


3
IRAQI BANKSالمصارف العراقية 2015العدد  تشرین الثاني  18

) ت٢/  2015السنة الثانیة العدد( 18

مجلة شهریة تعنى بشؤون المصارف 
تصدر عن رابطة المصارف الخاصة العراقیة




العالقات العامة واالعالم
ماجد میشیل
نبیل النجار 

(

(

-٤

رئيس مجلس االدارة

وديع نوري الحنظل

رئيس التحرير

محمود البرزنجي

مدير التحرير

علي طارق مصطاف

سكرتير التحرير

محمد عبد الحميد موسى

7

12

14

18

2015الملتقى العراقي المصرفي /بیروت 

رابطة المصارف الخاصة تكرم الموظفین المتمیزین من المصارف االعضاء 

 ورش عمل اقامتها الرابطة حول برنامج تمویل
 المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

٤٢مشاركة المصارف الخاصة في فعالیات معرض بغداد الدولي  الدورة 

22
٢٠١٦موازنة  

ورشة معهد التقدم للسیاسات االنمائیة

25 مؤتمر الشمول المالي  - شرم الشیخ - جمهوریة مصر العربیة

32 2015مؤتمر سنابل 

35  القمة العالمیة لالفتصاد االسالمي

45 یوم السالم العالمي

48 2015مؤتمر تیدكس - بغداد 

70 مجلس النواب یصوت على قانوني المصارف االسالمي وغسیل االموال

 هيئة التحرير



IRAQI BANKSالمصارف العراقية

4
2015العدد  تشرین الثاني  18

ودیع نوري الحنظل 
رئیس رابطة المصارف الخاصة العراقیة



ان ھذا المؤتمر الذي اضحـى الیوم تقـلیداً سـنویا نتطلع الیھ كمصارف لیكون انطالقـھ جدیده للسـنة التي 
تلیھ٬ لیضع االسس واالستراتیجیات ویرسـم خارطة الطریق. منطلقـاً من طموحـنا وامانینا وما نصبـوا 
الیھ جمیعا لتطویر القــطاع المصرفي الخاص لیأخذ دوره الحقیقــي في عملیھ التنمیة االقـــتصادیة وان 

یكون داعما ومساھما للقطاعات االقتصادیة االخرى في الخروج من الوضع االقتصادي الراھن.
٢٠١٤لقد مثلت تجربتنا في المؤتمر المصرفي العراقي الثاني الذي عقد في بغداد سنة  منطلقاً جدیداً في 
عمل المصارف الخاصة٬ ولقـــــد عقـــــدنا العزم منذ الیوم الذي تلى المؤتمر بــــــأن نلتزم التزاما تاماً 
بـالتوصیات التي خرج بــها المؤتمر والتي ســاھم بــأعدادھا الجمیع اثناء انعقــاد المؤتمر. وبــدأ العمل 
بــصورة جدیة فور انتهاء المؤتمر مســتندین على الزخم الكبـــیر الذي خرجنا بـــھ جمیعا والذي وفرتھ 

الحكومة المركزیة والبنك المركزي العراقي والمصارف االعضاء. 

ومع قرب انعقاد المؤتمر المصرفي العراقي الثالث وبالرغم من اننا لم نحقق كل التوصیات ولكنا حققـنا 
الجزء االكبر والمهم منها٬ فلقد قام البنك المركزي العراقي بقبـول مرشـح رابـطة المصارف ألن یكون 
عضواً في مجلس ادارة البــنك المركزي العراقــي وأثمرت ھذه الخطوة عن تعیین ممثلنا ومارس عملھ 
كعضو في ھذا المجلس٬ كما اوصت لجنة الشــؤون االقــتصادیة بـــألزام دوائر الدولة بقبـــول صكوك 
المصارف الخاصة وحــثت الدوائر الحــكومیة والوزارات على فتح حسابـــات في مصارف القـــطاع 
الخاص٬ وتمت اعادة النظر بالقـرارات المتخدة بحــق بــعض المصارف التي وضعت تحــت الوصایة 
٢٠١٥وتقـدیم الدعم لها اضافة الى ادراج قـانون ضمان الودائع من ضمن قـانون موازنة  والذي نطمح 
ان یقـر قریبـا٬ اضافھ الى اقــرار قــانون المصارف االســالمیة وتعزیز ســیولة المصارف عن طریق 
مبـادرة البـنك المركزي العراقـي لتمویل المشـاریع الصغیرة والمتوسـطة٬ وكل ھذه االنجازات ھي في 
الحقیقة تجسیداً لتوصیات مؤتمرنا السابق والتي ثابرنا بشـكل متواصل وبـدعم من المصارف االعضاء 

في الرابطة حتى اصبحت قرارات عملیة ملموسة على ارض الواقع.

ونحن الیوم مقبلین على مؤتمرنا السنوي القادم منطلقین من ثقتنا الكاملة بأننا سنخرج بتوصیات سـتمثل 
رؤیة القطاع المصرفي الخاص للمرحـلة القـادمة وسـنلتزم بـتنفیذ فقـراتها انطالقـا من واجبـنا كرابـطة 

مصارف وبأن نلعب دوراً اساسیا ومهما في بناء قطاع مصرفي متقدم .. 

تقــيم رابــطة المصارف الخاصة العراقــية المؤتمر المصرفي العراقــي 

الثالث في بــغداد منتصف كانون االول المقبــل بــرعاية الســيد رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور حـيدر العبـادي والسـيد محـافظ البــنك المركزي 

االستاذ علي محسن العالق.



DERIVATIVES

    شـــهدت صناعة المشتقـــات المالیة خالل الســــنوات 
الماضیة نموا كبـیرا ومتسـارعا ســواء على صعید حــجم 
تجـارة ھـذه االدوات الجدیـدة او علـى صعیـد تنــوع ھــذه 
االدوات بحیث شملت مجموعة واسـعة من العقـود المالیة 

لكافة انواع االوراق المالیة والسلع وغیرھا .
    ان المشتقــــات المالیة یمكن تعریفها على انها االعمال 
الجدیدة االضافیة التي اخذت تقـــــــــــــــدمها المصارف 
والمؤسسات المالیة لزبائنها لقـاء اتعاب وایرادات مقبـولة 
التقابـلها مســتویات مخاطر عالیة٬مثل تســویق االكتتاب 
باالسـهم والسـندات او ادارة المحـافظ االسـتثماریة او فتح 
مكاتب بیع وشراء االوراق المالیة او بیع وتسویق وحدات 

وسندات الثقة المتخصصة في قطاع اقتصادي معین.
   فالمشتقـــــات المالیة تســـــتخدم من قبـــــل المصارف 
والمؤسسـات المالیة كوســیلة الدارة المخاطر حــیث تتیح 
لهم فرصة تحــدید مخاطر الســـوق ذات الصلة بالعقـــود 
المالیة اذا ما تم استخدام ھذه االدوات المشتقة بـفطنة فتتیح 
الدارة المصارف والمؤسســـــات المالیة وســـــائل فعالة 
وكفوءة لتخفیف درجة مخاطر المراكز المالیة للمحــــافظ 
االسـتثماریة والمضاربـة.واخیرا من خالل المبـادرة التي 
تتیح جني المؤسسـات المالیة الربـاح بـدون مخاطر تبــعا 
لحـــالة خلل معین في تســــعیر و ادوات مماثلة تســــتغلھ 
المؤسسة٬بحیث تقوم بعملیة بـیع وشـراء لهذه االدوات في 
نفس الوقـت وأسـواق مختلفة٬وایضا تســتخدم المشتقــات 
المالیة كوســیلة لجني االیرادات حــیث یمكن اســتخدامها 
لتخفیض تكالیف التمویل ولزیادة عوائد بـــــــــــــــــعض 

الموجودات او االدوات.

لقد اصبحت االدوات المشتقة اي العقود المالیة التي تتعلق 
بفقرات خارج المیزانیة وتحـدد قـیمتها بقـیم واحـد او اكثر 
من الموجــــــودات او االدوات او المؤشـــرات االساسیة 
المرتبطــــــة بهــــا٬ مصـــــدرا مباشـــــرا ومنتظمــــــاً 

ویمكن تصنیف المشــاركین في اســواق المشتقـــات في 
فئتین:

الفئة االولى ھم المسـتخدمون النهائیون الذین یدخلون ھذه 
االســـواق لتحقـــیق اھداف معینة تتصل بـــالنمو وتكوین 
المراكز المالیة و المضاربـــــة وتشــــــمل ھذه الفئة على 
مجموعة واسـعة من المؤسسـات مثل المصارف وبــیوت 
االوراق المالیة وشــركات التأمین وشــركات االســتثمار 

المؤسس وصنادیق االستثمار والتقاعد وغیرھا.
     اما الفئة الثانیة فهم فئة الوســـطاء او المتعاملین الذین 
یلبــون احــتیاجات المســتخدمین النهائیین للمشتقــات من 
خالل صناعة االسـواق لهذه االدوات الجدیدة وذلك مقابـل 
جني ایرادات في شكل رسـوم الصفقـات وھوامش عرض 
البـیع والشـراء اضافة الى االســتفادة من مراكزھم المالیة 
الخاصة وتضم ھذه الفئة شـركات االسـتثمار والمصارف 

الفاعلة في االسواق المحلیة .

 لالیرادات للعدید من المصارف والمؤسســـــــات المالیة 
االخرى من جراء قیامهم بنشاطات عدة في مجال صناعة 
االسواق اي الدخول في صفقـات مع الزبـائن وغیرھم من 
المتعاملین في اسواق المشتقات مع االحتفاظ دوما بمراكز 
متوازنة للمحـافظة المالیة لالسـتفادة من ایرادات الرسـوم 
الناجمة عن عروض مواتیة لالســـــعار وكذلك في مجال 
تكوین المراكز المالیة باالســــتناد الى توقـــــعات خاصة 
بتحركات االسعار ٬واخیرا في مجال مبادلة المخاطر تبعا 
لمحــاولة االســتفادة مالیا من فروقــات االســعار ألدوات 

مماثلة في اسواق مختلفة.
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اشـارت اخر االحـصائيات الصادرة 

من مصادر متخصصة بــأن ١١% 

فقـــط من البــــالغين في العراق 

يمتلكون حسابــــــــات مصرفية، 

بــينما يبــلغ المتوســط العالمي 

%٦٢ .. حيث يتذيل اليمن يسبقه 

العراق مباشـرة قـائمة الدول التي 

يمتلك البــالغين فيها حسابـــات 

مصرفيــة والتــي تعكــس مــدى 

التعامل مع المصارف على مستوى 

االفراد بشكل خاص. حيث تتراوح 

نســب الذين يمتلكون حسابــات 

في المصارف من البــــــالغين في 

% في العـراق الـى  ١١اليمن ٨% و 

 .% ٤ـ٨ان تصل في االمـارات الـى 

اضافـه الــى ذلــك فــأن الكثافــه 

المصرفية من حــــــــــيث الفروع 

متفاوتة بشكل كبـير، حـيث يوجد 

٠٠ـ١في العراق ٣ فروع لكل  الـف 

٣٠مواطن، بينما في لبنان يوجد  

١٠٠فرع لكل  مواطن.

ان اغلب الدول تتوجھ الیوم الى تطبیق مفهوم الشـمول المالي والوصول الى طبقـات متنوعة في 
المجتمع وتقــدیم العدید من الخدمات التي تالئم العدد من الشــرائح بأســعار مقبــولة وطریقـــیة 
میسرة٬ فعلى مستوى امتالك الحسابات في المصارف نحـتاج الیوم الى ثورة حقیقـیة في العراق 
تغیر من ھذا المفهوم وتدفع بـالعدید من غیر المتعاملین مع المصارف بــفتح حسابــات مصرفیة 
خاصة بهم لألستفاده من الخدمات المتنوعة والمتعددة التي تقـدمها المصارف٬ ولكن ھذا التغییر 
یحــــتاج الى العدید من االدوات والقـــــرارات والخدمات واالجراءات التي على المصارف ان 
تقدمها ومنها انشاء شركة لضمان الودائع والتي تعتمد على اقـرار قـانون ضمان الودائع الذي تم 
٢٠١٥ادراجھ من ضمن قانون موازنة  وھو من االمور المهمة التي یحتاجها القـطاع المصرفي 
الیوم ولكن لألسـف لم یناقـش ھذا القـانون ونأمل ان یناقـش في السـنة القــادمة٬ ان ھذه الشــركة 
المهمة ستمنح الثقـة للجمهور والمتعاملین مع المصارف الخاصة وفتح حسابـات وایداع اموالهم 
وبالتالي زیاده عدد المتعاملین مع المصارف. واود ان اشیر بهذا الصدد ان مثل ھذا القـانون اقـر 
١٩٩٤في السودان  في سنة  ومن ناحیة اخرى فأن زیادة عدد الفروع٬ كما اشرنا سابقا یزید من 
الكثافة المصرفیة في العراق النها تعتبر قـلیلة جدا وھي االقـل في الوطن العربـي٬ حـیث انھ في 
١٠٠العراق یوجد ٣ فروع لكل  الف مواطن٬ بـینما في لبــنان یوجد  فرع لكل  مواطن  ٣٠ ١٠٠
ویعتبر عدد الفروع احد االسباب المهمة التي تؤثر على فتح الحسابات المصرفیة لألفراد اضافة 
الى الشركات. وھذا مؤشر على ضعف االنتشار االفقـي للمصارف٬ وھنا تأتي اھمیة ان یشـجع 
البنك المركزي العراقـي على ان تفتح المصارف المزید من الفروع من خالل تقـدیم التسـهیالت 
والممیزات للمصارف التي تود زیادة عدد فروعها وھو ما ســــــیؤدي تلقــــــائیا الى زیاده عدد 

المتعاملین مع المصارف في المناطق التي ستنتشر فیها ھذه المصارف. 

اما اسـتخدام تكنلوجیا المعلومات فال تقـل اھمیة عن ما تم ذكره سابقـا٬ فعلى المصارف الیوم ان 
تخطو خطوات كبـــیرة الى االمام بــــأتجاه تطویر تكنلوجیا المعلومات للخدمات التي تقــــدمها 
المصارف٬ فمن الضروري  على المصارف الیوم ان تقــدم حـــزمة من الخدمات التي ترتبـــط 
بـــالتكنولوجیا مثل امكانیة االطالع على الحسابـــات عن طریق الحســـاب االلكتروني وتوفیر 
بطاقات الدفع االلكتروني وبصورة سـریعة حـیث ان بـعضها تسـتغرق فترات طویلھ لألصدار. 
للجمهور وللشركات التي تتعامل مع المصرف خصوصا   ATMاضافھ الى توفیر نقاط ومكائن 
وان البـنك المركزي العراقــي مقبــل على اطالق المقســم الوطني على مســتوى العراق والذي 

سیسهل الكثیر ویغیر باتجاه استخدام الدفع االلكتروني في العراق. 

اما توطین رواتب الموظفین العاملین في الحـــكومة في المصارف الخاصة فهو العامل الفاصل 
في العراق٬ وال یخفى على احد بـأن الموظفین الحـكومیین یشـكلون نسبـة كبـیرة جدا من القـوى 
العاملة في العراق٬ وان انتقـالهم بـصورة تدریجیة بـتعامالتهم الى المصارف الخاصة ســیؤدي 
بالنتیجة الى ثورة كبـیرة في التعامل مع خالل الفطاع المصرفي .. ھذه المسـألة قـد تكون معقـدة 
ولكن لنراجع ما اصدرتھ لجنة الشـؤون االقـتصادیة في ھذا الصدد حـول تشــجیع دوائرة الدولة 
للتعامل مع المصارف الخاصة بـــخصوص ایداع رواتب الموظفین الحــــكومیین٬ واھمیة ذلك 
للقـطاع المصرفي بـصورة عامة٬ وھنا فأن الفائده لیسـت محـصورة بـالمصرف٬ وأنما سـتعود 
على الحكومة العراقیة٬ حیث ستدیر ھذه المصارف العملیة بصورة كاملة وسیكون ھناك انتقـال 
بشـــكل ھائل وســـریع الى اســـتخدام بطاقــــات الدفع االلكترونیة من الجمهور٬ اضافھ الى ان 
الموظفین سیســتفیدون من الخدمات االخرى التي یوفرھا المصرف٬ كما وتســتطیع الوزارات 
ودوائر الدولة الیوم تقــییم كل مصرف اضافة الى التقــییم الذي اعده البــنك المركزي العراقــي 

بالتعاون مع شركة عالمیة وكبیرة مثل شركة ایرنست ویونغ. 

اضافة الى ما تقـدم٬ ولزیاده التعامل مع القـطاع المصرفي وشـمول العدید من شـرائح المجتمع٬ 
على المصارف ایضا التسویق والترویج ألھمیة التعامل مع المصارف واالسـتفاده من الخدمات 
المصرفیة٬ وتقدیم منتجات متنوعة من ضمن نفس الخدمة مثل تنویع منتجات االدخار كأن یقـدم 
منتج مختلف للنســـاء او لطالب الجامعات٬ اضافة الى تقـــدیم القـــروض لمســــتویات مختلفة 
والتركیز على تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة خصوصا في ظل مبـادرة البـنك المركزي 

العراقي الحالیة.
من المهم الیوم في العراق توسیع رقعة المتعاملین مع المصارف خصوصاً وان السوق العراقـي 
الزال یمتلك فرص ھائلة للمصارف الخاصة وان كل ما تقــــدم من احــــصائیات یجب علینا ان 
ننظر البها على انها فرصة حقیقة. واخیراً نحتاج ان الى عملیة تثقـیف واسـعة للمجتمع العراقـي 
بخصوص اھمیة األدخار واالستفادة من الخدمات المصرفیة واھمیة فتح الحسابـات المصرفیة٬ 

والذي یقع جزئیا على عاتق رابطة المصارف في المرحلة القادمة. 





 2015

نظمت  مجموعة اإلقتصاد واألعمال والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة 

المصارف الخاصة العراقية وجمعية المصارف في لبنان  الملتقى العراقي المصرفي للفتـــــرة من 

١٥٢٠١٥ و ١٦ أيلول  بحضور عدد كبير من المصرفيين اللبنانيين والعراقيين وقيادات األعمال ورؤساء 

٤٠٠الشركات والمنظمات الدولية والخبراء المصرفيين واإلعالميين، بحضور نحو  مشارك من 

البلدان العربية واألجنبية. 

 وتحدث في االفتتاح كل من محافظ البنك المركزي العراقـي االسـتاذ علي العالق وحـاكم مصرف 
لبــنان ریاض ســالمة  ورئیس جمعیة المصارف اللبـــنانیة د. جوزف طربـــیھ ورئیس رابـــطة 
المصارف الخاصة العراقـــیة ودیع الحـــنظل والرئیس التنفیذي لمجموعة االقــــتصاد واألعمال 

رؤوف أبو زكي. 

والقى السید محـافظ البـنك المركزي العراقـي االسـتاذ علي العالق كلمتھ في االفتتاح التي اشـارت 
الى العدید من القــضایا المهمة للقــطاع المصرفي في العراق والتعاون مع القــطاع المصرفي في 
لبنان جاء فیها: "نظرا لعمق العالقة بین العراق ولبنان ینعقد الملتقى المصرفي العراقـي - اللبـناني 
الثاني في العاصمة بیروت٬ ویأتي على رأس أولویة ھذه العالقة زیادة وتعمیق التعاون بین القطاع 
المصرفي والمالي في كال البــلدین. من بــین اھداف ھذا الملتقــى مناقشــة المشـــهد االقـــتصادي 
والمصرفي٬ ووســـائل معالجة التحـــدیات٬ وتوفیر الفرص المستقبــــلیة٬ فضال عن اســــتطالع 
استراتیجیة كل من مصرف لبنان والبنك المركزي العراقـي والسیاسـة النقـدیة الخاصة بـكل منها٬ 
والهادفة الى تحقــیق التنمیة االقـــتصادیة والمالیة والمصرفیة من خالل تفعیل وتطویر مســـاھمة 

القطاع المصرفي والمالي وفروع المصارف االجنبیة لتنمیة اقتصاد البلدین".

أضاف السید المحافظ: "العراق ولبـنان مهیّئان تماما وكرائدین في المنطقـة العربـیة لنقـل وتطویر 
الصناعة المصرفیة.كما یدرك البلدان ان علیهما مسؤولیة لتحدید مكامن القوة٬ ونقـاط الضعف في 
مسیرة القطاع المالي والمصرفي خصوصا المصارف اللبـنانیة التي فتحـت لها فروعا في العراق 

وآخذة في الزیادة. 

علي العالق 
محافظ البنك المركزي العراقي
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 وال بد من استثمار ھذا الموقـف لتأخذ المصارف دورھا 
االقـتصادي من أجل التنمیة االقـتصادیة ٬ ونحـن  ندرك 
أن القـطاع الخاص ھو المنطلق الحقیقـي لتحقـیق التنمیة 
المستمرة والمستدامة وھذه الحقیقة تحتاج إلى جهد كبـیر 
وامتصاص مقــاومة التغییر خاصة عندما تكون بــعض 
البـــلدان اعتادت على انظمة مركزیة شــــمولیة كما في 
العراق٬ وبالتالي أصبح تغییر ھذه البیئة والثقافة المتعلقة 
بـمختلف اإلجراءات تتطور بـما یحقـق بـیئة عمل قـادرة 
على اجتذاب القـــــــطاع الخاص٬ وھذا ما نؤمن بـــــــھ 
وسنستثمر كل فرصة في البنك المركزي العراقـي لنؤكد 
على ھذه الحقیقــة من أجل فتح البــاب والمجال واإلطار 
لعمل القــــطاع الخاص٬ ونرید خلق جو من الثقـــــة في 
المصارف٬ وھذا ما عبر عنھ سعادة حاكم مصرف لبنان 
ریاض ســـــالمة ومن دون تعزیز ھذه الثقـــــة ال یمكن 
النهوض بالقطاع الخاص٬ ولذلك حاولنا أن نبـدأ من ھذه 
النقــــــطة المهمة وعملنا باعتبـــــــرنا عضو في اللجنة 
االقـتصادیة في مجلس الوزراء على تشـجیع التعاون مع 
القــطاع الخاص لتحســین العالقــات بــین المؤسســات 
والمصارف الخاصة  وكسرنا القیدین: قـیود الدولة على 
المصارف الخاصة وأخذنا ھذه العملیة ألبـــعد مدى لها. 
وقمنا بـإجراءات أخرى تتعلق بـالتأكید على اعطاء دور 
للقطاع الخاص٬ ونحن نعتقـد أن األزمة المالیة ستسـاعد 
العراق على تحقیق نمو حقیقي في المستقبـل وھذا متوفر 

في العراق من خالل الموارد البشریة وغیرھا".
وقال: "لعل أھم خطوة ھو االقتراح على مجلس الوزراء 
تحــــویل أھم مصرفیین في العراق: مصرف الرشــــید 
ومصرف الرافدین إلى مصرفین خاصین كشــــــركات 
مساھمة. إن العراق وبحكم حجم ھذین المصرفین یعتزم 
اجتذاب مســاھمات من المصارف األجنبـــیة٬ وھذا أمر 
مهم جداً. ولعل العنصر الحاسم والمهم ھو ھیكلة القطاع 
المصرفي ما یســاعد على خلق دور تنافســي للقـــطاع. 
ونعمل على الخصخصة بشكل صحیح وبتشجیع من قبل 
وزیر المالیة ودیوان الرقابــة المالیة وبــدعم من البـــنك 
الدولي. ونحن في مرحلة حل المشـاكل الموجودة لیكون 
ھناك فرصة للقیام بالخطوة الكبیرة بـل بـالخطوة األكبـر 

في العراق وفي المنطقة".
واوضح ان البــنك المركزي العراقـــي قـــد أكمل جمیع 
المتطلبــات الفنیّة الخاصة بــالتكامل والربـــط للمقســـم 
٬ مصرف أشور٬  TBIالوطني مع عدة جهات (مصرف 
شــركة أموال٬ مصرف الشــرق األوســـط) وھو جاھز 
لالنطالق الفعلي بـــــانتظار إنهاء المراحـــــلة التكمیلیة 
لالختبــــارات لتتم عملیات الدفع اإللكتروني المحـــــلیة 
بالبطاقــــات من خاللھ وتتم تســـــویتها عن طریق نظام 
 .RTGSكما أن البـنك في المراحـل النهائیة لترخیص 
شــــــركتین للدفع عن طریق الهاتف النقـــــــال وھاتان 
الشــركتان جاھزتان لتقـــدیم الخدمات في عموم العراق 
لدى الحــــصول على الترخیص٬ كما یعمل البـــــنك مع 
المصارف والشـــــركات المتخصصة إلطالق عملیات 

التحصیل الحكومي إلكترونیا. 

ومن جانب آخر وبـــهدف مواكبـــة التطور في مجال االتصاالت المصرفیة فإن 
البـنك أنجز الخطط بـالتعاون مع وزارة االتصاالت إلنشــاء شبــكة تربــط بــین 
الفروع الرئیســیة للمصارف مع البــنك المركزي وفروعھ وھي تعمل بتقــنیات 
الكایبل الضوئي لتكون بدیال عن الشبكة الالسلكیة الحالیة٬ ما یفتح آفاقاً جدیدة في 

مجال نقل البیانات بسریة وموثوقیة وتوافریة عالیة جدا".

ریاض سالمة 
حاكم مصرف لبنان

ركز حاكم مصرف لبنان ریاض سالمة في مسـتهل كلمتھ على تراجع النمو على 
مســـــتوى عالمي وتأثیره على التمویل خارج أوروبـــــا والوالیات المتحــــــدة 
االمیركیة٬ وأكد على أھمیة وجود عالقـات اقــلیمیة تجمع المصارف وضرورة 
استخدام العمالت المحلیة. وقـال أن مصرف لبـنان ینظر بـأھمیة إلى التعامل مع 
العراق خصوصا البـنك المركزي العراقـي لتنسـیق المخاطر وتحقـیق الشــفافیة 
ومكافحة تبییض األموال وتبادل الخبرات وتفعیل أنظمة الدفع بالعمالت المحـلّیة 

بین البلدین".
وأضاف سـالمة أن اللیرة اللبـنانیة مستقـرة ویتم تداولها بأسـعار أقـل من أسـعار 
التدخل لمصرف لبــنان٬ وركز على الرقـــم القیاســـي الحـــتیاطیات المصرف 
المركزي. وقال أنھ سیكون لمصرف لبنان مبادرات لتشجیع الثقة بـوجود الفوائد 
المستقـرة على الرغم من توقــع صدور تصنیف ســتاندرد أند بــورز للبــنان من 
مستقر إلى سلبي. وقال أن الودائع ارتفعت بنسبة ٧ في المئة كمعدل سـنوي٬ فیما 
٢٠١۸ارتفعت المالئة بنسبـة  في المئة٬ متوقــعا أنھ بــین  و ســیكون  ٢٠١٥ ١٢
١٥معدل المالئة  في المئة٬ مضیفا: "وھذا ضروري للمحافظة على الثقـة وعلى 

التعامل الطبیعي مع الصیرفة العالمیة".
٬ وسیكون النمو قریبـا  ٢٠١٤وقال: "سنة  لن نشهد نموا كالذي تحقق عام  ٢٠١٥
من الصفر. ولهذا قدمنا رزمة حـوافز سـتتضمن تسـلیف بقـیمة ملیار دوالر وقـد 
٢٠١٦تصل إلى  ملیار دوالر عام  وسـتكون بـفائدة عند حـدود الـواحــد في  ١٫٥
المئة. وھي تشـمل تسـلیف المصارف لقـطاعات السـكن٬ المؤسســات الصغیرة 
والمتوسطة ومشاریع الطاقة البـدیلة والبـیئة والتعلیم الجامعي وغیرھا. وقـال أن 
٧٠٠عدد المدیونین ارتفع بـــــــــین  و من  ألفا إلى  ألف٬ وھذا  ٧٠ ٢٠١٥ ١٩٩٣
التمصرف مفید للقطاع المصرفي وللنمو االقتصادي"٬ وقال أن قـطاع االسـكان 
یتمتع بـأھمیة خاصة كونھ قـاطرة للنمو٬ وقـد نتج عن رزم التســلیف حــتى اآلن 

١٠٠تمویل أكثر من  ألف قر سكني.
إلى ذلك قال سـالمة أن مصرف لبـنان سـیُصدر تعمیما لتنظیم الدیون مع القـطاع 
الخاص بشـكل مســؤول وبمشــاركة لجنة الرقابــة على المصارف لكي نتخطى 
٣٣١تحدیات المرحلة٬ ونتطلع بإیجابیة إلى التعمیم  الذي اصدره مصرف لبنالن 

لدعم اقتصاد المعرفة.

وكما كنت اتحـدث مع ســعادة حــاكم مصرف لبــنان ان 
البنوك المركزیة لم تعد الملجأ األخیر بل أصبحت الملجأ 

األول واألخیر.  
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كما أن ھیئة األســواق المالیة ســـتُطلق منصة الكترونیة للتداول. وســـنمنح رخصة 
واحـــدة للقـــطاع الخاص لیدیر المنصة. وســـیتم في ھذه المنصة تداوزل األســــهم 
والسندات والسلع ومن بینها الذھب وستتم فیها المضاربة بالعمالت وبیع المؤسسـات 
الناشئة الناجحة٬ وكونها منصة الكترونیة ستكون على تواصل مع األسـواق العالمیة 

وھدفنا الوصول إلى المغتربین اللبنانیین وغیرھم". 
وختم أن لبـنان یمر بـظروف صعبـة٬ لكن اللبــنانیین لم ییأســوا وطمّن قــائال: "ولن 

نیأس".

وقال رئیس رابطة المصارف الخاصة العراقیة ودیع الحنظل: "یشـرفني أن اتحـدث 
في عدد من المواضیع التي أتمنى أن یشـملها الملتقـى بنقاشـاتھ ومحـادثاتھ متأمال من 
ھذا الجمع أن یصل مع نهایة الملتقـى إلى توصیات من شـأنها أن تصب في مصلحــة 
االقتصاد العراقي وتحسّن من أداء القـطاع المصرفي"٬ وأضاف: "إننا نمرّ اآل ن في 
العراق في ظروف صعبة جزء من منها ناتج عن المصاعب االقتصادیة نتیجة ھبوط 
أسعار النفط ما ولد عجزا في الموازنة اثقـلت كاھل الحـكومة ووضعتها في ظرف لم 
توضع فیھ أي من الحكومات السابقة٬ كما یمر العراق بظروف سیاسیة وأمنیة لیست 
بأخف على الشعب والحـكومة من المصاعب االقـتصادیة٬ ان الظروف التي ذكرتها 
وضعت الجمیع ومن ضمنهم القطاع المصرفي العراقي في أجواء وتحـدیات صعبـة 
مما حـفز رابـطة المصارف الخاصة العراقـیة لالرتقــاء بــأدائها لتأدیة ما علیها وما 

یمكن أن تساھم بھ في ظل ھذه األزمة.
 لقد أخذت الرابطة على عاتقها ومنذ بدایة ھذا العام معاونة ومسـاندة البـنك المركزي 

العراقي للحفاظ على استقرار سعر الصرف. 
كذلك لعبـت الرابــطة دورا بــارزا من خالل مشــاركتها في فریق الخبــراء الوطني 
برئاسـتها لفریق التمویل الذي قـدم حـزمة من السیاسـات اعتمدتها الحــكومة لتطویر 

أداء القطاع المالي وقطاع التمویل.

ودیع الحنظل 
رئیس رابطة المصارف الخاصة العراقیة

ثم تحــدث رئیس جمعیة المصارف اللبــنانیة د. جوزف طربــیھ٬ فقـــال: "یطیب لي 
بدایة٬ أن أكرر الترحیب بضیوفنا األكارم من العراق الشقـیق. فأنتم تحـلون في بـلدنا 
أھال وأصدقــاء٬ ال كزمالء مهنة فحســب٬ نعتز بمناقبــیتهم ومهنیتهم. ونحــن الذین 
اكتوینا بـنیران الحـروب الطویلة وویالتها٬ نتألم أشـد األلم لما أصاب ویصیب بـلدكم 

من ارھاب٬ وما تسبب بھ من قتل وتدمیر وتهجیر وتخریب. 
ذلك في وقت أحوج ما كنتم فیھ الستكمال بـناء الدولة ومؤسسـاتها ومواصلة االعمار 
والنهوض وتعویض ما فاتكم بفعل الحروب أیضا. منطقتنا بكاملها في قلب نفق مظلم 
٬ والتكلفة المتوجبــة موجعة على كل األصعدة٬ بــما یشــمل االقـــتصادات الوطنیة. 
الخسـائر تتراكم وتتفوق على قــدرات االحــصاء والجمع ٬ ال نمو حقیقــي وال تنمیة 

ممكنة٬ بل تفاقم متصاعد حاد لألزمات االقتصادیة واالجتماعیة القائمة أصال".

وقـال: "لعلھ من بشـائر الخیر وتكبـیر حـجم الطموحـات واآلمال٬ الخطوات النوعیة 
التي تقــدم علیها تبــاعاً الســـلطات المعنیة في العراق الشقـــیق لجهة تطویر البـــنیة 
المصرفیة قــانونیاً وعمالنیا٬ً وخصوصاً منها ما یتعلق بـــنظام الخدمات المصرفیة 
وقانون التوقـیع االلكتروني وإعادة تحـدید الرسـامیل المطلوبـة للوحـدات المصرفیة 
الوافدة. ھذا فضالً عن التوجھ لتشدید االجراءات في مكافحة تبییض األموال وتمویل 
االرھاب٬ وتأســیس شــركة ضمان الودائع٬ ووضع ضوابــط مناسبـــة لخطابـــات 
الضمان٬ وإنشـــاء وحــــدات االســــتعالم ومركزیة المخاطر٬ والتعلیمات الخاصة 
بالصیرفة االسالمیة٬ وقانون الصكوك االسالمیة . ویهمني٬ تحدید بـعض المجاالت 
الحـیویة التي یمكن تحقــیق اســتفادة مشــتركة ومجزیة وتوفیر الوقــت والمال على 

البنوك العراقیة الشقیقة٬ ومنها:
- تملك المصارف اللبــنانیة خبــرات مشــهودة في عملیات الوســـاطة المالیة وادارة 

اصدارات في األسواق الدولیة.

جوزیف طربیھ 
رئیس جمعیة المصارف اللبنانیة

وقال: "لعلھ من بشائر الخیر وتكبیر حجم الطموحات 
واآلمال٬ الخطوات النوعیة التي تقـــدم علیها تبـــاعاً 
الســـلطات المعنیة في العراق الشقــــیق لجهة تطویر 
البنیة المصرفیة قانونیاً وعمالنیا٬ً وخصوصاً منها ما 
یتعلق بــنظام الخدمات المصرفیة وقـــانون التوقـــیع 
االلكتروني وإعادة تحــــدید الرســــامیل المطلوبــــة 
للوحـــــدات المصرفیة الوافدة. ھذا فضالً عن التوجھ 
لتشـــدید االجراءات في مكافحـــة تبــــییض األموال 
وتمویل االرھاب٬ وتأســیس شــركة ضمان الودائع٬ 
ووضع ضوابـط مناسبـة لخطابـات الضمان٬ وإنشـاء 
وحــدات االســتعالم ومركزیة المخاطر٬ والتعلیمات 
الخاصة بــالصیرفة االســـالمیة٬ وقـــانون الصكوك 
االسالمیة . ویهمني٬ تحدید بعض المجاالت الحـیویة 
التي یمكن تحقـیق اسـتفادة مشــتركة ومجزیة وتوفیر 

الوقت والمال على البنوك العراقیة الشقیقة٬ ومنها:
- تملك المصارف اللبـــنانیة خبـــرات مشــــهودة في 
عملیات الوســـــــــــاطة المالیة وادارة اصدارات في 

األسواق الدولیة.
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وكان الرئیس التنفیذي لمجموعة االقـتصاد واألعمال رؤوف أبـو زكي اسـتهل جلسـة االفتتاح بـكلمة 
فقــال فیها: "ملتقـــانا الیوم یرتكز إلى نجاح المؤتمر األول الذي انعقـــد العام الماضي تحـــت عنوان 
"الملتقى المصرفي العراقـي - اللبـناني" ویتكامل معھ في موضوعاتھ وفي عدد ومسـتوى المشـاركة 
٢٥٠فیھ والمتمثلة بحـوالى  رئیسـاً ومدیراً عاماً للمصارف العراقـیة إضافة إلى نحـو  مصرفي  ١٥٠
لبناني وعربي وممثلین لشركات تكنولوجیا عالمیة. وانعقاد ھذا الملتقى في بیروت ھو تجسید للتوسع 
المصرفي اللبناني في العراق٬ ولمستوى التعاون بین البنك المركزي العراقي ونظیره اللبـناني حـول 
العدید من المجاالت السـیما في مجال التدریب والتنســیق بــین األجهزة الرقابــیة. وھذا یعكس أیضاً 
المستوى الرفیع لمصرف لبنان الذي أصبح مدرسة في مجال السیاسة النقـدیة والتحـفیز االقـتصادي. 
أما العالقات المصرفیة بین لبنان والعراق فقدیمة العهد وھي تتجدد بوجود مصارف عراقیة حالیاً في 
لبــنان ووجود ٩ مصارف لبــنانیة عاملة في العراق إضافة إلى مصرف عاشـــر یســـتكمل خطوات 
٢٤الدخول٬ بحیث یصبح في العراق نحو  فرعاً لمصارف لبنانیة تتوزع بین بغداد وأربیل والبـصرة 
والسلیمانیة. كانت مجموعة االقتصاد واألعمال نظمت مؤتمراً حول البـورصة العراقـیة العام الفائت 
في دبي. وبالتالي٬ فإن المجموعة باتت تعیش الحـالة العراقـیة بـتفاصیلها وتواكب القـطاع المصرفي 
العراقي بشقیھ الحكومي والخاص. وعلیھ٬ عندما طرحنا على البنك المركزي العراقي فكرة عقد ھذا 
المؤتمر٬ إنطلقـنا من دراسـة معمقـة للسـوق وحـاجات المصارف العراقـیة من حـیث البـنى التحــتیة 
والبرامج والتدریب إضافة إلى ما تستهدفھ المؤتمرات عادة من التواصل وتبادل األفكار والتجارب".

رؤوف ابو زكي 
الرئیس التنفیذي

 لمجموعة االقتصاد واالعمال

وقد ناقش المؤتمر وعلى مدى یومین العدید من القضایا المهمة والتي تخص القطاع المصرفي العراقي من ضمن جلسات عدیده وكمایلي: 

الجلسـة األولى جاءت بـعنوان "الواقـع االقـتصادي والمصرفي" وناقشـت  السیاسـات الحـكومیة في ظل التحــدیات االقــتصادیة و األمنیة 
وسیاسات التقشف وانعكاساتها على مشاریع البنى التحتیة اضافة الى إنعكاسات إنخفاض عائدات النفط على المدى المتوسط وبدائل التمویل 
و خطط البنك المركزي العراقي للنهوض بالواقع المال. تحدث في ھذه الندوة السید ولید عیدي مدیر عام مدیریة مراقبـة الصیرفة واالئتمان 

والسید عبد الرزاق السعدي رئیس ھیئة االوراق المالیة السابق والسید سدیر منیر رئیس قسم االستثمار في شركة الربیع. 
وجاءت  الجلســة الثانیة تحــت عنوان "المصارف العراقــیة وتحـــدیات المرحـــلة" نوقـــش فیها  التطورات المصرفیة في العراق ودور 
المؤسسات الحكومیة في تنشیط عمل المصارف الخاصة واإلسالمیة وخطط التطویر لدى المصارف وآفاق الصیرفة اإلسالمیة اضافة الى 
مستجدات قانون االمتثال المصرفي و الضریبي وادار ھذه الجلسة االستاذ ولید عیدي مدیر عام مدیریة مراقبة الصیرفة واالئتمان في البنك 
المركزي العراقي وتحدث فیها السید كاظم ناشور مدیر عام المصرف الصناعي والسـید عبـد الحسـین المنذري مدیر عام مصرف النهرین 
االسالمي والسـید سـمیر النصیري مستشـار مصرف دار السـالم والسـید علي طارق المدیر التنفیذي لرابـطة المصارف الخاصة العراقـیة 

والسید محمد عراجي من شركة برایس وتر ھاوس. 
الجلسة الثالثة كانت بعنوان "المصارف اللبـنانیة في العراق: بـین رغبـة التوسـع وتحـدیات السـوق" وناقشـت  أداء المصارف اللبـنانیة في 
السوق العراقیة وتحدیات المصارف اللبنانیة في السوق العراقیة والمصارف اللبنانیة ومتطلبات الحوكمة. ادارة ھذه الجلسة السید بهیج ابـو 
غانم من مجموعة االقـتصاد واالعمال وتحـدث في ھذه الجلسـة كل من السـید محـیي الدین عبـد هللا من مصرف البحــر المتوســط والســید 

كوركیس اندراوس من فرنسبنك والسید شوقي بدر من مصرف بیروت والبالد العربیة والسید سمیر طویل مصرف انتركونتیننیتال. 

الجلسة الرابعة جاءت بعنوان "الصیرفة االلكترونیة٬ الواقـع الجدید" وتناولت البـیئة القـانونیة واإلجرائیة وجهوزیة البـنك المركزي٬ دور 
التكنولوجیا وأنظمة المعلومات في تطویر العمل المصرفي٬ متطلبـات البـنیة التقـنیة لدى المصارف العراقـیة٬ المصارف األجنبـیة والدور 
المأمول منها في نقل الخبرات. تحدّث فیها معاون مدیر عام المدیریة العامة لمراقبـة الصیرفة واالئتمان في البـنك المركزي العراقـي عالء 
عبـد الغني الصبـاغ٬ الرئیس التنفیذي للتكنولوجیا في بـنك لبــنان والمهجر أنطوان الوندوس٬ مدیرة قســم المدفوعات في البــنك المركزي 
العراقي ضحى عبد الكریم٬ ومدیر مشروع البنیة التحتیة للدفع بالتجزئة في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد عبد٬ ومدیر ھندسة حـلول 

البنى التحتیة للخدمات المالیة لمنطقة الشرق األوسط في "ھواوي" محمد الدماصي.

أما الجلسـة الخامسـة فكانت بـعنوان "آفاق الصیرفة االلكترونیة والدفع بــالجوال"٬ وتناولت الفرص التي قــد تنتج عن اعتماد المؤسســات 
الحـكومیة أنظمة الدفع اإللكتروني٬ دور شـركات التكنولوجیا وخدمات الجوال بتقـدیم خدمات دفع مبـتكرة٬ تطور المدفوعات الرقــمیة في 
األسواق الناشئة٬ بطاقات االئتمان الذكیة: أنظمة التشغیل وتطبیقاتها المتاحـة٬ الصیرفة االلكترونیة ودورھا في تطویر القـطاع المصرفي. 
تحـدّث فیها رئیس المنتجات الناشـئة واالبـتكار لمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفریقـیا في شـركة "فیزا" ناثان كوشـني٬ الرئیس التنفیذي 

للتكنولوجیا في الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة - كي كاردحسن الخطیب٬ ومدیر المدفوعات في "ھایبر باي" عالء الدین الماجد.

مؤتمرات
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وكانت الجلسة السادسة بعنوان "تعزیز القدرات المحلیة" تحدث فیها كل من الرئیس التنفیذي للتكنولوجیا في منطقة أفریقیا والشرق األوسـط 
محـمد الموسـوي٬ المدیر التنفیذي لشــركة "الرؤیة الجدیدة" في  توم أورایلي٬ مدیر سـوق العراق في شـركة   Misys VCEضمن شـركة 
العراق محمد قاسم ومدیر تطویر األعمال والمبـیعات في شـركة غاردیا سیسـتمز - لبـنان شـادي راعي. أما الجلسـة السابـعة فحـملت عنوان 
"تجارب دولیة" وتحدث فیها كل من مدیر المبیعات في العراق ضمن شـركة سیسـكو ذو الفقـار الخلخالي٬ المدیر األول للمبـیعات التقـنیة في 

شركة مایكروسوفت - مصر معزّ تونسیومدیر إدارة الحلول العلمیة في أوراكل - اإلمارات سالم سلیم.



جاء في التوصیات التي خرج بها الملتقى النقاط التالیة :

١. تطویر دور المصارف في تحسین العمل المصرفي وزیادة فاعلیتھ٬ من خالل تقدیم االئتمان اآلمن واالسـتثمار السـلیم لخدمة متطلبـات 
التطور االقتصادي في كال البلدین.

٢. تعزیز دور االستثمار األجنبي واالستفادة من الفرص االستثماریة المتاحة في كال البلدین لتطویر البنیة التحتیة وتطویر القطاع السكني 
والقطاعات األخرى ذات األولویة٬ وفقاً لقوانین االستثمار المعمول بها لدى البلدین.

٣. حث المصارف العاملة في لبنان والعراق للتعاون المصرفي وفتح الفروع والمكاتب المصرفیة في كال البلدین٬ وتقـدیم خطوط االئتمان 
المتبادل لتنمیة القطاعات االقتصادیة وتوفیر الفرص المتكافئة لكال الجانبین.

٤. قـیام المصرفین المركزیین (اللبـناني والعراقـي) بتبـادل الخبــرات والتجارب في المجال المصرفي واالقــتصادي والمالي٬ لتحســین 
وتطویر العمل المصرفي من خالل اللجنة التنسیقیة التي ستشكل من قبل كال المصرفین.

٥. تطویر التقنیات المصرفیة ونقل الخبرات بین مصرف لبنان والبنك المركزي العراقي وباألخص انظمة الدفع االلكتروني.
٦. التزام المصارف العراقیة وفروع المصارف اللبـنانیة في العراق بـالعمل بشـكل جدي وضمن التوقـیتات التي یحـددھا البـنك المركزي 

العراقي بتنفیذ المتطلبات الفنیة النضمام المقسم الوطني وحسب نظام خدمات الدفع االلكتروني والتعلیمات الصادرة بموجبھ.
٧. حـث شـركات تكنولوجیا المعلومات الدولیة والبـرمجیات اللبـنانیة المتخصصة وأصحـاب رؤوس األموال في كال البـلدین للدخول إلى 

السوق العراقیة بفعالیة أكبر٬ في ضوء جهود البنك المركزي العراقي في تهیئة البیئة التشریعیة والمصرفیة المشجعة لذلك.
۸. تفعیل وتطویر االتفاقیة المشتركة بین كل من البنك المركزي العراقي ومصرف لبنان لتشمل التعاون في مجال مكافحـة غسـل األموال 

وتمویل اإلرھاب من خالل تبادل المعلومات والتدریب.
٩. حث المصارف العاملة في كال البلدین بااللتزام بقواعد الحوكمة (اإلدارة الرشیدة) وااللتزام بقوانین وقواعد العمل في العراق ولبنان.

١٠. تشـكیل لجنة مشـتركة بـین رابـطة المصارف الخاصة العراقــیة وجمعیة مصارف لبــنان لوضع التوصیات المذكورة أعاله موضع 
التنفیذ وفق برنامج زمني یتمّ االتفاق علیھ بین الجانبین لهذا الغرض. 

مؤتمرات
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شـارك السـید علي محسـن العالق في الحــفل الذي اقــامتھ 
رابـــــــطة المصارف لتكریم الموظفیین الممیزین من كل 
مصرف وتكریم المصارف الراعیة لیوم الســــالم العالمي 

 . ٢٠١٥الذي اقیم في بغداد بتاریخ  أیلول  ٢١

وقـال الســید علي العالق في كلمتھ اثناء الحــفل: من خالل 
التحـفیز الذي تقـوم بـھ الرابــطة خالل ھذا الحــفل فأن ھذه 
المبـادرة ھي مبــادرة ممتازه ومهمة وخاصة بالنسبــة الى 
الشبـاب الذي نود زجهم الیوم بـهذا القـطاع وبـناء قـدراتهم 
واالھتمام بـهم وتكریمهم. فهم یمثلون ثروه مهمھ مستقبـلیة 
وخاصة في القطاع المالي والمصرفي وھم القادة للبـلد وان 
خلق كوادر مصرفیة یشــكل اھمیة كبــیرة على المســتوى 
الوطني. القـطاع المصرفي یبـني طبقـة مهمھ ومســتویات 

مهمھ للبلد.

وذكر السـید المحـافظ ان البـنك المركزي مسـتعد ان یكون 
منافس للرابـطة وللمصارف في اجتذاب ھذه الطاقـات من 

الناس المبدعین والمتقدمین بالعمل.

 واشار السید المحافظ بأن البـنك المركزي العراقـي حـریص على اسـتخدام 
تكنلوجیا المعلومات في المرحلة القـادمة وان المصارف یجب ان تكون من 

اكثر المؤسسات تطورا وتقدما. 

علي العالق 
محافظ البنك المركزي العراقي

أنشطة
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وفي كلمة للسید ودیع الحنظل اثناء حفل التكریم اشار فیها الى ان ھذه المبدارة جائت لدعم الشباب في المصارف الخاصة واعطائهم الدافع 
لتطویر مهاراتهم٬ وان الموارد البشریة تعتبر حجر االساس في اي مؤسسـة وخصوصا في المصارف التي تحـتاجین الى مختصین والى 
كوادر متمكنة٬ وان الرابـطة مســتمرة بتقــدیم بــرنامجها التدریبــي للمصارف العاملة في العراق٬ واننا الیوم بــصدد االعالن عن خطة 
٢٠١٦التدریب لسنة  والتي ستحتوي على تدریبات مهمة جدا للقطاع المصرفي وعلى تدریبـات بـالتعاون مع مؤسسـات عربـیة واجنبـیة 
وستقدم ھذه التدریبات في بغداد٬ كما اننا بصدد اطالق بـرنامج تدریب المدربـین والذي سیشـكل فاصلھ مهمة في عملیة بـناء القـدرات في 
القطاع المصرفي في العراق. كما قدم السـید ودیع الحـنظل المصارف الراعیة لیوم السـالم العالمي والتي دعمت ھذه المبـادرة التي ذھب 
ریعها الى حـــملة اھلنا لرعایة النازحـــین٬ وھم (مصرف الخلیج التجاري٬ مصرف جیهان٬ مصرف التنمیة الدولي٬ مصرف االقــــلیم 

التجاري٬ الشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیةر والمتوسطة ومصرف اشور الدولي). 
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اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقیة 
ثالث ورش عمل لمناقشة مشـروع تمویل 
المشاریع الصغیرة والمتوسطة وبحضور 
كبــــــــــیر من المختصین من المصارف 
الخاصة المشـــــاركة في ھذا البـــــرنامج 
وحـــضور ممثلین عن البــــنك المركزي 
العراقــــي من المدیریة العامة لمراقبـــــة 
الصیرفة واالئتمان ومدیریة الحسابـــــات 

والمدیریة العامة ألدارة الدین.
ودار النقاش في ھذه الورش حول تعلیمات 
البــنك المركزي الصادرة مسبقــا وحــول 
التعلیمات التي تحـتاجها المصارف للبــدء 
بأطالق القروض وتقـریب وجهات النظر 
بین المصارف والبـنك المركزي العراقـي 
واالتفـاق علـى كافـة التفاصیــل الخاصــة 
بالبرنامج لضمان انسیابـیة العمل وضمان 
صرف القـــــــــــــروض من ضمن رؤیة 
واستراتیجیة البنك المركزي العراقي لهذا 
البــــــرنامج وتالفیا ألي خروقـــــــات او 

اخفاقات. 

ركزت الورشـة االولى حـول اھمیة ھذا البـرنامج 
وجور المشـاریع الصغیرة والمتوســطة وتعریفها 
وایضاح الخطوط العریضة للبـــرنامج وطریقـــة 

توزیع التخصیصات. 
حیث قـدم السـید علي الحسـیني مستشـار الرابـطة 
عرضا توضیحــا بــین فیھ تعریف ھذه المشــاریع 
والیھ البــــــنك المركزي العراقـــــــي الوارده في 

التعلیمات الصادرة عن البنك. 
وقـــدم الســـید ولید عیدي رؤیة البـــنك المركزي 
العراقـي لهذا البـرنامج والیة توزیع التخصیصات 
وكیفیھ تعویض المصارف للقــــــــــــروض التي 
ســـــتصرف اضافة الى اجابـــــتھ على العدید من 

االستفسارات التي وجهها الحضور. 

جانب من الحضور خالل الورشة االولى
من الیمین االستاذ علي مفتن واالستاذ جواد البوالني 

واالستاذ عدنان الجلبي 

االستاذعلي الحسیني یقدم عرض توضیحي للتعلیمات  

ندوات وورش عمل
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وكان من بین الحضور االسـتاذ جواد البـوالني رئیس لجنة االقـتصاد 
واالستثمار في البرلمان العراقي والسید علي مفتن نائب رئیس الهیئة 

االداریة للرابطة. 

وكان محور الجلسة الثانیة شرح الیة كفالة القروض من قبـل الشـركة 
العراقـیة للكفاالت المصرفیة٬ حـیث قـدمت الســید روال فالح عرضا 
توضیحیا شامال عن الیة كفالة القروض الممنوحة من قبل المصارف 
اضافة الى شـرح تفصیلي عن سـیر عملیة االقـراض ومراحـلها بــما 

یخص شركة الكفاالت والبنك المركزي العراقیة والیة االسترداد. 
اما في الجلســة الثالثة فقـــد قـــدم الســـید علي طارق المدیر التنفیذي 
للرابــــطة عرضا توضیحــــا مفصال عن التفاصیل التي تحــــتاجها 
المصارف من ضمن الیھ التعامل بــین المصارف والبــنك المركزي 
العراقــي٬ اضافة الى االســتمارات التي ستقــدمها المصارف للبــنك 
المركزي العراقـي والمدة الزمنیة ألسـترداد المبـالغ التي سـیعوضها 
البــنك المركزي اضافة الى طریقــة احتســاب الفائدة واالجابــة على 

استفسارت الحضور من المصارف الخاصة. 
علما ان البنك المركزي العراقي وبناءا على ھذه الورشات والنقاشات 
قـــد اصدر التعلیمات النهائیة للبـــرنامج والتي تنظم العالقـــة بــــین 
المصارف والبنك المركزي العراقي لضمان انسیابـھ العمل والتعاون 

ألنجاح ھذا البرنامج الهام لألقتصاد العراقي. 

جانب من الحضور
 خالل الورش

 التي اقامتها الرابطة 

السید علي طارق 
المدیر التنفیذي لرابطة المصارف الخاصة العراقیة

وشرح تفصیلي آللیة التعامل بین المصارف والبنك المركزي



 







تدارس  خبــــراء ومختصون في الشــــؤون المالیة واالقــــتصادیة 
والنفطیة  بعض البنود التي تضمنتها الموازنة العامة االتحادیة لسـنة 
٢٠١٦ .. واصفین ایاھا بـانها  موازنة حسابـیة ولیســت اقــتصادیة 
فضال عن احـتوائها على ذات االشــكاالت التي كانت في الموازنات 
السابقـة السـیما تلك المتعلقــة بالعالقــة النفطیة مع اقــلیم كردســتان 
والحسابـات الختامیة التي لم یتم تقـدیمها خالل الســنوات السابقــة ما 

یشكل خلال كبیرا في تطبیق الموازنة بنحو عام.

جاء ذلك خالل الندوة الموسـعة التي نظمها " معهد التقـدم للسیاسـات 
االنمائیة " بــالتعاون مع " رابـــطة المصارف الخاصة العراقـــیة " 
٢٠١٦لمناقشـة موازنة  في ظل التحــدیات االقــتصادیة والسیاســیة 
واالمنیة  وعلى وجھ التحدید مایتعلق بتحدید سعر البـرمیل من النفط 
وكمیات االنتاج .. اذ اعرب المشـاركون في الندوة  عن خشـیتهم من 
عدم امكانیة الوصول الى السعر وكمیة االنتاج المحـددة ما سیتسبـب 
في تشكیل اعباء جدیدة على الموازنة .. وضیفت الندوة محافظ البنك 
المركزي العراقــي الدكتور علي العالق محـــافظ البـــنك المركزي 
العراقـي والمستشــار المالي لرئیس الوزراء الدكتور مظهر محــمد 
صالح ٬ فضال عن الخبـــیر النفطي فؤاد قاســـم االمیر ونخبــــة من 

المصرفیین والخبراء في مختلف المجاالت. 

ولفت  " النائب مهدي الحــافظ "  / رئیس معهد التقـــدم للسیاســـات 
االنمائیة  في مداخلة لھ خالل النـدوة الـى الموازنـة  العامـة ھـي اداة 
اساسیة  في السیاسـة المالیة للدولة  وتكتسـب الیوم  اھمیة  مضاعفة  
جراء تدھور  الوضع المالي واسـتمرار  االقـتصاد  الریعي  مهیمنا  
على التمویل العام للدولة .. مضیفا ان اعـداد  الموازنـة  كـان  دائمـا 

یعد مشكلة معقدة  بالنسبة للعراق  وھو اعداد  یمثل صورة  صادقـة  
عن ھیمنة  الفكر  التقـلیدي البیروقـراطي  على الشـؤون المالیة  في 

البالد  والصحیح ان تاتي الموازنة  بـرؤیة اقـتصادیة  ھادیة لمجمل  
الفعالیات  سواء  الحكومیة او االھلیة  في سیاق متماسك ورصین . 

وشــخص الحــافظ عددا من الثغرات في موازنة العام المقبــل  منها 
ضعف الموارد  المالیة  بنحـــو صارخ  اذ لم یعد النفط قـــادرا على 
تلبیة  الحاجات االساسیة  للبـالد  بسبـب انهیار  اسـعاره  وغموض 
المستقبل بالنسبة  لالسواق النفطیة في العالم .. محـذرا من ان تحـدید 

) دوالر  امر غیر واقـعي   ٤٥سعر البرمیل لموازنة العام المقبل  بــ(
٤٠اذ من المتوقع ان  تهبط االسعار  الى اقـل من  دوالرا  .. مشـیرا 
الى مشــكلة اخرى تواجھ الموازنة  ھي طبــیعة العالقـــة مع اقـــلیم 
كردستان وھي عالقـة ذات جوانب سیاسـیة واقـتصادیة .. داعیا الى 
توفیر  الظروف  لحسم جمیع االشكاالت  مع االقلیم  ووضع صیغة 

عادلة  لتوزیع الموارد ..

ندوات وورش عمل
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وابـدى الحـافظ استغرابـھ من عدم  االلتزام بمبـاديء الدسـتور  بشـان  تقـدیم الحسابـات 
الختامیة  ما یشكل خلال كبـیرا   على صعید الممارسـات  العملیة .. داعیا من جانب اخر 
الحـــكومة الى ایضاح موقـــفها فیما یتعلق بالقـــروض  الواردة في الموازنة وھل ھناك 
ضمانات  لتقبـل ھذه القــروض  بشــروط مالیة معقــولة .. كما ان ھناك تفاصیل  كثیرة 
تتعلق  بالتخصیصات  لمختلف  القطاعات  االقتصادیة  ومنها ما ھو اساس یتعلق بحیاة 
النـاس ورفاھیتهـم  وتوفیـر الخدمـات  الضروریـة  للمجتمـع  ولكـن الموازنــة جــاءت 

اســـتثنائیة ومخفضة  بسبـــب االزمة  المالیة  وظرف الصراع  مع داعش  وتبــــعاتها  
المالیة  واالنسانیة والسیاسیة . 

علي العالق
محافظ البنك المركزي العراقي

موازنة تخلو من الخطاب واالھداف 

من جانبــھ تحــدث المستشــار المالي لرئیس الوزراء الدكتور مظهر محـــمد صالح عن 
موازنة العام المقبــل واصفا ایاھا بــانھ موازنة تخلو من الخطاب ولم تشــر الى االھداف 
المرجوة منها  ٬ وتحـیط بـها ظروف غیر اعتیادیة  فمعدل النمو في االقـتصاد العراقــي 
ھبـــط الى اقـــل من ٢ في المائة وان معدالت التضخم تســــجل معدالت التتجاوز ٢ في 
٤٥المائة.. مشــیرا الى  الســعر التخمیني لبــرمیل النفط ھو  دوالر وبسقـــف تصدیري  

٤٫٢یصل الى  مالینن برمیل یومیا  فیما یبلغ االنتاج  ملیون برمیل یومیا .  ٣٫٦

موازنة سالبة لمعالجة الوضع االقتصادي

ولفت صالح الى ان ھذه الموازنة  تعد موازنة سالبـة لمعالجة  الوضع االقـتصادي للبـلد وھذه السلبــیة ستتحــول الى جانب ایجابــي من خالل 
ـ ٦ ترلیونات دینار عن موازنة عام  فقد كانت  ترلیون فاصبحـت  ترلیون  ١١٣ضغط النفقات وتقلیل نسبة العجز فهي قد خفضت ب ١١٩ ٢٠١٥
٢٩دینار عام  وبنسبـة عجز تصل الى  في المائة بـعد ان حـددت الموازنة حـجم العجز بــ ترلیون دینار وھي نسبـة مطابقـة  لحــجم  ٢٦ ٢٠١٦

١٫٢الموازنة االستثماریة  ٬ وحصة االقلیم  في المائة   تستقطع منها النفقات السیادیة  ویستلم االقلیم شهریا  ترلیون دینار شهریا .. ١٧

الدین العام الیشكل قلقا النھ ضمن السقوف الطبیعیة

١٤وتحـدث صالح عن الدین العام الذي ارتفعت نسبـتھ في الموازنة الى  في المائة بــعد 
كان  یشكل ما نسبـتھ ۸ في المائة في الموازنة السابقـة  .. موضحـا ان  الدین الخارجي  
) بلدا  خارج نادي باریس  ) ملیار دوالر  یتضمن دیونا لـ( ٥٢لیس كبیرا اذ یبلغ ( ١٥٫٥
ومنها  االردن  - تركیا - دول الخلیج االربعة -  مصر - ھولندا - البرازیل .. واذا اخذنا 
١٠٠دیون دول الخلیج التي اعلنت انها اطفئتها بنسبـــــــة  في المائة  ضمن اتفاق نادي 
) ملیار  ٢٢٫٥بـاریس ولكن على ارض الواقـع لم یحـدث شـيء فســیكون حــجم الدین (
دوالر وھو امر الیدعو الى القـلق كما یتحـدث البــعض الن المعیار العالمي للدین العام 
٦٠یعد لغایة  في المائة من حجم الناتج المحـلي االجمالي  یعد امرا طبـیعیا  واذا حسبـنا 
٣٦حجم الدین العراقي فسیشكل ما نسبتھ   في المائة  من الناتج المحـلي االجمالي وھي 
نسبـة تعد طبـیعیة جدا وھذه النسبـة تمثل الدیون الخارجیة والداخلیة التي یصل حـجمها 

٣٧الى  ملیار دوالر .. 

د. مظهر محمد صالح 
المستشار المالي لرئیس الوزراء

التوجد ایة استحقاقات متأخرة للشركات النفطیة

وكشـف صالح انھ التوجد ایة استحقاقــات مالیة متاخرة  للشــركات النفطیة بــعد ان تم 
٣٣تسدید  ھذه المستحقات والبالغة  ملیار دوالر .. الفتا الى  عدم امكانیة وقف التعامل 
مع ھذه الشركات الن البلد بحاجة الى  تطویر الحقـول النفطیة .. مشـیدا بسیاسـة البـنك 
المركزي العراقــي في ادارة السیاســة النقــدیة في البــلد  .. واصفا ایاھا  بالسیاســات 

التكییفیة صحیحـة وواقــعیة  للســیطرة على االنكماش االقــتصادي  وتوفیر الســیولة  
المطلوبــة من خالل اعتماد  مایعرف بمدرســـة الصیرفة .. معربـــا عن تفاؤلھ في ان 
الموازنة المقبلة التي جاءت في اطار التوقیتات الدستوریة  ستتمكن من مواجهة االزمة 

المالیة على الرغم من خلوھا من الخطاب   االقتصادي الواضح . 
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٢٠٢٠االسعار تتراجع حتى  

الخبیر النفطي فؤاد قاسم االمیر تحدث في مداخلة لھ عن اسعار النفط 
والتحـدیات التي تواجھ الموازنة من خالل تحــدیدھا سقــفي الســعر 
والتصدیر . مبـینا ان معدالت بـیع النفط العراقـي لیسـت ثابــتة  ففي 
٥٥شــهري ایار وحـــزیران الماضیین  كان ســـعر البـــیع  دوالرا 

٤٠٫٦٠للبــرمیل فیما انخفض في شــهر اب الى  دوالر .. مبــینا ان  
٣٫٥التوقـعات تشـیر الى وجود فائض بمقــدار  ملیون بــرمیل یومیا  
٢٠١٦وھو ما یعادل حجم التصدیر العراقي المقـدر لموازنة  .. الفتا 
الى  ان دخول ایران الى الســـوق النفطیة العام المقبــــل بــــعد رفع 
العقوبات عنها سیسهم بزیادة ملیون برمیل یومیا الى السوق العالمیة 
وبـالتالي فان ھذه السـوق لن تكون قـادرة على اســتیعاب   الزیادات 
٢٠٢٠النفطیة  في سوق العرض حـتى نهایة عام  او بـدایات   ٢٠١٩

ومعنى ھذا ان االسعار ستواصل تراجعها ..

٤٠سنكون محظوظین لو بعنا النفط بـ  دوالرا !!

واضاف االمیر انھ وبـموجب معطیات السـوق النفطیة العالمیة  فان 
علینا ان نضع ســـعرا تخمینیا واقــــعیا غیر الذي تم وضعھ لموازنة 
٢٠١٦ وھو ٤٥ دوالر للبـرمیل .. مبـینا اننا سـنكون محـظوظین لو 
٤٠وضعا سعر  دوالرا للبرمیل واستطعنا من بیع النفط بـهذا السـعر 
الحتمال ان تنخفض االسعار لما دون ھذا البرج .. محذرا من سیاسة 
المملكة السعودیة النفطیة التي تحاول من خالل عملیة اغراق السوق 
١٠ـالعالمیة من خالل رفع معـدالت انتاجهـا الـى اكثـر مـن  مالییـن 
برمیل یومیا تحاول من خاللها تخریب االقتصاد العراقـي واالیراني 
والروســـي وكذلك الفنزولي .. داعیا الحـــكومة العراقـــیة الى عدم 
االنجرار وراء ھذه السیاســة المدمرة بــل علي وزارة النفط ان تتخذ 
موقـفا قـویا السـیما بـعد الموقـف الفنزولي الذي اعلنت من خاللھ ان 
حرب االسعار بدأت وعلى كل دولة ان تحمي اقتصادھا من االنهیار 

 .

محافظ البنك المركزي السید علي العالق اوضح من خالل حدیثھ في 
الندوة عددا من النقـاط المتعلقـة بــعمل البــنك  وعالقــتھ بالحــكومة 
والدور الذي یجب ان یلعبـــھ في دعم التنمیة في البـــالد مع ضرورة 
المحــافظة على استقــاللیتھ  التي كفلها الدســتور .مبــینا ان عرض 
الموازنة الزال الیشــجع على التقــییم بنحــو دقــیق والوقــوف على 
حیثیات االمور .. مقترحا وضع مالحـق محـددة في الموازنة لتعطي 

صورة واضحـة للواقـع فمثال شــركات القــطاع العام تظهر جمیعها  
۸٠وعددھا اكثر من  شـركة برقـم واحـد فقــط ھو صافي  الربــح او 
الخســارة لهذه الشــركات وغالبـــا ما یكون الصافي ربحـــا الن من 
۸٠ضمنها شــركات وزارة النفط في حــین  في المائة منها خاســـرة  
لذلك فوضع مالحق سبین لنا كل شركة وما حققتھ من ربح او خسارة 
للوقـــوف على قـــرار وطني لمعالجة اوضاع ھذه الشــــركات التي 
تستنزف جزء كبیر من موازنة الدولة وتحویل المبـالغ التي تمنح الى 
ھذه الشـركات الى قـروض لتدافع ھذه الشـركات عن نفسـها .. ولكن 
٢٠١٦في موازنة  قـررت وزارة المالیة اعتبـار ھذه القــروض منح 

لعدم جدوى القروض . 

واضاف العالق .. ھناك الكثیر مـن المـواد تـدرج فـي الموازنـة مـن 
دون االخذ بـها ومنها تصفیة الحسابـات بـین المركز واالقـلیم ونحـن 
نعلم ان الموازنة العامة للســـــنوات السابقـــــة لم تســـــتوعب كامل 
٢١التخصیصات وھناك  ملیار للمركز على االقـلیم فتربــك الوضع 

االقتصادي والمالي .. 
٢٩وبـین العالق ان الموازنة المقبـلة مبـنیة على عجز  ترلیون دینار 
١٩.. مبــینا ان حــوالي  ترلیون من ھذا العجز الیمكن تحقیقــها فاذا 
١٠صدرت الموازنة بـعجز اكثر من  ترلیونات سـنواجھ مشـكلة في 
تغطیة ھذا العجز او یحـصل كما حـصل في موازنة العام الحـالي من 
خالل قـــــــطع التمویل لتخصیصات وردت في الموازنة وھذا یمثل 
اربــاكا للتخطیط .. مبــینا ان عدم امكانیة تمویل العجز یتمحــور في 
الحــــصول على ٧ ترلیونات دینار من الســـــندات الخارجیة  ومن 
الصعب تسویق ھذه السندات فهي تجربـة جدیدة والهدف منها امران 
اولهما الدخول الى الســــــوق العالمیة والثاني تحقـــــــیق التصنیف 
االئتماني للعراق وكان ھناك تقـصیر في ھذا الجانب خالل السـنوات 
الماضیة .. ولكن المهم اننا وضعنا قـاعدة في ھذا المجال .. مبــینا ان 
١٠٫٥الفائدة المتوقــعة من ھذه الســندات ھي  في المائة وھي نسبــة 

عالیة جدا البنك الیسمح بها ..

وعن الحلول والمعالجات بـین محـافظ البـنك المركزي انها تكمن في 
المزید من ضغط النفقــات  عدا الرواتب واعادة النظر بـــاالیرادات 
فهناك قــصور في عملیة الضرائب والرســوم وبحــاجة الى اصالح 
حقیقـي وتصحـیح من خالل السـیطرة على الرســوم الجمركیة وھذه 
مشكلة كبیرة فالذین یحصلون على موارد وھم المخلصون یحصلون 
على موارد اكثر مما تحصل علیھ الحكومة .. داعیا الى اسنفاد جمیع 
الخیارات ومنها عقارات الدولة التي الیتم اسـتثمارھا بنحـو صحـیح 

یمكن ان تكون موردا مهما لالقتصاد 

وبشان اقراض البنك المركزي للحكومة .. بین العالق ان البنك یجب 
ان یقترب من المشـهد االقـتصادي وتحـفیز االقـتصاد ةھناك تنسـیق 
مباشــر بــین البــنك والحـــكومة .. الفتا الى ان اعادة النظر بســـعر 
الصرف یجب ان یقترن بدراسـة وافیة لمعرفة ماھي االثار لمثل ھذا 
االجراء الذي ســیكون تاثیره كبــیرا على المواطن من خالل فقــدان 
قـدرتھ الشـرائیة الننا بـلد مسـتورد فتعییر ســعر الصرف سیرافقــھ 
ارتفاع االســـعار وارتفاع التضخم وھذا لیس خیارا لمعالجة الوضع 
الحــالي فیكفي المواطن ما یعانیھ من مشــاكل  .. كما اننا الیمكننا ان 
نسیطر على االمر في حال وضعنا سعرین للصرف الن في ذلك فتح 

ابواب جدیدة للفساد .
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اقام اتحاد المصارف العربـیة منتدى الشـمول المالي تـحــت رعـایـة 
مـعـالـي مـحــافـظ الـبــنـك الـمـركـزي المصري ألســـتـاذ ھـشـــام 
رامـز عـبــد الـحــافـظ في جمهوریة مصرف / شــرم الشبــخ ولمدة 
وبحـــضور ممثلین عن رابــــطة  ٢٠١٥ثالثة من  الى  أیلول  ١٩ ١٧

المصارف الخاصة العراقیة والمصرف العراقي للتجارة. 
حــیث تنطلق اھمیة ھذا المنتدى من تناول موضوع الشــمول المالى 
الذي اخذ الیوم بُعداً ھاماً في اسـتراتیجیة التنمیة الشـاملة والمسـتدامة 
لما لھ من أثر في تحســـــــــین فرص النمو واالستقـــــــــرار المالي 
واالجتماعي ٬ وقد تبنت مجموعة العشرین " الشـمول المالي" كأحـد 
المحـاور الرئیسـیة في أجندة التنمیة االقـتصادیة والمالیة ٬ كما حــدد 
البــنك الدولي ھدفاً طموحــاً یتمثل في تعمیم الخدمات المالیة للجمیع 
٢٠٢٠بحـلول عام  لدورھا الفعال في محاربـة الفقـر والبــطالة على 

مستوى العالم .
٢٠١٤وتشیر االحـصائیات الدولیة لعام  أنھ مازال ھناك نحـو ملیارا 
نسـمة من سـكان العالم البـالغین ال یحـصلون على الخدمات المالیة ٬ 
على الرغم من زیادة المتوسط العالمي لنسبة البـالغین الذین یمتلكون 
% عام  وذلك وفقــاً  % مقابـل  ٢٠١١حسابـات مصرفیة إلى  ٥١ ٦٢

للمؤشر العالمي لتعمیم الخدمات المالیة .
وقــــد ســــاھم التطور الهائل والســـــریع في تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت في ظهور العدید من الخدمات المالیة ونمـاذج األعمـال 
المبتكرة كالخدمات المصرفیة عبـــر الهاتف المحمــول والخدمــات  
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المصرفیة من دون فروع بـنكیة٬ وكذلك في تحسـین فرص 
وصولها لألفراد وتعزیز الشـمول المالي ٬ حــیث تقــلصت 
العدید من القیود التي تعوق إمكانیة الحصول على الخدمات 

المالیة بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
تشكل معالجة ظاھرة الفقر في الدول العربیة تحدیات كبیرة 
للحكومات وصانعي السیاسات خصوصاً في ھذه المرحلة٬ 
ما یوجب اعتماد مقاربـات أكثر شـموالً تشـرك٬ إضافة الى 
الحكومات كمخططین ومشرعین٬  قطاعات معنیة إضافیة 
كالقطاعات المالیة والمنظمات التنمویة. من ھنا نشهد الیوم 
تطوراً جدیداً عبـر دمج الجهود نحـو مفهوم الشـمول المالي 
الذي یمكّن الشرائح اإلجتماعیة األكثر فقـراً والمسـتثناة من 
قـــطاعات الصیرفة التقــــلیدیة من المشــــاركة في الدورة 
االقتصادیة٬ من خالل توفیر وتعبـئة التمویالت الضروریة 
المســــتندة الى اإلدخار والتحــــویالت النقـــــدیة والتأمین 
األصغر. وعلى الرغم من أھمیتها فما زال ھناك نقـــــــص 
كبــیر في صیاغة واطالق اســتراتیجیات عربـــیة مندمجة 
على المستویات الوطنیة لتفعیل دور ھذا القـطاع إن لناحـیة 

الدعم والتشجیع او بالنسبة للتمویل.

من ھنا تبرز أھمیة انعقـاد ھذا المنتدى حـیث یسـلط إتحـاد 
المصارف العربـیة الضوء على دور الشــمول المالي في 
تعزیز االستقرار اإلقتصادي واالجتماعي وتحقیق التنمیة 
المستدامة ٬ كما یناقـش اسـتراتیجیات وسیاسـات الشـمول 
المالي ودور البـنوك المركزیة والجهات والمؤسسـات في 
تعزیزه ٬ بـــــــاإلضافة إلى تناول أھمیة االبــــــــتكارات 
التكنولوجیـة ودورھـا فـي تعمیـم الخدمـات المالیـة ٬ كمـا 
یناقــــش  دور الشــــمول المالي في دعم المشـــــروعات 
الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر وتیسـیر حـصولها 

على التمویل .
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أھمیة الشــــــمول المالي في تعزیز االستقـــــــرار 
اإلقتصادي واالجتماعى. 

- استراتیجیات وسیاسات الشـمول المالي - الفرص 
والتحدیات.  

- الشــــمول المالي ودعم المشـــــروعات الصغیرة 
والمتوسطة والمتناھیة الصغـر.

- أھمیة الشمول المالي كأداة لمحاربة الفقر
- التحـویالت المالیة بــین معاییر االلتزام وتحســین 

الشمول المالي. 

ھذا وقــد قــدم الســید ودیع الحــنظل رئیس رابــطة المصارف عرضاً توضیحــا اثناء 
المؤتمر تضمن شرحا عن ابرز مقـدمي الخدمات المالیة في العراق في الوقـت الحـالي 
والتي تتضمن المصارف بالدرجة االولى ومؤسسـات التمویل االصغر  والمؤسسـات 
الســانده لمقــدمي الخدمات المالیة مثل الشـــركة العراقـــیة للكفاالت وشـــركة تمویل 
المشاریع الصغیرة والمتوسطة٬ اضافة الى توضیح المبادرة االھم في الوقت الحالـــي 

مؤتمرات

 وقد اشار الحنظل الى اھمیة شمول العدید من الطبقـات في المجتمع العراقـي بـالخدمات المالیة التي تقـدمها المصارف اضافھ الى ضرورة 
توسیع قـاعة االنتشـار االفقـي للمصارف وزیاده عدد الفروع وتنویع الخدمات المالیة٬ ومقـارنھ بـمصر فأنها تمتلك عدد مصارف یقـل عن 
٣٠نصف عدد المصارف العراقـــیة مع العلم ان مصر فیها اكثر من  ملیون نســـمھ والعراق  ملیون نســـمة ولكن بالمقابـــل تمتلك ھذه  ٩٠
المضارف التي تعمل في مصر شبـكة كبـیرة جدا من الفروع مكائن الدفع على البطاقـة االلكترونیة والتي تؤدي الى انتشــار واســع وخدمة 

العدید من المواطنین. 

والتي اطلقها البنك المركزي العراقي لتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسـطة بمبـلغ ترلیون دینار عراقـي وعن طریق المصارف الخاصة 
اضافة الى مبــــلغ ٥ ترلیون دینار قـــــدمها المركزي ایضا لتمویل المشـــــاریع الصناعیة والزراعیة والعقـــــاریة عن طریق المصارف 

المتخصصة. 

- أثر الشمول المالي فى مكافحة غسل األموال والحد من تمویل اإلرھاب .
- دور االبــتكارات التكنولوجیة المصرفیة لتعزیز االستقــرار المالي وتعمیم الخدمات 

المالیة .
- دور المؤسسات والمنظمات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة فى دعم الشمول المالي.

- دور البنوك المركزیة واتحـادات البـنوك المحـلیة فى تعزیز التثقـیف المالي وحـمایة 
المستهلك.

ودیع الحنظل
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بحث ودراسة

عبد الرحمن حمادي عمر
معاون مدیر المفوض

مصرف سومر التجاري

تقـــــــــــــــدم اكثر هذه 

الخدمات عبــــــر المنافذ 

غير المباشـرة للمصارف 

ومــن هــذه الخدمـــات 

كمثال بطاقــــات الدفع 

االلكترونية والبطاقــــة 

الذكيـــــة واالئتمانيـــــة 

والخصـــــــم الفـــــــوري 

وكذلك عبـــــــــر الهاتف 

واالنترنت وكذلـك يصـح 

تقـديمهما عبــر منافذ 

التوزيع المباشـــــــــــــــر 

للمصـــرف والمتمثلـــة 

بالقروض االسـتهالكية 

وبــــــــــــــــــرامج االدخار 

المتعــــــــــــــــــــــــــددة 

والشــــــــــــــــــــــخصية.

وهي تقـــدم لقــــاعدة 

كبــيرة من الزبــائن مثل 

قـطاع االفراد محـدودي 

الدخـــــــل والمرتفـــــــع 

وكذلـك لرجـال االعمــال 

وتتصف بـارتفاع عائدها 

مع انخفـاض مخاطرهـا 

وتكلفتهـــــــا  لــــــــدى 

المصارف حـــيث تعتبــــر 

سياسـة عمل وسياسـة 

تسويقـــــية وبــــــيعية.

وعند ادارة ھذه الخدمة بشـــكل ســـلیم من قبـــل المصارف اي خدمة التجزئة المصرفیة فأنها ســـتوفر 
ایرادات كبیرة نسبة الى االیرادات االخرى للمصارف مع االخذ بنظر االعتبار المخاطر القلیلة لها .

وكذلك فأن استعمال التكنلوجیا المتقدمة والموظفین المتدربین والخبرة العالیة بحاجات الزبـائن ووضع 
السیاسات المناسبة النشاء اقسام لتفعیل وترویج ھذه الخدمات سـوف یؤدي الى النهوض بـهذه الخدمات 

الى مستویات عالیة لدى المصارف والتي تؤدي الى :

١- القضاء على نسبة من البطالة وتوفر الفرص المكانیة تطبیق البیع الشخصي.
٢- ارتفاع عدد زبائن المصرف وتوزیع المخاطر على عدد اكثر من الزبائن بدالً من زبون واحد.

٣- ربحیة اعلى للمصارف من خالل الفوائد والعموالت.
٤- دخول مكننة لتلك االعمال مثل الصراف االلي وبطاقـــة االئتمان والتي تؤدي انخفاض تكلفة اعمال 

التجزئة بنسب جیدة.

ان توجهات الزبائن االجتماعیة واالقتصادیة البـد وان تدرس لغرض الوصول الى المنتج الذي یرغبـة 
الزبـــائن لتقــــدم من خالل المنافذ مثل فروع المصرف وخدمات الهاتف واالنترنت وبطاقــــات الدفع 

وماكنات الصراف االلي وماكنات البیع االلیة.
وكذلك فأننا نشـــاھد المصارف في الدول المتقــــدمة تعتمد على زیادة اعمال خدمة التجزئة المصرفیة 
لخلق االیرادات من خالل ماكنات الصراف االلي واالنترنیت والهاتف ومن خالل بطاقــــــــــات الدفع 
االلكترونیة والتي تتصف بأقــل تكلفة لتوفیر المكان والوقــت وفرص منافســة اوســع بــین المصارف 

العاملة ولكونها ذات فاعلیة اكثر في الجودة.

ومن انواع بطاقات الدفع االلكترونیة:

١- البطاقـة الذكیة: تسـتعمل كبطاقـة ائتمان وللصراف االلي وتتمیز بـكونها قابـلة للتشــفیر ولها قــدرة 
االتصال بأجهزة الحاسب االلي عبر القارات.

وحـمایة المعلومات المخزونة برقـم سـري واسـتخدامها للدفع الفوري لحـافظة نقـود الكترونیة وبطاقـة 
تعریف كذلك.

٢- بطاقـة الخصم الفوري: لغرض خصم مبـلغ من حسـاب الزبـون الجاري مباشـرة عند كون حسابــھ 
دائن.

٣- بطاقة مسبقة الدفع: الیستقطع المصرف فوائد على ھذه البطاقة لكونھ لم یقرض الزبائن حـاملي ھذه 
البطاقـة حـیث یكون الشـراء من المبــالغ التي ودعت في رصید ھذه البطاقــة وتستقــطع العموالت من 

التاجر .
٤- بطاقـة االئتمان: تصدر بـاالتفاق بـین المصارف وشـركات الدفع الدولیة مثل الفیزا كارت وماســتر 
كارت وتستعمل ایضاً في عملیات السحب النقدي او دفع قیمة المشتریات ومن ثم یتم التسدید الحقاَ حیث 

یمكن للزبون تسدید اجمالي الحد االدني منھ٣-٦% واحتساب نسبة فائده على الرصید القائم.
ومن خالل الظروف الحـالیة للبـیئة العراقـیة والمتطلبـات المالیة لهم البــد من التوســع في ابــتكار ھذه 
الخدمات الجدیدة في مجال الصیرفة لتخدم مختلف القطاعات السـكانیة ولوجود المجال الكبـیر لتطبـیق 
ھذه الخدمات وما یحـتاجة الجمهور في ھذه المرحـلة الراھنھ من قبـول التعامل بالبطاقــات االلكترونیة 
الذكیة والنقد االلكتروني ھو نشـر الوعي في التداول بـمثل ھذه الوسـیلة الجدیدة والمتعلقـة بـالمدفوعات 
والمتمثلة بالتعامالت التجاریة والتبضع من االسواق التي تتعامل بهذا النوع من النقد في تقـلیل االعتماد 
على النقد الكاش والحد من الكتلة النقدیة الورقیة المتداولة وكذلك كون البطاقات الذكیة اخف وزناً واقـل 
حجماً عند حملها فضالً عن انها تؤدي الغرض نفسـھ في الدفع. وان اطالق تجربـة التبـضع االلكتروني 
في اسواق بغداد والمحافظات یتم الترویج لها من قبل المصارف لكون بعض المحال التجاریة تفتقر الى 

االعالن عن امكانیة قبولها الدفع بالبطاقات الذكیة 
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على ھامش مؤتمر سنابل الشبـكة العربـیة للتمویل االصغر 
 - ٢١والذي اقیم في جمهوریة مصر العربـیة  للفترة من  ٢٠
٬ أجتمع ممثلوا رابــــطة المصارف  ٢٠١٥تشـــرین االول 
الخاصة العراقــیة مع مؤسســـة ســـند االلمانیة ومنظمة ال 
 GIZااللمانیة للتداول حـــول دعم القـــطاع المصرفي في 
العراق من ناحیة بناء القـدرات خصوصاً وحـدات اقـراض 
المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتنمیة قـدرات العاملین في 
القـطاع المصرفي في العراق. حـیث تم االتفاق مبـدئیا على 
٢٠١٦تقـــدیم خطة التدریب الســـنویة لســـنة  التي اعدتها 
الرابـطة لبحـث امكانیة التعاون بــدعم ھذه التدریبــات عن 

طریق رفدھا بمدربین دولیین في ھذه المجاالت.

أجتمع ممثلوا رابــطة المصارف الخاصة العراقــیة بــممثلوا البـــنك 
الدولي في العراق ومنطقـة الشـرق االوسـط وشـمال افریقـیا في مقـر 
البنك الدولي في بغداد٬ حیث اشار ممثلوا البنك الدولي الى انهم بصدد 
تقـدیم تقـریر الى الحـكومة العراقـیة بـخصوص توظیف مخصصات 
من المیزانیة بالشـكل االنســب لدعم القــطاع الخاص بــصورة عامة 

والقطاع المصرفي بصورة خاصة. 
ودار النقاش حـول اولویات المصارف من ناحـیة القـوانین المطلوبـھ 
والبیئة التشریعیة والتنظیمیة اضافة الى ان الرابـطة قـدمت العدید من 

المقترحات لدعم القطاع المصرفي في العراق. 

بــناءا على طلب الســید ... نائب وزیر الخزانة االمریكیة الذي عقــد 
اجتماعا خاصا مع ممثلي رابــطة المصارف في مقـــرھم في بـــغداد 
بحــضور ممثلین اخرین عن الخزانة االمریكیة والســفارة االمریكیة 
في بغداد. ودار االجتماع عن دور القـطاع المصرفي الخاص في ظل 
االزمة المالیة الحــالیة والوضع االقــتصادي للعراق وامكانیة تقــدیم 
الدعم التقـني للمصارف في المرحـلة الحــالیة وفتح بــاب التعاون مع 
رابطة المصارف في المستقبل القریب. حـیث تم التداول حـول تقـدیم 
سلســلة من التدریبــات وورش العمل یشــارك فیها البــنك المركزي 
العراقي بـخصوص االعتمادات المسـتندیة ومكافحـة غسـیل االموال 
ومواضیع اخرى مهمھ للقــــــطاع المصرفي. اضافة الى ذلك طالب 
ممثلي رابـطة المصارف الى ضرورة دراسـة امكانیة فتح حسابــات 

للمصارف العراقیة في المصارف االمریكیة. 







أجتماعات ولقاءات














انطالقـا من احـد اھداف رابـطة المصارف لتطویر قسـم التدریب في 
رابطة المصارف وتقدیم خدمة متمیزه ومتطورة للمصارف العراقیة 
تهدف الى بناء قدرات العاملین في ھذا القـطاع٬ اجتمع ممثلوا رابـطة 
المصارف بـــــالدكتور محــــــمد زكریا مدیر عام المعهد المصرفي 
المصري للتداول حول امكانیة التعاون بـین العراق ومصر في مجال 
بــناء القــدرات الســیما ان المعهد المصرفي المصري یمتلك خبــرة 
طویلة في ھذا المجال٬ حــیث تم التحـــاور حـــول الیھ تهیئة جیل من 
المدربــین العراقــیین عن طریق المعهد المصرفي المصري لیكونوا 
القاعده االساسیة للتدریب في العراق في المستقبل٬ حیث سیتم االتفاق 
على الیھ تدریب المدربـــین العراقــــین من الكفاءات المصرفیة وفي 
مجاالت واختصاصات مختلفة تغطي اغلب االحــتیاجات وتدریبــهم 

على احدث طرق واسالیب التدریب. 

على ھامش ملتقى العراق المصرفي الذي عقـد في بـیروت للفترة من 
١٦٢٠١٥ الى  أیلول   حـضر ممثلوا رابـطة المصارف في لقـاء  ١٧
جمع السـید محـافظ البـنك المركزي العراقــي االســتاذ علي محســن 
العالق بالســید وســام حســـن فتوح االمین العام ألتحـــاد المصارف 
العربــیة٬ وتم التباحــث اثناء االجتماع حــول امكانیات التعاون بــین 
االتحــاد  والبــنك المركزي العراقــي ورابـــطة المصارف الخاصة 
العراقیة وعقد مؤتمر لالتحاد في بغداد بدایة السـنة القـادمة یدعى الیھ 

العدید من الشخصیات العربیة واالجنبیة. 
اضافة الى التعاون مع االتحـاد بعقـد فعالیات تخص الشــأن العراقــي 
داخل او خارج العراق والتعاون في مجال بناء القدرات واعادة ھیكلة 
المصارف وتقــدیم الخبــرات والخدمات والدعم التقـــني الذي یوفره 

االتحاد. 



عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقیة اجتماعاً مع السیدة حـمدیة 
الجاف المدیر العام للمصرف العراقـي للتجارة بحـضور الســید ولید 
عیدي المدیر العام للمدیریة العامة لمراقبـة الصیرفة واالئتمان٬ وقــد 
حضر االجتماع ممثلین عن الرابطة من ضمنهم السید رئیس الرابطة 
واالسـتاذ محـمود البـرزنجي والسـید ریاض الحـمطاني من مصرف 
الخلیج وممثلین عن مصرف جیهان ومصرف اشـــــــــــــور. وكان 
١٠االجتماع قد عقد لیناقش مسـالھ تحـویل االعتمادات التي تقـل عن  
ملیون دوالر وحسب قرار لجنة الشـؤون االقـتصادیة الى المصارف 
الخاصة. حـــیث دارت المناقشــــة على طریقــــھ اختیار المصارف 
الخاصة القـادرة على ادارة ھذه االعتمادات وتحـویلها بــالتدریج الى 

ھذه المصارف. 
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عقدت شبكة سنابل الشبكة العربـیة للتمویل االصغر 
و  ٢١مؤتمرھا الســــنوي لعام بـــــتاریخ  ٢٠ ٢٠١٥
تشـرین االول  تحـت عنوان "التقـدم نحــو الشــمول 
المالي؛ االتجاھات العالمیة و المبـادرات اإلقــلیمیة" 
تحـت رعایة معالي وزیر التعاون الدولي٬ د. سحــر 
نصر.  ویوفر المؤتمر منبـرا لكل األطراف المعنیة 
بـــــصناعة التمویل األصغر من أجل التواصل فیما 
بـینهم و تبـادل الخبـرات ومدي التقـدم نحـو تحقــیق 
األھداف و كذلك إلقاء نظرة فاحصة على االتجاھات 
العالمیة والمبادرات اإلقلیمیة التي تسعى إلى تحقـیق 
الشــمول المالي. وشــارك في مؤتمر ھذا العام أكثر 
٥٠٠من  مشــــــارك یمثلون مؤسســــــات التمویل 
األصغر٬ والبـــــــــنوك٬ والجهات المانحــــــــــة٬ 
والمســـتثمرین٬ والجهات الرقابـــیة٬ والخبــــراء٬ 
والشبـــــكات واالتحــــــادات الوطنیة٬ والمنظمات 

الدولیة.

مؤتمرات
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وتناول جدول أعمال المؤتمر ھذا العام أھم القضایا 
الخاصة بقـطاع التمویل األصغر وتعزیز الشـمول 
المالي في المنطقة. ویحتوي بـرنامج المؤتمر على 
جلســات عامة وجلســـات نقـــاش متزامنة تحـــت 

العناوین التالیة:

" 

"

"  

"

"  

"

" 

"  

" 

"  
"  

االتجاھات العالمیة للشــــــــــمول المالي٬ كیف  
نتصور أثر أو أھمیة ھذه االتجاھات في المنطقة؟

الخدمات المالیة الرقـمیة : جبــهة جدیدة للتمویل   
األصغر؟

حقـوق الملكیة الصغرى (المشـاركة اإلسـالمیة 
في المخاطر) أسلوب مبتكر للتمویل األصغر

شبــاب الریف: النجاح والفشــل عند البـــدء في   
المشـــــروع - تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

وتمایز المنتج
التعلم خارج الصندوق٬ سلبـــیات وإیجابــــیات 
التبـادل بـین األقـران والتعاون الجنوبـي الجنوبـي 

(بین الدول النامیة)
ھل الشـــــــــمول المالي ینجح مع المرأة أیضا؟   

اإلستراتیجیات واإلطارات الرئیسیة التي یمكن لها 
مساندة الجهود المحلیة للشمول المالي

تقـریر "أصوات" حـول تصورات المخاطر في  
العالم العربي ودور مؤسسات التمویل األصغر في 

أوقات األزمات
لوائح تنظیمیة شــــــاملة للتمویل األصغر: ماذا 

تعلمنا من التجربة العالمیة حتى اآلن؟
مسـح "أصوات" حـول إقــراض المشــروعات  

VSE  في العالم العربـي : ماذا قـمنا الصغیرة جدا 
بـھ ؟ ماذا تعلمنا وإلى أین نحــن ذاھبــون؟ توســیع 
نطاق مؤسســـــــات التمویل األصغر لیشــــــــمل 

المشروعات الصغیرة والمتوسطة
المبادرات اإلقلیمیة حول التمویل المسؤول

المشـــاركة بــــأفضل الممارســــات والدروس 
المســـــتفادة عن تطور ســــــوق التأمین األصغر 

المستدام.

ھذا وقد عقدت الهیئة العامة لشبكة سنابل اجتماعها السنوي والتي تضمن انتخاب مجلس ادارة الشبكة والتي اسفرت عن فوز السید أحـمد عبـد 
الكریم الصریفي رئیس الشبكة العراقیة للتمویل االصغر بمقعد في مجلس ادارة الشبـكة ممثال عن العراق. تبـارك رابـطة المصارف واسـره 
مجلة المصارف العراقـیة للزمیل احــمد الصریفي ھذا االنجاز الذي سیشــكل انفتاحــا عراقــیا على تجارب الدول العربــیة اضافھ الى زایده 

التعاون مع المؤسسات االخرى. 

مؤتمرات

و كان الحضور العراقي متمثال برئیس برابطة المصارف الخاصة العراقیة االستاذ ودیع الحنظل والمدیر التنفیذي للرابطة السید علي طارق 
ومؤسسات التمویل االصغر العاملة في العراق٬ وقال السید علي طارق على ھامش المؤتمر بأن التمویل االصغر بات الیوم یشكل اداه حقیقیة 
لمكافحة الفقر والبطالھ ونحـن الیوم كمصارف عراقـیة نمر بتجربـھ حقیقـیة لتمویل المشـاریع الصغیرة والمتوسـطة من خالل مبـادرة البـنك 

المركزي العراقي٬ وعلینا االستفاده من تجربھ المؤسسات العاملة في المنطقة والتي حققت تقدما كبیرا في ھذا المجال. 



 بـعد نمو ظاھرة االرھاب وتفشــیها في العالم بشــكل عام والمنطقــھ 
بشــكل خاص  وظهور تحــدیات عالمیھ فرضت على الموسســـات 
المالیھ والمصرفیھ تحــدیات جدیده البـــد من اتخاذ اقـــصى أألنواع 
الحــیطھ والحــذر من عملیات غســل االموال والتي غالبـــا ماتكون 
الغراض تمویل العملیات االرھابیھ وفي ھذه الحالھ البـد لنا بالبحـث 

عن منابع تمویلها والعمل على تجفیف ھذه المنابع.

    ولكي یبدأ البحث صحیحا البد ان یبـدأ بـتكثیف االتصاالت مابـین  
البنوك المحلیھ والبنوك العاملھ بالمنطقھ من جهھ والبـنوك االمریكیھ 
من جهة اخرى لغرض فهم االسبـاب وتطویر التعاون البـناء في ھذا 
المجال ولكونها على صلھ دائمھ بصندوق النقد والبنك الدولیین وانها 

مقرا لهاتین المؤسستین الدولیتین.
   وبـــالنظر لكون ھذه الجزئیھ حـــدیثة نوعما في عالمنا الحــــدیث 
باعتبار بلدنا لم یدخل الى االسـواق العالمیھ اال مؤخرا فالبـد من تفهم 
ھذا االمر من قبـل االطراف الدولیھ واالمریكیھ منها بــالذات حــیث 
المطلوب تخفیف الضغوط على المؤسســـات المالیھ والمصرفیھ في 
العراق والمنطقــھ لحــین تهیئة متطلبـــات ھذه العملیات ٬ناھیك عن 
التكلفھ العالیھ الغیر محسوبـــھ على مصارفنا عند تطبـــیق قــــواعد 

..( ـ ( AMLااللتزام الدولیھ في مجال ال

والن قـواعد االلتزام في مجال مكافحـة غسـل االموال تتقـدم ادارتها 
امریكا فان المعانات من ھذه الضغوطات لیســـــت مع البنــــــــوك 
والمصارف االمریكیھ وانما مع الوالیات المتحده االمریكیھ نفسها.

    ان القطاع المصرفي بالوقت الحاضر أمام ھذه التحدیات اشبھ بما 
ـ ( الصمت الســـاكن ) والذي الیمكن ان ضمان  یمكن ان نعتبــره بـــ
ســكونھ طویال الننا النعیش وحــدنا وبــمعزل عن المنطقــھ والعالم 
والننا جزء من المنطقــــھ والبــــد من أتخاذ االجراءات المناسبــــھ 
لمواجهة االرھاب ومكافحــــــــــة تمویل عملیاتھ فأن ھذه المخاوف 
التجعلنا نقـف مكتوفي االیدي او نقــفل مؤسســاتنا المالیھ حــذرا من 
الوقــوع في عملیات مشبــوھھ وانما یتطلب منا االمر أتخاذ اقــصى 
درجات الحذر والحیطھ في أقـفال كافة الحسابـات المشبـوھھ واتخاذ 
أجراءات رادعھ بحق المؤسسات المصرفیھ التي تتواطــــئ في فتح 

    ان السـلطھ النقـدیھ في العراق متمثلتھ بالبـنك المركزي العراقــي         
آلت على نفسها ان التواكب االحداث وتسارع االنشـطھ االرھابـیھ ٬ 
اال ان تتخذ اجراءات سریعھ بأنجاز مشروع قانون خاص یؤمن عدم 
الوقــوع في مثل ھذه العملیات المشبــوھھ یكون قـــادرا على تخطي 
المرحلھ ویمتلك مقومات االنسجام مع المتطلبـات الدولیھ بـعد یقـینها 
ان تطورات عملیات تمویل االرھاب من خالل عملیات غســــــــــل 
٩٣وتبـییض االموال لم تعد تغطیها مواد امر سـلطة االحـتالل رقــم  

٢٠٠٤لسنة  او ما كان یطلق علیھ قانون مكافحة غسل االموال.

ومنذ اكثر من سـنتین دأب البــنك المركزي على اعداد لجان وورش 
عمل وندوات لمتخصصین في ھذا المجال لغرض اعداد قــــــــانون 
یؤمن متطلبـات المرحـلھ بـعد قـناعتھ بـان التعدیل للقــانون السابــق 
الیؤمن ھذه المتطلبــات وبــالفعل عرض مســودة قــانون جدید على 
مجلس الوزراء الذي وافق على احــالتھ الى مجلس النواب العراقــي 
١٦الذي بدوره وافق على اصداره بجلستھ المنعقده بتاریخ  من ایلول 

الماضي واعتبر نافذا اعتبارا من تاریخ نشره بالجریده الرسمیھ.

   االن وبـعد اصدار القـانون الجدید لم یعد بــاالمكان تمریر عملیات 
تبـییض اموال وغسـلها دون مالحقــھ قــانونیھ صارمھ للمؤسســات 
واالفراد وسیقع تحت طائلة القـانون كل من یحـاول ذلك السـیما وان 
محاربة االرھاب لیس في سـوح المعارك فقـط وانما تبـدأ في تجفیف 
منابع تمویلھ لكون القانون الجدید افرد مواد بـذلك وبشـكل خاص في 
تجمید االصول المالیھ ومن ثم مصادرتها وفق للقـــــانون كما فرض 
غرامات كبیره مع عقوبات مشدده تصل الى السـجن المؤبـد لممولي 
االرھاب مع امكان تبــــــادل تســــــلیم المتهمین الى الجهات الدولیھ  
وحسـب االعراف والقـوانین ذات العالقــھ وقــرارات مجلس االمن 

الدولي.

حسابـات  مشبــوھھ او وھمیھ غیر حقیقــیھ او تتلكأ في اقــفالها بــعد 
الكشف عن حقیقتها٬ وانها ستدرك كونها غیر قادره على االسـتمرار 

في العمل بعد تسلیط االضواء على انشطتها المشبوھھ.

       
                                       عبدالرحمن عبدالسالم الشیخلي 

مقال
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عقدت في مدینة دبي القمة العالمیة لالقتصاد االسالمي التي انطلقـت 
2015في الخامس  من تشـرین االول/ والتي اســتمرت لمدة یومین  
وسـط آمال عریضة بـأن تسـاھم ھذه الفعالیة في دفع عجلة االقـتصاد 
اإلسـالمي اآلخذ في النمو والتوسـع ووضع حــلول عملیة للمشــاكل 

التي تعترض طریقھ والتعامل مع التحدیات التي تواجهھ.
٦٠وكان أكثر من  متحدثا وخبیرا قد أحیوا جلسات نقـاش القـمة التي 
انطلقت تحت رعایة صاحب السمو الشیخ محمد بـن راشـد آل مكتوم 
نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حـاكم دبـي بــمدینة جمیرا 
وكل من "مركز دبـي لتطویر االقـتصاد اإلسـالمي" و"غرفة دبــي" 

و"تومسون رویترز". 
٣٥٠٠وتجسدت أھمیة القـمة بنسـختها الثانیة لعام  بمشـاركة   ٢٠١٥
شخصیة مرموقة من دول عدیدة یمثلون حـكومات ومؤسسـات مالیة 
۸٥واســتثماریة ألكثر من  بــلداً ٬وقــد ركزت جلســات القــمة على 
القـضایا الحاسـمة التي تؤثر على االقـتصاد اإلســالمي بــما في ذلك 
فرص األعمال واالســتثمار في مجال التمویل والتأمین اإلســـالمي 
وسلســلة القــیمة الكاملة لألغذیة الحــالل من التصنیع إلى الخدمات 
اللوجســـتیة وتصنیع المنتجات الحـــالل والسیاحـــة والمؤسســـات 

الصغیرة والمتوسطة.

وبحسب الموقع الرسمي للقمة فإن االقتصاد اإلسـالمي العالمي یؤثر 
١٫٧في حیاة أكثر من  ملیار مسـلم حـول العالم "وھو اقـتصاد مفتوح 
للجمیع  من المسـتهلكین والمواطنین والشــركات من( اســترالیا إلى 
آاللســكا )الذین یدركون ضرورة تحســین أسلوبــنا في االســتهالك 

واإلنتاج والعمل المشترك."

  ترجمــة الــرؤى إلـــى 
إجراءات عملیة لصالـح 
المالیین من الناس٬ قـــد 
تكون القـروض للفقـراء 
دون أي ضمــان مالـــي 
تبــدو فكرة مستحـــیلة ٬ 
لكن منذ بـــــــــــــدایات 
متواضعة قبـــــــل ثالثة 
عقـود٬ ومن خالل بــنك 
غرامین جعل محـــــــمد 
یونس من القـــــــروض 
الصغیرة أداة أكثر أھمیة 
من أي وقـــت مضى في 

الكفاح ضد الفقر.".

والتقى السید رئیس الرابطة على ھامش القـمة عدداً من الشـخصیات 
والقــیادات المالیة والمصرفیــــة وأبـــرزھـــم البـروفسـورمحـــمد 
٢٠٠٦یونس الحـاصل على جائزة نوبـل عام  ٬والذي یعد ابـرز مـن 
قــــدم نموجـا فـي التضحــیة لبــالده٬ من حــیث تأسیســھ ألھم بــنك 
إجتماعي في العالم ٬ والذي نجح من خالل تاسیسھ بنـــــــك جرامین 

لقاء رئیس الرابطة ودیع الحنظل
 مع البروفسور محمد یونس
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 وقـد شـاركت رابـطة المصارف الخاصة العراقــیة في ھذا الحــدث 
متمثلة بالسید ودیع نوري الحنظل رئیس الرابطة. 



والتقى الحنظل ایضاًعلى ھامش القمة السـید  عیسـى كاظم األمین العام لمركز دبـي 
لتطویر االقــتصاد اإلســالمي ومحــافظ مركز دبـــي المالي العالمي وتم التباحـــث 
والتواصل حــول ما تم مناقشــتھ سابقــاً بــینهما منذ ٦ اشــهر حــول تعزیز التعاون 
المشترك فیما بین البنك المركزي العراقي وبین مركز دبي المالي العالمي وذلك من 
خالل توقیع مذكرة تفاھم بین البنك المركزي العراقي وسـلطة دبـي للخدمات المالیة 

بالتنسیق مع  رابطة المصارف الخاصة العراقیة .
 والقــى الســید عیســى كاظم  كلمتھ التي جاء فیها: إن االقــتصاد اإلســالمي أثبــت 
حــضوره كرافد أساســي لالقــتصاد العالمي وســـیواصل بـــالتأكید دعمھ ھذا٬ في 
السـنوات العشــر المقبــلة ٬ كما وأكد في كلمتھ أن التوقــعات تشــیر إلى أن التمویل 
٬ وقــــال إنھ  ٢٠٢٠االسالمي  سیحقق نمواً یصل إلى  تریلیون دوالر في العام  ٣٫٢

 وفي ظل المشهد المالي الحالي تتعاظم أھمیة وقیمة المنظومة االقتصادیة اإلسالمیة 
التي تركز في آلیاتها وأھدافها على المســــؤولیة االجتماعیة واالســــتدامة والتنمیة 

واألخالقیات المستلهمة من مبادئ الشریعة اإلسالمیة . 
واضاف إن أبــرز ھذه التحـــدیات التي تواجھ الدول اإلســـالمیة الیوم في مســـیرة 
تطویرھا لمنظومة االقـــتصاد اإلســــالمي ھو توحــــید المعاییر وتطویر منظومة 
تشـریعیة متكاملة إضافة إلى ابـتكار بــرامج التدریب والتأھیل لبــناء جیل جدید من 

المهارات والكفاءات.
وأكد أھمیة أن التوافق على معاییر موحـــدة ھي خطوة جبـــارة تنقــــل االقــــتصاد 
اإلسـالمي إلى مســتوى أفضل وتحقــق لھ االنتشــار والتوســع لتعمّ منافعھ على كل 

شعوب العالم.

 رئیس الرابطة ودیع الحنظل
 مع سعادة المحافظ عیسى كاظم

االمین العام لمركز دبي لتطویر االقتصاد االسالمي
 ومحافظ مركز دبي المالي العالمي

أطلق صاحـب السـمو الشـیخ محــمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئیس الدولة رئیس 
مجلس الوزراء حاكم دبـي بوابـة االقـتصاد اإلسـالمي العالمي اإللكترونیة "سـالم" 
الفریدة من نوعها في العالم والتي تم تطویرھا بمبــــادرة من "مركز دبــــي لتطویر 
االقتصاد اإلسالمي" بالشراكة مع "تومسون رویترز" خالل الیوم األول من "القـمة 
العالمیة لالقتصاد اإلسالمي" وشدد صاحب السمو الشیخ محمد بـن راشـد آل مكتوم 
على أن اختیار اسـم "سـالم" للبوابـة اإللكترونیة لالقـتصاد اإلسـالمي تمثل رســالة 
سـالم حقیقــیة ومخلصة من اإلمارات الى العالم تحــمل في طیاتها صفحــات واعدة 
لمستقبل آمن بقوتھ وخیراتھ مؤكدا سموه أن تطور االقتصاد اإلسالمي منوط بتطور 

منظومتھ المعرفیة التي تقدمھ كأقتصاد متكامل العوامل وواضح المعالم. 

سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

وأكد " على أن العمل االقـتصادي یتطور مع تجربــة الخطأ والصواب لكنھ یحــتاج 
أیضا الى منهج علمي معرفي یقود قطاعاتھ ویحدد آلیاتھ وغایاتھ ویوفر لھ المقاییس 

العلمیة التي تضمن تحقیق أفضل النتائج ". 

وأضاف  " إن المعرفة أساس العمل... والعلوم ضمانة النجاح... 
ورسالتنا الیوم من خالل بوابة "سالم" ھي نشر ثقافة االقتصاد اإلسـالمي وغرس قـیمھ المعرفیة لترسـیخ األسـس التي تبـني حـاضنة اجتماعیة 
واعیة في خیاراتها االقتصادیة مدركة أن االقتصاد ھو أصل البناء االجتماعي٬ واالقتصاد القوي والعادل یعني مجتمعا مستقرا قویا وعادال " . 

٢٠١٥اختتمت القـمة العالمیة لالقـتصاد اإلســالمي  أعمالها أمس بــنجاح ممیز٬ تجلى في االتفاق على مجموعة من التوصیات التي تســهم في 
االرتقاء بمنظومة االقتصاد اإلسالمي على مستوى العالم٬ من خالل التأكید على ضرورة تحقیق التكامل بین القطاعات االسـتثماریة اإلسـالمیة 
وتفعیل دور التمویل اإلسـالمي وإشـراكھ في صناعة مستقبـل مسـتدام وتعزیز مقـومات االزدھار لالقـتصادات الوطنیة بشــكل عام٬ كما  وقــد 
ساھمت القمة في تحقیق األھداف التي حددتها استراتیجیة دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي٬ وأثبـتت بـفضل المشـاركة الكبـیرة من كبـار صناع 

القرار والخبراء والباحثین ورواد االقتصاد٬ حجم االھتمام العالمي بتبني مفاھیم وآلیات االقتصاد اإلسالمي.
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١- أن االقـتصاد اإلسـالمي ھو المكان الطبـیعي لالبـتكار واإلبـداع في مختلف القـطاعات٬ حـیث تجمع بـین األخالقـیات وابــتكار 
المنتجات وأفكار التسویق الجدیدة واالقتصاد الرقمي.

٢- التكامل بین مختلف قطاعات االقتصاد االسالمي وتحقیق ھذا الهدف٬ لجعل منظمومة االقتصاد اإلسالمي أن تحقق كل طاقـاتها 
وإمكاناتها.

٣- استحداث فرص االستدامة لالقتصاد اإلسـالمي وخاصة من خالل إشـراك الشبـاب لتراث األجیال القـادمة نظاماً اقـتصادیاً آمناً 
یحمي أحالمها وطموحاتها.

٤- التزاما غرفة تجارة وصناعة دبي  بتحفیز القطاعات االقتصادیة اإلسالمیة المتنوعة وابـراز مزایاھا وتنافسـیتها ستقـوم الغرفة 
باالعتماد على شبـكة أعمالها وعالقـاتها الواسـعة في مختلف األسـواق الناشـئة حـول العالم وخصوصا في كل من أفریقـیا وأمریكا 
الالتینیة ورابطة الدول المستقلة لدعم منتجات وأدوات قطاع االقتصاد االسالمي وركائزه السبع والترویج لها ومسـاعدة الشـركات 

ضمن ھذا القطاع على دخول ھذه األسواق. 
٥-  تنظیم الفعالیات المتخصصة ولقاءات ومنتدیات األعمال في األسواق التي افتتحت غرفة تجارة دبـي  تمثیال تجاریا فیها أو تلك 
التي تستهدفها في األسـواق الناشـئة وتفعیل شبـكة عالقـاتنا مع مختلف الجهات العالمیة المعنیة خصوصا أصحـاب القـرار وصناع 
السیاسات للترویج لالقتصاد اإلسـالمي وأدواتھ وخدماتھ باعتبـار االقـتصاد اإلسـالمي ركیزة اساسـیة من ركائز المسـیرة التنمویة 

لالقتصاد  ". 
٦- إدراج االقتصاد اإلسالمي في استراتیجیات المؤسسات . 

٧- تناول تحدیات إدارة األصول الوقفیة ( بوصفھ نظاماً خیراً إسالمیا) والسیاسات المطلوبة للحفاظ علیها وحمایة المستحقین الذین 
یعتمدون علیها والتغلب على مكافحة الفقر ومساعدة المحتاجین بغض النظر عن االنتماء الدیني. 

۸- ھناك حاجة لتوحید جمیع المعاییر في قطاع الصناعة الحالل وذلك لتنمیة ھذا القطاع ومعالجة مشـكلة ارتفاع الطلب من العمالء 
وتعزیز التوافق والسالمة واالعتمادیة للمنتجات..

صور من المؤتمر
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عرفت المجتمعات في كل األزمنة والعصور ظاھرة الفســــــاد فهي 
ظاھرة ال تخص مجتمعا بــذاتھ او مرحـــلة تاریخیة معینة وانما ھي 
ظاھرة مالزمة للحــضارة البشــریة وجزئا ال یتجزأ من الصراعات 
السیاسـیة واالجتماعیة عبـر التاریخ. ولقـد أضحــت ظاھرة الفســاد 
بـصورة عامة والفسـاد المالي بــصورة خاصة عالمیة ذات انتشــار 
واسع بـجذور عمیقـة تأخذ ابـعادا واسـعة تتداخل فیها عوامل مختلفة 
یصعب التمییز بـــینها وتختلف درجة شـــمولیتها من مجتمع آلخر ٬ 
والیوم مع المناداة بسیاسات االنفتاح االقتصادي والنشـاط الذي یبـذل 
من اجل تصعید القـدرة التنافسـیة في األســواق العالمیة ومع تصاعد 
حریة حركة األموال ونشـاط غسـیل األموال والجریمة المنظمة وما 
الى ذلك ینتشر الفساد بجمیع اشكالھ في جمیع انحاء العالم ٬ ولقـد كان 
العراق من بین تلك الدول التي ابتلت بهذه الظاھرة من تبذیر لألموال 
العامة واالسراف غیر المحسوب على مر العصور ومن دون رقیب 
او حســیب تبــددت على اثره ثروات البــلد وبـــانت مظاھر التخلف 
االقــتصادي واالجتماعي في كل مظاھر الحــیاة ٬ وبــناءا على ذلك 
انطلق البحث من طبیعة المشـكلة المتمثلة بانتشـار ظاھرة الفسـاد في 
العراق بأشــكالھ ومســتویاتھ كافة والتي طالت مختلف المؤسســات 
الوطنیة في القــطاعین العام والخاص وضرورة الوقـــوف امام ھذه 
الظاھرة بمســؤولیة خالصة من الجهات الرقابــیة المعنیة بمكافحـــة 
الفســـاد وھي كل من الســــلطة التشــــریعیة وھیئة النزاھة ومكاتب 
المفتشـین العمومیین ودیوان الرقابـة المالیة ٬ ویعد البــنك المركزي 
العراقــــي أیضا من الجهات المعنیة بمكافحــــة الفســـــاد المالي في 
المصارف الخاصة اذ منحــھ المشــرع صالحـــیات واختصاصات 
محــددة لتحقــیق أھدافھ المحــددة في المادة (٣) من قـــانون البـــنك 
م ٬ والتي تتضمن بشـكل  ) لسـنة  ٢٠٠٤المركزي العراقـي رقـم ( ٥٦
أساس تحقـیق االستقـرار في األسـعار المحـلیة والعمل على الحـفاظ 
على نظام مالي ثابـت یقـوم على أسـاس التنافس في الســوق وتعزیز 
التنمیة المسـتدامة وإتاحـة فرص العمل وتحقـیق الرخاء في العراق٬ 
م  ) لسـنة  ) من قـانون المصارف رقـم ( ٢٠٠٤وبینت المادة ( ٩٤ ٢/١
الغرض التنظیمي لهذا القــانون وھو الحــفاظ على الثقـــة في النظام 
المصرفي وتعزیز الفهم العام للنظام المصرفي بتقـــــــدیم معلومات 
مالئمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحمایة للمودعین والمساعدة 
على الحــد من الجرائم المالیة بــما فیها االحــتیال وغســـیل األموال 
وتمویل اإلرھاب. ولبـیان دور البـنك المركزي في مكافحــة الفســاد 
المالي في العراق فقـد ارتأینا تقسـیم ھذا البحـث الى مطلبـین٬ نتناول 
في المطلب األول التعریف بالفســــــــــــاد المالي اما المطلب الثاني 
فنخصصھ لبـیان الوسـائل التي یتخذھا البـنك المركزي العراقـي في 

مكافحة الفساد المالي.

المطلب األول
التعریف بالفساد المالي

یعد الفساد ظاھرة قـدیمة في فحـواھا وحـدیثة في اسالیبـها٬ اذ تعددت 
أسالیب الفساد بـتنوع بـیئتھ فاتخذت اشـكاال مختلفة منها االقـتصادیة 
والسیاسیة واالجتماعیــــة واألخالقیــــة والقانونیة٬ وإذا اعتبــــرت 

مكونات الفساد انعكاسـا لهذه البـیئات عندئذ یمكن ان نسـتعیر بـعض 
االســطر التي كتبــها كلیتجارد في كتابــھ (الســیطرة على الفســـاد) 
لتوضیح المكونات األساســیة للفســاد٬ عبـــر كلیتجارد عن الفســـاد 

بالصیغة االتیة:
الفساد (ف) = االحتكار (أ) + حریة التصرف (ح) - المسائلة (م) 

وقد طورت منظمة الشفافیة الدولیة تلك الصیغة آخذة بنظر االعتبـار 
(النزاھة والشفافیة) فوضعت الصیغة االتیة:

الفســاد = (االحــتكار + حـــریة التصرف) - (مســـائلة + نزاھة + 
شفافیة) 

م اال  ٢٠٠٣وقـد اختارت اتفاقـیة األمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لعام 
تعرف الفسـاد تعریفا فلسـفیا او وصفیا بــل انصرفت الى تعریفھ من 
خالل اإلشـارة الى الحـاالت التي یترجم فیها الفســاد الى ممارســات 
فعلیة على ارض الواقع ومن ثم القیام بـتجریم ھذه الممارسـات وھي 
الرشـوة بـجمیع وجوھها وفي القــطاعین العام والخاص واالختالس 
بـجمیع وجوھھ وإسـاءة اسـتغالل الوظیفة وتبـییض األموال والثراء 

غیر المشروع وغیرھا من أوجھ الفساد. 
اما الفســاد المالي فیقــصد بــأنھ جمیع االنحـــرافات المالیة المخالفة 
للقــــوانین العامة او ألحــــكام األنظمة والتشــــریعات واإلجراءات 
المنظمة ألعمال الدولة والمؤسسـات الخاصة واالفراد والمطبقـة في 
مؤسســات الدولة والقــطاع الخاص بشــكل عام وغیر المتسقـــة مع 
ضوابـط وتعلیمات الرقابــة المالیة٬ ویعرف أیضا بــأنھ أي تصرف 
یفضي الى االســتیالء على الموارد العامة او الخاصة او ابـــتزازھا 
والتصرف بــها خارج نطاق اغراضها ومجاالتها٬ ویقســم الفســـاد 
المالي الى قســمین: فســاد محــلھ المال العام وفســـاد محـــلھ أموال 

المواطنین. 
وال یقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل قـد یكون اكثر ظهورا 
في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني ٬ وبموجب اتفاقیة 
األمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد التي انضم الیها العراق بالقـانون رقـم 
م فان تجریم أفعال الفسـاد ال یقــتصر على تلك التي  ٣٥٢٠٠٧ لسـنة 
تقـع من الموظفین العمومیین في اطار اإلدارة الحـكومیة او القــطاع 
العام بل تشمل أیضا أفعال الفساد التي ترتكب في اطار نشاط القـطاع 
الخاص ٬ وقد ركزت االتفاقیة على مظاھر ثالث أساسـیة للفسـاد في 
القطاع الخاص وھي الرشوة واالختالس وغسل العائدات االجرامیة 

(غسیل األموال).

أوال: الرشوة في القطاع الخاص 
) من اتفاقیة األمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد على ما  ٢١نصت المادة (
یلي (تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابـیر تشـریعیة 
وتدابــــــــــیر أخرى لتجریم األفعال التالیة عندما ترتكب عمدا اثناء 
مزاولة أنشــطة اقــتصادیة او مالیة او تجاریة: (أ) وعد أي شــخص 
یدیر كیانا تابـعا للقـطاع الخاص او یعمل لدیھ بـأي صفة بـمزیة غیر 
مستحقة او عرضها علیھ او منحھ إیاھا بشكل مباشـر او غیر مباشـر 
سـواء لصالح الشـخص نفسـھ او لصالح شـخص اخر لكي یقـوم ذلك 
الشــخص بــفعل ما او یمتنع عن القــیام بــفعل ما مما یشـــكل اخالال 
بواجباتھ. (ب) التماس أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص او 
یعمل لدیھ بأي صفة او قبولھ بشكل مباشـر او غیر مباشـر مزیة غیر 
مستحقـة سـواء لصالح الشـخص نفسـھ او لصالح شــخص اخر لكي 

یقوم ذلك الشخص بفعل ما مما یشكل اخالال بواجباتھ)

إیمان محمود
خبیر قانون اداري وحقوق انسان

بحث ودراسة
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ثالثا: غسیل األموال
یقصد بغسیل األموال إخفاء عائدات الفسـاد بـاعتماد طریقـة توظیف 

لها یخفي شبهة مصدرھا ویكسبها مظهر األموال المشروعة.
) من االتفاقیة على ان: ٢٣ وقد نصت المادة (

 ١- تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسیة لقـانونها الداخلي ما 
قـد یلزم من تدابــیر تشــریعیة وتدابــیر أخرى لتجریم األفعال التالیة 

عندما ترتكب عمدا: 
(أ) ١-ابــدال الممتلكات او احــالتها مع العلم بــأنها عائدات إجرامیة 
بـــغرض إخفاء او تمویھ مصدر تلك الممتلكات غیر المشــــروع او 
مسـاعدة أي شـخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي على اإلفالت 

من العواقب القانونیة لفعلتھ.
 ٢-إخفاء او تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات او مصدرھا او مكانها 
او كیفیة التصرف فیها او حركتها او ملكیتها او الحقوق المتعلقـة بـها 

مع العلم بأن تلك الممتلكات ھي عائدات إجرامیة. 
 

ثانیا: اختالس األموال والممتلكات في القطاع الخاص 
) من اتفاقیة األمم المتحـدة (تنظر كل دولة  ٢٢ورد في صلب المادة (
طرف في اعتماد ما قــد یلزم من تدابــیر تشــریعیة وتدابـــیر أخرى 
لتجریم تعمد شخص یدیر كیانا للقطاع الخاص او یعمل فیھ بأي صفة 
اثناء مزاولة نشــــــاط اقـــــــتصادي او مالي او تجاري اختالس أي 
ممتلكات او أموال خصوصیة او أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بـها 

الیھ بحكم موقعھ) 

(ب) ورھنا بالمفاھیم األساسیة لنظامها القانوني:
 ١-اكتســاب الممتلكات او حــیازتها او اســـتخدامها مع العلم وقـــت 

استالمها بأنها عائدات إجرامیة.
 ٢-المشـاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقــا لهذه المادة او التعاون 
او التآمر على ارتكابھ والشـروع في ارتكابـھ والمسـاعدة والتشـجیع 

على ذلك وتسهیلھ واسداء المشورة بشأنھ.  

وفضال عن أوجھ الفســاد آنفة الذكر یوجد مظاھر اخرى لعل أھمها: 
تضارب المصالح وإسـاءة اســتخدام المنصب واالبــتزاز والتالعب 
واســتخدام المعلومات الداخلیة واســتخدام األنظمة المالیة واإلداریة 
للموظف المعني او احد اقاربھ او أصدقـائھ او في تبـادل المصالح او 
الحصول على منافع مالیة غیر مستحقة او لتعطیل المعامالت المالیة 
او اعمال المؤسسات والجهات األخرى من اجل االبتزاز والحصول 
على منافع وتزویر المســــتندات والتواقـــــیع وتالعب الفاســـــدین 
بــالمعلومات والتعامالت المالیة وغیرھا ٬ وبــصورة عامة ال یمكن 
حـصر مظاھر الفســاد المالي وذلك بسبــب التطور الهائل واالنفتاح 

والعولمة الذي أدى الى تطور الوسائل الجرمیة بصورة عامة.

المطلب الثاني
وسائل البنك المركزي العراقي في مكافحة الفساد المالي

یتخذ البـــــنك المركزي مجموعة من الوســـــائل یكون الغرض من 
بــعضها الوقـــایة من الفســـاد المالي ومنع وقـــوعھ اما الغرض من 

الوسائل األخرى فیكون عالجي٬ وسنبین كل منها وكاالتي:

أوال: وسائل المنع
یتخذ البـنك المركزي العراقـي عدد من الوسـائل لمنع الفســاد المالي 

والوقایة منھ وھي:

١- وسـائل الضبـط اإلداري والتي تتضمن قـرارات ضبــط تنظیمیة 
(وھي الحظر او المنع٬ االذن او الترخیص٬ االخطار وتنظیم النشاط 

الفردي) واوامر ضبط فردیة٬ وتنفیذ مباشر.
٢- التفتیش والرقابة

-ط) من قانون البنك المركزي العراقـي رقـم  ٤/١فوفقا لنص المادة (
 ( ) من قـانون المصارف رقـم ( ) لسـنة  والمادة ( )٩٤ ٣/١ ٢٠٠٤ ٥٦
٢٠٠٤لســــنة  فان من مهام البــــنك اصدار التراخیص والتصاریح 
للمصارف وتنظیم اعمالها واالشـــراف علیها٬ ووفقــــا لنص المادة 
) فان للبـــنك المركزي اتخاذ اإلجراءات التي یراھا ضروریة  )٤/٢

للقیام باآلتي:
 (أ) مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب 

(ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات اإلقراض وشركات تقدیم 
القـــروض الصغیرة وأیة مؤسســـات مالیة غیر مصرفیة ال تخضع 
للتنظیم بموجب القانون العراقي واالشراف علیها. ومنح القـانون في 
الفقــرة (٥) من نفس المادة للبــنك المركزي ســلطة اصدار األوامر 
الملزمة الموجهة ألفراد او كیانات محـــــددة والتي یكلف فیها ھؤالء 
االفراد او الكیانات القـیام بـمهام محـددة تتماشـى مع نصوص قـانون 

البنك المركزي العراقي..
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) فقـد منحـت البـنك المركزي سـلطات واسـعة حــیث  ٤٠اما المادة (
نصت على ان (یكون للبــنك المركزي العراقـــي وحـــده دون غیره 
ســــــــــــلطة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لترخیص وتنظیم عمل 
المصارف واالشــراف علیها وعلى فروعها من اجل امتثال جمیعها 
ألحـكام ھذا القــانون والقــانون المصرفي ولھ كذلك ســلطة المعاینة 
خارج مقر البنك وفروعھ التابـعة لھ وسـلطة فحـص وتفتیش حـاملي 
التراخیص وفروعهم التابــعة لهم في مواقــع عملهم بالطریقـــة التي 
یختارھا البـنك المركزي وفي الوقـت الذي یختاره ٬ كما یكون للبـنك 
المركزي وحده دون غیره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة 
لها بتقـــدیم كافة المعلومات المتعلقـــة بشـــؤون المصرف والفروع 
التابعة لھ وعمالئھ التي قد یحـتاج الیها البـنك المركزي العراقـي ولھ 
عالوة على ذلك سلطة القیام بعمل تصحیحي وفقـا لما ینص علیھ ھذا 
القـــانون والقـــانون المصرفي من اجل تطبـــیق الهیئات المرخصة 
والفروع التابـــعة لها لتلك القـــوانین وامتثالها ألي لوائح تنظیمیة او 
معاییر او إرشـادات او توجیهات یكون البـنك المركزي قـد أصدرھا 
فیما یتعلق بـتنفیذه لمثل ھذه القــوانین وال یكون ألي اجراء تتخذه أي 
جهة تابعة للحكومة غیر البنك المركزي العراقـي فیما یتعلق بـتنظیم 
نشــــاطات اإلقــــراض واالعتماد الخاصة بــــالمصارف أي صفة 

قانونیة).
) فان للبـنك المركزي بـعد حــصولھ  ٤٢/١وبـموجب احـكام المادة (
على امر من الجهات المختصة ســـــلطة دخول المكاتب وفحـــــص 
الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغیرھا من السجالت الخاصة 
بأي شخص اذا رأى البنك المركـــــــزي وجود أسباب وجیهة تجعلھ 
یشتبـھ في قــیام ھذا الشــخص باالشــتراك في نشــاط یقــع في دائرة 
اختصاص البــنك المركزي دون الحـــصول منھ على التراخیص او 
التصاریح او التســجیل الالزم او ان ھذا النشــاط الذي یقــوم بــھ ھذا 
الشخص یخالف القانون ٬ ویقوم المسؤولون عن تطبیق القانون بـناء 
على طلب من البنك المركزي بمسـاعدة البـنك المركزي على دخول 
مقر ھذا الشخص لفحص حساباتھ ودفاتر حساباتھ وسجالتھ األخرى 

ولهم استخدام القوة لتحقیق ذلك اذا لزم االمر. 

) من قــــــــــانون المصارف على ان (إذا علم  ٣٥/١ونصت المادة (
المصرف او أي من ادارییھ او مســؤولیھ او موظفیھ ان تنفیذ معاملة 
مصرفیة او استالم او دفع مبـلغ لھ عالقـة او قـد تكون لھ عالقـة بـأي 
جریمة او عمل غیر قــانوني یقــوم المصرف فورا بــإخطار البــنك 
المركزي بــذلك ویقــوم المصرف بــإخطار البــنك المركزي وعلى 
أساس شهري عن المعامالت المریبة المقـدمة ان وجدت وفیما یتعلق 

بنشوء ضرورة ألي اجراء إضافي یتعلق بهذا االجراء)
) من قانون المصارف احكام المراقبـة التي یقـوم  ٥٣وحددت المادة (
بـــها البـــنك المركزي على المصارف وھي:١-مراجعة البــــیانات 
والمســتندات والمعلومات واالیضاحــات والبــراھین المقـــدمة من 
المصارف ألغراض تطبیق ھذا القانون.  ٢-للبـنك المركزي اجراء 
تفتیش موقعي في أي وقت ویقوم بـهذا التفتیش شـخص او أكثر معین 
من قبـل البـنك المركزي ویراجع التفتیش عملیات المصرف للتحقـق 
من مركزه المالي ومدى امتثالھ ألحـكام القـوانین واألنظمة المتعلقـة 

بإدارة انشطتھ والتزامھ بالسیاسات الداخلیة. 

ثانیا: الوسائل العالجیة
یتخذ البــنك المركزي وســـائل عدة بـــغرض إزالة المخالفة وإعادة 

الحالة الى الوضع الصحیح ومعاقبة مرتكبي تلك المخالفة وھي:
١- وضع المصرف تحت الوصایة

٢- الغاء الترخیص او إجازة ممارسة االعمال المصرفیة
٣- فرض غرامات مالیة

للبـنك المركزي صالحــیة فرض غرامات إداریة على المصرف او 
المسـؤول اإلداري في المصرف او أي شـخص اخر في حـالة خرق 
احكام قـانون المصارف او امر صادر عن البـنك المركزي او القـیام 

بإدارة عملیات مصرفیة غیر سلیمة وامینة. 
) من قانون المصارف للبـنك المركزي وحـده  ١٣/١واعطت المادة (
دون غیره صالحــــیة الغاء ترخیص او إجازة ممارســـــة االعمال 
المصرفیة في حاالت محـددة حـصرا ونذكر منها: انتهاك المصرف 
ألمر صادر من البنك المركزي وإدارة المصرف بأسلوب غیر سلیم 
وغیر تحـــوطي وانتهاكھ للقـــوانین واألنظمة الصادرة عن البـــنك 
المركزي او ضلوع المصرف او المصرف األجنبـــي او الشــــركة 
القابـضة المصرفیة التي یكون المصرف شـركة تابـعة لها او ضلوع 
شـركة تابـعة للمصرف بأنشـطة إجرامیة تتضمن االحـتیال وغسـیل 
األموال او تمویل اإلرھاب او مواجهة البــنك المركزي عقبـــات في 

ممارسة الرقابة على المصرف.

واذا وجد البنك المركزي بأن المصرف ال یفي بالتزاماتھ المالیة عند 
استحقاقــها او انھ ال ینفذ امرا صادرا الیھ من البــنك المركزي او ان 
% من الحــد األدنى الذي یقــتضیھ  ٧٥رأسـمال المصرف یقــل عن 
القانون او أنظمة صادرة عن البـنك المركزي او یوجد دلیل او سبـب 
معقـول لالعتقـاد بــان المصرف او أي من مســؤولیھ اإلداریین كان 
ضالعا في أنشطة إجرامیة تخضع لعقوبة السجن لمدة سـنة واحـدة او 
اكثر او اشتراكھ بأنشـطة إجرامیة تشـمل التزویر او غسـیل األموال 
او تمویـل االرھــاب او ان إدارة اعمــال المصــرف وعملیاتــھ تتــم 
بأســلوب غیر ســلیم وآمن او قــام المصرف بعرقــلة رقابــة البــنك 

المركزي ٬ یضع البنك المركزي ذلك المصرف تحت وصایتھ. 

مما تقدم یتضح لنا ان للبـنك المركزي العراقـي دور فاعل 
في مكافحـــة الفســـاد المالي في المصارف والشــــركات 
الخاضعة ألحـــكام قـــانون المصارف٬ فمن خالل قـــیامھ 
باإلشـــراف والتنظیم والرقابــــة والتفتیش الدوري یعمل 
على الوقــایة من ومنع وقـــوع الفســـاد فضال عن فرض 
الجزاءات اإلداریة وتقدیم الحـلول العالجیة للقـضاء على 
الفساد عند حدوثھ٬ اال انھ ومع شدید األسف نرى انتشـار 
الفساد المالي في العدید من المصارف الخاصة وبـمظاھر 
عدة ولذلك ندعو البـــــنك المركزي العراقـــــي الى زیادة 
والتأكید على الرقابـــة والتفتیش على المصارف الخاصة 

لالطالع اكثر على تلك المظاھر. 
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فوز كي بجائزة 

 SESAMES"سيسيميز"   العالمية 

دليل على الريادة

 وإنجاز وطني نفتخر به .

ألعتقادنا بحرصكم على دعم أي نجاح يحسب للعراق في المحافل الدولية ، 

ولحرصنا على مشاركة جميع العراقـيين بـاي منجز او تقـدم نحققـه ، ارتأينا 

نحـن شـركة "كي كارد " بـأن نبـلغكم بـأن بـرنامجنا بطاقــات كي كارد في 

العالمية المرموقـة  والتي   SESAMESالعراق،  قد فاز بجائزة "سيسيميز" 

تعقــد في بــاريس ســـنوياً ومخصصة لتكريم أفضل األبـــتكارات في عالم 

تكنولوجيا الدفع اآلمن ضمن معــــــرض كارت ســـــــيكور كونكشــــــــن - 

CARTES SECURE CONNXIONS

نبذة عن الشركة:

يذكر إن الشركة العالمية للبطاقة الذكية 

وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الدفــع 

األلكتروني في العراق. تعتمد البصمة كوسيلـــة 

للتحقق من هوية مستخدم البطاقة. وُتستخدم بطاقة 

(كي كارد) بشكل واسع في العراق لتوزيع رواتب التقاعـد 

والمساعدات األجتماعية ورواتب الموظفين ألكثر من أربعة ماليين 

٦٠٠٠شخص من خالل شبكة مؤلفة من نحو  منفذ خدمة منتشرة فـي 

أنحاء البالد. وتصدر الشركة العالمية للبطاقات الذكية بطاقات دفـــــــــع 

١٤(كي كارد وبطاقات دولية مثل بطاقة ماستركارد) نيابـة عــــن  مصرفـــــًا 

مشاركاً في العراق ومن بينها مصرف الرافدين ومصـــــرف الرشيــــــــــــــد، أكبــــر 

مصرفين حــكوميين في العراق. وحـــتى اآلن يشـــتمل نظام العالمية للبطاقـــات الذكيـة 

٢٠٠علــــــى  وكيـــــــل لصرف األمـــــــــوال، و مركز تسجيل في أنحاء العــراق... ٣٠٠٠

يذكر أن كي كارد قـد ترشحـت عن فئة ""المشـروع المشـترك" تكريماً لنجاح الشــركة في 

ابــتكار حــلول لمواجهة األزمة اإلنســانية في العراق من خالل توفير بطاقــات (كي كارد) 

الذكية لتسهيل عمليات توزيع المساعدات للمهّجرين داخل البالد.

وقـد حــصد المشــروع إهتماماً دولياً ألنه ثمرة تعاون ناجح بــين القــطاعين العام والخاص 

للتوّصل إلى حــل لمشــكلة ال تقــتصر على العراق فحســب بــل توّفر طريقـــة آمنة لتوزيع 

المساعدات المالية على الالجئين والنازحين لمساعدتهم على تأمين أساسيات العيش.

و نجحت الشركة في الوصول الى المرحلة النهائية والفوز اللجائزة التي 

١٧        اعلن عنها في  تشرين الثاني / نوفمبر من بين مئة مشــــروع

               عالمي اخر لما تقدمه من خدمات التكنولوجــــــيا اآلمنة 

                        والمتطورة ، وهي المرة االولى غي تاريـــــخ

                               العراق بأن تفوز شركة عراقية تعمل

                                        داخـــل البـــالد بجائــــــزة

                                                    عالميــــــة..
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محمود البرزنجي                                                                                                                                      

مستشار بنك التنمیة

 وقبل ان نتطرق الى أنواع المخاطر المصرفیة وكیفیة تجنبها وسبـل 
مواجهتهــا ٬ مــن المفیــد ان نتعــرض لمفهــوم ( المخــاطر ) لغـــة 

واصطالحاً و ( المخاطر المصرفیة ) تحدیداً . 
فالمعنى اللغوي للخطر ھـــو ( احتمال حدوث ضرر ما ) ٬ وكلمــــة 

( أحتمال ) ھنا مهمة ألنها تضع صفة مستقبلیة للضرر . 
وتأسیســاً على ذلك تعرف ( المخاطر المصرفیة ) بــأنها ( أحـــتمال 
أختالف العائد المتحقـــق عن العائد المتوقـــع من االســـتثمارات ) . 
وھناك العدید من التعاریف والمفاھیم یطرحـــــها المعنیون بشـــــأن 
األدارة المصرفیة وھي تتفق بــــالمضمون وان أختلفت بالتعبــــیر . 

وعموماً یمكن ان نجمل أنواع تلك المخاطر كما یلي :

من بـــين الظواهر العديدة التي يزخر بــــها 

النشـاط األنســاني المتنوع ، هناك ظاهرتان 

ملموستان ومتناقـضتان في ذات الوقـت هما 

األمان من جهة ، والمخاطر من جهـة أخـرى ، 

والنشــــــــــاط المصرفي ال يخلو من هاتين 

الظاهرتين ومن التعرض ألثارهما ( سلبــــــاً 

وايجابا ) حسب نسبة وفاعلية وجودها وعمق 

ومدى تأثيرها المتعاكس والذي يمثل صلـب 

جوهـر معادلـة العمليـة المصرفيـة ، اذ كلمـا 

ازداد احــدهما وجوداً وتأثيراً قـــلّ وانحســـر 

وجود وتأثير اآلخر .

 

١ ) مخاطر السیولة :
  وتسمى ایضاً مخاطر التمویل ٬ ویقـصد بـها ( عدم قـدرة المصرف 
على دفع االلتزامات المالیة في الوقــت المحــدد ألستحقاقـــها ) ٬ اي 
بـمعنى عدم توفر كفایة السـیولة لتغطیة متطلبـات التشــغیل العادیة ٬ 
وھي على قـــدر عالٍ من الخطورة واألھمیة بالنسبـــة ألي مصرف 
حیث من الممكن ان یعني الفشل في المحـافظة على سـیولة المیزانیة 

ھو فشل المصرف كمؤسسة مالیة . 

لدى مصرف ما للوفاء بــــالتزاماتھ المالیة یعني ان ھذه المؤسســــة 
لیســت مصرفاً بـــالمعنى الحقیقـــي للمصرف ٬ وھي من الخطورة 
بــمكان یمكن ان تفضي من حــیث العجز لیس الى فقـــدان الســـمعة 
فحســـب وانما الى وضع المصرف على عتبـــة مقـــدمات االفالس 

الكامل .
٢ ) المخاطر االئتمانیة :

 تأتي مخاطر االئتمان في مقـــــــــــــدمة المخاطر التي تتعرض لها 
المصارف والتي اشـارت الیها وثائق مقـررات لجنة بــازل ٬ حــیث 
تشـیر الدراسـات الخاصة بـاالزمات المصرفیة ان معظم الدول التي 
حدثت بـها أزمات مصرفیة سـواء الدول المتقـدمة او النامیة كان أھم 
١٣١اسبابــــــها ھو تعثر االئتمان ٬ وان ھناك (  ) عانت من أزمات 
مصرفیة وان اختلفت حـدّتها من دولة الى أخرى خـــالل الفتـــــــرة 
٢٠٠٠(  -  ) كان عنصر تعثر االئتمان ھو أھم االسبـاب التي  ١٩٧٥
ادت الى تلك األزمات المصرفیة في تلك الدول والتي ال تقـــــــتصر 
الخسائر الناجمة عنها على الخسائر المحاسبیة المباشـرة التي تلحـق 
بالمؤسسـة المصرفیة المقـرضة للمال بـل تمتد تلك الخسـائر لتشـمل 
تكالیف الفرص البـــــــدیلة وتكالیف المعامالت وفترة الحـــــــرمان 
والمصاریف األخرى المتعلقـة بـتلك االئتمانات ٬ والتي تنشـأ اساسـاً 
نتیجة عدم قـدرة المقـترض أو لعدم رغبـتھ على الوفاء بتسـدید مبـلغ 
القــرض كالً او جزءً مع فوائده في تأریخ االستحقــاق ٬ وال شــك ان 

ھناك اسباب وعوامل عدیدة تنتج عنها مخاطر االئتمان وھي :

 فمسألة عدم توفر السیولة النقدیة تعتبر بحق مشـكلة كبـیرة وخطیرة 
ألن البضاعة المصرفیة ھي األموال وعدم توفر تلك األموال السائلة 
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١. التركزات االئتمانیة سواء كانت لألفراد او القطاعات او المناطق 
الجغرافیة .

٢. ضعف عملیة التنویع في المحفظة االئتمانیة .

٣. التوســـــع في منح االئتمان وضعف عملیة التحــــــلیل االئتماني 
واجراءات منح االئتمان .

٤. عدم االستعالم الجید عن الزبون او عدم متابعة القرض وتحصیلھ 
٥. عوامل خارجیة عن المصرف منها خاصة بالزبــون نفســھ لعدم 
وجود ادارة جیدة لمشــاریعھ او اســتخدام القــرض في غیر الغرض 
المخصص لھ ٬ فضالً عن عامل التغییرات وتحـــــــوالت الظروف 

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة للبلد .
ویمكن تخفیف حــدة تأثیر مخاطر االئتمان بأتبــاع سیاســة تســـعیر 
االئتمان على أسـاس الهیكلة الفعالة للقـرض والضمان ومتابــعة تلك 
القروض وتجدید الدراسـات المیدانیة للمقـترضین وتصنیفهم حسـب 
جدارتهم االئتمانیة مع تنویع محــــــــفظة االئتمانات ووضع الخطط 

الجیدة لألقراض في االحوال العادیة أو في حاالت الطوارئ .

٣ ) المخاطر التشغیلیة ( العملیات ) :
 وھي مخاطر التعرض للخســائر التي تنجم عن عدم كفاءة او اخفاق 
العملیات الداخلیة الیومیة والتي تندرج تحـــت عنـــوان ( حــــوادث 
األداء ) ان كانت من خالل االشـــــــــخاص أو األنظمة ومن ضمنها 
حوادث األحـتیال المالي ( االختالس ) والتزویر  والسرقـة والسـطو 
... وغیرھا . وقـد ركزت لجنة بـازل لألشـراف والرقابـة المصرفیة 
١٩٩۸ومنذ عام (  ) على مخاطر التشـــغیل والتي اصبــــح لها دور 

فاعل في تشكیل طبیعة وحدود ھذه المخاطر والناتجة عن :

أ ) تطور وتعقد الخدمات المالیة .
ب) زیادة االعتماد على التكنولوجیا .

ج) توسع المصارف في ممارسة انشطتها على المستوى العالمي .
د) اعتماد المؤسســـــات المصرفیة والمالیة على طرف ثالث ألدارة 
التحتیة التكنولوجیة المناسبـة   لدعم عملیات الصیرفة االلكترونیة . 
كل ھذا ادى الى زیادة أھمیة المخاطر التشغیلیة وضرورة استحـداث 
اسالیب وطرائق لقـیاس تلك المخاطر ومحـاولة التخفیف منها ٬ علماً 
ان لجنة بـازل للرقابـة المصرفیة قـد ألزمت المصارف بــتخصیص 
متطلبات رأسـمالیة اضافیة لمواجهة المخاطر التشـغیلیة لتكون بـنداً 
من بــنود المعیار الجدید لكفایة رأس المال ... وبــذلك ینبــغي توافر 
عوامل اساســـــــیة لضمان فعالیة أدارة المخاطر التشــــــــغیلیة في 

المصارف وھي :
١. توافر االستراتیجیات والسیاسات الواضحة والشفافیة العالیة .

٢. مدى كفاءة مجلس أدارة المصرف واألدارة التنفیذیة .
٣. توافر اسس راسـخة ومتینة للرقابـة الداخلیة الفعالة تضمن وجود 

مستویات محددة للمسؤلیة والفصل بین الواجبات .

٤ ) مخاطر الرافعة  :
 ویقصد بها زیادة نسبـة االموال المقـترضة الى رأس مال المصرف 
الكلي والتي تؤدي الى زیادة المخاطرة كلما زادت تلك النسبـــــــــــة 
.وھناك نوعان من الرفع اولهما ھـو الرفـع المالـي والـذي ینجـم عـن 
االعبــــاء الثابـــــتة المتمثلة في فوائد الدیون والتي تعود الى اعتماد 
المصرف على أموال مقــــــترضة . وكلما كانت المصارف تتصف 
بأرتفاع درجة الرفع لدیها تعد أكثر عرضة لمخاطر الفشل في الوفاء 

بـما علیها من التزامات للغیر في حــالة تعرّض ایراداتها لألنخفاض 
لسبب أو ألخر ٬ وثانیهما ھو الرفع التشغیلي والذي یتمثل في االعباء 
الثابـــتة التي تتعلق بـــعملیات وانشــــطة المصرف مثل االندثارات 

ومرتبات االدارة وغیرھا .
٥ ) مخاطر السو ق :

 وھي المخاطر الناتجة عن الحركات المعاكسة في اسـعار ومعدالت 
الســـــوق المالي ( اســــــعار االصول ومعدالت الفائدة ) والتي ادى 
انخراط البــنوك وخصوصاً البــنوك الكبــرى وبــدرجة متزایدة في 
انشـــــــطة التداول الى زیادة معدل المخاطر الكلیة التي تتعرض لها 
وبالشكل الذي تزداد احـتمال تعرض تلك البـنوك ألزمات مصرفیة . 
لذا فقد أھتمت السلطات الرقابـیة في كثیر من الدول المتقـدمة وكذلك 
لجنة بــــازل للرقابــــة المصرفیة واصدرت وثیقـــــة في مطلع عام 
) والتي ألزمت المصارف بــأن تحـــتفظ برأســـمال لتغطیة  )١٩٩٦

مخاطر السوق االربعة وھي :
١. مخاطر تقلبات اسعار الفائدة .

٢. مخاطر تقلبات اسعار الصرف .
٣. مخاطر تقلبات اسعار االوراق المالیة .

٤. مخاطر تقلبات اسعار السلع وذلك طبقاً للتصنیف الوارد في وثیقة 
بازل المشار الیها اعاله .

٦ ) المخاطر االستراتیجیة :
 وھي المخاطر الناتجة عن أتخاذ قـــرارات او عدم اتخاذ قــــرارات 
ألدارة نشـاط البـنك كالقـرارات المتعلقــة بــدخول اســواق جدیدة او 
الخروج من اســواق قــائمة وكذلك المتعلقــة بـــتخصیص او توزیع 

محفظة االستثمار وكما یلي :
١. ان المخاطر االستراتیجیة تحـدث نتیجة اتخاذ البـنك لقـرار ما قـد 
یكون قـراراً غیر مناسبـاً او قــراراً خاطئاً وغیر صائب في لحــظتھ 
یؤدي الى خسـاره البـنك أو یفقــده مكاســب وذلك من خالل الفرصة 

البدیلة .
٢. وقد تحـدث تلك المخاطر نتیجة عدم اتخاذ األدارة القـرار ٬ والذي 
یسبب ھذا االنكفاء االداري في اللحظة والحدث المناسـب الى تحـمل 

المصرف لخسائر واخطار ناجمة عن ذلك .
وال شــك ان المخاطر االســتراتیجیة تنخفض بـــصورة كبـــیرة في 
المصارف التـي تتمیـز مجالـس اداراتهـا وكوادرھـا االداریـة العلیـا 
بالخبرة الكافیة والمعرفة الجیدة بـاالعمال المصرفیة والتي تسـتطیع 
بطبـیعة الحـال اتخاذ القــرارات المناسبــة في األحــداث واألوقــات 

المناسبة مما یقلل تعرض المصرف للمخاطر ومن ثم الخسائر .

٧ ) المخاطر التكنولوجیة :
 تتمیز الصناعة المصرفیة بالتطور المستمر للحـصول على سـرعة 
في االداء ودقــة في البــیانات والمعلومات المصرفیة لتحقـــیق میزة 
تنافســــــیة فیما بـــــــینها . وعلى الرغم من ان للخدمات المصرفیة 
االلكترونیة العدید من المزایا ســـواء للزبـــون او للمصرف ٬ اال ان 
ھناك الكثیر من المخاطر الجســیمة یكتفها . لذا اصدرت لجنة بــازل 
في الوثیقـة الرئیسـیة ألتفاق ( بـازل ٢ ) وثیقـتین مسـاندتین تتعلقــان 

بأدارة مخاطر االنشطة او العملیات المصرفیة االلكترونیة .
۸) المخاطر التشریعیة:

 وھي المخاطر التي تتمثل بعدم وضوح العقـود المالیة موضع التنفیذ 
او تنظیم االتفاقیات والعقود المالیــــة مــــــــع العمالء بشكل خاطـئ  
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٩ ) مخاطر رأس المال :
 ان مخاطر رأس المال ال تعد مخاطرة مستقلة او منفصلة بحد ذاتها ٬ 
وذلك ألن كل المخاطر المصرفیة تتداخل فیها بـــصیغة او بـــأخرى 
وتتأثر برأسـمال المصرف ومن ثم بــمالئتھ . ان مخاطر رأس المال 
تتمثل في مدى قـدره رأس المال المصرف على تغطیة الخســائر في 
الموجودات ٬ وحــیت تكون تدفقــات المصرف النقــدیة الداخلة غیر 
كافیة لمقابلة التدفقات النقدیة الخارجیة لمصاریف العملیات وسحـب 
الودائع . لذا فأن مخاطر رأس المال تتجســد في عدم كفایة رأس مال 
المصرف لحـــمایة مصالح كل من المودعین والمقــــترضین والتي 
یتوجب االحتفاظ في جمیع األوقـات برأسـمال مالئم وكافٍ لمواجهة 
األخطار التي قد یتعرض لها واستیعاب أیة خسائر یمكن ان تلحق بھ 

وتحیده عن وظائفھ االساسیة األربعة وھي :
١. تأسیســیة : أي دفع كافة النفقــات والتكالیف المتعلقـــة بتأســـیس 

المصرف .
٢. تمویلیة : أي تمویل التسـهیالت التي یمنحــها المصرف لمتعاملیھ 

في بدایة ممارسة نشاطھ ولحین حشد الودائع والمدخرات .
٣. تمویل طویل األجل : قـــد یمنح المصرف تمویالت طویلة األجل 
تكون عادة ممولة من خالل رأســمال المصرف خشــیة على ودائعھ 

من الطلب علیها .
٤. وقـائیة : یعتبــر رأســمال المصرف ھو الوســادة التي تمتص أیة 

خسائر قد یتعرض لها المصرف نتیجة عملیاتھ المصرفیة .
١٠ ) مخاطر السمعة :

 وھي المخاطر الناشئة عن توافر انطباع سلبي عن المصرف والذي 
یؤدي الى العزوف عن التعامل معھ وتحــول زبــائنھ الى المصارف 
المنافسة . أما اسباب حدوث ھذا االنطباع فیعود الى عدة اسباب منها 

:
١. التصرفات الناشــــــئة عن موظفي المصرف وطبــــــیعة األداء 

والتعامل مع الزبائن .
٢. تشابك وتعقید األجراءات التنفیذیة وعم القدرة على خدمة الزبائن 

بالجودة والسرعة المطلوبة .
٣. أرتفاع اسعار العملیات المصرفیة قیاساً بالمصارف األخرى .

٤. أھتزاز ثقة الزبائن بسریة المصرف .
٥. كثرة حوادث التزویر واالحتیال والسرقة لدى المصرف .
٦. ضعف ثقة المتعاملین بأدارة المصرف وكفائتها المهنیة .

٧. دخول المصرف بعدة عملیات تمویلیة فاشلة ٬ مما یؤشـر أنحـدار 
ومیل المصرف نحو األنهیار او األعسار .

۸. عدم التزام المصرف بالقواعد المصرفیة المهنیة والخالقیة .

 او التماھي في عدم تطبــیق القــوانین واألنظمة والقــواعد الرقابــیة 
النافذة . 

إن مخاطر االلتزام الناتجة عن المخالفة في تطبیق القوانین والقواعد 
تؤثر سلباً على المصرف وتضعھ أمام حـرج قـانوني وان تكرار تلك 
المخالفات یعرض المصرف الى عقوبـات اشـد قسـوة وینعكس على 

موقفھ وعالقتھ مع السلطة الرقابیة .

وھناك مخاطر فرعیة اخرى تكتنف العمل المصرفي وتنعكس علـى 
األداء المصرفي . 

لذا وفي ضوء ماتقــدم ٬ فأن األدارات المصرفیة تتلظى بـــین نارین 
ھما : انها الیمكن لها ان تتجاھل تلك المخاطر ٬ كما انها ال یمكنها ان 
تتجنبها بالمطلق او تمحـو أثارھا نهائیاً ٬ حـیث ان أي عمل مصرفي 
ومهما كانت البـــیئة التي یعمل فیها فأنھ یحـــمل في طیاتھ الكثیر من 

المخاطر لكونھ یتعامل باألقراض ومنح االئتمان .
 لذا فأن التفكیر االســـــتراتیجي ألدارة المخاطر اصبــــــح الهاجس 
األساسـي ألدارات المصارف بــعد أن اخذ بــعداً شــمولیاً لتنوع تلك 

المخاطر التي یمكن للمصرف ان یتعرض لها ٬ وان األدارة السـلیمة  
والجیدة للمخاطر المصرفیة تســــتلزم وجود أطار جدید للحــــوكمة 
وقـیاس المخاطر المصرفیة بــصورة دقیقــة وتطبــیق األرشــادات 

الخاصة بتلك المخاطر . 
وكذلك التأكید على أھمیة االھتمام بــــــــــنوعیة الموجودات وكفایة 
ومستوى المخصصات الواجب تكوینها لمواجهة الدیون المحتملة او 
الدیون المشـــكوك في تحـــصیلها مع ضرورة االھتمام بالمحـــفظة 
االئتمانیة كماً ونوعاً لتقـــلیل أثار المخاطر االئتمانیة بالشـــكل الذي 
یستلزم ضرورة وجود منهجیة ونظام محدد لقیاس ومراقبة مسـتوى 
كـل نـوع مـن المخـاطر لـدى كـل مصـرف مـن خـالل وجــود أدارة 
متخصصة تقـــوم بمراقبـــة وتحــــلیل المخاطر المصرفیة لدى كل 
مصرف والتي اثبتت التجربة المیدانیة في المصارف العراقیة أنعدام 

وجود أو أھمال كلي لهذا القسم الحیوي من خالل :
١. افتقـار أغلب المصارف العراقـیة لوحـدات ادارة المخاطر ضمن 
ھیاكلها التنظیمیة تتولى مهام وضع اســتراتیجیة واضحــة ودقیقـــة 
ألدارة المخاطر تعتمد المقــــاییس والمعاییر الدولیة والمؤشـــــرات 

(CAMELS )   المطبقة والتي اھمها معاییر نظام التصنیف
٢. ضعف ومحدودیة األھتمام بدراسة أدارة المخاطر في المصارف 
العراقـیة وتحـلیل انواعها واشـكالها ودراســة أبــعادھا وتأثیرھا في 

األداء المصرفي .
٣. غیاب البــعد االســتراتیجي لألدارات المصرفیة وضعف الوعي 

بأھمیة أدارة المخاطر ودورھا الفاعل في االداء المصرفي .
٤. ضعف دور مراكز االسـتعالم االئتماني في المصارف العراقــیة 
وافتقارھا الى اآللیات الحدیثة واالدوات الفاعلة والموحدة لألستعالم 

المصرفي وتحلیل الجدارة االئتمانیة لزبائن المصرف .
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يوم السالم العالمي في بغداد .. 

احياه الفنان نصير شمه ورعاه مجموعة من المصارف الخاصة .. 

بحـضور الســید محــافظ البــنك المركزي العراقــي 
االسـتاذ علي محسـن العالق والممثل الخاص لألمین 
العام لألمم المتحده٬ احیى الفناننصیر شمھ یوم السالم 
٢٠١٥العالمي في بغداد بـتاریخ  أیلول  والذ رعاه  ٢١
كل من مصرف الخلیـج التجـاري ومصـرف جیهـان 
ومصرف التنمیة ومصرف اشـور الدولي ومصرف 
االقلیم التجاري والشركة العراقـیة لتمویل المشـاریع 
الصغیرة والمتوســطة٬ وفي مســتهل الحــفل اشــار 
الموسیقـار نصیر شـمة في حـدیثھ على فئة الشبــاب٬ 
مانحاً الجمهور الكبیر الذي امتأل بھ المسـرح٬ فسحـة 
من األمل بــعراق جدید مزدھر ینعم بحــیاة یســودھا 

األمان. 
ودعا شمة العراقیین الى تحویل آالمهم إلى إبداعات٬ 
مشـدداً على ضرورة أن یكون الدور الریادي في أخذ 
زمام المبادرة للشباب٬ من أجل تطویر حیاتهم وتقدیم 
اإلبداعات المختلفة: "ال بد أن نبدع ونقـدم شـیئاً جدیداً 
نافعاً لبلدنا العظیم الذي عانى الكثیر من اآلالم.. یجب 

ان نحوّل ھذه اآلالم الى إبداعات". 
وأحـیا الفنان نصیر شـمة٬ امسـیة موسیقـیة بمناسبــة 
الیوم العالمي للسـالم٬ خصص ریعها لدعم النازحـین 
ومد ید العون لهم٬ ضمن حـملتھ "أھلنا" والتي رعتها 
رابــــطة المصارف الخاصة بـــــعدم من المصارف 

االعضاء. 

وأشــاد شــمة بالشبــاب العراقــي ممن یمتلكون القــوة واالرادة في تقــدیم الخدمات 
للمواطنین وللبلد: "ھؤالء ھم قدوة لكم یاشبابنا المهاجرین٬ عودوا وكونوا یدا واحدة 

في بناء العراق"٬
وطالب شـمة قبـل ختام الحـفل٬ محـافظ البــنك المركزي علي العالق٬ الذي حــضر 
الحـفل٬ والمسـؤولین في الحـكومة والمصارف التجاریة واالھلیة٬ بـدعم االقـتصاد 
الوطني وتشـغیل الشبــاب للحــد من ھجرة الطاقــات٬ اضافة الى تفعیل القــطاعات 
الزراعیة والصناعیة٬ مذكّرا بــدعم حــملة "اھلنا" للتخفیف عن النازحـــین وتوفیر 

ابسط متطلباتهم الحیاتیة.

نصیر شمھ

ابـتدأ الحـفل بـكلمة لنائب الممثل الخاص لالمین العام 
لالمم المتحــدة في العراق جورج بوســـتن٬ مرحبـــا 
بالحاضرین٬ ومقدما شـكره للموسیقـار نصیر شـمة٬ 
داعیاً الى تفعیل المصالحـــة الوطنیة والوقــــوف یدا 
واحـدة ضد االرھاب واعادة بــناء العراق٬ مؤكدا ان 
االمم المتحــدة تقـــف الى جانب العراقـــیین من اجل 

سالمة ومستقبل البالد.
٢٠١٢وأشـــــار شـــــمة إلى أنھ "منذ العام  ومن ھذا 
المكان٬ ھنالك اصـرار ان یكـون العـراق جـزءا مـن 
السـالم العالمي"٬ داعیا الى اطالقـھ من بـغداد في كل 

عام.

وبــعد دقــائق٬ اعلن محــافظ البــنك المركزي علي العالق٬ من خالل صوت الفنان 
نصیر شـمة٬ اضافة مبـلغ نصف ترلیون فوق المبـلغ المخصص للسـلف التشــغیلیة 
للشباب٬ لیصبح المبلغ الكلي ترلیونا ونصف الترلیون٬ اضافة الى اعالنھ عن توفیر 

خمسة ترلیونات للقطاع الصناعي. 
تتقـدم رابـطة المصارف الخاصة العراقـیة بالشـكر للمصارف الراعیة لهذا الحـدث 

ونأمل ان یعم السالم على بلدنا العراق الحبیب

مصرف جیهان 
االسالمي

مصرف الخلیج
 التجاري

٢٠١٥/٩/٢١المصارف الراعیة لیوم السالم العالمي - بغداد 

انشطة



مصرف بابل

 يفتتح فرعه الجديد 

في محافظة بابل

٢٠١٥/١٠/١٣

انشطة
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٢٠١٥ بـــرعایة رئیس مجلس الوزراء انطلق مؤتمر تیدیكس بـــغداد  وللســـنة 
الخامسة على التوالي والذي استضافتھ العاصمة بغداد في التاسع عشر من ایلول 
الماضي٬ وشـارك مصرف المتحـد لألســتثمار والتمویل في رعایة ھذا المؤتمر 
وذلك إنطالقاً من االیمان بقدرات الشباب العراقي وتشـجیعها الدائم لهم من خالل 

مشاركتهم أفكارھم وطموحاتهم.
٢٠١٥واستقـطب تیدیكس بــغداد   ھذا العام مشــاركة واســعة٬ وحــضر حــفل 
اإلفتتاح رئیس الوزراء حــیدر العبــادي الذي أكد في كلمتھ أن الشبــاب أمل ھذه 
االمة وأن الدولة تسعى لتشكیل مؤسسة ترعاھم٬ معتبراً أن ھناك طاقات للشبـاب 
یجب استغاللها وتنمیتها من أجل تطور البلد وازدھاره٬ وأولى الخطوات العملیة 
بهذا اإلتجاه ھو إطالق مبادرة لدعم المشریع الصغیرة التي سیستفید منها الشباب 

وتبلغ قیمتها تریلون دینار.
٢٠١٥تیدیكس بـغداد  والذي أصبـح حـدثاً ســنویاً یهدف الى المســاھمة في دعم 
المواھب والطاقــات الشبابــیة العراقـــیة من خالل إتاحـــة الفرصة ألصحـــاب 
المواھب أن یكونوا على منصّة عالمیة ویشـــاركوا معرفتهم وأفكارھم مع العالم 

ویلتقون بمتحدّثین عالمیین سبق لهم تحقیق انجازات عالمیة.

٢٠١٥كما تضمن تیدیكس بغداد  مبـادرة خاصة بالمشـاریع٬ ما یفتح المجال أمام 
أصحــاب ھذه األفكار لتطویرھا على شـــكل مبـــادرات عراقـــیة تهدف لخدمة 
المجتمع العراقـي٬ وسیشـكل نجاح ھذه المواھب حــافزاً أمام مواھب أخرى كما 
سیســــاھم المؤتمر في إعادة مكانة العراق كمركز للعلم والمعرفة في الشـــــرق 

األوسط.
ان المصارف الخاصة في العراق بأتجاھها بدعم المبادرات االنسـانیة والشبابـیة 
تؤكد على اھمیة التكافل والتركیز على المهمة االجتماعیة للمصارف واعتبارھا 

جزأ مهما من واجبات المصارف تجاه المجتمع. 
تتوجھ رابطة المصارف الخاصة بالشكر والتقـدیر للمصرف المتحـد لألسـتثمار 

على رعایتھ لهذه المناسبة المهمة. 

انشطة
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لم يتحدد خط الفقر وإشاعة مقاييسه واعتماد ِنسبـه 

اال على االسس العلمية والعملية  التي وفرتها عالمة 

االحــــــصاء االقـــــــتصادي االميركية الراحـــــــلة ميلي 

اورجنســـكي منذ منتصف ســـتينيات القــــرن الماضي 

وهي االدوات االحــــــــــصائية التي  يطلق عليها اليوم 

(بمقاييس اورجنسكي) في تحديد خط الفقر.

وتلك ھي الوسیلة  التي استخدمتها الوالیات المتحـدة في 
قــیاس الدخل ســواء الدخل الفردي منھ او االســري لكي 

یتحدد مستوى المعیشة بحده االدنى المقبول. 
 

فاذا ما تخطت االســـرة او تخطى الفرد  خط الفقـــر نزوالً 
٬فانھ سـیعد من الفقــراء المحــالة.وھكذا جاء خط الفقــر 
كتعبــــیر عن ادنى مســــتوى من الدخل یحـــــتاجھ الفرد 
اوتحـتاجھ االسـرة حــتى یكون بــاالمكان توفیرمســتوى 
عیش مالئم .ولكن یبقـى التسـاؤل كم ھم الفقـراء في بـالد 
غنیة كالوالیات المتحدة االمیركیة التي یبلغ سكانها الیوم 

٣٢١نحو ملیون نسمة؟ 
یمكن القول ان الدوائر االتحادیة المسؤولة في تلك البـالد 
قد حددت اعلى نسبة فقر بلغتها الوالیات المتحدة  ھي في 
بـــالمئة  من الســـكان (حـــیث  ١٥العام  و بنحــو  ٢٠١١
١٢ارتفعت معدالت البـــطالة الفعلیة حـــینها الى قرابـــة  

بالمئة قبل ان تنخفض الیوم الى ٥ ونیف بالمئة). 

ومنذ العام ٢٠٠۸ تحـــدد خط الفقــــر في امیركا بنحــــو 
١١٢٢دوالراً یومیا كدخل للفرد الواحــد او  دوالراً كدخل  

لالسرة المؤلفة من اربعة افراد٬ اثنان منهم اطفال.
وان بلوغ الفرد مستوى دخل على خط الفقر فانھ المناص 

٢٠٠٠ویلحظ ان االتحاد االوروبـي منذ العام  اخذ یالحـق 
خطوط  الفقـر االمیركیة  لكي یقـارنها بمسـتویات الفقــر 
االوروبي لیحدد مقاییس تقدم مستوى المعیشـة.اذ لوحـظ 
٤۸ان معدل الفقــر في البــرتغال یرتفع بنسبـــة  بـــالمئة 
مقارنة بمعدالت الفقر في امیركا .ولكن یبقـى معدل الفقـر 

في الدنمارك یقارب ٦ بالمئة مرتفعا عن الفقر االمیركي.
ختاما..

على الرغم من التقـــدم االقــــتصادي الهائل  في الوالیات 
المتحــدة وعقــود التنمیة المتســارعة فیها ٬یوم انخفض 
٢٢الفقـــــر من معدل  بـــــالمئة من الســــــكان في نهایة 
١١الخمسینیات الى  بـالمئة في مطلع السبـعینیات ٬اال ان 

من المدھش فیها. 
١١ان معدالت الفقر لم تنخفض عن  بالمئة ولم تسجل اي 
تقـدم في احـوال السـكان ممن ھم دون خط الفقر.والسبـب 
في ذلك ان (واحـــد) بــــالمئة من ســــكان امیركا مازالوا 
٤٠ینفردون بنحــو  بـــالمئة او اكثر من الدخل الســـنوي 

وثروة البالد.

سیبعده من انهیارات العیش الالئق ویمكنھ من  الحـصول 
على صحة وتعلیم ومیاه صالحة للشـرب ومأوى بـمرونة 

٧٥عالیة تبلغ  بالمئة من احتیاجاتھ المعیشیة الكلیة.
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ولكن كانت المسیرة تحتاج الى مقومات اساسیھ للنضوج في التطبـیق  والدعم 
الحـكومي واالسـتراتیجیة الممنهجھ  ویعتمد ذلك على دراسـھ وتحــلیل واقــع 

االقــتصاد العراقــي ضعف  الذي یعتمد على مورد اساســي واحـــد ھو النفط  
- %) من الناتج المحــلي االجمالي ٬كما ان عدم  ٦٠والذي یشـكل بحـدود ( ٥٤
التنسیق بین السیاستین المالیة والنقـدیة واختالف السیاسـات االقـتصادیة وفقـا 
للبـناء الجدید لالقـتصاد سـاھم بشـكل كبـیر في تشـتت التطبیقـات في السیاسـة 
النقـــدیة واختالف الرؤى واالســـتراتیجیات للوصول الى األھداف المركزیة 
المحــددة أضافھ الى قــصور في بـــعض مواد البـــیئة التشـــریعیة للقـــوانین 
االقــــتصادیة التي تنظم العملیة االقــــتصادیة مما أدى ذلك الى اضطراب في 
التطبــیق والركون الى التشــدد واالجتهادات والتعلیمات والتي التنســـجم مع 
الظروف السیاســیة واالقــتصادیة واالمنیة التي یمر بــها العراق . اضافھ الى 
ذلك فان القوانین اعاله وبالذات بعض موادھا ذات العالقھ باالستثمار والعالقھ 
مع القطاع المصرفي العراقـي كانت معرقـلھ للبـناء الجدید لالقـتصاد ولیسـت 
مســــــاعدة یضاف على ذلك اعتماد جمیع الموازنات العامھ الســــــنویھ على 
االیرادات المتوقعھ النتاج وتسویق النفط  بدون ان تكون ھناك نظرة مستقبـلیھ 
لالقــتصاد العراقــي  تنســـجم مع االمكانیات والقـــدرات والطاقـــات المادیھ 

والبشـریھ والهیكلیھ والمؤسسـیھ كذلك اسـتمرار السیاسـات المركزیھ السابقـھ  
في االشــــراف والرقابــــھ على القـــــطاع المصرفي الخاص  وعدم اعطاءه 
 ( ٥٥المرونات القانونیھ لممارسھ عملھ التمویلي واالستثماري والذي یشـكل (
مصرفا تجاریا واسالمیا وفروعا لمصارف اجنبیھ وعربـیھ بالمقـارنھ مع(٧) 
%) من الودائع االھلیھ والحـــكومیھ  ۸٦مصارف حـــكومیھ تستحـــوذ على (
%) مقارنھ مع مجموع رؤوس اموال   ٢٣وبراسمال الیتجاوز اھمیتھ النسبیھ (

٢٠١٤المصارف الخاصھ حیث تشیر المؤشرات المالیھ لعام  الى ما یاتي :-
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مما ادى ذلك الى عدم قیام ھذا القطاع بدوره بالمساھمھ في التنمیھ 
االقـــتصادیھ والمســـاھمھ في تنویع وتنمیھ الموارد االخرى غیر 
النفط وھو الهدف المركزي للبـنك المركزي العراقــي   بالشــكل 
المؤثر والناجز االمر الذي جعلنا نستبشــــــر خیرا بالبــــــرنامج 
الحـكومي  للحـكومھ الجدیدة وبشـكل خاص ماورد بالمحـور ثالثا 
والخاص بتشجیع التحـول للقـطاع الخاص والفقـرة (د) منھ والتي 
تحـدد المسـارات وااللیات العامھ لتنمیھ االعمال المصرفیھ والتي 
ھي قطعا بحاجھ الى بذل جهود كبـیرة من الجهات الحـكومیھ ذات 
العالقــھ مع القــطاع المصرفي الحــكومي والخاص لتشـــخیص 
الوضع االقــتصادي الراھن وتجاوز التحـــدیات والعقبـــات امام 
اصالح وتطویر القــطاع المصرفي العراقــي واقـــتراح اســـس 
واستراتجیات فاعلھ لبـناء مقـدمات ومالمح االنتقـال من الصیرفھ 
الى الدور التنموي مرورا بـــمعالجھ جمیع االخطاء والهفوات في 
البناء االقـتصادي خالل فترة االربـعھ سـنوات المقبـلھ  مع تحـدید 
مسـارات النجاح وتحقـیق االھداف وفقــا لما مدرج في البــرنامج 
الحكومي وبعد مرور سـنھ على عمر الحـكومھ نالحـظ قـدر تعلق 
االمر بالقـطاع المصرفي العراقـي لم یتحقــق شــیئ ذو اھمیھ مما 
ادى بالبــنك المركزي العراقــي یعكف على اعداد خطتھ بـــهدف 
وضع االسس السـلیمھ لالرتقـاء بواقـع تطبیقـات السیاسـھ النقـدیھ 
وتطویر ودعم القـطاع المصرفي العراقــي بالشــكل الذي یحقــق 
ماورد بالبرنامج الحـكومي ویحقـق ما ورد بحـزمة االصالحـات 
االقـتصادیة التي اعلنها الســید رئیس مجلس الوزراء والتي تؤكد 
على وضع االسـالیب الجدیده لالصالح االقـتصادي على ان تبــدأ 
باالصالح المصرفي النھ بدون قطاع مصرفي سلیم ال یمكن بـناء 
اقـتصاد وطني ســلیم لذلك نقــترح اتخاذ االجراءات االصالحــیة 

الفوریة الصالح القطاع المصرفي العراقي كما یلي :-

-  تعدیل القــــــوانین التي تنظم العمل المصرفي وھي قـــــــانون 
المصارف (٩٤ لسنة ٢٠٠٤) وقانون البـنك المركزي (٥٦لسـنة 
٢٠٠٤) وقانون سوق العراق لالوراق المالیة (٧٤ لسنة ٢٠٠٤) 
٢٠٠٤وقـانون غسـل االموال (٩٣ لســنة  ) وقــانون االســتثمار 
) وقـانون الشـركـــــــات ( لسـنة  ٢١وتعدیالتھ (١٣ لسـنة  ٢٠٠٦

.( ١٩٩٧
٢-  إعتماد سیاســة نقــدیة مالیة جدیدة تؤدي الى اصالح شـــامل 

وإعادة ھیكلة القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
٣-  وضع السیاقــات وااللیات للتنســیق بــین السیاســـتین المالیة 

والتنفیذیة .
٤-  تفعیل وتنشــیط االشــراف والرقابــة االستباقـــیة والرقابـــة 
االلكترونیة على المصارف وفق اعداد وإصدار تعلیمات ولوائـح 

إرشادیة و تنفیذیة جدیدة .
٥-  تفعیل الدور الحكومي في بناء اسـتراتیجیة لتطویر المشـاریع 
الصغرى والصغیرة والمتوســـطة ووضع وبـــناء الیات واضخة 
یشـترك فیها القـطاع الخاص بشـكل فاعل بحـیث یمكن أن یتحـول 
من تابـع للقـطاع الحـكومي الى شـریك رئیســي ومن ثم الى قــائد 

للسوق .
٦-  إنشـاء صنادیق االسـتثمار ومســاھمة المصارف فیها لتمویل 

المشاریع الكبیرة واالستراتیجیة .

٧-  التركیز على زیادة االئتمان والتمویل والقـــروض المیســـرة 
وتفعیل توظیف الودائع في أوجھ االســـــــــتثمار واالعمار ودفع 

مسیرة التنمیة االقتصادیة.
۸-  تطویر تكنلوجیا المعلومات والتقـــنیات المصرفیة الحــــدیثة 
بكافة اشكالها مع التركیز على االفصاح وشـفافیة البـیانات المالیة 

للمصارف والزبائن .
٩-  وضع التعلیمات وااللیات التي تســـــــاھم في تطویر الموارد 
البشـریة المصرفیة وبشــكل خاص حــمایة الخبــرات او الكوادر 
المصرفیة القیادیة بأعتبارھا خبرات اقتصادیة وطنیة بـما یسـاھم 

في استقرار وتطویر العمل المصرفي
١٠-  وضع خطة للتصدي لالنهیـارات المالیـة التـي تعانـي منهـا 
بـعض مصارف القـطاع الخاص بسبـب ظروف نقــص الســیولة 
الحـالیة وتضررھا مالیا ً ومادیا ً خصوصا ً في المناطق الســاخنة 

التي تعرضت لالرھاب .
١١- وضع معاییر جدیدة لتصنیف المصارف الخاصة وفقــــــــا ً 

للمعاییر القیاسیة الدولیة
١٢-  إعادة النظر بضوابــــــــــط اختیار أعضاء مجالس االدارة 
والمدراء المفوضین وتحـدید واجبــات المجلس بــالتخطیط وعدم 
التدخل في االدارة التنفیذیة  للمصارف والتركیز على التخصص 
االقتصادي و المصرفي والخبـرة لالعضاء وتقـلیل عدد أعضاءه 
الى ٥ أعضاء فقـــط واعتماد مستشــــارین وخبــــراء مصرفیین 

مختصین لرفد المجلس واالدارة التنفیذیة بالمشورة والخبرات .



الحـظ كمراقـب متمرس الداء القـطاع المصرفي الخاص ان رابــطة المصارف 
العراقـیة الخاصة قـد اختطت الطریق الصحـیح في مبـادراتها االخیرة في القـیام 
بـتنظیم دورات تدریبـیة وتأھیلیة لمنتسبـي المصارف ٬ھذا الدور قـدغاب طویال 

عن الرابطة منذ التأسیس الذي عاصرتھ .

ومن فوائد قـروض التنمیة التي خصصها البــنك المركزي العراقــي ان شــغلت 
الرابــطة بــمهمة اعداد الكوادر والمالكات القــادرة عل تنفیذ بــرنامج اقــراض 
اصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة والمراھنة على انجاحھ وتحقیق اھدافھ.

یعد التدریب والـتأھیل احـد اھم متطلبـات التجارب التي حققـت نجاحــات في كل 
المسـتویات٬ولعل اصرار ادارة الرابـطة على اسـتثمار كل الملتقـیات المصرفیة 
العربـیة واالقـلیمیة في البحـث عن جهات تدریبــیة بقــدرات وكفاءات عالیة انما 
یعكس توجة الرابــطة نحواســتثمار ھذه الكفاءات في اعداد المالكات المصرفیة 

بما یوازي المهام الكبیرة التي تنتظر دورا جدیدا من المصارف .

الفرصة التي وفرتها لي مجموعة االقـتصاد واالعمال في دعوتي للمشــاركة في 
الملتقى المصرفي العراقي في بیروت ولیست الرابطة كانت قـد حـفزتني للكتابـة 
في مثل ھذه المواضیع الحساسـة والمهمة بـعد ان اطلعت على الورش التدریبــیة 

ھناك والطرق المتقدمة والتقنایات الحدیثة في تدریب المالكات العراقیة .
ینتظر من البـرنامج التدریبـي الذي تضطلع بـھ الرابـطة ھذه االیام تحقــیق نتائج 
طیبـة على طریق اعداد مصرفیین اكفاء قـادرین على ادارة بــرنامج القــروض 
التنمویة بـكل سـهولة ویسـر ٬واقـترح على الرابـطة واعضاؤھا توسـیع المركز 
التدریبـي للرابـطة لیســتوعب كل العاملین على بــرامج القــروض والصرفیات 
والتصرف بالموارد المالیة لیشمل جمیع العاملین في دوائر الدولة بمجال التعامل 

مع العقود وكل ما من شأنھ متعلق بالمال وحسن التصرف بھ.

ان حافز كهذا الذي ھیأتھ مبادرة المركزي وضع الرابطة وكل العاملین في مهمة 
البحـث عن نجاح دورھا واثبـات القـدرة على تحـمل مثل ھذه المســؤولیات ذات 
الصلة بدور القطاع المصرفي الخاص في دعم برامج التنمیة وانتشال االقـتصاد 
الوطني من التحدیات التي یواجهها بسبب تراجع وتناقص موارد الدولة النفطیة.

ان سـر الخطوات الناجحـة للرابـطة یعكس قـدرة ادارتها الشابــة في التعاطي مع 
متطلبات المرحلة حـیث كنا نطالب دائما بـتطویر اداء الرابـطة  فلسـت مضطرا 

لهذا القول انما  قولة الحق البد منها دون مرآت.
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في كلمة لي أمام أحـــــــــــدى 

المؤتمرات التي عقـدها اتحــاد 

المصارف العربية في عمان سنة 

٢٠٠٧، استعرضت تاريخياُ واقـع 

العمل المصرفي العراقـــــــــي 

بشقـــيه الحــــكومي والخاص، 

وبــــــينت فيها الخطوات التي 

ينبغي على المصارف الحكومية 

اتخاذهــا الصـــالح اوضاعهـــا 

واختتمت الكلمة بالعبـــــــارة 

التالية:

((نود ان نبـــين بــــان المصارف 

الحـكومية مالم تتخذ االجراءات 

الكفيلة بــــــــــاالصال ح المالي 

والتشـغيلي فانها ســتراوح في 

مكانها وستتســـــــــع الهوة 

والفجوة بـــــــينها وبــــــــين 

المنافسين الحاليين والقادمين 

وسـتضطر الى مغادرة الساحـة، 

فالبقـــاء لالصلح تاركة لغيرها 

لعــــب الـــــدور والوظيفـــــة 

االقـــــــــتصادية واالجتماعية 

للمصارف)).

عبد الهادي صادق عبد المهدي
مصرفي

من المستغرب ان تبقى المصارف الحكومیة وخاصة المصرفین 
الكبـــیرین الرشــــید والرافدین تراوح في مكانها على الرغم من 
الحــاجة الملحــة لجهاز مصرفي قــادر على مواجهة متطلبــات 
التجار والصناعیین والمســتثمرین وكذلك لتوفر ســیولة نقـــدیة 
ضخمة ناتجة بــــالدرجة االولى من الودائع الحــــكومیة وودائع 
القطاع الخاص٬ صحیح ان الثقة العالیة التي یتمتع بها المصرفان 
من الدوائر الحــكومیة والجمهور بـــصورة عامة ادت الى تراكم 
الودائع لدیهما بهذا الحجم إال ان ھذه الودائع اذا بقـیت معطلة دون 
تشغیل فانها تتحـول الى مبـالغ مكتنزة وما لذلك من مسـاوئ على 

االقتصاد والتنمیة.
ان االصالح المالي والتشـــــغیلي في المصرفین ال یعني فقـــــط 
اســتثمار الودائع اســتثماراً أمثل یتطلب الموازنة بــین الربحــیة 
والمخاطر٬ وانما یعني ایضاً (اقــصد االصالح) إصالح البـــنى 
التحتیة في المصرفین ومنها العنایة بـالموارد البشـریة وتدریبـها 
للوصول بـــها الى ثقـــافة مصرفیة حـــدیثة وكذلك ادخال انظمة 
حاسـوب متطورة ووسـائل اتصال سـریعة وكفوءة واعداد ھیكل 
اداري تنظیمي یتناسـب مع نشـاط المصرف الحـالي والمستقبـلي 
ووضع نظام رقابي صارم والتركیز على مكافحة غسیل االموال 
وتعزیز دور مراقـــب االمتثال وإصالح ابـــنیة االدارات العامة 
وابــــــنیة الفروع بــــــایجاد امكنة عمل عصریة تریح الموظف 
والزبـــون وادخال وســـائل الدفع المتطورة كبطاقـــات االئتمان 
وإدخال تعدیالت على اجراءات العمل بــــــــــما یتالفى الروتین 
وھیكلة مجالس االدارة بـتطعیمها بـعناصر كفوءة ومتمرســة في 
العمل االداري والمصرفي وذوي معرفة بـــــعلوم االقــــــتصاد 
واالجتماع وفصل مجالس االدارة عن المالك اال وفق قـــــــانون 
الشــــــركات العامة٬ كما ال نغفل اھمیة دعم المصارف الخاصة 
والتعامل بـها بــصورة متكافئة وعدم التعالي علیها إذ ان التعاون 

مع تلك المصارف سیشكل قوة للجهاز المصرفي العراقي.
واخیراً ال ندري ما ھي نتائج اعادة ھیكلة المصارف الحــــكومیة 
حـــیث سبــــق منذ ســــنوات ان تألفت لهذا الغرض لجان عدیدة 
وصرفت مبـالغ خصصت لذلك٬ ومن منطلق حـرصنا الى تأھیل 
الجهاز المصرفي العراقــي ادعو الى تفعیل نشــاط اعادة الهیكلة 
ومســـاھمة الجمیع في ھذا العمل الوطني ومن المؤكد ان البـــنك 
المركزي العراقــي ســیمد ید العون للمصارف في مســعاھا ھذا 

وكما عهدناه فهو راعي الجهاز المصرفي العراقي.
ومن هللا التوفیق






 لیلى عدنان الطاھر
 مدیر فرع بغداد 

 مصرف كوردستان 

جـ - النظام المالي: إذا عمدت الدولة إلى زیادة الضرائب على الدخول اواالیرادات إنخفض حجم مدخرات األفراد٬ وعلى العكس إذاعمدت 
الدولة إلى تخفیض الضرائب فقد یؤدي ذلك إلى زیادة القدرة على اإلدخار.

د- درجة اإلستقرار اإلجتماعي والدولي: تؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات األزمات اإلقتصادیة والحروب في حجم االدخار 

في إطار دفع عجلة التنمية اإلقـتصادية وإســتمرارها إلتمســت معظم 

الدول أهمية المدخرات الوطنية التي تعد الدعامة األساسية لمشاريعها 

في عملية اإلســـتثمار وهذا األخير يتم بـــدوره الى إستقـــرار النشــــاط 

اإلقـتصادي والمحــافظة على تكوين رأس المال بــطرق جيدة وبــالتالي 

فالسـؤال المطروح والذي سـتتم معالجته في بحـثنا هو: في ماذا يتمثل 

دور كل من اإلدخار واإلستثمار في تنمية النشاط اإلقتصادي ؟ 

اوال: - تعریف اإلدخار 

 اإلدخار ظاھرة إقــتصادیة أساســـیة في حـــیاة األفراد والمجتمعات وھو فائض لدخل 
اإلســـتهالك أي أنھ الفرق بــــین الدخل وما ینفق على ســــلع اإلســــتهالك والخدمات 

 . الفائض ))اإلستهالكیة٬ لذلك یطلق بعضهم أیضا على اإلدخار مصطلح  ))

دوافع اإلدخار
  ینشا قرار االدخار لدى الشخص ( طبیعي اومعنوي ) على عدد من العوامل نوجزھا :

١- القدرة اإلدخاریة: 

 وھي قدرة الشخص الطبیعي اوالمعنوي على تخصیص جزء من دخلھ من أجل المستقبل ویحـددھا الشـخص ذاتھ بـین حـجم الدخل وحـجم 
اإلنفاق٬ ویتوقف ھذا األخیر على نظام معیشة الشخص وسلوكھ وتصرفاتھ٬ ومن ثم فإن القدرة اإلدخاریة لیسـت متوقـفة على حـجم الدخل 

المطلق٬ بل ھي مسألة نسبیة تختلف من فرد الى اخر اومؤسسة إلى آخرى وتتغیر بتغیر الظروف.

٢- الرغبة اإلدخاریة:

 وھي مسـألة نفسـیة تربـویة تقـوى وتضعف تبـعا للدوافع التي تدعوا لإلدخار ومقـدار تأثر الفرد والطبقـات اإلجتماعیة والمؤسسـات بـهذه 
الدوافع واھم الدوافع النفسیة لالدخار ومقدار حاجاتهم لالستهالك ورغبتهم في الثراء .

٣- الظروف اوالدوافع الموضوعیة لالدخار: 

أ - الدخل اواالیرادات: یعد الدخل اواالیرادات عامال أساســیا في زیادة اإلدخار أوإنخفاضھ٬ فإذا زاد الدخل بنسبــة معینة فإن اإلســـتهالك 
سیزداد٬ ولكن اإلدخار سیزداد بنسبة أكبر من نسبة اإلستهالك. 

ب - معدل االفائدة: 
 یختلف اإلقـتصادیون فیما بــینهم حــول تأثیر معدل الفائدة على تكون اإلدخار في اإلقــتصاد الوطني٬ ففریق منهم یرى أن إنخفاض معدل 
الفائدة یسهم في إرتفاع حجم اإلدخار نتیجة للزیادة التي یحدثها اإلتخفاض في حجم اإلسـتثمار وفي الدخل القـومي٬ وعلى النقـیض من ذلك 
یرى ھذا الفریق أن إرتفاع معدل الفائدة یقود إلى إنخفاض حـجم اإلدخار نتیجة للنقـص الذي یحـدثھ ذلك اإلرتفاع في حـجم اإلسـتثمار وفي 

الدخل القومي إذا ان الدخل اواالیرادات في نهایة المطاف ھما مصدر كل اإلدخار.

ھـ - النظام اإلقـــــتصادي - اإلجتماعي: ھوالذي في نهایة المطاف توزیع الدخل على طبقـــــات المجتمع٬ فهناك فارق كبـــــیر في مصدر 
المدخرات بین بلدان المجتمع الرأسمالي والمجتمع االشتراكي.

اإلدخار واإلستثماراإلدخار واإلستثمار
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 نستطیع ان نوجز اھم اھداف االدخار فیما یلي:-
٤- أھداف اإلدخار 

١ -تحقـــــــیق المزید من اإلنماء في مختلف مجاالت التنمیة الذي یؤدي الى اإلســــــــتثمار الجید 
واإلستقرار واإلنتعاش اإلقتصادي.

٢- تحقیق أرباح وعائدات تنمي اإلقتصاد الوطني ألن األموال المدخرة موجهة إلى اإلستثمار.
٣- الحد من إرتفاع األسعار أي محاربة التضخم والزیادة من عرض السلع والخدمات.

٤- خلق تنمیة إجتماعیة كإمتصاص البـطالة وتحســین مســتوى الخدمات ألن اإلدخار موجھ إلى 
اإلستثمار.

٥- الحد من اإلستهالك الترفي والبذخ وھذا یحقق إستقرار إجتماعي.

ثانیا: تعریف االستثمار:

 اإلستثمار ھوالجزء من الدخل الذي یتم إدخالھ في نطاق العملیات أوالمشروعات اإلستثماریة من أجل تكوین رأس المال فهویعكس مفهوم 
اإلدخار ولھ عدة مفاھیم: 

- المفهوم المالي: اإلستثمار ھو توجیھ األموال المتاحة من أجل الحصول على أصول مالیة .
- المفهوم المحاسبي: ھوكل ما تنتجھ المؤسسة ال لغرض البیع أوالتحویل وإنما لغرض البقاء في حوزتها

دوافع اإلستثمار:

تنشأ الرغبة في االستثمار لدى الشخص الطبیعي اوالمعنوي تبعا لعوامل نوجزھا:-
١- إرادة التوسع .٢-ارادة التجدید .٣- الرغبة في تحسین ظروف العمل . ٤- دوافع خاصة ( الفخر٬ اإلستراتیجیة(-

أھداف اإلستثمار:

مهما كان نوع اإلستثمار والمخاطر المحیطة بھ فإن المستثمر یسعى دوما لتحقیق اإلھداف التالیة:

١- تحقیق العائد المالئم: فهدف المستثمر من توظیف أموالھ تحقیق عائد مالئم وربحیة مناسبة یعمالن على إستمرار المشروع ٬
٢- المحـافظة على رأس المال: وذلك من خالل المفاضلة بـین المشـاریع والتركیز على أقـلها مخاطرة ألن أي شـخص یتوقـع الخســارة 

والربح ولكن إذا لم یحقق المشروع ربحا فیسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس مالھ األصلي ویجنبھ الخسارة . 
٣- إستمراریة الدخل وزیادتھ: یهدف المستثمرإلى تحقیق دخل مستقـر ومسـتمر بـوتیرة معینة بـعیدا عن اإلضطراب والتراجع في ظل 

المخاظر حفاظا على إستمراریة النشاط .
٤-ضمان السیولة الالزمة: الشك أن النشاط اإلسـتثماري بحـاجة إلى تمویل وسـیولة جاھزة اوشبـھ جاھزة لمواجهة إلتزامات العمل٬ ال 

سیما المصروفات النثریة الیومیة تجنبا للعسر المالي الذي قد یتعرض لھ المشروع .

أنواع اإلستثمار ونظریاتھ: 

یمكن تصتیف اإلستثمارات حسب المعاییر التالیة: 
١- حسب المعیار القانوني: وتقسم إلى: -

أ- اإلستثمارات الخاصة: یقـوم بـها أشـخاص طبـیعیون ومعنویین یسـعون 
إلى تحقیق الربح بتملكهم وسائل إنتاج خاصة بهم

ب- اإلســـتثمارات العامة: وھي المشـــاریع التي تعود فیها ملكیة وســـائل 
اإلنتاج للدولة وتهدف ھذه المشــــاریع إلى تحقـــــیق المنفعة العامة أوال ثم 

تحقیق األرباح .
٢- حسب معیار النشاط اإلقتصادي: أي حسب النشاط اإلقـتصادي وینقسـم 

إلى:
ا - إستثمار زراعي . ب -إستثمار صناعي. جـ - إستثمار خدمي . 
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- حسب معیار المستویات: أي حسب تأثیر اإلستثمار على العملیة اإلنتاجیة ویقسم إلى ثالثة مستویات:   ٣
أ- إستثمارات إنتاجیة غیر مباشرة: ھي اإلستثمارات التي تؤثر على العملیة اإلنتاجیة بشكل غیر مباشر لكنها تعد عامال مباشـرا في رفع 

معدالت اإلنتاج والنمواإلقتصادي مثل: المباني القاعدیة٬ تعبید الطرقات ٬ بناء المطارات ٬ بناء السدود....
ب - إستثمارات إنتاجیة طویلة المدى: ھي تلك األموال الموجهة لبناء ) المعاھد ٬ مراكز الصحة والتكوین والتدریب والمواردالبشـریة ) 

ویمكن تلخیصها الى:-
اوال: إستثمار في السلع والخدمات . ثانیا: إستثمار في األصوال الثابتة كاآلالت والعقارات والمعدات ... الخ .

جـ- إستثمار في األصول المالیة كاألسهم والسندات

العوامل المؤثرة على اإلستثمار: 

ویمكن توضیح العوامل المؤثرة على اإلستثمار 
١- مبدأ الكفایة الحدیة لرأس المال:- لغرض توضیح التغیر في الكفایة الحـدیة لرأس المال ینبـغي توضیح التغییر في سـعر شـراء السـلع 
الرأس مالیة ٬ وتوضیح التغیر في صافي الدخل المتوقــع وان المشــكلة التي تواجھ رجال األعمال بإســتمرار ھي توقــعاتهم حــول ھذه 
المتغیرات التي قـد تكون متفائلة فترتفع الكفایة الحـدیة لرأس المال ویزداد اإلسـتثمار بـینما قـد یسـود رجال األعمال موجة من التشــاؤم 

فتؤدي إلى إنخفاض الكفایة الحدیة لرأس المال وینخفض اإلستثمار وینعكس ذلك على الطلب الفعال والدخل والعمالة 
٢- التوقعات بحسب العوامل االجتماعیة واالستقرار التي قد تكون متفائلة فترتفع الكفایة الحـدیة لرأس المال ویزداد اإلسـتثمار بـینما قـد 
یسـود رجال األعمال موجة من التشـاؤم فتؤدي إلى إنخفاض الكفایة الحـدیة لرأس المال وینخفض اإلســتثمار وینعكس ذلك على الطلب 

الفعال والدخل والعمالة.
٣- المتغیرات الخارجیة على اإلستثمارات منها إكتشاف أوموارد سلع أومواد جدیدة أوحدوث تقـدم تكنلوجي أوتغیر الظروف السیاسـیة 

باالضافة الى توقعات رجال األعمال المتفائلة اوالمتشائمة 

((العالقة بین اإلدخار واإلستثمار))

رأیهم أن اإلدخار ھو المصدر الوحید لعرض رؤوس األموال النقدیة٬ واإلستثمار ھو المصدر الوحید لطلب رؤوس األموال النقـدیة مما 
یؤدي إلى خفض سعر الفائدة بإعتباره (ثمن) إسـتخدام رأس المال٬ ھذا اإلنخفاض في سـعر الفائدة یؤدي إلى زیادة طلب رؤوس األموال 
النقدیة أي اإلستثمار بالقدر الذي یجعلھ یتعادل مع اإلدخار٬ والعكس صحیح٬ بمعنى أنھ عندما یقـرر شـخص ما إسـتثمار مبـلغ من المال 
فهذا یعني زیادة طلب رؤوس األموال النقـــدیة بـــما یؤدي إلى رفع رأس الفائدة٬ ھذا اإلرتفاع في ســــعر الفائدة یؤدي إلى زیادة عرض 

رؤوس األموال النقدیة أي اإلدخار بالقدر الذي یجعلھ یتعادل مع اإلستثمار.. 

واخیـرا نرجـوا إننـا توصلنـا إلـى توضیــح مفهومــي اإلدخــار 
واإلسـتثمار وإلى الدور الذي یلعبـھ كل منهما في تحــریك عجلة 
النمو اإلقتصادي وذلك من خالل العالقة الترابطیة بینهما أي أن 
اإلدخار مكمل لإلستثمار وأن اإلستثمار مكمل لإلدخار وبوجود 
كل من الدخل واإلســـتهالك تتشـــكل تنمیة إقــــتصادیة ومن ثم 
إسـتمرار النشـاط اإلقــتصادي٬ من ھنا یمكننا طرح ســؤال: ما 
عالقــــــة كل من الدخل واإلســــــتهالك في التأثیر على التنمیة 

اإلقتصادیة ؟ التي نأمل تناولها مستقبال.

من أجل مستقبل أجمل
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األستاذ طارق حسین علي

٢. ھیئة التعلیم. وتشمل ما یلي:
أ . حملة الشهادات العلیا.

ب . خبراء ( حاصل على شهادة خبرة في اختصاصھ)
تعتمد الخطة التدریبـــــــــــیة على التخطیط الجید لها من خالل تصمیم 
الدورات التي تشــمل اختیار االھداف التعلیمیة ووســـائل تحقـــیق ھذه 
االھداف ( المنهج العلمي) واختیار الفئة المســـــتهدفة وطرق تقــــــییم 
الدورات ( اختبـار او مشـروع او بحــث) ووفق ما جاء اعاله یتم اعداد 

الخطة التدریبیة السنویة وفق المراحل التالیة :
١. مرحـــلة التخطیط :من اھم المراحـــل في اعداد الخطط التدریبــــیة 

وتشمل.
أ . تحـــدید المعاضل التي واجهت تنفیذ الخطط السابقـــة والمقترحـــات 

الالزمة لتجاوزھا تالفیا للهدر في الوقت والجهد.
ب . دراسة المتطلبات التدریبیة للمؤسسات واقتراح الدورات المطلوبـة 

لتنفیذ ھذه المتطلبات.
ج. تحـدید متطلبــات تنفیذ الدورات من مدربــین ومناھج ومطبــوعات 

ووسائل تعلیمیة وقاعات ....الخ
٢. مرحلة التنفیذ: وھي المرحـلة المعنیة بتحـویل الخطط التدریبـیة الى 

واقع ملموس وتشمل.
أ. تصمیم الدورات بشـكلها النهائي بحــیث یتضمن اســم الدورة ومدتها 
والفئة المستهدفة وخالصة عن االھداف التدریبـیة وتوقـیتاتها والجدول 

المعد لهذا الغرض اضافة الى مكان الدورة والجهات الستفیدة منها.
ب. تهیئة القـــاعة الدراســـیة او اماكن التریب العملي وكافة الوســـائل 
التعلیمیة المساعدة من مطبوعات ووسائل ایضاح ومسـاعدات التدریب 

.
ج. التقـییم والتقــویم:وھي عملیة مســتمرة في كل المراحــل (التخطیط 

والتصمیم والتنفیذ والتطویر).
٣. مرحـلة التطویر: وھي لیســت عملیة مهمة واساســیة فقــط بــل ھي 
جوھر عملیة التدریب وتتم فیها مراجعة وتنقــــــیح الدورات ومناھجها 

وھي عملیة مستمرة وعلى عدة مراحل وتشمل.
أ. مراجعة الدورات ومناھجها عن طریق الباحثین والخبراء والطالب( 
من خالل نماذج االستبـــــــــانة التي توزع على الطالب لمعرفة ارائهم 

بالدورات) والجهات المستفیدة ( من خالل التغذیة العكسیة)
ب. اضافة عناوین تدریبـــیة جدیدة او تغییر بـــعض المناھج لمواكبـــة 

التطورات العلمیة والتقنیة التي تستحدث في مجاالت العمل المختلفة.
ج. تعدیل الخارطة التدریبــیة وحســـب متغیرات الحـــاجاة التدریبـــیة 

للمؤسسات المستفیدة من التدریب .

ان العالقة الجدلیة بین مفهوم القوة والقدرة والمعرفة تؤدي الى ان یكون 
مسار التقدم بالمؤسسـة افقـي ومسـار التطور بالمؤسسـة عمودي ولكي 
تكون خطة التطویر فاعلة ومؤثرة یجب ان تتمتع بـخصائص الشـمولیة 
واالستمراریة والدقة والتنوع والمرونة واالبداع ٬ وعند اعداد ایة خطة 
تطویریة من المهم ان تغطي كل الجوانب التي تشــكل بـــتكاملها عملیة 
تدریبـیة متقـدمة  ومثمرة تحقــق االھداف وتواكب تقــدمها وتوســعها٬ 
ویعتبر الزمن من العوامل المهمة في انجاز العملیة التدریبیة ابـتداءا من 
التخطیط وحــتى انجاز االھداف المرجوة  وھذا یتطلب اختصار عملیة 
التحـــضیر واالعداد والتبــــلیغ عن الدورات واستقبــــال استجابــــات 

المؤسسات وترشیحاتها لجعلها سریهة وقادرة على تحقیق االھداف

تطور مفهوم التنمیة خالل النصف الثاني من القـرن العشــرین ٬ فلم یعد 
مقـتصرا على نمو االقـتصاد الذي یقــاس بــمعدل الدخل القــومي وانما 
تحـول ھذا المفهوم الى تنمیة االنســان وقــدراتھ الذاتیة بحــیث اصبــح 
االنسان غایة التنمیة ووسیلتها في ان واحد تعتبر ادارة الموارد البشریة 
من اھم وظائف االدارة لتركیزھا على العنصر البشــري والذي یعتبــر 
اثمن مورد لدى االدارة واالكثلر تاثیرا في االنتاجیة علـى االطالق ٬ ان 
ادارة وتنمیة الموارد البشــریة تعتبــر ركنا اساســیا في اھداف غالبــیة 
المؤسســـــات حــــــیث تهدف الى تعزیز القــــــدرات وتمكین الدوائر 
والمؤسســات من استقــطاب وتاھیل الكفاءات الالزمة والقـــادرة على 
مواكبة التحدیات الحالیة والمستقبلیة فالموارد البشـریة یمكن ان تسـاھم 
وبقــوة في تحقــیق اھداف وربــح للمؤسســة ٬ لذلك اھتم علماء االدارة 
بــتدریب وتطویر العنصر البشــري في المؤسســات لمعرفة المهارات 

المطلوب توافرھا في االفراد المعنیین لشغل وظیفة معینة.
ان التدریب والتطویر ھو العملیة التي تقـــــــــــــوم على تزوید االفراد 
بــــالمعلومات والخبـــــرات التي تؤدي الى رفع معنویاتهم والمهارات 
الالزمة الداء اعمالهم بــــفعالیة مما یؤدي الى زیادة االنتاجیة وتقــــلیل 
الحـاجة لالشـراف عن قـرب وتخفیض حـوادث العمل وتعمیق المعرفة 

المتخصصة وتعزیز استقرار ومرونة التنظیم .

ان رفع كفاءة االداء الجید امر ال یعالج عن طریق الحـــــوافز المالیة او 
المعنویة فقــط رغم اھمیتها وانما یحــتاج الى فهم الظروف الســائدة في 
االجهزة االداریة والبــیئة التي تعمل في اطارھا ٬ فالوارد البشــریة في 
بـیئة العمل تتاثر بــالظروف االجتماعیة مثل ظروف مؤسســات العالم 
النامي والتزاماتها االقتصادیة واالداریة التي تشكل احد اسبـاب انتشـار 
الفساد االداري والمالي وینعكس ذلك على اداء العاملین في بیئات العمل 
المختلفة ٬ االمر الذي یســـــــــتدعي ان یكون ھناك عملیة اعادة توزیع 
واستغالل للموارد البشریة الحالیة وتوجیهها نحـو االھداف المطلوبـة ٬ 
مع توفیر التدریب المناســـب للحـــصول على موارد جدیدة مؤھلة عن 
طریق تفعیل بـــرنامج تطویر الكوادر العاملة في المؤسســــات وتوفیر 
التدریب المســتمر النتقــاء المؤھلین اســتنادا الى الكفاءة واالستحقــاق 

الوظیفي.
ان تدریب وتطویر الكوادر والموظفین العاملین في مختلف المؤسسات 
ال بـــد ان یســـتند الى اســــتراتیجیة مدروســــة تراعى فیها االولویات 
واالمكانیات المتاحـة والمجاالت المسـتهدفة وتكون ھذه االســتراتیجیة 
محـددة بسقـف زمني النجاز المراحـل المتعاقبـة فیها وھو ما تعبـر عنھ 

وتمثلھ نشرات التدریب .

ان تدریب وتطویر الكـوادر والموظفیـن العاملیـن فـي مختلـف الدوائـر 
والمؤسســات  یحـــتاج الى ادخال منظومات تدریبـــیة جدید ولمختلف 
المستویات تالئم انواع النشـاط الجدید الذي تحـتاجھ المؤسسـات التي لم 
تكن المنظومات التدریبـیة التقـلیدیة السابقـة تلبــي احــتیاجات التوســع 
ومواكبـة التطور واحــداثھ في العمل االداري والمهني ٬ لذا نســعى من 
خالل تدریب وتطویر الكوادر والموظفین العاملین الى توفیر القـــــیادة 
النشطة المؤمنة بسیاسات العمل الجدیدة والواعیة لها على اساس علمي 

٬ بحیث تضمن اقصى امكانیات النجاح.
) في التدریب   (isoان الهدف االساســــي العام لتطبــــیق نظام الجودة 
الزال یشكل محصلة جهود المؤسسات التدریبـیة بشـكل عام لذا تعددت 
االجتهادات في تحــــدید مفهوم الجودة في التعلیم والتدریب وعناصرھا 

ومعاییرھا.
في التدریب وا یلي:   (isoتتضمن عناصر الجودة الشاملة (

١. المادة العلمیة. وتشمل ما یلي:
أ . البرامج .

ب . المناھج.
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نصیر كاظم عبید 
إقتصادي وأكادیمي

تقـوم فكرة اقـتصاد الســوق على مبــدأ العرض والطلب والمنافســة 
الحرة داخل السوق وترك األسعار بدون أي قـیود أو محـددات حـیث 
یكون العرض والطلب ھو الفیصل في تحـــدیدھا  ماعدا األســـالیب 

االحتكاریة التى تفرضها السوق.
ویعتمد السـوق الحـر على الملكیة الخاصة لألفراد أوالمؤسســات أو 
شـركات. و وجود نظام اقـتصاد السـوق الحــر فى كثیر من الدول ال 
یعنى أبـدا أن ھناك تغیب من الدولة والقــطاع العام فى تنظیم الحــیاة 
االقـــتصادیة داخل المجتمع وانما یكون بـــموازاتها ویدخل كمنافس 
حـالھ حـال القـطاع الخاص حـیث یكونان طرفان في معادلھ واحــدة 

ضمن مبدأ المنافسة .
ویقوم اقتصاد السوق على مبـدا العرض والطلب اضافة الى تنافسـیة 
في االســعار وجودة المنتوج وفق سیاقـــات وضوابـــط لزیادة النمو 

األقتصادي.
٢٠٠٣ان واقع السوق العراقي بعد عام  اتجھ بـوصلتھ نحـو اقـتصاد 
السـوق من خالل اغراق السـوق العراقــي بــمختلف البــضائع ومن 
مختلف المناشـــىء من خالل القــــطاع الخاص المتمثل بشــــركات 
الخاصة والتجار الذین كان لهم الدور البـــارز على واقـــع الســـوق 
العراقـیة فنتشـرت البـضائع وتنوعت الســلع وكان للمواطن حــریة 
االختیار مما  اسهم في وضع اسس حركة سوق تجاه البضائع وسـلع 
من ما ھو مرغوب او غیر مرغوب فیة وھذا ظاھرة ایجابـــــــیة في 
اقتصاد السوق العراقي لكن مما یشكل علیھ فقدان الضوابط الرقابـیة 
مثل معرفھ جودة المنتوج وغیاب الرقابــــة علـــى الجودة المنتــوج 

مما الشك فيه ان العراق يمر بـفترة اقـتصادية 

ومالية صعبــة وحساســة للغاية  وخاصة بــعد 

االنخفاض الحــــاد في أســــعار النفط العالمية 

٢٠٠٣وأتجاه اقتصاده بـعد العام  الى أقـتصاد 

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق.

نشـأت فكرة االقـتصاد الرأسـمالي بــأن لألفراد 

الحرية  في أختيار أو  عمل اي مشروع اقتصادي 

دون قــــيود، هذه تعريف مبســــط القــــتصاد 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق..

 ومعرفة البضاعة ذات الماركات العالمیة من المقلدة ادى الى تذبذب 
من حیث العرض والطلب على اي سلعة في فترات زمنیة مختلفة.

 ان تفعیل الدور الرقابي على جودة المنتوج او سـلعة یلعب دورا ھام 
یعزز فیھ حـــق المواطن ویحـــمیھ من االســـتغفال من خالل وضع 
ماركات عالمیة على بضائع مقلدة٬ وھنا یاتي دور الدولة في معالجة 
وتصحـیح انحــرافات الســوق التي ال تقــوم على اســاس المنافســة 

والعلى اساس الجودة والمتانھ واالسعار.
ان دور الدولة الرقابـي لھ دور بــالغ االھمیة من خالل نشــر مواقــع 
الفحص والتقییس والسـیطرة النوعیة في منافذ الحـدودیة والكمركیة 
أضافھ الى نشر لجان لرقابـة ظاھرة الغش الصناعي كل ھذه االمور 
یمكن للدولة لعب دور مهم فیها لنمو حـــــركة الســـــوق وحـــــمایة 

المستهلك.
من ھنا یمكننا االستنتاج ان ال یمكن تبني اقتصاد السوق بـدون وجود 
جهاز رقابي رصین قائم على اسس علمیة لدعم اقتصاد السـوق وفي 
نفس الوقــت حــمایة المســـتهلك العراقـــي بـــاالضافة الى المنتوج 

والصناعات الوطنیة.
أن األعتماد على الصادرات النفطیة بشـــــكل شبــــــھ كامل وأھمال 
مختلف القـــطاعات ســـواء كانت زراعیة أو تجاریة أو صناعیة مع 
تبـني فكرة السـوق (أقـتصاد السـوق) جعل األقـتصاد العراقــي ھش 
وغیر مستقــــر في ضل المتغیرات العالمیة والتغیرات الحــــاده في 
أسعار النفط مما یدفعنا بالتفكیر الجدي في تنمیة القـطاعات األنتاجیة 

المختلفھ وتوفیر الدعم الكامل للمنتوج العراقي .
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بـرعایة السـید / آسـو فریدون  ٬ محـافظ السـلیمانیة وبحـضور 
نخبـة من المسـئولین وممثلي القـطاع االقــتصادي والمصرفي 
ومســئولي المحــافظة  وكبـــار الشـــخصیات ٬ تم افتتاح فرع 
مصرف آشور الدولي لألسـتثمار في محـافظة السـلیمانیة  یوم 

. ٢٠١٥/١١/۸االحد الموافق 
 حــضر حــفل االفتتاح ممثلوا مجلس ادارة مصرف االشـــور 
الدولي الذین اشــادوا بــالدعم الذي تقــدمھ المحــافظة والبــنك 
المركزي لتشـــجیع تطور القـــطاع المصرفي ما ینعكس على 
تطویر البنیة االقتصادیة للمحـافظة واالثر االیجابـي لذلك على 
البـنیة االجتماعیة للمجتمع والمشـاركة الفعلیة في حـل مشـاكل 
البطالة والفقر وزیادة المشـاریع المثمرة وبـاالخص المشـاریع 

الصغیرة والمتوسطة .




 وعبر ممثلوا االدارة التنفیذیة للمصرف عن امتننانهم لالدارة الرشـیدة 
في المحـافظة  لما وجدوه من دعم  وتشــجیع للســعي في تقــدیم افضل 

الخدمات المصرفیة لسكان ھذه المدینة الواعدة .
ان رســالة مصرف آشــور التي تتركز على دعم المشـــاریع الصغیرة 
والمتوسطة ضمن منظور شامل بالتعاون مع البـنك المركزي العراقـي 
وباقــي المصارف االھلیة ٬ باعتبــاره مشـــروعا وطنیا ھادفا یجب ان 

یحظى بكل االھتمام والرعایة .

ھذا وقـت تجول الحـضور في الفرع واطلعوا على التجهیزات الحـدیثة 
وطبـیعھ الخدمات التي یقـدمها المصرف ٬ واشـادوا بالمســتوى الرفیع 

الذي یتمیز بھ الفرع والذي یؤھلھ لتقدیم ارقى الخدمات المصرفیة .

أخبار المصارف
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من جهتھ اشار السید   عبد الرحمن صالح رشید ٬ المدیر  العام 
للبــنك المركزي بالســلیمانیة ٬ الى تقــدیر المحــافظة للخطوة 
البـناءة التي اقـدم علیها المصرف بـافتتاح فرع متكامل لتقــدیم 
خدمات مصرفیة ممیزة تضاھي افضل المصارف العالمیة من 
حـــیث التجهیز واالعداد ٬ ونوه الى ان البـــنك المركزي على 
استعداد تام لبذل كافة الجهود لتذلیل العقبـات التي تواجھ تطور 
العمل المصرفي في العراق ٬ واعتبـــــــــر ان وجود مصرف 
آشــور الدولــــي بمحافظة السـلیمانیــة وبـما یمتلكھ المصرف 
من مالئة مالیة قـویة ٬ ودوره خالل السـنوات السابقـة بــتزوید 
المحـافظــة بـالخدمات المصرفیة المتنوعة التي لمسـها البــنك 
المركزي یعتبر خطوة ھامة واساسـیة لتعزیز العمل المصرفي 

في المحافظة ٬ داعیاً الى مزید من التعاون في الفترة المقبلة.
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تعریف اإلستثمار:
توظیف األموال للحـصول على أربــاح تعوض عن القــیمة الحــالیة 

لألموال المستثمرة.وینقسم الى
االستثمار المباشـر:ویكون ھذا االسـتثمار في األصول الحقیقـیة مثل 

العقارات والمشاریع المختلفة.
االســتثمار غیر المباشــر أو االســتثمار المالي: ویكون في األوراق 
المالیة من أسهم وسندات والذي یتم من خالل البورصة.فالمسـتمرین 
الذین یرغبون بالتعامل في البوصة یجب أن تكون لدیهم القـدرة على 
االستثمار بـالمدى الطویل وأن یكون ھدفهم األساسـي العائد المرتفع 
المرتكز على االستثمار الطویل األجل ولیس الربـح السـریع المتأتي 

من عملیات المضاربة غیر المدروسة



عبـــــــارة عن من مجموعة من األفراد والمؤسســـــــات واألدوات 
واإلجرات والذي یعمل على التقــاء وحـــدات الفوائض النقـــدیة مع 
وحــــدات العجز النقـــــدي٬ ویعتبـــــر المرآة التي تعكس األوضاع 
اإلقــتصادیة والفرص االســـتثماریة المختلفة في حشـــد المدخرات 
المحـلیة واالسـتثمارات األجنبـیة وتوجیها من وحــدات الفائض إلى 
وحدات العجز السـتغاللها في المشـاریع االقـتصادیة المختلفة والتي 
تساعد في دفع عجلة االقتصاد وتوسیع قنوات االستثمارات المحلیة 



*الســوق النقــدیة :وھي الســوق التي یتم فیها تداول االدوات المالیة 
قــصیرة األجل وفي العادة تكون تواریخ اســتخدامها أقــل من ســنة 
٬وتهدف إلى توفیر الســـــــیولة٬ ومن األمثلة علیها أذونات الخزینة 

وشهادات اإلیداع.
*سوق رأس المال : وھي السـوق التي یتم فیها نداول االدوات المالیة 
طویلة األجل مثل األســهم والســندات وتهدف الى تحــویل الفوائض 

النقدیة الى وحدات العجز لفترة أكثر من سنة وتتكون من :
 -السـوق األولیة:ویتم من خاللها بـیع األوراق الملیة المصدرة ألول 

مرة والتي تسهم في زیادة التكوین الراسمالي.
 -السـوق الثانویة : والتي یجري فیها التعامل بــاألوراق المالیة بــعد 
إصدارھا واالكتتاب بـــــــها وذلك في إطار القــــــــوانین واألنظمة 

والتعلیمات المعمول بها.



ھي اي حقـوق ملكیة أو دالالت أو بـیانات متعارف علیها أنها أوراق 
مالیة سواء كانت محلیة أو أجنبیة .

*أدوات االســـتثمار في االوراق المالیة :األدوات المالیة (األســــهم 
والسندات)

صنادیق االستثمار
شهادات اإلیداع

ایصاالت اإلیداعات الدولیة 
المشتقات والخیارات

القسم االول



د. سالم سمیسم
خبیرة مصرفیة



أوال: تحـدید المركز المالي :یجب أن یتم االسـتثمار في المبـلغ المالي 
الفائض عن الحاجة ألن االسـتثمار في سـوق األوراق المالیة یتطلب 

فترة طویلة األجل.
ثانیا: تحدید الهدف:ویجب أن یعكس االستثمار أھداف المستثمر ٬من 
حـیث طبـیعة العائد المرجو تحقیقـھ ٬ویجب تحـدید التوقــیت المالئم 

للحصول على ھذا العائد.
ثالثا: حـجم المخاطر التي یتم تحــملها :كلما كان العائد المرجو أعلى 

كلما كان على المستثمر تحمل مخاطر أعلى.
رابــعا: التســلح بــالمعرفة:ضرورة المعرفة التامة بـــكافة األدوات 
االسـتثماریة المتاحـة والمعلومات المتوفرة عنها من معلومات عامة 
ومالیة وجوھریة ٬وضرورة اإللمام بكیفیة قـراءة المعلومات المالیة 

المتوفرة عن األدوات المالیة المتداولة.
خامســا : بــذل الجهد والوقت:للبحــث عن المعلومات حــول الورفة 
المالیة التي یرغب باالستثمار بـها وتحـلیل ھذه المعلومات للوصول 

الى قرار استثماري سلیم .
سادســــا: الواقــــعیة والتنوع:فاالســـــواق المالیة عرضة لالرتفاع 
واالنخفاض والعوائد ال تتحقق بسرعة لذلك یحمي االسـتثمار طویل 
األجل المسـتثمر من التقلبـات الیومیة٬ كما یقــلل التنوع في األوراق 

المالیة وفي اجال االستثمار درجة المختطر الى حد بعید.
سابعا: معرفة المستثمر لحقوقھ:یجب أن یعرف حقوقھ التي حـفظتها 
التشــــریعات والقــــوانین.وعلیھ حــــضور اجتماع الهیئات العامة 

للشركات واستالم أرباح األسهم وردیات االكتتاب في مواعیدھا.

وتعتبــر أســواق األوراق المالیة أحــد ثالثة عناصر ألســواق المال 
 (Financial Markets) والمكونة من:

سوق النقود الذي یقوم الجهاز المصرفي فیھ بالدور الرئیسي. 
سوق رأس المال الذي یتكون من بنوك االستثمار وشركات التأمین. 

ســوق األوراق المالیة حـــیث یتم التعامل فیھ بـــاألوراق المالیة من 
صكوك األســهم والســندات التي تصدرھا الشـــركات والبـــنوك أو 
الحـكومات أو غیرھا من المؤسســات والهیئات العامة وتكون قابــلة 

للتداول.
یمكن تقسـیم األوراق المالیة إلى سوقـین سـوق أولي وســوق ثانوي. 
) او ســوق اإلصدار: ھو   (Primary Marketالســوق األولي 
السـوق الذي یكون فیھ البـائع للورقــة المالیة (الســهم أو الســند) ھو 
مصدرھا األصلي. مثال: عندما تعتزم شــركة جدیدة طرح أســهمها 
في السوق لالكتتاب العام* أو حین تقوم شـركة قـائمة أصالً بـإصدار 
سـندات جدیدة أو أسـهم فإن تلك األســهم والســندات یتم طرحــها في 
) ھو   (Secondary Marketالسـوق األولي. الســوق الثانوي 
السوق الذي یتم التعامل فیھ باألسـهم والسـندات التي سبـق إصدارھا 
والتي یتم التداول بــها بـــین المســـتثمرین. مثال: طالما أن المصدر 
األصلي لتلك األســــهم والســــندات غیر مضطر إلى اســـــتردادھا 
 (Redeem) قبــل تاریخ استحقاقــها* فإن ھذه الســوق تســـمح 

للمستثمرین باستبدال ھذه األوراق بالنقدیة قبل ھذا التاریخ
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ویقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:

سوق یتكون من السماسرة العاملین بالسوق المنتظمة. 

تســــتمد األســـــواق المالیة أھمیتها من وجودھا ومن الدور المتعدد 
األوجھ والجوانب الذي تقــوم بـــھ* فهي أداة فعل غیر محـــدودة في 
االقــتصاد القــومي* تؤثر في مختلف جوانب النشــاط االقـــتصادي 
ومجاالتھ* وفي الوقت عینھ تتأثر بھ* مما یحدث بالتالي آثاراً جدیدة. 
كما تلعب أسواق األوراق المالیة دوراً بالغ األھمیة في جذب الفائض 
في رأس المال غیر الموظف وغیر المعبــأ في االقــتصاد القــومي* 
وتحـولھ من مال عاطل خامل إلى رأسـمال موظف وفعال في الدورة 
االقتصادیة* وذلك من خالل عملیات االستثمار التي یقوم بها األفراد 
أو الشـركات في األسـهم والسـندات والصكوك التي یتم طرحــها في 
أســواق األوراق المالیة. بــاإلضافة إلى ذلك تعمل أســواق األوراق 
المالیة على توفیر الموارد الحقیقــیة لتمویل المشــروعات من خالل 
طرح األسهم أو السندات أو إعادة بیع كل من ھذه األسـهم والسـندات 
المملوكة للمشــــــروع ومن ثم تأكید أھمیة إدارة الموارد النقــــــدیة 

للمشروعات

فضالً عن ذلك توفر أسـواق األوراق المالیة قـنوات ومداخیل سـلیمة 
أمام األفراد وال ســـیما صغار المســـتثمرین* كما أنها أداة رئیســـیة 
لتشـــجیع التنمیة االقــــتصادیة في الدول وتحقــــق جملة من المنافع 
االقتصادیة منها منافع الحیازة والتملك واالنتفاع والعائد االستثماري 
المناســب. كما تمثل حـــافزاً للشـــركات المدرجة أســـهمها في تلك 
األسواق على متابعة التغیرات الحـاصلة في أسـعار أسـهمها ودفعها 
إلى تحسین أدائها وزیادة ربحیتها مما یؤدي إلى تحسن أسـعار أسـهم 
ھذه الشـركات. وكلما كانت أســواق األوراق المالیة فعالة كلما كانت 
أكثر قدرة على تحقیق رسـالتها الحـیویة في دعم وتوطید االستقـرار 

االقتصادي للدولة وذلك من خالل:
توفیر الحـافز والدافع الحــیوي لدى جماھیر المســتثمرین من خالل 
تحقــیق الســعر العادل لألوراق المالیة المتداولة في ســوق األوراق 

المالیة وحمایة األطراف المتبادلة. 
القـــدرة على توفیر وإعادة تدویر كم مناســـب من األموال لتحقـــیق 
السیولة الالزمة للمجتمع* ودعم االستثمارات ذات اآلجال المختلفة. 
رفع درجة الوعي الجماھیري بــأھمیة التعامل في أســـواق األوراق 

المالیة وتحویلهم إلى مستثمرین فاعلین في االقتصاد القومي.

وسـوق آخر یشــمل السماســرة غیر األعضاء في الســوق ولكن لهم 
الحق في التعامل في األوراق المالیة. 

سـوق ثالث ویتكون من بـیوت السمســرة من غیر أعضاء األســواق 
المنظمة ولهم الحق في التعامل في األوراق المسجلة بتلك األسواق. 

وســـوق رابـــعة وأخیرة وھي التي یتم التعامل فیها مباشـــرة بـــین 
الشــركات الكبـــرى والتي یكون الهدف منها استبـــعاد السماســـرة 

لتخفیض نفقات الصفقات الكبرى. 
وتشمل السوق الثانوي أیضاً على نوعین من األسواق ھما: 

األسـواق المنظمة: تتمیز بـوجود مكان محـدد یلتقــي فیھ المتعاملون 
بالبـیع أو الشـراء (البــورصات) ویدار ھذا المكان بواســطة مجلس 
منتخب من أعضاء السـوق. ویشـترط التعامل في األوراق المالیة أن 

تكون تلك األوراق مسجلة بتلك السوق. 
السـوق غیر المنظمة: یسـتخدم ھذا االصطالح على المعامالت التي 
تتم خارج السوق المنظم* حیث ال یوجد مكان محدد إلجراء التعامل. 
ویقــوم بــالتعامل ببـــیوت السمســـرة من خالل شبـــكة كبـــیرة من 
االتصاالت الســـــریعة التي تربـــــط بـــــین السماســـــرة والتجار 
والمســتثمرین* ومن خالل ھذه الشبـــكة یمكن للمســـتثمر أن یختار 

أفضل األسعار.
لكي یطلق على ســـوق األوراق المالیة جیداً* ینبــــغي أن تتوافر فیھ 

بعض السمات والمواصفات منها: 
توافر المعلومات والبـیانات: أي أن یكون باسـتطاعة المشـاركین في 
السـوق الحـصول على المعلومات حـول حــجم وأســعار التعامالت 
)وبدقـــة تامة   (Timelyالسابقــة (البــیع والشـــراء) في وقـــتها 

(Accurate) 
توفر السیولة: وھي القدرة على بیع وشراء األصول بسرعة وسهولة 
  Marketability(تسمى أیضاً   )أي صالحـیة األسـهم للعرض 
) اي   * Known Pricesفي السوق)٬ وبسـعر محـدد ومعروف( 
عدم حصول تغیر كبیر وفجائي في سعر السـهم بـین معاملة وأخرى 

إال إذا توافرت معلومات جدیدة ھامة وجوھریة. 
العمق: أي وجود عدد كبــیر من البــائعین والمشـــترین المحـــتملین 
الراغبین في إجراء المعامالت بأسعار تزید أو تقل عن سعر السـوق 

الجاري.
انخفاض كلفة التعامالت: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق 
أكثر كفاءة* وتقــــاس على أســــاس نسبـــــتها إلى قـــــیمة المعاملة 
 *(Percentage of Value of Trade) وتســمى الكفاءة 

الداخلیة.
یفضل المشــاركون في الســوق أن تتعدل األســعار بســرعة وفقـــاً 
للمعلومات الجدیدة (الخارجیة) فیما یتعلق بــــالعرض والطلب على 

األصول
تتمثل الوظیفة األساسیة ألسواق المال في نقـل األموال من األطراف 
التي یتوفر لدیها فائض من األموال (مدخـرات) إلـى األطراف التـي 
تعاني من عجز في األموال. وقـد وجدت أســواق األوراق المالیة في 
األســاس لتشبــع رغبــات وحــاجات المتعاملین* ومن ثم أضحـــت 
ضرورة حــتمیة اســتلزمتها المعامالت االقــتصادیة بـــین البشـــر 
والمؤسسـات والشـركات. ھذا وتعمل األسـواق على تحقـیق موازنة 
فعالة ما بــین قـــوى الطلب وقـــوى العرض وتتیح الحـــریة الكاملة 
إلجراء كافة المعامالت والمبـادالت. وتزداد أھمیة أسـواق األوراق 
المالیة وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحریة االقتصاد 
والتي یعتمد االقـــــتصاد فیها على المبـــــادرة والمبــــــادأة الفردیة 

والجماعیة. 

المسـاعدة في زیادة مسـتویات اإلنتاج في االقـتصاد من خالل تمویل 
الفرص االسـتثماریة التي تؤدي إلى رفع مسـتویات اإلنتاج وبـالتالي 
رفع مستویات التشغیل أو التوظیف وبالتالي تحقیق مسـتویات أفضل 

للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي. 
تمویل عملیة التنمیة االقتصادیة وذلك بمساعدة حكومات الدول على 
االقــــــتراض من الجمهور ألغراض تمویل مشــــــروعات التنمیة 

واإلسراع بمعدالت النمو االقتصادي لدیها.
تلعب ســـوق األوراق المالیة (البـــورصة) دوراً كبـــیراً في التنمیة 
االقتصادیة للدول* لما تتیحھ ھذه السوق بمؤسساتها المالیة من قـدرة 
على التمویل واالقتراض* من خالل الدخول في االسـتثمار المباشـر 
في األوراق المالیة التي تصدرھا الشركات الجدیدة باالكتتاب العام* 

أو التي تقوم بزیادة رأسمالها* أو التي یتم تخصیصها. 
وسـوق األوراق المالیة ھي الســوق التي یتم فیها التعامل بــاألوراق 
المالیة بیعاً وشراءً على نحو تشكل فیھ إحـدى القـنوات الرئیسـة التي 
ینساب المال فیها بـین األفراد والمؤسسـات والقـطاعات المختلفة في 
االقــــتصاد* ما یســــاعد على تعبــــئة المدخرات وتنمیتها وتهیئتها 

للمجاالت االستثماریة التي یحتاج إلیها االقتصاد القومي.
ویتوزع االسـتثمار في األوراق المالیة بـین االســتثمار طویل األجل 
(شـراء األسـهم واالحـتفاظ بـها)* والمضاربــات. والمضاربــة ھي 
عملیة بیع أو شراء یقوم بها مستثمرون خبـیرون في السـوق لالنتفاع 

من فروق األسعار* لالستفادة من السعر الحالي. 
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المستقبل المجهول  للصناعة العراقـیة اكثر مایثیر الجدل لدى اغلب 
الصناعیین  في العراق ٬ والسبب وراء تراجع الصناعة العراقیة ھو 
عدم وجود  خطط كفیلة بالنهوض بها طیلة المرحـلة الماضیة وعدم 
وضع خطط ستراتیجیة للمشـاریع الصناعیة في العراق٬ كما ان مثل 
ھذه المشـــــــاریع تحـــــــتاج للدعم الحــــــــكومي  والمتابــــــــعة.

 

 كما ان الصناعة العراقیة كانت تُشكل اربعة عشر بـالمئة من حـجم الدخل القـومي وتُعد من األفضل بالمقـارنة مع دول 
٢٠٠٣الجوار٬ إال أنها شـهدت انتكاسـة كبـیرة بـعد العام  السبـاب اھمها االھمال وإغراق السـوق المحـلیة باالسـتیراد 

الخارجي.

وبحسـب صناعیین فأن المشـاریع الصناعیة  والسـیما المحـلیة بحـاجة إلى ملیاري دوالر سـنویاً ولمدة عشـر سـنوات 
للنهوض بـها من جدید إضافة إلى تأمین مساحـة سـوق كافیة للبـضائع والسـلع العراقـیة االمر الذي یسـتدعي الحـكومة 

العادة النظر من اجل الخروج من واقع الصناعة العراقیة الحالي.

كانت الصناعة العراقـــیة خالل الثمانینیات  تمر بمراحـــل متقـــدمة  من ناحـــیة الجودة والكفاءة  خاصة الصناعات 
١٥الكهربائیة والثقیلة ٬ اذ عانت ھذه الصناعات منذ اكثر من  عام من االھمال واصاب كل مفاصلها الشلل التام ٬  ومن 
ھذه الصناعات منتوجات ذات جودة عالیة كالتلفزیونات والمراوح وســـــــلع اخرى متنوعة على الرغم من انها كانت 

بأمتیاز من دول صناعیة معروفة كالیابان ٬ اضافة لصناعات الحدید والصلب  .
ومن المفروض ان تكون الصناعة العراقــیة  ھي الركیزة التي یعتمد علیها االقــتصاد وان تضاھي بــجودتها منتجات 
الدول المتقـدمة ٬ اال اننا الحـظنا التراجع الكبــیر للصناعة العراقــیة واختفاء المنتج العراقــي من الســوق ٬ فضال عن 
اغراق السوق بمنتجات ردیئة ال تلبي حاجة المستهلك  ما یجعلنا نتسائل  این اصبحت الصناعة العراقیة وھل من سبیل 

النقاذھا؟ 

ان السبیل والطریق الوحید النقاذ الصناعة العراقیة من ھذا المأزق ھو التوجھ الى دعم المشـاریع الكبـیرة والمتوسـطة 
والصغیرة وھذا ما توجھ الیھ البنك المركزي العراقـي من خالل المبـادرة التي اطلقـها مؤخراً بمشـروعھ الوطني لدعم 
القطاعات الصناعیة والزراعیة والسكن لتقدیم القروض التي تسهم في بـناء قـاعدة الصناعة الوطنیة من خالل القـطاع 

الخاص .
نتأمل خیراً من ھذه المبادرة التي ستكون حجر االساس لبناء اقتصاد وطني متین وتوفیر فرص عمل للعاطلین  وتوفیر 

مردود مالي والقضاء على ظاھرة البطالة والفقر  ..  
 
 



شارك مصرف الخلیج التجاري في معرض بغداد الدولي بـدورتھ ال 
) وشـــهد الیوم االول افتتاح المعرض من قبــــل الســــید رئیس  )٤٢
الوزراء الدكتور (حیدر العبادي) والذي قام بزیارة جناح المصارف 
العراقـیة الخاصة واثنى على الدور الكبـیر والریادي الذي تلعبــھ في 
دعم المســیرة االقـــتصادیة كما زار جناح مصرف الخلیج التجاري 
السید محـافظ البـنك المركزي العراقـي الدكتور (علي العالق) وكان 
بأستقبـــــالھ المدیر المفوض للمصرف االنســـــة (یســـــرى ردیف 
الناصري) وثمن السید المحـافظ الدور المتمیز الذي یلعبـھ المصرف 
في مجال الخدمة المصرفیة  والمشــاركة الفعالة في جمیع المحــافل 

االقتصادیة.

وفي الیوم التاســـع من المعرض زار جناح المصرف الســـید وزیر 
التجارة وكالة السید (محمد شـیاع السـوداني) وكان بأستقبـالھ المدیر 
االقـدم لدائرة العالقـات العامة للمصرف والكادر القــائم على الجناح 
اطلع فیها السید الوزیر على الخدمات التي یقـدمها المصرف وابـدى 
اعجابھ بتلك الخدمات وباالخص القروض التي تعنى بدعم المشاریع 
بــمختلف القــطاعات والتي تســهم في الحــد من البـــطالة من خالل 
توظیف الشبـــــــــاب كذلك الخدمات االلكترونیة المتمیزة من خالل 
تدریب كوادرالمصرف بحرفیة عالیة ومواكبة اي تطور حاصل في 

مجال الخدمة المصرفیة االلكترونیة.

السید  محافظ البنك المركزي العراقي مع االنسة المدیر 
المفوض  والسید المدیر االقدم لدائرة العالقات العامة

السید وزیر التجارة  وكالة
 والسید المدیر االقدم لدائرة العالقات العامة







أنشطة

ولعبــت دائرة العالقـــات العامة طیلة ایام المعرض دورأً 
بـارزاً من خالل الترویج عن خدمات المصرف للجمهور 
الوافد للمعرض كذلك عقــــــد اللقــــــاءات مع العدید من 
الشــخصیات االقــتصادیة وممثلي الشــركات بــاالخص 
الشـــــــركات التى تتمیز في مجال تكنولوجیا المعلومات 
والخدمة المصرفیة االلكترونیة وتقـــدیم الضیافة والهدایا 
لجمیع الزوار وفي ختام المعرض حـصل المصرف على 
درع لالبداع والتمیز مقدم من رابطة المصارف العراقـیة 
الخاصة وشــهادة تقــدیریة مقـــدمة  من دائرة المعارض 

العراقیة.

جناح المصرف في معرض بغداد الدولي
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معیشــتھ ٬ ومعیشــة االجیال القــادمة منھ ٬ لكنھ فقـــط 
...یرغب بالســالم الذي ال یحــوي بــین طیاتھ مفخخات 
ـ انتشـار الغذاء".....والمزید المزید  واسلحة منتشـره ك
من الدول المتآمرة ٬ حقـاً ان العراق لم یعد یســتطیع ان 
یهُب ضحـــــــــــایا اكثر ٬ او ان یتكبـــــــــــد المزید من 
الخسائر...الجل "سیاسـة" ال تحـكُمھ وال یسـتطیع ھو٬ 
ان یحــــكُمها !!..نحــــن كي نســــتطیع أن نمضي قِدماً 
لتحسـین الوضع "الحـالي" ٬ كي نتخلص من التقشــف 
٬ورفیقـھ"االنكماش" ٬ وكل االمراض االقـتصادیھ التي 
ـ اكثر من  تصیب شــرایین قــلب العراق لســنا بحــاجھ ل

"السالم"...

الســؤال ھنا  ھل المجتمع الدولي ٬ والدول المســتهلكھ 
للطاقـــة ٬ والمســـتغنیة بـــــوجود تِلك الطاقــــة تمتلك 
ـ منح العراق "جزءاً من ھذا الســالم الذي  االســتعداد  ل

اصبحت جل امنیات المواطن العراقي ھو "الشعور بھ؟

كل البــلدانٍ تســـتطیع النهوض من غفوتها ٬ والخروج 
نهائیاً..من ازماتها....لكن فقـــــــــــط ٬ بــــــــــــوجود 
السالم..والتاریخ الماضي والمعاصر یثبت صحة"كیف 
ـ نفسـها" وتسـاھم وبشـكل  یمكن للدول ان تبني نفسها ب
ـ ادارة "شــؤونها ٬ وشــؤون من ھم اقــل حــظٍا  فعال بـ

بالموارد منها"....

و الیابـــــان ٬ ودول الخلیج من حـــــولنا ٬ھي اقــــــرب 
مثال...حین لم تنل من مواطنیها االوضاع السیاسیھ وال 
االجتماعیھ شيء...فالسیاســــھ انحســــرة في مضمار 
"السیاســـیین"٬ اما الســــالم فكانت "اھمیتھ" ال یُمكن 
ـ اراده تُجابـــھ وجود  التنازُل عنها مُطلقــاً ٬ او الخنوع ل

تِلك االھمیة .

فالعراق ال یرغب ان یُسـاھم سِوى "بــالتعاون الدولي" 
الذي یشـغل عقـول وكتابـات المفكرین في جمیع انحــاء 
ـ وجود  ھذا العالم والتعاون الدولي ھذا ٬ ال یتحقق ٬ اال بـ

عدلٍ  من نوع اخر..

عدلٍ یُمكن العِراق  من اســـترداد جُزء من ســـالمُھ ذاك 
الذي اصبـح شحیحـا٬ً كـ شحـة المیاه في االھوار حــالیاً 
ـ وجود عدلٍ یتحقق  بین الدول الكبـرى  !العراق یُطالب ب
ـ ادامة  والدول النامیھ التي تســـاھم وبشـــكل فعال "بــــ
عظمة تلك الدول العظمى  من بین تِلك الدول "العراق”

.النفط مقابل السـالم ٬ والسـالم مُقابـل "النِفط" نوعٍ من  
انواع المساومھ رُبما...لكن ٬ لِم ال!

               النفط مقابل السالم

ـ تحسین  وقسوتھ"...لدیھ االمكانات التي تؤھلــــھ لــــــ ان عنوان المقـال (النفط مقابـل السـالم )  قـد یبــدوغیر 
غریبـا  للقـارئ من اول وھلھ وقـد یبــدو مألوفا ٬ ربــما 
یكون المواطن العراقــي  قـــد تداول في السابـــق جمال 
تحــــمل نفس الوزن ٬ لكنها اطالقــــاً ٬ ال تحــــمل نفس 
المعنى....  مثل النفط مقابل الغذاء ٬ النفط مقابل الدواء 
... ولكن االمر ھنا مختلف تماما  فالى اي حـــد یجب ان 
تتغیر االوضاع ٬ كي یكون النفط" مقابــالً للســـالم ذات 

یوم ؟

فكرة جدیده ٬ واكثر انسانیھ و"عدالھ"الى  حدٍ ما...
فـعلى مســتوى العراق ٬ البـــلد الذي یحـــتل  المرتبـــھ 
الخامســـة في احــــتیاطي النفط "عالمیاً"٬ والمرتبــــھ 
ـ احـــتیاطي النفط  الثالثة٬بــعد  الســـعودیھ وایران ٬ بـــ
"اقلیمیاً " ٬ أقل ما یُمكن ان توفره ھذه الثروة  لـشعبـها 
ـ "سالم طبیعي"...سـالمٌ یمنح  و حكومتها ٬ ھو التمتع ب
المواطن فرصة كاملة  لمُمارســــــــــــــة حــــــــــــــق 
"االختیار"...اختیار من یرأســــــھ ٬ اختیار من یمثلھ ٬ 
وكذلك...اختیـار مــن الــذي مــن الممكــن ان یخــوض 

"الصراع" معھ والجلھ ؟

وان كانت السیاسـة لُـعبــھ  ولكن لیس من المعقــول ان 
یبقـى "بـلد" ما ٬ محـافظاً على مستوى"خســارتھ" في 
ـ سـنواتٍ طویلھ ٬ ولعدة  اجیالٌ متعاقبـة  ھذه اللعبھ ....ل
ھذه اللعبھ "-فالسیاسھ  تتطور قواعدھا وتتغیر ثوابِتُها 
كُل یوم ٬ وكل دقیقـھ من ھذا الیوم فما الذي یمنع العِراق 

یا ترى من مواكبة ھذا التغییر ؟
ان المجتمع الدولي بـاكملھ ٬ بــات في "القــرن الواحــد 
والعشـــرین من تاریخ البشـــریھ" ٬ مرھون بــــالثروة 
النفطیھ ٬ فهو المصدر االول للطاقــــھ "وھذه المعلومھ 
ـ جدیده"  ٬ اذن  ما الذي یجعل بــلد بـمســتوى  لیسـت بـ
العراق یفتقرالى السـالم الذي یتمتع المجتمع الدولي بـھ 
او اغلب اعضاؤه ٬ وھنا ال ارغب بـتحـــــــمیل المجتمع 
ـ ما حـصل ٬ وما یحـصل ٬  الدولي  "كامل" المسؤولیھ ب
وما قــد یحــصل ولكن ال یخفي انها قــد تتحــمل بــعض 

المسؤولیھ بالتأكید !!...

حســـناً  ان اجتمع "الشـــعب" العراقـــي بــــكل اطیافھ 
وقومیاتھ٬ احزابھ ٬ و حكومتھ ٬ على تبـني شـعار النفط 
مقابل السـالم والتمسـك بـھ سـتتغیر العدید من مجریات 
ـ  االمور٬تترأســـها "نظرة الدول الصناعیة الكبـــرى" ل
حجم تأثیر "العراق" على من حولھ اقلیمیاً وعلى العالم 
بـأكملھ (دولیاً) ٬ في حـال ان االجیال السیاسـیة الجدیده 

منهم  قد نست  او تناست حجم تأثیره.

لينا الموسوي    

ـ  ان المواطن العراقـي لدیھ كامل االسـتعدادات  للعمل ٬ ل
النهـــــوض صباحــــــا٬ً و لتحمــــــل "شــــــدة المناخ 
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 كما صوت مجلس النواب العراقــي  باألغلبـــیة على مشـــروع 
قانون المصارف اإلسالمیة. 

 وقال مصدر برلماني ٬ إن "مجلس النواب العراقي صوت خالل 
من الفصل التشـریعي  ٢٠١٥/١٠/١جلسـتھ الـ  لیوم الخمیس  ٢٥
األول للسـنة التشـریعیة الثانیة على مشــروع قــانون المصارف 

اإلسالمیة.
٢٥یذكر أن مجلس النواب العراقــي عقــد جلســتھ الـ من الفصل 
التشریعي األول للسنة التشریعیة الثانیة برئاسة  سـلیم الجبـوري 
٢٤۸وحــــضور  نائبـــــا٬ً فیما یتضمن جدول أعمال الجلســـــة 
التصویت على خمســة مشــاریع قــوانین والقــراءة الثانیة لثالثة 

أخرى.

على مشروع قانون مكافحـة غسـل االموال وتمویل االرھاب والمقـدم من  ٢٠١٥/٩/١٦صوت مجلس النواب بجلستھ االعتیادیة  لیوم 
لجان المالیة والنزاھة واالمن والدفاع والقـانونیة بـهدف الحـد من عملیات غسـل االموال وتمویل االرھاب التي اصبحــت متفاقــمة في 
العصر الحاضر الى حد كبیر وتسارع التطور التكنلوجي في العمل المصرفي وقطاع االموال والذي اتاح التنوع في اسـالیب االحـتیال 
المالي ولما یسببھ ذلك من اثار ضارة على االقتصاد والمجتمع ومواجهة االنشـطة االجرامیة ومكافحـة اسالیبـها المسـتجدة والحـد منها 
وللحاجة الى تأسیس مجلس ومكتب لمكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسـل االموال وتمویل 

االرھاب وتقریر عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.

أخبار محلية
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