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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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نبذة خمتصرة
املصريف  القطاع  لتطوير  أفضل مدخل  ما هو  التايل:  السؤال  على  اإلجابة  الورقة  حاولت 
العراقي؟ ولذلك توجهُت يف النظر إىل البىن التحتية واملعرفة والتكنولوجيا املطلوبة ابالعتماد على 
ماهو موجود يف القطاع املصريف الربيطاين. تستعرض هذه الورقة البىن التحتية على مستوى البلد 
والقطاع املصريف واملصارف بشكل عام ، ابإلضافة إىل تسليط الضوء على امليكانيكية املستخدمة 
وطريقة نقل املعرفة والتكنولوجيا إىل القطاع املصريف. وختمُت الورقة خبمس توصيات موجهة إىل 
كلٍّ من: احلكومة العراقية ، البنك املركزي ، القطاع املصريف ، واملصارف. أهم التوصيات ترتكز يف 

البحث عن املعرفة والتكنلوجيا واستقطاب أصحاهبا ابلطرق والوسائل املتاحة.
مقدمة 

ال خيفى على العاملني واملتابعني واحملللني يف القطاع املصريف العراقي أن هناك نية ورغبة حقيقية 
ألصحاب القرار وعلى مجيع الصعد من أجل تطوير هذا القطاع احليوي والضروري والذي ميثل 
النواة الرئيسية لتطوير االقتصاد العراقي. وعليه ُأجريْت دراساٌت معمقة عديدة من قبل احلكومات 
البنك الدويل لعام 2011  بعنوان  العراقية املتعاقبة وكذلك دراسة كبرية تعد شاملة وهي دراسة 
القطاع املصريف العراقي )Nasar، 2011( من أجل البحث يف كيفية القيام بذلك ابلتعاون مع 
كوادر عراقية وخربات دولية لكن هذه الدراسة وعلى الرغم من أمهيتها مل تـََر نقاطها ومقرتحاهتا النور 
وذلك بعد مرور عقد من الزمن ألهنا مل أتخذ بعني االعتبار خصوصية العراق وطباع اجملتمع العراقي.

أعقبت هذه الدراسَة مبادراٌت فردية ومشاريع مثل برانمج توطني الرواتب والذي أدخل أكثر 
من 2.5 مليون حساب فردي جديد   ومبادرات الشمول املايل السنوية ، وانتشار بعض الصرّافات 
اآللية يف مراكز التسوق وأخرياً قيام املصرف العراقي للتجارة إبصدار برانمج على اهلاتف احملمول 
يتيح للزابئن الوصول حلساابهتم عربه وذلك يف عام  2021 وهو املصرف العراقي الوحيد الذي 

يقدم هذه اخلدمة حسب علم مؤلف هذه الورقة.

مدخل لتطوير القطاع املصريف يف العراق

املعرفة والبنى التحتية - التكنولوجيا احلديثة

عقيل األنصاري

* ابحث يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية ومهتم يف اقتصاد الدول النامية ويبحث ويكتب عن تطوير القطاع املصريف يف العراق.
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يرى  ال  يكاد  وأتثريها  جداً  قليلة  تعد  اجملال  هذا  يف  العراق  يف  احلاصلة  التطورات  كلُّ 
االقتصادي والسياسي  منها  املتقدمة وألسباب كثرية  الدول  اجلوار وكذلك  ما قورن مع دول  إذا 
أّما عندما حيلل  العراقي  الدقيق على مستوى االقتصاد  إذا ما حلل ابلتحليل  واالجتماعي ،هذا 
ابلتحليل اجملهري على مستوى القطاع ذاته فسوف نرى أنَّ هناك عوائق داخل القطاع منها عدم 
وجود بىن حتتية للقطاع املصريف من شبكة صرّافات آلية وبرامج للدفع واالستقبال وبرامج شاملة 
احلكومية منها ببعضها البعض وبرامج املراقبة واملتابعة والتحليل  تربط  فروع املصارف وخصوصاً 
وغريها الكثري. وكذلك عدم وجود الكفاءات املدربة واخلربات املرتاكمة  وذلك بسبب ابتعاد العراق 

عن ركب التطور التكنولوجي واملصريف خالل سنوات احلروب واحلصار وما تالها.
هذه الورقة سوف تسلط الضوء على آليات نقل املعرفة والتكنولوجيا والنظر ابملعوقات اليت 

تقف أمامها وتقدم املقرتحات الرئيسية لتطوير القطاع املصريف يف العراق.
التعاريف 

التطور: تعّرف جامعة سوس الربيطانية )2021( التطور يف االقتصاد على أنّه الزايدة يف 
إنتاجية أو حجم االقتصاد وتعّرف هذه الورقة التطور يف القطاع املصريف أبنه االنتقال من نقطة إىل 
أخرى  وذلك بتقدمي احللول املصرفية وإيصال اخلدمات واملنتجات املصرفية إىل الزبون أو املؤسسات 
أبقل التكاليف وأسهل الوسائل ويقاس ذلك ابالستحواذ على نسبة من القطاع أكرب مما كانت عليه 

ابستقطاب زابئن جدد وكذلك ثقة ورضا الزابئن مع إدارة املخاطر بشكل جيد وزايدة األرابح. 
نقل املعرفة :  يعرف قاموس أوكسفورد )2021( املعرفة )knowledge( أبهنا املعلومات 
تعرف جامعة  العملية، كما  اخلربة  أو  التعليم  إّما عن طريق  الفرد  الىت يكسبها  والقدرات  والفهم 
التعاون  املعرفة أبنه مصطلح شامل يدل على أنشطة تساعد  الربيطانية )2021( نقل  كامربدج 

املشرتك بني املؤسسات مثل اجلامعات والشركات والقطاع العام. 
املعلومة أو اخلربة من شخص إىل آخر أو من  أنه نقل  املعرفة على  الورقة نقل  تعرف هذه 
مؤسسة إىل أخرى ابستخدام امليكانيكية املعروفة لنقلها: إّما عن طريق النقل املباشر أي التدريب 
والتدريس وهو كما حيصل يف املدارس واجلامعات حني ينقل املعلم أو احملاضر املعلومة لتعليم الطالب 
أو عن طريق التدريب وكذلك كما عرف  )Frishman and Lemely )2006 مفهوم فيض 
املعرفة   Knowledge Spillover وهو ما يشبه فيضان املاء من الكأس لينتشر يف كل مكان. 
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البىن التحتية للدولة
العامل  دول  أغلب  ألن  البحثية  واألوراق  الدراسات  يف  ُتذَكر  القدمية  التحتية  البىن  تعد  مل 
جتاوزهتا أي مل نعد نسمع يف الدول املتقدمة عن بىن حتتية مثل: الكهرابء واملاء واجملاري ووسائل 
النقل ولكن عندما يتم احلديث عن بىن حتتية يكون املقصود البىن التحتية اإللكرتونية والتحول إىل 

الذكاء االصطناعي وذلك لدقة املعلومة وسرعة الوصول إليها.
التحتية هي إحدى عوامل اجلهود الرتاكمية املشرتكة بني عدة قطاعات،  البىن  وعليه فإن 

حيث تنقسم البىن التحتية يف القطاع املصريف إىل قسمني رئيسيني مها:
بىن حتتية ظاهرية

أي تلك اليت يستخدمها الزبون، مثل أفرع املصارف، الصرّاف اآليل، نقاط البيع والدفع، 
خدمات الدفع اإللكرتونية، خدمات التعامالت اإللكرتونية لفتح احلساابت املصرفية ، التقدمي على 
القروض إّما عرب برامج اهلواتف الذكية أو املواقع اإللكرتونية التابعة للمصرف )أنظر الشكل رقم 1(.

الشكل رقم 1: بىن مصرفية ظاهرية

تعريفها ابللغة اإلجنليزية دورها البىن التحتية الظاهرة

Branch Network ليسهل الوصول إىل الزابئن واملستفيدين. أفرع املصرف

ATM لتقليل السحب ملرة واحدة وتزيد وصول 
الزابئن إىل أمواهلم عند احلاجة.

الصرّاف اآليل

 Point of Sales:
POS

لتقليل استخدام النقد، و تسهيل 
عمليات البيع و الشراء الكرتونيا

نقاط البيع والشراء

On-Line payments لتسهيل التحويالت املصرفية خدمات الدفع اإللكرتوين

On-Line Banking لتسهيل الوصول إىل املنتجات   واخلدمات 
املصرفية مثل فتح احلساابت أو التقدمي 
على املنتجات املصرفية أو االستعالم

خدمات املعامالت 
اإللكرتونية
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 Mobile Banking لتسهيل الوصول إىل املنتجات   واخلدمات 
املصرفية مثل فتح احلساابت أو التقدمي 
على املنتجات املصرفية أو االستعالم

خدمات اهلاتف النقال

املصدر: إعداد مؤلف الورقة
تكمن أمهية اخلدمات الظاهرة ابإلضافة إىل دورها الرئيسي يف بناء الثقة لدى الزابئن، وتُعدُّ 
الثقة عاماًل رئيسياً يف القطاع املصريف وبدون الثقة يبدأ الزبون ابلبحث عن وسائل وبدائل للقطاع 

املصريف وهذا ما يُفِقد القطاع أمهيته ودوره الرئيسي يف دعم االقتصاد الوطين.
وجود أفرع للمصرف وأجهزة الصراف اآليل وسهولة استخدام وسائل الدفع سوف يزيد من 
استخدام الفرد واملؤسسات للقطاع املصريف ويبين الثقة بني القطاع والزبون ألنّه يشعر أنّه قريب من 

أمواله عند احلاجة مما يولد لديه الشعور ابألمان.
إضافة إىل ذلك فإن استخدام التكنولوجيا احلديثة مثل اخلدمات املصرفية املقدمة عن طريق 
اهلاتف النقال سوف يبين ثقة أكرب لدى الزبون وكذلك خيفف من الضغط على موظفي األفرع 

ومراكز االتصال.
بىن حتتية غري ظاهرة 

تنقسم إىل ثالثة أقسام:  بىن حتتية مشرتكة مع بعض القطاعات األخرى وهذه تكون جزءاً 
املصريف وكذلك بىن حتتية ختص  للقطاع  للدولة بشكل عام، بىن حتتية  التحتية  البىن  من  أساسياً 
املصرف ذاته. يستطيع القطاع املصريف استخدامها لتوفري اخلدمات املصرفية   وإيصاهلا إىل الزابئن 
لتحقيق الشمول املايل لألفراد واملؤسسات وكذلك تطبيق االمتثال للقوانني والتشريعات املصرفية 

احمللية   والدولية )أنظر الشكل رقم 2(.
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الشكل رقم 2: بىن حتتية غري ظاهرة

تعريفها ابللغة اإلجنليزية دورها البىن التحتية غري الظاهرة

 Electronically
 Identification

تقوم دائرة األحوال املدنية إبعطاء الرخصة 
للمصارف للتأّكد من األفراد عرب القيد 

اإللكرتوين من دون حاجة للزبون إىل إبراز 
املستمسكات وصحة صدورها 

التعريف اإللكرتوين

Company House إعطاء الرخصة للمصارف للتأكد من سجل 
الشركة  مسجل الشركات

Tax Office
ترخيص املصارف وكذلك دائرة الضريبة للتأكد 

من أن األفراد أو املؤسسات ليسوا متهربني 
ضريبياً. 

دائرة الضريبة 

 Land Registry
إعطاء الرخصة للمصارف ابلوصول إىل السجل 
العقاري، ملعرفة املالك   وكذلك إذا كان هناك 

أي حجز على العقار.
السجل العقاري

 Credit Reference
Agency

ربط مجيع املؤسسات اليت توفر االئتمان مقابل 
اخلدمات، مثل، دوائر املاء، الكهرابء، اهلاتف 
النقال، املصارف، إلعالم اهليئة عن احلالة 

االئتمانية للفرد أو املؤسسة.

هيئة التصنيف االئتماين

 Legal Website

توفري موقع حيفظ مجيع القوانني   والتشريعات 
االقتصادية واملصرفية، وكذلك العمل مع القطاع 
املصريف على حتديث وتطوير القوانني والتعليمات 

لتواكب التقدم احلاصل.

القوانني والتشريعات 

Economic Court لفض النزعات القانونية احملكمة االقتصادية

 Economic Police للمتابعة واملراقبة وتطبيق القوانني   واألحكام الشرطة االقتصادية

املصدر: من إعداد املؤلف 
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إن وجود خدمات وبىن حتتية معروفة سابقاً مثل الكهرابء واإلنرتنت السريع واملتطور مهم 
من  وتقلل  املصارف  عمل  تساعد  سوف  املذكورة   للدولة  التحتية  البىن  ولكن  وأساسي  جداً 
البريوقراطية مثل احلاجة إىل براءة ذمة، أو صحة الصدور وكذلك تساعد يف تطوير وسرعة اختاذ قرار 
اإلقراض أو حىت الدخول يف معاملة مصرفية حيث إّن هذه املؤسسات تلعب دوراً رئيسياً يف محاية 
نفسها  وكذلك محاية االقتصاد الوطين مبحاربة اجلرمية املنظمة ومحاية املصارف أنفسها ومستثمريها.

التعريف اإللكرتوين 
يف العراق يطلب من املواطن تقدمي واثئقه الثبوتية لفتح حساب مصريف، ويتبعه صحة صدور 
وغريها، ولكن وزارة الداخلية طورت من سجالهتا ليصبح لديها قيد إلكرتوين لكل مواطن وعليه 
تستطيع وزارة الداخلية ربط هذا السجل ابلنظام الرئيسي للمصارف كل على حدة وبذلك يستطيع 
واجملتمع.  األفراد  ومحاية  سريعة  يوفر خدمات  مما  مباشرة  املقدمة  املعلومات  من  التأكد  املصرف 

وبنفس النظام تربط املؤسسات األخرى املذكورة يف الشكل رقم 2 أعاله.
القوانني والتشريعات

ألهنا دائمة التحديث جيب أن يوجد موقع رمسي للتأكد من أحدث التعليمات والقوانني 
احمللية ويكون ذلك جزءاً من احلكومة اإللكرتونية.

احملكمة االقتصادية
تتوفر هكذا حمكمة يف العراق وكذلك قضاة خمتصون يف االقتصاد ولكن توجد حاجة إىل 

تفعيلها أكثر وإظهار دورها بشكل أكرب ابلتعاون مع الشرطة االقتصادية.
إن وجود البىن التحتية ميثل شبكة متكاملة يف جسد االقتصاد الوطين ويستطيع أي قطاع 
االستفادة منها، وهنا تكمن أمهيتها ألهنا جزء أساسي من البىن التحتية للدولة مما يساعدها على 

التحول حنو احلكومة اإللكرتونية.
البىن التحتية للقطاع املصريف

هو  ذلك  عن  املسؤولني  وأول  اجلميع  مسؤولية  هو  املصريف  القطاع  تطوير  أنَّ  املؤكد  من 
املصارف أنفسها هبدف تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية للجميع.
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لتقدمي  منها على األخرى  الواحدة  تعتمد  متكاملة  يتكون من مؤسسات  املصريف  القطاع 
اخلدمات للزبون وتسهيل التعامل معه ومحاية القطاع املصريف بشكل عام وخصوصاً يف عمليات 
الدفع وتبادل املعلومات، مما يزيد الثقة يف القطاع ويرفع من قدراته على التطور   وذلك يف االعتماد 

على التكنولوجيا كما مبني يف الشكل رقم ٣ أدانه. 
الشكل رقم ٣: البىن التحتية يف قطاع املصارف

تعريفها ابللغة اإلجنليزية دورها البىن التحتية للقطاع املصريف

ATM Network
تسمح ابستخدام الصراف اآليل بغض النظر 
عن مصدر البطاقة أو مالك الصراف، وهذا 

يقلل من التكاليف للزبون واملصرف
شبكة الصرّاف اآليل

POS Provider عمليات الدفع اإللكرتوين عن طريق املواقع أو 
الدفع املباشر POS شركات أجهزة

 Fast Payment
 System

يساعد الدفع من حساب األفراد واملؤسسات 
داخل البلد الواحد نظام الدفع السريع

 Standing
 Orders

يوفر هذا النظام حتويالت اثبتة من حساب 
األشخاص   واملؤسسات حلساابت أشخاص أو 

مؤسسات
نظام الدفع الثابت 

 Direct Debit
ليسهل على املؤسسات استحصال الفواتري 

الشهرية بدون احلاجة للعودة إىل الزبون مثل دفع 
أقساط أو فواتري الكهرابء وغريها.

نظام السحب الثابت

 Communication
Platform

لتسهيل اإلبالغ عن السرقات واملخالفات 
القانونية املستعجلة. برانمج للتواصل بني املصارف

املصدر: من إعداد املؤلف
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شبكة الصراف اآليل
من املالحظ يف القطاع املصريف العراقي أنَّ الزبون ال يستطيع استخدام بطاقته إال آبالت 
بطاقته  استخدام  البطاقة  حامل  يستطيع  العامل  دول  أغلب  يف  ولكن  للبطاقة،  املصدر  املصرف 
النظر عن مالك الصراف. نعم هناك عموالت لالستخدام،  مستفيداً من أي صراف آيل بغض 
ولكن على املصارف عدم استقطاع  تلك العموالت ألنه يف النتيجة كل املصارف سوف تستفيد 

من تقدمي هذه اخلدمة وال حاجة لدفع بعضها لبعض.
مشكلة أخرى تكمن يف عدم قدرة الشركات ومزودي اخلدمات استحصال الفواتري. إال أن 
نظام السحب املباشر سوف يساعد على التغلب على تلك املشكلة مما يزيد من ارتفاع الواردات 
حيث إن نفس النظام يستخدم يف املصارف الستحصال الدفعات الشهرية للقروض دون احلاجة 

النتظار الزبون.
نظام التواصل بني املصارف 

هو لتسهيل التبليغات واملخاطبات املستعجلة بني املصارف  خصوصاً ما خيص التبليغ عن 
املخالفات وانتحال الشخصية والسرقة.

البىن  التحتية  للمصرف:
ولذلك جند  والسوق،  الزبون  البيئة وحاجة  اخلدمات حسب  تقدم  عام  بشكل  املصارف 
بعض املصارف حتاول أن تكون شاملة وتقدم مجيع اخلدمات أو تكون متخصصة، مثل املصارف 

التجارية واملصارف االستثمارية. 
مالحظة: املقصود ابملصارف االستثمارية تلك اليت تقدم خدمات االستثمار يف األسواق 

املالية احمللية والعاملية وأية ودائع.
التنافس املشروع هو أساس تطوير أي قطاع وابخلصوص القطاع املصريف، لكن القطاع 	 

تتبع قوانني حملية ودولية ال ميكن جتاوزها يف أي  ينتج منتجات ويقدم خدمات منظمة  املصريف 
حال من األحوال، ولذلك فإن وسائل التنافس حمدودة وأمهها هي اخلدمات والوسائل اليت تساعد 
للوصول إىل استحواذ أكرب يف السوق، وكذلك تقدمي احلماية واتّباع التعليمات والقوانني، ومن هنا 

تكمن أمهية البىن التحتية للمصارف. الشكل رقم ٤ يبني بعض البىن التحتية الضرورية. 
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الشكل رقم ٤: البىن التحتية للمصرف

تعريفها ابللغة اإلجنليزية دورها البىن التحتية للمصرف

Banking Core System ربط أفرع املصرف مع بعضها البعض النظام املوّحد

Audit and Follow Up يدقق مجيع احلركات اليومية مثل فتح 
احلساب والتأكد من املعلومات املقدمة  برانمج املتابعة والتدقيق

 Payment Monitoring
System ملتابعة املدفوعات واحلركات املالية  برانمج مراقبة املدفوعات  

والتحركات املالية

 Analysis Systems يساعد يف حتليل وإدارة املخاطر 
االئتمانية

برانمج حتليل البياانت 
املالية لألفراد واملؤسسات

 Specialised
 Departments

املكتب واألقسام املتخصصة، مثل القسم 
التجاري والقسم االستثماري، وحساابت 

األفراد، كذلك األقسام املساندة 

التخصص والتقسيم 
اإلداري

 Training Centre وهو لتطوير وتدريب املوظفني مركز التدريب والتعليم

 املصدر: من إعداد املؤلف
النظام املوّحد

ويعرف أيضاً ابلشامل، هو النظام الرئيسي للحساابت وختزين املعلومات اليت ختص احلساب، 
ويسهل الوصول إىل تلك املعلومة من أي فرع أو قسم، وهذا ما يسّهل تقدمي خدمات للزبون وأيضاً 

يساعد يف املراقبة واملتابعة.
 برانمج املتابعة والتدقيق:

وهو أداة رئيسية للمتابعة وتدقيق التغيريات اإلدارية يف احلساابت مثل تغيري العنوان أو االسم 
وغريها، واملعلومات املقدمة من الزبون أو عن الزبون. ويكون التدقيق أيضاً حلماية الزبون من جرائم 

االنتحال والسيطرة على حسابه وأيضاً االمتثال للقوانني وتشريعات إدارة املخاطر.
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برانمج مراقبة املدفوعات والتحركات املالية:
يشبه برانمج املتابعة والتدقيق ولكنه يركز على احلركة يف احلساب من أموال واردة وصادرة.

برانمج حتليل البياانت املالية لألفراد واملؤسسات:
وهذه الربامج جزء رئيسي من أدوات إدارة املخاطر وهي خماطر التأمني. هذه األداة تستخدم 
لتحليل احلساابت اخلتامية للشركات واألفراد ليستطيع صاحب القرار أن يقرر قدرة الشركات واألفراد 

على توفري النقد الكايف لسداد القروض ومتابعة حركة النقد يف احلساابت اخلتامية للمؤسسات.
التخصص والتقسيم اإلداري:

يوظف  وبذلك  الصحيح،  اإلداري  والتقسيم  التخصص  هي  أي شركة  حتتية يف  بنية  أهم 
الشخص املناسب يف املكان املناسب ليدرب ويتطور يف اختصاصه.

مركز التدريب والتعليم
انقشت هذه الورقة برامج وأدوات كثرية إْن كان على مستوى القطاع أو املصرف ذاته وكما 
أوضحت فإن القطاع املصريف هو قطاع منظم وميتثل لقوانني حملية ودولية وهو سريع التطور، لذلك 
فإن دور مركز التدريب هو تطوير وحتديث املهارات الفردية للموظفني  وكذلك تدريبهم على القوانني 

اجلديدة واملنتجات أو اخلدمات.
التحتية والقطاع املصريف  البىن  التكنولوجيا اليت تساعد على تطوير  استعرضت هذه الورقة 
وكذلك على مستوى املصارف ومن السهولة القول أنَّ على املصارف أْن تطور نفسها هنا أو هناك 

وهي حتتاج تلك الوسيلة أو ذاك الربانمج.
إال أنَّ هذه الورقة أكدت على علو التنافس يف القطاع املصريف سواء يف املستوى احمللي أو 

الدويل وكذلك القطاع هو قطاع حمكوم بقوانني وتشريعات حملية ودولية.
وعليه جيد القطاع املصريف العراقي نفسه يف موضع متأخر على املستوى التكنولوجي لسببني 

رئيسيني:
األول: عدم املعرفة بتلك التقنيات أو احلاجة إليها

الثاين: امتناع الشركات عن نقل تكنولوجياهتا احلديثة إىل العراق
سوف تناقش الورقة يف القسم التايل أدوات ووسائل نقل املعرفة والتكنولوجيا للقطاع املصريف.
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ميكانيكية نقل املعرفة والتكنولوجيا 
املثل اإلنكليزي املعروف يقول )حنن ال نعرف ما ال نعرفه( أي أن اإلنسان جيهل ما ينقصه 
من معرفة وأدواهتا ، وتعترب من املهارات املهمة للمؤسسات واألفراد معرفة ما ال يعرفونه، إذ إن 

السؤال هو كيف يستطيع القطاع املصريف معرفة ما ينقصه من قدرات  ومهارات وتكنولوجيا؟
والتكنولوجيا  املعرفة  أنواعها مع من ميلك  اختالف  اجلواب هو ابلدخول بشراكات على 
املعرفة  املعرفة والتكنولوجيا عرب قنوات معينة ومعروفة وهذا يسمى ميكانيكية نقل  تنتقل  وبذلك 
والتكنولوجيا كما وصفها  وهذه امليكانيكية تعتمد أساساً على التعاون 
مع اجلميع ومن أمهها املستثمر األجنيب وتنقسم إىل قسمني مها ميكانيكية أفقية وميكانيكية عمودية.

الشكل رقم 5: ميكانيكية نقل املعرفة األفقية

انتقال املوظفني: ابنتقال املوظفني داخل القطاع املصريف أو استقطاب موظفني من أسواق 
منافسة ينقلون معرفتهم واطالعهم   وجتارهبم إىل املكان اجلديد.

املتنافسني إىل معرفة ما يتوفر وتقدمي منتجهم  القطاع هي ما يدفع  املنافسة يف  املنافسة: 
األفضل، على سبيل املثال يقدم املصرف خدمات خاصة لطالب اجلامعات فيقوم مصرف آخر 

بتقدمي خدمات مطورة إىل نفس الفئة املستهدفة أو فئة جديدة.
التقليد: وهو التقليد األعمى لنفس املنتج أو اخلدمة مثل توفري بطاقات الدفع أو خدمات اإلنرتنت.
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مباشرة  بطريقة  واخلربة  املعرفة  نقل  يف  دورها  األفقية  للميكانيكية  فإن  واضح  هو  كما 
وامليكانيكية األفقية تعتمد أساساً على نقل املعرفة العكسي، أي من الزابئن أو املرتبطني ابلشركة 
على سبيل املثال فإن الزبون يطلب من املصرف تطوير اخلدمة أو استخدام التكنولوجيا املعروفة لديه 
وبذلك تنتقل املعرفة بشكل عكسي من الزبون إىل املؤسسة. وأّما العمل مع املؤسسات األخرى يف 

قطاعات خمتلفة فيكون مع تلك اليت تستطيع توفري املساعدة، على سبيل املثال:
تقدمي الدعم التكنولوجي واخلربات الالزمة	 
تقدمي الدعم املادي	 
تقدمي التدريب 	 
مساعدة املصرف يف إجياد زابئن جدد	 

الدخول يف  فيتم عن طريق  التكنولوجيا واملعرفة عن طريق االستثمارات اخلارجية  أما نقل 
شراكات حقيقية مع أصحاب املعرفة والتكنولوجيا وهذه الشراكات أتيت أبشكال خمتلفة كما هو 

مبني يف الشكل رقم 6.
الشكل رقم 6: ميكانيكية نقل املعرفة األفقية

 Hill, 2005:املصدر
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الشراكة: وتعترب أهم وأفضل طريقة لنقل املعرفة والتكنولوجيا بني طرفني أي عند الدخول يف 
شراكة بني مصرف حملي  ومصرف دويل سوف يكون من مصلحة املصرف الدويل جلب خرباته 

وإدخال التكنولوجيا احلديثة إىل السوق احمللية.
الوكالة : وهي أن تدخل وكاالت بطريقة مباشرة إىل السوق على سبيل املثال شركات الدفع 

ووكاالهتا ويكون صاحب العالمة التجارية ملزماً بنقل التكنولوجيا واملعرفة.
الرتخيص : يطبق يف الدرجة األوىل على الربامج واألدوات التكنولوجية ويقصد به أن يعطي 
صاحب التكنولوجيا رخصة للمصارف العراقية الستخدام تكنولوجياهتم مقابل اشرتاك شهري أو 

عقد.
شراكة يف البحث والتطور : وهي طريقة تستخدمها مؤسستان يف نفس القطاع أو قطاع 

آخر للبحث يف أو تطوير برامج وأدوات تكنولوجية إلجياد حلول أو تسهيل استخدام.
االستثمار : أي أن يستثمر املصرف يف شركات تكنولوجية من أجل احلصول على منتجاهتا 

ولكن ليس هلا دور يف عملها اليومي.
التوصيات

أن تبذل احلكومة جهدها يف التحول حنو احلكومة اإللكرتونية وربط املؤسسات احلكومية 	 
ببعضها البعض.

أن تساعد احلكومة ممثلة هبيئات االستثمار وابلتعاون مع البنك املركزي على حتفيز وتشجيع 	 
املصارف الدولية والدخول إىل السوق العراقية.

على 	  وحثها  تتطور  ال  اليت  املصارف  وحماسبة  متابعة  مكاتبه  وعرب  املركزي  البنك  على 
االندماج والبحث عن شراكات حقيقية.

أن تتعاون مؤسسات القطاع املصريف فيما بينها لتطوير التكنولوجيا ضمن القطاع والضغط 	 
ابلوسائل املتاحة حنو إجياد شراكة حقيقية بني القطاع املصريف ومؤسسات الدولة املعنية.

على املصارف الدخول يف شراكات حقيقية مع مصارف عاملية متطورة تكنولوجياً ومعرفياً 	 
لنقل جتارهبا وتكنولوجيتها.
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اخلامتة 
استعرضت هذه الورقة البىن التحتية الضرورية على مستوى البلد والقطاع املصريف وكذلك 
املصارف ذاهتا، ألنَّ عدم وجود بىن حتتية هو السبب الرئيس الذي يعوق القطاع املصريف العراقي 
من التطور وكذلك اجلهل وعدم معرفة التكنولوجيا املطلوبة وهو ما يعيق القطاع املصريف يف البحث 
عن تلك التكنولوجيا واملعرفة وكذلك استعرضت هذه الورقة امليكانيكية واألدوات الضرورية للوصول 
لتلك التكنولوجيا واملعرفة. ويف اخلتام قدمت هذه الورقة مخس توصيات للحكومة والبنك املركزي 

والقطاع املصريف وكذلك للمصارف ذاهتا.
احملدودية 

إن احلديث عن تطوير القطاع املصريف بشكل عام حيتاج إىل العديد من البحوث املعمقة 
ولكن هذه الورقة اختذت نقل املعرفة والتكنولوجيا لتكون األساس لتطوير البىن التحتية ذات الصلة 
يف العراق. اضطر املؤلف إىل ترمجة بعض املصطلحات ترمجة حرفية وشرحها لعدم وجود مرادف هلا 

يف اللغة العربية. املراجع مجيعها ابللغة اإلجنليزية. 
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