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 مقدمة :  

 - :وهي 2020اربعة بنوك رئيسية عراقية اعلنت عن تقاريرها املالية لسنة 

 مصرف التنمية  -

 مصرف املنصور  -

 مصرف بغداد  -

 املصرف االهلي  -

جودات عالية ونسبة استحواذ كبيرة على السوق  اق والتي تمتلك مو تعتبر هذه املصارف من اكثر املصارف العاملة في العر 

 اقي املصرفي العر 

 

 الموجودات 

ت  جودا ت مو ترليون دينار وتركز   4غت  بقيمة كلية بل  2019مقارنة مع  %  17ارتقعت مجمل موجودات املصارف االربعة بنسبة  

ترليون دينار عراقي   2.7بقيمة كلية بلغت  %  58غت نسبتها  ة حيث بلركزيشكل اساس ي بالنقد وارصدة لدى البنوك املالبنوك ب

 ترليون دينار   2.2حيث كانت  2019% مقارنة مع العام 24مرتفعة بنسبة بلغت من مجمل املوجودات 

  2019  فعة عن العام  مليار دينار عراقي مرت  932% من مجمل املوجودات وبقيمة  19.8بنسبة  ية مباشرة  تسهيالت ائتمانتليها  

 مليار دينار   761حيث كانت % 22نسبةب

ل  لتبلغ مجم  2019% مقارنة مع  13مرتفعة بنسبة  ن مجمل املوجودات  % م9لدى بنوك ومؤسسات  فبلغت نسبتها  اما االرصدة  

 نار  مليار دي 423قيمتها 

 1.287ترليون دينار ثم مصرف املنصور بقيمة موجودات بلغت    1.4دات بقيمة بلغت  اعلى قيمة للموجو   بغدادوحقق مصرف  

 893املصرف االهلي بقيمة موجودات بلغت  ترليون دينار يليه    1,1دينار ثم مصرف التنمية بقيمة موجودات بلغت  ترليون  

 مليار دينار عراقي  

يليه مصرف التنمية بنسبة نمو بلغت    2019مع    % مقارنة41ملوجوداته بنسبة بلغت  وحقق املصرف االهلي اعلى نسبة نمو  

 % 25.32. اد بنسبة نمو بلغت% ثم مصرف بغد39

حيث تراجع مقدار النقد واالرصدة    2019% مقارنة مع  12اما مصرف املنصور فسجل تراجعا بنسبة النمو بموجوداته بلغت  

 2019% مقارنة مع  7.9لدى البنوك املركزية بمقدار 

مليار دينار ثم   317مليار يليه مصرف االهلي بقيمة    334مصرف التنمية اعلى قيمة للتسهيالت االئتمانية بقيمة بلغت  وحقق 

 مليار دينار عراقي 102بلغت  مليار ومصرف املنصور بقيمة 141مصرف بغداد بقيمة بلغت 
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يةنقد وارصدة لدى بنوك مركز
58%

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات
9%

اشرةتسهيالت ائتمانية مب
20%

دلةموجودات مالية بالقيمة العا
2%

فأةموجودات مالية بالكلفة المط
4% ممتلكات ومعدات

4%
موجودات اخرى

3%

توزريع مجمل موجودات البنوك االربعة

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية ارصدة لدى بنوك ومؤسسات تسهيالت ائتمانية مباشرة موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة ممتلكات ومعدات موجودات اخرى

نقد وارصدة لدى بنوك 
%24.16, مركزية , ارصدة لدى بنوك ومؤسسات

13.29%

,  تسهيالت ائتمانية مباشرة
22.36%

,  موجودات مالية بالقيمة العادلة
81.23%

,موجودات مالية بالكلفة المطفأة
-14.00%

%56.23-, موجودات اخرى

,  مجموع الموجودات
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نسبة النمو في موجودات البنوك االربعة
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,  2020االهلي 
239,063,346

,  2020االهلي 
202,208,426

,  2020االهلي 
317,598,426

,  2020التنمية 
556,009,831

,  2020التنمية 
370,460,355

,  2020المنصور 
1,090,052,022

,  2020المنصور 
30,642,111

,  2020المنصور 
102,671,658

,  2020بغداد 
843,250,137.00

,  2020بغداد 
191,080,055.00

,  2020بغداد 
141,629,918.00

ة ي ز ك ر م ك  و ن ب ى  د ل ة  د ص ر ا و د  ق ن ت ا س س ؤ م و ك  و ن ب ى  د ل ة  د ص ر ا ة ر ش ا ب م ة  ي ن ا م ت ئ ا ت  ال ي ه س ت

توزيع الموجودات حسب البنوك 

2020االهلي  2020التنمية  2020المنصور  2020بغداد 
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 المطلوبات 

 

ترليون  4.7بقيمة بلغت  2019% مقارنة مع 17ارتفعت قيمة مجمل المطلوبات للمصارف االربعة بنسبة 

 دينار 

% من مجمل المطلوبات وبقيمة 68بة بلغت بر من المطلوبات بنساحتلت ودائع العمالء النسبة االكو 

% من  21تليها رأس المال والذي مثل  2019% مقارنة مع 21ترليون دينار مرتفعة بنسبة  3.1ت بلغ

 مجمل المطلوبات بقيمة بلغت ترليون دينار 

مليار دينار مرتقعة بنسبة   118من مجمل المطلوبات وبقيمة بلغت % 2.5بلغت نسبتها  االرباح المدورة 

ي فقط  42.8ا حيث كانت قيمته 2019% مقارنة مع 176
 مليار دينار عراق 

 

 -: ودائع العمالء 

االهلي اعل نسبة ارتفاع وحقق المرصف  2019% مقارنة مع 21سبة بلغت بنودائع العمالء ارتفعت 

مليار  418ولتبلغ مجمل ودائع العمالء لديه  2019ة مع % مقارن67.5ودائع العمالء بنسبة بلغت بزيادة 

ي 
 دينار عراق 

ي نسبة ودائع العمالء لديه بلغت 
مليار   742ولتبلغ  2019% مقارنة مع 64مرصف التنمية حقق نموا ق 

 دينار 

ودائع  ولتبلغ مجمل  2019% مقارنة مع 33بغداد فبلغت نسبة ارتفاع ودائع العمالء لديه اما مرصف 

 ترليون دينار  1العمالء لديه 

اجعت نسبة ودائع العمالء لدية لتبلغ  مليار   952ولتبلغ  2019% مقارنة مع 16-اما مرصف المنصور فب 

ي 
 ترليون دينار  1.1 2019دينار بعد ان كانت ق 
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ت ودائع بنوك ومؤسسا
مصرفية
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26%

ارباح مدورة
1%

تقسيم المطلوبات للبنوك االربعة

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ودائع عمالء تامينات نقدية اموال مقترضة راس المال ارباح مدورة

ودائع بنوك ومؤسسات 
%49.54-, مصرفية

%20.94, ودائع عمالء %5.80-, تامينات نقدية

%53.37, اموال مقترضة

%176.83, ارباح مدورة

,  مجموع المطلوبات
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نسبة النمو في مطلوبات البنوك االربعة
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,  2020االهلي 
418,325,084

,  2019االهلي 
249,744,356

,  2019التنمية 
452,369,266

,  2019المنصور 
1,130,942,290

,  2020بغداد 
1,072,372,066.00

801,174,857.00 

,  2020التنمية 
742,691,861

,  2020المنصور 
952,385,779

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

 1,000,000,000

 1,200,000,000

ودائع عمالء

ودائع العمالء حسب البنوك 

2019االهلي  2020االهلي  2019التنمية  2020التنمية  2019المنصور  2020المنصور  2019بغداد  2020بغداد 
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ايراداتاواملصروفاتاوالرباحااالا

االيراداتاا

  2019% مقارنة مع 45ت نسبته مليار دينار بارتفاع بلغ 171مجمل ايرادات بلغت صارف االربعة حققت امل

املصرف االهلي  يه يل 2019% مقارنة مع  51بارتفاع نسبته مليار دينار  60رادات بقيمة بلغت د اعلى االيوحقق مصرف بغدا

دينار   مليار  40ثم مصرف التنمية بايرادات بلغت   2019% مقارنة مع 56ه بارتفاع نسبت مليار دينار عراقي 54بايرادات بلغت 

   2019 % مقارنة مع11غت نسبته لب عجار ت ب رانمليار دي 15.7اما مصرف املنصور فحقق ايرادات بلغت %  58بارتفاع نسبته 

 

ااملصروفاتاا

   2019% مقارنة مع 20مليار دينار عراقي بارتفاع بلغ نسبته  96روفات املصارف االربعة بلغت مجمل مص 

يليه  2019%مقارنة مع 19مليار دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته   34على املصروفات بقيمة بلغت  بغداد امصرف حقق و 

فبلغت مجمل  % اما  مصرف  التنمية 27مليار دينار وبارتفاع بلغت نسبته   29مصرف  االهلي بمجمل مصروفات بلغت 

 %   25مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته  24مصروفات 

  7.6لتبلغ مجمل مصروفاته  2019% مقارنة مع 5ن املصرف الوحيد الذي قلل من مصروفاته بنسبة ور فكااما مصرف املنص 

 مليار دينار عراقي  

 ح الربا ا

حيث كانت مجمل   2019% مقارنة مع  102مليار دينار بارتفاع بلغ اكثر من  60ت املصارف االربعة صافي ارباح بلغت  حقق

 ار  ترليون دين 29االرباح 

ثم مصرف  االهلي    2019% مقارنة مع 177مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته   20بلغت وحقق  مصرف بغداد اعلى االرباح بقيمة 

مليار   12.9مصرف التنمية بصافي ارباح بلغت ثم  2019% مقارنة مع 117مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته  19.8بارباح بلغت 

 2019% مقارنة مع 165ته دينار بارتفاع بلغ نسب

   2019% مقارنة مع  15مليار دينار بتراجع بلغت نسبته  7اما مصرف املنصور فبلغت ارباحه الصافية 

mailto:info@iraqfuture.org


 

Address: ALkaradah kharej behind Sama Mall  
Tel: +964-771-177-1976 | Email: info@iraqfuture.org  Website: www.iraqfuture.org  

  

54.11

34.57
40.61

25.64
15.76 17.77

60.55

39.99

171.03

117.97

-29.40
-23.15 -24.46

-19.54

-7.64 -8.02

-34.78

-29.15

-96.27

-79.87

19.83

9.12

12.96 4.89 7.01 8.29 20.20 7.30

60.00

29.59

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

-150.00

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

الهلي التنمية املنصورا بغداد املجموع

ي
اق
عر

ر 
نا
دي

ر 
يا
مل

,  المنصور, االهلي) المصروفات وصافي الربح للمصارف االربعة ,مقارنة العائدات 
(بغداد, التنمية

اجمالي الدخل اجمالي املصروفات صافي الربح
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ن  ا  رباح المساهمي 

حيث كان    2019% مقارنة مع  102غ نسبته  لسا للسهم الواحد بارتفاع بلف  60بلغ معدل ربح السهم الواحد للمصارف االربعة  

 فلسا للسهم الواحد  30معدل ربح السهم الواحد 

بلغت   الواحد  للسهم  الواحد    80وحقق مصرف بغداد اعلى ربحية  بفلسا للسهم  فلسا    79ربح مقداره  يليه املصرف االهلي 

فلسا للسهم    28فلسا للسهم الواحد ثم مصرف املنصور بربحية سهم بلغت    50غت  بحية بلسهم الواحد ثم مصرف التنمية بر لل

 الواحد 

 

 

  

0.0793, 2020االهلي 

0.0365, 2019االهلي 

0.05, 2020التنمية 

0.02, 2019التنمية  0.028, 2020المنصور  

0.033, 2019المنصور  

0.081, 2020بغداد 

0.029, 2019بغداد 

0.06, 2020المجموع 

0.03, 2019المجموع 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
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 نسبة االرباح اعتماد على سعر السهم  

ة ارباح في السهم حاليا  اعلى نسبيالحظ ان    2019وسعر السهم في نهاية  وراق املالية  عتمادا على سعر السهم الحالي في سوق اال ا

 %   9.1من مصرف االهلي   نسبة االرباحلغ % بينما يب11.5الية تبلغ اد حيث ان نسبة الربح الحتعود الى مصرف بغد

 %4.37بحدود ومصرف املنصور فتبلغ نسبة الربح % 6.4حالية للسهم اما مصرف التنمية فتبلغ نسبة الربح لل

 

  

2020االهلي 
9.116%

2019االهلي 
6.079%

2020التنمية 
6.402%

2019التنمية 
2.416%

2020المنصور  
4.378%

2019المنصور  
4.947%

2020بغداد 
11.543%

2019بغداد 
9.731%

0.000%

2.000%
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6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

14.000%

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

االهلي التنمية المنصور  بغداد

نسبة االرباح اعتمادا على سعر السهم الحالي
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ا-الستنتاجات:ا

 % 100ت نسبتها ال حققت املصارف االربحة ارتفاعا ملحوضا باالرباح السنوية تجاوز  (1

من  عود  ي (2 وارتفاع جزء  االرباح  اعا  ارتفاع  تم  الذي  االمر  الدوالر  امام  الدينار  تغيير سعر صرف  الى  ة  داملوجودات 

 مما ادى الى ارتفاع نسبي فيها  مختلف املفاصل الواردة احتساب 

غير مرتفع مما يعني ان البنوك ما زالت ال تمارس دورها االئتماني  يالت االئتمانية الى حجم املوجودات  تسهحجم ال (3

 فاع التسهيالت االئتمانية  غم من ارتبالر بشكل كبير 

ارف وبالتالي  م من ارتفاع ارباح املصارف اال ان رأس املال املرتفع للمصارف يقلل من عائدات االستثمار في املص غبالر  (4

 جاذبية املستثمر لالستثمار في املصارف  يفقد 

البنوك مما يعني ان هذه املصارف    وك متحمورة حول النقد واالرصد لدىظ ان نسبة عالية من موجودات البنيالح (5

 ها استغالل النقد املوجودال تقوم بنشاطات استثمارية عالية تستطيع من خالل

 ارتفاع ودائع العمالء مؤشر جيد على نمو القطاع املصرفي   (6

 

 

 

 

 شكرا جزيال 

 

 مؤسسة عراق المستقبل للدراسات االقتصادية 

 المهندس منار العبيدي 

 المدير المفوض 

 المصادر: 

ي تقارير  (1
     2020نهاية   المالية للمصارف االربعة والصادرة ق 
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