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نشاطات المصرف
• برعايـة السـيد وزيـر الماليـة /علـي عبـد األميـر علاوي تـم افتتـاح فـرع العلويـة لتطبيقـه النظـام المصرفـي
الشـامل بحضـور مديــر عـام مصـرف الرافديـن والـكادر الوظيفـي فـي المصـرف
واشـار السـيد الوزيـر خلال االفتتـاح ،أن الفـرع الجديـد يأتـي ضمـن خطـة التطويـر التـي تنتهجهـا وزارة الماليـة
باعتمـاد الحداثـة والتطـور فـي تطبيـق النظام المصرفي ،مضيفًا أن هذا الفـــرع يمثـــل االنطالقة الحقيقيـــة نحو
تعميـم التجربـة الجديـدة فـي جميـع المصـارف العراقيـة» والتي تعمل بشـكل حثيـث ومتواصل من أجل تحسـين
جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنين.
• الرافديـن يقـرر تحويـل اقسـاط السـلف والقـروض للموظـف المحـال علـى التقاعـد الـى راتبـه
التقاعـدي
قـرر مصـرف الرافديـن تحويـل اقسـاط السـلف والقـروض التـي يتـم منحهـا للموظـف المسـتلف او
المقتـرض الـى راتبـه التقاعـدي عنـد احالتـه للتقاعـد شـرط عـدم تجـاوز مجمـوع االسـتقطاعات
نسـبة  50بالمئـة مـن راتـب المتقاعـد الشـهري .وبخالفـه يقـوم الموظـف المحـال علـى التقاعـد
بتسـديد جـزء مـن التزاماتـه الماليـة تجـاه المصرف الى الحد الذي يسـمح باسـتقطاع هذه النسـبة
• الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض
باشـر مصـرف الرافديـن بتوطيـن رواتب منتسـبي وزارة الدفاع وشـمولهم بكافة الخدمـات التي يقدمها المصرف بضمنهـا قبول كفالتهم
اسـوة بباقـي موظفـي دوائـر الدولـة .وان المصـرف يخطـط بشـكل مسـتمر لتطويـر خدماتـه وتحديثها واضافـة خدمات اخـرى للخدمات
المفعلـة التـي يتـم ترويجهـا عبـر فروعـه .ودعـا المصـرف دوائـر الـوزارة للتنسـيق مـع ادارتـه العامـة بهـدف االسـراع بتوطيـن رواتـب
المنتسـبين بهدف شـمولهم بالسـلف والقروض والخدمات المصرفية .مشـيرا الى ان المصرف شـمل المنتسـبين حاليًا بالسلف والقروض
مـن دون كفيـل بالنسـبة للموطنـة رواتبهـم لديـه امـا بالنسـبة لغير الموطنين فيتم شـمولهم ايضا لكن شـريطة توفر كفلاء عدد (. )2
• الرافدين يعلن تخفيض نسبة الدفع المقدمة لشراء شقق بسماية الى  ١٠بالمئة
ً
اعلـن مصـرف الرافديـن عـن تخفيـض نسـبة الدفـع المقدمة من قيمة الوحدة السـكنية لمشـروع بسـماية السـكني لتصبـح  %10بدال
مـن  %25وان المصـرف قـرر ايضـا اعـادة شـرط الكفيـل للمواطنيـن الذيـن يرومـون التقديـم علـى قروض لشـراء وحدات سـكنية في
مشـروع بسـماية السـكني مـع اسـتثناء الموظفيـن الموطنـة رواتبهـم لـدى المصـرف حصـرا .واضـاف انه تـم تحديد عدد مـن الفروع
للتقديـم علـى شـقق بسـماية وهـي فـروع ( المسـتنصر – الخلفـاء – االميـن – البـاب الشـرقي -الفـردوس -حـي الزهـراء -براثـا -القصر
االبيـض -الحـي العربـي -حـي العامـل -المعرفة -سـبع قصـور -الحريـة -المدائن )
• افتتاح مكتب هيئة الحشد الشعبي
اعلـن مصـرف الرافديـن عـن افتتـاح مكتـب لـه فـي هيئة الحشـد الشـعبي وحضر مراسـيم االفتتاح السـيد المدير العـام للمصـرف ورئيس هيئة
الحشـد الشـعبي السـيد فالح الفياض ومسـؤولين آخرين .وأكد المصرف أن افتتاح هذا المكتب سيسـهم في تقديم الخدمات المصرفية لمنتسـبي الحشـد
ومنحهـم السـلف والقروض والمنتجـات المصرفية األخرى».
• باشر مصرفنا بتوزيع المنحة المالية العاجلة على عوائل شهداء الطيران وسلفة للجرحى
اعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بتوزيع المنحة المالية العاجلة على عوائل شهداء ساحة الطيران بقيمة  5ماليين دينار .وللجرحى سلفة  10ماليين .
• استحداث وحدة خطابات الضمان المركزية
اعلـن مصـرف الرافديـن عـن اسـتحداث وحـدة خطابـات الضمـان المركزيـة المرتبطـة بقسـم االئتمـان المصرفـي مهمتها اسـتالم خطابـات الضمان المرسـلة من
الفـروع والمصادقـة عليهـا وترحيلهـا الـى منصـة البنـك المركـزي وبشـكل الكترونـي ومـن ثـم متابعة اجـراءات اصدار الخطـاب بالشـكل النهائي.
• مصرف الرافدين يعلن عن رفع نسبة الفائدة السنوية لحساب التوفير والودائع الثابتة
اعلـن مصـرف الرافديـن عـن رفـع نسـبة الفائـدة السـنوية لحسـاب التوفيـر اعتبـارًا مـن  2021/1/1وبالدينار العراقـي (حصرًا) الـى  %4,5بـدل  %4اضافة الى
رفع نسـبة الفائدة السـنوية للودائع الثابتة بنسـبة  %4,5للودائع لمدة (سـتة اشـهر) و  %5,5للودائع (لمدة سـنة) و  % 6,5للودائع لمدة (سـنتين) بغض
النظـر عن المبلـغ المودع.
•  8آذار يوم المرأة العالمي
يصـادف يـوم المـرأة العالمـي تاريـخ الثامـن مـن شـهر مـارس/آذار ،وهـو عطلة ّ
وطنيـة في العديد مـن البلـدان ،ويقام تكريمـا إلنجازات
ّ
ُ
المـرأة ،وتعزيـزًا لحقوقهـا ،وقـد اعتمـد هـذا اليـوم مـن ِقبل األمـم المتحدة منذ عـام 1975م ،حيث ظهـر في مطلع القرن العشـرين في
ّكل مـن أمريـكا الشـمالية وأوروبـا ،ومنـذ ذلـك الوقـت أصبـح يوم المـرأة تاريخًا عالميـا ّ
خاصًا بالنسـاء في جميع بلـدان العالم.

رئيــس التحريــر

السيدة بشائر عدنان رشيد
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الصفحـة

مفهوم اإللحاق الرقمي في مجال الخدمات المصرفية؟
إذا كانـت لديـك خلفيـة عـن التسـويق عبـر اإلنترنـت ،فمـن المؤكـد أنـك قـد سـمعت عـن هـذا المصطلح مـن قبل،
والـذي تزايـد اسـتخدامه فـي اآلونـة األخيـرة مـع انتشـار فيـروس كورونـا ،حيـث اضطـرت الكثيـر مـن القطاعـات
االقتصاديـة إلـى إيجـاد طـرق بديلـة للحفـاظ علـى تواجدهـا .وصناعة الخدمـات المصرفية ليسـت اسـتثنًاء من ذلك،
حيـث يتعيـن عليهـا البحـث عـن الطـرق الكفيلـة باالرتقـاء برضـا الزبائن .ويفضـل كثيرون اختيـار البنـوك التي تقدم
خدمـات احترافيـة علـى اإلنترنـت وتقديمهـا بنفـس سـهولة االطلاع علـى معلوماتهـم المصرفيـة عبر حواسبهــــــم
أو أجهزتهـم الذكيـة .يأتـي هنـا دور مفهـوم اإللحـاق الرقمـي ( )Digital Onboardingوالذي ينصـرف إلى إنجاز
الخطـوات األوليـة السـتيعاب الزبائـن عبـر اإلنترنت.
ويشـير اإللحـاق الرقمـي ( )Digital Onboardingفـي القطـاع المصرفي إلى ًتسـجيل الحسـاب البنكي أو إجراء
الخدمـات المصرفيـة األخـرى عبـر االنترنـت بالكامـل .وتحـدث عملية االلتحاق عـادة أثنـاء تفاعل الزبون للمـرة األولى
مـع البنـك .وخلال خطـوات االسـتيعاب الالحقـة ،يبنـي كال مـن الزبـون والبنـك عالقـة مشـتركة تنطـوي خطواتهـا
األولـى علـى تزويـد الزبـون للبنك بمعلومـات الهوية الشـخصية.
حظـي مفهـوم اإللحـاق الرقمـي باهتمـام كبيـر فـي عـام  2016بعـد أن سـمحت هيئـة الرقابـة الماليـة فـي سويسـرا
( )FINMAللبنـوك بالتحقـق مـن هويـة الزبائـن الجـدد باسـتخدام خيـار المصادقـة عبر تقنيـة الفيديـو .وقبل هذه
الموافقـة التنظيميـة لـم يكـن هـذا الخيـار متاحـا ألي بنـك حيـث لـم تكـن هنـاك طريقـة للتحقـق مـن هويـة الزبائـن
سـوى مـن خلال الحضـور إلـى البنك.
يعتبـر اسـتخدام منصـة اإللحـاق الرقمـي هو الطريقة األسـهل بالنسـبة للبنوك الجتـذاب زبائن جـدد والحفاظ على
ً
خصوصـا فـي ظل هذه األوقـات الصعبة.
والء الزبائـن الحالييـن
ما هو الغرض من عملية اإللحاق األولية؟
ينقسـم الغـرض مـن عمليـة اإللحـاق إلـى شـقين ،األول هـو أنهـا وسـيلة تنتهجهـا البنـوك الجتـذاب زبائـن جـدد.
يتوقـع الزبائـن اآلن أكثـر مـن أي وقـت مضـى الحصـول علـى خدمـات مريحـة وسـهلة االسـتخدام ،ولهـذا تتنافـس
البنـوك بيـن بعضهـا البعـض فيمـا يخـص جـودة وسالسـة خدمـات االلتحـاق التـي تقدمهـا .أحـد األسـباب األخـرى
الهتمـام البنـوك بخطـوات االسـتيعاب األوليـة حيـث تسـتطيع مـن خاللهـا تزويـد الزبـون بمعلومـات إضافيـة.
بعـد الحصـول علـى معلوماتـك الشـخصية فـور اجتيـاز أولـى خطـوات االسـتيعاب ،تتـاح للبنـك حريـة مراسـلتك
والتحـدث معـك حـول خدماتـه المختلفة ويسـمح ذلـك للبنوك بالحفـاظ علـى والء الزبائن الحاليين مـن خالل تقديم
خدماتهـا الجديـدة إليهـم وتزويدهـم بمعلومات حول مختلـف المنتجات التي تقدمها .ولكن بالنسـبة للزبائن الجدد،
ال تسـمح البنـوك بفتـح حسـابات قبـل تقديم كافة الوثائق القانونيـة الالزمة .وبرغم أن حاجـة البنوك لوضع عمليات
شـاملة تضمـن األمـن المالـي هـو أمـر منتهـي منـه ،ولكـن يظـل الزبائـن قلقيـن بشـكل رئيسـي مـن ضيـاع أوقاتهـم فـي
إجـراءات روتينيـة طويلة.
ويمكـن القـول أن طـول فتـرة وإجـراءات عمليـة اإللحـاق بأكثـر مـن اللازم قـد تدفـع الزبائـن إلـى التراجـع عـن
التسـجيل فـي خدمـة البنـك ،ولهـذا فـإن البنـوك التـي توفر إجـراءات التحاق أقصـر تبدو للوهلـة األولى جذابـة للغاية
مقارنـة بغيرهـا .أحـد الجوانـب الرئيسـية فـي تقديـم خدمـات رقميـة ً
عموما هـو التأكد مـن أن تكون العمليـة برمتها
سـريعة قـدر اإلمـكان ،وهـذا السـبب الـذي يدفـع العديـد مـن البنـوك الحديثـة إليلاء أهمية كبـرى لعمليـات اإلعداد
والتهيئـة الرقمية.
مزايا اإللحاق الرقمي
هنـاك العديـد مـن المزايـا السـتخدام مفهـوم اإللحـاق الرقمـي ،والتـي نسـردها فـي السـطور الالحقـة حيـث تحتاج
ً
البنـوك إلـى تنشـيط أعمالهـا فـي ظـل الظـروف االقتصاديـة الراهنـة ،فضلا عـن فـرض العديد مـن البلـدان إلجراءات
اإلغلاق الكامـل ،األمـر الـذي يجعـل مـن الطبيعي أن يصبـح مفهـوم  Digital Onboardingأولويـة مطلقة على
جـدول أعمالها.

واجبات موظف االستعالمات

قــد تشــمل واجبــات العمــل الحــد موظفــي االســتعالمات االجابــة عــن استفســارات الزائريــن حــول
الشــركة ومنتجاتهــا أو خدماتهــا وتوجيــه الزائريــن الــى وجهاتهــم وفــرز وتســليم البريــد والــرد علــى
المكالمــات الــواردة علــى الهواتــف متعــددة الخطــوط وتحديــد المواعيــد وااليــداع وحفــظ الســجالت
وادخــال البيانــات وتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن المهــام المكتبيــة االخــرى مثــل ارســال الفاكســات أو
البريــد االلكترونــي قــد يقــوم بعــض موظفــي االســتعالمات ايضــا بــأداء مهــام مســك الدفاتــر أو المهــام
االداريــة بعــض المكاتــب وليــس كلهــا وأبقــاء منطقــة االنتظــار مرتبــة يقــوم موظــف االســتعالمات
ايضــا ببعــض وظائــف التحكــم فــي الوصــول ألمــن الحراســة للمؤسســة مــن خــال التحقــق مــن هويــة

ميزان المدفوعات
البــد ان نعــرف ان قطاعــات االقتصــاد القومــي المعبــرة عــن دالــة الطلــب
الكلــي همــا  ٤قطاعــات :
 /١القطاع العائلي :هو المسؤول عن االنفاق االستهالكي C
 /٢القطــاع االنتاجــي او االعمــال  :وهــو المســئول عــن االنتــاج او االنفــاق
االســتثماري l
 /٣القطاع الحكومي  :وهو المسئول عن االنفاق الحكومي G
 /٤قطاع العالم الخارجي  :وهو صافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات
( الصادرات – الوردات ()X-M
ومــن هنــا اذا كان اقتصــاد الدولــة اقتصــاد مفتــوح اي يحتــوي علــى جميــع
القطاعــات فهــو هنــا يعبــر عــن حالــة الدولــة ومعامالتهــا االقتصاديــة مــع العالــم
الخارجــي وكيفيــة تبــادل الســلع والخدمــات ورؤوس االمــوال مــع دول العالــم الخارج ـ ــي والــذي يعبـ ـ ــر عــن ه ـ ــذه الحالـ ـ ـ ــة
هــو ميــزان المدفوعــات فهــو كمــا يعرفــه صنــدوق النقــد الدولــي:
(بيــان احصائــي وســجل يوفــر بأســلوب منهجــي منظــم مــا يجــري مــن معامــات اقتصاديــة بيــن اقتصــاد معيــن والعالــم

 .1يعزز المنافسة بين البنوك
أصبـح اجتـذاب زبائـن جـدد عمليـة أكثـر صعوبـة وتكلفة في ظـل تنوع الخيـارات المتاحة أمـام الزبائـن .ولهذا فإن
خدمـات اإللحـاق الرقميـة باتـت أحد مجـاالت التنافس المحموم بيـن البنوك.
ً
خصوصـا مـن جيـل األلفيـة ،فـي االلتحـاق باحـدى البنـوك فـإن توفـر ميـزة االتصـال الفوري
فعندمـا يفكـر الزبائـن،
ً
تحديـدا ليـس مـن هـواة الطريقـة القديمـة التـي تشـترط
تعتبـر واحـدة مـن متطلباتهـم األكثـر أهميـة .هـذا الجيـل
زيـارة البنـك والمـرور عبـر إجـراءات روتينيـة معقـدة .ولهـذا فـإن إتاحـة طـرق مريحة للتحقـق من أرصدة الحسـابات
فـي أي وقـت وإجـراءات المعاملات البنكيـة باتـت أحـد نقـاط المفاضلـة بيـن البنـوك فـي العصـر الحديث.
ً
وصـوال ً
فوريـا إلـى هـذه الخدمـات بميـزة عنـد المنافسـة علـى اجتـذاب زبون
وسـتتمتع البنـوك التـي توفـر لزبائنهـا
ً
جديـد .والسـبب الرئيسـي وراء تراجـع الزبائـن عـن إكمال خطوات االلتحـاق األولية هو غالبا طـول وتعقد إجراءاتها.
ولهـذا فـإن أحـد المهـام الضروريـة التـي يتعين على البنـك القيام بها هو تبسـيط هذه العملية إلـى أقصى حد ممكن،
بحيـث تضمـن أن أي زبـون يأتـي إلـى موقعـك لن يغادره ً
سـريعا بسـبب طول إجـراءات االلتحاق.
 .2التركيز على الزبون
إحـدى الدعائـم الرئيسـية لتنميـة أعمالـك هـو وضـع زبونـك في بـؤرة التركيـز وعلـى رأس األولويـات .ال يعني ذلك
مجـرد جمـع البيانـات وإثقـال كاهلـك بالواجبـات اإلداريـة؛ بـل تحتـاج البنـوك إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك ،أي فهـم
زبائنهـا .وتعطـي منصـة اإللحـاق الرقمـي للبنـك فكـرة أوضـح عـن تفضيالتهـم وطبيعـة اهتماماتهـم.
 .3الكفاءة
يمكـن القـول أن إحـدى المميـزات الرئيسـية لإللحـاق الرقمـي هـو زيادة الكفـاءة التشـغيلية .يعتمد النظـام ً
عموما
علـى التحقـق مـن صحـة ًالبيانـات الجديـدة ،ولهـذا فـإن رقمنـة إجراءات االسـتيعاب سـتضمن إنجـاز العمليـة برمتها
فـي أقـل وقـت ممكـن .أيضـا فـإن أتمتـة اإلجـراءات ذات الصلـة سـتقلل احتماالت وقـوع األخطـاء اليدوية ويسـتطيع
الزبائـن اآلن اسـتخدام هواتفهـم بسـهولة كبديـل لحمـل األمـوال؛ وبـكل تأكيـد فـإن تبنـي البنـوك لعمليـات اإللحـاق
الرقميـة ستسـاعدهم علـى منـح زبائنهـم الحريـة التـي يريدونها.
 .4الزبائن الجدد
أخيـرا وليـس ً
ً
أخـرا ،فـإن إحـدى المزايـا الهامـة لعمليـة اإللحـاق الرقمـي هـو تركيزهـا علـى الهـدف النهائـي .بعـد
تخصيـص الوقـت والجهـد اللازم لتبسـيط الخطـوات وإنشـاء نظـامً فعـال ،فـإن البنـوك يمكنهـم توقع المكافـأة على
جهودهـم فـي شـكل مزيـد مـن الزبائـن الجـدد وتحصـل البنـوك أيضـا علـى فرصـة بيـع منتجـات وخدمـات إضافيـة
للزبائـن الحالييـن.
اعداد :زهــراء جهاد رمضان  /مديرة شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

الموظــف واصــدار تصاريــح الــزوار ومراقبــة أي أشــخاص أو أنشــطة غيــر عاديــة أو مشــبوهة واالبــاغ
عنهــا غالبــا مــا يكــون موظــف االســتعالمات هــو أول اتصــال تجــاري يلتقــي بــه الشــخص فــي أي
مؤسســة مــن المتوقــع مــن موظــف االســتعالمات أن يحافــظ علــى ســلوك هــادئ ومهــذب ومهنــي فــي
جميــع االوقــات بغــض النظــر عــن ســلوك الزائــر بعــض الصفــات الشــخصية التــي يتوقــع أن يمتلكهــا
موظــف االســتعالمات مــن اجــل القيــام بالمهمــة تشــمل االهتمــام والمظهــر الجيــد والمبــادرة والــوالء
والنضــج واحتــرام الســرية وحســن التقديــر والموقــف االيجابــي واالعتماديــة فــي بعــض االحيــان قــد
تكــون المهمــة مرهقــة بســبب التفاعــل مــع العديــد مــن االشــخاص المختلفيــن الذيــن لديهــم انــواع
مختلفــة مــن الشــخصيات ومــن المتوقــع أن يقومــوا بمهــام متعــددة بســرعة .
اعداد :حسين علي حسون  /استعالمات المصرف

الخارجــي خــال فتــرة زمنيــة معينــة ) ومــن خــال هــذا التعريــف يعتبــر ميــزان المدفوعــات النافــذة التــي يطــل منهــا
اقتصــاد الدولــة علــي العالــم الخارجــي ويعتبــر مــن اهــم الوســائل التــي تصــف حالــة االقتصــاد القومــي والمركــز االقتصــادي
الــذي تحتلــه الدولــة علــي الســاحة الدوليــة ومــن ثــم القــرارت التــي تتخذهــا الدولــة فــي السياســة النقديــة والماليــة والتجــارة
والتمويــل الخارجــي.
ويتــم تســجيل جميــع المعامــات بعالقــات تبادليــة وهــو الــذي يعــرف بالقيــد المــزدوج حيــث تــدرج جميــع المعامــات
فــي الجانــب الدائــن والمديــن:
 /١الجانــب الدائــن  :وهــي كل عمليــة يترتــب عليهــا إيــرادات للدولــة او نقــد اجنبــي لهــا ســواء كان صــادرات مــن ســلع
وخدمــات او اســتالم قــروض طويلــة االجــل او اســتالم تحويــات احاديــة الجانــب وغيــره.
 /٢الجانــب المديــن  :وهــي كل عمليــة تــؤدي لخــروج نقــد اجنبــي مــن الدولــة ســواء كان اســتيرادات ســلع وخدمــات او دفــع
قــروض طويلــة االجــل او دفــع تحويــات احاديــة الجانــب وغيــره.
مــن هنــا نجــد اذا كان الجانــب الدائــن اكبــر مــن الجانــب المديــن هنــا نجــد ان ميــزان المدفوعــات حقــق فائــض وهــذا الفائــض
يعبــر عــن الحالــة االقتصاديــة الجيــدة التــي تمــر بهــا البــاد ومــدى قــوة العالقــات التجاريــة التــي تربــط الدولــة مــع دول
العالــم الخارجــي وكذلــك انتعــاش فــي قيمــة العملــة المحليــة فــي ســوق الصــرف االجنبــي.
والعكــس صحيــح اذا كان جانــب المديونيــة اكبــر مــن الجانــب الدائنيــة هنــا يعبــر عــن وجــود عجــز بميــزان المدفوعــات
ونقــص مــوارد النقــد االجنبــي وعــدم قــدرة الدولــة علــي ســداد معامالتهــا الخارجيــة والتزاماتهــا الماليــة ممــا يدخــل
االقتصــاد فــي حالــة انكمــاش اقتصــادي لمعالجــة هــذا العجــز وســده ســواء بديــون خارجيــة او داخليــة .
اعداد :داليا نعمت سليم  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

3

الصفحـة

ماذا تعـرف عـن الفنتــك
مختصـرا لعبـارة التكنولوجیـا المالیـة ( )FINTECHیعتبـر مصطلـح الفنتـك والتـي یمكـن
تعریفهـا بانهااالبتـكارات التـي ( )Financial Technologyلتجـاوز االسـالیب التقلیدیـة فـي
تقدیـم الخدمـات المالیـة مـن خلال اسـتخدام االنترنـت وقـد اتاحـت هـذه التكنولوجیـا للمصـارف
والمؤسسـات المالیـة االخـرى تقدیـم حزمـة متنوعـة مـن الخدمـات المالیـة كتسـویة
المدفوعـات وتـداول العملات واالقـراض وادارة الصنادیـق االسـتثماریة بكفائـة وبتكالیـف
منخفضـة للغایـة باسـتخدام التطبیقـات التـي تتیـح االرتبـاط باالسـواق المختلفـة عبـر الشـبكة
العنكبوتیـة التـي اصبحـت توفـر ملتقـا مباشـرًا بین طالبي السـلع والخدمـات وموفریها بمـا في ذلك
الخدمـات المالیـة وبقـدر مـا مثلـت التكنولوجیـا المالیـة تهدیـدا للمصـارف مـن خلال الغاؤهـا لدور
الوسـیط المالـي فقـد مثلـت فرصـة سـانحة لتلـك المصارف لالسـتفادة من التسـهیالت التـي توفرها
لتوسـیع عـدد المتعاملیـن معهاوعدم حصر نشـاطها برقعـة جغرافیة محددة وتقدیـم المزید من
الخدمات المالیة بتكالیف بسـیطة باالسـتفادة من التطبیقات المتوافرة او حتى تصمیم تطبیقات
جدیـدة تمكنهـا مـن تقدیـم الخدمـات المالیـة القائمـة والمسـتحدثة بمجـرد قیـام الزبائـن بتحمیل
هـذه التطبیقـات وربطهـم بالشـبكات الخاصـة بالمصـرف مـن خاللها بمـا یمكنهم مـن الحصول على
الخدمـات المالیـة منهـا دون الحاجـة الـى مراجعـة المصـرف والوقـوف فـي طوابیـر طویلـة للحصول
علـى هـذه الخدمـات كمـا ادت هـذه التكنولوجیـا الـى زیـادة حـدة المنافسـة بیـن المصـارف التـي لـم
تعـد تجـد حرجـا فـي زیـادة حصتهـا السـوقیة دون الحاجـة الـى فتـح فـروع جدیـدة او حتـى نشـر
اجهـزة الصـراف االلـي فـي المناطـق التـي یسـكن او یعمـل فیهـا زبائنهـا وصعبـت مهمـة السـلطات
النقدیـة (البنـوك المركزیـة) فـي ممارسـة دورها الرقابي علـى المصارف والمؤسسـات المالیة االخرى
للتاكـد مـن انهـا لـم تتجـاوز االطر التـي حددها لها القانـون والتعلیمـات المنظمة لعملهـا والصادرة
عـن هـذه السـلطات وقـد واجهـت المصـارف تحدیـات جدیـدة عنـد اسـتخدام التكنولوجیـا المالیـة
ابرزهـا ضـرورة توفیـر البنـى التحتیـة الالزمـة لهـذا النـوع مـن االسـتخدام ومـن ابرزهـا االنظمـة
االلكترونیـة المصرفیـة االمنـة والقـادرة علـى االرتباط بشـبكة االنترنـت دون ان تختـرق والمالكات
المؤهلـة للتعامـل مـع هكـذا تكنولوجیـا سـواء فـي تقدیـم الخدمـات المالیـة او تصمیـم وتنفیـذ
التطبیقـات المناسـبة لتقدیـم هـذه الخدمـات علـى مـدار السـاعة بحیـث تكـون هـذه التطبیقـات

سـهلة االسـتخدام مـن قبـل الزبائـن ومتاحـة فـي اي وقت بما یوفـر الخدمـات المالیة االمنـة لهم في
الوقـت والمـكان المناسـبین ولیـس اقـل اهمیـة مـن ذلـك وجود اطـار قانونـي خاص لفـض النزاعات
التـي تنشـا بیـن المتعاملیـن بالتكنولوجیـا المالیة مـن خالل تحديد حقـوق والتزامات كل طرف من
هـذه االطـراف وال شـك فـي ان انتشـار الهواتـف الذكیـة والتطـورات المتالحقـة فـي كفائـة وسـرعة
شـبكة االنترنـت قـد سـاعد في زیادة قـدرة المصارف والمؤسسـات المالیة االخرى علـى دخول مجال
التكنولوجیـا المالیـة اال انهـا فـي نفـس الوقـت فـرض علیها ضـرورة التفكیر السـریع فـي احتیاجات
الزبائـن المالیـة الجدیـدة والعمـل علـى تلبیتهـا مـن خلال توفیـر التطبیقـات المناسـبة واالعلان
عنهـا لكسـب المزیـد مـن الزبائـن والحیلولـة دون تحـول زبائنها للتعامـل مع مؤسسـات مالیة اخرى
ویاتـي فـي هـذا السـیاق البحـث المسـتمر عـن التطبیقـات الجدیـدة لخدمـات التكنولوجیـا المالیـة
وادراجهـا فـي حزمـة الخدمـات المقدمـة باقصـى سـرعة فـاذا لـم یتمكـن المصـرف مـن قیـادة هـذا
السـوق فالبـد لهـا مـن مواكبتهـا واال لـن یجـد له مكانـا بین المؤسسـات المالیـة العاملة فیهـا والتي
باتـت تسـتبدل الخدمـات المالیـة التقليديـة بخدمـات اخـرى تكنولوجية بشـكل متسـارع.
اعداد /محمد جیجان سلمان  /مدیر شعبة تخطيط الفروع

األتمتة اإللكترونية للمؤسسات الماليـة
يتقـدم العالـم نحـو التحـول االلكتروني بشـكل متسـارع وهـذا التطـور الحديث يزيد من سـرعة
وشـفافية التعامـل المالـي ويزيـد مـن جـودة المسـتندات وكذلـك يقلـل مـن المخاطـر والعقبـات
ويختصـر الوقـت والجهـد .وان الحـل الناجـح فـي سـد ثغـرات تهريـب العملـة والتهـرب الضريبـي
والجمركـي هـو ((الرقمنـة اإللكترونيـة)) للمعاملات الماليـة.
وان الحوكمـة اإللكترونيـة الماليـة للمؤسسـات الماليـة والرقابيـة المعنيـة فـي ضبـط التعامـل
بالعملـة الصعبـة هـي الحـل الناجـح فـي كثيـر مـن بلـدان العالـم المتقـدم ويختلـف نظـام االتمتـة
اإللكترونيـة بيـن بلـد وآخـر حسـب طبيعـة العمـل والنظـام المالـي لذلـك البلـد ،وان فائـدة هـذا
الربـط تكـون فـي تبـادل الوثائـق والبيانـات التي تتعلـق بـاألوراق والكتـب الرسـمية ((واالعتمادات
المسـتندية)) المتعلقـة باالسـتيراد والتصديـر الـى الخطـوة األخيـرة لدخـول البضائـع للبلـد  ،وان
أرشـفة المسـتندات والوثائـق الكترونيـا وتخزينهـا تحـت الطلب هو احـدى الفوائد المرجـوة منها.
وان نظـام االتمتـة اإللكترونيـة هـو الحـل األمثـل لربـط الجهـات المعنيـة فـي البلـد كالبنـك
المركـزي والمنافـذ الحدوديـة وديـوان الرقابـة الماليـة ودائـرة الضريبـة حيـث النظـام اإللكترونـي
سـيضبط بـدوره االعتمـادات المسـتندية والتـي سـتحدد مبلغ االعتماد أمام قيمة السـلعة ونسـبة
الضريبـة المعروفـة.

أسباب تخفيض سعر الصرف في
الموازنة العامة للعراق لعام2021/
يمتـاز االقتصـاد العراقـي بارتفـاع مؤشـر االنكشـاف االقتصـادي ألكثـر مـن ()%90
علـى العالـم الخارجـي ،وهـذا االنكشـاف يجعـل االقتصـاد العراقـي أكثـر عرضـة لتقلبـات
المتغيـرات الخارجيـة  ،هـذه النسـبة المرتفعـة تبرز أهمية دور سـعر الصـرف في االقتصاد
العراقـي  ،إذ توضـح الترابـط بيـن اإلنفـاق العـام المحـرك الرئيسـي للناتج المحلـي اإلجمالي
( )GDPوموقـف الحسـاب الجـاري فـي ميـزان المدفوعـات ( ،)P0Pوهـذه العالقـة تشـير
إلـى ضعـف الترابـط بيـن القطاعـات االقتصاديـة فـي توليـد قطـاع حقيقـي منتـج للسـلع
والخدمـات ،لذلـك نالحـظ هيمنـة االحتياطيات الدولية على األسـاس النقـدي ومن ثم خلق
النقـود لتمويـل اإلنفـاق العام مـن مصدر نفطي ،هذه المؤشـرات توصف االقتصـاد العراقي
بالكفـاءة الواطئـة أو المنخفضـة فـي إدارة المـوارد العامـة للبلـد نتيجة االعتماد شـبه التام
علـى القطـاع النفطـي مما سـبب المبالغة فـي اإلنفاق قليـل الجدوى والمتراكـم والمنعكس

لذلـك ندعـو المؤسسـات والجهـات المعنية الى العمل بنظام االتمتـة اإللكترونية ليكون نظاما
موحـدا وفـق خطـة عمـل سـتراتيجية جديـدة للنهـوض بالمؤسسـات الماليـة التـي اسـتخدمت
الطريقـة الصحية.
اعداد /احمد مأمون زكي  /مكتب معاون المدير العام

فـي انخفـاض تنميـة المـوارد والتـي جعلـت مـن البنـى التحتيـة أن تنمـو بمعدل سـالب مما
أضطـر أصحـاب القـرار االقتصـادي إلـى التدخل في سـوق الصـرف لمعالجة العجـز المتراكم
فـي الموازنـة العامـة والمتسـبب بانخفـاض االحتياطيـات األجنبيـة عبر االقتـراض الداخلي
ً
فضلا عـن االقتـراض الخارجي.

اعــــداد  /عماد حسن حسين  /مدير شعبة مراقب االمتثال
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الصفحـة

مفهوم السندات وانواعها

التكتـالت االقتصاديـة
اصبحـت التكتلات االقتصاديـة ضـرورة علـى السـاحة الدوليـة فـي
الوقـت الحالـي لمـا لهـا مـن اثـار إيجابيـة عديـدة فـي أي دولـة سـواء
كانـت متقدمـة او ناميـة تسـعى لمزيـد مـن النمـو والتنـوع االقتصادي
والصناعـي والتكنولوجـي وزيـادة رفاهيـة أفـراد مجتمعهـا ويمكـن ان
تحقـق ذلـك مـن خلال االنضمام الي تكتـل ( تكامل ) اقتصادي فنجد
العديـد مـن النمـاذج الناجحة على السـاحة الدولية ولكن يعتبر تكتل
االتحـاد األوربـي مـن أقدمهـم وأكثرهـم ً
نجاحـا حيـث اصبـح مـن اكبـر
التكتلات االقتصاديـة وأكثرهـا اكتمـاال مـن حيـث البنيـة والهيـاكل
التكامليـة حيـث اصبـح يهيمـن علـى ثلـث التجـارة العالميـة ويحصـل
علـى اكبـر دخـل قومـي فـي العالـم كمـا يعتبـر اكبـر سـوق اقتصـادي داخلـي مـن هنـا يمكننـا ان نعـرف التكتلات االقتصاديـة بأنهـا -:
« سـعي الـدول الناميـة او المتقدمـة باختلاف ايدولوجيتهـا ودرجـات نموهـا إلقامـة تجمعـات إقليميـة اقتصاديـة عمالقـة للحصـول
علـى مكاسـب وحصـص ممكنـة مـن التجارة الدولية والسـوق وتحـركات رؤوس األموال والعمالـة والتكنولوجيا واالسـتفادة من التكامل
فـي أسـاليب اإلنتـاج والصناعـة لمواجهة االقتصاديـات األخرى»
* أهداف التكتالت االقتصادية -:
 /١تسهيل عملية التنمية االقتصادية :
حيـث ان تحقيـق التنميـة االقتصاديـة اصبـح أسـهل بعـد الدخـول فـي تكتـل اقتصـادي وذلـك لالسـتفادة مـن اتسـاع السـوق
والتكنولوجيـا الجديـدة فـي اإلنتـاج ووفـرة عنصـر العمالـة الرخيصـة والمدربـة ذلـك يـؤدي النهـوض باإلنتـاج واالسـتثمار والتشـغيل
والدخـل القومـي ويصبـح تحقيـق رفاهيـة األفـراد أسـهل بعـد تحقيـق التنميـة وذلـك لمـا لـه مـن اثـار إيجابيـة بعـد الدخـول فـي تكتـل
إللغـاء الرسـوم الجمركيـة غلـى السـلع االسـتهالكية واإلنتاجيـة علـى حـد سـواء ممـا يعمـل علـى انخفـاض أسـعار السـلع والخدمـات
وارتفـاع الدخـل الحقيقـي لألفـراد.
 /٢تخفيض أثر الصدمات الخارجية -:
حيـث لـم تعـد الدولـة وحيـدة فـي مواجهـة الـدول الخارجيـة القويـة ومـا تضعـه من قيـود جمركية او سياسـات نقديـة او مالية أمام
الـدول للدخـول فـي السـوق الدولـي وذلـك الن الدولـة بعـد دخولهـا فـي تكتـل اقتصـادي أصبحـت الدولـة اقـل عرضـة ألي صدمـات او
تقلبـات خارجيـة ممـا يسـاعد علـي تقليـل اعتمـاد دول األعضـاء علـي الخـارج الن التكتـل يقـف أمـام اي عائـق يصادفهـم مـن تغيـر فـي
أسـاليب اإلنتـاج او التنـوع فـي اإلنتـاج او وفـرة السـوق الداخلـي او ارتفـاع الرسـوم الجمركيـة باإلضافـة لوفـرة العمالـة وسـهولة تنقلهـا
بيـن الـدول األعضـاء ممـا يزيـد مـن وفـرة فـرص العمل الجديـدة ومعالجة المشـكالت االجتماعيـة واالقتصادية دون الحاجـة لالعتماد
علـى الخارج .
 /٣مساهمة التكتل االقتصادي في التكامل االقتصادي -:
وذلـك لقدرتـه علـى تحسـين شـروط التجـارة الخارجيـة لصالـح الـدول األعضـاء وبالتالـي حـدوث فوائـض فـي ميـزان مدفوعـات الدول
لزيـادة صادراتهـا بشـكل ملحـوظ وتقليـل الديـون الخارجيـة وتقويـة القـدرة التفاوضيـة للـدول فـي مواجهـة العالـم الخارجـي .
* األثر السلبي علي الدول التي لم تدخل في تكتل اقتصادي في الوقت الحالي -:
ً
قديمـا كانـت الدولـة فـي مواجهـة دولـة اخـري أمامهـا لكـن االن الدولـة أصبحـت فـي مواجهـة مجموعـة مـن الـدول اغلبهـا قويـة فـي
صـورة تكتـل اقتصـادي يهيمـن علـى جـزء كبيـر مـن التجـارة الخارجيـة والسـوق الدولـي ممـا يزيـد العوائـق أمـام الـدول وال تسـتطيع ان
تتنافـس او تتفـاوض ً
دوليـا ومـا لـه مـن اثـر سـلبي كبيـر علـى نمـو اقتصادهـا وخاصـة ان تجـارب الـدول الناميـة او العربيـة اغلبهـا بائـت
بالفشـل لحاجاتهـا لمزيـد مـن التنسـيق بيـن أعضائهـا او فاعليـة تنفيـذ قرارتهـا حتـي تسـتطيع ان تنمـو وتتكامـل بنيتهـا الن التكامـل
االقتصـادي اصبـح حاجـة ضروريـة فـي عصرنـا هـذا .

السـندات بشـكل عـام عبـارة عـن ديـون تلجـا لهـا الحكومـات والشـركات
للحصـول علـى السـيولة الماليـة لتغطيـة مشـاريعها المسـتقبلية مقابـل
عوائـد بمخاطـرة مقبولـة فمثلا قـد تحتـاج حكومـة احـدى الـدول لتنفيـذ
مشـروع مـا ،ولكـن ال تتوفـر السـيولة الكافيـة لذلـك او يكـون حجـم المبالـغ
ضخـم فتلجـا هـذه الحكومـة الـى اصـدار سـندات ماليـة وتقـوم بطرحهـا فـي
االسـواق بقيمـة اسـمية ثابتـة تختلـف عـن قيمتهـا السـوقية التـي تعتمـد
علـى المضاربـة فـي هذه االسـواق والتـي تعتمد على حجم الطلـب وموثوقية
االسـترداد وبذلـك تحصـل الحكومـة علـى السـيولة الالزمـة لتنفيـذ المشـروع
وتقـوم بدفـع العوائـد المترتبـة علـى هـذه السـندات لمالكيهـا مـن أربـاح هـذا
المشـروع عوائـد ربحيـة تدفـع للمشـتري علـى المـدى الطويـل ويختلـف هـذا
العائـد باختلاف الجهـة المصـدرة للسـند وحجمهـا ومالئمتهـا الماليـة أذ تكـون
غالبـا حكومـات وطنيـة ترغـب بتنفيـذ مشـاريع حيويـة لهـا مـردود كبيـر كرسـوم
تدفـع مـن قبـل الموطنيـن مقابـل الخدمـات المرجـوة مـن هـذه المشـاريع .
انواع السندات:
-1السـندات المسـتدامة :ليـس لهـا فتـرة سـداد محـددة ،يدفـع مصدر السـند مبلغ
سـنوي ثابـت لمالـك السـندات بشـكل دائـم غيـر منتهـي إال إذا قام مصدر السـندات
بشـرائها مجددا.
-2السـندات صفريـة الكوبـون :لهـا فتـرة سـداد محددة ،يتم بيع السـند بقيمة أقل
مـن قيمتـه االسـمية بحيـث تعـاد القيمـة االسـمية للمالـك عنـد موعـد السـداد أو
يمكنـه بيـع السـند بالسـوق بالقيمة السـوقية.
-3السـندات ذات معـدل الفائـدة المتحـرك :لهـا فتـرة محـدده ،ويكـون لهـا سـعر
فائدة مبدئي مدته  6سـنوات على أن يعاد النظر به بشـكل نصف سـنوي لتعديل
العائـد بمـا يتوافـق مع األسـواق.
 -4سـندات الدخـل :لهـا فتـرة محـددة ،يعتمـد علـى أربـاح مصـدر السـند وال يجوز
لحاملهـا المطالبـة بعائـد ربحـي فـي حالـة عـدم تحقـق الربـح ويمتلـك كامـل الحـق
بتحويـل قيمتـه إلى أسـهم.
-5السـندات منخفضـة الجـودة :هـذا النوع من السـندات له فترة محددة يسـتخدم
هـذا النـوع مـن السـندات لتمويـل عمايـة السـيطرة علـى منشـأة مـا وذلـك بشـراء
حصـة كبيـرة مـن أسـهم رأسـمالها مـن حصيلـة اصـدار سـندات وقـروض يتـم
الحصـول عليهـا لذلـك الغـرض عـادة يترتـب علـى ذلـك زيـادة كبيـرة فـي نسـبة
االمـوال المقترضـة الـى االمـوال المملوكـة نتيجـة إلحالل القروض فـي هيكل رأس
المـال محـل االسـهم التـي تـم شـرائها بشـكل يجعـل االسـتثمار فـي تلـك السـندات
محفوفـا بالمخاطـر.
-6سـندات المشـاركة :لهـا فتـرة محـددة ،تعطـي الحـق للمالـك أخـذ عوائـد ثابتـة
ودورية وأيضا جزء من أرباح الجهة المصدرة للسند.
اعداد  /اسماء عبد عزيز  /مديرة ادارة الجودة والتطوير المؤسسي

اعداد  /لطيف هالل خلف  /شعبة ادارة الجودة

مفهوم المحفظة االستثمارية وأنواعها
مـن اكثـر االسـباب التـي تعيـق االسـتثمار هـي نسـبة المخاطـرة العاليـة والتـي قـد يفقـد فيهـا المسـتثمر رأس
المـال عنـد الخسـارة  ،وتجنبـا للمخاطـر التـي قـد تنتـج مـن وضـع كامـل رأس المـال فـي مشـروع واحـد ظهـر
مصطلـح ((المحفظـة االسـتثمارية )) والـذي يعتبـر احـد المفاهيـم الشـائعة فـي عالـم المـال واألعمـال.
ويقصـد بالمحفظـة االسـتثمارية مايملكـه فـرد او مجموعـة افـراد او مؤسسـة او مجموعـة مؤسسـات مـن
اسـهم وسـندات اسـتثمارية والتـي قـد تكـون فـي مشـاريع او شـركات مختلفة بمعنـى ان يتم توزيـع رأس المال
علـى عـدد مـن االسـتثمارات وتجنـب اسـتثمارها فـي مشـروع واحـد فيكـون بذلـك رأس المـال موزعـا علـى عـدد
مـن االصـول وبالتالـي فـأن خسـارة اي مـن هـذه االصـول ال يـؤدي الـى خسـارة كامـل رأس المـال  .فهـي عبارة عن
مجموعـة مـن االدوات الماليـة التـي يسـتخدمها االفـراد او الشـركات مثـل االسـهم والسـندات والتـي توجـد فـي
مشـاريع وشـركات مختلفـة ويسـعى مـن خاللهـا المسـتثمر الـى الحصـول علـى العوائـد مـن خلال جمـع االوراق
الماليـة بطريقـة تعكـس االهـداف الماليـة وتجنـب المخاطـر.
ادارة المحفظة االستثمارية :
يقصـد بـإدارة المحفظـة االسـتثمارية الطريقـة التـي يتـم فيهـا المحافظـة علـى االسـتثمار بالمحفظـة
االسـتثمارية وتنميتهـا مـن حيـث تقليـل المخاطـر الـى اقـل حـد ممكـن وتحقيـق اكبـر قـدر مـن االربـاح .وتـدار
المحفظـة االسـتثمارية مـن قبـل شـخص مسـؤول قـد يكـون مالكهـا او المسـاهم االكبـر فيهـا وقد يكـون مجرد
موظـف مهمتـه ادارة المحفظـة االسـتثمارية كمـا يمكـن ان تـدار مـن قبـل المؤسسـات او البنـوك.

انواع المحافظ االستثمارية :
ان الهـدف االسـاس مـن جميـع
انـواع المحافـظ االسـتثمارية هـو المحافظـة علـى االصـول (رأس المـال) وضمـان تحقيـق دخـل سـواء كان ارباح
او عوائـد والقـدرة علـى تنميـة رأس المـال وإدامـة االسـتثمار وتكـون المحافـظ االسـتثمارية على انواع اشـهرها
 -1محافـظ العوائـد :الهـدف مـن هـذا النـوع هـو تحقيـق عائـد او دخـل ثابت ومسـتمر ودائم قـد االمكان بغض
النظـر عـن حجـم هـذا العائـد مع نسـبة مخاطـرة ضئيلة جدا.
 -2محافـظ االربـاح :يكـون الهـدف منهـا التركيـز علـى تحقيـق نسـبة اربـاح جيـدة ومتناميـة وزيـادة القيمـة
السـوقية للمحفظـة االسـتثمارية بغـض النظـر عـن كـون االربـاح دائميـة او ال.
 -3محافـظ تجمـع بيـن االربـاح والعوائـد :ويضـم هـذا النـوع مزيجـا مـن االسـتثمارات التـي يكـون غرضهـا ربحي
باإلضافـة الـى اسـتثمارات تكـون ألغـراض العوائد.
والمسـتثمر الـذي يرغـب اسـتثمار اموالـه فـي المحفظـة االسـتثمارية يكـون مخيـرا بـأي نـوع من انـواع المحافظ
االسـتثمارية وفقـا لرؤيتـه االقتصاديـة التـي تحتمهـا وضعيـة السـوق فـي ذلـك الحيـن كمـا ان البعض يسـتثمر
اموالـه بمبالـغ ال تتجـاور مئـات الـدوالرات وقـد تكـون بمبالـغ ضخمـة جدا.
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