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 صلخستالم
للدول في تطوير األنظمة المالية واستقرارها وأثره فى على الجميع أهمية القطاع المصرفي ال يخ

 متغيرابوصفها العالم وبروز العولمة  اونتيجة للتطورات الكبيرة التي شهده، المتقدمة والنامية على حد سواء

في تحديات كبيرة سواء أصبحت المصارف في مواجهة حقيقة ل، إلى عالم المعرفةينتقل العالم جعل ا حقيق

فقد  من هنا، أو القدرة في الوصول لألسواق العالمية وتلبية رغبات الزبائن، تقديم خدمات مصرفية مبتكرة

ية في  األهمية لكونه يحدد القدرة التنافسية للمصارف الخاصة العراقية في ظل اتناول البحث موضوع غ

والذي يعود بين المصارف في قدرتها التنافسية  آكبير آاينوأتضح من الدراسة أن هناك تب، التطورات األخيرة

االنترنت( )لعل أهمها عدم قدرة بعض المصارف على تقديم الخدمات المصرفية الحديثة  ،أسباب الى عدة

 .على قدرتها التنافسية وربحيتها آمما انعكس سلب ،كفاءتهافي وضعف 

 

 األداء المصرفي  ،المصرفية  السوق ،التنافسية، المصارف:  المفتاحيةالكلمات ا

Abstract 
Banking Sector Plays important effect in development financial system and 

Instability in both developed and under developed countries .As a result of great 

development with the world witnessed i.e. evaluation of globalization as a real variable 

which left Its effect on all sector in the economy .so that banks become in confrontation 

challenges in provision of Its services this means that banks are in competitive 

substitution 

Keywords : Banking, Competition, Banking Market, Bank Performance 

 المقدمة 

شهدت الصناعة المصرفية في العقود األخيرة العديد من التطورات والتغيرات المتالحقة 

المعلوماتية واالتصاالتية وابتكار الخدمات وبسياسات االنفتاح والتطورات التكنولوجية  والمتمثلة

 زمات المالية .األالمصرفية الحديثة وعولمة النشاط المصرفي وسرعة انتقال 

هذا االتجاه المصارف العربية إلى تحديث عملها لمواكبة التغييرات والتطورات  اوقد دع

 .مثل للموارد وانخفاض األسعاروإرساء نظام مصرفي يتمتع بكفاءة أعلى من حيث التخصيص األ

وبذلك بات على المصارف أن تطور وتدعم قدراتها التنافسية والتي تمكنها من مواكبة 

عن زيادة كفاءتها اإلنتاجية التي تضمن  فضآل ،والنمو لالستمراريقها التطورات المتسارعة وتحق

وبالتالي إيجاد قطاع مصرفي مرن قادر على المنافسة ، استخداماستخدام الموارد المصرفية أفضل 

والتحكم في استخدام موارده وإنتاج خدماته المصرفية بكفاءة وتعزيز فعالية النظام المصرفي 

ن التنافسية المصرفية تسهم في أفضال عن ،ات المالية واالقتصادية في وجه الصدم آوخصوص

 تحقيق مكاسب الرفاهية االجتماعية وتخفيض أسعار الخدمات المصرفية وتشجيع االستثمار والنمو.

  لبحثمشكلة ا

انعكس بشكل مباشر على القطاع  آجديد آفرضت التغييرات االقتصادية والمالية الجارية واقع

وهو في تقدم مستمر ومتسارع وبالتأكيد إن هذا  ،وصل العالم اليوم إلى عصر المعرفة إذ ،المصرفي

التطور المتسارع يشكل خطرا كبيرا على القطاعات المصرفية المحلية إذ لم تكن مواكبة لهذه 

                                                           
()  مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة ، "تحليل العالقة بين التنافسية والكفاءة المصرفية" أطروحة الدكتوراهبحث مستل من

 .3102 ،لموصلجامعة ا ،واالقتصاد
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هم ما يميز هذا العصر  هو بروز التنافسية التي أصبحت مؤشرا مهما لنجاح أو فشل أو ،التطورات

 مصارف خصوصا .ت المالية عموما وال  المؤسسا

 تي : ومن هنا تتجسد مشكلة الدراسة  والمتمثلة في التساؤل اآل

الخاصة بتنافسية عالية تمكنها من مواكبة التطورات هل تتمتع المصارف التجارية العراقية 

 ؟العالمية والوصول إلى األسواق المصرفية العالمية 

 هدف البحث 

 يهدف البحث نحو :

  .يط الضوء على موضوع التنافسية بشكل عام والتنافسية المصرفية بشكل خاص تسل .1

المصارف الخاصة العراقية لمعرفة قدرتها التنافسية في السوق المصرفية تحديد تنافسية  .2

  والعالمية .المحلية 

 فرضية البحث 

ية السوق المصرفية العراقية هي سوق تنافس ،ينطلق البحث من فرضية مركزية مفادها

فرعية تتمثل ويتفرع من هذه الفرضية فرضية  ،بسبب انطباق العديد من شروط المنافسة عليها

بسبب اختالف درجات ن المصارف العاملة في هذه السوق تتباين في قدراتها التنافسية أ في

 .كفاءتها 

  البحثأهمية 

تعد التنافسية  إذ ، الحديثة اتموضوعالمن يعد البحث من خالل تناوله لموضوع  أهميةتبرز 

السالح الحقيقي لتطور المصارف التجارية وخصوصا في ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية 

ومكنت المصارف ذات التنافسية العالية من الوصول ،واالتصاالتية التي جعلت العالم قرية صغيرة 

تتجه نحو تدعيم  العالم وتلبية رغبات الزبائن كل هذه التطورات جعلت المصارف أنحاء إلى

لذلك تظهر أهمية البحث من خالل تحديد  ،حقيقيةضرورة واستراتيجية  بوصفهامراكزها التنافسية 

التنافسية في السوق المصرفية  وإمكاناتهاصة السوقية لكل مصرف لتحديد قدرتها التنافسية حال

 المحلية والعالمية .

 لبحثمنهج ا
، التحليلي/الوصفي المنهج الفرضية كلة واختبار بصدد التعامل مع المش هووالبحث ظف يوس

ي ويوظفها بما يخدم بالعديد من االطروحات النظرية التي يزخر بها األدب المال يستعينسوف انه  اذ

 .هدف البحث

 الدراسات السابقة 

   Al-Muharrami: et al., 2006دراسة  .1

-2002  للمدةنافسية المصرفية هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين هيكل السوق ودرجة الت .2

-Herfindahlوتم استخدام عدة نماذج لقياس درجة التنافسية كمؤشر التركز ومؤشر     1993

Hirschman نموذج أوPanzar Rosse and هل هي سوق  ،وتحديد نوع السوق المصرفية

صرفية تغلب غلب األسواق المأوانتهت الدراسة إلى أن  احتكاريهمنافسة  ،احتكار ،منافسة تامة

 عليها ظاهرة التركز المصرفي . 

  Claessens 2006دراسة  .3

ثر زيادة التنافسية في تطوير األنظمة المالية وانعكاس ذلك على أهدفت الدراسة إلى اختبار  .4

وجدت أن تطور الكفاءة واستقرار النظام المالي يؤثر  اذ ،نوعية الخدمات المالية واالستقرار

عن خفض كلفتها وضرورة   فضآل، دمة من قبل القطاع المصرفيعلى نوعية الخدمات المق

 تطبيق سياسة التنافسية لتطوير األنظمة المالية بشكل عام والقطاعات المصرفية بشكل خاص .
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  Dick 2007دراسة  .5
ن هناك أوقد وجدت الدراسة ،تناولت الدراسة العالقة بين حجم السوق والتنافسية المصرفية  .6

اختالفها تبقى ظاهرة التركز  على الرغم منحجم األسواق المصرفية ولكن اختالفات كبيرة في 

انه كلما ازداد حجم السوق المصرفية ازداد عدد  اذ، هي المسيطرة على السوق المصرفية

ه كلما كبر حجم السوق أنكما وجدت الدراسة ، المصارف المهيمنة على السوق المصرفية

 رفية المقدمة .المصرفية ازدادت جودة  الخدمات المص

 Alegria and Schaeck 2008دراسة  .7

ثر حجم المصارف أاختبرت الدراسة  اذ، هدفت الدراسة إلى قياس التركز في السوق المصرفية .8

وقد تم استخدام مجموعة مؤشرات أهمها مؤشر  ،على درجة التركز في السوق المصرفية

 Herfindahl-Hirschmanالتركز المصرفي ومؤشر 

  Hamza 2011 دراسة .9
نموذج أوقد تم استخدام  ةوتقييم درجة تنافسي ةسعت الدراسة إلى اختبار هيكل السوق المصرفي .11

Panzar and Rosse  وإحصائيةH-Statistic  لقياس درجة التنافسية المصرفية لمجموعة من

   1999-2008 المدةالمصارف لتحديد نوع السوق المصرفية وغطت الدراسة 

  Kata 2012دراسة  .11

مت قيو، فية في األسواق المصرفية المحليةت الدراسة إلى اختبار محددات التنافسية المصرهدف .11

ووجدت أن هناك اختالفات كبيرة في  ،الدراسة اإلمكانية التنافسية للمصارف عينة البحث

القدرة التنافسية للمصارف بسبب العوامل المحددة ألداء المصارف في األسواق المصرفية 

 .المحلية

  افسية: المفهوم واألهمية التن 

 مفهوم التنافسية  -والأ

فرضت التغييرات االقتصادية التي حصلت في العقود األخيرة من القرن العشرين ظهور 

ونتيجة ، 1981-1981مفهوم التنافسية على أثر تفاقم العجز في ميزان المدفوعات األمريكي 

ات فقد ازداد االهتمام بالتنافسية مجددآ ليس على يللتطورات المالية واالقتصادية العالمية في التسعين

بل أصبحت حاجة ملحة للدول بوصفها أداة لتحقيق النمو المستدام والرفاه ، مستوى الدولة فحسب

 االجتماعي .

ومتداخال مع العديد من المفاهيم األخرى كالنمو  آومتغير آواسع آوالتنافسية تمثل مفهوم

د إلى أهميته وشموله للعديد من العوامل ذات التأثير المباشر على وهذا يعو، والتنمية االقتصادية

 (Farole, et.al, 2010, 7)( Jan, 2012, 3-6) اقتصاديات الدول ونموها

الشروط والقوانين التي تنظم العمل في   الذي يشير الى مفهوم المنافسة  وهو يختلف عن

المنافسة سوق )تي تكون على أربعة أنواع وبالتالي تحديد طبيعة السوق ووصف لحالته وال ،السوق

 (االحتكار التامسوق  ،احتكار القلةسوق المنافسة االحتكارية ،  سوق، التامة

ونظرا لألهمية الكبيرة التي تتمتع بها التنافسية فقد لقيت اهتماما بالغا من جوانب متعددة 

انب المتعلقة بالكلفة اإلداري إلى الجو تشير التنافسية في الفكر اذ، سواء كانت اإلدارية أو االقتصادية

إذ تعد التنافسية سياسة يتم تعزيزها عبر اإلنتاجية اعتمادا على اإلبداع في اإلنتاج ، واإلنتاجية

في حين  ،عن االعتماد على الميزة النسبية في امتالك الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي آعوض

 عدوي ،التركيز على الرفاه االقتصادي والنمو المستدامتشير التنافسية في الفكر االقتصادي إلى 

دون اإلخالل بميزان المدفوعات والذي ينعكس في من تمكن من تحقيق النمو  اإذ آاالقتصاد تنافسي
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-Matevz and Maja, 2013, 16)زيادة الرفاهية من خالل رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة اإلبداع 

18) 

مفهوم ضيق يتركز في تنافسية السعر والتجارة وبين حزمة مفهوم التنافسية يتراوح بين و

فيما لو كان على  آنه يختلف تمامأعن  فضآل ،اط االقتصاد والمجتمعــشاملة تكاد تتضمن كل نش

 ,Eliska, 2013)ة ــمتعددة للتنافسي رؤىوعليه فقد طرحت ، ةـة أو القطاع أو المنظمــمستوى الدول

3-6)  

ى المستوى الدولي بأنها القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تكون فقد عرفت التنافسية عل

 ,Dimitar and Bozidar, 2012) ق الرفاهية للمجتمعيقادرة على النجاح في األسواق الدولية وتحق

123-126) (Lukas and Jan, 2011, 24)  

نها درجة إنتاج فقد عرفت التنافسية على أOECD   أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

السلع والخدمات التي تحقق الوصول إلى األسواق العالمية مع الحفاظ على نمو الدخل القومي 

 .الحقيقي 
(Yokoi-Arai and Yoshino, 2006, 33) (Jan, 2012, 84) (Tomas, 2011, 3) 

ات التي قد عرفت التنافسية بأنها القدرة على إنتاج السلع والخدم ن اللجنة األوربيةافي حين 

 ,Lukas and Jan)عن تحقيق مستويات دخول مرتفعة  فضلت ،تحقق الوصول لألسواق العالمية

2011, 25)  

 :الكونية إلى التنافسية على أنها تقرير التنافسيةينظر بينما 

القدرة الحالية والمستقبلية والفرص المتاحة لرواد األعمال إلنتاج سلع عالمية وبشكل أكثر 

 افسين اآلخرين في السوق المحلية والعالمية عن المن آتميز

 أما المجموعة االستشارية للتنافسية فقد عبرت عن التنافسية من منطلق أنها: 

وسيلة هامة  تعد بحد ذاتها بلآ ولكنها ليست هدف ،اإلنتاجية والكفاءة والربحية الىتستند 

نافسية أداة لزيادة العوائد بشكل غير إذ تعد الت ،لزيادة مستويات المعيشة وتحقيق الرفاه االجتماعي

لتحسين مستويات المعيشة  ةالوسائل الرئيس ىفهي تعد احد ،تضخمي عبر زيادة اإلنتاجية والكفاءة

 وإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر. 

للتنافسية على أنها مجموعة المؤسسات  آمفهوم (WEF)وقدم المنتدى االقتصادي العالمي 

الدول األكثر تنافسية هي  تعدو ،مل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في االقتصادوالسياسات والعوا

تعرف التنافسية على مستوى المنظمة بأنها قدرة المنظمة على تقديم  في حين، األقدر على النمو

 ,Lukas and Jan, 2011)السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة من منافسيها )المنظمات( اآلخرين 

24) ((Jan, 2012, 3-5 

 تي: أما مفهوم التنافسية المصرفية فيتلخص في اآل

قدرة المصارف على تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وجذبهم للتعامل معها والذي ينعكس 

 في زيادة أرباحها وحصتها السوقية .

 متضمنات التنافسية  -ثانيا  

مجموعة من العوامل أكد المعهد الدولي للتنمية واإلدارة أن التنافسية يجب أن تتضمن 

وقد  ،عن رفع مستويات المعيشة وزيادة الرفاهية االجتماعية فضآل، الربحية ،الكفاءة ،كاإلنتاجية

 Worldأربعة عوامل أساسية تم طرحها في الكتاب السنوي للتنافسية  علىقسمت هذه العوامل 

Competitiveness Yearbook  وهي على النحو ، االمنتدى االقتصادي العالمي سنويالذي يصدره

 : (Micbaela and Lukas, 2012, 58-61) (Yokoi- Arai and Yoshino, 2010, 34) االتي
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 األداء االقتصاديEconomic Performance  : يعكس المؤشر قدرة الدولة على تهيئة

الظروف المالئمة إليجاد اقتصاد قائم على التنافسية ومدى قدرة شركاته على تحقيق مستوى 

 ةويحسب المؤشر من خالل العوامل الرئيس ،التنافسية على المستويين المحلي والعالمي عال من

 .األسعار  ،العمالة ،االستثمار الدولي ،التجارة الدولية ،االقتصاد المحليالتي تتمثل في 

  كفاءة الحكومة :Government Efficiency يعكس المؤشر مدى التدخل الحكومي في أنشطة

على تهيئة بيئة اقتصاد كلي مناسبة وتبنيها لسياسات حكومية مرنة واستجابة  األعمال وقدرتها

، سياساتها للتغيرات الحاصلة في االقتصاد العالمي وقدرتها على توفير نظام تعليمي متقدم

اإلطار   ،اسة الماليةيالس ،تتمثل في المالية العامة ةويحسب المؤشر من خالل عدة عوامل رئيس

  .اإلطار االجتماعي ،ت األعمالتشريعا، المؤسسي

 كفاءة األعمال Business Efficiency : يعكس المؤشر مدى انتشار الريادة في األعمال وتأقلم

إدارات األعمال مع التغيرات والمستجدات في األسواق وتطور المؤسسات المالية الداعمة 

حساب المؤشر يتم االعتماد ألنشطة األعمال وتوفر العمالة الماهرة ذات اإلنتاجية المرتفعة ول

الممارسات  ،التمويل ،سوق العمل ،تتمثل في الكفاءة واإلنتاجية ةعلى خمسة عوامل رئيس

 القيم واالتجاهات  ،اإلدارية

 البنية التحتية Infrastructure :فر البنية التحتية األساسية المتطورة ايعكس المؤشر مدى تو

ية وأنشطة البحث والتطوير العلمي واالستثمار في التي تعزز من تنافسية األنشطة االقتصاد

تمثل في البنية ت ةويحسب المؤشر باالعتماد على خمسة عوامل رئيس ،التعليم والموارد البشرية

 التعليم ، الصحة والبيئة،البنية التحتية العلمية ،البنية التحتية التكنولوجية التحتية األساسية،

  قياس التنافسية -ثالثا  
أي ، كانت قادرة على اإلنتاج بنوعية جيدة وبسعر مناسبا ظمة تكون تنافسية إذلمنان ا

وتقاس التنافسية على مستوى قدرتها على تلبية احتياجات الزبائن بشكل أكثر كفاءة من غيرها 

 :(12-11،2112 ،تي )وديعالمنظمة من خالل عدة مؤشرات تتمثل في اآل

ذات قدرة  تعدان المنظمات ذات الربحية العالية  اذللتنافسية  آكافيآ الربحية مؤشر تمثل: الربحية. 1

ويمكن من خالل هذا المؤشر  ،ن هذه الربحية تتأتى من ارتفاع الحصة السوقيةأل، كبيرة تنافسية

وإنما ، جامدآ آن التنافسية ليست شيئأل ،تتبع التنافسية عبر السنوات لناحية ارتفاعها او انخفاضها

 :نألظاهرة متغيرة 

 التكاليف -كمية المبيعات(× الربح = )سعر البيع 

و من خالل أفالربحية المرتفعة تتأتى اما من زيادة كمية المبيعات )وهي تمثل الحصة السوقية( 

 .تخفيض التكاليف )الكفاءة االنتاجية( 

عن  آكافي آتكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلى تكلفة المنافسين تمثل مؤشران : الخدمةتكلفة  .1

حساب الربحية التكلفة على  انخفاضمالم يكن  االنتاج المتجانسالتنافسية في فرع نشاط ذي 

عن تكلفة الصنع المتوسطة  آجيد تمثل بديآلن أويمكن لتكلفة وحدة العمل  ،المستقبلية للمنظمة

 عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة األكبر من التكلفة اإلجمالية .

المنظمة فيها الفاعلية التي تحول  يعبر هذا المؤشر عن: (TFP)ة الكلية لعوامل اإلنتاج اإلنتاجي .3

ولكن هذا المفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة  ،نهائيةمجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجات 

لى ومن الممكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة منظمات ع اإلنتاجعناصر 

ويمكن إرجاع نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك دالة التكلفة  ،المستويات المحلية والدولية

 نحو األسفل أو إلى تحقيق وفورات الحجم. 
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ؤشر مهم و الموقع الذي تتمتع به المنظمة وهي مأتمثل الحصة السوقية المكانة  :الحصة السوقية .4

رغبة الزبائن العالية بمنتج المنظمة، لسوقية المرتفعة تؤشر فالحصة ا، لقياس التنافسية ودرجتها

بسبب  المنظمةقد تتأتى من العديد من العوامل منها انخفاض سعر مخرجات  الرغبةهذه 

ن ارتفاع الحصة أ. ومن الجدير بالذكر االشارة الى فاض التكاليف وجودة نوعية المنتجانخ

ألنها سوف توظف االنتاج الواسع ، خفيض تكاليفهاستمرار في تالسوقية للمنظمة تمكنها من اال

 كبر من الوحدات . أف توزع تكاليفها الثابتة على عدد ووس

 السوق المصرفية العراقية التنافسية في 

 المصرفية العراقية  البيئة -وال  أ

أدت التطورات الجذرية في السياسة االقتصادية التي أقدم عليها االقتصاد العراقي إلى تحقيق 

انعكس ذلك في تحقيق معدالت منخفضة للتضخم  ،درجة نسبية من االستقرار االقتصادي الكلي

مما عزز الثقة  ،سعر صرف الدينار العراقيب واستقرار نسبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات 

على نحو خاص للتأثر  آإال أن االقتصاد العراقي ما زال معرض ،باالقتصاد العراقي وتحسين وضعه

بالتقلبات في األوضاع االقتصادية الدولية بسبب ريعية االقتصاد الوطني مقابل محدودية قاعدة  آبسل

عات االقتصادية مازالت متواضعة ن معدالت نمو أنشطة القطااإذ  ،اإلنتاج المحلية وعدم تنويعها

األمر ،اص ( نتيجة لالستجابة الضعيفة للعرض من جانب القطاع الخ)باستثناء نشاط القطاع النفطي

االستثمار المحلي وتعزيز القدرة الذاتية في جذب االستثمارات األجنبية الذي يستدعي دعم وتشجيع 

عن استمرار  فضآل ،من خالل اعتماد وسائل متنوعة والسيما عبر تهيئة تحسين مناخ االستثمار

في تقوية  همبما يس ،جهود البنك المركزي العراقي في  في االرتقاء بالتشريعات الرقابية والمالية

 . (6،2111،)التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي ودعم النظام المالي 

ف برزها دخول العديد من المصارأ لمصرفي فقد شهد جملة من التطوراتأما القطاع ا

ت بحيث أصبح ،وأخذ عدد الداخلين الجدد يتزايد سنة بعد أخرى ،األهلية قطاع الصناعة المصرفية

وإنما أيضا للمصارف  ،وان سوقها واعد ليس فقط للمنظمين المحليين ،هذه الصناعة نقطة جذب

خذ البعض منها يخطط للمجيء إلى العراق ال بل قسم منهم فتح له مكاتب وكّون أ اذ ،األجنبية

( مصرفا لها 48) 2111حيث بلغ عدد المصارف العاملة في العراق حتى نهاية عام إدارات له. 

 ،جنبية )التقرير السنوي لالستقرار الماليألمصارف  آ( فرع14بضمنها ) آومكتب آ( فرع921)

خذ القطاع أو .آ( مصرف22وقد أصبح عدد المصارف األهلية العاملة اآلن بحدود ) (51، 2111

 . مع النظام المصرفي والمالي العالمي آالمصرفي األهلي العراقي يندمج تدريجي

 سية المصرفية مؤشرات التناف -ثانيا  

 بوصفها مؤشرتستخدم مؤشرات عديدة لقياس التنافسية المصرفية التي تم ذكرها سابقا 

وعليه سوف يتم استخدام مؤشر الحصة  ،الربحية وتكلفة الخدمة واالنتاجية الكلية والحصة السوقية

هم أ يمثل كونهة لقياس تنافسية المصارف الخاصة العراقيالتسهيالت االئتمانية(  ،للودائع) السوقية

ويمكن حساب الحصة ، بشكل واسع ممستخدتنافسية القطاع المصرفي وال الرئيسة لقياسالمقاييس 

 :تيآلللمصارف من خالل االسوقية 
 ودائع المصرف                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الودائع( )الحصة السوقية  -1

   اجمالي ودائع القطاع المصرفي                                          

  التسهيالت االئتمانية للمصرف                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الحصة السوقية )التسهيالت المصرفية(  -2

 اجمالي التسهيالت االئتمانية للقطاع المصرفي                           
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 برتع اذ، العراقية تطور الحصة السوقية )الودائع( للمصارف الخاصة 1 الجدول ويبين

انه كلما  اذ ،عن القدرة التنافسية للمصرف في جذب المدخرين والمودعين المؤشرات الرقمية

 .على المركز التنافسي القوي للمصرف  ارتفعت هذه النسبة كان ذلك دليآل

 

 1جدول ال

 مصارف الخاصة العراقيةوعة من الملمج ) الودائع(الحصة السوقية تطور 

 1010الحصة السوقية لسنة  1002الحصة السوقية لسنة   المصرف 

 1011 1012 المصرف التجاري العراقي 

 1011 1016 مصرف بغداد 

 1019 1011 مصرف الشرق الوسط العراقي لالستثمار

 1012 1012 مصرف االستثمار العراقي

 1011 1011 العراقي األهليالمصرف 

 1019 1015 مصرف االئتمان العراقي

 1018 1018 مصرف دار السالم

 1011 1011 مصرف سومر التجاري

 1012 1012 مصرف بابل

 1012 1012 يلمصرف االقتصاد لالستثمار والتمو

 1014 1014 مصرف الخليج التجاري

 1019 1011 مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل

 1012 1014 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 1011 1011 مصرف االتحاد العراقي

 1015 1019 مصرف الشمال

 1011 1012 مصرف أشور

 1011 1011 مصرف المنصور 

 1016 1015 المصرف المتحد لالستثمار

  2111التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية لسنة باالستناد إلى  ينمن إعداد الباحث المصدر :  
 

العراقي لالستثمار  األوسطمصرف بغداد ومصرف الشرق  نا 1 يظهر من الجدول

 ،2119 في عام ()الودائعحصة سوقية  بأعلىكاء لالستثمار والتمويل كانوا يتمتعون رومصرف الو

 2111وقد ارتفعت حصة مصرف بغداد في عام ، على التوالي1011و1011و 1016 حيث بلغت

  1011لتصل 

عين والذي ينعكس في زيادة مما يدل على  القدرة التنافسية العالية للمصرف في جذب المود

على 1019و  1019انخفضت الحصة لمصرفي الشرق األوسط والوركاء إلى في حين ، أرباحه

ل ابلغت الحصة السوقية لمصرف االئتمان العراقي ودار السالم لالستثمار والشم في حين، ليالتوا

 2119التوالي في عام على  1015و1019و 1018و1015لالستثمار والتمويل والمتحد لالستثمار 

 تراوحت الحصة السوقية بين  في حين 1016و 1015و 1018و 1019 لتبلغ 2111لترتفع في عام 

في كل من المصرف التجاري العراقي واالستثمار العراقي وسومر التجاري 1014و 1011

واالقتصاد لالستثمار والتمويل والخليج التجاري والموصل للتنمية واالستثمار واالتحاد العراقي 

ة تحصأما المصرف األهلي العراقي فقد كانت ، 2119لالستثمار في عام  والمنصورشور الدولي او

وبعد عرض الحصة السوقية لكل مصرف نالحظ انخفاض بشكل   ،2111و 2119في عام  1011

عام في الحصص السوقية للمصارف الخاصة والذي يعود إلى أن المصارف الحكومية قد احتلت 
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غلب السوق المصرفية العراقية وجذبت اغلب المودعين إليها بحكم األمان الذي ينتاب الجمهور في أ

 التعامل معها .

القدرة  يعكس المؤشر اذ، (االئتمان النقديتطور الحصة السوقية ) 2ل يتناول الجدوو

مما ينعكس في ، ومن ثم قدرته في استثمار موارده، التنافسية للمصرف على استقطاب المستثمرين

 زيادة ارباحه وتدعيم مركزه المالي .

 1جدول ال

 ة العراقية الخاص لمجموعة من المصارف) االئتمان النقدي( الحصة السوقية تطور 

 1010الحصة السوقية لسنة  1002الحصة السوقية لسنة  المصرف

 101111 10115 المصرف التجاري العراقي 

 1019 1016 مصرف بغداد

 1011 1015 العراقي لالستثمار األوسطمصرف الشرق 

 1014 1012 مصرف االستثمار العراقي 

 1011 1011 العراقي  األهليالمصرف 

 10111 10119  العراقين مصرف االئتما

 10116 10116 مصرف دار السالم لالستثمار

 1012 1012 مصرف سومر التجاري 

 1011 1011 مصرف بابل 

 1011 1015 مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل 

 1012 1012 مصرف الخليج التجاري 

 1028 1042 مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل 

 1012 1015 واالستثمارمصرف الموصل للتنمية 

 1012 1011 مصرف االتحاد العراقي

 1011 1019 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

 10118 10112 الدولي  شورآمصرف 

 1011 1011 مصرف المنصور لالستثمار 

 1012 1018 المصرف المتحد لالستثمار 

 2111وق العراق لألوراق المالية لسنة باالستناد إلى التقرير السنوي لس ينمن إعداد الباحث المصدر :
 

يتمتع بأعلى حصة  كانمصرف الوركاء لالستثمار والتمويل  أن  2إذ يظهر من الجدول 

مما يدل على قدرته التنافسية العالية في استقطاب ، 1042والبالغة  2119سوقية في عام 

 ، 1028لتصل إلى  2111 ولكن هذه الحصة انخفضت في عام، لمستثمرين وبالتالي زيادة أرباحها

مصرف الشمال  أما، مما يدل على دخول مصارف وارتفاع التنافسية في السوق المصرفية العراقية 

تفع هذه رلت 2119في عام على التوالي  1018  و  1019 اوالمتحد لالستثمار فقد كانت حصتهم

في عام  اتنافسيتهم مما يدل على ارتفاع ،على التوالي 1012و 1011لتصل  2111الحصة في عام 

 ةمار والتمويل كانت حصتهم السوقيمصرف بغداد ومصرف االقتصاد لالستث ، في حين ان 2111

و  1019لتصل  2111لترتفع هذه الحصة في عام  2119في عام على التوالي 1015و 1016

لتصل إلى  2119في عام  1015بينما مصرف الشرق األوسط كانت حصته  على التوالي 1011

أما مصرف االستثمار العراقي ، على ارتفاع قدرته التنافسيةيدل مما ، 2111في عام  1011

واألهلي العراقي وسومر التجاري وبابل والخليج التجاري والمنصور فقد تراوحت حصتهم السوقية 

الدولي فقد  شوراوواالئتمان واالتحاد العراقي  العراقي المصرف التجاري  أما1014 و1011بين 
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 2119على التوالي في عام 10112 و1011 و 10119و 10115 بالغةالتهم منخفضة وكانت حص

 . 2111على التوالي في عام  و10118 و 1012و10111 101111إلىلتصل 

مما  ،العراقية كانت تتمتع بحصة سوقية عالية الخاصةمن المصارف ا ن عددأيظهر  هوعلي

وبالتالي  والمقترضينغلب المودعين أجذب يعكس قدرتها التنافسية العالية والتي مكنتها من 

مما جعلها تتمتع بتنافسية عالية ، خرىالحصول على حجم ودائع كبير قياسا بالمصارف األ

والذي يرجع الى كفاءتها في رباحها أواستخدام هذه االموال في استثمارات عديدة انعكست في زيادة 

زيادة تنافسيتها في السوق المصرفية عكس في مما ان ،تقديم خدماتها المصرفية الحديثة والمبتكرة

 المحلية والعالمية .

 والمقترحات االستنتاجات
تهدف سياسة التنافسية إلى إيجاد بيئة تنافسية في األسواق المحلية والعالمية من خالل تعزيز  .1

 .مستوى التنافسية وتحقيق الفاعلية وعدالة الدخول والخروج من األسواق المصرفية 

تحفيز المصارف  علىالستثمارات األجنبية لزيادة مستوى التنافسية والذي ينعكس استقطاب ا .2

  .خدمات مصرفية مبتكرة وبأسعار تنافسية  لتقديم

للتنافسية دور فعال في تطوير األداء المصرفي وتدعيم المراكز المالية للمصارف الخاصة  .2

 .العراقية 

الناتج عن تباين كبير في ،لخاصة العراقية وجود تباين كبير في القدرة التنافسية للمصارف ا .4

 .إنتاجيتها وكفاءتها وقدرتها على تلبية رغبات زبائنها 

 المقترحات 

ضرورة تطوير المصارف لقدراتها التنافسية لمواكبة التطورات العالمية والوصول لألسواق  .1

 .المصرفية العالمية 

 .التقليدية والحديثة  المصرفيةجية في تقديم الخدمات وضرورة مواكبة التطورات التكنول .2

 على آإزالة الحواجز والقيود لتشجيع دخول منافسين جدد للسوق المصرفية والذي ينعكس إيجاب .2

 .تطوير القطاع المصرفي العراقي وتحفيز المصارف لتطوير كفاءتها وإنتاجيتها 

 المصادر

 العربية باللغة المصادر  -أوال  
 .2111، المركزي العراقي البنك، التقرير االقتصادي السنوي .1

 .2111، نوي لسوق العراق لألوراق الماليةالتقرير الس .2

 .2111، البنك المركزي العراقي ، التقرير السنوي لالستقرار المالي في العراق .2
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