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تشرين الثاني 2018
العـــدد الثاني والعشرون
نشرة فصلية تصدر عن مصرف الرافدين  /شعبة األبحاث والتسويق المصرفي

مديـر عام مصـرف الرافديــن مـن بيـن اكثـر النسـاء نفوذًا فــي الشـرق االوســـط
حقـق العـراق منجـزًا جديـدًا علـى مسـتوى الشـرق االوسـط بعـد ان حصلـت مديـر عام مصـرف الرافديـن الدكتورة خولة طالـب جبار على المرتبة الخامسـة مـن بين اكثر النسـاء نفوذًا
ضمـن اخـر تصنيـف اجرتـه مجلـة فوربـس االمريكيـة .حيـث وقـع االختيار على سـيدات االعمال وفقـا لمعايير محـددة تمثلت بإيرادات الشـركات التـي تقودهن وتأثيـر دورهن ومقدار
الخبـرة التـي يمتلكنهـا اضافـة الـى نمـو شـركاتهن والمبادرات االخـرى التي قادتها تلك النسـاء المميزات في السـنوات الثالثـة االخيرة.
• عقـدت الدكتـورة خولـة طالـب جبـار مديـر عـام مصـرف الرافديـن اجتماعا موسـعا مع بعض
مـدراء فـروع المصـرف لمناقشـة مراحـل تطبيـق النظـام المصرفـي  ,وحضـر االجتمـاع ممثليـن عن
لجنـة تطبيـق النظـام المصرفـي والمديـر التنفيـذي لقسـم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت
ولجنـة التوعيـة المصرفيـة ,وأكـدت الدكتـورة خولـة طالـب جبـار علـى ضـرورة تكاتـف وتعـاون
جميـع الموظفيـن والعمـل كفريـق واحـد مـن اجـل إنجـاح النظـام واسـتثمار المـوارد البشـرية
وزيـادة مسـتوى االداء والعمـل علـى صقـل المهـارات الشـخصية لهـم ولموظفيهـم وتحسـين
قدراتهـم المهنيـة وعـدم االسـتغناء عـن الموظفيـن االكفـاء في المصـرف على عكس ما يشـاع من
قبـل البعـض الـذي يبـث الشـائعات لغرض عدم إنجاحـه ,واوضحت إن النظام الجديـد له مميزات
الكترونيـة حديثـة يـوازي المصـارف العالميـة مـن حيـث السـرعة فـي انجـاز معاملات الزبائـن بكل
سـهولة ويسـر وامـان وتبسـيط اإلجـراءات.
• بهـدف تقديـم افضـل الخدمـات المصرفيـة للمواطنيـن وتنشـيط التعاملات المصرفيـة اعلن مصـرف الرافدين
عـن افتتـاح فـرع لـه فـي مقـر الهيئـة العامـة للضرائب وقـام بافتتـاح الفرع االسـتاذ ماهـر البياتي المفتـش العام في
وزارة الماليـة والسـيدة فكتوريـا عـزت جرجيـس معـاون المديـر العـام لمصـرف الرافديـن وبحضور السـيدة ناجحة
عبـاس مديـر عـام هيئـة الضرائب وعـدد من المسـؤولين.

• شـارك مصـرف الرافديـن فـي ورشـة عمـل أقيمـت فـي الشـركة العامـة للبريـد والتوفير إحـدى تشـكيالت وزارة االتصاالت وحضر الورشـة ممثليـن عن البنك
المركـزي العراقـي ومجموعـة مـن المصـارف المنتشـرة فـي البلاد إلـى جانـب مسـؤولين فـي الشـركة وتناولـت الورشـة مناقشـة موضـوع توطيـن رواتـب موظفـي
الشـركة الكترونيـا وتحويـل رواتبهـم مـن الصـرف اليـدوي الـى االلكتروني وشـمولهم بالخدمـات التي يقدمهـا المصــــــــــــرف حاليـــــــــــاً.
• اعلـن مصـرف الرافديـن عـن شـمول متقاعـدي مؤسسـة السـجناء السياسـيين مـن حاملـي البطاقـات االلكترونية بالسـلف عن طريـق أدوات الدفـع االلكتروني
مشـيرا إلـى انـه بإمـكان المتقاعديـن الذهـاب إلـى محطـات اإلصـدار لفـروع المصرف المخصصـة لغـرض التقديم عليهـا الكترونيا واسـتكمال إجـراءات منحها.
• دعـا مصـرف الرافديـن موظفـي دوائـر الدولـة والمتقاعديـن إلـى عـدم التعامـل مـع بعـض المراكـز التجاريـة والمؤسسـات األهليـة المنتشـرة فـي بغـداد
والمحافظـات والتـي تدعـي قيامهـا بمنـح السـلف الشـخصية بالتنسـيق مـع المصـرف وقـد صـرح المكتـب اإلعالمـي للمصـرف فـي بيـان لـه ان هناك بعـض المراكز
التجاريـة والمؤسسـات والجمعيـات األهليـة تنشـر علـى مواقع التواصل االجتماعـي بين الحين واألخر أخبارا عـن قيامها بترويج معامالت منح السـلف للموظفين
والمتقاعديـن مـن مصـرف الرافديـن لقـاء مبالـغ معينـة  .وطالـب البيـان الموظفيـن والمتقاعديـن إلـى عـدم التعامـل مـع هـذه الجهـات وان منـح السـلف يكـون
حصـرا عـن طريـق فـروع المصـرف المنتشـرة فـي البلاد والتقديـم عليهـا الكترونيـا وهـي تخضـع إلجـراءات قانونيـة وصـوال إلـى اسـتكمال منحهـا للموظـف أو
المتقاعـد المسـتحق .
• شـارك مصـرف الرافديـن فـي ورشـة العمـل التـي عقـدت فـي فنـدق الرشـيد برعايـة األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء وبالتعـاون مـع البنـك المركـزي العراقـي
والتـي حضرهـا العديـد مـن المسـؤولين فـي الـوزارات ومؤسسـات الدولـة ونوقشـت فيهـا التحديـات التـي تواجـه تنفيذ مشـروع الحكومـة االلكترونيـة والتعاون
مـع القطـاع الخـاص لتحقيـق هـذا المشـروع وإدخـال التقنيـات الحديثـة عليـه ,كمـا تطرقـت الورشـة إلـى مسـالة توطيـن رواتـب موظفـي الدولـة وضـرورة حث
الموظفيـن علـى اسـتخدام هـذه التقنيـة االلكترونيـة الحديثـة التـي فيهـا العديـد من المزايـا وتعـود بالمنفعة علـى الموظف ,وقد اسـتعرض مصـرف الرافدين
فـي ختـام الورشـة الخدمـات المصرفيـة التـي يقدمهـا للمواطنيـن والموظفين.
• شـارك مصـرف الرافديـن فـي مؤتمـر (جيتكـس) للتكنولوجيـا الحديثـة الـذي أقيـم على معرض بغـداد الدولي بالتنسـيق مع الشـركة العامة للبريـد والتوفير
وهيـأة التقاعـد العامـة ،حيـث تـم طـرح مبـادرة (تكاتف)لتطويـر واقـع المدفوعـات والنهـوض بالخدمـات المالية التـي تقدم الى جميع شـرائح المجتمع مشـيرا
إلـى إن «المبـادرة تأتـي العتمـاد  fin-tchو  Digital-bankingوهـي احـدث التقنيات المتطورة التي تسـهل تقديم الخدمات المالية للمواطنين في شـراكة
منـه لبسـط الشـمول المالـي وإيصـال الخدمـات المصرفية ألقصـى قصبة في العـراق الحبيب.
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الصفحـة

إجارة الخزائن وشروطها

تعرف إجارة الخزائن بموجب قانون التجارة رقم ( )30لسنة  1984بأنها:
عقـد يتعهـد المصـرف بمقتضـاه وضـع خزانـة معينـة تحت تصـرف المسـتأجر لالنتفـاع بها لمدة
معينـة مقابـل أجرة.
وعـادة مـا تكـون صناديـق االيـداع الخاصـة بذلـك موجـودة فـي الغـرف الحصينـة لبعـض فـروع
المصـرف وتسـتخدم لحفـظ النقـود والمجوهـرات والوثائـق والمسـتندات المهمة وأية أشـياء
اخـرى تعـود لزبائـن المصـرف.
الشروط الواجب توفرها في مستأجر الخزانة
 -1ان يكـون كامـل األهليـة وممـن أكمـل الــ ( )18سـنة مـن عمـره وال يوجـد مانـع قانونـي يتعلق
بأهليتـه يمنعـه فـي توقيـع عقـد االيجـار وال يكـون مـن ذوي السـمعة السـيئة ويجـوز تأجير
الخزانـة بأسـم القاصـر مـن قبـل الولـي الجبـري (األب او الجـد الصحيـح او أب الجـد الصحيـح)
والقيـم بعـد إبـراز المسـتندات الشـرعية واألصوليـة .
 -2ان يكـون المسـتأجر او وكيلـه القانونـي وكذلـك الوصـي او الولـي او القيـم مـن ذوي السـمعة
الجيـدة ومـن المعروفيـن لـدى المصـرف بإحـدى طـرق التعريـف المقبولـة .
 -3يجـوز تأجيـر الخزانـة الـى شـخصين او أكثـر لقـاء حضورهـم جميعـا وتوقيعهـم المسـتندات
والعقـود المطلوبـة بصـورة مشـتركة وبخلاف ذلـك يجـب ان تكـون هنـاك وكالـة أصوليـة
مصدقـة مـن دائـرة كاتـب العـدل تخـول احدهـم او بعضهـم صراحـة حـق اسـتئجار الخزانـة
وفتحهـا بصـورة منفـردة نيابـة عـن بقيـة الشـركاء.
 -4يجـوز تأجيـر الخزانـة الـى الشـخصيات المعنويـة والشـركات والجمعيـات والهيئـات بموجـب
تخويـل أصولـي صـادر مـن الشـخص المعنـوي لقيـام شـخص معيـن بتوقيـع عقـد االيجـار
وفتـح الخزانـة.

 -5يثبـت علـى بطاقـة التعريـف الودائـع ( )3-7ورقـم الخزانـة والمفتـاح المؤجـر او غيـر المؤجر
وتوضـع فـي صنـدوق خشـبي حسـب التسلسـل العـددي للخزائن بحيـث تسـحب البطاقة عند
انتهـاء عقـد إيجـار الخزانـة وتحفـظ مـع عقـد االيجار واألوليـات علـى ان توضع بدلهـا بطاقة
جديـدة يعطـى لهـا نفـس رقـم الخزانـة والمفتاح حسـب التسلسـل حيـث يضاف عليها اسـم
المسـتأجر الجديـد عنـد االتفـاق علـى إيجارهـا مجـددًا وتسـجل فـي وجـه بطاقـة الودائـع
المبالـغ المقبوضـة عـن معاملـة بـدل االيجـار والتأمينـات النقديـة امـا المبالـغ المقبوضـة عـن
التجديـدات فتسـجل فـي ظهـر البطاقـة المذكـورة.
 -6يسـلم الـى المسـتأجر نسـخة واحـدة مـن مفتـاح الخزانـة بعد اسـتحصال توقيعه علـى بطاقة
تعريـف ودائـع ( )3-7وعلـى اسـتمارة عقد االيجـار على ان يحتفظ المصرف بالنسـخة الثانية
مـن المفتـاح تطبـق بحفظهـا احـكام وتعليمات حفـظ وحمل المجموعـة األولى مـن المفاتيح.
شعبة العمليات المصرفية

متى يكون االقتراض خيارًا صحيحًا؟
ُيعـد االقتـراض أحـد الحلول ّ
المالية التي تزودك بالسـيولة المطلوبـة لتحقيق أهدافك وتلبية
بعـض متطلبـات الحيـاة األساسـية التـي تحتاج إلى سـيولة عالية ،كما أنه وسـيلة تسـاعدك على
حـل األزمـات الماليـة التـي ُقـد تواجهها .إال أن االقتراض قـد يكون أيضًا بداية ألزمـة مالية كبيرة
تؤثـر علـى وضعـك المالـي وتدخلـك فـي دوامـة ال تنتهـي من المشـكالت التـي قد تتفاقم لتشـمل
جميـع شـؤون حياتـك وذلـك لعـدم منـح نفسـك الوقـت الكافـي للتفكيـر والتأنـي قبـل اتخـاذ قرار
االقتـراض قبـل اإلقـدام عليـه حتـى تتأكـد
ودراسـة قـرار
االقتـراض .ولهـذا يجـب عليـك تقييـم
ً
ً
ً
تمامـا مـن صحـة قـرارك ومـن أنـه سـيكون عونـا لـك وليـس عبئـا عليك .ويوجـد بعـض المعايير
التـي تسـاعدك علـى معرفـة مـا إذا كان االقتـراض هـو الحل األنسـب للهدف الذي تـود االقتراض
مـن أجلـه أم أن هنـاك بدائـل وحلـول أخـرى تكفيك عنـاء االقتراض.
 -1الهدف من االقتراض
قبـل اتخـاذ قـرار االقتـراض يجـب عليـك تحديـد الهدف الذي تـود االقتراض من أجلـه ،فهناك من
يقتـرض ألهـداف وحاجـات أساسـية مثـل تغطيـة بعـض النفقـات الماليـة الضروريـة أو شـراء منزل أو
وسـيلة نقل أو البدء في مشـروع تجاري أو غير ذلك ،وهناك من يقترض لتحقيق أهداف اسـتهالكية
غيـر أساسـية مثـل السـفر والترفيـه أو شـراء كماليـات وغيرهـا .لـذا حـدد أهدافـك مـن االقتـراض
بدقـة وقيـم أهميتهـا ومـدى حاجتـك إلـى تحقيقهـا ،فاالقتـراض غيـر المسـؤول بدايـة ألزمـات ماليـة
مستقبلية.
 -2تكلفة القرض
يترتـب علـى االقتـراض التزامـات واجبـة السـداد ومـن أهمهـا األقسـاط الشـهرية ،لـذا يجـب أن
تستفسـر مـن الجهـة الماليـة التـي سـتقترض منهـا عن جميـع التكاليف والرسـوم التي ينبغي سـدادها
عنـد الحصـول علـى التمويـل وذلـك لتقييـم مـدى قدرتـك علـى الوفـاء بهـا .ويجـب أن تطـرح علـى
نفسـك هـذا السـؤال قبـل االقتـراض :هـل سـيعود عليـك االقتـراض بفائـدة أو دخـل يفـوق أو يغطـي
تكلفـة االقتـراض؟ فعلـى سـبيل المثـال ،إذا كان الهـدف مـن االقتـراض شـراء منـزل ُيغنيك عن سـداد
اإليجـار الشـهري أو السـنوي الـذي يرهـق ميزانيتـك فقد تكـون الفائدة المتحققة مـن االقتراض تفوق
التكلفـة ويكـون قـرار االقتـراض ً
مالئمـا.
 -3القدرة على تحمل اعباء القرض
فعنـد االقتـراض ينخفـض الدخـل الشـهري نتيجـة األقسـاط الشـهرية وهـذا بالطبـع يؤثـر علـى
قدرتـك الماليـة وعلـى تلبيـة احتياجاتـك واحتياجـات أسـرتك األساسـية والوفـاء بالتزاماتـك األخـرى،
ويؤثـر ذلـك بشـكل جلـي علـى ذوي الدخـل المنخفـض .ولهـذا قبـل اتخـاذ قـرار االقتـراض يجـب أن
تقيـم مـدى قدرتـك علـى تحمـل االلتزامـات الماليـة الجديدة التي ستنشـأ نتيجة لذلك ،ومـدى تأثيرها
االلتزامات المسـتحقة السـابقة والجديدة وذلك حتى
على قدرتك المالية وقدرتك ً على ًسـداد جميع
ً
ال يصبـح القـرض الجديـد عبئـا بـدل مـن أن يكـون لـك عونـا وقبـل اإلقـدام علـى االقتـراض حـدد مبلـغ
قسـط التمويـل الـذي سـيتم اسـتقطاعه مـن راتبـك الشـهري وفيمـا اذا كان لـن يؤث َـر علـى ميزانيتـك
الشـهرية ونفقاتـك األساسـية .فـإذا وجـدت أن دخلـك الشـهري بعـد خصـم القسـط يكفـي لتحقيـق
احتياجاتـك األساسـية وتلبيـة التزاماتـك الماليـة األخـرى ،يمكنـك المضـي قدمـا نحـو االقتـراض بعـد
دراسـة المعاييـر األخـرى .أمـا إذا وجـدت أن دخلـك الشـهري بعـد خصـم األقسـاط الشـهرية ال يكفـي
لتحمل النفقات األساسـية ،فهذا مؤشـر على إمكانية تعرضك لمشـكالت منها االسـتدانة من اآلخرين
وانخفـاض مسـتوى المعيشـة ومخاطـر التعثـر عـن السـداد الـذي يؤثـر س ًـلبا علـى سـجلك االئتمانـي.

 -4العامل الزمني
يع ّـد العامـل الزمنـي أحـد المعاييـر التـي تؤثر على صحة اختيـار االقتراض كحـل ،والمقصود بذلك
قيـاس مـدى حاجتـك للقـرض فـي الوقـت الحالـي لتحقيـق هدفك .فـإذا كان االنتظار ال ُ
يؤثر سـلبًا على
َ
ً
ـدال مـن ذلـك بوضـع خطـة ّ
لالدخـار لجمـع المبلـغ
هدفـك يمكنـك التخلـي عـن فكـرة االقتـراض ،وقـم ب
ٍ
اللازم لتحقيـق هدفـك عندمـا يحيـن الوقـت .أمـا إذا كان األمر ال يحتمل االنتظار وترى بأنك سـتحقق
هدفـا ي ّ
ـدر عليـك المزي َـد مـن الدخـل أو يحقـق لـك االسـتقرار إذا مـا حصلـت علـى المـال بأسـرع وق ٍـت
ً
ً
ممكـن ،عندهـا قـد يكـون االقتـراض خيارا مناسـبا .
أعداد  /زهراء جهاد رمضان

اإلمتثال وإدارة المخاطر
في مصرف الرافدين
إن «القطـاع المصرفـي اسـتطاع بالرغـم مـن األزمـة الماليـة
واالقتصاديـة الخانقـة التـي عانـى منهـا العـراق ان ينمو ويطور
مؤشـراته الماليـة علـى مسـتوى رؤوس األمـوال والموجـودات
واالئتمـان النقـدي بالرغـم مـن الصعوبـات التـي واجهتـه وجـاء
ذلـك السـير وفقا لتوجهـات البنك المركزي في مجـاالت التطوير
المؤسسـي ومعايير المحاسـبة الدولية وااللتـزام بقواعد وأنظمة
االمتثـال ومكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب وبنـاء عالقـات دوليـة
متميـزة مـع المصـارف اإلقليميـة واألجنبيـة ووضـع الوسـائل والسياسـات لتحقيـق االسـتقرار
المالـي والنقـدي وتقييـم وتصنيـف المصـارف وفقـا للمعاييـر الدوليـة».
ْ
ولكـي تقـوم المصـارف بتنفيذ ممارسـات فعالـة إلدارة المخاطر وجنـي الفوائد المالية سـتحتاج إلى عملية
متكاملـة ومسـتدامة للحوكمـة وإدارة المخاطـر واالمتثال وبما في ذلـك حلول تقنية.
ولـم تعـد إدارة المخاطـر مجـرد نشـاط مخصـص لمجـال معيـن بل تمثـل أحـد األركان الجوهريـة لعمليات
المؤسسـات اليوميـة .تـزداد فـي الوقـت الحالـي المتطلبـات الخارجيـة والداخليـة إلدارة المخاطـر تعقيـدًا
ً
وتداخلا إلـى حـد كبيـر فـي جميـع مجـاالت األعمـال ،إن المنهجيـة القديمـة إلدارة المخاطـر ال يمكـن ان
تعمـل بشـكل منعـزل لمختلـف الوظائـف والعمليـات واألسـاليب والبنـى التحتيـة وال يمكنهـا مواكبـة هـذه
المتطلبـات؛ وفـي العديـد مـن الحـاالت أصبحـت إدارة المخاطـر عبئـا تشـغيليًا وماليـا متزايـدًا ممـا يحد من
قـدرة المؤسسـات علـى مواكبـة النمو األساسـي لألعمال ومبـادرات التغيير .ولمواجهة هـذه التحديات تميل
المصـارف إلـى اختيـار التقنيـة الخاصـة بالحوكمـة وإدارة المخاطـر واالمتثـال التـي توفـر الفوائـد التاليـة:
• وضع رؤية أفضل للمخاطر التي تهدد المؤسسات وكيفية الحد منها.
• تخفيض كلفة إدارة المخاطر من خالل التقليل من العمليات وأدوات الرقابة التي تتم بشكل يدوي.
• زيادة مستويات الكفاءة من خالل توحيد المعايير وتبسيط اإلجراءات واألتمتة ومركزية العمليات.
وتصـف عمليـة الحوكمـة وإدارة المخاطـر واالمتثـال المنهجيـة المتكاملـة التـي تتبعهـا المؤسسـة فـي
تطبيـق متكامـل للحوكمـة وإدارة المخاطـر واالمتثـال .وتتضمـن هـذه العمليـة بصفـة عامـة أنشـطة مثـل
الحوكمـة وإدارة مخاطـر الكليـة والرقابـة الداخليـة واالمتثـال للقوانيـن والتدقيـق الداخلـي.
أعداد  /داليا نعمت سليم
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الصفحـة
أهمية تطبيق المعيار الدولي التاسع ( ) IFRS 9
ومقارنته مع المعيار المحاسبي ( ) IAS 39
مفهوم المعيار المحاسبي رقم 39
()International Accounting Standard 39
أن المعيــار المحاســبي الدولــي  39 IASلــه اثــر كبيــر فــي ميــدان العمــل،
وقــد قوبــل هــذا المعيارمــن المحاســبين والمراجعيــن بأســتصعاب
لــه حتــى أصبحــوا يشــتكون مــن امكانيــة تطبيقــه حيــث يقــوم هــذا
المعيــار بتحديــد مبــادئ االعتــراف بالمعلومــات الخاصــة للموجــودات
الماليــة والمطلوبــات الماليــة وقياســها ومــن ثــم االفصــاح عنهــا
بطبيعــة الحــال ،والجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض المعاييــر االخــرى
التــي تتنــاول هــذه المواضيــع ضمــن نطاقهــا ودخــل هــذا المعيــار
حيــز التنفيــذ فــي ســنة .2001
مفهوم المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم 9
()International Financial Reporting Standard 9
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي فــي تمــوز عــام 2014
الصيغــة النهائيــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9
ّ
والمتعلــق بــاألدوات الماليــة والمخصصــات الماليــة وســيحل هــذا المعيــار
محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39المتعلــق بــاألدوات الماليــة مــن
حيــث اإلثبــات والقيــاس ويقــدم المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف
والقيــاس واالندثــار ومحاســبة التحــوط والمعيــار الدولــي الجديــد ســيكون إلزاميــا
عــام  2018مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.
كمــا يجــب تطبيقــه بأثــر رجعــي ولكــن معلومــات المقارنــة غيــر الزاميــة ويمكــن القــول
بشــكل عــام إن هــذا المعيــار جــاء اســتجابة لــدروس األزمــة الماليــة العالميــة حيــث اتضــح أن
أحــد أســباب امتــداد أمــد األزمــة هــو التأخــر فــي االعتــراف بخســائر الديــون إذ كان يتــم االعتــراف
بالخســائر حيــن تحققهــا أمــا المعيــار الجديــد فانــه يتطلــب احتســاب مخصصــات للديــون بنــاء علــى
التوقعــات بحــدوث تعثــر أو عــدم الدفــع مــن جانــب المقتــرض ومــن المعــروف ســابقًا أن المصــارف
العالميــة كانــت تحتســب نوعيــن مــن المخصصــات
األول مّحــدد وموجــه لمقابلــة حســابات متعثــرة بعينهــا ويتفــاوت حجــم المخصصــات بنــاء علــى
حجــم تعثــر الحســاب.
والنــوع الثانــي هــو المخصصــات العامــة التــي تغطــي كل االحتمــاالت لمجموعــة محفظــة التمويــل
وصحيــح أن المصــارف المركزيــة باتــت تتشـ ّـدد أكثــر فــي بنــاء المخصصــات العامــة كاحتيــاط للعوامــل
غيــر المتوقعــة مــا يعنــي أنهــا باتــت تقتــرب مــن تطبيــق المعيــار الجديــد  9ولكــن فــي شــكل غيــر
مباشــر لكــن المعيــار الجديــد هــو أكثــر تحديـدًا ووضوحــا فــي هــذا المجــال .
ينقسم المعيار التاسع الى ثالثة اقسام مهمة
 -1اعادة تقيم االدوات المالية
 -2احتساب خسائر االئتمان المستقبلية
 -3ادارة المخاطر والتحوط

أضواء على خطة المصرف لتنفيذ
المواصفة القياسية الدولية 22301

تتضمــن هــذه المواصفــة مجموعــة ن ـ ــظم إلدارة واســتمرارية االعمــال ويؤكــد عل ـ ــى فهــم
رســالة ورؤيــة الم ـ ــصرف ألهــداف وتنفي ـ ــذ وتشــغيل ضوابــط واجــراءات إلدارة القــدرة الشــاملة
وإلدارة الحــوادث التــي قــد يتعــرض لهــا المصــرف مثــل الحريــق او الغــرق او التخريــب اوالزلــزال
مــع مراقبــة وتدقيــق اداء وفاعليــة انظمــة االدارة ف ــي هــذا االطــار مـ ــع عــدم اغفــال عمليــات
التحســين المســتمر اســتنادا الــى القيــاس الموضوعــي لهــا .
ويتألف نظام ادارة استمرارية االعمال من ثالث مكونات رئيسية -:
القــوى البشــرية والعمليـ ــات والتوج ـ ــه العــام للمنظمــة وتتفــرع مــن حفــظ المكونــات اركان
ســتة ه ـ ــي (السياســة والتخطيــط والتقييــم والتشــغيل والمتابعــة والتحســين المســتمر)
وتطبــق هــذه المواصفــة الدوليــة  22301ضمــن مخطــط ديمانــد (( خطــط * افعــل *
تحقــق * اتخــذ اجــراء )) وهــذا يعنــي وضــع وتنفيــذ وتشــغيل ومراقبــة ومراجعــة والحفــاظ
علــى التحســين المســتمر لفاعلي ـ ــة نظــام ادارة اســتمرارية العمـ ــل فــي المنظمــة ويتضمــن
ذلــك درجــة مــن التطابــق م ـ ــع مواصفــات نظــم االدارة االخــرى مثــل المواصفــة ()ISO 9001
الخاصــة بن ـ ــظم ادارة الجــودة ( )ISO 14007الخاصــة بنظــم ادارة البيئــة والمواصفتيــن
صدرتــا عــن منظمــة االيــزو واللجنــة الدوليــة الكهربائيــة ( )ISO- IEC-27001الخاصــة بنظــم
ادارة االمــن المعلوماتــي ( )ISO / IEC-2000الخاصــة بتقنيــة معلومــات ادارة الخدمــة.

أعداد  /احمد بشار

وتكمن اهمية تطبيق المعيار الدولي التاسع في االتي -:
ان تطبيــق هــذا المعيــار ســوف يؤثــر تاثي ـرًا مباش ـرًا علــى الودائــع والقــروض حيــث ســيزيد
ثقــة المودعيــن فــي المصــارف مــن جهــة النهــا توفــر ضمانــات اكثــر وحمايــة اوفــر المــوال
الزبائــن مــن الســابق .
وامــا مــن ناحيــة القــروض فــان المعيــار ســيودي الــى دراســة ســليمة
للمــاءة االئتمانيــة للزبائــن وهــذا ســيوفر حمايــة اكبــر للمصــارف
مــن ايــة مخاطــر تتعلــق بعــدم وفــاء المقترضيــن بالتزاماتهــم
الماليــة تجــاه المصــرف  ,كمــا ان تطبيــق هــذا المعيــار
ســيكون لــه اثــر كبيــر علــى اعــادة تقييــم االدوات الماليــة
بالقيمــة العادلــة واحتســاب المخصصــات االئتمانيــة
وانعكاســاتها علــى الحســابات الختاميــة للمصــارف .
حيــث ان المعيــار اعــاه سيســهم فــي ادخــال مفاهيــم
اوســع واشــمل فــي ادارة المخاطــر االئتمانيــة فــي المصارف
وهــذا بــدوره يتطلــب وجــود اجــراءات حوكمــة ســليمة
لــدى المصــرف لضمــان تحقيــق التطبيــق الســليم للمعيــار .
ومــن الجديــر بالذكــر ان العديــد مــن المصــارف حــول
العالــم مازالــت تواجــه تحديــات كبيــرة فــي تطبيــق المعيــار
اعــاه وان الســبب فــي ذلــك يعــود الــى الجوانــب االساســية
فــي عمــل المصــارف والتــي يعالجهــا المعيــار وتأثيراتهــا المباشــرة
علــى القوائــم الماليــة للمصــرف.
مصرف الرافدين وتطبيق المعيار الدولي التاسع
كمــا هــو معــروف للجميــع ان مصــرف الرافديــن مــن أقــدم وأعــرق المصــارف فــي العــراق والوطــن
العربــي وانــه مــن المصــارف التــي تمتــد علــى قــدم واصالــة القطــاع المصرفــي وذو بــاع وخبــرة طويلــة
فــي تقديــم مختلــف الخدمــات المصرفيــة لزبائنــه بســبب ثقــة الزبائــن وطمئنينتهــم علــى امولهــم فــي
حيــازة مصرفنــا حيــث ان مصــرف الرافديــن يفتخــر بانــه مــن المصــارف القليلــة جـدًا التــي حافظــت علــى
امــوال الزبائــن برغــم جميــع التقلبــات السياســية واالقتصاديــة التــي مــر بهــا بلدنــا الحبيــب .
بنـ ًـاء علــى ماتقــدم اعــاه فــان مصــرف الرافديــن مــن المصــارف الســباقة دومــا لالمتثــال وتطبيــق
المعاييــر الدوليــة واتبــاع افضــل الممارســات المعمــول بهــا فــي القطــاع المصرفــي وبقــدر تعلــق االمــر
بالمعيــار التاســع فــان مصرفنــا يمتلــك الخبــرات العلميــة والعمليــة التــي تؤهلــه لتطبيــق هــذا المعيــار
فــي الوقــت الــذي حــدده البنــك المركــزي العراقــي فــي بدايــة ســنة  2019وان مصرفنــا يســعى لتطبيــق
المعيــار مبدئيــا علــى اســاس اجمالــي المحفظــة االئتمانيــة لــكل قــرض فــي الوقــت الحاضــر فيما يخص
التحــوط لخســائر االئتمــان المســتقبلية حيــث كمــا هــو معلــوم للجميــع ان مصــرف الرافديــن يخــدم
جميــع طبقــات المجتمــع العراقــي ويدعــم جميــع قطاعــات االعمــال ويمتلــك اكثــر مــن(  )168فرعــا
واالف مــن المقترضيــن والمســتلفين فــي كل فــرع وبتنويــع محفظتــه االئتمانيــة وتشــغيل واســتثمار
اموالــه مــن خــال ادوات الدفــع االلكترونــي بشــرط توطيــن الرواتــب للمســتفيدين .

ويمكن تطبيق هذه المواصفة القياسية بكافة المنظمات على اختالف انواعها - :
أ – وضع تطبيق الحفاظ على تحسين نظام ادارة استمرارية االعمال.
ب – ضمان المطابقة مع السياسة المعلنة الستمرارية االعمال.
ج – اثبات المطابقة لألخرين.
د – الســعي للحصــول علــى شــهادة  /تســجيل نظــام ادارة اســتمرارية االعمــال م ـ ــن قبــل
ج ـ ــهة خارجيــة معتمــدة لمنــح الشــهادات.
ه – القيام بتحديد ذاتي واعالن ذاتي بالمطابقة مع هذه المواصفة القياسية الدولية .
وفــق متطلبــات البنــك المركــزي العراقــي فقــد تــم اعــداد خطــة مؤلفــة مــن اركان عــدة
تتضمــن االجــراءات االمنيــة وتحليــل االحــداث الجاريــة والمخاطــر وتتضمــن ايضــا جــداول
ملحقــة لتحليــل االثــر علــى االعمــال المنفــذة مثــل انقطــاع التيــار الكهربائــي او حــدوث
حريــق اوكارثــة طبيعيــة او تعطــل النظــام المصرفــي وســبل المعالجــة الســريعة لهــا
وم ـ ـ ــدد االســترجاع وكذلــك تتضم ـ ــن االجــراءات الخاصــة بتـ ـ ــخزين المعلومــات الكترونيــا
علــى وحــدات خــزن خاصــة وتدريــب العامليــن علــى عمليــة االســتبدال المفاجــئ لــإدارات
والتأميــن علــى موجــودات المصــرف وتوفيــر مــكان بديــل ف ـ ــي حــال حــدوث الواقعــة وتحديــد
دور اقســام هامــة مـ ـ ــثل تكنلوجيــا المعلومــات واالقســام الفنيــة االخــرى ألتخــاد االحتياطــات
الالزمــة الحتماليــات الحــدوث ونســبها والمعالجــات المتخــذة لــكل حــادث .
أعداد  /جالل احمد منصور
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الصفحـة

عقـود  B.O.Tاالستثماريــة
يعـد نظـام  B.O.Tأحـد أهـم صـور الشـراكة مـع القطـاع العـام وأحـدى صـور التخصيـص للمرافـق
العامـة والخدمـات حيـث تسـتخدمه الـدول لتحقيـق جملـة مـن االهـداف أهمهـا توفيـر فـرص العمـل
وتطويـر أداء الخدمـات العامـة والحـد مـن الفسـاد أضافـة الـى االسـتفادة مـن نقـل التكنولوجيـا
أوالخدمـات وكذلـك أسـتقطاب رؤوس االمـوال أو توطينهـا وتعتبر مشـاريع البـوت ذات طابع خاص
كونهـا مشـاريع طويلـة االجـل وتقـدم خدمـات عامـة ضروريـة للدولـة وتتطلـب أمـواال وأسـتثمارات
ضخمـة كمـا انهـا بـذات الوقـت تتطلـب تحقيـق مجموعـة االشـتراطات التـي تسـهم فـي جـذب
المسـتثمر الوطنـي أو االجنبـي ويـراد بهـذا العقـد أن تعهـد الدولـة الـى المسـتثمر الوطنـي ام أالجنبـي
أنشـاء مشـروع علـى نفقتـه الخاصـة وأدارة هـذا المشـروع لفتـرة معينـة مـن الزمـن ويحصـل فيهـا علـى
أربـاح تغطـي تكاليـف المشـروع مـع تحقيـق نسـبة مـن االرباح له ويكون تحت أشـراف الدولـة أو أحدى
أداراتهـا ويلتـزم المسـتثمر بنقـل حيـازة المشـروع الـى الدولـة فـي نهايـة العقـد .
ومصطلح BOT
يمثـل أالحرف أالولـى لمصطلحـــات انكليزيـــة ثالثــة وهي :
وتعني البنــــــاء او االنشاء ويرمز له بالحرف B
: BUILT
 : OPERATEويعني التشغيــــــل او االدارة ويرمز لـــــــه O
 : TRANSFERويعني التحويل ونقل الملكية ويرمز له بالحرف T

وعليـه فقـد صـار نظـام البـوت تعبيـرا عـن النهـج االقتصـادي فـي تركيـا فـي حيـن ارجعـه البعـض الـى
عق ـ ـ ــد انشـ ــاء قنـاة السـويس الـ ــذي قـام علـى أمتيـاز منحتـه الحكومـة المصرية الى المقاول الفرنسـي
(دليسـبس) الـذي قـام بأنشـاء القنـاة وتشـغيلها عبـر شـركة قنـاة السـويس البحريـة .
وتشـكل االسـتثمارات عاملا مهمـا لدفـع عمليـة النمـو االقتصـادي فـي أيـة دولـة ومـع تضـاؤل قـدرة
الحكومـات علـى توفيـر تلـك االسـتثمارات وترسـيخا لنظـام االقتصاد الحـر برز أتجاه متصاعد ألشـراك
القطـاع الخـاص فـي المشـروعات العامـة والبنـى االساسـية وعلى رأسـها نظام البوت الـذي يعتبر أحد
االدوات المسـتخدمة فـي تنفيـذ تلك االسـتثمارات .
ويعـد نظـام البـوت الـذي شـاع أسـتخدامه فـي مختلـف الـدول المتقدمـة والناميـة أحـد أهـم اليـات
تمويل البنية التحتية حيث تشـترك الحكومة مع المسـتثمر ( شـركة المشـروع ) في المنفعة وتقاسـم
المخاطـر ولنظـام البـوت مميـزات عديـدة مـن أبرزها تخفيـف العبء عن موازنة الدولـة وتوفير فرص
عمـل جديـدة اضافـة الـى االسـتعانة بأحـدث وسـائل التكنولوجيـا وتحسـين وتطويـر المرافـق العامـة
وتحقيـق التنميـة االقتصاديـة وضـخ أمـوال جديـدة الـى السـوق الوطنـي والتغلب على مشـكلة البطالة
وزيـادة الدخـل القومـي ويسـاعد عقـد البـوت الحكومـات فـي االسـتفادة مـن خبـرة القطـاع الخـاص
لتقديـم الخدمـة العامـة لمـا تتمتـع بـه االدارة الخاصـة مـن كفـاءة كما تفتـح عقود البوت االبـواب أمام
المسـتثمرين الصغـار عــن طريـق شـراء أسـهم وسـندات المشـروع أضافـة الـى أنهـا تفتـح االبـواب أمام
مؤسسـات التمويـل عـن طريـق تحريـك االمـوال الراكـدة بتقديـم قـروض وتسـهيالت ائتمانيـة الـى
المسـتثمر المتعاقـد وفقـا لعقـود البـوت .
أعداد /غيد منذر نجم الدين

وأن جذور البوت االولــى في القان ــون االداري قد نســب تبنيهــا الى رئيس الوزراء التـركـ ــي (توركوت
اوزال) الـذي كان أول مـن أطلـق هـذا التعبيـر فـي أوائـل الثمانينيـات خلال اجتماعـه بعـد نجاحـه
فـي االنتخابـات البرلمانيـة برجـال االعمـال والمسـتثمرين اصحـاب شـركات المقـاوالت مـن القطـاع
الخـاص حيـث شـرح اسـتراتيجيته الجديـدة فـي التنميـة واالصلاح االقتصـادي وذلـك بأسـناد
المشـروعات الجديـدة فـي مجـال البنيـة االساسـية الـى القطاع الخاص على اسـاس نظـام البوت فضال
عـن خصخصـة شـركات القطـاع العـام طبقـا لبرنامـج انتخابـي كان قـد تقـدم بـه ونجـح علـى اساسـه

عن النظام يسألون ؟؟؟

ضمن
فعاليات ونشاطات
شعبة االعالم والتوعية
المصرفية
كتبت الموظفة
( نهاية فاضل حسن )
أبيات شعرية لحث
الموظفين على بذل
افضل الجهود في
العمل المصرفي

محافظة ديالى
محافظـة ديـ ــالى مـن محافظـات العـراق وم ـ ــركزها هـي مدينـ ــة بعقوبـ ــة وسـميت بهـذا االسـم
نسبـ ـ ــة الـى نهـر ديالـى وتشـتهر المحافظـة بالـ ــزراعة وتحديـدًا زراعـة المحاصيـل الحمضيـة واشـجار
ال ـ ــرمان والنخيل وتقع محافظـ ــة ديالى في الجهة الشرقية من جمهورية العراق وتتس ــم المحافظة
بأنهـا واقعـ ـ ـ ــة علـى الحـدود العراقيـة االيرانيـة أمـا مناخها فأنه شـديد الحرارة في فصـل الصيف وبارد
فـي فصـل الشت ـ ـ ــاء حيـث يوجـد فـي المحافظـة مثـل بحيـرة حمري ـ ـ ــن ونهـر ديالـى الـذي يصـب فـي
نهـر دجلـة وسلسـة جبـال حمريـن واالراضـي الزراعيـة  ،تنقسـم محافظـة ديالـى أداري ـ ــا الـى قسـمين
أقضيـة ونـ ــواحي مثـ ــل قضـاء المقداديـة وقضـاء بعقوبـة وقضـاء الخالـص وقضـاء بلـدروز أمـا النواحـي
مثـل ناحيـة قـ ــزانية ومندلـي وخـان بنـي سـعد والهوي ـ ــدر وغيرهـا من االقضيـة والنواحي يبلغ عـ ـ ــدد
سـكان المحافظـة مليـون وخمسـمائة واربعـة عشـ ـ ــر الـف نسـمة ويتكـون خليـط السـكان العديـد مـن
القوميـات وهـي العـرب واالكراد والتركمان  ،مرت المحافظة بالعديـ ــد مـن المراحل التاريخية تتلخص
بحكم السـومريون واالكـ ـ ــديون والبابليون واالشـوريون والساسـانيون في القرن الثالث عشـر ميالدي
ومـن ث ــم احتلهـا المغـول وفـي الق ـ ـ ــرن السـادس عشـر ميلادي أصبحـت تحـت الحكـم العثمانـي ومـن
ثـم أحتلهـا االنكليـز عـام  1915وعلـى الرغـم مـن الظـروف القاسـية التـي مـرت بهـا المحافظـة اال انهـا
بقيت محافظة على مكانتها وأصبح لمصرف الـ ـ ــرافدين الدور في س ـ ـ ــد احتياجـ ـ ــات المحافظـ ــة مما
أدى الى تأسي ـ ــس ع ـ ــدد مــن الفروع وكما مبي ـ ـ ــن أدنـ ــاه.
اعداد  /خولة رحيم جاسم

الموظفون خائفـون وجلـون
عـن النظام الشامـل يسألون
نقول لهم هو ثقافة مصرفيـة
يبــدع فيهـا المميــزون
فهــم يفكـرون ويعملـون
ويقدمـون كل جديد ومضمون
وهو تحفيز لكل خامل وكسول
ليبرز مواهبه ويلحق بالمبدعون
فهم قادرون علـى زيادة االنتاج
ورفع اقتصاد وطنهم المصـون
فهـو سرعة ودقـة في االنجاز
واختصـار للوقـت ومضمـون
فلمــاذا هــذا الخــوف
ايهـــا المصرفيـــون ...

ت

الفـروع

الرمز

تاريخ إنشاؤها

الموقـــــع

1

بعقوبة

14

1953-10-15

ديالى  /بعقوبة السراي /شارع السراي
قرب جامع الشابندر /سوق التكية

2

المقداديــــة

136

1970-2-24

ديالى  /قضاء المقدادية  /محلة االشبال

3

جلـــوالء

257

1979-3-22

ديالى  /الشـــارع العـــام  /مجاور
مديـــرية ناحية جلوالء .

4

شارع
الفاروق

254

1982-12-19

ديالى  /بعقوبة  /شارع الفاروق

5

بــــلــدروز

353

1990-5-29

ديالى  /قضاء بلدروز  /منطقة كسيرات
الشارع العام مقابل مديــرية بلدية
بلــدروز .

6

ديالى

311

1991-7-20

ديالى  /مجمع دوائر وزارة العمل
والشؤون االجتماعية  /بعقوبة الجديدة

7

مندلي

342

1992-3-15

ديالى  /ناحية مندلي  /محلة العروبة

