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الرافدين يوجه فروعه باالسراع في منح تسهيالت المشاريع الصغيرة لدعم الشباب

 50مليون دينار قروض بناء وتأهيل الدور السكنية
إمهال  3أشهر وإستثناء الموطنين رواتبهم من الكفيل

بغداد ـ الرافدين خاص
دعا مصرف الرافدين المواطنين
والموظفين ومنتسبي القوات
االمنية الى اغتنام فرصة االفادة
من قروض البناء والترميم التي
يمنحها  ،مؤكدا استثناء الموظفين
والمنتسبين الموطنين رواتبهم
الكترونيا لدى المصرف من شرط
الكفيل .وقال المكتب االعالمي
للمصرف في بيان ان (المصرف

قرر منح الموظفين ومنتسبي
القوات األمنية الموطنة رواتبهم
لدى الرافدين حصرا مبلغ 50
مليون دينار لغرض بناء منزل في
ارض سكنية طابو او لترميم الدور
السكنية  ،فيما حدد مبلغ  30مليون
دينار للمواطنين الغراض الترميم
شرط وجود كفيل موظف موطن
راتبه لدى المصرف).
موضحا ان (التقديم على تلك
للموظفين
يكون
القروض

ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع
من حاملي بطاقة الماستر كارد
حصرا) .مشيرا الى ان (التقديم عن
طريق فروع المصرف وبحسب
الرقعة الجغرافية على ان تكون
قطعة االرض مستوفية للضوابط
و ان يغطي نصف سعرها مبلغ
القرض) .وذكر ان (المنح يكون
على دفعتين وبمدة تسديد تبلغ 10
سنوات وبفائدة  5بالمئة على ان
تعطى اول ثالثة اشهر بعد المنح

استثمار  :مجمع المحبة السكني في بغداد الذي انجز بتمويل من مصرف الرافدين.

مدة امهال للمقترض بعدها يبدأ
بالتسديد) .وكان المصرف قد اعلن
معدل حصيلة منح قروض البناء
والترميم بنحو العشرات شهريا
فيما يتضاعف عدد منح قروض
المشاريع الصغيرة التي تصل الى
 25مليون دينار للمقترض الواحد.
الى ذلك وجهت االدراة العامة
للمصرف الفروع كافة باالسراع
في منح القروض التشغيلية لدعم
الشباب واصحاب المهن الصناعية.
وقال بيان اخر ان (المصرف
يهتم بشكل خاص لدعم المشاريع
الصغيرة للتخفيف من اعداد
العاطلين عن العمل وتوفير فرص
مالئمة لهم عبر منحهم قروض
تصل الى  25مليون دينار او اكثر).
مبينا انه (بامكان اكثر من شخص
الدخول بمشروع واحد على ان
يتم التمويل الحدهم وفق الضوابط
المطلوبة).
منوها الى ان (جميع المشاريع
التجارية
والمحال
والورش
مشمولة بهذه القروض لكن التركيز
منصب على المشاريع التي يشتغل
فيها اكبر عدد ممكن من االيدي
العاملة).التفاصيل ص3

المملكة المتحدة تستبعد العراق من الدول ذات المخاطر المرتفعة

بغداد ـ متابعة الرافدين
استبعدت الخزانة البريطانية في
المملكة المتحدة اسم جمهورية
العراق من قوائم الدول ذات
المخاطر المرتفعة.
وبحسب بيان للبنك المركزي
العراقي ان االستبعاد جاء في
إطار جهود البنك ومن خالل مكتب

الرافدين يطبق
النظام املصريف
الشامل بتقنيات
الكرتونية
حديثة
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اقبال متزايد
لفتح احلسابات
بعد رفع فوائد
الزبائن
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املصارف العربية
تتفق مع مراكز
املال الدولي

6

وتمويل
األعمال
الدولية
وتمويل

مكافحة غسل األموال
اإلرهاب في تطوير بيئة
بضمن معايير االمتثال
لمكافحة غسل األموال
اإلرهاب.
واوضح ان (االخزانة البريطانية
في دائرة حكومة المملكة المتحدة
قامت بعدم إدراج اسم جمهورية
العراق من ضمن قوائم الدول ذات

المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم
 392لسنة .)2021
واعتمدت المملكة المتحدة توصيات
مجموعة العمل المالي FATF
في تصنيف الدول ذات المخاطر
المرتفعة من حيث تطبيق معايير
مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وذلك بعد خروجها من
دول االتحاد االوروبي ،وعدَّت

العراق ملتزما ً في مواكبة وتطبيق
التوصيات الدولية.
وينعكس عدم إدراج العراق بضمن
الئحة الدول ذات المخاطر المرتفعة
إيجابا ً على تسهيل األعمال التجارية
ودخول الشركات بين البلدين فضال
عن دعم العمليات المالية بين
القطاع المصرفي العراقي والمملكة
المتحدة.

وزير المالية  :موازنة 2022
إصالحية وسنرفعها قبل االنتخابات
بغداد ـ نهاية فاضل
أعلن وزير المالية علي عالوي أن موازنة  2022التي شرعت الوزارة
بإعدادها ستكون ذات بعد إصالحي و تختلف عن الموازنات السابقة
كونها ستعكس واقع التزامات العراق.
واضاف عالوي في تصريح صحفي تابعته (الرافدين) أن (الوزارة
سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل االنتخابات
النيابية المبكرة المقررة في تشرين األول القادم).
مبينا أن (الموازنة ستكون إصالحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً).
وقال إن (الوزارة حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه فقد
قدمت بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون
دفعها في زوايا متأخرات فجاء الرقم كبيرا ً ولم يكن مقبوالً سياسيا ً فتم
تعديله وصدرت الموازنة بشكلها الحالي).
نظرا إلى ارتفاع
وألمح الوزير إلى (صعوبة تمرير الموازنة الجديدة ً
قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة).
وأوضح عالوي أن (سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50
دوالراً ،وهو رقم قابل للتعديل .إال أن قيمة برميل النفط في السوق حاليا ً
أعلى بكثير وتفوق الستين دوالرا).الفتا الى إن (الوضع المالي للعراق
شهد تحسنا ً خالل العام الحالي بسبب ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر
صرف الدينار).

إعادة إفتتاح فرع آشور يف املوصل
املوصل ـ الرافدين
اعاد مصرف الرافدين افتتاح فرع آشور في مدينة الموصل مركز
محافظة نينوى .وقال المصرف في بيان ان فرع آشور سبق ان تعرض
للتخريب بسبب العمليات االرهابية التي شهدتها المحافظة وقد تمت
اعادة تأهيله وافتتاحه الستقبال الزبائن وتمشية تعامالتهم المصرفية
بشكل طبيعي .مؤكدا عم تأثر ودائع الزبائن وحقوقهم وجميعها محفوظة
من قبل االدارة العامة للمصرف .مشيرا الى ان العمليات االرهابية
تسببت بخسائر مالية للمصرف لكن الزبائن ال يتحملون هذه الخسائر
التي تم تعويضها من االدارة العامة بشكل ال يؤثر على حقوق الزبائن
وال يخل بثقتهم بالمصرف.
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الربا الفاحش يسيطر على السوق املوازية

صالح  50 :ترليون دينار كتلة نقدية معطلة
جراء بدائية التعاطي
بغداد ـ متابعة الرافدين

اكد مستشار رئيس الوزراء
للشؤون االقتصادية مظهر
محمد صالح ان نحو 83
بالمئة من الكتلة النقدية
بواقع  50ترليون دينار
معطلة بسبب االكتناز.
وقــــــال صـــــالح في
تصريحــــــات صحفيـــة
تابعتها (الرافدين) ان 83

الرافدين :فروعنا مفتوحة ايام
السبت لصرف مستحقات املنافذ
بغداد ـ الرافدين
اكد مصرف الرافدين ان فروعه المخصصة لدفع مستحقات اصحاب
المنافذ الخاصة واستالم مبالغ دوائر المنتجات النفطية مفتوحة خالل
ايام االسبوع والعطل والمناسبات .وقال المكتب االعالمي في بيان
للمصرف ان االخير يواصل تقديم خدماته دون انقطاع او توقف
ولجميع فئات المجتمع.
مبينا ان عددا من الفروع تعمل طيلة ايام االسبوع لصرف مستحقات
المنافذ الخاصة وتسلم ايداعات دوائر المنتجات النفطية وهناك
فروع جديدة ستضاف تباعا للعمل ايام العطل لتخفيف الزخم.

ملتابعة حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي
http://www.rafidain-bank.gov.iq
https://m.facebook.com/rafedainbank/
https://twitter.com/Dr8fKc96E4pD1fw
https://www.instagram.com/rafidain_bank
https://t.me/rafidainbank
https://www.youtube.com/channel/UCpSobZXtwYgr2DE3nHIOhew
لالتصال بنا07901940112 :

بالمئة من الكتلة النقدية الحالية
كثروة مالية شبه معطلة والبالغة
قرابة  50تريليون دينار.وأشار
الى ان (تلك الكتلة ما زالت متسربة
لدى الجمهور وترقد خارج الجهاز
المصرفي بصورة مكتنزات مقتطعة
من دورة الدخل في االقتصاد وال
تتعاطى مع الجهاز المصرفي
ما يعني ان هناك فوائض مالية
كبيرة معطلة يمكن اقتراضها).
موضحا ان (تلك االموال تعد في
االحوال كافة فوائض مالية مهمة
وثروة نقدية كبيرة غير متحركة
وال تساعد على نشاط االستثمار
االهلي إالجزئيا ولو أودعت حقا
في المصارف كما هو الحال في
البلدان المتقدمة مصرفيا ألمكن
اقراضها بكلفة فائدة منخفضة
عبر الجهاز المصرفي
نفسه بدال من اكتنازها
في المنازل ،وتقدر
متوسطاتها كسيولة
فائضــــــة مكتنزة

خارج الجهاز المصرفي اليوم ما
يعادل قرابة  25بالمئة من الناتج
المحلي االجمالي للعراق).
وأشار الى أنه (بناء على هذه
االنماط من العادات النقدية
والتعاطي البدائي مع السيولة
النقديةالفائضة خارج الجهاز
االئتماني المصرفي القانوني ،فقد
تشكل جهاز ائتماني ربوي في
السوق المالية الموازية أو غير
الرسمية
 ،إذ مازالت السوق الموازية
تمنح قروضها النقدية الربوية الى
الجمهور بشروط اقراض عالية
الكلفة جدا ،إذ تبلغ الفائدة الربوية
السنوية
فيها بين  80 - 50بالمئة وهو ما
يسمى بالربا الفاحش).
وأضاف أن (السوق الربوية تعد
سوقا مالية موازية غير منظمة
شديدة االستغالل عالية
المخاطر ولكنها تمتلك في الوقت
نفسه مرونة عالية في التعاطي مع
السيولة النقدية الراكدة عن طريق
تحريك اداة الفائدة الربوية).
وأوضح أن (هذا دفع السياسة
النقدية بالذهاب حقا الى التدخل
الكمي المباشر في سوق االئتمان
الرسمي بتبني سياسات
التيسيراالئتماني ودعم

السوق بقروض ميسرة جدا
ومنخفضة الكلفة
والتي قدم ُجلها ضمن مبادرة
البنك المركزي العراقي سواء
بشكل قروض اسكان عبر الجهاز
االئتماني العقاري الحكومي
المصرف العقاري وصندوق
االسكان أو بصورة
دعم النشاط االقتصادي بالقروض
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في
مختلف المجاالت االقتصادية).
ولفت الى أنه (نظرا للتعقيدات
المؤسسية في ادامة التواصل بين
الجمهور والمصارف في التعاطي
السهل ،أصبح لزاما ادخال ادوات
مالية وسيطة مساعدة تحمل

فائدة مصرفية بشكل
سندات تبتاع على نحو اختياري
الى الجمهور الراغب من حملة
الفوائض النقدية).
مبينا أن (تلك االدوات تكون مؤمنة
من أي اخفاق في التسديد من جانب
مؤسسات ضمان رسمية ومنح
حائزيها امتيازات حتى عند
االقتراض وقبول تلك االدوات
كضمانات مصرفية مثلى عند
الحاجة لالئتمان وقابلة للتسييل
فورا في السوق المالية الثانوية
كسوق العراق لألوراق المالية).
واكد صالح إن (السيولة المتحصلة
من تلك السندات ستساعد بكونها
ادوات دين ممتازة في تنشيط منح
االئتمان).

قصة صرف رواتب املوظفني واملتقاعدين

دعوة الدوائر لالسراع في التوطين االلكتروني
بغداد ــ حنان ابراهيم
يعد مصرف الرافدين جهة صرف
تنفيذية او وسيط بين الموظفين
والمتقاعدين وبين دوائرهم او
دائرة التقاعد الوطنية.
فالكثير يظن ان المصرف هو
المسؤول عن صرف الرواتب
وهو المعني بتقديمها او تأخيرها
عن موعدها  ،بينما الحقيقة ان
المصرف ينتظر رفع المبالغ من
الجهة الدافعة لاللتزامات المالية
وادخالها في حسابه ليتسن له
تنزيلها في بطاقات الصرف
االلكتروني الخاصة بالمستفيدين
او صرفها يدويا لمن ال يمتلكون
بطاقات الكترونية.
واوضح مصدر في االئتمان لـ
(الرافدين) ان في السابق كانت
المبالغ المعكوسة من التقاعد او
من مختلف الدوائر تحتاج الى ثالثة
ايام لتنزل في حساب المصرف عبر
ما يعرف بالمقاصة  ،لكن المصرف
منذ سنوات تمكن من تذليل هذه
العقبة عبر عكس المبالغ وصرفها
بنفس اليوم الذي تصل فيه الى
المصرف.
ويعلن المصرف شهريا عبر وسائل
االعالم المتعددة وكذلك عبر مواقع
التواصل االجتماعي فيسبوك
وتلكرام وغيرها عن صرف
مستحقات الموظفين وقوى االمن
بتعدد تشكيالتها في وزارتي الدفاع

والداخلية والحشد الشعبي وغيرها
من الدوائر االمنية والعسكرية
والمدنية.
وجدد المصرف دعوته الى الدوائر
كافة باالسراع في توطين رواتب
موظفيهم لديه ليتسن له صرف

البطاقات االلكترونية لهم وشمولهم
بكافة المميزات التي توفرها لهم.
وتاتي دعوة المصرف تماشيا مع
التوجهات الحكومية في توطين
رواتب جميع موظفي الدولة
لما في ذلك من اثار ايجابية من

عدة نواحي  ،فضال على فائدتها
للمستفيدين منها.
ومن المؤسف ان بعض الدوائر ما
تزال بعيدة عن التوطين او غير
راغبة فيه وذلك مؤشر سلبي عليها
ويتقاطع مو التوجيهات الحكومية.
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القروض الصغرية تدعم الشباب وحترك عجلة االقتصاد

مدير االئتمان لـ (الرافدين)  100 :مليون دينار
قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات
بغداد ــ ياسني طه
تتنافس المصارف الكبرى
في ترويج خدماتها للزبائن ،
وتعتمد في سعيها للحصول
على االسبقية والريادة على
تنويع وتعدد الخدمات وامكانية
شمولها الكبر قدر ممكن من
المستفيدين بمختلف مهنهم
وتخصصاتهم.
ومن هذه المنطلقات يسعى
مصرف الرافدين الى تنويع
وتعدد خدماته  ،فبالرغم من
ان شغله الرئيس ينصب على
دعم المشاريع االستثمارية
االستراتيجية منها ما يتعلق
بالطاقة وبناء المجمعات السكنية

وتمويل المصانع والمعامل وغيرها
اال ان ذلك لم يمنع المصرف من
تقديم الخدمات التي من شأنها
تحريك السوق وتوفير السيولة
للمواطنين لقضاء احتياجاتهم.
وبشكل موجز عن الخدمات قال
مدير قسم االئتمان المصرفي
عبد االمير سهر لـ (الرافدين) ان
المصرف يقدم السلف للموظفين
بواقع  5ـ  10ماليين دينار شرط
ان يكون الموظف موطن راتبه
على الرافدين حصراً.
مبينا انه في السابق وصل مبلغ
السلفة الى  25مليون دينار
لكن الحسابات ومتعلقات العمل
واالوضاع االقتصادية العامة

وخطط االستثمار تؤثر في عامل
رفع سقف مبلغ السلفة.منوها
الى ان من شروط المنح ان يكون
الموظف على المالك الدائم ومضى
على تعيينه اكثر من سنة.
وبشأن الفائدة اوضح سهر ان
الفائدة تساوي مبلغ السلفة في
نسبة الفائدة في عدد اشهر السلفة
تقسم على 24شهرا ،نستخرج
الفائدة الكلية ،هذه الفائدة الكلية
تقسم على عدد اشهر السلفة ،
يساوي الفائدة الشهرية ،هذه
العملية الحسابية اتركها للجمهور
ليحسبها قبل ان يقدم على اي
سلفة.
اما عن القروض فأشار الى ان

لدينا قروضا للمشاريع الصغيرة
والسيما لدعم الشباب وتحريك
عجلة االقتصاد تصل الى 25
مليون دينار بالقسط الثابت ولمدة
خمس سنوات وبفائدة  5بالمائة،
بشرط ان يمتلك الراغب باالقتراض
هوية غرفة تجارة موضحا فيها
نوع النشاط التجاري الذي يمارسه
اضافة الى كفالة موظف راتبه
موطن لدى المصرف ويغطي
القسط الشهري للقرض او يقدم
ضمانات عقارية .وتابع سهر
كذلك قرض الترميم وتأهيل الدور
السكنية بواقع  30مليون دينار
لمدة عشر سنوات وبفائدة قدرها
 5بالمائة بشرط ان يقدم المقترض

اسكان  :مجمع اليمامة السكني في بغداد المنجز بتمويل من الرافدين.

الغاء شاهد
التعريف للراغبني بفتح
حسابات جارية
بغداد ــ الرافدين
الغى مصرف الرافدين شرط توفر شاهد التعريف للراغبين بفتح
حسابات التوفير والجاري .وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان
ان المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح
حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع االلتزام
بتطبيق مبدأ اعرف زبونك
واتخاذ اجراءات العناية
الواجبة .وجدد المصرف
تأكيده على االلتزام بتقديم
مستمسك ثبوتي واحد
عند فتح حسابات التوفير
والجاري  .واوضح البيان
ان البطاقة الموحدة تغني
عن باقي المستمسكات
وال حاجة النتظار صحة
صدورها فيما تعتمد هوية
االحوال المدنية او جواز
السفر او بطاقة السكن او
تأييد السكن لمن لم تصدر
لهم بطاقة موحدة.

سند عقار صدر
حديثا وكفالة
موظف راتبه
750
الكلي
دينار،
الف
وهذه الشروط
تنطبق
ذاتها
قرض
على
بناء المنازل
السكنية بواقع
 50مليون دينار
لكن بشرط ان
يكون الموظف
صاحب
هو
العقار وراتبه
قيمة
يغطي
القرض اما غير
عبد االمير سهر
الموظفين فكفالة كفيل ورهن
لدينا تنسيق مع شركة التأمين
العقار لحين تسديد القرض.
وتابع مدير االئتمان لكن قروض الوطنية  ،هذا ينطبق على
البناء تعطى على دفعتين ،على السلف فقط  ،وليس القروض،
ان تكون االرض مساحتها  200اذ ان هناك تأمينا على بعض
مترا مربعا وبفائدة  5بالمائة القروض ،وليس الكل ،والتأمين
ولمدة عشر سنوات ،اما اذا كانت على القروض االستثمارية
المساحة أقل من فأن المقترض يختلف عن التأمين على الحياة
يطالب باجازة وخارطة بناء بحسب من مخاطر الزالزل والحريق
وامور اخرى.
تعليمات أمانة بغداد.
ملفتا الى القروض االستثمارية وتابع اما في حاالت االحالة
لشراء الوحدات السكنية في الى التقاعد فقرر مصرف
المجمعات االستثمارية والتي الرافدين تحويل اقساط السلف
تتراوح مبالغها مابين  50مليون والقروض التي يتم منحها
دينار للمواطن و  100مليون للموظف المستلف او المقترض
دينار للموظف شرط ان تكون هذه على راتبه التقاعدي عند احالته
المشاريع االستثمارية حاصلة على للتقاعد شرط عدم تجاوز
مجموع االستقطاعات نسبة
اجازة االستثمار.
مؤكدا ان المصرف يدعم اي  50بالمئة من راتبه التقاعدي
مشروع مستوفي الشروط وبنسبة وبخالفه يقوم بتسديد جزء من
التزاماته المالية تجاه المصرف
انجاز اكثر من  25بالمائة.
وبشأن حاالت الوفاة قال سهر يتم الى الحد الذي يسمح باستقطاع
اطفاء السلفة عن المتوفى كون هذه النسبة.

بشرى لطلبة الدراسات العليا

 150مليون دينار قروض القضاة و 75لألطباء والصيادلة
بغداد ــ ضي يحيى
دعا مصرف الرافدين االطباء
بمختلف تخصصاتهم والصيادلة
الى اغتنام فرصة القروض
المخصصة لشريحتهم والتي تصل
الى  75مليون دينار  ،فيما اكد
ان قروض القضاة
مستمرة بواقع 150
مليون دينار.
المكتــب
واوضــح
االعالمــي للمصــرف
فــي بيــان ان قــروض
االطبــاء بمختلــف
تخصصاتهــم ومنهــم
البيطرييــن والصيادلــة
تصــل الــى  75مليــون
دينــار و تكــون عبــر
مراحـــــــل متفاوتــة
وشـــــــروط محــددة
وبحــــــــسب طالــب
القــرض ورغبتــه.
وتابع البيان ان ترويج
القروض
معامالت
المذكورة تكون عبر

فروع المصرف المنتشرة في بغداد
والمحافظات.
واكد المصرف في بيان اخر
استمرار صرف قروض القضاة
بواقع  150مليون دينار كما قرر
منح قرض يصل الى خمسة ماليين

دينار للطلبة واالساتذة والباحثين
في الدراسات العليا في الجامعات
العراقية الحكومية والجامعات
االهلية المعترف بها من وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف البيان أن قرض  5مليون

دينار الميسر ياتي من اجل تغطية
كلف البحوث العلمية التي تقدمها
تلك الشريحة المهمة في المجتمع
والتي تشكل ركيزة أساس من
ركائز البناء العلمي.مبينا ان مدة
تسديد القرض على مدى سنتين.
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متويل  :مستشفى االمام زين العابدين في محافظة كربالء انجزت بتمويل من مصرف الرافدين.

 10فروع في بغداد ترتبط بشبكة واحدة ضمن المرحلة االولى

الرافدين يطبق النظام المصرفي الشامل بتقنيات
الكترونية حديثة
بغداد ـــ الرافدين خاص
يعد مصرف الرافدين أحد أبرز وأقدم
المصارف الحكومية في العراق  ،و
هو من بين المصارف العربية الرائدة
في المنطقة  ،فقد اكتسب سمعته
وموثوقيته لدى الزبائن من خالل
سياساته المصرفية والتزامه بقواعد
السلوك المهني والتعليمات الصادرة
من وزارة المالية والبنك المركزي
العراقي.
و باالضافة الى القروض والسلف
والخدمات المعلنة  ،قدم المصرف
الكثير من التسهيالت والقروض منها
دفع بعض رواتب موظفي الدولة
وكذلك العادة تأهيل المحافظات
المنكوبة التي تعرضت لالرهاب فضال
على دعم البنى التحتية.
وقد ادخل المصرف النظام الشامل
في عمله للتحول الرقمي واختصار
االجراءات الروتينية  ،كما يستعد
بعد ان اطلق المرحلة االولى من
التجربة بين  10من فروعه في
بغداد الى تطبيقها في باقي الفروع
تدريجيا ومنها الفروع الخارجية في
البلدان العربية  .مصدر مسؤول في
المصرف فضل عدم ذكر اسمه قال لـ
(الرافدين) ان المصرف يعمل وفق
خطط واستراتيجيات مدروسة عبر
مجلس ادارته واقسامه المتخصصة
فضال على االستشارات التي يحصل
عليها والتعاون مع كبريات الشركات
 ،ناهيك عن تراكم الخبرات والمعرفة
المتخصصة التي اكتسبها عبر عقود
من الزمن منذ تأسيسه بداية عام
 ، 1941ويمكن القول ان المالمح
اإلستراتيجية للمصرف تتمثل
بعملية اإلدارة الفعالة والكفوءة للنقد
المتاح بما يخدم عجلة االقتصاد في
البلد ويدعم توجهات الحكومة في
القضاء على البطالة ودعم الشباب
والمساهمة في القضاء على أزمة
السكن ،ولذلك عمد المصرف إلى
استحداث منتجات مصرفية مثل
قروض المشاريع الصغيرة.
و بشأن اإلستراتيجية الطويلة
األمد قال إن المصرف ماض في
سياسة دعم المشاريع االستثمارية
في مختلف المجاالت التنموية،
وفي الوقت نفسه يسعى الى مواكبة
التطور التكنولوجي لتقديم أفضل

الخدمات لزبائنه بمختلف شرائح
المجتمع بغرض استقطاب الكتلة
النقدية وااللتزام بسياسة الشمول
المالي التي أطلقها البنك المركزي
العراقي.
تداعيات اقتصادية
وعن تأثيرات جائحة كورونا على
العمل المصرفي اجاب المصدر  :على
الرغم من التداعيات االقتصادية التي
سببتها جائحة كورونا في مختلف
أنحاء العالم ،إال أن المصرف يمتاز
بكونه صاحب أكبر كتلة نقدية على
مستوى البلد ،وصاحب سمعة محلية
ودولية غنية عن التعريف  ،وتعمل
اإلدارة العامة له على االطالع بشكل
يومي على الوضع المالي للمصرف
بهدف وضع خطط إلدارة نقدية
كفوءة وفعّالة ،بما يسهم في تعظيم

أرباحه وتقديم أفضل الخدمات  ،مما
يجعلنا في حالة استقرار ويمكننا من
تنفيذ التزاماتنا بكل شفافية.
كما قام المصرف بتشكيل خلية
أزمة داخلية لمعالجة تداعيات وباء
كورونا حيث أصدرت توصيات عدة
من شأنها الحفاظ على صحة موظفي
وزبائن المصرف وتقليل أعداد
اإلصابات بينهم.
وعن توجه المصرف نحو التكنولوجيا
الحديثة والمتطورة اكد ان  :رحلة
التحول الرقمي في مصرف الرافدين
والذي كان السبّاق إلطالقها في العراق
قد بدأت منذ أكثر من عامين ،بحيث
أطلقنا خطة بناء النظام المصرفي
الشامل وقمنا باختبار النظام الرائد
عالميا ً والمستعمل في اكبر البنوك
العالمية () oracle flexcube

وذلك من خالل تعاقدنا مع شركة
(Guardia
غوارديا سيستمز
 )systemsالوكيل الرسمي والذهبي
لشركة اوراكل في العراق لألنظمة
المصرفية ،وقد بدأ هذا التحول
الرقمي بإظهار نتائج ملموسة في
المصرف ،كما ان المصرف يمتلك
خطة واضحة مرتبطة بمدد زمنية
لتطبيق النظام المصرفي االلكتروني
الذي سيسهم في نقلة نوعية وزيادة
الحصة السوقية له حيث سيحمل
النظام في طياته العديد من الخدمات
االلكترونية.
تطلعات مستقبلية
وعن التطلعات المستقبلية اوضح
المصدر  :قام المصرف بالتنسيق مع
الشركة االستشارية ( )EYوبدعم
من وزارة المالية باختيار النظام

المصرفي المناسب ،بحيث ال يؤمن ما
هو مطلوب من المصرف فقط وإنما
يغطي التطلعات المصرفية إلنشاء
مصرف رقمي يضاهي المصارف
الرائدة في هذا المجال.
وكانت شركة غوارديا العراقية -
اللبنانية ذات الخبرة في هذا المجال
وبكوادرها الموجودة في العراق
وما تمتلك من خبرة وتدريب في
معاهد شركة اوراكل ،العامل
المحفز إلطالق هذا المشروع
بالطريقة الصحيحة والمالئمة
بالنظر للظروف االستثنائية ،كما
كان التنسيق المستمر وإنشاء فريق
عمل متناسق ومتكامل في المصرف
والشركة المنفذة عامالً أساسيا ً
لتحقيق قوة ايجابية دافعة لتقدم
العمل رغم المصاعب والتحديات.

تسليم الدفعة الثانية من املاسرت كارد ملنتسيب الدفاع والداخلية

الرافدين :قروض السيارات للموظفين بدون كفيل
بغداد ـ سامر عبد الستار
الغى مصرف الرافدين شرط الكفيل للموظفين الموطنين رواتبهم لدى
المصرف حصرا ً من الراغبين في الحصول على قروض السيارات ،
مؤكدا ان مبلغ القرض يصل الى  60مليون دينار.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان التعليمات الخاصة
بقروض السيارات بالنسبة للموظفين
الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا
ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان
يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة
والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان
يقدم الموظف الراغب بالقرض كتاب
استمرارية بالخدمة الوظيفية.
واضاف بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين
والموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى
المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف
مستمر بالخدمة على المالك الدائم وان
يغطي  50بالمئة من راتبه قيمة القسط
مع الفائدة.
ولفت الى ان مبلغ القرض يصل الى
 60مليون دينار بحسب رغبة المقترض
وبمدة تسديد بواقع  5سنوات مع مدة
امهال وبامكان الراغبين مراجعة فروع

المصرف وشركات ومعارض السيارات المتعاقدة معها لمعرفة نوعيات
السيارات وتفاصيل اخرى.
واعلن المصرف مباشرته بتسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي
وزارتي الدفاع والداخلية.وقال في بيان ان الفرق الجوالة المكلفة
بتوطين الرواتب شرعت بتسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي وزارة
الدفاع في بعض المحافظات منها البصرة
وذي قار وميسان وواسط .مشيرا الى
ان الفرق الجوالة قامت بزيارة الدوائر
والوحدات العسكرية للراغبين بالتوطين
لدى المصرف وتسليم االستمارات
واصدار البطاقات في اماكنهم ومن دون
مراجعة فروع المصرف .ودعا البيان
منتسبي الدفاع الى عدم الذهاب الى
المصرف وان استالم الماستر كارد يكون
من خالل اللجان التي تم تشكيلها حيث
تقوم بتوزيع تلك البطاقات في المقرات
العسكرية الخاصة بهم.ملفتا الى ان
منتسبي وزارة الداخلية يوطنون رواتبهم
عبر دوائرهم بشكل متواصل وبدأوا
بالحصول على التسهيالت التي يقدمها
المصرف منها سلفة العشرة ماليين
دينار.

بحسب المصدر الذي اضاف  :توجد
خطة عمل لتطبيق النظام المصرفي
الشامل والمصرف ملتزم بها لتسريع
المراحل قدر اإلمكان .ويمكننا القول
بأننا قمنا بإنجاز النوعية والتحول
الرقمي ،وبذلك سوف يكون أول
مصرف عراقي حكومي يدخل النظام
المصرفي الشامل في عمله بطريقة
كاملة ونموذجية وفق األنظمة
العالمية  IFRSالحسابية .وعلى
سبيل الذكر انجز المصرف المراحل
التالية :دراسة وتنفيذ بيانات الزبائن
القديمة في الفروع اضافة الى جمع
المتطلبات وتثبيتها لتحضير وتنفيذ
اإلجراءات والسياسات الجديدة بما
يتناسب مع متطلبات النظام المصرفي
الشامل منها تدريب أكثر من 150
موظفا ً على النظام وتوجيههم لتدريب
زمالئهم والعمل بصورة متوازية
في الفروع التي دخلت حيز تنفيذ
النظام في بغداد وهي كل من العلوية
والمنصور ودور الضباط وكرادة
مريم والسنك والزهراء والمحيط
وشارع فلسطين والرافعي اضافة
الى فرع مجمع الدورة بحيث يمكن
للزبون التعامل مع اي فرع من هذه
الفروع من دون شرط ان يكون
حسابه المصرفي فيه  ،بمعنى ان
الزبون الذي فتح حساب في فرع
العلوية على سبيل المثال بامكانه
تحريك حسابه والتحكم به من اي
فرع اخر ضمن الفروع العشرة التي
ذكرناها  ،وهذه المرحلة االولى التي
ستليها مراحل متتالية الدخال باقي
فروع المصرف وفق النظام اضافة
الى مرحلة الحقة الدخال الفروع
الخارجية الموجودة في عدد من
الدول العربية.
ولفت الى ان  :النظام يحتوي على
إجراءات متبعة عالميا ً في مكافحة
غسل األموال والمساعدة على
تطبيق معايير االمتثال ،كما يؤهل
هذا النظام إنتاج التقارير اليومية
واألسبوعية التي تساعد على مراقبة
االمتثال لقوانين البنك المركزي
العراقي ومعايير االمتثال للقوانين
الدولية ،وهنا تجدر اإلشارة الى ان
البنك المركزي العراقي كان له فضل
أساسي في دعم توجه المصرف في
التحول الرقمي.
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رفع فوائد الودائع الثابتة واقبال متزايد على فتح احلسابات

الرافدين يدعو المواطنين إلستثمار أموالهم
واالبتعاد عن االكتناز
بغداد ـ علي املوسوي
تعد ظاهرة اكتناز االموال في
المنازل او المؤسسات او غيرها
من اماكن الحفظ الخاصة من
سلباًعلى
المؤثرة
الظواهر
االقتصاد العام في اي بلد  ،وتؤدي
المصارف الرصينة دورا هاما ً في
استقطاب تلك االموال واستثمارها
بالشكل االمثل لتعود بالفائدة على
اصحاب رؤوس االموال اوال ،
وعلى المصارف ثانيا و على
الجهات المستفيدة من تشغيل تلك
االموال ثالثا.
وقد تكون بعض مسوغات
المواطنين نابعة من مخاوف ضياع
االموال او عدم امكانية استردادها
عند الحاجة لها  ،وذلك متأتي من
تجارب بعض المصارف االهلية
التي سبق ان اعلنت افالسها ،
لكن الحال يختلف بالنسبة للتعامل
مع المصارف العريقة التي يقف
مصرف الرافدين في مقدمتها ،
اذ ان رأس مال المصرف كفيل
بضمان حقوق الزبائن فضال على
القوانين التي يعمل بها المصرف
كونه مصرفا حكوميا ملزم بسداد
اموال الزبائن المودعة لديه بصرف
النظر عن المتغيرات االقتصادية
واالمنية او غيرها.ناهيك عن
ان نسبة المخاطر في المصرف

متدنية اضافة الى رؤوس االموال
المودعة لديه والتي تضيف له قيمة
وقوة مضاعفة.
االستثمار االمثل
وكثيرون ممن تراكمت لديهم مبالغ
مالية لكن ليست لديهم القدرة على
استثمارها وتشغيلها  ،او لخشيتهم
من الخسارة عند االستثمار  ،لذلك
يأتي دور مصرف الرافدين في
مساعدتهم لتوفير االستثمار االمثل
لهم عبر فتح حسابات التوفير
والجاري والودائع الثابتة التي رفع
نسبة فائدتها.
وقال المصرف في بيان انه تقرر
زيادة نسبة الفائدة على الودائع
لمدة ستة أشهر لتصبح  4.5بالمئة
و زيادة نسبة الفائدة على الودائع
الثابتة لمدة سنة لتكون  5.5بالمئة
اضافة الى زيادة نسبة الفائدة على
الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5
بالمئة.
وعلى المودعين اموالهم عدم
سحب اي مبلغ من الوديعة قبل
انتهاء مدتها الزمنية  ،وعلى سبيل
المثال عند اياع مبلغ لمدة ستة
اشهر ال يجوز سحبه قبل انتهاء
الستة اشهر حتى لو بيوم واحد ،
اذ عند ذلك يتم الغاء الفائدة واعادة
اصل المبلغ للزبون.
وكان المصرف قد ذكر أن عدد

الحسابات الجارية التي تم فتحها
للمواطنين وفئات اخرى في شهر
واحد على سبيل المثال وصلت
الى  242حسابا في حين بلغ عدد
حسابات التوفير للمواطنين الى
 3628حسابا.
وأضاف البيان أن المصرف
مستمر في تقديم خدماته وفتح
الحسابات للمواطنين الراغبين
في ايداع اموالهم في المصرف
والحصول على الفوائد وفق شروط
وضوابط وضعت وبامكان زبائن
المصرف زيارة فروعه في بغداد
والمحافظات لالطالع عليها.
وفي احصائية لشهر اخر اعلن
المصرف عن احصائية بعدد
الحسابات المفتوحة للمواطنين
وفئات اخرى في فروعه ببغداد
والمحافظات حيث بلغت 2886
حساب توفير وجاري  .وقال
المكتب االعالمي للمصرف في
بيان ان عدد الحسابات الجارية
التي تم فتحها للمواطنين وفئات
اخرى وصلت الى  142حساب
في حين بلغ عدد حسابات التوفير
للمواطنين الى  2744حساب.
وعي المواطنين
وتأتي هذه االحصائيات خالل
االشهر القليلة الماضية كمؤشر
على ثقافة ووعي المواطنين المالية

ناهيك عن تقليل نسبة المخاطر من
السرقات او التلف او الحوادث
االخرى التي تجعل االموال معرضة
للمخاطر عند اكتنازها في المنازل.
ويدخل العالم الرقمي في التخفيف
من المخاطر االئتمانية كواحدة
من اهم الوسائل للتخلص من
التعامالت النقدية الورقية.فقد
استطاع المصرف ان يحول
ادارة اموال زبائنه الكترونيا عبر

بطاقات الدفع االلكتروني .وبالرغم
مـــــــــــن عدم تفعيل جميع
الخدمات التي توفرها بطاقات الدفع
السباب خارجة عن ارادة المصرف
لوجستية
اسباب
ومعظمها
ولعدم توفر االرضية الخاصة
بتلك الخدمات  ،اال انه اتاح امام
الزبائن خدمة سحب المبالغ عبر
اي من فروعه المنتشرة في البلد
والتي تجاوزت  165فرعا اضافة

الى امكانيةالسحب من المنافذ
الخاصة والصرافات االلية  ،فضال
على خدمة معرفة حركة الحساب
والرصيد عبر برنامج الكتروني
مجاني مخصص لذلك  ،وفوق ذلك
اتاح امكانية التسوق من السوبر
ماركتات او الموالت والمحال
التجارية التي تطبق التعامل
بالبطاقات االلكترونية بوصفها
تجربة دولية رائدة.

املكاتب األهلية ال متثل املصرف وحنذر من التعامل معها

تبعات قانونية تالحق المتلكئين بتسديد االقساط الشهرية
بغداد ـ سعد كامل
جدد مصرف الرافدين دعوته الموظفين
والمتقاعدين لعدم التعامل مع المكاتب
والمنافذ االهلية التي تدعي صلتها

بالمصرف  ،مؤكدا ان فروع المصرف
فقط من تمثله في ترويج معامالت منح
السلف والقروض.
وقال المصرف في بيان ان المصرف سبق

ان اصدر بيانات عدة حذر فيها الموظفين
والمتقاعدين والمواطنين بشكل عام من
عدم التعامل مع المنافذ والمكاتب االهلية
التي تدعي صلتها بالمصرف لترويج

عمل  :عمال يشتغلون في مجمع (الوند) السكني في محافظة ديالى الذي تم تمويله من الرافدين.

معامالت السلف والقروض .مؤكدا ان
فروع المصرف المنتشرة في جميع
المناطق هي الجهة الرسمية التي تمثل
الرافدين.مبينا ان بعض اصحاب النفوس
الضعيفة يستغلون حاجة المواطن
لالحتيال عليه واستقطاع مبالغ مالية
كبيرة منه.
ازمات مالية
ناصحا المواطنين بالقول  :قبل ان
تتخذوا قرار االقتراض او التسليف
عليكم تحديدالهدف ،ومدى حاجتكم له،
فاالقتراض غير المسؤول بداية الزمات
مالية ،كذلك يستوجب االستفسار من
الجهة المالية التي تمنح السلف او
القروض لمعرفة جميع التكاليف والرسوم
التي ينبغي سدادها عند الحصول على
التمويل ،وذلك لتقييم مدى قدرة المواطن
على الوفاء بها ،فضال عن القدرة على
تحمل اعباء القرض ،والعامل الزمني،
كل هذه االمور يجب ان تأخذ بالحسبان،
ليكون االقتراض خيارا صحيحا ،ويحقق
االهداف المرجوة كما انه يفتح المجال في
المنح للمحتاجين لتلك القروض او السلف
الن البعض يأخذها من دون تحقيق فائدة
فعلية وبالتالي قد يحرم غيره من فرصة
الحصول على القرض او السلفة.
ولفت البيان الى ان هناك بعض
المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم

من اقساط الدفعات الشهرية المترتبة
على القروض والتسهيالت المصرفية
االخرى مؤكدا ان المصرف سيتخذ
االجراءات القانونية وتفعيل قانون
استحصال اموال الدولة اضافة الى
الغرامات التاخيرية المفروضة على
المتلكئين.
مبينا ان االمتناع عن تسديد ما بذمتهم
يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون
ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة
ومن واجب النصيحة االسراع في
التسديد حفاظا على المال العام اضافة
الى منح الفرصة لبقية المواطنين
لالفادة من الخدمات التي يقدمها
المصرف من عوائد االقساط واالموال
المتلكئة.
وذكر ان المصرف مستمر بتقديم
الخدمات لزبائنه منها قروض السيارات
واالطباء والصيادلة واصحاب المذاخر
والقضاة والمدارس ورياض االطفال
والجامعات والفنادق وقروض تأهيل
وبناء الدور السكنية اضافة للمشاريع
الصغيرة واالستثمارية وقروض
اسكان المواطنين في المناطق
المحررة اضافة الى قروض تمويل
البحوث العلمية للطلبة واالساتذة
الجامعيين وغيرها من الخدمات التي
يوفرها مصرف الرافدين.
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فتوح  :االتحاد يبرم اتفاقيات مع مراكز القرار المالي الدولي
 20مليون عاطل غالبيتهم من الشباب بحاجة الى الدعم

بغداد ـ متابعة الرافدين
قال األمين العام التحاد المصارف
العربية وسام حسن فتوح إن
برنامج العمل للعام الحالي يأتي في
سياق سياسات االتحاد واألهداف
المرسومة ،ال سيما لجهة تأمين
استمرارية التواصل بين رجال
المال واألعمال والمصارف
واالقتصاد في العالم العربي،
وتاليا ً تأمين التواصل بين
المؤسسات المصرفية
العربية ،والمؤسسات
المصرفية الدولية.
واضاف فتوح في
تصريح صحفي تابعته
(الرافدين) إننا في اتحاد
العربية
المصارف

نحرص على تحصين وتقوية
وتفعيل المنجزات التي حققها
االتحاد في السنوات الماضية رغم
األوضاع الصعبة التي تشهدها
المنطقة العربية ونحن حريصون
على تأمين استمرارية التواصل
بين المصارف العربية
– العربية وبين
المصارف
العربية
والدولية.
مشيرا الى اننا
نجحنا مؤخرا ً
في تحقيق
مكاسب ونتائج
مهمة على هذا
حيث
الصعيد

وفرنا الدعم المعنوي للمصارف
العربية في الدول التي شهدت
أحداثا ً سياسية وأمنية ،ونجحنا
في إبرام اتفاقات شراكة مع
مراكز القرار المالي والمصرفي
في الواليات المتحدة األميركية
واالتحاد األوروبي ،وفي هذا
العام نتطلع إلى تحقيق المزيد من
اإلنجازات والنجاحات التي تصب
أوالً وأخيرا ً في مصلحة القطاع
المصرفي العربي ،وتاليا ً في
مصلحة االقتصاد العربي.
رقم صعب
وأضاف :إن اتحاد المصارف
العربية أضحى رقما ً صعبا ً في
المعادلة المصرفية الدولية ال
يمكن تجاوزه ،وسنعلن قريبا ً عن
بعض المفاجآت السارة التي نجح
االتحاد في تحقيقها على المستوى
العالمي ،وأكد أن ما حققه اتحاد
المصارف العربية في السنوات
القليلة الماضية جاء نتيجة سياسات
مجلس إدارة االتحاد ورئيسه،
ونتيجة الجهد الكبير الذي تقوم
به اللجنة التنفيذية في االتحاد
برئاسة الدكتور جوزف
طربيه ،ونأمل ،بفضل هذا
الجهد المشترك ،تحقيق
وأهدافنا
طموحاتنا
العربية.
وفي حديث صحفي
آخر ،كشف فتوح
عن زيادة موجودات
البنوك العربية خالل
العام الماضي بنسبة
 10في المئة قياسا ً
بالعام السابق ،لتصل
إلى  3.1تريليون دوالر،
وأشار إلى أن ودائع العمالء

إتفاقية اردنية لتنشيط االقتصاد
المحلي بـ  20مليون دوالر
بغداد ـ متابعة الرافدين
أعلن سيتي بنك األردن وكابيتال
بنك عن تفعيل اتفاقية التسهيالت
التجارية بينهما والتي تم التوقيع
عليها في وقت سابق من العام
الحالي والبالغ قيمتها  20مليون
دوالر.

وذكرت تقارير اقتصادية ان القرض
سحب منه ألول مرة مؤخراً،
الذي ُ
سيوجه لتمويل محفظة من األصول
التجارية مع مصدرين آسيويين إلى
األردن .ويأتي هذا القرض األول
من نوعه الممنوح لكابيتال بنك من
قبل سيتي بنك لتعزيز مكانة كابيتال
بنك كداعم رئيسي للقطاع المصرفي

للشركات في األردن ،بحيث سيمكن
البنك من زيادة قدرته اإلقراضية
لصالح عمالئه من الشركات،
والوصول لشريحة أكبر من قطاع
الشركات وبذلك يساهم في تحقيق
انتعاش في األنشطة التجارية.
والتي ستنعكس بشكل إيجابي على
االقتصاد المحلي.

فيها وصلت إلى تريليوني دوالر،
فيما بلغت التسهيالت الممنوحة
لمختلف النشاطات اإلقتصادية إلى
 1.7تريليون ،أي أنها تمثل نحو
 60في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي العربي.
تنمية اقتصادية
ولفت فتوح إلى أن ما يثير القلق
في الدول العربية ،هو غياب
اإلرادة السياسية واإلقتصادية
التي تصب في التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،خصوصا ً ما يتصل
الصغيرة
المشاريع
بتمويل
والمتوسطة ومحاربة البطالة،
حيث إن نصيب تلك المشاريع ،ال
تتجاوز الـ 10في المئة من إجمالي
التسهيالت في الجهاز المصرفي

العربي ،ونبّه إلى الخلل الهيكلي في
توزيع النمو والنشاطات المصرفية
على مستوى الوطن العربي ،إذ
كان النمو مرتفعا ً في دول الخليج
العربي بسبب ارتفاع أسعار النفط
في العام الماضي ،واستحواذ
دولتين على نحو  37في المئة من
موجودات المصارف العربية بواقع
 630مليار دوالر في اإلمارات
و 550مليارا ً في السعودية.
ودعا فتوح المصارف العربية
إلى ضرورة االهتمام بالمشاريع
التنموية المولّدة لفرص العمل
لمواجهة تحدي البطالة في
الوطن العربي الذي يصل مجموع
العاطلين عن العمل فيه إلى 20
مليونا ً غالبيتهم في سنّ الشباب.

معتبرا ً أن إرتفاع نسبة البطالة
بين الشباب قنبلة بشرية موقوتة،
خصوصا ً مع وجود منظمات
إرهابية لديها تمويل وتقدّم
مغريات مادية لفئة الشباب في
عدد من الدول العربية ،مشددا ً على
أهمية إيالء المصارف اهتماما ً
أكبر بتمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة لدورها في إحداث
التنمية المنشودة.
وقال :هناك تحديات تواجه الدول
العربية منها تراجع معدالت النمو،
وتزايد عدد النازحين في كل من
سوريا والعراق ،ولجوء الماليين
إلى دول الجوار السوري وال سيما
لبنان واألردن ،ما يضيف تحديات
جديدة لهذه الدول.

 700مليار دوالر رصيد صندوق
األجيال الكويتي
بغداد ـ متابعة الرافدين
عينت الكويت مجلس إدارة جديد
للصندوق السيادي البالغ قيمته
 700مليار دوالر ،بعد تأخير
دام ألكثر من ثالثة أشهر بسبب
الخالف حول تشكيلته ،ويضم
المجلس تسعة أعضاء.
ويُنهي تشكيل مجلس اإلدارة الجديد
فترة من الفراغ القانوني لدى ثالث
أكبر صندوق سيادي في العالم بعد
انتهاء فترة مجلس اإلدارة السابق
في  20أبريل الماضي.
وأدى ذلك الفراغ إلى تعقيد قدرة
الهيئة العامة لالستثمار في الكويت
( الصندوق السيادي) على اتخاذ
قرارات مهمة ،على الرغم من
أن وزير المالية  -بصفته رئيسا ً
 يمكنه اتخاذ قرار بشأن القضاياالمهمة.
ويتولى الصندق السيادي الكويتي،
إدارة صندوق األجيال القادمة،
الذي ارتفعت قيمته إلى حوالي

 700مليار دوالر بعد أن كسب
 33%خالل السنة المالية الماضية
المنتهية في  31مارس .تم تصميم

ذلك الصندوق في البداية لتقليل
اعتماد الصندوق السيادي الكويتي
على االستثمارات المتعلقة بالنفط.

الـــــرافــديـــن
 6خدع بسيطة لجعل خصرك يبدو أنحف!
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الخصر هو من أجمل األجزاء في
الجسم ،ويد ّل على أنوثة المرأة
ورشاقتها ،لكن ليس من السهل
الحصول هلى خصر نحيف ،وهناك
بعض النساء ال يملكن شكل الخصر
بتركيبة قوامهنّ  ،لكن ليس من
المستحيل تحقيق ذلك ،حيث هناك
خدع بسيطة في اللباس تمكّنك من
الحصول على الخصر الذي تحلمين
سنعرفك عليها:
به ،واليوم
ّ
 1القمصان ذات الكشاكش علىالخصر :ويطلق على هذا النوع من
القمصان اسم الـ  Peplumحيث
يكون القميص محدّد الخصر ،ومن
ثم يزداد سعة مع الكشكش ،وهذا
النوع هو األفضل للحصول على
خصر نحيف ،حيث أنه يُبرز الصدر
ويُخفي منطقة البطن ،وبالتالي
يجعل الخصر يبدو أكثر نحافة.
 2الفساتين الملفوفة :أو كماوأول
تس ّمى الـ ّ ،Warp dresses
من قام بابتكار هذه الفساتين ،هي
Diane von Furstenberg
وقد القت رواجا ً هائالً حتى اليوم،
لقدرتها على جعل القوام يبدو
أنحف وليس فقط الخصر ،من خالل
التفافها حول الجسم وخاصة منطقة
البطن والخصر.
 3سراويل الخصر العالي :رائجةج ّدا ً هذا الموسم ،ولها القدرة على
جعل الخصر يبدو أنحف ،وخاصة
إن كان لها حزام عريض على

هذه المنطقة ،اختاري معه قميصا ً
قصيراً ،إلطاللة أكثر عصرية.
 4األحزمة على الخصر :منأشهر الخدع وأكثرها رواجاً،
وبمجرد أن تلفي حزام على
حيث،
ّ
خصرك سيبدو أنحف بشكل تلقائي،
وخاصة إن كان هذا الحزام مغايرا ً
للون القميص أو الفستان الذي
ترتدينه.
 5األسود واألبيض لخداع البصر:تماما ً كما يستخدم الرسام اللونين
األسود واألبيض لرسم الظالل في
اللوحة ،هذا ما عليك فعله لرسم
قوامك ،اختاري اللون األبيض
للمناطق التي ترغبين بإبرازها
في الجسم ،واألسود لتلك
التي تريدين إخفاءها،
وبذلك تحصلين على
قوام رائع!
 6التنانير الضيّقةالخصر
ذات
العالي :أو الـ
Pencil
 Skirtsتعطي
كبيرة
أناقة
لمن ترتديها،
باإلضافة إلى أنها
تجعل القوام يبدو أنحف
وأجمل ،وخاصة منطقة
الخصر ،البسي معها
قميصا ً إلطاللة رسمية،
أو تيشيرت قطنية إلطاللة

7

عصرية ،واحرصي على تضعي
االثنين تحتها ،كي تضمني خصرا ً
أنحف ،لكن احرصي دائما ُ على
أن تمارسي التمارين الرياضية،
وأن تتناولي
غذاء صحيّاً،
لتحافظي على
قوام رشيق.

آبل تطرح تشكيلة جديدة من آيفون

بغداد ـ متابعة الرافدين
ستطلق شركة "أبل" تشكيلة "أيفون" المقبلة مع
ثالث ميزات رئيسية جديدة على األقل للكاميرا
وتسجيل الفيديو ،حيث تراهن على أنها ستكون
حافزا ً أساسيا ً على استبدال الطرازات
السابقة.
ستتضمن األجهزة الجديدة ميزة
"البورتريه" في نظام تصوير الفيديو ،أي
القدرة على تصوير الفيديو بصيغة عالية
الجودة تسمى "برورس" (،)ProRes
سن مظهر
ونظاما ً جديدا ً يشبه الفالتر يُح ّ
وألوان الصور ،وفقا ً ألشخاص مطلعين.

هذا ويُنظر إلى ميزات الكاميرا على أنها من أكبر نقاط
البيع لخليفة "أيفون  ،"12الذي يتوقع طرحه للبيع
خالل األسابيع المقبلة.
ما وراء تحسين الكاميرا ،ترقيات "أيفون" الجديد
متواضعة نسبياً .جدّدت "أبل" تصميم
"أيفون" العام الماضي وأضافت
قابلية االتصال بشبكات الجيل الخامس
الالسلكية كما حسنت مكونات الكاميرا.
ستحافظ الشركة هذا العام على ذات
قياسات وتصميم األجهزة عند 5.4
بوصة و 6.1بوصة لألجهزة العادية
و 6.1بوصة و 6.7بوصة لطراز برو.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

تعيش فــتــرة مــن االستقرار
والراحة ،فتقدم الحب والتقدير
إلــى كل من حولك ،كما أنك
ال تستطيع التعامل مــع من
ال يقدم لك التقدير واإلحترام
ولذلك تبتعد بهدوء عن التوتر
والضغوط المستمرة.

تتمتع بعالقة عاطفية مميزة،
فأنت وشريك الحياة تتفقان
فيما بينكما عما تريداه ،كما
يعد الوضوح والمشاركة من
أهــم أســبــاب نــجــاح العالقة،
ولكن يحذرك الفلك من تدخل
أشخاص آخرون فى حياتكما.

أنت شخص متردد فى قراراتك
وعالقاتك العاطفية مما يجعلك
قد تخسر فى بعض األوقات،
فكن واض ًحا وصري ًحا حتى
تستطيع أن تكسب قلب حبيبك.
تتمتع بحالة صحية جيدة،
ينصحك الــفــلــك بــضــرورة
ممارسة الرياضة.

رومــانــســى ألعــلــى درجـــة
وتــحــب كــل شــئ لــه عالقة
بالعاطفة وتحرص على إظهار
مشاعرك لشريك حياتك .تحب
عملك وتعطى كل مجهودك
ووقتك حتى تقوم بمهامك على
أكمل وجــه ،وتفضل اإلبتعاد
عن المشكالت.

تهتم بشريك حياتك جيدًا،
لكنك تغار عليه بشدة ،وبسبب
طباعك الحادة دائ ًما ما يكون
بينكما الكثير من المشكالت،
ينصحك الفلك ،واإلهتمام
بصحتك وإتباع نظام غذائى،
وضرورة متابعة الطبيب .

تظهر لشريك حياتك أنك دائ ًما
بجانبه وتحاول طوال الوقت
أن تظهر له حبك واهتمامك،
ورعايتك له وتحاول أن تبتعد
عن المشكالت واألمور التى
مــن الممكن أن تتسبب فى
حدوث توتر بينكما.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

على المستوى العاطفى الميزان
من األبراج التى ال تستطيع أن
تأخذ موقف سريع فى الحب،
فهو على الدوام متردد ويمكن
أن يؤثر هــذا على استقراره
العاطفى .حافظو على صحتهم
مــن نــوبــات العصبية التى
تالحقهم ليل نهار.

التبحث عن األمور التى تؤذى
صحتهم ومحاولة االبتعاد عنها
فهم أطباء أنفسهم.
اعملوا كــل مــا فــى وسعهم،
فقد كان العام الماضى مليء
بخيبات األمل التى ال تؤدى إال
إلى اإلحباط والمشكالت.

تشعر بالرغبة فــى التحدث
مع الحبيب عن المشاكل التى
تواجهها فــى حياتك ،لذلك
ينصحك الفلك بلقاء الشريك
فربما هو يحتاجك أيضًا .تواجه
بعض المشكالت اليوم ،بسبب
سوء التفاهم بينك وبين رئيسك
فى العمل.

مواليد برج الجدى من األبراج
التى لها نظام مخصوص فى
عملها وقــادرة على التواصل
مع الجميع وحل المشاكل بشكل
كبير .حاول أن تحل مشاكلها
مــع الحبيب بــدون أن يكون
هناك رواسب للموضوع.

تفكر فى إنهاء عالقتك العاطفية
الحالية ،نتيجة شعورك بإهمال
الحبيب لك وسوء التفاهم بينك
وبينه خالل الفترة الماضية.
تشعر بزيادة فى الوزن نتيجة
إفراطك فى تناول الوجبات
السريعة.

تشعر بالطاقة والحيوية نتيجة
إهتمامك بالذهاب لصاالت
األلــعــاب الرياضية ،وتناول
أطعمة صحية.
تحدث تغيرات إيجابية فى
حياتك العاطفية ،فربما تبدأ
عالقة عاطفية جديدة.
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رئيس التحرير التنفيذي

علي عزيز السيد جاسم
االخراج الفني
جريدة شهرية تصدر عن المكتب
االعالمي لمصرف الرافدين
No. 1 September 2021

ّ
لقاء الخميسي تحذر متابعيها:
زمن "قلة األدب" انتهى

وجهت النجمة لقاء الخميسي تحذيرا شديد
اللهجة لكل من يتطاول على زوجها العب كرة
القدم محمد عبد المنصف ،باللفظ أو اإلشارة،
مؤكدا أن القانون المصري وضع حدا لزمن
"قلة األدب" وصارت العقوبات قاسية جدا،
بحق كل من يتطاول على أي شخص سواء
بشكل مباشر أو رمزي وعبر كل وسائل
التواصل االجتماعي.
لقاء نشرت صورة لزوجها محمد عبد

المنصف الحارس السابق لمنتخب مصر لكرة
القدم والعب نادي وادي دجلة ،وعلقت عليها
عبر حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك قائلة:
محمد عبد المنصف خط احمر  ،اي حد تسول له
نفسه انه يتعدى حدوده بااللفاظ النابية او التلميح
بالحروف القانون واقفله بالمرصاد  ..خالص
زمن قلة االدب والتعدي انتهى بقى عندنا قانون
بيحمي الجميع من اي تعدي !
السجن والغرامة !

السجن  3سنوات لسيدة مجتمع
بتهمة اإلحتيال

بغداد ـ متابعة الرافدين
ُحكم على سيدة ألمانية من جامعي القطع الفنية بالسجن ثالث سنوات ونصف ،وهي مدة أقل من التي
قضتها في السجن بالفعل ،عقب اعترافها بتهمة االحتيال الفني .وأدينت السيدة بعد قيامها ببيع منحوتة
"القرع األصفر" المزيفة من منحوتات "ياووي كوساما" بقيمة  1.3مليون دوالر.
أقرت أنجيال غولبنكيان في لندن بذنبها بشأن المزاعم القائلة إنها أخذت المال من تاجر قطع فنية في
هونغ كونغ ،لكنها لم تسلمه العمل الفني الشهير.
وانخرطت سيدة المجتمع ،التي تزوجت من عائلة بارون النفط كالوست غولبنكيان ،في عالم الفن
في أوروبا .في لحظة كانت "غولبنكيان" تلتقط صورا ً مع الفنان آي ويوي ،وفي اللحظة التالية
كانت تتوسط في صفقات فنية بماليين الدوالرات.

نبض الرفدين
تسعى المصارف العريقة في مختلف دول العالم الى مواكبة التطورات
التكنولوجية الحديثة و السير مع مستجدات احتياجات الزبائن بحسب
الظروف والعوامل المحيطة بهم اضافة الى البحث عن كل ما هو جديد
ومبتكر في اطار التنافس الشريف بين المصارف.
ومصرف الرافدين الرائد في سوق المصارف العراقية منذ تأسيسه بداية
عقد االربعينات من القرن العشرين كان وما يزال سباقا ً في ابتكار
افضل الخدمات للزبائن وشمول اكبر شريحة ممكنة فيها بمختلف
وتعدد مهنهم واختصاصاتهم كما اسهم المصرف في توفير اآلالف من
الوحدات السكنية ومثلها من قروض المشاريع الصغيرة لتشغيل االيدي
العاملة ناهيك عن دوره البارز في دعم المشاريع االستثمارية والسكنية
الكبرى في مختلف محافظات العراق.
الحقيقة المجال ال يتسع هنا في هذه الوقفة السريعة الستعراض الخدمات
التي يقدمها المصرف  ،اال اننا نستبشر خيرا في قادم االيام وهي حبلى
بكل ما هو جديد  ،ومع اصدار هذه الصحيفة وهي االولى من حيث
االصدار والنوع في المصرف نكون قد اضفنا انتقالة جيدة في عمل
المكتب االعالمي للرافدين و نأمل من ذلك االصدار ان يتطور وينمو
بالشكل الذي يضفي حيوية وتفاعلية بينه وبين الزبائن و كذلك هو وثيقة
للترويج للخدمات فضال عن فتح آفاق رحبة الستقطاب الطاقات الشابة
في مجال العمل المصرفي واالعالمي بما يصب في خدمة المصرف
وخدمة التنمية المستدامة لدفع عجلة التطور واالرتقاء بالخدمات
وصوال الى الريادة على مستوى دولي  ،وقد بدأ المصرف خطاه في
تطبيق النظام الشامل واتمتة العمل المصرفي لمغادرة العمل الورقي
والروتيني وتقديم الخدمات بأفضل واسرع وقت.
ان الرافدين يستمد قوته وسمعته الطيبة من زبائنه  ،وسيظل كما
عهدتموه االول من بين المصارف العراقية الهادفة والبناءة خدمة
لصالح البلد وشعبه.

هيئة التحرير

قطب الماس الهندي يفلت من سجن أثرى رجل بالعالم برصيد
 194مليار دوالر
مومباي
بغداد ـ متابعة الرافدين
فاز قطب الماس الشهير نيراف
مودي بالطعن بتسليمه من قِبل
بريطانيا إلى الهند على خلفية
مزاعم بشأن احتياله على مصرف
حكومي كبير للحصول على
مليارات الدوالرات ،حيث وصف
محاموه خطوة تسليمه بأنها ستضر
بصحته العقلية.
وذكرت تقارير صحفية تابعتها
(الرافدين) ان القاضي مارتن
تشامبرلين حكم بأن االستئناف
الذي ينظر في عواقب الحالة
الذهنية للملياردير ودي "قابل

للمناقشة بشكل معقول" ،ما يُمثّل
صفعة للحكومة الهندية التي تسعى
إلى مقاضاة رجل األعمال البارز في
بالده ،التي قد يواجه فيها "محاكمة
غير عادلة" ،وفقا ً لرأي محاميه.
يحقق قضاة لندن بانتظام في التأثير
على الصحة العقلية أثناء إجراءات
التسليم ،وجادل محامو جوليان
أسانج (مؤسس ويكيليكس) بنجاح
أنه ال يُمكن إرساله إلى الواليات
المتحدة بسبب مخاوف من احتمال
انتحاره ،بحسب حكم صادر في
شهر يناير الماضي.
مودي مطلوب في محكمة هندية

بسبب مزاعم باحتياله على بنك
البنجاب الوطني ،ال ُمدار من قبل
الدولة ،بنحو ملياري دوالر ،فيما
جادل محاموه الشهر الماضي
بأن إرساله إلى الهند سيزيد من
حدّة شعوره بالرغبة في االنتحار
مروعة في
ويعرضه إلى ظروف
ّ
"سجن مومباي الذي يتفشى فيه
وباء كورونا" .كما قال طبيب
نفسي للمحكمة إن مودي "معرض
لخطر االنتحار ولكن ليس فوراً".
مودي كان يوما ً صانع المجوهرات
لنجمات السينما من أمثال كيت
وينسلت.

كمال مصطفى صالح

بغداد ـ متابعة الرافدين
تجاوز إيلون ماسك  ،الرئيس
التنفيذي لشركة "تسال" منافسه
جيف بيزوس  ،وتصدر قائمة
أثرياء العالم بثروة بلغت  194مليار
دوالر ،بفارق ضئيل لم يتخ َّ
ط 100
مليون دوالر عن مؤسس عمالق
التجارة اإللكترونية "أمازون".
جاء ذلك بعدما أضاف ماسك 3.5
مليار دوالر إلى ثروته ،بفضل
ارتفاع سعر سهم تسال 2.1%
أمس ،في مقابل تراجع ثروة
بيزوس بواقع  182مليون دوالر،
بحسب مؤشر بلومبرغ لألثرياء.

وزادت ثروة إيلون ماسك بقيمة
 24.3مليار دوالر منذ بداية
العام ،مقارنة بزيادة  3.57مليار
في ثروة جيف بيزوس.

