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نشاطات المصرف
• تعليمات جديدة ميسرة عن قروض السيارات
أعلـن مصـرف الرافديـن عن تعليمات جديدة ميسـرة بشـأن قروض السـيارات منها الغاء شـرط الكفيل للموظفين
الموطنيـن رواتبهـم لـدى المصـرف أمـا بالنسـبة للمواطنيـن والمتقاعدين والموظفيـن غير الموطنـة رواتبهم لدى
المصـرف فعليهـم تقديـم كفيـل موظـف مسـتمر بالخدمـة علـى الملاك الدائـم وان يغطـي  50بالمئـة مـن راتبـه
قيمـة القسـط مـع الفائـدة حيـث ان الزبـون عليـه دفـع مقدمـة مقدارهـا  10بالمئـة مـن قيمـة السـيارة فقـط فيمـا
يقـوم المصرف بتسـديد باقي القيمة ويسـتقطعها على شـكل اقسـاط شـهرية مـن المقترض علمـا أن الحد األعلى
لقيمـة القـرض ال تتجـاوز  60مليـون دينار.
• الرافدين يواصل تمويل المشاريع التجارية واالستثمارية واالسكانية
حيـث اكـد مصـرف الرافديـن اسـتعداده لتمويـل ودعـم مختلـف المشـاريع التجاريـة واالسـتثمارية لإلسـهام فـي
تحريـك عجلـة االقتصـاد وتوفيـر فـرص عمـل عبـر تنشـيط القطاع الخاص واالسـهام في الحـــد من ازمــة السـكن
وان مصرفنـا قـد فتـح ابوابـه لجميـع الراغبيـن بالحصـول علـى دعـم وتمويـل لمشـاريعهم التجارية واالسـتثمارية
بمختلـف االتجاهـات والسـيما المتعلقـة بتشـغيل االيـدي العاملـة وتحفيز اسـتثمارات القطاع الخاص اضافة الى تمويل مشـاريع االسـكان فـي مختلف المحافظات للحد من ازمة السـكن
مشـيرا الـى ان المصـرف مسـتمر فـي تمويـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة بقـروض تصـل الـى  25000000دينـار عراقي والسـيما ألصحـاب المحال التجاريـة والـورش الصناعية.
• مصرف الرفدين يحذر الزبائن من عمليات النصب واالحتيال
حـذر مصـرف الرافديـن الموظفيـن والمتقاعديـن والمواطنيـن مـن التعامـل مع مكاتـب اهلية وجمعيات وشـركات ومكاتـب المنافذ
الخاصـة التـي تزعـم منحهـا السـلف الشـخصية لقـاء ضمانات بطاقـة الماسـتر كارد وقال المكتـب االعالمي للمصرف في بيـان ان هناك
جهـات واشـخاصًا ومكاتـب اهليـة وشـركات وجمعيـات تمـارس عمليـات النصـب واالحتيـال مـن خلال اعطـاء الوعـود للزبائـن بمنـح
السـلف والقـروض بالتعـاون مـع المصـرف مقابـل سـحب البطاقـة االلكترونيـة مـع المستمسـكات مشـيرا الـى ان هـذه الجهـات غيـر
قانونيـة وغيـر شـرعية وان الوسـيلة الوحيـدة و القانونيـة للتقديم على السـلف هي مصـرف الرافدين وفروعه ودعـا المصرف الزبائن
الـى الحـذر مـن تلـك الممارسـات المنتشـرة فـي وسـائل التواصـل وتحصيـن المواطنيـن مـن تلـك االفعـال غيـر القانونيـة بغيـة الحـد
منهـا والكشـف عـن مرتكبيهـا عبـر االتصـال بهاتـف شـكاوي المصرف والجهـات الرقابيـة فيه.
• احصائية عــــدد الحسابات المفتوحة لدى مصرفنا لشهر تموز 2021/
اعلـن مصـرف الرافديـن ان عـدد الحسـابات المفتوحـة للمواطنيـن وفئات اخـرى في فروعه ببغـداد والمحافظات خالل شـهر تموز الماضي
بلغـت  2577حسـاب توفيـر وجـاري( بالدينـار والـدوالر) حيـث ان عـدد الحسـابات الجاريـة التـي تم فتحهـا للمواطنين وفئـات اخرى
وصلـت الـى  234حسـاب جـاري بالدينـار والـدوالر فـي حين بلغ عدد حسـابات التوفيـر للمواطنين  2343حسـاب
( بالدينـار والـدوالر) وأن عـدد الودائـع التـي تـم قبولهـا في الشـهر نفسـه بلغـت  272وديعة مشـيرا الى ان المصرف مسـتمر في
تقديـم خدماتـه وذلـك بفتـح الحسـابات للراغبيـن فـي ايـداع اموالهـم بالمصـرف والحصول علـى الفوائد وفـق الشـروط والضوابط
التـي وضعـت وبإمـكان زبائـن المصـرف زيـارة أي فـرع من فـروع المصرف فـي بغـداد والمحافظات لالطلاع عليها.
• تجديد ضوابط فتح حساب التوفير
جـــــدد مصـرف الــرافــدين ضوابـط فتـح حسابــات التوفيــر للعراقييـن واالجانـب حيـث ان فتـح حسـابات التوفيـر لـدى فـروع مصرفنـا
العاملـة داخـل العـراق تسـتوجب ان يكـون المتقـدم لفتـح الحسـاب عراقـي الجنسـية سـواء كان مقيـم داخـل او خـارج العـراق باإلضافـة الـى غيـر
العراقييـن المقيميـن فـي الداخـل علـى ان يكـون قـد اكمـل سـن الثامنـة عشـرة كمـا يمكـن فتـح حسـاب باسـم شـخص واحـد او اكثـر بمـا يعـرف بالحسـاب
المشـترك ويمكـن فتحـه بالدنيـار العراقـي و الدوالر وتقبل هويات التعريف الخاصة بموظفي الــدولة وهوية االحوال الشـخصية وشـهادة الجنسـية العراقية
او جـواز سـفر سـاري المفعـول او البطاقـة الموحـدة مـع صـورة حـــــديثة اضافـة الى أحضـار مبلغ يودع في الحسـاب مشيـــــرا الى ان نفـس الضوابط تنطبق
رئيــس التحريــر
علـى الــــراغبين بفتـح الحسـابات الجاريـة عــدا مـا يتعلـق بغير العراقيين الـذي يتطلب معرفة محل السـكن واالقامة داخل العراق اضافة الى حسـن السـيرة
والسلـــــوك وقـد الغـى المصـرف شـرط شاهــــد التعريـف عنـد فتح الحسـاب الجـاري لتسـهيل معاملات المواطنين.
بشــائــــــــر عدنــــــان رشيـــــــــد
• باستخدام التقنيات االلكترونية المتطورة يكون الطريق الى تطبيق النظام المصرفي الشامل سهال
يحـرص مصـرف الرافديـن علـى تقديـم احـدث الخدمـات االلكترونيـة لزبائنـه بمـا يتناسـب مـع متطلباتهـم وتوقعاتهـم حيـث ان رحلـة التحـول الرقمي في
هيئــة التحريــر
مصـرف الرافديـن قـد بـدأت منـذ اكثـر مـن عاميـن باختيـار النظـام الرائـد عالميـا والمسـتخدم فـي اكبـر البنـوك العالميـة ( )oracle flex cubeوذلـك من
هذا
خلال التعاقـد مـع شـركة غوارديـا سيسـتمز ( ) cuardia systemsالوكيـل الرسـمي والذهبي لشـركة اوراكل في العـراق لألنظمة المصرفيـة وقد بدا
فـــــــارس سامــــــــي عــــــــزارة
التحويـل الرقمـي بإظهـار نتائـج ملموسـة فـي المصـرف كمـا ان المصـرف يمتلـك خطـة واضحـة مرتبطـة بمـدد زمنيـة لتطبيـق النظـام المصرفـي االلكترونـي
الـذي سيسـهم فـي طفـرة نوعيـة وزيـادة فـي الحصة السـوقية للمصرف حيث سـيحمل النظـام في طياته العديـد من الخدمـات االلكترونية وهنـاك تطلعات
د .أيمــــــــان عدنــــــان سعـــــــد
مسـتقبلية للمصـرف مـن خلال التنسـيق مـع الشـركة االستشـارية (  ) Eyوبدعـم مـن وزارة الماليـة باختيـار النظـام المصرفـي المناسـب بحيـث يغطـي
التطلعـات المصرفيـة الرائـدة فـي هـذا المجـال  .وعلـى سـبيل الذكـر فقـد انجـز المصـرف المراحـل التالية :
زهــــــــراء جهــــــــاد رمضــــــــان
 -1دراسة وتنفيذ بيانات الزبائن القديمة في الفروع .
اكثر
تدريب
تـم
حيث
الشـامل
المصرفي
النظام
متطلبات
مع
يتناسـب
بما
الجديـدة
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 -2جمـع المتطلبـات وتثبيتهـا لتحضيـر وتنفيـذ
هالــــــــة صاحــــــب أبراهيـــــــم
مـن ( ) 150موظـف علـى النظـام وتوجيههـم لتدريـب زمالئهـم والعمـل بصـورة متوازيـة فـي الفـروع التي دخلـت حيز تنفيـذ النظام في بغـداد وهي كل من
(العلويـة ,المنصـور ,دور الضبـاط ,كـرادة مريـم ,السـنك ,حـي الزهـراء ,المحيـط ,شـارع فلسـطين ,الرافعـي ,مجمـع الـدورة )حيـث يسـتطيع الزبـون التعامـل
عدويــــة عبيـــد عبـــد العبـاس
مـع اي فـرع مـن هـذه الفـروع مـن دون شـرط ان يكـون لـه حسـاب مصرفـي فيـه وتعتبر هـذه المرحلة االولـى التي سـتليها مراحـل متتالية إلدخـال باقي فروع
المصـرف وفـق النظـام اضافـه الـى مرحلـة الحقـة إلدخـال الفـروع الخارجيـة الموجـودة فـي عـدد مـن الـدول العربيـة علمـا ان النظـام يحتـوي علـى اجـراءات
عالميـة متبعـة فـي مكافحـة غسـل االمـوال وتطبيـق معاييـر االمتثـال ويكـون النظام ايضـا على اسـتعداد تام باسـتخراج التقاريـر اليومية واالسـبوعية التي
تسـاعد علـى مراقبـة االمتثـال لقوانيـن البنـك المركـزي العراقـي ومعايير االمتثـال للقوانيـن الدولية.
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الصفحـة

االقتصــاد الحــر
أو اقتصــاد الســوق الحــر
هـو نـوع مـن االقتصـاد الـذي يشـجع إنتـاج وبيـع السـلع والخدمـات  ،مـع القليـل مـن السـيطرة أو المشـاركة مـن
أي وكالـة حكوميـة مركزيـة ويعتمـد هـذا النظـام االقتصـادي بشـكل أساسـي علـى العـرض والطلـب ويتسـم النظـام
والسـلطة فـي السـوق الحـرة بالالمركزيـة  ،حيـث يتخـذ األفـراد جميـع خياراتهـم االقتصاديـة الطوعيـة فـي اقتصـاد
السـوق الحـر كمـا تعمـل الشـركات واألسـر بمـا يخـدم مصلحتهـم الذاتيـة لتحديـد كيفية تخصيـص المـوارد وما هي
السـلع التـي يتـم إنتاجهـا ومـن يشـتري السـلع كمـا يعمل اقتصاد السـوق الحـر بطريقة معاكسـة لالقتصـاد الموجه
حيـث يجـب علـى الحكومـة المركزية االحتفـاظ باألرباح واختيار كيفية اسـتخدامها في جميع أنحـاء العالم و ال يوجد
اقتصـاد سـوق حـر ً
تمامـا – فجميـع االقتصـادات لديهـا بعـض القيـود عليهـا فـي شـكل لوائـح حكوميـة بدرجـة أكبر
أو أقـل و ال يتضمـن السـوق الحـر تدابيـر قياسـية مثـل تعريفـات االسـتيراد والتصديـر وحظـر بعـض المنتجـات ،
وضرائـب المبيعـات .
تميـل األسـواق إلـى أن تكـون األكثـر حريـة فـي البلـدان التـي تؤكـد علـى قيـم الرأسـمالية والملكيـة الخاصـة  ،والتـي
تعـزز بشـكل طبيعـي اقتصاديـات عـدم التدخـل (وهو مصطلح يسـتخدم ً
غالبا بشـكل مـرادف لفكرة السـوق الحرة).
تعريف االقتصاد الحر
االقتصاد الحر أو اقتصاد السـوق الحر هو اقتصاد يقوم على مبادئ الشـركات الخاصة  ،أي أن األشـخاص والشـركات
يشـترون ويبيعون بحد أدنى مـن التنظيم الحكومي.
اقتصـاد السـوق الحـر هـو اقتصـاد ُيتـرك فيه تشـغيل االقتصـاد في الغالب في أيـدي القطاع الخـاص مع وجود حد
أدنـى مـن اللوائـح الحكومية التي تقيد شـراء وبيع السـلع والخدمات.
مـن حيـث المفهـوم  -:فـإن اقتصـاد السـوق الحـر منظـم ً
ذاتيـا ويفيـد الجميـع ويجـب أن يتـوازن العـرض والطلـب
حيـث يختـار رجـال األعمـال إنشـاء وبيـع العناصـر ذات الطلـب األعلـى.
ويحصـل المسـتهلكون علـى مـا يريـدون حيـث يتنافـس المـوردون علـى تلبيـة االحتياجـات باألسـعار التـي يريدهـا
المسـتهلكون ويجـب أن يحصـل الموظفـون ذوي المهـارات األفضـل علـى أعلـى األجـور حيـث تتنافس الشـركات على
أفضـل العمال.
السمات الرئيسية القتصاديات السوق
تشمل العناصر المركزية التي يتكون منها اقتصاد السوق ما يلي:
هناك إنتاج واستهالك طوعي للسلع مع حرية عامة لكل فرد في اتخاذ خياراته الخاصة
بشـكل كبيـر وهنـاك ملكيـة خاصـة وسـيطرة علـى المـوارد والممتلـكات بمـا فـي ذلـك وسـائل اإلنتـاج باإلضافـة إلـى
توفيـر العمالـة.
مزايا اقتصاد السوق الحر
فيما يلي العديد من المزايا الرئيسية لنظام السوق الحر:
 .1سيادة المستهلك -:
فـي السـوق الحـرة يتـم تحفيـز المنتجيـن إلنتـاج مـا يريده المسـتهلكون بسـعر معقول ومقبول وبشـكل عـام يتوفر
للمسـتهلكين المزيـد مـن الخيـارات بشـأن السـلع والخدمـات التـي يمكنهـم شـراؤها ويسـمى هـذا االختيـار بسـيادة
المستهلك.
 .2غياب البيروقراطية-:
ً
نظـرا ألن األسـواق الحـرة تقلـل التكلفـة وتقــلل الروتيـن فإنهـا تؤدي إلى مزيد مـن االبتكار عبر البحـث والتطوير وال
يتعيـن علـى رواد األعمـال انتظـار الحكومـة لتخبرهم بما يجـب عليهم فعله.
يدرسـون الطلـب ويبحثـون عـن االتجاهـات ويلبـون احتياجـات زبائنهـم مـن خلال االبتـكار ويشـجع هـذا
إنهـم
ً
االسـتقالل أيضـا المنافسـة بيـن الشـركات لتحسـين منتجاتهـا وخدماتهـا.

 .3التأثيـر التحفيـزي للمشـاريع
الحـرة -:
يسترشـد رواد األعمـال بما يطلق
عليـه ً
غالبـا “اليـد الخفيـة”،
ويتحملـون مخاطـر اقتصاديـة
لتلبيـة طلـب المسـتهلكين ويكافأ
رواد األعمـال الذيـن ينجحـون
باألربـاح وهـذا يميل إلى تشـجيع
االبتـكار فـي السـوق ككل.
اليد الخفية -:
هـي مفهـوم اقتصـادي حيـث
يعمـل طلـب السـوق كإشـارات
للمنتجيـن علـى سـبيل المثـال
ً
(نظـرا ألن المسـتهلكين يريـدون
الخبـز ومسـتعدون لدفـع ثمنـه
فـإن الخبازيـن لديهـم الحافـز االقتصـادي إلنتـاج الخبـز) تـم طـرح هذا المفهـوم في األصل مـن قبل آدم سـميث الذي
يعـود إلـى القـرن الثامـن عشـر .The Wealth of Nations
 .4التخصيص األمثل للمواردً -:
ً
ونظـرا ألن
يتـم توزيـع المـوارد (المعروفـة أيضـا باسـم عوامـل اإلنتـاج) فـي السـوق وتوزيعهـا بشـكل أفضـل
المسـتهلكين علـى اسـتعداد للدفـع مقابـل كميـة معينـة مـن المنتـج فـإن المنتجيـن علـى اسـتعداد للدفـع لغـرض
الحصـول علـى المـواد الخـام الالزمـة إلنتـاج هـذا المنتـج.
عيــــــــوب االقتصاد الحر
ً
هناك أيضا عيوب كبيرة متأصلة في االقتصاد الحر .وهذه أبرزها:
 .1جودة رديئة -:
ً
نظـرا ألن زيـادة األربـاح هـو أكبـر دافـع للشـركات فقـد يحاولـون تقليـل تكاليفهـم بشـكل غيـر أخالقي وفـي كثير من
الحـاالت  ،يـؤدي الدافـع لتحقيـق أقصـى قـدر مـن األرباح إلـى تحفيز السـلوك غيـر األخالقي.
ومـن األمثلـة علـى اآلثـار الضـارة لتدابيـر خفـض التكاليـف غيـر األخالقيـة تلويـث البيئة أو اسـتغالل العمـال (العمل
الزائـد  ،والنقـص فـي األجـور  ،ومنـع العمـال مـن االنضمـام إلـى النقابـات  ،ومـا إلـى ذلـك) والتدخـل الحكومـي ضروري
للحـد مـن هـذه األضرار.
 .2القوة المفرطة للشركات
ال يـزال بإمـكان الشـركات الكبيـرة السـيطرة علـى أسـواق معينـة حتـى في حالـة وجود بعض المنافسـة وهذا يسـمح
لهـم بمضاعفـة أرباحهـم مـن خلال اسـتغالل المورديـن (عـن طريـق خفـض أسـعارهم) والمسـتهلكين (عـن طريـق
فـرض أسـعار بيـع أعلى).
 .3البطالة وعدم المساواة
فـي االقتصـاد الحـر لـن يتمكـن بعـض أفـراد المجتمـع من العمـل مثل كبار السـن أو األطفـال أو غيرهم مـن العاطلين
عـن العمـل ألن مهاراتهـم غير قابلة للتسـويق.
وسـوف يتركهـم االقتصـاد بشـكل عـام وراءه وبـدون أي دخل وسـوف يسـقطون في براثن الفقر كما سـيتم اسـتبعاد
القائميـن علـى رعايتهـم مـن االقتصـاد ألنهـم لن يحصلـوا على أجر مقابـل أعمالهـم الضرورية في مجـال الرعاية.
اعداد :زهــراء جهاد رمضان  /مديرة شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

تحليــــل االتجـــــــاه
هــي الطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا جمــع البيانــات ومحاولــة تحديــد نمــط فــي البيانــات للتنبــؤات
المســتقبلية ويســتخدم تحليــل االتجاهــات فــي مختلــف المجــاالت والدراســات مثــل ادارة المشــاريع
واالحصــاءات ومــا الــى ذلــك
فــي مجــال ادارة المشــاريع  :هــي الطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا التنبــؤ بنتائــج المشــروع المســتقبلية
بشــكل موثــوق ودقيــق مــن خــال اســتخدام بعــض النمــاذج الرياضيــة التــي تعتمــد علــى نتائــج
المشــروع الســابقة بحيــث يتــم اســتخدام هــذه الطريقــة لتوقــع اتجــاه محــدد للعمــل واجــراء التعديــات
الضروريــة فــي الوقــت المناســب للحصــول علــى النتائــج المطلوبــة
طرق استخدام تحليل االتجاه:
• تحليــل العوائــد والتكاليــف  :ويعتبــر مــن افضــل االدوات االداريــة المتوفــرة اذا يتــم ترتيــب
معلومــات العوائــد والتكاليــف الــواردة فــي بيــان الدخــل علــى خــط االتجــاه لعــدة فتــرات محاســبية او
يتــم فحصهــا لتحديــد االتجاهــات والتناقضــات فيهــا
• تحليــل االســتثمار  :يمكــن للمســتثمر انشــاء خــط اتجــاه ألســعار االســهم الســابقة واســتخدامه
لتوقــع التغيــرات المســتقبلية فــي ســعر الســهم ويمكــن ان يترافــق خــط االتجــاه مــع معلومــات اخــرى
تحمــل عاملــي الســبب واالثــر لمعرفــة مــا اذا كانــت العالقــة الســببية مفيــدة فــي توقــع اســعار االســهم
كمــا يمكــن تطبيــق تحليــل االتجــاه علــى ســوق االســهم بأكملــه مــن اجــل تتبــع اشــارات تغيــر الســوق
مــن االســواق الصاعــدة الــى االســواق المتدنيــة او المتدهــورة او بالعكــس وهــذا يفيــد المســتثمرين فــي
معرفــة التحــركات التــي ســتولد لهــم االربــاح .

• مســاوئ تحليــل االتجــاه  :ان االســواق تتســم بالفاعليــة وبالتالــي فهــي تحــدد الســعر بالفعــل
وفقــا لجميــع المعلومــات المتوفــرة ولــذا ليــس بالضــرورة ان يكــرر التاريــخ نفســه وليــس بالضــرورة
ان يتنبــأ الماضــي بالمســتقبل فمــن يتبعــون التحليــات االساســية يقومــون بتحليــل الشــروط الماليــة
للشــركات باســتخدام بياناتهــا الماليــة والنمــاذج االقتصاديــة مــن اجــل التنبــؤ باألســعار المســتقبلية
ويشــير هــؤالء المســتثمرين الــى ان حركــة االســهم اليوميــة تتبــع مســارات عشــوائية ال يمكــن
تفســيرها علــى انمــاط واتجاهــات .
اعداد :سرى عبد الكريم جودة  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي
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الصفحـة

االندمـــاج المصرفــــي
• االندمـاج المصرفـي :هـو عبـارة عـن قیـام مصرفيـن أو أكثـر باالتحـاد واالندمـاج واالمتـزاج والتحالـف
لتشـكيل كیـان إداري مصرفـي أكبـر حجمـا ونطاقـا وسـعة.
• أسباب ودوافع االندماج المصرفي
 .1الحصـول علـى اقتصاديـات أفضـل :سـواء فـي مجـال االنتـاج أو التسـويق أو التمويـل أو الكـوادر البشـرية
علـى المسـتوى العـام الكلـي للمصـارف والبنـوك المندمجة
 .2معالجـة كافـة نقـاط القصـور :معالجـة كافـة مجاالت اإلسـراف وعدم الكفـاءة االقتصادية وبمـا یؤدي إلى
تخفیـض التكاليف وزيـادة العائد
 .3إطلاق قـوى إبـداع أكبـر وأفضـل للتعامـل مـع واقـع جديـد  :اسـتخدام االبتـكار والتحديـث لزيـادة قدرة
المصـرف علـى االسـتمرار وعلـى التوسـع والنمـو ،وبشـكل متزايد
 .4امتلاك میـزة تنافسـية أفضـل وأرقـى  :اكتسـاب المصـارف المندمجـة میـزة تنافسـية أفضـل وأرقـى عمـا
كانـت تملكـه مـن قبل
• أساليب وأنواع االندماج المصرفي
أ .االندماج من حیث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة
 .1االندمـاج المصرفـي األفقـي :اندمـاج یتـم بین مصرفين أو أكثر یعمالن في نفس نوع النشـاط أو األنشـطة
المترابطـة فیمـا بینهـا مثل البنوك التجارية ،بنوك االسـتثمار واألعمـال والبنوك المتخصصة
 .2االندمـاج المصرفـي الرأسـي :اندمـاج یتـم بیـن البنـوك الصغيرة في المناطـق المختلفة مع البنك الرئيسـي
في المـدن الكبرى
 .3االندمـاج المختلـط :اندمـاج یتـم بیـن مصرفيـن أو أكثـر یعمالن في أنشـطة مختلفة وغيـر مترابطة فیما
بینهـا ،مثـال االندمـاج بین المصـرف التجاري والمصـرف المتخصص
ب .االندماج من حیث العالقة بین أطراف عملية االندماج
 .1االندمـاج اإلرادي أو الـودي :اندمـاج يتـم من خلال تطابق اإلرادة والتفاهم المشـترك بین مجالس إدارات
المصـارف المشـاركة فـي عمليـة االندمـاج بهدف تحقيق المزايـا والفوائد من االندمـاج المصرفي الودي
 .2االندمـاج المصرفـي القسـري :اندمـاج يتـم مـن خلال البنـك المركـزي عندمـا يكـون هنـاك مصـرف متعثر،
األمـر الـذي یفـرض دمجـه مـع أحـد المصارف الناجحـة أو القوية ولتحقيـق هذا االندماج یجـب أن یرافقه
حوافـز ومزایا
 .3االندمـاج المصرفـي العدائـي :یتـم هـذا النـوع مـن االندمـاج دون موافقـة أو رغبـة المصـرف المسـتهدف
لالندمـاج ،إذ تقـوم المصـارف الناجحـة والقويـة فـي السـوق بالتوجـه نحو المصـارف الضعيفة لالسـتيالء
عليهـا بهـدف تغییـر اإلدارة الضعيفـة بـإدارة قويـة وناجحة
ج .االندماج المصرفي من حیث نتيجة االندماج
 .1االندماج الكامل :اندماج مصرفين أو أكثر فنیا واداریا في كيان واحد جديد یحمل اسم مصرف جديد.
االندمـاج الجزئـي :دمـج بعـض األنشـطة لمصرفيـن أو أكثـر ،أو توحيـد اإلدارة مـع بقـاء كیـان كل مصـرف
.2
ً
مسـتقال عـن اآلخـر خصوصـا مـن الناحيـة الفنية .
د .االندماج المصرفي من حیث معاییر أخرى
 .1االندمـاج باالبتلاع التدريجـي :اندمـاج یتـم مـن خلال ابتلاع مصـرف لمصـرف آخـر تدریجیـا مـن خلال

المحفظة االستثمـارية المثلى
هـي المحفظـة التـي تتكـون من تشـكيلة متنوعـة ومتوازنة من االصـول بكيفية تجعلهـا االكثر مالئمة
لتحقيق اهداف المستثمر مالك المحفظة أو من يتولى أدارتها.
مواصفات المحفظة المثلى
* تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد واالمان
* تتميز بالقدر الكافي من التنويع االيجابي
مبـــــادئ بناء المحفظة االستثمارية المثلى
اختيار المحفظة ذات المخاطرة االقل بحالة تساوي العائد
اختيار المحفظة ذات العائد االعلى في حال تساوي درجة المخاطرة
اختيار المحفظة ذات العائد االعلى واالقل مخاطرة في باقي الحاالت.
العـــوامــل الواجب مراعـاتها عنــد أدارة االوراق المالية.
معدل الفائدة وسعر الورقة المالية

االمم المتحدة تداعيات كورونا اسوأ ب 4مرات
من االزمة المالية في 2008
افـادت االمـم المتحـدة بتقريرهـا بـأن تداعيـات جائحـة (كوفيـد  )19على عالـم العمل كانت اسـوا بأربع
مـرات مـن االزمـة الماليـة فـي  2008وذكـرت منظمـة العمـل الدوليـة فـي بيـان (أن الجائحـة اوقعـت تأثيـر
مدمـرًا بـل كارثيـا) فيمـا تسـعى لمعالجـة التعافـي غيـر المتكافـئ من ازمـة كورونـا واطلقت المنظمـة اخيرا
مؤتمـر العمـل الدولـي السـنوي الـذي عقـده افتراضيـا للمـرة االولى وركـز في هذا العـام على تعزيـز التعافي
(الـذي محـوره االنسـان) مـن الجائحـة  .وقـال االميـن العـام لمنظمـة العمـل غـاي رايدر فـي افتتـاح المؤتمر
ان تجربـة العمـل المرتبطـة بهـذه الجائحـة كانـت غيـر مريحـة ومملـة ومتوتـرة ومحبطـة لألخريـن حيـث
كانـت حـول الخـوف والفقـر والبقـاء علـى قيـد الحيـاة وذكـرت منظمـة العمـل الدولية فـي تقريرها السـنوي
الصادرمـن قبـل المؤتمـر (ان جائحـة كوفيـد )19المنتشـرة منـذ  17شـهرا اغرقـت مئة مليون عامـل اضافي
فـي الفقـر وعـزا التقريـر السـنوي وضـع العمالـة العالميـة والتوقعـات االجتماعيـة فـي الوقـت الراهـن الـى
التراجـع الكبيـر فـي سـاعات العمـل وغياب فرص العمل الجيـدة متوقعا ان تطال البطالـة العالمية ()205
ً
مليـون شـخص فـي العـام  2022اي اكثـر قليلا مـن  187مليـون عاطـل عـن العمـل في العـام .2019

شـراء فـرع أو فـروع معینـة للمصـرف الـذي یتـم ابتالعـه
 .2االندماج بالحيازة :اندماج يتم من خالل شراء أسهم المصرف الذي یتم إدماجه
 .3االندمـاج باالمتصـاص االسـتيعابي :اندمـاج یتـم مـن خالل شـراء عمليـات مصرفية بذاتها مثـل العمليات
الخاصـة بمحافـظ األوراق المالیـة وعمليات االئتمان
 .4االندماج بالضم :اندماج یقوم على مجلس إدارة موحد للمصرفين معا
 .5االندمـاج بالمـزج :اندمـاج یتـم مـن خلال إحـداث مزیـج متفاعـل بیـن مصرفيـن أو أكثـر لینتـج كیـان
مصرفـي جديـد يمثـل خلیـط بیـن المصرفيـن
• اآلثار اإليجابية لالندماج المصرفي
 .1تقليل المخاطر
 .2تزايد رأسمال المصارف المندمجة
 .3تعاظم اإلمكانات التنافسية
 .4تنامي القدرة على االستثمار في التكنولوجيا المصرفية والمالية
 .5تعاظم القدرات على تقديم خدمات المصارف الشاملة
 .6إنشاء كیانات كبیرة
• اآلثار السلبية لالندماج المصرفي
 .1صعوبـة المـزج بیـن مختلـف الثقافـات وأسـاليب العمـل لنوعیـات مختلفـة مـن المصـارف والمؤسسـات
المالیة
. 2احتـكار عـدد قلیـل مـن المصـارف للنشـاط المصرفـي فـي الدولة مما یـؤدي إلى فقـدان الحماسـة للتجديد
والتطويـر فـي الخدمـات المصرفية وغیاب المنافسـة
 .3التخـوف مـن األثـر السـلبي المحتمـل علـى نمـط اإلدارة وال سـیما فـي مراحـل الدمج األولـي وتخوف بعض
المدیریـن فـي المصـارف مـن احتمـال فقـدان وظائفهـم أو تغییر درجاتهـم الوظيفة
 .4التخلـص مـن أعـداد كبیـرة مـن العمالـة نتیجـة إلغـاء بعـض الفـروع والـذي قـد یسـبب أيضـا فقـدان
العالقـات المهنيـة بیـن زبائـن المناطـق ومدیـري أو موظفـي الفـروع
اعداد /داليا نعمت سليم  /القسم الدولي

معدل التقلبات في معدل الفائدة
مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها
تأثير تأكل القوة الشرائية للنقود
االعتبارات الزمنية والمكانية :
 -1االعتبـارات الزمنيـة والمكانيـة  :االعتبـارات الزمنيـة ( توقيت االحتفاظ بـاألوراق المالية أو التخلص
منهـا) واالعتبـارات المكانيـة (المخاطـر التي يتعرض لها االسـتثمار في مـكان معين).
 -2مسـتوى جـودة الورقـة الماليـة  :تحليـل البيانـات المتوفـرة عنهـا وتصنيفهـا وترتيبهـا بنـاء علـى
نتائـج التحليـل.
 -3السياسـات الماليـة والنقديـة للدولـة  :سياسـة التوسـع فـي االصـدار النقـدي واالنفـاق الحكومـي
واالسـتثماري الجـاري وسياسـة االنكمـاش وتأثيرهـا علـى أسـعار االسـهم وفوائـد عوائـد االسـهم.
 -4عمليـات معالجـة االخطـار  :تتأثـر عمليـات االسـتثمار وعمليـات بيـع وشـراء االوراق الماليـة بنـوع
وكـم المخاطـر التـي تواجههـا.

اعداد /سما زهير عبد الصمد  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

كمـا توقـع التقريـر السـنوي ان يظـل عـدد الوظائـف اقـل بنحـو  23مليـون وظيفـة فـي حلـول نهايـة
العـام المقبـل ويقـول رايـدر فـي المجمـل يمثـل هـذا ازمـة فـي مجـال العمـل اكثـر حـدة اربعـة اضعـاف ممـا
احدثتـه االزمـة الماليـة فـي عـام  2008و  2009مشـيرا الـى ان بيئة العمل لم تكن مسـتعدة للجائحة تماما
كاألنظمـة الصحيـة ويضيـف رايـدر ان التفاوتـات الضخمـة فـي توزيـع اللقاحـات والقـوة الماليـة المتباينـة
الـى حـد كبيـر سـتضخ جرعـة مضاعفـة مـن عـدم المسـاوة فـي عالـم العمل مـع تعزيـز االتصـال الرقمي غير
المتكافئ.
ويجـدر بالذكـر بـأن منظمـة العمـل الدوليـة تأسسـت فـي العـام  1919وباتـت تضـم فـي الوقـت الراهـن
 187بلـدًا ولـم يعقـد مؤتمرهـا السـنوي العـام الفائت بسـبب الجائحة وتعقـد هذا العام الـدورة ال 109من
المؤتمـر وركـزه النصـف االول منـه علـى التعافـي مـن الجائحة وأسـتمر حتـى  19حزيران /يونيو فيما سـوف
ينظـر النصـف الثانـي منـه الـى التفـاوت والمهـارات والتعلـم المسـتمر مـدى الحيـاة ويعقد بين  25تشـرين
الثانـي /نوفمبـر و 11كانـون االول /ديسـمبر ويصـوغ المؤتمـر معاييـر العمـل الدوليـة من خلال االتفاقيات
التـي تصـادق عليهـا الـدول الحقـا او مـن خلال التوصيـات التـي سـوف تواجه العمـل الوطني.
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي
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الصفحـة

تأثير تعويم العملة
علــــى االقتصــــاد

جمـال اللغة العربية

ّ
ُيع ّـرف تعويـم العملـة أو ُ سـعر ّالصـرف العائـم بأنـه نظـام مال ّـي
ُيح َّـدد فيـه سـعر صـرف العملات اسـتنادًا إلـى سـوق العملات
العملـة ُ علـى مبـدأ العـرض والطلـب
ويعتمـد تعويـم ً
األجنبيـة ُ
فـي تـداول العملـة ذاتهـا مقارنـة بالعملات األخـرى ،وذلـك عكـس
مـا ُيعـرف بنظـام سـعر الصـرف الثابـت الـذي يعتُمـد علـى تحديـد
ّ
ّ
ـرف ثاب ٍـت لعملـة الدولـة مقابـل عملـة عالميـة رئيسـية أخـرى ،مثـل :الـدوالر األمريكـي ،أو اليـورو ،أو
البنـوك المركزيـة الحكوميـة لسـعر ص ٍ
اليـن ،وتج ُـدر اإلشـارة إلـى ّأن أسـعار الصـرف العائمـة أصبحـت أكثـر شـيوعًا علـى مسـتوى العالـم بعـد انهيـار ِالمعيـار الذهبـيّ.
مبدأ نظام تعويم العملة -:
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
تتغيـر أسـعار صـرف العملـة العائمـة باسـتمرار ِتبعـا للتغيـرات الناتجـة عـن المضاربـات والعـرض والطلـب اليومـي علـى العملات فـي
ّ
سـوق العملات األجنبيـة.
ّ
ّ
حيـث يعتمـد تعويـم العملـة علـى نظـام مال ٍّ
معينة
ت
مف
ـي
ـوح ودائـم التقلـب ،لـذا فـإن زيادة العـرض مقابل انخفـاض الطلب ّعلى عمل ٍـة ٍ
ٍ
ـؤدي إلـى انخفـاض سـعر صرفهـا ،بينمـا ي ٍ ّ
ّ
عوامـ ـ ــل
ـؤدي زيـادة الطلـب
ارتفاع سـعر صرفها ،كما أن هناك ّ
ي ُ
عليها مع انخفاض العرض إلى ّ
ّ
ّ
السياسـي ،والتدفقـات
أخـرى ّ تسـاهم فـي تغي ُـر أسـعار صـرف العملات العائمـة مـن أهمهـا أسع ـ ــار الفائ ـ ـ ـ ــدة ،والتضخـم ،واالسـتقرار ّ
ـدر بالذكـر ّأن نظـام سـعر ّالصـرف العائـم ال يعنـي بالضـرورة عـدم تدخـل الـدول في سـعر
التجاريـة ،والسـياحة ،والمضاربـات ،وغيرهـا ويج ّ
ّ
المركزيـة فـي تحديـد سـعر الصـرف بهـدف الحفـاظ علـى سـعر
عمالتهـا علـى اإلطلاق؛ ففـي بعـض األحيـان تتدخـل الحكومـات والبنـوك
عملتهـا عنـد مسـتوى مناسـب للتجـارة ّ
الدوليـة ،وذلـك فـي حـال حـدوث ارتفـاع أو انخفـاض شـديدة فـي سـعر صـرف عملـة الدولـة.
إيجابيات تعويم العملة
ُ
ّ
من أهم اإليجابيات التي تميز نظام سعر الصرف العائم عن نظام سعر الصرف الثابت ما يأتي :
ّ
لدولة ما سـينتهي األمر بانخفـاض عملتها
ـدوث عجـز فـي الحسـابات الجاريـة ٍ
 -1التخل ّـي عـن اإلدارة الدوليـة ألسـعار الصـرف؛ ففـي حـال ح ُّ
الوطنيـة فـي ظـل نظـام تعويـم العملـة ،دون الحاجـة إلـى تدخل صندوق النقـد الدولي.
ُّ
ّ
الحكومية باستمرار في أسعار الصرف؛ وذلك لعدم وجود سعر تعادل العملة
 -2عدم تدخل البنوك المركزية
ّ
الذي ُي ِجبر الحكومات على التدخل للمحافظة عليه كما هو الحال في نظام سعر الصرف الثابت بالقياس بالذهب.
ّ
 -3تعزيـز كفـاءة األسـواق الدوليـة مـن خلال تعويـم أسـعار الصـرف؛ إذ تؤثـر األساسـيات االقتصاديـة لمختلـف دول العالـم علـى سـعر
الصـرف فـي األسـواق الدوليـة وتدفقـات حافظـات األوراق الماليـة.
-4عدم مساهمة نظام الصرف العائم في انتقال تأثير المشاكل واألزمات االقتصادية إلى الدول األخرى
ّ
األجنبيـة وعـدم وجـود قيـود علـى تداولهـا؛ لـذا ُيمكـن اسـتغالل االحتياطـي مـن
 -5انعـدام الحاجـة لالحتياطيـات الماليـة مـن العملات
هـذه العملات فـي تـداول السـلع الرأسـمالية
سلبيات تعويم العملة-:
تج ُـدر اإلشـارة إلـى ّأن مزايـا نظـام الصـرف الثابـت هـي ذاتهـا عيوب نظـام تعويم العملة والعكـس صحيح ،وفيما يأتي ِذكـر ألبرز عيوب
نظـام تعويـم العملة من وجهة نظـر االقتصاديين:
ّ
ُ
ّ -1قلـة االسـتثمارات الخارجيـة :ت ّ
ـؤدي التقلبـات ال ُسـريعة فـي أسـعار صـرف العملات فـي نظـام تعويـم العملـة باسـتمرار فـي سـوق
العملات األجنبيـة (فوركـس) إلـى ارتفـاع قيـم العملات أو انخفاضهـا الشـديد خلال دقائـق معـدودة ،وبالتالـي ف ّـإن ذلـك قـد يحـدّ
ّ
ُ
مـن ُالمتاجـرة واالسـتثمارات الخارجيـة خوفـا مـن الخسـائر أو االنخفـاض الكبيـر فـي األربـاح نتيجـة كثـرة التقلبـات فـي أسـعار العملات.
 -2تخصيـص المـوارد :ي ّ
ّ
اقتصاديـة طويلـة األمـد وااللتـزام بهـا؛ لـذا يت ّـم
ـؤدي تذبـذب أسـعار الصـرف إلـى صعوبـة وضـع اسـتراتيجيات
ّ
ّ
اللجـوء إلـى تخصيـص المـوارد ّأي اسـتخدام المـوارد النـادرة فـي محاوالت للتنبؤ بأسـعار الصـرف بهدف إدارة التعـرض إلى مخاطر هذه
ـكل ال يتوافـق مـع الخطـط واالسـتراتيجيات الموضوعـةّ ،ممـا قـد يؤثـر سـلبًا علـى اقتصـاد الدولـة
التذبذبـات علـى المـدى القصيـر بش ٍ
الكلي.
ّ
 -3ضعـف الرقابـة ّ
الداخليـةُ :يتيـح نظـام الصـرف العائـم الفرصـة أمـام األشـخاص مـن ذوي النفـوذ الماليـة فـي الدولـة لتحقيـق
الماليـة
مكاسـب ش ّ
ـخصية م ُـن خلال اسـتغالل السياسـة النقديـة لمصلحتهـم ،علـى عكـس نظـام الصـرف الثابـت الـذي ترتبـط فيـه السياسـات
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنيـة بالعملات العالميـة القويـة مثـل الـدوالر أو اليـورو.
النقديـة
اعداد  /اسماء عبد عزيز  /مديرة شعبة أدارة الجودة

هـــــل تعلم أن ؟
• سميت الجريدة ألنها مجردة من الغالف
• سميت مجلة لجاللـة وفخامة ورقي الغالف
• سميت الدورية ال صدارهـا بصفة دورية

ما الفرق بين ،الصمت و السكوت ؟
 الصمت  :يتولد من األدب والحكمة . السكوت  :يتولد من الخوف .ما الف ــرق بي ـ ــن ،الكآبة و الحزن ؟
 الكآبة  :تظهر على الوجه . الحزن  :يكون مضمرًا بالقلب .أعاذك ـ ــم الله منهما .
ما الفرق بين ،شرقت الشمس ،و أشرقت الشمس؟
 شرقت  :بمعنى طلعت أشرقت  :بمعنى أضاءت(وأشرقت األرض بنور ربها)
ما لفرق بين التعليم و التلقين ؟
 التلقين  :يكون في الكالم فقط التعليم  :يكون في الكالم و غيرهنقول  :لقنه الشعر ،وال يقال  :لقنه النجارة .
ما الفرق بين ،الجسد والبدن ؟
ً
 الجسد  :هو جسم االنسان كامال من الرأس إلى القدمين . البدن  :فهو الجزء العلوي فقط من جسم اإلنسان .ما الفرق بين ،التضاد و التناقض ؟
 التضاد  :يكون في األفعال . التناقض  :يكون في األقوالما الفرق بين ،الهبوط و النزول ؟
 الهبوط يتبعه إقامة(اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم)
أي اذهبوا لمصر لإلقامة فيها
ُ
 النزول  :فهو النزول المؤقت ال يعقبه استقرار .ما الفرق بين ،المختال والفخور
ُ َّ ْ َ َ ُ
َّ َ
َ(وٱلل ُه ال ُي ِح ُّب كل ُمخت ٍال فخ ٍور)
 المختال  :ينظر إلى نفسه بعين االفتخار . الفخور  :ينظر إلى الناس بعين االحتقار .ما الفرق بين الظلم و الهضم ؟
 الهضم هو نقصان بعض الحق . الظلم يكون في الحق كله .ُ
قال تعالى (فال يخاف ظلما وال هضما)
ما الفرق بين ،المقسط و القاسط؟
 ُالمقسط  :هو العادل أو ُالمنصف(إن الله يحب ُالمقسطين)
 القاسط  :هو الظالم أو الجائر(وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا)
اعداد  /عدوية عبيد عبد العباس  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

