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 نور العراق اإلسالمي  مصرفل تؤكد تصنيف المضارب  للتصنيفالدولية  اإلسالمية الوكالة
 

نور    لمصرفعلى تصنيفات العمالت المحلية واألجنبية   ("IIRA") أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف   -  2022،  اكتوبر  4المنامة ، 

  أكدت   كمالجمهورية العراق.    ةتعكس التصنيفات الدولية المعينة ملف المخاطر السيادي على الصعيد الدولي.   B- / B العراق اإلسالمي عند

والتي تعكس قدرة البنك على السداد بالعملة    للمصرف  الممنوحة BBB- (iq) / A3 (iq) بدرجةالنطاق الوطني    على تصنيفاتالوكالة أيًضا  

 .""مستقرةالممنوحة هي   ات المحلية في السياق الوطني. النظرة المستقبلية على التصنيف

 

يقوده ارتفاع أسعار النفط،     ،كما كان متوقعًا، فإن التحسن في االقتصاد العراقي في الفترات األخيرة وكما هو متوقع على المدى القصير

مع اعتماد البالد الملحوظ على الهيدروكربونات. قد يكون التأثير غير المباشر للصراع الروسي األوكراني الجاري محسوًسا في ارتفاع  

آثار   لها  والتي  االجتماعية،  واالضطرابات  الداخلي  السياسي  المأزق  من  الهبوط  مخاطر  تنبع  ذلك،  على  عالوة  وتيرة  التضخم.  على 

مالي منخفض. التحسن    شمولمع    يحتاج إلى التطويراإلصالحات واستمرارية السياسات في البالد. ال يزال القطاع المصرفي المحلي  

المتوقع في وتيرة النشاط االقتصادي قد يدعم نمو األعمال العامة والقطاع المصرفي في العام الجاري. كما أن استبعاد العراق من قائمة  

غير الممتثلة والقائمة الرمادية من قبل البنك الدولي واالتحاد األوروبي، على التوالي، قد يؤدي أيًضا إلى تحسين إمكانات القطاع    الدول 

 .المصرفي المحلي في الفترات المقبلة

 

في تأثير تدخل البنك المركزي العراقي الذي لم يتم حله بعد ، والذي يقيد مشاركة البنك في نافذة مزاد العمالت    الممنوحةتؤثر التصنيفات 

دخل مصرفي أعلى مقارنة بالفترات   لتسجيليتم تقييد توليد األرباح. في حين أنه قد يكون هناك بعض االحتماالت  وبالتالياألجنبية.  

فإن إمكانات الربح اإلجمالية غير مؤكدة نظًرا   األعمال بخالف مبيعات مزادات العمالت األجنبية، السابقة بسبب النمو التدريجي في 

لألعمال المصرفية األساسية. يظل تخصيص األصول دون المستوى األمثل مع زيادة استخدام   لتطوير لغياب رؤية واضحة طويلة األجل 

الودائع وسط   جذب األخيرة. عالوة على ذلك، تشكل القيود تحديات أمام البنك في   األموال في األصول الثابتة التي لوحظت خالل الفترات 

الحد األقصى التنظيمي فيما يتعلق بالودائع ، مما قد يشكل   المصرفالمنافسة الشديدة في السوق المحلية. لقد تجاوزت عمليات تمويل 

اإلستراتيجية غير المصرفية للبنك إلى درجة معقولة من مخاطر   لكات الممت مخاطر تنظيمية ويقيد إمكانات النمو. عالوة على ذلك ، تشير 

في امتالك حصة أقلية في هذه االستثمارات غير   المصرف السوق واألنشطة ذات الصلة قد تعرض البنك لمخاطر إنشاء المشروع. يستمر 

بالنظر إلى الحجم المنخفض نسبيًا للتمويل، ال توجد   من إدارة المخاطر التنظيمية على هذا الحساب حتى اآلن.  هالمصرفية ، وبالتالي تمكن 

 .لمخاوف من انخفاض قيمة األصو

يُظهر    غالبيةعلى غرار   العراقية،  تمويل األصول بشكل أساسي من خالل حقوق  المصرف  البنوك  يتم  المنخفضة حيث  المالية  الرافعة 

دعم خارجي موثوق به في المستقبل إذا لزم األمر، فإن وضع  واضح للحصول على  ساسي  الملكية. على الرغم من عدم وجود مساهم أ

 رأس مال البنك مريح لدعم النمو على المدى المتوسط. 

'، مما يعكس معايير ائتمانية مناسبة، حيث تعتبر حقوق مختلف أصحاب    65-61في نطاق '   المضارب للمصرف بتقييم درجة    الوكالةقامت  

الدولية. تم    الممارسات ن أن بعض الثغرات ال تزال قائمة فيما يتعلق باللوائح المحلية وأفضل  المصلحة محمية بشكل كاف، على الرغم م

لالنتخاب خالل العام الجاري باإلضافة إلى تعيين األعضاء االحتياطيين المتبقين.  اً  ظل خاضعي   ترشيح رئيس مجلس اإلدارة؛ ومع ذلك، فإنه 

فإن المزيد من التطور في أدوات إدارة المخاطر من شأنه أن يعزز ضوابط البنك.    ،إدارة المخاطر تنمية في الموارد    شهدتفي حين  

مطلوبة أيًضا في وظائف التحكم األخرى. يتوافق إطار حوكمة الشريعة اإلسالمية مع المتطلبات التنظيمية؛ ومع ذلك، قد   المعززةالموارد 

 يكون من المستحسن إنشاء قسم مخصص للرقابة الشرعية وتحسين عمليات اإلفصاح. 
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  بالممارسات نهج مركز نحو دمج األهداف ذات الصلة  اتباع    الوكالةنحو تخصيص تمويل الطاقة المتجددة، تتوقع    المركزيمع دفع البنك  

من قبل البنك  في عمليات البنك. خالل العام الماضي ، شارك البنك في تقييم من خالل بطاقة أداء    وحوكمة الشركاتة، االجتماعية  ي البيئ 

الشركات،  بشأن    المتعلقة المركزي   االجتماعية وحوكمة  البيئية،  ب بالممارسات  أيًضا  قام  البيئية  بينما  القضايا  لمعالجة حوكمة  آلية  توثيق 

أن الممارسات    الوكالة واالجتماعية الخاصة به. في حين أن الجهود المتعلقة بتوثيق مخاطر التحول المناخي للعمالء لم تظهر بعد، تعتقد  

 الحالية ال تشكل خطًرا على الجدارة االئتمانية للبنك، في الوقت الحالي. 

 . iira@iirating.comعلى  الوكالة التصنيف ، يرجى االتصال ب  هذالمزيد من المعلومات حول 

 


