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كانون االول 2021
العــدد الخامس والثالثــون
نشرة فصلية تصدر عن مصرف الرافدين  /شعبة األبحاث والتسويق المصرفي

نشاطات المصرف
• دعم المتقاعدين المقيمين خارج العراق
وجـه السـيد المديـر العـام عبـد الحسـن جمـال عبـد اللـه بتذليـل الصعوبـات التـي تواجـه المتقاعديـن المقيميـن فـي المملكـة االردنيـة
الهاشـمية /عمـان واصـدار الماسـتر كارد لهـم ليتمكنـوا مـن اسـتالم رواتبهـم مـن اي منفـذ او مصـرف وحـل مشـاكلهم التـي تتعلـق
بتأخيـر صـرف رواتبهـم.
• الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية
شـارك المكتـب االعالمـي لمصـرف الرافديـن فـب االحتفاليـة اتـي اقامتهـا وزارة الماليـة فـي المركـز المالـي والمحاسـبي لمناسـبة
الذكـرى المئويـة لتاسـيس الدولـة العراقيـة وحضرهـا السـيد وزيـر الماليـة الدكتـور علـي عبـد االميـر علاوي ووكيـل وزيـر المالية
السـيدة طيـف سـامي ومديـر المركـز المالـي والمحاسـبي الدكتور احمـد الدهلكي ولفيف مـن المدراء العاميـن في الوزارة والقى السـيد
الوزيـر كلمـة تطـرق فيهـا الـى انجـازات الدولةالعراقيـة منـذ تاسيسـها والمنعطفـات التـي اسـهمت فـي ترسـيخ مكانـة العراقييـن بيـن
دول العالم أجمع .
• أقيمت في دولة االمارات العربية المتحدة للفترة من ( )2021/12/9-5دورة االعتمادات المسـتندية وقد شـارك مصرف الرفدين فيها بحضور منتسـبي القسـم الدولي  /شـعبة االعتمادات
المسـتندية وبعـض موظفـي القسـم الدولـي المعنـي فـي هـذا الموضـوع لتنشـيط وتفعيـل دور االعتمـادات المسـتندية وتدريـب الـكادر العامـل فـي القسـم المذكـور علـى اهـم المعاييـر الدولية
()600 ucp
• زار وفـد مــن مصـــــرف الرافــدين متمثـلا بالسـيدة زهـراء جهـاد رمضـان مديـرة شـعبة االبحـاث والتسـويق المصرفـي و السـيد
ياسـين طـه ممثـل عـن شـعبة االعلام ( المجمـع العلمـي العراقـي) يـوم الثالثـاء الموافـق  2021/10/19ومقابلـة السـيد رئيـس
المجمـع العلمـي الدكتـور (محمـد حسـين ال ياسـين ) وتم التباحث معه عـن موضوع القانون رقم  64لسـنة  1977الخاص بالحفاظ
علـى سلامة اللغـة العربيـة والتنسـيق المشـترك معهـم بخصـوص المصطلحـات العلميـة والفنيـة باعتبارهـم المرجـع الوحيـد فـي
العـراق الـذي يعنـى بسلامة اللغـة العربيـة كمـا أكـد رئيـس المجمـع علـى تشـكيل وحـدة داخـل المصـرف تكـون معنيـة بهـذا االمـر
ويديرهـا مـن ذوي االختصاصـات فـي مجـال اللغـة العربيـة ومـن حملـة شـهادة الدكتـوراه او الماجسـتير  .وتـم توزيـع هدايـا عينية
تحمـل شـعار مصـرف الرافديـن علـى منتسـبي المجمـع بهـدف التعامـل مـع مؤسسـة الرافديـن المصرفيـة.
• معرض العراق الدولي للكتاب للفترة من ()2021/12/18-8
انطلقـت فعاليـات معـرض الكتـاب العراقـي الدولـي علـى ارض معـرض بغـداد الدولـي وبمشـاركة دور نشـر محليـة وعربيـة واجنبيـة
وبمختلـف المواضيـع مـن العلـوم الماليـة والمصرفيـة والقانونيـة والتقنيـات الحديثـة وغيرهـا وللفتـرة مـن ( )18 -8فـي شـهر كانـون
االول  2021/برعايـة شـركة المـدى لألعلام والثقافـة والفنـون وقد كانت لجنة شـراء الكتب والمطبوعات في مصرفنـا المؤلفة اعضاها
مـن شـعبة االبحـاث والتسـويق المصرفـي (زهـراء جهـاد رمضـان ,هالة صاحـب ابراهيـم  ,عدوية عبيد عبـد العباس ) بزيـارة المعرض
لرفـد مكتبـة المصـرف بمـا هـو حديث لتسـهيل مهـام الباحثين والدارسـين مـن رواد المكتبة .
• قامـت شـعبة االبحـاث والتسـويق المصرفـي فـي مصرفنا بمناسـبة االحتفـال باليوم العالمي للحفاظ على سلامة اللغة العربية الموافـق  12/18من كل عام
بطباعـة اعلام تحمـل شـعار المصـرف علـى الوجـه االول منـه وشـعار اليـوم العالمـي للحفـاظ على سلامة اللغـة العربيـة على الوجـه االخر حيث تـم توزيعها
علـى كافة أقسـام وشـعب فروع مصـرف الرافدين .
• المشاركة في الجزء االول من دليل المصارف المجازة في العراق
شـارك مصرفنـا فـي الجـزء االول مـن دليـل المصـارف المجـازة في العراق لعـام  2021المنجز من قبـل مكتب بابل للخدمـات االعالمية والمكلف مـن قبل البنك
المركـزي العراقـي وهـو اول دليـل عراقـي تخصصـي يصـدر للمصـارف العراقيـة المجـازة فـي العـراق وباللغتيـن العربيـة واالنكليزيـة ويضـم معلومـات وافية
لمـن يعنـى بالقطـاع المصرفـي العراقـي ويسـلط الضـوء علـى الـدور الرقابي للبنـك المركزي علـى القطـاع المصرفي ودعمه المسـتمر له.
• زيادة قروض االسكان الى ( )150مليون دينار
يسـعى المصـرف جاهـدا الـى وضـع خطة تسـويقيه لزيـادة السـقف االئتماني للقروض السـكنية
الـى ( )150مليـون دينار تسـمح للراغبين بشـراء وحدات سـكنية في المجمعـات الممولة من قبل
مصـرف الرافدين.
• المشاركة في معرض الخدمات المصرفية
شـارك مصـرف الرافديـن فـي معـرض الخدمـات المصرفيـة الـذي اقامتـه رابطة المصـارف الخاصة العراقيـة بالتعاون مع البنـك المركزي العراقي الذي شـارك
فيـه  25مصـرف وشـركة الدفـع االلكترونـي علـى حدائـق نـادي العلويـة يوم  2021/11/5وشـهد جنـاح المصرف اقبـال كبير من قبـل الوافدين الـى المعرض
وقـدم الوفـد هدايـا عينيـة ودعائيـة تشـيد بالمصرف قدمت لضيـوف المعرض .
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الصفحـة

طريقة حساب الربح التشغيلي

ً
انطالقـا مـن معرفـة طريقة حسـاب الربح التشـغيلي والصيغـة العامة التي تحدد معايير الربح التشـغيلي يمكنك أن
ّ
تسـتدل علـى مقيـاس الربـح التشـغيلي للشـركات والـذي يتحـدد ً
فعليا بإجمالـي األرباح التـي تحصل عليها الشـركات
أثنـاء فتـرة أعمالهـا ونشـاطاتها التجاريـة أي أثنـاء فتـرة تشـغيلها وقبـل خصـم المدفوعـات المترتبـة علـى الفوائـد
والضرائـب مـن الحسـابات وهـذا يعنـي أن األرباح التشـغيلية بمفهومها العـام ترتكز على األرباح المتعلقة بالتشـغيل
أي تتضمـن حسـاب تكاليفهـا التشـغيلية والضرائـب والفوائـد المترتبـة عليهـا وتسـتثني مـن ذلـك حسـابات الدخـل
والمصاريـف غيـر المرتبطـة بالنشـاط التشـغيلي وبذلـك يتيـح الربـح التشـغيلي إمكانيـة التخلـص من تأثيـر العوامل
الخارجيـة المتعلقـة بحسـاب األربـاح كالنظـام الضريبي أو أسـعار الفائدة على القروض كما ويسـاهم في تقييم درجة
كفـاءة الخدمـات التجاريـة ،وتقييـم ربـح العمل األساسـي .فال ّ
بـد من أخذ مقياس الربح التشـغيلي بعيـن االعتبار في
مختلـف األعمـال التجاريـة التـي تحتـاج إلـى صيغة تحـدد إجمالي األرباح التشـغيلية التـي تحصل عليها الشـركات.
ّ
 -1مـا هـو الربـح التشـغيلي ُ :ي ّ
عـرف مصطلـح الربـح التشـغيلي بأنـه المقيـاس الفعلـي الـذي يحـدد أربـاح الشـركات
فـي ًظـل نشـاطاتها وأعمالهـا التشـغيلية قبـل حسـاب الفوائـد والضرائـب المترتبـة علـى األربـاح ولذلك يطلـق عليه
عـادة ّ
مسـمى” األربـاح قبـل الفوائـد والضرائـب” ويتحـدد الربـح التشـغيلي للشـركات فـي نهايـة كل سـنة عبـر طـرح
مصاريـف التشـغيل اإلجماليـة مـن اإليـرادات حيـث تتضمـن المصاريـف التشـغيلية للشـركات النفقـات التشـغيلية
وتكاليـف السـلع المباعـة باإلضافـة للتكاليـف المترتبـة علـى ًالتسـويق والمبيعـات واإلعالنـات والترويـج وكذلـك
التكاليـف المدفوعـة علـى االستشـارات القانونيـة والبحثيـة ووفقـا آلليـة حسـاب الربـح التشـغيلي التـي تسـتثني أية
ّ
أربـاح وتكاليـف أخـرى مسـتقلة عـن التشـغيل فإنـه يمكـن اعتمـاد الربـح التشـغيلي كمؤشـر فعـال ودقيـق يفيـد في
ً
ً
حسـاب ربحيـة أعمـال الشـركات وخصوصـا فـي حـال امتلاك الشـركات أرباحـا تشـغيلية كثيـرة.
 -2كيفيـة حسـاب نسـبة الربـح للشـركاء في مشـروع تجـاري كيفية حسـاب الربح التشـغيلي على اعتبـار مفهوم الربح
التشـغيلي يرتكـز علـى األربـاح المحققــــة مـن وظائـف العمـل األساسـية والتـي ال تتضمـن التكاليف غير التشـغيلية
ً
مطروحـا
فإنـه يمكـن حسـاب الربـح التشـغيلي مـن خلال الصيغـة التاليـة :الربـح التشـغيلي= إيـراداتّ التشـغيل
منـه تكاليـف البضائـع المباعـة ( )COGSومصاريـف التشـغيل واالسـتهالك واالندثـار ّأي يمثـل الربـح التشـغيلي
إجمالـي األربـاح المتبقيـة بعـد طـرح كافـة نفقـات التشـغيل ولكـن يجب األخـذ باالعتبار أنـه ال يتضمـن النفقات غير
التشـغيلية مثـل الضرائـب أو الفوائـد أو أربـاح االسـتثمارات اإلضافيـة للشـركات وبذلـك يـدل الربـح التشـغيلي علـى
ً
مسـتثنيا منـه كافـة النفقـات العامـة والتكاليـف غيـر المباشـرة التـي ًتمثل األربـاح قبل
قيمـة الربـح اإلجمالـي للشـركة
الفوائـد والضرائـب وبالتالـي بعـد معرفـة إيـرادات التشـغيل ومعرفـة قيـم مصاريـف التشـغيل كافـة يمكـن حسـاب
قيمـة الربـح التشـغيلي بعـد تطبيـق القيـم المتوافـرة فـي الصيغـة السـابقة وبذلـك يمكـن تحديـد القيمـة الربحيـة
للشـركات بعـد تحديـد الربـح التشـغيلي لها.
ً
 مثـال علـى حسـاب الربـح التشـغيلي سـنقدم مثـال عـن طريقـة حسـاب الربـح التشـغيلي ألحـد الشـركات فعلـىً
ً
تشـغيليا تبلـغ قيمتـه  20.4مليـار دوالر أمريكـي وبلغـت
سـبيل المثـال سـجلت شـركة  INC WALMARTدخلا
قيمـة إجمالـي اإليـرادات التشـغيلية حوالـي  500,3مليـار دوالر كمـا وبلغـت قيمـة تكلفـة المبيعـات والتشـغيل
حوالـي  373.4مليـار دوالر وقيمـة النفقـات العامـة  106,5مليـار دوالر مـع األخـذ باالعتبـار أن الشـركة لـم تـدرج
تكاليـف االسـتهالك واالندثـار فـي بيـان الدخـل وبذلـك لـن يـدرج فـي قيمـة الربـح التشـغيلي واآلن لمعرفـة قيمـة
الربح التشغيلي لهـــــذه الشركـــــة يمكننا تطبيـــــق القيــــــم المتوافرة في قانـــــــون الربـــــح التشغيلـــــي الــــــذي
ذكرنـــــاه سابقـــــا لينتـج مـا يلي:
الربـح التشـغيلي = إيـرادات التشـغيل  -تكاليـف البضاعـة المباعـة (المبيعـات  -مصاريـف التشـغيل  -مصاريـف

االسـتهالك واالندثـار) وبعـد التعويـض ينتـج:
الربـح التشـغيلي=  20,4 = 106,5-373.4-500,3مليـار دوالر واآلن ُ
سـي َ
طرح مـن قيمـة الربـح التشـغيلي قيمـة
نفقـات الفوائـد والتـي تبلـغ  2,2مليـار دوالر وقيمـة الديون التي تبلـغ  3,1مليار دوالر وقيمة ضرائـب الدخل وقدرها
 4,6مليـار دوالر لتصبـح قيمـة الربـح التشـغيلي النهائية=10,5=4,6-3,1-2,2-20,4مليـار دوالر.
ّ
 -4كيفيـة حسـاب صافـي الربـح التشـغيلي ُي ّ
عـرف صافـي الربـح التشـغيلي  NOPATبأنه قيمـة األربـاح النقدية التي
تحصـل عليهـا الشـركات فـي حـال لم يكـن عليها ديون هذا ويفيد حسـاب صافي الربح التشـغيلي في جعل حسـابات
القيمـة االقتصاديـة للشـركات أكثـر دقـة وكفـاءة كمـا ويوضح صافي الربح التشـغيلي اآلليـة التي تعمل بها الشـركات
الشـركات فإذا
بديون
ً
ومـدى أدائهـا خلال العمليـات األساسـية ومـن الجديـر بالذكـر أن صافـي الربح التشـغيلي يتأثـر ّ
لـم يكـن للشـركة ديـون سـيكون صافـي الربح التشـغيلي يسـاوي الدخل الصافـي بعد الضرائـب ُويفضل عـادة مقارنة
صافـي الربـح التشـغيلي للشـركات التـي تملـك نفـس الصناعـات وذلـك ألن تكاليـف الصناعـات تختلـف مـا بين شـركة
وأخـرى وهـذا بـدوره يؤثـر علـى حسـاب صافـي األربـاح للشـركات ويحسـب صافـي الربـح التشـغيلي بعـد الضرائـب من
خلال العالقـة التاليـة :دخـل التشـغيل×(معدل الضريبة  .)1-وبذلك بعد معرفة دخل التشـغيل للشـركات ومعدل
الضرائـب عليهـا يمكـن تعويضهـا فـي العالقـة السـابقة والحصول علـى صافي الربح التشـغيلي.
 -5حسـاب هامش الربح التشـغيلي يحدد هامش الربح التشـغيلي قدرة الشـركات على إدارة تكاليفها غير المباشـرة
ً
مؤشـرا لمعرفـة أرباح مبيعات الشـركة بعد خصـم كافة تكاليـف اإلنتاج والمصاريـف البيعية
كمـا ويعتبـر بحـد ذاتـه
واإلداريـة التـي تعـرف بمصاريـف التشـغيل ويحسـب هامـش الربـح التشـغيلي عبـر قسـمة الدخـل التشـغيلي علـى
إجمالـي اإليـرادات أو مـا يعـرف بصافـي المبيعـات ويحـدد الدخـل التشـغيلي مـن خلال العالقـة التاليـة :إجمالـي
ربـح الدخـل ( -مصاريـف التشـغيل  +مصاريـف االسـتهالك والديـون ) وبذلـك بعـد معرفـة مصاريـف التشـغيل،
واالسـتهالك ،وحسـاب صافـي المبيعـات يمكـن ببسـاطة حسـاب قيمـة هامـش الربح التشـغيلي بعد تعويـض القيم
المتوافـرة فـي العالقـة السـابقة وحينهـا يمكـن معرفـة مـدى ربحيـة الشـركات فالشـركات التـي تملـك هامـش ربـح
تشـغيلي كبيـر تعتبـر مـن الشـركات ذات الكفـاءة العاليـة وفـي الختـام وبعـد التعـرف إلـى طريقـة حسـاب الربـح
ّ
التشـغيلي نجـد أن الربـح التشـغيلي مـن المفاهيـم الواجـب أخذهـا بعيـن االعتبـار فـي العمليـات التجاريـة لكونهـا
تحـدد كفـاءة الشـركات ونسـبة ربحهـا الصافـي بـدون احتسـاب الضرائـب والفوائـد.
اعداد :شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

العمالت الرقمية (اإليثريوم) والتوقعات المستقبلية
إن التكلفــة العاليــة إلرســال األمــوال عبــر الحــدود بالطريقــة التقليديــة أجبــرت الكثيريــن علــى اللجــوء إلــى عمليــات تبــادل
العمــات المشــفرة المحليــة التــي تلبــي احتياجــات العامليــن فــي الخــارج وعائالتهــم .حيــث كشــف احــدث اســتطالع أن
فيتنــام والفلبيــن ســجلتا ثانــي وثالــث أعلــى معــدل الســتخدام العملــة المشــفرة فــي العالــم ،اذا احتلــت نيجيريــا المركــز االول
عالميــا .مــن اشــهر العمــات االلكترونيــة هــي اإليثريــوم ( . )Ethereumحيــث تعتبــر ثانــي أكثــر العمــات المشــفرة
شــعبية بعــد البتكويــن ( )Bitcoinولكنهــا علــى عكــس أغلــب العمــات االفتراضيــة تهــدف إلــى أن تكــون أكثــر مــن مجــرد
وســيلة لتبــادل وتخزيــن القيمــة ،عوضــا عــن ذلــك فهــي تســمي نفســها شــبكة حوســبة المركزيــة مبنيــة علــى تقنيــة «البلــوك
تشــين» ( )block chainوهــي سالســل كتــل ال مركزيــة ودفاتــر حســابات عامــة موزعــة يتــم فيهــا التثبــت مــن كل
التحويــات وتســجيلها ويتــم هــذا التوزيــع بمعنــى أن كل شــخص مشــارك فــي شــبكة اإليثريــوم يمتلــك نســخة مطابقــة مــن
دفتــر الحســابات وهــو مــا يســمح للجميــع بمشــاهدة كل التحويــات الســابقة وهــي المركزيــة بمعنــى أن الشــبكة ال تديرهــا
أو تتصــرف فيهــا هيئــة مركزيــة بــل عوضــا عــن ذلــك تــدار مــن طــرف كل ماســكي الدفاتــر الموزعــة عبــر إيثريــوم يمكنــك
كتابــة أكــواد تتحكــم بالقيمــة الرقميــة ويتــم تنفيذهــا ً
تمامــا علــى النحــو الــذي تمــت برمجتهــا بــه ويمكــن الوصــول لهــا مــن
أي مــكان بالعالــم وتعتمــد تحويــات البلــوك تشــين ( )block chainعلــى التشــفير مــن أجــل الحفــاظ علــى أمــان الشــبكة
والتثبــت مــن كل تحويــل ويســتعمل النــاس أجهــزة الحواســيب مــن أجــل التعديــن أي حــل معــادالت رياضيــة معقــدة لتأكيــد
كل تحويــل علــى الشــبكة وإضافــة كتــل جديــدة إلــى البلــوك تشــين التــي تمثــل قلــب هــذا النظــام وتتــم مكافــأة المشــاركين
باســتخدام قطــع نقديــة مشــفرة وهــذه العمــات فــي اإليثريــوم تســمى «إيثــر» ( )Etherويمكــن اســتخدام إيثــر لشــراء
وبيــع البضائــع والخدمــات تمامــا كمــا هــو الحــال مــع البتكويــن وقــد حققــت هــذه العملــة مكاســب ســريعة فــي ســعرها خــال
الســنوات األخيــرة وهــو مــا يجعــل شــراءها عمليــة مضاربــة حقيقيــة ولكــن مــا يجعــل اإليثريــوم متفــردة عــن غيرهــا أن
المســتخدمين يمكنهــم بنــاء تطبيقــات تعمــل علــى البلــوك تشــين كمــا تعمــل البرمجيــات علــى الحاســوب هــذه التطبيقــات
يمكنهــا تخزيــن وتحويــل البيانــات الشــخصية والتعامــل مــع تحويــات ماليــة معقــدة حيــث يتــم اســتخدام شــبكة اإليثريــوم
لتخزيــن البيانــات وتشــغيل تطبيقــات المركزيــة عوضــا عــن اســتضافة البرمجيــات فــي خــادم تملكــه «غوغــل» ()Google
أو «أمــازون» ( ،)Amazonوبالتالــي تتحكــم فــي البيانــات هــذا الخيــار المشــفر يمنــح المســتخدمين الســيطرة علــى بياناتهــم
ويمكنهــم التصــرف فيهــا بشــكل مفتــوح وال يوجــد طــرف مركــزي يمكنــه التحكــم فــي كل شــيء أكثــر اســتخدامات اإليثريــوم
إثــارة لالهتمــام هــو عقــود التنفيــذ الذاتــي المســماة أيضــا العقــود الذكيــة وتمامــا مثــل أي عقــد آخــر يقــوم طرفــان بإبــرام

اتفــاق حــول تقديــم بضاعــة أو خدمــات فــي المســتقبل ولكــن علــى خــاف العقــود التقليديــة ال حاجــة هنــا للمحاميــن
حيــث يقــوم الطرفــان بتشــفير العقــد علــى شــبكة اإليثريــوم وعندمــا تكتمــل الشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــد
يتــم بشــكل آلــي دفــع المقابــل مــن خــال إرســال عملــة اإليثــر إلــى الطــرف المقــدم للخدمــة مــن المؤكــد أن العمــات
الرقميــة فــي طريقهــا للســيادة ليــس فــي مجــال التعامــات الماليــة فقــط ولكــن فــي مجــال خلــق نظــام اقتصــادي حــر
بالكامــل ال يتحكــم فيــه شــخص او حكومــة ولكنــه بالفعــل خاضــع لنظــام ال مركــزي ضخــم جــدا مــن اجهــزة الكمبيوتــر
العالميــة بشــكل يجعــل مــن حــق كل شــخص أن يتبــادل مــا يريــد مــن عمــات ويجــري مــا يحــب مــن تعاقــدات دون
وجــود وســيط او جهــة مســؤولة عــن إتمــام هــذه اإلجــراءات فقــط االلتــزام بتقنيــات قاعــدة البيانــات وحــل المعــادالت
الخوارزميــة للحصــول علــى التصديقــات الرقميــة وااللكترونيــة إلتمــام هــذه العمليــات وفــي وقتنــا الحالــي زاد االهتمــام
بتعديــن وشــراء وفهــم المقصــود بهــذا االتجــاه مــن المعامــات الماليــة باســتخدام العمــات الرقميــة وقــد بــات مــن
الممكــن للجميــع تبــادل وشــراء بــل والتــداول فــي العمــات الرقميــة العالميــة
وممــا تقــدم يمكــن اعطــاء تعريــف لعملــة اإليثــر  Etherهــي عملــة رقميــة تتولــد مــن عمليــات غايــة فــي التعقيــد
عبــر العقــود الذكيــة فــي قاعــدة البيانــات المركزيــة البلــوك شــين ومــن خــال نظــام اإليثريــوم  Ethereumالالمركــزي
الــذي يعمــل علــى تعديــن عمــات جديــدة مــن اإليثــر وينظــم عمليــة تبــادل هــذه العمــات دون الخضــوع لجهــة معينــة
او مؤسســة ماليــة.
اعداد :الدكتورعالء احمد الوزني  /مكتب مندوب اإلدارة العامة  /المنطقة الوسطى
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الصفحـة
التوعية المصرفية وحماية الجمهور
تمثـل التوعيـة المصرفيـة ضـرورة حتمية وهامة لنشـر الوعي المصرفي بين زبائن وموظفي القطـاع المالي والمصرفي
مـن اجـل حمايـة الجمهـور وتعزيـز الثقة وتثقيفه لمـا له من اثر على االسـتقرار المالي .
ان مـن ضمـن االهـداف االسـتراتيجية للإدارة العليـا للمصـرف العمـل علـى توفيـر اقصـى معاييـر الحمايـة لحقـوق
وامـوال المتعامليـن معـه لتمكينهـم مـن تنفيـذ عملياتهـم المصرفيـة براحـة ومرونـة فائقـة مـن خلال الحـرص علـى
تقديـم ونشـر كافـة الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة والماليـة التـي يقدمهـا المصـرف لزبائنـه الكـرام بحيث تكـون الية
التقديـم لهـذه الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة والمالية بصورة واضحة وسـهلة لكافة شـرائح المجتمع بصورة مباشـرة
واالهتمـام الخـاص بالزبائن(محـدودي الدخـل والتعليـم وكبار السـن والمـرأة وذوي االحتياجات الخاصة ولكال الجنسـين
وغيرهـم  )...حيـث تقتصـر بحمايـة المسـتهلك واتخـاذ االجـراءات التـي تهـدف الـى الحـد مـن المخاطـر والتـي قـد
يتعـرض لهـا الزبائـن فـي مجـال تعاملهـم مع المصارف من خلال وضع االطـر التنظيمية بهدف حصولهـم على مختلف
الخدمـات الماليـة فـي اطـار متكامـل مـن االفصـاح والشـفافية فـي التعامـل المالـي بمـا يضمـن حقوقهـم دون انتقـاص
وعـدم االضـرار بمصالحهـم ومسـاءلة مـن يتجـاوز .
وتعتمد عملية حماية المستهلك على ثالثة ابعاد
• البعـد التنظيمـي والرقابـي  :ويشـمل مجموعـة مـن االسـاليب والتطبيقـات والممارسـات التـي تمارسـها السـلطات
الرقابيـة المعينة.
• البعـد التشـريعي  :ويشـمل مجموعـة االنشـطة والممارسـات والضوابـط المنظمـة لحقوق المسـتهلك وواجباتهم
والتـي تشـكل االطـار االلزامـي الـذي يتعييـن العمـل من خاللـه بحيث يتعـرض المصرف الـذي يخالف هذه التشـريعات
الـى عقوبات مناسـبة.
• البعـد التوعـوي والتثقيفـي  :ويشـمل مجموعـة مـن االنشـطة والممارسـات التي تسـتهدف رفع مسـتوى المعرفة
والثقافـة الماليـة والمصرفيـة للزبائـن وبمـا يرفـع مـن قدرتهـم علـى اتخـاذ القـرار المناسـب الـذي يعـزز مـن اسـاليب
حمايتهـم وحصولهـم علـى حقوقهـم .

وأن اهـم سـمة مميـزة لعمـل التوعيـة المصرفيـة هـي الحفـاظ علـى السـرية المصرفيـة التامـة مـن خلال الـزام كافـة
الموظفيـن العامليـن فـي الصـرح المصرفـي والمالـي علـى عـدم تسـريب المعلومـات عـن الزبائـن لحمايتهـم مـن مخاطـر
االعتـداء والتسـليب ويتميـز موظفـي التوعيـة المصرفيـة باللياقـة واللباقـة والقـدرة علـى تحمـل المسـؤولية المناطـة
علـى عاتقهـم مـن خلال احتواءهـم لكل انواع المشـاكل والمعوقـات الخاصة بالعمل والسـيما وانهم على تماس مباشـر
بشـرائح المجتمـع كافـة بمختلـف فئاتـه العمريـة والفكريـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة حيـث يعتبـر عمـل التوعيـة
المصرفيـة والشـمول المالـي وجهـان لعملـة واحـدة مـن خلال الخطـط االسـتراتيجية والهـدف والنتائـج والتـي كلهـا
تصـب فـي خدمـة الزبائـن مـن جهـة وتحقيـق االسـتقرار المالـي ودعـم النشـاط االقتصـادي فـي البلاد مـن جهـة اخرى .
اعداد /بسام خالد رشيد  /وحدة التوعية المصرفية وحماية الجمهور

التـوازن المالـي للعقـد
التـوازن المالـي للعقـد هــــــــو التـزام االدارة أن بتعويـض المتعاقـد معهـا عـــــــن أي ضـرر يصيبـه مـن جـراء
استعمــال حقهـا فـي تعديـل شـروط العقـد فـي حـدود اختصاصهـا وذلـك اذا ترتب علـى التعديل ضـرر للمتعاقد
معهـا وقـد يسـمى هـذا التـوازن احيانـا بالتـوازن االميـن .
االدارة تمتلـك االدارة سـلطات واسـعة فـي مواجهـة المقـاول (المتعاقـد) معهـا كتعديـل بعـض شـروط تنفيـذ
العقـد او بإصدارهـا أوامـر ملزمـة للمقـاول فتتأثـر بذلـك التزامـات المقـاول بحيـث تكـون علـى حسـاب حقوقـه
االساسـية والمتمثلـة فـي الجانـب المـادي فـاذا كانـت التزاماتـه قابلة للتغيـر بالزيـادة او النقصان فـان حقوقه يجب
ان تكـون كذلـك حيـث يكـون هنـاك تـوازن بيـن الحقـوق وااللتزامـات وهـذا مـا يعبـر عنـه بالتـوازن المالـي للعقـد.
 نشـأة العقـد االداري (التـوازن المالـي للعقـد)  :تعـد فرنسـا مهـد القضـاء االداري ومنهـا انتشـر الـى الـدول االخرىوكان نشـوء نظريـة العقـد االداري نتيجـة لألفـكار التـي جـاءت بهـا الثـورة الفرنسـية عـام 1789م التـي قامـت علـى
اسـاس الفصـل بيـن السـلطات وتزامـن ذلـك مع التطـورات الحاصلة فـي الجوانب االداريـة والسياسـية واالقتصادية
ليـس علـى مسـتوى فرنسـا فحسـب وانمـا فـي عمــــــوم اوروبـا والعالـم المتحضـر بعـد ذلـك نشـأت فـي مصـر عـام
 1946حيـث كان يوجـد نوعـان مـن المحاكـم االولـى للوطنييـن والتي تسـمى المحاكـم الوطنية (االهليـة ) اما النوع
الثانـي المحاكـم المختلطـة لألجانـب نشـأت العقـود االداريـة فـي العـراق كانت عـام  1989حيـــــــث كان يتبــــــــــع
نظـام القضـاء الموحـد اذ يختـص القضـاء العـادي للنظـر بجميـع المنازعـات االداريـة وغيـر االداريـة التـي تنشـا بين
االدارة وهيئتهـا وبيـن االفـراد انفسـهم.

الرابحون والخاسرون من انخفاض أسعار الفائدة
المعـروف أن واضعـي السياسـة االقتصاديـة الكليـة يهتمـون بثالثـة مؤشـرات اقتصاديـة هـي :معـدل نمـو الناتـج
المحلـي اإلجمالـي (الدخـل فيمـا بعـد) ومعـدل التضخـم ومعـدل البطالـة والمعـروف أيضـا أن سـعر الفائـدة أداة مـن
أدوات السياسـة النقديـة وأن البنـوك المركزيـة تخفـض سـعر الفائـدة إذا تبيـن لهـا أن النشـاط االقتصـادي يتراجـع
حسـب معـدل نمـو الدخـل أو ارتفـاع معـدل البطالـة أو قـد ترفع سـعر الفائـدة إذا تبين لهـا أن الدخل ينمـو بمعدالت
مرتفعـة قـد تـؤدي إلـى ارتفـاع معـدالت التضخـم ألن العالقـة بيـن سـعر الفائـدة ونمـو الدخـل عكسـية أمـا أسـعار
الفائـدة السـلبية فهـي أداة غيـر تقليديـة للسياسـة النقديـة فقـط ولكنهـا أداة حديثـة وكان البنك المركزي السـويدي
أول مـن اسـتخدمها فـي شـهر يوليـو /تمـوز حيـث 2009خفـض سـعر الفائـدة علـى اإليـداع لليلـة واحـدة إلـى سـالب
( .)٪0,25-وحـذا البنـك المركـزي الدنماركـي حـذوه في يوليـو  2012والمركزي األوروبي في يونيـو /حزيران .2014
واختـارت دول أوروبيـة أخـرى واليابـان منـذ ذلـك الحيـــــن تقديـــــم أسعـــــار فائـدة سلبيـــة مـا أدى إلـى مـا قيمته
 9,5تريليـون دوالر مـن الديـون الحكوميـة التـي تحمـل عوائـد سـلبية فـي عـام  2017أمـا بنـك االحتياطـي الفيدرالـي
فلـم يفـرض أبـدًا أسـعار فائـدة سـلبية ولكنـه اقتـرب مـن معـدالت قريبـة مـن الصفـر آخرهـا كان فـي  15مـارس /آذار
 2020والسـؤال الـذي يثيـره البعـض هـو :لمـاذا تتخـــــذ بعـض البنــــــوك المركزيـة هـذا اإلجــــراء الصـارم المتمثل
فـي أسـعار فائدة سـالبة؟
يعلـل البعـض أن صنـاع السياسـة النقديـة فـي أوروبـا كانـوا خائفيـن مـن سـقوط أوروبـا فـي خطـر دوامة انكماشـية
أذ أن فـي فـي األوقـات االقتصاديـة الصعبـة يميـل األفـراد والشـركات إلـى االحتفـاظ بأموالهـم خـارج الجهـاز المصرفي
حتـى يتحسـن النشـاط االقتصـادي لكـن هـذا السـلوك يمكـن أن يضعـف االقتصـاد أكثـر أذ يـؤدي نقـص اإلنفـاق إلـى
المزيـد مـن فقـدان الوظائـف وانخفـاض األربـاح وانخفـاض األسـعار وكل ذلـك يعـزز مخـاوف النـاس ويمنحهـم حافزًا
أكبـر لالكتنـاز ومـع تباطـؤ اإلنفـاق أكثـر تنخفـض األسـعار مرة أخـرى ما يخلـق حافزًا آخر للنـاس لالنتظار مع اسـتمرار
انخفـاض األسـعار ومـا إلـى ذلـك وهلـم ّ
جـرا أي أن البنـوك المركزيـة األوروبيـة كانـت تحـاول أن تتجنـب االنكمـاش من
خلال اسـتراتيجية الفائـدة السـلبية والتـي ال تؤثـر فـي القـروض المصرفيـة فقـط ولكـن فـي الودائـع المصرفيـة أيضًا.
وعندمـا يقـوم شـخص بإيـداع األمـوال فـي حسـابه فـي بنـك فهـو فـي الواقـع يصبـح مقرضـا ويصبـح البنـك فعليـا
ً
مقترضـا ومـع أسـعار الفائـدة السـلبية فـإن النقـد المـودع فـي أحـد البنـوك يـدر رسـوم تخزيـن للبنـك بـدال مـن فرصة
لكسـب دخـل مـن الفوائـد ومـن الناحيـة النظريـة ينبغـي أن تسـاعد أسـعار الفائـدة السـلبية فـي تحفيـز النشـاط
االقتصـادي ولكـن صنـاع السياسـة حذريـن ألن هنـاك عـدة طرق يمكـن أن تأتي بها مثل هذه السياسـة بنتائج عكسـية

 ان فكـرة التـوازن المالـي للعقـداالداري مبنيـة علـى تحقيـق المصلحـة
العامـة المتمثلـة في كفالة حسـن سـير
المرافـق العامـة بحسـن
تنفيـذ االشـغال العامـة وسـرعة
انجـازه
 اسـلوب تحقيـق التـوازن المالـي -:هـو التعويـض عـن االضـرار التـي تلحـق بالمتعاقـد اال ان كيفيـة تقديـر هذاالتعويـض كانـت محـل خلاف علـى اعتبـار ان هـذا التعويـض سـيتم وفـق اجـراء عمليـة حسـابية دقيقـة تبيـن
حقـوق المقـاول والتزاماتـه والمسـاوة بيـن هـذه الحقـوق؟ ام انـه يكفـي مجـرد تقارب وتناسـب بين الحقـوق التي
يحصـل عليهـا المقـاول وبيـن االعبـاء التـي يتحملهـا الـراي الغالـب هـو الـذي يعتبـر التـوازن المالـي بمثابـة توازن
شـريف بيـن الحقـوق وااللتزامـات ونسـب التوازن الحسـابي بينهما تجسـده معادلة حسـابية صارمة وهـذه الفكرة
تعـد سـببا السـتحقاق التعويـض للمقـاول فـي جميـع مراحـل العقد .
ان تنفيـذ العقـد االداري تترتـب عليهـا مجموعـة مـن االلتزامات والحقوق التي تشـمل اطراف العقـد فرغم كون
االدارة تهـدف الـى تحقيـق المصلحـة العامـة اال ان هـذا ال يجـب ان يكـون على حسـاب حقوق المتعاقـد معها واال
فلـه الحـق فـي اللجـوء الى القضـاء االداري حيث تكـون االدارة ملزمة بإعـادة التوازن
اعداد /سرى عبد الكريم جودة  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

ونظـرًا ألن البنـوك لديهـا رهـون عقاريـة مرتبطـة تعاقديـا بسـعر الفائـدة السـائد فـإن المعـدالت السـلبية يمكـن أن
تضغـط علـى هوامـش الربـح إلـى الحـد الـذي تكـون فيـه البنـوك مسـتعدة بالفعـل إلقـراض أقـل ومـن ناحيـة أخـرى ال
يوجـد مـا يمنـع أصحـاب الودائـع مـن سـحب أموالهـم وفـي حيـن أن التهديـد األولـي سـيكون هروبـا مـن البنـوك فـإن
اسـتنزاف السـيولة النقديـة مـن النظـام المصرفـي يمكـن أن يـؤدي إلـى ارتفـاع أسـعار الفائـدة وهـو عكس مـا يفترض
أن تحققـه أسـعار الفائـدة السـلبية وسيشـهد المقترضـون خاصـة أصحاب الرهن العقـاري انخفاض مدفوعـات الفائدة
علـى ديونهـم مـا يـؤدي إلـى زيـادة دخلهـم وتسـتطيع الحكومـة االقتـراض مـن السـوق المالـي المحلـي بسـعر فائـدة
منخفـض مـا يقلـل تكاليـف الفائـدة علـى ديـون القطـاع العـام وقد تجـد البنـوك صعوبة فـي أن تكون مربحـة وتجذب
الودائـع وهـذا يمكـن أن يؤثـر سـلبًا فـي كميـة القـروض لذلـك علـى الرغـم مـن أن االقتـراض رخيـص فقـد يكـون مـن
الصعـب عمليـا الحصـول علـى التمويـل اللازم وكذلـك فـي ظـل أسـعار فائـدة منخفضة أو سـالبة ينخفض سـعر صرف
ّ
العملـة المحليـة مـا ّ
ويكـدر المسـتوردين والمسـتهلكين ألن أسـعار الـواردات ترتفـع
يسـر مصـدري السـلع والخدمـات
وبالتالـي تتضخـم االسـعار .
والخاسـرون مـن أسـعار الفائـدة المنخفضـة أو السـالبة هـم ّ
المدخـرون هـذا هـو الحـال بشـكل خـاص بالنسـبة
لألشـخاص الذيـن خططـوا لالعتمـاد علـى الدخـل مـن مدفوعات الفوائـد واألرباح كمـا أن معدالت الفائـدة المنخفضة
ليسـت بالضرورة أخبارًا جيدة للشـركات والمسـتهلكين الذين يرغبون في االقتراض ألن المشـكلة تكمن في أن أسـعار
الفائـدة شـديدة االنخفـاض يمكـن أن تجعـل البنـوك تتـردد فـي اإلقـراض ألنهـا تفتقـر إلـى الودائـع ويجدونهـا غيـر
جذابـة لإلقـراض ويبقـى السـؤال هـل الفائدة المنخفضة أو السـالبة تسـاعد االقتصاد في تحقيق معدالت نمو تسـاهم
فـي تحقيـق معـدالت بطالـة منخفضـة ومعـدالت تضخم مناسـبة؟

اعداد  /آيات نجاح توفيق
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي
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الصفحـة
اليوم العالمي للغة العربية
2021/12/18
يعتبـر اليـوم العالمـي للغـة العربيـة واحـد مـن األيـام المميـزة لنا كعـرب على وجه الخصـوص فهو يعرف العالـم كله بلغتنا
العريقـة حيـث تعتبـر العربيـة هـي اللغـة األم والرسـمية فـي كافـة دول المنطقـة العربيـة التـي يصـل عددهـا إلـى  22دولة كما
تعـد واحـدة مـن اللغـات المسـتخدمة رس ً
ـميا داخـل األمـم المتحـدة وبفعـل ذلـك يحتفـل العالـم باليـوم العالمـي للغـة العربيـة
الـذي يوافـق الثامـن عشـر مـن شـهر ديسـمبر مـن كل سـنة ففـي هـذا التاريـخ قامـت األمم المتحـدة بـإدراج العربيـة كواحدة من
لغاتهـا الرسـمية وشـهد العـام 1960م ق ً
ـرارا مـن هيئـة ُاليونسـكو باعتمـاد العربي فـي أي مؤتمر إقليمي ُيعقـد داخل أي دولة
مـن دول الوطـن العربـي وبعـد سـتة أعـوام مـن هـذا القـرار أصـدر آخـر يفيـد بتوسـع المنظمـة فـي االعتمـاد علـى اللغـة العربية
بجانـب اعتمـاد خدمـات الترجمـة الشـفهية مـن وإلـى العربيـة وذلـك خلال االجتماعـات العامـة للمنظمـة وفـي سـنة 1968م
قامـت اليونسـكو بـإدراج اللغـة العربيـة ضمـن اللغـات الرسـمية بهـا وفـي أكتوبـر مـن سـنة 2012م وخلال الـدورة  190لهيئـة
اليونسـكو التنفيذيـة تـم اعتمـاد الثامـن عشـر مـن ديسـمبر ً
يومـا ً
عالميـا للغـة العربية .
وكانـت تلـك المـرة األولـى التـي ُيحتفـل فيهـا بهـذا اليـوم علـى مسـتوى العالـم وبعـد سـنة مـن هـذا التاريـخ قـررت الهيئـة
االسـتثمارية لتنمية الثقافة العربية والمعروفة باسـم “أرابيا” والتي تشـرف عليها هيئة اليونسـكو إدراج اليوم العالمي للغة
العربيـة كواحـد مـن ركائـز خطـة عملهـا فـي كل عـام.
ويتمثـل الهـدف الرئيسـي لهـذا اليـوم فـي ترسـيخ وعـي العامليـن داخـل المنظمـة بقيمـة هـذه اللغـة وعظمتهـا وتاريخهـا
ومـا مـرت بـه عبـر الزمـن وتعـرف اللغـة العربيـة بثرائهـا وعمقهـا وإبداعهـا فهـي أكبـر لغـة مـن حيـث المفـردات التـي تتضمنهـا
فبينمـا نجـد لغـة مـا تسـتخدم كلمـة أو كلمتيـن للتعبيـر عن حالة شـعورية ما بكل درجاتها سـنجد اللغة العربيـة بها مجموعة
ُ
متنوعـة مـن المفـردات التـي تعبـر عـن الحالـة الواحـدة أو الشـيء الواحـد وقـد كرمت العربية بشـكل غير مسـبوق ألي لغة أخرى
فهـي لغـة القـرآن الكريـم وهـي اللغـة التـي تكلـم بهـا النبـي الكريـم محمـد (صلـى الله عليه وسـلم)
ومـا مـن إنسـان يقـدر قيمـة اللغـة العربيـة ويـدرك منزلتهـا وعظمتهـا ويسـعى لتعلمهـا والتمـرس فيهـا إال وارتقـى أعلـى
ً
بيانـا ً
قويـا علـى الـذكاء والفطنـة والحكمـة
المراتـب وأجـل الدرجـات فاإللمـام التـام بكافـة جوانـب هـذه اللغـة الرائعـة يعـد
خاصـة وأنهـا مـن اللغـات الصعبـة التـي تتطلـب مـن متعلمهـا وناطقهـا التحلـي برجاحـة العقـل وإبداع الذهـن ونقـاء الفكر حتى
يسـتعملها بصـورة سـليمة.
يمض وقـت طويل حتى
اسـتهلت اللغـة العربيـة تاريخهـا العريـق لغـة غريبـة ّ ترعرعـت فـي الصحـاري البعيـدة غيـر أنـه لـم ِ
تمكنـت مـن غـزو مناطـق واسـعة حـول العالـم لتصيـر أجـل لغـة فـي التاريـخ البشـري فهـي لغـة واسـعة عريضـة وثريـة بالكنـوز
ال تعجزهـا أي لغـة أخـرى فـي الوصـف والتعبيـر ألنهـا غيـر محكومـة بالتكـرار مثـل الكثيـر مـن اللغـات األخـرى التـي تعتمـد علـى
التكـرار بشـكل يعيبهـا وينقصهـا فيمكـن القـول إن العربيـة واحـدة مـن اللغـات السـامية وهـي أروع لغـة فـي العالـم بلا منـازع.
واننـا فـي هـذا اليـوم أولـى النـاس باالحتفـال وبالتذكـر والتأكيـد علـى عظمـة لغتنـا فهـي مجدنـا وعزنـا وفخرنـاإن هـذه اللغـة
تضـرب بجذورهـا بعي ًـدا فـي تاريـخ اإلنسـانية جمعـاء فقـد نطقـت بهـا القبائـل العربيـة منـذ فجـر التاريـخ وسـطروا بهـا أبلـغ
األشـعار ونظمـوا بهـا أفصـح القصـص مـا زالـت محفوظـة فـي تاريـخ األدب العالمـي حتـى اآلن هـي اللغـة التـي تداعـب العقـول
قبـل القلـوب وتتسـلل حروفهـا برقـة فتذيـب القلـب مـن فصاحتهـا وإعجازهـا وقدرتهـا علـى وصف كل مـا يجول بدواخـل المرء
مـن أفـكار وعواطـف وحـزن وفـرح وشـوق وهيـام وأمـل ويـأس وسـكينة وخوف هي لغة العشـق التـي ً
دائما ما شـدت على أيادي
العشـاق وربتـت علـى قلوبهـم ووقفـت فـي ظهورهـم تـذود عـن مشـاعرهم وقصصهـم الملحمية وهـي لغة الحرب كانـت ً
دوما
س ً
لاحا ً
قويـا فـي أيـدي القـادة والفرسـان يشـقون بهـا رؤوس أعدائهـم بلا سـيف ويرهبـون بها قلوبهـم بال رمح ويبثـون الرعب
فـي نفوسـهم بلا سـهام وال ً جيـوش إنهـا اللغـة التـي تنصـف كل مـن يلـوذ بحماهـا وتعبـر عنـه كمـا ال تفعـل أي لغـة سـواها
دامـت العربيـة لنـا فخ ًـرا وعـزا ورفعة.

اعداد  /لجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربية  /في مصرف الرافدين

ما تعريف الرقم المصرفي الدولي ()IBAN
وماهي دوافع تطبيقه
نتيجـة لزيـادة التبـادل التجـاري بيـن دول العالـم المتمثلـة بالتجـارة االلكترونيـة وعمليـات التحويلات التجاريـة الداخليـة
والخارجيـة ومـا يترتـب عليهـا مـن تسـويات حسـابية للمدفوعـات ادى الى تطوير فـي انظمة الدفع االلكتروني سـببا في اعتماد
تقنيـة تنميـط ارقـام الحسـابات المصرفيـة  IBANحيـث يتـم اعـداد هـذا الرقم من قبـل البنك المركزي في كل دولة وتسـجيله
لـدى شـركة ( )SWIFTليتـم تعميمـه علـى جميـع المصـارف المجازة من قبـل البنك المركزي حيث ان الغاية من اسـتخدام هذا
الرقـم لتقليـل التكاليـف المرتبطـة بأرقـام الحسـابات غيـر الصحيحـة والسـرعة فـي انجاز العملية مـن خالل المعالجات المباشـرة
للمدفوعـات االلكترونيـة الدولية .
ويعـرف الـ ـ ـ ـ IBANعلـى أنـه الرقـم الدولـي للحسـاب المصرفـي والمبنـي علـى المواصفـات الدوليـة الخاصـة برقـم الحسـاب
المصرفـي ( )13616 IS0وهـو تنميـط خـاص بأرقـام حسـابات زبائـن المصـارف يتيـح لمسـتخدميه التحقـق مـن صحـة رقـم
الحسـاب المحـول بـه ( الحسـاب المسـتفيد ) قبـل تنفيـذ أمـر التحويـل الـى أي مصـرف محلـي أو دولي شـريطة توافـق الدولة مع
المعاييـر الخاصـة بااليبـان يتكـون االيبـان فـي العـراق مـن ( )23خانـة ووفقـا للنمـوذج التالـي مـن اليسـار الـى اليميـن :

ســؤال يطــرح علــى الجميــع

هل تحب المال ؟

قـد تظـن اإلجابـة عـن سـؤال كهـذا مـن البديهيـات كمـن
يسـألك مـن أيـن تشـرق الشـمس؟ وقـد تقـول إن الـكل يـدرك
أهميـة المـال والـكل يحـب المـال والـكل يسـعى في هـذه الحياة
مـن أجـل المـال ولكـن عندمـا تتحـاور مـع البعـض ينكـر علـى نفسـه وعلـى النـاس أهميـة حـب المـال وي ــرى أنـه مـن العيـب أن تظهـر محبـة المـال
بـل مـن السخــف أن تطالـب بحقوقـك الماليـة ظنـا أن المـال ليـس بتلـك األهميـة البالغـة ويمكـن العيـش مـن دونـه فيكفـي منـه القليـل حـول هـذا
يـدور جوهـر هـذا المقـال.
أريـد القـول إن المـال نعمـة مـن اللـه المعطـي الوهـاب ومـن رزق المـال هـان عليـه الكثيـر واسـتمتع بالكثيـر وكسـب االحتـرام وخطـف العقـول
واأللبـاب المـال يبنـي األفـراد ويشـيد الحضـارات ويرسـخ الثقافـات ويحمـي بمشـيئة اللـه مـن الباليـا والمصائـب والمدلهمـات.
ال يمكـن أن تكـون حياتـك متوازنـة آمنـة مسـتقرة دون وفـرة المـال بالمال نسـتطيع تغذية جميع جوانب حياتنا من الجانب الصحي والجسـدي
والجانـب الفكـري والعقلـي حتـى الجانـب العاطفـي والروحـي فمـن أجـل الحصول على صحة جيدة يجـب علينا تناول األطعمة المفيـدة والمتوازنة
إضافـة إلـى ممارسـة الرياضـة وذلـك بالذهـاب إلـى المراكـز والنوادي الرياضية وهذه األشـياء ال يمكن جلبها وتحقيقهـا إال بوفرة المال.
إذا كان غـذاء الجسـم هـو الطعـام وغـذاء الجسـد هـو الرياضـة فـإن غـذاء العقـل هـو المعلومـة ولسـد حاجـة العقـل مـن المعرفـة يجـب علينـا
حضـور الـدورات والمحاضـرات وشـراء الكتـب المتنوعـة وتوفيـر الوقـت لقراءتها ودراسـتها وال يمكـن أن يتحقق هذا إال بوجود المـال الكافي لذلك
بحيـث يعمـل المـال مـن أجلـك وأنت تسـتثمر فـي ذاتك.
كمـا أن طاقتنـا الروحانيـة التـي نسـتمدها مـن اإليمـان باللـه سـبحانه وتعالـى والتقـرب إليـه سـبحانه بشـتى األعمـال مـن صلاة وزكاة وصـوم
ونوافـل إضافـة إلـى البـذل والعطـاء والصدقـات وكثيـر مـن هـذه األعمـال ال يمكـن بلوغهـا إال بوفـرة المال .فكيف تـؤدي فريضة الحـج وأنت فقير؟
وكيـف تعطـي وأنـت معـدم؟ وكيـف تسـابق النـاس فـي األجـر والمثوبـة وأنـت محتـاج؟ وقـد فـاز أهـل الـدور واألمـوال باألجـور والخيـر الكثيـر علـى
الفقـراء رغـم أنهـم جميعهـم يصلـون ويقومـون الليـل ويصومـون النهـار.
حتـى الحـب ال يعيـش لفتـرة طويلـة مـع الفقـر فمـا يلبـث أن يمـوت ال يمكـن أن ينمـو الحـب وتتحقـق السـعادة ونشـعر بالعاطفـة دون اإلنفاق
علـى مـن نحـب مـن زوجـة وولـد وبنـت حتـى األبويـن نجـد صعوبـة فـي برهمـا مـن دون البـذل والعطـاء وقـد نفقـد محبـة ووالء هـؤالء إذا قـل المال
فـي أيدينا.
والمـال ليـس مهمـا لألفـراد فحسـب بـل للشـعوب واألمـم والحضـارات فاألمـم العظيمة البائـدة منها والقائمة لـم تصل إلى رفاهيتهـا إال بالمال
والثـراء الـذي فتـح لهـا األمصـار وليـن لهـا القلوب وكسـب لها والء الشـعوب فهـا هي اإلمبراطوريـة الرومانية التي تعـرف باإلمبراطورية البيزنطية
بلغـت مـن الثـراء والتـرف أن النـاس ليسـوا بحاجـة إلـى العمـل فاتجهـوا إلـى الجـدل والرفاهيـة والرياضـة فتجـد الرجـل العادي يجادل فـي كثير من
األمـور ومنهـا األمـور الدينيـة ولهـذا أطلـق علـى ذلـك بالجـدل البيزنطـي ويفعلـون ذلـك ألنهـم ليسـوا فـي حاجـة إلـى العمـل وبـذل الجهـد فالمـال
أغناهـم عـن ذلـك فاسـتبدلوه بالنقـاش والرفاهيـة والرياضـة وهـا هـي بابـل التـي خلـد التاريـخ اسـمها بسـبب المـال والثـراء والذهـب والكنـوز ولـو لم
تكـن بابـل بهـذا الثـراء فهـل كان التاريـخ سـيخلد اسـمها وتظل تـروي لألجيال حضارتها؟ وكيف فطنـت إلى مورد الحياة وشـريان التنمية وازدهار
الحضـارة أال وهـو المـال؟ يصنـف المؤرخـون السـومريون (المواطنـون األصليـون لإلمبراطوريـة البابليـة) بأنهـم الرأسـماليون األوائـل فـي التاريـخ
فقـد كانـوا رجـال أعمـال بارعيـن وهـم المبتكـرون األصليـون للمـال كوسـيلة للمقايضـة والكمبيـاالت وسـندات الملكيـة المكتوبـة وبفضـل المـال
تمكنـت الملكـة سـميراميس مـن بنـاء أسـوار بابـل العجيبـة التـي تحيـط بالمدينـة التـي صنفت الحقـا بأنها والهرم األكبـر في مصر مـن عجائب الدنيا
كمـا ذكـر ذلـك «كالسـون» فـي كتابـه «أغنـى رجل فـي بابل».
ولـو عدنـا إلـى تاريـخ صـدر اإلسلام فنالحـظ كيـف رفـع اللـه المسـلمين بعـد فتـح خيبـر عندمـا جـرى المـال فـي أيديهـم وكيـف تحولـت الدولـة
الناشـئة فـي المدينـة مـن الضعـف والهـوان إلـى القـوة والعظمـة بعـد فتـح خيبـر وحصـول المسـلمين علـى الغنائـم فقويـت شـوكتها وظهـرت
شـكيمتها.
إذا للمـال دور جوهـري فـي حياتنـا ولهـذا يحتـم علينـا كأفـراد ودول ومنظمـات أن نأخـذ منـه النصيـب األكبـر ..ولكـن كيـف؟ هنـاك طريقتـان
للوصـول إلـى المـال إحداهمـا ملتويـة ومشـبوهة وقاصـرة إمـا بالسـرقة وإمـا بالرشـوة المباشـرة وإما على شـكل هدايا وإما السـطو علـى المال العام
أو أمـوال اليتامـى وهـذه الطريقـة مرفوضـة مـن جميـع الثقافات والحضارات والديانات ورغم هذا لها رجالها وروادها إال أننا سـنخرجها من نقاشـنا
أمـا الطريقـة الثانيـة فمؤصلـة وعلميـة لهـا قوانينهـا كالتعليـم المالـي وتنميـة قـدرات ومهـارات كسـب المـال وتحسـين سـبل إنفاقـه ومنهـا كذلك
مصاحبـة أهـل المـال والثـراء مـن أجـل كسـب خبراتهـم وليـس الظفر ببعـض أموالهم.
البعـض عندمـا يعجـز عـن الوصـول للثـراء أو الحصـول علـى األمـوال يتهـم مـن وصلـوا إليـه وتمكنـوا مـن تحقيـق الثـروات يتهمهـم بالعمـل
المشـبوه وأن المـال سـال فـي أيديهـم بسـبب نهجهـم طرقـا غيـر مشـروعة وأسـاليب مريبـة وهـذا كالم مـردود فمـن يلجـأ إلـى الطـرق الملتويـة
فقـد يحصـل علـى المـال ولكنـه مـا يلبـث أن يفلـت مـن بيـن يديـه ومـن خلفـه إذا لـم يعـرف كيـف يحافـظ عليـه وينميـه أي معتـوه يمكنـه جمـع
المـال ولكـن أقـل القليـل مـن يمتلـك أسـاليب المحافظـة عليـه وتنميتـه وجعلـه يعمـل لمصلحتـه فهـذا يتطلـب جهدا ,ووعيـا ,وخبـرة ،وتعليما،
وفشلا ،ونجاحـا.
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• رمز سويفت الخاص بالمصرف (  )4خانه ويتم استخدام رمز المصرف لدى جمعية سويفت .
• رمـز فـرع المصـرف الماسـك لحسـاب الزبـون ( )3خانـة ويتـم حصـول المصـرف علـى رمـز الفـروع التابعـة لـه مـن دائـرة مراقبـة الصيرفـة
فـي البنـك المركـزي العراقـي .
• رقم حساب الزبون ( )12خانة وفي حالة نقص عدد الخانات عن  12يتم أضافة أصفار الى يسار رقم الحساب .
يخضـع  IBANللمعاييـر الدوليـة ( )13616 IS0حيـث قامـت المنظمـة العالميـة للمعاييـر الدوليـة ( )ISOبجعـل شـبكة سـويفت
 SWIFTالمخولـة بتسـجيل البلـدان التـي تقـوم بتطبيـق  ISO13616حيـث قـام البنـك المركـزي العراقـي باسـتحداث لجنـة مركزيـة
لتحديـد ودراسـة تنفيـذ  IBANفـي العـراق حيـث وضعـت هـذه اللجنـة الصيغـة النهائيـة للرقـم الدولـي للحسـاب المصرفي بمـا يتالئم مع
المصـارف العراقيـة و بلـغ عـدد الـدول التـي تسـتخدم  IBANبحـدود  100دولـة وهـم مجموعـة دول االتحـاد االوربـي وبعـض البلـدان
فـي المنطقـة مثـل الكويـت ,لبنـان ,قطـر ,المملكـة العربيـة السـعودية ,تونـس ,مصـر ,دولـة االمـارات ,فلسـطين واالردن علمـا ان الغرض
الرئيسـي لتنفيـذ ال  IBANهـو لتسـهيل عمليـة ( )STPالمعالجـة المباشـرة للمدفوعـات االلكترونيـة .
ان تطبيـق  IBANال يتطلـب اي تغييـر فـي رقـم الحسـاب الحالـي للزبائـن حيـث ان ال  IBANسـيقوم بتمثيـل رقـم الحسـاب الحالـي الـى
صيغـة قياسـية والتـي باإلمـكان التحقـق منهـا مـن خلال حسـابات منهجيـة و يوفـر ال  IBANرقـم حسـاب واحـد فـي جميـع انحـاء العالـم
ولكل زبون والذي يسـمح للمصارف باالسـتالم واالرسـال والتحقق من  IBANللمسـتفيدين فان من السـهولة تقييد التحويالت (الدائنة
والمدينـة ) للمسـتفيد ألي مدفوعـات الكترونيـة تحتـوي علـى  IBANمدقـق يتـم تمثيـل  IBANمـن خلال صيغتيـن :
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• الصيغة االلكترونية والتي تكون عبارة عن جملة واحدة متسلسلة من الحروف واالرقام تظهر في المدفوعات االلكترونية .
• الصيغـة الطباعيـة وهـي تقسـيم  IBANالـى مجاميـع وكل مجموعـة متكونـة مـن اربـع مراتـب امـا المجموعـة االخيـرة فتكـون مـن
ثلاث مراتـب تفصـل بينهـم فراغـات وتسـتخدم هـذه الصيغـة عنـد الطباعـة الورقيـة .
وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد االيجابيات التي يحققها الحساب المصرفي الدولي :
 -1تقليل المخاطر من خالل تمكين المصارف من ايقاف معامالت التحويالت الغير الصحيحة
 -2توفير منافع ودقة وصحة للتحويالت الداخلية والخارجية
 -3تجنب العموالت الكبيرة نتيجة عملية التحويالت النقدية قبل استخدام ال IBAN
 -4عمليات التسويات الحسابية االوتوماتيكية ألرقام الحسابات المصرفية
 -5يساهم في تطبيق قانون مكافحة غسيل االموال من خالل وضع ال  IBANفي معامالت التحويالت يؤكد صحة مصادر االموال
 -6ال يتطلـب اسـتخدام الحسـاب المصرفـي اسـتخدام برامجيـات مصرفيـة لتنفيـذه اذا لـم يمتلـك المصـرف نظـام مصرفـي شـامل بـل
يتطلـب اعـداد برنامـج حاسـوبي يسـتخدم فـي الفـروع التـي تسـتلم الحـواالت او ترسـلها داخـل البلـد وخارجـه
 -7يسـتخدم هـذا الحسـاب فـي جميـع المعاملات المصرفيـة الجاريـة داخـل البلـد (نظـام المقاصـة ,نظـام التسـوية االجمالـي RTGS
,نظـام النقـد المبنـي علـى اسـتخدم بطاقـات االئتمـان ,التجـارة االلكترونيـة ,التحويلات الجاريـة عبـر شـبكة  SWIFTباإلضافـة الـى
نظـام دفـع رواتـب الموظفيـن (توطيـن الرواتـب )
 -8تحسين كفاءة المدفوعات المالية الجارية خاصة بين الدول فيما يتعلق بالكلفة والجودة والسرعة .
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