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 المستخلص                                   

اع المالي والمصرفي ويظير بوضوح أوجو مما ال شك فيو ان الوضع العام لالقتصاد ينعكس عمى القط   
يمكن مواجيتو اختالل ىيكل االقتصاد العراقي ال ن الضعف التي تعاني منيا األنظمة المالية والمصرفية إذ إ

بل من خالل سياسة اقتصادية عامة تتسم يا وجية نظر القائمين بصياغتيا , بسياسات تجزيئية تعكس كل من
بالترابط في اآلجل القصير وبوحدة اليدف في اآلجل الطويل بحيث تسيم في تنويع مصادر توليد الناتج 

سة في نتاجية الرئيلكبير في نسب مساىمة القطاعات اإليقاف ىذا التراجع االمحمي اإلجمالي ويتطمب ذلك اواًل إ
توليد الناتج المحمي الى معدالت غير مسبوقة ورفع معدالت النمو في ىذه القطاعات اذ تدنت مساىمة القطاع 

طاع المصرفي في الناتج المحمي المالي في النمو االقتصادي الى نسب منخفضة فقد بمغت مساىمة الق
وساطة المالية ومؤشرًا عمى ضعف مما يعكس ضعفا كبيرًا في عمميات ال( 0) %(0.1) 0202اإلجمالي لعام 

 قطاع المصرفي .صالبة ال
يواجو الجياز المصرفي في العراق تحديات كبيرة منيا تحديات داخمية مرتبطة بعناصر البيئة المحيطة     

ورثت ىذه كما ىا عناصر ومتطمبات عصر العولمة ,بالعمل المصرفي وتحديات خارجية التي افرزتيا وستفرز 
ة والمالية والخدمية والمصرفية نظامًا مصرفيًا متخمفًا من جميع النواحي االداري0222سان المصارف بعد ني

االقتصادي وعسكرة االنتاج وتوريطيا بعالقات مالية خارجية وداخمية معقدة ومربكة ,وبسبب الحروب والحصار 
االت الفكرية والعممية فضال عن انقطاع العراق ونشاطاتو االقتصادية عن التطورات العالمية في جميع المج

 . والمادية
عادة إصالح الى يحتاج العراقية لممصارف الحالي الوضع ان المؤكد من بات وعميو      إن إذ ىيكمة وا 

 تكون ان يجب والتي االقتصادية القطاعات لشتى النقدية بالتدفقات النابض القمب تمثل عام بشكل المصارف
تم توقيع مذكرة التفاىم المبرمة مابين البنك المركزي  لذا العراقي االقتصاد حاجة مع متناسباً  وأداؤىا حركتيا

 اىم من يعّدان المذان لتنفيذ برنامج إعادة ىيكمة مصرفي الرافدين والرشيد 0226العراقي ووزارة المالية في عام 
 المصرفي النشاط من %(12) عمى يستحوذان اذ والودائع الموجودات حيث من العراق في المصارف واكبر

بيدف تعزيز سالمة الجياز المصرفي وتنميتو  (0)0200عام  حتى المحمية المصارف شبكة من %(57)و
ليصبح قادرًا عمى القيام بدوره في دفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية ومواكبا لمتحوالت العالمية في 

لمجابية التحديات وفنية وتقنية عالية تؤىميا  مجال الصناعة المصرفية وخمق مصارف ذات مالءة مالية
 .  بدعم عممية إعادة الييكمة واإلصالح الدوليالمحمية والعالمية ويقوم البنك 
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