أ.م.د.حوزج فائق وهية الزتيذي
الوعهذ العالً للذراساخ الوحاسثيح والواليح ـــ جاهعح تغذاد

هحوذ هاشن هحسن الحسينً
تاحث

المستخمص

تعد الوصاية أجراء قانونيا لحماية المصارف المتعثرة من المخاطر االئتمانية ومخاطر اإلفالس ويؤدي البنك
ِ
وظيفتو في األشراف والرقابة والممجأ األخير
المركزي دورِه لحماية النظام المالي من ىذه المخاطر بممارسة
لإلقراض.وقدتناول البحث تمك المخاطر ودور البنك المركزي وفق ما تقدموعرض وتحميل اإلطار القانوني لمرقابة
ِ
الوصاية المصرفيةلمعالجة اآلثار التي تحققت نتيجة سوء اإلدارة وضعف الرقابة الداخمية ،من خالل قياس
وفرض
المؤشرات المالية لممصرف المتعثر عينة البحث المتمثمة بـ(مصرف البركة لالستثمار والتمويل) ،وتحميل نتائجيا

التي أدت إلى وضع الوصاية عميو ,وأنطمق البحث من فرضية مفادىا ( وجود عالقة بين ممارسة البنك المركزي
ِ
ٍ
بشكل
لميامو اإلشرافية من خالل الوصاية وحماية النظام المالي وعودة المصارف المتعثرة إلى ممارسة أعماليا
أن التعثر
سميم) وخرج بمجموعة من االستنتاجات أىميا( أن التعثر والفشل أو العجز المالي وجيان لعممة واحدة،إذ ّ
يبدأ بالعسر المالي لممصرف ويكون غير ظاىر لممودعين والزبائن نتيجة ضعف اإلدارة العميا والرقابة الداخمية،وأن
الوصي لو صالحيات اتخاذ اإلجراءات المناسبة كافة لضمان سير الشركة أو مسيرتيا) ،وتوصل البحث إلى جممة

من التوصيات أبرزىا :ضرورة تركيز رقابة البنك المركزي عمى إدارات المصارف ،وامكانية زيادة مدة االعتراض
عمى قرار تعيين الوصي ،وامكانية أنشاء شركة مختمطة لضمان الودائع ولحماية أموال المودعين والدائنين اآلخرين.

Abstract
The conservatorship is a legal action to protect troubled banks from credit risk and bankruptcy
risk that banks cannot hedge them .The Central Bank role has to protect the financial system
from these risks by controlling and supervising. This research studied these risks and explained
the role of The Central Bank. This research presented and analyzed the legal framework for
supervision and the imposition of conservatorship bank to address the effects that have been
achieved as a result of poor management and weak internal controls. Baraka Bank for Investment
and Finance was a research sample to measure the financial ratios for the troubled bank, and
analysis the results that led to put the conservatorship. The research depends on the hypothesis
that shows (a correlation between the exercise of the Central Bank of the functions of the
supervisory through conservatorship and protection of the financial system and return of troubled
banks to exercise their work properly). A set of conclusions has been extracted from this study,
* تحث هستل هن تحث دتلىم عالً هعادل للواجستير فً الوصارف.
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these are(the tripping and failure or fiscal deficit are sides of a coin, that is a faltering starts
with insolvency the Bank's financial and will be invisible to depositors and customers as result
of weak senior management and internal control, the conservator has the powers to take all
appropriate action to ensure the functioning of the company or career, and the Financial
Services Tribunal is absent in the decision conservatorship of the bank),Based on these
conclusions the researcher put the following recommendations: the central bank control focus
on the departments of banks through the application of corporate governance rules and
procedures, and the possibility of increasing the period to object about the decision to appoint a
conservator, be from the date of the decision to impose conservatorship, and the possibility of
creating a joint venture to guarantee deposits and protect the funds of depositors and other creditors.

المقدمة

انتشرت في اآلونـةاألخيرة ظـاىرة الـديون المتعثـرة وعـد مقـدرة المـدينين عمـى الوفـاء بالت ازمـاتيم تجاىالمصارف،وفشـل
األخي ـ ـ ـرة فـ ـ ــي إدارةاألمـ ـ ـ ـوال ،إذ تعـ ـ ــد ظاىرةال ـ ـ ــديون المتعث ـ ـ ـرة م ـ ـ ــن األزمـ ـ ــات المص ـ ـ ــرفية ذات األثرالجـ ـ ــوىري عمـ ـ ــى
أداءالمص ــارف،وبات م ــن الواضـ ـ أنيم ــامن مص ــرف يتع ــرض ليذىاألزم ــة إالوك ــان عرض ــة بالنياي ــة إل ــى الخس ــارة
والمخــاطرة العاليــة،ممايؤثرفي ســمعت ِيالتجارية ويــؤدي بــو بالنيايــةإلى انييــارِه المــالي وافالسـ ِـو ،فضــال عــن فقــدان ثقــة
المــودعين والمصــارف األخــرص بالمصــرف وعــدم تنفيـ ِ
ـذه التعميمــات واألوامــر الصــادرة مــن البنــك المركــزي ممــا يــؤدي
بالبنــك المركــزي إلــى فــرض وصــاي ِ
تو عمــى المصــرف بموج ـ

قــانون المصــارف رقــم ( )29لســنة  9339ضــمن البــا

( )11والتعميمــات التــي تمكنــو مــن ممارســة دورِه فــي حمايــة النظــام المالي.وتمــت د ارســة دور الســمطات اإلش ـرافية فــي
حماية النظام المالي لممصارف واختيار الوصاية أنموذجا وتـم تطبيقييـا عمـى مصـرف البركـة لالسـتثمار والتمويـل مـن
قبــل البنــك المركــزي الع ارقــي .وقــد تضــمن ىــذا البحــث ثالثــة مباحــث مــع االســتنتاجات والتوصــيات ،تضــمن المبحــث

األول منيجيــة البحــث ود ارســات ســابقة ،وتضــمن المبحــث الثــاني الجان ـ

النظــري بثالثــة مطال ـ  ،تناولــت المخــاطر

والرقابة المصرفية .واإلطار المفاىيمي لمتعثـر المصـرفي ،وبيـان مفيـوم الوصـاية وأسـس تطبيقيـا ،أمـا المبحـث الثالـث
فيتنــاول الجان ـ

التطبيقــي والعممــي وقــد تضــمن ثالثــة مطال ـ  ،تناولــت نبــذة تعريفيــة لممصــرف عينــة البحــث وتحميــل

ـتم البحــث بمجموعــة مــن االســتنتاجات التــي كانــت أساســا
نتــائا المؤش ـرات الماليــة ،والوصــاية عمــى المصــرف ،واختـ ج
لوضع عدد من التوصيات
1ـــ منيجية البحث والدراسات السابقة

1ــ1ــ مشكمة البحث

تكمن مشكمة البحث في أن مصرف البركةلم يكن يفي بالتز ِ
اماتو المالية عند استحقاقيا إلى المودعين وانخفضت
ِ
ِ
ِ
ِ
عرضو إلى إنكشافات مالية كبيرة
مالءتو المالية وت
منحو تسييالت ائتمانية غير مدروسة مما أثر في
سيولتو نتيجة
لعدم التز ِ
امو بتعميمات وأوامر البنك المركزي العراقي مما عرضو إلى انييار مالي تسب
عميو.

1ــ2ــ أىداف البحث

ييدف ىذا البحث إلى اآلتي:
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ِ
الوصاية
ذلك في فرض

 .1إبراز أىمية الرقابة المصرفية ،والمخاطر التي يحذر البنك المركزي المصارف من االنحدار إلييا.
 .2بيان آثار التعثر المصرفي وأسبابو ومؤشر ِ
اتو المالية.
 .3إبراز أىمية الوصاية المصرفية وأسس تعيين الوصي.

ِ
الوصاية عميو.
 .4تطبيق المؤشرات المالية عمى المصرف المتعثر التي أدت إلى فرض
1ــ3ــ أىمية البحث

تتض أىمية البحث في اعتبارات عدة أىميا:
 .1التعرف عمى دور البنك المركزي في الرقابة واإلشراف عمى المصارف بموج

الضوابط والتعميمات الصادرة.

.2توضي دور البنك المركزي العراقي في حماية أموال ومستحقات المودعين نتيجة التعثر المالي لممصرف.

.3االطالع عمى أىمية الوصاية في تشكيل مجمس إدارة جديد لديو الكفاءة والقدرة عمى النيوض بالعمل المصرفي
ِ
وتوجييو وفق المسار الصحي .
1ــ4ــ فرضية البحث

ِ
لميامو اإلشرافية من خالل الوصاية لحماية النظام المالي لضمان عودة
توجد عالقة بين ممارسة البنك المركزي
ٍ
بشكل سميم من خالل اختيار تحميل النس المالية.
المصارفمممارسة أعماليا
1ــ5ــ منيجية البحث

يستند البحث إلى منيجين لتحقيق أىدافو:

أ .المنيا الوصفي  :من خالل الكت

والرسائل الجامعية والقوانين والدوريات وشبكة المعمومات الدولية

(األنترنت) لتغطية اإلطار النظري من البحث.
 .المنيا التحميمي  :من خالل تحميل النس

المالية التي أدت إلى فرض الوصاية عمى المصرف المتعثر.

1ــ6ــ عينة البحث

تتمثل عينة البحث بمصرف البركة ( مصرف إيالف اإلسالمي حاليا بعد الوصاية) ،حيث بتاريخ 2007 /6 /28
تم بيع مصرف البركة إلى مجموعة من المصارف والشركات التجارية ،وصدر قرار من دائرة تسجيل الشركات
المتضمن تعديل شيادة التأسيس ليكوناسم الشركة من (مصرف البركة لالستثمار والتمويل) وتعديل اسمو إلى

(مصرف إيالف اإلسالمي) مساىمة خاصة ،وذلك لغرض تغيير رأي الجميور وكوسيمة لمعالجة ما يسمى بمخاطر

السمعة وىي من اشد المخاطر عمى أي مصرف.
1ــ7ــ الحدود الزمانية والمكانية

أ .الحدود الزمانية  :اعتمد الباحث عمى البيانات المالية لمصرف البركة لالستثمار والتمويل لممدة من 2001
ولغاية  2007لكون ىذه المدة بدأت فييا مرحمة العسر المالي وحققت خسائر كبيرة جدا أدت بالمصرف إلى
ِ
الوصاية عميو.
االنييار والتعثر المالي وفرض
 .الحدود المكانية :مصرف البركة (مصرف إيالف اإلسالمي) حاليا.
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2ـــ دراسات سابقة

 .1دراسة Treacy W.F, 1998
Credit Risk Rating at Large U.S. Banks

عنوان الدراسة

تصنيف مخاطر االئتمان لكبرى المصارف األمريكية
ىدف الدراسة

تصنيف المخاطر باالعتماد عمى النماذج اإلحصائية المتقدمةوأجراء مسح عن مخاطر االئتمان

ابرز االستنتاجات

إن تصنيف االئتمان الممنوح لزبائن المصارف يجنب المصـرف خسـائر ـد تمحـق بـو نتيجـة تحقـق

التي تقدرىا النماذج التي تستخدميا المصارف ومقارنة التقييم المحمي بالتقييم العالمي.

مخاطر االئتمان المصرفي .وال توجد طريقة ياس موحـدة لمخـاطر االئتمـان لكونيـا تت ـاوت بشـكل

واسع بين المصارف.
ابرز التوصيات

ضرورة يام المصارف الكبرى بالتصنيف االئتماني لمقروض الممنوحة سواء كانت صيرة أم

طويمة األجل لغرض السيطرة وتخ يض الخسارة التي د يتعرض ليا المصرف نتيجة ذلك.

 .2دراسة Sanjiv, Paul, Atulya, 2008
عنوان الدراسة

Accounting-Based versus Market-Based Cross-Sectional Models of
CDS Spreads.

نماذج اإلعسار "التعثر االئتماني"  CDSتمك القائمة عمى أساس السوق مقابل تمك القائمة عمى
أساس المحاسبة.
ىدف الدراسة

تشخيص المحتوى المعموماتي لوحدات القياس السو ية والمحاسبية في تعثر الشركة ،وذلك

ابرز االستنتاجات

إن معادالت اإلعسار االئتماني ىي مشتقات تمك التي تقدم أو تعرض الحماية في حالة حـدوث إن

باستخدام عينة من ىوامش معادلة اإلعسار االئتماني.CDS

شركة معينة تتعثر عن اإلي اء بالتزاماتيا  ،وتقدم  CDSمقيـاس واضـح لمخـاطر اإلعسـار إذ أنيـا
تشكل تعويض ذلك الذي يشترطو المشاركين في عمميات السوق لقاء تحمميم تمك المخاطر.

ابرز التوصيات

إن تكــون نمــاذج تعثــر الشــركات ائمــة عمــى أســاس الســوق،وأن تكــون نمــاذج اإلعســار الييكميــة
ائمة عمى مصدري المعمومات كالىمـا أأي عمـى أسـاس السـوق والمحاسـبةللكي تكـون مكممـة أو

متممة بعضيا البعض في التعثر.

3ــ أوجو االست ادة من الدراسات السابقة

ساعدت الدراسات السابقة في بناء منيجية البحث والجان

النظري لو.

4ــ أوجو التشابو مع الدراسات السابقة

تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تناولت تصنيف االئتمان والرقابة عميو ،ودراسة التعثر المصرفي

وأثره عمى المصرف.
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5ــ أوجو االختالف مع الدراسات السابقة

لم يتم التطرق في الدراسات السابقة إلى ما بعد التعثر المصرفي عند انييار المصرف وعدم التز ِ
امو بتسديد مستحقات
ِ
حساباتو ،وقيام البنك المركزي بممارسة دوره اإلشرافي والرقابي إلنقاذ المصرف المتعثر
المودعين والدائنين وانكشاف
ِ
أعمالو ومن ثم المجوء إلى فرض الوصاية عميو بموج
بتشكيل لجنة إلدارة

القوانين والتعميمات الصادرة.

2ــ المحتوى النظري
 2ــ1ــ المخاطر والر ابة المصرفية

ِ
عممياتو المصرفية نتيجة ممارسة دور الوساطة باستثمار
يواجو النشاط المصرفي مخاطر متنوعة في مختمف

األموال وقبول الودائع ومن التسييالت االئتمانية وتبادل عمميات التجارة الخارجية ,ويمارس البنك المركزي العراقي

دو ار ميما في اإلشراف والرقابة عمى المصارف لغرض حمايتيا من الوصول إلى مرحمة االنييار المالي واإلفالس،
وعمى الوجو اآلتي ِ
بيانو:
أ ــ المخاطرة المصرفية وأنواعيا
.1المخاطرة المصرفية

وضعت لجنة بازل لألشراف والرقابة المصرفية عدة إجراءات واعتبا ار من سـنة  1988تمـزم المصـارف لتغطيـة مخـاطر
االئتمان والمخاطر األخرص (كمخاطر السوق ومخاطر التشغيل) واالحتفاظ بمعدل كفايـة رأس مـال مناسـ

 %8لتغطي ــة مخ ــاطر االئتم ــان .وق ــدحاول الكت ــا
الخطربأنو الشك المتعمق

ال يقـل عـن

والمتخصص ــون ف ــي مج ــال إدارةالمخاطرالمالي ــة والمص ــرفية تعري ــف

وقوع حادث معين مسبباخسـارة( ،)1أوىواالحتماليـة فـي فشـل االسـتثمارات لـدفع أواعـادةاألموال

إلى المستثمرين(،)2وأنموذجيا تتحدد مصادر الخسارة في القيمة السوقية بأربعة مصادر رئيسة ىي
أ .المخاطرة السو ية

ج .المخاطر التشغيمية

ب .المخاطرة االئتمانية

د .مخاطر األداء

.2أنواع المخاطر المصرفية

()3

:

يعد تزايد وتنوع المخاطر التي تتعرض ليا المصارف من أىم التحديات التي تواجييا وتؤثر تأثي ار فاعال في عممياتيا

وقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا ،ويعود إلى عدة أسبا

منيا(:)4

أ -انفتاح األسواق المالية في ظل العولمة وتنامي األعمال االلكترونية.
(1)Ross , Stephen A., Westerfield, Randolph W. and Jordan,Bradford D., Fundamentals of Corporate Finance,
McGraw-Hill Companies Inc., 2002:p288.
(2) Needles, Hiwatashi&Ashida,junji,hiroshi, Advincing operational risk management using japenese banking
experienees , Fedral Reserve bank of chicago,2002:p39
()3عبد الرضا ،صبا عبد اليادي ،تطبيق نظام  CAMELلتقييم األداء في المصارف العراقية الخاصة ،بحث مقدم إلى مجمس المعيد العالي لمدراسات
المحاسبية والمالية في جامعة بغداد وىو جزء من متطمبات نيل شيادة الدبموم العالي بالمصارف المعادل لمماجستير :2009 ،ص.42
()4محمد ،محمد جاسم  ،أدارة المخاطر وأثرىا في منع االنييار التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة كربالء ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،قسم العموم المالية
والمصرفية ،العراق،2011 ،ص.7
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 -تنوع مصادر المخاطر الداخمية والمصادر الخارجية(البيئة ،التكنولوجية ،المالية ،السياسية.)..،

ج -تزايد أثر العامل الالأخالقي نتيجة عدم التزام العاممين وبخاصة في اإلدارات العميا بأخالقيات األعمال مثل
(الرشاوص ،عدم اإلفصاح عن الحقائق ،الغش ،والتزوير بالوثائق الرسمية )..،وىذه مرتبطة بييئات فساد مثل العراق،

الصومال ،كولومبيا ،المكسيك..الخ.

وبنــاء عمــى ذلــك فينــاك أن ـواع عديــدة مــن المخــاطر التــي تواجــو المصــارف التجاريــة وبعضــيا يعتبــر مــن المخــاطر
التقميدية والتي تعتبر جزء من طبيعـة عمـل المصـارف وأخـرص ظيـرت مـؤخ ار نتيجـة التقـدم العممـي والتقـار الـذي حـدث

بين اقتصاديات الدول وفيما يمي توضي ألىم تمك المخاطر(:)5

 .1المخاطرة االئتمانية Credit Riskج .مخاطرة السيولة Liquidity Risk
 .2الخطر األخال ي Moral Hazardد .المخاطرة السوقية Risk Market
ب ــ الر ابة المصرفية وأنواعيا

.1الر ابة المصرفية

ِ
بخضوعو لرقاب ة الدولة المتمثمة بالسمطة النقدية (أي البنك المركزي العراقي) وفق قانونو رقم
يتميز النشاط المصرفي
ٍ
بصفة عامة ،وأخذت الرقابة
 56لسنة  2004لحماية أموال المودعين والمساىمين خاصة وحماية االقتصاد القومي
تعمل عمى حماية المدخرين والمستثمرين وأصحا

الودائع توجيو أمواليم نحو االستثما ارت المأمونة التي تخدم

المجتمع وتدر عمييم عائدا مجزيا ويؤكد المصرفيون أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات االقتصادية خضوعا
لمرقابة وذلك يرجع إلى عدد من األسبا (:)6

أ .تمثل المصارف المكان الذي يحتفظ المجتمع فيو بأمو ِ
الو السائمة.

 .نظ ار لمدور الميم الذي ي مكن أن تؤديو المصارف في تمويل مشاريع التنمية االقتصادية لما لدييا من أموال ،فان

السمطات الرقابية في بعض دول العالم المختمفة تعمد إلى التدخل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيو
استثمارات المصارف لألموال المتجمعة لدييا.

وتعرف الرقابة بأنيا قياس األداء وتصحيحو بمعنى آخر ىو التأكد من أن ما تم إنجازه من أنشطة و ميام وأىداف
بالضبط ما كان يج

أن يتم ليا في ذلك من تحديد االنحرافات إن وجدت وأسبابيا وطرق عالجيا أي جعل األشياء

تتم طبقا لمطريقة أو الخطط الموضوعة(.)7
.2أنواع الر ابة المصرفية

()8

تمارس الجيات المختمفة أدناه الرقابة واإلشراف من خالل أنواع مختمفة من الرقابة وىي :

أ .التدقيق الداخمي Internal Audit
()5

العمي ،أسعد حميد ،أدارة المصارف التجارية "مدخل أدارة المخاطر" ،الطيعة األولى ،الذاكرة لمنشر والتوزيع ،عمان،2013 ،ص.346:

( )6اليندي ،عدنان ،العالقة بين الرقابة والتدقيق الداخمي والخارجي ،مجمة اتحاد المصارف العربية ،بيروت،2008 ،ص.257
()7الصحن ،عبد الفتاح محمد ،الرقابة والمراجعة الداخمية ،النور لمنشر،الطبعة األولى ،اإلسكندرية،1998 ،ص.11

()8عبد اهلل ،خالد أمين ،العمميات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة ،الطبعة الخامسة ،دار وائل لمنشر ،عمان،2004 ،ص.387:
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تتولى ىذه الرقابة أجيزة فنية تابعة لإلدارة العميا لممصرف ،وتشمل التدقيق الداخمي أو الضبط الداخمي Internal

 Auditكما ورد في التعميمات رقم ( )4الصادرة في جريدة الوقائع العراقية العدد  4172في  ،2011/1/2ويعرف

بأنو وظيفة مستقمة تنشأ داخل المصرف لفحص وتقييم كافة نشاطاتو  ,سواء تمك المالية او اإلدارية منيا ,ولمساعدة
() 9

جميع العاممين فيو عمى إنجاز الواجبات الموكمة إلييم .
ب .الرقاتح الخارجيح External Control

تقوم ىذه الرقابة بالمراقبة واإلشراف عمى المصارف من خالل قناتين ىما*:
أـــ مد قو الحسابات

يقوم بيذه الرقابة مدققو حسابات قانونيون خارجيون غير مرتبطين باإلدارة العميا لممصرف حيث يتم تعيينيم بقرار من

الييئة العامة لممساىمين في اجتماعيا السنوي ،وتيدف عممية التدقيق إلى ما يمي(:)10
 .1التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدص االعتماد عمييا.
 .2أبداء رأي فني محايد استنادا إلى أدلة وبراىين عن عدالة القوائم المالية.
 .3اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت المحاسبية من أخطاء أو غش.
 .4التقميل من فرص ارتكا

األخطاء بوساطة التأكد من وجود رقابة داخمية جيدة.

 .5مساعدة اإلدارة عمى وضع السياسات واتخاذ الق اررات اإلدارية المناسبة.
الثانية:البنك المركزي

*تعد البنوك المركزية ممثال لمسمطة النقدية التي تدير النظام النقدي وتشرف عمى سير العمل المصرفي والنشاط
االئتماني والتحكم في عرض النقد الم الي بما يحافظ عمى القيمة الداخمية والخارجية لمنقد الوطني وتعزيز اإلنتاج
واالستخدام وتحقيق التوازن في المدفوعات الخارجية لمبمد وتجيز القوانين لمبنك المركزي استخدام أسالي

رقابة كمية وأخرص نوعية عمى االئتمان وكما يمي(:)11

عديدة لفرض

 الرقابة الكمية عمى اال ئتمان :وتتمثل فيسياسة السوق المفتوحةوسياسة االحتياطي القانونيالرقابة النوعية(الكيفية) عمى االئتمان الرقابة المباشرة عمى االئتمان((9الوردات،خمف عبداهلل،التدقيق الداخمي بين النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى،دارالوراقممنشر ،عمان،2006 ،ص.127
*قضت المادة  46من قانون المصارف رقم  94لسنة  2004بأن يعين كل مصرف مراجعا مستقال خارجيا لمحسابات من ذوي المؤىالت في مراجعة
حسابات المصرف ،وأن يكون مقبوال لدص البنك المركزي العراقي .ويرسل كل مصرف نسخة من تقرير مراجع الحسابات إلى البنك المركزي لغرض تقييم
أداءه.
( )10زكريا ،أرجوان محسن سعيد ،أثر العالقة بين المد قق الخارجي والمدقق الداخمي في الحد من ظاىرة الفساد اإلداري ،أطروحة دكتوراه ،المعيد العالي
لمدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد ،2011 ،ص.15:

( )11أبو أحمد قدوري ،رضا صاح

وفائق مشعل ،أدارة المصارف ،الطبعة األولى ،دار األثير لمطباعة والنشر ،بغداد،2005 ،ص.79:

*أجاز المشرع العراقي لمبنك المركزي العراقي باإلشراف والرقابة عمى المصارف وتزويده بالمعمومات والبيانات التي يطمبيا وبأي وقت بموج
من قانون البنك المركزي العراقي رقم  56لسنة .2004
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المادة 40

2ــ 2ــ اإلطـار النظري لمتعثـر المصرفـي

يعد التعثر المصرفي من المشاكل االقتصادية المتشابكة الن آثارِه ال تقف عند صاح

الديون المصرفية فقط وانما

تؤثر سمبا في أداء الجياز المصرفي وبالتالي في االقتصاد الكمي لمدولة بشكل عام الن الجياز المصرفي يعد العمود
الفقري القتصاديات أي دولة.وبناء عمى ذلك سيتم توضي المطال

التالية:

أ ــ التعثر المصرفي وأسباب حدوثو

.1تعريف التعثر المصرفي

ال تعثر المصرفي ىو نشوء أزمة سيولة في المصرف بسب

وجود فجوة بين أجمالي المطموبات وأجمالي الموجودات

المصرفية ،ويؤدي التعثر إلى تآكل رأس مال المصرف ،وتجعمو غير قادر عمى تسديد االلتزامات سواء كانت مرتبطة
ِ
لعمالئو أم تنفيذ خطة االستثمارات(،)12ويؤكد " "J.BRILMANأن المؤسسة
بسح الودائع أم مرتبطة بمن القروض
العاجزة ليست تعاني من مشاكل مالية فقط وانما ىي التي تترق

صعوبات قد تؤدي إلى عراقيل مالية كضعف

المردودية ،صعوبة ظروف التموين واإلنتاج ،ضعف النشاط ،كثرة االضطراباتأيضا(.)13

.2أسباب حدوث التعثر أو ال شل المالي

ت وجد أسبا

متعددة لمتعثر المالي تعود في النياية إلى سوء اإلدارة وان اإلدارة ىي المسؤولة في المقام األول عن

اتخاذ الق اررات االستثمارية والتشغيمية والتمويمية المتبعة من قبل الوحدة االقتصادية،وان أسبا

ترجع إلى اآلتي(:)14

التعثر المالي الداخمية

أ.أسباب إدارية:

وتتمثل في افتقاد بعـض إدارات المصـارف إلـى اإلسـتراتيجيات وخطـط العمـل المصـرفية التـي نصـت عمييـا القـوانين

المصــرفية ،ومنيــا القطــاع المصــرفي الع ارقــي الــذي ألزمــت الفق ـرة ( )1مــن المــادة ( )17مــن قــانون المصــارف رقــم 94

لســنة  2004اإلدارات العميــا لممصــارف متمثمــة بمجمــس اإلدارة وضــع خطــة عمــل إســتراتيجية وصــياغتيا بشــكل خطــط

فرعية وق اررات عممية واالعتماد فـي إعـدادىا عمـى أفضـل الممارسـات المصـرفية العالميـة .فضـال عـن اإلىمـال مـن قبـل
بعض العاممين عند غيا

الرقابة المباشرة ،وانعدام روح المبادرة والخوف من تحمل المسؤولية.

ب.أسباب مالية:

وتتم ثل انخفاض األرباح بالمقارنة مع الوحدات المشابية ،وارتفاع النفقات والمصاريف بشكل غير مبرر ،وتخبط
السياسة المالية في مجال التمويل واالئتمان.
ج.أسباب فنية:

وتتمثل في تعقيد اإلجراءات والتأخير في أنجاز األعمال ،والعجز في استعمال التكنولوجيا الحديثة.
د.أسباب تسويقية:
()12الشبي  ،دريد كامل ،أدارة البنوك المعاصرة ،الطبعة األولى ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان:2012 ،ص.269
Jean-Francois BAIGNE, « dynamique de redressementd’entreprise», edd’organisation, Paris, 1986: P27.
2005:p16.,Case study," Bank Losses- Given- Default",(14) J.Dermine and C.Neto de Canvalho
)(2
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وتتمثل في تذمر الزبائن بسب

سوء الخدمة والتعامل ،والتخمف عن متطمبات السوق بدرجة واضحة.

 .3أثار التعثر المالي

تترك حاالت التعثر المصرفي ،آثا ار سمبية عمى القطاعات االقتصادية التي تتعامل معيا مؤسساتالجياز المصرفي
وتقوم بتمويميا ،وتظيراآلثار السمبيةلي ذه الحالة بصورة جميةفي حال عدم مقدرةالسمطة النقدية من الخروج من األزمة

ومعالجة حالة التعثر ،وأىم اآلثار السمبية البارزة التي تتركياحاالت التعثر المصرفي،والتي تشتد وطأتيا باشتداد نطاق

التعثر تتمثل بما يأتي(:)15

أ -تباطؤ النمو اال تصادي .
ب -اليمع واىت از ازلثقة في المصارف المتعثرةوالجياز المصرفي بشكل عام .
ج -تحول التدفقات النقدية الخارجية والداخميـة المتمثمة بدخول رؤوس األموال األجنبية إلى الجياز المصرفي المحمي إلى
أماكن أكثر استق ار اروأمانا ألمواليم بسب

تخوف المستثمرين من اآلثار السمبية التي تصيبيم نتيجة لمتعثر المصرفي .

.4معالجة الديون المتعثرة

أ .تعزيــز دور البنــك المركــزي فــي إدارة عمميــات التفتــيش والرقابــة عمــى أعمــال المصــارف مــن خــالل توظيــف طــرق

ووس ــائل معاصـ ـرة ،فض ــال ع ــن توظي ــف أدوات السياس ــة النقدي ــة والتشـ ـريعات فيم ــا يتعم ــق بـ ـ دارة االحتي ــاطي الق ــانوني

لممصارف ومتابعة وتقييم أدارة السيولة في المصارف(.)16

 .منع المصرف من القيام ببعض العمميات التي تؤثر عمى المركز المالي المستقبمي(.)17

ج .القيام باتخاذ إجراءات سريعة مناسبة لحل المشكمة وتالفي تفاقميا ،إذ يتم كف يد مسؤولي اإلدارة المتسببة باألزمة ،وقد

يصل األمر إلى فرض وصاية عمى المصرف ككل عبر وضع أدارة جديدة تابعة لمبنك المركزي كميا أو جزئيا(.)18

د .وضع خطة عمل لمخروج من األزمة ومتابعة تنفيذىا وفرض عقوبات عمى المتسببين.
ب ــ المؤشرات المالية المستخدمة في ياس التعثر المصرفي

يعتمد قياس التعثر المصرفي عمى التحميل المالي لعناصر الموجودات والمطموبات المصرفية لممصرف ،ويمكن
استخدام مجموعة من نس التحميل المالي لمتنبؤ بحالة العسر المالي التي تقيس قدرة المصرف عمى اإليفاء بالتز ِ
اماتو
تجاه الدائنين ،إذ أن ىذه النس

تساىم في تخمين احتمالية العسر المالي ،وألغراض التنبؤ بقابمية المنشاة لمواجية

ىذه االلتزامات البد من االستعانة بمجموعة من نس

 .1نس

الرافعة منيا(:)19

المديونية = أجمالي الديون  /أجمالي الموجودات.

 .2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال= ديون طويمة األجل /أجمالي رأس المال.

Latter,Tony , The Causes and Management of Banking Crises , Hand Book In central Banking ,Bank of England
, 1997 ,p:73.
( )16رٌحان ،شرٌف ،انخعثر انمانً انمظرفً ،مجهت انعهىو اإلوساوٍت ،جامعت بابم ،انعذد( ،)43كاوىن األول ،انعراق:2007 ،ص.7
()17رزق ،عادل ،انمخانفاث انمظرفٍت ،مجهت اححاد انمظارف انعربٍت ،انعذد :2006 ، 435ص.70
( (18شههىب ،عهً محمذ ،شؤون انىمىد وأعمال انبىىن ،انطبعت األونى ،شعاع نهىشر وانعهىو ،سىرٌت:2007 ،ص.270
( (19انعامري ،محمذ عهً ،اإلدارة انمانٍت انمخمذمت ،انطبعت األونى ،أثراء نهىشر وانخىزٌع ،عمان،2010،ص.89:
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)(1

.3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا  /القروض المتعثرة.

 .4مؤشر مخصص القروض المشكوك في تحصيميا  /القروض المشطوبة.
5ـ .مؤشر القروض المشطوبة  /أجمالي القروض.

 .6مؤشر القروض المتعثرة (متأخرة السداد)  /القروض قصيرة األجل.

 .7مؤشر أجمالي القروض قصيرة األجل  /أجمالي الموجودات المتداولة (.)20
 .8نسبة الودائع إلى أرس المال
 .9نسبة الودائع إلى االئتمان

المالية في الجان

وسيتم استخدام التحميل بالنس

العممي لعينة البحث.

2ــ3ــ الوصاية وأسس تطبيقيا
أــ الوصاية

يوض

"شرف" بأن الوصاية اإلدارية تفرض نتيجة وجود فجوه زمنية بين الوقت الذي يتم فيو تحديداألىداف

والخطط والوقت الذي يتم فييالتنفيذ،ونتيجةالفجوة الزمنيةقدتحدث ظروفاغيرمتوقعة تسب
فيو،وتعمل الرقابةعمى كشف ىذااالنحراف وتحديدأسبا

انحرافاعن األداء المرغو

ىواتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتو ومنع

تكرارحدوثو( .(21وقد وض عبد الحميد مفيوم الوصاية المصرفية وطريقة معالجتيا بأنيا تمك اإلجراءات التي وضعت
بغرض التخفيف من نتائا األزمات أذا ما حدثت بالفعل وانقاذ المصارف والمودعين حتى ال تنتقل عدواىا إلى غيرىا
من المؤسسات ومن أىم ىذه اإلجراءات قيام البنك المركزي بوظيفة كمقرض والمالذ األخير لممصارف التي تتعرض

لالزمات كحماية منو لممودعين( .)22ويؤكد المبدأ الثاني والعشرون من مقررات بازل بأنيينبغي أن يتوافر لمسمطة
الرقابية ما يمي:

()23

إن يتوفر لمسمطة الرقابية سمطة اتخاذ التدابير التصحيحية وفرض الغرامات عمى المصارف حس
ّ -1
ِ
أوضاعو.

خطورة

إن تتمكن السمطة الرقابية من تقييد نشاطات المصرف وتقييد الموافقة عمى نشاطات أو تممكات جديدة وتعميق
ّ -2
سحوبات المساىمين وتقييد تحويل أصول المصرف ومنع مسئولي المصرف الحاليين من ممارسة العمل المصرفي
واستبدال المدراء وأعضاء مجمس اإلدارة أو حتى فرض دما المصرف المخالف مع مصارف أخرص.

((20انعامري ،محمذ عهً ،اإلدارة انمانٍت انمخمذمت ،مظذر سابك،ص.243:
( )21شرف ،جياد محمد ،رسالة ماجستير "اثر الرقابة المالية عمى استمرار التمويل لممؤسسات األىمية ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطين
،2005ص.16

()22عبد الحميد ،عبد المطم

 ،الديون المصرفية المتعثرة ،الشركة العربية المتحدة لمنشر ،الطبعة األولى ،القاىرة ،2010 ،ص.306

((23الرضي ،أحمد ،النظام الرقابي في سورية ومتطمبات بازل األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة ،ورقة عمل مقدمة خالل مؤتمر

مستجدات العمل المصرفي ،دمشق:2005 ،ص .18
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تطبق السمطة الرقابية الغرامات والعقوبات ليس عمى المصرف المخالف فحس
إن ّ
ّ -3
إذا اقتضى األمر.
وقد وض عبد النبي

()24

بل أيضا عمى مجمس اإلدارة

مفيوم الوصاية من خالل اإلشارة إلى قانون المصارف العراقي رقم ( )94لسنة 2004

استنادا ألحكام المواد ( )103-59من قانون المصارف العراقي حددت ىذه المواد متطمبات وضع الوصاية عمى أي
مصرف وتحديد اإلجراءات األصولية والقانونية لعممية الوصاية*.
وبناء عمى ذلك تتوض أىمية الوصاية عمى المصارف من خالل ما يمي:

.1أنيا أجراء إلنقاذ المصارف المتعثرة من االنييار والفشل المالي والعودة بيا إلى البيئة المصرفية.
.2أعطاء فرصة لإلدارة المؤقتة (الوصي أو لجنة الوصاية) بتصحي
والق اررات غير المدروسة التي نتجت عن اإلدارة السابقة.

مسار العمل المصرفي نتيجة االنحرافات

. 3حماية المودعين لودائعيم ومستحقاتيم من الخسارة المتحققة لممصرف المتعثر بسب

من القروض والتسييالت

االئتمانية طويمة األجل دون دراسة المخاطر المالية والمتغيرات المستقبمية.

.4إمكانية إعادة ىيكمة مجمس اإلدارة والديون المتحققة عمى المصرف المتعثر ومعالجتيا تباعا.
ٍ
بشكل دائم وانما أصالح عممياتيا من خالل تحسين
وبذلك فان اليدف من الوصاية ليس إغالق المصارف المتعثرة

الوضع المالي ليا أو أعدادىا لمبيع أو االندماج مع مصرف أخر( .)25وكذلك تيدف عممية الوصاية إلى تعظيم الحد
ِ
لموجوداتو وتقميل الخسائر إلى أدنى حد ممكن ،عمى أن يقوم
األقصى من عوائد عمميات المصرف أو التصرف
ٍ
ٍ
متساو وعادل(.)26
بشكل
الوصي بمعاممة الدائنين
ب ــ أسس تعيين الوصي

.1أسس تعيين الوصي

نصت المادة ( ) 60من قانون المصارف النافذ (يعين الوصي أو األوصياء بقرار من أدارة البنك المركزي العراقي
ويجوز لموصي أن يكون فردا ،أو  -بناء عمى تقدير البنك المركزي العراقي -مجموعة أفراد منظمين بالطريقة التي
يحددىا البنك المركزي العراقي )27(.ويكون لموصي صالحية حممة األسيم أي صالحية الجمعية العمومية لممصرف،

((24عن مقابمة الباحث م ع السيد وليد عيدي عبد النبي مدير عام دائرة اإلحصاء واألبحاث في البنك المركزي العراقي وذلك في يوم األحد المصادف
.2013/6/23
*أنظر قانون المصارف العراقي رقم  94لسنة  2004البا

الحادي عشر المواد من (.)103-59

()25عن مقابمة الباحث مع السيد وليد عيدي عبد النبي مدير عام دائرة اإلحصاء واألبحاث في البنك المركزي العراقي وذلك في يوم

األحد المصادف .2013/6/23

)(3

Claire L. McGuire,The WorldBank"Simple Tools to Assist in the Resolution of Troubled Banks",2012, P:

10.http://hdl.handle.net/10986/12342

((27العبودي ،موسى فاضل  ،إفالس المصارف بمخاطر االئتمان (دراسة مقارنة) ،مطبعة المتنبي لمنشر ،بغداد ،2011 ،ص.131
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حيث تعتبر الييئة ىي أعمى ىيئة في الشركة (المصرف) وتتولى تقرير ما يعود لمصمحة الشركة وفقا لما جاء في

أحكام المادة ( )102من قانون الشركات رقم ( )21لسنة 1997المعدل.
 .2اآلثار المترتبة عمى تعيين الوصي

عندما يتخذ البنك المركزي العراقي ق ار ار بتعيين وصي عمى مصرف يبدأ تنفيذه فو ار ما لم ينص القرار عمى نفاذه بعد
فترة معينة من صدوره وحس

ما ورد في المادتين( )61،60من قانون المصارف العراقي ،ويترت

عمىتعيين الوصي

تعميق صالحيات الجمعية العمومية( ،)28وتعميق صالحية مجمس أدارة المصرف والمدير المفوض(.)29
.3إنياء الوصاية

حددت المادة ( ) 66من قانون المصارف النافذ ب نياء الوصاية عندإتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو
في آخر قرار تمديد لمدة والية الوصي ،أو اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية ق ار ار بيذا

المعنى(.)30

ج ـــ اإلفالس

 .1اإلفالس

يعرف اإلفالس من الناحية القانونية بأنو طريق لمتنفيذعمى مال المدين التاج ارلـذي يتوقـف عـن دفـع ديونـو التجاريـة

بيدف تنشيط االئتمان ودعم الثقةفي المعامالت التجاريةوذلك بسمسمة من اإلجـراءات والقواعـد تيـدف لحمايـة مصـال

()28تضمنت المادة ( )102من قانون الشركات لسنة  1997المعدل صالحيات الجمعية العمومية لمشركة المتمثمة بمناقشة واقرار تقرير
المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد االجتماع التأسيسي ،وانتخا

واقالة أعضاء مجمس إدارة الشركة المساىمة الخاصة

لتمثيل جميع المساىمين في الشركة .ومناقشة الحسابات الختامية لمشركة والتصديق عمييا ،وتعيين مراق

الحسابات وتحديد أجوره،

وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة في الشركة المساىمة.
((29تضمنت المادة ( )117من قانون الشركات لسنة  1997المعدل بأن يتولى مجمس اإلدارة الميام اإلدارية والمالية والتخطيطية
والتنظيمية والفنية الالزمة لسير نشاط لشركة وتكون لو االختصاصات اآلتية أوال  -تعيين المدير المفوض وتحديد أجوره ومكافآتو

واختصاصاتو وصالحياتو واإلشراف عمى األعمال وتوجييو واعفاؤه.وثانيا -تنفيذ ق اررات الييئة العامة ومتابعة تنفيذىا .ثالثا  -وضع
الحسابات الختامية لمسنة السابقة خالل األشير الستة األولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشأنيا وبنتائا تنفيذ الخطة السنوية
وتقديميا

إلى

الييئة

العامة

 -1الميزانية العامة -2 .كشف حسا

والمصادقة

لمناقشتيا

عمييا

عمى

أن

تتضمن

ما

يأتي

:

األرباح والخسائر -3 .أية بيانات أخرص تقررىا الجيات المختصة .رابعا  -مناقشة واقرار

خطة سنوية عن نشاط الشركة لمسنة القادمة يتوج

ىدف الشركة.

عمى المدير المفوض إعدادىا خالل األشير الستة األخيرة من السنة في ضوء

أما المدير المفوض فانو يتولى جميع األعمال الالزمة إلدارة الشركة ضمن الصالحيات واالختصاصات الممنوحة لو من الجية التي

عينتو بموج

المادة ( )123من قانون الشركات أعاله فضال عن اختصاصات مجمس اإلدارة نفسيا في الشركة المساىمة

المنصوص عمييا في بنود المادة ( )117أعاله.

((30انظر قانون المصارف العراقي النافذ لسنة .2004
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الدائنين وصون حقوقيم بتمكينيم منا لحجزعمـى مـا تبقـى مـن أمـوال المـدين ووضـعيا تحـت يدالقضـاء لكـي التتـرك لـو
فرصة تيري

()31
.ويعزو Pinchesحالة إفالس المنشات إلى األسبا
أموالي ض ار اربيم
ج

أ .استخدام اإلدارة أسالي

االستثمارية.

التالية(:)32

ممتوية في تحقيق الربحية عندما ال تستطيع تحقيق تدفق نقدي داخمي فوري من مشاريعيا

 .عدم الكفاءة التي تحدث نتيجة ترك اإلداريون الجيدون مناصبيم أو انشغاليم بمناصبيم الخاصة.
ج .فقدان المرونة المالية . Financial Flexibility
.2أسباب أ امة دعوى اإلفالس

حددت المادة( )71من قانون المصارف العراقي أسس أقامة دعوص اإلفالس والتي نصت عمى(حال استالم التماسا

أصوليا بمقتضى المادة ( )72وتعيين وصي بمقتضى المادة ( )73من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة
الخدمات المالية بمن االلتماس واقامة دعوص إفالس ضد المصرف استنادا إلى واحد أو أكثر من األسبابمنيا،عدم
وفاء المصرف بالتزاماتو المالية بما فييا مطموبات الودائع عند استحقاقيا واذا حدد البنك المركزي العراقي إن رأس

مال المصرف يقل عن  %25من رأس المال المطمو عمال بالفقرة ( )1من المادة(.)16
3ــ الجانب العممي
3ــ 1ــ نبذة تعري ية عن مصرف البركةلالستثمار والتمويل "مصرف إيالف اإلسالمي حالياً"
أــ التأسيس واألىداف

 .1تأسيس المصرف

أسس المصرف باسم (مصرف البركة لالستثمار والتمويل) بموج

شيادة التأسيس الصادرة من دائرة مسجل الشركات

رقم ( )7788في /18آذار 2001/برأسمال مقداره ممياري دينار وبعد صدور أجازة ممارسة الصيرفة من البنك
المركزي العراقي المرقمة  884/3/9في /30أيار ،2001باشر المصرف عممو من خالل فرعو الرئيس بتاريخ

/23حزيران.2001/

 .2األىداف

ييدف المصرف إلى المساىمة في التنمية االقتصادية وتنشيط فعالياتيا عن طريق تجميع األموال والودائع واعادة
استثمارىا في مختم ف القطاعات االقتصادية وممارسة الصيرفة الشاممة حس

الرخصة الممنوحة لو وبالتعاون مع

المصارف الحكومية واألىمية والجيات االستثمارية األخرص ضمن إطار السياسة االقتصادية والمالية لمدولة.
3ــ 2ــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لمصرف البركة لالستثمار والتمويل لم ترة من سنة  -2001سنة 2007

()31العكيمي ،عزيز،أحكاماإلفالسوالصمحالواقيدراسةمقارنة ،الطبعة األولى،الدارالعمميةلمنشروالتوزيع ،عمان:2005،ص.9
Pinches ,E.George , Essentials of Financial Management, 4thed, 1992:p123.
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)(2

سيتم في ىذا المبحث استعراض تحميل نتائا مؤشرات التعثر المالي لعينة البحث باالعتماد عمى بيانات الميزانية

العمومية وكشف األرباح والخسائر كما في التقرير السنوي لمفترة من  2001ولغاية  2007/ 12 /31وقد اعتمدت
سنة  2001لغرض المق ارنة مع السنوات األخرص ،وإلثبات فرضية البحث التي توض (توجد عالقة بين ممارسة
ِ
ٍ
بشكل سميم).
لميامو اإلشرافية من خالل الوصاية لحماية النظام المالي لضمان عودتيالممارسة أعماليا
البنك المركزي
أــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممدة من سنة 2002 -2001

 -1نسبة المديونية

تشير ىذه النسبة إلى انخفاض المديونية لدص المصرف بنسبة  %80لسنة  2002بعكس سنة  2001التي شيدت

ارتفاعا ممحوظا بنسبة  %86نتيجة تحويل كمية الموجودات إلى قروض .يوض الجدواللمؤشرات المالية لمصرف
البركةلسنوات البحث(.)2007-2001
 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة ارتفاع في الديون الطويمة األجل لسنة  2002بنسبة  %12عما ىو عميو في سنة  2001التي
أثقل استثماراتو بديون كبيرة ليا اثر عمى ر ِ
أسمالو.
كانت بنسبة  %1وىذا يعني أن المصرف ج

 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

حققت ىذه النسبة ارتفاعا مقارنة مع سنة  2001التي لم تخصص ليا مبالغ لمواجية القروض المتعثرة ،بينما في

سنة  2002كانت بمقدار  %2والتي قد خصص ليا مبالغ لمعالجة القروض.
 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة

إذ يوض

ىذا المؤشر تغطية ىذه القروض المشطوبة فعال واطفاءىا عن طريق المخصص لمتحوط من ارتفاع

مخاطر القروض المتعثرة بنسبة  %80لسنة  2002مقارنة مع سنة  2001التي كانت بنسبة صفر نتيجة عدم
تخصيص المصرف لمبالغ تواجو القروض المتعثرة والمدينين.
 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض

يحقق ارتفاع ىذا المؤشر مخاطر مرتفعة جدا يتعرض ليا المصرف وكمما كانت ىذه النسبة منخفضة يكون ذلك

أفضل لممصرف ،حيث حقق ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا في سنة  2002بنسبة  %13مقارنة مع سنة  2001التي
كانت بنسبة .%5
 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

إن ارتفاع ىذا المؤشر يسب

لممصرف مشاكل كبيرة عندما يراد من قروض قصيرة األجل وىو في طائمة كبيرة من

القروض المتعثرة المتأخرة السداد  ،وعميو فان ىذا المؤشر قد حقق ارتفاعا بنسبة  %255سنة  2002مقارنة مع سنة
 2001التي حققت انخفاضا ممحوظا حيث لم يكن لممصرف قروض متعثرة السداد في حينو.
 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات
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يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى ارتفاع مخاطرة االئتمان المصرفي حيث حقق ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا في سنة

 2002بنسبة  %1,86مقارنة مع سنة  2001أغمبيا القروض غير المدروسة والمقدمة بدون ضمان لرئيس مجمس
اإلدارة وأقار ِ
بو التي حققت انخفاضا بنسبة .%24
8ـ مؤشر الودائع إلى رأس المال

يؤدي ارتفاع ىذا المؤشر إلى زيادة مخاطرة المصرف نتيجة عدم تمكنو من االستثمار في المشروعات التي تحقق لو
مردود مالي وقد حققت ىذه النسبة ارتفاعا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2002التي حققت انخفاضا
قميال بمقدار .%3,48
 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى وضع المصرف في ضائقة مالية كبيرة لمواجية مخاطر السيولة حيث حققت انخفاضا

 %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2002التي كانت  %4,16التي شيدت ارتفاعا ممحوظا نتيجة قيام أدارة
المصرف من قروض كبيرة دون أجراء دراسة.
ب ــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممدة من سنة 2003 -2001
 -1نسبة المديونية

تشير ىذه النسبة إلى ارتفاع المديونية لدص المصرف بنسبة  %93لسنة  2003مقارنة مع سنة  2001التي شيدت

انخفاضا بنسبة  %86نتيجة تحويل كمية الموجودات إلى قروض مما يؤدي إلى زيادة احتمالية العسر المالي.
 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة ارتفاع في الديون الطويمة األجل لسنة  2003بنسبة  %44عما ىو عميو في سنة  2001التي
أثقل استثماراتو بديون كبيرة ليا اثر عمى ر ِ
أسمالو.
كانت بنسبة  %1وىذا يعني أن المصرف ج

 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

إذ أن ارتفاع ىذه النسبة يعني أن المصرف وضع بالحسبان تحقق ىذه المخاطر االئتمانية وبالتالي التحوط لمواجيتيا

عند حدوثيا ،وقد حققت ىذه النسبة ارتفاعا مقارنة مع سنة  2001التي لم تخصص ليا مبالغ لمواجية القروض
المتعثرة ،بينما في سنة  2003كانت  %12فقد تم تخصيص مبالغ لمعالجة القروض.

 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة

إذ يوض

ىذا المؤشر تغطية ىذه القروض المشطوبة فعال واطفاءىا عن طريق المخصص لمتحوط من ارتفاع

مخاطر القروض المتعثرة بنسبة  %89لسنة  2003مقارنة مع سنة  2001نتيجة عدم تخصيص المصرف لمبالغ
تواجو القروض المتعثرة والمدينين الذي لم يمتزموا مع المصرف إلعادة المبالغ المقترضة.

 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض
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يحقق ارتفاع ىذا المؤشر مخاطر مرتفعة جدا حيث حقق ىذا المؤشر انخفاضا في سنة 2003بمقدار %4مقارنة مع

سنة  2001التي كانت بنسبة .%5

 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

حققيذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا بمقدار  %25سنة  2003مقارنة مع سنة  2001التي حققت انخفاضا ممحوظا
نتيجة تخوف المصرف من أمكانية من قروض قصيرة األجل ودخوليا ضمن جدول الديون المتعثرة.

 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا في سنة  2003بنسبة  %3,5وىذا يعني أن المصرف قام بمن قروض كبيرة
مقارنة مع سنة  2001التي حققت انخفاضا بنسبة .%24

 -8مؤشر الودائع إلى رأس المال

حققت ىذه النسبة انخفاضا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2003التي حققت ارتفاعا ممحوظا بمقدار
 %4,32مما يؤدي إلى زيادة مخاطرة المصرف نتيجة عدم تمكنو من االستثمار في المشروعات .

 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى وضع المصرف في ضائقة مالية كبيرة لمواجية مخاطر السيولة التي يتطم

توافرىا

لتغطية التزامات الدائنين حيث حققت انخفاضا  %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2003التي كانت  %5,01التي
شيدت ارتفاعا ممحوظا نتيجة قيام أدارة المصرف بمن قروض كبيرة دون أجراء دراسة كافية.
ج ــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممدة من سنة 2004 -2001

 -1نسبة المديونية

تشير ىذه النسبة إلى ارتفاع المديونية لدص المصرف بنسبة  %97لسنة  2004مقارنة مع سنة  2001التي شيدت

انخفاضا بنسبة  %86نتيجة تحويل كمية الموجودات إلى قروض.
 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة ارتفاع في الديون الطويمة األجل لسنة  2004بنسبة  %83عما ىو عميو في سنة  2001التي
أسمالو والتي باتت تيدد ر ِ
أثقل استثماراتو بديون كبيرة ليا أثر عمى ر ِ
أسمالو
كانت بنسبة  %1وىذا يعني أن المصرف ج
والمساىمين في األجل البعيد.

 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

حققت ىذه النسبة ارتفاعا مقارنة مع سنة  2001التي لم تخصص ليا مبالغ لمواجية القروض المتعثرة ،بينما في

سنة  2004كانت  % 18فقد تم تخصيص مبالغ لمعالجة القروض التي ال يستطيع المصرف استرجاع جزء منيا أو
بأكمميا.

 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة
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إذ يوض

ىذا المؤشر تغطية ىذه القروض المشطوبة فعال واطفاءىا عن طريق المخصص لمتحوط من ارتفاع

مخاطر القروض المتعثرة بنسبة  %81لسنة  2004مقارنة مع سنة  2001نتيجة عدم إيفاء المدينين بالفوائد

المتحققة عمييم.
 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض

يحقق ارتفاع ىذا المؤشر مخاطر مرتفعة جدا يتعرض ليا المصرف حيث حقق ىذا المؤشر انخفاضا ممحوظا في
سنة  2004مقارنة مع سنة  2001التي كانت بنسبة %5نتيجة انكشاف حساباتو لدص البنك المركزي العراقي
والمصارف األخرص.
 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

أدص ارتفاع القروض المتعثرة إلى أحداث مشاكل كبيرة جعمت المصرف في حالة تعثر مالي ال يمكن معالجتيا فقد

حقق ارتفاع الديون المتأخرة التسديد بشكل كبير لسنة  2004مقارنة مع سنة  2001حيث لم تتحقق فييا قروض
متعثرة مما أدص إلى فرض الوصاية عميو.
 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى ارتفاع مخاطرة اال ئتمان المصرفي بسب
المؤشر انخفاضا ممحوظا في سنة  2004بسب

ارتفاع القروض قصيرة األجل حيث حقق ىذا

عدم تمكنو من من التسييالت المصرفية نتيجة انخفاض موجوداتو

المتداولة مقارنة مع سنة  2001التي حققت نسبة .%24
 -8مؤشر الودائع إلى رأس المال

يؤدي ارتفاع ىذا الم ؤشر إلى زيادة مخاطرة المصرف نتيجة عدم تمكنو من االستثمار في المشروعات وحققت ىذه

النسبة ارتفاعا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2004التي حققت انخفاضا ممحوظا بمقدار %3,24
ِ
وضعو المالي وأدارتو.
نتيجة قيام فريق من البنك المركزي العراقي ب دارة عمل المصرف لتحسين
 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى وضع المصرف في ضائقة مالية كبيرة لمواجية مخاطر السيولة حيث حققت انخفاضا
 %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2004التي كانت  %3,64التي شيدت ارتفاعا ممحوظا نتيجة قيام أدارة
المصرف بمن قروض كبيرة دون أجراء دراسة.
د ــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممدة من سنة 2005-2001

 -1نسبة المديونية

تشير ىذه النسبة إلى ارتفاع المديونية لدص المصرف بنسبة  %98لسنة  2005مقارنة مع سنة  2001التي شيدت

انخفاضا بنسبة  %86نتيجة تحويل كمية الموجودات إلى قروض.
 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة انخفاضا ممحوظا في الديون الطويمة األجل لسنة  2005عما ىو عميو في سنة  2001التي كانت

بنسبة  %1وىذا يعني كمما كانت ىذه النسبة منخفضة كمما حققت وقاية لمدائنين وحماية ألمواليم.
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 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

إذ أن ارتفاع ىذه النسبة يعني أن المصرف وضع بالحسبان تحقق ىذه المخاطر االئتمانية وبالتالي التحوط لمواجيتيا

عند حدوثيا ،وقد حققت ىذه النسبة ارتفاعا مقارنة مع سنة  ، 2001بينما في سنة  2005كانت  %29التي ال

يستطيع المصرف استرجاع جزء منيا أو بأكمميا بسب

عدم الحصول عمى ضمانات كافية.

 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة

إذ يوض ىذا المؤشر ارتفاعا بنسبة  %76لسنة  2005مقارنة مع سنة  2001نتيجة عدم تخصيص المصرف
لمبالغ تواجو القروض المتعثرة والمدينين.

 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظابنسبة  %25في سنة  2005مقارنة مع سنة  2001التي كانت بنسبة .%5

 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

أدص ارتفاع القروض المتعثرة إلى أحداث مشاكل كبيرة جعمت المصرف في حالة تعثر مالي فقد حقق ارتفاع الديون

المتأخرة التسديد بشكل كبير لسنة  2005بنسبة  %1,5مقارنة مع سنة .2001
 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات

حقق ىذا المؤشر انخفاضا في سنة  2005بنسبة  %22بسب

سنة  2001التي حققت نسبة .%24

عدم تمكنو من من التسييالت المصرفية مقارنة مع

 -8مؤشر الودائع إلى رأس المال

حققت ىذه النسبة ارتفاعا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2005التي حققت انخفاضا ممحوظا بمقدار
.%2,76

 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

حقق ىذا المؤشر انخفاضا  %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2005التي كانت  %4,45التي شيدت ارتفاعا
ممحوظا نتيجة قيام أدارة المصرف بمن قروض كبيرة وتعرضو إلى االنييار.
ه ــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممدة منسنة 2006 -2001

 -1نسبة المديونية

تشير ىذه النسبة إلى ارتفاع المديونية لدص المصرف بنسبة  %96لسنة  2006دون وضع أية دراسة لمعالجة الديون

المتراكمة التي بدأت من سنة  2001ولم تحقق أدارة المصرف أي دراسة األمر الذي يؤدي إلى تقييد عمميات
المصرف وتجعمو عرضة لمتدخالت والضغوط الخارجية.

 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة انخفاضا ممحوظا في الديون الطويمة األجل لسنة  2006عما ىو عميو في سنة  2001التي كانت

بنسبة  ،% 1حيث قام مساىمي المصرف بتسديد الجزء المتبقي من مبمغ رأس المال األمر الذي أدص إلى ارتفاع

93

أجمالي رأس المال مقارنة بالديون الكبيرة التي أصبحت أكثر من ر ِ
أسمالو وصعوبة معالجة ىذه الديون عند وصول
المصرف إلى مرحمة التصفية.

 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا بنسبة  %42سنة  2006مقارنة مع سنة  ،2001إذ خصص المصرف مبالغ لمعالجة
القروض المتعثرة ،بسب

االنكشافات الكبيرة لحسابات المصرف لدص البنك المركزي والمصارف األخرص

 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة

إذ يوض

ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا بنسبة  %54مقارنة مع سنة  2001حيث تمكنت لجنة األوصياء عمى
أو إطفاء جزء من الديون المتحققة عمى المصرف وىذه تعد خسارة كبيرة يتحمميا المصرف

المصرف من شط
وتيدد وض ِ
عو المالي نتيجة سوء إدارة المصرف.

 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض

تمكن المصرف من معالجة الديون المتحققةعميو بعكس

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا في سنة  2001بنسبة  %5بسب

سنة .2006

 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

أ دص ارتفاع القروض المتعثرة إلى أحداث مشاكل كبيرة جعمت المصرف في حالة تعثر مالي ال يمكن معالجتيا أال من
خالل استرداد المبالغ المقترضة مقارنة مع سنة  2001حيث كان باستطاعة المصرف في حينيا من من القروض

القصيرة األجل.

 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى ارتفاع مخاطرة االئتمان المصرفي مقارنة مع سنة  2001التي حققت نسبة .%24

 -8مؤشر الودائع إلى رأس المال

حققت ىذه النسبة ارتفاعا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2006التي حققت انخفاضا ممحوظا بمقدار
 %1,82نتيجة وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي بسب

المخالفات التي قامت بيا أدارة المصرف

وعدم االلتزام بالتعميمات ولغرض حماية المودعين في استرداد أموليم وتعرضيا لممخاطرة .
 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

حققت انخفاضا  %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2006التي كانت  %12,95التي شيدت ارتفاعا ممحوظا نتيجة
قيام أدارة المصرف بمن قروض كبيرة دون أجراء دراسة وتعرض المصرف إلى االنييار وعدم تمكنو من الوفاء
بالتزاماتو تجاه دائنيو فضال عن ارتفاع حسا

ديون متأخرة التسديد ومخصص الديون المشكوك في تحصيميا.

وــ تحميل نتائج المؤشرات المالية لمتعثر المالي لسنة2007

 -1نسبة المديونية
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تشير ىذه النسبة انخفاضا بمديونية المصرف بنسبة  %66لسنة  2007مقارنة مع سنة  2001التي شيدت ارتفاعا

بنسبة  %86األمر الذي يؤدي إلى انخفاض احتمالية العسر المالي.
 -2نسبة الديون إلى أجمالي رأس المال

تشير ىذه النسبة ارتفاعا ممحوظا في الديون الطويمة األجل لسنة  2007بنسبة  %75عما ىو عميو في سنة 2001
التي كانت بنسبة  ،% 1حيث قام مساىمو المصرف بتسديد الجزء المتبقي من مبمغ رأس المال األمر وكذلك مشاركة
مصرف الوركاء ومصرف الشرق األوسط في زيادة رأسمال المصرف الذي أدص إلى ارتفاع أجمالي رأس المال مقارنة
بالديون الكبيرة التي تؤثر عمى ر ِ
أسمالو فضال عن خروج المصرف من وصاية البنك المركزي وتشكيل مجمس أدارة
جديد كان لو األثر في ارتفاع ىذا المؤشر لمعالجة الديون المتراكمة عمى المصرف.

 -3مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا ممحوظا بمقدار  %5,9مقارنة مع سنة  ،2001حيث بدأت أدارة المصرف الجديدة بمعالجة
القروض المتعثرة وبالتنسيق مع لجنة الوصاية المشكمة من قبل البنك المركزي ،بسب

المصرف لدص البنك المركزي والمصارف األخرص بسب

سوء أدارة المصرف القديمة.

 -4مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المشطوبة

االنكشافات الكبيرة لحسابات

أو إطفاء جزء من الديون

يوض ىذا المؤشر تقاربا ممحوظا مقارنة مع سنة  2001حيث تمكن المصرف من شط
ِ
وضعو المالي نتيجة سوء إدارة المصرف
المتحققة عمى المصرف وىذه تعد خسارة كبيرة يتحمميا المصرف وتيدد
القديمة.

 -5مؤشر القروض المشطوبة إلى أجمالي القروض

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا في سنة  2001بنسبة  %5بسب

تمكن المصرف من معالجة الديون المتحققةعميو في

حينيا بعكس سنة  2007حيث تعمل إدارة المصرف الجديدة عمى وضع دراسة إلطفاء أو شط

عمى المصرف.

الديون التي تراكمت

 -6مؤشر القروض المتعثرة أمتأخرة السدادل إلى أجمالي القروض صيرة األجل

حقق ارتفاع الديون المتأخرة التسديد إلى عدم استطاعة المصرف من من التسييالت المصرفية مقارنة مع سنة

 2001حيث كان باستطاعة المصرف في حينيا من من القروض القصيرة األجل.
 -7مؤشر أجمالي القروض صيرة األجل إلى أجمالي الموجودات

يشير ارتفاع ىذا المؤشر إلى ارتفاع مخاطرة االئتمان المصرفي مقارنة مع سنة  2001التي حققت نسبة .%24

 -8مؤشر الودائع إلى رأس المال

حقق ىذا المؤشر ارتفاعا بمقدار  %3,71لسنة  2001مقارنة مع سنة  2007التي حققت انخفاضا ممحوظا بمقدار
 %9نتيجة وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي فضال عن تعزيز رأس المال من خالل دخول
شركات جديدة لممساىمة فيو األمر الذي ساعد إلى ارتفاع مبالغ رأس المال وارجاع المصرف لممارسة نشاطو
المصرفي وتسوية الديون المتحققة عميو من قبل لجنة األوصياء.

93

 -9مؤشر الودائع إلى االئتمان

حقق انخفاضا  %95سنة  2001مقارنة مع سنة  2007التي كانت  %12,95التي شيدت ارتفاعا ممحوظا فضال
عن قيام لجنة األوصياء بمعالجة حسا

ديون متأخرة التسديد من خالل تخفيض نسبة فوائد المتوقفين عن الدفع

بمقدار  %20وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيميا.

انمؤشراث
انمانٍت

جدول المؤشرات المالية لمتعثر المالي لمصرف البركة أإيالف حالياًل لممدة من 2007-2001
2006
2005
2004
2003
2002
2001
انسىت
%
%
%
%
%
%

وسبت انمذٌىوٍت=أجمانً انذٌىن  /أجمانً
انمىجىداث
انذٌىن إنى أجمانً رأس انمال
مخظض انمروع انمشكىن فً ححظٍهها
إنى انمروع انمخعثرة
مخظض انمروع انمشكىن فً ححظٍهها
إنى انمروع انمشطىبت
انمروع انمشطىبت إنى أجمانً انمروع
انمروع انمخعثرة (مخأخرة انسذاد) إنى
أجمانً انمروع انمظٍرة األجم
انمروع لظٍرة األجم إنى أجمانً
انمىجىداث انمخذاونت
انىدائع إنى رأس انمال
انىدائع إنى االئخمان

2007
%

86

80

93

97

98

96

66

1

12

44

83

طفر

طفر

75

طفر

2

12

18

29

42

5,9

طفر

80

89

81

76

54

طفر

5

13

4

طفر

25

طفر

طفر

طفر

255

25

طفر

1,5

طفر

طفر

24

1,86

3,5

طفر

22

طفر

طفر

3,71
95

3,48
4,16

4,32
5,01

3,24
3,64

2,76
4,45

1,82
12,95

9
5,51

الجدول من أعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لمصرف البركة

3ــ3ــ الوصاية عمى مصرف البركة "مصرف إيالف اإلسالمي حالياً"

بناء عمى ماتبين من خالل تحميل المؤشرات المالية لمتعثر المالي لممصرف عينة البحث تم تشكيل من قبل البنك
ِ
ِ
نشاطو .وسيتم من خالل ىذا المطم توضي
إعادتو لممارسة
المركزي العراقي إلدارة أعمال المصرف وامكانية
اإلجراءات المتخذة بيذا الصدد.

أ ــ إجراءات المجنة األولى لألشراف والر ابة عمى المصرف أعينة البحثل
استنادا إلى أحكام المواد ( ) 56-47البا

الخامس مراقبة الصيرفة واالئتمان من قانون البنك المركزي العراقي رقم

 64لسنة  1976المعدل ونتيجة لممخالفات التي قام بيا المصرف فقد قرر البنك المركزي تشكيل فريق لألشراف عمى
إدارة المصرف بتاريخ  ، 2002/5/11ىذا وقد حدد الفريق المخالفات اآلتية:
أل إليو المصرف بالرغم من اإلنذار التحريري من البنك
 -1تحميل مجمس إدارة المصرف المسؤولية الكاممة عما ج
ِ
تمديده لغاية  2001/12/31بناء
المركزي إلى تعديل وضعو قبل  2001/9/30وحصمت الموافقة فيما بعد عمى
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عمى طم

المصرف أال أن وضعو استمر بالتدىور مما اضطر البنك المركزي إلى تشكيل لجنة األشراف من قبل

ممثمي البنك المركزي.

إن سبب تعرض المصرف لمخمل يعود مسؤوليتو عمى كل من رئيس المجمس والمدير المفوض مما اضطر
ّ -2
البنك المركزي استالم مسؤولية المصرف اعتبا ار من مايس. 2002 /
ب ــ إجراءات المجنة الثانية لألشراف والر ابةعمى المصرف أعينة البحثل
 .1أطمعت لجنة األشراف عمى بعض المعامالت المصرفية المعروضة عمييا وبعد دراستيا تمت الموافقة عمى البعض
منيا دون األخرص مثل عمميات تحديد الخصم وبعض عمميات الصرف وتأجيل البعض منيا مثل أجور قل العممة من

قبل شركة الخدمات المصرفية ألسبا

تتعمق بالوضع المالي.

 .2عدم ت عيل أي صك من حسابات الزبائن ليس لو مقابل،عدم سح
ِ
صفتو ويتحمل المسؤول نتائا المخالفة.
لصال أي شخص ميما كانت
ج ــ إجراءات الوصي المعين

ِ
وفروعو
أي مبمغ من خزينة المصرف

أ33ل

أن إجراءات الوصي كانت كاآلتي:
 .1السيطرة عمى المصرف وضمان موجوداتو ودفاتره وسجالتو.
 .2إدارة المصرف عمى النيج المصرفي السميم .
 .3اتخاذ اإلجراءات لوضع المصرف في مو ع سميم ومالءة مالية.
 .4العمل بأسموب من شأنو تعظيم عوائد البيع أو التصرف بموجودات المصرف وتقميل أي خسارة.
د ــ إجراءات لجنة األوصياء

قرر البنك المركزي العراقي تنفيذا لمصالحية المخولة لو بموج

المادة  59من قانون المصارف رقم  94لسنة

 2004إعفاء الوصي المعين عمى المصرف اعتبا ار من  2007/2/21وعين لجنة أوصياء إلدارة المصرف ،وقد
قامت لجنة األوصياء باإلجراءات اآلتية(:)34

 .1إيقاف عمميات من القروض بمختمف أشكاليا ولحين االنتياء من تدقيق معامالت اإلقراض السابقة وتحديد
الضمانات ومطالبة المقترضين من غير أقار

سالمة عمميات اإلقراض السابقة.

رئيس المجمس بتقديم ضمانات أضافية لغرض تعزيز وضمان

 .2العول على إلغاء لرار انىطً انسابك انمخمثم بفرع فائذة مضاعفت عهى أطحاب انمروع بهغج  %35وهً
أعهى وسبت فائذة فرضج عهى انمروع انممذمت مه لبم مخخهف انمظارف وانعمم عهى اعخماد مبذأ سعر انفائذة

()33عن مقابمة أجراىا الباحث مع األستاذ محمد صال الشماع الوصي عمى مصرف البركة بتاريخ .2013/9/19
()1عن مقابمة أجراىا الباحث مع األستاذ وليد عيدي عبد النبي مدير عام دائرة اإلحصاء واألبحاث في البنك المركزي العراقي ورئيس
لجنة األوصياء عمى مصرف البركة لمتمويل واالستثمار يوم الثالثاء المصادف .2013/7/2
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انمخفك فً عمذ انمرع وهى مبذأ لاوىوً ومظرفً معخمذ أو مخعارف عهٍه فً انعمم انمظرفً مما شجع
انممخرضٍه عهى حسذٌذ انمروع وحخى
مع الفائدة القديمة مما حسن من مستويات السيولة المتوفرة في المصرف
4ــ االستنتاجات والتوصيات
سيتم عرض أىم االستنتاجات التي تم التوصل إلييا في الجان

النظري والعممي لمبحث وكما يأتي:

4ــ 1ــ أـ االستنتاجات من الجانب النظري

 . 1إن الرقابة أداة لتصحي االنحرافات وتعزيز نقاط القوة في العمل المصرفي وىذا يدل عمى أن آلية عمل الرقابة
وتقييم كفاءة األداء ىما وسيمتان الكتشاف نقاط الضعف.
 .2إن التعثر والفشل أو العجز المالي وجيـان لعممـة واحـدة ،أذ أن التعثـر يبـدأ بالعسـر المـالي لممصـرف ويكـون غيـر
ظاىر لممودعين والزبائن نتيجة ضعف اإلدارة العميا والرقابة الداخمية.

 4ــ 1ــ ب ــ االستنتاجات من الجانب العممي

 .1حققت نسبة المديونية ارتفاعا ممحوظا لممدة من  2001ولغاية  2007تتراوح ما بين ( )%66 -86بسب

ت حويل كمية الموجودات المتداولة والثابتة إلى قروض والتي منحيا إلى أشخاص محددين مما وضع المصرف أمام
تركزات ائتمانية كبيرة وخطيرة بسب

استخدام المصرف االستثمار العمودي لخمق األرباح عمى حسا

السيولة

والسالمة المالية.

 .2حقق مخصص القروض المشكوك في تحصيميا إلى القروض المتعثرة ارتفاعا متباينا بمقدار  %5,9-2بسب
عدم تخصيص المصرف مبالغ لمعالجة القروض المتعثرة.

 .3حققت أسيم مصرف البركة ارتفاعا بمقدار ( 250فمس) ليصب ( 750فمس) لسنة  2007مقارنة مع سنة
 2001التي كان سعر السيم ( 500فمس) نتيجة شراءىا من قبل مصرف الوركاء والشركات التابعة لو في السوق
الموازي حيث أن المصرف منع من الدخول في سوق العراق لألوراق المالية لكونو تحت الوصاية.

 . 4قيام لجنة األوصياء وبالتنسيق مع مجمس إدارة البنك المركزي العراقي ب طفاء نسبة  %50من فوائد انكشاف
حسابات مصرف البركة أي ما يساوي ( )6,5مميار دينار وتقسيط (أصل الدين -االنكشاف) المتبقي عمى مدار

ثالث سنوات لتحسين الوضع المالي لممصرف.
4ــ 2ــ التوصيات

في ضوء االستنتاجات السابقة توصل البحث إلىالتوصيات اآلتية:

 . 1تركيز رقابة البنك المركزي العراقي عمى متابعة ق اررات مجالس إدارات المصارف والصالحيات الممنوحة ليم
باعتبارهُ الجية اإلشرافية والرقابية الموجو إلدارة النشاط المصرفي من خالل تطبيق قواعد واجراءات الحوكمة إلدارة
العمميات المصرفية بشكل سميم.

 . 2قيام إدارات المصارف بوضع الدراسات واإلجراءات الالزمة لمعالجة المديونية المرتفعة والمخاطر المتحققة من
جراء ذلك واتخاذ الوسائل كافة لتسوية الديون مع المدينين المتعثرين أوال بأول.
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 . 3أمكانية قيام البنك المركزي العراقي بتقديم دراسة حول زيادة مدة االعتراض عمى قرار تعيين الوصي أي أن
تكون فترة االعتراض من تاريخ قرار فرض الوصاية حتى تكون ىناك فرصة لدص المصرف المتعثر من دراسة

قرار الوصاية وفترة مناسبة لالعتراض.

 . 4اإلسراع في أقرار قانون الشركة المختمطة لضمانالودائع ولحماية أموال المودعين والدائنين اآلخرين والمرفوع
إلى مجمس شورص الدولة لتعمل ىذه الشركة عمى تعويض المودعين ومساعدة البنك المركزي العراقي في عممية
األش ارف والرقابة.

 . 5قيام البنك المركزي باإلسراع إلنشاء نظام تبادل المعمومات االئتمانية لغرض تعرف المصارف عمى التبعة
االئتمانية اإلجمالية لممقترضين من الجياز المصرفي وكفالئيم قبل منحيم القرض.
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