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 المستخلص
هداف عديدة في أسهم في تحقيق ت  ، إذ للقدرة االئتمانية دور متميز في تطوير العمل المصرفي

تحليل مؤشرات القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة  الىنتاج، ويهدف البحث إلاقتصاديات الدول وزيادة ا

العراقية وتحليل مؤشرات للسيولة والربحية والتي تكون داعمة للقدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية 

لى إر القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية، وقد خلص البحث نموذج مقترح لتطويأعن تقديم  فضلا 

خرى، مما يتطلب أارتفاع مؤشرات القدرة االئتمانية في بعض المصارف الخاصة وانخفاضها في مصارف 

 ضرورة تقديم نماذج حديثة لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية.

 

 ئتمانية، مؤشرات الربحية، المصارف الخاصة العراقية.القدرة اال: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The aim of the study is to analyze the credit capability indicators of Iraqi private 

banks and analyze liquidity and profitability indicators that support the credit capacity of 

Iraqi private banks as well as provide a proposed model for capacity development The 

study concluded that the indicators of credit capacity in some private banks Are declining 

their decline in other banks, which requires the need to provide modern models to 

develop the credit capacity of Iraqi private banks. 

 

Keyword: credit capability, profitability indicators,  Iraqi private banks. 

 

 المقدمة
العديد من حل سهم في للئتمان المصرفي ضرورة كبيرة في العمل المصرفي كونه ي  

عبر نتاج إلعن مساهمته في تطوير ا و للزبائن، فضلا أاالقتصادية سواء القتصاد البلد  تالمشكل

ولكن سهم في تطوير اقتصاديات الدول، التي ت  ، نتاجيةإلمساهمته في تحقيق المشاريع االقتصادية وا

ا فان في العراق  ا  القروض الممنوحة قليلة نسبيا وهناك خطورة كبيرة في منح ، خرىألبالدول ا قياسا

سهم في تحقيق فوائد عديدة يجاد بدائل حديثة في منح القروض ت  إلذلك البد من ، القروض المصرفية

 و للمجتمع العراقي. أو للزبائن أسواء للمصارف الخاصة 

 مشكلة البحث 

عام على نحٍو هم الوظائف التي تؤديها المصارف ألية منح القروض المصرفية من عد عمت  

ن إولكن في السوق المصرفية العراقية ف، االقتصادية تسهم في حل العديد من المشكلوهي ت  

ن مشكلة البحث تتمحور إلذلك ف، القروض الممنوحة قليلة وال تؤدي الدور الحقيقي المطلوب منها

لى فئات إهل تمكنت المصارف الخاصة العراقية من تقديم القروض المصرفية ) تي:آلفي التساؤل ا

  (؟ليهاإمع الحاجة  متناسبابكلف منخفضة وهل حجم القروض كان كافة المجتمع العراقي 

 همية البحثأ

عد من الذي ي  ، في عرضه لموضوع القدرة االئتمانيةبوضوح لبحث تظهر أهمية ا

موال للمصارف ألمن توظيف ا امهم اعمل المصرفي كونه يتناول جانبالضروريات الكبيرة في ال

سهم في بناء روض التي ت  قعن مساهمته في دعم الزبائن في الحصول على ال الخاصة العراقية فضلا 

عن تطوير الوضع االقتصادي  فضلا ، كثيرة لهم تسهم في حل مشكلوت  ، مشاريع خاصة باألفراد

همية البحث في تحليله الواقعي لمؤشرات القدرة االئتمانية للمصارف أواالجتماعي للبلد وتكمن 

لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة  امقترح انموذجأن البحث قدم أعن  فضلا ، الخاصة

 العراقية.
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 هدف البحث 

عرض جانب مفاهيمي حديث عن القدرة االئتمانية، وتحليله لمؤشرات  الىيهدف البحث 

مانية للمصارف الخاصة العراقية وتحليل مؤشرات السيولة والربحية للمصارف الخاصة القدرة االئت

ا أ نموذج مقترح لتطوير القدرة أعن تقديم  لتوضيح القدرة الحقيقية للمصارف الخاصة، فضلا  يضا

 االئتمانية للمصارف الخاصة في العراق.

 فرضية البحث 
الة التذبذب الكبير التي تشهدها حالة )ان التحوط من مخاطر االئتمان المصرفي بسبب ح

قدرة ، تؤدي الى التفاوت في النتائج المستخرجة من خلل تحليل مؤشرات الالعراقيةالسوق 

نموذج مقترح لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة أمما يتطلب ضرورة تقديم  ،االئتمانية(

عن  فضلا ، وزع الخطر بين المصارفرباح للمصارف الخاصة وتأالعراقية بطريقة تضمن تحقيق 

          .                                                                                                                             منح القروض لفئات عديدة في المجتمع العراقي

 عينة البحث 

)مصرف بـ المصارف الخاصة العراقية المتمثلة من  اا مصرف (41)تضمنت عينة البحث في 

وسط العراقي للستثمار، مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف دجلة ألالشرق ا

والفرات للتنمية واالستثمار، مصرف المنصور للستثمار، المصرف المتحد للستثمار، مصرف 

بابل، مصرف االئتمان العراقي، الموصل للتنمية واالستثمار، مصرف االتحاد العراقي، مصرف 

شور الدولي، مصرف الخليج آهلي العراقي، مصرف ألمصرف االستثمار العراقي، المصرف ا

نموذج أصة بالمصارف ثم تقديم اتم تحليل البيانات الخإذ  (،1045-1041التجاري، للسنوات )

 مقترح لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية.  

 ث منهج البح

ا  ، بالدراسات الحديثة التي تناولت الموضوع اعتمد البحث على المنهج الوصفي مستعينا

عن المنهج التحليلي في عرض وتحليل مؤشرات القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة عينة  فضلا 

 البحث.

 القدرة االئتمانية وانعكاسها على العمل المصرفي . والا أ

رباح ألهمية كبيرة في العمل المصرفي سواء في اأنية ن للقدرة االئتماأكما هو معروف 

عن الفوائد المتحققة  فضلا ، و القروض المتنوعة التي يحصل عليها المقترضينأالمتحققة للمصارف 

 مثل للموارد.  ألوالتوزيع ا فرللمص

كبير ألهميتها الكبيرة على نحٍو جنبية كثيرة تناولت القدرة االئتمانية أدبيات أوهناك 

رباح كبير للمصارف التجارية واهم أاعتبارها المحرك الرئيس للعمل المصرفي وتحقيق هامش وب

-Memmel and Busch, 2014, 4) العوائد المصرفية أعلىجانب في توظيف الموجودات وتحقيق 

6). 

والقدرة االئتمانية تتمثل في قدرة المصارف التجارية على منح القروض المصرفية 

س أذ كلما كان ر، إس المالأكبير على كفاية رعلى نحٍو االقتصاد، وهي تعتمد  في كافة القطاعات

قدر على مواجهة المخاطر أكبر وأراضية للمصرف إلقكلما كانت القدرة ا المال المصرفي كبيراا 

كبر المخاطر التي تواجه المصارف أ على انهالذي يصنف ، المصرفية وخصوصا خطر االئتمان

 . (Edge and Berrospide, 2010, 2-5)ها االئتمانية التجارية وتهدد قدرت

ن تكون أفي العمل المصرفي وضرورة  جداا  امهمأ جزءوصفها دارة خطر االئتمان بإوتبرز 

تباع احدث التقنيات إلدارة المخاطر وتجنب الوقوع في الخطر، وهنا تبرز إدارة خطر االئتمان بإ

 أعلىهم الموجودات المصرفية التي تحقق أمن دارة الموجودات المصرفية باعتبار القروض إ
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 .(Safakli, 2007, 616-618)مضمون على نحٍو ذ منحت القروض المصرفية ، إالعوائد المصرفية

الوسيط المالي دور كبير في تطوير اقتصاديات الدول وتمويل المشاريع وصفها المصارف بؤدي وت

قامة المشاريع االقتصادية إالتي تتولى كافة،  ةلقطاعات المختلفولمنح القروض المصرفية بالتنموية 

 . (Olowofeso et al., 2015, 133-135)العملقة ذات العوائد المرتفعة 

خيرة وتحرير ألنظمة المالية في السنوات األصلح والتحرر التي شهدتها اإلن عمليات اإ

ارف للمعايير موال والعولمة المصرفية وما ترتب عليها من ضرورة تطبيق المصألرؤوس ا

صبحت أس المال جعل المنافسة تحتدم في السوق المصرفية وأالمصرفية الدولية ومتطلبات بازل  لر

فضل أالذي فرض على المصارف ضرورة تقديم .  االمر وجها  بين المصارفأالمنافسة على 

صبحت أذ ، إ(Alihodzic and Plakalovic, 2015, 139-141)حدث الخدمات المصرفية أو

مما يتطلب ضرورة ، نافسة على مستوى السوق المصرفية العالمية وليس السوق المحلية فقط الم

نظمة ألتدعيم الموجودات المصرفية وتوظيف هذه الموجودات بأفضل التوظيفات وتدعيم ا

قدر على مواجهة أنظمة المصرفية تتمتع بالعمق المالي كلما كانت ألذ كلما كانت ا، إالمصرفية

ا زمات الماألا ساس أعد االئتمان ي  ، إذ (Tan, 2012, 3-5)في االقتصاديات المتقدمة  لية وخصوصا

نفسه فإن العوائد  وفي الوقت  أعلىهم التوظيفات المصرفية التي تحقق أحد أالعمل المصرفي لكونه 

ا الذي ينعكس سلبياالمر ، كبر خطر ممكنأخطره  لم يوظف  اذ، إعلى المصارف بأكبر الخسائر ا

ا  على نحوٍ  وتداعياتها  1002زمة المالية العالمية سنة ألبحصول ا مضمون، وقد كان ذلك واضحا

هم أسبابها منح القروض العقارية ثم أوالتي كان من ، الكبيرة على دول كثيرة ومصارف كبيرة

 McCarthy)( Pouvelle, 2012, 3-6سواق المالية )ألالتعاملت في اعبر زمة المالية ألانتقلت ا

and Mills, 2014, 5-7). 

دارة إجانب االئتمان المصرفي ووالسيما نه من  الضروري تطوير العمل المصرفي إلذلك ف

مثل ألبما يضمن التوزيع ا، االئتمان بأحدث التقنيات ومنح القروض المصرفية بأنواعها المختلفة

السيما و، خطار المصرفيةألغلب اأفضل العوائد المصرفية وتجنب أللموارد المصرفية لتحقيق 

 .(Lvaskeviciute and Macerinskiene, 2008, 270-272)خطر االئتمان 

ن معظم الدراسات  اليوم تهتم بالنمو االقتصادي وتركز على تحقيق التنمية االقتصادية إ

عوامل رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة  وصفهما س المال البشري بأواستخدام المعرفة ور

(Dullien, 2009, 3-5 وللئتمان دور كبير في تحقيق التنمية االقتصادية ،) من خلله ، إذ تتم

كبير في على نحٍو سهم التي ت  ، عمليات تمويل المشاريع االقتصادية ذات المنافع المالية واالقتصادية

 .(Bezemer et al., 2017, 2-4)تطوير اقتصاديات الدول 

لى السوق المحلية إجنبية ألدخول المصارف الى زيادة إدى أسواق المالية ألتحرير اكما أن 

يجعل من شأن ذلك أن و، واحتدام المنافسة  في السوق المصرفية وزيادة التحديات المصرفية

عن قدرتها  فضلا ، المصارف في مواجهة كبيرة مع مصارف عالمية تقدم خدمات مصرفية حديثة

حصة سوقية كبيرة في السوق الكبيرة على منح القروض المصرفية المتنوعة والحصول على 

ساليب ألتباع اإموالها وأالمصرفية مما يتطلب ضرورة تطوير المصارف المحلية وتنمية رؤوس 

 (.Rashid, 2011, 2-4العوائد ) أعلىالحديثة إلدارة االئتمان المصرفي بما يضمن تحقيق 

ا   مؤشرات القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية . ثانيا

عن  فضلا ، رض وتحليل مؤشرات القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقيةسوف يتم ع

للعمل المصرفي لتحديدها  الرئيسةعد من المؤشرات التي ت  ، مصارف وسيولتهالل الربحيةمؤشرات 

مكانية إ وتحديد قدرة المصارف على منح القروض المصرفية في السوق المصرفية العراقية
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م هناك حاجة كبيرة للمزيد من القروض التي أقروض بهذا الحجم يكفي ن منح الأوهل ، المصارف

 تساعد فئات عديدة  في المجتمع العراقي. 

  الموجودات  إجمالي إلىمؤشر االئتمان النقدي 

يقيس ، إذ الموجودات من مؤشرات القدرة االئتمانية إجمالي إلىعد مؤشر االئتمان النقدي ي  

مجاالت توظيف  أهمعد من الذي ي  اإلقراض، في مجال  أموالهف المؤشر قدرة المصرف على توظي

 :4وكما هو موضح في الجدول األموال، 
 

 1الجدول 

 جمالي الموجودات للمصارف الخاصة العراقية إلى إتطور مؤشر االئتمان النقدي 

 ( 1015-1011) للمدة

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 0211 0210 0210 0211 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 0245 0241 0241 0244 مصرف بغداد

 0201 0204 0204 02000 المصرف التجاري العراقي

 0202 0250 0200 0255 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 0240 0244 0244 0240 مصرف المنصور للستثمار

 0255 0225 0204 4251 ستثمارالمصرف المتحد لل

 0211 0210 0210 0211 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 0200 0250 0251 0215 مصرف االتحاد العراقي

 0210 0250 0252 0240 مصرف بابل

 020004 02004 02001 0204 مصرف االئتمان العراقي

 0211 0210 0210 0210 مصرف االستثمار العراقي

 0212 0210 0214 0201 العراقي لياألهالمصرف 

 0201 0240 0210 0242 الدولي آشورمصرف 

 02.2 02.5 02.0 0250 مصرف الخليج التجاري 

  .(1045-1041التقارير السنوية للمدة ) إلىالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر: 
 

لرى إقردي مؤشرر للئتمران الن أعلرىوسرط قرد حقرق ألن مصرف الشررق اأ 4يظهر من الجدول 

مؤشرر فري سرنة   أعلرىبينما قد حقق مصرف بغداد  0210والبالغ  1041جمالي الموجودات في سنة إ

والبرالغ  1045مؤشرر فري سرنة  أعلىقد حقق المصرف التجاري العراقي ما ، في0245والبالغ  1045

مرا مصررف أ، 0202والبرالغ  1045مؤشر فري سرنة  أعلى، بينما حقق مصرف دجلة والفرات 0201

 أعلرى، بينمرا حقرق المصررف المتحرد 0240والبرالغ  1041مؤشرر فري سرنة  أعلرىلمنصور فقد حقق ا

 1041مؤشرر فري سرنة  أعلرى، في حين حقق مصرف الموصرل 0225والبالغ  1041مؤشر في سنة 

مرا مصررف أ، 0200والبرالغ  1045مؤشر في سرنة  أعلى، بينما حقق مصرف االتحاد 0210والبالغ 

 أعلررى، فرري حرين حقررق مصررف االئتمرران 0252والبرالغ  .104مؤشرر فرري سررنة  أعلررىبابرل فقررد حقرق 

 1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررى، بينمررا حقررق مصرررف االسررتثمار 0204والبررالغ 1041مؤشررر فرري سررنة 

، بينمررا 0212والبررالغ  1045مؤشررر فرري سررنة  أعلررىهلرري فقررد حقررق ألمررا المصرررف اأ، 0210والبررالغ 

 أعلرىحقرق مصررف الخلريج مرا ، في0210والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىشور قد حقق آمصرف 

غلرب المصرارف قرد انخفرض المؤشرر أن أ، ويلحر  مرن الجردول 0250والبرالغ  1041مؤشر في سنة 

رهابيرة وعردم إلبسبب العصرابات ا 1045لى وضع البلد في سنة إوالسبب يعود  1045لديها في سنة 

 كبير.على نحٍو مان لمنح القروض ألتحقيق ا
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 جمالي الودائع إلى إئتمان النقدي مؤشر اال 

ويقيس قدرة ، قراضيةإلجمالي الودائع من مؤشرات القدرة اإلى إمؤشر االئتمان النقدي  دعي  

 :                         1وكما موضح في الجدول ، قراضإلمواله في اأالمصرف على منح القروض التجارية وتوظيف 
 

 1الجدول 

 جمالي الودائع للمصارف الخاصة العراقيةإلى إدي تطور مؤشر االئتمان النق

 (1015-1011للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 0215 0210 02.1 02.1 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 0215 0245 0245 0241 مصرف بغداد

 0240 0205 0201 0201 المصرف التجاري العراقي

 200. 4225 4244 0200 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 0241 0240 0242 0210 مصرف المنصور للستثمار

 4214 12.0 .425 4250 المصرف المتحد للستثمار

 4224 12.4 0250 .022 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 4215 0201 .420 02.0 مصرف االتحاد العراقي

 4210 0250 4245 0212 بلمصرف با

 020001 .0200 02001 0201 مصرف االئتمان العراقي

 0210 0201 0220 .020 مصرف االستثمار العراقي

 0202 0212 02.1 0211 العراقي األهليالمصرف 

 0240 0200 4240 0200 الدولي آشورمصرف 

 0205 .020 0202 0221 مصرف الخليج التجاري 

  .(1045-1041لى التقارير السنوية للمدة )إالباحث باالستناد عداد إمن المصدر: 
 

لى إمؤشر للئتمان النقدي  أعلىوسط قد حقق ألن مصرف الشرق اأ 1يظهر من الجدول 

مؤشر في سنة  أعلى، بينما قد حقق مصرف بغداد 0215والبالغ  1045الودائع في سنة  إجمالي

، 0240والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىجاري حقق المصرف الت حين، في 0215والبالغ  1045

حقق مصرف ما ، في200.والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىما مصرف دجلة والفرات فقد حقق أ

مؤشر في  أعلىما المصرف المتحد فقد حقق أ، 0210والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىالمنصور 

والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىما مصرف الموصل فقد حقق أ، 12.0والبالغ  1041سنة 

، في حين مصرف 4215والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلى، بينما حقق مصرف االتحاد 12.4

مؤشر  أعلىما مصرف االئتمان فقد حقق أ، 4210والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىبابل فقد حقق 

، .020لبالغ وا 1041مؤشر في سنة  أعلىحقق مصرف االستثمار و، 0201والبالغ  101في سنة 

شور فقد حقق آما مصرف أ، 0202والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىهلي ألبينما حقق المصرف ا

مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق مصرف الخليج 4240والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلى

ن عدد من المصارف قد ارتفع المؤشر لديهم في سنة أ، ويلح  من الجدول 0221والبالغ  1041

من رغم على الموالها ألى قدرة هذه المصارف على االستمرار في توظيف إويعود ذلك  1045

 بها البلد.  الظروف التي مر

 

 

 



 [28]  النعيمي

 

  جمالي الموجودات إلى إمؤشر العائد 

للعائد المتحقق للمصرف  ةي الموجودات من المؤشرات الرئيسجمالإلى إعد مؤشر العائد ي  

يقيس المؤشر فاعلية الموجودات في تحقيق ، إذ لقروضهمها اأوالناتج عن توظيف موجوداته و

 :.وكما موضح في الجدول ، العائد

 2الجدول 

 جمالي الموجودات للمصارف الخاصة العراقية إلى إتطور مؤشر العائد 

 (1015-1011للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 02002 02005 0201 0201 لعراقي للستثمارا األوسطمصرف الشرق 

 .0200 0204 0204 0204 مصرف بغداد

 0204 0201 0201 0201 المصرف التجاري العراقي

 .024 .0200 0204 0204 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 0204 0204 .020 0201 مصرف المنصور للستثمار

 .020 02.0 .020 0201 المصرف المتحد للستثمار

 (020000) 02005 0200 .020 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 (02004) 0201 0202 0201 مصرف االتحاد العراقي

 02000 0204 0204 0204 مصرف بابل

 0204 0201 0204 0201 مصرف االئتمان العراقي

 .020 0205 0205 .0200 مصرف االستثمار العراقي

 .0200 0204 0201 0201 العراقي األهليالمصرف 

 0201 0201 0201 0200 الدولي آشورمصرف 

 0204 0201 0200 0200 مصرف الخليج التجاري 

 .(1045-1041التقارير السنوية للمدة ) إلىالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر: 
 

جمررالي إلررى إمؤشررر للعائررد  أعلررىوسررط قرد حقررق ألن مصرررف الشرررق اأ .يظهرر مررن الجرردول 

مؤشرر فري سرنة  أعلرى، بينما حقق مصررف بغرداد 0201والبالغ  .104و 1041ت في سنة الموجودا

مؤشررر فرري سررنة  أعلررى، فرري حررين حقررق المصرررف التجرراري 0204والبررالغ  1041و.104و1041

والبررالغ  1045مؤشررر فرري سررنة  أعلررىمصرررف دجلررة والفرررات فقررد حقررق  أمررا، 0201والبررالغ  1041

مررا المصرررف أ، .020والبررالغ  .104مؤشررر فرري سررنة  أعلررىحقررق مصرررف المنصررور مررا ، في.024

 أعلررى، بينمررا حقررق مصرررف الموصررل 02.0والبررالغ  1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررىالمتحررد فقررد حقررق 

 1041مؤشرر فري سررنة  أعلرىمررا مصررف االتحراد فقرد حقررق أ، 0200والبرالغ  .104مؤشرر فري سرنة 

، فري 0204والبرالغ  1041و.104و1041مؤشر في سنة  أعلىحقق مصرف بابل و، 0202والبالغ 

مرا مصررف االسرتثمار فقرد أ، 0201والبرالغ  1041مؤشر في سرنة  أعلىحين حقق مصرف االئتمان 

مؤشرر  أعلرىهلري أل، بينمرا حقرق المصررف ا0205والبالغ  1041و.104مؤشر في سنة  أعلىحقق 

غ والبررال 1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررىشررور فقررد حقررق آمررا مصرررف أ، 0201والبررالغ  1041فرري سررنة 

، ويلحر  مرن الجردول 0200والبرالغ  1041مؤشر فري سرنة  أعلىحقق مصرف الخليج ما ، في0200

ن مصرررف الموصررل إوكررذلك فرر، 1045غلررب المصررارف قررد انخفررض المؤشررر لررديها فرري سررنة أن أ

قرردرة المصررارف علررى  موالسرربب يعررود لعررد 1045ومصرررف االتحرراد قررد تعرضرروا لخسررارة فرري سررنة 

 والحالة االستثنائية التي مر بها البلد في تلك السنة.  1045موالها في سنة أتوظيف 

 



 [28]                                                               تحليل القدرة الائتمانية للمصارف الخاصة العراقية وإمكانيات تطويرها

  جمالي الودائع إلى إمؤشر العائد 

المصرف على تحقيق العائد من الودائع  ةجمالي الودائع مدى قدرإلى إيقيس مؤشر العائد 

قراض وكما موضح إلهمها اأالتي نجح في الحصول عليها وقد وظفها في مجاالت توظيف كثيرة و

 :1لجدول في ا

 2الجدول 

 ( 1015-1011الودائع للمصارف الخاصة العراقية للمدة ) إجمالي إلىتطور مؤشر العائد 

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 0204 0204 .020 .020 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 02000 0204 0201 0201 مصرف بغداد

 0202 0200 0200 0244 مصرف التجاري العراقيال

 0204 0204 .020 .020 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 0201 0201 0205 0202 مصرف المنصور للستثمار

 0202 0244 0202 .024 المصرف المتحد للستثمار

 (.0200) 0201 0241 0200 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 (02001) .020 0240 0201 العراقي مصرف االتحاد

 .020 0201 0201 0201 مصرف بابل

 0200 0201 .020 0200 مصرف االئتمان العراقي

 0200 0244 0200 02000 مصرف االستثمار العراقي

 02002 0201 .020 0200 العراقي األهليالمصرف 

 0202 0202 0210 .021 الدولي آشورمصرف 

 0201 0200 0244 0244 مصرف الخليج التجاري 

  .(1045-1041التقارير السنوية للمدة ) إلىالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر:    
 

جمررالي إلررى إعائررد للمؤشررر  أعلررىوسررط قرد حقررق ألن مصرررف الشرررق اأ 1يظهرر مررن الجرردول 

مؤشررر فرري سررنة  أعلررىمررا مصرررف بغررداد فقررد حقررق أ، .020والبررالغ  .104و1041الودائررع فرري سررنة 

والبرالغ  1041مؤشرر فري سرنة  أعلرى، بينمرا حقرق المصررف التجراري 0201والبالغ  .104و1041

مررا أ، 0204والبررالغ  1045مؤشررر فرري سررنة  أعلررى، فرري حررين حقررق مصرررف دجلررة والفرررات 0244

، بينمرا المصررف المتحرد قرد 0202والبرالغ  1041مؤشرر فري سرنة  أعلىمصرف المنصور فقد حقق 

مؤشرر فري  أعلرى، فري حرين حقرق مصررف الموصرل .024والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىحقق 

، بينمرا 0240والبرالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىمصرف االتحاد وحقق ، 0241والبالغ  .104سنة 

حقرق مصررف االئتمران حرين ، فري 0201والبرالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىمصرف بابل فقد حقق 

مؤشرر فري سرنة  أعلرىاالسرتثمار فقرد حقرق  مرا مصررفأ ،0200والبرالغ  1045مؤشر في سرنة  أعلى

، بينمرا 0200والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىهلي أل، بينما حقق المصرف ا0244والبالغ  1041

، فري حرين حقرق مصررف الخلريج .021والبرالغ  1041مؤشر في سرنة  أعلىشور فقد حقق آمصرف 

دول انخفراض المؤشرر فري ، كرذلك يلحر  مرن الجر0244والبالغ  .104و1041مؤشر في سنة  أعلى

 موالها في هذه السنة.أوالسبب هو عدم قدرة المصارف على توظيف  1045سنة 



 [23]  النعيمي

 

  مؤشر العائد على السهم 

مؤشر العائد على السهم من المؤشرات المهمة للمصارف التي تقيس العائد المتحقق على  عد  ي  

 :5وكما موضح في الجدول ، السهم

 5الجدول 

 لى السهم للمصارف الخاصة العراقية تطور مؤشر العائد ع

 (1015-1011للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 02011 02041 024.0 02401 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 .0201 02444 024.0 02410 مصرف بغداد

 02010 020.0 02050 024.1 المصرف التجاري العراقي

 02150 02040 02050 02004 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 02000 02002 02400 02010 مصرف المنصور للستثمار

 02000 02001 02400 02140 المصرف المتحد للستثمار

 --- 02000 02401 02020 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 --- 02050 .0212 02400 مصرف االتحاد العراقي

 02045 02010 02011 02050 مصرف بابل

 0205 02051 02000 02110 مصرف االئتمان العراقي

 02000 02440 .0240 02041 مصرف االستثمار العراقي

 02040 020.0 02000 02450 العراقي األهليالمصرف 

 .0201 020.0 02020 02444 الدولي آشورمصرف 

 ..020 02410 02400 02.00 مصرف الخليج التجاري 

 .(1045-1041لى التقارير السنوية للمدة )إالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر: 

مؤشر للعائد على السهم في  أعلىوسط قد حقق ألن مصرف الشرق اأ 5يظهر من الجدول 

، 02410والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى، بينما حقق مصرف بغداد 02401والبالغ  1041سنة 

ما مصرف دجلة أ، 024.1والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىحقق المصرف التجاري في حين 

 أعلى، في حين حقق مصرف المنصور 02150والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىوالفرات فقد 

 1041مؤشر في سنة  أعلىما المصرف المتحد فقد حقق أ، 02400والبالغ  .104مؤشر في سنة 

، في 02401والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىموصل فقد حقق ، بينما مصرف ال02140والبالغ 

ما مصرف بابل فقد حقق أ، .0212والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىحين حقق مصرف االتحاد 

مؤشر في سنة  أعلىبينما مصرف االئتمان فقد حقق  ،02050والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى

، .0240والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىار حقق مصرف االستثمما ، في02110والبالغ  1041

شور فقد آ، بينما مصرف 02450والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىهلي فقد حقق ألما المصرف اأ

مؤشر في  أعلى، في حين حقق مصرف الخليج 02444والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىحقق 

يعود و 1045خفض في سنة ن المؤشر قد انأ، ويلح  من الجدول 02.00والبالغ  1041سنة 

غلب أانخفض العائد على السهم في ومن ثم  رباح كبيرة أالسبب لعدم قدرة المصارف على تحقيق 

رقام بسبب تحقيقهم لخسارة أمصرف الموصل ومصرف االتحاد لم يكن هناك ، كما أن المصارف

 لم يكن هناك عائد على السهم. من ثم  و 1045في سنة 

 

 



 [22]                                                               تحليل القدرة الائتمانية للمصارف الخاصة العراقية وإمكانيات تطويرها

 جمالي الموجودات إى لإس المال أمؤشر ر 

س المال على تغطية الخسائر أجمالي الموجودات مدى قدرة رإلى إس المال أيقيس مؤشر ر

 :0وكما موضح في الجدول ، المحتمل حدوثها خلل توظيف الموجودات المصرفية

 6الجدول 

 الموجودات للمصارف الخاصة العراقية  إجمالي إلىالمال  رأستطور مؤشر 

 (1015-1011للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 02.0 02.0 0240 0242 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 0245 .024 0241 .024 مصرف بغداد

 0200 0255 0211 02.1 المصرف التجاري العراقي

 0212 02.0 02.1 0210 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 .021 0212 02.4 0250 مصرف المنصور للستثمار

 0254 5212 02.0 02.5 المصرف المتحد للستثمار

 0200 0252 02.0 0211 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 0214 02.5 02.0 0240 مصرف االتحاد العراقي

 0200 0250 0215 02.1 مصرف بابل

 0210 02.0 0211 0240 مصرف االئتمان العراقي

 0215 0211 0210 0210 مصرف االستثمار العراقي

 0210 0210 0212 0210 العراقي األهليالمصرف 

 0255 0250 0250 0255 الدولي آشورمصرف 

 02.0 02.0 02.4 0211 مصرف الخليج التجاري 

  .(1045-1041لى التقارير السنوية للمدة )إالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر:   

لى إس المال أمؤشر لر أعلىقد حقق  األوسطن مصرف الشرق أ 0ر من الجدول يظه

مؤشر في  أعلى، بينما مصرف بغداد فقد حقق 02.0والبالغ  1041جمالي الموجودات في سنة إ

والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق المصرف التجاري 0245والبالغ  1045سنة 

حقق و، 02.0والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىقد حقق ما مصرف دجلة والفرات فأ، 0200

 أعلىما المصرف المتحد فقد حقق أ، 0250والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىمصرف المنصور 

 1045مؤشر في سنة  أعلى، بينما مصرف الموصل فقد حقق 5212والبالغ  1041مؤشر في سنة 

ما أ، 0214والبالغ  1045ي سنة مؤشر ف أعلى، في حين حقق مصرف االتحاد 0200والبالغ 

، بينما مصرف االئتمان فقد حقق 0200والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىمصرف بابل فقد حقق 

مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق مصرف االستثمار 0210والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلى

، 0210والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىهلي فقد حقق ألما المصرف اأ، 0215والبالغ  1045

حقق مصرف الخليج ما ، في0250والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىشور فقد حقق آبينما مصرف 

ن المؤشر قد ارتفع في سنة أ، ويظهر من الجدول 02.0والبالغ  1045و1041مؤشر في سنة  أعلى

 ل المصرف قادرة على تغطية أي خسائر محتمل حدوثها. اموأن رؤوس أوهذا يعني  1045

  مؤشر نسبة الملكية 

عد مؤشر نسبة الملكية من المؤشرات المهمة للمصارف التجارية ويقيس المؤشر نسبة ي  

 :0وكما هو موضح في الجدول ، الملكية

 



 [28]  النعيمي

 

 7الجدول 

 (1015-1011تطور مؤشر نسبة الملكية للمصارف الخاصة العراقية للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 14201 11205 10240 11201 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 ..402 40200 40250 .4520 مصرف بغداد

 00200 0.2.0 52204 12220 المصرف التجاري العراقي

 .1020 11222 0212. 0221. مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 10221 4204. 525. 04215 مصرف المنصور للستثمار

 552.5 500214 11220 1.201 المصرف المتحد للستثمار

 04225 .0525 10250 .1020 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 142.1 2201. 1.252 40252 مصرف االتحاد العراقي

 .0221 00201 10201 0220. مصرف بابل

 12220 10214 1202. 4210. مصرف االئتمان العراقي

 50202 50200 5220. 42.1. الستثمار العراقيمصرف ا

 12200 11200 4200. 15220 العراقي األهليالمصرف 

 502000 012450 0120 0.205 الدولي آشورمصرف 

 0200. 112.0 220. 524. مصرف الخليج التجاري 

 .(1045-1041لى التقارير السنوية للمدة )إالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر:   

مؤشر لنسبة الملكية في سنة  أعلىوسط قد حقق ألن مصرف الشرق اأ 0ر من الجدول يظه

، ..402والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلى، بينما مصرف بغداد فقد حقق 11205والبالغ  1041

ما مصرف دجلة أ ،00200والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىفي حين حقق المصرف التجاري 

، في حين حقق مصرف المنصور .1020والبالغ  1045ر في سنة مؤش أعلىوالفرات فقد حقق 

مؤشر في سنة  أعلىما المصرف المتحد فقد حقق أ، 04215والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى

والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى، بينما حقق مصرف الموصل 500214والبالغ  1041

وحقق ، 1.252والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق مصرف االتحاد .0525

 أعلى، بينما مصرف االئتمان فقد حقق .0221والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىمصرف بابل 

مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق مصرف االستثمار 12220والبالغ  1045مؤشر في سنة 

، 12200والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىهلي فقد حقق ألما المصرف اأ، 50202والبالغ  1045

، في حين حقق مصرف 0120والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىشور فقد حقق آبينما مصرف 

 .112.0والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىالخليج 

  جمالي الودائع إلى إمؤشر النقد 

للمصارف التجارية والتي تقيس  ةالي الودائع من المؤشرات الرئيسجمإلى إعد مؤشر النقد ي  

 : 2رته على سداد االلتزامات المصرفية وكما هو موضح في الجدول سيولة المصرف وقد
 

 8الجدول 

 ( 1012-1011جمالي الودائع للمصارف الخاصة العراقية للمدة )إلى إتطور مؤشر النقد 

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 0202 0200 0200 0205 العراقي للستثمار األوسطمصرف الشرق 

 0200 0200 0201 0200 مصرف بغداد
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 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 4200 4244 4202 4211 المصرف التجاري العراقي

 02.5 .021 .024 02.0 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 02.4 0212 .021 0200 مصرف المنصور للستثمار

 0254 0240 02.1 0220 المصرف المتحد للستثمار

 4255 4212 4242 0221 مية واالستثمارمصرف الموصل للتن

 0210 0200 0221 0221 مصرف االتحاد العراقي

 0200 0251 0251 .424 مصرف بابل

 4221 0201 0254 0254 مصرف االئتمان العراقي

 42.2 42.2 0224 0221 مصرف االستثمار العراقي

 4240 4214 4200 4201 العراقي األهليالمصرف 

 .120 1201 1201 4240 الدولي آشورمصرف 

 0250 0220 0222 0204 مصرف الخليج التجاري 

  .(1045-1041التقارير السنوية للمدة ) إلىالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر : 

جمررالي إلررى إمؤشررر للنقررد  أعلررىوسررط قررد حقررق ألن مصرررف الشرررق اأ 2يظهررر مررن الجرردول 

والبرالغ  1045مؤشرر فري سرنة  أعلىبغداد حقق ،بينما مصرف 0202والبالغ  1045الودائع في سنة 

مرا مصررف أ، 4202والبرالغ  .104مؤشرر فري سرنة  أعلرى، في حين حقق المصرف التجاري 0200

، في حين حقق مصرف المنصرور 02.5والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىدجلة والفرات فقد حقق 

مؤشررر فرري سررنة  أعلررىحقررق مررا المصرررف المتحررد فقررد أ، 0200والبررالغ  1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررى

، 4255والبرالغ  1045مؤشرر فري سرنة  أعلى، بينما مصرف الموصل فقد حقق 0220والبالغ  1041

مرا مصررف بابرل فقرد أ، 0221والبرالغ  1041مؤشرر فري سرنة  أعلرىفي حرين حقرق مصررف االتحراد 

ر فري مؤشر أعلرى، بينمرا مصررف االئتمران فقرد حقرق .424والبرالغ  1041مؤشر في سنة  أعلىحقق 

 1045و  1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررىحقررق مصرررف االسررتثمار مررا ، في4221والبررالغ  1045سررنة 

بينمررا  ،4201والبررالغ  1041مؤشررر فرري سررنة  أعلررىهلرري فقررد حقررق مررا المصرررف األأ، 42.2والبررالغ 

، فري حرين حقرق مصررف الخلريج .120والبرالغ  1045مؤشر في سرنة  أعلىشور فقد حقق آمصرف 

، 1045ن المؤشر قد ارتفع فري سرنة أ، ويلح  من الجدول 0222والبالغ  .104 مؤشر في سنة أعلى

ا  اكبيررر اغلررب المصررارف لررم توظررف جررزءأن ألررى إسرربب يعررود الو مررن تعرضررها  مررن موجوداتهررا خوفررا

 في الحالة االستثنائية التي كان البلد يمر بها. السيما للخسارة و

  مؤشر نسبة التداول 

ويقيس المؤشر نسبة ، للمصارف التجارية المؤشرات المهمة جداا  عد مؤشر نسبة التداول مني  

 :0كما موضح في الجدول ، التداول

 9الجدول 

 ( 1015-1011تطور مؤشر نسبة التداول للمصارف الخاصة العراقية للمدة )

 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 4210 4250 4210 4242 ي للستثمارالعراق األوسطمصرف الشرق 

 4240 4245 4240 4245 مصرف بغداد

 1201 1201 1214 4201 المصرف التجاري العراقي

 4220 4250 4250 42.1 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

 42.5 4215 .425 1251 مصرف المنصور للستثمار
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 السنوات                            

 المؤشرات 
1011 1012 1012 1015 

 1204 4201 4200 4200 المصرف المتحد للستثمار

 250. 1201 4225 4220 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 4201 4252 4204 4211 مصرف االتحاد العراقي

 1210 4200 4204 .421 مصرف بابل

 4201 4220 4212 4215 مصرف االئتمان العراقي

 4202 4200 4254 4210 مصرف االستثمار العراقي

 4220 420 .421 4221 العراقي األهليالمصرف 

 ..12 1212 1205 1250 الدولي آشوررف مص

 4250 .420 4255 4210 مصرف الخليج التجاري 

 .(1045-1041) مدةلى التقارير السنوية للإالباحث باالستناد  إعدادمن المصدر: 

مؤشر لنسبة التداول في سنة  أعلىوسط قد حقق ألن مصرف الشرق اأ 0يظهر من الجدول 

، في 4240والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىرف بغداد فقد حقق ، بينما مص4250والبالغ  1041

ما مصرف دجلة أ، 1201والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىحين حقق المصرف التجاري 

 أعلىحقق مصرف المنصور ما ، في4220والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىوالفرات فقد حقق 

والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىد المصرف المتحوحقق ، 1251والبالغ  1041مؤشر في سنة 

، في حين حقق 1201والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى، بينما مصرف الموصل فقد حقق 1204

مؤشر  أعلىما مصرف بابل فقد حقق أ، 4204والبالغ  .104مؤشر في سنة  أعلىمصرف االتحاد 

والبالغ  1045في سنة مؤشر  أعلى، بينما مصرف االئتمان فقد حقق 1210والبالغ  1045في سنة 

ما المصرف أ، 4202والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىحقق مصرف االستثمار ما ، في4201

مؤشر  أعلىشور آ، بينما حقق مصرف 4220والبالغ  1045مؤشر في سنة  أعلىهلي فقد حقق ألا

 . .420والبالغ  1041مؤشر في سنة  أعلى، في حين حقق 1205والبالغ  .104في سنة 

ا ثالث  نموذج مقترح لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية أ -ا

نشاء إنموذج المقترح لتطوير القدرة االئتمانية للمصارف الخاصة العراقية يتضمن ن األإ

 تتكون الشركة من:، إذ شركة خاصة لمنح االئتمان المصرفي في العراق

 اا عراقي اا مصرف 41اصة المكونة للشركة : يكون عدد المصارف الخالمصارف الخاصة العراقية 

ا خاص   %00وبحصص متساوية وتكون حصة المصارف الخاصة مجتمعة في الشركة  أكثر أو ا

 من الشركة.

 ا أ: تطرح الشركة المساهمون فراد الذين سوف ألوراق المالية لشرائها من األفي سوق ا سهما

 من الشركة. %10مساهمين في الشركة وسوف تكون حصتهم بوصفهم يدخلون 

 سلوب عمل الشركة أ 

  :يتلخص عمل الشركة باالتي

جهزة الحاسوب واحدث تقنيات أنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات تكون مجهزة بأحدث إيتم  .4

يز بمعرفته بتقنية المعلومات لتتولى ماالتصاالت والمعلومات فضل عن الكادر المتخصص والم

 قترضين وكل ما يتعلق بمشاريعهم.جمع المعلومات الدقيقة والصحيحة عن الم

نشاء وحدة متخصصة بتحليل المعلومات الخاصة بالزبائن المقترضين وتحليل مركزهم إيتم  .1

 المالي وتصنيفهم حسب نوع القروض المراد اقتراضها.

وبسعر فائدة مناسب لكل الفئات  كافة يتم منح القروض المصرفية فئات المجتمع العراقي ..

 :وكمايلي
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 4شاريع الكبيرة تكون بسعر فائدة  القروض للم.% . 

  41القروض لمشاريع المجمعات السكنية بسعر فائدة% . 

  44الموالت والمحلت التجارية بسعر فائدة  إنشاءالقروض لمشاريع% . 

  40القروض للمشاريع الترفيهية بسعر فائدة% . 

   0القروض للمشاريع الصغيرة بسعر فائدة% . 

 0لين عن العمل إلنشاء مشاريع مصغرة لهم بسعر فائدة قروض لفئة الشباب العاط%  

  العوائد المتحققة من الشركة 

 00% العراقية التي كونرت الشرركة وتروزع  ةمن عوائد الشركة توزع على المصارف الخاص

بيررنهم بالتسررراوي وحسررب مشرراركتهم فررري تكرروين الشررركة منرررذ تأسيسررها وبحصرررص  األربرراح

 .متساوية

 10%  ا أترروزع علررى المسرراهمين الررذين اشررتروا مررن عوائررد الشررركة  األوراقمررن سرروق  سررهما

 المالية.

 العاملرة التري سروف تسراهم بالعمرل فري  ادييرألعوائد اجتماعية سروف يرتم تحقيقهرا للعديرد مرن ا

 نشائها والممولة من القروض الممنوحة من الشركة.إالمشاريع التي سوف يتم 

  اقتصاد البلد ة تسهم في تطويرنشاء مشاريع كبيربإعوائد اقتصادية سوف تحقق. 

 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات . والا أ

همية كبيرة في تطوير العمل المصرفي وتحقيق التنمية االقتصادية أللئتمان المصرفي  .4

 واالجتماعية.

جمالي الموجودات في مصرف بغداد ومصرف دجلة إلى إارتفاع مؤشر االئتمان النقدي  .1

متحد للستثمار ومصرف االتحاد العراقي ومصرف بابل والمصرف والفرات والمصرف ال

 خرى.ألوانخفاضه في المصارف ا 1045هلي العراقي ومصرف الخليج التجاري في سنة ألا

ف بغداد والمصرف التجاري مصرارتفاع مؤشر االئتمان النقدي الى اجمالي الودائع في  ..

الموصل ومصرف االتحاد  هلي العراقي ومصرفألومصرف دجلة والفرات والمصرف ا

 خرى.ألوانخفاضه في المصارف ا 1045ومصرف بابل لسنة 

تباين مؤشرات الربحية والسيولة في المصارف الخاصة العراقية خلل سنوات البحث منخفضة  .1

 خرى. أتارة ومرتفعة تارة 

ا   المقترحات. ثانيا
ترتمكن المصرارف الخاصرة تقديم مقترحات حديثة لتطوير القردرة االئتمانيرة للمصرارف الخاصرة ل .4

 لى كل فئات المجتمع العراقي وبكلف منخفضة . إمن منح القروض 

جرررراءات القانونيرررة والضرررمانات المفروضرررة علرررى الزبرررائن المتبعرررة فررري عمليرررة مرررنح إلتخفيرررف ا .1

 كبر عدد من الزبائن.ألى إالقروض المصرفية للتمكن من تقديم القروض 

يتناسب مرع على نحٍو بل المصارف الخاصة في العراق تطوير الخدمات المصرفية المقدمة من ق ..

 التطورات العالمية في جانب تقديم الخدمات المصرفية. 

 

 المصادر

 العربية  المصادر باللغة -والا أ
 العراق. (،1045-1041)وسط العراقي للستثمار، التقارير السنوية للسنوات ألمصرف الشرق ا .4

 (، العراق.1045-1041ت )، التقارير السنوية للسنوامصرف بغداد .1
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