأت ترتفع تدريجيا وكان معدلها هو )

مقارنة المتانة مع االئتمان النقدي فانه اظهر نسبا عالية بلغ 

ات عموما ناجم عن (، ان ا%10.22معدلها ) رتفاع نسب المؤشر

ي منح القروض 
 
ي راس المال واالحتياطيات والتحفظ ق

 
الزيادات ق

واالستثمارات وتفضيل الحفاظ عىل نسبة سيولة عالية كما مر بنا 

  سابقا. 
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( عل أداء CRAFTEو  UBPRثالثا : تطبيق نظامي )

ي للتجارة )
 
 4114-4112( للمدة TBIالمرصف العراق

ي الموحد ) معايير  -1
 
  ( :UBPRتقارير األداء المرصق

ي الذي  
 
ة من معايتر لقياس األداء المرصق من بير  مجموعة كبتر

اء عىل حد سواء هي  استخدمها الكثتر من االكاديمير  والختر

المقاييس التقليدية المتمثلة )معدل العائد عىل الموجودات ، 

 :6كلفة(معدل العائد عىل حقوق الملكية ، معدل الدخل إىل ال

( : Return On Assetsمعدل العائد عىل الموجودات ) .4

 عىل إجماىلي الموجودات 
ً
ي للسنة مقسوما

 
هو الدخل الصاق

  ، وعادة متوسط القيمة خالل السنة . 

ي الرب  حالموجودات =  العائد عىل معدل
 
جموع م/ صاق

 الموجودات

( : Return On Equityمعدل العائد عىل حقوق الملكية ) .0

داء الداخىلي لقيمة حقوق الملكية واألكتر هو قياس األ 

ي قياس أداء المصارف . 
 
 ق
ً
  شيوعا

                                           
6REPORT EUROPEAN CENTRAL BANK , HOW TO MEASURE BANK 

PERFORMANCE , SEPTEMBER , 2010, P8-9 . 
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ي الرب  ح/اجماىلي معدل العائد عىل حقوق الملكية = 

 
صاق

 حقوق الملكية

( : قدرة Cost To Incomeمعدل الدخل إىل الكلفة ) .2

المصارف عىل توليد اإلرباح من خالل تدفق اإليرادات 

  المتوفرة لدى المرصف . 

ايرادات تشغيلية/مصاريف الدخل إىل الكلفة =  معدل

 غيليةتش

ي للتجارة 
 
ي المرصف العراق

 
ات ق وعند تطبيق هذه المؤشر

(TBI ي الموحد للمدة
 
( وفقا لنظام تقارير األداء المرصق

ي الجدول   0242-0241من 
 
كانت النتائج كما موضحة ق

  الالحق . 
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ي لمرص 2جدول )
 
ات تقييم األداء المرصق ي ( مؤشر

 
 ف التجارة العراق

 % 0242 -0241للمدة 

ات  متوسط 4114 4112 4112 4112 4112 4112 المؤشر

معدل 
العائد عل 
 الموجودات

1.11 1.112 1.14 1.14 1.112 1.14 1.112 

معدل 
العائد عل 
حقوق 
 الملكية

1.14 1.12 1.12 1.11 1.12 1.12 1.11 

معدل 
الدخل إل 
 الكلفة

1.12 1.14 14.2 2.12 2.12 2.21 2.2 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق

 

( 2.222اذ بلغ أعىل معدل عائد عىل الموجودات هو) -أ

ي عام 
 
بسبب ارتفاع القيمة العادلة   0242وذلك ق

ي للتجارة مقارنه ببقية 
 
لموجودات المرصف العراق

كز عىل سنوات عينه الد راسة لما يؤشر إىل الت 

ي تخفض من قيم 
الموجودات المرجحة بالمخاطر والت 

ي بلغت عام 
( من إجماىلي %.4) 0242الموجودات والت 
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ما  0242 – 0241الموجودات ، وبلغ المتوسط للمدة 

 . 2.241  مقداره

وبلغ أعىل معدل عائد لحقوق الملكية هو عامي  -ب

عينه الدراسة مقارنه ببقية سنوات   (0242،0242)

ي للمصارف نحو 
 
بسبب توجيهات البنك المركزي العراق

ارتفاع الحقوق الملكية لجميع المصارف لما تحقق من 

 عن مواكبة 
ً
ي للزبائن ، فضال

 
سالمة مالية واستقرار مرصق

نحو زيادة  2التطورات المرصفية العالمية بمعايتر بازل

ي تؤدي تحقق الم
ءه ال حقوق الملكية او المساهمير  الت 

ي 
 
 والمرصف العراق

ً
ي عموما

 
المالية للقطاع المرصق

 ، وكان متوسط المدة
ً
للمؤشر أعاله   للتجارة خصوصا

 . 2.44هو 

ي عام  -ت
 
ويعود   0242بلغ أعىل معدل دخل إىل الكلفة هو ق

السبب إىل تقليل المصاريف التشغيلية بعد استبعاد 

ورية نحو تحقيق مستوى عاىلي من 
النفقات غتر الرص 

رادات التشغيلية ، وحقق هذا المؤشر أعىل متوسط اإلي

ات الثالثة وهو )  للمدة المذكورة   (. 1.2من بير  المؤشر
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  :CRAFTEنظام تقييم اداء  -4

ي طبيعة 
 
إن نظم الرقابة المرصفية تعتمد عىل عنارص أساسية ق

ي وسياسات تشغيله وإدارته لغرض تقييم كفاءة 
 
العمل المرصق

ي والماىلي للبلد ، وهذا أداء هذه المصارف حم
 
اية للنظام المرصق

( إذ كل حرف يشتر CRAFTEالنظام تشتر حروفه األوىل إىل كلمة )

إىل عنرص مختلف وهو يحدد التقييم ودرجة المخاطر والجودة 

ي تشتر إىل
 :7الكلية للمصارف من خالل عنارصها الستة الت 

كات ) .1 (: Corporate Governanceحوكمة الشر

كات انرصف مفهوم ا لحوكمة وبشكل خاص حوكمة الشر

إىل انه يمثل مستوى من التعامل مع المشكالت الناشئة 

عن الفصل بير  الملكية الخاصة واإلدارة ، وان أقص 

ي توضح انفصال 
ي اإلدارة الحكومية الت 

 
نماذج الحوكمة ق

 
ً
الملكية العامة عن الجهاز اإلداري الحكومي تمثلها )فضال

كات العامة أو  القطاع العام( استقاللية البنوك عن الشر

ي تدار فيها 
ي بلدان العالم اليوم والكيفية الت 

 
المركزية ق

الحقوق والمسؤوليات العامة من حيث قوة التعامل مع 

                                           
www.frsglobal.com 7 



ي للتجارة المرص                                            11
 
 TBIف العراق

 
الفئات المؤثرة والمتأثرة بعمل السلطة النقدية ، ونقصد 

هنا أصحاب المصلحة العامة من متخذي القرارات 

قاللية فعل يحقق الحكومية ، وذلك بجعل االست

ي بلوغ أهداف السياسة النقدية 
 
االنسجام والتواصل ق

جراء فصل إدارة السلطة النقدية عن الملكية العامة ومن 

ي وفق قانونه رقم 
 
 12هذه الدول البنك المركزي العراق

 .02218لسنة 

  (:Risk Managementإدارة المخاطر ) .4

 من إن موضوع إدارة المخاطر أصبح محل اهتمام الكثتر 

 استحوذ 
ً
السلطات الرقابية أو السلطات النقدية بل أيضا

( ومجموعة IMF) (WBعىل اهتمام المؤسسات المالية )

ي تعتتر هي المنظمة األساسية للعولمة المالية 
العشر الت 

والداعمة األساسية لها.. وباألخص منها لجنة بازل للرقابة 

ت صبحالمرصفية ، لذلك فأن إدارة المخاطر المرصفية أ

ي 
ركز عليها أصحاب الشأن   من الموضوعات األساسية الت 

من المرصفيير  والسلطات الرقابية . لذلك فأن اللجنة 

                                           
مظهر دمحم صالح ، السياسة النقدية للعراق بناء االستقرار االقتصادي الكىلي والحفاظ د. 8

 .4، ص 0240عىل نظام ماىلي سليم ،بيت الحكمة ، الطبعة ااالوىل ،
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المذكورة قامت بدراسة وتحليل أسباب األزمات 

ي عصفت بمعظم دول العالم وأتضح أن من 
المرصفية الت 

 :  أهم أسباب تلك األزمات هي

مخاطر عدم إمكانية هذه المؤسسات من إدارة ال -أ

ي تتعرض لها. 
 المرصفية الت 

ضعف الرقابة الداخلية والخارجية )السلطات  -ب

 .9الرقابية الوطنية (

تستند جودة (: Asset Qualityجودة الموجودات) .4

موجودات المرصف عىل فاعلية إدارة الموجودات وعىل 

األخص إدارة تسهيالت االئتمان ويمكن إدراك جودة 

 :10ييس اآلتيةالموجودات من خالل تطبيق المقا

اتيجيات وسياسات مالئمة لنشر المخاطر  -أ ي إست 
تبت 

 وتوزيعها . 

                                           
ي كلية العلوم فري  هان 9

 
عبد الحفيظ يوسف، ادارة المخاطر المرصفية ، بحث منشور ق

 0،ص  0222ااالدارية والمالية ، جامعة االشاء ، 

ي  الحص 10
 
الدين دمحم امير  االمام ، صادق راشد الشمري ، تفعيل انظمة الرقابة المرصفية ق

 CRAFTEظل المعايتر الدولية
ً
ي مجلة إالدار  1نموذجا

 
ة واالقتصاد، السنة بحث منشور ق

 .22،ص0244الرابعة والثالثون ، العدد التسعون ، 
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تقييم المكونات واالتجاهات لمحافظ  -ب

 الموجودات . 

قياس تركز الموجودات وباألخص تركز االئتمان   -ت

. 

تقييم تصنيف الموجودات وتخصيص  -ث

  مخصصات كافيه لها . 

 Financialالسيولة ) –رأس المال  –الرافعة المالية  .1

Leverage – Capital And Liquidity : ) ويقصد

ي الرب  ح المتاح 
 
ي صاق

 
بالرفع الماىلي التغتر الذي يحدث ق

ي رب  ح العمليات
 
ي صاق

 
 ، للمالكير  من جراء تغتر معير  ق

وينشأ الرفع الماىلي من وجود التكاليف المالية الثابتة ، مع 

  ثبات العوامل األخرى عىل حالها، ترتفع درجة الرفع الماىلي 

 ويعتر مصطلح.  كلما زادت التكاليف المالية الثابتة

ي تقيس مقدرة المرصف عىل 
السيولة عن تلك النسب الت 

ة األجل )المطلوبات المتداولة(  امات قصتر الوفاءبااللت  

مما لديها من نقد وموجودات أخرى يمكن تحويلها إىل 

 )الموجودات 
ً
ة نسبيا ة زمنية قصتر ي فت 

 
نقد ق
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 رأس المال المرصف عن الموجودات .ويعتر 11المتداولة(

الصافية للمرصف ويضم االستثمارات إضافة إىل 

 .12المكاسب واألرباح

ظهر مفهوم الشفافية ( : Transparencyالشفافية ) .1

ي عصفت ببعض دول 
وشاع تداوله نتيجة األزمات الت 

العالم سواء كانت هذه األزمات مالية أو سياسية أو 

احثير  إن إي أزمة مالية تبدأ اجتماعية ، إذ يرى بعض الب

ي الشفافية ، وتمثل 
 
مسؤولياتها من خالل ضعف كبتر ق

ي 
 
ي معناها العام منح المواطنير  كافة حقوقهم ق

 
الشفافية ق

ي عملية صنع القرار عتر فسح المجال 
 
المشاركة والتأثتر ق

ي 
 
إمامهم لممارسة حق االطالع . إما بالمفهوم المرصق

 ءات العملية لتوفتر مستلزماتفيقصد بها النظام واإلجرا 

                                           
ي الحديث ، 11 منتر ابراهيم  هندي، االدارة المالية مدخل تحليىلي معارص ، المكتب العرتر

 1.ص –241، ص 0244الطبعة السادسة ، 

صادق راشد الشمري، ادارة المصارف الواقع والتطبيقات العلمية ، مطبعة الفرح ، 12

 4.2، ص 0222طبعة االوىل ،ال
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اإلفصاح عن نشاطات وإجراءات وأهداف ونتائج القطاع 

ي 
 
  .13المرصق

لكل نشاط اقتصادي يمارسه ( : Earningالربحية ) .2

البشر مخاطر ، وكلما كانت هناك مخاطر فانه يتعير  إن 

 
ً
 طبقا

ً
يكون هناك أيضا إرباح مساوية ومعادلة لها تماما

ي 
ة والت  تتضمن الربحية = المخاطرة ومن  للمعادلة الشهتر

ي 
 
ثم فان المرصف الذي يقوم بمنح االئتمان المرصق

يتحمل مجموعة من المخاطر وبالتاىلي عليه إن يقوم 

 عن إن طبيعة النشاط 
ً
بتحقيق إرباح لتغطيتها فضال

ي معدالتها 
 
ي تستلزم إن تكون هذه األرباح أعىل ق

 
المرصق

ط صة بإدارة النشاوقيمها من معدالت وقيم التكاليف الخا

ي 
 
 .14المرصق

 

 

                                           
سالم دمحم عبود ،االزمة المالية العالمية بير  مبدأ االفصاح والشفافية ، مجلة كلية بغداد 13

ي ، العدد
 0222ص ، 14 .،  02للعلوم االقتصادية ، المجلد الثات 

 .14صادق راشد الشمري، مصدر سابق ص14
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( عل المرصف CRAFTEتطبيق نظام تقييم األداء ) -4

ي للتجارة للمدة من 
 
 4114-4112العراق

ان اإلدارة مسؤولة عن إعداد : Cحوكمة المرصف  .1

القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ، باالضافة 

وري إلعداد قو  ئم ااىل تحديد نظام الرقابة الداخىلي الرص 

مالية خالية من االخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن 

احتيال او عن خطا . كما ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

المرصف عىل االستمرار كمنشاة مستمرة واإلفصاح عن 

ي ذلك استخدام 
 
األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما ق

ي المحاسبة عند إعداد القوائم ال
 
الية ممبدأ االستمرارية ق

ي نية اإلدارة تصفية المرصف او 
 
الموحدة إال إذا كان ق

إيقاف عملياتها او عدم وجود اي بديل واقعي اخر سوى 

القيام بذلك، وان المكلفير  بالحوكمة مسؤولون عن 

اف عىل عملية إعداد التقارير المالية للمرصف  .15اإلشر

 

 

                                           
ي للتجارة ، البيانات المالية لعام 15

 
 2، ص  0242المرصف العراق
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 :Rإدارة المخاطر  .4

  مخاطر االئتمان:  -أ

ي للتجارة ) ( مخاطر االئ2جدول)
 
ي المرصف العراق

 
( للمدة TBIتمان ق

0241-0242 

نوع 
 المخاطرة

4112 4112 4112 4112 4112 4114 
المت
وسط 
% 

أرصدة 
لدى البنك 
المركزي 
ي 
 
العراق

ومصارف 
 اخرى

42142
421 

12441
214 

14222
244 

11422
.442 

2444
112 

2.444
422 

14.2
2 

أوراق 
مالية 

 استثمارية

22121
2 

12412
24 

12422
24 

42424
44 

4222
124 

4121
142 

4.24 

قروض 
وتسليفات 
 الزبائن

42412
22 

24422
21 

24144
22 

22124
12 

2122
424 

2242
222 

2.44 

موجودات 
 أخرى

12122
1 

21121
2 

41221
2 

42124
1 

4222
22 

2114
11 

1.24 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتج
 
 ارةللمرصف العراق

 

 



                                                     10                                                                          دراسة تحليلية: 
 

ي قد تنشأ مخاطر السوق:  -ب
ات الت  تتمثل مخاطر السوق بالتغيتر

ي اسعار السوق مثل معدالت الفائدة ، اسعار االسهم، اسعار 
 
ق

ي قد تؤثر عىل ايرادات المرصف او 
رصف العمالت االجنبية الت 

ي 
 
عىل ادواته المالية .ان هدف ادارة مخاطر السوق يتمثل ق

من حدود مقبولة مع ادارة وضبط انظمة مخاطر السوق ض

  الحفاظ عىل فعالية مستوى مردود المخاطر. 

ي قد يواجهها المرصف  مخاطر السيولة:  -ت
تتمثل بالصعوبات الت 

ي يتم تسويت
اماته المتعلقة بالمطلوبات المالية الت  ها لاليفاء بالت  

 بتسليم النقد او موجودات مالية اخرى. 

ة او غمخاطر التشغيل:  -ث ة تر مباشر هي مخاطر الخسارة المباشر

الناتجة عن انتشار االوراق المالية من عمليات داخلية غتر  

ي او تعطل االنظمة او بسبب  كافية او مقرصة او خطأ بشر

احداث خارجية غتر تلك المتعلقة بالمخاطر االئتمانية 

والسيولة والسوق وكذلك المخاطر الناتجة عن المتطلبات 

كات. القانونية والتنظيمية ومعايتر السلوك الع   امة للشر

 



ي للتجارة المرص                                            11
 
 TBIف العراق

 

يقاس هذا المؤشر من خالل ثالث  جودة الموجودات:  .2

 .: ي وهي
 نسب كاالت 

 نسبة القروض الغتر العاملة / اجماىلي القروض.  -أ

 نسبة القروض الغتر عاملة / اجماىلي الموجودات.   -ب

ي القروض غتر العاملة / راس المال.  -ت
 
  نسبة صاق

ي 42جدول )
 
ي المرصف العراق

 
( جودة الموجودات ق

 % 0242-0241رة للمدة للتجا

النسبة/ 
 سنة

4112 4112 4112 4112 4112 4114 

 
المتوس
 ط
 

القروض 
الغير العاملة 
/ اجمالي 

 القروض

1.44 1.44 1.22 1.21 1.22 1.21 1.22 

نسبة 
القروض 
الغير عاملة 
/ اجمالي 

 الموجودات

1.11
1 

1.11
4 

1.11
2 

1.11
4 

1.11
2 

1.11
2 

1.112 

ي 
 
صاق
القرو
ض 
غير 
 العاملة
/ راس 

 المال

1.14 1.12 1.12 1.14 1.11 1.11 1.14 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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 الرافعة المالية .2

ين هما:   تم قياس الرافعة المالية من خالل مؤشر

الرافعة المالية وفقا للودائع االجمالية=)اجمالي الحسابات 

 111راس المال المدفوع(* \ الجارية والودائع

راس  \ الرافعة المالية وفقا للموجودات=)مجموع الموجودات

 111المال المدفوع(*

ي 
 وكانت النتائج كاالت 

ي للتجارة للمدة 44جدول)
 
-0241( الرافعة المالية للمرصف العراق

0242 % 

 / المؤشر

 السنة

 المتوسط 4114 4112 4112 4112 4112 4112

افعة الر 

المالية 

  للودائع

4121 1424 1142 222 424 221 1.41 

الرافعة 

المالية 

 للموجودات

4242 1224 1412 244 411 1442 1.22 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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ي بداية الم

 
ين كانت نسبتهما مرتفعة ق ة ديالحظ ان المؤشر

ي احتسابها عىل الودائع او 
 
ي تم االعتماد ق

المدروسة سواء تلك الت 

الموجودات مقارنة براس المال وبلغ المتوسط لهما عىل التواىلي 

 (.%4112.22( و) 4022.22%)

ي المرصف العنرص المهم :Tالشفافية .1
 
تمثل الشفافية ق

ي تقديم البيانات والمعلومات ومتابعة كل 
 
والرئيس ق

ي ، التطورات الما
 
ي يصدرها البنك المركزي العراق

لية الت 

 عن المعايتر الدولية مثل لجنة بازل وبنك التسويات 
ً
فضال

ونية .   وكذلك المؤسسة الدولية للمدفوعات االلكت 

ين هما معدل الربحية:  .2 تم قياس نسبة األرباح بمؤشر

ربحية راس المال او العائد عىل راس المال المستثمر 

رب  ح وكفاءة التشغيل ويمكن والذي يعتر عن قياس ال

وصفه باالختبار االوىلي للكفاءة اإلدارية وتم قياسه بالمشر 

 : ي
 االت 

ي الرب  ح 
 
راس المال  \ معدل ربحية راس المال= )صاق

 422المستثمر(*
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ي هو معدل العائد عىل الودائع والذي يؤشر 
والمؤشر الثات 

ي أنشطة 
 
المردودات الربحية من الودائع ومدى استثمارها ق

: ال ي
 مرصف وكاالت 

ي الرب  ح 
 
 422اجماىلي الودائع(* \ معدل العائد عىل الودائع= )صاق

ين.  ي يظهر نتائج المؤشر
 والجول االت 

ي للتجارة للمدة 40جدول )
 
ي المرصف العراق

 
-0241( الربحية ق

0242   % 

المؤشر 
 / السنة

4112 411
2 4112 4112 411

2 4114 
المتوس
 ط

ي 
 
صاق

الربــح / 
راس 
المال 

المستثمر 
*111 

42.4
2 2.44 41.4

2 
12.2
2 2.22 44.2

1 41.2 

ي 
 
صاق

الربــح / 
إجمالي 
الودائع 

*111 

1.4 1.2 4.2 4.42 1.42 4.22 4.1 

 باالعتماد عىل تقارير المركز الماىلي 
المصدر :تم احتسابها من  الباحثير 

ي للتجارة
 
 للمرصف العراق
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ي عام 
 
و  0241يالحظ االنخفاض الواضح عىل المعيار األول انه ق

ي  .024
 
ي راس المال للمرصف ق

 
وذلك بسبب حصول زيادات ق

هذين العامير  فضال عن انخفاض األرباح المكتسبة مقارنة 

ي ، ويالحظ ان معدل 
بالسنوات األخرى وهذا ما اظهره المعيار الثات 

( بينما العائد %02.2العائد عىل راس المال جيد اذ كان معدله )

بلغ متوسطه خالل المدة المدروسة عىل الودائع كان منخفضا اذ 

 (.%0.21هو )

ي 
 
 رابعا: مشاكل ومعوقات القطاع المرصق

ي يتطلب إعطاء صورة واضحة عن 
 
ان تقويم أداء أي مرصف عراق

ي بمجمله ألنه جزء 
 
ي العراق

 
ي منها القطاع المرصق

ي يعات 
المشاكل الت 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

201420152016201720182019

راس / صافي الربح 
100*المال المستثمر 

إجمالي / صافي الربح 
100*الودائع 
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ي يتعامل معها 
منه ويقع ضمن البيئة االقتصادية واالجتماعية الت 

و هنا ال بد من اإلشارة اىل ملخص لهذه المشاكل والمعوقات وكما 

ي 
 : 16يأت 

(  نسمة 21222ما  يقرب  من )افة المرصفية الكث شكلت -4

ية مقارنة بالنسبة االعتيادبة عالية للفرع الواحد وهي نس

ي صعوبة حصول 42222و هي )
( نسمة والذي يعت 

 ويش.  سهولةالمواطن عىل التعامالت المرصفية الكافية ب

ي  -0
 
ي منها الجهاز المرصق

ي يعات 
من المشاكل األساسية الت 

ي هي عدم وجود المؤسسات المرصفية 
 
التجاري العراق

كات التأمير  عىل الودائع والتأمير  عىل  الساندة كشر

القروض ومؤسسات تقويم المخاطر والتصنيف 

 . ي
 االئتمات 

                                           
ي ذلك: 16

 
 ينظر ق

ي العراق وتحديات اإلصالح والتطوير، مركز  -
 
ي ق

 
د. حيدر طعمة ، القطاع المرصق

اتيجية،   .0241الفرات للتنمية والدراسات االست 
ي واقعه وكيفية النهوض به، الحوار  -

 
موفق حسن محمود ، القطاع المرصق

 .0241المتمدن، 
ي ال -

 
، اتحاد المصارف العربية، القطاع المرصق ي

 
 www.uabonline.orgعراق

 

http://www.uabonline.org/
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ي  يجب ان  -2

يعد تقديم الخدمة المرصفية اهم السمات الت 

تتمتر  بها المصارف التجارية والبد من اإلشارة اىل ان قانون 

( أتاح للمصارف 0221( لسنة )21المصارف رقم )

ي المادة )12التجارية تقديم اكتر من )
 
( منه .0( خدمة ق

( خدمة فقط 02علما ان المصارف العراقية تقدم حواىلي )

ي  من 
 
وهي قليلة مقارنة بما يتطلبه االقتصاد العراق

 خدمات. 

تعمل المؤسسات الحكومية عىل التحتر  ضد المصارف  -1

االهلية والعمل عىل احتكار االعمال المرصفية ضمن 

المصارف الحكومية اال ما ندر مما يحد من توسع تلك 

المصارف الن اغلب األنشطة هي أنشطة حكومية تعتمد 

 عىل الموازنة العامة للدولة. 

ي  -1
 
ي تتبعها المصارف ق

روض منح الق اإلجراءات المعقدة الت 

اذ انها تفرض ضمانات وإجراءات امان ورهون وكفاالت 

ضير  مما يحد من وصولهم اىل 
ة عىل المقت  وقيود كبتر

القروض السيما ممن ال تتيش لهم تلك الضمانات 

المطلوبة، وترتب عليه انخفاض القروض الممنوحة اذ ان 

نسبة االئتمان الممنوح اىل الناتج المحىلي اإلجماىلي ال 
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( وهي نسبة متدنية جدا مقارنة مع دول %42جاوز )تت

ق األوسط وشمال افريقيا اذ تتعدى هذه النسبة  الشر

(11%.) 

ي وقلة عدد الفروع  -2
 
ي العمل المرصق

 
التخلف الكبتر ق

المرصفية وقلة استخدام الرصاف االىلي ومواقع البنوك 

ي العراق االمر الذي يتضافر مع تخلف الوعي 
 
ونية ق االلكت 

ي 
 
ي عىل خلق مشكلة مركبة  المرصق

 
لدى المواطن العراق

يصعب التخلص منها، اذ تصل نسبة من ال يمتلكون 

 ( من سكان البالد. %22حسابات مرصفية اىل )

ي االقتصاد  -.
 
إضاعة المصارف لفرص استثمار واعدة ق

ي ممن خالل مراكمتها للسيولة وعدم التوجه 
 
العرق

ي التحوط من م
 
ر خاطإلقراضها وذلك بسبب االفراط ق

نا لها انفا.  ي اشر
ة الت   عدم السداد وقيود الضمانات الكثتر

الفارق الكبتر بير  سعر الفائدة عىل اإليداع وسعر الفائدة  -2

ي تدع باسم نسبة االنتشار 
 Spreadعىل اإلقراض والت 

Ratio ( وهو ما يزيد ربحية المصارف %42اذ تصل اىل )

لتنويه ا بدال من تخفيضه تشجيعا لإلقراض، وهنا البد من

ي الدول المتقدة 
 
اىل ان هذه النسبة منخفضة جدا ق
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( %1واحيانا قد تصل اىل نقطة واحدة، وان كانت حواىلي )

ق األوسط وشمال افريقيا.  ي دول الشر
 
 ق

ي بذمة  -2
مشكلة عدم تسديد أقساط الديون والفوائد الت 

ضير  من المصارف والذي يزيد من عبء 
المدينير  والمقت 

ي هذا الميدان ويربك المصارف وتحملها م
 
ة ق خاطرة كبتر

ها.  ي ميدان السيولة وغتر
 
 خططها ق

ترهل األجهزة اإلدارية للمصارف والسيما  -42

الحكومية منها ووجود اعداد غتر قليلة من الموظفير  

والعاملير  الذين يشكلون عبءا وظيفيا وماليا عليها مما 

ي عملها. 
 
 يشكل بطالة مقنعة ق

ي اإل  -44
 
ي عدم اتخاذ خطوات جدية ق

 
صالح المرصق

ي هذا االتجاه. 
 
 واالكتفاء بخطوات بسيطة ق

ي تحجم العمل  -40
وجود بعض القيود القانونية الت 

اتيجية للتطوير  ي فضال عن عدم وجود خطط است 
 
المرصق

ي والتحول نحو القطاع الخاص. 
 
 المرصق

ي بما تحصل  -42
هناك العديد من المصارف االهلية تكتف 

ي 
 
اك ق ي  نافذة بيع الدوالر عليه من أرباح من خالل االشت 

 
ق

ي 
 
ي العمل المرصق

 
البنك المركزي دون السعي والتقدم ق
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ي يمكن 
لتقديم خدماتها اىل الزبائن والمؤسسات والت 

ي 
 
 .Lazy Bankingوصفها بظاهرة الكسل المرصق

ضعف ارتباط اغلب المصارف العراقية بالمنظومة  -41

 المرصفية العالمية. 

منافس  وجود قطاع ماىلي ونقدي موازي غتر مسجل -41

للمصارف يمثله الرصافون الذين يقومون بمنح القروض 

ة )حواالت داخلية وخارجية  وبالعمليات المالية الكبتر

فية( تتم خارج االطار الرسمي وتنجم عنها عموالت  وصتر

ي ظل رقابة ضعيفة ينعكس اثرها عىل اضعاف 
 
ضخمة ق

 . ي الرسمي
 
 العمل المرصق

مؤسسات الفساد الماىلي واإلداري الذي يعم ال -42

الحكومية ومنها المصارف والذي قد يصل أحيانا اىل 

ي بعض المصارف مما يعرق لعمل 
 
مستويات رفيعة ق

المصارف ويحرفها عن مسارها ويولد المزيد من المشاكل 

 المالية واالدارية. 

ي للتجارة من مشاكل الفساد اذ  -.4
 
لم يسلم المرصف العراق

السابقة  ان هناك تهم فساد موجهة اىل ادارته العليا 

ووجود تحقيقات من جهات متعددة ومن بير  المشتكير  

الرئيس السابق لمجلس ادارته وهذه  ضد المرصف نفسه 
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المشاكل تسبب التخوف والقلق وعدم الثقة تجاه 

ي   .17المرصف والسيما من العالم الخارجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
ي للتجارة قوة مالية لها وزنها، جريدة المدى، العدد 17

 
فيصل الهيمص، المرصف العراق

 ..024ايلول  02(، .120)
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 الخاتمة

ي للتجا            
 
ية رة لتنفيذ العمليات المالتأسس المرصف العراق

ي التجارة الخارجية للعراق  
 
ادات والصادرات ق تبة عىل االستتر

المت 

ي عام 
 
،  ويدار المرصف من مجلس إدارة يتكون من خمسة 0222ق

أعضاء هم كل من رئيس المجلس وممثلير  من مجلس الوزراء 

ووزارات المالية والنفط والتجارة. ويقدم المرصف العديد من 

مات المرصفية لزبائنه. وقد وضحت جوانب تقويم أداء الخد

ي تؤشر خط ضمان 
المرصف وجود نسب عالية للسيولة لديه والت 

ي الحسابات الجارية والتوفتر ويمكن 
 
للمودعير  وتلبية طلباتهم ق

ي اإلقراض ومنح االئتمان من قبله، 
 
النظر اليه عىل انه انحسار ق

براس  ا كانت عالية مقارنةوكذلك فيما يتعلق بمؤشر الربحية فانه

( %02.2حواىلي ) 0242 – 0241المال اذ بلغ متوسطها للمدة 

ي مقياس معدل العائد عىل الودائع الذي بلغ متوسطه 
 
وكذلك ق

( ، %1.12( ومعدل العائد عىل االستثمارات بنسبة )0.21%)

وكانت نسبة اإليرادات أيضا مقبولة اذ بلغت مقارنة باالستثمارات 

(، اما مؤشر %.2.1( ومقارنة بالودائع )%2.02واىلي )والقروض ح

توظيف األموال فان معدل متوسطات المعايتر الخمسة 

ة المدروسة بلغ ) ( والذي يشتر اىل ان %24.4المستخدمة للفت 
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التوظيف يمكن ان يكون افضل بالرغم من التوسع الذي يحاول 

كتر  عىل مؤشر م
ي العوائد منه. والبد من الت 

انة راس تالمرصف جت 

المال الذي جاء عاليا مقارنة باالئتمان النقدي الذي بلغ متوسطه 

( الذي تجاوز %1..42( وكذلك مقارنة بالودائع )10.22%)

( CRAFTE( و )UBPRالمقاييس العالمية. وقد تم تطبيق نظامي )

ي وكانت نتائجهما مرضية 
 
ي تقويم األداء عىل مرصف التجارة العراق

 
ق

 . ي اغلب المعايتر
 
     ق

ي ضوء المعايتر انفة الذكر          
 
وبناًء عىل ما تقدم فان الدراسة وق

كات واالفراد وذلك  ي االئتمان ومنح القروض للشر
 
ح التوسع ق تقت 

لتخطي الوضع االقتصادي الراكد الذي يمر به البلد نتيجة ازمة  

ي منها 
ي يعات 

كورونا وانخفاض أسعار النفط والمشاكل االخرى الت 

اكمة لدى االقتصا ، وكذلك للتخلص من السيولة المت  ي
 
د العرق

ت وجودها المعايتر المدروسة، وكذلك التوسع  ي اشر
المرصف الت 

ي عدد الفروع المرصفية له للوصول اىل اغلب المدن واالقضية 
 
ق

ي ال توجد له فيها فروع اليصال خدماته اىل المواطنير  
المهمة الت 

ي تمتد فروعهلمنافسة المصارف الحكومية واألهلية 
ا هناك والت 

اىل ابعد المناطق السيما الرافدين والرشيد وكذلك الستيعاب اكتر 

عدد من الموظفير  والعاملير  للتقليل من البطالة وأيضا الوصول 
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ي 
 
ي القطاع الحكومي والخاص ق

اىل هذه المناطق لساعدة موظف 

توطير  رواتبهم عليه، والبد من العمل عىل نشر أجهزة الرصاف 

ي المؤسسات الحكومية المهمة لتسهيل استالم الموظفير  االىلي 
 
 ق

 لرواتبهم منها وما يحققه ذلك من عوائد للمرصف. 
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 المصادر

0.  ، ي
 
ي العراق

 
اتحاد المصارف العربية، القطاع المرصق

www.uabonline.org 

ي  .1
 
ق  متطور ، لقاء مع مدير جريدة الصباح ، نحو نظام صتر

ي للتجارة ، العدد )
 
 .0221(، اذار 122عام المرصف العراق

ي العراق وتحديات  .1
 
ي ق

 
د. حيدر طعمة ، القطاع المرصق

اإلصالح والتطوير، مركز الفرات للتنمية والدراسات 

اتيجية،   .0241االست 

ي  دي باز فري.د .1
، التحليل الماىلي للمرصف. النسبالمالية فت 

جوداتوالمطلوبات مجلة المصارف العربية أدارة المو 

 4221 \آب 41(المجلد 421العدد )

سالم دمحم عبود ،االزمة المالية العالمية بير  مبدأ االفصاح  .1

والشفافية ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، 

ي ، العدد
 0222،  02المجلد الثات 

صادق راشد الشمري ، ادارة المصارف الواقع   .1

لعلمية ، مطبعة الفرح ، الطبعة االوىل والتطبيقات ا

،0222  

الدين دمحم امير  االمام ، صادق راشد الشمري ،  الحص .1

ي ظل المعايتر الدولية
 
  تفعيل انظمة الرقابة المرصفية ق

CRAFTE  
ً
ي مجلة إالدارة  1نموذجا

 
بحث منشور ق

http://www.uabonline.org/
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واالقتصاد، السنة الرابعة والثالثون ، العدد التسعون ، 

0244 

ي ، اساسيات النقود  عبدالحسير   .1 ي و كاظم االعرجر الغالتر

ف،  اس، النجف االشر  .0241والبنوك، مطبعة النتر

 

فري  هان عبد الحفيظ يوسف، ادارة المخاطر المرصفية ،  .9

ي كلية العلوم ااالدارية والمالية ، جامعة 
 
بحث منشور ق

 . 0222االشاء ، 

ي تطور النقود والمصارف   .01
 
ي ، الموجز ق

فالح حسن ثويت 
ي 
 
العراق منذ األلف الثالث قبل الميالد حت  األلف ق

، دار الرفاه للطباعة والنشر ،  4الثالث بعد الميالد ، ط
 . 424.ص  0242بغداد ، 

ي للتجارة قوة مالية لها  .00
 
فيصل الهيمص، المرصف العراق

 ..024ايلول  02(، .120وزنها، جريدة المدى، العدد )

 -ةشة القوائم الماليدمحم إبراهيم التوايسه ، تحليل ومناق .01

مركز طارق للخدمات الجامعية، األردن،الطبعة 

 .4222األوىل

ي للتجارة، بيانات المركز الماىلي لسنوات  .01
 
المرصف العراق

 مختلفة. 

ي للتجارة، القوائم المالية الموحدة،  .01
 
  24المرصف العراق

 0242كانون األول 

ي يقوم بإصدار  .01
 
ي للتجارة اول مرصف عراق

 
المرصف العراق

ي العراق، بطا
 
ا ق  .0222قة فتر 



ي للتجارة المرص                                            11
 
 TBIف العراق

 
ي للتجارة  .01

 
، الموقع الرسمي TBIالمرصف العراق

www.tbi.com.iq. 

مظهر دمحم صالح ، السياسة النقدية للعراق بناء االستقرار  .01

االقتصادي الكىلي والحفاظ عىل نظام ماىلي سليم ،بيت 

  0240الحكمة ، الطبعة االوىل ،

تر ابراهيم  هندي، االدارة المالية مدخل تحليىلي معارص من .01

ي الحديث ، الطبعة السادسة ،    0244، المكتب العرتر

ي واقعه وكيفية  .09
 
موفق حسن محمود ، القطاع المرصق

 .0241النهوض به، الحوار المتمدن، 

  2222وزارة المالية، دليل ديوان الرقابة المالية سنة  .11

10. REPORT EUROPEAN CENTRAL BANK , HOW 

TO MEASURE BANK PERFORMANCE , 

SEPTEMBER , 2010. 

11.  www.frsglobal.com  
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