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نشرة فصلية تصدر عن مصرف الرافدين  /شعبة األبحاث والتسويق المصرفي

نشاطات المصرف

• الرافدين يواصل تمويل المشاريع التجارية واالستثمارية واالسكانية
اكـد مصـرف الرافديـن اسـتعداده لتمويـل ودعـم مختلـف المشـاريع التجاريـة واالسـتثمارية
لإلسـهام فـي تحريـك عجلـة االقتصـاد وتوفيـر فـرص عمل عبـر تنشـيط القطاع الخاص واالسـهام
فـي الحـد مـن ازمـة السـكن وان المصرف يفتـح ابوابه لجميـع الراغبين بالحصول علـى دعم وتمويل
لمشـاريعهم التجاريـة واالسـتثمارية بمختلـف االتجاهـات والسـيما المتعلقـة بتشـغيل االيـدي
العاملـة وتحفيـز اسـتثمارات القطـاع الخـاص اضافـة الـى تمويـل مشـاريع االسـكان فـي مختلـف
المحافظـات للحـد مـن ازمـة السـكن علمـا بـان المصـرف مسـتمر فـي تمويـل المشـاريع المتوسـطة
والصغيـرة بقـروض تصـل الـى  25000000دينـار عراقـي والسـيما ألصحـاب المحـال التجاريـة
والـورش الصناعيـة.
• تعليمات جديدة ميسرة عن قروض السيارات
أعلـن مصـرف الرافديـن عـن اصـدار تعليمـات جديـدة ميسـرة بشـأن قـروض السـيارات نصـت علـى إلغـاء شـرط الكفيـل بالنسـبة
للموظفيـن الموطنـة رواتبهـم لـدى المصـرف حصـرا ويكـون راتـب الموظـف والتأميـن ضـد التلكـؤ بالتسـديد هـو الضمانـة علـى ان
يقـدم الموظـف كتـاب اسـتمرارية بالخدمـة الوظيفيـة  .اما بالنسـبة للمواطنيـن والمتقاعديـن والموظفين غير الموطنـة رواتبهم
علـى المصـرف فعليهـم تقديـم كفيـل موظـف مسـتمر بالخدمـة علـى الملاك الدائـم وان يغطـي  50بالمئة مـن راتبه قيمة القسـط
مـع الفائـدة وعلـى الزبـون دفـع مقدمـة مقدارهـا  10بالمئـة مـن قيمـة السـيارة فقـط فيمـا يقـوم المصـرف بتسـديد باقـي القيمـة
ويسـتقطعها علـى شـكل اقسـاط شـهرية مـن المقتـرض علمـا بـان الحـد األعلـى لقيمـة القـرض ال تتجـاوز  60مليـون دينـار
• الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات المصرفية إليداع أموال المواطنين في المصرف
اعلـن مصـرف الرافديـن ان عـدد الحسـابات المفتوحـة للمواطنيـن وفئـات اخرى فـي فروعه ببغـداد والمحافظات خالل شـهر
ايـار الماضـي بلغـت  2886حسـاب توفيـر وجـاري  .علمـا بـان عدد الحسـابات الجاريـة التي تم فتحهـا للمواطنيـن وفئات اخرى
وصلـت الـى ( )142حسـاب  .فـي حيـن بلـغ عـدد حسـابات التوفيـر للمواطنيـن الـى ( )2744حسـاب وان المصـرف مسـتمر فـي
تقديـم خدماتـه وذلـك بفتـح الحسـابات للمواطنيـن الراغبيـن فـي ايـداع اموالهـم فـي المصـرف والحصـول علـى الفوائـد وفـق
شـروط وضوابـط وضعـت لهـذا الغـرض وبإمـكان زبائـن المصـرف زيـارة فروعـه في بغـداد والمحافظـات لالطلاع عليها.
• الرافدين يباشر بتسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي الدفاع

اعلـن مصـرف الرافديـن مباشـرته بتسـليم بطاقـات الماسـتر كارد لمنتسـبي وزارة الدفـاع للمرحلـة الثانيـة الذيـن تـم توطيـن رواتبهـم
لـدى المصـرف  .وان الفـرق الجوالـة المكلفـة بتوطيـن الرواتـب شـرعت بتسـليم بطاقـات الماسـتر كارد لمنتسـبي وزارة الدفـاع فـي بعـض
المحافظـات  .كمـا ان الفـرق الجوالـة قامـت بزيـارة الدوائـر والوحـدات العسـكرية للراغبيـن بالتوطين لدى المصرف وتسـليم االسـتمارات
واصـدار البطاقـات فـي اماكنهـم ومـن دون مراجعـة فـروع المصـرف  .ودعـا البيـان منتسـبي الدفـاع الـى عـدم الذهـاب الـى المصـرف وان
اسـتالم الماسـتر كارد يكـون مـن خلال اللجـان التـي تـم تشـكيلها حيـث تقـوم بتوزيـع تلـك البطاقـات فـي المقـرات العسـكرية التابعـة
لمنتسـبي الدفاع.

• غرفة عمليات مصرفية لتسريع تمويل المشاريع االستثمارية

اطلـق مصـرف الرافديـن مبـادرة النافـذة الواحـدة لتمويـل المشـاريع االسـتثمارية فـي البلاد
وبسـقوف ماليـة مفتوحـة لتعزيـز القطـاع االسـتثماري  .وان المبـادرة تقـوم علـى اسـاس تسـهيل
وتبسـيط اجـراءات الشـركات والمسـتثمرين وإنجـاز المعاملـة فـي اسـرع وقـت بعيـدا عـن الروتيـن
لغـرض اسـتقطاب المسـتثمرين الراغبيـن بالحصـول علـى التمويـل ومنـح القـروض لهـم لغـرض
إنجـاز مشـاريعهم مؤكـدًا علـى انشـاء غرفـة موحـدة فـي االدارة العامـة للمصـرف مـن االقسـام
المعنيـة المنـاط بهـا مهمـة تمشـية التسـهيالت االسـتثمارية إلنجـاز المعامالت بالسـرعة الممكنة
ملفتا الى ان المصرف يدعم العديد من المشـاريع االسـتثمارية ومنها مشـاريع االسـكان في اغلب
محافظـات البلاد اسـهاما منـه فـي تنشـيط القطـاع الخـاص والتخفيـف مـن ازمـة السـكن .
• فعاليات اسبوع الشمول المالي خالل الفترة من  4/25لغاية 2021/5/2
تماشـيا «مـع توجيهـات صنـدوق النقـد العربـي وبأشـراف مباشـر مـن قبـل البنـك المركـزي العراقـي
ورابطـة المصـارف الخاصـة العراقيـة تـم توجيه كافـة المصارف المجازة لبدأ فعاليات اسـبوع الشـمول
المالـي علمـا «ان الفعاليـات مسـتمرة طيلـة ايـام السـنة حيـث قـام فريـق الشـمول المالـي بزيـارة عـدد
مـن فـروع المصـرف فـي جانبـي الكـرخ والرصافـة وااللتقـاء بزبائـن الفـروع وتقديـم نبـذة مختصـرة عـن
مفهـوم وأهميـة الشـمول المالـي لجـذب عـدد مـن الزبائـن خلال هـذه الفتـرة الراهنـة وقـد وزع فريـق
الشـمول المالـي بعـض الهدايـا الرمزيـة حيـث تـم عـرض فديوات توضيحية عـن اهمية الشـمول المالي على شاشـات العـرض المتوفرة في بعض فـروع مصرفنا
خلال فتـرة اسـبوع الشـمول المالـي  .كمـا زار فريـق الشـمول المالـي (جمعيـة التعـاون الخيريـة) الواقعـة فـي منطقـة العطيفية وهي احـدى منظمـات المجتمع
المدنـي والتـي تأسسـت عـام  2004لخدمـة ومسـاعدة (النسـاء االرامـل والمطلقـات ممـن ليس لهـم معيل  ،االيتـام  ،العاطلين عـن العمل) وغيرهم مـن الفئات
المعدمة .
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نعمل معًا لتقديم أفضل الخدمات
مصرف الرافدين
 80ثمانون عامًا من العطاء

يسـر اإلدارة العامـة لمصـرف الرافديـن أن تهنـئ منتسـبيها والزبائـن الكـرام بمناسـبة مـرور
 80عامـ ــا على تأسـيس المصرف في  ، 1941/5/19كأول مصرف حكومي يمارس الصيرفة
التجاريـة فـي العـراق بموجـب قانـون رقـم ( )33لسـنة  1941برأسـمال مدفـوع قـدره ()50
ألـف دينـار عراقي.
حيـث نسـتذكر واياكـم مـا شـهدته المسـيرة التاريخيـة العريقـة للمصـرف مـن تحـوالت
وتغيـرات اقتصاديـة وسياسـية كبيـرة تبعـا لمـا مـرت بـه البلاد.
وأعتبـره العـام 1964منعطفـا مهمـا فـي تاريـخ المصـرف إذ صـدر فيـه قانـون تأميـم
المصـارف التجاريـة العاملـة فـي العـراق والـذي دمجـت فيـه المصـارف ببعضهـا عبـر مراحـل
حتـى العـام 1974حيـث تـم دمـج جميـع المصـارف بمصـرف الرافديـن والـذي أصبـح المصرف
التجـاري الوحيـد فـي العـراق  ،واحتـل مصـرف الرافديـن الموقـع األول بيـن المصـارف العربيـة
العاملـة فـي الوطـن العربـي إضافـة الـى احتاللـه الموقـع المتميـز بيـن المصـارف العالميـة.
وفـي العـام  1998تحـول المصـرف الـى شـركة عامـة مملوكـة للدولـة طبقـا ألحـكام قانـون
الشـركات العامـة رقـ ــم ( )22لسـنة  ،1997وذلـك بهـدف المسـاهمة فـي دعـم االقتصـاد
الوطنـي فـي مجـال الصيرفـة فـي أطـار السياسـات االقتصاديـة والماليـة والنقديـة للدولـة
وممارسـة النشـاط المصرفـي فـي تجميـع األمـوال واسـتثمارها عـن طريـق تقديـم الخدمـات
المصرفيـة المتنوعـة لمختلـف القطاعـات العاملـة فـي البلاد ورفـد االقتصـاد الوطنـي.
واليـوم يقـف مصـرف الرافديـن مـع المؤسسـات الحكوميـة فـي مجـال اسـتخدام المكننـة
الحديثـة فـي العـراق عـن طريـق مجموعـة مـن االنظمـة والخدمـات التـي يقدمهـا للزبائـن
والمؤسسـات عبـر فروعـه المنتشـرة فـي أغلـب المحافظـات العراقيـة ذات االهميـة التجاريـة
حيـث بلـغ عـدد فـروع المصـرف حاليـا مـا يقـارب  170فرعـا داخـل العـراق و( )7فـروع فـي
الخـارج وهـي (القاهـرة  ,بيـروت ,ابـو ظبـي  ,البحريـن ,صنعـاء ,عمـان  ,جبـل عمـان).
ويعد مصرف الرافدين من اهم الدعائم االساسـية لمشـروع توطين الرواتب ونشـر الثقافة
االنقديـة فـي السـوق والمجتمـع العراقـي مـن خلال فتح حسـابات مصرفيـة الكترونيـة للدوائر
والمؤسسـات التـي ترغـب بتوطيـن رواتـب موظفيهـا او مسـتفيديها لدى المصـرف ومن اجل
حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالي ــة وتشجيعهـ ـ ــم
علـى ادارة اموالهـم ومدخراتهـم بشـكل سـليم والسـعي الحثيـث لتعزيـز مفهـوم الشـمول
المالـي لتصـل خدماتنـا ومنتجاتنـا الماليـة لكافـة فئـات المجتمـع وبمـا فيهـا الفئـات المهمشـة

البتـــرو دوالر

اطلـق تعبيـر البتـرودوالر البروفسـور ابراهيـم عديـس اسـتاذ بعلـم االقتصـاد فـي جامعـة
جـورج تـاون االمريكيـة سـنة  1973علـى االمـوال الفائضـة التـي كانـت بحـوزة الـدول النفطية
بعـد ارتفـاع اسـعار النفـط فـي السـبعينات واحتفظـت بها على شكـ ــل احتياطي ــات دوالريـ ــه
او اسـتثمارها فـي الـدول الغربيـة.

والفقيرة لسد احتياجاتهم
حيث يتم تقديمها لهم بشكل عادل وشفاف
وبتكاليف معقولة .وفي غضـ ــون ذلك باش ـ ـ ــر المصرف بتنفي ـ ــذ النظام المصرفـ ــي
 Core Banking Systemليواكـب ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات وتقديـم الخدمـات
االلكترونيـة للزبائـن بالتعـاون مـع كبـرى الشـركات العالميـة المختصـة فـي هـذه االنظمـة وهـي
شـركة اوراكل ,حيـث تـم توقيـع عقـد مـع شـركة ()Crystal Networks off shore
المسـاهمة اللبنانيـة ألنشـاء مركـز معلومـات متكامـل وانشـاء مركــز التعافـي مـن الك ــوارث
(.)DISASTER RECOVERY
وتلبيـة لمتطلبـات البنـك المركـزي العراقـي قـام المصـرف /قسـم تكنولوجيـا المعلومـات
واالتصـاالت بالتعاقـد مـع شـركة مجموعـة المهندسـين المتحديـن( )AEGلتنفيـذ نظـام
الحمايـة علـى منظومـة السـويفت ( )CSPلحمايـة بيانـات الزبائـن مـن القرصنـة االلكترونية في
كافـة المعاملات المصرفيـة التـي تنفـذ علـى نظـام السـويفت  -نظـام الــ ) )FIRCOالتدقيـق
علـى القوائـم السـوداء العالميـة والداخليـة المعتمـدة مـن قبـل البنـك المركـزي العراقـي لضمان
عـدم تحويـل االمـوال الـى جهـات محظـورة دوليـا او محليـا.
كمـا سـاهم مصـرف الرافديـن بتقديـم حلـول جذريـة لمعالجـة أزمة السـكن والعشـوائيات في
العـراق مـن خلال تمويـل المشـاريع االسـتثمارية للمجمعـات السـكنية وشـمولها بمنح قروض
نقديـة لغايـة ( )100مليـون دينـار للموظفيـن الموطنـة رواتبهـم لدى المصـرف و( )50مليون
دينـار للمواطنيـن لشـراء الوحـدات السـكنية وه ـ ــذه المجمعـات هي متعـددة منها :
(درة كرب ـ ــالء ,الغدير ,اليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة ,ارض بابـ ــل ,جوهرة تكريت ,جواهـر دجلة ,بسماية,
بواب ـ ـ ــة العـراق  ,االمـل  ,العزيــز ,بيسـان ,مشـروع اسـكان الدوحـة ,جبـل عامـل ,مسـلم بـن
عقيـل  ,مدينـة لؤلـؤة  ,الـون ,الـدورة ,الكوثـر ...الـخ مـن المشـاريع) المنتشـرة فـي المحافظـات
العراقيـة كافـة.
وهنـاك قـروض اخـرى تـم منحهـا (ألصحـاب المختبـرات والمذاخـر الطبيـة و قـروض لغـرض
شـراء منظومـات الطاقـة الشمسـية المتجـددة و قـروض السـيارات وقـروض تشـغيلية خاصـة
بالفنـادق و قـروض التمويـل والبحـوث العلميـة و قـروض المشـاريع الصغيرة وقـروض االطباء
والصيادلـة) .
اضافـة الـى تسـليف موظفـي القطاع الخـاص والمختلط العاملين في المستشـفيات والكليات
والشركات الرصينة االهلية وتسلي ــف منتسبي دوائ ــر الدولة والمتقاعدي ــن (20 ,15 ,10 , 5
 )25 ,مليون.
وفـي الختـام تتمنـى ادارة مصـرف الرافديـن السلامة لكافـة منتسـبيها والسـير نحـو االمـام
لخدمـة مؤسسـتنا العريقـة.
اعـداد  /زهراء جهاد رمضان
مديرة شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

وعـادة ال يجـري الحديـث عـن هـذا الموضـوع اال فـي فترات ارتفاع اسـعار النفـط التي تمكن
هـذه الـدول مـن تحقيـق فوائـض ماليـة فـي موازناتهـا حيـث يكتسـب موضـوع البتـرودوالر
اهميـة خاصـة لـدى صانعـي السياسـات الماليـة والنقديـة فـي العالـم ألنـه يمثـل انتقـاال للثـروة
مـن الـدول المسـتهلكة الـى الـدول المنتجـة مـن جهـة وتغيـرا في االتجاهـات االسـتثمارية من
جهـة اخـرى .
ومـن اشـهر مظاهـر فتـرات البتـرودوالر مطالبـة الـدول الصناعيـة الـدول النفطيـة بتدويـر
هـذه المبالـغ فـي االقتصـاد العالمـي والتـي تعنـي فـي النهايـة وضـع تلـك االموال فـي المصارف
الغربيـة .
حيـث تضمنـت المـادة الثانيـة مـن الموازنـة االتحاديـة للسـنة الماليـة  2021فـي العـراق
آليـه جديـدة بشـأن فقـرة تأسـيس صنـدوق البتـرودوالر والتـي تتضمـن فتـح صناديـق
وحسـابات للمحافظـات العراقيـة المنتجـة للنفـط لدعـم هـذه المحافظـات والهـدف مـن
التأسـيس والتخصيـص لصنـدوق البترودوالر هو تفعيل االسـتثمار واعـادة االعمار والتطوير
والتعويـض عـن االضـرار البيئيـة و تحسـين البنـى التحتيـة وتوفيـر الخدمات فيهـا حيث يتم
تغذيـة الصنـدوق شـهريا مـن زيـادة فـرق السـعر الحاصـل بأسـعار بيـع النفـط الخـام المثبـت
فـي الموازنـة .
اعداد  /سوزان محمد عز الدين
قسم ادارة المخاطر

وهــي اختصــار  Foreign Exchangeيعتبــر مــن اكبــر االســواق الماليــة فــي العالــم مــن حيــث أنــه
يبلــغ حجــم التــداول فيهــا أكثــر مــن  4ترليــون دوالر يوميــا.
وهــو عبــارة عــن تــداول عملــة مقابــل عملــة أخــرىً ،
وغالبــا بهــدف تحقيــق الربــح يتــم تــداول
العمــات بــاألزواج.
ســعر تــداول زوج العمــات هــو قيمــة العملــة ُالمســعرة التــي يمكنــك شــراؤها مقابــل وحــدة واحــدة
مــن العملــة األساســية.
على سبيل المثال:
ً
اليورو والدوالر األمريكي هما زوج العمالت األكثر ً
شيوعا وتداول في األسواق.
عندمــا تبحــث عــن ســعر صــرف اليــورو مقابــل الــدوالر األمريكــي ،فإنــك ترغــب بــأن تعــرف كــم ً
دوالرا
(العملــة ُالمســعرة) يمكنــك أن تشــتري مقابــل  1يــورو (العملــة األساســية).

اذا كان ســعر الصــرف فــي اتجــاه صعــودي ،هــذا يعنــي ان العملــة االساســية تــزداد قــوة مقابــل
العملــة الثانويــة .والعكــس صحيــح..
سوق الفوركس مفتوح  24ساعة في اليوم على ًمدار  5أيام في األسبوع.
وأوروبــا،
يبــدأ التــداول فــي الســوق بطبيعتــه العالميــة بدايــة فــي نيوزيلنــدا ثــم فــي أســتراليا وآســيا ً
أخيـرًا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ممــا يســمح بتــداول العمــات فــي أي وقــت نهـ ًـارا أو ليــا مــن
االثنيــن وحتــى الجمعــة.
توجــد عــدة عوامــل تؤثــر علــى أســعار صــرف العمــات فــي ســوق تــداول الفوركــس ،مثــل االســتقرار
السياســي واالقتصــادي والسياســة النقديــة للــدول .ومــع ذلــك ،بمــا أن تــداوالت الفوركــس مباشــرة،
فــإن المضاربــة هــي التــي تؤثــر بشــكل رئيســي علــى تغيــرات األســعار فــي الســوق.
إذا توقــع المتداولــون بأنــه لســبب أو لحــدث مــا ســوف تقــوى أو تضعــف عملــة معينــة ،فإنهــم
ســيتداولون ويغيــرون الســعر فــي الســوق ،ألن العــرض والطلــب علــى العملــة المقصــودة ســوف
يتغيــر داخــل الســوق.
وكلمــا ازداد عــدد األشــخاص الذيــن يتوقعــون حركــة العملــة نحــو اتجــاه معيــن يــزداد التأثيــر
علــى األســعار فــي الســوق.
اعداد /داليا نعمت سليم
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

االستدامــة المصرفيــة واالستدامــة
الماليـــــة والتنميــــة المستدامــــة
شــهد مفهــوم االســتدامة المصرفيــة العديــد مــن التطــورات علــى الصعيــد الدولــي فــي الفتــرة
األخيــرة ،واســتحوذ علــى اهتمــام كبــرى المنظمــات والبنــوك العالميــة.
وقــد أصبــح مفهــوم االســتدامة يمثــل عنصــرًا حيويــا وضروريــا لخلــق الميــزة التنافســية فــي بيئــة
عمــل شــديدة المنافســة والتعقيــد ،األمــر الــذي يحــول دون تجاهلــه مــن قبــل المؤسســات الماليــة
والمصرفيــة .وإن الوصــول لالســتدامة مرهــون بإتبــاع الحوكمــة والتــي ال ترتبــط فقــط بالقواعــد
اإلجرائيــة ولكــن تمتــد إلــى تبنــى مجالــس اإلدارات قواعــد اإلفصــاح والشــفافية واالرتقــاء بأســاليب
اإلدارة وزيــادة الوعــي عنــد األفــراد.
تتضمــن االســتدامة المصرفيــة محــاور أبرزهــا تصميــم منتجــات مصرفيــة تلبــي احتياجــات األفــراد
وحمايــة البيئــة وتمويــل المشــروعات التــي تدعــم المجتمــع بجانــب بنــاء عالقــات طويلــة األجــل مــع
الزبائــن .إضافــة إلــى تبنــي البنــوك الســتراتيجيات النمــو طويــل األجــل فــي اإلدارة مــن خــال تحقيــق
أربــاح مســتدامة للمســاهمين وعالقــات مترابطــة مــع الزبائــن وتقديــر وتنميــة لقــدرات العامليــن فــي
إطــار االحتــرام الكامــل لالعتبــارات البيئيــة والمجتمعيــة المحيطــة.
أن التطبيــق الصحيــح لمفهــوم االســتدامة داخــل القطــاع المصرفــي يــؤدى إلــى زيــادة معــدالت
النمــو وفــرص العمــل وينعكــس أثــره اإليجابــي علــى هــذا القطــاع مــن خــال تخفيــض حجــم المخاطــر
المعــرض لهــا ،عبــر خفــض التكلفــة ،وتنويــع المحفظــة.
يرتبــط مفهــوم االســتدامة بمفهــوم الشــمول فــا يمكــن تحقيــق االســتدامة علــى الصعيــد االقتصــادي
دون تحقيــق الشــمول .اذ يــؤدي مفهــوم االســتدامة المصرفيــة إلــى تحقيــق أهــداف البنــك وتنميــة
المجتمــع ،مــن خــال دور الشــمول المالــي فــي تحســين معــدالت النمــو االقتصــادي ،إلــى جانــب ســامة
القطــاع المصرفــي عبــر إتاحــة الخدمــات المصرفيــة ألكبــر عــدد مــن المتعامليــن الجــدد وتعظيــم
األربــاح.
ويعتبــر منتــج تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مــن انجــح المنتجــات
المصرفيــة المقدمــة فــي القطــاع المصرفــي.
وهنــاك مصطلــح االســتدامة الماليــة العامــة أو الحكوميــة وهــو أحــد المصطلحــات المســتخدمة فــي
السياســات الماليــة .ويمكــن تعريفــه بشــكل عــام علــى أنــه الحالــة الماليــة التــي تكــون فيهــا الدولــة
قــادرة علــى االســتمرار فــي سياســات اإلنفــاق واإليــرادات الحاليــة علــى المــدى الطويــل دون خفــض
مالءتهــا الماليــة أو التعــرض لمخاطــر اإلفــاس أو عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة المســتقبلية.
وتعتمــد االســتدامة الماليــة علــى توقعــات اإلنفــاق واإليــرادات المســتقبلية طويلــة األجــل .ويتــم
بموجــب هــذه التوقعــات تعديــل السياســات الحاليــة سـ ً
ـواء بزيــادة أو خفــض النفقــات أو اإليــرادات.
ويلــزم لضمــان اســتمرار االســتدامة الماليــة للــدول توافــر القــدرة السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة
للحــد مــن نمــو تكاليــف برامــج اإلنفــاق الحاليــة ،أو الســماح لهــا بالنمــو ضمــن معــدالت معينــة ،أو إيجــاد
مصــادر جديــدة لإليــرادات أو رفــع معــدالت اإليــرادات الحاليــة.
ويرتبــط مصطلــح االســتدامة الماليــة بمصطلــح آخــر يســمى الفجــوة الماليــة .وتعــرف الفجــوة المالية
باختصــار علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة لجميــع التزامــات الدولــة وإيراداتهــا المســتقبلية.
وتســعى الــدول لتحقيــق وضعيــة االســتدامة الماليــة لكــي تتمكــن مــن االســتدانة لتغطيــة عجزهــا
المالــي وبشــروط ميســرة .ويــؤدي فقــدان الــدول لالســتدامة الماليــة أو تراجــع ثقــة األســواق بقدرتهــا
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا إلــى توقــف الدائنيــن عــن إقراضهــا ،أو رفــع معــدالت الفائــدة علــى قروضهــا
إلــى مســتويات عاليــة ،ووضــع ضوابــط وشــروط القتراضهــا .ويقــود عجــز الــدول عــن توفيــر التمويــل
الــازم ألنشــطتها إلــى تراجــع عــدد ومســتويات الخدمــات ،والرعايــة االجتماعيــة ،والدعــم المقــدم
لمواطنيهــا .وإذا تفاقــم التراجــع فــي الخدمــات والمنافــع الحكوميــة فقــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى
تشــنجات واضطرابــات سياســية واجتماعيــة تهــدد اســتقرار الــدول وحتــى وجودهــا .وتعتبــر معــدالت
الزيــادة الســريعة فــي نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي أكثــر العوامــل المؤثــرة ســلبًا فــي اســتمرار
تمتــع الــدول باالســتدامة الماليــة.

وهنــاك العديــد مــن العوامــل األخــرى التــي تؤثــر فــي االســتدامة الماليــة للــدول ولعــل أهمهــا
معــدالت الفائــدة الحقيقيــة ،ومعــدالت نمــو الناتــج المحلــي الحقيقيــة ،ومعــدالت نمــو النفقــات
واإليــرادات .وتقــود معــدالت نمــو اإلنفــاق الحكومــي بنســب أعلــى مــن نمــو االيــرادات ،وتراجــع النمــو
االقتصــادي ،وارتفــاع الفائــدة الحقيقيــة فــي المســتقبل إلــى توقــع ارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى
الناتــج المحلــي وارتفــاع إمكانيــة فقدانهــا لمالءتهــا الماليــة .وتســعى حكومــات العالــم إلــى اســتمرار
اســتدامتها الماليــة وذلــك لمــا تحققــه مــن خفــض فــي تكاليــف تمويــل ديونهــا ،وتســاعدها علــى
توفيــر االســتقرار االقتصــادي.
وتعــد معــدالت الزيــادة فــي نســبة الديــن العــام الــى الناتــج المحلــي االجمالــي مــن اكثــر العوامــل
تأثيــرًا علــى اســتدامة الوضــع المالــي للبلــد ،وهنــاك العديــد مــن العوامــل االخــرى المؤثــرة فــي
اســتدامة الماليــة العامــة ،اذ تــؤدي معــدالت نمــو االنفــاق الحكومــي بنســبة اعلــى مــن نمــو االيــرادات
العامــة ،وتراجــع النمــو االقتصــادي وارتفــاع الفائــدة الحقيقيــة فــي المســتقبل الــى توقــع ارتفــاع
نســبة الديــن العــام الــى الناتــج المحلــي االجمالــي وارتفــاع امكانيــة فقــدان المــاءة الماليــة للبلــد ،والتــي
تتحقــق حيــن يكــون معــدل الخصــم الحالــي لإلنفــاق الجــاري والمســتقبلي اقــل مــن معــدل الخصــم
الحالــي لإليــرادات الحاليــة والمســتقبلية مطروحــا منهــا مســتحقات الديــن العــام.
وقــد بــدأ االهتمــام بمفهــوم التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الدولــي منــذ أكثــر مــن عقديــن
مــن الزمــن فــي تقريــر برونتالنــد الشــهير عــام ( )1987والــذي عــرف التنميــة المســتدامة «بأنهــا تلــك
التــي تســاهم فــي توفيــر احتياجــات األجيــال الحاليــة دون المســاس بقــدرة األجيــال المســتقبلية علــى
تأميــن احتياجاتهــا».
ويرتبــط مفهــوم التنميــة المســتدامة داخــل البنــوك بالقــدرة علــى امتصــاص آثــار األزمــات الماليــة
وتجنبهــا ألن أحــد أهــم جوانبهــا يرتكــز علــى المخاطــرة ،كمــا أن االلتــزام بمبــادئ االســتدامة وتقليــل
المخاطــر االئتمانيــة مــن شــأنه حمايــة البنــوك مــن مخاطــر التعثــر واإلفــاس والتداعيــات الماليــة
والعالميــة .اذ تحمــي االســتدامة المصرفيــة البنــوك مــن مخاطــر التعثــر واإلفــاس وتخــدم الزبائــن.
وهنــاك فــرق بيــن االســتدامة الماليــة والتنميــة المســتدامة حيــث تشــير األخيــرة ألــى تحقيــق نمــو
ـاد بيئيــة تضمــن الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وعــدم أهدراهــا وتــزداد
اقتصــادي مــع مراعــاة أبعـ ٍ
ـاد اجتماعيــة فــي توفيــر الفــرص لمحــدودي الدخــل ،والــذي دفــع الدول ألــى تطبيق
لتشــمل مراعــاة أبعـ ٍ
االســتدامة الماليــة هــو  :التداعيــات الكارثيــة لألزمــات االقتصاديــة الدوريــة فــي العالــم الرأســمالي،
واالرتفــاع المضطــرد فــي حجــم التكاليــف الماليــة الالزمــة لإلنتــاج علــى المــدى البعيــد والمســتقبلي
الطويــل ،والتغييــر الديموغرافــي والمناخــي الــذي أصــاب كوكبنــا جــراء االحتبــاس الحــراري ،وزيــادة
المــوارد االقتصاديــة ًواســتغاللها اســتغالال ســيئًا مــن قبــل الشــركات العابــرة للقــارات والحــدود ،لــذا
أصبحــت الحاجــة ماســة فـ ُـي اســتخدام مصطلــح االســتدامة منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين ليأخــذ
بعــدًا عالميــا حيــث عرفتــه مفوضيــة األمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة فــي  20آذار  1987أعلنــت
أهميــة التنميــة المســتدامة فــي:
 -1كونهــا تفــي باحتياجــات الوقــت الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال المقبلــة فــي تلبيــة
احتياجاتهــا الخاصــة .
 -2تدفع الدولة ألى التوازن بين المالئة المالية في األنفاق واإليرادات .
 -3تســاعد الدولــة فــي امتــاك أدوات القــدرة الماليــة التــي تعطيهــا القــدرة الماليــة الداخليــة فــي
امتــاك مصــادر توليــد الدخــل مثــل االســتثمار وبيــع الســلع والخدمــات .
 -4تصــل باالقتصــاد الدولــة ألــى الحالــة الصحيــة ووجــوب امتــاك ميزانيتهــا الــى روافــد أو مصــادر
ـة.
تغــذي موجــودات البنــك المركــزي للدولـ ً
 -5باالستدامة المالية تزداد الدولة خبرة في موضوع (المعرفة التسويقية) .
اعداد /د .أيمان عدنان سعد
مديرة قسم الدراسات والعمليات المصرفية
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الصفحـة

الصفحـة
سياسة سعر الفائدة السلبية ()NIRP
Negative Interest Rate Policy

كلنـا نعـرف إن سـعر الفائـدة هـو النسـبة التي يدفعها البنـك المركزي على إيداعـات البنوك التجارية
الموجـودة عنـده ,لكـن مصطلح «الفائدة السـلبية» ماذا تعني ؟
الفائـدة السـلبية هـي سياسـة مـن السياسـات النقديـة يتبعهـا البنـك المركـزي لكـي يواجـه حالـة مـن
االنكمـاش والركـود االقتصـادي التـي تكـون ناتجـة عـن انخفـاض كبيـر فـي الطلـب الكلـي.
وسياسـة سـعر الفائـدة السـلبي يكـون هدفهـا إنهـا تمنـع البنـوك التجاريـة مـن إيـداع أموالهـا عنـد
البنـك المركـزي ،وبالتالـي تضطـر البنـوك التجاريـة إنهـا تسـتخدم أموالهـا فـي تقديـم القـروض
للشـركات واألفـراد فتقـوم بتخفيـض سـعر الفائـدة علـى القـروض لنسـب تحـت الصفـر وهـذا طبعـا
يسـاعد في تسـهيل االقتراض فيزيد الطلب على القروض من الشـركات واألفراد ويترتب على ذلك
تشـجيع اإلنفـاق واالسـتثمار ألنـه يرفـع حالـة الطلـب الكلـي ويواجـه انكمـاش األسـعار وبالتالـي يؤدي
لزيـادة االنتـاج ومكافحـة البطالـة.
وسـعر الفائـدة السـلبي لـه دور ايضـا وهـو تخفيـض سـعر العملة وهـذا طبعا يعطي ميزة تنافسـية
سـعرية فـي حالـة التصدير ألسـواق أجنبية،
وهـذا الـذي عملتـه اليابـان فـي ينايـر  ٢٠١٦عندمـا طبقـت سـعر الفائـدة السـلبي علـى أمـوال
المؤسسـات المودعـة وكان هدفهـا منـع أي ارتفـاع ممكـن يحصـل لعملتهـا (اليـن اليابانـي) وهـذا ألن
اقتصادهـا معتمـد علـى التصديـر.
وأول تطبيـق لسـعر الفائـدة السـلبي كان فـي سويسـرا فـي السـبعينات عندمـا قـررت سويسـرا
اسـتخدام سـعر فائـدة السـلبي بنسـبة .٪ ٧٥-
واسـتخدمت سياسـة سـعر الفائـدة السـلبي فـي  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠فـي السـويد بمعـدل ٪١,١ -
لمواجهـة ظاهـرة ال ـ  Hot Moneyوهـذه ظاهـرة انتقـال رؤوس األمـوال مـن دولـة ألخـرى بحثـا
عـن مكسـب سـريع ناتـج عـن تغيـر سـعر الفائـدة ،وتـؤدي هـذه الظاهـرة لعـدم اسـتقرار فـي السـوق.
وفـي عـام  ٢٠١٢طبقـت الدنمـارك نفـس السياسـة ولنفـس السـبب التـي طبقتهـا السـويد الجلـه
وهـو ال ـ .Hot Money

معايير استبدال االوراق النقدية التالفة والمعيبة
البنك المركزي العراقي

األوراق النقديـة التالفـة هـي تلـك األوراق التـي تبقـى فـي التداول فترة طويلة ومـع مرور الوقت على
اسـتخدامها مـن ِق َبـل جميـع فئـات المجتمـع يـؤدي هـذا االسـتخدام الـى تلفهـا فتصبـح باليـة نتيجـة
تكـرار هـذا االسـتخدام ممـا ُيملـي علـى البنوك المركزية مسـؤولية سـحب العمالت الباليـة من التداول
وهـذه العمليـة تقتصـر حصـرًا علـى البنـوك المركزية التي لها الحـق في إعـدام األوراق النقدية التالفة
والمعيبـة الطبـع واسـتبدالها بنفـس القيمـة للمواطنيـن ووفـق معاييـر يحددهـا البنـك السـتالم هذه
األوراق النقديـة التالفـة وكمـا مبيـن أدناه.
 .1الورقة النقدية المفقود جزء منها على أن ال يتجاوز أكثر من نصف الورقة النقدية.
 .2األوراق النقدية المتسخة باألتربة  ،الدهون  ،األلوان والزيوت.
 .3األوراق النقدية التي تحتوي على شريط الصق.
 .4األوراق النقدية المحروقة والمدفونة.
 .5األوراق النقدية المعيبة الطبع.
 .6األوراق النقدية ُالمكونة من جزئين وبأرقام مختلفة.
 أمـا األوراق التـي ال تسـتبدل والتـي يرفـض البنـك المركـزي اسـتالمها والمسـماة بالمرفوضـة والتـييتـم سـحبها وإعدامهـا مـن ِق َبـل البنـك دون تعويـض مالكهـا ،إال فـي حالـة وجـود دليـل مقنـع أن
ُ
األجـزاء المفقـودة قـد ُدمـرت بالكامـل وعندهـا ُي ّقرر بتقديم التعويض كليـا أو جزئيًا وهذه األوراق
هي:
 .1األوراق التـي تحتـوي علـى كتابـات كثيـرة ورسـوم وأختـام بشـكل متعمـد ممـا يـؤدي الـى طمـس
معالـم الورقـة النقديـة.
 .2الورقة المقطعة الى أكثر من ( )6أجزاء.
مثقوبة
أو
مشوهة
أو
سطحها
 .3إذا فقدت العملة أكثر من ( )%50من
ُ ّ
ُ
(المثقبة).
ال تعوض العمالت الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو التي تم إعدامها
اعـداد  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

وفـي يونيـو  ٢٠١٤اعتمـدت هـذه السياسـة فـي منطقـة اليـورو عندمـا قرر البنـك المركـزي األوروبي
تطبيـق سـعر فائـدة سـلبي علـى اإليداعـات المصرفيـة فقـط بنسـبة  ٪ ,٣ -مـن أجـل حمايـة منطقـة
اليـورو مـن الوقـوع فـي حالـة انكمـاش اقتصادي.
وبالرغـم مـن إن ه ًـذه السياسـة طبقـت علـى نطـاق واسـع فـي أوروبـا واليابـان إال أنهـا التـزال غيـر
مألوفـة وال تلقـى قبـوال كبيـرًا عنـد كثيـر من خبـراء االقتصاد؛ فهم يرون أن أضرارهـا أكثر من فوائدها،
فمـن وجهـة نظرهـم أن تأثيراتهـا السـلبية أكبـر علـى المدخريـن ،ألن األفـراد الذيـن يهدفـون لتأميـن
مبلـغ أكبـر لمرحلـة التقاعـد سـيكونون مضطريـن لتوفيـر مبلـغ أكبـر فـي حالـة تطبيـق سياسـة سـعر
الفائـدة السـلبي وهـذا طبعـا يناقـض الهـدف األساسـي لهـذه السياسـة وهـو التشـجيع علـى اإلنفـاق
واالسـتثمار.
وعلـى الرغـم مـن كل هـذا فكثيـر مـن البنـوك تعتبرهـا سياسـة مجديـة فـي علاج حاالت الركـود كما
حـدث فـي منطقـة اليورو.
ومـع ذلـك تبقـى هـذه السياسـة مـن أكثـر السياسـات النقديـة المثيـرة للجـدل والمختلـف عليهـا لدى
كثيـر مـن االقتصاديين

تأملوا فخامة اللغة العربية
^^^^^^^^^^^^^^^
رق راق وإذا فاق اشـتاق،
كلمـا طهـر القلـب رق ،فإذا َ
إذا ذاق فاق وإذا فاق اشتاق ،وإذا أشتاق اجتهد وإذا
هبـت عليـه نسـائم الجنـة فيفـرح بالطاعـة،
اجتهـد َ
ومـن ذاق عـرف ومـن عـرف اغتـرف ،ومـن اغتـرف نـال
َ
الشرف.
اللهـم اجعلنـا ممن راقوا وذاقوا وفاقوا واشـتاقوا
واجتهــدوا بطاعتـــك.

طرفـــة لتسويـــق المنتـــج

ّ
يشرح لطلبه عن التسويق عبر إعطائهم أمثلة طريفة من الواقع:
بروفيسور ً
ّ
َ
ّ
 -1رأيت فتاة جميلة في حفلة فذهبت إليها وقلت« :أنا ثري ،تزوجيني» هذا هو التسويق المباشر
()direct marketing
َ ً
ً
ّ
 -2رأيت فتاة جميلة في حفلة فذهب إليها أحد أصدقائك فأشار إليك وقال لها« :إنه ثري،
تزوجيه» هذا هو اإلعالن ()advertising
ّ
 -3جائت إليك فتاة جميلة وقالت« :أنت ٌّ
ثري ،تزوجني!» هذه هي معرفة العالمة التجارية
()brand recognition
ّ
َ
 -4قلت لها «أنـــــا ثري ،تزوجيني» فصفعتـــك علــــى وجهـــــك ،هــــذا هـــو رأي الزبــــون
()customer feedback
َ
 -5ذهبت إليها وقبل أن تقول شيئًا جاء شخص آخر وقال «انا ثري تزوجيني» هذه هي المنافسة
()competition
َ
ّ
َ
ّ
 -6عرضت عليها الزواج فعرفتك على زوجهــا ...هذه هي الفجــــوة بيـــــن العرض والطلب
()suply and demand gap
ُ
َ
 -7ذهبت إليها وقبل أن تقول شيئًا جاءت زوجتك ...هذه هي القيود التي تمنعك من دخول
أسواق جديدة...
ٍ

اعـداد /سما زهير النائب
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

نظام سويفت ()SWIFT
هـو عبـارة عـن نظـام يعنـى بالتحويلات الماليـة والمعاملات المصرفيـة بين البنـوك فهو بمثابة شـبكة
اتصـاالت مصرفيـة تقـوم بربـط البنـوك المشـتركة فيـه ببعضهـا بغيـة تقديـم أسـهل الخدمـات وأنجعها
فـي التحويلات المصرفية.
وهـو عبـارة عـن منظمـة غيـر ربحيـة مملوكـه ألعضائهـا ظهـرت الحاجـة لهـا مـع ازديـاد التعاملات
الماليـة وخصوصـا الخارجيـة منهـا فأنشـأت عـام  1973وباشـرت عملهـا عـام  1977فـي بلجيـكا .
ويسـيطر علـى هـذا النظـام األعضـاء األبـرز فيـه وهـم منظومـة البنـوك المركزيـة السـت المسـماة G6
وهـي بنـوك المنظومـة الماليـة الغربيـة المتمثلـة ب (البنـك الفدرالـي األمريكـي  ،المركـزي األوربـي  ،بنـك
انجلتـرا  ،البنـك اليابانـي  ،البنـك السويسـري  ،البنـك الكنـدي ) .
ويمـر سـنويا عبـر نظـام سـويفت مـا يقـارب  4مليـارات صفقـة بمبالـغ عاليـة جـدا تقـدر بتريليونـات
الـدوالرات يوميـا حيـث ان نظـام سـويفت يتحكـم بمجمـل المدفوعـات العالميـة فهـو بمثابـة الجسـر
الـذي يربـط البنـوك العالميـة مـع بعضهـا البعـض ويـدرج النظـام فـي تداوالتـه  20عملة عالميـة  ،إال إن
العملات التـي تطبـع فـي البنـوك السـت األساسـية  G6تشـكل نسـبة  %91.7مـن المدفوعـات الدوليـة
التـي تمـر عبـر هـذا النظـام ويحتـل اليـورو والـدوالر النسـبة األعلـى بيـن العملات العالميـة المحولـة فـي
نظـام سـويفت فتشـكل نسـبة  %80.7مـن تعاملات نظـام سـويفت الدوليـة حسـب إحصائيـة أجريـت
عـام  . 2017وعلـى الرغـم مـن الفائـدة االقتصاديـة والخدمـات المصرفيـة التـي يقدمهـا هـذا النظـام إال
إن لـه جنبـة سياسـية فمـن خلال القـدرة العاليـة علـى التحويلات باليـورو والـدوالر تجـد الـدول األخـرى
نفسـها مرغمـة علـى الخضـوع لهـذا النظـام حتـى انـه يسـتخدم كنـوع مـن أنـواع العقوبـات التـي تشـهر
بوجـه بعـض الـدول وذلـك بحرمانهـا مـن التعامـل بهـذا النظـام ومـن األمثلـة علـى ذلـك عقوبـة االتحـاد
األوربـي علـى إيـران .
ويصـل عـدد الـدول المشـتركة فـي نظـام سـويفت إلـى أكثـر مـن  209دولـة مـن بينهـا معظـم الـدول
العربيـة ويزيـد عـدد المؤسسـات الماليـة المشـتركة علـى  9000مؤسسـة .

اعـداد  /تحسين عبد الرزاق الحمداني
مصرف الرافدين فرع اور

اعداد /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

قائمة كشف الحب

من حـ  /لســـتِ حبيبتــي 2010
اىل حـ  /نسيتكِ فنسيني 2014

اعداد /رامي علي عبود  -شعبة العمليات المصرفية
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الصفحـة

الصفحـة

اإلعــالن التجــاري

(ثقافة قانونية)
السـب والتهديـد وإفشاء الســر
المادة 434/
السـب  /هـ ـ ـ ـ ــو رمي الغير بما يخدش شرف ـ ـ ــه أو اعتباره أو يجرح شـعورة وأن لم يتضمن
ذلك أسنـ ـ ــاد واقعـ ـ ـ ــة معينة يعاقب من سـب غي ـ ـ ــرة بالحبس م ـ ـ ــدة ال تزي ـ ـ ـ ــد على سـنة
وغرامـة ماليـة أو أحـد هاتي ـ ـ ــن العقوبتيـن واذا وقـع السـب بطريـف النشـر بإحـ ـ ـ ــدى طـرق
االعلام عـد ذلـك ظرفـا مشـددًا
المادة 435/
اذا وقـع الشـتم أو السـب فـي مواجهـة المجنـي عليـة مـن غيـر عالنيـة أو في حديـث تليفوني
أو فـي مكتـوب بعـث بـه اليـة او ابلغـه ذلك بواسـطة اخرى فتكون العقوبة الحبـس مدة ال تزيد
علـى سـتة أشـهر وبغرامـة مالية أو بإحدى هاتيـن العقوبتين .
المادة 436/
ال جريمة فيما يسـنده احد الخصوم أو من ينوب عنهم الى االخر شـفاها أو كتابة من شـتم
أو سـب أثنـاء دفاعـه عـن حقوقـه أمـام المحاكـم وسـلطات التحقيـق أو الهيئـات االخـرى وذلـك
فـي حـ ـ ـ ـ ــدود مـا يقتضـي هـذا الدفـاع  .وإلعق ــاب على الشخـ ــص اذا ك ـ ــان قد أرتكب الشت ـ ــم
أو السـب وهـو فـي حالـة غضـب فـور وقـوع اعتداء ظالـم عليه.
أفشاء السـ ـ ـ ـ ــر
المادة 437/
يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد علـى سـنتين وبغرامـة ماليـة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل
مـن علـم بحكـم وظيفتـه أو مهنتـه أو صناعتـه أو فنـه أو طبيعـة عملـه بسـر فأفشـاه فـي غيـر
االحـوال المصـرح بهـا قانونـا أو اسـتعمله لمنفعـة أو منفعـة شـخص أخـر  .ومع ذلـك فال عقاب
اذا أذن بإفشـاء السـر صاحب الشـأن فيه أكان أفشـاء السـر مقص ــود به االخبـ ــار ع ـ ــن جنايـ ـ ــة
أو جنحـه أو منـع ارتكابهـا .
المادة 438/
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة مالية أو احدى هاتين العقوبتين
مـن نشـر بإحـدى طـرق العالنيـة أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسـرار الحيـ ـ ــاة الخاصـ ــة
أو العائليـة لألفـراد ولـو كانـت صحيحـة اذا كان من شـأن نشـرها االسـاءة اليهم .
مـن اطلـع علـى رسـالة أو بريـد أو مكالمـة تلفونيـة فأفشـاها لغيـر من وجهت اليـه اذا كان من
شـأن ذلـك الحاق الضـرر بأحد .

التهديد /المادة 430/
 -1يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد علـى سـبع سـنوات او الحبـس كل مـن هـدد أخـر بارتـكاب
جنايـة ضـد نفسـه أو مالـه أو ضـد نفـس أو مـال غيـره أو بـا سنـ ــاد أم ـ ــور مخدشـ ــه بالش ـ ــرف
أو افشـائها وكان ذلـك مصحوبـا بطلـب أو بتكليـف بأمـر أو االمتنـاع عـن فعـل مقصـود بـه ذلـك
 -2يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسـم مرسـله او كان منسـوبا
صدوره الى جماعة سـرية موجودة او مزعومة .
المادة 431/
يعاقـب بالحبـس كل مـن هـدد اخـر بارتـكاب جنايـة ضـد نفسـه او مالـه او ضـد نفـس او مـال
غيره بإسـناد امور خادشـه للشـرف او االعتبار او افشـائها بغير الحاالت المبينة في المادة 430
المادة 432 /
كل مـن هـدد اخـر بالقـول او الفعـل او االشـارة كتابـة او شـفاها او بواسـطة شـخص اخـر فـي
غيـر الحـاالت المبينـة فـي المادتيـن 430و  431يعاقـب بالحبـس م ـ ـ ـ ــدة ال ت ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ــد علـى
سـنة واحـدة أو بغرامـة ماليـة
أعـداد  /نسرين فــــؤاد شاكر
القسم القانوني/شعبة التسويات

التصنيف االئتماني ودالالته
التمويـل باالقتـراض او مـا يعـرف باالئتمـان هـو مـن اهـم وسـائل انسـياب األمـوال مـن
المسـتثمر الـذي يملـك األمـوال والمقتـرض الـذي يرغـب في الحصـول على صفقة رابحـة لزيادة
مصـادره الماليـة السـتخدامها فـي أغـراض اسـتهالكية او إنتاجيـة اسـتثمارية.
يرتبـط ذلـك النـوع مـن التمويـل بما يسـمى بمخاطر االئتمان وهي عدم قـدرة المقترض على
االلتـزام بدفـع الدفعـات المتفـق عليها سـواءًا كان فائدة المبلـغ او اصل المبلغ او االثنين معا.
ان الفائدة في األسـواق الحرة تتحدد بشـكل رئيسـي بناء على مصطلحين هامين وهما سـعر
الفائـدة خالية المخاطـر والتصنيف االئتماني للمقترض.
التصنيـف االئتمانـي للمقتـرض بشـكل مبسـط هـو وسـيلة كميـة لتحديـد مـدى جـدارة
المقتـرض االئتمانيـة .فنحـن نسـتخدم االحتمـاالت بنـاءًا علـى التاريـخ االئتمانـي للمقتـرض
ومالئتـه الماليـة علـى دفـع األقسـاط.
علـى مسـتوى االفـراد يتـم اصـدار تقرير الجـدارة االئتمانية من الجهـات المختصة التي تملك
بيانـات مجمعـة ومتراكمة عن تاريـخ الزبون االئتماني.
بينمـا علـى مسـتوى الشـركات والـدول يكـون االمـر اكثـر تعقيـدا حيـث انهـا نظـرة مسـتقبلية
عـن قـدرة المقتـرض علـى سـداد الديـون بنـاءًا على معلومـات يتم جمعها مـن فريق متخصص
تتضمـن وال تقتصـر فـي حالـة التقييـم للشـركات علـى مؤشـرات االقتصـاد الكلـي وتحليـل
الصناعـة والقوائـم الماليـة للمقتـرض وتوجهـات وكفـاءة اإلدارة الحاليـة باإلضافـة الـى تاريـخ
الشـركة واداؤهـا.
بينمـا فـي حالـة الـدول يكـون التقييـم على السـندات المصدرة مـن قبل الحكومـات وهي تأخذ
فـي الحسـبان :مسـتوى االقتـراض ومسـتوى الديـن العام وجوانـب النمو االقتصـادي واحتمالية
اسـتدامة النمـو ونسـبة فوائـد الديـن مـن الناتـج القومـي اإلجمالـي والثقة فـي الحكومـة وادارتها
للمـوارد وخططهـا المسـتقبلية ومواعيـد اسـتحقاق محفظـة الديـون باإلضافـة الـى التحليـل
السياسـي ألوضـاع البلـد محـل التصنيف.
يكـون دائمـا التصنيـف االئتمانـي مـن جهات مسـتقلة ومع ذلك فهي ال تضمن السـداد وعدم
التعثر وهي فقط تقدم خدمة احترافية تسـاعد على تحسـين أداء األسـواق.

اشهر شركات التصنيف االئتماني :
• . MOODY`S
• Standard and poors
• Fitch
وتعتمـد تلـك الشـركات علـى تقييمـات يرمـز لهـا بحـروف وأرقـام كداللـة علـى التصنيـف
االئتمانـي للدولـة او الشـركة.
تسـاعد تلـك التصنيفـات المؤسسـات والصناديـق فـي تحديـد أولوياتهـا فـي اإلقـراض
وقبولهـم او رفضهـم لمنـح القـرض باإلضافـة الـى تسـعير عـادل ومرضـي للقـرض بنـاءًا علـى
مخاطـر االئتمـان المرتبطـة الـى جانـب المخاطـر األخـرى مـن سـيولة او تضخـم الـخ
التقييمات االئتمانية من األقوى الى األضعف وفقا لموديز:
Aaa,Aa1,Aa2.Aa3,A1.A2.A3.Baa1.Baa2.Baa3.Ba1.Ba2.Ba3.B1.B2.
B3.Caa1.Caa2.Caa3.Ca.C
وتعد التقييمات  Aaa to Baa3جيدة لالستثمار
بينمـا باقـي التصنيفـات هـي ليسـت جيـدة وليسـت اسـتثمارية ويطلـق عليهـا مضاربـة فهـي
تتسـم بالمخاطـر العاليـة وبالتالـي العائـد األعلـى ماعـدا ذلـك فهـي تعبـر عـن التعثـر وعـدم
القـدرة علـى السـداد.
اعداد /زهراء مبدر علي
القسم الدولي

اإلعلان هـو رسـالة مدفوعـة مـن قبـل شـركة ويتـم تسـليمها عبـر وسـيط جماعـي إلـى
الجمهـور المسـتهدف  ،واإلعالنـات التجاريـة هـي أمثلـة لإلعالنـات التـي يتم تشـغيلها بشـكل
خـاص علـى وسـائط البـث مثـل التلفزيـون والراديـو  ،ويعـد اختيـار الوسـيلة المناسـبة إلقناع
الجمهـور المسـتهدف عنص ًـرا حاس ًـما فـي نجـاح الدعايـة.
تعريف اإلعالن التجاري
ً
عـادة مـا يتـم تصميـم اإلعالنـات لجعـل المسـتهلكين أكثـر وعيـا باألشـخاص أو األماكـن
أو المنتجـات فـي بعـض الحـاالت  ،يتـم اإلعلان كخدمـة عامـة  ،مثـل حملـة لتوعيـة النـاس
بمخاطـر التدخيـن أو تعاطـي الكحـول  ،فـي حـاالت أخـرى  ،يكـون الغـرض مـن اإلعلان هـو
كسـب اهتمام وثقة المسـتهلكين  ،يسـعى المعلنون إلى زيادة االهتمام بشـراء منتج أو زيارة
مـكان أو اسـتخدام خدمـة معينـة  ،اإلعالنـات التجاريـة بشـكل عـام هـي اسـتخدام اإلعالنـات
لتوليـد اإليـرادات.
ً
وأحـد الجوانـب المهمـة لإلعلان التجـاري هـو أنـه يخلـق طلبـا أو حاجـة متصـورة لشـيء مـا
 ،بمجـرد أن يكـون لـدى المسـتهلك سـبب للرغبـة  ،فـإن اإلعلان موجـود لتقديـم حـل لتلـك
الحاجـة  ،تعطـي اإلعالنـات إجابـات ألسـئلة المسـتهلك  ،بمـا فـي ذلـك مـكان تنـاول الطعـام
 ،أو إلـى أيـن تذهـب  ،أو مـاذا تشـتري  ،يعمـل اإلعلان الفعـال علـى خلـق الرغبـة مـع تقديـم
حـل جـذاب.
أساسيات اإلعالن التجاري
إلـى جانـب الراديـو والتلفزيـون التقليدييـن  ،أصبحـت اإلعالنـات التجاريـة الصوتيـة
والمرئيـة عبـر اإلنترنـت والهاتـف المحمـول أكثـر ش ً
ـيوعا فـي أوائـل القـرن الحـادي والعشـرين
 ،مـا يميـز اإلعالنـات التجاريـة عـن اإلعالنـات األخـرى هـو الطبيعـة الديناميكيـة للرسـالة ،
تحتـوي اإلعالنـات المطبوعـة واللوحـات اإلعالنيـة علـى رسـائل ثابتـة ال تتحـرك وتعتمـد
علـى مجموعـة العناصـر المرئيـة والنسـخ لروايـة قصـة  ،يتـم تشـغيل اإلعالنـات التلفزيونيـة
واإلذاعية لمدة  15إلى  60ثانية وتقدم رسـالة ديناميكية يجب على المسـتمع أو المشـاهد
اتباعهـا لفهمهـا واسـتيعابها.
اإلعالنات التجارية وتأثيرها على المستهلك
يلعب اإلعالن ً
دورا رئيس ًـيا في التأثير على المسـتهلك بحيث يصبح أقل حساسـية للسـعر
علـى نفـس المنـوال اإلعلان التجـاري هـو مصـدر كبيـر لتعريـف المنتـج للمسـتهلكين  ،ومـع
ذلـك  ،يبـدو أن اإلعلان المصـور واإلعلان المهيـب أقـل أهميـة فـي إنشـاء عمليـة تعلـم حـول
المنتـج  ،بعبـارات أخـرى ،يكـون لإلعالنـات تأثيـر أكثـر
ً
إعالميـا
إيجابيـة علـى سـلوك الشـراء لـدى المسـتهلك إذا كان اإلعلان يتض ًمـن محتـوى
يضـاف إلـى ذلـك حقيقـة أنـه تـم اكتشـاف كلمـا كان اإلعلان أكثـر تفاعلا كلمـا جـذب انتبـاه
المسـتهلك وتأثيـره أكبـر علـى قـرار المسـتهلك

انواع االعالنات التجارية:
االجتماعي
إعالنات وسائل التواصل
ً ً
ُيعد اإلعالن على وسـائل التواصل االجتماعي خيارا شـائعا للشـركات  ،ألن التكلفة معقولة
نس ًـبيا ويمكنـك أن تكـون ً
انتقائيـا للغايـة مـع الجمهـور الـذي تسـتهدفه  ،علـى سـبيل المثـال
إذا كنـت تمتلـك متج ًـرا للبيـع بالتجزئـة  ،فيمكنـك اسـتخدام خيـارات اسـتهداف اإلعالنـات
لتضييـق نطـاق الجمهـور بحيـث ال يتـم عـرض اإلعالنـات االجتماعيـة إال علـى األشـخاص
مـن فئـة ديموغرافيـة معينـة  ،هنـاك عـدد قليـل مـن منصات الوسـائط االجتماعيـة المختلفة
التـي يمكنـك االختيـار مـن بينها لإلعالنات االجتماعية  ،بما في ذلك الفيس بوك االنسـتجرام
وتويتر.
إعالنات الهاتف المحمول
اإلعلان علـى الهاتـف المحمـول هـو نـوع مـن التسـويق االلكترونـي حيـث يتـم عـرض
اإلعالنـات فقـط علـى األجهـزة المحمولـة  ،بمـا فـي ذلـك الهواتـف الذكيـة واألجهـزة اللوحية ،
يمكـن أن يشـمل اإلعلان عبـر الهاتـف المحمـول:
• اإلعالنات الصورية
• إعالنات بحث
• مقاطع الفيديو
• إعالنـات تطبيقـات  ،والتـي تهدف
إلـى زيـادة تنزيلات تطبيـق العالمـة
التجارية
اإلعالنات المطبوعة
كانـت اإلعالنـات المطبوعـة هـي طريقـة اإلعلان األساسـية للشـركات قبل ظهور التسـويق
االلكترونـي  ،واآلن تتقلـص عائـدات اإلعالنـات المطبوعـة ً ،وذلـك ألن التكلفـة أعلى بكثير من
تكلفـة اإلعالنـات الرقميـة واالجتماعيـة  ،ومـن الصعـب أيضـا قياس نجاح الحملات اإلعالنية
المطبوعـة  ،نظ ًـرا ألنـه يـكاد يكـون مـن المسـتحيل إثبـات عـدد األشـخاص الذيـن شـاهدوا
اإلعلان المطبـوع واسـتمروا فـي شـراء المنتج.
ولك ًـن بالنسـبة لبعـض الشـركات أو الشـركات المحليـة التـي تسـتهدف جماهيـر أقـدم وأقـل
تفاعلا ً
رقميـا  ،يمكـن أن يظـل اإلعلان المطبـوع خي ًـارا جي ًـدا إلنفـاق إعالنـك ،وتشـمل
اإلعالنـات المطبوعـة إعالنـات الصحـف وإعالنـات المجلات واإلعالنـات فـي الكتيبـات
والنشـرات.
اإلعالنات المذاعة
تشـمل اإلعالنـات المذاعـة وسـائل اإلعلام الجماهيريـة مثـل التلفزيـون والراديـو ،فـي حين
أن إعالنـات البـث ،وخاصـة اإلعالنـات التلفزيونيـة ،يمكـن أن تكـون باهظـة التكلفـة للشـركات
الصغيـرة  ،إذا كان لديـك محطـات تلفزيـون وراديـو محليـة بالقـرب منـك ،فقـد تكـون التكلفة
معقولـة وقـد يكـون الجمهـور وثيـق الصلـة بنشـاطك التجـاري المحلـي ،وتعتمـد تكلفـة
إعالنـات البـث علـى عـدد مـن العوامـل ،بمـا فـي ذلـك طـول اإلعالنـات وتكلفـة اإلعالنـات
التليفزيونيـة واإلذاعيـة األطـول تكلـف ًأكثـر للبـث  ،والتـردد الـذي يتـم تشـغيله والوقـت مـن
اليـوم الـذي يتـم بثـه فيـه  ،وسـتحتاج أيضـا إلـى احتس ًـاب تكلفـة إنتـاج اإلعالنـات  ،نظ ًـرا ألن
إنتـاج اعلان تجـاري تلفزيونـي احترافـي قـد يكـون مكلفـا للغايـة.
اإلعالن الخارجي
يشـير اإلعلان الخارجـي إلـى
أي إعلان يصـل إلـى األشـخاص
عندمـا يكونـون خـارج منازلهـم،
ويتضمـن ذلـك إعالنـات اللوحات
اإلعالنيـة والالفتـات الرقميـة
وإعالنـات العبـور مثـل الحافلات
وإعالنـات القطـارات وإعالنـات
محطـات متـرو األنفـاق ومـا إلـى
ذلـك وإعالنـات أثـاث الشـوارع
واإلعالنـات في األماكـن الرياضية
وقد يكون اإلعالن خارج المنزل
ً ،
مكلفـا للغايـة ،لـذا تأكـد مـن أنـه
يناسـب ميزانيتـك اإلعالنيـة.
اعداد /عدوية عبيد عبد العباس
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي
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الصفحـة

الصـــراف اآللـــيATM -
آلـة الصـراف اآللـي هـي اآللـة التـي توفـر للزبائـن المعاملات الماليـة فـي األماكـن العامـة كالمجمعات
التجاريـة أو الطـرق دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلـى المصـارف ويطلـق عليـه إختصـارًا  ATMأي بمعنـى
. Automated teller machine
آلـة الصـرف األوتوماتيكيـة هـذه يرجـع تاريخهـا إلـى عـام  1939حيـن سـجل براءتهـا المختـرع
األميركـي (مـن أصـل أرمنـي) جـورج سـيمجيان وقـام بنصبهـا في أحد المصـارف الكبرى فـي إحدى المدن
األميركيـة .
وقـد احتـوت علـى وحـدة معالجـة مركزية و رقائق ممغنطة وشاشـة مزودة بدورهـا بأرقام يختارها
الزبـون وأحيانـا تمـارس دورهـا بمجـرد لمسـة من يد الزبـون ذاته بحيث يتهيأ الجهاز السـتقبال تركيبة
األرقـام السـرية التـي يلقنهـا الزبـون للماكينـة كـي تتعـرف عليهـا قبـل أن تسـتجيب للطلبـاتً .وقـد قـام
عـدد مـن المخترعيـن إلـى المزيـد مـن تدابيـر أمـن التعامـل مـع الصـراف اآللـي .ومـن ذلـك مثلا التقـاط
صـورة المتعامـل مـع اآللـة ،أو تزويدهـا بأجهـزة التعـرف الصوتـي ،أو قـراءة بصمـات الزبـون ناهيـك
بتركيـب جهـاز فائـق الحساسـية يسـتخدمه الزبـ ـ ــون بلمس ـ ــة أو كلمـ ــة إذا مـا شـعر بـأن ثمـة خطـرًا
محدق ـ ــا به.
آلية عمل الصراف اآللي
يسـتقبل جهـاز الصـراف بطاقـة المسـتقبل والتـي تسـمح له بالربط على ال ًشـبكة البنكيـة ،وإذا كانت
البطاقـة غيـر صالحـة أو غيـر مطابقـة للمواصفـات األمنيـة فيتـم مصادرتها حاال من قبـل جهاز الصراف
 .بعـد قـراءة البطاقـة يطلـب مـن المسـتخدم إدخـال مفتـاح الدخـول األمنـي وهـو عبـارة عـن رقـم سـري
يتـم إدخالـه مـن خلال لوحـة المفاتيـح يجـب أن يكـون مطابقـا للرقـم المشـفر الـذي تمـت قراء تـه مـن
البطاقـة ،ويتـم طلـب مفاتيـح دخـول أخـرى علـى بعض أنـواع الصرافـات ،مثل بصمة األصابـع أو بصمة
العيـن  .بعـد مطابقـة أذن الدخـول والموافقـة عليهـا يتـم عـرض شاشـة علـى شـكل صنـدوق حـوار
بالمعلومـات األساسـية التـي تهـم المسـتخدم منهـا استفسـار عـن الرصيـد والسـحب واإليـداع ....إلـخ.

الجودة طريق المؤسسات المصرفية لتحقيق الشمول المالي
أصبحـت قضيـة الشـمول المالـي علـى قائمـة أولويـات العديـد مـن الـدول فـي السـنوات االخيـرة أذ
وضعـت الحكومـات فـي مختلـف انحـاء العالـم الشـمول المالـي هدفا رسـميا تبرز أهميته فـي دفع عجلة
اقتصـاد الـدول ويتحقـق الشـمول المالـي عن طريق اتمـام الخدمات المالية والمصرفيـة كافة لمختلف
فئـات المجتمـع عـن طريـق القنـوات الماليـة والمصرفيـة واكـدت الدراسـات وجـود عالقـة وثيقـة
وطويلـة االجـل بـي الشـمول المالـي واالسـتقرار المالـي بسـبب االثـار االيجابيـة المتمثلـة فـي النهـوض
بالقطـاع العائلـي والمؤسسـات الصغيـرة وزيـادة كفـاءة الوسـاطة الماليـة .
وكان لجائحـة كورونـا (  )19 – COVIDدورا بـارزا فـي اع ــادة النظـر فـي انمـاط حياتن ــا اليوميـة
وأصبـح مـن الضـروري التوجـه نحـو المجتمـع الالنقـدي الـذي يعتمـد علـى ادوات التكنولوجيـا الماليـة
الحديثـة والتـي تمثـل احـد ركائـز الشـمول المالـي وتعـد الجـودة مـن اهـم الوسـائل التـي تنافـس بهـا
المؤسسـات المصرفيـة وتتميـز بهـا وذلـك لجـذب اكبر عدد ممكن من الزبائـن ومن ثم زيادة حصصها
السـوقية عـن طريـق تحديـد احتياجـات الزبائـن وتلبيـة رغباتهـم .فـإدارة الجـودة تسـعى الـى تقديـم
خدمـات ومنتجـات ذات جـودة عاليـة ويمكـن الدارة الجـودة الشـاملة ان تـؤدي دورهـا فـي تحسـين
جـودة المنتـج او الخدمـة عـن طريـق:
• اشراك الموظفين بالعمل والمسؤولية وفي اتخاذ القرار.
• االقتداء بنماذج من المنظمات المتميزة في الجودة الشاملة.
• الوقوف على المؤشرات الناتجة من تحليل البيانات الفنية وتحسينها
ويسـتلزم تطبيـق مفهـوم ادارة الجـودة الشـاملة فـي المؤسسـة بعـض المتطلبـات التي تسـبق البدء
بتطبيـق هـذا البرنامـج فـي المؤسسـة حتـى يمكـن اعـداد العامليـن علـى قبـول الفكـرة ومـن ثم السـعي
نحـو تحقيقهـا بفعاليـة وحصـر نتائجهـا المرغوبة.
ومن هذه المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق النقاط التالية:
ً
اوال :اعـادة تشـكيل ثقافـة المؤسسـة فثقافـة الجـودة تختلـف اختالفـا جذريـا عـن الثقافـة االداريـة
التقليديـة وبالتالـي يلـزم ايجـاد هـذه الثقافـة المالئمـة لتطبيـق مفهـوم ادارة الجـودة الشـاملة وذلـك
بتغييـر االسـاليب االداريـة.

فوائد آلة الصراف اآللي
* يستطيع الزبائن الوصول الى حساباتهم المصرفية من اجل سحب النقود.
* مراقبة أرصدة الحسابات.
* إتاحة الفرصة لإليداع النقدي أو الشيكات.
* تحويل االموال بين الحسابات المصرفية.
اعداد /عبد المهيمن نصر صبحي
* دفع الفواتير.
الفرع الوطني
* شراء السلع والخدمات.

ثانيـا :الترويـج والتسـويق لبرنامـج الجـودة فنشـر مفاهيـم ومبـادئ ادارة الجـودة الشـاملة لجميـع
العامليـن فـي المؤسسـة امـر ضـروري قبـل اتخـاذ قـرار التطبيـق وتسـويق البرنامـج يسـاعد كثيـرًا فـي
التقليـل مـن المعارضـة للتغييـر.
ثالثـا :التعليـم والتدريـب حتـى يتـم تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشـاملة بالشـكل الصحيح اذ يجب
تدريـب وتعليـم المشـاركين بأسـاليب وادوات هـذا المفهـوم الجديد حتى يمكن ان يقوم على اسـاس
سـليم وصلـب وبالتالـي يـؤدي الى النتائج المرغوبـة من تطبيقه.
رابعـا :االسـتعانة باالستشـاريين فالهـدف مـن االسـتعانة بالخبـرات الخارجيـة مـن مستشـارين
ومؤسسـات متخصصـة عنـد تطبيـق البرنامـج هـو تدعيـم خبـرة المؤسسـة ومسـاعدتها فـي حـل
المشـاكل التـي ستنشـأ وخاصـة فـي المراحـل االولـى.
كل فريـق منهـا مـا بيـن خمسـة الـى ثمانيـة اعضـاء مـن
خامسـا :تشـكيل فـرق العمـل بحيـث يضـم ً
االقسـام المعنيـة مباشـرة او ممـن يـؤدون فعلا العمـل المـراد تطويـره.
سادسـا :التشـجيع والتحفيـز فتقديـر االفـراد نظيـر قيامهـم بعمـل عظيـم سـيؤدي حتمـا الـى
تشـجيعهم وزرع الثقـة وتدعيـم هـذا االداء المرغـوب وهـذا التشـجيع والتحفيـز لـه دورًا فـي تطويـر
برنامج ادارة الجودة الشـاملة في المؤسسـة واسـتمراريته اذ تعتمد اسـتمرارية البرنامج في المؤسسـة
اعتمـادًا كليـا علـى حمـاس المشـاركين فـي التحسـين.
سابعًا :االشراف والمتابعة فمن ضروريات تطبيق برنامج الجودة النقاط التالية:
• االشراف على فرق العمل من اجل تعديل أي مسار خاطئ.
• متابعة االنجازات وتقويمها اذ تطلب االمر.
• التنسيق بين مختلف االفراد واالدارات في المؤسسة.
• تذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل.
ويمكن حصر اهم مؤشرات ضعف الجودة في المؤسسات المصرفية في اآلتي:
• زيادة عدد مرات التفتيش
• سوء ادارة العمليات (اختالف النتائج عن االهداف)
• الزيادة المفرطة في االجتماعات غير الفعالة.
• عدم رضا الزبائن عن مستوى الخدمات المقدمة لهم
• قضاء كثير من الوقت في انجاز العمليات البسيطة
• عدم االهتمام بقواعد بيانات المعلومات وعدم تحديثها
• انعدام الثقة في (وبين) العاملين وعدم االهتمام بأرائهم ومقترحاتهم
• تسرب العاملين االكفاء والمهرة من المنظمة
• غياب الحلول الفعالة للمشكالت القائمة
اعداد /زهــراء جهاد رمضان
• االفتقار الى النظرة الشاملة للمنظمة.
مديرة شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

