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تقويم كفاية أداء المصارف التجارية
( دراسة تطبيقية في مصرف الرافديـن )
أ.م.د .كريم خضير جدران م.محمد حميد سالمة

م.م .كمال عودة فاضل

المعهد التقني في الصويرة

م.م.عامر عباس احمد

الخالصة-:

إن الصيرفة الحديثة في العراق تأخر ظهورها حتى نهاية القرن التاسع عشر حيث

فتح أول مصرف انكليزي في بغداد عام  0981وتوالى بعد ذلك افتتاح المصارف
األجنبية .وكان مصرف الرافدين الذي تأسس في  0890\5\08أول مصرف عراقي
أسس بموجب القانون  33لسنة  0890بعدها تأسس عدد من المصارف العراقية إلى
جانب المصارف األجنبية .وقد تم دمج المصارف التجارية عام  0899مما جعل
الجهاز المصرفي التجاري العراقي مكونا من مصرف تجاري واحد هو مصرف

الرافدين وفي  0899\00\0تأسس مصرف الرشيد كمصرف تجاري حكومي آخر من
خالل شطر مصرف الرافدين .إن تأسيس هذا المصرف لم يغير من واقع العمل

المصرفي الذي يهيمن عليه الطابع الحكومي ونشاط الصيرفة التقليدية .وفي عام

 0880تم السماح بتأسيس المصارف الخاصة إال إن عملها اقتصر على االستثمار
المحلي والوساطة المالية وأعمال الخدمة الصيرفية العادية .وقد بلغ عدد المصارف

الحكومية واألهلية ()33مصرفا وشبكة فروع بلغت ( )591فرعا منتشرة في أنحاء
البالد حيث يالحظ إن كل فرع يخدم ( )51111نسمة وقد احتل مصرف الرافدين
المرتبة األولى في مجال النشاط المصرفي التجاري في العراق ومن هنا جاء البحث

لتقويم كفاءة أداء المصرف للفترة من  0881ولغاية 1110طبقا لمدخل التحليل المالي
بتقويم الجوانب التي تؤثر في األداء ومنها المؤشرات المالية التي تعبر عن مقدار
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استغالل السيولة النقدية حيث ظهر إن نسبة السيولة انخفضت من ( )٪ 39عام

 0881إلى ()٪ 19سنة  1110بالرغم من ارتفاع الرصيد في الصندوق ولدى
المصارف وذلك الرتفاع نسبة توظيف األموال وبشكل خاص في االئتمان النقدي.

وكذلك ارتفع مؤشر الربح من ( )٪ 119عام  0881إلى ( )٪ 958عام  1111وذلك

لزيادة توظيف األموال في مجاالت االستثمار في األوراق المالية واالئتمان النقدي

إضافة إلى ارتفاع األسعار ومعدالت التضخم التي شهدها االقتصاد العراقي آنذاك .ثم

انخفضت إلى ( )٪515عام  1110بسبب زيادة رأس مال المصرف إلى ( )9مليارات

دينار .كما إن حجم االئتمان النقدي في زيادة إال إن نسبة االئتمان انخفضت من (

 )٪ 005عام  0881إلى (  )٪ 31عام  1110وذلك لكون نسبة الزيادة في حجم
الموجودات اكبر من الزيادة في حجم االئتمان إما بالنسبة لحجم االستثمارات فقد ارتفع

من ( ) 11,11مليار دينار عام  0881إلى ( )19,59عام  1110والتي نجمت
بالدرجة األولى عن ارتفاع حجم حواالت الخزينة كذلك فان الودائع الجارية سجلت

ارتفاعا حيث بلغت الزيادة ( )99,19مليار دينار ما بين عام  0881و  . 1111إال

إن نسبة حسابات االدخار انخفضت من ( )٪ 33عام  0881إلى ( )٪ 31عام

 1110بسبب ضعف الدخول ألغلب المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة
إضافة إلى الزيادة في نسبة حجم الودائع.

المقدمـة-:

عرفت المصارف التجارية منذ أقدم العصور إذ ينحدر تطورها تاريخيا

من حقب قديمة جدا إلى األلفي سنة قبل الميالد( .)0وقد عرفت عند البابليين
واآلشوريين إذ كانت تتمثل بالمعابد التي كانت تمارس فيها الصيرفة وأعمال االئتمان.

وبعد سقوط الدولة البابلية جاء الحيثيون فأعطوا التعامل التجاري والنشاط المصرفي

دفعة قوية نتيجة ابتكارهم السبائك الفضية واحاللها محل السلع كونها وسائل دفع

ودخولهم عمليات المشاركة في تجارة الموجودات الثابتة وتقديم القروض طويلة األجل.
كذلك عرفت في الحضارات القديمة المصرية واليونانية والرومانية فكانت المعابد عند
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اليونان أمكنة آمنة للصيرفة العتبارات تتعلق باألمان والثقة وكانت تودع فيها إيرادات

األمالك المقدسة وحصيلة القرابين والهبات وكذلك ودائع الدولة واألفراد .واشتهر
الرومان في تطبيق ما اقتبسوه من اليونانيين فطبعوه بطابعهم الخاص.

إال إن الصيرفة الحديثة في العراق تأخر ظهورها إلى حوالي نهاية القرن التاسع

عشر

()1

والتي حدثت خاللها تغيرات سياسية واقتصادية عدة منها ضعف الدولة

العثمانية من جهة وتغلغل النفوذ االنكليزي الذي شجع على فتح مصرف لهم في بغداد

عام  0981وبعد مدة افتتح فروعا له في مختلف إنحاء العراق وفي عام  0801افتتح
مصرف بريطاني آخر هو المصرف الشرقي فرعا له في بغداد ثم تاله فتح فروع أخرى
له في كل من البصرة والموصل واربيل والعمارة وغيرها من المدن العراقية وفي عام

 0809فتح مصرف إيران البريطاني فرعا له في بغداد وفرعين في الموصل والبصرة
وفي عام  0890افتتح المصرف العربي في القدس فرعا له في بغداد ومن ثم فرعا له

في الموصل والبصرة .وتأسس مصرف الرافدين في  0890\5\08بموجب القانون 33
لسنة 0890

(.)0

بعدها تأسس عدد من المصارف العراقية إلى جانب الفروع األجنبية

وهي المصرف الوطني العراقي سنة ( 0891البنك المركزي حاليا) والمصرف العقاري

 0899لتمويل عمليات االئتمان العقاري ومصرف الرهون عام  0850لتمويل االئتمان
االستهالكي والمصرف التجاري العراقي  0859ومصرف بغداد  0859فضال عن فتح
فروع أخرى للمصارف األجنبية في بغداد كالبنك العربي  0859والمصرف اللبناني

المتحد  0853والمصرف الوطني للتجارة والصناعة وفي عام  0851افتتح فرع
للمصرف الوطني الباكستاني في بغداد وكانت جميع هذه المصارف تمارس الصيرفة

التجارية .وفي عام  0899أممت المصارف غير الحكومية ومنها المصارف األجنبية

بموجب القانون رقم  011لسنة  0899والت ملكيتها للدولة وترتب على عملية التأميم
إجراءات عدة منها دمج المصارف التجارية في أربع مجموعات في بادئ األمر ومن
ثم في مجموعتين وأخي ار في مجموعة واحدة في ظل مصرف الرافدين مما جعل

الجهاز المصرفي التجاري العراقي مكونا من مصرف تجاري واحد هو مصرف
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الرافدين والذي دمج معه مصرف الرهون أيضا وبذلك دخل النظام المصرفي التجاري

في العراق عصر احتكار الصيرفة التجارية من خالل مصرف واحد هو مصرف
الرافدين وثالث مصارف متخصصة هي المصرف الصناعي والمصرف الزراعي
التعاوني والمصرف العقاري وهذا يبين هيمنة القطاع الحكومي على النظام المصرفي

في العراق فأصبحت جميع المصارف حكومية .بعدها اتجهت الدولة إلى التفكير في

خلق جو من المنافسة االيجابية في تحسين الخدمات المصرفية فعمدت إلى إصدار

القانون رقم  51لسنة  0899الخاص بتأسيس مصرف الرشيد كمصرف تجاري
حكومي آخر من خالل شطر مصرف الرافدين إلى مصرفين

()3

؛ األول حافظ على

هويته وهو مصرف الرافدين واآلخر حمل هوية مصرف الرشيد الذي افتتح أول فرع له

في  0899\00\0ثم تتابع افتتاح الفروع األخرى حتى بلغت ( )018فرعا .إن تأسيس
هذا المصرف لم يغير من واقع العمل المصرفي الذي يهيمن عليه الطابع الحكومي

ونشاط الصيرفة التقليدية المتمثلة بطبيعة الخدمات المقدمة .وفي عام  0880حدثت
عالمة مهمة في تطور واقع بنية الصناعة المصرفية العراقية نقلتها من عصر

االحتكار المصرفي الحكومي إلى عصر التعددية المصرفية( .)3فقد صدر القانون رقم
 01لسنة  0880والذي عدل قانون البنك المركزي العراقي رقم  99لسنة 0819

بالسماح بتأسيس المصارف األهلية الخاصة حيث تأسس مصرف بغداد عام ( 0881

شركة مساهمة خاصة) وكذلك المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمية في

نفس العام ومن ثم مصرف االستثمار العراقي ومصرف الشرق األوسط لالستثمار
والمصرف المتحد لالستثمار وغيرها من المصارف الخاصة .وقد اقتصر النشاط
الحقيقي لها في قبول الودائع ومنح االئتمان والقيام بعمليات االستثمار المحلي

والوساطة المالية مما أدى إلى اقتصار فعالياتها على النشاط المصرفي المحلي بسبب

عدم مزاولتها للنشاط المصرفي الخارجي كعمليات فتح االعتمادات المستندية أو

إصدار خطابات الضمان الخارجية أو عمليات التمويل الخارجي واالستثمار مما ساهم

في تحجيم نشاطها .إال انه في عام  0889صدر القرار رقم  8لسنة  0889وبموجبه
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سمح للمصارف المتخصصة بممارسة الصيرفة على وفق األسس التجارية االعتيادية
إلى جانب مهامها األصلية كمصارف تنموية( . )3وبعد ذلك سمح مجلس إدارة البنك

المركزي العراقي في 0881\01\9للمصارف التجارية بمنح القروض متوسطة وطويلة
األجل لإلغراض الصناعية والزراعية والعقارية والمهنية وكذلك في مجال الصيرفة

االستثمارية وفي عام  0889تم السماح للبنك المركزي العراقي بمنح إجازة ممارسة
االستثمار المالي لشركات مساهمة وقد بلغ عددها ( )8شركات عام  1113تمارس

جزء من اإلعمال المصرفية المسموح بممارستها .ونستطيع إن نحدد مما تقدم أعاله
إن الفقرات السابقة تضمنت نشاطات مختلفة من قبل القطاع المصرفي وبإشراف
السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي العراقي حيث أصبح إجمالي المصارف

الحكومية واألهلية بحدود ( )33مصرفا وشبكة فروع بلغت ( )591فرعا منتشرة في

جميع أنحاء البالد حيث يالحظ إن كل فرع يخدم ( )51111نسمة مقارنة بالدول

المجاورة والتي يكون كل فرع فيها يخدم من ( )01111-1111نسمة

()9

ولكون

مصرف الرافدين من المصارف التجارية التي احتلت الدور األول في مجال النشاط

المصرفي التجاري في العراق .من هنا جاءت أهمية البحث.

أهميــة البحث-:

المبحث األول

تتزايد أهمية تقويم كفاية األداء وضرورته في مجال النشاط المصرفي

التجاري لمصرف الرافدين نظ ار لضخامة األموال التي يتعامل بها وسرعة دوران
رؤوس األموال الخاصة به واألموال المودعة في مؤسساته ،األمر الذي يدفع الكثير

من متخذي الق اررات إلى االهتمام بالتحقق من كفاية أداء المصارف التجارية من حيث
مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرسومة لها أو من حيث كفايتها في جمع

واستخدام األموال وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف ،وذلك في حدود التوفيق بين

هدف الربح واعتبارات السيولة واألمان وخدمة المجتمع.

مشكاـة البحث-:
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إن النظام المصرفي العراقي دخل لفترة طويلة عصر احتكار الصيرفة

التجارية من خالل مصرف واحد هو مصرف الرافدين وثالث مصارف متخصصة
صناعي وزراعي وعقاري وهذا يدل على هيمنة القطاع الحكومي على النظام

المصرفي في العراق مما ترك آثا ار على طبيعة أداء المؤسسات المصرفية من حيث
أنشطتها وخدماتها وطبيعة عالقاتها في المجتمع .من هنا تحددت مشكلة البحث في
معرفة كيفية قيام مصرف الرافدين في توجيه الموارد المالية المتاحة لديه لتحقيق اكبر

عائد ممكن بأقل كلفة ممكنه.

هـدف البحث-:

تقويم كفاية األداء لمصرف الرافدين طبقا لمدخل التحليل المالي باستخدام

النسب والمؤشرات المناسبة.

فرضية البحث-:

-0يناقش البحث فرضية إن العالقات المالية في مصرف الرافدين كما تبينها

القوائم المالية خالل فترة الدراسة توضح حجم ونوع التغيير في المصرف وعلى
ضوءها يمكن تحديد أداءه.

 -1أن المصرف أدى دوره بكفاءة أداء عالية وذلك استنادا إلى ما تظهره مؤشرات

التحليل المالي.

حــدود البحث-:

تنطلق الدراسة من-:

-0اقتصارها على مصرف الرافدين باعتباره المصرف األهم في العراق ويمثل ذلك

الحدود المكانية للبحث.

-1اعتماد تحليل الحسابات الختامية والموازنات التخطيطية للمصرف للمدة من

 .)5(1110-0881وتمثل الحدود الزمانيه للبحث.

الدراسات السابقة-:
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 -0ذكر ألشمري عام 1115

()9

في دراسته إستراتيجية أدارة المخاطر المصرفية أن

من أهم السمات المميزة للمصارف التجارية هي الربحية والسيولة واألمان.
 -1بينت سرور عام 0883

()1

في بحثها الموسوم "اثر االرتفاع في المستتوى العتام

لألستعار فتتي حستتابات الودائتتع فتتي فتترع االعظميتة التتتابع لمصتترف ال ارفتتدين" بأنتته تتميتتز
حستتابات المصتتارف التجاريتتة بخصتتائص معينتتة تختلتتف بهتتا عتتن المنشتتات االقتصتتادية

األخرى إذ تشمل الفقرات النقدية النسبة األكبر من مجموع فقرات الميزانية.

 -3وجتتد د.حستتين عبتتد ا  )9(0898فتتي بحثتته الموستتوم "انتشتتار العتتادة المص ترفية

وبتتدائل االستتتثمار لتتدى األف تراد فتتي الع تراق" أن المؤسستتات الماليتتة فتتي البلتتدان الناميتتة
تتصتتف بهيمنتتة النظتتام المص ترفي التتذي يتضتتمن البنتتوك المركزيتتة والمصتتارف التجاريتتة

وقيام االخيره بالدور الرئيسي في تعبئة االدخارات من الجمهور.

 -9استنتج  )7(1799 waiفي دراسة ميدانية لقطاع المصارف التجارية في البلتدان

الناميتتة بأنتته كلمتتا تقتتدم البلتتد اقتصتتاديا انحستتر هتتذا القطتتاع ليحتتل محلتته القطتتاع المتتالي
المنظم والعكس بالعكس.

 -5أوضتتح  )11(Rose2002أن عمليتتة بنتتاء اقتصتتاد أي بلتتد مهمتتا كتتان نوعتته فتتان

المصت تتارف تحتت تتل فيت تته أهميت تتة جوهريت تتة باعتبارهت تتا اكبت تتر المؤسست تتات الماليت تتة فت تتي ذلت تتك
االقتصاد وتشكل محوره9.

 -9ذكتر ألعبتادي عتام  )00(1111أن مهمتة المصتارف األساستية هتي نتيجتة تطتتوير

القطاعتتات االقتصتتادية المختلفتتة عتتن طريتتق توجيتته الم توارد الماليتتة المتاحتتة لتتديها نحتتو
مجاالت االستثمار التي تحقق اكبر عائد ممكن.

 -1ب تتين ك تتل م تتن الش تتمخي والج تتزراوي ع تتام  )01(0889ف تتي كت تتابهم اإلدارة المالي تتة

الحديثتتة .أن كفتتاءة األداء اشتتمل وأدق متتن رقابتتة األداء ألنتته ال يعنتتي بيتتان نتتتائج وانمتتا
يمتد إلى تحليل تلك النتائج والتأكد من أن األموال العامة تنفق حسب األهداف المقتررة

لها طبقا للخطة الموضوعة وأنها تحقق النتائج المستهدفة وبأقل تكلفة ممكنة.
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 -9أوضتتح البصتتري  )03(1119انتته بتتات متتن المؤكتتد إن وضتتع المصتتارف العراقيتتة

يحتتتاإ إلتتى أصتتالح حيتتث أن ( )٪81متتن النشتتاط المصترفي مخصتتص لتمويتتل النشتتاط
العتتام المتمثتتل بعتتدم الكفتتاءة والبطالتتة المقنع تتة والخستتائر المتراكمتتة بينمتتا حتترم القط تتاع

الخاص من التمويل التالزم للتتراكم ال أرستمالي .وان اغلتب استتثمارات الجهتاز المصترفي
الحكومي هي استثمارات حواالت الخزينة.

المبحث الثاني

اإلطار النظري للبحث-:
أساليب وأدوات التحليل المالي-:

يتطلب التخطيط السليم للتحليل اختيار األساليب واألدوات التي تتالءم مع هدف

التحليل ونطاقه ويوجد في هذا الصدد أسلوبان هما-:

-0التحليل العمودي-:

يقوم على أساس دراسة العالقات بين البنود المالية المختلفة في

المصرف كما تظهر في مجموعة واحدة من القوائم المالية عن مدة زمنية معينة وال
يستخدم في دراسة االتجاهات.

-1التحليل األفقي-:

يقوم على دراسة العالقات المالية في المصرف كما توضحها مجمتوعة

متن القوائم المالية خالل مدة زمنية متتابعة للتعرف على حجم ونوع التغير الذي يط أر

على عنصر معين أو مجموعة من العناصر

()03

 .ويدخل ضمن هذا األسلوب ما

يعرف بتحليل االتجاه .أن تحليل االتجاه مهم ألي محلل مالي ألنه يأخذ عامل الزمن
بصرف النظر عتن أي انجازات تحققت في الماضي .أن األهم هو مقدرته على
االستمرار بتحقيق هذه المنجزات في المستقبل وتثبيتها( .)09يمكن تقويم أداء المصرف

مجلة واسط للعلوم اإلنسانية  -العدد (165 ........................................ )21
طبقا لمدخل التحليل المالي بتقويم الجوانب االتيه التي تؤثر في األداء باستخدام

النسب والمؤشرات التي نراها مناسبة.

المؤشرات المالية-:

أن عالقة الربح برأس المال أو الربح للسنة الماضية وكذلك العالقات

التي تعبر عن مقدار استغالل السيولة النقدية ،وعن عائديه الدينار الواحد ،هي كلها

مؤشرات مالية لهل دالالت تحليلية وتشخيصية كبيرة(. )05
ويمكن تقسيمها على النحو التالي-:

أوال -:نسبة السيولة-:

وتعني حجم التمويل الكافي لتلبية مسحوبات الودائع وااللتزامات المالية

األخرى المتحققة للمصرف في الوقت المحدد أو عند الطلب .ويمكن تحويل السيولة

من خالل الموجودات السائلة وشبه السائلة من خالل المطلوبات كالودائع

والقروض( .)09ومن نسب السيولة التي يمكن استخدامها في قطاع المصارف التجارية
هي:

نقد في الصندوق ولدى المصارف

 -0نسبة السيولة=ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

الحسابات الجارية
نقد في الصندوق ولدى المصارف

 -1نسبة السيولة=ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

أجمالي الحسابات الجارية والودائع

ثانيا -:نسبة األرباح-:

أن الربح مؤشر فعال في التعبير عن أداء المصرف وهو الغرض

األساسي لكل األعمال وهو مقياس جيد لألداء .وفيما يأتي أهم مؤشرات الربحية التي
يمكن استخدامها في المصارف التجارية-:
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-0معدل ربحية رأس المال أو العائد على رأس المال المستثمر-:

هو مقياس أولي يستخدم بشكل واسع لقياس الربح عموما وكفاية

التشغيل .أي بعد اختيار أولي للكفاية اإلدارية أو كفاية الوحدة ككل وهو جزء متمم
من نظام الرقابة على الموازنات(. )01

صافي الربح

معدل ربحية رأس المال= ت ت ت ت ت

رأس المال المستثمر

-1معدل العائد على الودائع-:

يقيس هذا المعدل مدى كفاية المصرف على تحقيق األرباح من الودائع

التي حصل عليها واستثمارها في نشاطاته المختلفة ويتم احتسابه كما يأتي-:
صافي الربح

معدل العائد على الودائع= ت ت ت ت ت
أجمالي الودائع

ثالثا-:العائد على االستثمارات-:

يستخرإ معدل العائد على االستثمارات بقسمة مجموع الفوائد المكتسبة

من االستثما ارت على مجموع االستثمارات وحسب ما مبين أدناه -:
فوائد االستثمارات

عائد االستثمارات= ت ت ت ت ت ت

مجموع االستثمارات

رابعا-:نسب األرباح األخرى-:
 -0نسبة الربح=ت ت ت ت ت ت

اإليرادات

االستثمارات والقروض
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اإليرادات
-1نسبة الربح= ت ت ت

الودائع

مؤشرات توظيف األموال-:

تقيس هذه المؤشرات كفاية أدارة المصرف في استثمار وتوظيف األموال

المتاحة له وأهمها ما يأتي-:
االئتمان النقدي

( )0ت ت ت ت ت

(  )5ت ت ت ت ت ت ت ت
مجموع الموجودات

( )1ت ت ت ت ت

االئتمان النقدي  +االستثمارات

االستثمارات

(  )9ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

مجموع الموجودات
االئتمان النقدي

( )3ت ت ت ت ت ت ت ت ( )1ت ت ت ت ت ت ت ت ت

مجموع الحسابات الجارية والودائع
االستثمارات

( )9ت ت ت ت ت ت ت ت ( )9ت ت ت ت ت ت ت ت ت

مجموع الحسابات الجارية والودائع

الودائع  +راس المال
االئتمان النقدي
مجموع مصادر التمويل(ودائع+رأس المال+االحتياطي)
القروض  +االستثمارات
مجموع الحسابات الجارية والودائع
القروض والسلف
مجموع الحسابات الجارية والودائع

مؤشرات هيكل الودائع-:

تهدف هذه المجموعة من النسب إلى تحليل مكونات الودائع وأهمها-:
الودائع الجارية
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- 0

نسبة الودائع الجارية إلى أجمالي الودائع = ت ت ت ت ت

-1نسبة ودائع التوفير إلى أجمالي الودائع = ت ت ت ت ت
أجمالي الودائع
-3نسبة الودائع الثابتة إلى أجمالي الودائع = ت ت ت ت ت

أجمالي الودائع
ودائع التوفير

الودائع الثابتة
أجمالي الودائع

مؤشرات متانة رأس المال-:

توضح هذه المؤشرات مدى نجاح سياسة التمويل المتبعة في المصرف

في الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي ومن ثم انعكاسات هذه السياسة
على مخاطر الوضع المالي التي يمكن رفع نسبة كفايتها من خالل تحديد السقوف

االئتمانية التي ال يجوز للمصرف تجاوزها .يدفع المصرف إلى اختيار أفضل العمالء
لمنحهم التسهيالت ومن ثم تقليل حجم المخاطر لديه .ويستطيع أيضا ضغط حجم

موجوداته لتصح مالئمة مع رأس المال لتقليل المخاطرة أو بزيادة رأس ماله عن طريق
طرح أسهم جديدة أو تدعيم حسابات رأس المال عن طريق عدم توزيع أية أرباح أو

بكال األسلوبين( .)09وفيما يأتي أهم هذه المؤشرات (النسب)-:
رأس المال  +االحتياطي
( )3ت ت ت ت ت ت ت ت ت

( )0ت ت ت ت ت ت ت

االئتمان النقدي  +االستثمارات
رأس المال  +االحتياطي

( )1ت ت ت ت ت ت ت ت ت

مجموع الحسابات الجارية والودائع

رأس المال المدفوع  +االحتياطي

االئتمان النقدي
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مؤشرات الرافعة المالية-:
المال.
( )0ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

تعد مؤشرات الرافعة المالية من المؤشرات التي تعكس درجة مخاطرة رأس

أجمالي الحسابات الجارية والودائع

مجموع الموجودات

رأس المال المدفوع

رأس المال المدفوع

( )1ت ت ت ت ت ت ت

المبحث الثالث
تقويم كفاية أداء مصرف الرافدين-:

أن قياس كفاية األداء في المصارف التجارية متعدد األبعاد واآلجال

واألغراض فيمكن القول بأنه ليس هناك مقياس وحيد يصلح لتقويم أداء المصرف

لتحقيق األغراض كافة( .)11وان المقاييس في حالة تعددها ال تعمل بصورة منفصلة
واليمكن التوصل إلى تقييم شامل إال من خالل الترابط والتكامل بينها.

ويمكن تقويم أداء المصرف طبقا لمدخل التحليل المالي وفق النسب والمؤشرات

التالية-:

المؤشرات المالية-:
( )0مؤشرات السيولة-:

يالحتتظ متتن الجتتدول رقتتم ( )0أن نستتبة الستتيولة فتتي المصتترف عتتام 0881

اكبتر ممتتا هتتي عليتته فتتي الستتنوات الالحقتتة حيتتث بلغتتت نستتبة النقتتد فتتي الصتتندوق ولتتدى

المصتتارف إلتتى الودائتتع الجاريتتة (تحتتت الطلتتب) ( ،)٪ 39وذلتتك الرتفتتاع رصتتيد النقتتد
نتيجت تتة الرتفت تتاع حجت تتم الحست تتابات الجاريت تتة والودائت تتع بشت تتكل ملحت تتوظ مت تتن جهت تتة وزيت تتادة
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االست تتتثمار فت تتي األوراق الماليت تتة قصت تتيرة األجت تتل ( تعنت تتي أن است تتتثمارات المصت تترف فت تتي

األوراق الماليتة تتمثتتل بحتواالت الخزينتة) وعاليتتة الستتيولة والتذي أدى إلتتى ارتفتتاع رصتتيد
النقد لدى المصارف المحلية ورصيد النقد والودائع الثانوية لدى البنك المركزي ومن ثتم

ارتفاع رصيد النقتد التذي يمثتل ببستط النستبة ثتم انخفضتت النستبة فتي الستنوات الالحقتة
 )٪19 ، ٪ 11 ، ٪ 19 ، ٪ 31( 1110-0889على التوالي على الرغم من ارتفاع

رصيد النقد في الصندوق ولدى المصتارف بمقتدار ( ) 95189 ، 39811 ، 15911
مليتتون دينتتار علتتى الت توالي وارتفتتاع حجتتم الودائتتع وذلتتك الرتفتتاع نستتبة توظيتتف األم توال
وبشتتكل ختتاص فتتي مجتتال االئتمتتان النقتتدي مقارنتتة بنستتبة عتتام  0881فتتي حتتين بلغتتت

النست تتبة الثانيت تتة مت تتن الست تتيولة وهت تتي نست تتبة النقت تتد فت تتي الصت تتندوق ولت تتدى المصت تتارف إلت تتى
الحس تابات الجاريتتة والودائتتع ( )٪ 01 ، ٪ 09 ، ٪09، ٪ 01 ، ٪ 10للستتنوات (81

 )1110 ، 1111 ، 88 ، 89 ،عل تتى التت توالي وان س تتبب تذب تتذبها ه تتي نف تتس األس تتباب
المتتذكورة فتتي أعتتاله .ويالحتتظ وجتتود ستتيولة فائضتتة فتتي المصتترف عمومتتا وذلتتك بستتبب
اإلصتتدار النقتتدي المستتتمر وسياستتته فتتي ستتحب النقتتد متتن التتتداول عتتن طريتتق تشتتجيع
االدخار فقد حصل ارتفاع في حجم الموجود النقدي لدية مع محدودية ما يستلمه البنك

المركتتزي متتن ذلتتك الفتتائض لهتتذا يبقتتى علتتى أدارة المصتترف أن تستتعى لستتحب الستتيولة
ال ازئت تتدة علت تتى أن ت ارعت تتي تحقيت تتق الت ت توازن بت تتين الست تتيولة والمخت تتاطرة باالحتفت تتاظ بقت تتدرتها

لمواجهة المخاطر التي قد تنشا بسبب السحب الكبير غير المتوقع.

( )1مؤشرات الربح-:

يتضح من الجدول رقم ( )0أن نسبة صافي الربح إلى رأس المال المدفوع اختلفت

من سنة إلى أخرى فقد ارتفعت النسبة بشكل كبير سنتي  1111 ، 0881إذ أصبحت
( )٪ 958(،)٪ 119على التوالي وكان السبب وراء ذلك ارتفاع األسعار ومعدالت

التضخم التي شهدها االقتصاد العراقي بدرجة كبيرة خالل تلك السنتين هذا فضال عن

زيادة حجم الودائع الجارية (عديمة الكلفة) ومن ثم زيادة توظيف األموال في مجاالت

االستثمار في األوراق النقدية واالئتمان النقدي وما رافقها من زيادة في عوائدها أدى
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إلى ارتفاع إيراداته ومن ثم صافي ربحه .إذ بلغت الزيادة في صافي الربح ()9510
مليون دينار عام  1111جاءت بالدرجة األولى من ارتفاع أرباح بيع وشراء األوراق

النقدية األجنبية وارتفاع فوائد الحسابات الجارية المدنية ورصيد فوائد حواالت الخزينة.

علما بان صافي الربح للسنوات األخرى كان في زيادة من سنة إلى أخرى إال انه ليس

بنفس النسبة للسنوات أعاله حيث بلغ سنة ( )1110 ،0888 ،0889مبلغ (،119

 )3119 ،9509مليون دينار على التوالي فيما انخفضت النسبة سنة  0889إلى

( )٪ 118وذلك لزيادة رأسمال المصرف إلى ملياري دينار وارتفاع صافي ربحه بشكل
ال يتناسب مع حصة الزيادة كما نالحظ أن النسبة سنة  1110انخفضت مما كانت

عليه سنة  1111إلى( )٪ 515وذلك لنفس السبب حيث تم زيادة رأس مال المصرف
إلى أربعة مليارات دينار .أما نسبة العائد على االستثمار (أي صافي الربح) إلى

مجموع الموجودات فقد بلغت نسبتها (0,9(،)٪ 1,0( ،)٪ 0,3(،)٪ 1,93(،)٪ 0,0

 )٪للسنوات ( )1110 ، 1111 ، 0888 ، 0889 ، 0881على التوالي وان هذه
النسب تعتبر منخفضة ويرجع ذلك إلى تناقص عائد توظيف موارد المصرف بفعل

استثمار المزيد منها في قروض واستثمارات واطئة الدخل (حواالت الخزينة وقروض
القطاع العام) إضافة إلى زيادة مبالغ ونسب الموجودات غير المربحة السائلة (النقود)

في خزائن المصرف ولدى المصارف األخرى.

مؤشرات توظيف األموال-:

تتمثت تتل سياست تتة توظيت تتف أم ت توال المصت تترف فت تتي هت تتذا التحليت تتل د ارست تتة نست تتبة

الموجودات المربحة المتمثلة باالئتمان النقدي واالستثمارات إلى مجمتوع الموجتودات أو
إلى أجمالي الحسابات الجارية والودائع أو إلى مجموع مصادر التمويل أو إلى األموال

المتاحة لمعرفة مدى توظيف أمتوال المصترف فتي هتذا المجتال لتحقيتق أهدافته .يالحتظ
متتن الجتتدول رقتتم ( )1أن نستتبة االئتمتتان النقتتدي انخفضتتت متتن ( )٪ 005عتتام 0881

إل ت ت ت تتى ()٪ 31ع ت ت ت تتام  1110وتراوح ت ت ت تتت ب ت ت ت تتين ( )٪ 51إل ت ت ت تتى ( )٪ 50ف ت ت ت تتي األعت ت ت ت توام
 1111،0888وذلك لكون نسبة الزيادة في حجم الموجودات اكبر من نسبة الزيادة في
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حجت ت ت ت ت تتم االئتمت ت ت ت ت تتان النقت ت ت ت ت تتدي حيت ت ت ت ت تتث كانت ت ت ت ت تتت الزيت ت ت ت ت تتادة فت ت ت ت ت تتي حجت ت ت ت ت تتم الموجت ت ت ت ت تتودات

( )391951(،)039195(،)013185(،)059009ملي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتون دين ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار لألعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توام
( )1110 ،1111،0888،0889علت ت تتى الت ت ت توالي .لقت ت تتد بلت ت تتغ رصت ت تتيد األوراق التجاريت ت تتة
المخص تتومة والمبتاع تتة ( )99,9ملي تتار دين تتار ع تتام  0888بزي تتادة ق تتدرها ( )٪ 95ع تتن
رصيد عتام  0889وانخفتض رصتيد القتروض والستلف إلتى ( )11,1مليتار دينتار بنستبة

قدرها ( )٪ 59عن رصيد عام  0889البالغ ( )99مليتار دينتار وذلتك بستبب انخفتاض
أرصدة الحسابات الجارية المدنية إلى ( )09مليار دينار عام  0889بعد أن كان أكثتر
من ( )91مليار دينار كما أن القروض الممنوحة إلى األفراد بلغت ( )9,0مليتار دينتار
عام  0888قياسا إلى ( )1,090مليار دينار عتام  .0889أمتا رصتيد األوراق التجاريتة

المخصتتومة والمبتاعتتة عتتام  1110بلتتغ ( )018مليتتار دينتتار مقابتتل ( )18مليتتار دينتتار

ع تتام  1111بزي تتادة نس تتبتها ( )٪ 39وتع تتزى تل تتك الزي تتادة بش تتكل أساس تتي إل تتى الزي تتادة
الحاصت تتلة فت تتي رصت تتيد الح ت تواالت الداخليت تتة والمبتاعت تتة كت تتذلك ارتفت تتاع رصت تتيد القت تتروض
والتستتليفات فتتي عتتام  1111متتن ( )51,9مليتتار دينتتار إلتتى ( )10,8مليتتار دينتتار عتتام

 1110بنس تتبة زي تتادة ق تتدرها ( )٪ 31وذل تتك يرج تتع إل تتى التوس تتع ف تتي سياس تتة اإلق ت تراض
للمشاريع الزراعية والصناعية وقروض األطباء وأطباء األسنان والصيادلة .أما بالنستبة

لحجم االستثمارات عام  0888فقد بلغتت ( )99,13مليتار دينتار بزيتادة قتدرها ()٪ 99

قياس تتا إل تتى حج تتم االس تتتثمارات ع تتام  0889الب تتالغ ( )30,83ملي تتار دين تتار .وف تتي ع تتام
 1110ارتفع حجم االستثمار من ( )19,59مليتار دينتار مقابتل ( )53,19مليتار دينتار
محقق تتة نس تتبة زي تتادة ق تتدرها ( )٪ 91والت تتي نجم تتت بالدرج تتة األول تتى ع تتن ارتف تتاع حج تتم
ح تواالت الخزينتتة إال انتته بتتالرغم متتن الزيتتادة فتتي حجتتم االستتتثمارات ختتالل فت ترة الد ارستتة

ظه تتر ب تتان نست تبة الزي تتادة فيه تتا انخفض تتت ب تتين س تتنة وأخ تترى م تتابين ( )٪5-٪ 1وذل تتك
الرتفاع حجم الموجودات.
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المصدر :الحسابات الختامية لمصرف الرافدين
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مؤشرات هيكل الودائع-:

يتضح متن الجتدول رقتم ( )1أن نستبة الودائتع الجاريتة إلتى مجمتوع الودائتع

عتتام  0881بلغتتت ( )٪ 51ثتتم انخفضتتت إلتتى ( )٪ 51عتتام  0889ثتتم ارتفعتتت إلتتى

( )٪ 59للستتنتين  1111،0888علتتى الت توالي متتن ثتتم ( )٪ 58عتتام  .1110واحتلتتت
الودائتتع الجاريتتة المرتبتتة األولتتى فتتي هيكتتل الودائتتع ألنهتتا اقتتل كلفتتة وألنتته اتضتتح متتن

الجتتدول رقتتم ( )1أن الودائتتع الجاريتتة ستتجلت ارتفاعتتا متتن ستتنة إلتتى أختترى حيتتث بلغتتت

( )090811مليتون دينتتار عتتام  0881ثتتم ارتفعتتت إلتتى ( )991599مليتتون دينتتار عتتام
 1110حيتتث كانتتت الزيتتادة الستتنوية ( )101988،11955،095818،33553مليتتون
دينار وقد احتلت المرتبة األولى في هيكتل الودائتع فتي الستنوات الخمتس للد ارستة ألنهتا

اقتتل كلفتتة وال يتتدفع المصتترف فائتتدة وبالمقابتتل يتحمتتل المتتودع جتتزء متتن كلفتتة الختتدمات
التتتي يقتتدمها المصتترف وقتتد كتتان متتن أستتباب ارتفتتاع هتتذه الودائتتع صتتدور ق ترار العمتتل
بالصكوك كوسيلة للتداول وما لها من مميزات إضافة إلى وضع التشريعات والضوابط

التي وضعت لحستن تتداولها وغلتق حستاب كتل متن يقتدم للمصترف صتكا بتدون رصتيد

إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى .أما قيمة حسابات االدخار إلى مجموع الودائع فقد

انخفضتتت متتن ( )٪ 33ستتنة  0889،0881إلتتى ( )٪ 31عتتام  1110وذلتتك إلتتى أن
الزيادة في حجم االدخار اقتل متن الزيتادة فتي حجتم الودائتع والنستبة للودائتع الثابتتة فقتد

بلغ مجموعها ( )91901مليتون دينتار عتام  1110وبنستبة نمتو مقتدارها ( )٪ 19عتن
ع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتام  1111حي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتث بلغ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت ( )95191ملي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتون دين ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار.
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المصدر :الحسابات الختامية لمصرف الرافدي ن

مؤشرات كفاية رأس المال-:

ظهر من الجدول رقم ( )3أن (نسبة رأس المال  +االحتياطي) إلى

(االئتمان النقدي  +االستثمارات ) تراوحت ما بين (0,9 ، ٪ 1,8 ، ٪ 1,81،٪0,1
 ) ٪ 0,5 ، ٪لألعوام ( )1110،1111،0888،0889،0881على التوالي.

أما ( نسبة المال المدفوع  +االحتياطي ) إلى أجمالي الودائع هي األخرى مثل

مثيلتها السابقة حيث بلغت ( ) ٪0,1، ٪0,1، ٪1,9، ٪1,9، ٪0لألعوام

( )1110،1111،0888،0889،0881على التوالي في حين تطلب مؤسسات
وصناديق التأمين على الودائع وحمايتها أن ال تقل نسبة رأس المال واالحتياطي إلى

الودائع عن ( .)٪9أما نسبة ( رأس المال المدفوع  +االحتياطي ) إلى االئتمان

مجلة واسط للعلوم اإلنسانية  -العدد (126........................................ )21
النقدي لتغطية المخاطر االئتمانية قد بلغت ( )٪ 1,5عام  0881ثم انخفضت إلى

( )٪ 5,5(،)٪ 9عامي  0888،0889لالرتفاع الكبير في حجم االئتمان النقدي ثم

ارتفعت إلى ( )٪ 1,5(،)٪ 1عامي  1110،1111وذلك يعود النخفاض االئتمان
النقدي من جهة وارتفاع احتياطي رأس المال نتيجة الرتفاع صافي الربح من جهة

أخرى.

جدول رقم ()3

يوضح مؤشرات كفاية رأس المال لمصرف الرافدين (المبالغ بالمليون دينار)
السنة
البيان
رأس المال +

االحتياطي
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االستثمارات
رأس المال +
االحتياطي
ــــــــــــــــ

مجموع الحسابات
الجارية والودائع
رأس المال +
االحتياطي
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22
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22
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2
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2
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مؤشرات الرافعة المالية-:

تعد نسبة الرافعة المالية من المؤشرات التي تعكس درجة مخاطرة رأس

المال ضمن النسب المبينة في الجدول رقم ( )9حيث يالحظ بان نسبة الحسابات

الجارية والودائع إلى ( رأس المال  +االحتياطي ) قد ارتفعت من ( )٪ 011عام
 0881إلى ( )٪ 013عام  )٪ 018( ،0889لعام  0888بالرغم من زيادة رأس

المال إلى ( )1111مليون دينار ،وكذلك لألعوام  1111 ،1110وذلك الرتفاع حجم
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الودائع وكان وراء ذلك قرار البنك المركزي حيث لم يحدد حجم الودائع في المصارف

الحكومية.

جدول رقم ()9

يوضح مؤشرات الرافعة المالية لمصرف الرافدين (المبالغ بالمليون دينار)

االستنتاجات-:

 - 0أ ظهرت الدراسة التحليلية أن النسب المالية الخاصة بقياس السيولة أن لدى المصرف سيولة
كبيرة إال انه ال يولي الجوانب االستثمارية المتنوعة االهتمام الكبير في نشاطه بل أن الجزء األعظم
منها يستثمر في األوراق المالية قصيرة األجل كذلك انخفاض االستثمار في االئتمان النقدي بنوعيه كما

أن السياسة االستثمارية ارتبطت إلى حد ما بتمويل األنفاق الحكومي مبتعدة عن الجانب االستثماري

المعروف بأسسه ومبادئه وارتباطه بالعائد والمخاطرة.

 - 1بينت مؤشرات توظيف األموال ضعفا في كفاية أداء المصرف ألنه لم يستثمر هذه األموال في

المجاالت التي تدر عائدا له وتقدم خدمة للمجتمع.
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 - 3أوضحت مؤشرات هيكل الودائع أن الودائع الجارية احتلت المرتبة األولى فيما احتلت ودائع

االدخار المرتبة الثانية وجاءت الودائع الثابتة في المرتبة الثالثة.

 - 9على الرغم من أهمية عملية تقويم كفاية األداء للمصارف التجارية إال أنها لم تلق االهتمام

الكافي من قبل المسؤولين فيها ومن قبل و ازرة المالية وديوان الرقابة المالية .وضرورة الكشف عن نتائج
عملية التقويم للعاملين فيها ويرى الباحثين أن االستفادة من العملية التكتمل مالم يكن هناك نشر للنتائج

المتحققة.

 - 5يستنتج من الدراسة أهمية التحليل المالي في تحديد نقاط القوة والضعف وفي تحديد األداء

المستقبلي .هذا فضال عن انه يمد كل من أدارة المصرف والموازنات التخطيطية بالبيانات الهامة.

 - 9أن انتشار شبكة فروع المصرف غير كافي إذ بلغت ( )591فرعا وكل فرع يخدم ()51111

نسمة.

 - 1أن فترة الدراسة تميزت بضعف دخول المواطنين عموما وهذا قلل من حجم المدخرات في

المصرف سنة بعد أخرى.

 - 9أن معدالت الفائدة غير مشجعة فعال قياسا بالمستوى العام لألسعار الرتفاع معدالت التضخم

سنة بعد أخرى.

 - 8الخدمة المصرفية الزالت دون المستوى المطلوب.

 - 01اإليداع بالعملة األجنبية غير مسموح به من قبل الدولة في فترة الدراسة ألمور تتعلق بها
ولملكيتها الكاملة للمصارف.

 - 00يعاني المصرف من اإلرهاق من األعمال غير المربحة كدفع الرواتب التقاعدية والتضخم في
عدد الموظفين مع عدم الكفاءة لنسبة كبيرة منهم والبطالة المقنعة.

 - 01أن ( )٪ 99من موجودات مصرف الرافدين تتكون من حواالت الخزينة التي تصدرها الحكومة
لتمويله وتوفير الدعم له.

التـوصيات-:

 - 0تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة التي يعول عليها تحقيق دور هام في عملية التنمية

االقتصادية المتصاص السيولة الزائدة وخدمة االقتصاد الوطني والمجتمع.
- 1

المصرف بحاجة إلى بذل جهود كبيرة عبر وسائل متعددة لزيادة الوعي االدخاري بين

الجمهور وبالشكل الذي يصبح فيه التعامل مع المصارف واسع االنتشار وبين مختلف الشرائح.
- 3

ضرورة التوسع في إنشاء مصارف تعود ملكيتها للقطاع الخاص أو أخرى تعود ملكيتها

إلى القطاع المختلط.
- 9

ضرورة إنشاء فروع لمصارف أجنبية لخلق حالة المنافسة وتوسيع االستثمار األجنبي.
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 - 5رفع محفزات االدخار بمختلف أنواعها يدفع المواطنين للتعامل مع المصرف.
- 9

أن المصرف مطالب بان يعيد النظر بجميع النشاطات واألعمال التي يقوم بها وان ينوع

وسائلة المالية على غرار ما معمول به في مصارف البلدان المتقدمة.
- 1

ضرورة تعديل أسعار الفائدة بين فترة وأخرى بما يتماشى مع التغيرات الحاصلة في

المستوى العام لألسعار (معدالت التضخم).
- 9

استثمار أموال المصرف في مجاالت تنموية مختلفة مع تنويع أنواع القروض المقدمة

للمستثمرين.
- 8

أن العمل المصرفي يتطلب الحيطة والحذر لكن هناك حدود مقبولة ومعقولة وعندما يتعدى

ذلك تصبح مصدر تذمر وعدم رضا الزبائن وظاهرة تعكس عدم تطور العمل فعلى المصرف أن
يقلل من اإلجراءات الروتينية المستخدمة.

 - 01التوسع في استخدام الحاسبة االلكترونية في مختلف مجاالت العمل المصرفي.
- 00

ينبغي البحث عن آلية أصالحية تعمل على الحفاظ على المصارف الحكومية من حيث

استمرارها في تقديم الخدمات المصرفية الحالية مع العمل على تجديد وتطوير خدمتها على أن
تكون جميع خدماتها بما فيها دفع الرواتب والمستحقات التقاعدية تقدم مقابل عمولة.

 - 01قيام المصرف بتقديم خدمات متقدمة تتطلب نظم مدفوعات متطورة كنظام المقاصة المتطورة
ووسائل دفع متطورة على مستوى الفرد (بطاقة االئتمان) أو على مستوى دفع المعامالت المالية
الكبيرة.
- 03

نوصي بإجراء البحث للفترة مابعد عام  1119لبيان مدى استفادة المصرف من رفع القيود

الحكومية على تنوع استثماراته.
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122........................................ )21(  العدد- مجلة واسط للعلوم اإلنسانية
The modern banking emerged in Iraq delayed until end of the
nineteenth century with the opening of the first British bank in Baghdad in
1890 and continued after the opening of foreign banks. The Rafidain Bank,
which was founded on 19 \ 5 \ 1941, the first Iraqi bank established under
law 33 of 1941 was established after a number of Iraqi banks to foreign
banks. The commercial banks were merged in 1946, making the
commercial banking system, an Iraqi from a commercial bank and is one of
the Rafidain Bank in the 1 \ 11 \ 1988 was established as a commercial
bank of good government during the last part of the Rafidain Bank. The
establishment of the bank did not change the reality of the banking
business, which is dominated by the government and the traditional
banking activity. In 1991 allowed the establishment of private banks,
however, that the work is confined to the domestic investment and financial
intermediation and the work of the regular service Chirvip. The number of
government and private banks (33) and the network of bank branches at
(540) branches throughout the country where it is noted that each branch
serves (5000) people have occupied the Rafidain Bank ranked first in the
area of commercial banking activity in Iraq and came here to assess the
efficiency of research bank's performance for the period from 1997 through
2003, according to the assessment of the entrance to the analysis of
financial aspects that affect the performance and financial indicators which
reflect the amount of cash in the exploitation emerged that the liquidity
ratio decreased from (36%) to 1997 (28%) in 2001 despite the increase
balance in the Fund and to the banks and that the high rate of capital
investment, particularly in monetary credit. As well as the index of profit
(778%) to 1997 (859%) and to increase capital investment in the areas of
investment in securities and cash credit in addition to the high prices and
inflation rates in the economy then. The volume of credit in raising the
cash, but the ratio of credit decreased from (115%) to 1997 (37%) and to
the fact that the rate of increase in the size of the biggest assets of the
increase in the volume of credit, either in relation to the size of investments
has increased from (22.72) billion dinars in 1997 to (74.58), which resulted
primarily from higher volume of remittances as well as the Treasury, the
current deposits registered an increase as the increase (46.06) billion dinars
between 1997 and 2000. However, the rate fell from savings accounts
(33%) to 1997 (30%) in 2001 because of poor access for most people,
especially low-income in addition to the increase in the proportion of the
volume of deposits.

-:المصادر

مجلة واسط للعلوم اإلنسانية  -العدد (122........................................ )21
 - 0صالح،نض تتال جاس تتم محم تتد عل تتي ،تق تتويم أداء كف تتاءة المص تتارف التجاري تتة ف تتي الم تتدة م تتن

(0889-0889د ارستتة محاستتبة مقارنتتة فتتي عينتتة مختتتارة متتن المصتتارف التجاريتتة العامتتة والخاصتتة)
رسالة ماجستير.جامعة بغداد-كلية االدارة واالقتصاد سنة 1111ص.9،9
 - 1الدليمي ،عوض فاضل،النقود والبنوك-مطبعة دار الحكمة-الموصل 0881 -ص011

 - 3ألش تتمري ،ص تتادق ارش تتد،أدارة المص تتارف الواق تتع والتطبيق تتات العملي تتة -كلي تتة بغت تتداد للعت تتلوم

االقتتصادية الجامعة-دار الصفاء للتوزيع والنشر-الطبعة األولى سنة  1111ص. 009

- 9صالح مظهر محمد ،الجهاز المصرفي العراقي-نشأته وتطتور هيكليتته عبتر حاضتنة النشتاط
الحكومي الموجبة واليات السوق -مجلة اتحاد المصارف العتربية – بيروت – نيسان  1111ص15
.
 - 5مصتترف ال ارفتتدين ،التقتتارير الستتنوية والحستتابات الختاميتتة والموازنتتات التخطيطيتتة لمصتترف

الرافدين للمدة من . 1110-0881

 - 9ألشمري ،صادق راشد ،ستراتيجية أدارة المخاطر المصرفية – بغداد سنة  1115ص.38
- 1سرور ،منال جبتار،اثر االرتفتتاع فتي المستتوى العتام لألستعار فتي حستابات الودائتع فتي احتتد
فروع مصرف الرافدين-مجلة التقني-العدد ( )01لسنة  0883ص.91

 - 9حستتن ،حستتين عبتتد ا وآختترون ،انتشتتار العتتادة المصتترفية وبتتدائل االستتتثمار فتتي الع تراق-

مجلة البحوث التقتنية العدد ( )5،9سنة  0898ص.113
9-V. T. wai. 1977. " A revisit to interest rates outside the organized
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