
 

نمو ودائع القطاع الخاص العراقي واستمرار القروض 

 (AFC) أحــمد الطبقجــلي، رئــيس قــسم املــعلومــات فــي صــندوق آســيا فــرونــتير كــابــيتال
في العراق. 

ارتـفع مـؤشـر الـسوق، عـلى وفـق ملـؤشـر ربـيع لـألوراق املـالـية (RSISX) بـالـدوالر 
األمـــريـــكي (RSISUSD)، بنســـبة 1.0٪ فـــي شهـــر تشـــريـــن الـــثانـــي، ومـــن املـــرجـــح أن 
يـكون هـذا االزديـاد اسـتمراراً لـتوطـيد املـكاسـب األخـيرة الـتي بـدأت الشهـر املـاضـي مـع 
تــــوقــــف الــــتعافــــي ملــــدة خــــمسة أشهــــر بــــعد أن وصــــلت إلــــى أدنــــى مســــتويــــاتــــها فــــي عــــدة 

سنوات بشهر نيسان. 

واصــلت الــسوق تــحسنها مــن خــالل االنــتعاش الــتدريــجي لــعدة أشهــر فــي حجــم 
األعمال اليومية واملشاركة النشطة لألجانب كمشترين صافني. 

عـــــاد الـــــنشاط االقـــــتصادي، بـــــما يـــــتماشـــــى مـــــع حـــــالـــــة الـــــسوق املـــــتحسنة، إلـــــى 
املســـتويـــات الـــتي كـــانـــت ســـائـــدة قـــبل اإلغـــالق الـــكبير فـــي شهـــر آذار، كـــما يـــتضح مـــن 

تقرير التنقل من Google (الرسم البياني في أدناه). 



 

(خــــط األســــاس هــــو الــــوســــيط لــــيوم مــــن األســــبوع، لــــلمدة مــــن 3 كــــانــــون الــــثانــــي إلــــى 6 
شباط) املصدر: Google ، البيانات ابتداًء من 24 تشرين الثاني. 

وعــلى الــرغــم مــن أن هــذه الــبيانــات عــالــية الــتردد تــعّد مــؤشــراً اقــتصاديــاً إيــجابــياً 
مــــبكراً، إال أنــــها ال تــــؤكــــد أن الــــنشاط املــــتزايــــد ســــوف يــــترجــــم إلــــى زيــــادة مــــماثــــلة فــــي 
املـــعامـــالت االقـــتصاديـــة. لـــم يظهـــر الـــطلب عـــلى الـــدوالر األمـــريـــكي بـــعد أي تـــحسن عـــن 
الــطلب األقــل مــن املــعتاد فــي األشهــر الــقليلة املــاضــية، بــلغ مــتوســط الــطلب الــيومــي فــي 
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تـقریـر تـنقّل الـمجتمع بسـبب فـیروس كـورونـا فـي الـعراق النسـبة 
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الـفترة مـن أيـار إلـى تشـريـن الـثانـي حـوالـي 84٪ مـن تـلك الـتي كـانـت سـائـدة لـلمدة مـن 
كانون الثاني إلى منتصف آذار. 

يــمكن مــالحــظة ذلــك مــن أحــجام مــعامــالت الــدوالر األمــريــكي والــديــنار الــعراقــي 
(الــــرســــم الــــبيانــــي أدنــــاه) وفــــق بــــيانــــات الــــبنك املــــركــــزي الــــعراقــــي (CBI) فــــي مــــبيعاتــــه 
األســبوعــية بــالــدوالر األمــريــكي (الــتحويــالت لــتسهيل مــعامــالت الــتجارة الــخارجــية عــلى 
الـــنحو املـــشار إلـــيه بـــواســـطة الخـــطوط الـــخضراء وإلـــى تـــلبية الـــحاجـــة املـــاديـــة لـــلمواطـــن 
الــعراقــي لــلدوالر األمــريــكي لــكي يــسافــر إلــى الــخارج كــما هــو مــبني بــالخــطوط الحــمر). 

 

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

 Volumes  in  CBI's  usd-iqd
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األحــجام فــي مــعامــالت الــبنك الــمركــزي الــعراقــي بــالــدوالر 
األمریكي
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مبیعات الدوالر األمریكي: نقًدا (ملیون دوالر)



يــعد الــطلب عــلى الــدوالر األمــريــكي فــي مــعامــالت الــبنك املــركــزي الــعراقــي بــديــالً 
مـــعقوالً لـــطلب املســـتهلك؛ نـــظراً العـــتماد الـــدولـــة الـــكبير عـــلى الـــواردات لـــتلبية االســـتهالك 
املحــــلي للســــلع والخــــدمــــات. ومــــع ذلــــك، فــــإن الــــفاصــــل الــــزمــــني املــــعتاد بــــني مشــــتريــــات 
املسـتهلكني محـلياً 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 
صــــورة أكــــثر اكــــتماالً، فــــمن بــــني املــــؤشــــرات اإليــــجابــــية أن نــــمو ودائــــع الــــقطاع الــــخاص 
وقــروضــه، الــساري املــفعول مــن أوائــل عــام 2018، اســتمر طــوال عــام 2020 مــع نــمو 
الــــقروض بــــنحو مــــواز لــــنمو الــــودائــــع فــــي أوائــــل عــــام 2020، عــــلى وفــــق أحــــدث بــــيانــــات 

البنك املركزي بدءاً من نهاية شهر تموز (الرسم البياني أدناه). 
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 loans

القطاع الخاص: الودائع والقروض

 Private sector depositsودائع القطاع الخاص

Loans to the private sectorالقروض للقطاع الخاص

 Loans  as  percentage  of
deposits

القروض كنسبة مئویة من الودائع



(املصدر: البنك املركزي العراقي، آسيا فرونتير كابيتال، البيانات حتى 30 تموز) 

تُظهـر الـبيانـات نـمواً قـويـاً لـعدة سـنوات فـي ودائـع وقـروض الـقطاع الـخاص بـعد 
أن بـلغ ذروتـه فـي بـدايـة األزمـة املـزدوجـة لـغزو داعـش وانـخفاض أسـعار الـنفط فـي عـام 
2014 والــــــركــــــود بــــــعد ذلــــــك خــــــالل األزمــــــة االقــــــتصاديــــــة 2014-2017. أدى انــــــتعاش 
أســعار الــنفط وانــتهاء الــصراع مــع داعــش بحــلول عــام 2018 إلــى نــمو تــدريــجي فــي 
ودائـع الـقطاع الـخاص الـتي تـسارعـت مـنذ أوائـل عـام 2019. وبـينما تـتعافـى الـقروض 
املـــــمنوحـــــة لـــــلقطاع الـــــخاص تـــــدريـــــجياً بـــــاملـــــثل، لـــــم تـــــنتعش إال فـــــي عـــــام 2020. نســـــبة 
الــقرض الــحالــي / الــودائــع الــتي تــقدر بـ 0.70x مــنخفضة مــقارنــة بــمتوســط الــسنوات 
الــقليلة الــسابــقة 0.80x-0.75 ، مــما يــشير إلــى أن الــودائــع الــجاريــة يــمكن أن تــدعــم 

نمو القروض املستمر. 

كــان الــتسارع فــي نــمو ودائــع الــقطاع الــخاص فــي عــام 2019 مــدفــوعــاً بــالــنمو 
االقـتصادي الـذي يـقوده اإلنـفاق االسـتهالكـي نـتيجة ملـوازنـة 2019 الـتوسـعية، فـي حـني 
أن الـنمو املسـتمر فـي ودائـع الـقطاع الـخاص وانـتعاش الـقروض فـي عـام 2020 كـان 
مـدفـوعـاً 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 
احـــتياطـــي الـــبنوك مـــن 15٪ إلـــى 13٪ لـــتعزيـــز نـــمو الـــقروض، بـــاإلضـــافـــة إلـــى تـــدابـــير 
أخـــــرى لـــــتخفيف أعـــــباء خـــــدمـــــة الـــــقروض عـــــلى الـــــقطاع الـــــخاص والســـــيما لـــــلمؤســـــسات 
الـصغيرة واملـتناهـية الـصغر والشـركـات املـتوسـطة الحجـم الـتي تـشكل الجـزء األكـبر مـن 
الـــقطاع الـــخاص. وقـــد اســـتكملت هـــذه اإلجـــراءات الـــحكومـــية لـــتعويـــض أفـــراد املـــجتمع 

الذين تأثروا بشدة بسبب الوباء. 

ومــع ذلــك، فــإن هــذا االنــتعاش لــنمو الــودائــع والــقروض فــي الــقطاع الــخاص، لــم 
يــــفد -مــــع اســــتثناءات قــــليلة- قــــطاع املــــصارف الــــتجاريــــة حــــيث تــــحول الــــقطاع الــــخاص 
أكـــثر إلـــى املـــصارف الـــحكومـــية عـــلى حـــساب املـــصارف الـــتجاريـــة بـــالـــنظر إلـــى مـــا يـــتم 
تــوفــير مــن األمــن املــتصور مــن خــالل الــضمانــات الــحكومــية الــضمنية (الــرســم الــبيانــي 
أدنــــاه). كــــان الســــبب الجــــذري لــــذلــــك هــــو األضــــرار الــــتي لــــحقت بــــالــــقطاع املــــصرفــــي، 
والســــــــيما املــــــــصارف الــــــــتجاريــــــــة خــــــــالل أزمــــــــة 2014-2017 الــــــــتي شهــــــــدت انــــــــكماش 
االقــــــتصاد غــــــير الــــــنفطي بنســــــبة 3.9٪ و14.4٪ فــــــي عــــــامــــــي 2014 و 2015 عــــــلى 

https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/iraq-economic-monitor---fall-2020


الـــتوالـــي، ونـــمو بنســـبة 1.3٪ فـــي عـــام 2016، لـــيتقلص مـــرة أخـــرى بنســـبة 0.6٪ فـــي 
عام 2017. 

 

(املـــصدر: الـــبنك املـــركـــزي الـــعراق، آســـيا فـــرونـــتير كـــابـــيتال، الـــبيانـــات حـــتى نـــهايـــة عـــام 
 (2019

يُظهـــــر االنـــــتقال إلـــــى مســـــتوى الشـــــركـــــات فـــــي قـــــطاع املـــــصارف الـــــتجاريـــــة أداءً 
مـــختلفاً بـــني املـــصارف الـــتجاريـــة فـــيما يـــتعلق بـــاملـــقايـــيس الـــرئـــيسة لـــكل مـــصرف لـــودائـــع 
الـــقطاع الـــخاص ونـــمو الـــقروض، ويـــمكن رؤيـــته مـــن الـــبيانـــات املـــوجـــودة فـــي املـــصارف 
املـدرجـة فـي سـوق الـعراق لـألوراق املـالـية عـلى الـنحو الـذي قـدمـه ربـيع. األوراق املـالـية: 
مــــصرف بــــغداد، واملــــصرف الــــتجاري الــــعراقــــي، ومــــصرف الخــــليج الــــتجاري، ومــــصرف 

 Private  sector:  deposits  and
loans with commercial banks

القطاع الخاص: الودائع والقروض لدى المصارف التجاریة

 Percentage  loans  with
commercial banks

نسبة القروض لدى المصارف التجاریة

 Percentage  of  deposits  with
 commercial banks

نسبة الودائع لدى المصارف التجاریة



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

 

(املــصدر: ســوق الــعراق لــألوراق املــالــية، ربــيع لــألوراق املــالــية، آســيا فــرونــتير كــابــيتال. 
مـــالحـــظة: بـــيانـــات نـــهايـــة الـــعام 2010-2019؛ وأحـــدث الـــبيانـــات ربـــع الـــسنويـــة املـــبلغ 

عنها لعام 2020) 

 Private  sector  loans  with
 selected  commercial  banks

(iqd bn)

ودائـــع الـــقطاع الـــخاص مـــع بـــنوك تـــجاريـــة 
مختارة (مليار دينار)

Bbobمصرف بغداد

Bcoiاملصرف التجاري العراقي

Bgucمصرف الخليج التجاري

Bibiمصرف االستثمار العراقي

Bimeمصرف الشرق األوسط العراقي

Bkuiمصرف كردستان الدولي

Bmnsمصرف املنصور لالستثمار

Bnoiاملصرف األهلي العراقي



مــــــن بــــــني املــــــصارف عــــــالــــــية الــــــجودة، يــــــبرز مــــــصرف بــــــغداد ومــــــصرف املــــــنصور 
لـــالســـتثمار مـــن حـــيث حجـــم ودائـــعها مـــقارنـــة بـــاملـــصارف األخـــرى، وبـــشكل حـــاســـم بـــني 
بــــعضها الــــبعض مــــن حــــيث أدائــــها املــــختلف أثــــناء وبــــعد األزمــــة الــــتي تــــعكس ظــــروفــــها 
املــتنوعــة؛ واالســتراتــيجيات املــختلفة لــلتعافــي بــعد األزمــة لــكل مــصرف (تــم تــوفــير مــزيــد 
مـن الـتفاصـيل حـول مـصرف املـنصور لـالسـتثمار فـي نـيسان 2019 ، ومـصرف بـغداد 
فــــــي أيــــــار 2019 وآب 2020). ومــــــع ذلــــــك، مــــــن بــــــني املــــــصارف عــــــالــــــية الــــــجودة، يــــــبرز 
املـــــصرف األهـــــلي الـــــعراقـــــي مـــــن حـــــيث الـــــنمو الـــــقوي املســـــتمر لـــــودائـــــعه الـــــتي ارتـــــفعت 
بــــحوالــــي 125٪ مــــن نــــهايــــة 2018 إلــــى نــــهايــــة أيــــلول - مــــتجاوزة بــــكثير نــــمو إجــــمالــــي 
ودائـع الـقطاع الـخاص بنسـبة 24٪ بـمقدار مـن نـهايـة عـام 2018 إلـى نـهايـة تـموز (تـم 

توفير مزيد من التفاصيل حول املصرف األهلي العراقي في آب 2020) 

يـــــختلف حجـــــم دفـــــتر قـــــروض هـــــذه املـــــصارف املـــــختارة املـــــدرجـــــة فـــــي الـــــبورصـــــة 
الـعراقـية اخـتالفـاً كـبيراً عـن ودائـعها؛ مـما يـعكس االسـتراتـيجيات املـختلفة الـتي اتـبعها 
كــل مــصرف خــالل ذروة الــنمو قــبل بــدايــة أزمــة 2014-2017 (الــرســم الــبيانــي أدنــاه). 
أدى مــعدل نــمو وحجــم دفــتر قــروض كــل مــصرف لــقاعــدة ودائــعه حــتى األزمــة، ومــلفات 
املـــخاطـــر املـــرتـــبطة بـــها، إلـــى ســـلوكـــيات مـــختلفة لـــلقروض املـــتعثرة أثـــناء األزمـــة ومـــسار 
االنــتعاش الــالحــق. تظهــر الــصورة مــن عــام 2017 فــصاعــداً، رغــم أنــها لــم تــعد ســلبية، 
أنـــه رغـــم مـــواتـــية الـــظروف لـــتعافـــي الـــقطاع نـــظراً لـــالســـتقرار واالنـــتعاش الـــتدريـــجي فـــي 
الـــــودائـــــع، فـــــإن املجـــــموعـــــة اإلجـــــمالـــــية لـــــم تـــــبدأ بـــــعد فـــــي نـــــمو الـــــقروض. االســـــتثناء هـــــو 
املـــصرف األهـــلي الـــعراقـــي الـــذي نـــما دفـــتر قـــروضـــه بـــحوالـــي 281٪ مـــن نـــهايـــة 2018 
إلـى أيـلول مـن هـذا الـعام، مـتجاوزاً بـكثير نـمو إجـمالـي قـروض الـقطاع الـخاص بنسـبة 
19٪ مـــن نـــهايـــة 2018 إلـــى نـــهايـــة شهـــر أيـــار مـــن هـــذا الـــعام. تـــبلغ نســـبة الـــقروض / 
الــودائــع لــديــه x 0.55، وفــي حــني أنــه مــرتــفع مــقارنــة بــاملــصارف األخــرى عــالــية الــجودة 
 ،(0.12x 0.16 ، ومـصرف املـنصور لـالسـتثمار عـندx مـصرف بـغداد عـند) فـي الـعراق
إال أنــه مــنخفض بــما يــكفي لــدعــم الــنمو املســتمر فــي الــقروض طــاملــا أنــه يــسير بخــطى 

مشابهة لنمو الودائع. 

https://www.iraq-businessnews.com/2019/09/09/market-review-life-returns-to-the-banks/
https://www.iraq-businessnews.com/2019/05/04/market-review-economy-continues-to-recover/
https://www.iraq-businessnews.com/2020/08/10/market-review-banks-lead-market-recovery/
https://www.iraq-businessnews.com/2020/08/10/market-review-banks-lead-market-recovery/


 

(املــصدر: ســوق الــعراق لــألوراق املــالــية، ربــيع لــألوراق املــالــية، آســيا فــرونــتير كــابــيتال. 
مـــالحـــظة: بـــيانـــات نـــهايـــة الـــعام 2010-2019؛ وأحـــدث الـــبيانـــات ربـــع الـــسنويـــة املـــبلغ 

عنها لعام 2020) 

 Private  sector  loans  with
 selected  commercial  banks

(iqd bn)

قــروض الــقطاع الــخاص مــع بــنوك تــجاريــة 
مختارة (مليار دينار)

Bbobمصرف بغداد

Bcoiمصرف التجاري العراقي

Bgucمصرف الخليج التجاري

Bibiمصرف االستثمار العراقي

Bimeمصرف الشرق األوسط العراقي

Bkuiمصرف كردستان الدولي

Bmnsمصرف املنصور لالستثمار

Bnoiاملصرف األهلي العراقي



يســـــلط أداء املـــــصرف األهـــــلي الـــــعراقـــــي الـــــضوء عـــــلى حجـــــم الـــــقروض املـــــحتملة 
ومـــعدالت نـــمو دفـــتر الـــقروض ملـــصرف بـــغداد ومـــصرف املـــنصور لـــالســـتثمار فـــي حـــالـــة 
اســـتئناف نـــمو الـــقروض. إن نـــجاح اســـتراتـــيجية التجـــزئـــة الـــخاصـــة لـــلمصرف األهـــلي 
الـعراقـي فـي جـذب الـودائـع االسـتهالكـية؛ وبـالـتالـي زيـادة دفـتر قـروض التجـزئـة، يـوضـح 
الــفرصــة املــحتملة لــتبني الخــدمــات املــصرفــية فــي االقــتصاد الــعراقــي الــذي يــهيمن عــليه 

النقد. 

وتـــــعكس نســـــب الـــــسعر إلـــــى الـــــدفـــــتر الـــــبالـــــغة 0.4x و 0.5x و 0.6x ، والـــــقيمة 
الـــسوقـــية 100 مـــليار ديـــنار عـــراقـــي و 145 مـــليار ديـــنار عـــراقـــي و 168 مـــليار ديـــنار 
عــــراقــــي لــــكل مــــن مــــصرف بــــغداد ومــــصرف املــــنصور واملــــصرف األهــــلي الــــعراقــــي عــــلى 
الــــتوالــــي أداء كــــل شــــركــــة مــــن حــــيث املــــقايــــيس الــــرئــــيسة لــــنمو ودائــــع الــــقطاع الــــخاص 
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 تــعّد جــذابــة مــن مــنظور املــخاطــرة 
واملـــكافـــأة عـــلى عـــكس األســـواق األخـــرى فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم الـــتي كـــان ملـــعظمها 
أسـواق صـاعـدة لـعدة سـنوات، وتـحتاج إلـى التخـلص افـتراضـات اقـتصاديـة مـختلفة إلـى 

حد كبير عن تلك التي أدت إلى ارتفاعها لعدة سنوات. 

(*) مــــالحــــظة: االعــــتماد عــــلى األســــعار بــــنهايــــة شهــــر تشــــريــــن الــــثانــــي 2020، والــــقيم 
الدفترية ألحدث البيانات ربع السنوية املبلغ عنها. 

املصدر: 

https://www.iraq-businessnews.com/2020/12/06/market-review-
 /private-sector-deposit-loan-growth-continues

https://www.iraq-businessnews.com/2020/12/06/market-review-private-sector-deposit-loan-growth-continues/
https://www.iraq-businessnews.com/2020/12/06/market-review-private-sector-deposit-loan-growth-continues/

