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  لخص التقرير السنويم
  2012  لالستقرار المالي في العراق لعام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لخص التقرير م
  
يقوم البنك المرآزي العراقي بالدور التنظيمي واالشرافي والرقابي على المصارف والمؤسسات المالية     

الوسيطة للحفاظ على نظام مالي يقوم على اساس التنافس في السوق ، وتحقيق االستقرار في االسعار المحلية واتاحة 

 وتأمين نظاما فعاال وسلسا للمدفوعات ، اضافة الى قيامه بجمع فرص العمل واالبقاء على معدالت تضخم منخفضة

وتبويب االحصاءات لمتابعة التطورات في الجهاز المصرفي واالقتصاد العراقي لالغراض التحليلية واالحترازية 

الى وآمستشار مالي للدولة، فضال عن اضطالعه بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، وان هذه الفعاليات تهدف 

  . تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء في العراق

  

   وعلى هذا االساس استعرض التقرير اهم التطورات الحاصلة في القطاع المالي واستقراره في العراق خالل عام 

   :   هدفين رئيسين من خالل2012

   

لمصرفية بشكل منتظم بهدف التشخيص استمرار الرقابة االشرافية على المصارف والشرآات المالية غير ا   :االول

  . المبكر لنقاط الضعف في االداء ومعالجة المخالفات والمشاآل التي تواجهها 

  

توفير منظومة عالجية تسعى الى احتواء االزمات بمختلف انواعها واالسراع في اتخاذ االجراءات الهادفة   :الثاني 

  .لمنع انتشارها على الساحتين المالية والمصرفية
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وللوقوف على انجازات البنك المرآزي وما حققه من نسب ساهمت في تحقيق االستقرار المالي وعلى وفق البيئة 

التشريعية التي يعمل بها البنك المرآزي العراقي المتمثلة بالقوانين واالنظمة  آواحدة من متطلبات ذلك االستقرار 

  :وعلى النحو اآلتــي

  2004لسنة ) 56(العراقي رقم قانون البنك المرآزي   - 1

 2004لسنة ) 94(قانون المصارف رقم   - 2

  2006لسنة ) 13(قانون االستثمار رقم   - 3

 2004لسنة ) 93(قانون مكافحة غسل االموال رقم   - 4

 2004لسنة ) 74(قانون سوق العراق لالوراق المالية رقم   - 5

  1997المعدل لسنة ) 21(قانون الشرآات رقم   - 6

  1997لسنة ) 22(          قانون الشرآات العامة رقم  - 7

 1984لسنة ) 30(           قانون التجارة رقم -8

  .          االنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر بموجب القوانين اعاله- 9

 قسم بحوث / وبناء على ذلك ، قــام البنك المرآزي العراقي ومن خالل المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

السوق المالية بدراسة اهــم المؤشرات المصرفية للوقوف على وضع االستقرار المالي للمصارف العراقية العاملة 

  :بالتعاون مع مديريات واقسام البنك آافة وعلى وفــــــــق مـــا يأتـــــي 

يون دينار احتل نسبة ترل) 190.9( ارتفاعا واضحا بلغ 2012 سجل اجمالي رصيد الموجودات نهاية عام  -

مقارنة ) %32.8(ترليون دينار، مسجًال ارتفاع مقداره ) 246.4(من الناتج المحلي االجمالي البالغ %) 77.5(

مصرفي الرافدين والرشيد الى آل من ترليون وذلك الرتفاع رصيد الموجودات في ) 143.8( البالغ 2011بعام 

حيث تم تنفيذ القيود الخاصة بالقسم (عد اعادة تقييم هذه الموجودات ترليون دينار على التوالي ب) (51.4 و 88.4(

الدولي والتي تمثل فرق التقييم الدائن والمدين وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين الواردة في مذآرة التفاهم 

 ).وخطة العمل الخاصة بها والمتعلقة بأعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد

من ) %22.2(ترليون دينار ويشكل نسبة ) 42.5(صيد الودائع في الجهاز المصرفي العراقي  بلغ اجمالي ر -

اجمالي المطلوبات ويعود ذلك الى جهود البنك المرآزي في تحقيق االستقرار النقدي والمالي وخلق الثقة لدى 

،  عراقي والودائع بالعملة االجنبيةالجمهور بالمصارف العاملة، فضال عن ارتفاع هامش الفائدة بين الودائع بالدينار ال

 لتبلغ الكثافة المصرفية فرع مصرف واحد ا مصرفيافرع) 972(وزيادة عدد الفروع بشكل ملموس ومستمر الى 

فروع لكل عشرة االف ) 6(الف نسمة ، ومع ذلك فهي نسبة منخفضة قياسا بالدول االخرى حيث بلغت ) 35(لكل 
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االف نسمة في بعض بلدان المنطقة ومنها  لبنــان ) 10(ون فرع مصرف واحد لكل نسمة في البلدان المتقدمة وقد يك

. 

يعتبر النمو في رؤوس اموال المصارف مؤشر ايجابي لما له من اثر في تعزيز االستقرار المصرفي لكونه يزيد    -

) 3.9( في العراق من من الرافعة المالية ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر ، فقد نمت رؤوس اموال المصارف

 ، اال ان هذا االرتفاع يعد ضئيًال امام 2012ترليون دينار في عام ) 5.9( الى 2011ترليون دينار في عام 

زيادة رؤوس اموال المصارف لتمكينها من ل دعا البنك المرآزي العراقيمتطلبات المشاريع التنموية الكبيرة مما 

ي تدخل بقوة في السوق المالية لتساهم بشكل فعال في تطوير قطاعات تقديم التسهيالت المصرفية المتنوعة لك

  . صاد العراقي المختلفةاالقت

ي ـــي االجمالـــج المحلـالى النات) المصارف االهلية(  تبلغ نسبة رؤوس أموال الشرآات المصرفية المساهمة -

من الناتج المحلي االجمالي ) %0.5 (وهي نسبة ضئيلة ، في حين بلغت هذه النسبة للمصارف الحكومية) 1.9%(

، بسبب عدم قيام وزارة المالية باتخاذ االجراءات الالزمة لزيادة رؤوس اموال المصارف العراقية 2012لعام 

 بزيادة رأسمال مصرف 31/3/2008 والمؤرخ فـــي 341الحكومية تنفيذًا لقرار اللجنة االقتصادية بكتابها المرقـم 

مليار دينار والمصارف االختصاصية الثالث الى ) 300(مليار دينار ومصرف الرشيد الى ) 400(الرافدين الى 

 ، بالرغم من تأآيدات البنك المرآزي العراقي على ذلك والمؤآد عليه من مجلس منهامليار دينار لكل ) 200(

  .15/5/2012المنعقدة في ) 20(الوزراء بجلسته المرقمة 

آزي في تنفيذ السياسة النقدية التي ينتهجها وتحفيز المصارف للتوجه نحو السوق لغرض   تلبية الى تعميم البنك المر-

توسيع نطاق االئتمان بما يخدم اهداف التنمية االقتصادية الذي قرر فيه ان يكون االحتياطي القانوني االلزامي بنسبة 

ع القطاع الخاص موزعة بواقع على آافة الودائع المصرفية سواء آانت هذه الودائع حكومية او ودائ%) 15(

 ن المصرف والذي تم تطبيقه بتاريخيحتفظ بها في خزائ%) 5(يحتفظ بها لدى البنك المرآزي العراقي و %) 10(

االمر الذي ساهم في انخفاض احتياطيات المصارف العاملـة فـي العـراق المودعة لدى البنك المرآزي  2010/9/1

ترليون دينار مما ) 1.8( البالغ رصيدها 2011ترليون دينار مقارنة بعام ) 1.2( الــى 2012آما في نهايـة عام 

     .ساعدها في توجيه هذه الموارد نحو عمليات منح االئتمان النقدي والتعهدي

ترليون دينار ) 20.8(ليبلغ %) 60( زيادة قدرها 2012 حقق االئتمان النقدي المقدم من قبل المصارف عام -

لقطاع %) 20.4(لقطاع الخدمات و %) 37.6( ، موزعة بنسبة 2011ترليون دينار عام ) 13 (بعد ان آان بحدود

لقطاع النقل والتخزين، %) 6.6(لقطاع الزراعة، و %) 6(لقطاع البناء والتشييد و %) 22.2(التجارة والمفرد، و 

 لقطاع التمويل والتأمين ،  %)0.8(لقطاع الكهرباء والغاز، و %) 0.6(لقطاع الصناعات التحويلية، و%) 5.2(و 

لقطاع العالم الخارجي، ومع ذلك فأن هذه النسبة تعتبر ضئيلة التأثير على تمويل النمو االقتصادي %) 0.6(و 

  .المطلوب ازاء مشاريع التنمية الكبيرة التي يحتاجها العراق في الحاضر والمستقبل القريب 
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من اجمالي االئتمان النقدي %) 18.8(لمصارف الخاصة التتعد  الزالت نسبة االئتمان النقدي الممنوح من ا-

من اجمالي روؤس اموال المصارف آافة %) 78(الممنوح من المصارف آافة بالرغم من ان روؤس اموالها تشكل 

 ...  

من اجمالي %) 81.2(  وعلى العكس من ذلك فأن االئتمان النقدي الممنوح من المصارف الحكومية يمثل 

من %) 22(لنقدي الممنوح من المصارف آافة، والتتعد نسبة روؤس اموال هذه المصارف الحكومية عن االئتمان ا

  .   اجمالي روؤس اموال المصارف آافة 

وهذا يعني ان المصارف الحكومية مازالت تمارس سياسة تتسم بالمجازفة في منحها االئتمان قياسا برؤوس 

  .اموالها واحتياطياتها المتواضعة

  

تردد المصارف الخاصة في منح االئتمان بما يتناسب مع حاجة القطاعات االقتصادية يعـود في الغالب الى  أن -

   :مـــايلــــي 
  Moral Risk ضعف التصنيف االئتماني للمقترضين وهـــم الفئــة التـي يغلب عليها طابع المخاطر المعنويــــة  -1

.        

وهو أمر ناجم عن تأثير التوقعات التضخمية أو  )  Collaterals( الئتمان لقاء منح االمقدمة  ضعف الضمانات -2

  .مايسمى بمخاطر السوق 

   

ع بمالءة مالية عالية تمكنها من توسيع نشاطها االئتماني في ضوء ت أن أغلب المصارف وخاصة االهلية منها التتم-3

تجاوز اجمالـــي رؤوس االموال للمصــارف ترآيبة الودائع لديها والتي يغلب عليها قصر االجل، حيث لــم ي

ترليون دينار وفي الوقت الذي يستقطب فيه مصرف الرافدين أآبر رصيد من  الودائع ، اال ان نسبة ) 5.9(آافــــة 

) 34.5(حيث يبلغ رصيد هذا المؤشر للمصارف الحكومية %) 12(آفاية رأس المال لهذا المصرف هي اقل من 

ترليون دينار لمصـرف الرشيـد والباقــي ) 10.9(و ترليون دينار لمصرف الرافدين) 20(ترليون دينار منها 

فــي ) . الزراعي ، الصناعي ، العقاري ، العراق ، والمصرف العراقي للتجارة (ترليون دينار للمصارف ) 3.6(

ا أآبر من ضعف النسبة ترليون دينار وتبلغ نسبة آفاية رأس المال لديه) 7.9( حـين حظيت المصارف الخاصة بـ 

  %).12(المعيارية البالغة 

  

 ان المصارف األهلية قاطبُة ماتزال مترددة وبشكل واضح في توسيع نشاطها األئتماني، وتفضل التوجه نحو تقديم -4

من مجموع االئتمان النقدي والتعهدي %) 14.3(االئتمان التعهدي بشكل اآبر من االئتمان النقدي ،الذي بلغ 

  %). 7( آافة في حين بلغ االئتمان النقدي الممنوح من قبلها للمصارف

       

) 205.6(منها للمصارف الحكومية البالغة %) 41.3(مليار دينار ) 497.9( بلـغ رصيد الديون متعثرة التسديد - 

 مليار دينار والتي تمثل بمجملها نسبة) 292.3(للمصارف الخاصـة وبمبلغ %) 58.7(مليار دينار ونسبة 

   .31/12/2012ترليون دينار لغاية ) 72.3(البالغ ) النقدي والتعهدي(من اجمالي االئتمان المصرفي %) 0.7(
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 2010من اجل حث المصارف على التوجه نحو اقتصاد السوق قام البنك المرآزي العراقي في آذار    -

، فضال عن قرارات البنك %)6( الى  آأداة من ادوات السياسة النقدية(Policy Rate)بتخفيض اسعار الفائدة 

المرآزي السابقة بالغاء خطة االئتمان والسماح للمصارف بتقديم القروض المشترآة بهدف زيادة التعاون فيما بينها 

، وتخفيض نسبة 31/3/2004واطالق حرية سعر الفائدة التي تقبضه او تدفعه هذه المصارف اعتبارًا مـــن 

) الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص(على آافة الودائع المصرفية %) 15(مي الى االحتياطي القانوني االلزا

ن المصرف والذي تم يحتفظ بها في خزائ%) 5(يحتفظ بها لدى البنك المرآزي العراقي و %) 10(موزعة بواقع 

لقروض الكبيرة الحجم  وعدم تجاوزها للنسب القانونية المحددة وتكثيف الرقابة على ا ،2010/9/1 تطبيقه بتاريخ

ووضع التخصيصات المالية المناسبة لمواجهة مخاطــر القروض الرديئـــة اضافة الى جهود البنك المرآزي العراقي 

في انشاء الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية التي تتولى مهمة ضمان القروض من المصارف الخاصة التي تتراوح 

  .الر دو) 250000 –5000(مبالغها ما بين 

  
يالحظ أن آفاية راس المال لدى المصارف الحكومية وبشكل خاص مصرف ,وفيما يخص نسبة آفاية رأس المال -

 وذلك لتحفظ %)60(لبية المصارف االهلية أآثر من في حين بلغت لدى غا%) 12(الرافدين أقل من النسبة القانونية البالغة 
ويشير ذلك الى وجود موارد مالية %) 30(الية تفوق النسبة المعيارية البالغة االئتمان الذي نتج عنه سيولة عاالخيرة عن منح 

االئتمان على وفق وبناءا عليه تعد المصارف الحكومية في منحها  . معطلة التتوفر لها فرص االئتمان واالستثمار االمن والسليم
  .مخاطر المعنويةالنسب العالية المشار اليها في اعاله مؤسسات مصرفية مجازفة ومتعرضة لل

  
ومع ذلك يتوقع تحسن نسبة آفاية رأس المال لمصرفي الرافدين والرشيد في ضوء قرار االمانة العامة لمجلس    

المبلغ بكتاب االمانـة العامة لمجلس  2012/5/15الوزراء المتخذ بالجلسة االعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ  

والمتضمن زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 2012/5/15 ــي  فـ17153/5/1/10 ز.الوزراء العــدد ش

  .مليار دينار ) 300(مليار دينار وزيادة رأسمال مصرف الرشيد الى ) 400(

  

 2011 بلغ اجمالي رصيد االستثمارات في ادوات االستثمار المحلية لـدى المصارف التجارية لعام -

للمصارف الخاصة وهي مبالغ متواضعة %) 16.2(ومية والحك للمصارف%) 83.8(ترليون دينار منها ) 5.8(

  . مقارنة بما تملكه هذه المصارف من موارد آبيرة غير مستثمرة

  
ترليون دينار ، شكلت نسبة ) 4.3( بلغ رصيد االستثمارات االجنبية للمصارف التجارية العراقية للعام نفسه -

  . هلية للمصارف اال%) 18.6(منه  للمصارف الحكومية و%) 81.4(

ترليون دينــار  بما يمثل ) 5.8 ()االستثمارات االجنبية+ االستثمارات العراقية (وبذلك سجل مجموع 

، وتمثل نسبة ضئيلة اذا ما قورنت الى متطلبات  دينارترليون) 246.4(من الناتج المحلي االجمالي البالغ %) 2.4(

  .التنمية االقتصادية للبالد 

ة وسالمة الجهاز المصرفي قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل المديرية العامة لمراقبة  من اجل ضمان متان-    

التي ) الرقابة الداخلية ( بالتفتيش والرقابة على المصارف المجازة، اضافة الى 2012الصيرفة واالئتمان في عام 
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 حول ادائها وقد حققت المديرية المذآورة تؤديها اقسام الرقابة في المصارف ذاتها وتقييم المدقق الخارجي ومالحظاته

نسب انجاز ايجابية من خالل آفاءة أداء اقسامها وبذلك ساهمت في تحقيق االستقرار المالي للمصارف والشرآات 

  . المالية العاملة في العراق آافة

 العراقي بهدف مواآبة المستجدات والتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي الدولي قام البنك المرآزي -

  -: من خالل االجراءات االتية2012 لغاية 2003بتطوير عمل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة منذ اواسط عام 
  

الغاء خطة االئتمان واعطاء هذه المهمة الى مجالس ادارات المصارف ، وتحرير اسعار  الفائدة المدينة والدائنة  -1

 .وسرعة اتخاذ القراروالمنافسة لخلق المرونة 
 
 اعداد الالئحة االرشادية لتصنيف االئتمان و تحديد مخاطر آل صنف والزام المصارف  بوضع التخصيصات  -2

االئتمان دون (المالية المناسبة لمواجهة مخاطر االئتمان غير المنتج للعوائد بأصنافه المختلفة والتي تشمل 

 ).المتوسط ، االئتمان المشكوك في تحصيله ، واالئتمان الخاسر

 
  2007 في تقييم االداء المصرفي وبـدأ العمل به منذ عام (Camel)عداد وتطبيق نظام تقييم المصارف  ا -3

 ، ويعمل البنك المرآزي العراقي على نظام تقييم ويعتبر العراق من اوائل البلدان العربية المطبقة لهذا النظام

 . اآثر حداثة
 
بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي وتدقيقها من قبل  2010لسنة ) 3(رقم اعداد اللوائح التنظيمية الجديدة  -4

 .3/1/2011الصادر في  4172المرقم مجلس شورى الدولة القرارها وتم نشرها في الجريدة الرسمية بعددها 
 
اتخاذ االجراءات الالزمة العادة تأهيل وهيكلة المصارف الحكومية لكونها تمثل حجر الزاوية في النظام  -5

الرافدين (وتشمل من الفروع % 48.7  قرابةمن حجم العمل وتملك% 90ي العراق حيث تقدم المصرفي ف

 .من الودائع الحكومية% 70ولديها ) والعراقي للتجارة, العقاري, الزراعي, الصناعي,الرشيد ,
 
ة للكفــاالت الموافقــة علــى انشــاء المؤسســات السانــدة للجهــاز المصرفــي مثـــل الشرآــة العراقيــ -6

المصرفيـــة ، واعداد مســودة قانــون شرآـــة لضمـــان الودائـــع، والشرآــــــة العراقيـة للقروض الصغيرة 

والمتوسطة والسماح للمصارف االجنبية النشاء مصارف آاملة تابعة لها ، او فتح فروع او مكاتب تمثيل ، او 

 .الخاصة القائمة بدون حدودالمشارآة في رؤوس اموال المصارف العراقية 
  
 تـم تطبيقها من قبل غالبية i.f.r.s)(اعداد موازنة مصرفية جديدة وفق معايير المحاسبة الدولية الحديثة  -7

 . وحتى االن 2010المصارف منذ عام 
 
ابة تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة على المصارف العراقية من خالل قيام البنك المرآزي وديوان الرق -8

 تمثل احدى متطلبات دريب الكادر الوظيفي للمصارف لكون هذه المعاييرالمالية ورابطة المصارف العراقية بت

 .الصيرفة الدولية الحديثة

السماح للمصارف بفتح نوافذ لممارسة اعمال الصيرفة االسالمية ، ومنها نافذتين اسالمية في مصرفي الرافدين  -9

  . والرشيد

 .يالت التي يمكن للمصارف العراقية تقديمها للمستثمرين االجانب اعداد تعليمات للتسه -10
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 قـام البنك المرآزي ومن خالل مكتب 2004لسنة ) 93(وفـي مجال تطبيق قانون مكافحة غسل االموال رقم    - 

ليمات  غسل االموال بتوجيه الكتب والتعاميم للمصارف والشرآات المالية وحثهما على االلتزام بالتعاالبالغ عن

 وتقديم آشوفات تحليلية نصف شهرية 2004لسنة ) 56(آافة الصادرة من هذا البنك وعلى وفق قانونه المرقم 

  . خاصة بأعمال الحواالت
  
    آما اآد البنك المرآزي العراقي على المصارف المجازة آافة وشرآات التحويل المالي المجازة بضرورة انشاء -

لدى المصارف على ان تكون هذه الوحدات مسؤولة عن متابعة وتنفيذ ) موالوحدة متابعة مكافحة غسل اال(

التزاماتهم بقانون مكافحة غسل االموال المشار اليه اعاله واعالم مكتب االبالغ عن غسل االموال في البنك 

حقق من انها المرآزي بأية معامالت مالية مشبوهة ليتم التحري عنها وابالغ السلطات االمنية والقضائية بعد الت

  . معامالت تدخل ضمن مفهوم عمليات غسل االموال 
  

     قام البنك المرآزي العراقي بتطوير عمل مكتب االبالغ عن غسل االموال من اجل النهوض بواقع عملي وجاد 

  :للرقي الى مستـــــوى الوحدات النظيرة فـي البلدان العربية والمجاورة وذلك من خالل 

  
ة البيانات الخاصة بالمكتب بأستخدام برامج الدخال أسماء المؤسسات المالية المتمثلة بالمصارف      تطوير قاعد -

العراقية وأالجنبية المجازة من قبل هذا البنك والمؤسسات المالية غير المصرفية المتمثلة بشرآات التحويــــــــل 

 . أو قيد التحقيق / ت المشبوهة والمالي وشرآات االستثمار المالي وشرآات الصرافة وتبويب المعامال

 
هيئة :  مع الجهات الحكومية الوطنية مثل 2004لسنة ) 93(التنسيق وفقًا لقانون مكافحـــة غسل األموال رقم  -

ومجلس شورى الدولة إضافة الى مؤسسات حكومية أخرى فيما / وزارة الخارجية/ وزارة الداخلية / النزاهة 

موال ومكافحة الفساد ، خاصة وإن المكتب ممثل في مجلس مكافحة الفساد يتعلق بمواضيع مكافحة غسل األ

المشترك مع هيئة النزاهة ووزارتي العدل والداخلية والجهات القضائية وحســــــب متطلبات العمل لقضايا 

 .مكافحة الفساد اإلداري والمالي والتعاون والتنسيق الشامل مع األجهزة المعنية عند الحاجة 

  

ون مع الوحدات النظيرة في البلدان العربية والمجاورة بشأن مواضيع تتعلق بمكافحـــة غســــــل األموال التعا -

 .وتمويل اإلرهاب 

  

إعداد مذآرات تفاهم مع الوحـــدات النظيرة إلغراض المساعــــدة اإلدارية بتبـــادل المعلومات بشـــأن موضوع  -

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  

التوجه للتنسيق مع إقليــم آوردستان إلنشاء وحــــدات مكافحة غسل األمـــوال فــــي فرعي البنك المرآزي  -

اربيل والسليمانية يكون ارتباطها مع هذا المكتب لمتابعة خضوع المصارف العاملة في إقليم آوردستان لقانون 

 .والتعليمات الصادرة بموجبه ) 93(مكافحة غسل األموال رقم 
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 للتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العمل المشترك 2012تم مناقشة التقييم المشترك لجمهورية العراق في عام  -

(MENA FATF) توصيات ) 9(الخاصة بمكافحة غسل االموال والـ ) 40( الخاصة بتطبيق التوصيات الـ

 . الخاصة لتمويل االرهاب

  

رف العاملة في العراق والمؤسسات المالية األخـــــرى باعتبارها يقوم المكتب بجهد استثنائي للتواصل مع المصا -

الجهات التي تمر من خالل قنواتها المعامالت المالية المشبوهة مما يتطلب من المؤسسات المالية اتخاذ الحيطة 

ن  وتطبيق مبدأ اعرف عميلك وعمله ومصدر األموال والمستفيد النهائي مالزبائنوالحذر والتحقق من هوية 

األموال لحمايـــــة مؤسساتهم  من االستغالل من قبل القائمين بعملية غسل األموال أو ممولي اإلرهاب ، حيث 

 2004لسنـــــة ) 93(اصدر المكتب العديد من التعليمات المضافة الى بنود قانون مكافحة غسل األموال رقم 

 .مؤسسات الى الضوابط واالمتثال للتعليمات إال ان هناك تحديات تواجه المكتب منها ضعف استجابة هذه ال

 

قام المكتب بجهــــــــود استثنائية في تدقيق الكشوفات المالية التحليلية المقدمة من قبل المؤسسات المالية وتحليلها  -

ومخاطبة المؤسسات بشأنها تحفيزًا لتلك المؤسسات في بناء قاعدة بيانات رصينة لديها بأسماء عمالءها ومهنهم 

 .مصادر أموالهم و

  

بناء أسس سليمة للتدقيق والتحقيق ومراقبة حاالت التهريب وغسل األموال ، إضافة الى تدقيــــــق الكشوفات  -

الخاصة بمزاد العملة بشكل يومي ومتابعة مدى التزام المؤسسات المالية بتعليمات نافذة بيع وشراء العملة 

 .ت والتعامالت الماليةاالجنبية وتعليمات هذا المكتب بشأن الحواال

 

 غسل األموال االبالغ عن    ومن التحديات التي تواجه عمل المكتب قلة الكادر المتخصص ، حيث ان عمل مكتب 

وتمويل اإلرهاب يتطلب وجود مالك وظيفي متخصص بالتحليل المالي والتحريات المالية واالستشارات القانونية 

ي العراقي بتوفير المالك المطلوب لتطوير عمل ويسعى البنك المرآزوالترجمـــة إضافة الى تخصصـات أخرى 

  .المكتب
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تين للسلطات النقدية ي     ومما يذآر بهذا الصدد الى ان انظمة الدفع والتسوية ترتبط بشكل وثيق بالوظيفتين الرئيس  

  :المتمثلة فــــي

  )الرقابة المصرفية( تحقيق االستقرار المالي -

  ) السياسة النقدية(ستقرار النقدي  تحقيق اال-

  
    وبذلك تكون السياسة النقدية معنية بكفاءة وسالمة هذه االنظمة اضافة الى دورها آمستخدم لنظام الدفع لتسوية 

  .عمليات السوق المفتوحة او عمليات بيع او شراء السندات الحكومية وحواالت الخزينة او اي عمليات دفع اخرى
  

 بمساعدة وزارة 2006لبنك المرآزي العراقي لتطبيق انظمة المدفوعات االلكترونية منذ عام فضال عن سعي ا

الخزانة االمريكية آخطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي وزيادة آفاءته وتفعيل دوره في تحقيق االستقرار المالي 

ـاد علـى التـداول الورقـي للنقود ، وفـــق فــي العراق من خالل تداول االموال بالوسائل االلكترونية وتقليل االعتم

  :انظمة المشاريع التاليـــــة

  
   .RTGSنظام التسوية االجمالية االنية 

  ACH نظام المقاصة االلية  -1

  CEPنظام مقاصة الصكوك االلكترونية  -2

  GSRS نظام ايداع وتسجيل السندات الحكومية  -3

 IIBNنظام ربط المصارف العراقية  -4

  
مليار دوالر امريكي  سنويا اي ) 3.9(و ترليون دينار ) 155.6(نظام المدفوعات لغ التي يجريها المباتجاوز     

شهريا ما قلص نقل السيولة المالية يدويا مليون دوالر امريكي ) 321.4(ترليون دينار عراقي و ) 13(بمعدل 

 ان نظام المدفوعات من االنظمة باالعتماد على مبدأ التحويل بين المصارف وفقا لنظام المدفوعات، اضافة الى

المتطورة في العمل المصرفي ، ولو تعذر تشغيله لخلق حالة من عدم القدرة على توفير االموال بالوقت المناسب، 

 .ويقضي النظام بتداول التبادل المالي بين المصارف العراقية بأشراف البنك المرآزي العراقي

  
  -:داد الخطط الالزمة لتطوير آل منويعمل البنك المرآزي العراقي حاليا الع

  
  .(National Switch)مدفوعات التجزئة وبناء الموزع الوطني   -1

 .اعداد التعليمات والتشريعات الالزمة النظمة الدفع في العراق -2

 . بما فيها فعاليات السوق الوطنية (RTGS, C-ACH, CSD)تطوير فعاليات المدفوعات المختلفة  -3

 .لعراق لالوراق المالية مع نظام الحفظ المرآزي لالوراق الماليةربط سوق ا -4
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البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم  ، حيث يقوم 2004لسنة ) 93(قانون مكافحة غسل االموال رقم  تنفيذ -5

  : باالعمال االتية2012المدفوعات في عام 

رآة بنظام المدفوعات العراقي عن طريق اجراء تحديث على تعليمات االجور المستقطعة من المصارف المشا •

 وعن طريق نظام (C-ACH) وعن طريق نظام المقاصة االلية  (RTGS)نظام التسوية االجمالية االنية 

 موافقة مجلس ادارة البنك المرآزي العراقي، وتم العمل بها  استنادا الى(GSRS)ايداع السندات الحكومية 

 .       فة المصارف بذلك  واعالم آا1/4/2012اعتبارا من تاريخ

  
بهدف ضمان دقة عملية تحويل المبالغ بين المصارف المشارآة في نظام المدفوعات العراقي وتقليل المخاطر  •

الناجمة عن تحويل المبالغ الكترونيا ومكافحة غسل االموال فقد تم وضع تعليمات واجراءات من قبل لجنة 

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة , قسم المدفوعات ( المصارف مكونة من البنك المرآزي العراقي وعدد من 

لتنظيم آلية أحكام عمليات ) المصرف المتحد ، ومصرفي الرافدين والرشيد ، ومصرف الخليج , واالئتمان 

  .2/4/2012التحويل عن طريق نظام المدفوعات وتعميمها على المصارف آافة بتاريخ 

 
 بتاريخ 2/323/م. البنك المرآزي العراقي بموجب القرار المرقم ستم استحصال موافقة مجلس ادارة •

 على اصدار التعليمات الخاصة بأنظمة الدفع االلكتروني التي تنظم عمل الشرآات ومزودي 12/12/2012

خدمات الدفع االلكترونية والشرآة الفائزة بالعطاء لبناء الموزع الوطني والتي تعتبر المظلة التي سوف يستند 

ها قانونيا العداد التعليمات التنظيمية والشروط الواجبة لمنح التراخيص للشرآات وتعميمها على علي

 . المصارف للعمل بموجبها 

  
 الذي 2011 ومنذ بداية عام (C-ACH)بعد ان تم البدء بالتنفيذ الفعلي لنظام مقاصة الصكوك االلكترونية  •

 فيما بينها وبين فروعها في بغداد االلكترونيةادل الصكوك يمكن المصارف من ارسال اوامر الدفع الدائنة وتب

قام البنك المرآزي والمحافظات والذي ساهم في زيادة السرعة في تسوية الصكوك وتقليل فترة التقاص ، 

العراقي ومن خالل قسم المدفوعات العراقي  بأصدار تعميم الى آافة المصارف المشارآة في نظام المقاصة 

بأن يكون أخر موعد لتبادل الصكوك يدويا بين فروع المصارف المشارآة في النظام بتاريخ  C-ACHااللية 

 وعلى المصارف االسراع بتهئية واشراك باقي فروعها وبخالفه سيتم رفض الصكوك من قبل 28/2/2013

 البنك الصكوك االلكترونية بموجب آتاب البنك المرآزي العراقي مالم يتم ارسالها عن طريق نظام مقاصة

 . 30/12/2012قسم المدفوعات بتاريخ /المرآزي

 
 4256 ونشره في جريدة الوقائع العراقية العدد 2012لسنة ) 78(رقم تم اصدار قانون التوقيع االلكتروني  •

 .2012 تشرين الثاني 5بتاريخ الصادر 

  
واالقسام ذات العالقة في ل لجنة من قسم المدفوعات العراقي والمديريات يقام البنك المرآزي العراقي بتشك •

 . هذا البنك لتجديد عقد الصيانة الخاص بنظام المدفوعات العراقي 

   



14 
 

وضع البنك المرآزي العراقي خطة عمل وجدول زمني لتحديث وتطوير انظمة المدفوعات العراقي وتوقيع  •

  Trading واضافة نظام المتاجرة ) RTGS,C-ACH,CSD(تحديث االنظمة لالعقد مع شرآة مونتران 

  . CSD ـالى نظام ال

 
من  ) RTGS-CSD (قسم المدفوعات العراقي البرامجيات الخاصة بنظامي /استلم البنك المرآزي العراقي •

 ).شرآة مونتران (قبل الشرآة المجهزة للنظام 

 
قسم المدفوعات العراقي النسخة المحدثة التي تتضمن برنامج الربط / استلم البنك المرآزي العراقي •

)Gateway (  وتمت عملية الفحص واالختبار على النظام التجريبي وبانتظار تنفيذه عند البدء بتطبيق النظام

  . 2013الفعلي في عام 

  
   )IRPSI) (Iraqi Retail payment System Instruction(مشروع تطوير انظمة الدفع بالتجزئة  •

                                       
لتفعيل  ) USAID(رآزي العراقي اجتماعات مع خبراء في الوآالة االمريكية للتنمية الدولية  عقد البنك الم

مشروع الدفع بالتجزئة ومشروع الموزع الوطني حيث تم وضع الية لدعوة تقديم العطاءات لمجهزي خدمات 

  . جدول الزمني للتنفيذوالله ، الدفع بالتجزئة ووضع الستراتيجيات الخاصة بالمشروع والبنى التحتية الالزمة 

  
 .  الوطني والموزعالخاصة بمشروع الدفع بالتجزئة  ) RFP( عداد مسودة بأالبنك المرآزي العراقي قيام   •
  
عدد من لقاء محاضرة تعريفية بنظام المدفوعات العراقي الى الكادر المتخصص في قسم المدفوعات بأام يق •

 . مديريات البنك المرآزي العراقي موظفي 

 
ورشة عمل للمصارف العاملة في العراق بهدف تدريب الكادر المصرفي على بأقامة ام قسم المدفوعات يق •

نظام مقاصة الصكوك االلكترونية حيث عقدت هذه الورشة في المرآز التدريبي التابع لمصرف الخليج 

 . التجاري

   
 الجهات المستفيدة عن طريق ارسال وضع آلية ألتمتة العمليات المالية للمصروفات وتسديد األلتزامات تجاه •

أوامر دفع الكترونية من خالل نظام المدفوعات العراقي بدال من الصكوك وبالتنسيق مع المصارف المشارآة 

. 

 
اجرى البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات مخاطبات مع وزارتي االتصاالت والمالية من أجل  •

امر الدفع االلكترونية بدال من اعتماد النقد والصكوك ، وقد تم الحصول توسيع نظام المدفوعات واعتماد أو

على موافقة وزارة االتصاالت للعمل بالدفع االلكتروني وعلى ضوء ذلك تم عقد عدة اجتماعات مع آلتا 
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الوزارتين وممثلي البنك المرآزي العراقي وآل من مصرفي الرافدين والرشيد لوضع خطة واالتفاق على آلية 

 . مل تعتمدها الوزارات والشرآات التابعة لها ع

  : المنجزات على مستوى األنظمة :  ثانيا
  

    : RTGSنظام  التسوية االجمالية االنية .1
  : باالعمال االتية2012قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات عام 

  
دود ــبح) ف الحكومية واالهلية ووزارة المالية المصار( بلغت اعداد التحويالت المالية بين المشارآين    ●

  . تحويال بالدوالر االمريكي  ) 7,000(تحويال  بالدينار العراقي و  ) 33,500(
   

  .  قسم المدفوعات تنصيب النظام في هيئة التقاعد العامة    قيام● 
  

  نظام واشتراك الدائرة المذآورة برين رعاية القاصآوادر دائرة دريب اقامة دورة تدريبية في قسم المدفوعات لت   ● 

   . E-Tokenالمدفوعات العراقي وتزويدهم بالتخويل االلكتروني 

   
, بارسيان , البحر المتوسط , االعتماد اللبناني (  قسم المدفوعات تدريب واشراك آل من المصارف قيام   ●

 واصبح عدد المصارف المشارآة في  ,E-Token وتزوديهم بالتخاويل االلكترونية ) واللبناني الفرنسي 

  . مصرفا باالضافة الى وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرين  ) 49(النظام الحالي 

  
قسم المدفوعات بتدريب آادر من المديرية العامة لالستثمارات على النظام ومنحهم التخاويل االلكترونية   قيام ● 

E-Token.   

من قبل شرآة مونتران  ) Upgrade( تدريب آادر على النسخة المحدثة للنظام بمهمة سم المدفوعات قتولي    ●

  .وقد تم االنتهاء من فحص وأختبار النسخة المحدثة للنظام , اجراءات الفحص واالختبار على والعمل 
   

( ام ـــة للنظــة المحدثـى النسخــن المصارف المشارآة علــمصرفا م) 48(ب ــات بتدريــام قسم المدفوعيـــق  ● 

Upgrade (  وتم تزويد المصارف ,اضافة الى وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرين

  . المتدربة بالتخاويل االلكترونية للعمل على البيئة التجريبية للنظام 

  
  . مصارف وبعملتي الدينار والدوالر اعداد رسوم بيانية شهرية والتي تمثل مبالغ التحويالت بين ال● 

       
   : C-ACHرونية  تنظام مقاصة الصكوك االلك . 2
  
تحويال بالدينار ) 9,000(من خالل نظام المقاصة االلية بحدود ) SVPO(بلغ عدد اوامر الدفع الدائنة    ●

صك ) 12,000(وبلغ عدد تحويالت الصكوك االلكترونية بحدود . تحويال بالدوالر ) 200(العراقي و

  .  صك بالدوالر ) 1,500( بالدينار العراقي و
   
مصارف محلية ) 10(قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات العراقي بتدريب واشتراك    ●     

االقتصاد ،الهدى ، ابو ظبي  االسالمي ،ملي , مصرف التعاون االقليمي ( واجنبية العاملة في العراق وهي 

مصرفا اضافة ) 36( حيث اصبح عدد المصارف المشارآة )التنمية الدولي, بابل , بيبلوس , أربيل  ,ايران
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فرعا ) 243(المشارآة بلغ عدد الفروع فرعا حيث ) 177( وآذلك اشتراك  العراقي ،الى البنك  المرآزي

والتنسيق مستمر معهم ) ة اربيل ،السليماني, البصرة , الموصل ( باالضافة الى  تدريب فروع البنك المرآزي 

  . مباشرةلتنفيذ النظام  من مواقعهم 

  
وارسال مخطط للنظام الحالي للمباشرة بأعداد قسم تكنولوجيا المعلومات آل من قسم المدفوعات والتنسيق بين  ●  

  . ICBS وبين النظام المحاسبي الـ C-ACHبانجاز برنامج الربط بين نظام المقاصة الـ 

  
على نظام ) دار السالم , الرشيد , الرافدين (لمدفوعات بتدريب مجموعة من فروع المصارف قسم اقيام ●  

    .المدفوعات العراقي 
  

ام قسم المدفوعات بأعداد الرسوم البيانية الشهرية والتي تمثل مبالغ الصكوك والتحويالت منخفضة القيمة يق●  
  .وبعملتي الدينار والدوالر

  
  .CSDلسندات الحكومية نظام ايداع وتسجيل ا . 3
  

مصرفي االعتماد اللبناني والبحر المتوسط على اعداد دورة تدريبية في قسم المدفوعات لتدريب آوادر آل من ● 
  . موظفي هيئة رعاية القاصرين على النظام واشراآهم آمؤسسة مالية والنظام 

  
  .لعام على النظام المحدث من قبل شرآة مونترانبتدريب آادر المديرية العامة الدارة الدين اقسم المدفوعات ام يق● 
  

فحص واختبار البرامجيات الخاصة بالنظام المحدث من قبل آادر المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين ●  
  . وفريق الدعم في قسم المدفوعات في البنك المرآزي العراقي  

  
فا باالضافة الى وزارة المالية وهئية التقاعد العامة  ودائرة مصر) 29(بلغ عدد المصارف المشارآة في النظام ●  

  . رعاية القاصرين 
مزادا وعدد مزادات حواالت الخزينة لوزارة ) 24(بلغ عدد مزادات حواالت الخزينة للبنك المرآزي العراقي ●   

   . تمزادا) 10(المالية 
  
  : الدعم الفني . 4
  

  .  واجراء آافة الترتيبات االدارية E-TOKENاصدار التخاويل االلكترونية ●  
   

  . صيانة انظمة المدفوعات في حاسبات البنك المرآزي العراقي والمصارف والفروع التابعة ●  
  

  .ACH و الـ RTGSارشفة البيانات لنظام الـ ●  
 

  .رآزي العراقياعادة بيانات سابقة من النسخ االحتياطية للمصارف العاملة في العراق ومديريات البنك الم●  

  . متابعة عمل اختبار النسخ المحدثة النظمة المدفوعات ●  

تخاويل االلكترونية للمصارف العاملة في العراق التفعيل استخدام التخاويل االلكترونية لالنظمة المحدثة وانشاء ●  

  . التي تم تدريبها على النظام 
  

  .ل للبنك المرآزي العراقيصيانة االجهزة والسيرفرات المعدة للموقع البدي ●  
  

  .تنصيب برامجيات نظام مقاصة الصكوك في المصارف العاملة في العراق●  
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  .  في البنك المرآزي العراقيCSD والـ RTGSتنصيب سيرفر خاص بالنظام المحدث وبرامجيات نظام الـ ●  
  

  .  في المصارف العاملة في العراقRTGSتنصيب النظام المحدث الـ ●  
  
  
  
  : التطورات والمشاريع المستقبلية : لثاثا
  

  ) : Intraday Loan Facility) (ILF(تسهيالت االقراض النهاري ●   
  

   بتوفير لغرض قيام البنك المرآزي  البنك المرآزي      قام قسم المدفوعات بأعداد وعرض دراسة على مجلس ادارة    

اتها في السيولة لتنفيد التزامازمة ف المشارآة هذه التسهيالت والمد قصير في حالة مواجهة المصار

  .للمصارف االخرى

  
   مع سوق العراق لالوراق المالية وتفعيل السوق الثانوية من GSRSحيث سيتم ربط نظام ال : نظام المتاجرة                ●   

سمه نظام الحفظ خالل تبادل المصارف المشارآة لالسهم والسندات من خالل هذا النظام والذي سيصبح ا

   .CSDالمرآزي لالوراق المالية الـ 

   
  : مشروع تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني  ●   

  
ضمن مجال تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني والدفع عن طريق الموبايل ولغرض تهئية البيئة      

للشرآات  ) RFP(ل العروض وانجاز طلبات تقديم العروض المتكاملة لهذا المشروع الحيوي تم تشكيل لجان لتحلي

  .العالمية المتخصصة التي ترغب المشارآة في المشروع 
  

علما أنه قد تم وضع األطر القانونية الخاصة بالمشروع من خالل اعداد التعليمات القانونية الخاصة بنظم     

 2013م المباشرة بتنفيذ المشروع خالل عام  وسيتل مزودي خدمات الدفع االلكترونيالمدفوعات وتنظيم عم

  . 2014وحسب جداول زمنية وضعت لهذا الغرض لينطلق النظام للجمهور في عام 

   
  : المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية 

    
لمقاصة ترتيبات  في الدول العربية وعمل ةعداد دراسة ربط البنوك المرآزيبأسيقوم صندوق النقد العربي     

والتي ستكون آمرحلة أولى ) RFP(وتسوية المدفوعات العربية البينية وستقوم شرآة استشارية بارسال نسخة من 

  .اعداد ملف طلب العروض األولية

  : الصيرفة األلكترونية الشاملة وأتمتة المصارف     ● 
  

ت مع وزارتي االتصاالت   متابعة مشروع أتمتة عمل الوزارات والشرآات التابعة لها من خالل عقد اجتماعا

  .والمالية وآل من مصرفي الرافدين والرشيد 
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وفــي مجال توفيـــر التمويل الالزم للقطاعات االقتصادية اعتمد االقتصاد العراقي على عائدات النفـط ، ونتيجــة 

، بـدأ 2003راق مابعد عام عائدات وانحسار عوائد السياحة بسبب االحداث التــي شهدها العهذه الللتذبذب المستمر في 

العراق بتبني سياسات مالية ونقدية استهدفت ليس التكيف مــع مستويات اقل من العوائد، بل السعي الى ترشيد االنفاق 

االستهالآي ورفع آفاءة استخدام الموارد، وتشجيع القطاع الخاص واعطاءه دورًا اآبر في النشاط االقتصادي، ووضع 

دة عدد المؤسسات المالية وتطوير اعمالها والعمل على تطوير اسس وقواعد وقوانين السوق الخطط والبرامج لزيا

سوق رأس المال لدوره فــي خلــق فـرص العمــل، وايجاد قانون لالماليـــة ومنهـا ســوق العراق لالوراق المالية 

تي تعتبر حديثة النشأة مقارنة باالسواق المالية وتقديـــم الخدمات المالية المختلفة من خالل السوق المالية العراقية وال

  : الدولية،  وتضم التشكيالت التاليـــة 
  
   المصارف وفروعها  - 1
   شرآات التأمين العراقية الحكومية والخاصة- 2
   صندوق توفير البريد - 3
  هيئة االوراق المالية - 4
   سوق العراق لالوراق المالية - 5
   شرآات الصرافة - 6
   شرآات التحويل المالي-  7
   شرآات االستثمار المالي - 8
   صندوق التقاعد -9

  شرآات تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة -10
   الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية -          

  الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -          
  مرآز االيداع العراقي -11
  العالمية للبطاقة الذآيةالشرآة -12
   شرآة اموال لخدمات الصيرفة االلكترونية-13

  .  وهناك مؤسسات اقل حجما وتشمل صندوق الزآاة وصندوق رعاية القاصرين والشرآة العراقية لنقل العملة-14 
  :   وهناك مؤسسات ساندة اخرى للجهاز المصرفي منها-15

  . اق رابطة المصارف الخاصة في العر-          
  .  شرآة اتحاد المصارف العراقية الخاصة-          

  . مرآز التدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري-            
  

     اولى العراق خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايدًا لتطوير وتنمية السوق المالية من خالل تهيئة واصالح البيئة 
ل، والبدء بتطبيق مبدأ االفصاح والشفافية، انطالقا من الدور الذي تلعبه هذه القانونية، وتحرير حرآة رأس الما

السوق في حشد المدخرات وتوجيهها لمجاالت االستثمار المتاحة، وتوفير التمويل والخدمات المختلفة التي تساعد في 
  . تطوير السوق المالية خاصة واالقتصاد الوطني عامــة 

  
) هـ(مصرفية وتنفيذا لتوجيهات البنك المرآزي العراقي ، واستنادا لما جاء في احكام الفقرة  اما في مجال التقنيات ال-

يجوز للمصارف تقديم خدمات  " التي جاء فيها 2004لسنة ) 94( من قانون المصارف رقم (27)من المادة 
ما فيها الصكوك وبطاقات االئتمان ب (المقاصة والتسوية والتحويل للنقد واالوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع 

والخصم ومدفوعات الصكوك السياحيــة والحواالت المصرفية والتحويالت السلكية والمبالــــغ المدينة والدائنة 
...."(،  
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ولدراسة واقع النظام المصرفي المستخدم في المصارف العراقية الحكومية والخاصة وفروع المصارف االجنبية 
اق، اجرى قسم بحوث السوق المالية في المديرية العامة لالحصاء واالبحاث استبيان خالل عام العاملة في العر

  :  وتبين من نتائج االستبيان مايلي2011

    قامت المصارف العراقية بأعتماد الوسائل التقنية في انجاز اعمالها وتقديم خدماتها بالسرعة والكفاءة المطلوبة 

 واستخدمت  camel نها وللحصول على تقييم افضل في نظام تقييم المصارفلتحقيق أفضل الخدمات لزبائ

في عملها وتختص شاملة انظمة مصرفية  وفروع المصارف االجنبية) االهلية والحكومية(المصارف العراقية 

نظمة بالصراف االلي والبطاقة االلكترونية وتطبق بشكل محدود لبعض الفعاليات المالية في اغلب المصارف ومن اال

  -:المستخدمة 

 للتجارة، التجاري العراقي، المنصور ، العراقي(وهو مستخدم في المصارف  (Misys Equation)نظام  -1
  ).انترآونتيننتال

بغداد ، العراقي االسالمي ، االستثمار ، الورآاء ، ( في عدد من المصارف االهلية مستخدم (Banks) نظام -2
 .)الترآيى ، ملي ايران ، وقفلر ، الزراءات المتحد ، الخليج ، اشور ، الهد

 .مستخدم في مصرف الشرق االوسط (Orion)نظام  -3

 . في مصرف االئتمان العراقيمستخدم (Kapiti NBK) نظام -4

  .مستخدم في مصرف دار السالم (Hub universal banking) نظام -5

  ).العراقيوصل واالتحاد  العراقي والماالهلي( مستخدم في المصارف (I.C.B.S) نظام -6

  ).العراق و الشمال و عبر  االوسط وبابلالشرق(المصارف مستخدم في  (Orion)  نظام-7

  .مستخدم في مصرف سومر (FOXPRO UNDER DOS) نظام -8

   ، )والفرات االقليمي ، ابو ظبي االسالمي ، دجلة التعاون( مستخدم في المصارف (Phoenix) نظام -9

  .  مستخدم في مصرف البالد االسالمي(Flexy Enterprise Solutions) نظام -10

 ).بيبلوس االسالمي ، الوطني(يستخدم في مصرفي  (Temenos Globes)نظام  -11

  . مستخدم في مصرف بيروت والبالد العربيةوهو (EBA Equation banking Application) نظام -12 

  

ي من جوانب عدة ، منها السرعة في تقديم الخدمات ، والدقة في ان هذه االنظمة ساعدت في تطوير العمل المصرف

اعداد البيانات المالية ، وسهولة الرقابة الداخلية والرقابة الشاملة التي يقوم بها البنك المرآزي العراقي بما فيها 

  . عمليات مراقبة االموال المشبوهة ومكافحة عمليات تمويل االرهاب 
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  المقدمـة

 البنك المرآزي العراقي في توفير قاعدة معلوماتية واسعة ودقيقة لكافة نواحي االقتصاد الوطني ، استمرارًا لنهج

ولكون استقرار القطاع المالي يأتي في اولويات عمل البنك المرآزي واهدافه، جاء هذا التقرير ليلقي الضوء على 

ته على استيعاب الصدمات السلبية الداخلية التطورات التي شهدها القطاع المالي في العراق وزيادة متانته وقدر

  .والخارجية التي قــد يتعرض لها هذا القطاع ، والتي قــد تهدد استقراره وتطوره  واالستعداد للتصدي لها

  
 يعتبر االستقرار المالي من وجهة نظر البنك المرآزي بانه الحالة التي تمكن القطاع المالي بشكل عام والمصرفي 

مل على مواجهة المخاطر او أيـة تأثيرات سلبية على الواقع الحالي والمستقبلي لنمو االقتصاد الوطني بشكل خاص للع

وتطويره، اذ ان استقرار القطاع المالي والمصرفي يمكن ان يتعرض للمخاطر نتيجة وجود عوامل ضعف آامنة في 

ئة االقتصادية والمالية الدولية او المحلية، او هذا القطاع ، او نتيجة عدم قدرته على تحمل الصدمات السلبية في البي

نتيجة نمو مخاطر القطاعات المقترضة من هذا القطاع الى جانب مخاطر السياسات االقتصادية والمالية وعليه فأن 

االضرار بجهود االستقرار المالي سيؤدي بالضرورة الى الحاق االذى بجهود االستقرار االقتصادي بشكل عام وعلى 

رار النقدي بشكل خاص الذي يمثل جوهر عمل البنك المرآزي وهدفا اساسيا من اهدافه المنصوص عليها في االستق

  .2004لسنة ) 56(احكام قانونه رقـم 

  
    لقد قام البنك المرآزي بالمساهمة الفاعلة في تقوية اداء القطاع المصرفي باالستناد الى افضل الممارسات 

ير خدماته، مما عزز من استقرار القطاع المالي في العراق باعتباره يمثل اآبر مكونات الدولية لتوسيع انشطته وتطو

القطاع المالي واآثرها عرضة للمخاطر بسبب طبيعة عمل المصارف في تحمل مخاطر الوساطة المالية وفي تنفيذ 

ات الجهاز المصرفي عمليات التسوية للمدفوعات،  ورآز البنك المرآزي على سياسة التواصل المستمر مع وحد

وخلق الشروط الكفيلة بأيجاد بيئة مصرفية داعمة لالستقرار النقدي، وايجاد نظام مدفوعات وطني فعال ومتطور، 

اضافة الى الواجبات والمهام والصالحيات التي يتمتع بها البنك المرآزي وقدرته الدائمة على التدخل في مؤسسات 

  . ة ورقابية الجهاز عبر ما يمتلكه من ادوات نقدي
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  تقييم المؤشرات االقتصادية لالستقرار المالي: أوال

  2012لعام 
  

م       انون رق ي بموجب الق ك المرآزي العراق ام وصالحيات البن ات ومه ى واجب تنادا ال سنة  ) 56( اس  ... 2004ل

  :ة المالية من خالل نستعرض فيما يلي اهم تطورات القطاع المالي ودور البنك المرآزي العراقي في تعزيز السياس

  
ي                        -1 ا وف ي ادائه اط الضعف ف ر لنق استمرار الرقابة األشرافية على المصارف بشكل منتظم بهدف التشخيص المبك

  .اداء النظام المالي

العمل على توفير منظومة عالجية تسعى الى احتواء االزمات بمختلف انواعها واالسراع لمنع انتشارها على  -2

 .المصرفيالصعيدين المالي و

  
الى جانب الدور التنظيمي واألشرافي الذي يقوم به البنك المرآزي العراقي فانه يقوم بدور آخر في الحفاظ 

على األستقرار المالي من خالل مساهمته في أستقرار األسعار واألبقاء على معدالت تضخم منخفضة و بما يؤمن 

حصاءات لمتابعة التطورات في الجهاز المصرفي واالقتصاد نظاما فعاال وسلسا للمدفوعات ويقوم بجمع وتبويب األ

  . العراقي لألغراض التحليلية  واالحترازية

وتعزيزا لما جاء في اعاله ، قامت المديرية العامة لالحصاء واالبحاث بدراسة اهم المؤشرات المصرفية للوقوف 

  .    ره على االستقرار االقتصاديعلى وضع االستقرار للنظام المالي للمصارف العراقية العاملة وتأثي
    

  *الموجودات-1
  

مقارنة %) 32.8(ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ) 190.9( مبلغ 2012سجل اجمالي الموجودات في نهاية عام       

ترليون دينار وذلك الرتفاع رصيد الموجودات في مصرفي الرافدين والرشيد ) 143.8( البالغ 2011مع نهاية عام 

حيث تم تنفيذ (بعد اعادة تقييم الموجودات لديهما لكل منهما تباعا )  ترليون دينار51.4و  ترليون دينار 88.4(الى 

قيود العكس الخاصة بالقسم الدولي والتي تمثل فرق التقييم الدائن والمدين وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك 

بلغ نسبة الموجودات الى الناتج المحلي االجمالي ما نسبته ،  وت)الدولي في اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد

)77.5.(%  

 )1 (رقم جدول
 2011 2012 لعامي آافة العراق في العاملة للمصارف الموجودات اجمالي

  2012  عام  التفاصيل   %النسبية االهمية
 )دينار ترليون(

  2011 عام
)دينار ترليون(

 نسبة
  التغير
% 

  
 32.8 143.8 190.9 الموجودات اجمالي

 عام
2012 

 عام
2011 

 المصارف موجودات
 91.3 90.8 32 131.3 173.3 الحكومية

  المصارف موجودات
 8.7 9.2 40.8 12.5 17.6 الخاصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  2012ترليون دينار لعام ) 246.4(يبلغ الناتج المحلي االجمالي *

      )2011 و عام 2012بيانات عام (قسم االحصاءات النقدية والمالية / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/ المصدر
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من اجمالي الموجودات %) 90.8(بنسبة  استمر رصيد الموجودات للمصارف الحكومية محافظا على صدارته    

، وارتفع رصيد 2012في عام %) 9.2(، اذ تبلغ االهمية النسبية للمصارف الخاصة  للمصارف التجارية آافة

 البالغ رصيدها 2011مقارنة بعام %) 32(ترليون دينار وبنسبة ارتفاع ) 173.3(الموجودات الحكومية الى 

ترليون دينار ) 17.6( ارتفاع رصيد الموجودات للمصارف الخاصة الى ترليون دينار ، اضافة الى) 131.3(

) 1(ترليون دينار آما مبين في الجدول رقم ) 12.5( البالغ رصيدها 2011مقارنة بعام %) 40.8(وبنسبة ارتفاع 

  اعاله

  

  
  

  المطلوبات-2
  

 ترليون دينار وبنسبة (42.5) 2012اهم مصدر لتمويل المصارف حيث بلغت في نهاية عام *     تعتبر الودائع

 )0.48( اي بزيادة 2011ترليون دينار في عام ) 42(، مقابل 2012من اجمالي المطلوبات لعام %) 22.2(

  %).1.2(دينار وبنسبة تغير ترليون 
  

      نستنتج مما تقدم ، بان هناك تحسنًا في الوضع االقتصادي للبالد حيث االستقرار النقدي وثقة الجمهور 
لمصارف العاملة وارتفاع هامش اسعار الفائدة بين الودائع بالدينار العراقي والودائع بالعملة االجنبية ، فضًال عن با

فرعا في مختلف محافظات العراق ، اضافة الى ارتفاع الكتلة النقدية ) 972(ارتفاع عدد فروع المصارف ليصل الى 
 2011ترليون دينار لعام ) 51.7(ية الكتلة النقدية البالغة  مقارنة بكم2012ترليون دينار في عام ) 63.4(الى 

ترليون دينار مقارنة بعام ) 7.9(ترليون دينار اي بزيادة مقدراها ) 35,8(وذلك الرتفاع االصدار النقدي الى 
لمختلف االغراض االقتصادية المحلية والخارجية ، فضال عن ارتفاع مبيعات البنك المرآزي من الدوالر 2011

، آما استحوذت 2011مليار دوالر مقارنة بعام ) 8.7(مليار دوالر اي بزيادة مقدارها ) 48.4(ث وصلت الى حي
من اجمالي الودائع في حين بلغت نسبة الودائع للقطاع الخاص %) 57.2(ودائع القطاع الحكومي على ما نسبته 

  : ادناه ) 2(بين في جدول رقم  وذلك النخفاض رصيدها لدى المصارف الخاصة آما م2012لعام %) 42.8(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بأستثناء ودائع الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجارية*

 والنشرة االحصائية السنوية 2012 والمالية لبيانات عام قسم االحصاءات النقدية/ المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / المصدر
    2011للبنك المرآزي العراقي  لعام 
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التي لم يستطع ) تحت الوصاية(تجدر االشارة الى ان هذا الرصيد يتضمن ودائع الجمهور لكل من مصرفي البصرة والورآاء * 
  . التي يعانيها المصرفانالمصرفان اعادتها الى اصحابها بسبب سوء االدارة وازمة السيولة

  
 )2 (رقم جدول

 2011 و 2012 لعامي آافة العراق في العاملة للمصارف المطلوبات اجمالي

  2012 عام التفاصيل
 ترليون(

 )دينار

  2011 عام
 ترليون(

  )دينار

 نسبة
  التغير
% 

 الودائع نسبة
 الى

 المطلوبات
  2012 عام

%  

 الودائع نسبة
 الناتج الى

 المحلي
   %لياالجما

 77.5   32.8 143.8 190.9 المطلوبات

 9.8 12.7 7.6 26.2 24.3 الحكومي القطاع ودائع

 7.4 9.5 16 15.7 18.2 الخاص القطاع ودائع
 17.2 22.2 1.2 42 42.5 الودائع اجمالي

  

  

  
  
  

   رؤوس االموال واالحتياطيات-3
  

 )1.3( ترليون دينار منها )5.9 (2012 عام ي نهاية     بلــغ اجمالي رؤوس االموال للمصارف المجازة العاملة ف

 %)78( في حين بلغت هذه النسبة في المصارف الخاصة %)22( نسبية هميةمليار دينار للمصارف الحكومية وبأ

 ترليون دينار الجمالي رؤوس اموال للمصارف )3.9( ترليون دينار ، مقارنـــة مـــع )4.6(برؤوس اموال قدرها 

 ،حيث شهدت رؤوس االموال للمصارف آافة زيادات متتالية ، وان عدد 2011عاملة في نهاية عام التجارية ال

 )100( مصارف تفوق رؤوس اموالها الـعشرة مصرفا ، وهناك )29(المصارف التي قامت بزيادة رؤوس اموالها 

  ).3(، آما في جدول رقم  2012 / 12 / 31 لغاية 2010 اعتبارا من عام مليار دينار
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  )3 (رقم جدول
 2011 و 2012 لعامي المصارف اموال رؤوس

   %النسبية االهمية

 رؤوس نسبة
 الناتج الى االموال
  االجمالي المحلي

% 

 التفاصيل

  2012 عام
 ترليون(

 )دينار

  2011 عام
 ترليون(

 )دينار
 عام

2012 
 عام

2011  

 نسبة
   التغير
% 

 عام
2012 

 عام
2011

 اموال رؤوس
 1,8 2.4 51.3 100 100 3.9 5.9 صارفالم

 0.3 0.5 117 15.4 22.03 0.6 1.3 حكومي
 1.6 1.9 39.4 84.6 77.97 3.3 4.6 خاص

 المحلي الناتج
      211.3 246.4 االجمالي

  

  
  

 ، اذ ارتفعت لفترة المقارنة 2011مقارنة بعام %) 51.5 (2012آانت نسبة التغير لرؤوس االموال لعام      

اموالها لتصل الى  ترليون دينار، وذلك الستجابة المصارف لتعميم البنك المرآزي بشأن زيادة روؤس) 1.95(بـ

 وعلى وفق التوجيهات الصادرة عن البنك 30/6/2010مليار دينار في غضون ثالث سنوات اعتبارا من ) 250(

  .المرآزي العراقي بهذا الخصوص

مليار دينار للمصارف ) 275(مليار دينار للمصارف الحكومية و ) 956( آما بلغت احتياطيات رؤوس االموال 
 .الخاصة
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      يعتبر هذا النمو في رؤوس اموال المصارف من المؤشرات االيجابية في تعزيز االستقرار المصرفي، لكونه 
يشكل حماية اآبر يزيد من الرافعة المالية و يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر، ويضمن سالمة ومتانة المصارف و

 امام متطلبات التنمية االقتصادية في للمودعين، ومع ذلك يعد هذا االرتفاع في رؤوس اموال المصارف ضئيال
براسمال المصرف واحتياطياته السليمة ، حيث ان واالستثمار العراق، نظرا الرتباط الحدود العليا لالقراض 
لتساهم بشكل وتدخل بقوة في السوق العراقية لهيالت نقدية آبيرة المشاريع التنموية الكبيرة تحتاج الى قروض وتس

  .فعال في تطوير االقتصاد العراقي
  

) المصارف االهلية الى الناتج المحلي االجمالي(     بلغت نسبة رؤوس اموال الشرآات المصرفية المساهمة 
من %) 2.4(اي بنسبة اجمالية %) 0.5(وهي نسبة ضئيلة، في حين تبلغ هذه النسبة للمصارف الحكومية %) 1.9(

 وهي األآثر ضآلة مقارنة بنسبة المصارف األهلية ، ويسعى البنك المرآزي 2012الناتج المحلي االجمالي لعام 
  . العراقي حثيثا لرفع هذه النسبة وتطوير مساهمة الجهاز المصرفي في مكونات الناتج المحلي االجمالي 

  
  -:موال المصارف العاملة نتيجة لعوامل عدة وهي    وتحقق هذا النمو في رؤوس ا

  
قيام المصارف برفع رؤوس اموالها تلبية لتوجيهات البنك المرآزي العراقي الذي رفع الحد االدنى لرؤوس  -1

 / 30ي ـــمليار دينار على ان يتم ذلك خالل ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ف) 250(االموال الى 
  .2013 / 6 / 30 ولغاية 2010 / 6

 
مصارف هي ) 5( الى 2011زيادة عدد المصارف الجديدة المجازة من قبل البنك المرآزي العراقي خالل عام  -2
مصرف بارسيان ، مصرف التنمية ، مصرف االعتماد اللبناني ، مصرف اللبناني الفرنسي ، مصرف البحر (

 ).المتوسط
 

 . ائتماني ممكن للحصول على اعلى تصنيفرغبة المصارف في توسيع اعمالها -3
 

 .تحقيق المصارف ارباح انعكست ايجابيا على حقوق مساهميها -4
  

خلق وحدات مصرفية آبيرة قادرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق وتقديم خدمات مصرفية آبيرة ومتميزة  -5
 .وتمويل المشاريع االقتصادية الكبيرة

 

ع في آل من عمليات االئتمان واالستثمار، التي ترتبط بحجم راسمالها استنادا الى تمكين المصارف من التوس -6

 .النافذ 2004لسنة ) 94( من قانون المصارف رقم 33 و30احكام المادتين 

 

تمكين المصارف العراقية من زيادة احتياطي التوسعات الذي تستخدمه لفتح المزيد من الفروع والمكاتب  -7

لكثافة المصرفية وتقديم المزيد من الخدمات للمناطق المحرومة منها، وادخال التقنيات الحديثة في المصرفية لتحسين ا

 .اعمالها ، حيث يرتبط زيادة االحتياطي بمقدار رأس المال

 

زيادة قدرة المصارف العراقية في اقامة العالقات المصرفية المتكافئة مع المصارف العربية واالجنبية ، حيث ان  -8

 العقود المبرمة مع غالبية المصارف االجنبية تمثل عقود اذعان يتقاضى بموجبها المصرف االجنبي عموالت اغلب

 . قصيرة االجل ومحدودةآبيرة لقاء تثبيت االعتمادات او منح المصارف العراقية خطوط ائتمانية
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ال الكبيرة تقييم افضل وفق تحسين سمعة السوق المالية في العراق من خالل منح المصارف ذات رؤوس االمو -9

، ومنحها صالحية شراء آمية اآبر من الدوالر المباع في نافذة بيع وشراء العملة االجنبية لتلبية (Camel)نظام 

 .متطلباتها وزبائنها منسوبا الى راسمالها لكون فقرة رأس المال احد المكونات الرئيسة لهذا النظام

  

  

والقيمة االسمية السهمها المتداولة في سوق العراق ) المصارف االهلية(ل     اال ان نسبة اجمالي رؤوس اموا

على التوالي وان هذه النسبة مازالت %) 2.2(، %) 1(لالوراق المالية منسوبة الى الناتج المحلي االجمالي تبلغ 

تياطياتها السليمة، من رؤوس اموال المصارف واح%) 20(متدنية ولــم تبلغ الحد االعلى لنسبة االستثمار البالغة 

من قانون المصارف و تدل هذه المؤشرات على ) 33(التي حددها البنك المرآزي العراقي استنادا الحكام المادة 

  .ضعف العمق المالي في العراق

  

من اجمالي رؤوس االموال للمصارف %) 78(    بالرغم من آون رؤوس اموال المصارف الخاصة تشكل نسبة 

بينـما بلغــت هذه النسبــة للمصارف %) 18.8(االئتمان النقدي الممنوح لهذه المصارف لم يتعد آافة اال ان نسبة 

االمــر الذي جعـــل رؤوس اموال المصارف الحكومية ال تتناســب مــع موجوداتهــا مــن %) 81.2(الحكوميــة 

حيث قسمة رأس المال االساس والمساند اي تدني نسبة آفاية رأس المال مـن ( االستثمارات المرجحــة بالمخاطــر

علـى االستثمــارات المرجحــة بالمخــاطر فيرتفــع المقــــام وينخفــض البســـط ممــــا يجعـــــل آفايـــة رأس 

%) 8( التي ال تقل عن 1المــــال او ما يسمى بنسبة المالءة أقل ما يمكن و خارج النسبة المعتمدة وفق معيار   بازل 

  .2004لسنة ) 94(من قانون المصارف العراقي رقم ) 16(وفقا ألحكام المادة %) 12(و 

  

 ويتوقع تحسن نسبة آفاية رأس المال لمصرفي الرافدين والرشيد في ضوء قرار االمانة العامة لمجلس الوزراء 

انة العامة لمجلس الوزراء  والمبلغ بكتاب االم2012 / 5  15/المتخذ بالجلسة االعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ 

 والمتضمن زيادة رأسمال مصرف الرافدين الى 2012 5/17/ فــــــــي 17153 / 5 1/ / 10 /ز . العـــــدد ش

  .مليار دينار ) 300(مليار دينار وزيادة رأسمال مصرف الرشيد الى ) 400(

  

  

  ___________________________________________________________________ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
  رأس المال المساند + رأس المال االساس    

         x 100                                                                                                 أس المال رةمعادلة احتساب نسبة آفاي*   
  
   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2012قسم االحصاءات النقدية والمالية لبيانات عـــام / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/ المصدر

  .2011 والنشرة االحصائية السنوية للبنك المرآزي العراقي لعــام 

    صافي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطرة  + صافي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطرة  
                 داخل الميزانية                                                خارج الميزانية
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ترليون دينار مقارنة بعام ) 1.2( الى 2012انخفضت احتياطيات المصارف العاملة في العراق نهاية عام     

ترليون دينار، وذلك تلبية الى تعميم البنك المرآزي في تنفيذ السياسة النقدية التي ) 1.8(رصيدها  البالغ 2011

ينتهجها وتحفيز المصارف للتوجه نحو السوق لغرض توسيع نطاق االئتمان بما يخدم اهداف التنمية االقتصادية الذي 

آافة الودائع المصرفية سواء آانت هذه الودائع على %) 15(قرر فيه ان يكون االحتياطي القانوني االلزامي بنسبة 

يحتفظ بها %) 5(يحتفظ بها لدى البنك المرآزي العراقي و %) 10(حكومية او ودائع القطاع الخاص موزعة بواقع 

  ).4(ما في الجدول رقم  آ2010/9/1 ن المصرف والذي تم تطبيقه بتاريخفي خزائ

  

 )4 (رقم جدول
 2011 و  2012 لعامي القانوني االحتياطي

 التفاصيل

 االحتياطي
 لعام القانوني

2012 

 االحتياطي
 لعام القانوني

 التغير نسبة  2011
 40.5- 1605 955.5 الحكومية المصارف
 44.2 191 275.4 الخاصة المصارف
 31.5- 1796 1230.9 الكلي المجموع

  

                
  

  *االئتمــان– 4
  

ترليون دينار وبنسبة زيادة مقدارها ) 20.8 (2012 النقدي المقدم في نهاية عام       بلغ اجمالي رصيد االئتمان

، وشكلت نسبة االئتمان النقدي الى الناتج المحلي االجمالي 2011ترليون دينار في نهاية عام ) 13(مقابل %) 60(

التأثير في النمو للمصارف الخاصة ، و هي نسبة ضئيلة %) 2.1(للمصارف الحكومية  و %) 5.9(ها من%) 8.4(

  :ادناه ) 5(االقتصادي امـام حاجة المشاريع التنموية الكبيرة في البالد آما مبين في جدول رقــم 
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  )5 (رقم جدول
 2011 و 2012 لعامي آافة العراق في العاملة للمصارف النقدي االئتمان

 التفاصيل
  2012 عام
 ترليون(

 )دينار

  2011 عام
 ترليون(

 )دينار
 نسبة
  %التغير

 االهمية
 النسبية

 االئتمان نسبة
 الناتج / النقدي

 المحلي
 االجمالي

 %8.4   %60 13 20.8  النقدي االئتمان
 %2.5 %30%287.5 1.6 6.2 الحكومي للقطاع النقدي االئتمان
 %5.9 %75 %28 11.4 14.6 الخاص للقطاع النقدي االئتمان
   %100 %16.6 211.3 246.4 االجمالي المحلي الناتج

  

  
  

أن تردد المصارف في منح االئتمان يعود في الغالب  المرآزي العراقي الى  البنكتشير البيانات المتوفرة لدى
  : الى ما يأتي 

  
   . Moral Risk    ضعف التصنيف االئتماني للمقترضين وهم الفئة التي يغلب عليها طابع المخاطر المعنوية   -
وهو أمر ناجم عن  )  Collaterals( الضمانات المناسبة والكافية لقاء منح االئتمان     ضعف أو صعوبة تقييم-

  . تأثير التوقعات التضخمية أو مايسمى بمخاطر السوق 
    أن أغلب المصارف وخاصة االهلية التتمع بمالءة عالية تمكنها من توسيع نشاطها االئتماني في ضوء ترآيبة -

ترليون دينار ) 5.9(يها الطابع قصير االجل ، حيث بلغ اجمالي رؤوس االموال الودائع لديها التي يغلب عل

وهو المصرف الذي يستقطب %) 12( للمصارف آافة، وأن نسبة آفاية رأس المال لمصرف الرافدين أقل من

دينار ترليون ) 19.9(ترليون دينار منها ) 34.5(أآبر رصيد للودائع ، أذ يبلغ هذا المؤشر للمصارف الحكومية 

الزراعي ، (ترليون دينار للمصارف ) 3.6( دينار لمصرف الرشيد والباقي ترليون) 11(لمصرف الرافدين و

) 7.9( في حين حظيت المصارف االهلية بحوالي ) . الصناعي ، العقاري ، العراق ، ومصرف العراقي للتجارة 

  %).12( المعيارية البالغة ترليون دينار و تبلغ  نسبة آفاية رأس المال أآبر من ضعف النسبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بأستثناء االئتمان النقدي الممول مرآزيا      * 

  )2012بيانات عام (ة قسم االحصاءات النقدية  والمالي/  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / المصدر

  2011            والنشرة االحصائية السنوية للبنك المرآزي العراقي لعام 
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  ) 6(جدول رقم 
  31/12/2012االئتمان النقدي حسب القطاع واالهمية النسبية لكل قطاع آما في 

 (مليار دينار)

المصارف  التفاصيل
 الجكومية 

االهمية 
 النسبية

المصارف 
 االهلية

ية االهم
االهمية   المجموع النسبية

 النسبية
الزراعة والصيد 

 7.154.981.11,701.316.0 1,646.33 والغابات

المنجم واستخراج 
 0.000.00.010.0 0.01 الفحم

 5.2253.055.01,476.955.2 1223.9 الصناعات التحويلية

 0.0161.663.2161.960.6 0.3 الكهرباء والغاز

لة والمفرد تجارة الجم
 14.12501.849.15,798.7620.4 3296.96 والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين 
 7.4136.582.71,872.656.6 1736.07 والمواصالت

التمويل والتأمين 
 0.5116.622.3238.950.8 122.33 والعقارت والخدمات

خدمات المجتمع 
 42.0893.1817.510,688.1437.6 979496 والخدمات االجتماعية 

 0.524.040.5137.900.5 113.86 العالم الخارجي

 23.2956.3618.86,362.0522.4 5,405.69 التشييد والبناء

 100.05,098.27100.028,438.68100.0 23,340.41 المجموع

  
  
  
ترليون دينار ) 20.8(يبلغ ل%) 60( زيادة قدرها 2012المصارف عام  حقق االئتمان النقدي المقدم من قبل -

لقطاع %) 22.4(لقطاع الخدمات و %) 37.6( ، موزعة بنسبة 2011ترليون دينار عام ) 13(بعد ان آان بحدود 

، و النقل والتخزين والمواصالت لقطاع %)  6.6( و تجارة الجملة والمفردلقطاع %) 20.4(، و التشييد والبناء 

التمويل والعقارات لقطاع %) 0.8(و  لقطاع الصناعة التحويلية %)5.2(و  الزراعة والصيدلقطاع %) 6(

 ومع ذلك فأن هذه النسبة تعتبر العالم الخارجيلقطاع %) 0.5(لقطاع الكهرباء والغاز، و %) 0.6(، ووالخدمات

 الحاضر ضئيلة التأثير على تمويل النمو االقتصادي المطلوب ازاء مشاريع التنمية الكبيرة التي يحتاجها العراق في

  .والمستقبل القريب 
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  * الودائع-5 
  

 آما في الجدول 2012من مجموع الودائع نهاية عام %) 42.5(    احتلت الودائع لدى المصارف الحكومية نسبة 

، ويعود ذلك الى جهود المصارف الحكومية في استقطاب الودائع االدخارية، وآذلك بسبب قرار وزارة )7(رقم 

بسحب الودائع العائدة للقطاع العام من المصارف الخاصة الى المصارف الحكومية ، اضافة الى انخفاض المالية 

  %).15(نسبة االحتياطي القانوني للمصارف آافة لدى البنك المرآزي الى 

  

  

 )7 (رقم جدول
 2011 و 2012 لعامي العراق في العاملة المصارف لدى الودائع اجمالي

 التفاصيل
  2012 عام

 )دينار ترليون(
  2011 عام

)دينار ترليون(

 االهمية
  النسبية

% 

 الى النسبة
 المحلي  الناتج

  االجمالي
 المصارف لدى الودائع

 14 81.4 36.1 34.6 الحكومية
 3.2 18.6 5.9 7.9الخاصة المصارف لدى الودائع

 17.2 100 42 42.5 المجموع
  

  
  

ــ % 1(أس المال لدى مصرفي الرافدين والرشيد حيث تراوحت بين          وبالرغم من انخفاض نسبة آفاية ر

ة ما ــارف الخاصــدى المصــللمصارف الحكومية الباقية، وارتفاع هذه النسبة ل%) 109.5ــ % 17(ومن %) 18

هور ، اال ان النسبة العالية لرصيد الودائع لدى المصارف الحكومية تدل على مدى ثقـة الجم%)414ــ % 8(ن ــبي

  .من جانب الحكومة%) 100( مضمونة نظرا العتقادهم بانها بهذه المصارف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بأستثناء ودائع الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجارية*
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من الناتج المحلي االجمالي نهاية %) 7.4(نسبة ) لدى المصارف الحكومية والخاصة( الودائع االهلية وشكلت      

ترليون دينار، مما يدل على استمرار ضعف العمق المالي في بناء قطاع مالي قوي ) 18.2( والتي تبلغ 2012عام 

  .ومتين

  
لناتج المحلي االجمالي ما زالت متدنية، اذ تبلغ هذه النسبة      لما تقدم يالحظ ان نسبة االئتمان النقدي المقدم الى ا

، اال ان ذلك قد ساعد على %)17.3(على الرغم من ارتفاع الفوائض االهلية او االدخار الشخصي الى %) 8.4(

ه وضحناترليون دينار آما أ) 20.8(نار الى ترليون دي) 13(ارتفاع مستوى االئتمان النقدي المصرفي في البالد من 

  ).5(في الجدول رقم 

       

  الديون المتعثرة-6
  

، 2012مليار دينار تشكل عبئا على االستقرار المالي لعام ) 497.9(ما زالت الديون المتعثرة البالغة قرابة       

مليار دينار ، في حين ) 205.6(والبالغــة ) %41,3(حيث بلغت نسبة التعثرات االئتمانية  للمصارف الحكومية 

 والبالغ 2011مليار دينار مقارنة ) 292.3(والبالغة %) 58.7(ذه النسبة لدى المصارف الخاصة بلغت ه

مليار دينار ، و ) 190.2(نسبة التعثرات لدى المصارف الحكومية و والبالغــة %) 41(مليار دينار منها ) 459.3(

  .مليار دينار) 269.1(نسبة التعثرات لدى المصارف الخاصة والبالغة %) 59(

  
    أن ارتفاع  نسبة الديون المتعثرة لدى غالبية المصارف يعود سببه الى ضعف الوضع االمني في العراق ، 

وانخفاض القدرة المالية للمقترضين وهبوط  قيمة الضمانات وهجرة الكثير من المقترضين خارج العراق، وهذا ما 

ف عن منح االئتمان في السنوات االخيرة والتوجه نحو دعى المصارف الى منح أئتمانات قليلة جدا والبعض منها توق

االستثمارات االمنة وخاصة لدى البنك المرآزي العراقي واعتمدت في تقديم المزيد من االئتمان االمن بما فيها فتح 

  . االعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان لتطوير صيرفة التجارة الخارجية

  
آأداة من %) 6( الى (Policy Rate) بالذآــر، قيام البنك المرآزي بتخفيض أسعـــار الفائــــدة               ومـن الجديـر

ادوات السياسة النقدية لحث المصارف على التوجه الى السوق ، فضال عن قرارات البنك المرآزي السابقة بالغاء 

تعاون فيما بينها ، وعدم تجاوزها للنسب خطة االئتمان والسماح للمصارف بتقديم القروض المشترآة بهدف زيادة ال

القانونية المحددة وتكثيف الرقابة على القروض الكبيرة الحجم ووضع التخصيصات المالية المناسبة لمواجهة مخاطر 

القروض الرديئة ومنح اجازة لشرآة الكفاالت المصرفية والتي تقوم بضمان القروض المقدمة من المصارف الخاصة 

  .دوالر او ما يعادلها بالدينار العراقي ) 250000(ولغاية 
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 اسعار الفائدة-7
  

%) 6( الى (Policy Rate)  علــى الرغم من انخفاض سعر فائدة السياسة النقدية للبنك المرآزي العراقـــي      

 اال انه لم  ،2011 مقارنة بعام 2012نهاية %) 60( وارتفاع نسبة االئتمان النقدي المقدم الى  2010/3/31بتاريخ

يكن مؤثرا في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي االجمالي و بالمستوى المطلوب وذلك لكون المصارف ما زالت 

  -:تواجه عاملين اساسيين هما

 للمصارف وما ترتب عليه من انخفاض في اسعار اسهمها في سوق العراق   رفع نسبة رؤوس االموال - أ

 .روض من االسهم قياسا بالطلب الفعلي عليهالالوراق المالية، بسبب زيادة المع

  

زيادة نسبة التحوطات لرأس المال وبشكل خاص التحوط الخاص بالديون المشكوك في تحصيلها   - ب

من %) 50( والتي تقدر بـ 2004لسنة ) 94(حسب الالئحة التنظيمية استنادا الى قانون المصارف رقم 

 . ئتمان الخاسرمن مجموع اال%) 100(مجموع االئتمان الرديء و 

 
 لفترتيوارتفاعها على الودائع الثابتة %) 5.2(  وعلى الرغم من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع االدخارية الى 

سنة ، ( والودائع االدخارية والودائع الثابتة ألمدي سنويا بالعملة العراقية%) 8 ،% 6(الى ) اقل من سنة ،  سنتين(

 ، اال 2011بعام  مقارنة 2012 في المصارف التجارية لعامبالعملة االجنبية %) 4.5، % 3(الى ) واآثر من سنة 

) 42(ترليون دينار مقارنة بـ ) 42.5(انه لم يؤثر سلبا على رصيد الودائع لدى المصارف التجارية حيث ارتفع الى 

ودعين يفضلون توفر جانب ، ويعزى ذلك الى ان غالبية الم%) 1.1( اي مرتفعا بـ2011ترليون دينار نهاية عام 

االمان في ودائعهم آهدف رئيسي والحصول على الفائدة آهدف ثانوي ، في حين ما زالت اسعار الفائدة سالبة اذ يبلغ 

%) 10(بالدينار العراقي و %) 8(متوسط االنتشار بين سعر الفائدة المقبوضة وسعر الفائدة المدفوعة اآثر من 

  . المتعارف عليها دوليا%)3-1(ما بين  النسبة المعيارية البالغـــة بالعملة االجنبية وهي اعلى من

 
ع    الي الودائ يد اجم ي رص اع ف انون االول    *    ان االرتف شهر آ ة  ل صارف آاف ى 2012للم ون   ) 42.5( ال ترلي

ان         د ان آ انون االول         ) 42(دينار ، بع ي شهر آ ار ف ون دين اع   2011ترلي سبة ارتف ى ارتف  %) 1.1( وبن اع ادى ال

ترليون دينار في شهر     ) 13(ترليون دينار بعد ان آان      ) 20.8(الممنوح حيث بلغ    ** رصيد اجمالي االئتمان النقدي   

  %) .60( وبنسبة ارتفاع  2011آانون االول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/  االحصاءات النقدية والمالية قسم/ المصدر 

  باستثناء ودائع الحكومة المرآزية             * 
  باستثناء االئتمان المقدم الى الحكومة المرآزية             **
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  -:هناك عوامل ساعدت على رفع رصيد الودائع ومنها 
  
ترليون دينار في نهاية شهر آانون االول ) 63.4(الى )  MO االساس النقد(  الكتلة النقدية رصيدارتفاع  -ا

 وبنسبة ارتفاع 2011ترليون دينار في نهاية شهر آانون االول عام  ) 58.7(   بعد ان آانت  2012عام 

)8. (% 

  
ن ترليون دينار بعد ان آا) 35.8( الى 2012  ارتفاع حجم االصدار النقدي في نهاية شهر آانون االول -ب

  %) .11.2(ترليون دينار اي بنسبة أرتفاع ) 32.2 (2011في شهر آانون االول 

  
في حين بلغ نهاية عام %) 4.2 (ا بنسبة انخفاض2012 سجل التضخم االساس في نهاية آانون االول -ج

) 5.8(مرتفعا بـ ) 142.3(  وحيث بلغ الرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق%) 6.9 (2011

  )  .136.5( والبالغ 2011طة عن مستواه لعام نق

  
 خالل عام دوالرمليار ) 48.4(لتبلغ بالدوالر االمريكي  ارتفت المبيعات النقدية في مزاد العملة االجنبية -د

وهي تمثل النشاط مليار دوالر ) 39.7( البالغ 2011 في عام مقارنة%) 21.9( ،  بارتفاع نسبته 2012

  .االول في عمل المصارف

 )8(جدول رقم 
  2011 مقارنة بعام 2012اجمالي رصيد الودائع واالئتمان لعام 

  
*       الودائع      

 ) دينار ترليون(
االئتمان النقدي    **
  ) دينارترليون(

مزاد العملة 
  )الدوالرمليار (

رأس المال 
  ) دينارترليون(

  5.9  48.4  20.8  42.48  2012عام 

  2.95  39.7  13  42  2011عام 

  
  
  آفاية رأس المال ونسبة السيولة  -8

    
 تقيس نسبة آفاية رأس المال مدى آفاية رأس المال المحتفظ به من قبل المصارف لمواجهة المخاطر التي قد      

  .تتعرض لها
 وبشكل خاص مصرف الرافدين أقل 2012      بلغت نسبة آفاية راس المال لدى المصارف الحكومية نهاية عام 

بسبب التشوه %) 12(من قانون المصارف النافذ  والبالغ ) 16(الدنى المقرر استنادا الحكام المادة من الحد ا

الواضح في ميزانيته والمتمثل بضألة رأس ماله ووجود الديون الموروثة وخسائر الحرب وفروقات استبدال العملة 

ة تقييم الموجودات والمطلوبات في حين آانت ، وفروقات اعاد2004العراقية القديمة بالعملة العراقية الجديدة عام 

وذلك لتحفظ االخيرة على منح االئتمان من ناحية، وقيام المصارف برفع %) 30(لدى المصارف االهلية أآثر من 

) 250( لتصبح 2012ل المصارف خالل عام ارؤوس اموالها تلبية منها لقرار البنك المرآزي برفع رؤوس امو

ث سنوات اضافــة الى تحقيقها ارباح ،  ممـا انعكس ايجابيا علـى نسبــة آفايــة رؤوس مليار دينار في غضون ثال

  .%)54( وقاربت %)30(اموالهــا والــذي نتـــج عــن سيولـــة عاليـــة تفـــوق النسبـــة المعياريـــة البالغــــة 
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ثمار اآلمن واالئتمان السليم ، بينما تعد ممــا يشيـــر الى وجود موارد مالية معطلة التتوفر لها فرص االست

المصارف الحكومية في منحها االئتمان على وفق النسب العالية المشار اليها في اعاله بأنها مؤسسات مصرفية 

 على الجهاز المصرفي لصدد فأن البنك المرآزي ومن خالل رقابتهمجازفة ومتعرضة للمخاطر المعنوية، وبهذا ا

سليمة للسيولة التي تأخذ بعين االعتبار الموائمة بين اجال مصادر التمويل واستخداماتها وعدم يرآز على االدارة ال

االعتماد على مصادر تمويل متذبذبة وقصيرة االجل لتمويل موجودات طويلة االجل مع ضرورة ان تتوفر لدى 

ـراء اختبــارات اوضـــاع المصرف سياسات معتمدة واجراءات واضحة الدارة سيولته وضرورة قيام المصرف بأجـ

 من خالل افتراض سيناريوهات معينة تتعلق بأرتفاع مفاجيء في التزامات (Stress Testing)ضاغطـــة 

  .المصرف واختبار  قدرة المصرف على الوفاء بألتزاماته

  
  االستثمارات -9

  
ترليون ) 4.3( دينار، شكلت منها ترليون) 5.8( مبلغ 2012   بلغ رصيد االستثمارات للمصارف التجارية لعام    

  . ترليون دينار لالستثمارات االجنبية) 1.5(دينار بأدوات االستثمار العراقية و

مليار دينار للمصارف ) 821.5(ترليون دينار للمصارف الحكومية و) 3.5(هذا وشكلت االستثمارات العراقية  

  . االهلية 

ترليون دينار للمصارف الحكومية وقرابة ) 1.4(يون دينار ، منها ترل) 1.5(في حين بلغت االستثمارات االجنبية 

  . مليار دينار للمصارف الخاصة) 113.8(

من الناتج %) 2.4(ترليون دينار ساهمت بنسبة ) 5.8) (االستثمارات االجنبية+ االستثمارات العراقية (بلغ مجموع 

  .نمية االقتصادية للبالدالمحلي االجمالي وهي نسبة ضئيلة في مساهمة المصارف في الت

  

  الكثافة المصرفية -10
) 7(مصرفا وفرعا محليا واجنبيا منها ) 54(، من 2012العراق حتى نهاية عام  يتكون النظام المصرفي في     

مكاتب التمثيل  فرعًا لمصارف اجنبية، اضافة الى عدد من) 15( مصرفا اهليا بضمنها )47(مصارف حكومية و 

 مشارآات من )(7ومكتبًا، علما إن هناك   فرعًا)972(ة ، وبهذا فأن عدد فروع المصارف يبلغ للمصارف االجنبي

اال ان الكثافة المصرفية مازالت . من رأس المال)  81% ـ% 49(مصارف اجنبية تراوحت نسبة المشارآة بين 

  آالف نسمة في (10)  مصارف لكل(6)حين تبلغ مثل هذه النسبة   الف نسمة ، في(35)بحدود فرع واحد لكل 

   . آالف نسمة في بلد مثل لبنــان(10)البــلدان المتقدمة، وقد يكون مصرف لكل 
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  البنية التحتية للجهاز المصرفي في العراق: ثانيًا
  

ان من ابرز المهام التي يضطلع بتنفيذها البنك المرآزي العراقي هي المحافظة على متانة وسالمة الجهاز      

خالل المهام الموآلة الى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واألئتمان حيث تهدف الرقابة المصرفية المصرفي من 

الى حماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وضمان مساهمة فعالة وايجابية للمصارف بتمويل القطاعات 

  .الموال و تمويل االرهاباالنتاجية والخدمية، ودعم النمو في االقتصاد الوطني ومكافحة عمليات غسل ا

 جهودها التفتيشية 2012     وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف ، واصلت االقسام التابعة لتلك المديرية خالل عام 

والرقابية للمصارف المجازة وشرآات التحويل المالي وشرآات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية وشرآات 

  ـ : االخرى غير المصرفية الساندة للقطاع المصرفي، وآما موضح في ادناهاالستثمار وغيرها من المؤسسات المالية
    

  الرقابة على المصارف
  :تتضمن الرقابة على الجهاز المصرفي في العراق مستويات رئيسة هي 

  .العراقي رقابة السلطة الرقابية على المصارف المتمثلة بالبنك المرآزي - 1

ل انظمة ولجان الضبط والرقابة بما فيها اللجان المرتبطة بمجلس االدارة  الداخلية للمصرف من خال الرقابة- 2

  .االمتثالومراقب 

 (94)من قانون المصارف رقم ) 46( المدقق الخارجي وعالقته بالبنك الذي يتم تعيينه استنادا ألحكام المادة - 3
م ترشيحه في اجتماع الهيئة  ، ويتم اختياره بموافقة هذا البنك ولمدة خمس سنوات بعد ان يت2004لسنة 

  .مفصل واجباته بشكل 48 و 47العامة للمصرف، ونظمت المادة المذآورة والمواد الالحقة بها 
  

  ادوات الرقابة المصرفية التي يستخدمها البنك المرآزي
  
ينفرد البنك المرآزي بسلطة ترخيص واجازة المصارف وفروعها داخل وخارج العراق  :التراخيص  - 1

. الترخيص واالجازة لمدى حاجة السوق المصرفي العراقي واالقتصاد العراقي لمصارف جديدةويخضع 
آما يتحقق البنك المرآزي من تحقيق المصرف او الفرع لمعايير الترخيص الصادرة منه التي تهدف الى 

  .قي ضمان وجود مصارف تتمتع بالكفاءة والمالءة المصرفية وبالتالي تعزيز القطاع المصرفي العرا
  
يقوم البنك المرآزي بمراقبة ومتابعة االوضاع المالية للمصارف من خالل تحليل بيانات  :الرقابة المكتبية  - 2

المصرف واحتساب اهم النسب والمؤشرات المالية لبيان المرآز المالي للمصارف والشرآات المالية غير 
  .لتعليماتالمصرفية ومعرفة مدى التزام المصارف بالقوانين واالنظمة وا

  
وتتم من خالل القيام بزيارات ميدانية للمصارف اعتيادية مخططة او استثنائية للتأآد من  :الرقابة الميدانية  - 3

التزامها بالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة ووفق خطة تفتيش مقرة مسبقا من قبل البنك المرآزي 
، والمرفق طيا  لتقييم المصارف CAMEL*ام نظيستخدم ، وآان البنك المرآزي العراقي العراقي 

، ويعمل حاليا على اختيار نظاما حديثا بديال عن  2010 وعــــام 2009يوضح نتائج التقييم لعامي 
  .النظام المذآور انفا بعد ان آلف احدى شرآات التدقيق الدولية للقيام بهذه المهمة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
* CAMELميعية اساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية  ويسمى ايضا مؤشرات الحيطة الجزئية التي تعتمد على ستة مؤشرات تج

Capital adequacy   ،آفاية رأس المال Asset quality  ، جودة الموجودات Management quality  سالمة األدارة 

،Earnings   ،الربحية واأليرادات Liquidity    ، السيولة Sensitivity to Market Risk الحساسية لمخاطر السوق .  
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لمرآزي العراقي لبنك اا  
 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 

 قسم التفتيش الميداني
 )9(جدول رقم 

 وفقا  لميزانياتها آما في 2009  و 2010لعامي من خالل مراقبة اعمالها CAMEL بموجب نظام   المصارفتصنيف
31/12/2010 ، 31/12/2009  

 2010التقييم لعام   2009التقييم لعام 

 التقييم    الدرجة   التقييم    الدرجة   
المصرفاسم   ت 

C1 C1 ممتاز  -1  مصرف الشرق االوسط  لالستثمار ممتاز   
B2 C1 جيد جدا  -2 مصرف آوردستان الدولي ممتاز   
C2 A2 جيد جدا  -3 المصرف المتحد لالستثمار جيد جدا   
C2 B2 جيد جدا  -4 مصرف الخليج التجاري جيد جدا   
C2 اجيد جد   C2 -5 مصرف االئتمان العراقي جيد جدا   
B3 C2 جيد    -6 مصرف اشور الدولي جيد جدا 
C2 جيد 3 -7 مصرف الهدى جيد جدا   
A2 C2 جيد جدا    -8 مصرف التعاون االقليمي جيد جدا 
*  C2 -9 مصرف اربيل جيد جدا   
A2 جيد 3   -10 مصرف جيهان جيد جدا 
*  C2 ميالمصرف الوطني االسال جيد جدا   11-  
-12 مصرف بابل جيد 3 جيد 3  
C2 A3 جيد جدا    -13 مصرف الشمال جيد 
A3 جيد 3 -14 مصرف المنصور جيد   
C3 A3 جيد    -15 مصرف االستثمار العراقي جيد 
B3 A3 جيد    -16 مصرف ايالف االسالمي جيد 
B3 A3 جيد    -17 مصرف سومر جيد 
C2 B3 جيد جدا    -18 مصرف دجلة والفرات جيد 
C2 B3 جيد جدا  -19 مصرف البالد االسالمي جيد   
B4 B3 حدي    -20 المصرف العراقي االسالمي جيد 
B3 جيد 3   -21 مصرف االقتصاد جيد 
A3 B3 جيد    -22 مصرف دار السالم جيد 
B3 جيد 3 -23 مصرف الموصل جيد   
C2 C3 جيد جدا  -24 مصرف بغداد جيد   

C3 C3 جيد  راقيالمصرف التجاري الع جيد   25-  
C3 حدي 4 -26 المصرف االهلي العراقي جيد   

*  C3 TBIالمصرف العراقي للتجارة  جيد   27-  
A3 A4 جيد  -28 مصرف االتحاد العراقي حدي   
B4 A4 حدي    -29 مصرف عبر العراق حدي 
*  A4 -30 مصرف اميرالد حدي   

  
  غير متوفر* 

  )  ،جيد، حدي ، ضعيف ، جيد جداممتاز(التقييم من االعلى الى االدنى 
  ) .5-1( الدرجة من االقوى الى الضعيف من 

  www.cbi.iq منشور على موقع البنك المرآزي العراقي 2010التقييم لعام 
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    البيئة التشريعية
  :يعمل البنك المرآزي وفق البيئة التشريعية والقوانين الصادرة ذات العالقة بمهامه وواجباته وهي

  2004لسنة ) 56(مرآزي العراقي رقم قانون البنك ال  - 1

 2004لسنة ) 94(قانون المصارف رقم   - 2

  2006لسنة ) 13(قانون االستثمار رقم   - 3

 2004لسنة ) 93(قانون مكافحة غسل االموال رقم   - 4

 2004لسنة ) 74(قانون سوق العراق لالوراق المالية رقم   - 5

  1997المعدل لسنة ) 21(قانون الشرآات رقم   - 6

  1997لسنة ) 22(            قانون الشرآات العامة رقم -7

  المعدل    1984لسنة ) 30(            قانون التجارة رقم -8

  . واللوائح التي تصدر بموجب القوانين اعالهاالنظمة والتعليمات  - 9
  

لعامــة لمراقــبة واستنادا لما جاء في اعاله قام البنك المرآزي العراقــي ومــن خالل المديريــة ا
الصيرفـــة واالئتمــان باالعمــــال المناطـــة بالتدقيق المكتبي للمصارف الحكومية والخاصة والشرآات المالية 

  : وآما يأتي31/12/2012 لغاية 1/1/2012غير المصرفية للفترة 
  

  .موازنة شهرية للمصارف الحكومية والخاصة) 600(تدقيق    -

  . لكفاية رأس المال للمصارف آافة جدوال) 600(تدقيق    -

  .جدوال لكشوفات احتساب االحتياطي القانوني للمصارف آافة ) 576(تدقيق    -

  .موازنة ) 600(احتساب نسب السيولة لموازنات المصارف البالغة تدقيق    -

  .ميزان المراجعة لشرآات االستثمار مالي ) 84(تدقيق    -

  
لمصارف والشرآات قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل المديرية وفيما يتعلق بالتفتيش الميداني ل

  :  وآما يأتي31/12/2012 لغاية 1/1/2012العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان باالعمــــال المناطـــة للفترة 
  
  .فرعا لفروع المصارف الحكومية) 28( تدقيق اعمال -

   .  فرعا لفروع المصارف الخاصة) 149( تدقيق اعمال -

  . للتحويل المالي ةشرآ) 27(  تدقيق اعمال -

  . لالستثمار المالياتشرآ) 10(  تدقيق اعمال -

  .آشف موقعي لفروع المصارف والشرآات ) 183( تم اجراء -

  . االجنبية العمالتشرآة توسط لبيع وشراء ) 64(  تدقيق اعمال -

  .ستثنائي وشرآة من خالل التفتيش االيا مصرفافرع) 121( تم تدقيق -
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      ولغرض زيادة الكثافة المصرفية في العراق قام البنك المرآزي العراقي  ومن خالل المديرية العامة لمراقبة 

المصارف بمنح اجازة ممارسة االعمال والموافقة على فتح عدد من الفروع والمكاتب للمصارف المحلية واالجنبية 

  :ق اضافة الى عدد من شرآات التحويل المالي وآما موضح ادنـــاهوالشرآات غير المصرفية داخل وخارج العرا

 بارسيان ، االعتماد (  منح خمسة اجازات الممارسة النهائية لالعمال المصرفية لمصارف اجنبية وهي مصرف -

  ).اللبناني ، البحر المتوسط ، اسيا الترآي ، اللبناني الفرنسي

  .  رآات التوسط اجازة ممارسة العمل لش) 107(  منح -    

ولتوفير قاعدة بيانات سليمة تتضمن المعلومات االئتمانية قامت هذه المديرية من خالل االدارات العامة  -

 .معاملة) 16000(للمصارف بتحديث  وتعديل واضافة والغاء آفالء الى 

 .تعميما خاصة بغلق واعادة  فتح حسابات للزبائن ) 12(اصدار  -

  .دراج ورفع زبائن المصرف المقترضين المتوقفين عن  الدفعتعميما بشأن ا) 15(اصدار  -

  .تعميما لالستعالم عن اجمالي التسهيالت المصرفية) 13591(اصدار  -

 .اآتاب) 100(المصارف البالغ عددها اصدار نشرة تواقيع المخولين العاملين في  -

  .ق االرصدة العائدة لهااستفسارا لمجلس الوزراء بشأن منظمات المجتمع المدني واطال) 11(اجابــة  -

  . غير الحكوميةاستفسارا لالمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص صحة الصدور للمنظمات) 30(اجابة  -

ووضعهم في القائمة ) افراد وشرآات(وفي مجال مكافحة غسل االموال تــم وضع اشارة حجز اموال  -

) 40(بة الصيرفة واالئتمان والبالغ عددها السوداء ومن خالل الكتب التي وردت الى المديرية العامة لمراق

 .آتابا

  

  

  

  



39 
 

 المرآزي العراقي لتطوير اعمال المديرية العامة لمراقبة  من قبل البنكاالجراءات المتخذة
   واالئتمانالصيرفة

  
بهدف مواآبة المستجدات والتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي الدولي قام البنك المرآزي العراقي 

  -: من خالل االجراءات االتية2012 لغاية 2003المديرية العامة لمراقبة الصيرفة منذ اواسط عام بتطوير عمل 

  

ة الى مجالس ادارات المصارف ، وتحرير اسعار الفائدة المدينة مالغاء خطة االئتمان واعطاء هذه المه. 1

 .وسرعة اتخاذ القراروالمنافسة والدائنة لخلق المرونة 

الرشادية لتصنيف االئتمان وتحديد مخاطر آل صنف والزام المصارف بوضع اعداد الالئحة ا. 2

 .التخصيصات المالية المناسبة لمواجهة مخاطر آل صنف

 2007 في تقييم االداء المصرفي وبـدأ العمل به منذ عام (Camel)اعداد وتطبيق نظام تقييم المصارف . 3

 ويعمل البنك المرآزي العراقي على اعتماد نظام لنظام العراق البلد العربي الثالث المطبق لهذا اويعتبر

 .اآثر حداثة

تم اعداد اللوائح التنظيمية الجديدة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي وتدقيقها واقرارها من قبل . 4

 .3/1/2011مجلس شورى الدولة ونشرها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر في 

مة العادة تأهيل وهيكلة المصارف الحكومية لكونها تمثل حجر الزاوية في النظام اتخاذ االجراءات الالز. 5

من الودائع % 99من الفروع ولديها % 43من حجم العمل وتملك % 90المصرفي في العراق حيث تقدم 

 .الحكومية

عراقيــة للكفــاالت الموافقــة علــى انشــاء المؤسســات السانــدة للجهــاز المصرفــي مثـــل الشرآــة ال. 6

المصرفيـــة، ومســودة قانــون شرآـــة لضمـــان الودائـــع، والشرآــــــة العراقيـة للقروض الصغيرة 

والمتوسطة والسماح للمصارف االجنبية النشاء مصارف آاملة تابعة لها ، او فتح فروع او مكاتب تمثيل، 

 .لخاصة القائمة بدون حدوداو المشارآة في رؤوس اموال المصارف العراقية ا

 
 تـم تطبيقها من قبل غالبية  (i.f.r.s)اعداد موازنة مصرفية جديدة وفق معايير المحاسبة الدولية الحديثة . 7

 . وحتى االن2010المصارف منذ عام  

  
ن تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة على المصارف العراقية من خالل قيام البنك المرآزي وديوا. 8

الرقابة المالية ورابطة المصارف العراقية بتدريب الكادر الوظيفي للمصارف لكونها تمثل احدى متطلبات 

 .الصيرفة الدولية الحديثة

 
ومنها مصرفي الرافدين السماح للمصارف الشاملة بفتح نوافذ لممارسة الخدمات المصرفية االسالمية . 9

 .والرشيد

 رؤوس االموال للمستثمرين االجانب، ومنحهم قروض من المصارف اعداد تعليمات الدخال واخراج. 10

 .العراقية
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  المؤشرات الرقابية القانونية والمعيارية  المستخدمة في مراقبة المصارف 

 
لغرض الوقوف على سالمة ومتانة الوضع المالي للمصارف العاملة في العراق دأب البنك المرآزي ومن 

  :خدام نسب قانونية ومعيارية ابـرزهـــاخالل هــذه المديرية على است

مليار ) 250(و  30/6/2011 مليار دينار للمصارف القائمة حتـى 100الحــد االدنى لرأس المال والبالغ   - 1

لفروع آرأسمال تشغيلي مليون دوالر ) 7( للمصارف الجديدة و 30/6/2013دينار في موعد اقصاه 

  .من قانون المصارف النافذ) 14(المادة المصارف االجنبية استنادا الى احكام 

) 16(المحددة في احكام المادة %) 12(مراقبة مدى احتفاظ المصارف بالحد االدنى لكفاية رأس المال البالغ   - 2

  :من قانون المصارف اضافة الى مراقبة آل من 

) 33(حكام المادة المحددة وفقا ال%) 20(نسبة اجمالي االستثمار الى رأس المال واالحتياطي البالغة  -

 . النافذمن قانون المصارف

  اربعة %) ( 400(نسبة اجمالي الترآزات االئتمانية الى رأس المال السليـم واالحتياطيات البالغــــــــــة    -    

  .المتعلقة بالترآزات االئتمانية لكبار المقترضين) 31(وفق المادة ) اضعاف رأس المال

مقدم من المصرف لكافة فئات المقترضين التي ال تزيد على ثمانية اضعاف نسبة اجمالي االئتمان ال -

 .رأس المال واالحتياطيات السليمة للمصرف

تودع لدى البنك %) 10( منهامن اجمالي الودائع %) 15(نسبة االحتياطي النقدي القانوني البالغة  -

 .ائنهاآنقود سائلة في خز%) 5(المصارف بنسبة المرآزي العراقي مع احتفاظ 

 .من راسماله واحتياطاته%) 10(نسبة االئتمان الممكن للمصرف تقديمه لزبون واحد المحدد بنسبة  -

مصرف تقديمه للزبون وشرآائه واقاربه من الدرجة االولى والبالغة للنسبة االئتمان الذي يمكن  -

 .من رأس المال واالحتياطي%) 15(

              الموجودات السائلة                                           

   100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  %)=  30(نسبة السيولة التي ال تقل عن  -

                                                             المطلوبات السائلة  
  

 %).5( تزيد على و ال%) 2(نسبة مخصص الديون المتأخرة التسديد التي ال تقل عن  -

 %).  40(نسبة الموجودات الثابتة الى رأس المال والتي يجب ان ال تزيد على  -
  

    فضال عن قيام هذه المديرية بالمتابعة الدورية للسجالت والبيانات التي ترسلها المصارف الى البنك المرآزي 

ة اساليب الرقابة واجراءات المراجعة العراقي لمعرفة مدى محافظة المصارف على حقوق المودعين لديها ودراس

  .الداخلية المتبعة في المصارف وفروعها 
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  العقوبات االدارية والمالية بحق المصارف المخالفة
  

من قانون المصارف النافذين ، ) 56(من قانون البنك المرآزي العراقي والمادة ) 62(استنادا الحكام المادة     

  : المديرية عند فرض العقوبات مبدأين يراعي البنك المرآزي من خالل هذه

   توفر السند القانوني-االول   

  : اعتماد مبدأ التدرج في فرض العقوبات وآما موضح ادنـــاه-               الثاني 

  .توجيه اشعارين احدهما للمدير المفوض واالخر الى رئيس مجلس االدارة:     المخالفة االولى

  .توجيه انذار تحريري للمصرف: ثانية               المخالفة ال

لسنة ) 56(بقانون البنك المرآزي العراقي رقم فرض الغرامة المنصوص عليها :     المخالفة الثالثة

  .الصادرة بموجبهاالتعليمات  و3004لسنة ) 94( وقانون المصارف رقم 2004

  . المصرففرض الغرامة مع ايقاف بعض عمليات:            المخالفة الرابعـــة 

    .فرض الغرامة مع تعيين وصي او سحب الترخيص الممنوح للمصــرف: الخامسة المخالفة 

 
  

   المستقبلية للبنك المرآزي العراقي لتطوير الرقابة المصرفية الخطة
  
ة              - 1 ادىء الحوآم زام المصارف بمب ى الت يدة االدارة  (التأآيد عل القوانين واال         )الرش ام ب د الت ة بالتقي ة   المتمثل نظم

  . النافذةوالتعليمات 

ة                 ـ 2 المتابعة الدقيقة والمستمرة لبيان مدى التزام المصارف والشرآات المالية الوسيطة بالنسب القانونية واالنظم

  . النافذةوالتعليمات 

شرآات لغرض معالجة                         ـ 3 تدعاء المسؤولين من المصارف وال ات المصرفية واس رز المخالف تحديد ومتابعة اب

  . ممكنخالفات بأقرب وقت هذه الم

ة من المصارف وهل                    ـ 4 ات المرتكب ان مالحظاتهم حول المخالف ة لبي صورة دوري ال ب ي االمتث عقد لقاء لمراقب

ة     اريرهم المرفوع ي تق رت ف ا ذآ م , عنه ائق        وابالغه ر الحق يهم ذآ ر وعل ذار المبك و االن م ه ان دوره  ب

  . بواجباتهم عنها الن ذلك اخالل والمخالفات المرتكبة من قبل المصارف وليس التغاضي

د                   ,الداخليةتطوير نظام الرقابة       ـ 5 ام بالقواع زام الت ضمان االلت ة الحسابات ل ان ومراقب  وتعزيز دور لجان االئتم

  . والمحاسبيةوالنظم االئتمانية 

صرف ا      ـ 6 وض للم دير المف ى صالحيات الم س االدارة عل يس مجل ب رئ يس ونائ اوز رئ االت تج ة ح و مراقب

  . الشرآة

شبوهة               االبالغ عن متابعة عمليات     ـ 7 امالت الم د المع يش وتحدي  غسل االموال وجعلها ضمن تقارير هيئات التفت

  .  غسل االموال االبالغ عن بالتعاون مع مكتب 

زاد              ـ 8 ا     تدقيق ومتابعة عمليات شراء المصارف للعملة االجنبية من الم شطة     واوجه استخدامه بأعتباره  من االن

  . الستثمارية المهمةا

  ). Camel( ـ        اعتماد آل هذه المالحظات في تقرير التقييم االئتماني للمصرف 9
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ة      ـ 10 ارة المكتبي ساب المه دقيق الآت يش والت ات الكشف والتفت ي عملي ة ف وظفي المديري ن م دد م ر ع راك اآب اش

  . والمعاونينلعام  وباشراف مباشر من المدير ا,بينهماوالميدانية وتحقيق التكامل 

ي المحافظات ومن ضمنها                 ـ 11 ة ف روع المصارف العامل ى ف داني عل يش المي اجراء التفت قيام الهيئات التفتيشية ب

ي (اقليم آردستان    اق          ف ى اتف ة التوصل ال م  حال روع المرتبطة                 )معه ال الف ع اعم ى جمي  من اجل الوقوف عل

   .بالمصارف بغية الوصول الى تقييم موضوعي العمالها

ة                         ـ 12 داد  وارسال الميزاني ة اع شهرية لمتابع ة ال داد الموازن االستمرار بعقد لقاء مع الموظفين المسؤولين عن اع

  . الجديدة المعدة وفقًا للمعايير المحاسبية ومناقشة الفقرات الواردة فيها والصعوبات التي تعترض تنفيذها 

ة المعلومات       االستمرارا بأعمال      ـ 13 ي والمصارف من خالل                مشروع اتمت ين البنك المرآزي العراق ة ب المتبادل

ذ                       دة لتنفي ق التعليمات الجدي ى تطبي دريب عل ة والت ة االمريكي منحة مقدمة من منظمة الخدمات المالية والخزان

    .2011/1/3 في 4172قانون المصارف والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بعددها 

لتدريب عدد من موظفي المديرية على الية ) F.S.V.C(ت المالية التطوعية مشروع مع منظمة الخدما   ـ 14

تقييم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المصارف للتاآد من سالمتها، اضافة الى برنامج أتمتة 

  .  (X.P.R.L)المعلومات واالحصائيات المصرفية المعروف بـ 

ة لمراقبة الصيرفة واالئتمان من قبل شرآة ارنست يونغ على  تم تدريب الكادر الوظيفي في المديرية العام-15

  :االعمال االتية

وتم تعميمها بشكل تجريبي على ) السيولة حسب االستحقاق ونسبة آفاية رأس المال( استمارتين للسيولة -   أ

  .المصارف لحين تطبيقها

نار العراقي وتم تعميمها بشكل تجريبي على وذج آشف التوظيفات بالدينار العراقي الى مصادر االموال بالديمن -  ب

  .المصارف لحين تطبيقها بشكل الزامي

  . التدريب على اجراءات التحليل المالي-  ج

  . التدريب على اختبارات االوضاع الضاغطة -   د

  . المصرفيةاسعار الفائدةهيكل ومحددات -   هـ 

مكننة الموازنة الشهرية او الفصلية وربطها بشبكة مع ومات لبالتنسيق مع قسم تكنلوجيا المعل هذه المديرية قيام -16

  .المصارف

للبنك المرآزي  ة السابقاالدارة  قرار من وذلك بناء على(CAMEL) لم يتم انجاز تقييم المصارف حسب نظام -17

ن بأعالن حاليا قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتماالعراقي، و

  .طوير الية تقييم وفحص المصارفمناقصة حسب توجيهات السيد المحافظ لت
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   مكتب االبالغ عن غسل االموالانجازات: ثالثًا
  في البنك المرآزي العراقي

  
  :اوال

توليه ما يولي البنك المرآزي العراقي موضوع مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب اهتمام بالغ انسجاما مع 

المرآزية والسلطات الرقابية الدولية بما فيها االمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشرطة البنوك 

اضافة الى جهود الدول الصناعية الكبرى في ) FATF(وتدعمها مجموعة العمل المالي الدولية ) االنتربول ( الدولية 

 لمواجهة ظاهرة غسل االموال ضمانا لفاعلية تدابير المكافحة العالم لتطبيق القرارات والمعايير واالجراءات الدولية

وابعاد خطر هذه االموال عن المصارف المحلية ولتجنب العقوبات الدولية المتخذة بحق الدول غير المتعاونة مع 

المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ، من خالل تقيد سلطتها الرقابية ومصارفها بكل القرارات 

والمعايير الدولية ،واعتماد سياسات مصرفية تصب في تحقيق هذا الهدف بايجاد نظم رقابية داخلية فعالة ، واختيار 

  .الزبائن الجيدين ، وتبادل المعلومات والتقارير وتنمية الجهود المشترآة مع الجهات ذات العالقة 

آل من (  عملية غسل االموال بانها 2004 لسنة 93)(من قانون مكافحة غسيل االموال رقم ) 3(عرفت المادة 

يدير او يحاول او يدير تعامل مالي يوظف عوائد بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات 

او آل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما .بطريقة ما لنشاط غير قانوني ناجمة 

  ) .غير قانوني عارفا بان الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني لنشاط 

  
  

  :ثانيا

 2004لسنة ) 93( تأسس مكتب االبالغ عن غســـل األموال استنــادا لقانــون مكافحــة غســل االموال رقم     

  ويعتبـــر أول تجربــة فـي 19/4/2007ـي  فـــ1308وباشــر عملــه بموجــب األمــر اإلداري رقــــم 

جمهوريــــة العـــراق لمكافحــــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب والنتمـــاء العـــراق إلــى مجموعــة العمــل 

  .قي متمثًال بالبنــــك المرآزي العرا ) MENA FATF( المالي لمنطقــة الشــرق األوســط وشمـــــال إفريقيــا الــ

  
     قام البنك المرآزي العراقي بتطويرعمل مكتب االبالغ عن غسل االموال من اجل النهوض بواقع عملي للرقي 

  :الى مستـــــوى الوحدات النظيرة فـي البلدان العربية والمجاورة وذلك من خالل 

  
المالية المتمثلة بالمصارف تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكتب بأستخدام برامج الدخال أسماء المؤسسات  -

العراقية وأالجنبية المجازة من قبل هذا البنك والمؤسسات غير المصرفية المتمثلة بشرآات التحويــــــــل المالي 

 . أو قيد التحقيق / وشرآات الصرافة وتبويب المعامالت المشبوهة و
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هيئة :  مع الجهات الحكومية الوطنية مثل2004لسنة ) 93(التنسيق وفقًا لقانون مكافحـــة غسل األموال رقم  -

ومجلس شورى الدولة إضافة الى مؤسسات حكومية أخرى فيما / وزارة الخارجية/ وزارة الداخلية / النزاهة 

يتعلق بمواضيع مكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد ، خاصة وإن المكتب ممثًال في مجلس مكافحة الفساد 

رتي العدل والداخلية والجهات القضائية وحســــــب متطلبات العمل لقضايا المشترك مع هيئة النزاهة ووزا

 .الفساد اإلداري والمالي والتعاون والتنسيق الشامل مع األجهزة المعنية عند الحاجة 

 

التوجه للتنسيق مع إقليــم آوردستان إلنشاء وحــــدات مكافحة غسل األمـــوال فــــي فرعي البنك المرآزي  -

والسليمانية يكون ارتباطها مع هذا المكتب لمتابعة خضوع المصارف العاملة في إقليم آوردستان لقانون اربيل 

 .والتعليمات الصادرة بموجبه ) 93(مكافحة غسل األموال رقم 

  
يقوم المكتب بجهد استثنائي للتواصل مع المصارف العاملة في العراق والمؤسسات المالية األخـــــرى باعتبارها  -

جهات التي تمر من خالل قنواتها المعامالت المالية المشبوهة مما يتطلب من المؤسسات المالية اتخاذ الحيطة ال

والحذر والتحقق من هوية العمالء وتطبيق مبدأ اعرف عميلك وعمله ومصدر األموال والمستفيد النهائي من 

ملية غسل األموال أو ممولي اإلرهاب ، حيث األموال لحمايـــــة مؤسساتهم  من االستغالل من قبل القائمين بع

 إال 2004لسنـــــة ) 93(اصدر المكتب العديد من التعليمات المضافة الى بنود قانون مكافحة غسل األموال رقم 

 .ان هناك تحديات تواجه المكتب منها ضعف استجابة هذه المؤسسات الى الضوابط واالمتثال للتعليمات 

ود استثنائية في تدقيق الكشوفات المالية التحليلية المقدمة من قبل المؤسسات المالية وتحليلها قام المكتب بجهــــــــ -

ومخاطبة المؤسسات بشأنها تحفيزًا لتلك المؤسسات في بناء قاعدة بيانات رصينة لديها بأسماء عمالءها ومهنهم 

 .ومصادر أموالهم 

 
 الخاصة الكشوفات تدقيــــــق الى إضافة األموال، وغسل لتهريبا حاالت ومراقبة والتحقيق للتدقيق سليمة أسس بناء -

 هذا وتعليمات االجنبية العملة وشراء بيع نافذة بتعليمات المالية المؤسسات التزام مدى ومتابعة يومي بشكل العملة بمزاد

 .المالية والتعامالت الحواالت بشأن المكتب
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 :العراقي من خالل مكتب االبالغ عن غسل االموال ما يأتيومن االعمال التي قام بها البنك المرآزي  -

 في االجتماع العام الذي عقد في مراآش  المقام 2012تم مناقشة التقييم المشترك لجمهورية العراق خالل عام . 1

 الخاص (MENA FATF)من قبل البنك الدولي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 

  .  الخاصة بتمويل االرهاب9 الخاصة بمكافحة غسل االموال والــ 40التوصيات الــ بتطبيق 

  

تم توقيع مذآرات تفاهم مع الوحدات النظيرة مع آل من االردن ولبنان وتهيئة العديد من مذآرات التفاهم مع . 2

  .العديد من الدول بغية توقيعها الحقا

  
عن غسل االموال وذلك من خالل اشراك الكادر في ورش العمل وبهدف تطوير وتنمية آادر مكتب االبالغ . 3

والدورات التدريبية المختصة بمواضيع مكافحة غسل االموال وطرق التحليل المالي المقامة من قبل احدى 

 اقيمت في الدول العربية واالجنبية، اضافة الى مشارآة آادر المكتب بورشة العمل الخاصة الدولية التيالمنظمات 

  . بغداد/ حقيقات الجنائية الدولية واسترداد االصول التي اقيمت في اآاديمية مكافحة الفساد في هيئة النزاهة بالت

  
/ 5/9قام البنــك المرآزي العراقي ومــن خالل مكتب االبالغ عن غسل االموال بعقد ندوة موسعة بتاريخ . 4

العراقية الخاصة ورابطة المصارف العراقية  في هذا البنك حضرها ممثلون عن آل من اتحاد المصارف 2012

وممثلين عن المصارف االهلية ، وقد آان موضوع الندوة آيفية تفعيل دور مراقب االمتثال ومسؤولي وحدات 

  . المشبوهةاالبالغ عن غسل االموال في المصارف مما يسهل من عملهم في مجال االبالغ عن المعامالت 

  
 االجراءات القانونية بحق بعض االموال بأتخاذ ومن خالل مكتب االبالغ عن غسل قام البنك المرآزي العراقي .5

  .2004 لسنة 93المصارف الخاصة وشرآات التحويل المالي لمخالفتها قانون مكافحة غسل االموال رقم 

   
نك المرآزي المشارآة الفعالة للمكتب في اللجان الداخلية والخارجية المتعلقة بعمله ومهامه وبعض اعمال الب.6

      .العراقي
  
  : التنسيق مع المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين بشان مايلي . 7
  
  . االماراتية المشترآة فيما يخص التعاون في المجال المالي والمصرفي والكمرآي / اجتماعات اللجنة العراقية * 
  
تفاهم لتبادل المعلومات بخصوص القضايا المتعلقة بمكافحة الكورية حول عقد مذآرة / اجتماعات اللجنة العراقية * 

     . غسل االموال 
  
الباآستانية وآذلك البحرانية حول اقتراح المكتب اضافة مادة للتعاون وتبادل المعلومات / اجتماع اللجنة العراقية *

  .   والخبرات فيما يخص نشاط مكافحة غسل االموال على مذآرة التفاهم المشترآة 
  
التونسية وآذلك البولونية حول اقتراح المكتب اضافة مادة للتعاون وتبادل الخبرات / اجتماعات اللجنة العراقية*  

  . فيما يخص نشاط مكافحة غسل االموال على مذآرة التفاهم المشترآة 
  

تثمار بين العراق فيما يتعلق بموضوع حماية االسالعامة للعمليات المالية وادارة الدين التنسيق مع المديرية * 
ومقدونيا حيث تم التأآيد على مراعاة قانون مكافحة غسل االموال اعاله بالنسبة للمبالغ التي يتم تحويلها آرأسمال 

  .لالستثمار والتأآد من مشروعية تلك األموال 
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ات والمؤثرات الطلب من وزارة الداخلية مليء استبيان يتعلق بمشروع تطبيقات االتجار غير المشروع بالمخدر. 8
 تزويد البنك والطلب منها )المينافاتف(العقلية وغسل االموال الواردة الى المكتب من مجموعة العمل المالي 

  . الحاصلة في هذا المجال ان وجدتبالحاالت العراقي المرآزي 
  
في قسم التدقيق  قام المكتب بتشكيل لجنة من موظفيه ادارة محافظية البنك المرآزي العراقيبناء على طلب . 9

    .   المحافظ التقرير الى السيدوقد انجزت تقريرها ورفع ) تبويب استبعادات المزاد (تتولى 
  

  . 1/12/2012تم نقل مهام التصديق على الوآاالت الى قسم الشؤون القانونية بهذا البنك ابتداءا من . 10
  
  

حواالت المتعلقة بالتجار وابالغها ان هذا الموضوع تم التنسيق مع الشرآة العامة للمعارض العراقية بشأن ال. 11
  .يقع على مسؤوليتها وفي حالة اشتباهها بأي حوالة ابالغ البنك المرآزي عنها 

      
  

على مصرف ) الترآي / اآتف بنك ( المعروضة من قبل ) نقل النقود ( تم اعداد دراسة حول موضوع اتفاقية . 12
        .لترآي للنقود التي تتجمع في المناطق الحدودية بين العراق وترآيا الرشيد وتنظيم آلية شراء المصرف ا

  
االجابة على آافة االستبيانات الواردة الى المكتب سواء من المصارف العربية أو األجنبية المتعلقة بمكافحة .13

     .االموالغسل 
  

صة بالمصارف وشرآات التحويل المالي تم الشروع بتهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمكتب تتضمن البيانات الخا. 14

  .المكتبوالبيانات المتعلقة باعمال ومهام 

  

هم التطورات والخطط المستقبلية لتطوير مكتب االبالغ عن غسل االموال  يتطلع البنك المرآزي العراقي من ا
  :خالل المكتب في الفترة القادمة الى مايلي 

  
ت المؤسسات المالية داخل وخارج العراق والجهات المختصة بمكافحة  اعداد برامج لتبادل المعلومات مع ادارا.1

    .األموالغسل 
  
  . العراقياعداد التقارير الشهرية لعمل أقسام المكتب ورفعها الى مكتب محافظ البنك المرآزي . 2
  
  . بشأنهادراسة تقارير المصارف وابداء المالحظات . 3
  
  . األموالل جرائم غسل حووالدراسات والتقارير اعداد البحوث . 4
  
  . بسلطات المراقبة في مجال مكافحة غسل األموالللقاءالمشارآة بالتدريب المحلي وورش العمل . 5
  
  . وآردستاناقامة ورش عمل في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب في بغداد . 6
  
ية لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لمنتسبي االستمرار بطلب المساعدات الفنية من المنظمات االقليمية والدول. 7

 وذلك لزيادة الوعي وللوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بمكافحة غسل )العراق وخارج داخل(المكتب 

  .االرهاباألموال وتمويل 
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 MENA(المساهمة في تمويل وتحويل نفقات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقبا . 8

FATF (  وفقا لقيمة المساهمات التي يحددها االجتماع العام للمجموعة في هذا الشأن .    

  
 بالمعلومات العامة عن مكتب االبالغ ماالجابة على استبيانات المراسلين والمصارف العالمية بخصوص تزويده. 9

      .االرهابويل عن غسل االموال في البنك المرآزي العراقي وفيما يخص مكافحة غسل االموال وتم

  

  . متابعة الطلبات الواردة من غير العراقيين بشأن تحويل مستحقاتهم المودعة آأمانات لدى المصارف. 10

  

 لغير العراقيين عن 9/4/2003متابعة وحسم موضوع التعويضات من شرآة التأمين الوطنية المتحققة قبل . 11

      .الدهسحوادث 

  

  .العربيةمع الوحدات النظيرة في الدول اعداد مسودات مذآرات تفاهم . 12

  

  .سابقااالستمرار باصدار تعاميم الى آافة المؤسسات المالية تنفيذا للتعليمات النافذة مع متابعة ماصدر منها . 13
  
  

  .لصادرة بموجبه ااالستمرار بمتابعة المؤسسات المالية ومدى امتثالها لقانون مكافحة غسل االموال والتعليمات .14
    

زيارات ميدانية الى آافة المؤسسات المالية منها شرآات التحويل المالي لتدقيق نشاطها المالي لكون القيام ب. 15

مكتب االبالغ عن غسل االموال من المؤسسات المالية ال /اغلب الكشوفات التي ترد الى البنك المرآزي العراقي

 الصادر من مديرية الصيرفة 2012/ 23/1 في 9/5/6تشير الى وجود معامالت مالية بعد صدور التعميم رقم 

   .                                 واالئتمان 

  .االهتمام في ارشفة وحفظ الملفات وتبويب آافة المعامالت المهمة وبالطرق الحديثة لالرشفة. 16
  

ر المتخصص فيه سواء من وبالنظر الهمية عمل المكتب فقد عمدت ادارة البنك المرآي العراقي بتعزيز الكاد. 17

المختصين بالتحليل المالي والقانون والترجمة اضافة الى تخصصات اخرى ، آما قام البنك بطلب آادر متخصص 

  .من محللين ماليين ذوي آفاءة عالية لبناء آادر مؤهل يقوم باالعمال المناطة بالمكتب بشكل جيد
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  2012لعام اعمال قسم المدفوعات  :رابعًا

  
  :ترتبط  انظمة الدفع والتسوية بشكل وثيق بالوظيفتين الرئيستين للسلطة النقدية وهما

 
  ).الرقابة المصرفية(تحقيق االستقرار المالي    -

  ).السياسة النقدية(تحقيق االستقرار النقدي    -

                                                            
 النقدية معنية بكفاءة وسالمة هذه االنظمة باالضافة الى دور السلطات النقدية آمستخدم وبذلك تكون السياسة

فأنها ) لتسوية عمليات السوق المفتوحة او عمليات السندات الحكومية او النجاز عمليات الدفع االخرى(لنظام الدفع 

  :تمارس دورين هامين في انظمة الدفع هما

  
مات تسوية المدفوعات للمؤسسات المالية المصرفية المشارآة من خالل آمشغل للنظام بحيث تقدم خد   -1

آما يشمل هذا الدور تقديم البنى التحتية الالزمة لهذه االنظمة , حسابات هذه المؤسسات لدى هذه السلطات

  .مثل االجهزة والبرامجيات وانشاء الشبكات

قواعد والمعايير التي تحكم عمل هذه دور المشرف والمراقب على هذه االنظمة الذي يشمل وضع ال   -2

  .   االنظمة والحفاظ على سالمة ونزاهة العمليات

  
   المشاريع الحالية-اوًال

  
  IPSنظام المدفوعات العراقي 

        
هو نظام لتبادل المدفوعات الكترونيًا بين المصارف من خالل شبكة آمنة وآفوءة، والبنك المرآزي العراقي 

لمدير التشغيلي لـه بأعتباره مالكًا للنظام ويدير حسابات التسوية للمشارآين ويوفر السيولة هو الجهة المسيطرة وا

  .النقدية والتسهيالت خالل يوم العمل ليضمن وضوح وآفاءة أنظمة الدفع وعمليات التقاص

لتطوير  آخطوة أساسية 2006سعى البنك المرآزي العراقي لتطبيق نظام المدفوعات األلكترونية ومنذ عام    

القطاع المصرفي العراقي وزيادة آفائته وفاعليته في تحقيق االستقرار المالي في البلد من خالل  تداول االموال 

  . األلكتروني وتقليل االعتماد على التداول الورقي للنقود
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   :يتكون نظام المدفوعات العراقي من األنظمة االتية
  ) RTGS) Real Time Gross Settlementنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  -1

 )C- ACH) Automated Clearing Houseنظام المقاصة اآللية  -2

   SVPO الدفع االلكترونية ر واوام(CH)األلكترونية   ويتضمن الصكوك  -3

 )GSRS) Government Securities Registration Systemــام إيـــداع وتسجيل السندات الحكوميــة  نظ-4

  IIBNبط المصارف العراقية شبكة ر -2

 

   RTGSنظام التسوية اإلجمالية اآلنية   - 1
) عالية القيمة(نظام تسوية المدفوعات اإلجمالية اآلنية والذي يضمن تسوية فعلية خالل يوم العمل ألوامر الدفع     

   .الصادرة من قبل المشارآين وبصورة مستمرة وعلى أساس حرآة بعد أخــرى

  .24/8/2006التشغيل الفعلي  لنظام التسوية اإلجمالية اآلنية  بتاريخ   تــم البدء ب •

 .  إشتراك جميع المصارف في النظام باإلضافة الى وزارة المالية •

   ربط جميع فروع البنك المرآزي العراقي في المحافظات الجنوبية والشمالية بالنظام وقــد  بلــغ عدد  •

 .مصرفًا) 45(المصارف المشارآة 

    .RTGS  ونظام الـ ICBSال برنامج الربط بين نظام الحسابات العامة الـ اآم •

االشتراك في النظام يتم من خالل العقد الموقع بين البنك المرآزي والمصارف ووزارة المالية والذي يحتوي  •

 .على آل القواعد وشروط العمل على النظام

 
 : االنجازات التالية2012العراقي خالل عام حقق البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات 

  :المنجزات العامة : اوال
   

  : باالعمال االتية2012قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات في عام 
  
اجراء تحديث على تعليمات االجور المستقطعة من المصارف المشارآة بنظام المدفوعات العراقي المتضمن  •

-C) وعن طريق نظام المقاصة االلية  (RTGS)عن طريق نظام التسوية االجمالية االنية االجور المستقطعة 

ACH) وعن طريق نظام ايداع السندات الحكومية (GSRS)موافقة مجلس ادارة البنك المرآزي  استنادا الى 

 .        واعالم آافة المصارف بذلك 1/4/2012 العراقي، وتم العمل بها اعتبارا من تاريخ

  

هدف ضمان دقة عملية تحويل المبالغ بين المصارف المشارآة في نظام المدفوعات العراقي وتقليل المخاطر ب •

الناجمة عن تحويل المبالغ الكترونيا ومكافحة غسل االموال فقد تم وضع تعليمات واجراءات من قبل لجنة 

لمديرية العامة لمراقبة الصيرفة ا, قسم المدفوعات ( مكونة من البنك المرآزي العراقي وعدد من المصارف 

لتنظيم آلية أحكام عمليات ) المصرف المتحد ، ومصرفي الرافدين والرشيد ، ومصرف الخليج , واالئتمان 

  .2/4/2012التحويل عن طريق نظام المدفوعات وتعميمها على المصارف آافة بتاريخ 
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 بتاريخ 2/323/م.ب القرار المرقم ستم استحصال موافقة مجلس ادارة البنك المرآزي العراقي بموج •

 على اصدار التعليمات الخاصة بأنظمة الدفع االلكتروني التي تنظم عمل الشرآات ومزودي 12/12/2012

خدمات الدفع االلكترونية والشرآة الفائزة بالعطاء لبناء الموزع الوطني والتي تعتبر المظلة التي سوف يستند 

 التنظيمية والشروط الواجبة لمنح التراخيص للشرآات وتعميمها على عليها قانونيا العداد التعليمات

 . المصارف للعمل بموجبها 

  

 الذي 2011 ومنذ بداية عام (C-ACH)بعد ان تم البدء بالتنفيذ الفعلي لنظام مقاصة الصكوك االلكترونية  •

 بينها وبين فروعها في بغداد  فيماااللكترونيةيمكن المصارف من ارسال اوامر الدفع الدائنة وتبادل الصكوك 

قام البنك المرآزي والمحافظات والذي ساهم في زيادة السرعة في تسوية الصكوك وتقليل فترة التقاص ، 

العراقي ومن خالل قسم المدفوعات العراقي  بأصدار تعميم الى آافة المصارف المشارآة في نظام المقاصة 

صكوك يدويا بين فروع المصارف المشارآة في النظام بتاريخ  بأن يكون أخر موعد لتبادل الC-ACHااللية 

 وعلى المصارف االسراع بتهئية واشراك باقي فروعها وبخالفه سيتم رفض الصكوك من قبل 28/2/2013

الصكوك االلكترونية بموجب آتاب البنك  البنك المرآزي العراقي مالم يتم ارسالها عن طريق نظام مقاصة

 . 30/12/2012ت بتاريخ قسم المدفوعا/المرآزي

 
 4256 ونشره في جريدة الوقائع العراقية العدد 2012لسنة ) 78(رقم تم اصدار قانون التوقيع االلكتروني  •

 .2012 تشرين الثاني 5بتاريخ الصادر 

 
قام البنك المرآزي العراقي بتشكل لجنة من قسم المدفوعات العراقي والمديريات واالقسام ذات العالقة في هذا  •

 . البنك لتجديد عقد الصيانة الخاص بنظام المدفوعات العراقي 

   

وضع البنك المرآزي العراقي خطة عمل وجدول زمني لتحديث وتطوير انظمة المدفوعات العراقي وتوقيع  •

  Trading واضافة نظام المتاجرة ) RTGS,C-ACH,CSD(تحديث االنظمة لالعقد مع شرآة مونتران 

  . CSD ـالى نظام ال

 
من  ) RTGS-CSD(قسم المدفوعات العراقي البرامجيات الخاصة بنظامي /استلم البنك المرآزي العراقي •

 ).شرآة مونتران (قبل الشرآة المجهزة للنظام 

 
قسم المدفوعات العراقي النسخة المحدثة التي تتضمن برنامج الربط / استلم البنك المرآزي العراقي •

)Gateway ( ختبار على النظام التجريبي وبانتظار تنفيذه عند البدء بتطبيق النظام وتمت عملية الفحص واال

  . 2013الفعلي في عام 
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   )IRPSI) (Iraqi Retail payment System Instruction(مشروع تطوير انظمة الدفع بالتجزئة  •
                                       

لتفعيل  ) USAID(اعات مع خبراء في الوآالة االمريكية للتنمية الدولية   عقد البنك المرآزي العراقي اجتم       
مشروع الدفع بالتجزئة  ومشروع الموزع الوطني حيث تم وضع الية لدعوة تقديم العطاءات لمجهزي خدمات 

  . فيذوالجدول الزمني للتنله ، الدفع بالتجزئة ووضع الستراتيجيات الخاصة بالمشروع والبنى التحتية الالزمة 
  
 .  الوطني والموزعالخاصة بمشروع الدفع بالتجزئة  ) RFP( عداد مسودة بأالبنك المرآزي العراقي قيام   •
  
عدد من لقاء محاضرة تعريفية بنظام المدفوعات العراقي الى الكادر المتخصص في قسم المدفوعات بأام يق •

 . مديريات البنك المرآزي العراقي موظفي 
 
ورشة عمل للمصارف العاملة في العراق بهدف تدريب الكادر المصرفي على بأقامة  ام قسم المدفوعاتيق •

نظام مقاصة الصكوك االلكترونية حيث عقدت هذه الورشة في المرآز التدريبي التابع لمصرف الخليج 
 . التجاري

   
ة عن طريق ارسال وضع آلية ألتمتة العمليات المالية للمصروفات وتسديد األلتزامات تجاه الجهات المستفيد •

أوامر دفع الكترونية من خالل نظام المدفوعات العراقي بدال من الصكوك وبالتنسيق مع المصارف المشارآة 
. 

 
اجرى البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات مخاطبات مع وزارتي االتصاالت والمالية من أجل  •

رونية بدال من اعتماد النقد والصكوك ، وقد تم الحصول توسيع نظام المدفوعات واعتماد أوامر الدفع االلكت
على موافقة وزارة االتصاالت للعمل بالدفع االلكتروني وعلى ضوء ذلك تم عقد عدة اجتماعات مع آلتا 
الوزارتين وممثلي البنك المرآزي العراقي وآل من مصرفي الرافدين والرشيد لوضع خطة واالتفاق على آلية 

 . رات والشرآات التابعة لها عمل تعتمدها الوزا
  
 

  : المنجزات على مستوى األنظمة :  ثانيا
  
    : RTGSنظام  التسوية االجمالية االنية .1
  : باالعمال االتية2012قام البنك المرآزي العراقي ومن خالل قسم المدفوعات عام  

  
دود ـــبح) الهلية ووزارة المالية المصارف الحكومية وا( بلغت اعداد التحويالت المالية بين المشارآين   ● 

  . تحويال بالدوالر االمريكي  ) 7,000(تحويال  بالدينار العراقي و  ) 33,500(
   

  . تنصيب النظام في هيئة التقاعد العامة   ● 
  

ام نظواشتراك الدائرة المذآورة برعاية القاصرين آوادر دائرة دريب اقامة دورة تدريبية في قسم المدفوعات لت   ● 
   . E-Tokenالمدفوعات العراقي وتزويدهم بالتخويل االلكتروني 

   
  -: بما يأتيقسم المدفوعات وفي مجال الدورات التدريبية فقد قام      
) واللبناني الفرنسي , بارسيان , البحر المتوسط , االعتماد اللبناني ( تدريب واشراك آل من المصارف  •

 ) 49(واصبح عدد المصارف المشارآة في النظام الحالي  , E-Token وتزوديهم بالتخاويل االلكترونية 
 . مصرفا باالضافة الى وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرين 

   .E-Tokenتدريب آادر من المديرية العامة لالستثمارات على النظام ومنحهم التخاويل االلكترونية  •
اجراءات على من قبل شرآة مونتران والعمل  ) Upgrade( المحدثة للنظام تدريب آادر على النسخة   ● 

  .وقد تم االنتهاء من فحص وأختبار النسخة المحدثة للنظام , الفحص واالختبار 
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اضافة الى وزارة  ) Upgrade(مصرفا من المصارف المشارآة على النسخة المحدثة للنظام ) 48(تدريب    ●

وتم تزويد المصارف المتدربة بالتخاويل االلكترونية ,عد العامة ودائرة رعاية القاصرين المالية وهيئة التقا

  . للعمل على البيئة التجريبية للنظام 

  
  . اعداد رسوم بيانية شهرية والتي تمثل مبالغ التحويالت بين المصارف وبعملتي الدينار والدوالر ● 

   
    

   : C-ACHرونية  تنظام مقاصة الصكوك االلك . 2
  
تحويال بالدينار ) 9,000(من خالل نظام المقاصة االلية بحدود ) SVPO(بلغ عدد اوامر الدفع الدائنة    ●

صك ) 12,000(وبلغ عدد تحويالت الصكوك االلكترونية بحدود . تحويال بالدوالر ) 200(العراقي و

  .  صك بالدوالر ) 1,500( بالدينار العراقي و

   

, مصرف التعاون االقليمي ( مصارف محلية واجنبية العاملة في العراق وهي ) 10(تدريب واشتراك    ● 

التنمية الدولي حيث اصبح عدد , بابل , بيبلوس , أربيل ,االقتصاد ،الهدى ، ابو ظبي  االسالمي ،ملي ايران 

عدد بلغ فرعا حيث ) 177(مصرفا اضافة الى البنك  المرآزي وآذلك اشتراك ) 36(المصارف المشارآة 

اربيل , البصرة , الموصل ( فرعا باالضافة الى  تدريب فروع البنك المرآزي ) 243(المشارآة الفروع 

  . مباشرةوالتنسيق مستمر معهم لتنفيذ النظام  من مواقعهم ) ،السليمانية 

  
الي للمباشرة وارسال مخطط للنظام الحبأعداد قسم تكنولوجيا المعلومات آل من قسم المدفوعات والتنسيق بين  ●  

  . ICBS وبين النظام المحاسبي الـ C-ACHبانجاز برنامج الربط بين نظام المقاصة الـ 

  
   .على نظام المدفوعات العراقي ) دار السالم , الرشيد , الرافدين (تدريب مجموعة من فروع المصارف ●  

  
الغ الصكوك والتحويالت منخفضة القيمة ام قسم المدفوعات بأعداد الرسوم البيانية الشهرية والتي تمثل مبيق●  

  .وبعملتي الدينار والدوالر

  
  .CSDنظام ايداع وتسجيل السندات الحكومية  . 3
  

مصرفي االعتماد اللبناني والبحر المتوسط على اعداد دورة تدريبية في قسم المدفوعات لتدريب آوادر آل من ● 

  . راآهم آمؤسسة مالية موظفي هيئة رعاية القاصرين على النظام واشوالنظام 

  
  .بتدريب آادر المديرية العامة الدارة الدين العام على النظام المحدث من قبل شرآة مونترانقسم المدفوعات ام يق● 
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فحص واختبار البرامجيات الخاصة بالنظام المحدث من قبل آادر المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين ●  

  .  قسم المدفوعات في البنك المرآزي العراقي  وفريق الدعم في

  
مصرفا باالضافة الى وزارة المالية وهئية التقاعد العامة  ودائرة ) 29(بلغ عدد المصارف المشارآة في النظام ●  

  . رعاية القاصرين 

  
لخزينة لوزارة مزادا وعدد مزادات حواالت ا) 24(بلغ عدد مزادات حواالت الخزينة للبنك المرآزي العراقي ●   

  . مزادا ) 10(المالية 
  
  
  : الدعم الفني . 4
  

  .  واجراء آافة الترتيبات االدارية E-TOKENاصدار التخاويل االلكترونية ●  
   

  . صيانة انظمة المدفوعات في حاسبات البنك المرآزي العراقي والمصارف والفروع التابعة ●  
  

  .ACH و الـ RTGSارشفة البيانات لنظام الـ ●  
 

  .اعادة بيانات سابقة من النسخ االحتياطية للمصارف العاملة في العراق ومديريات البنك المرآزي العراقي●  

  . متابعة عمل اختبار النسخ المحدثة النظمة المدفوعات ●  

لة في العراق تخاويل االلكترونية للمصارف العامالتفعيل استخدام التخاويل االلكترونية لالنظمة المحدثة وانشاء ●  

  . التي تم تدريبها على النظام 

  
  .صيانة االجهزة والسيرفرات المعدة للموقع البديل للبنك المرآزي العراقي ●  

  
  .تنصيب برامجيات نظام مقاصة الصكوك في المصارف العاملة في العراق●  

  
  . لبنك المرآزي العراقي في اCSD والـ RTGSتنصيب سيرفر خاص بالنظام المحدث وبرامجيات نظام الـ ●  

  
  .  في المصارف العاملة في العراقRTGSتنصيب النظام المحدث الـ ●  
    

  : التطورات والمشاريع المستقبلية : ثالثا
  

  ) : Intrday Loan Facility) (ILF(تسهيالت االقراض النهاري ●   
  

بتوفير هذه لغرض قيام البنك المرآزي رآزي  البنك المقام قسم المدفوعات بأعداد وعرض دراسة على مجلس ادارة    
  .اتها للمصارف االخرىالتسهيالت والمد قصير في حالة مواجهة المصارف المشارآة في السيولة لتنفيد التزام

  
 مع سوق العراق لالوراق المالية وتفعيل السوق الثانوية من GSRSحيث سيتم ربط نظام ال : نظام المتاجرة                ●   

الل تبادل المصارف المشارآة لالسهم والسندات من خالل هذا النظام والذي سيصبح اسمه نظام الحفظ المرآزي خ

   .CSDلالوراق المالية الـ 
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  : مشروع تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني  ●   

  
موبايل ولغرض تهئية البيئة ضمن مجال تطوير انظمة الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني والدفع عن طريق ال    

 ) RFP(المتكاملة لهذا المشروع الحيوي حيث تم تشكيل لجان لتحليل العروض وانجاز طلبات تقديم العروض 

  .للشرآات العالمية المتخصصة التي ترغب في المشارآة في المشروع 

  
ليمات القانونية الخاصة بنظم علما أنه قد تم وضع األطر القانونية الخاصة بالمشروع من خالل اعداد التع    

المدفوعات وتنظيم عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني وسيتم المباشرة بالمشروع من خالل اعداد التعليمات 

القانونية الخاصة بنظم المدفوعات وتنظيم عمل مزودي خدمات الدفع األلكتروني وسيتم المباشرة بتنفيذ المشروع 

  . 2014ية وضعت لهذا الغرض لينطلق النظام للجمهور في عام  وحسب جداول زمن2013خالل عام 

   
  : المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية 

  
 في الدول العربية وعمل لمقاصة وتسوية ةربط البنوك المرآزيلعداد دراسة بأسيقوم صندوق النقد العربي 

والتي ستكون آمرحلة أولى اعداد ) RFP(من المدفوعات العربية البينية وستقوم شرآة استشارية بارسال نسخة 

  .ملف طلب العروض األولية

  
  : الصيرفة األلكترونية الشاملة وأتمتة المصارف     ● 

  
  متابعة مشروع أتمتة عمل الوزارات والشرآات التابعة لها من خالل عقد اجتماعات مع وزارتي االتصاالت 

  .والمالية وآل من مصرفي الرافدين والرشيد 
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  2012ادارة المخاطر في البنك المرآزي العراقي لعام :اخامس
 

لتعزيزاالستقرار النقدي وتحقيق اهداف البنك المرآزي العراقي من خالل ادارة سليمة لالحتياطيات وللمخاطر      

في  صرفي بشكل عام ، تمالتي من الممكن ان تتعرض لها جميع عمليات البنك بشكل خاص وللقطاع المالي والم

استحداث ادارة متخصصة للمخاطر للمساعدة في تحقيق اهداف البنك  وقد تم خالل نفس السنة  2011بداية عام 

  .اعداد برنامج عمل آامل لهذا القسم وفقًا الفضل الممارسات والمعايير الدولية 

  
ر على اولى مديريات البنك المرآزي العراقي  بدء التنفيذ الفعلي لبرنامج ادارة المخاط2012   وفي بداية عام 

وهي المديرية العامة لالستثمارات واالنتهاء منها في نفس السنة وخالل هذا التنفيذ قام القسم بتطوير آليات جديدة لم 

عن طريق اعداد مجموعة من العمليات الحاسوبية لمراقبة اداء   ،ةمخاطر هذه المديريالادارة قسم تعتمد من قبل 

حافظ االستثمارية ومراقبة االنحراف عن الحدود والمعايير واجراء االختبارات الالزمة للتوقع والتنبؤ بالمخاطر الم

يسهل التوقع بمخاطر ) (StressTestingالمحتملة باستحداث برنامج خاص على االآسل الختبارات الجهد 

س مخاطر اسعار الفائدة على موجودات واستحداث طرق لقيا) اسعار الصرف ومخاطر السلع ومخاطر االئتمان (

وقياس االنحراف عن  الحدود ، والفترة المعدل ، البنك المرآزي من السندات الحكومية وذلك باستخدام تحليل الفترة 

  .والمعايير واالتفاقيات المصرفية وقياس االرتباط بين العمالت عن طريق برنامج االآسل

  
التقرير االسبوعي للمخاطر وهو االول من نوعه في هذا البنك تضمن اهم    اضافة الى ذلك قام القسم باصدار 

التطورات والمخاطر في االسواق المالية العالمية وأثرها على موجودات البنك واستحداث نموذج لتقرير يومي يرد 

  .من قسم االستثمار والودائع يوضح آافة التغيرات على المحافظ االستثمارية  وباقي االحتياطيات

 بمواعيد تنفيذ برنامج ادارة  تتضمن جدوال2014 و 2013بدء به تم اعداد خطة عمل  لعامي ما والآمال 

  ).علمًا ان هذه الخطة قابلة للتغيير حسب مقتضيات العمل( المخاطر 

  
  :الخطط المستقبلية 

  
  .  المرآزي العراقياآمال تنفيذ برنامج ادارة المخاطر على آافة مديريات البنك: اوًال

  
عن طريق النظم والبرامج الحديثة لقياس ومراقبة المخاطر والتطورات في االسواق العالمية  مكننة عمل القسم: ثانيًا

.  
  

نشر ثقافة ادارة المخاطر في البنك المرآزي العراقي بشكل خاص وفي النظام المصرفي العراقي بشكل عام : ثالثًا

الدارة المخاطر في هياآلها التنظيمية والزام هذه االدارات بتطبيق ومساعدة المصارف العراقية على تأسيس اقسام 

  ) . المرآزي العراقيعلى ان يتم ذلك بعد تنفيذ البرنامج على آافة مديريات البنك( النظم الحديثة في ادارة المخاطر 

  
البنك في تصنيف يساعد هذا  ) Internal Credit Rating(استحداث نظام للتصنيف االئتماني الداخلي : رابعًا

وذلك ) S&P,Moody’s,Fitch(االطراف المقابلة التي يتعامل معها باالضافة الى الوآاالت العالمية الثالث 

  .لتقليل االعتماد الكلي على تصنيف هذه الوآاالت
  .اعداد التقرير الشهري الذي يوضح اداء االحتياطيات واالنحراف عن الحدود والمعايير  :خامسًا
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 2014 و2013قسم ادارة المخاطر لعامَي خطة عمل 
  الفترة الزمنية  الجهة المسؤولة  االجراء المخطط  اسم المديرية

   المديرية العامة لالصدار -1
  .   والخزائن

  
  .2012  القوائم المالية -2
  
   متابعة ادارة المخاطر  المطبقة -3

  .   على االستثمارات 
  
   اعداد التقارير -4

   -ة المخاطر  نشر ثقافة ادار-1
  -تقييم -قياس -تحليل -     تحديد

  .      تعامل مع المخاطر
  
   ادراج المعيار الدولي رقم -2

  . في البيانات المالية 7    
  
   اجتماعات دورية -3
  
   رفع التقارير اسبوعية وشهرية -4
  

فريق ادارة المخاطر 
  والمديرية المعنية 

2/1-31/3/2013  
  
  
2/1-30/1 /2013     
  
  
  

   المديرية العامة للحسابات-1
  
  
  متابعة المديريات التي تم تطبيق -2

  .   ادارة المخاطر عليها 
  
   اعداد التقارير-3

- تحديد– نشر ثقافة ادارة المخاطر -1
  تعامل -تقييم -قياس -تحليل

  
  . مع المخاطر

  
  . اجتماعات دورية -2
  
  رفع التقارير اسبوعية وشهرية-3
  

 فريق ادارة المخاطر
  والمديرية المعنية 

1/7-30/9/2013  
  
  
  
  
  

   قسم تكنولوجيا المعلومات-1
  
  
  متابعة المديريات التي تم تطبيق -2

     ادارة المخاطر عليها 
  
   اعداد التقارير-3

- تحديد– نشر ثقافة ادارة المخاطر -1
  .تعامل مع المخاطر -تقييم -قياس -تحليل

  
  . اجتماعات دورية -2
  
   اسبوعية وشهريةرفع التقارير-3

فريق ادارة المخاطر 
  والمديرية المعنية 

1/10-31/12/2013  

   قسم المدفوعات-1
  
  
  .2013  القوائم المالية -2
  
  متابعة المديريات التي تم تطبيق -3

     ادارة المخاطر عليها 
  
   اعداد التقارير-4
  

- تحديد– نشر ثقافة ادارة المخاطر -1
  . المخاطرتعامل مع-تقييم-قياس-تحليل

  
 في 7 ادراج المعيار الدولي رقم -2

  البيانات المالية
  
  . اجتماعات دورية -3
  
  رفع التقارير اسبوعية وشهرية-4

فريق ادارة المخاطر 
  والقسم المعني

2/1-31/3/ 2014  
  
  
2/1-30/1/2013  
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  التطور التقني  في المصارف العراقية: سادسا

 تقنية عديدة لغرض تطوير خدماتها، وتحقيق المنافسة فيما بينها، حيث شهدت المصارف العراقية تطورات    

اقتنت الكثير من االنظمة المصرفية الشاملة وطرحت ادوات صيرفة الكترونية لخدمة مايطلبه الجمهور منها، ومن 

 :   ابرز هذه التقنيات هي

  النظام المصرفي وتكنولوجيا المعلومات

حديثة عنصرا مالزما للعمل المصرفي لما توفره من فعالية في العمل وسرعة في أصبح استخدام التكنولوجيا ال  

مجموعة من العناصر المتداخلة  بأنها  - :تكنولوجيا المعلوماتاالنجاز والقدرة على تطوير العمل وتعرف 

عها ويمكن ان والمتفاعلة مع بعضها والتي تعمل على جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتخزينها وبثها وتوزي

تعرف بانها مجموعة من العناصر البشرية وااللية التي تعمل على تجميع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتبويبها طبقا 

 .لقواعد واجراءات مقننة الغراض محددة واتاحتها على شكل معلومات مناسبة ومفيدة 

   مكونات وميزات تكنولوجيا المعلومات

خمسة عناصر اساسية ، تعمل بشكل مترابط لضمان عمل النظام بطريقة فعالة وهذه يشتمل نظام المعلومات على 
 -:العناصر هي 

 ويمثلون متطلبا ضروريا للعمليات واالجراءات في آل نظم المعلومات وهم الذين يستخدمون النظام او  :االفراد  -1
 عن تشغيل وادامة النظام المعلومات ويكونوا اما محاسبين او من االختصاصيين الفنيين المسؤولين

 .وتطويره

 وتشمل آافة انواع المكونات والوسائط المادية المستخدمة في العمليات التي تتناقل وتعالج فيها البيانات  :االجهزة   -2
 .والمعلومات

  : تتكون من نوعين هما :البرامجيات  -3

  .بوي توجه المكونات المادية للحاس برامج نظم التشغيل وهي برامج النظام الت-                     

 . برامج التطبيق وهي برامج توجه عمل الحاسب ألغراض محددة من قبل المستخدم-                     

وهي المواد االولية لنظم المعلومات وتعتبر البيانات موارد ذات قيمة عالية في المنظمة ولذا يجب ان  :البيانات   -4
 .يق الفائدة تستثمر بشكل فعال لتحق

 (وتشمل تكنولوجيا االتصاالت ومختلف انواع الشبكات مثل االنترنت والشبكات الداخلية االنترانت : الشبكات -5
 .االآسترانت)والشبكات الخارجية 
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 انواع االنظمة المصرفية المستخدمة في المصارف العراقية 

 من قانون (27)من المادة ) هـ( لما جاء في احكام الفقرة  تنفيذا لتوجيهات البنك المرآزي العراقي، واستنادا     

يجوز للمصارف تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد  " التي جاء فيها 2004لسنة ) 94(المصارف رقم 

ى بما فيها الصكوك ،وبطاقات االئتمان والخصم والمدفوعات االخر (واالوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع 

  )".....والصكوك السياحية والتحويالت المصرفية والتحويالت السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا 

ولدراسة واقع النظام المصرفي المستخدم في المصارف العراقية اجرى قسم بحوث السوق المالية في المديرية     

 : وتبين من نتائج االستبيان مايلي  2012العامة لالحصاء واالبحاث استبيان خالل عام 

     قامت المصارف العراقية بأعتماد الوسائل التقنية في انجاز اعمالها وتقديم خدماتها بالسرعة والكفاءة المطلوبة 

 . camelلتحقيق أفضل الخدمات لزبائنها وللحصول على تقييم افضل في نظام تقييم المصارف 

انظمة مصرفية في عملها وتختص بالصراف االلي والبطاقة  )هلية والحكوميةاال(    تستخدم المصارف العراقية 

 -:االلكترونية والتطبق بشكل فعلي في آل المصارف ومن االنظمة المستخدمة 

العراقي للتجارة، التجاري العراقي، المنصور ، ( وهو مستخدم في المصارف  (Misys Equation) نظام  -1

  ) .انترآونتيننتال 

بغداد ، العراقي االسالمي ، االستثمار ، الورآاء ، (مستخدم في عدد من المصارف االهلية   (Banks) نظام-2

 .) الترآي عيالمتحد ، الخليج ، اشور ، الهدى ، ملي ايران ، وقفلر ، الزرا

 .مستخدم في مصرف الشرق االوسط (Orion)  نظام -3

  .لعراقيمستخدم في مصرف االئتمان ا  (Kapiti NBK) نظام -4

  .مستخدم في مصرف دار السالم (Hub universal banking) نظام   -5

  ) .االهلي العراقي والموصل واالتحاد العراقي (  مستخدم في المصارف (I.C.B.S) نظام -6

  ) . و الشمال و عبر العراق الشرق االوسط وبابل( المصارف مستخدم في  (Orion)  نظام-7

  . مستخدم في مصرف سومر(FOXPRO UNDER DOS) نظام -8

  ، ) التعاون االقليمي ، ابو ظبي االسالمي ، دجلة والفرات (  مستخدم في المصارف (Phoenix) نظام -9

  .  مستخدم في مصرف البالد االسالمي(Flexy Enterprise Solutions) نظام -10

 .) وس الوطني االسالمي ، بيبل( يستخدم في مصرفي  (Temenos Globes)  نظام -11
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 وهو مستخدم في مصرف بيروت والبالد  (EBA Equation banking Application)نظام -12 

  .العربية

    :الصراف االلي 

 وهي تلك االالت التي يمكن نشرها باالماآن المختلفة سواء بالجدار او بشكل مستقل وتكون متصلة بشبكة    

ية أو بطاقة ذآية للحصول على الخدمات المختلفة ، حاسب المصرف ويقوم الزبون باستخدام بطاقة بالستيك

وتتميز  )الفيزا آارد أو الماسترو آارد(ولالستفادة مـن خدمات الصراف االلــي يتطلب الحصــول على بطاقـــة 

ماآينة مبرمجة بحيث تستطيع التعرف على البطاقة الخاصة بها وهي ذات سعة محددة  اجهزة الصراف االلي بأنها 

 .الت بحيث تعتبر خدمة للحاالت الطارئة وحفاظا على وقت الزبائن من العم

 مات الصراف االلي خد

 -:تشمل خدمة الصراف االلي الخدمات االتية 

 السحب  -1

  ايداع النقد-2

 ايداع الصكوك  -3

 دفع الفواتير   -4

 .نترنيتالحصول على البطاقات المدفوعة مسبقا مثل البطاقة التي تسمح بالدخول على اال -5

 . االستفسار عن االرصدة والتحويل من الحسابات  -6

  طلب آشف حساب-7

  تغيير الرقم السري -8

 طلب دفتر صكوك  -9

  االستفسار عن اسعار العمالت -10

  

وفروع المصارف االجنبية العاملة في العراق وللوقوف على استخدام التكنولوجيا في المصارف العراقية 
  -:ه االستخدامات للمصارف الحكومية والمصارف الخاصة حسب آل مصرف نبين بشكل مفصل هذ

  

 تستخدم غالبية المصارف الخاصة العراقية نظام الصراف االلي ولكن بعض منها اليطبق النظام تطبيقا فعليا،      

اء ،الخليج ، بغداد ،الشرق الوسط ،االئتمان العراقي ، الورآ(ومن المصارف التي تطبق النظام بشكل فعلي مصرف 

  ) .الموصل ،الشمال ، أشور ، التعاون االقليمي ، البالداالسالمي
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 مصرف الرافدينتستخدم عدد من المصارف الحكومية نظام الصراف االلي و بطاقات االئتمان فبالنسبة ل     

ة العامة،حيث تشير  نظامًا مصرفيًا اذ انه ما يزال يقوم بعمله يدويا وبدون شبكات ربط لفروعه واالداراليملك

 قد قطع شوطا طويال في موضوع اقتناء مثل هذا النظام من قبل شرآة اجنبية مصرف الرافدينالمعلومات بأن 

   ،. والزال المصرف يدرس العروض المقدمة لهمتخصصة

صدر توجيه  بعد انهذا النظام بالنسبة الى مصرف الرشيد الذي الزال يبحث عن مجهز متميـــز القتنــاء اما        

السباب امنية تتعلق بصاحب الشرآة الموقع مع شرآة اجنبية من االمانة العامة لمجلس الوزراء بفسخ العقد 

المجهزة واليزال العمل جاريا في البحث عن مجهز اخر ويتوقع المصرف الحاجة الى اآثر من سنة القتناء هذا 

  .النظام

عدا بنك التجارة ) اعي ،العقـــــاري ،العراقـاعي التـعاوني ، الصن الزر(ا بقية المصارف الحكوميــة ــام      

ـك العراقي ــوانمــا مازالـــت قيـــد الدراســـــة ، ويستخـــدم بنـ فانهــا التستخــدم نظــام الصــراف االلــي 

 هي شرآة وان الجهة المجهزة للمصرف بنظام الصراف االلي (Misys Equation)للتجـــارة نظــــــام

(lstisharat)  وقام مصرف الرافدين باستخدم البطاقة الذآية لصرف  جهازا، (65) والعدد الكلي للصراف االلي

 موجودة (POS) نقطة بيع  (1,772)رواتب المتقاعدين ورواتب شبكة الحماية وبعض الوزارات ويبلغ عددها 

البطاقة الذآية المعتمد على البصمة البالغ في فروع المصرف في المحافظات، اضافة الى استخدامه مشروع 

استخدم البطاقات الذآية الخاصة فقد  بطاقــة ذآيــــة، اما مايخص مصرف الرشيد  (1,502,152)عددها

   .2012آما في نهاية عام  )آي آارد(بطاقة دائنة نوع  )636,145(والمعتمدة لديه 

ستخدام النظام المصرفي االلي قيد الموافقات االصولية       اما بقية المصارف الحكومية المتخصصة مازال ا

المصرف  ، اما للمصرف الصناعي بسبب عدم توفر الموارد المالية الالزمة ، وقيد الدراســة لمصرف الزراعـــيل

 فأنه قد مصرف العراق فأنه ال يعتمد على اي نظام مصرفي او صراف ّالي او بطاقة ائتمان في عمله، اما العقاري

  .ر قرار دمجه مع مصرف الرافدين صد

نستنتج من ذلك بأن المصارف الحكومية بالرغم من انها تحتل المرتبة االولى في القطاع المصرفي العراقي 

من حيث الموجودات والودائع اال انها لم تستخدم هذه التقنيات الحديثة بشكل فعال مقارنة مع المصرف العراقي 

،وآذلك االتفاق مع عدد من  جهازا في بغداد والمحافظات) 65(ي شامل وينشرللتجارة حيث استخدم نظام مصرف
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المراآز التجارية لغرض استيفاء اقيام مشتريات الزبائن عن طريق البطاقات االئتمانية التي يصدرها المصرف التي 

   .ليمن خالل مكائن الصرف اّال) يكيالدينار العراقي والدوالر االمر(يمكن العمل بها بالعملتين 

  

آما اصدر المصرف البطاقة الذهبية وهي البطاقة الخامسة التي يصدرها حيث سبق ان اصدر بطاقة الفيزا 

 (Platinum)آارد والماستر آارد لكونه عضوا رئيسا في هاتين الشرآتين العالمتين، آما اصدر البطاقة البالتينية 

 والبطاقة (Debit)آذلك اصدر البطــــاقة المدينة وهي من البطاقات االئتمانية المميزة الخاصة بالعمالء و

(Infinity)  دوالر) 100000(التـــي خصصت لرجـــال االعمال وبحجم ائتماني يتعدى الـ.  

 مصرفا  (27)المستخدمة الجهزة الصراف االلي بشكل فعلي )المحلية الخاصة(  بلـغ عدد المصارف           

جهازا ) 230( في المرتبة االولى بعدد االجهزة الصراف االلي البالغ لورآاءمصرف ا جهازا، يأتي  (402)وبواقع

 بطاقة ذهبية، فضية،  (510)جهاز لنقاط البيع موزعة على آافة المحافظات، ويبلغ عدد البطاقات الدائنة) 180(و 

رآزي العراقي  تحت وصاية البنك الممصرف الورآاءبطاقة مدفوعة مسبقا ، علما بأن ) 100,490(بالنتيوم و 

  .حاليا 

 جهازا موزعة  (40) بالمرتبة الثانية من حيث عدد اجهزة الصراف االلي البالغ مصرف الشرق االوسط     ويأتي 

  بطاقة دائنة  (188)جهازا في محافظات العراق وتم اصــدار  )24(جهازا في بغداد و) 16(بـواقع 

 جهازا موزعا على  (39)ث بلغ عدد اجهزة الصراف االلي   في المرتبة الثالثة  حيمصرف بغداد     ويأتي 

 بالمرتبة الرابعة من حيث عدد مصرف الشمالبطاقة ائتمان دائنــة، يتبعــه ) 9218(المحافظات، علما انه اصدر 

بطاقة مدينة نوع فيزا آالسيك، ) 544(جهازا في بغداد والمحافظات، واصدر )28(اجهزة الصراف االلي البالغ 

  (14) بعدد من اجهزة الصراف االلي البالغمصرف البالد االسالميلمرتبة الخامسة فقد آانت من نصيب اما ا

بقية بطاقة ائتمان دائنة، اما ) 89(اجهزة في المحافظات، وتم اصدار ) 7(اجهزة في بغداد و) 7(جهازا موزعا

 .اجهزة )9 – 4(بين  العراقية فأن استخدامها الجهزة الصراف االلي يتراوح المصارف الخاصة

 لديها نظام مصرفي الي مطبق فرعا )13(اما فيما يخص فروع المصارف االجنبية في العراق البالغ عددها 

للمصارف ) ماسترد وفيزا(بطاقة ائتمانية نوع  )1,046(بشكل فعلي، وتصدر بطاقـات ائتمانيــــة يبلـــغ عددهـــــا 

  .)ية ، انترآونتينتال ،بيبلوس الترآي، بيروت والبالد العربالزراعة(

     وبذلك نستنتج ان عدد المصارف الخاصة المحلية وفروع المصارف االجنبية العاملة في العراق المستخدمة 

  . وفرع مصرف اجنبيمصرفا خاصا محليا )35( مصرفا من مجموع  (32)للنظام المصرفي االلي يبلغ 
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  المؤسسات الساندة:سابعا
  راقيللجهاز المصرفي الع

  
نتناول في هذه الفقرة دراسة واقع المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي والتي تشمل المؤسسات المالية 

  :غير المصرفية وآمـا مبين ادنــاه 

  

تمثل السوق المالية في مختلف البلدان حجر الزاوية في االقتصاد الوطني لدورها في توفير االموال من 

  .  العجز المالي لتلبية احتياجاتها المالية النجاز مهامها واهدافها المختلفة وحدات الفائض المالي الى وحدات

ونظرًا لهذه االهمية ، فقد اولى العراق خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايدًا لتطوير وتنمية السوق 

مبدأ االفصاح المالية من خالل تهيئة واصالح البيئة القانونية، وتحرير حرآة رأس المال ، والبدء بتطبيق 

والشفافية، انطالقا من الدور الذي تلعبه هذه السوق في حشد المدخرات وتوجيهها لمجاالت االستثمار المتاحة، 

  . وتوفير التمويل والخدمات المختلفة التي تساعد في تطوير السوق المالية خاصة واالقتصاد الوطني عامة 

  

زم للقطاعات االقتصادية على عائدات النفــــط ، ونتيجة اعتمد االقتصاد العراقي في توفير التمويل الال

 ، 2003عائدات وانحسار عوائد السياحة بسبب االحداث التي شهدها العراق مابعد عام هذه الللتذبذب المستمر في 

نفاق بـدأ العراق بتبني سياسات مالية ونقدية استهدفت التكيف مع مستويات اقل من العوائد، بل السعي الى ترشيد اال

االستهالآي ورفع آفاءة استخدام الموارد، وتشجيع القطاع الخاص واعطاءه دورًا اآبر في النشاط االقتصادي، 

ووضع الخطط والبرامج لزيادة عدد المؤسسات المالية وتطوير اعمالها والعمل على تطوير اسس وقواعد وقوانين 

رأس المال لدورها في خلق فرص العمل ، وتقديم السوق المالية ومنها سوق العراق لالوراق المالية وسوق 

  .الخدمات المالية المختلفة 

  
  

  مكونات السوق المالية العراقية 
  

تعتبر السوق المالية العراقية من بين اقدم االسواق المالية العربية بالرغم من انها ٌتعد حديثة النشأة مقارنة 

 من اهمها حداثة انشاء الشرآات المساهمة ، وضعف االمكانيات باالسواق المالية الدولية ، ويعود ذلك السباب عدة

  : المالية للعراق ماقبل عهد النفط ، وانتشار ظاهرة الفقر ، وتضم السوق المالية العراقية التشكيالت التالية 

  
  

ا مصرفًا له) 54 (2012حيث يبلغ عدد المصارف العاملة في العراق حتى نهاية عــام  االمصارف وفروعه1- 

 .  لمصارف اجنبيــةعافر) 13(فرعــًا ومكتبًا بضمنها ) 972(
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 .رابطة المصارف الخاصة في العراق2- 
  

   -: لمحة تاريخية عن تأسيس الرابطة -:اوًال 
  
مصرفا خاصا في ظل ظروف التحول االقتصادي ) 19(  بمشارآة 5/5/2004تأسست الرابطة بتاريخ  

 المعتمدة لتمثيلها امام السلطات الحكومية حيث تعمل وفق بيئة تشريعية تتكون من القائمة في العراق لتكون الجهة

 وقانون مكافحة 2004لسنة ) 94( وقانون المصارف رقم 2004لسنة ) 56(قانون البنك المرآزي العراقي رقم 

 .   والتعليمات االخرى الخاصة بالعمل المصرفي2004لسنة ) 93(غسل االموال رقم 

 

 -: كل التنظيمي للرابطة مما يأتي يتكون الهي 

 

مصارف اسالمية و ) 9(مصرفا خاصا عراقيا و ) 23(وهي اعلى سلطة تضم  : الهيئة العامة  -

 :فروع مصارف اجنبية وشرآتان من الشرآات الساندة للقطاع المصرفي وهما) 7(

  

   الشرآة العالمية للبطاقة الذآية -1      

  الت المصرفية الشرآة العراقية للكفا-2      

 
مصرف بغداد ، مصرف الشمال ، ( اعضاءاصليون ومنهم ) 9(وتتألف من   والهيئة االدارية   -

مصرف الخليج التجاري ، المصرف المتحد لالستثمار ، مصرف االئتمان العراقي ، مصرف الشرق 

وثالثة ) االوسط  ، مصرف الوطني االسالمي ، مصرف آوردستان الدولي ، مصرف أشور 

مصرف التنمية الدولي ، مصرف االتحاد العراقي ، مصرف جيهان ( اءاحتياط المتمثلون بـ اعض

  ). االسالمي 

 

تقوم الهيئة االدارية للرابطة بتعيين المدير التنفيذي من ذوي الخبرة المصرفية والذي :  المدير التنفيذي -

 . ارية  يقوم بأدارة الرابطة واالشراف  على تنفيذ خطط وقرارات الهيئة االد

 
وحصلت على شهادة التسجيل ) ID 42702(وتم تسجيل الرابطة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية برقم  

14/5/2006.   

 وفي مجال زيادة 2012     اعتمدت الرابطة مبدأ االفصاح المبكر لنشر انشطة المصارف وبشكل مفصل لعام 

اآبر رقعة جغرافية من جهة ورفع الوعي المصرفي الكثافة المصرفية في العراق لنشر فروع المصارف على 

اخرى اضافة الى زيادة االيداعات لدى المصارف لكونها احدى قنوات التمويل للمصرف لزيادة االئتمان ، 

، فضال  العراقيةفروع المصارف الجديدة في بغداد والمحافظات واالقضيةعن تحرص الرابطة على االعالن 
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فرعا ) 11(آزي العراقي بمنح تراخيص لمصارف عربية واجنبية والتي بلغ عددها البنك المرمتابعة قيام عن 

  . مصرفيا

ساهمت الرابطة في دعم قرار البنك المرآزي العراقي بخصوص زيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة  

لمصارف العراقية حسب اتفاقيات بازل الدولية االولى والثانية وتوصيات صندوق النقد الدولي ، وآان عدد ا

 .مليار دينار) 300 – 100(مصرفا بمبلغ تراوح بين ) 24(الخاصة التي قامت بزيادة رؤوس اموالها 

  
ولمواجهة التحديات التي تعترض العمل المصرفي لدى المصارف الخاصة من جانب ودعوة بعض المصارف  

 فقد استجابت ادارات فروع مصارف العربية واالجنبية المجازة من قبل البنك المرآزي العراقي لالنضمام للرابطة

فروع مصارف عربية واجنبية وبذلك اصبح اعضاء الرابطة ) 4( وهي 2012عربية واالجنبية لالنضمام في عام 

  :مصرفا وآما موضح بالتفصيل) 39(

  
  .مصرفا) 23( بلغ عدد المصارف التجارية الخاصة العراقية -1      

  .مصارف محلية واجنبية) 9( بلغ عدد المصارف االسالمية -2      

  . مصرفيةفرعا) 13( اما عدد فروع المصارف العربية واالجنبية فقد بلغت -3      

  
شرآات غير مصرفية من المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي ) 4(    آما انضمت الى رابطة المصارف الخاصة 

والشرآة العراقية ) الكفاالت(روض المصرفية وهي الشرآة العالمية للبطاقة الذآية والشرآة العراقية لضمان الق

والشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث تقوم الرابطة ) اموال(لخدمات الصيرفة االلكترونية 

  .بمتابعة انضمام هذه الشرآات والمصارف العربية واالجنبية الجديدة في العراق

 
اقرار البرنامج من قبل الهيئة االدارية الخاص بتلك السنة من  بعد 2012 اداء الرابطة خالل عام تمثل

  :خالل تحقيق االتي
   تمت دعوة البنك المرآزي العراقي لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي للرابطة الذي انعقد بتاريخ 

من المادة ) ج(فقرة  للنظر في  فقرات منهاج االجتماع واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها استنادا الى ال18/5/2013

   . 25/4/2013من النظام الداخلي وبموجب قرار الهيئة االدارية المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ) 11(

  

   - :وهيوتمت مناقشة النقاط الرئيسة في االجتماع 

  . والموافقة عليه 2012االطالع على تقرير الهيئة االدارية حول نشاط الرابطة خالل السنة  -1

 واالستماع الى تقرير مراقب الحسابات المدقق 31/12/2012ة الحسابات الختامية للرابطة آما في مناقش-2

  .القانوني لحسابات الرابطة والمصادقة عليهما 

من النظام الداخلي للرابطة ليكون عدد االعضاء ) 11(من المادة ) ب(من ) أوًال ( الموافقة على تعديل الفقرة -3

  .لتسهيل اآتمال النصاب القانوني لالجتماعات ) 3(اثنان بدًال من ) 2(واالحتياط ) 9(ن بدًال م) 7(االصليين 

  . ابراء ذمة رئيس واعضاء الهيئة االدارية -4

  . وتحديد اجوره 2013النظر بتعيين مدقق حسابات للرابطة للسنة -5

   .2014 , 2013أجراء عملية انتخاب هيئة ادارية جديدة للدورة القادمة -6
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 2012ن المؤشرات المهمة في التقرير السنوي الخاص بنشاط الرابطة خالل عام وم
   -:والمتضمن ما يأتي 

   2012اهم نشاطات الرابطة لعام  -:ثانيا
  
  )اخبار المصارف(الدراسات والبحوث المصرفية المنشورة في نشرة  -
  

في االقتصاد العراقي اضافة الى دراسة وبحث واحد المتعلقة بالمصارف ودورها ) 20(قامت الرابطة بنشر 

بيان دور البنك المرآزي في تحقيق االستقرار االقتصادي من خالل تلك الدراسات والبحوث المقدمة من قبل 

نخبة من الخبراء االقتصاديين والمصرفيين والمتعلقة في توضيح مبادئ االفصاح والشفافية للمصارف 

 المؤسسات في مكافحة غسل االموال ، وتنشيط االئتمان والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودور هذه

الممنوح من قبلها من خالل وضع الخطط وآيفية ادارة السيولة والمخاطر االئتمانية واالستثمار لديها واساليب 

  .الحد منها

  
   فروع جديدة أو أنتقال الفروع الى اماآن جديدةفتح  -
  

ي مناطق بغداد والمحافظات واالقضية العراقية فقد تم افتتاح تهتم الرابطة بتحقيق انتشار فروع المصارف ف

فرعًا في بغداد والمحافظات االخرى وذلك لزيادة المتعاملين معها وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ) 11(

وذلك من خالل االعالن عن فتح هذه المصارف والفروع في نشرة اخبار المصارف االسبوعية والصادرة 

  . منها

  

  الدورات التدريبية  -
  
لرابطة عدد اقامت ابهدف تنشيط آفاءة العاملين في المصارف ولتحقيق آفاءة االداء المصرفي والدقة فقد    

من الدورات التدريبية لمنتسبي دوائر الدولة والمصارف الحكومية والخاصة العاملة في العراق والمتمثلة في 
مادات المستندية ، الحسابات الجارية والتوفير والودائع ، خطابات الضمان ، فتح وتعديل وتنفيذ االعت

التسهيالت المصرفية ، آشف  عن العمالت المزيفة في فئات العملة العراقية ، ادارة المعلومات الفنية من خالل 
  .االنظمة المصرفية المتطورة 

  
حيث نك المرآزي العراقي العراقية حسب قرار البالزيادات المتحققة في رؤوس اموال المصارف الخاصة  -

لدعم هذا القرار لتحقيق آفاية رؤوس االموال حسب اتفاقيات بازل الدولية االولى جهودها الرابطة وجهت 

  .والثانية وتوصيات صندوق النقد الدولي 

    
قامت الرابطة بدعم هذا القرار من خالل متابعة المصارف التي قامت برفع رؤوس اموالها ومن خالل     
-100(بين ، الن عنها في نشرة اخبار المصارف االسبوعية والصادرة منها وآانت الزيادة تتراوح االع

  .مليار دينار) 300
  
  
   حسابات الرابطة -

دينار ) 111,800( لدى صندوق الرابطة 31/12/2012  بلغ اجمالي رصيد الموجود النقدي في نهاية 
  . عراقي 
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   31/12/2012نهاية البيانات المالية للرابطة آما في  -
  

من خالل االطالع على الميزانية العمومية لرابطة المصارف الخاصة في العراق  في الفترة المذآورة اعاله وطبقا 

 وتعليماته والتشريعات االخرى ، ووفقا للقواعد 2010لسنة ) 12(لمقتضيات قانون المنظمات غير الحكومية رقم 

 وهي اد وجدنا  بعض المالحظات التي قد تكون ضرورية الداء بعض مهامهواالعراف المعتمدة في هذا المجال وق

  -:آاألتي 

  
  .ف يدينار بموجب آشف الموارد والمصار) 31,017(حققت الرابطة عجزًا مقداره  -1

  
مليون دينار تمثل بدالت ) 284,254 (2012بلغ اجمالي االيرادات خالل السنة المنتهية لعام  -2

  . لالعضاء اضافة الى ايرادات اخرى االشتراآات السنوية 
  .مليون دينار) 285,302(خالل نفس السنة السابقة االدارية بلغ اجمالي المصروفات  -3

  
 من معلومات مالية ومحاسبية يعكس نشاطات الرابطة المالية خالل السنة وماتضمنهان التقرير السنوي  -4

  .انين والتشريعات الساندة موضوعة التدقيق وانه اليتضمن ما يخالف احكام القو
  

ان البيانات المالية والحسابات قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية وهي متفقة مع ماتظهره السجالت ، وان  -5
 وان حسابات النتيجة 31/12/2012الميزانية العمومية المرفقة تعبر عن المرآز المالي للرابطة آما في 

   .                   بصورة امنية وعادلةتظهر نتيجة النشاط للسنة بذلك التاريخ
  
   2012تحليل اشتراآات المصارف لعام  -
  

ليون دينار للمصارف الخاصة المساهمة في رابطة م) 2,581,500(بلغت االشتراآات واالئتمانات  -1
  .المصارف الخاصة في العراق 

  
ا بلغت نفقات السفر وااليفاد مليون دينار  ، بينم) 3,566,750(آما بلغت المصروفات الخدمية االخرى  -2

  . مليون دينار ) 3,148,950(
  

مليون دينار ) 254,284,931( بينما بلغت االيرادات لموارد رابطة المصارف الخاصة في العراق  -3

مليون دينار ورسوم االنتساب المسددة للرابطة من قبل ) 235(اشتراآات االعضاء والبالغة بضمنها 

 دينار ،  تحليل العوائد الناتجة من نشاطات الرابطة ومشاريعها والبالغة مليون) 4(االعضاء البالغة 

  .مليون دينار ) 8,232,931(مليون دينار وتحليل فقرة الموارد االخرى والبالغة ) 11,052,000(

  
  .مليون دينار) 194,071,750(ت أآما بلغت الرواتب واالجور السنوية المدفوعة اضافة الى المكاف -4

                                                                                               
 

بضمنها ثالث شرآات حكومية هي وشرآة ايرانية واحدة شرآة عراقية ) 28(البالغ عددها  التأمين رآات ش- 3

شرآة فرع أمين ، اضافة الى الشرآة الوطنية للتأمين، الشرآة العراقية للتأمين، والشرآة العراقية العادة الت

من رأس مال الشرآة لدى مصرف مجاز من قبل البنك % 30 ، ويودع 2009 تأسست في عام تأمين خاصة

 . المرآزي العراقي آوديعة ثابتة
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       تهدف هذه الشرآات الى المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني ضمن اطار السياسة العامة للدولة عن طريق 

وتتسم بأن قدراتها المالية . ين واعادة التأمين واالستثمار وتقديم المشورة بكل مايتعلق بالتأمين ممارسة التأم

الزالت ضعيفة وخدماتها التأمينية محدودة وتشرف عليها وزارة المالية ، ويدقق اعمالها البنك المرآزي في 

وينظم اعمالها قانون ) لتي تملكها تدقيق القروض المقدمة من قبلها والمحفظة االستثمارية ا( مجالين هما 

وبالنظر لوجود مؤشرات سلبية في القانون اشرتها شرآات التأمين ذاتها  . 2005لسنة ) 10(التأمين رقــم 

حدت من نشاطها واضرت بمصالحها وعلى نتائج اعمالها السنوية وبالتالي على عملية التنمية االقتصادية ، 

  .  هـذا القانون مما يتطلب اعــادة النظر بمــواد
 
) 350(الذي يقوم بقبول ودائع الجمهور واعادة استثمارها في مختلف المجاالت ، وله  صندوق توفير البريد -4

 . فرعًا منتشرة على مختلف المحافظات ويعتبر آقناة الستقطاب السيولة المتواجدة خارج الجهاز المصرفي
 

التسعينيات ويشرف عليها البنك المرآزي العراقي ، ويقتصر التي تـم تأسيسها في فترة   شرآات الصرافة-5 

 مليون دينار) 500(نشاطها على بيع وشراء العملة االجنبية داخل العراق ، ويبلغ الحد االدنى لرأسمالها الجديد 

 شرآة ترآزت معظمها في بغداد وقسم قليل منها في) 427 (2012، ويبلغ عددها حتى نهاية عـام مدفوع بالكامل 

المحافظات ، وقـــد وافـق البنك المرآزي على منح اجازات جديدة للشرآات التي تـم تأسيسها من قبل مسجل 

 .10/2/2011 استنادا لقرار مجلس ادارته المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريــخ 2003الشرآات بعد عــام 

 
ة وتستند في عملها الى التعليمات وتعتبر من المؤسسات المالية غير المصرفي ، شرآات التحويل المالي - 6

 2012شرآة نهاية عـام ) 33( ، وبلغ عددها 2008لسنة ) 93(الصادرة من قبل البنك المرآزي العراقي رقم 

، ويبلغ رأس مالها حاليا المحافظات  في فرعا) 159(فرعا في بغداد و) 281(فرعا موزعة الى ) 440(ولديها 

ة تحويل واستالم االموال من داخل العراق وخارجه عن طريق فتح حساب لها في مليار دينار ،  وتقـوم بعملي) 15(

  .المصارف العراقية

 
 وجميعها 2012شرآة آما في نهاية عـام ) 47(يبلغ عددها    شرآات التوسط لبيع وشراء االوراق المالية - 7

مالها سوق العراق لالوراق  ويشرف على تدقيق اع ISDاعضاء في جمعية وسطاء االوراق المالية في العراق
  . الماليـــة 

  
شرآات وينظم اعمالها نظام شرآات االستثمار المالي رقم ) 10(ويبلغ عددها ،  شرآات االستثمار المالي - 8

مليار دينار خالل فترة سنتين، ) 1(مليون دينار على ان يرتفع الى ) 150( ، ويبلغ رأس مالها 2011لسنة ) 6(

ة عمليات االستثمار آبيع وشراء االسهم والسندات وتأسيس الشرآات المساهمة واستثمار اموالها ويمكنها القيام بكاف

وقد قام البنك المرآزي العراقي باعادة النظر بهذه التعليمات لتطوير وتوسيع مجاالت عمل هذه . في المصارف 

 . الشرآات والحد من المعوقات التي تواجه اعمالها 

ترليون دينار ) 4.5(من المؤسسات الكبيـرة الحجــم ، حيــث تبلــغ موجوداتــه بحــدود وهو  صندوق التقاعد - 9
 . مليار دوالر وتشمل رواتب الرعاية االجتماعية والمتقاعدين) 3.8(ما يعادل 

  
 . وهناك مؤسسات اقل حجمًا وتشمل صندوق الزآاة وصندوق رعايــة القاصريــن  -10
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 وهي من احدث المؤسسات العاملة في السوق ، وحدد ، صغيرة والمتوسطةشرآات تقديم القروض ال -11

مليار دينار للشرآة المساهمة وتنظم اعمالها التعليمات رقم ) 2(مليار دينار للشرآة المحدودة و ) 1(رأسمالها مابين 

 فــي 4164قـم  الصادرة عن البنك المرآزي العراقي والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية ر2010لسنة ) 3(

الشرآة العراقية للقروض الصغيرة والمتوسطة والشرآة العراقية ( وتوجد حاليًا شرآتين وهي 20/9/2010

حيث تقوم بتوفير جزء من رأسمالها لالقراض من قبل المصارف الخاصة المساهمة فيها وذلك ) للكفاالت المصرفية

  -:وفعاليتهم  وفيما يلي ملخصا عن اهدافهما لتسهيل عملية التمويل
 

   )ICF-SME( الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة -أ

 غير المالية بالشرآات المتعلقة العراقية اللوائح والقوانين  وفق18/5/2009تأسست هذه الشرآة بتاريخ        

 بمسجل المتمثلة الحكومية القضائية الجهات من المهنة ممارسة التأسيس واجازة شهادة على حصلت وقد المصرفية

 تمويل بشرآات خاصة )3(البنك المرآزي العراقي تعليمات رقم  اصدر حيث العراقي والبنك المرآزي الشرآات

مليون دينار عراقي ) 270( من العام نفسه برأسمال قدره وبدأت العمل في حزيران والمتوسطة الصغيرة المشاريع

مصارف عراقية خاصة ) 9(ي العراقي آشرآة مالية غير مصرفية تضم وبعد حصولها على موافقة البنك المرآز

مصرف الشمال ، مصرف الشرق االوسط ، مصرف اشور ، مصرف ( هي ) الشبكة المصرفية(مساهمة تسمى 

وبدعم مالي من ) سومر ، المصرف االهلي ،مصرف البصرة، مصرف بغداد ، مصرف الموصل، مصرف الخليج

 تم زيادة رأس مال الشرآة ليصل الى 2010مليون دوالر وفي عام ) 6(ية الدولية  قدره الوآالة االمريكية للتنم

مليار دينار، وحصلت الشرآة على ) 2.4( تم زيادة رأس مال الشرآة ليبلغ 2011مليار دينار وفي عام ) 1.2(

  . مليون دوالر) 1(منحه مخصصة للقطاع الزراعي في محافظة االنبار بقيمة 

 خالل من الدولية من المنظمات المستلمة االموال دارةبأالشرآة  قامت المنصرمة سنوات ربعاال مدار وعلى
 لتقوم هذه المصارف وفعاليته نشاطه بحسب المساهمة آل المصارف على مالية تخصيصات شكل على توزيعها

 من ممكن قدر اآبر ويلتم في لالستفادة منها اقراضها واعادة االقساط واسترداد االقراض عملية في باستخدامها
 المساهمة المصارف مع تعقد عمل باتفاقيات الشرآة ، وترتبط والمتوسط الصغير الحجم ذات الخاصة المشاريع
 رفع وضمان بالمقترضين الخاصة والمواصفات الشروط حيث من البرامج االقراضية بتنفيذ االلتزام لضمان

 او الجهات الراعية الى ارسالها ليتم احصائية تقارير شكل على رهاواظها ترتيبها يعاد سوف التقارير الدورية والتي
  .بعد فيما المانحة

  

 العراقي المرآزي البنكبدعم من و الخاصة المصارف من شرآاؤها والزال الشرآة تأسيس من الرابع    للعام
 عبر والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل في الشرآة برامج دعمتعزيز على  يعملون الدولية والمنظمات
 من اصبحت الشرآة وان السيما القدرات مجال تطوير في التقني الدعم تقديم في وآذلك المنتشرة المصارف
  .المكتسبة خالل الخبرة من المالي القطاع في قوية وارضية جيدة بسمعة تحضى التي المؤسسات

  

ض باالقتصاد العراقي وحث المصارف لشرآة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في النهوا    هدف 
   .العراقية المساهمة في رأسمالها وغيرها من المصارف لتقديم التمويل المستدام للمشارع الصغيرة والمتوسطة
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  2012نشاطات الشرآة في عام 
    

 آادر قبل من استثنائيا جهدا تطلب بنشاط شهرا عشر االثنى خالل الشرآة قامت حيث متميزا عاما 2012 عام آان

 تقارب قياسية فترة خالل دوالر ماليين  (9 )البالغة المنحة صرف تم حيث تجارة مشروع وبمساعدة الشرآة

 2806 ( هو 2012 عام نهاية في القروض عدد  فكان االقراضية المحفظة حجم في حقق زيادة مما اشهر العشرة

  بنسبةازدادت قد التمويل مصادر ان ينح في  ، 2011عام  نع) (124.6%قدرها   بزيادة اي قرضا) 

 عام نهاية دوالر فيمليون )  (16.8ليصبح مليون دوالر (8)  مبلغا قدره 2011عام نهاية فيبلغ حيث  (110%)

 دوالر مليون55.5 ) (ــال يقــارب ما الــى 2011 في دوالر مليون  (23 ) من القروض حجم ازداد  وقد 2012

 للتخصيصات والفاعل االمثل االستخدام تحقيق في الكبير الدور المساهمة  المصارفلشبكة وآان 2012 ةنهاي في

 2012في نهاية عام  دوالر مليون) 9.2( حجم مشارآة المصارف بلغت ان  الى يشير وآما الشرآة، من المقدمة

يكي  دوالر امر(5.3)  بلغت المصارف مشارآة حجم آان حيث 2011 عام  عن (%73.6)قدرها بزيادة اي

  .وآما نبين بالجدول ادناه 

 (10)جدول رقم 
   مشارآة المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  2011 و2012لعامي 
 (مليون دوالر)

 االتفاصيل
حجم 
 المشارآة

حجم 
 القروض

حجم 
  التمويل

عدد 
 القروض

2011 5.32381249
2012 9.244.516.82806

73.693.5110124.6  نسبة الزيادة
 

  
  
 

 2012 عام برامج المنح خالل
  

  :وهي) 2012 لغاية 2009(استمرت الشرآة بأدارة برنامج المنح المستلمة لالعوام  
 

 المحافظات اقتصاديات تنمية لتجارة برنامج رعاية تحت 2009 لعام دوالر مليون) 6 (البالغة االولى المنحة -1

 المنحة هذه خصصت حيث العراقي الخاص القطاع مصارف وبمشارآة لدوليةا للتنمية االمريكية للوآالة التابع

 حيث نشاطها تطوير او توسيع الى بحاجة والتي القائمة والمتوسطة الصغيرة المشاريع من اصحاب للمقترضين

 طريق وعن السائدة االسعار عن نسبيا منخفض فائدة وبسعر المشاريع هذه باقراض المصارف المساهمة قامت

 من اآثر اقراض الى المنحة هذه نتائج لتصل العراق عموم في العاملة وفروعها (المساهمة  المصارف ةشبك

 هذه تدوير خالل من االقراض برنامج فاعلية يبين مما دوالر مليون (30)  بلغ تمويل وبحجم قرضا (1,539)

  %).511 (بنسبة  االموال
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 لتمويل العراقية الشرآة قبل من ادارتها تمت والتي 2010 املع دوالر مليون (1) البالغة الثانيةالمنحة  -2

 والمخصص الدولية للتنمية االمريكية للوآالة التابع انماء برنامج رعاية تحت والمتوسطة الصغيرة المشاريع

الشمال ،  بغداد ، ومصرف اشور، ومصرف مصرف( هي مصارف اربعة حصريًا وبواسطة الزراعية للمشاريع

 زراعيــة منتجات صناعة او زراعية مشاريع اقراض اساس وعلى  وبعدة محافظات )االوسط الشرق ومصرف

 من جيدة نتائج البرنامج حقق وقد واالستصالح االرواء خدمات (مثـــل  اخـــرى زراعيــة خدماتاو  وحيوانيــة

 الزراعي القطاع دعم في بسيط بشكل أسهم دوالر  مليون (247 ) بلغ تمويل وبحجم قرضا (113) تمويل خالل

   .العراق في
 
 وبواسطة االمريكي الشعب من المقدمة المنحة وهي  2012 لعام دوالر مليون) 9 (البالغة الثالثة المنحة -3

 المهجرين من والمتوسطة الصغيرة المشاريع اصحاب الى القروض لتمويل خصصت والتي  االمريكية الحكومة

 فقدانها بسبب استقرارها وفقدت الحالل والرزق العيش مصادر فقدت التي المحرومة العنف والفئات اعمال بسسب

 وبدء تأهيله او مشروع تمويل من يمكنهم الذي الدخل لتوليد الوسيلة هو البرنامج فكان هذا ومشاريعها العمالها

 خاصةال مشاريعهم اقامة على مقترض ( 1166 ) من اآثر مساعدة في والذي اسهم بالمقترض الخاص النشاط

  . دوالر مليون ( 2 ) على يزيد تمويل وبحجم
  

   2012 عام للشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خالل االعمال الرئيسة اهم
  
  .2012في آانون الثاني عام   المحرومة الفئات برنامج ادارة اتفاقية على التوقيع  -

 من المدعوم العاطلين تشغيل برنامج للمشارآة في الوزراء جلسم الى ومقترحات دراسة وتقديم اجتماعات عقد -  
 .2012العراقية في اب  الحكومة قبل
 .2012ر في ايلول اشو مصرف الى الشرآة في البصرة مصرف اسهم بيع - 
 مليون) 1(و  المنحة من دوالر مليون) 1( تحويل طريق عن دوالر ماليين (4) للشرآة الى المال راس زيادة - 

 .2012 في تشرين االول من المساهمين اخرى
  داخلةوالمتوسط الصغيرة المشاريع مستقبل حول االلمانية SANDالمشارآة في ورشة عمل مع المنظمة  -

  .2012في تشرين الثاني  العراق
  .2012ت في تشرين الثاني بيرو في المقام العربية المصارف مؤتمراتحاد في المشارآة - 

 االنشطة   وتوسيع التمويل مصادر الى النفاذ خطط تتضمن قادمة سنوات لثالث عمل اتيجيةاستير الشرآة قدمت - 
  .2012في آانون الثاني  االيرادية

  
  اهم التحديات التي تواجه الشرآة

  
 والمتوسطة الصغيرة المشاريع اقراض في العمل أهمية تعي وحدات خلق آيفية ومنهاتواجه الشرآة تحديات    

 المردودات واحتساب عنها الناتجه االئتمانية المخاطر وتحسب المشاريع تلك تقيم التي المصرفية سسواالهتمام باال
  .الدولية والمعايير المفاهيم الخدمة وفق هذه من المتحققة

  
 حيث.الصغيرة والمتوسطة للمشاريع االئتمانية الخدمات لتغطية المتوفر التمويل حجم فهو االخر التحدي اما   

 يحصل على تسعة اصل من فقط واحد مقترض بان الدولي آالبنك المهتمين قبل من المتوفرة حصائياتاال سجلت
 على الطلب ان السوق دراساتواظهرت  ،مستمر تزايد في القروض هذه على الطلب بان يعني مما القرض
  .مليار دوالر) 1.7 (ـب يقدر العرض ان حين في دوالر مليار  (30)ـب يقدر االئتمان

 
التعاون مع  في دورها وتعزيز الشرآة قدرات تطوير مع جديدة مالية مصادر عن البحث الشرآة على يتحتم هناو

 .سواء حد على والمستثمرين الحكومية المنظمات او المانحةالدول 
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آةمميزات الشر                                                                                          

 المصارف شبكة خالل من عملها تسهل العراقي المصرفي النظام في متميزة بمكانة الشرآة تتمتع •
 يستقطب مما  فرعا (99)  الى يصل فروع بعدد العراق محافظات جميع تغطي الثمانية والتي المساهمة

 المشاريع ضاقرا مجال وتوسيع تطوير في ترغب التي الدولية والمنظمات االموال ورؤوس المستثمرين
  .والمتوسطة الصغيرة

 
 المشاريع تمويل مجال في الدولية والمنظمات المستثمرين لدخول المثلى الوسيلة تعتبر الشرآة هي •

 مع يتوائم ناجح تمويل برنامج ادارة من تمكنها وفنية تنظيمية امكانيات من لها لما والمتوسطة الصغيرة
  . عالميا المتبعه الدولية المعايير

 
 الراعية الجهة وهي والمتوسطة الصغيرة بالمشاريع الخاص االقراض بتسمية مقترن آيان للشرآة أصبح •

  .المقترضين من الفئات لهذه
 

 ساهمت فقد التحليلية واظهارالنتائج احصائية تقارير اعداد من الشرآة بها تقوم التي النشاطات خالل ومن •
 تمويل في التحديد وجه وعلى العراقي ليالما القطاع دخول ترغب في  راعية جهات استقطاب في

 .والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 
  .النشاط هذا في العاملة االقراض لوحدات االداء وتقييم الحديثة الرقابة معايير اعتماد •
 
  

  النظرة المستقبلية للشرآة
 
 للمشاريع يكون ان وند ويتطور ينمو ان خاص قطاع ألي اليمكن هبأن الدول مختلف في التجارب اثبتت      لقد
 الى الوصول من المشاريع هذه تتمكن ان ودون العملية هذه في اساسيا دورا )وخدمية انتاجية(والمتوسطة  الصغيرة
 حيث تشكل المشاريع الصغيرة الخاص القطاع اقتصاد عجلة هي هذه المشاريع ان حيث المال رأس مصادر

 شأنها من سياسيات باعتماد قامت الشرآة وقد  الخاص ، نشاطال اقتصاديات اجمالي من  (%65) مايقــارب الـ
 .االيرادات في زيادة وتحقيق االقراض في توسع تحقيق

  
  القروض تمويل برنامج ادارة

  
 حيث االقراضية محفظتها حجم من تزيد جديدة تمويل مصادر عن البحث في مستمرة وبصورة الشرآة تسعى     

 في المشارآة على الشرآة قدرة يخص فيما الوزراء رئيس مكتب مع مكثفة تمناقشا في الشرآة بالدخول قامت
 امتصاص في يسهم برنامج في للبدء بالتخطيط العراقية الحكومة قامت حيث وعملية االشراف تمويل برامج ادارة

 االجانب ينوالمستثمر الدولية المنظمات مخاطبة في المستمرة الى مساعيها باالضافة ، المعطلة الطاقات وتشغيل
 والمتوسطة الصغيرة المشاريع اصحاب على توزع او قروض منح على للحصول العراق داخل العمل في الراغبين
  . المختلفة القطاعات واشكال الخاص القطاع مفاصل تمثل والتي

 
  االئتمانية المعلومات تبادل

  
تبادل  اعادة الى لديها والمتوسطة يرةالصغ بقروض المشاريع خاصة البيانات قاعدة خالل ومن الشرآة سعىت    

 وتسهيل االقراض عملية من المترتبة المخاطر تقليل حجم بهدف ، المساهمة المصارف مع االئتمانية المعلومات
  .العراق داخل االقتصادي النمو االقراض وزيادة عجلة تسريع في يسهم مما القروض منح وتسريع عملية

  
  األموال ادارة
 خدمية مصرفية مناهج وفق االموال وتوزيع بادارة من القيام مكنها وتقنية فنية امكانية من شرآةال لدى ما    ان
 لهذه والمنفذة المانحة والراعية والجهات الدولية المنظمات من هذه الخدمة لقاء تستوفيها أدارية عموالت بمقابل
  . البرامج
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  والتدريب االستشارات
 اقراضها الخاصة ووحدات للمصارف والفنية المالية االستشارية قديم الخدماتت يستطيع متمكن آادر للشرآة أصبح

 مجال في وبين المستثمرين الخاصة العراقية المصارف بين التعاون فتح فرص وآذلك العلمية الطرق وبأحدث
  .واستثمارات ودائع او مصرفية قروض تمويل بشكل على الحصول عملية

  
 

   الشرآةعملت آيف
 المنظمات من التمويل توجه وسيطة مالية آمؤسسة المتوسطة و الصغيرة المشاريع لتمويل العراقية الشرآة تعمل

 الشرآة في مساهمة خاصة عراقية تجارية مصارف عدة الى المحافظات ومجالس والمستثمرين الدولية والحكومة
 ويبين .وتطويرها مشاريعهم دعم في تسهم قروض شكل على والمتوسطة الصغيرة الى المشاريع تقديمها وبالتالي
  . الرئيسيون والشرآاء التمويل الشرآة وجهات بين العمل هيكل أدناه الشكل 

  
  

  
  
  
  
  

  : لمحدودة ا والمتوسطة الصغيره المشاريع لتمويل العراقية الشرآة اقراض شبكة
 

 محافظة) 18( بالغ عددها الالعراقية المحافظات آافة في بتمثيلها الشرآة في المساهمة الخاصة المصارف ساهمت
ا فرع 99 بلغت والتي تمتلكها التي الفروع شبكة خالل من المناطق آافة الى المساهمة قروضًا المصارف قدمت فقد
 طموح الشرآة مع العراق محافظات جميع الى الشرآة برامج فرصة وصول يوفر مما ، مساهمة مصارف 8 الى

  .لالمستقب في اوسع امتداد تحقيق في المستمر
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  : الجغرافي االمتداد

    
 آافة الى قروضًا الشرآة في المساهمة المصارف قدمت العراقية المحافظات آافة في جماعي تمثيل   بوجود  

 محافظات في المصروفة القروض من%) 80 (ترآز نسبة حيث ، تمتلكها التي الفروع خالل شبكة من المناطق
 طالما أوسع إمتداد تحقيق يتوقعو االستفادة وآيفية المصرفي بالنظام طنينالموا وعي نتيجة العراق ، وسطو  الشمال

  . جديدة في قطاعات تدريجيًا تتوغل المصارف ان
 

 جججج
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 2012م يبين توزيع القروض حسب المصارف والمحافظات لعا) 11(جدول رقم ججججدجدو

 
 

 ل
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  :لمحدودة ا والمتوسطة الصغيرة شاريعالم لتمويل العراقية الشرآة قروض من المستفيدة الفئات
  

 قروض تقديم خالل من المجتمع فئات جميع وخدمة لدعم برامجها المشاريع لتمويل العراقية الشرآة صممت     

 ومن الشرآة استطاعت وقد قسرية لظروف نتيجة توقفت مشاريع تشغيل اعادة او جديدة انشاء مشاريع في تساهم

 المهجرين ، النساء ، الرجال( شملت والتي المجتمع فئات اغلب الى الوصول من  لهاالتابعة المصارف شبكة خالل

 وبعدد قروض عراقي دينار مليار (52 )بقيمة قروض خلق هذا البرنامج نتائج آانت وقد ) الشباب و االقليات ،

قرضا الى ) 410(قرضا الى الرجال و ) 952(قرضا مقدمة الى فئات مختلفة من المجتمع موزعة الى ) 2807(

 توفير قرضا الى االقليات ، فضال عن) 289(الى المهجرين و ) 809(قرضا الى الشباب و ) 347(النساء و

  :-::- :ادناه الجدول يوضح وآماة جديد مباشرة غير فرصة  (4911) و مباشرة عمل ةفرص) 2806(

  ج:

  :2012يبين توزيع القروض حسب فئات المجتمع لعام ) 12(جدول رقم د 

  محدودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

عدد  الفئات
 القروض

مبلغ القروض 
ماليين (

 )الدوالرات

الوظائف 
المباشرة 
 الجديدة

الوظائف غير 
 المباشرة الجديدة

 1,610 920 14,970 952 الرجال

 657 375 6,442 410 النساء

 752 430 5,465 347 الشباب

 1,365 780 12,717 809 المهجرين

 527 301 4,538 289 االقليات

 4,911 2,806 44,132 2,807 المجموع
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   : االقراض برنامج نتائج
 

 وبفضل الشرآة استطاعت والمتوسطة الصغيرة المشاريع اقراض مجال في سنوات االربع يقرب ما مضي بعد   
 تجاوزت ةبقيم قروض صرف الى تصل ان البرنامج هذا في والمشارآين العاملين جميع قبل المبذولة من الجهود
 خالل %300 الى الدولية للتنمية االمريكية الوآالة من المستلمة االموال يوضح تدوير مما دوالر مليون (45)
  : ادناه البياني الرسم في مبين وآما اعاله الفترة

  

 
 

  

  غيرة والمتوسطةمخطط نشاطات الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الص
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   شرآة مساهمة / صرفية الشرآة العراقية للكفاالت الم -ب
شرآة مالية غير مصرفية ذات مسؤولية محدودة  آ2006/اذار / 5في الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية  تأسست

اقرت الهيئة العامة التحول  ، مملوآة من قبل احد عشر مصرفا خاصا استنادا الى موافقة البنك المرآزي العراقي
 ومن خالل المساعدة الفنية 2009 المال ودخول مساهمين جدد في عام الى شرآة مساهمة من خالل زيادة رأس

والدعم المالي من قبل الوآالة االمريكية للتنمية الدولية والتي تقدمت بمنحة مالية لتغطية طلبات التعويض المحتملة 
تكون الجهة الرئيسة وتتمثل مهمة الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية في ان . خالل المرحلة االولى من عملياتها

التي تقدم آفاالت القروض للمؤسسات المالية المصرفية الخاصة التي توفر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
من خالل تسهيل مهمة اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على القروض لتمويل مشاريعهم وتقديم 

ل المصارف المشارآة للمقترضين وتكون حدود القروض من للقروض الممنوحة من قب% 75ضمانات تصل الى 
الف دوالر او ما يعادلها بالدينار العراقي ، وتوفر الشرآة قدرة متنامية لدعم وتطوير القطاع الخاص  ) 250 – 5(

  . من خالل زيادة القروض المضمونة المقدمة لتلك المشاريع

من الجزء المضمون وتمثل ايرادات % 2لقرض بنسبة     وتتمثل ارباح الشرآة من استحصال عمولة ضمان ا
النشاط الجاري اضافة الى االيرادات االستثمارية المتأتية من استثمار رأس المال بودائع لدى المصارف المشارآة ، 

  .ليس للشرآة فروع حاليا وتكتفي في تمثيلها من قبل فروع المصارف المشارآة المنتشرة في العراق
  

سي للشرآة هو تسهيل مهمة اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على القروض     الهدف الرئي
لتمويل مشاريعهم من خالل التأمين على مبالغ القروض المقدمة لهم وتأمين دخل اضافي من خالل خلق فرص 

خرى للشرآة العراقية  اضافة الى  االهداف االعمل، االمر الذي يؤدي بالنتيجة الى تطور الواقع االقتصادي للبلد،
للكفاالت المصرفية المتمثلة في زيادة نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى مصادر االئتمان وذلك عن طريق 
تقديم آفاالت جزئية للقروض التي تمنحها المصارف المساهمة برأسمال الشرآة والمصارف المشارآة ببرنامج 

من خالل الدخول في شراآة مع المصارف الخاصة العراقية وتحمل الضمان الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة و
  .المخاطر معها 

    
 أسلوب وتستخدمعايير المحاسبة العراقية، م تعتمد الشرآة على المعايير الدولية لعرض القوائم المالية اضافة الى    

مبين في بياناتها المالية آما ) (Quick Booksأالستحقاق من خالل برنامج محاسبي ذو مواصفات عالمية يدعى 
حيث يتم تثبيت المقدمات والمستحقات استنادا الى مبدأ االستحقاق ، وبموجب مبدأ مقابلة االيرادات والمصروفات 

            . للسنة المالية موضوعة البحث وبما يتطابق مع القواعد المحاسبية المعمول بها في العراق
     

 آشرآة ذات مسؤولية 2006مليار دينار عراقي في عام ) 5.45(س مال قدره     بــدأت الشرآة اعمالها برأ
مليار دينار عراقي وتحولت الشرآة الى شرآة مساهمة خاصة، وتم زيادة رأس المال ) 7(محدودة تــم زيادته الى 

  . عن طريق رسملة االرباح المتراآمة2010مليار دينار في عام  ) 7.9(للمرة الثانية الى 
  :دد المساهمين في الشرآة مــن يتكون ع

  .من المجموع الكلي للمساهمات%) 97(مليار دينار وبنسبة ) 7.7( مصرفا خاصا مساهم بقيمة 14 - 
  %).2(مليار دينار وبنسبة مساهمة ) 0.023( شرآة وساطة واحدة مساهمة بقيمة 15 - 
  .لي للمساهمات من المجموع الك%) 1(مليار وبنسبة ) 30.01( شخص مساهم بقيمة 16 - 
  

  2012االت المصرفية لعام  نشاط الشرآة العراقية للكف

  2006مليار دينار في عام ) 5.5(مليار دينار عراقي الذي تم زيادته بعد ان آان ) 7.9(بلغ رأس مال الشرآة  -1
ويبلغ مخصص ضمان . حيث جاءت هذه الزيادة من خالل االرباح المتراآمة وعن طريق رسملة رأس المال

 .مليون دينارا) 472.6(لقروض ا

مصرفا خاصا مشارآا وبنسبة مساهمة بلغت ) 14(ارتفع عدد المصارف المشارآة في الشرآة الى  -2
شخصا مساهما بنسبة مساهمة ) 16(و %) 0.28(وشرآة وساطة مالية واحدة بنسبة مساهمة %) 99.55(
عدا مصارف المشارآين برأس مالها من بين المصارف مشارآة ) 7 (تعمل مع الشرآة 2012لعام %) 0.17(

 . مصرفي االقتصاد والمنصور فهم مشارآين ببرنامج الضمان
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  مقارنة بعدد  القروض 2012 آما في  نهاية عام مضموناقرضا ) 3257( الى المضمونةارتفع عدد القروض  -3
  .بة نمو جيدةوهي نس%) 66.3( اي بأرتفاع 2012 في نهاية عام مضموناقرضا ) 1959(البالغة  المضمونة

بينما بلغ عدد القروض %) 24.8( وبأهمية نسبية مضموناقرضا ) 809(وآان عدد القروض المضمونة لالناث 
  %).75.2( وبأهمية نسبية مضموناقرضا ) 2448( للذآور المضمونة

بلغت  واالعوام السابقة 2011 مقارنة بعام 2012 لالناث في عام المضونةاال انه ازدادت نسبة عدد القروض 
  .وهي نسبة عالية مما يعني اهتمام الشرآة برفع المستوى االقتصادي لالناث اسوة بالذآور%) 188(

 وبأهمية نسبية مضموناقرضا ) 1407( بلغت المضونةتقدم مصرف اشور بالمرتبة االولى بعدد القروض  -4
متحد بالمرتبة الثانية  ، يليه المصرف ال2011مقارنة بعام %) 325.1( مرتفعا بنسبة 2012لعام %) 42.2(

  وهي نسبة عالية ،2011مقارنة بعام %) 1305( ومرتفعا بنسبة مضموناقرضا ) 520(بلغت 

قرضا مضمونا وبأهمية نسبية  ) 455(بلغت والتي      اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مصرف الشرق االوسط 
  هي نسبة عالية، و2011مقارنة بعام %) 188( مرتفعا بنسبة 2012لعام %) 14(

%) 13.1(قرضا مضمونا وبأهمية نسبية ) 428(بلغت حيث    وبالنسبة للمرتبة الرابعة فكانت الى مصرف بغداد 
   وهي نسبة انخفاض آبيرة، 2011مقارنة بعام %) 41.5( منخفضا بنسبة 2012لعام 

%) 5.8، % 5,8(ية نسبية بلغت أهمبو) االستثمار والشمال(    وآانت المرتبين الخامسة والسادسة الى مصرفي 
بينما %) 28.6( من قبل مصرف االستثمار بنسبة المضمونة حيث انخفض عدد القروض 2012لكليهما لعام 

  وهي نسبة ارتفاع عالية جدا،%) 1618(ارتفعت هذه النسبة لمصرف الشمال الى 

قرضا مضمونا ) 1 ، 11 ، 56(بلغت اذ  التي آانت في المرتبة الدنيا المضمونة    اما بالنسبة الى عدد القروض 
 من قبل المضمونة فقد انخفض عدد القروض 2012على التوالي في عام ) الخليج ، سومر ، الهدى(للمصارف 

وهو انخفاض آبير وآذلك بالنسبة الى مصرف الهدى الذي انخفض العدد %) 86(مصرف الخليج بنسبة انخفاض 
 ، اما بالنسبة الى مصرف سومر فقد ارتفع عدد مضمونةض قرو) 5( بعد ان آان مضمونقرض ) 1(الى 

   .2011قرضا مضمونا مقارنة بعام ) 1(القروض المضمونة بواقع 

 تليها 2012قرضا مضمونا في عام ) 1376(بلغت حيث  المضمونةعدد القروض بتقدمت محافظة بغداد  - -5
 ومحافظة مضموناقرضا ) 524(عدد  ومحافظة اربيل بالمضموناقرضا ) 768(محافظة السليمانية بالعدد 

) 26 الى 57( اما بالنسبة الى المحافظات الوسطى فكان العدد يتراوح بين مضموناقرضا ) 120(ديالى بالعدد 
 مضموناقرضا ) 43 الى 11( بين المضمونة والمحافظات الجنوبية تراوح عدد القروض مضموناقرضا 

  .مضموناقرضا ) 50 الى 13(فيها بين ومحافظات الوسط والشمال االخرى تراوح العدد 

 في القطاعات الخدمية والتجارية المتمثلة بأستيراد المواد االستهالآية والكمالية وال المضمونةترآز القروض  -6
 قوانين  قيمة اضافية الى الناتج المحلي االجمالي االمر الذي يحتاج الى تشريعالمضمونةتشكل هذه القروض 

ستيرادات وتفعيل التعرفة الكمرآية وغيرها لتشجيع الالوطني لتشجيعه للحد من اتحمي المنتوج وتعليمات 
 الصناعة الوطنية

 مقارنة 2012قرضا مضمونا في عام  ) 1929(           ارتفع عدد القروض المضمونة في القطاع الخدمي الى 
ة وبأهمية نسبية بلغت وهي نسبة جيد%) 113( اي بنسبة ارتفاع 2011قرضا مضمونا لعام ) 907(بالعدد 

  متقدم بذلك على القطاعات االقتصادية االخرى ،%) 59(

 وبأهمية نسبية 2011مقارنة بعام %) 39(قرضا مضمونا وبنسبة ارتفاع ) 1114(   يليه القطاع التجاري بالعدد 
قرضا ) 140(غت ، اما قطاع التصنيع فكان في المرتبة الثالثة من حيث عدد القروض المضمونة التي بل%) 34.2(

   ،2011مقارنة بعام %) 20.5(مضمونا منخفضا بنسبة 
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 الى 1(تراوح عدد القروض المضمونة من قبلها بيـــن ) الطبي ، السياحة، الزراعي ، االنشاءات(  اما القطاعات 
  .2011قرضا مضمونا والتي جاءت في المراتب الدنيا آما في عام ) 49

فرصة عمل لعام ) 4385(ع القائمة قيد التطوير والمشاريع الجديدة الى انخفض عدد فرص العمل في المشاري -7
، ويعود سبب ذلك %) 15.3( ، اي بنسبة انخفاض 2011فرصة عمل لعام ) 5177(  مقارنة بالعدد 2012

 مقارنة 2012فرصة عمل في عام ) 2450(الى انخفاض فرص العمل في المشاريع القائمة قيد التطوير الى 
، بينما ارتفعت فرص العمل في %) 37.5( اي بنسبة انخفاض 2011فرصة عمل في عام ) 3918(بالعدد 

 اي بنسبة ارتفاع بلغت 2011لعام ) 1259(فرصة عمل مقارنة بالعدد ) 1935(المشاريع الجديدة الى 
)54 .(% 

اصة دون ويعكس هذا االرتفاع زيادة فرص العمل من خالل القروض التي تمنحها المصارف العراقية  الخ -8

تدخل الدولة او اي جهة اخرى ، ويعتبر هذا انجازا متميزا للمصارف الخاصة التي تكفلت بالنهوض بواقع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة واسست برنامجا خاصا لتمويل هذه المشاريع التي اعتمدت على الخبرات 

مصرفا خاصا في ) 14( تم مشارآة  فقد)  (USAIDة الدولية يوالتجارب العلمية بالتعاون مع وآالة التنم

تأسيس هذه الشرآة التي هي احد الدعائم الساندة للجهاز المصرفي في عملية االقراض في المشاريع الصغيرة 

من المخاطر، وتقوم %) 25(من المخاطر ويتحمل المصرف %) 75(والمتوسطة ، حيث ان الشرآة تتحمل 

ية المصارف المشارآة المصادق عليها من قبل آافة المصارف فاقالتالشرآة بتعويض القروض المتعثرة ووفقا 

مليون دينار من ) 370(المشارآة وبذلك فهي توفر قدرة اآبر لالقراض المصرفي ، وبهذا بلغت التعويضات 

  .مليار دينار) 33(محفظة تبلغ قيمتها 

  2012ار  دينار للشرآة لعام ملي) 12.2(مليار دينار بينما بلغت ) 43.6(بلغت المحفظة االئتمانية للمصارف  -9

  %) .100(وآانت مطابقة المحفظة االئتمانية للمصارف 

) 32.7(ليار دينار وآانت مطابقة رصيد المحفظة م) 93.4(بينما تبلغ قيمة المحفظة التراآمية للشرآات البالغة 
  %.75وشكلت نسبة . مليار دينار

  : الحديثة قامت الشرآة بأدخال البرامج الجديدة االتية لغرض تطوير وتحسين عمل الشرآة وادخال التقنيات-10

لشرآة بأستخدام برنامج جديد  اضمانات قامتاللغرض تنشيط وتحسين العمل ب:  برنامج الضمان االلكتروني-أ

 ويعتمد على اصدار الضمان على البريد االلكتروني بين المصرف او )برنامج الضمان االلكتروني(للضمان هو 

الشرآة ، االمر الذي اختزل الوقت واصبح بأمكان المقترض الحصول على القرض في نفس اليوم الفرع وبين 

  .ومضاعفة حجم العمل مع المصرف او الفرع

لغرض اختزال الوقت وتقليل اعباء المصارف في استنساخ اوراق المقترض :  برنامج الضمان االجتماعي -ب

تصميم نموذج   ورقة لكل مقرض فقد تم من قبل الشرآة20 -15الشخصية والكفالء والضمانات والتي تصل من 

يحتوي على آل المعلومات المطلوبة للضمان ويقوم المصرف بأرسال هذا النموذج مع االحتفاظ بالنسخ االصلية 

  .والتي تراجع من قبل الشرآة عند الحاجة
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 االئتمان االسالمي ولتزايد عدد تم تصميم هذا البرنامج من قبل الشرآة لخدمة:  برنامج الضمان االسالمي-ج

المصارف االسالمية والطلب على القروض التي تستند على الشريعة االسالمية حيث يجري االتصال بالمصارف 

  .االسالمية عن طريق رابطة المصارف الخاصة لغرض التوصل الى صيغة مقبولة لضمان آل االطراف

  2012 لغاية 2006ام يبين زيادة رأس مال الشرآة لالعو) 13(جدول رقم 

   ) باالف الدنانير        (

2012   2011 2010 2009 2008 2007 2006

 7,877,141   7,877,141 7,877,141 7,000,000 5,450,000  5,450,000 5,450,000 

 

 2012 لغاية 2007يبين عدد القروض المضمونة من قبل المصارف المانحة للسنوات ) 14(ول رقم جد

2011 2012  جموعالم 2010 2009 2008   ألمصارف 2007

1976 1407 331 152 52 13  اشور 21

1743 428 731 353 202 19  بغداد 10

1376 56 399 435 464 22  الخليج 0

861 455 158 133 107 5  الشرق االوسط 3

569 190 266 84 29 0  االستثمار 0

568 520 37 11 0 0  المتحد 0

356 0 11 41 248 56  االهلي 0

240 189 11 3 8 29  الشمال 0

109 0 0 28 67 11  البصرة 3

42 11 10 0 21 0  سومر 0

21 1 5 15 0 0   الهدى 0
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3 0 0 2 0 0  الموصل 1

7864 3257 1959 1257 1198 155   المجموع 38

  

  

 2012 لغاية 2006يبين عدد القروض بموجب الجنس للسنوات ) 15(جدول رقم 

2008 2009 2010 2011 2012  المجموع  الجنس 2006 2007

 ذآور 1 35 132 1093 1104 1678 2448 6491

 أناث 0 2 23 105 153 281 809 1373

 المجموع 1 37 155 1198 1257 1959 3257 7864
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 2012 لغاية 2006يبين عدد القروض المضمونة حسب المحافظات للسنوات ) 16(دول رقم ج

2011 2012  المجموع 2010 2009 2008 2007 2006  المحافظات

3942 1376 1431 514 523 90 7 1  بغداد

918 768 47 61 15 8 19 0  السليمانية

651 524 8 63 27 27 2 0  اربيل

483 57 142 117 166 1 0 0  النجف

299 35 90 73 76 17 8 0  بابل

294 27 88 132 47 0 0 0  ديوانية

250 55 44 39 109 1 2 0  آربالء

190 43 19 54 71 3 0 0  بصرة

168 26 3 17 115 7 0 0  واسط

99 11 21 55 11 1 0 0  ذي قار

90 27 17 34 12 0 0 0  صالح الدين

85 22 8 50 5 0 0 0  ميسان

148 120 22 6 0 0 0 0  ديالى

 زاخو        50 50

69 29 6 22 12 0 0 0  نينوى

47 30 8 4 5 0 0 0  المثنى

31 13 3 14 1 0 0 0  االنبار

16 16 0 0 0 0 0 0  سامراء

22 19 0 2 1 0 0 0  دهوك

12 9 2 0 1 0 0 0  آرآوك

7864 3257 1959 1257 1197 155 38 1   المجموع
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 2012 لغاية 2006يبين عدد القروض حسب القطاعات للسنوات ) 17(جدول رقم 

2011 2012 ألقطاع  المجموع 2010 2009 2008 2007 2006

1929 خدمي 3611 907 418 258 86 13 0

1114 تجارة 3064 803 521 598 26 2 0

140  تصنيع 869 176 265 245 33 10 0

21  طبي 117 30 22 41 2 1 0

49 سياحة 145 38 23 32 1 2 0

3 زراعي 43 5 8 20 3 4 0

1 أنشاءات 15 0 0 4 4 5 1

3257  ألمجموع 7864 1959 1257 1198 155 37 1
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 2012 لغاية 2006للسنوات ) الجديدة والقائمة(يبين فرص العمل ) 18(جدول رقم 

2011  2012  المجموع 2010 2009 2008 2007   السنة 2006

15514 2450 3918 4297 3996 506 344  تطوير مشاريع قائمة 3

4365 1935 1259 540 314 210 106  خلق مشاريع جديدة 1

19879 4385 5177 4837 4310 716 450   المجموع 4
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   للمصارف المشارآة في الشرآةيبين مطابقة المحفظة االئتمانية) 19(            جدول رقم 

  )باالف الدنانير(                                        

 المصرف  %100محفظة المصرف  %75محفظة الشرآة  بقةلمطا

 أشور 16,238,114 12,178,586 مطابق

 الشرق أالوسط 8,857,645 6,643,234 مطابق

 بغداد 8,402,664 6,301,998 مطابق

 ألمتحد 3,763,436 2,822,577 مطابق

 أالستثمار 3,115,102 2,336,327 مطابق

 ألخليج 2,304,029 1,728,022 مطابق

 ألشمال 513,127 384,845 مطابق

 سومر 110,937 83,203 مطابق

 أالهلي 103,613 77,710 مطابق

 ألبصرة 75,811 56,858 مطابق

 فرع اربيل/ الشمال 56,586 42,440 مطابق

 ألهدى 39,403 29,552 مطابق

  ألمجموع 43,580,467 32,685,350   
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مصرف الخليج          مصرف اشور         مصرف بغداد     مصرف األستثمار          مصرف الشرق األوسط     
 
 

                               
 

المصرف األهلي        مصرف الشمال             مصرف سومر            مصرف البصرة      مصرف عبر 
 العراق

 
 

                                              
 

          لد          مصرف الموصل             مصرف المتحد               مصرف اميرامصرف الهدى
 
 

     ألمصارف المشارآة ببرنامج الضمان
                      

 
 

                                                                                                        
ألقتصاد                                                                                                        مصرف ا  
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  )20(جدول رقم 
  حرآة راس المال ونسب المساهمة

  للشرآات المصرفية وغير المصرفية واشخاص
 

  نسبة المساهمة
  

قيمة المساهمة 
 )دينار عراقي(

  همونالمسا
  ت

 1 مصرف الخليج التجاري 1,203,075 15.27%
 2 مصرف األستثمار العراقي 1,121,424 14.24%
  3 مصرف أشور ألدولي لألستثمار 1,121,424 14.24%

10.68% 841,068 
مصرف ألشرق أالوسط ألعراقي 

 4 لألستثمار
 5 ألمصرف أألهلي ألعراقي 572,273 7.26%

7.12% 560,712 
 للتنمية مصرف ألموصل

 6 وأألستثمار

 7 مصرف ألشمال 560,712 7.12%
 8 مصرف ألبصرة ألدولي لألستثمار 560,712 7.12%
 9 مصرف سومر ألتجاري 560,712 7.12%
 10 مصرف بغداد 560,712 7.12%
  11 ألمصرف ألمتحد لألستثمار 115,618 1.47%
 12 مصرف الهدى 28,133 0.36%
 13 عراقمصرف عبر ال 28,133 0.36%
 14 شرآة براعم ألخير للوساطة 23,124 0.29%
 15 مصرف أميرالد 5,781 0.07%
 16 شخص 1,734 0.02%
 17 شخص 1,156 0.01%
 18 شخص 1,156 0.01%
 19 شخص 1,156 0.01%
 20 شخص 1,156 0.01%
 21 شخص 1,156 0.01%
 22 شخص 695 0.01%
 23 شخص 695 0.01%
 24 شخص 578 0.01%
 25 شخص 578 0.01%
 26 شخص 578 0.01%
 27 شخص 578 0.01%
 28 شخص 578 0.01%
 29 شخص 578 0.01%
 30 شخص 578 0.01%
 31 شخص 578 0.01%

 مجموع رأس ألمال 7,877,141 100.00%
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  مرآز االيداع العراقي -12
                                                              

 عن االيداع مرآز بفصل المالية االوراق هيئة موافقة بعد 2009/4/19 في العراقي االيداع مرآز سستأ     
 تعزيز في تساهم ربحية غير اقتصادية آمؤسسة 2010/1/1 فـــي عمله وباشر المالية لألوراق العراق سوق

الضرورية  الخدمات من والمستفيدة االقتصادية القطاعات لجميع بدعمه وذلك والمستقر مناّال االقتصادي االستثمار
  . المالية لألوراق العراق لسوق تابع لكونه االلكتروني التداول الستكمال المرآز يقدمها التي

  
 طريق عن بسهولة استثماراتهم متابعة من المالية وتمكينهم باالوراق المستثمرين ثقة تعزيز الى المرآز      يهدف

من خالل منح لكل  المساهمة االستثمار شرآات االسهـم لكافة الية وشهاداتالم االوراق لحفظ المرآزي السجل
مستثمر رقما خاصا سواء آان المستثمر شخصا معنويا او طبيعيا وفتح حساب تداول للمستثمر من خالل وسيط ، 

)  االسهم  شهادة( الماليــــة الورقـة تعرض مثــل اليدوي التداول اثناء تجري آانت التي المخاطر من دــللح وذلك
التزوير ،اضافة الى سرعة دوران االوراق المالية من خالل تنفيذ عمليات نقل الملكية ، وجذب  أو الفقدان أو للتلف

  .، وتقليل المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات التسوية اتباع المعايير الدوليةوذلك في المستثمرين غير العراقيين 
 
 

   -: آما يلي 2012 لعام لغاية آانون االولي اداء مرآز االيداع العراق  
  
من خالل انشاء سجل   مرآزي ) شهادات االسهم (  انشاء قاعدة بيانات متكاملة لمالكي االوراق المالية -    

 عملية سرعة دوران االوراق المالية وبهذا فقد بلغ عدد شهادات االسهم التي تم منلاليداع الذي بدوره يعزز 
حرآة ) 2062(شهادة اسهم وعدد الحرآات التي تم اضافتها لالآتتاب ) 1,734(ظام االآواتر ايداعها الى ن

ايداع ، ( عملية وبذلك يكون مجموع عمليات االدخال من ) 4224( وعدد الحرآات التي تم اضافتها للرسملة 
  .عملية ) 8,020) (رسملة ، اآتتاب 

  
عمليات ) 6(عملية أرثية و) 32(  جديدًا ، وتم اجراء ًاسابح) 1005(بلغ عدد الحسابات المفتوحة للمساهمين  -

  .تنازل 
يقوم المرآز بأجراء عمليات الرهن والحجز لالسهم استنادا الى طلب صاحب العالقة بالنسبة للرهن واوامر  -

 .قضائية او قرارات حكومية بالنسبة للحجز 
 

مليار سهم ، وبلغ ) 11.31(عملية بواقع ) 34(بلغ عدد عمليات وضع اشارة الرهن على االسهم المنفذة     
مليار سهم ، بينما بلغت عدد عمليات نقل ) 70.587(عملية بواقع ) 43(عدد عمليات رفع الرهن المنفذة 

مليار سهم ، آما بلغت عدد عمليات ) 15.139(عملية بواقع ) 318(الملكية من حساب الوسطاء الى المرآز 
  .مليون سهم ) 287.345(عملية بواقع ) 169(آخر نقل الملكية من حساب وسيط الى 

  
) 86 (2012بلغ عدد الشرآات المساهمة المسجلة في مرآز االيداع العراقي لغاية آانون االول مــــن عـــــام  -

مليار سهم بنسبة ايداع ) 2986(مليار دينار وعدد االسهم المودعة ) 3713(شرآة مساهمة برأسمال 
 . مليار سهم ) 726.480(دد االسهم الغير المودعة ، في حين بلغ ع%) 80.4(
  

 2012بلغ عدد المساهمين غير العراقيين في مرآز االيداع العراقي لغاية آانــون االول مـــن عـــام  -
مليون سهم وبنسبة ملكيـــة مودعـــة ) 642248(مساهم ، بينما بلغت آمية االسهم المودعة ) 5,640(
لالوراق المالية العراق  الشرآات للقطاعات االقتصادية المتداولة في سوق من رؤوس اموال)   17.3%(

 .     سهم  آما موضح في الجدولين ادناهمليون) 3713003(البالغ 
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 13/12/2012 يبين االسهم المودعة والغير المودعة لغاية ) 21( رقم جدول

عدد الشرآات 
المسجلة في مرآز 

  االيداع

رآات راسمال الش
  )مليار سهم (

عدد االسهم 
مليار (المودعة 
  )سهم 

عدد االسهم الغير 
مليون (المودعة 

  )سهم 

نسبة االسهم 
المودعة الى راس 

  المال
86  3,713  2986  726,480  80.4%  

  
 31/12/2012 يبين ملكيات واعداد المساهمين الغير عراقيين لغاية )22( رقم جدول

آمية االسهم المودعة   عدد المساهمين الغير عراقيين
  )مليون سهم (

رأس مال 
الشرآة 

 )مليون دينار(

نسبة الملكية المودعة 
  لغير العراقيين

5,640  642,248  3,713,002 17.3%  

  
 

                                                                                                                                                             
م   -     ادة رأس صوص زي ه بخ دولي اجراءات تان ال صرف آوردس رآة م ال ش را الآم شرآة   نظ ملة (ال ال الرس

ذين يملكون االسهم                      ) والمشارآة ساهمين ال ع الم ى جمي شارآة ال ملة والم م اضافة االسهم الناتجة عن الرس د ت فق

شرآة   مال ال ان   ) 300(ليصبح رأس د أن آ ار سهم بع ادة  ) 150(ملي ا للم ار سهم وفق انون )  اوال/55(ملي ن ق م

  . المعدل 1997لعام ) 21(الشرآات رقم 

 
 اتفاق بين شرآة اسيا سيل لالتصاالت ومرآز االيداع العراقي وبعد تدقيق اسماء المساهمين في السجل تم عقد -

الحفظ (اليدوي والتأآد من مطابقته مع السجل االلكتروني تم اضافة اسماء المساهمين للشرآة في قاعدة بيانات 

من شهادة االسهم العتمادها ) نموذج (التابعة لمرآز االيداع، وعلى الشرآة تزويد المرآز بنسخة) المرآزي

  ، وبعد اآمال االجراءات تقوم 5/12/2012واالعالن عن قبول االيداعات للشرآة المساهمة اعتبارا من 

 . الشرآة بأيداع شهادة االسهم في مرآز االيداع

  
ة القطاع المصرفي في مرآز االيداع العراقي  في سوق العراق لالوراق المالية والمودعنشاط  •

  . 31/12/2012اسهمها لغاية 
  

  يأتي القطاع المصرفي في المرتبة االولى  من حيث الكمية المودعة لالسهم في مرآز االيداع العراقي  وآما  
  -:موضح ادناه 

) 3.7(رؤوس اموال شرآات القطاعات االقتصادية المتداولة في سوق العراق لالوراق المالية مجموع بلغ  -
) 2.4( ترليون سهما لقطاع المصارف ، حيث تبلغ الكمية المودعة لهذا القطاع ) 3.05(ترليون سهما منها 

مليار سهما ، ويبلغ عدد المساهمين للقطاع المصرفي في مرآز ) 584( ترليون سهما مقابل آمية غير مودعة 
  . مودعا  ) 23,867(غير مودع و) 39833(مساهــــما مابيــن ) 63,700(االيداع الوطني 

شرآة مودعة آما في نهاية آانون االول ) 614(شخصًا مودعًا و) 23,253(لمًا ان عدد المودعين يتكون من   ع
2012،  .  
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للقطاعات االقتصادية ) آمية االسهم المودعة) (غير عراقي+عراقي ( بلغ اجمالي رؤوس اموال المودعين  -

ومن حيث ملكية المساهمين المودعين ، احتل ,سهما ترليون ) 2.9(المتداولة في سوق العراق لالوراق المالية 

 من اجمالي رؤوس%) 75(ترليون سهما وشكل نسبة ) 1.8(القطاع المصرفي المرتبة االولى للعراقيين بواقع 

) 20739(ترليون سهم وبعدد ) 2,4(للقطاع المصرفي البالغ ) غير عراقيين + عراقيين (المودعين اموال 

 .مساهما عراقيا 

 
من اجمالي %) 23.2(مليار سهما في القطاع المصرفي وبنسبة ) 572(غ ملكية المساهمين غير العراقيين وتبل  -

 .مساهما ) 3,128(في هذا القطاع وبعدد ) عراقيين وغير عراقيين(رؤوس اموال المودعين 

  
) عراقيين وغير عراقيين(رؤوس امــوال المودعيــن اجمالي بلغ    ويليه القطاع الصناعي في المرتبة الثانية حيث 

  .مليار سهم ) 192(
 

من رؤوس اموال المودعين لهذا القطاع ،اما %) 68(مليار سهم وبنسبة ) 131( تبلغ ملكية المساهمين العراقيين 

 .مليار سهم) 61.4(ملكية المساهمين غير العراقيين 

  .مودعا غير عراقي) 1490( و عراقيمودع ) 24416(مودعا منهم ) 25906(ويبلغ عدد المساهمين المودعين 
  

مليار دينار ) 270(رأس مال شرآة اسيا لالتصاالت اجمالي ويأتي قطاع االتصاالت بالمرتبة الثالثة حيث بلغ 
 .اشخاص عراقيين) 7(ولمالكين عراقيين فقط ، وان عدد المساهمين 
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  هيئة االورا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  الشرآة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 هيئة االوراق المالية

 
 مرآز االيداع العراقي

 
 جهات اخرى

 
الشرآات المساهمة المسجلة شرآات الوساطة

 
 المساهمين والمستثمرين

 
 مجلس المحافظين

 
 سوق العراق لالوراق المالية

 
اليداع العراقيمخطط يبين الجهات التي لها عالقة بعمل مرآز ا  
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  الشرآة العالمية للبطاقة الذآية -13
  
مليون ) 2.6(مليــار دينــار مايعـــادل ) 3(تأسست الشرآة العالمية للبطاقة الذآية المختلطة برأسمال قدره      

ع االلكتروني والتي مع المنظومة العراقية للدف) الرافدين والرشيد ( دوالر بالمساهمة بين اآبر مصرفين حكوميين 
تعد واحدة من شرآات القطاع الخاص في مجال خدمات تقنية المعلومات، ويقع مقرها الرئيس في بغداد، ولها 
مكاتب في جميع المحافظات العراقية، وهي عضو في رابطة المصارف الخاصة في العراق، باالضافة الى انها 

  ) . لبنان -بيروت( عضوًا في اتحاد المصارف العربية 
  

  :أهداف الشرآة
مليون بطاقة الكترونية للتداول ) 10(توظيف التقنية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي في العـراق، وإصــدار  

  .مليون معاملة في السنوات الخمس القادمة) 500(نقطة بيع بواقع ) 50,000(بها عبر 

العراقية الكفوءة في مجال هندسة المعلومات موظفا من الكوادر ) 700(    يبلغ عدد العاملين في الشرآة 
  .واالتصاالت والمتخصصين في القطاع المالي والمصرفي وخبراء اإلدارة واألعمال

  
    تخضع حسابات الشرآة لتدقيق ديوان الرقابة المالية وضوابط البنك المرآزي العراقي آمؤسسة مالية غير 

  .مصرفية
  

) 321655(ثم اتسع بأنتظام ليصل الى أآثر من  . 2008العراق أواخر عام     ابتدأ العمل بنظام بطاقة آي في 
، وتسعى الشرآة الى عقد الشراآات االستراتيجية  مع افضل الشرآات الدولية 2012بطاقة الكترونية في نهاية عام 

  .للعمل في تطوير التكنولوجيا في العراق
   .2015جهازا في نهاية عام ) 30,000(تناهز وتم التوسع الى المتاجر عن طريق شبكة من نقاط آلية 

  

 
  

  2012 لغاية 2008مخطط توضيح عدد المصارف المستخدمة للبطاقة الذآية للسنوات 
  

 توسع عمل الشرآة العالمية من خالل ازدياد عدد المصارف المتعاقدة مع الشرآة وآذلك عدد الحرآات في     
  .نةالسنة الواحدة وآمية النقد الموزع في آل س

  
البايومترك (      تعتبر الشرآة العالمية للبطاقة الذآية من الشرآات الرائدة في استخدامات البطاقة الذآية عن تقنيــة 

  .ومطابقة البصمة ولها حضور واضح في جميع انحاء العراق) 
  

 مختلف المناطق     تعتمد أستراتيجيتها على تطبيق منظومة دفع وتسوية واتصاالت متكاملة يمكن تطبيقها في
النائية والحضرية في العراق التي تتوفر لديها بنية تحتية لألتصاالت او ال تتوفر فيها، وبذلك وفرت ماليين 

  .الدوالرات الى ميزانية الدولة العراقية من خالل سهولة عمليات الدفع والتحصيل وسرعة تداول النقود
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   2012غاية  ل2009 عدد المنافذ للبطاقة الذآية للسنوات 
  

 أـ
 ) 23(جدول رقم 

 يبين مراآز الصرف واالصدار الحكومية وفروع المصارف االهلية للبطاقة الذآية التي تصدر الشرآة العالمية 
 للبطاقة الذآية

مراآز الصرف  المحافظة
 الحكومية

مراآز االصدار 
  الحكومية

فروع المصارف 
  االهلية

منافذ  منافذ الصرف
 االصدار

 0 306 51 31 113 بغداد

 0 0 2 0 0 اربيل

 0 63 2 15 19 االنبار

 2 109 4 12 18 البصرة
 1 43 1 6 9 القادسية

 2 78 2 5 14 النجف

 0 94 2 9 15 ابلب

 1 0 2 0 0 دهوك

 0 96 1 8 9 ديالى

 0 43 1 11 10 صالح الدين

 0 50 1 5 9 آربالء

 0 35 1 5 13 آرآوك

 1 51 1 6 8 ميسان

 0 133 2 11 19 موصل

 1 64 1 8 9 واسط

 2 120 0 7 10 ذي قار

 0 0 2 0 0 سليمانية

 1 49 0 4 4 المثنى

 11 1334 76 143 279 المجموع
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   :الخدمة

  المزايا المقدمة للزبائن 
  

 .الحية البصمة بأستخدام مؤمنة مكلفة غير متحرآة حسابات الزبائن اعطاء .1
 
 .والجريمة السرقة مخاطر من يقلل بطاقةال خالل من المصرفية بالعمليات القيام .2

 
 .المصرفية العموالت تقليل .3

 
 .معامالت بدون المتاجر في البطاقة خالل من التسوق .4

 
 .واالعانات آالرواتب المالية المستحقات دفع ايام المصارف عند طوابير في االنتظار الى الحاجة تقليل .5

 
 .معقولة بكلف مصرفية فعاليات من االستفادة على القدرة الزبائن اعطاء  .6

 
 .أضافية فوائد على المودعة المبالغ تحصل حيث) توفير محفظة (حساب فتح امكانية .7

 

  :الخدمات المقدمة لحاملي البطاقات
  

 .المتاجر او المصارف فروع من النقد سحب .1
 
 .المصارف فروع في النقد ايداع .2

 
 .لمرآزيةا بالحاسبة اإلتصال دون الحرآات وقائمة الرصيد عن اإلستعالم .3

 
 .والتوفير الجاري الحساب بين التحويل .4

 
 مع اتصال وجود عن النظر بغض والمحالت المصارف فروع في الذآية البطاقة على المبالغ تحميل .5

 .عدمه من المرآزية الحاسبة
 

 .المرآزية بالحاسبة االتصال دون بطاقة باستخدام التسوق .6

 
  :البطاقة لحاملي المتوفرة الخدمات

 وخدمات القروض خدمات ، الفواتير دفع خدمات ، والخارجية الداخلية المالية الحواالت ، وفيرالت حسابات -
 .الراتب بضمان السلفة
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   االموال تحويل ـ ب
  

  :البطاقة لحاملي المقدمة المزايا
  

 ان فقط طاقةالب حامل ألمكانية وذلك واالصدقاء، االهل الى إلـكترونيـًا األموال لتحويل وفعالة أمينة طريقة .1
 .االموال غسل مكافحة تعليمات مراعاة مع الحية البصمة طريق عن البطاقة حساب من الحواالت يحول

 
  .هاوعموالت هاآلف تقليل و ارسالها من دقائق خالل الحوالة استالم يكون  .2

 
 مبلغ تحويل عملية تتم ان ويمكن اليها، الحوالة ارسال المراد البطاقة على إال الحوالة مبلغ تحويل يمكن ال .3

 .المشفر الرمز استعمال طريق عن المرآزية بالمنظومة االتصال دون المستلم بطاقة على الحوالة
 

 .االلكتروني التحويل باستعمال واالحتيال السرقة مخاطر تقليل .4
  
 التسوق خدمات ـ ـج

 وفق المالية الخدمات ومجهزي الجملة وتجار والمتاجر الزبائن بين النقد حرآة التسوق خدمات تدير    
 .االلكتروني النظام

 

  شرآة اموال لخدمات الصيرفة االلكترونية  -14
  

مصرفا عراقيا خاصا آمساهمين ومستفيدين من خدمات ) 14(    وهي شرآة عراقية ذات مسؤولية محدودة تضم 
  .العراقيالصيرفة والدفع االلكتروني واخذ دور الريادة في توفير تلك الخدمات  للسوق المحلي 

آما تعمل شرآة االموال وفق ترخيص من قبل وزارة التجارة العراقية وموافقة البنك المرآزي العراقي للعمل 
  .آمجهز لخدمات الدفع الكتروني للقطاع المصرفي والسوق المحلي العراقي 

  
   -:التيفي شرآة اموال آا) المصارف الخاصة( االعضاء المساهمين 

   .مصرف االئتمان العراقي -
 .مصرف االتحاد العراقي  -
 .مصرف االستثمار العراقي  -
 .مصرف أشور الدولي  -
 .المصرف االهلي العراقي  -
 .مصرف البصرة الدولي لالستثمار  -
 .مصرف بغداد  -
 .مصرف الخليج التجاري  -
 .مصرف دجلة  والفرات للتنمية واالستثمار  -
 .مصرف سومر التجاري  -
 .مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار  -
 .المصرف العراقي التجاري  -
 .مصرف المنصور لالستثمار  -
  .مصرف الموصل للتنمية واالستثمار  -
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  خدمات الشرآة 
  

وهي مكائن صغيرة الحجم تعمل بأستخدام الطاقة  :  POINT OF SALEتقدم الشرآة اجهزة نقاط البيع 
نية قبول تسديد أثمان البضائع والخدمات المباعة الكهربائية أو البطاريات والتي تمنح التجار والمحال التجارية أمكا

  -:لزبائنهم بأستخدام بطاقات الدفع االلكتروني العالمية القبول الصادرة من قبل المصارف المحلية والعالمية وتشمل 
   
      Master  Cardماستر آارد      -
     Maestroمايسترو                -
   Visaفيزا                          -
  Visa Electronفيزا الكترون    -
     Plusبلس                          -
    Cirrusسايروس                  -
  
  

  :فوائد اجهزة نقاط البيع 
  
 زيادة المبيعات  -1

    وذلك من خالل تميز مستخدميها بقبول تسديد ثمن المشتريات بأستخدام البطاقات االلكترونية المحلية 
   -:مثلة آاألتي والعالمية المت

  
ن االفضلية للتجار الذين يملكون نقاط البيع اذ أن الزبون يفضل الدفع بأستخدام البطاقة االلكترونية على َّتكو -

 .التعامل النقدي لما يحتويه من أخطاء ومشاآل ومحددات
   

 .عالميا يفضل القادمون من خارج العراق الدفع بأستخدام البطاقة االلكترونية آما هو متعارف عليه  -
 العالمات التجارية العالمية والمواد االعالنية المتعلقة بالبطاقات االلكترونية والمزودة من شرآة االموال والتي  -

 .تعمل على جذب الزبائن الستخدام هذه الطريقة العالمية في الدفع 
  
  تقليل المخاطر  -2
 

سرقة    ان استخدام اجهزة نقاط البيع تقلل من النقد المتداول  لدى ا           لتاجر وبالتالي يخفض من احتماالت حوادث ال

  .أو االختالس لديه، اذ أن قيمة العمليات االلكترونية تودع مباشرا للتاجر في حسابه المصرفي 

  
  حفظ راس المال واالستثمار بعمليات مالية أمنة وموثوقة  -3
 

ل من                      ا يترتب            أن عمليات الدفع االلكتروني من خالل أجهزة نقاط البيع تقل ة وآل م امالت النقدي ة التع تكلف

ات                      د، اذ أن العملي ضياع الوقت والجه على ذلك من تكلفة مادية نتيجة الخطأ البشري أو التلف والفقدان باالضافة ل

  .االلكترونية تتم ضمن بيئة آمنة ومضمونة من قبل شرآة االموال وقانون المصارف العراقية والقانون المدني 

 
  . والمتابعة االلكترونية من قبل المستفيدين من عمليات الدفع االلكتروني  سهولة التدقيق -4
   ةي فرصة الحصول على االعالنات المجان -5

ن               ي م زء أساس م ج ة ه ع االلكتروني اط البي ى نق دفع عل ون ال ذين يقبل ار ال ة والتج ز التجاري اذ ان المراآ

وال و  رآة ام ا ش ي ترعاه ة الت الت الدعائي ات والحم دفع  االعالن دمات ال سويق خ ساهمة لت صارف الم الم

رامج المكاف  روض وب ا أن الع ا آم ف به ة والتعري بب  أااللكتروني ة س ات االلكتروني املي البطاق ة لح ت الموجه

  .اساسي لزيادة حجم المبيعات لدى التجار بتشجيعهم على استخدام الدفع بالبطاقات االلكترونية 
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  وال  الخدمات االخرى المقدمة من قبل شرآة ام
 أجهزة الصراف االلي ـ 1

تقوم شرآة االموال بتمكين المصارف المساهمة من ربط أجهزة الصراف االلي على نظام المدفوعات      

العالمي والمحلي وتوفير نظام للتحكم ومراقبة العمليات داخل العراق آشبكة واحدة مما يوفر شبكة مصرفية 

  . ر النقد لحاملي البطاقات االلكترونية واحدة من الصرافات االلية تعمل على توفي

  
   MobiCashتقديم الخدمات المصرفية للعمالء عن طريق  الهواتف النقالة ـ 2

 
 Mobile banking     تقوم شرآة االمــوال بتقديــم الخدمــات المصرفيــة عــن طريــق الهواتــف النقالـــة 

ن اجراء أي اتصال هاتفي فقط ارسال رسالة قصيرة مما  ويتم ذلك عن طريق الهاتف الشخصي الجوال بدو
  : دة ضمن المصارف المساهمة الخدمات األتية ييوفر الصحاب الحسابات المستف

 
  .تحويل االموال بين الحسابات المصرفية المحلية  -

 .تحويل االموال من حساب مصرفي محلي الى االشخاص المستفيدين بدون حساب مصرفي  -
 . ت مصرفية لحرآة الحساب الحصول على آشوفا -
 .شراء بطاقات شحن للهواتف النقالة  -
  

    اصدار بطاقات الدفع العالميةـ 3
  .VISA   تمكن شرآة االموال المصارف المشارآة فيها من اصدار بطاقات 

  
  

  الدفع بواسطة اجهزة الهواتف النقالة
  

  العوامل المشجعة على استخدام وسيلة الدفع بواسطة الموبايل
  
تمثل الوسائل واالدوات المصرفية االلكترونية اضافة جديدة ومتميزة للعمل المصرفي، وليست بدائل عن ادوات  -1

  .الصيرفة التقليدية، بل انها تتكامل معها الشباع حاجات الجمهور
  
رفية الحالية  ان وسيلة الدفع الجديدة بواسطة الهواتف النقالة تعتبر قناة حديثة لتوزيع المنتجات والخدمات المص-2

  ـ:التي ال تزيد عن ثالثة وسائل دفع هي
  

التي تخلى عنها العالم المتقدم منذ عشرات السنين لوجود مخاطرة في حمل :      أـ وسيلة الدفع النقدي المباشر
  .النقود خاصة اذا آانت بكميات آبيرة

  
محددات فيها مثل ضياعها او عدم امكانية وهناك ) Credit Card(     ب ـ الدفع بواسطة بطاقات الدفع االئتمانية 

  .استخدامها في آافة المصارف العاملة في دول العالم
  

وهي وسيلة شبيهة بواسطة الدفع النقدي، وقد تتطلب في بعض االحيان وقتا :      جـ ـ الدفع بواسطة الحواالت
  .وجهدا وتكاليف تفوق آلفة استخدام وسيلة الدفع بواسطة االموبايل

  
 هذه الوسيلة تعتبر وسيلة اضافية لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية في العراق، خاصة وان الكثافة ـ ان3

نسمة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالكثافة المعيارية ) 35000(المصرفية تبلغ بحدود فرع مصرف واحد لكل 
  .البالغة مصرف واحد لكل عشرة االف نسمة او اقل

  
  .وعي المصرفي والمالي الذي تشير الدراسات واالحصائيات الى انه منخفض جدا في العراقـ انها اداة لتحسين ال4
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ـ تعتبر هذه االداة وسيلة ناجحة وال تحتاج الى مستلزمات يجب توفيرها من قبل االفراد، خاصة وان غالبية 5
دفوعات بواسطتها بعد انشاء البالغين لديهم اجهزة اتصال حديثة يمكن استخدامها لتنظيم وتنفيذ عملية سداد الم

  .الشرآة المتخصصة بعملية الدفع بواسطة الموبايل
  
ـ تساعد هذه الوسيلة في توفير الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع بشكل عادل، حيث ان توزيع فروع المصارف 6

  .غير عادل والتي تترآز في مراآز المدن واالقضية والمناطق التجارية
  

  روعمستلزمات نجاح المش
  
خفض التكاليف، حيث يعد خفض التكاليف من العوامل الرئيسة المساعدة في نجاح الشرآة، مع العرض بان ـ 1

من قيمتها اذا ما تمت من قبل موظفي % 10آلفة العملية المصرفية التي تتم بواسطة ماآنة الصرف اآللي تساوي 
في حالة تقديمها من فرع % 1ض القيمة الى المصرف، اما اذا ما تم تنفيذ العملية بواسطة الهاتف فستنخف

  .المصرف، وتنخفض الى آسر هذا الرقم في حالة تقديمها بواسطة االنترنيت
  
ـ وضع مخططات تفصيلية حول خطوات العمل في استخدام الهاتف لتسديد المدفوعات مع الكلف المتعلقة بكل 2

  .كاليفالذي تتطلبه محاسبة الت) مرآز الكلفة(خطوة لغرض استخراج 
  
ـ قيام الشرآة بوضع ستراتيجيات متوسطة وطويلة االجل الآتساب المزيد من االسواق، اضافة الى اعتماد مبدأ 3

  .االستمرارية وتحسين جودة الخدمة المقدمة وشفافيتها
  
ـ اعتماد الشرآة لنظام رقابة فعال يمكن من خالله المحافظة على سرية المعلومات، ومنع اختالف حسابات 4
  .لزبائن ا

  
ـ المراعاة الدقيقة للضوابط والتعليمات الصادرة من قبل البنك المرآزي العراقي المستندة الى احكام قانون مكافحة 5

  .2004 لسنة 93غسل االموال رقم 
  
ـ اختيار عناصر بشرية مدربة تدريبا متطورا وفق احدث التجارب الدولية وتحصينها ضد عملية االختراق، حيث 6

  .صنة عادة ما يبدأون من داخل الشرآة ذاتهاان القرا
  
  .ـ وضع سياسات امنية داخلية وارشادية موجزة يعد امرا حاسما لسالمة االمن االلكتروني والعمليات7
  
  .ـ اعتماد الشرآة لنظام االدارة ومواجهة المخاطر المحتملة ذات العالقة بعملها8
  
  .المفتوحة القابلة للتطوير والتحديثـ ان تتبنى الشرآة نظام الشبكات االلكترونية 9
  
  
  

ـ قيام الشرآة باجراء دراسات واستبيانات توزع على المتعاملين لالطالع على آراءهم بخدماتها والمشاآل التي 10
يواجهونها لغرض معالجتها، مع دراسة مقترحاتهم ووضع الصحيح منها موضع التطبيق لغرض تطوير عمل 

  .الشرآة
  

شرآة بتصميم صفحة تتناسب مع حجم شريحة موبايل الزبون لغرض ضمان استيعابها للمعلومات ـ أهمية قيام ال11
 .المتعلقة بعمليات الدفع
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  شرآة اتحاد المصارف العراقية الخاصة لتطوير الخدمات المصرفية -15

  
ة في شهر تموز     تم تأسيس شرآة المصارف العراقية الخاصة من قبل مجموعة من المصارف العراقية الخاص

 وذلك للتعريف عن القطاع المصرفي الخاص على مستوى العراق والعالم لغرض تطوير القطاع 2011من عام 

المالي في العراق ، وفقا لرؤية مستقبلية تأخذ بنظر االعتبار االمكانات الهائلة للعراق في ظل مرحلة إعادة إعمار 

لعراق يمثل جهة إستقطاب لالستثمارات وفرص العمل المشترآة واسعة النطاق في جميع الميادين وباعتبار إن ا

  : على الصعيدين االقليمي والدولي تتبنى االتي

 بما فيها اللجنة  العراقية الخاصة امام المؤسسات المالية الحكومية في العراقتمثيل المصارف •
 .االقتصادية ووزارة المالية والبنك المرآزي العراقي

المالية والمصرفية االقليمية والدولية المعنية بتقديم وتطوير الخدمات الشراآة مع المؤسسات  •
 .المصرفية

 .العمل على تطبيق اآلليات والهيكليات الضرورية لقطاع مصرفي عراقي خاص متطور وقوي •
لمصارف الخاصة االعضاء للكادر الوظيفي لالعمل على توفير التدريب والتعليم والمهارات الالزمة      •

 .رآةالش  في 
 .العمل على تحسين صورة القطاع المصرفي الخاص وبناء الثقة •

 دور المساعد في تقديم الدعم للمصارف الوآالة االمريكية للتنمية الدوليةآان لمشروع التنمية المالية الذي تنفذه 

 آةالشر شرآة اتحاد المصارف الخاصة وقامتخالل مرحلة االجتماعات والمناقشات التي افضت الى تأسيس 

 وانضمت الشرآة الى عضوية اتحاد األتصال باالتحادات والتجمعات المالية والمصرفية االقليمية والدوليةب

المصارف العربية وآان من ابرز فعاليتها تنظيمها لمؤتمر القروض الصغيرة والمتوسطة ، وشارآت في العديد من 

  . المؤتمرات المصرفية والمالية

  
ارف العراقية الخاصة بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة بادارة حضور  قامت شرآة اتحاد المص آما

فاعل وقوي جدا للعراق فــي المؤتمــر السنــوي التحــاد المصــارف العربيــة في بيــروت ، وآصوت للقطاع 

اف شرآة اتحاد  القوي في المؤتمر الى االعتراف االقليمي باهداالمصرفي الخاص في العراق ونتج عن حضوره

حضور محافظي البنوك المرآزية في البلدان لآان و المصارف العراقية والتعريف بالقطاع المصرفي العراقي

العربية وآذلك وزارء المالية العرب ورؤساء المؤسسات المصرفية العريية فرصة آبيرة لالتصال والشراآة 

  .المصرفية االقليمية

  
 بتصميم جناح شرآة اتحاد المصارف العراقية الخاصة في المؤتمر حيث آان     وقامت احدى الشرآات العراقية

الجناح نقطة جذب رئيسية في المؤتمر وفاز بجائزة افضل جناح من حيث التصميم والموضوعية والفاعلية ، حيث 

اقية  مصرفا ومؤسسة مالية باالضافة الى اعضاء االتحاد من المصارف العر25استخدم جناح الشرآة اآثر من 

 الستكشاف الفرص المستقبلية حيث ولقاءاتوشرآات التمويل االصغر وغيرها في لقاءاتها مع المصارف االقليمية 

  .حظيت الشرآة بتفاعل مميز مع المشارآين
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تضمنت االتفاق على حيث  2012توقيع مذآرة تفاهم مع الجامعات العراقية في نهاية عام بآما قامت الشرآة   

ج الدراسية الخاصة بالعلوم المالية والمصرفية لمواآبة التطورات الدولية ورفع المستوى العلمي للطلبة تطوير المناه

  .العدادهم للعمل في القطاع المالي والمصرفي العراقي 

  

 هي الخصخصة تضمنت ثالث محاور التي اضافة الى عقد ندوة حول الرآائز االساسية لنظام مصرفي سليم

 .الملكية واخيرا امتثال المصارف لالنظمة واللوائح الدولية الخاصة بالعمل المصرفيوضمان احترام حقوق 

  
     سجلت الشرآة حضورا متميزا على الساحة العربية بدأ من فعاليات الملتقى السنوي التحاد المصارف العربية 

عم وحقوق عقد رعاية التي حصلت على التصنيف االول لالجنحة المشارآة اضافة الى ان الشرآة حصلت على د

 االمد وتخفيض تكلفة الرسوم لاقامة عالقة تعاون استراتيجي طويذلك المؤتمر واتفقت الشرآة مع االتحاد على 

واالجور لمشارآة اعضاء الشرآة وتعزيز التعاون في مجال االستفادة من الخبرات في مجال المنازعات التجارية 

دد من الورشات التدريبية للكوادرالمصرفية وباسعار وتكلفة منخفضة والتحكيم التجاري واالتفاق على اقامة ع

توسيع  وتفعيل برنامج لتبادل الخبرات المصرفيةلدورات في المواضيع ذات االهمية لعمل السادة المصرفيين ل

  العراقية بأخر البحوث ومشارآةفالمشارآة العراقية في مجال البحوث والدراسات وبما يسهم في رفد المصار

 .السادة المصرفيين من االآاديميين والباحثين في نشاطات وندوات ودراسات اتحاد المصارف العربية
 

القامة للشرآة وساهم اتحاد المصارف العربية باختيار ثالثة مواضيع من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة                   
  .دورات تدريبية للكوادر المصرفية العراقية 

  
وتعمل الشرآة العداد خطة عمل تتضمن التفاصيل اللوجستية والتحضيرية لالعداد لزيارة وفد االتحاد العربي                   

نوع من المبادرات ذات االهمية الكبيرة الالى بغداد ومفاتحة الجهات الحكومية المعنية بعمل ودعم وتفعيل هذا 
  .لمصرفي بشكل خاصللقطاع االقتصادي بشكل عام و القطاع المالي وا

 

شارآت شرآة أتحاد المصارف العراقية الخاصة في المنتدى المصرفي العربي الترآي            اضافة لما تم ذآره 

وابدت الشرآة استعدادها في تعزيز . 2012 شباط ولغاية االول من أذار 20الذي عقد في اسطنبول للفترة من 

ت للمصارف العراقية الخاصة والتدريب وتبادل المعرفة اضافة الى بناء العالقات والروابط الدولية وبناء القدرا

  .قدرات الكادر الوظيفي للشرآة في مجال آيفية العمل في االتحادات والجمعيات

  
   

 لقاءات مباشرة للمصارف العراقية المشارآة في المؤتمر مع سبعة من المصارف الترآية عدةشرآة ال وعقدت     

الى ثالث مصارف دولية آما نجحت في ربط المصارف العراقية المشارآة مع مؤسسة التمويل الخاصة باالضافة 

والمصارف المراسلة والتمويل ، الدولية التي تتعاون مع البنك الدولي للعمل معها  في ميادين التحويالت المالية 

الئتماني ولقاء بين جمعية المصارف اضافة الى لقاءات مع المصارف الترآية لتفعيل البنوك المراسلة واالستعالم ا

وبين ثالث مصارف عراقية خاصة هي مصرف البالد االسالمي ومصرف جيهان والمصرف  (TPP)الترآية 

   .المتحد لالستثمار
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ل قبول خطابات الضمان حو وزارة النقل 2012في شباط فاتحت شرآة إتحاد المصارف العراقية الخاصة      آما 

    .لعراقية الخاصة في الدوائر التابعة للوزارةالصادرة من المصارف ا
  
ضمن سياق تقوية عالقات المصارف الخاصة فيما بينها وبغية توسيع قاعدة الشرآة من المصارف االعضاء و   

 النضمام الى الشرآةودعوة المصارف العاملة في االقليم لفقد قام المدير المفوض للشرآة بزيارة إقليم آردستان 

باالضافة  النضمام على ان تعرض الدعوة على الهيئات االدارية لتلك المصارف للبت فيهاستعدادهم لحيث ابدوا ا

االعضاء في الشرآة وفتح قنوات عمل القات بين تلك المصارف والمصارف الى ان هدف الزيارة تضمن تقوية الع

  .   مشترك فيما بينهما
 

  
مذآرة تفاهم مع مشروع التنمية  2012 نيسان 24اصة بتاريخ  وقعت شرآة إتحاد المصارف العراقية الخ     آما 

وبموجب هذه المذآرة سيقوم مشروع التنمية المالية بتقديم الدعم التقني اللوجستي للشرآة والمصارف  المالية

 االعضاء باالضافة الى الدعم المالي لبعض الفعاليات التي تنفذها الشرآة وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات

 . والتدريب
  

 مع اتحاد المصارف العربية 2012 /مايس/13بتاريخ  شرآة إتحاد المصارف العراقية الخاصة بتاريخ قعت   وو

استغرقت عملية وضع بنود مذآرة التفاهم ودراستها ومراجعتها من قبل اعضاء الهيئة العامة والشرآة ما التي 

يا والمكاسب المصرفية والمالية والعلمية والتي ستؤدي الى  والتي تضمنت عدد من المزايقارب فترة الخمسة أشهر

    .دعم نشاط الشرآة في مختلف المجاالت

 العراقي والتحكيم التوفيق مرآز إنشاء اإلتحاد يدعمحيث " مرآز التوفيق والتحكيم العراقي" إنشاء       وابرزها 

 بتقديم اإلتحاد ويقوم .الالزمة التقنية المساعدة لها ويقّدم العراقي، المصرفي القطاع بمنازعات يعنى حصرا الذي
 اإلقليمية المستويات على المصرفية لحل النزاعات المعتمدة بالوسائل يزودها آما للشرآة، والتنظيمي العلمي الدعم

 تدريبية دورات تنظيم عبر وذلك والتحكيم الوساطة حقول في مدربين بإعداد اإلتحاد يقوم ، ذلك إلى إضافة، 
 والتي والعالمية العربية التحكيم ومراآز للشرآة التابع المرآز بين تشابك حلقة خلق إلى اإلتحاد يسعىو  ،ظمةمنت
  .باإلتحاد وثيقة صلة على هي

 
أستضافت شرآة إتحاد المصارف العراقية الخاصة إجتماعا بين البنك المرآزي العراقي ومشروع التنمية     آما 

  . ، واخر حول مكافحة غسل االموال2012 ايار 17 بتاريخ م اإلئتمانيالمالية حول مكتب االستعال

 
عقدت شرآة إتحاد المصارف العراقية الخاصة منتدى تطوير أعمال القطاع المالي والمصرفي بتاريخ      آما 

ة في ديد من المصارف العامل للعلشرآةا في فندق أربيل الدولي بناًء على الدعوات التي وجهتها 2012 تموز 12

يأتي هذا المنتدى ضمن سياق سلسلة ، و) من المصارف العراقية والعربية واألجنبية(  العراق –أقليم آردستان 

  .  النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الشرآة للتعرف على الواقع المالي والمصرفي العراقي والعاملين فيه
  
تحاد المصارف العربية ملتقى بغداد االقتصادي عقد ا, تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي  و

والمصرفي بالتعاون مع اتحاد المصارف العراقية الخاصة وبرعاية البنك المرآزي العراقي في العاصمة العراقية 

  .2013 / 1/ 12 -11بغداد والذي استمرت اعماله يومي 
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راء عرب وأجانب وأقتصاديين  شخصية عربية وأجنبية من سياسيين وسف800حضر الملتقى اآثر من    

 ومصرفيين 

  :وقد ترآزت فعاليات الملتقى على اربعة محاور اقتصادية ومصرفية هي 
 
 . االصالح االقتصادي والمصرفي في العراق  •

  .دور المصارف في تمويل االقتصاد: النمو المصرفي  •

  .آفاق االستثمار واالعمار في العراق ودور القطاعات االنتاجية •

  .فرص نجاح الصيرفة االسالمية في العراق •

 
رأى المؤتمرون ضرورة ,  وفي ضوء االوارق المقدمة والمداخالت والمناقشات التي تخللت جلسات المؤتمر     

وجمع الصف وتوحيد قوى القطاع المصرفي ,  خروج العراق من اطار المراهنات االقتصادية االحادية الجانب

وتعزيز الجهود لتطوير البنى التحتية , اص وحصر التنافس في مجال خدمة المجتمع العراقي العراقي العام والخ

  .للقطاع المصرفي العراقي

   :باالتيوأوصى المؤتمرون 
 

 .تطوير نظام المدفوعات بالتجزئة من خالل تبني احدث نظم تقنية المعلومات والمدفوعات االلكترونية  •
 

 خطة البنك المرآزي العراقي لتطوير السياسة النقدية في العراق تفعيل مرآز التدريب المصرفي ضمن •
ورفع مستوى الثقافة المصرفية وتعزيز وتنويع الخدمات المصرفية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية 

 .واتحاد المصارف العراقية الخاصة 
 

 على تطوير القطاع توحيد جهود المصارف العراقية في القطاعين العام والخاص والعمل بشكل وثيق •
 .المصرفي العراقي 

 
وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الصيرفة االسالمية بمنتجاتها وخدماتها المتوافقة مع الشريعة  •

 .االسالمية 
 

 اعادة النظر في القوانين المصرفية لعمل قانون االستثمار  •
  

تبييض االموال وتمويل االرهاب من خالل تطوير وتأهيل التشريعات والقوانين التي تعمل على مكافحة  •
 .تطبيق المعايير الدولية لالمتثال والرقابة 

 
اعادة النظر في قانون البنك المرآزي العراقي والقوانين التي تنظم عمل المصارف العراقية لكي تتالئم  •

ة والمستثمرين مع متطلبات المرحلة الحالية للمساهمة في تشجيع االستثمار والمشارآة مع البنوك الخاص
 .في تمويل وتنمية المشاريع االقتصادية والبنى التحتية 

 
 .تفعيل دور المصارف العراقية في تمويل االقتصاد الوطني وقطاعاته االنتاجية  •

  
 .التشديد على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة والتدقيق الداخلي  •
دمة اوسع شريحة من المجتمع خختلف المناطق العراقية لتوسيع االنتشار المصرفي عبر انشاء فروع في م •

 نسمة مع أن المعيار العالمي يعتمد نسبة واحد الى خمسة االف 25000 العراقي ليكون معدل فرع لكل
 .في الدول المتقدمة
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 .زيادة االهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية •
  

  :للشرآة فهيالخطوات القادمة اما 
  

 .  واصدار مجلة مصرفيون ، وانشاء مرآز لالستشارات المصرفيةغسيل األموالمكافحة  علىالتدريب  •
عمل على توحيد رؤى المصارف بخصوص المشاآل التي تواجهها والجهود المبذولة لتذليلها ، اضافة الى  •

 ، وان هذه التوجهات ستساعد في تطوير العمل عقد مؤتمرات وورش عمل ، واقامة مرآز للترجمة
 . المصرفي وتعزيز دور الشرآة في مختلف المجاالت

  
ستعمل على ن يشرآة اتحاد المصارف العراقية الخاصة تحديالمصارف و تواجهاما بخصوص التحديات ف

   -:هماتذليلها بالتعاون مع البنك المرآزي العراقي ووزارة المالية و
 

  الضرائب -1

ية احتساب الضرائب على المصارف العراقية الخاصة تتم حاليا بشكل غير علمي وغير دقيق ان عمل

غير مدروس من قبل موظفين ليست لهم درايه آافية بالعمليات المصرفية وعدم اتباع المعايير و

 القطاع المصرفي تءات الدولية في احتساب الضربية وآان من اهم المشاآل التي واجهاواالجر

  .الضافة الى ماتقدم احتساب الضريبة باثر رجعيالخاص با

  
   التسهيالت المصرفية مع القطاع العام -2

  :تواجه المصارف الخاصة عددا من التحديات ابرزها االتي
  

ن والصكوك الخاصة بعمالء  لخطابات الضماالشرآات الحكومية والدوائر الرسمية عدم قبول  •

وشرآات القطاع العام بأيداع اموالها لدى المصارف المصارف الخاصة وعدم السماح لدوائر الدولة 

 .الخاصة

االجراءات المعقدة والرسوم العالية التي تفرض من قبل دائرة التسجيل العقاري  للحصول على  •

 .قروض بضمان العقار

  .عدم وجود تعاون بين العاملين في القطاع المصرفي والخاص الحكومي •

 اقتصاداشى مع توجه الدوله والقطاع المالي بشكل عام نحو القوانين المعمول بها حاليا التتمان  •

 .السوق الحر

عدم وجود صندوق يدعم التنمية واالستثمار يكون عامآل موحدآ في جمع القطاعات الحيوية  •

 .االقتصادية في العراق وعلى رأسها القطاع المصرفي

ود الكثير من تسجيل الشرآات لوجللشرآات خاصة موضوع  21رقم ضرورة مراجعة قانون  •

 .التعقيدات التي التتماشى حاليا مع نمو وتطور القطاع المالي العالمي

 لتطوير الصناعة 1984 لسنة 30ة رقم قانون التجار مراجعة القوانين المرعية والسيما  •
 . في العراق ةالمصرفي

 
عمل المصرفي  الى خبراء القطاع المالي من ذوي الخبرة في ال افتقار المحاآم التجارية العراقية •

 .والمتخصصين في تسوية النزاعات المصرفية

 .صعوبة الحصول على تراخيص لحمايات المصارف لحمل السالح لضمان نقل النقود •
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  المرآز العراقي لألستشارات المالية والمصرفية -16
 

 الراسخة في مجال  أحد المراآز المستقلة ذات القاعدة الدراسات واإلستشارات المالية والمصرفيةيمثل مرآز    

حيث يمثل المرآز فـريق من الخبراء اإلستشاريين العراقيين الذين يجمعون بين  , اإلستشارات المالية والمصرفية 

ساتذة الجامعات والمهنيين المحترفـين في مجال اإلدارة المالية بوجهيها التمويل واإلستثمار آمرآز امصرفيين و

يعمل و باالضافة الى الخبرات في المجاالت االخرى لتمويلية واإلستثماريةمتخصص في تقديم آافة اإلستشارات ا

المتمثلة المرآز وفق الثوابت المهنية واالخالقية التي يؤمن بها أتحاد المصارف العراقية الخاصة من خالل اهدافه 

  . االنجازات المتكاملة  والشفافية في التعامل وصوال لتحقيقااللتزام بالمعايير األخالقية والدينية و المهنيةب

 أن يتجاوز عائدها آافة عناصر تكلفتها بالنسبة للزبونينبغي يتعامل المرآز مع آل استشارة علي انها استثمار و   

وزيادة الربحية  وتكون , تخفيض تكاليف التشغيل , أن تحقق العديد من األهداف الهامة مثل زيادة القدرة التنافسية و

  .لفنية والقانونية  مطابقة من النواحي ا

       
  

  االستشارات المالية : اوال
   

  .كبيرة الحجمالصغيرة والإعداد دراسات الجدوي اإلقتصادية لكافة المشروعات  

  إعداد دراسات جدوي بمراحلها التسويقية والفنية والمالية وذلك لكل من المشروعات الجديدة أو جدوي -1

وعات قائمة أو جدوي مقترحات اإلحالل واإلستبدال سواء لألصول التوسعات اإلستثمارية والتمويلية لمشر

  .الرأسمالية أو المتعلقة بالتحول من نشاط إستثماري إلي نشاط إستثماري آخر

  
    . تقييم الفرص اإلستثمارية المتاحة في العراق-2   

  
  :   تحليل وإدارة مخاطر النشاط اإلستثماري-3   

      
 المخاطر المنتظمة والتي تتعرض لها آافة المشروعات اإلستثمارية في جميع أولهمااطر      هناك نوعين من المخ

 المخاطر الغير منتظمة والتي يتعرض لها نشاط إستثماري محدد في وثانيهما, مجاالت النشاط اإلقتصادي المختلفة 

عين من المخاطر وذلك بإستخدام فترة زمنية محددة ، ويقدم المرآز خدمة متميزة في مجال تحليل وإدارة هذين النو

  .أحدث األساليب العلمية والتحليالت اإلحصائية المستخدمة في هذا المجال

  : تقييم البدائل المتاحة لتمويل التوسعات اإلستثمارية المقترحة-4       
لبدائل التمويلية     تتضمن هذه الخدمه وبعد التأآد من جدوي التوسع اإلستثماري المقترح تقييمَا شامَال لكافة ا

المتاحة لتمويل هذا التوسع اإلستثماري سواء آان متمثَال في قرض مصرفي إضافي أو تمويل بالملكية اإلضافية 

سواء بزيادة رأس المال أو إحتجاز جزء من أرباح العام المنتهي أو بخليط يجمع بين آل هذه المصادر يحافظ علي 

  . التغييرالهيكل التمويلي الحالي أو يتجه به نحو
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       أإلستشارات المصرفية :ثانيا 
  
  .مؤسسة المناسبة لطبيعة العمل والنشاط التجاريال أو المصرف  إختيار و ترشيح -1
  
 إعداد الملف اإلئتماني المتكامل المطلوب والتوصية بحجم ونوعية وشروط التسهيالت اإلئتمانية المطلوبة -2

  .ة في هذا الشأن إعـداد آافة الدراسات المالية المطلوبو

  
 ومتـابعة إجراءات الحصول على التمويل الزبون فى شروط التمويل و ضماناته نيابه عن المصرف مناقشة -3

  . سواء فى مراحل اإلستعالم أو التقييم أو الدراسة أو المعاينة وغيرها يالمعن

  
صول علي اإلئتمان سواء بغرض  اليها للحالزبون تقدم عند المصارف إعداد دراسات الجدوى التي تطلبها -4

 المصارف الىتمويل مشروعات جديدة أو بغرض تمويل توسع أو إحالل والمساعدة في التقدم بهذه الدراسات 

  .المناسبة هذا باإلضافة إلي مراجعة الدراسات سابقة اإلعداد 

    
قتراحات بشأن أساليب  وتقديم اإلالمصارف المضطربة مع الزبائن إعداد الدراسات بشان أوضاع مديونيات -5

 المصارفمع  العالج وتقديم اإلستشارات والدراسات في مجال الديون المصرفية التي تواجه مشاآل في السداد

 وذلك من خالل اإلتصاالت والمراسالت والمناقشات المصارفوالمساعدة فى إعداد خطط إدارة مديونيات تلك 

ة تلك الديون وتقديم اإلقتراحات التي تناسب ظروف وأوضاع  الدائنة وبحث سبل تسويالمصارفوالمفاوضات مع 

   .والمصرف الزبونآل من 

  
 وبصفة خاصة حسابات القروض والتسهيالت المصارف مع الزبائن القيام بإجراء الدراسات الالزمة لحسابات -6

انين والتعليمات  االلتزام بالعقود والقوومدىاالئتمانية وذلك بغرض الوقوف علي صحة األرصدة والحسابات 

 قضاة وزارة العدل لمساعدة رفع أية دعاوي قضائية أو الحاجة إلي تقارير إستشارية تقدم عند يكون ذلك .السارية

  . بها المصارف تطالبأو تقديم دراسات للتأآد من صحة أرصدة الديون التي 

  
خطابات الضمان وذات العالقة  تقديم اإلستشارات في مجال المشاآل المرتبطة باإلعتمادات المستندية و-7

  .بالمصارف وإعداد الدراسات والتصورات لحل هذه المشاآل 

  
 علي حسابات المصارف المعاونة في تخفيض األعباء المرتبطة بالمصاريف والعموالت والفوائد التي تخصمها -8

ية اإلحتساب المرتبطة بحيث  وذلك من خالل تقديم المشورة بشأن أسعار الفائدة والعموالت والمصاريف وآلالزبائن

  .يمكن في النهاية تخفيف العبء الحقيقي المترتب علي التمويل

  
  . وابداء الرأي الفني بشأنها المصارف مراجعة عقود القروض والتسهيالت قبل إبرامها مع -9
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 مرآز التدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري -17
  
  

    2012تدريب المصرفي في مصرف الخليج التجاري  لعام النشاط التدريبي والثقافي لمرآز ال
 في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية العاملة في 2012تنفيذًا لخطة مرآز التدريب المصرفي لعام      

موظفًا من موظفي مصرف الخليج  ) 116(  منها اموظف ) 215( المصارف الحكومية واالهلية تم تدريب 

بلغت عدد الدورات التدريبية المنفذة و من المصارف الحكومية واالهلية اموظف ) 99( تدريب  اضافة الىالتجاري  

دورة والدورات التدريبية وورش العمل المشترآة مع الجهات والمراآز التدريبية االخرى  ) 11( داخل المصرف 

الذي ) 2(  والجدول رقم  )1( الجدول رقم آما موضح في دورات تدريبية وورش عمل  ) 8( خــــارج المصرف 

   . 2012وعدد الدورات والورش المنفذة لعام الجهة التي يعمل بها بين عدد المتدربين ي

  
تولى مرآز التدريب المصرفي ضمن نشاطه الثقافي المصرفي  ابداء الراي الواضح بشأن المواضيع الحيوية     و

االنباء والصحف المحلية عدد من المقاالت التي تهم العمل المصرفي حيث اعد المرآز ونشر في وآاالت 

والدراسات ونظم باالشتراك مع رابطة المصارف الخاصة في العراق ندوات متخصصة لمناقشة المواضيع 

  :التاليـــــــة 

  
 .ادارة المخاطر االئتمانية والالئحة االرشادية الجديدة  .1
  . الحوآمة وآليات تطبيقها في الجهاز المصرفي  .2

 .  المصرفي في العراق اصالح القطاع .3
 .اعادة هيكلة العملة العراقية وحذف االصفار من الدينار العراقي  .4
 . مزادات العملة االجنبية نحتاج الى تحليل مالي وشفافية ورقابة صارمة  .5
  ) . الواقع واالفاق( تطبيقات السياسة النقدية في العراق  .6

  
دورة  ) 12(  مـــن خالل اقامــــــة 2013خالل عام ويخطط مصرف الخليج التجاري للتوسع في نشاطاته    

تدريبية وورش عمل متخصصة لتأهيل الكادر المصرفي في المصارف الحكومية واالهلية والترآيز على تدريب 

  . القيادات المصرفية الوسطى والعليا والموظفين الجدد في آافة مجاالت العمل المصرفي 

 
 والحلقات النقاشية المتخصصة والتي تناقش المعوقات والمشاآل التي يعاني منها آما سيتم عقد عدد من الندوات    

 . العمل المصرفي في العراق واآلليات واالجراءات التنفيذية المطلوبة الصالح القطاع المصرفي في العراق 
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   )24( دول ج

  2012الدورات التدريبية المنفذة 

 في مرآز التدريب المصرفي  

 
عدد المتدربين من 
 المصارف االخرى

 عدد المتدربين 
 المصرف 

  
ع المجمو  

 
 اهلي 

 
 

 
 حكومي

  
 

 الفروع
 

 اقسام
االدارة 
 العامة

 
 التاريخ 

 

 
 موضوع الدورة والندوة 

 

 
 ت

19 - - 3 16 16/1 – 18/1/2012  
 

الدورة التدريبية في 
االتجاهات االلكترونية في 

ادارة وارشفة الوثائق 
   توالمراسال

1 

15 13 2 - - 22/1 – 26/1/2012 الدورة التدريبية في معايير  
 المحاسبة الدولية 

2 

17 16 - 1 - 12/2 -19/ 2/2012 الدورة التدريبية في االئتمان  
واالقراض وخطابات الضمان 

3 

8 8 - - - 19/2 – 23/2/2012 الدورة التدريبية في االصول  
600واالعراف الدولية رقم   

4 

27 21 4 - 2 28/2/2012  

الملتقى المصرفي اعادة 
العملة العراقية  هيكلة

ومشروع حذف االصفار من 
 الدينار العراقي 

5 

40 27 8 5 - 13/3- 15/3/2012  
 

ورشة عمل الصكوك المشفرة
 

6 

13 - - 7 6 23/9- 30/9/2012  
الدورة التدريبية في 
االعتمادات المستندية 
 والحواالت الخارجية 

7 

34 - - 18 16 8/10/2012  

الدورة التدريبية في 
االتجاهات االلكترونية في 

ادارة وارشفة الوثائق 
 والمراسالت  

8 

8 - - 1 7 11/11 – 14/12/2012
 

الدورة التدريبية في تعلم اللغة 
 االنكليزية المتقدمة 

9 

     11/11 – 14/12/2012
 

الدورة التدريبية في تعلم اللغة 
تدئة االنكليزية المب  

10 

10 - - - 10 12/12-13/12/2012  
 

الدورة التدريبية لموظفي 
 الرقابة والتدقيق الداخلي 

11 

  المجموع  57 35 14 85 191
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   ) 25( جدول 
 الدورات وورش العمل الخارجية التي شارك فيها

 موظفي مصرف الخليج التجاري 
 

 عدد المتدربين 
 اسم الدورة والندوة التاريخ

 ت 
 
 

1 

27/6- 28/6/2012  

 
 دورة القيادة والحوآمة للكوادر العليا

 
 

1  

2 
9/9 – 12/9/2012  

 
 دورة تدريبية خاصة لمكافحة غسيل االموال

 

2 

3 
23/9 – 26/9/2012  

 
 دورة تدريبية في التسهيالت المصرفية

 

3 

3 
15/9/2012  ورشة عمل في مجال التدقيق الداخلي 

 وبيئة الرقابة في المصارف

4 

2 
23/9 – 26/9/2012  ورشة العمل المصرفية المتخصصة 

  )3( بتوصيات بازل 
5 

2 
25/9 – 28/9/2012 ورشة العمل المصرفية المتخصصة في خطابات  

 الضمان المصرفية
6  

2 
3/10 – 6/10/2012 ورشة العمل المتخصصة في معايير الدولية لمكافحة  

 غسيل االموال

7  

1  16/12-20/12/2012 مالية المصرفيةالمحاسبة ال   
 

16  
 المجموع 
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  الخــاتمة     
  االستنتاجات: أوال
ن     -1 ضًال ع ي  ف دينار العراق ة ال ع قيم ة ولرف ن جه دوالر م ب لل ين العرض والطل وازن ب ق الت دف تحقي به

دوالر                    ات البنك المرآزي لل دل مبيع غ مع ار ) 48.4(امتصاص السيولة من الجهة االخرى ،فقد بل  دوالر  ملي

ام   . مليار دوالر) 39.7( البالغ 2011 مقارنة  بعام 2012في عام   ة   انخفاضا  2012حيث شهد ع ي قيم  ف

سجل           دوالر لت ل ال دوالر   ) 1166(الدينار العراقي مقاب ل ال ار مقاب ام   دين ة بع الغ  2011 مقارن ) 1170( الب

  .دينار لكل دوالر

 

 مؤثرا في رفع نشاط االئتمان للمصارف  لم يكننك المرآزي       ان انخفاض سعر فائدة السياسة النقدية للب -2

 :بسبب ضغطين تدعي المصارف انها تواجههما بقوة هما
  
رفع نسبة رؤوس االموال للمصارف وما ترتب عليه من انخفاض الطلب على اسهمها الذي ادى انخفاض      -أ 

المعروضة قياسًا بالكميات المطلوبة ، اسعارها في سوق العراق لالوراق المالية الى زيادة آميات االسهم 

والى انخفاض معدالت االيداع خاصة من قبل آبار المساهمين ، بالرغم من ان اسعارها غير حقيقية قياسًا 

  .بموجودات تلك المصارف

زيادة التحوطات حول رأس المال وبشكل خاص التحوط الخاص بالديون المشكوك في تحصيلها حسب      -ب 

والتي تقدر بـ ) 2004 لسنة 94 استنادا لقانون المصارف رقــم )ادية لتصنيف االئتمانالالئحة االرش(

  . من مجموع االئتمان الخاسر %) 100(من االئتمان الردئ و %) 50(

 
    لمــا تقــدم ، فأن االسباب التي تدعيها المصارف ستحول دون تحقيق اثر ملموس في خفض اسعار 

حة ، وال سيما ان العوائد على احتياطيات المصارف بأدوات السياسة النقدية الفائدة على القروض الممنو

، مما اضاف عبئا اخر أضافة الى عبء الموارد الرأسمالية والتحوطية ، %) 5(باتت جميعها اقل من 

واذا ما اضفنا االحتياطي القانوني وتقييد االستثمار وترآزاته، نجد ان المصارف هي في وضع يتطلب 

  . العمل باالعتماد على االئتمان واالنفتاح نحو السوق آوسائل للمنافسة وتحقيق االرباحقيامها

  
  ان هذا االمر هو محط شكوى للقطاع المصرفي وال سيما الخاص منه، مما يقتضي اجراء موازنة مقبولة 

لكي تجد ) احدوهما هدفين متعارضين في آن و (متطلبات الوقاية المصرفية ومتطلبات تنشيط االقتصادبين 

اشارة سعر فائدة السياسة النقدية مكانها المناسب في خفض آلفة االئتمان بما يتناسب وانخفاض التضخم وبما 

  .ينسجم واالتجاهات االقل تشددا للسياسة النقدية الراهنة  في تحريك االئتمان نحو قطاعات التنمية المنشودة

  

من (  السياسة النقدية مع ارتفاع متطلبات التحوطات المصرفية      مما تقدم ، نستنتج ان انخفاض سعر فائدة

 آانت مسألة ال تتناسب مع حث المصارف للتوجه نحو السوق لتمويل التنمية، مما ارؤوس االموال واحتياطياته

تها دعا البنك المرآزي العراقي الى اعادة النظر بهذه الالئحة وارسلت ضمن اللوائح التنظيمية الجديدة التي اعد

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واألئتمان وصادق عليها مجلس ادارة هذا البنك واقرها مجلس شورى الدولة 



113 
 

 ، وذلك باعادة تقييم الالئحة 3/1/2011 الصادر في 4172وتم نشرها في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 

ا قابلة للتطبيق آأجراء اولي، موضحين ان االرشادية المتعلقة بالتحوط من الديون الرديئة التحصيل وجعله

بالدينار االعراقي و نقاط ) 8( بين معدالت الفائدة الدائنة والمدينة ما يقارب 2012متوسط معدل االنتشار لعام 

 المتعارف عليها نقاط) 3 -1(، في حين ان النسبة المعيارية ينبغي ان التزيد عن نقاط بالعملة االجنبية ) 10(

   . دوليا

  
 ارتفاع ترليون دينار وبنسبة )190.98( الى مبلغ 2012 اجمالي الموجودات في نهاية عام ارتفاع     -3

رصيد الموجودات في الرتفاع ترليون دينار وذلك ) 143.8( البالغ 2011مقارنة مع نهاية عام %) 32.8(

ادة تقييم الموجودات بعد اع)  ترليون دينار51.4 ترليون دينار و  88.4(مصرفي الرافدين والرشيد الى 

حيث تم تنفيذ قيود العكس الخاصة بالقسم الدولي والتي تمثل فرق التقييم الدائن والمدين وفق توصيات (لديهما 

 ). صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اعادة هيكيلية مصرفي الرافدين والرشيد

 

تبلغ النسبة المعيارية نسمة بينما ) 35000(انخفاض الكثافة المصرفية حيث تبلغ حاليا مصرف واحد لكل  -4

  .نسمة) 10000(مصرف واحد لكل 

  

  :  ولزيادة انشطة المصارف العاملة في العراق اصدر البنك المرآزي العراقي قرارت عدة وهي-5

  
على آافة الودائع المصرفية سواء آانت ودائع حكومية او % 15ة االحتياطي القانوني الى تخفيض نسب    *

يحتفظ بها %) 5(يحتفظ بها لدى البنك المرآزي العراقي و%) 10(اع الخاص موزعة بواقع ودائع القط

    .2010 / 9/ 1في خزائن المصرف والذي تم تطبيقه بتـــاريخ  

  
مليار دينار في غضون ثالث سنوات اعتبارا من عام ) 250(زيادة رؤوس اموال المصارف لتصل الى   * 

 الستقرارها المالي وتعزيز قدرتها في مواجهة المخاطر ويحقق سالمة  ويعتبر هذا النمو ايجابيا2010

  . ومتانة المصارف

  

سعى البنك المرآزي لزيادة رؤوس اموال الشرآات العاملة في السوق الماليــة العراقيــة باستثنــاء   * 

) 500(و، ليار دينار م) 15(مليــار دينــار لشرآــات التحويــل المالــي ، لتصبــح ) 5(المصــارف مــن 

ة ، ــرة والمتوسطــمليار دينار لشرآة القروض الصغي) 2-1(مليون دينار لشرآات الصرافة ، ومابيـن 

  . دينار لشرآـة االستثمار المالـيمليار) 1(و
   

واآب تخلف بعض التشريعات المنظمة لعمل الشرآات العاملة في السوق المالية العراقية مما يتطلب تحديثها لت  -6

توجه االقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق من جانب والتشريعات القائمة في السوق المالية العربية من جانب 

  . آخر 

 

 . ضعف وسائل واجراءات الرقابة الفعالة التي تضمن توفير حـد ادنى من االفصاح والشفافية للمتعاملين   -7
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قة المستثمرين واصحاب رؤوس االموال من العراقيين واالجانب عدم توفر الحماية القانونية الكافية لكسب ث   -8

 . للمشارآة الفاعلة في هذه السوق
  
ضعف قاعدة البيانات او محدوديتها لدى بعض الشرآات مما اليساعد المستثمر في اتخاذ القرار االستثماري    -9

 . السريع والمأمون 

  
ي السوق خاصة بالنسبة للمصارف وشرآات التأمين التي تقدم  ضعف المرونة في هيكل اسعار الفائدة السائدة ف-10

  . القروض المتوسطة والطويلة االجل لالغراض العقارية 

  
 .  افتقار السوق الى مؤسسات الوساطة المالية والشرآات صانعة السوق قياسًا بالحاجة الفعلية لهـــا -11

  
لشرآات المقرضة او المقترضة او المطروحة اسهمها في  افتقار السوق الى المؤسسات المختصة بتقييم اداء ا-12

  . السوق 
 لوحظ عند تدقيق اعمال المصارف من قبل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان وجود عدة مخالفات - 13

قانونية ومخالفات لتعليمات البنك المرآزي من قبل المصارف ، والتي تؤثر على سالمة الوضع المالي لبعضها 

  : وهي 

انخفاض نسبة آفاية راس المال عن الحد االدنى لبعض المصارف (المخالفات القانونية بخصوص  

الحكومية بسبب انخفاض رؤوس اموالها، ووجود ترآزات ائتمانية اعلى من النسبة المحددة في االئتمان 

  ).  خطابات الضمان(التعهدي 

نونية الخاصة بالتعليمات التنظيمية لعمل تلك مخالفة بعض شرآات التحويل المالي بعض المواد القا 

  .الشرآات وبعض التعليمات الصادرة عن مكتب مكافحة غسل االموال في البنك المرآزي العراقي 

رغم مرور اآثر من ثالث سنوات على قيام البنك المرآزي العراقي ومن خالل المديرية العامة لمراقبة  

، وورقة معالجة االئتمان الممنوح ) وفق المعايير الدولية(رشادية الصيرفة واألئتمان باعداد الالئحة اال

 اال انه تبين من خالل قيام التفتيش 2007 من قبل المصارف لتنفيذها خالل عام 31/12/2005لغاية 

الميداني بمراقبة اعمال المصارف ان بعض المصارف لـــم تلتزم بذلك التزاما تاما ، حيث لم تقم بتصنيف 

ووضع المخصص الكافي الحتياطي خسائر القروض بموجب ما ورد في اللوائح اعاله ، وخاصة االئتمان 

عدم وضع المخصص المطلوب لالئتمان الخاسر الذي مضى على موعد استحقاقه اآثر من سنة ولم يسدد 

، وقد قامت المديرية بالطلب من المصارف عدم توزيع ارباح العام السابق اال بعد وضع المخصص 

  .في الحتياطي خسائر القروض لزيادة متانتها المالية الكا

ان عملية تطوير نظم الدفع الوطنية متشابكة ومعقدة بسبب تعدد االطراف وتنوع احتياجات ومناهج االصالح  -3

المتبعة وعليه يجب التعامل مع عملية التطوير لكونها عملية مستمرة وذلك انعكاسا للطبيعة المتغيرة لتقنيات 

عمليات الدفع والتسوية واثر ذلك على آفاءة النشاط المالي والمصرفي، وال شك ان للبنك المرآزي وترتيبات 

العراقي دورا رئيسا في قيادة عمليات تطوير وتحديث نظم الدفع بالنظر الرتباطات ذلك بالوظائف الرئيسة لهذه 

  . المصارف في السعي لتحقيق االستقرار النقدي واالستقرار المالي

  

  -: العمل في  نظام المدفوعات بعض المشاآل وهي آاآلتيواجه
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عدم وضع آلية صحيحة إلدارة التحويالت المالية على نظام المدفوعات من قبل بعض المصارف المشارآة  

البنك المرآزي ( ، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة مكونة من (RTGS)في نظام التسوية اإلجمالية اآلنية 

لوضع آلية إلحكام ) ات وعدد من المصارف الحكومية واالهلية المشارآة بالنظامقسم المدفوع/ العراقي

عمليات التحويل عن طريق النظام ولتقليل المخاطر والتحري عن المبالغ العالية وإبالغ مكتب مكافحة غسل 

 .االموال في البنك المرآزي العراقي عنها
 

 هي عدم إمتالك (C-ACH)ك االلكترونية من المشاآل التي تواجه العمل على نظام مقاصة الصكو 
، وشبكة ربط بين (C.B.S)نظام مصرفي شامل (المصارف الحكومية للبنى التحتية الالزمة لتشغيل النظام 

اإلدارات العامة للمصارف وفروعها، وقد اتخذ البنك المرآزي العراقي اإلجراءات الالزمة بتشكيل لجنة 
 قسم المدفوعات، وزارة االتصاالت، وزارة المالية، مصرف الرافدين، /البنك المرآزي العراقي( مكونة من 

لمتابعة تنفيذ النظام في مصرفي الرافدين والرشيد، ) مصرف الرشيد، والشرآة العالمية للبطاقة الذآية
 .واإلستفادة من الشبكة التابعة للشرآة العالمية للبطاقة الذآية في إرسال التحويالت

 
  

قانون ينظم المدفوعات االلكترونية لم يقر ت تقف امام عمل الصيرفة االلكترونية حيث مازالت هناك معوقا 
وقانون التوقيع الضوئي او تقديم صورة الصك بأعتبارها آدليل الثبات الحقوق في المحاآم التي تستدل حاليا 

 .على الصك نفسه او خطاب الضمان لغرض الدفع
  
 

لوسائل االلكترونية التي تساعد في االنتقال من رقابة االمتثال الى رقابة تدقيق المعامالت الداخلية بأستخدام ا 
المخاطر اذ يستطيع هذا النظام التنبؤ بالمخاطر قبل حصولها ، وآذلك اعتماد برامج تدريبية لالليات 
لق االلكترونية لربط نشاط الفروع مع االدارة العامة للمصرف وآذلك الحال للشرآات التابعة االم وما يط

المتوقع في الفترة المقبلة ظهور  وآيفية ادارة حساباتها وتدقيقها حيث ان Holding Companyعليه  

 .مثل هذا النوع للشركات

  
 يرآز البنك المرآزي ومن خالل مراقبته على الجهاز المصرفي على االدارة السليمة للسيولة التي تأخذ بعين -15

مويل واستخداماتها وعدم االعتماد على مصادر تمويل متذيذبة وقصيرة االعتبار الموائمة بين اجال مصادر الت
االجل وتمويل موجودات طويلة االجل مع ضرورة ان تتوفر لدى المصرف سياسات معتمدة واجراءات 

  (Stress Testing)واضحة الدارة سيولته وضرورة قيام المصرف بأجراء اختبارات اوضاع ضاغطة 
ات معينة تتعلق بأرتفاع مفاجيء في التزامات المصرف واختبار قدرة المصرف من خالل افتراض سيناريوه

  .على الوفاء بألتزاماته
  

 من قانون (27)من المادة ) هـ( تنفيذا لتوجيهات البنك المرآزي العراقي ،واستنادا لما جاء في احكام الفقرة -16

ديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل يجوز للمصارف تق " التي جاء فيها 2004لسنة ) 94(المصارف رقم 

بما فيها الصكوك ،وبطاقات االئتمان والخصم (للنقد واالوراق الماليــة واوامر الدفــع وادوات الدفــع 

  )".....والمدفوعات والصكوك السياحية والحواالت المصرفية والتحويالت السلكية والمبالغ المدينة والدائنة 
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مصرفي المستخدم في المصارف العراقية الحكومية والخاصة وفروع المصارف ولدراسة واقع النظام ال
 2011االجنبية ، اجرى قسم بحوث السوق المالية في المديرية العامة لالحصاء واالبحاث استبيانًا خالل عام 

 : وتبين من نتائج االستبيان مايأتي  2012ومتابعته عام 

الخاصة بأعتماد الوسائل التقنية في انجاز اعمالها وتقديم خدماتها   قامت المصارف العراقية الحكومية و-   

بالسرعة والكفاءة المطلوبة لتحقيق أفضل الخدمات لزبائنها وللحصول على تقييم افضل في نظام تقييم المصارف 

camel  نظمًا مصرفية  وفروع المصارف االجنبية) الحكومية والخاصة(، حيث تستخدم المصارف العراقية

  .خصصة بالصراف االلي والبطاقة االلكترونية والتطبق بشكل فعلي في آل المصارفمت

 هنالك تفاوت آبير في استخدام التقنيات الحديثة حيث استخدام االنظمة المصرفية محدود لبعض الفعاليات المالية -

ية وهي حالة بعيدة عن مفاهيم مع وجود اختالف في البنى التحتية من برامجيات واجهزة الذي يؤدي الى التكلفة العال

الجدوى االقتصادية الذي بدوره يسبب تشتت الجهود والمال والوقت مــــع ازدواجية في العمل وسوف تنتج عنها 

) 46(مشاريع بعيدة عـــن توجه مشـــروع  الحكومة االلكترونية العراقيـــة والمفاهيم التي توصي بها لجنة 

وآمة االلكترونية والتي تــــدعو الى الحل المتكامل للمشــــاآل في الفعاليات المالية الوزاريـــــة الخـــاصة بالح

(INTEGRATED SOLUTION)  وفق خطة منهجية ) التخاطب البيني( من خالل توفير بيئة توافقية

ات السرية مدروسة بأستخدام برامج تقنية موحدة عالية الجودة مع االخذ بنظر االعتبار الوثوقية العالية ودرج

واالمان وصالحيات المستخدمين في هذه البرامجيات وانظمة االتمتة مما يتطلب التنسيق مع وزارة العلوم 

  . والتكنولوجيا في هذا المجال
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  التوصيـــات: ثانيا 

 تقترح هذه المديرية قيام البنك المرآزي العراقي باصدار تعليمات للمصارف لتنظيم واستخدام التقنيات 

المصرفية الحديثة في اعمالها ومنها النظم المصرفية الشاملة ، واجهزة الصراف االلي، وبطاقـــات 

االئتمـــان وغيرهـــا وتزويــد هـــذه المديريــة والمديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان بتقرير نصف 

 .من نظام تقييم المصارفسنوي عن تطور التقنيات المصرفية لديها واعتمادها آمؤشر ايجابي ض

تفعيل قانون الصيرفة االلكترونية الذي اعده فريق عمل متخصص من وزارة االتصاالت وساهم فيه البنك  

المرآزي العراقي والذي أرسل الى مجلس شورى الدولة لمناقشته وأرساله الى مجلس النواب لغرض 

 الصيرفة االلكترونية الذي يساعد في المصادقة عليه ليوضع موضع التطبيق بما يساهم في تنظيم عمل

تحقيق سرعة في دفع المستحقات المالية المترتبة في ذمة مختلف االطراف ويساعد في سرعة دوران النقد 

بأمان وسالمة دون مخاطر بما يحقق اهداف هذا البنك ويساهم في تطوير العمل المصرفي والسياسة النقدية 

 .العراقيالتي يعدها وينفذها البنك المرآزي 
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  ق ــملح

  جداول احصائية 
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  )1(جدول رقم 

  2012القطاع لدى المصارف الحكومية والخاصة الشهر عامحسب * يبين الودائع

 (مليار دينار)

 التفاصيل
الودائع للقطاع 
الحكومي لدى 

 المصارف الحكومية

الودائع للقطاع 
الحكومي لدى 
 المصارف الخاصة

الودائع للقطاع 
الخاص لدى 
المصارف 
 الحكومية

الودائع للقطاع 
الخاص لدى 

 المصارف الخاصة
 المجموع

 39830.0 5589.8 9453.9 78.2 24708.1 ون الثانيآان

 100.0 14 23 1 62 االهمية النسبية

 33575.8 6210.2 9631.2 78.2 23564.1 شباط

 100.0 15.7 24.4 0.2 59.7 االهمية النسبية

 40529.4 6315.9 9813.9 78.7 24320.8 اذار

 100.0 16.8 24.2 0.2 60 االهمية النسبية

 41613.8 6579.6 9855.2 79.1 25099.9 نيسان

 100.0 15.8 23.7 0.2 60.3 االهمية النسبية

 39494.5 6622.2 9290.2 78.5 23503.6 ايار

 %100 15.8 24.0 0.2 59.5 االهمية النسبية

 38142.8 6752.2 8718.6 80.5 22591.5 حزيران

 100.0 17.7 22.9 0.2 59.2 االهمية النسبية

 38150 7091.0 8867.0 26.2 22166.2 تموز

 100.0 17.7 22.9 0.2 59.2 االهمية النسبية

 38814 7183.1 9122.9 26.2 22481.8 اب

 100.0 18.5 23.5 0.1 57.9 االهمية النسبية

 39677 7186.1 9233.4 26.0 23231.1 ايلول

 100.0 18.1 23.3 0.1 58.6 االهمية النسبية

 40516 7237.6 9371.5 26.3 23880.9 تشرين االول

 100.0 17.9 23.1 0.1 58.9 االهمية النسبية

 41037 7585.1 9591.0 26.5 23834.5 تشرين الثاني

 100.0 18.5 23.3 0.1 58.1 االهمية النسبية

 42479.7 7863.9 10368.1 80.3 24167.4 آانون االول

 100.0 18.5 24.4 0.2 56.9 االهمية النسبية

  
  حكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجاريةبإستثناء ودائع ال*
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)2(جدول رقم   
 
 

  2012حسب القطاع لدى المصارف الحكومية والخاصة الشهر عام * يبين االئتمان النقدي

 (مليار دينار)

 التفاصيل
االئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الحكومي من قبل 
 المصارف الحكومية

ااالئتمان النقدي 
وح للقطاع الممن

الحكومي من قبل 
 المصارف الخاصة

ااالئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الخاص من قبل 

المصارف 
  الحكومية

االئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الخاص من قبل 
 المصارف الخاصة

  المجموع

 13467 3878 7859.5 0.0 1729.4 آانون الثاني

 100 28.8 58.4 0.0 12.8 االهمية النسبية

 14261.4 3975.2 8535.9 0.0 1750.1 طشبا

 100.0 27.8 59.9 0.0 12.3 االهمية النسبية

 14237.7 3925.7 8518.6 0.0 1793.3 اذار

 100.0 27.6 59.8 0.0 12.6 االهمية النسبية

 14309.3 3978.8 8490 0.0 1840.5  نيسان

 100.0 27.8 59.3 0.0 12.9 االهمية النسبية

 14606.2 4221.5 8503.6 0.0 1881.3 ايار

 %100 28.9 58.2 0.0 12.9 االهمية النسبية

 15188.7 4376.3 8898.1 0.0 1914.3 حزيران

 %100 28.8 58.6 0.0 12.6 االهمية النسبية

 15066.5 4051.7 9103.5 0.0 1911.3 تموز

 100.0 28.8 58.6 0.0 12.6 االهمية النسبية

 15658.9 4075.6 9279.6 0.0 2303.7 اب

 100 26.0 59.3 0.0 14.7 االهمية النسبية

 15970.2 4255.9 9334.8 0.0 2379.5 ايلول

 100.0 26.6 58.5 0.0 14.9 االهمية النسبية

 15398.3 4430.0 8597.7 0.0 2370.8 تشرين االول

 100 28.8 55.8 0.0 15.4 االهمية النسبية

 16679.0 4576.1 9448.5 0.0 2654.4 تشرين الثاني

 100 27.4 56.7 0.0 15.9 االهمية النسبية

 20763.1 5090.7 9543.3 0.0 6129.1 آانون االول

 100.0 24.5 46.0 0.0 29.5 االهمية النسبية

  
  بأستثناء االئتمان النقدي الممول مرآزيا*
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 )3(جدول رقم 
  2011م حسب القطاع لدى المصارف الحكومية والخاصة الشهر عا* يبين الودائع

 (مليار دينار)

 التفاصيل
الودائع للقطاع 
الحكومي لدى 

 المصارف الحكومية

الودائع للقطاع 
الحكومي لدى 
 المصارف الخاصة

الودائع للقطاع 
الخاص لدى 
المصارف 
 الحكومية

الودائع للقطاع 
الخاص لدى 
المصارف 
 الخاصة

 المجموع

 34547 5218 737.8 75.9 22215.3  آانون الثاني

 100 15.1 20.4 0.2 64.3 همية النسبيةاال

 33575.8 4844.9 7364.6 75.7 21290.6 شباط

 100 14.4 22 0.2 63.4 االهمية النسبية

 31826.9 4884.2 7120.2 75.6 19746.9 اذار

 100 15.3 22.4 0.3 62 االهمية النسبية

 32393.2 4784.2 7274.2 75.6 20259.2 نيسان

 100 14.8 22.5 0.2 62.5 االهمية النسبية

 32436 5047 7298 75.7 20015.2 آيار

 100 15.6 22.5 0.2 61.7 االهمية النسبية

 35083.1 5244.4 7905.8 75.8 21857.1 حزيران

 100 14.9 22.5 0.2 62.3 االهمية النسبية

 37105.1 5289.2 8263 76.2 23476.8 تموز

 100 14.3 22.3 0.2 63.2 االهمية النسبية

 36701.7 5182.8 8412.4 78.1 23028.3 آب

 100 14.1 23 0.2 62.7 االهمية النسبية

 36953.1 4998.8 8666.5 78 23209.8 ايلول

 100 13.5 23.5 0.2 63.8 االهمية النسبية

 38550 4972.8 9211.1 77.9 24288.8 تشرين االول

 100 12.9 23.9 0.2 63 االهمية النسبية

 40187.7 5497.1 9519.2 78.0 25093.4 تشرين الثاني

 100 13.7 23.7 0.2 62.4 االهمية النسبية

 41958 5783 9878 78.0 26219 آانون االول

 100 13.9 23.4 0.2 62.5 االهمية النسبية
  
 
  

  الجارية الطبيعة ذات والودائع المرآزية الحكومة ودائع بإستثناء*
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 )4(جدول رقم 

  2011حسب القطاع لدى المصارف الحكومية والخاصة الشهر عام * نقدييبين ااالئتمان ال

 ( مليار دينار)

 التفاصيل
االئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الحكومي من قبل 
 المصارف الحكومية

ااالئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الحكومي من قبل 
 المصارف الخاصة

ااالئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
 الخاص من قبل

 المصارف الحكومية

االئتمان النقدي 
الممنوح للقطاع 
الخاص من قبل 
 المصارف الخاصة

  المجموع

 9338.8 2912.4 5681.3 0 745.1 آانون الثاني

 100 31.2 60.8 0 8 االهمية النسبية

 9449 2959.3 5577.2 0 912.5 شباط

 100 31.3 59 0 9.7 االهمية النسبية

 9625 2977 5629 0 1019 اذار

 100 30.9 58.5 0 10.6 االهمية النسبية

 9846.9 2983.4 5776.9 0 1086.6 نيسان

 100 30.3 58.7 0 11 االهمية النسبية

 10077 3074 5815 0 1188 آيار

 100 30.5 57.7 0 11.8 االهمية النسبية

 10377.8 3307.6 5881.4 0.2 1188.6 حزيران

 100 31.9 56.7 0 11.5 االهمية النسبية

 10397.2 3383.9 5811.7 0 1202.3 تموز

 100 32.5 55.9 0 11.6 االهمية النسبية

 10579 3440.4 5880 0 1258.4 آب

 100 32 55.9 0 11.9 االهمية النسبية

 10827.1 3496.7 5971.4 0 1359 ايلول

 100 32.3 55.2 0 12.5 االهمية النسبية

 11110.3 3564.2 6171.2 0 1374.9 تشرين االول

 100.0 32.1 55.5 0 12.4 االهمية النسبية

 12129.0 3660.5 7070.6 0 1397.9 تشرين الثاني

 100 30.2 58.3 0 11.5 االهمية النسبية

 12993.0 3755 7594 0 1644 آانون االول

 100 29 58.4 0 12.6 االهمية النسبية

بأستثناء االئتمان النقدي الممول مرآزيا*

  



      (مليون دينار )

اسم المصرف
التعدين الزراعة والصيد،الغابات

تجارة الجملة والمفرد الكهرباء والغازالصناعات التحويليةالمقالع
والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين 
والمواصالت

التمويل والتأمين 
والعقارات والخدمات

خدمات المجتمع 
التشييد والبناءالعالم الخارجيوالخدمات االجتماعية

المجموع الكلي
292,541.0010.0020,711.00284.00264,444.00975,690.00104,881.008,660,793.005,637.002,378,287.0012,703,278.00الرافدين1
36,436.000.001,160,823.0017.00138,153.00669,421.000.001,072,403.000.001,728,132.004,805,385.00الرشيد2
0.000.0042,368.000.002,822.000.00389.0030,632.000.003,169.0079,380.00الصناعي3
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00941,432.00941,432.00العقاري4
1,317,361.000.000.000.0054,121.003,505.000.000.000.000.001,374,987.00الزراعي التعاوني5
0.000.000.000.000.000.000.005,329.000.000.005,329.00العراق6
7TBI 0.000.000.000.002,837,417.0087,450.0017,059.0025,804.00108,220.00354,666.003,430,616.00العراق للتجارة

1,646,338.0010.001,223,902.00301.003,296,957.001,736,066.00122,329.009,794,961.00113,857.005,405,686.0023,340,407.00
406.000.000.000.00153,989.009,242.000.000.000.009,784.00173,421.00بغداد8
58.000.001,753.000.009,027.000.000.00793.0037.00693.0012,361.00التجاري العراقي9

1,000.000.0088.00441.0067,767.001,633.000.003,880.000.002,341.0077,150.00العراقي االسالمي10
0.000.000.0038,385.0046,169.0073,472.0019,740.00148,388.000.00108,294.00434,448.00البصرة االهلي11
1,072.000.007,633.000.0061,755.0016,055.005,031.00104,210.000.009,733.00205,489.00الشرق االوسط12
302.000.0057,308.000.0099,466.002,810.000.0015,681.0015,366.00561.00191,494.00االستثمار العراقي13
2,675.000.007,202.000.0031,348.000.000.0036,959.000.000.0078,184.00االهلي العراقي14
20,146.000.0016,679.003,114.009,522.000.0015,505.0038,533.003,630.0093,423.00200,552.00االقتصاد15
0.000.008,617.000.003,695.000.001,626.002,481.000.001,138.0017,557.00دار السالم16
0.000.000.000.0034,156.000.009,912.007,443.000.003,028.0054,539.00بابل17
0.000.001,193.000.001,089.000.000.008,840.000.00383.0011,505.00االئتمان18
2,694.000.0041,123.0050,125.00236,594.0010.005,081.0020,970.000.0035,045.00391,642.00المتحد لالستثمار 19
48.000.0014,465.000.0055,162.000.0075.00456.000.004,808.0075,014.00سومر20
0.000.000.000.00527,462.000.000.000.000.000.00527,462.00الورآاء21
16,021.000.0020,225.000.0068,379.0012,686.0038,403.0020,902.000.0046,052.00222,668.00الخليح22
0.000.000.000.0015,428.000.000.0096.000.0041,561.0057,085.00ايالف االسالمي23
4,739.000.006,467.00784.00135,907.002,987.0016,225.0026,344.000.008,373.00201,826.00الموصل24
353.000.000.000.00231,630.000.000.007,805.000.00210,722.00450,510.00الشمال25
0.000.000.000.00154,197.000.000.000.000.000.00154,197.00االتحاد العراقي26
0.000.000.000.000.000.000.0086,178.000.00716.0086,894.00آوردستان27
225.000.003,449.000.0057,994.0050.000.005,278.000.0010,670.0077,666.00المنصور28
0.000.001,100.000.0016,041.0015,640.000.0017,606.000.002,100.0052,487.00أشور29
75.000.0015,047.0065,125.00132,846.000.003,886.006.005,016.0035,510.00257,511.00دجلة والفرات30
0.000.000.000.0073,417.000.000.000.000.0062,006.00135,423.00البالد االسالمي31
0.000.000.000.0067,453.000.000.0075.000.00132.0067,660.00الهدى 32
346.000.003,267.00308.0050,921.001,427.001,133.0013,582.000.0044,768.00115,752.00التعاون االقليمي33
000081,1970000081,197التنمية الدولي لالستثمار والتمويل34
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الزراعي الترآي 36
0.000.000.000.000.000.000.0010,806.000.000.0010,806.00ملي ايران 37
0.000.000.000.00409.000.000.00460.000.000.00869.00عبر العراق38
0.000.000.000.000.000.000.00774.000.004,217.004,991.00بنك انتر آونتيننتال39
0.000.000.000.000.000.000.00257,297.000.000.00257,297.00الوطني االسالمي40
0.000.000.000.000.000.000.0036,622.000.00122,544.00159,166.00جيهان 41
0.000.000.000.000.000.000.000.0044,945.000.0044,945.00اربيل 42
4,815.000.0045,281.000.0060,375.000.000.0015,622.000.0025,372.00151,465.00اميرالد 43
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المؤسسة العربية44
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وقفلر الترآي45
0.000.002,153.003,379.008,464.000.000.004,190.000.0027,422.0045,608.00بيروت والبالد العربية46
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ابو ظبي 47
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00البرآة الترآي48
0.000.000.000.000.000.000.00799.000.000.00799.00بارسيان 50
0.000.000.000.00171.000.000.000.000.0022.00193.00البحر المتوسط51
0.000.000.000.002,122.000.000.000.000.000.002,122.00االعتماد اللبناني52

54,975.000.00253,050.00161,661.002,501,805.00136,584.00116,617.00893,177.0068,994.00911,418.005,098,281.00
1,701,313.0010.001,476,952.00161,962.005,798,762.001,872,650.00238,946.0010,688,138.00182,851.006,317,104.0028,438,688.00
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المصدر: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/قسم االحصاءات النقدية والمالية 

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم بحوث السوق المالية 

جدول رقم (5) التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية لعام 2012

مجموع الحكومي

مجموع االهلي 
المجموع الكلي



Saving

6 M
onths

Year

2 Year

M
ore than 2 Year 

Short term

M
idium

 term

Long term

Less than a year

A
 year

M
ore than a year

Short term
 less 

than year

M
idium

 than year

Long term
 m

ore 
than one year

Long term
 m

ore 
than Tow

 year

7% 8% 9% 10% 14% 15% 16%

1 Average Interest Rate/January 2012 5.2 6.0 6.9 8.1 6.0 14.8 14.5 14.4 13.8 13.8 2.9 3.1 3.7 4.5 13.6 13.4 13.1 13.3

2 Average Interest Rate/Fabrury 2012 5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.8 14.5 14.4 13.9 13.9 2.9 3.1 3.7 4.7 14.0 13.1 13.1 14.2

3 Average Interest Rate/murch 2012 5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.8 14.5 14.4 13.8 13.8 3.0 3.1 3.8 4.2 13.0 13.4 13.0 13.8
4 Average Interest Rate/April 2012 5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.7 14.5 14.4 13.8 13.8 3.0 3.1 3.7 4.5 13.0 13.5 13.1 13.8
5 Average Interest Rate/May 2012 5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.7 14.5 14.4 13.8 13.8 2.9 3.1 3.7 4.5 13.0 13.5 13.1 13.8
6 Average Interest Rate/June 2012 5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.9 14.5 14.2 13.6 13.6 3.1 3.2 3.8 4.5 13.0 13.3 13.0 13.3

5.2 5.9 6.9 8.0 6.0 14.8 14.5 14.4 13.8 13.8 3.0 3.1 3.7 4.5 13.3 13.3 13.1 13.7
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Ganeral Average Interest Rate qurater of 2012

Statistics & Research Dep. / Financial Market Research Division       

Bank Name

1 - Denominted in Iraqi Dinar 2- Denominated in USD
Interest rates on Depeosits Interest rates on Credits Interest rates on deposits

CBI Prescribed Rate (befor 3/1/2004)

C
urrent 

account(over draft)

D
iscouned bill of 

exchang

Loans

جدول رقم (6)

Interest ratets on credits
Fixd depeosits Fixed deposits Loans

Saving

                                                                                                                                Average  interest rates  of Commercial Banks for months in  2012                                                                              



آانون االولتشرين الثانيتشرين االولايلولابتموزحزيرانايارنيساناذارشباط  المصارف الحكومية   ت 

%1*  %1*  %1%1%1%1%1%1%1%1%1%1الرافدين1
%18%17%16%17%15%18%26%27%28%25%27%28.3الرشيد2
%92%185%188%196%191%185%163%166%116%101%105%97الصناعي3
%17%16%17%16%22%17%17%*10%12%17%17%17العقاري4
%54%54%55%54%55%67%*60.4%54%54%*37.7%39%38الزراعي التعاوني5
%38%39%39%40%40%40%43%51%51%50%50%43العراقي للتجارة6
%109.477*%104%104%104%104%104%110%106%106%102%94%95العراق7

 
%55%39%39%38%38%41%43%43%45%43%43%42بغداد1
لم يردلم يردلم تردلم تردلم يرد لم يرد%36.6%31.1%30.9لم تردلم تردالبصرة الدولي لالستثمار2
%414%468%428%358%360%342%387%430%393%533%529%570التجاري العراقي3
%63%62%59%61%61%58%60%56%67%68%69%66مصرف االستثمار العراقي4
%63%63%63%53%52%53%56%58%52%52%51%55الشرق االوسط5
%33%26%24%25%26%25%24%25%27%29%30%33العراقي االسالمي6
%20%21%21%21%21%21%20%18%57%23%*22.3لم تردالمتحد لالستثمار7
%133%44%103%103%109%60%160%166%173%176%177%191االهلي العراقي8
%300%313%274%275لم ترد%257%239%243%236%234%232%207االئتمان العراقي9

%72%59%48%50%51%53%70%60%61%75%70%81دار السالم10
%8%8%8%8%9%9%10%11%12%12%12%12االقتصاد11
%117%140%126%116%111%123%128%118%104%104%101%110بابل12
%34%30%31%30%31%30%30%30%29%28%28%28الورآاء13
%207%191%188%163%164%165%177%*200.6%178%196%142%142سومر14
%39%44%44%47%50%48%54%*55.92%57%61%62%62الخليج التجاري15
%37%41%41%33%31%35%32%25%25%24%17%19ايالف االسالمي16
%119%120%68%87%82%85%82%71%75%79%71%72الموصل17
%28%25%26%17%27%27%28%21%25%23%28%25الشمال18
%21%19%28%16%23%22%26%22%31%29%36%47االتحاد العراقي19
%216%101%92%82%75%122%182%170%155%179%58%64آوردستان20
%55%56%57%41%39%34%35%35%45%45%45%34اشور21
%243%251%245%241.6%229%110%115%115%114%121%109%103المنصور22
%107%153%181%142%98%96%132%132%144%229%230%230أربيل23
%38%43%44%48%60%56%56%55%75%76%69%70دجلة والفرات24
%27%26%26%27%27%25%25%24%23%23%22%23البالد االسالمي25
%66%70%79%72%70%70%71%90%90%88%84%85التعاون االقليمي26
%60%171%173%111%111%112%163%110%169%93%99%98مصرف الهدى27
%37%38%38%38%41%42%43%44%42%80%30%30جيهان28
%16%16%15%18%17%19%19%20%23%23%27%28المصرف الوطني االسالمي 29
%106%107%109%108%125%137%132.4%*120.5%120.5%118%120%493مصرف عبر العراق30
%92%79%119%109%52لم يردلم يرد%65%69%60%60لم يردمصرف اميرالد31

آانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطآانون الثاني

%535%500%497%512%527%493%501%525%509%506%504%460مصرف ملي ايران32
%9%10%23%27%14%14%*26.2%21%22%11%12%13مصرف الزراعي الترآي33
%28%34%35%34%35*  %34%34%39%33%43%42%43مصرف بيبلوس34
%85%79%89%94%121%131%124%153%128%70%211%119مصرف انترآونتنتال35
%203%151%251%215%250%229%250%353%353%96%98%105وقفلر36
%86%92%89%92%88%89%94%98%130%147%152%153أبو ظبي37
%124%142%150%150%151%152%326%449%450%556%312التنمية الدولي38
التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبيروت والبالد العربية39
%14لم ترد%104لم تردلم تردلم ترد       مصرف ايش الترآي40
%74%78%103%106%113%120%128%80%71%110%108%131البرآة الترآي41
%2012%211%213%2133%2145%1354%2%4بارسيان42
0%256%246%257%100%0االعتماد اللبناني43
%232%233%234%235%236%236البحر المتوسط *44
%8129اللبناني الفرنسي45
%39%61%53%153%384%0اسيــــــا الترآي46
 المؤسسة العربية المصرفية**47

المصدر :- * 1- الكتب الرسمية الواردة من المصارف 
 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان
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المصارف الخاصة

المصارف االجنبية

جدول رقم (7) آفاية راس المال لعام 2012



المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

رأس المال اسم المصرفت 
االحتياطياتألمدفوع

مجموع رأس 
المال 

واالحتياطيات
مجموع االئتمان االئتمان التعهدياالئتمان النقديالودائع

ديون متأخرة االستثماراتالنقدي والتعهدي
مجموع الموجوداتالتسديد

25,000164,803189,80329,704,42912,703,2785,883,49318,586,7712,552,691140,24688,387,785الرافدين1

2,00053,21355,21314,442,1744,805,38569,1964,874,5811,753,07518,91351,356,138الرشيد2

50,6004,86355,4632,055,5731,374,987501,375,0379,25622,4672,681,048الزراعي التعاوني3

125,00015,468140,468147,13979,38079,38038,39320,3131,130,799الصناعي4

50,00093,633143,633146,477941,4323,573945,00561,4437682,281,757العقاري5

1,0007341,73416,8915,3295,32912929744,242العراق 6

7 TBI  1,000,000622,8061,622,8066,869,8633,430,61627,509,19530,939,811440,9452,58127,410,774العراق للتجارة

1,253,600955,5202,209,12053,382,54623,340,40733,465,50756,805,9144,855,932205,585173,292,543

175,0006570181,5701,025,726173,421178,585352,006238,76036,1661,300,725بغداد8

100,00012,391112,391115,57312,36111,18323,544134,88510,050306,315 التجاري العراقي9

152,0001,028153,028133,73777,150407,816484,96644,5002,533377,546العراقي االسالمي 10

75,0004,332163,46493,547434,448141,133575,58116,10384,989602,738البصرة11

150,00013,464163,464601,992205,489188,722394,2118,4885,912857,467الشرق االوسط12

100,0007,852107,852266,983191,49477,863269,3573,3713,355440,253االستثمار العراقي13

250,0006,227256,227164,752391,6421,337,1011,728,74314,3976,051709,222المتحد لالستثمار14

100,00035,124135,124163,58978,18458,340136,5246,9469,129344,131االهلي العراقي15

100,00051,966151,966334,31411,50585,90997,41486,1154,031565,682االئتمان العراقي16

100,0002,346102,346314,606200,5521,425,4511,626,0034,66736,296546,488االقتصاد 17

105,8001,772107,572498,62617,557168,096185,653155,396718711,960دار السالم18

100,0006,946106,946193,86754,5397,72962,2688,1420311,848بابل19

151,5005,695157,19566,77875,0145,29380,3071,462321272,791سومر20

105,07220,268125,340358,317527,462315,604843,06619,77828,961672,688الورآاء 21

103,9504,201108,151238,805222,668176,619399,28718,1458,657435,058الخليج التجاري22

100,0003,213103,213144,35457,085304,764361,8494,08910,016389,660ايالف االسالمي23

202,0004,083206,083223,197201,826100,459302,28518,9842,384483,119الموصل 24

210,0007,109217,1091,030,205450,510678,9441,129,4549,5377,4561,608,193الشمال25

100,0002,453102,453375,798154,197550,849705,046410622446االتحاد العراقي26

300,00044,079344,079301,76686,89427,230114,1247,5607751,039,772 آوردستان 27

150,0003,901153,90161,29852,487194,423246,91012,6081,789268,749اشور28

236,0002,668238,668135,74277,66656,766134,43238,6375,121413,423المنصور29

169,3067,454176,760219,252135,423512,478647,9015,37211,411494,393البالد االسالمي30

100,0004,251104,251218,676257,511197,878455,3891006,775373,881دجلة والفرات31

100,0004,535104,535148,570115,753159,072274,8257,5886,953315,663التعاون االقليمي32

56,5001,60258,1024,9928695091912,57349274,824عبر العراق33

150,000412209,357257,2971,039,3751,296,6721191,228604,860الوطني االسالمي34

175,0001,636176,63650,92367,660277,870345,5301,534100346,922الهدى35

150,000419150,41944,27644,945122,034166,97900221,762اربيل36

150,000445150,44581,285151,46511,994163,4592560275,351اميرالد37

150,0004,921154,921196,442159,166457,797616,96335,2300468,184جيهان 38

100,00050100,05075,46581,19768,636149,833194,589التنمية الدولي39

8,20408,20400008,19008,789المؤسسة العربية 40

31,1171,52832,6455,06410,806010,80608546,490 ملي ايران41

17,23144517,676204,8298,326204,863213,1897,896530273,818 بيبلوس42

16,338016,33859,2780105,004105,0040092,055 الزراعي الترآي43

8,745118,75690,5444,9914,4829,47300101,720 انترآونتننتال44

16,380016,380124,45745,608637,128682,73600347,807بيروت والبالد العربية45

8,16208,1627,778029,26129,2613,876027,554ابو ظبي46

8,19008,1901,58579907990013,295 برسيان47

16,352016,35221,5102,12261,79863,9200062,325االعتماد اللبناني48

16,296016,29615,37419322,59722,7900055,306البحر المتوسط49

8,1480160160000008,570البنك اللبناني الفرنسي50

4,622,291275,3974,823,4208,623,3895,098,28210,411,19615,509,478935,345292,28417,688,432

5,875,8911,230,9177,032,54062,005,93528,438,68943,876,70372,315,3925,791,277497,869190,980,975
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قسم بحوث السوق المالية 
جدول رقم (8) احصائية المصارف والنسب المعيارية لغاية 31/12/2012

مجموع الحكومية 

مجموع المصارف االهلية

مجموع المصارف التجارية



اسم المصرفت 
نسبة االئتمان 

النقدي /الودائع     
%

 نسبة االئتمان 
النقدي/رأس المال 
واالحتياطيات %

نسبة االئتمان 
التعهدي /رأس المال 

واالحتياطيات %

نسبة االئتمان 
النقدي 

والتعهدي/رأس 
المال 

واالحتياطيات%

نسبة االستثمارات 
/رأس المال 

واالحتياطيات%

نسبة الديون 
المتأخرة 

التسديد/االئتمان 
النقدي%

نسبة آفاية رأس نسبة السيولة%
المال  %

%1%44%1%1345%9793%3100%6693%43الرافدين1

لم ترد%59%0%317511%8829%125%8703%33الرشيد2

%54%37%2%17%2479%0%2479%67الزراعي التعاوني3

%26%27%57%0%57%54الصناعي4
296%92%

%0%43%658%2%655%643العقاري5
82%17%

%6%7%307%0%307%32العراق 6
لم ترد62%

7 TBI  0%27%1907%1695%211%50العراق للتجارة%
88%38%

44%1057%1515%2571%220%1%55%

%21%131%194%98%96%17بغداد8
77%55%

%81%120%21%10%11%11العراقي التجاري9
124%414.0%

%3%29%317%266%50%58العراقي االسالمي  10
92%33%

%20%10%352%86%266%464البصرة11
6%20.0%

%3%5%241%115%126%34الشرق االوسط12
62%63%

%2%3%250%72%178%72االستثمار العراقي13
54%63.0%

%2%6%675%522%153%238المتحد لالستثمار14
41%20.0%

%12%5%101%43%58%48االهلي العراقي15
123%133%

%35%57%64%57%8%3االئتمان العراقي16
55%300%

%18%5%1589%1393%196%64االقتصاد لالستثمار17
26%8%

دار السالم18
100%72%

%0%8%58%7%51%28بابل19
107%117%

%0%1%51%3%48%112سومر20
170%207%

%5%16%673%252%421%147الورآاء لالستثمار21
2%34%

%4%17%369%163%206%93الخليج التجاري22
56%39%

%18%4%351%295%55%40ايالف االسالمي23
79%37%

%1%9%147%49%98%90الموصل للتنمية24
69%119%

%2%4%520%313%208%44الشمال25
58%28%

%0%0%688%538%151%41االتحاد العراقي26
44%21%

%1%2%33%8%25%29 آوردستان 27
121%216%

%3%8%160%126%34%86اشور28
150%55%

%7%16%56%24%33%57المنصور29
181%243%

%8%3%367%290%77%62البالد االسالمي30
41%27%

%3%0%437%190%247%118دجلة والفرات31
20%38%

%6%7%263%152%111%78التعاون االقليمي32
73%66%

%57%22%2%0%1%17عبر العراق33
288%106%

%0%123الوطني االسالمي34
65%16%

%0%1%196%157%38%133الهدى35
139%60%

%0%0%111%81%30%102اربيل36
240%107%

%0%0%109%8%101%186اميرالد37
53%92%

%0%0%150%69%81%108جيهان38
73%37%

التنمية الدولي39
61%124%

%100%0%0%0المؤسسة العربية 40

197%0%

%1%0%33%0%33%213 ملي ايران41
57%535%

%6%45%1206%1159%47%4 بيبلوس42

90%28%

%0%643%643%0%0 الزراعي الترآي43
110%9%

%0%0%108%51%57%6 انترآونتننتال44
90%85

%0%0%4168%3890%278%37بيروت والبالد العربية45

التوجد31%

%47%359%359%0%0ابو ظبي46
457%86%

%0%0%10%0%10%50 برسيان47
172%2012

%0%0%391%378%13%10االعتماد اللبناني48
التوجد118%

%0%0%140%139%1%1البحر المتوسط49
132%232

%0%0%0%0%0%0البنك اللبناني الفرنسي 50
2098%

%0%0%0%0%0%0%0%0اسيا51

%0%0%0%0%0%0%0%0وقفلر52

%0%0%0%0%0%0%0%0البرآة الترآي53

59%104%214%318%19%6%

128المصدر / قسم االحصاءات النقدية والمالية
المجموع الكلي

مجموع المصارف الحكومية

النسب المعيارية للمصارف لغاية 2012/12/31



عدد الفروع اسم المصرفت 
الكلي

عدد الفروع في 
بغداد

عدد الفروع في 
المحافظات

عدد الفروع خارج 
العراق

164631018الرافدين1
20091109الرشيد2
61754الزراعي التعاوني3
844الصناعي4
19316العقاري5
431العراق 6
7 TBI  1569العراقي للتجارة

4711772948
4319241بغداد  8
1091التجاري العراقي9

16511العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية10
22814الشرق االوسط 11
20128االستثمار العراقي 12
17611المتحد لالستثمار 13
853االهلي العراقي 14
15105االئتمان العراقي 15
553223االقتصاد لالستثمار16
221111دار السالم17
1138بابل18
1073سومر 19
8037431الورآاء لالستثمار 20
23815الخليج التجاري 21
1679ايالف االسالمي 22
14113الموصل23
18513الشمال 24
312االتحاد العراقي 25
514مصرف آوردستان الدولي26
523اشور 27
817المنصور28
14771البالد االسالمي29
514دجلة والفرات 30
10371التعاون االسالمي لالستثمار31
523الوطني االسالمي 32
633الهدى33
312اربيل 34
514آميرالد35
725جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي36
312مصرف التنمية الدولي37
عبر العراق (تحت الوصايا)38
البصرة (تحت الوصايا) 39
المؤسسة العربية ( تحت الوصايا)40
211مصرف ملي ايران41
312مصرف بيبلوس42
211مصرف الزراعي الترآي43
211مصرف انترآونتننتال44
211بيروت والبالد العربية 45
11ابو ظبي 46
11وقفلرللشرآة المساهمة الترآية47
11ايش بنك الترآي 48
11البرآة الترآي 49
11بنك بارسيان 50
211االعتماد اللبناني51
11آسيا52
211البحر المتوسط 53
11اللبناني الفرنسي54

5012202814
97239757512
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  :يصدر عن قسم بحوث السوق المالية التقارير التالية
  
  سنوي لالستقرار المالي في العراقال نصفال التقرير -1
ير الشهرية والنصف سنوي والسنوية لتطور هيكل اسعار الفائدة التقار -2

 للمصارف آافة العاملة في العراق
 التقارير الفصلية لتطوير القطاع المصرفي في سوق العراق لالوراق المالية -3

  
لالستفسار عن االصدارات اعاله يمكنكم مراجعة المديرية العامة لالحصاء واالبحاث 

  الجادرية / قي الكائن في بغداد في البنك المرآزي العرا
  

      :لمراسلتنا يرجى اعتماد العنوان االلكتروني التالي
  

iq.cbi@cbi 
  :موقع البنك المرآزي العراقي 

iq.cbi.www 
   

  
  

 




