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  إعداد                      

  محمد خضر یاسین               

 مدیریة الحسابات القومیة           



 للعراق  دور المصارف الخاصة في التنمية األقتصادية

تساهم المصارف بشكل كبير ومؤثر في األقتصاد القومي فهي تعتبر المؤسسات المالية التي تقوم بدور كبير في 
كبيرة في  المؤسسات المصرفية مكانةتوفير السيولة النقدية الالزمة لتمويل المشاريع األستثمارية وتحتل 

هي أحد المؤسسات المؤثرة بشكل مباشر في السياسة المالية والنقدية ألي بلد من خالل فاالقتصاديات المعاصرة 
وكذلك تقوم بدور الوساطة بين . تمان الداخلي والخارجي ئلية والنقدية وبالذات في مجال اال المعامالت الما

األموال من المقرضين كحسابات جارية وودائع مقابل فائدة المقرضين والمستثمرين فهي بذلك تقوم بأقتراض 
 وأعطاؤها للمستثمرين أما بشكل قروض أو من خالل المشاركة في رؤوس أموال المشاريع األستثمارية .

أن هيكل الجهاز المصرفي في العراق يتكون من ثالثة أنواع من المصارف أضافة إلى البنك المركزي العراقي وهي 
ع العام والقطاع الخاص والمصارف األجنبية . فالقطاع العام يتكون من سبعة مصارف والقطاع مصارف القطا

تعود الخاص يتكون من ثالثون مصرف وثالثة عشر مصرف أجنبي  كما أن هناك ثمانية مصارف أسالمية 
 القطاع الخاص . ملكيتها

ألن نشاطها الرئيسي هو التمويل بينما ن المصارف الخاصة لها دور كبير في تمويل المشاريع األستثمارية إ
المصارف العامة لها أنشطة أخرى تخص الدولة مثل التجارة الخارجية للدولة والعمليات التي تخص الخزينة 
ومعامالت الدوائر الحكومية ورواتب المتقاعدين ... الخ . بينما نشاط المصارف الخاصة هو جذب الودائع 

 األستثمارية أضافة إلى التسهيالت االئتمانية .وأستخدامها في تمويل المشاريع 

 مصارف الخاصة في التمويل:الدور 

في ظل الوضع اإلقتصادي الجديد في العراق المتمثل بالتحول إلى أقتصاد السوق ،  والبيئة القانونية الجديددة التدي 
وقدانون   4009لسدنة  (65وقدانون البندك المركدزي رقدم ) 4009( لسنة 49تتضمن أصدار قانون المصارف رقم )

أخددذ النشدداط المصددرفي الخدداص بددالتطور فددي ظددل البيئددة الجديدددة فقددد بلدد  عدددد  4005( لسددنة 31اإلسددتثمار رقددم )
، األمدر الدذي أنعكدس علدى نشداط  4001( مصدرف فقدط فدي سدنة 35( مصرف مقارندة بدد )10المصارف األهلية )

( 0240بعددد أن كددان ) 4033قددي فددي نهايددة عددام ( تريليددون دينددار عرا2.9هددذا المصددارف حيددر بلدد  رأسددمالها )
 . 4001تريليون دينار عراقي عام 

المصدارف الخاصدة تقدوم بعمليدة تمويدل المشداريع اإلسدتثمارية مدن خدالل مدنا القدروض كائتمدان مصدرفي أو شددرا  
ات قامددت المصددارف الخاصددة فددي السددنو أسددهم وسددندات كأسددتثمارات بأسددتخدام رأس المددال المتدداك للمصددارف . كمددا 



األخيرة باسدتثمار اموالهدا فدي شدرا  سدندات الددين الحكوميدة علدى اخدتالف أنواعهدا وهدذا يعندي مسداهمة المصدارف 
دعدم إصددارات وزارة الماليدة والبندك المركدزي العراقدي  الخاصة بشكل فعال في توفير سيولة نقدية للحكومة من خالل

 . من حواالت الخزينة

عندما تأسس المصرف العراقي  3441عراق فقد بدأت أنشطتها منذ سنة فيما يخص المصارف األسالمية في ال
ليصل عدد المصارف  4001ثم تأسست مصارف أسالمية أخرى بعد عام اإلسالمي للإلستثمار والتنمية ، 

وتعود ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص براسمال   4033اإلسالمية في العراق إلى ثمانية مصارف في نهاية عام 
ن هذا %49( مليار دينار أي مايعادل نسبة )40429)مقدارا  ( من رأس المال الكلي للمصارف الخاصة ، وا 

 المصارف تمارس أنشطتها وفق أحكام الشريعة األسالمية .

 أهمية الدراسة:

 , في العقود الثالثة األخيرة أنفتاك كبير وعالقات أقتصادية واسعةومنها العراق لقد شهدت األسواق العالمية   
وساعد على ذلك التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل األتصاالت  وتحول اإلقتصاد العراقي إلى أقتصاد السوق .

المشاريع داخل قرية صغيرة . وفيما يخص  عبر االعالم مكانية تناقل المعلومات بسرعة فائقةإالذي نتج عنه 
المصادر هي المصارف وبالذات المصارف الخاصة  اإلستثمارية فأنها بحاجة إلى مصادر متعددة للتمويل وأهم تلك

 . التي زاد عددها بشكل كبير في السنوات األخيرة

 الهدف من الدراسة:

دور المصارف الخاصة في توفير السيولة النقدية الالزمة لتمويل المشاريع األستثمارية تهدف الدراسة إلى بيان 
والمستثمرين ويتمثل هذا الدور في جذب الودائع   من خالل ممارسة دور الوساطة المالية بين الممولين

 . وأستثمارها في المشاريع األقتصادية

 فرضية الدراسة:

ن هذا الدور نابع من مهامها األساسية  تفترض الدراسة ان للمصارف دورُا مهمُا في عملية التنمية األقتصادية وا 
بذلك تعتبر مصدر مهم من مصادر التمويل التي تتمثل بالتوسط المالي بين المودعين والمقترضين ، وهي 

 للمشاريع اإلستثمارية .



 

شكالية:إلا  

النقد المعروض في أسواق المال اليكفي لتوفير السيولة النقدية الالزمة لمتطلبات تتمثل إشكالية الدراسة في كون 
والمستثمرين وبالذات المشاريع اإلستثمارية ، وهنا يأتي دور المصارف التي تقوم بالوساطة بين المقرضين 

المصارف الخاصة التي تزايد عددها بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة ، والتي أختص نشاطها الرئيسي بتمويل 
المشاريع األستثمارية ألن المصارف العامة لها مهام أخرى مثل التجارة الخارجية للدولة والمعامالت المالية 

 . الداخلية للخزينة

 منهجية الدراسة:

مصادر األموال التي تعتمد عليها المصارف الخاصة تم أعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل  لقد
 والمتمثلة برؤوس األموال والحسابات الجارية والودائع ، وأستخدام تلك األموال في تمويل المشاريع اإلستثمارية 

 . تخص التمويلومن ثم أستنباط المؤشرات المالية التي 

 البيانات:مصادر 

لقد تم إعتماد تقارير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط المصارف والتأمين الصادرة عن مديرية الحسابات القومية 
كمصدر للبيانات ، اضافة إلى التشريعات القانونية التي تخص المصارف والنشرة اإلحصائية السنوية للبنك المركزي 

 والمقاالت .والبحور والدراسات  4033لسنة 

حدود الدراسة:   

 (4033-3441الحدود الزمانية: السنوات المالية ) .3

 المصارف الخاصة العاملة في العراق . الحدود المكانية: .4

 اإلستنتاجات:

م وأزداد عددها بعد سنة  3444إن المصارف الخاصة في العراق قد بدأت تمارس أنشطتها منذ سنة  .3
السوق ليصل إلى ثالثون مصرفُا منها ثمانية مصارف إسالمية في نتيجة التحول إلى أقتصاد  4001

 . 4033نهاية سنة 



أن المصارف الخاصة تعتمد على الحسابات الجارية وودائع الزبائن كمصدر للتمويل وأن هناك فجوة  .4
وما بعدها على الرغم من  4006واسعة بين الحسابات الجارية والودائع ورأس المال خصوصُا من سنة 

 زيادة رؤوس األموال في تلك الفترة مما يعني إن الزيادة في رأس المال التكفي كمصدر للتمويل .
في مايخص المصارف الخاصة في العراق لم نالحظ أي تأثير لألزمة المالية التي حدثت خالل عام  .1

عة مع على نشاطها المالي بسبب كونها حديثة التكوين ولم تكن لديها عالقات أقتصادية واس 4000
 ستثمارات الخارجية في تلك الفترة .الم الخارحي وقلة المضاربة في اإلعال

ولعل أهم  4000ولغاية سنة  3441هناك حالة ضعف في النشاط المصرفي للقطاع الخاص من سنة  .9
سبب لضعف النشاط في تلك الفترة هو قلة الودائع بسبب الحصار اإلقتصادي اضافة إلى قلة عدد 

 في تلك الفترة . المصارف الخاصة
( 11هناك قيود قانونية تحد من النشاط اإلستثماري للمصارف من خالل قانون قيود االستثمار رقم) .6

 . 4009( لسنة 49الئتالف المؤقتة وقانون المصارف رقم )الصادر عن سلطة ا
قصير االجل ئتمان اية ) العامة والخاصة ( عبارة عن ئتمان المقدم من قباللمصارف التجار ن اغلب اال إ .5

الناتجة عن عدم  طويل االجل تجنبا للمخاطرالئتمان اال  تفضل مناواستهالكية، وانها ال  غراض تجاريةوأل
مما يشير إلى ضعف دورها في عملية التنمية اإلقتصادية األمر الذي يؤدي إلى انخفاض  السيولةتوفر 

  .مصارفمستمر في نسب الربحية ومعدل العائد على رأس المال المستثمر لل
إن نسب إستخدام الحسابات الجارية والودائع كمصادر تمويل للمشاريع اإلستثمارية قليلة بسبب حاجة  .4

المصارف الخاصة إلى اإلحتفاظ بسيولة نقدية عالية اضافة إلى اإلحتفاظ بنسبة من الحسابات الجارية 
 والودائع لدى البنك المركزي العراقي .

( مليار 40429اق تعود ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص براسمال مقدارا )إن المصارف اإلسالمية في العر  .0
 ( من رأس المال الكلي للمصارف الخاصة .%49دينار أي مايعادل نسبة )

التزال المصارف العراقية العامة والخاصة في العراق تعتمد المعايير التقليدية في منا االئتمان من خالل  .4
ولفترة قصيرة األجل األمر الذي أدى إلى عدم تمكن صغار المستثمرين والمقترضين  قاريةالضمانات الع

 المصارف.من األقتراض من 
يالخاص في السوق العراقية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي  هنالك تراجعًا على طلب االئتمان المصرف .30

 يها القروض الصغيرة التي تقدمستثماري بما فتتقاضاها المصارف مماانعكس سلبا على مجمل النشاط اإل
 .يعزف عنها من المستثمرين للمواطنين والتي تكون فوائدها كبيرة مما جعل الكثير



 الحكومية الدين سندات شرا  في اموالها باستثمارالمصارف الخاصة في السنوات األخيرة  قامتلقد   .33
 من العراقي المركزي والبنك المالية وزارة إصدارات دعم في فاعلة مساهمة وهيأنواعها  اختالف على

 . الخزينة حواالت
إن تعامل المصارف الخاصة مع مصارف مراسلة في الخارج قليل مما يؤدي إلى صعوبة إجرا  التحويالت  .34

 الداخلية والخارجية .
في ظل توجهات اإلقتصاد العراقي نحو الخصخصة يفضل تحول المصارف العامة إلى القطاع المختلط أي  .31

ن هذا مؤشر جيد على %94ملكية ) تحويل ( من رأسمالها إلى القطاع الخاص وبموجب القانون ، وا 
 كفا ة القطاع الخاص في إدارة المصارف .

 

 :التوصيات

نقترح زيارة رزوس أزوار الزاارفرةوخزاا ةلروززاتر  يحزاررةزالسروزارلزاايري اوزاتاتيروزااييرة ة زاا ةوارروز .1

  اا  ائعز اإلحتسةظز يي اوزنقداوز.

( 11نقترك تعديل  القوانين التي تحدد مدن النشداط اإلسدتثماري للمصدارف مثدل قدانون قيدود االسدتثمار رقدم) .4
 . 4009( لسنة 49الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة وقانون المصارف رقم )

ومدن خدالل  نقترك عمدل لليدة للمصدارف لمدنا ائتمدان طويدل األجدل مدع الضدمانات القانونيدة الالزمدة لدذلك .1
 . معلوماتي دقيق عن العمال نظام 

نقترك تخفيض أسعار الفائدة علدى القدروض الممنوحدة لتقليدل كلفدة اإلقتدراض التدي يتحملهدا المسدتثمرون  .9
 مما يعني التوجه بالنشاط المصرفي نحو المصارف اإلسالمية .

 ارجية .نقترك التوسع في التعامل مع مصارف مراسلة في الخارج لغرض تسهيل التعامالت المالية الخ .6
نظددرال لعدددم وجددود شددركات ومكاتددب متخصصددة فددي مجددال بيددع وشددرا  األوراق الماليددة نقتددرك علددى البنددك  .5

المركزي العراقي أن يسما للمصارف الخاصة وبالتنسديق مدع الهيئدة الوطنيدة لإلسدتثمار وشدركات التدأمين 
الدة القدروض، أن تؤسس العديد من المؤسسات المالية والتي من أبرزها صناديق اإلستثمار، مؤسسدات كف

شركات التأجير التمويلي ...الخ . كما يمكن للمصدارف الخاصدة اإلسدتثمار فدي العقدارات وتوظيدف أموالهدا 
 في أقامة المشاريع اإلسكانية . 

ضددرورة تاسدديس هيئددة تسددمى )) بهيئددة االصددالك المصددرفي(( مكونددة مددن وزارة الماليددة والبنددك المركددزي  .4
في وضع اصالحات متوقعدة  العامة والخاصة والمصارف نفسها الخاصة العراقي ورابطة المصارف العراقية

 لالعوام القادمة في عمل المصارف.



فددتا فددروع للمصددارف الخاصددة فددي المحاقظددات وذلددك للتوسددع فددي النشدداط المصددرفي بدددالل مددن تركزهددا فددي  .0
 بغداد.

 ا إلى المستوى المقرر .نقترك تفعيل لليات أندماج المصارف التي ليس لها القدرة على زيادة رأس ماله .4
نقترك مساهمة المصارف الخاصة في رؤوس أموال المصارف العامة فيما لو تحولت ملكية األخيرة إلى  .01

 القطاع المختلط في ظل توجهات اإلقتصاد العراقي نحو الخصخصة .
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