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المالية تضع اللمسات االخيرة للموازنة وتخصيصات للمحاضرين والمتعاقدين

مدير عام الرافدين يوجه بارتقاء اداء الفروع الخارجية

عمان ـ (الرافدين) خاص :
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
وجه مدير عام مصرف الرافدين
االستاذ عبد الحسن جمال بتذليل
المعوقات وضمان انسيابية العمل
في فروع المصرف الخارجية.
وقـــال بــيــان للمكتب االعــامــي
للمصرف ان (السيد المدير العام
تفقد خالل زيارته المملكة االردنية
الهاشمية فروع المصرف وممثليته
في عمان ووجه بتذليل العقبات التي
تواجههم من اجل ضمان انسيابية
العمل وتسيير كافة المعامالت
بسهولة واالرتقاء باالداء من اجل
خدمة جميع الزبائن).
و أعلنت وزارة المالية عن وضع
اللمسات األخيرة لمشروع قانون
الموازنة المالية لعام .2022
وقال مستشار الوزارة عبد الحسن
جــمــال ،فــي تصريح صحفي إن
(الوزارة وضعت لمساتها األخيرة
بخصوص قانون الموازنة وأخذت
بنظر االعتبار جميع التخصيصات).
مبينا ان (دائــرة الموازنة أكدت
قبل عــدة أيــام وضــع تخصيصات
مالية للمحاضرين وأصحاب العقود
لكن ننتظر الحكومة القادمة،
ألن الحكومة الحالية ليس لديها
صالحيات رفع مسودة القوانين إلى
البرلمان).وأشار إلى أن (السقوف
المالية للموازنة لم تحدد بصورة
نهائية ،حيث إن أسعار النفط لها

الغاء شرط الكفيل للموطنة رواتبهم
وقبول كفالة الدفاع والداخلية

خدمات جديدة تشمل
القوات االمنية والحشد
وموظفي العقود

دور ،لذلك يجب أن تردنا أسعار
النفط المقترحة من قبل وزارة
النفط وكميات النفط التي تباع
حسب اتفاقيات مع أوبك).
وبــشــأن قــانــون الــدعــم الــطــارئ،
أوضـــح مــســتــشــار الـــــوزارة أن

(القانون األول توقف بحسب قرار
المحكمة االتحادية ،أما القانون
الحالي ففي طور المناقشة) .الفتا ً
إلى أن (القانون بشكل عام مشابه
كثيرا ً للقانون الــذي تم إيقافه،
لكن حتى اآلن لم توضع سقوف

مالية لهذا القانون).وأكد أن (هذا
القانون سيخدم شرائح واسعة
وهو قانون مهم جداً) .معربا ً عن
أمله بأن (يسير بالطرق القانونية
الصحيحة ،لكي ال يتم الطعن به من
قبل الحكومات القادمة).

القصر االبيض يمنح مئات السلف للمستفيدين
بغداد ـ ياسين طه
اكد مدير فرع القصر االبيض التابع لمصرف الرافدين في بغداد
يونس زكريا منح مئات السلف للمستفيدين بانسيابية عالية خالل
المدة الماضية .وقال زكريا لـ (الرافدين) ان (الفرع يستقبل عشرات
المراجعين يوميا لغرض تقديم مختلف الخدمات لهم و قد ازداد االقبال
عقب اطالق السلف والقروض حيث تم منح نحو  500سلفة بانسيابية
عالية ومن دون معوقات).مشيرا الى ان (االقبال مستمر على فتح
حسابات التوفير والجاري).
على صعيد متصل قال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان (عدد

فعاليات
الشمول المالي
تحت شعار:
(أهمية
المسؤولية
المجتمعية
للمؤسسات
المالية
والمصرفية في
تعزيز الشمول
المالي)
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الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في اذار
الماضي وصلت الى  569حساب جاري بالدينار والدوالر في حين بلغت
حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين  4727حساب بالدينار والدوالر
فيما بلغ عدد حسابات الودائع  538وديعة) .وقال بيان اخر لالعالم
ان (المصرف منح  500قرض خالل شهر نيسان الماضي بواقع 435
قرض مشاريع صغيرة و 56قرضا ً لترميم وتأهيل الدور السكنية اضافة
الى  9قروض بناء دور سكنية).
وكان المصرف قد اطلق قروض البناء بواقع  150مليون دينار وتمنح
لجميع المواطنين سواء موظفين او متقاعدين او غيرهم وفقا ً للضوابط
الموضوعة داخل الفروع.

بغداد ـ نهاية فاضل
اطلق مصرف الرافدين خدمات جديدة تشمل منتسبي وزارتي الدفاع
والداخلية والحشد الشعبي وموظفي العقود في دوائر الدولة كافة من
الموطنين رواتبهم لدى المصرف حصراً.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان (المصرف اطلق سلفة
 50مليون للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ومنتسبي جهاز
مكافحة االرهاب الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي
بطاقة الماستر كارد) .مشيرا الى ان (السلف تبدأ من  5مليون وحتى 50
مليون وبفائدة  5بالمئة ومدة التسديد تبلغ  5سنوات وبعمولة ادارية 2
بالمئة ودفع مبلغ  100الف دينار لغرض االستعالم في البنك المركزي
العراقي للتأكد من عدم وجود متعلقات مالية بحق المتقدم).ولفت البيان
الى ان (التقديم على السلف يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة
في بغداد والمحافظات).واوضح البيان ان (المصرف قرر قبول كفالة
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض).
وذكر بيان اخر انه (تقرر الغاء شرط الكفيل عند التقديم على سلف
 5مليون و  10مليون وبضمانة بطاقة الماستر كارد و ما زاد عن
 10مليون ولغاية  25مليون يكون بكفالة كفيل موظف واحد اما مازاد
عن  25مليون لغاية  50مليون يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهما
لدى مصرفنا حصرا على ان يغطي  50بالمئة من الراتب مبلغ القسط
والفائدة).
الى ذلك تقرر منح سلفة  5مليون و  10مليون الى منتسبي الحشد
الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا  .واشار البيان الى
ان (التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي
دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى المالك الدائم او
كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي).منوها الى ان (مدة السلفة  5سنوات
ونسبة الفائدة  5بالمئة وعمولة ادارية  2بالمئة و  100الف استعالم
بنك مركزي).
كما اكد البيان انه (تقرر منح سلفة  5مليون و  10مليون دينار لموظفي
العقود في دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف) .مشيرا الى ان
(التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل موظف مدني من موظفي الدولة
موطن راتبه على المصرف حصرا او كفيلين من موظفي العقود وبنفس
الضوابط االخرى الخاصة بمنح السلف لباقي الفئات).
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دعوة اصحاب المشاريع إلغتنام القروض التشغيلية

الجمعية الخدمية تشيد بدور الرافدين
في تنشيط االستثمارات السياحية
بغداد ـ الرافدين
دعت الجمعية الخدمية للسياحة
والــفــنــدقــة الــتــعــاونــيــة اصــحــاب
المشاريع السياحية الــى اغتنام
القروض االستثمارية التي اطلقها
مصرف الرافدين من اجل تنشيط
الحركة السياحية.
وقــــال الــمــكــتــب االعــامــي
للجمعية في بيان تلقته
(الــرافــديــن) امــس ان
(الجمعية دعت اصحاب
الــمــرافــق السياحية
والمشاريع الجديدة
الغــتــنــام الــقــروض
االستثمارية التي
اطــلــقــهــا مــصــرف
الــرافــديــن مــن اجل
تــنــشــيــط الـــواقـــع
الــســيــاحــي بمختلف
مفاصله والسيما انشاء
المنتجعات والمجمعات
الفندقية مع كافة مرافقها).
داعيا الــى (االهتمام بدراسة
الــجــدوى االقتصادية للمشاريع
مــن قبل المستثمرين كما دعا
المصرف الى وضع آلية مناسبة

لتشجيع اصحاب رؤوس االموال
عــلــى االســتــثــمــار اضـــافـــة الــى
ضــرورة ان تكون الفوائد على
الــقــروض مناسبة وتــتــائــم مع

 15مليون دينار سلفة
لعمال النظافة

بغداد ـ (الرافدين)
دعا مصدر مالي عمال النظافة الى االفادة من التسهيالت المصرفية التي
خصصت لهم من البنك المركزي العراقي والتي تصل الى  15مليون دينار.
وقال المصدر لـ (الرافدين) امس ان (البنك سبق ان وجه المصارف
المجازة بمنح قروضا ميسرة لموظفي العقود ـ عمال النظافة ـ المشمولين
بالقرار ( )315لسنة  2019ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض
الشخصية الميسرة لموظفي الدولة).
مبينا انه (سبق ان تم تحديد مبلغ القرض بخمسة عشر مليون دينار مع
تقديم كفيل موظف موطن راتبه لدى احد المصارف المجازة ،وان تكون
لديه خدمة ال تقل عن سنتين في احد دوائر البلدية ومستمر بالخدمة).

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 :

الحركة االقتصادية واعطاء مدة
امهال تتيح للمستثمرين االنطالق
بمشاريعهم).
واعــربــت الجمعية الــتــي تعامل
معاملة دوائر الدولة وفقا ً لقانون
االتحاد العام للتعاون عن تشجيعها
لمثل هــذه القروض لما لها
من اهمية في خلق فرص
عمل لجميع الفئات
وعبر مختلف مراحل
البناء و ما بعده من
مــراحــل التشغيل
فضال عن الفائدة
المتحصلة
للبنى التحتية
السياحية.بحسب
البيان.
و حــث مصرف
الرافدين
اصحاب الجامعات
والــمــدارس وريــاض
االطفال على استثمار
قروضه التشغيلية النشاء
المشاريع الــجــديــدة وتأهيل
المشاريع القائمة.
وقال المكتب االعالمي للمصرف

في بيان ان (المصرف مستمر
بتقديم القروض التشغيلية بواقع
 100مــلــيــون ديــنــار الصــحــاب
الجامعات االهلية و  75مليون دينار
للمدراس المتوسطة والثانوية و50
مليون دينار للمدارس االبتدائية و
 25مليون دينار لرياض االطفال).
مشيرا الى ان (التقديم يكون وفقا ً
للرقعة الجغرافية وعلى اقــرب
فرع من فروع مصرفنا).كما لفت
البيان الى (وجود قروضأ ً لالطباء
بمختلف تخصصاتهم تبدأ من 25
مليون دينار ولغاية  75مليون
دينار اضافة الى قروض الصحاب
المختبرات والمذاخر الطبية تبدأ
من  25و لغاية  75مليون دينار).
وتابع ان (المصرف يمنح قروضا ً
لتمويل البحوث العلمية للطلبة
واالساتذة الجامعيين تبلغ  5ماليين
دينار).
مــنــوه ـا ً الـــى (امــكــانــيــة معرفة
التفاصيل الخاصة بالقسط الشهري
ومدة التسديد ومتطلبات الحصول
على القرض من اي فرع من فروع
المصرف المتوزعة فــي عموم
البلد).

الرافدين  :نقل ملكية
شقق بسماية من صالحيات
االستثمار
بغداد ـ ضي حييى
اكد مصرف الرافدين عدم عالقة فروعه بعملية نقل ملكية شقق
مجمع بسماية السكني بين البائعين والمشترين  ،مبينا ان نقل
الملكية يتعلق بدوائر هيئة االستثمار حصراً.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان (االدارة العامة
للمصرف اوعزت للفروع المانحة لقروض بسماية وهي (المستنصر
 الخلفاء  -االمين  -الباب الشرقي  -الفردوس  -حي الزهراء  -براثا القصر االبيض  -االمانة العامة لمجلس الوزراء  -الحي العربي حي العامل  -المعرفة  -سبع قصور  -الحرية  -المدائن  -السكك) بعدم استالم اي طلبات تخص معامالت نقل ملكية شقق بسماية
السكنية من والى البائع والمشتري).مشيرا الى ان (عملية تحويل
الملكية متعلقة بدوائر هيئة االستثمار حصرا وال عالقة للمصرف بها
ومن ضمن شروطها وضوابطها القانونية تسديد كامل مبلغ الشقة
بنسبة  ١٠٠بالمئة).

إطفاء القروض المؤمنة عن المتوفين وضحايا
الجائحات غير مشمولين
بغداد ـ سامر عبد الستار
حثت وحدة التأمين في االدارة العامة
لمصرف الرافدين المواطنين على ضرورة
االطالع على الثقافة االئتمانية بشكل عام
والتأمين على الخدمات المصرفية بشكل
خاص لما لها من فائدة مجتمعية  ،مشيرة
الى اطفاء المبالغ المتبقية من القروض
المؤمنة في حال وفاة المقترض .وقال
مصدر مخول في الوحدة لـ (الرافدين) ان
(موضوع االئتمان واسع ومتشعب ومن
الضروري اطالع المواطنين والزبائن على
تفاصيله السيما عند االقبال على الحصول

خدمات مصرفية كون بعض الناس يعتقدون
باطفاء القروض في حال وفاة المقترض).
مبينا ان (في حال وفاة المقترض يجب
ان يقدم اهل المتوفي كافة المستمسكات
المطلوبة بما فيها شهادة الوفاة فاذا
كانت مستوفية لكافة الشروط ومن اهمها
التأمين على القرض فتقوم فروع المصرف
بمخاطبة وحدة التأمين التي بدورها تقوم
بمفاتحة شركة التأمين الوطنية وتقوم
الشركة بارسال صك التعويض).
واضاف ان (حق التعويض او اطفاء المبلغ
المتبقي من القرض يسقط بعد مرور سنتين
من الوفاة اذا لم يبلغ اهل المتوفي عن

تاريخ الوفاة لكن اكثرهم اليتاخرون عن
تقديم المستمسكات للحصول على براءة
الذمة والتقاعد باسرع وقت وكذلك لكي يتم
اطفاء القرض).
ولفت الى ان (احد المشاكل التي واجهت
المواطنين هي جائحة كورونا  ،حيث
ان الثقافة التأمينية غير مشاعة لدى
المجتمع رغم انها حاجة ملحة ويتصور
اهل المقترض المتوفي جراء الجائحة انه
يمكن تعويضه واسقاط القرض عنه لكن
بما ان الجائحة وباء عالمي ال يمكن اسقاط
القرض ويطالب ذويه بتسديد ما تبقى
بذمته من اقساط من راتبه التقاعدي).
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الرافدين يتربع على عرش قاعدة الزبائن الرقمية

بغداد ـ ياسين طه
يتربع مصرف الرافدين على
عرش امتالك اكبر قاعدة زبائن
من المستفيدين من خدمات
الدفع االلكتروني  ،مما جعله
يقدم االالف من الخدمات سواء
سلف مالية ام قروض خاصة
بالبناء ام الحصول على وحدات
سكنية فــي مجمع بسماية
وغيره العديد من المجمعات
في بغداد ومختلف المحافظات
ضمن استثمارات االسكان التي
مولها المصرف للحد من ازمة
السكن بوصفه اكبر المصارف
العراقية مــن حيث الزبائن
ومن حيث الكتلة النقدية التي
احتازها من سمعته و موثوقيته
المحلية والدولية.
وتــرتــبــط عملية التسهيالت
المصرفية التي يقدمها الرافدين
بــشــكــل وثــيــق بــعــمــل شعبة
البطاقات والقنوات االلكترونية
فــي الــمــصــرف و الــتــي قــال
مصدر مسؤول في تصريح لـ
(الرافدين) ان (المصرف يسعى
باعتباره الــرائــد في خدمات
الدفع االلكتروني الــى تقديم
افضل الخدمات لحاملي بطاقات
مصرف الرافدين ـ ماستر كارد
ـ عبر مشروع التوطين استنادا
الــى قـــرارات االمــانــة العامة

لمجلس الــوزراء العدد ,313
 ,315 ,280لالعوام 2016
و  2019و  2018والخاصة
بــمــشــروع توطين الــرواتــب
بالطرق االلكترونية).
واضــاف ان (المصرف يقوم
مــن خـــال قــســم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ـ شعبة
البطاقات والقنوات االلكترونية
ـ بتنفيذ الية صرف الرواتب
وتقديم الخدمات لكل الوزارات
والدوائر الحكومية المتعاقدة مع
المصرف لخدمة مستفيديها).
مؤكدا ان (المصرف يمتلك اكبر
قاعدة زبائن ويوفر خدمات
صرف الرواتب ومنح السلف
لماليين الــزبــائــن مــن خالل
شبكة متكاملة لفروع المصرف
المنتشرة في بغداد والمحافظات
ومنافذ الصرف فضال عن 7
فروع خارج العراق).
وتــابــع ان (الــخــدمــات التي
يقدمها المصرف تتميز من
خــال بــطــاقــات ماستر كــارد
ذات الــمــواصــفــات العالمية
كونها تتيح لحاملها العديد من
الخدمات المصرفية المحلية
والعالمية  ،منها السحب النقدي
وااليداع والتسوق االلكتروني
والــدفــع مقابل البضاعة او
الحجز االلكتروني للفنادق

وتذاكر الطيران والمشاركة
بالمؤتمرات والفعاليات للمواقع
االلــكــتــرونــيــة والــمــؤســســات
التجارية التي تتوافق مع الدفع
االلكتروني كما وفر المصرف
خدمة ـ تطبيق الهاتف ـ لما
له من مميزات معرفة رصيد
البطاقة والحركات الخاصة
بالسحب وااليـــداع والفواتير
الــخــاصــة بــهــا وكــذلــك تتيح

تحذيرات من التعامل مع المواقع الوهمية

قروض تأهيل الدور السكنية
بحسب الرقعة الجغرافية
بغداد ـ سعد كامل
اكد مصرف الرافدين ان منح
قــروض ترميم وتأهيل الدور
السكنية يكون على الرقعة
الجغرافية  ،فيما دعا الزبائن
الــراغــبــيــن بــالــحــصــول على
القروض الى مراجعة الفروع
حصرا لترويج معامالتهم.
وقــال بيان للمكتب االعالمي
للمصرف ان (ضــوابــط منح
قروض تأهيل الــدور السكنية
يــكــون عــلــى وفـــق الــرقــعــة
الجغرافية لسكن المقترض
واالعتماد على موقع العقار
المراد ترميمه).
داعــيـا ً المواطنين الــى (عدم
التعامل مع المواقع والجهات
الــوهــمــيــة الــتــي تــدعــي منح
السلف والقروض والتسهيالت
المصرفية).مؤكدا ان (فروع
المصرف هي الجهة الرسمية
الــوحــيــدة لــتــرويــج معامالت
الخدمات المصرفية).

وكان المكتب االعالمي قد اشار
اكثر من مرة الى وجود روابط
ومواقع وهمية انتشرت على
مــواقــع التواصل االجتماعي
و تمارس النصب واالحتيال
واالبــتــزاز بحق الزبائن من
خــال ايهامهم بمنح السلف
والـــقـــروض مستغلين عــدم
معرفة الموظفين باالجراءات
المصرفية.
ولفت الى ان هذه المواقع تقوم
بتضليل الزبائن من خالل سحب
مستمسكاتهم بحجة الترويج
على السلف والقروض .ودعا
في بيان الــى الحذر من تلك
الــمــمــارســات وعـــدم التعامل
مــع مــن يــدعــي اعــتــمــاده من
قبل المصرف وتوخي الدقة
بهدف تحصين الزبائن من تلك
االفعال غير القانونية بغية الحد
منها والكشف عن مرتكبيها
عبر ابــاغ المصرف عن اية
حالة مشبوهة لغرض اتخاذ
االجراءات القانونية.

البطاقة الحصول على خدمات
اجــهــزة الــصــراف االلــي حول
العالم ويمكن تعبئة البطاقات في
كافة فروع المصرف المنتشرة
داخل العراق وخارجه بما فيها
صرف مستحقات الزبائن).
ولفت الــى ان (الشعبة تقوم
بعملية صــرف المستحقات
والــرواتــب لزبائن المصرف
الموطنة وراتبهم لديه من خالل

نظام الكتروني متكامل وبفترات
قياسية سريعة بعد وصــول
االشعارات والتمويالت الخاصة
بالرواتب من الجهات المستفيدة
التي تتعامل مع المصرف).
منوها الى ان (المصرف كان
ومــا يــزال السباق فــي تقديم
الخدمات االلكترونية الحديثة
ويسعى دوما لتطويرها لخدمة
زبــائــنــه ومــواكــبــة الــتــطــور

الــحــاصــل فــي انــظــمــة الــدفــع
االلكتروني العالمية والسعي
للنهوض بالقطاع المصرفي
لما له من خدمة القتصاد البلد
وتمويل التعامالت النقدية
الى تعامالت الكترونية توفر
السيولة واختصار االجراءات
الروتينية واستبدالها باستخدام
ادوات الدفع االلكتروني وفق
توجه الجهات العليا الحكومية).

التوسع بتطبيق النظام االلكتروني
يالقي استحسان الزبائن
بغداد ـ حنان ابراهيم
تواصل االدارة العامة لمصرف
الرافدين تطبيق مشروع النظام

المصرفي االلكتروني الشامل
في فروع المصرف المؤهلة
فــي بــغــداد ضــمــن المرحلة
الثانية التي دخلت حيز التنفيذ
 ،فيما تأتي الــدورات المكثفة
للموظفين العاملين وفق النظام
لغرض ضبط العمل وتوسعة
تطبيقه فــي عــمــوم فــروع
المصرف تدريجياً.
وكان مدير ادارة المشروع
مــحــمــد جــمــيــل قـــد اكــــد لـ
(الــرافــديــن) استكمال البنى
التحتية للمشروع من خالل
شبكة الكترونية مؤمنة تربط
نحو  14فرع بــاالدارة العامة
للمصرف.
ومــن المؤمل ان يصل عدد
الــفــروع المطبقة للمشروع
نحو  40فرعا ً خالل المرحلة
القادمة.
ويعتبر النظام الشامل من
االنظمة االلكترونية العالمية
حيث يتيح للزبون السحب و
االيداع من اي فرع من فروع
الــرافــديــن دون الحاجة الى
مراجعة نفس الفرع الذي فتح
فيه حساب اول مرة  ،واهم
مميزاته هو تقليل العقبات

امام الزبون من خالل تمشية
اي معاملة سواء كانت جاري
او توفير او ودائع او سفاتج
او اي معاملة يروم القيام بها
دون الحاجه الى مراجعة اكثر
من شعبة من شعب المصرف
بمعنى اخر من خالل موظف
واحـــد ممكن القيام بجميع
العمليات.
ويختصر الــنــظــام الروتين
المعمول به في النظام اليدوي
اذ يتم ادخال جميع معلومات
الــزبــون على الحاسبة دون
الحاجه للرجوع الى السجالت
وبشكل مستمر فضال على
التخفيف مــن روتــيــن تنقل
المعاملة من موظف الى اخر
وصــوال الى الصندوق اذ في
النظام االلكتروني يتم تمشية
المعاملة مــن قبل الموظف
المختص وحسب صالحيته.
ويــأتــي اهــتــمــام الــمــصــرف
بتطبيق النظام المذكور من
باب المواكبة مع المصارف
الــدولــيــة المعروفة  ،ويعد
الــرافــديــن اول الــمــصــارف
العراقية التي شرعت بتطبيق
النظام االلكتروني.
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بهدف االرتقاء بالتعامالت المالية وتوسعة دائرة المستفيدين

حضور الفت الى اجنحة الرافدين خالل
فعاليات الشمول المالي

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
شــــارك مــصــرف الــرافــديــن
بفعاليات اســبــوع الشمول
بــرعــايــة الــبــنــك الــمــركــزي
العراقي و رابطة المصارف
الخاصة العراقية حيث انطلقت
الفعاليات يــوم  10آيــار في
بغداد والمحافظات.
ومـــثـــل الـــمـــصـــرف لــجــنــة
مشتركة مــن شعبة االعــام
ووحــدة التوعية المصرفية

حيث عرضت الخدمات التي
يــقــدمــهــا الــمــصــرف اضــافــة
تثقيف الــجــمــهــور بمفهوم
وضــرورة االنخراط بالشمول
المالي بوصفه يمثل ظاهرة
مالية دولية تستهدف خدمة
المستفيدين مــن التعامالت
البنكية.وشملت الفعاليات التي
قام بها مصرف الرافدين كل
من جامعات بغداد والنهرين
والتقنية الوسطى ومــوالت

دريم ستي وبابيلون في بغداد
اضافة الــى مــول شنشل في
محافظة البصرة بمتابعة من
ممثلية المصرف في المنطقة
الجنوبية.
و يعني الشمول المالي أن
لدى األفراد والشركات إمكانية
الوصول إلى منتجات وخدمات
مالية مفيدة وبأسعار ميسورة
تلبي احتياجاتهم -المعامالت
والــمــدفــوعــات والــمــدخــرات

واالئــتــمــان والتأمين -ويتم
تقديمها لهم بطريقة تتسم
بالمسؤولية واالستدامة.
و أن تكون قادرا على الوصول
إلــى حــســاب المعامالت هو
الخطوة األولى للشمول المالي
بــشــكــل أوســــع ألن حــســاب
المعامالت يسمح للناس بادخار
المال ،وإرســال المدفوعات
واستالمها .يمكن أيضا أن
يــكــون حــســاب الــمــعــامــات

بمثابة بوابة لخدمات مالية
أخــرى ،وهــذا هو السبب في
أن ضمان وصول األشخاص
في جميع أنحاء العالم إلى
حساب المعامالت هو محور
مبادرة مجموعة البنك الدولي
للشمول المالي.ويس ّهل توفير
الخدمات المالية أمور الحياة
اليومية ،ويساعد العائالت
والشركات على التخطيط لكل
شــيء مــن األهــــداف طويلة

نائب محافظ البنك
المركزي يتابع
سير عمل انشاء
المبنى الجديد للبنك
المطل على ضفاف
دجلة الخير

األجل إلى حاالت الطوارئ غير
المتوقعة .وبوصفهم أصحاب
حسابات ،فمن المرجح أن
يستخدم الناس خدمات مالية
أخرى ،مثل االئتمان والتأمين
 ،لــبــدء األعــمــال التجارية
وتوسيعها ،واالستثمار في
التعليم أو الصحة ،وإدارة
المخاطر ،ومواجهة الصدمات
المالية ،وهــو مــا يمكن أن
يحسن حياتهم بشكل عام.
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تحت شعار :أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي

الدعوة إلى:
تعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية وبمتطلبات التمويل المسؤول
تبني إجراءات تشجع إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في سياسات المؤسسات المالية والمصرفية
تطوير آليات وأدوات قياس االداء المجتمعي للمؤسسات المالية والمصرفية
بناء ثقة المستهلك في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية
اطالق برامج للمسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات المالية والمصرفية وعكسها في التقارير الدورية
حث المؤسسات المالية والمصرفية على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية
استهداف الفئات غير المشمولة ماليًا من خالل تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة
تهدف االستراتيجيات الوطنية
للشمول الــمــالــي الــى تقديم
المساعدة الفنية للحكومات من
أجل تصميم وتنفيذ خرائط طريق
وخطط عمل على المستوى
الوطني لتحقيق أهداف الشمول
المالي اضافة الى تحديث أنظمة
مدفوعات األفـــراد (التجزئة)
والــمــدفــوعــات الحكومية و
مساعدة البلدان على تصميم
استراتيجيات لتعزيز استخدام
المدفوعات اإللكترونية ،بدال من
األدوات النقدية والورقية.
نجحت بلدان كثيرة في رقمنة
الــمــدفــوعــات الحكومية عن
طريق تحويل جميع المدفوعات
الحكومية إلــى األفــــراد إلى
حسابات ،مما يؤدي عادة إلى
خفض التكاليف وزيادة الوصول
إلى الخدمات المالية .كما يؤدي
إلى وفورات كبيرة في تكاليف
إدارة برامج المدفوعات ،وكذلك
انــخــفــاض الــتــســرب المتعلق
بالفساد واالحتيال.
إصـــاح أنــظــمــة الــمــدفــوعــات
الوطنية ،بما في ذلك أسواق
التحويالت المالية وإجـــراء

تــشــخــيــص شـــامـــل ألنــظــمــة
المدفوعات والتسوية الوطنية،
بما في ذلك أسواق التحويالت
المالية ،وتقديم توصيات لتحسين
أنظمة المدفوعات الوطنية.
تنويع الخدمات المالية لألفراد
ودعــم اإلصــاحــات القانونية
والتنظيمية والسياسية ،وبناء
قــــدرات الــجــهــات المشرفة،

جوانب من
فعاليات
المصرف

وتصميم البرامج الحكومية
لفتح المجال أمام الوصول إلى
مجموعة من الخدمات المالية،
بما في ذلك المدخرات والتأمين
واالئتمان ،بحيث توفر حسابات
المعامالت سبيال إلى التعميم
الكامل للخدمات المالية.
فــضــا عـــن االســـتـــفـــادة من
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــشــمــول

المالي والعمل على تهيئة بيئة
مواتية لالستفادة من فرص
"التكنولوجيا المالية الرقمية"
والتكنولوجيا الجديدة ،وتحقيق
تكافؤ الفرص ،وتوسيع نطاق
الوصول للخدمات المالية.
تعزيز المنافسة وتوسيع نقاط
الــوصــول ودعـــم اإلصــاحــات
التنظيمية واإلشــرافــيــة لفتح

المجال أمام الوصول للخدمات
المالية وضمان تكافؤ الفرص
بــيــن الــبــنــكــوك والــمــؤســســات
غير المصرفية (أو مقدمي
الخدمات غير التقليديين) ،مثل
شركات االتصاالت ،وشركات
التكنولوجيا المالية الرقمية،
ومكاتب البريد ،والتعاونيات
وشبكات الوكالء.
الحماية المالية للمستهلك
و الــعــمــل عــلــى بــنــاء إطـــار
قــانــونــي وتنظيمي للحماية
المالية للمستهلك ،واإلفصاح
والشفافية ،بما في ذلك تقديم
الــمــشــورة بــشــأن الترتيبات
المؤسسية وآليات اإلنصاف،
وبناء القدرات.
اضـــافـــة الــــى تصميم
استراتيجيات وطنية للتثقيف
الــمــالــي  ،وجــمــع الــبــيــانــات،
ووضــع استقصاءات لقياس
مستوى الثقافة المالية ،والقدرة

والــوعــي بــاألمــور المالية،
وتصميم وتقييم برامج القدرات
المالية.
وبدأت المبادرة العالمية للشمول
المالي في عام  ،2017وهي
تقدم برنامجا عالميا لتطوير
البحوث في التمويل الرقمي
وتسريع الشمول المالي الرقمي.
وكــانــت ورقـــة بحثية أعدها
البنك الــدولــي قــد كشفت أنه
بــوســع واضــعــي الــســيــاســات
زيادة عدد مستخدمي الخدمات
المالية الرسمية عبر سياسات
تساعد على الحد من التكلفة
والــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة
والمسافات الالزم قطعها لفتح
حساب بنكي.
وأفاد البحث ،الذي يحلل البيانات
الدقيقة في إطار مشروع بيانات
الشمول المالي العالمي ،أن
السياسات التي تعالج المعوقات
المالية قد أثبتت فعاليتها ،خاصة
لنحو  2.5مليار شخص محروم
من "الخدمات البنكية" ،من
بينهم  75في المائة من فقراء
العالم ومن يعيشون في المناطق
الريفية.
وتــحــلــل ورقـــة عــمــل أبــحــاث
السياسات الصادرة عن البنك
الدولي كيف يستخدم  150ألف
شخص في  148بلدا الحسابات
الرسمية .ومن بين أمور أخرى،
تساعد البيانات الجديدة على
تفسير سبب استخدام البالغين
فــي بــلــدان كالهند وبنغالدش
للخدمات المالية بمعدالت تزيد
عن استخدام نفس الخدمات
من قبل من يعيشون في بلدان
مماثلة من حيث نصيب الفرد
من إجمالي الناتج المحلي.
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تقرير  :رئاسة ترمب قللت ثروته المالية

أباطرة العقارات في الصين يخسرون  46مليار دوالر
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
القصة مختلفة في الصين ،فقد
شهدت النخبة المالية أسوأ
عام منذ أن بدأت "بلومبرغ"
تتبع الثروة في عام ،2012
إذ خــســروا  61مليار دوالر
عقب حملة بكين على شركات
التكنولوجيا الكبرى في إطار
خطة "الرخاء المشترك".
اخــتــفــى جـــاك مــا  ،مؤسس
مجموعة "عــلــي بــابــا" من
المشهد العام ،وتنازل أباطرة
العقارات عن  35مليار دوالر
وسط أزمة ديون متصاعدة أدت
إلى إجــراءات صارمة من قِبل
الجهات التنظيمية.
أصبح هوي كا يــان ،مؤسس
مــجــمــوعــة "إيــفــرغــرانــد"
الصينية ،مــثــاالً قــوي ـا ً على
الــضــغــوط الــتــي يتعرضون
لها .فبعدما أصبح ثاني أغنى
شخص في الصين ،انخفض
صافي ثروته بمقدار  17مليار
دوالر هــذا الــعــام ،وانــهــارت
إمبراطوريته العقارية تحت
عبء ديــون ساحق ،وطالبته
الحكومة بــاســتــخــدام ثروته
الشخصية -بما في ذلك يخت
ضخم -للمساعدة فــي ســداد
المستثمرين.
من بين أكثر مصادر الثراء
الجديدة هذا العام األصول غير

الملموسة نسبياً ،من بينها:
األصــــول الــرقــمــيــة ،وأســهــم
شركات التكنولوجيا المدرجة
حديثا ً وشــركــات الشيك على
بياض.
تسببت تغيرات قيمة العمالت
الــمــشــفــرة فــي تــكــويــن ثــروة
بالمليارات لمبشر التشفير مايك
نوفوغراتز ،ثم محتها بعد ذلك،
في حين أدى عدد قياسي من
االكتتابات العامة األولية إلى
رفع الثروة الورقية لمؤسسين
مثل بــريــان أرمسترونغ من
منصة "كــويــن بيس لتداول
العمالت المشفرة ،والرئيس
التنفيذي البرازيلي للتكنولوجيا
المالية ديفيد فيليز.
تــرك الرئيس السابق دونالد
ترمب منصبه وهو أقل ثرا ًء
بكثير مما كان عليه عندما دخل
البيت األبيض ،فيما قد يربح
مليارات الــدوالرات إذا تمكنت
شركته اإلعالمية الناشئة من
إكمال اندماجها مع شركة شيك
على بياض.
ظهر  42عــضــوا ً فــي مؤشر
"بلومبرغ" للمليارديرات ألول
مرة في التصنيف بنهاية عام
 ،2021ويرجع ذلك في الغالب
إلى االكتتابات العامة األولية.
كــان عــام التقلبات الكبيرة
والمدفوعات الضخمة بشكل

عـــام .ومــع ارتــفــاع األســعــار
وتزايد الحذر بشأن الزيادات
الضريبية المحتملة ،اغتنم
عديد من المليارديرات الفرصة
للبيع ،إذ أبرمت عائلة غير
مشهورة في شيكاغو صفقة
بقيمة  32مليار دوالر لبيع
أسهم خاصة لصالح مورديها
من السلع الطبية في أكبر صفقة
تحدث سيولة في التاريخ لعائلة
واحدة.
بـــاع أغــنــى الــمــلــيــارديــرات

األمريكيين أسهما ً بقيمة 43
مليار دوالر حتى بداية ديسمبر،
ما يزيد على ضعف مبيعات عام
 2020البالغة  20مليار دوالر.
أعيد تشكيل الــثــروات بطرق
أخــــرى ،إذ أدى طـــاق بيل
وميليندا غيتس إلــى تنازل
الــشــريــك الــمــؤســس لشركة
"مايكروسوفت" عن األصول،
مع تأكيد تصنيف ميليندا غيتس
على المؤشر ،إذ احتلّت المرتبة
رقم .194

وقــد س ّجلت ماكنزي سكوت
أرقـــامـــا ً قياسية فــي العمل
الخيري ،وعزز زوجها السابق
جيف بيزوس تبرعه للقضايا
البيئية بعد تنحيه عن منصب
الــرئــيــس التنفيذي لشركة
"أمازون".
إلى جانب المكاسب الهائلة،
كانت هناك انفجارات قوية،
فقد أطــلــق بيل هــوانــغ مدير
صندوق التحوط السابق في
مــارس انفجارا ً مدويا ً عندما

انهار مكتب عائلته "آركيغوس
كابيتال مانجمينت" نتيجة
المضاربات ،ما أدى إلى تبخر
ثروة بقيمة  20مليار دوالر.
كــان مــاســك حــاضــرا ً فــي كل
التغيرات من تقلبات السوق،
والخطابات الضريبية ،والبيع،
ومكاسب الثروة التي حطمت
األرقــام القياسية ،فقد تصدَّر
رجل األعمال الموقر المكروه
لق ّمة المؤشر في يناير ،وظل
عــلــى رأس الــقــائــمــة معظم
العام بفضل ارتفاع سعر سهم
"تسال" المتواصل ،واستمرار
نمو األرباح والقيمة المتزايدة
لـ"سبيس إكس".
شهد أباطرة اإلنترنت في الصين
عاما ً قياسياً ،ولكن بطريقة ال
يأملها معظمهم.
خسر أغنى  10أباطرة بمجال
التكنولوجيا في البالد  80مليار
دوالر مــن صــافــي ثــرواتــهــم
اإلجــمــالــيــة فــي عـــام 2021
وفــق ـا ً لـــ "مــؤشــر بلومبرغ
للمليارديرات" وسط حمالت
واســعــة النطاق مــن الجهات
التنظيمية الصينية .مما أدى
لتآكل نحو ربع إجمالي ثرواتهم
في أكبر انخفاض على مدار
عــام كامل منذ  2012عندما
بدأ المؤشر بتتبع أثرى أغنياء
العالم.

اغنياء العالم يتوجهون لتجارة العمالت المشفرة
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
في عام  2017نشر توماس
بيترفي إعالنا ً شغل صفحة
كاملة فــي صحيفة "وول
ستريت جورنال"ُ ،محذرا ً من
المخاطر التي تشكلها العقود
اآلجــلــة لـ"بتكوين" على
أسواق رأس المال.
في هذه األيام ،بات الملياردير
المولود في المجر ضليعا ً في
لغة العمالت المشفرة .وقال
"بيترفي" ،الذي تبلغ قيمة

ثروته  25مليار دوالر ،إنه
من الحكمة امتالك  2%إلى
 3%من ثروة الفرد الشخصية
من العمالت المشفرة ،تحسبا ً
لــذهــاب العملة الــورقــيــة إلى
"الجحيم".
شخصيا ً يضع "بيترفي" جزءا ً
من أمواله في العملة المشفرة،
بينما عرضت شركته مجموعة
"إنــتــرأكــتــيــف بـــروكـــرز"
()Interactive Brokers
مؤخرا ً للعمالء إمكانية

تــداول "بتكوين وإيثريوم"
و"اليت كوين" ""Litecoin
و"بتكوين كاش" (Bitcoin
 ،)Cashبــعــد اكــتــشــافــهــا
لـ"إلحاح" العمالء للمشاركة
في تداولها.
قــال "بيترفي" ،الــذي يبلغ
 77عاما ً من العمر ،إن شركة
"إنتراكتيف بروكرز" ،والتي
يقع مقرها في "غرينتش"،
بوالية "كونيتيكت" ،ستوفر

إمكانية تداول  5إلى  10عمالت
أخرى أو نحو ذلك بدءا ً من هذا
الشهر.
وأشار إلى أنه من الممكن أن
تجني العمالت المشفرة عوائد
غير عادية ،حتى لو كان العكس
صحيحا ً أيضاً ،مضيفا ً في مقابلة
معه" :أعتقد أنها قد تصل إلى
الصفر ،وأعتقد أنها يمكن أن
تصل إلى مليون دوالر .ليس
لدي أي فكرة".
يُسلط منهج "بيترفي" الضوء
على مــوقــف المستثمرين
ال ُمتغير نحو العمالت المشفرة،
والــذيــن ســخــروا أو كانوا
حذرين من الرموز الرقمية،
لكنهم أدركوا ،خاصة في عام
 ،2021أنهم ال يستطيعون
تحمل إهدار فرصة إمكانية
تحقيق مكاسب كبيرة.
حتى مع تأرجح األسعار بشكل
كبير ،تــداول المستثمرون
الكبار والصغار بشدة في
"بــتــكــويــن وإيــثــريــوم"،
إضــافــة إلــى الــرمــوز غير
القابلة لالستبدال ،واألصول
الـــتـــي تــحــمــل "نــقــشــة
الكالب" ،و"شيت كوينز"

( ،)shitcoinsبما في ذلك
عمالت "آس كوين" (ASS
 )Coinالــتــي تحمل اســمـا ً
مناسبا ً لها.
وكشف رجل األعمال راي داليو
مؤخرا ً أنه كان يحتفظ ببعض
عمالت بتكوين وإيثريوم على
األقــل في محفظته بعد أشهر
فقط مــن التشكيك فــي فائدة
العملة المشفرة كمخزن للثروة.
ينظر مؤسس "بريدج ووتر
أسوشيتس" (Bridgewater
 )Associatesإلـــى هــذه
االستثمارات على أنها أموال
بديلة في عالم حيث "النقد هو
قمامة" ويــؤدي التضخم إلى
تآكل القوة الشرائية.
فيما كشف الملياردير بول
تيودور جونز أنه استثمر فيها
كوسيلة تحوط ضد التضخم،
وكانت نصف المكاتب العائلية
الــتــي تعمل مــع "غــولــدمــان
ســـاكـــس" مــهــتــمــة بــإضــافــة
عمالت رقمية إلــى محافظها
االستثمارية ،وفقا ً لمسح حديث
أجراه البنك.
انتقلت الــعــمــات المشفرة
بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى الــتــيــار

الــرئــيــســي لــلــتــمــويــل ،وإن
كــان ذلــك بنجاح متفاوت.
وأطــلــقــت "بـــروشـــيـــرز"
( )ProSharesأول صندوق
متداول في البورصة للعقود
اآلجــلــة فــي "بتكوين" في
الــواليــات المتحدة ،والــذي
جذب أكثر من مليار دوالر
في يومين ،قبل أن تتالشى
التدفقات ،ويتراجع السعر
منذ ظهوره األول في أكتوبر.
وال يزال المتحمسون للعمالت
المشفرة يأملون في أن يوافق
المنظمون األمريكيون على
صندوق متداول في البورصة
يحتفظ بالفعل بعملة بتكوين
في عام .2022
وبــفــضــل األداء األفــضــل،
أصبحت شركة "كوين بيس
غــلــوبــال" (Coinbase
 )Globalشــركــة عامة،
ولــديــهــا اآلن قــيــم سوقية
تــبــلــغ  54مــلــيــار دوالر،
بينما تبلغ ثــروة مؤسسها،
بــرايــن أرمــســتــرونــغ9.7 ،
مليار دوالر ،وفقا ً لمؤشر
"بلومبرغ" للمليارديرات.
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بنزيما أفضل العب في دوري أبطال أوروبا
وينتظر الفوز بالكرة الذهبية
مدريد  -متابعة الرافدين
حصل الفرنسي كريم بنزيما ،نجم
لاير مدريد ،على جائزة أفضل العب
في بطولة دوري أبطال أوروبا خالل
الموسم المنصرم.
وقــال االتحاد األوروبــي على موقعه
الرسمي ،إن اللجنة الفنية في اليويفا
اختارت بنزيما لحصد الجائزة ،بعد
مساهمته الكبيرة في تتويج لاير مدريد
بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ونجح بنزيما في تسجيل  15هدفا
مع لاير مدريد في الموسم المنصرم
بدوري أبطال أوروبــا ،باإلضافة إلى
منح زمالئه تمريرتين حاسمتين.
فيما حصد البرازيلي فينيسيوس
جونيور ،نجم لاير مــدريــد ،جائزة
مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا
خالل الموسم المنصرم.
وقال االتحاد األوروبــي ،على موقعه
الرسمي ،إن اللجنة الفنية في اليويفا
اخــتــارت فينيسيوس لحصد جائزة
أفضل العب شاب في دوري األبطال
بموسم .2021-2022
جــاء ذلــك بعد األداء المميز الــذي
قدمه الجناح البرازيلي في البطولة
األوروبـــيـــة ،وزيــنــه ب 6تمريرات
حاسمة ،باإلضافة إلى  4أهداف بدوري
األبطال .وحصل لاير مدريد على لقب
دوري األبطال للمرة  14في تاريخه،
كما وصل مدربه كارلو أنشيلوتي إلى
لقبه الرابع في البطولة األوروبية.
فيما يرى البلجيكي إيدين هازارد نجم
لاير مدريد أن زميله الفرنسي كريم
بنزيما حسم جائزة الكرة الذهبية
كأفضل العب هذا العام.
وقال هازارد خالل مؤتمر صحفي اليوم
الثالثاء ردًا على ســؤال حول هوية
الفائز بالكرة الذهبية“ :كريم بنزيما
على ما أعتقد ،ال يوجد العب مثله”.

وأضــاف“ :الالعبون اآلخــرون مثل
كيفين دي بروين أو تيبو كورتوا أو
ساديو ماني أو فينيسيوس جونيور
قدموا موسما جيدًا للغاية”.
وتابع“ :لكن إذا أخذنا كل شيء
في االعتبار ،فقد فاز بنزيما بنسبة
 99%بالكرة الذهبية ،يتبقى فقط
التصويت ،لكن ال تعرف أب ـدًا ما
سيحدث ،لكنني أعتقد أنها ستكون
لكريم ،وأتمنى ذلك”.
وأوضح“ :لو كان كورتوا قد ظهر في
ربع النهائي ونصف النهائي بنفس
األداء الــذي كان عليه في نهائي
دوري األبــطــال ،لكان مرشحا
بقوة للكرة الذهبية ،لقد رأيناه
أقل في هذه المباريات ،وربما
كان ما قدمه أقل مما فعله
كريم بنزيما”.وأتم“ :لقد
عــرفــت كــورتــوا منذ
 10سنوات ،وهو
عـــلـــى هـــذا
األداء،
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كلمات متقاطعة

مكافأة خاصة
من االتحاد
المغربي للوداد

تتواصل أفراح الوداد ومكاسبه ،بعد تتويجه
بلقب دوري أبطال أفريقيا ،إذ سيحصل على أكثر
من  3ماليين دوالر دفعة واحدة ،بما فيها مكافأة
نصف مليون دوالر من اتحاد الكرة المغربي ،الذي
يدعم األندية المغربية التي تتوج قاريا وعربيا.
وهذا األمر يعد تقليدا دأب عليه االتحاد المغربي منذ عدة
سنوات إضافة لتقديم مساعدات لوجيستية ،مثلما حدث مع
الوداد بتوفير مجمع محمد السادس لالعبيه ومدربه قبل موقعة
األهلي ،والتكفل بمصاريف بعض الرحالت الخارجية.
كما سيحصل الوداد على أكثر من  2مليون و 300ألف دوالر من الكاف
بجانب إيرادات الجماهير ،ودعم بعض الجهات مع احتمال دخول رعاة على خط
مكافأة النادي بعد هذا اللقب القاري التاريخي مثلما أكدت بعض التقارير.
وقد يخفف ذلك األمر من أعباء الوداد المالية ،ويمكنه من تسديد ديونه لدي محكمة
التحكيم الرياضي بسويسرا ،والعودة لولوج الميركاتو مجددا بعد منعه بعقوبة من
إبرام صفقات في االنتقاالت الشتوية.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

مهن ًيا :ميكنك التحرك بشكل أرسع،
هذا سيحدث فرقًا كب ًريا يف وظيفتك.
عاطف ًيا :تبحث عن الحب املثايل،
لكن مل يحالفك الحظ حتى اآلن.
دعم قو ًيا يساعدك يف
مال ًيا :تتلقى ً
تحقيق التوزان املايل.

مهن ًيا :ال تجعل املشاجرات تؤثر عىل
تركيزك يف العمل.
عاطف ًيا :احــذر تفاقم الخالفات
واملشاكل مع رشيكك.
مال ًيا :حان الوقت للبدء يف مرشوع
جديد ،لكسب املزيد من األموال.

مهن ًيا :أنت يف أفضل حاالتك ،تحرك
نحو أهدافك برسعة وثقة.
عاطف ًيا :ترغب يف قضاء بعض الوقت
مبفردك للتخطيط ألمورك مع رشيك
الحياة.
مال ًيا :تأكد من أنك ال تنفق كثري
للحصول عىل حب شخص ما.

مهن ًيا :دماغك خالل هذه الفرتة
مزدحم باألفكار.
عاطف ًيا :صعوبات متر عليك مع
الرشيك ،تجازوها بحكمة وعقل.
مال ًيا :طالب مبستحقاتك املالية يف
عملك ،هذا حقك ،ال ترتكه يضيع
منك.

مهن ًيا :تفكريك عميل جـــدً ا ،ما
يــســاعــدك أن تــكــون قــــاد ًرا عىل
الحصول عىل االستقرار الذي تريده.
عاطف ًيا :تواجه رصا ًعــا لتوصيل
رسالتك إىل أحد أفراد أرستك.
مال ًيا :قد تكون النفقات املرتبطة
مبنزلك أكرث من املتوقع.

مهن ًيا :أنت بحاجة ألخذ قسط من
الراحة.
عاطف ًيا :تسيطر عليك شعو ًرا بالحب
تجاه الطرف اآلخر ،لكنه لالسف ال
يفكر فيك.
مال ًيا :كن حذرا فأنت كثري اإلنفاق
عىل ما ال تحتاجه.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

مهن ًيا :أنت تسعى جاهدً ا من أجل
تحقيق أهدافك يف عملك.
عاطف ًيا :أنت بحاجة إىل تخصيص
بعض الوقت مبفردك ،لتقييم عالقتك
برشيك الحياة.
مال ًيا :تشعر بعدم الرىض عن دخلك
وتسعى لزيادته.

مهن ًيا :ال ترتد يف طلب املساعدة من
زمالئك.
عاطف ًيا :تشعر ببعض التوتر مع
الرشيك ،تعامل مع األمر بحكمة
وتروي.
مال ًيا :عليك الرتكيز يف عملك لزيادة
دخلك.

مهن ًيا :هــذا هو الوقت املناسب
لــاهــتــام بتفاصيل مشاريعك
اإلبداعية.
عاطف ًيا :تعامل مع الطرف اآلخر
بهدوء وحكمة حتى ال تفقده.
مال ًيا :تحتاج اليوم إىل اتخاذ قرار
مهم بشأن أحوالك املالية.

مهن ًيا :رمبا تواجه بعض العقبات
يف العمل ،تعامل معها بكل حكمة
وعقالنية.
عاطف ًيا :تلتقي صديقًا كنت تنتظره
منذ فرتة كبرية.
مال ًيا :حان الوقت للبدء يف مرشوع
جديد ،لكسب املزيد من األموال.

مهن ًيا :تفكريك واضح ،ما يساعدك
عىل أداء مهام عملك بكفاءة.
عاطف ًيا :لديك فرصة كبرية لتحسني
عالقتك برشيك الحياة.
مال ًيا :تنفق مزيد من األموال عىل
احتياجات أفراد أرستك ،لكن باملقابل
ستاتيك نقود من حيث ال تدري.

مهن ًيا :رمبا تطلب منك الظروف
العمل مبفردك ،ما يجعلك وحيدا.
عاطف ًيا :قد يكون من املفيد بالنسبة
لك ورشيكك قضاء بعض الوقت
مبفردكام.
مال ًيا :قد ال يكون وضع أموالك متا ًما
كام تريده.

الـــــرافــديـــن
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 195مليون دوالر سعر لوحة
لمارلين مونرو
بغداد ـ متابعة الرافدين
بيعت لوحة لوجه النجمة
األميركية الراحلة مارلين مونرو،
رسمها أيقونة موسيقى البوب
آندي وارهول في ستينيات
القرن الماضي ،في مزاد
مقابل  195مليون دوالر،
وهو رقم قياسي لعمل لفنان
أميركي يباع في مزاد.
واللوحة المسماة "شوت
سيج بلو مارلين" تأتي
ضمن سلسلة من الصور
التي
الشخصية

رسمها وارهول للممثلة في
أعقاب وفاتها عام .1962
اللوحة
وبيعت
في مزاد لدار
كريستيز في

نيويورك،وبلغت القيمة التقديرية
للوحة قبل البيع نحو  200مليون
دوالر ،وفقا لرويترز.
الى ذلك تطرح دار كريستيز
للمزادات األربعاء رسما ً غير

منشور لميكيالنجيلو هو األول
الذي يظهر جسما ً عاريا ً في
سجل الفنان ،بقيمة تقديرية تبلغ
 30مليون يورو ( 31,6مليون
دوالر) في باريس.

ميسي سفرياً للسياحة
السعودية

بغداد ـ متابعة (الرافدين)

اختارت المملكة العربية
السعودية األرجنتيني ليونيل
ميسي ،نجم فريق باريس سان
سفيرا للسياحة
جيرمان الفرنسي
ً
السعودية.
وأعلن وزير السياحة السعودي،
أحمد الخطيب ،عبر تويتر ،أن
سفيرا للسياحة
ميسي اختير
ً
السعودية.وكتب الخطيب" :أرحب

اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه
في السعودية لقضاء إجازة مميزة
يستكشف بها كنوز البحر األحمر
وموسم جدة وتاريخها العريق".
وقال الخطيب" :هذه ليست زيارته
األولى للمملكة ولن تكون األخيرة،
سفيرا
ويسرني أن أعلن ميسي
ً
للسياحة السعودية".ونشر المسؤول
صورا للنجم األرجنتيني
السعودي
ً
لدى وصوله المملكة.

االعالم وخدمة الزبائن
تتسابق الدول المتقدمة في ظل عصر الرقمنة و تطور الصناعات
التكنولوجية وااللكترونية القتناء كل ما هو جديد و متطور ،
وانعكست هذه الثورة الحديثة على جميع مفاصل واقسام العمل
في مختلف المؤسسات واثرت في عملها ايجاباً.
والمصارف واحدة من المؤسسات الهامة التي ادخلت في عملها
االنظمة الحديثة وتنويع الخدمات المقدمة للزبائن  ،واالعالم
هو وسيلة التواصل بين المؤسسة المصرفية و الزبائن  ،و هو
الرابطة التي تتواصل مع الزبائن لمعرفة احتياجاتهم من خدمات
مصرفية ونقلها الى االدارة العامة.
وقد تطور العمل االعالمي بتطور التكنولوجيا ودخول منصات
التواصل االلكتروني االمر الذي زاد من حدة التنافس بين
المؤسسات المصرفية والمالية سواء من باب الخدمات التي
يقدمها هذا المصرف او ذاك  ،او من باب التنافس االعالمي.
فكان لزاما ً على اعالم مصرف الرافدين ان يواكب التطورات
الحاصل في المؤسسات المماثلة المتقدمة واستطاع ان يحقق
الكثير من التقدم في اظهار صورة المصرف بالشكل الذي يليق
به وبسمعته وبتاريخه.
يعد الهيكل التنظيمي عماد عمل اي مؤسسة ناجحة  ،اذ من دون
وجود هيكل تنظيمي لن يكون هناك عمل منظم  ،كون الهيكل
هو من يحدد االقسام والشعب والمهام والواجبات.
بعد ذلك تأتي أهمية الرؤية االستراتيجية (النظرة المستقبلية
للخطط بعيدة المدى) وهنا يأتي دور المواكبة والتنبؤ بما ممكن ان
يحدث في المستقبل اضافة الى عمل شعبة االعالم في المصرف
على اشراك موظفيها بالدورات المتخصصة في مفاصل العمل
االعالمي من تحرير االخبار والمقاالت و اجادة العمل على
الحواسيب االلكترونية فضال على دورات التصميم والطباعة
والتصوير الفيديوي والفوتوغرافي والمونتاج ودورات اللغة
العربية ودورات ادارة االزمات.
ويهتم عمل الشعبة بجميع ما يتعلق بـ ((الهدف  /الترويج
 /االعالن  /المنتج  /الموقع الجغرافي ـ المكان ـ  /الكلفة /
التوصيل  /الديمومة  /التجديد  /التصميم)) وغير ذلك من
االمور المتعلقة بالعمل االعالمي الذي يؤسس على دعامتين
هما الجانب المهني االحترافي  /الجانب االكاديمي.
ويمكن للمتابع لعمل شعبة االعالم ان يالحظ مدى التطور
الحاصل على صعيد العمل وفي مختلف الجوانب والمستويات
من تواصل مع القنوات الفضائية واالذاعات والصحف وصوال
الى استحداث منصات رقمية خاصة بالمصرف فضال على
عمل اكثر من ستين مقطع فيديو ترويجي للخدمات التي
يقدمها المصرف وليس انتها ًء بطباعة البروشورات والدعايات
والصحيفة الشهرية التي بين ايديكم وغير ذلك من اعمال
منظورة وغير منظورة.
كل ذلك من نتاج يعكس طموحات الشعبة للتطور والمضي قدما ً
لمواكبة احدث وسائل االعالم وتقديم ما هو افضل على الصعيد
المصرفي وخدمة الزبائن الكرام.
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