نمو ودائع القطاع الخاص العراقي واستمرار القروض
أحــمد الطبقجــلي ،رئــيس قــسم املــعلومــات فــي صــندوق آســيا فــرونــتير كــابــيتال )(AFC
في العراق.

ارتـفع مـؤشـر الـسوق ،عـلى وفـق ملـؤشـر ربـيع لـألوراق املـالـية ) (RSISXبـالـدوالر
األم ــري ــكي ) ،(RSISUSDبنس ــبة  ٪1.0ف ــي شه ــر تش ــري ــن ال ــثان ــي ،وم ــن امل ــرج ــح أن
يـكون هـذا االزديـاد اسـتمرارا ً لـتوطـيد املـكاسـب األخـيرة الـتي بـدأت الشهـر املـاضـي مـع
ت ــوق ــف ال ــتعاف ــي مل ــدة خ ــمسة أشه ــر ب ــعد أن وص ــلت إل ــى أدن ــى مس ــتوي ــات ــها ف ــي ع ــدة
سنوات بشهر نيسان.
واصــلت الــسوق تــحسنها مــن خــالل االنــتعاش الــتدريــجي لــعدة أشهــر فــي حجــم
األعمال اليومية واملشاركة النشطة لألجانب كمشترين صافني.
عـ ــاد الـ ــنشاط االقـ ــتصادي ،بـ ــما يـ ــتماشـ ــى مـ ــع حـ ــالـ ــة الـ ــسوق املـ ــتحسنة ،إلـ ــى
املس ــتوي ــات ال ــتي ك ــان ــت س ــائ ــدة ق ــبل اإلغ ــالق ال ــكبير ف ــي شه ــر آذار ،ك ــما ي ــتضح م ــن
تقرير التنقل من ) Googleالرسم البياني في أدناه(.

Iraq's covid -19 community

ﺗـﻘﺮﯾـﺮ ﺗـﻨﻘّﻞ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴـﺒﺐ ﻓـﯿﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻌﺮاق اﻟﻨﺴـﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

mobility report % changes
from baseline
Retail and recreation

اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ

Grocery and pharmacy

اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ واﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ

Workplaces

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ

Residential

اﻟﺴﻜﻦ

)خ ــط األس ــاس ه ــو ال ــوس ــيط ل ــيوم م ــن األس ــبوع ،ل ــلمدة م ــن  3ك ــان ــون ال ــثان ــي إل ــى 6
شباط( املصدر ، Google :البيانات ابتدا ًء من  24تشرين الثاني.
وعــلى الــرغــم مــن أن هــذه الــبيانــات عــالــية الــتردد تــع ّد مــؤشــرا ً اقــتصاديـا ً إيــجابــياً
م ــبكراً ،إال أن ــها ال ت ــؤك ــد أن ال ــنشاط امل ــتزاي ــد س ــوف ي ــترج ــم إل ــى زي ــادة م ــماث ــلة ف ــي
امل ــعام ــالت االق ــتصادي ــة .ل ــم يظه ــر ال ــطلب ع ــلى ال ــدوالر األم ــري ــكي ب ــعد أي ت ــحسن ع ــن
الــطلب األقــل مــن املــعتاد فــي األشهــر الــقليلة املــاضــية ،بــلغ مــتوســط الــطلب الــيومــي فــي

الـفترة مـن أيـار إلـى تشـريـن الـثانـي حـوالـي  ٪84مـن تـلك الـتي كـانـت سـائـدة لـلمدة مـن
كانون الثاني إلى منتصف آذار.
يــمكن مــالحــظة ذلــك مــن أحــجام مــعامــالت الــدوالر األمــريــكي والــديــنار الــعراقــي
)ال ــرس ــم ال ــبيان ــي أدن ــاه( وف ــق ب ــيان ــات ال ــبنك امل ــرك ــزي ال ــعراق ــي ) (CBIف ــي م ــبيعات ــه
األســبوعــية بــالــدوالر األمــريــكي )الــتحويــالت لــتسهيل مــعامــالت الــتجارة الــخارجــية عــلى
ال ــنحو امل ــشار إل ــيه ب ــواس ــطة الخ ــطوط ال ــخضراء وإل ــى ت ــلبية ال ــحاج ــة امل ــادي ــة ل ــلمواط ــن
الــعراقــي لــلدوالر األمــريــكي لــكي يــسافــر إلــى الــخارج كــما هــو مــبني بــالخــطوط الحــمر(.

usd-iqd

CBI's

in

Volumes

اﻷﺣــﺠﺎم ﻓــﻲ ﻣــﻌﺎﻣــﻼت اﻟــﺒﻨﻚ اﻟــﻤﺮﻛــﺰي اﻟــﻌﺮاﻗــﻲ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

transactions
Usd sales : transfers (million
)dollars
(million
)dollar

cash

sales:

Usd

ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ :اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت )ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر(

ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ :ﻧﻘﺪًا )ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر(

)املــصدر :الــبنك املــركــزي الــعراقــي ،آســيا فــرونــتير كــابــيتال ،الــبيانــات فــي  30تشــريــن
الثاني(

يــعد الــطلب عــلى الــدوالر األمــريــكي فــي مــعامــالت الــبنك املــركــزي الــعراقــي بــديـالً
م ــعقوالً ل ــطلب املس ــتهلك؛ ن ــظرا ً الع ــتماد ال ــدول ــة ال ــكبير ع ــلى ال ــواردات ل ــتلبية االس ــتهالك
املح ــلي للس ــلع والخ ــدم ــات .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ال ــفاص ــل ال ــزم ــني امل ــعتاد ب ــني مش ــتري ــات
املسـتهلكني محـليا ً وزيـادة الـطلب عـلى الـصادرات يـعني أنـه مـن الـسابـق ألوانـه الـتوصـل
إلى أي استنتاجات عن تعافي االستهالك من عدمه.
فــي حــني أن هــناك حــاجــة إلــى املــزيــد مــن الــبيانــات االقــتصاديــة لــلحصول عــلى
ص ــورة أك ــثر اك ــتماالً ،ف ــمن ب ــني امل ــؤش ــرات اإلي ــجاب ــية أن ن ــمو ودائ ــع ال ــقطاع ال ــخاص
وقــروضــه ،الــساري املــفعول مــن أوائــل عــام  ،2018اســتمر طــوال عــام  2020مــع نــمو
ال ــقروض ب ــنحو م ــواز ل ــنمو ال ــودائ ــع ف ــي أوائ ــل ع ــام  ،2020ع ــلى وف ــق أح ــدث ب ــيان ــات
البنك املركزي بدءا ً من نهاية شهر تموز )الرسم البياني أدناه(.

Private sector: deposits and

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض

loans
Private sector deposits

وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

Loans to the private sector

اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

percentage of
deposits

as

Loans

اﻟﻘﺮوض ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ

)املصدر :البنك املركزي العراقي ،آسيا فرونتير كابيتال ،البيانات حتى  30تموز(
تُظهـر الـبيانـات نـموا ً قـويـا ً لـعدة سـنوات فـي ودائـع وقـروض الـقطاع الـخاص بـعد
أن بـلغ ذروتـه فـي بـدايـة األزمـة املـزدوجـة لـغزو داعـش وانـخفاض أسـعار الـنفط فـي عـام
 2014وال ـ ــرك ـ ــود ب ـ ــعد ذل ـ ــك خ ـ ــالل األزم ـ ــة االق ـ ــتصادي ـ ــة  .2017-2014أدى ان ـ ــتعاش
أســعار الــنفط وانــتهاء الــصراع مــع داعــش بحــلول عــام  2018إلــى نــمو تــدريــجي فــي
ودائـع الـقطاع الـخاص الـتي تـسارعـت مـنذ أوائـل عـام  .2019وبـينما تـتعافـى الـقروض
املـ ــمنوحـ ــة لـ ــلقطاع الـ ــخاص تـ ــدريـ ــجيا ً بـ ــاملـ ــثل ،لـ ــم تـ ــنتعش إال فـ ــي عـ ــام  .2020نسـ ــبة
الــقرض الــحالــي  /الــودائــع الــتي تــقدر بـ  0.70xمــنخفضة مــقارنــة بــمتوســط الــسنوات
الــقليلة الــسابــقة  ، 0.80x-0.75مــما يــشير إلــى أن الــودائــع الــجاريــة يــمكن أن تــدعــم
نمو القروض املستمر.
كــان الــتسارع فــي نــمو ودائــع الــقطاع الــخاص فــي عــام  2019مــدفــوع ـا ً بــالــنمو
االقـتصادي الـذي يـقوده اإلنـفاق االسـتهالكـي نـتيجة ملـوازنـة  2019الـتوسـعية ،فـي حـني
أن الـنمو املسـتمر فـي ودائـع الـقطاع الـخاص وانـتعاش الـقروض فـي عـام  2020كـان
مـدفـوعـا ً بـاعـتماد سـياسـة نـقديـة تـيسيريـة مـن قـبل الـبنك املـركـزي الـعراقـي ملـواجـهة آثـار
االضـطرابـات االقـتصاديـة الـناجـمة عـن وبـاء كـورونـا ،كـما أفـاد الـبنك الـدولـي فـي تـقريـره
األخــير عــن الــعراق .ونــتيجة لــذلــك ،كــان أحــد الــتغييرات الــرئــيسة هــو تــخفيض مــتطلبات
اح ــتياط ــي ال ــبنوك م ــن  ٪15إل ــى  ٪13ل ــتعزي ــز ن ــمو ال ــقروض ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ــداب ــير
أخـ ــرى لـ ــتخفيف أعـ ــباء خـ ــدمـ ــة الـ ــقروض عـ ــلى الـ ــقطاع الـ ــخاص والسـ ــيما لـ ــلمؤسـ ــسات
الـصغيرة واملـتناهـية الـصغر والشـركـات املـتوسـطة الحجـم الـتي تـشكل الجـزء األكـبر مـن
ال ــقطاع ال ــخاص .وق ــد اس ــتكملت ه ــذه اإلج ــراءات ال ــحكوم ــية ل ــتعوي ــض أف ــراد امل ــجتمع
الذين تأثروا بشدة بسبب الوباء.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا االنــتعاش لــنمو الــودائــع والــقروض فــي الــقطاع الــخاص ،لــم
ي ــفد -م ــع اس ــتثناءات ق ــليلة -ق ــطاع امل ــصارف ال ــتجاري ــة ح ــيث ت ــحول ال ــقطاع ال ــخاص
أك ــثر إل ــى امل ــصارف ال ــحكوم ــية ع ــلى ح ــساب امل ــصارف ال ــتجاري ــة ب ــال ــنظر إل ــى م ــا ي ــتم
تــوفــير مــن األمــن املــتصور مــن خــالل الــضمانــات الــحكومــية الــضمنية )الــرســم الــبيانــي
أدن ــاه( .ك ــان الس ــبب الج ــذري ل ــذل ــك ه ــو األض ــرار ال ــتي ل ــحقت ب ــال ــقطاع امل ــصرف ــي،
والسـ ـ ــيما املـ ـ ــصارف الـ ـ ــتجاريـ ـ ــة خـ ـ ــالل أزمـ ـ ــة  2017-2014الـ ـ ــتي شهـ ـ ــدت انـ ـ ــكماش
االق ـ ــتصاد غ ـ ــير ال ـ ــنفطي بنس ـ ــبة  ٪3.9و ٪14.4ف ـ ــي ع ـ ــام ـ ــي  2014و  2015ع ـ ــلى

ال ــتوال ــي ،ون ــمو بنس ــبة  ٪1.3ف ــي ع ــام  ،2016ل ــيتقلص م ــرة أخ ــرى بنس ــبة  ٪0.6ف ــي
عام .2017

Private sector: deposits and

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

loans with commercial banks
Percentage loans with
commercial banks

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

Percentage of deposits with
commercial banks

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

)امل ــصدر :ال ــبنك امل ــرك ــزي ال ــعراق ،آس ــيا ف ــرون ــتير ك ــاب ــيتال ،ال ــبيان ــات ح ــتى ن ــهاي ــة ع ــام
(2019
ُيظهـ ــر االنـ ــتقال إلـ ــى مسـ ــتوى الشـ ــركـ ــات فـ ــي قـ ــطاع املـ ــصارف الـ ــتجاريـ ــة أداءً
م ــختلفا ً ب ــني امل ــصارف ال ــتجاري ــة ف ــيما ي ــتعلق ب ــامل ــقاي ــيس ال ــرئ ــيسة ل ــكل م ــصرف ل ــودائ ــع
ال ــقطاع ال ــخاص ون ــمو ال ــقروض ،وي ــمكن رؤي ــته م ــن ال ــبيان ــات امل ــوج ــودة ف ــي امل ــصارف
املـدرجـة فـي سـوق الـعراق لـألوراق املـالـية عـلى الـنحو الـذي قـدمـه ربـيع .األوراق املـالـية:
م ــصرف ب ــغداد ،وامل ــصرف ال ــتجاري ال ــعراق ــي ،وم ــصرف الخ ــليج ال ــتجاري ،وم ــصرف

االســتثمار الــعراقــي ،ومــصرف الشــرق األوســط الــعراقــي ،ومــصرف كــردســتان الــدولــي،
ومصرف املنصور لالستثمار ،واملصرف األهلي العراقي )الرسوم البيانية أدناه(.

 Private sector loans withودائ ــع ال ــقطاع ال ــخاص م ــع ب ــنوك ت ــجاري ــة
 selected commercial banksمختارة )مليار دينار(
)(iqd bn
Bbob

مصرف بغداد

Bcoi

املصرف التجاري العراقي

Bguc

مصرف الخليج التجاري

Bibi

مصرف االستثمار العراقي

Bime

مصرف الشرق األوسط العراقي

Bkui

مصرف كردستان الدولي

Bmns

مصرف املنصور لالستثمار

Bnoi

املصرف األهلي العراقي
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م ـ ــن ب ـ ــني امل ـ ــصارف ع ـ ــال ـ ــية ال ـ ــجودة ،ي ـ ــبرز م ـ ــصرف ب ـ ــغداد وم ـ ــصرف امل ـ ــنصور
ل ــالس ــتثمار م ــن ح ــيث حج ــم ودائ ــعها م ــقارن ــة ب ــامل ــصارف األخ ــرى ،وب ــشكل ح ــاس ــم ب ــني
ب ــعضها ال ــبعض م ــن ح ــيث أدائ ــها امل ــختلف أث ــناء وب ــعد األزم ــة ال ــتي ت ــعكس ظ ــروف ــها
املــتنوعــة؛ واالســتراتــيجيات املــختلفة لــلتعافــي بــعد األزمــة لــكل مــصرف )تــم تــوفــير مــزيــد
مـن الـتفاصـيل حـول مـصرف املـنصور لـالسـتثمار فـي نـيسان  ، 2019ومـصرف بـغداد
ف ـ ــي أي ـ ــار  2019وآب  .(2020وم ـ ــع ذل ـ ــك ،م ـ ــن ب ـ ــني امل ـ ــصارف ع ـ ــال ـ ــية ال ـ ــجودة ،ي ـ ــبرز
املـ ــصرف األهـ ــلي الـ ــعراقـ ــي مـ ــن حـ ــيث الـ ــنمو الـ ــقوي املسـ ــتمر لـ ــودائـ ــعه الـ ــتي ارتـ ــفعت
ب ــحوال ــي  ٪125م ــن ن ــهاي ــة  2018إل ــى ن ــهاي ــة أي ــلول  -م ــتجاوزة ب ــكثير ن ــمو إج ــمال ــي
ودائـع الـقطاع الـخاص بنسـبة  ٪24بـمقدار مـن نـهايـة عـام  2018إلـى نـهايـة تـموز )تـم
توفير مزيد من التفاصيل حول املصرف األهلي العراقي في آب (2020
يـ ــختلف حجـ ــم دفـ ــتر قـ ــروض هـ ــذه املـ ــصارف املـ ــختارة املـ ــدرجـ ــة فـ ــي الـ ــبورصـ ــة
الـعراقـية اخـتالفـا ً كـبيرا ً عـن ودائـعها؛ مـما يـعكس االسـتراتـيجيات املـختلفة الـتي اتـبعها
كــل مــصرف خــالل ذروة الــنمو قــبل بــدايــة أزمــة ) 2017-2014الــرســم الــبيانــي أدنــاه(.
أدى مــعدل نــمو وحجــم دفــتر قــروض كــل مــصرف لــقاعــدة ودائــعه حــتى األزمــة ،ومــلفات
امل ــخاط ــر امل ــرت ــبطة ب ــها ،إل ــى س ــلوك ــيات م ــختلفة ل ــلقروض امل ــتعثرة أث ــناء األزم ــة وم ــسار
االنــتعاش الــالحــق .تظهــر الــصورة مــن عــام  2017فــصاعــداً ،رغــم أنــها لــم تــعد ســلبية،
أن ــه رغ ــم م ــوات ــية ال ــظروف ل ــتعاف ــي ال ــقطاع ن ــظرا ً ل ــالس ــتقرار واالن ــتعاش ال ــتدري ــجي ف ــي
الـ ــودائـ ــع ،فـ ــإن املجـ ــموعـ ــة اإلجـ ــمالـ ــية لـ ــم تـ ــبدأ بـ ــعد فـ ــي نـ ــمو الـ ــقروض .االسـ ــتثناء هـ ــو
امل ــصرف األه ــلي ال ــعراق ــي ال ــذي ن ــما دف ــتر ق ــروض ــه ب ــحوال ــي  ٪281م ــن ن ــهاي ــة 2018
إلـى أيـلول مـن هـذا الـعام ،مـتجاوزا ً بـكثير نـمو إجـمالـي قـروض الـقطاع الـخاص بنسـبة
 ٪19م ــن ن ــهاي ــة  2018إل ــى ن ــهاي ــة شه ــر أي ــار م ــن ه ــذا ال ــعام .ت ــبلغ نس ــبة ال ــقروض /
الــودائــع لــديــه  ،x 0.55وفــي حــني أنــه مــرتــفع مــقارنــة بــاملــصارف األخــرى عــالــية الــجودة
فـي الـعراق )مـصرف بـغداد عـند  ، 0.16xومـصرف املـنصور لـالسـتثمار عـند ،(0.12x
إال أنــه مــنخفض بــما يــكفي لــدعــم الــنمو املســتمر فــي الــقروض طــاملــا أنــه يــسير بخــطى
مشابهة لنمو الودائع.
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يسـ ــلط أداء املـ ــصرف األهـ ــلي الـ ــعراقـ ــي الـ ــضوء عـ ــلى حجـ ــم الـ ــقروض املـ ــحتملة
وم ــعدالت ن ــمو دف ــتر ال ــقروض مل ــصرف ب ــغداد وم ــصرف امل ــنصور ل ــالس ــتثمار ف ــي ح ــال ــة
اس ــتئناف ن ــمو ال ــقروض .إن ن ــجاح اس ــترات ــيجية التج ــزئ ــة ال ــخاص ــة ل ــلمصرف األه ــلي
الـعراقـي فـي جـذب الـودائـع االسـتهالكـية؛ وبـالـتالـي زيـادة دفـتر قـروض التجـزئـة ،يـوضـح
الــفرصــة املــحتملة لــتبني الخــدمــات املــصرفــية فــي االقــتصاد الــعراقــي الــذي يــهيمن عــليه
النقد.
وتـ ــعكس نسـ ــب الـ ــسعر إلـ ــى الـ ــدفـ ــتر الـ ــبالـ ــغة  0.4xو  0.5xو  ، 0.6xوالـ ــقيمة
ال ــسوق ــية  100م ــليار دي ــنار ع ــراق ــي و  145م ــليار دي ــنار ع ــراق ــي و  168م ــليار دي ــنار
ع ــراق ــي ل ــكل م ــن م ــصرف ب ــغداد وم ــصرف امل ــنصور وامل ــصرف األه ــلي ال ــعراق ــي ع ــلى
ال ــتوال ــي أداء ك ــل ش ــرك ــة م ــن ح ــيث امل ــقاي ــيس ال ــرئ ــيسة ل ــنمو ودائ ــع ال ــقطاع ال ــخاص
والــقروض  -كــما يــتضح مــن الــرســوم الــبيانــية أعــاله )*( .ومــع ذلــك ،فــإنــها تــؤكــد أيــضاً
عــلى الــجاذبــية النســبية لهــذه األســهم فــي ســياق ســوق األســهم الــعراقــية الــذي يــقع فــي
نــهايــة ســوق هــابــطة اســتمرت خــمس ســنوات ،والــتي تــع ّد جــذابــة مــن مــنظور املــخاطــرة
وامل ــكاف ــأة ع ــلى ع ــكس األس ــواق األخ ــرى ف ــي ج ــميع أن ــحاء ال ــعال ــم ال ــتي ك ــان مل ــعظمها
أسـواق صـاعـدة لـعدة سـنوات ،وتـحتاج إلـى التخـلص افـتراضـات اقـتصاديـة مـختلفة إلـى
حد كبير عن تلك التي أدت إلى ارتفاعها لعدة سنوات.

)*( م ــالح ــظة :االع ــتماد ع ــلى األس ــعار ب ــنهاي ــة شه ــر تش ــري ــن ال ــثان ــي  ،2020وال ــقيم
الدفترية ألحدث البيانات ربع السنوية املبلغ عنها.
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