
 
 

 اقتصاديةخواطر 
 

 
ي العراق حاجة ملحة الرسايرشيد 

ي ف 
ون   3 من 1صفحة  البنك اإللكتر

 

 

 
 

ي العراق حاجة ملحة
 
ي ف

 
ون  رشيد الرساي*: البنك اإللكتر

 
أصبح العمل على االنترنيت أو باالستفادة من االنترنيت من أوسع مجاالت العمل حاليًا وأسرعها 
نموًا فمن أرباح اإلعالنات إلى الكتابة إلى التسويق والتجارة اإللكترونية وصواًل إلى الفيسبوك 

مجاالت هذا العمل وبات منفذًا مهمًا لتوفير فرص عمل للكثير من  وتويتر واالنستغرام تعددت
طالبي العمل وذوي المهارات. العراق بلد يعاني الكثير من البطالة بسبب اعتماد شبابه على 
التوظيف الحكومي والذي ال يمكن ان يغطي الحاجة فضاًل عن المحسوبية في الحصول على 

التأكيد لن تراعي اإلمكانيات والمهارات والكفاءة. كما أن فرصة عمل فيه وكذلك الفساد والتي ب
اقتصاد البلد بحاجة إلى مصادر أخرى وأسواق متنوعة. ومع ازدياد مستخدمي االنترنيت في 
العراق والباحثين عن فرص عمل من خالله ووجود نماذج عراقية ناجحة بشكل كبير في العمل 

مع كل ذلك ال يوجد توجه واقعي لدى الحكومة أو  من خالل االنترنيت ولكن خارج البلد، أقول
 القطاع الخاص لحل مشكلة البنوك اإللكترونية وتداول المال في العراق من خالل االنترنيت.

 



 
 

 اقتصاديةخواطر 
 

 
ي العراق حاجة ملحة الرسايرشيد 

ي ف 
ون   3 من 2صفحة  البنك اإللكتر

 

ال تسمح  Pioneerوبايونير  PayPalفجميع البنوك االلكترونية وأشهرها باي بال 
ن يحتاج خدمة الدفع أو الحساب للمستخدمين من العراق بالتسجيل فيها بشكل أصولي فيلجأ م

اإللكتروني لألموال إما للتسجيل بشكل غير أصولي، وهذا يعرضه للمساءلة ويعرض أمواله 
 للضياع أو يلجأ لوسطاء في إجراء ال يخلو من المخاطرة فضاًل عن الخسارة المالية.

 
في مواقع التجارة  كما-كما ويلجأ من يريد القيام بأي نشاط يتطلب وجود تداول إلكتروني للمال

وهذا يقلل فرص  -كما في الدفع عند التوصيل–إلى اللجوء لألساليب القديمة  -اإللكترونية
 النجاح كثيرًا ويبطئ النمو.

 
نعم تفعيل دور بطاقات الفيزا كارت والماستر كارت وغيرها يساعد في تنشيط هذه المساحة من 

ة تقوم بدور الوسيط والضامن وتقلل من فرص العمل ولكنه ال يغني عن الحاجة لبنوك إلكتروني
السرقة، كما قد توفر حسابات لمن ليس لديهم القدرة على اقتناء البطاقات أو ال يرغبون بذلك 

 فضاًل عن إدارة عملية سحب ودفع األموال بشكل جيد.
 

 وكمثال على مطلوبية ذلك عراقيًا عرضت في إحدى المواقع عريضة للمطالبة بخدمات باي بال
في العراق فوقع عليها آالف العراقيين في فترة قصيرة، ولكن الموقع لديه شروط للبيئة اآلمنة 
لنشاطه. ولذا يتطلب ذلك أما توفيرها من قبل الحكومة أو القيام بمشاريع حكومية أو دعم مشاريع 

اد قطاع خاصة توفر بدياًل مناسبًا عن ذلك ولكن ليس على غرار محفظة زين كاش التي ال تك
 تكون نافعة.

 
لذا على الحكومة اتخاذ خطوات جادة في هذا الموضوع لتحرك هذه النشاطات لما فيها من منفعة 

 اقتصادية للبلد وفتحها ألسواق جديدة وتوفيرها لفرص عمل كبيرة لفئات كثيرة من أبناء المجتمع.
 



 
 

 اقتصاديةخواطر 
 

 
ي العراق حاجة ملحة الرسايرشيد 

ي ف 
ون   3 من 3صفحة  البنك اإللكتر

 

بواسطة نية و ر كتالحسابات االلخدمات  ه وادخالعلى القطاع المصرفي تحسين خدماتوكذلك 
 ،ل في الكثير من دول الجوار ودول العالم المتقدمكما هو الحا Online Bankingاالنترنت 

الساعة  يف ابوابها امام العمالء قتغل منها  العراقية وخصوصا االهليةسيما وان معظم المصارف 
 في بيوتهم. عجب من اكتناز المواطنين الموالهمال ف ئر حكومية.وكأنها دوا احدة ظهراالو 
 

 مجلس محافظة ذي قار رئيس اللجنة االقتصادية والمالية في* 
 

بأعادة النشر بشرط االشارة الى يسمح النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. حقوق 
 14/11/2017المصدر. 
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