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دورات مكثفة لتطوير مالكات الرافدين

النظام األلكتروني يواكب المصارف العالمية ويختصر الروتين
إستكمال البنى التحتية ودخول  11فرع حيز التنفيذ

بغداد ـ سامر عبد الستار
تواصل االدارة العامة لمصرف
الرافدين دوراتها التدريبية
لمالكات تطبيق النظام المصرفي
االلكتروني الشامل الذي طبق
في  11فرع من فروع المصرف
الموزعة في بغداد ضمن المرحلة
االولى التي دخلت حيز التنفيذ.
وتأتي الدورات المكثفة لغرض
ضبط العمل وفق النظام وتوسعة
تطبيقه في عموم فروع المصرف
تدريجيا ً بحسب ما قاله مدير
ادارة مشروع النظام المصرفي
االلكتروني محمد جميل لـ
(الرافدين) الذي اوضح انه (تم
استكمال البنى التحتية للمشروع
من خالل شبكة الكترونية مؤمنة
تربط فروع العلوية و دور الضباط
و شارع فلسطين و المنصور و
الرافعي والسنك و كرادة مريم و
مجمع الدورة النفطي و المحيط
و الزهراء اضافة الى حي الوحدة
باالدارة العامة للمصرف).
دورات تدريبية
مبينا ان (النظام يتيح لزبون
العمليات
إجراء
المصرف
المصرفية كافة من أي فرع من
الفروع المذكورة كمرحلة اولى).
مشيرا الى ان (الدورات التدريبية
تأتي استكماال لبنية النظام الذي
سيتوسع تدريجيا لحين دخول
جميع الفروع فيه االمر الذي
سيوفر عامل الدقة والسرعة في
انجاز معامالت الزبائن بما يتواكب
مع عمل البنوك والمصارف
العالمية).
وعن هيكلية النظام قال انه (يتكون
من موظف خدمة الزبائن ـ تيلر ـ
الذي يقوم بإجراء كافة العمليات

قرب إفتتاح
أكادميية
الرافدين
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اجملمع العلمي
يستقبل وفد
الرافدين
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املالكات الطبية
العراقية حتقق
منجزاً كبرياً

7

محافظ المركزي العراقي يناقش مع
السعودية تبادل الخبرات

إستثمار  :مول تاون سنتر الذي انجز بتمويل من مصرف الرافدين.
المصرفية النقدية من سحب و
إيداع وغيرها اضافة الى مسؤول
موظفي التلر حيث يقوم بتصريح
المعامالت التي تكون أكثر من
السقف المخصص لموظفي التيلر
فضال على موظف خدمة الزبائن
الذي يقوم بفتح وغلق الحسابات
وكذلك الودائع وتحديث الحسابات
واصدار دفاتر صكوك للزبون
وكافة العمليات غير النقدية وكذلك
موظفي المقاصة والحواالت
ومسؤولهم وموظفي الحسابات
ومســؤولهم).
من جانبها قالت مديرة فرع شارع

فلسطين ايمان عبد الرضا لـ
(الرافدين) ان (النظام الشامل هو
نظام عالمي الكتروني يتيح للزبون
السحب او االيداع من اي فرع من
فروع الرافدين 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 واحد

يقوم بنفس العملية سواء جاري
او توفير او سفاتج).
واضافت ان (النظام يختصر
الروتين المعمول به في النظام
اليدوي اذ يتم ادخال جميع
معلومات الزبون على الحاسبة
دون الحاجه للرجوع الى
السجالت وبشكل مستمر فضال
على التخفيف من روتين تنقل
المعاملة من موظف الى اخر
وصوال الى الصندوق اذ في النظام
االلكتروني يتم تمشية المعاملة
من قبل الموظف المختص وحسب
صالحيته).

بغداد ـ متابعة الرافدين
ناقش محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف
مع سمو االمير عبد العزيز بن طالل رئيس برنامج الخليج العربي
للتنمية أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين العراق
والسعودية.
وقال بيان للمركزي العراقي اطلعت عليه (الرافدين) ان مخيف
لبى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية برفقة وفد من القطاع
المصرفي العراقي.ولفت الى أن (برنامج الخليج العربي للتنمية
(أجفند) ومقره الرياض يعمل كمنظمة إقليمية تنموية مانحة ،تدعم
وتشجع االبتكار في مجاالت التنمية البشرية).
وتجدر االشارة الى ان مدير عام مصرف الرافدين بالوكالة االستاذ
بالل صباح حسين كان من ضمن الوفد المصرفي العراقي.
واضاف البيان ان المحافظ التقى ايضا ً بإدارة البنك المركزي
السعودي على هامش الزيارة .وقد رحب الجانب السعودي بمعالي
المحافظ والوفد المرافق له معتبرا ً الزيارة بوابة ً لتعميق العالقات
بين البلدين الشقيقين والمؤسستين النقديتين ،وخطوة ستنعكس إيجابا ً
على الطرفين  ،كما تمت مناقشة االستعداد لفتح مجال تبادل الخبرات
والتعاون في القطاع المصرفي الخارجي بما يؤسس لمرحل ٍة إيجابي ٍة
في العالقات االقتصادية بين الجانبين.
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دعوات لتقديم اخلدمات الكرتونيا واالرتقاء باداء املوظفني

خبراء يتحدثون لـ (الرافدين) عن أسباب تراجع
اإلستثمار في المصارف
بغداد ـ نهاية فاضل
تعد المصارف احدى اهم دعائم
القطاع المالي في اي بلد فهي
تسهم بشكل كبير في دعم
الشركات المساهمة في نشاط
السوق ولها دور كبير في تمويل
الكثير من القطاعات االقتصادية
فهي تمثل رمز االزدهار
واالستقرار االقتصادي في البلدان
كافة ويعول عليها حركة البناء
والعمران والتنمية وعندما تتوفر
المصارف الرصينة تصبح مصدر
ثقة الناس بالنظام السياسي وعلى
الرغم من كل الظروف واالزمات
التي مر بها البلد وخصوصا في
السنوات االخيرة والتي انعكست
على جميع االنشطة المصرفية
وعزوف المواطنين عن تقبل
الخدمات المصرفية شهدت
مصارفنا عامة والحكومية خاصة
استقرارا ساهم في جذب وكسب
ثقة المواطن التي تمثلت في
العديد من التعامالت من سحب
وايداع وتوطين رواتب وخدمات
جديدة تمثلت بالسلف والقروض
والمشاريع االستثمارية لدعم
اغلب شرائح المجتمع والنجاز
ذلك طورت هذه المصارف
مهاراتها البشرية وادواتها التقنية
وادخلت التكنولوجيا الحديثة.
ويرى خبراء اقتصاد في احاديث
لـ (الرافدين) ان تراجع العملية
االستثمارية في العراق تعود
الى تاخر القطاع المصرفي
الن المستثمر يبحث عن بيئة
آمنة ومتطورة لكي يعمل بروح
مطمئنة  ،وان السوق العراقية
اليوم بحاجة الى خبرات وكفاءات
ونظم الكترونية متطورة تؤدي
الى سهولة النقل وسرعة االنجاز
ومكافحة الفساد.
ويقول الخبير المالي والمصرفي
عبد الرحمن الشيخلي في تصريح
تابعته (الرافدين) ان (عزوف
المواطن عن التعامل مع المصارف
هو بسبب فقدان الثقة مما جعل
الجزء االكبر من الكتلة النقدية
مكتنزة لدى اصحاب رؤوس
االموال) .واوضح الشيخلي ان
(الرابح من هذه االجراءات هم
الفاسدون ماليا واداريا وان
اغلب اصحاب رؤوس االموال
متهمون بالفساد وهم المستفيدون

النهم يقومون بسحب المال وقت
مايريدون).
اما الباحث االقتصادي عقيل
االنصاري يرى ان (بعض
المحاوالت التي قامت بها
الحكومة خالل السنوات الماضية
لتطوير هذا القطاع مثل الشمول
المالي وبرنامج التوطين وتطوير
المراقبة واالمتثال للقوانين
الدولية انعكس ايجابا على القطاع
المصرفي من خالل زيادة عدد
الحسابات بسبب توطين رواتب
الموظفين).واكد االنصاري في
تصريح صحفي ان (هذه الخطوة
ليست كافية للوصول الى مستوى
الطموح والمساعدة على منافسة
الدول المتقدمة ومنها دول
الجوار).
اما رجل االعمال احمد علي
قال ان (القطاع المصرفي بعد
 2003تمثل بعدم االستقرار
المستمرة
االزمات
بسبب
والحروب واالوضاع االمنية غير
المطمئنة انعكست على جميع
االنشطة والخدمات المصرفية
ما جعلت عزوف الجمهور عن
تقبل الخدمات المصرفية وتغيير
سياسة بعض المصارف جعلت
المواطنين يتجهون الكتناز
اموالهم في بيوتهم وهناك سبب
اخر هو ضعف الوعي المصرفي
الذي يعد الركيزة االساسية للنشاط
المصرفي الذي يجعل المواطن
يتجه نحو استخدام الخدمات
المصرفية).
الفتا في تصريح لـ (الرافدين) الى
(اهمية دور المكاتب االعالمية في
نشر الخدمات والثقافة المصرفية
وتعريف الجمهور بالخدمات التي
تقدمها المصارف للزبائن ودورها
الفاعل في الرد على االقاويل
والشائعات التي تتعرض لها
المصارف بين الحين واالخر من
جهات مغرضة تحاول االساءة الى
سمعتها والنيل منها).
واضاف انه (من اجل اعادة ثقة
المواطن بمصارفنا يجب مواكبة
التطور الحاصل في الدول االجنبية
ودول الجوار والتركيز على العمل
االلكتروني عند تقديم الخدمات
المصرفية فضال على تكثيف
دورات التدريب لالرتقاء باداء
الموظفين).

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 :

تنمية :دورة تدريبية لتنمية مهارات الموظفين على التقنيات الحديثة.

حجز قانوني على منازل الممتنعين عن تسديد االقساط

الرافدين يوقف التعامل مع المتلكئين وكفالئهم
بغداد ـ سعد كامل
اوقف مصرف الرافدين التعامل مع الزبائن والشركات المتلكئة
بتسديد التزاماتها إتجاهه  ،وحثهم على االسراع في تسديد ما
بذمتهم لتسهيل شمولهم بالخدمات المصرفية.
وقال بيان للمكتب االعالمي في المصرف ان (ادارة المصرف
واستنادا الى توجيهات البنك المركزي العراقي وجهت باتخاذ
اجراءات جديدة لزيادة جدية المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم
تجاه المصرف بهدف تخفيض حجم القروض المتعثرة).
مبينا ان (المصرف قرر عدم منح اي قروض للزبائن سواء
كانوا افراد ام شركات من الذين تلكأوا في دفع المستحقات
المترتبة بذمتهم اضافة الى عدم قبول كفالة المتلكئ وعدم منح
اي تسهيالت مصرفية للكفيل الضامن المتلكئ).
واضاف البيان ان (المصرف لن يمنح اي قروض للشركات
في حال تبين وجود متلكئ من ضمن المساهمين فيها او
احد اعضاء مجلس ادارتها او مديرها المفوض لدى القيام
باالستعالم االئتماني عنهم في البنك المركزي).
وحث البيان المتلكئين على (تسديد ما بذمتهم من التزامات
تجاه المصرف كي ال يخسروا مصداقيتهم في التعامل وبالتالي
حرمانهم من الخدمات المصرفية مستقبال).مشيرا الى (اتخاذ
االجراءات والضوابط الكفيلة باسترداد حقوق المصرف وفقا ً
للقانون).
وكان المصرف قد دعا المتلكئين الى تسديد اقساط قروض
االسكان وشقق بسماية  ،مؤكدا اتخاذه السبل القانونية الكفيلة
باسترداد مبالغ القروض مع فوائدها والسيما ان المصرف حجز
على الشقق والعقارات المرهونة لصالحه ولن يرفع الحجوزات
لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمم المقترضين.
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تطلع ألمتتة وهيكلة القسم ومغادرة الروتني وجتاوز العقبات
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االستاذ محمد
طارق

مدير الموارد يكشف لـ (الرافدين)
قرب إفتتاح أكاديمية التدريب
تطبيق ألكتروني يتيح للموظف معرفة
إستحقاقاته دون مراجعات
بغداد ــ ياسني طه
كشف مدير قسم الموارد البشرية
في االدارة العامة لمصرف
الرافدين االستاذ محمد طارق
عن قرب افتتاح اكاديمية مصرف
الرافدين للتدريب التي ستتولى
تدريب مالكات المصرف على
النظام االلكتروني الشامل اضافة
الى تطوير مهارات الحواسيب
فضال على الدورات المتنوعة ،
واكد طارق وضع خطة إلعادة
هيكلة القسم وانتظار الموافقات
االصولية للعمل ببرنامج الكتروني
خاص بالموارد البشرية معمول
به في الدول المتقدمة ومن شأنه
تقليص الكثير من الروتين الورقي
وكل ما يتعلق بحقوق الموظف من
عالوات وترفيع وتنقالت وغيرها.
(الرافدين) التقت مع طارق وكان
معه الحوار التالي :
 #ما هو توجهكم الحالي
والمستقبلي في اعداد الكوادر
الشابة وتنمية القدرات والمهارات
والسيما في عصر التطورات
التكنولوجية؟
ــ بدأنا في شعبة االعداد والتدريب
منذ شهر حزيران الماضي بخطتين
 ،االولى معنية بدورات الموظفين
الغراض الترفيع وفق الضوابط
كسياق وظيفي وتكون الدورة لمدة
 30يوما وفق االحتياجات.والثانية
خطة اعداد الكوادر بصرف النظر
عن العمر  ،فهناك كوادر كبيرة
في السن لكن لديها القدرة على
مواكبة التطورات التكنولوجية
اضافة الى الكوادر الشابة ،
وهناك خطط تدريبية خاصة لتنمية
قدراتهم  ،حيث يتم فرز الكوادر
بحسب احتياجات كل قسم في
االدارة العامة او الفروع ومفاصل
المصرف كافة  ،وعممنا للجميع
لطلب احتياجاتهم حيث هناك
اقسام تخصصية مثل المخاطر
والرقابة وغسل االموال وغيرها
ليتم بعدها ادراج التخصصات
المطلوبة واشراكهم في الدورات
التدريبية.
 #من الذي يقيم الدورات التدريبية
ويشرف عليها؟
ــ هناك كوادر متخصصة بالتدريب
ضمن مالكات المصرف اضافة
الى امكانية االستعانة بخبراء
من المؤسسات المعنية االخرى
 ،كما نعلن للمرة االولى شروع
االدارة العامة وعبر قسمنا بإنشاء
(اكاديمية مصرف الرافدين
للتدريب) مقرها في فرع الباب
الشرقي حيث قمنا بتهيئة قاعة
مناسبة مجهزة بكافة االجهزة
الحديثة والحاسبات اضافة الى
كافتريا  ،و سوف يتم تدريب

كوادر المصرف على النظام
المصرفي الشامل ودورات على
مهارات الحاسبات  ،ومن بين
المدربين المعتمدين المتحدث
واالستاذ محمد كريم واالستاذ
احمد بشار واخرين اضافة الى
امكانية االستعانة بمدربين من
خارج المصرف بينهم اساتذة
جامعات وغيرهم  ،اضف لذلك
الدورات التي نشرك فيها موظفينا
في المركز المالي ومنها دورات
تطويرية للقيادات الوسطى وفي
اللغة والحاسبات والتخاويل (أ) و
(ب) واالدارات وغيرها.
 #هل يوجد خطة عمل مستقبلية
للتدريب بما يواكب التطورات
الحاصلة في القطاع المصرفي؟
ـ وضعنا خطة اولية منذ استالم
عملنا في حزيران الماضي وتنتهي
بنهاية العام لمعرفة احتياجات
اقسام وفروع المصرف وتنظيم
الموارد البشرية فيها  ،وبنهاية
العام ستكون لدينا قاعدة بيانات
نستند عليها لتوزيع الموظفين
واالفادة من خبراتهم ومهاراتهم
في االماكن التي يمكن ان يقدمون
افضل اداء فيها من حيث التخصص
بالعمل  ،وبالتاكيد ستكون دورات
مكثفة على النظام المصرفي
والعمل على الكومبيوترات  ،حيث
وضعنا اللبنات االساسية لتأهيل
الموظفين.
 #ماذا عن عمل شعبة االفراد و
الى ماذا تعزو بعض التلكؤات او
التأخير احيانا ً بانجاز العمل؟
ــ عمل شعبة االفراد معني بحقوق
موظفين المصرف جميعا ً من

االدارة العامة الى الفروع كافة
والبالغ عددها  167فرع  ،و
من زيادات وترفيعات واجازات
وتنقالت ومخصصات وتخاويل و
جميع التفاصيل الوظيفية  ،وبسبب
كثرة اعداد الموظفين واالبقاء
على العمل الورقي يتسبب احيانا ً
بارباكات في العمل حيث لدينا
آالف الموظفين يقع على عاتق
الشعبة االهتمام بشؤونهم  ،لكن
لدينا دراسة وخطة عمل ستشهد
النور في العام المقبل بهدف
تحويل عمل الموارد البشرية الى
الكتروني بحيث يستطيع الموظف
الدخول على تطبيق سيتاح لكل
موظف لمعرفة تحركات وتطورات
استحقاقاته كافة من زيادة سنوية
وترفيع وجميع التفاصيل االخرى
اذ ال حاجة بعد تطبيق هذا النظام
الى مراجعة القسم  ،اضافة الى ان
هذا النظام سيتيح للقسم معرفة
الموارد البشرية في المصرف
وتخصصاتهم وسيرهم وخبراتهم
وسنوات خدمتهم وبالتالي امكانية
االفادة ووضع الشخص المناسب
في المكان المناسب.
 #متى يتم العمل بهذا النظام؟
ــ خطة عملنا في االفراد مبنية على
اعادة هيكلة الشعبة وتنظيم مهام
وحداتها  ،حيث كانت هناك وحدات
اولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا
 ،وهناك تداخل في اختصاص
كل وحدة  ،لذلك قمنا بتقسيم
المهام وتسمية الوحدات بحسب
مهامها بعد ان حددنا المهام بشكل
واضح من دون تداخل في العمل
والصالحيات مثل وحدة االجازات

ووحدة التخاويل ووحدة الترفيعات
وهكذا كال بحسب مسمياته بشكل
مفصل.
حاليا ً وضمن خطة اعادة تأهيل
الشعبة جلبت نظام الكتروني نحن
بصدد التعاقد عليه  ،وهو من
جهة عراقية متخصصة معنية
بنظام الموارد البشرية  ،حيث
ان النظام المعد يتطابق مع قانون
الخدمة المدنية العراقي وقانون
انضباط موظفي الدولة تدرج فيه
معلومات الموظف منذ التعيين
ولحين االحالة الى التقاعد او
غيرها  ،وتم اعداد النوات وتهيئة
المكان في شعبة االعداد والتدريب
و شكلنا فريق عمل من مجموعة
من الشباب لدراسة النظام من
الناحية الفنية وتقديم تقرير
مفصل عنه وتأشير االيجابيات
والسلبيات ان وجدت كي نقدم
رؤية لمعالي السيد وزير المالية
لغرض استحصال الموافقة على
العمل بالنظام طبعا بعد اعطاءنا
الضوء االخضر من السيد المدير
العام حيث ان ما نقوم به جاء وفقا ً
لتوجيهات الوزارة واالدارة العامة
 ،كما اننا هيئنا الوسائل المادية
من اجهزة وحواسيب وننتظر
االذن لبدء العمل ومن المؤمل
ان يكون النظام قابل للتطبيق مع
نهاية العام .2022
 #ما هو دور النظام من ناحية
المالكات وتنظيمها؟
ـ هذا النظام سيؤدي لنقلة نوعية
للمصرف من ناحية الموارد
البشرية  ،ففي جميع دول العالم
المتقدمة تكون معادلة الموارد

ثابتة  ،فعندما يكون هناك فائض
يكون مقابيله تسريح  ،او عندما
يكون هناك نقص بالموارد فيكون
مقابيله تعيين واستقطاب للموارد
 ،وفي المصرف هنالك كوادر
هرمة وليس لديها القدرة على
تقديم العطاء مما يشكل فائض ،
وبالمقابل وفي نفس الوقت لدينا
احتياج بسبب االحالة على التقاعد
 ،وبالنسبة للتعيينات الجديدة
فهي مرتبطة بقوانين الموازنات
العامة الذي سمح للمصرف في
العام الحالي باالحتفاظ بالدرجات
الوظيفية لغرض تثبيت العقود من
دون السماح بالتعيينات الجديدة ،
ولذلك اعتمدنا على موضوع نقل
الخدمات لسد الحاجة.
 #ما هو تعليقكم على موضوع
الوصف الوظيفي والمشكلة
التي يواجهها العديد من موظفي
المصرف السيما ان االمانة العامة
لمجلس قد اصدرت اعمام بعدم
تحميل الموظف االخطاء االدارية
وهو ما ذهبت اليه محكمة قضاء
الموظفين ايضاً؟
ــ الموظف عين على درجة لم
تكن باختياره اذ لم يكن في السابق
توصيفات وظيفية  ،وحاليا كتاب
االمانة العامة وصل الى الوزارة
وننتظر رؤية الوزارة وقرارها
كوننا دائرة تابعة لها ونطبق
قراراتها  ،اما كرأي شخصي
اقول من الممكن تطبيق الوصف
الوظيفي على المتعينين الجدد
ونعفي الموظفين القدامى من
تطبيق الوصف السيما ان الكثير
منهم على وشك االحالة الى

تدريبات متواصلة  :المهندس محمد اسماعيل يقدم دورات متواصلة لمدراء وموظفي الفروع المطبقة للنظام الشامل.

التقاعد  ،وكنا امل في توجيه
الوزارة بهذا الموضوع.
 #هل من حق الموظف المتمتع
باجازة خمس سنوات قطع
االجازة؟
ــ نعم بالتأكيد  ،لكن نود ان
نبين بان منح االجازة يحتاج
الى تفاصيل وموافقات بدءا من
الطلب والحصول على الموافقات
وعدم الممانعة االمنية ومن ثم
ترفع الستحصال الموافقة من
وزارة المالية حيث هناك العديد
من الموظفين قطعوا اجازاتهم الن
مدة االجازة ال تحتسب الغراض
الترفيع وانما فقط الغراض
التقاعد.
 #ما هو عمل شعبة التقاعد
التابعة لقسمكم؟
ــ عملها روتيني محدد واتصالها
وتنسيقها يكون مع هيئة التقاعد
الوطنية التي تزود الشعبة
وتبدأ
الباركود
باستمارات
الشعبة بملئ االستمارات الخاصة
بالموظفين المحالين الى التقاعد
وترسلها الى الهيئة النجاز
االجراءات االخرى.
 #ماذا بشأن ذوي الشهداء
المشمولين بقانون مؤسسة
الشهداء والتمديد لهم خمس
سنوات على السن القانوني
للتقاعد؟
ــ هذا الموضوع يبدأ من شعبة
االفراد عبر تقديم طلب من
الموظف يرفق معه ما يؤيد
شموله بقانون مؤسسة الشهداء
بعدها يتم ترويج المعاملة وجلب
صحة صدور االوراق الثبوتية ثم
تضاف مدة التمديد على الخدمة.
 #ماذا عن اضافة الخدمة
والحقوقيين
للصحفيين
والعسكريين وغيرهم؟
ــ هذه الخدمة تضاف الغراض
التقاعد بالنسبة للعسكريين مثال ،
وتضاف عند االحالة الى التقاعد.
 #لكن الموظف حاليا لديه القدرة
على المراجعات  ،بينما بعد االحالة
سيكون كبيرا في السن وصعب
تحركه اال توافقونا الرأي؟
ــ المشكلة ان الكثير من القوانين
الصادرة مؤخرا فيها ثغرات
تتعارض مع قوانين اخرى  ،نعمل
على ان نعتمد النصوص القانونية
 ،وفي اجراءاتنا في شعبة االفراد
ال اسمح برد طلب الموظف
من دون تثبيت رد قانوني او
تعليمات معتمدة  ،بخالفه يكون
طلب الموظف مشروع  ،وابوابنا
مفتوحة للجميع ونحن بصدد
اعداد دراسة لمعالجة الثغرات
التي من شأنها التأثير على
مصلحة الموظف.
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املصارف املتطورة تتواصل مع زبائنها على مدار الساعة

التكنولوجيا تزيد حدة التنافس بين مقدمي السلع والخدمات
بغداد ـ حنان ابراهيم
تطورت مفاهيم واساليب خدمة
الزبائن وكسب رضاهم في ظل
عالم الرقمنة وشدة التنافس بين
مختلف قطاعات تقديم الخدمات
والسلع.
اساليب ناجعة
وتركز البحوث والدراسات
الحديثة على التنقيب المستمر
البتكار االساليب الناجعة
والقادرة على توليد نفسها
وقابليتها على التجدد والقدرة
على مواصلة مواجهة التحديات
التي تتمثل بوجود جهات
تنافسية تعمل على كسب الزبائن
او سحبها من المؤسسات التي
تقدم خدمات مشابهة او مماثلة.
ويرى خبراء ان مفهوم خدمة
الزبائن ينطوي على جملة من
األهداف التي يتقدمها هـدف
رضـا الـزبـون عبر مجموعة
مـن المـمـارسـات التي تهدف
إلى تـعـزيـز مـسـتـوى الـقـبـول
بالسلعة أو الـخـدمـة المـنـتـجـة،
وفـي أحـيـان أخــرى تلبية
تـوقـعـات الـزبـائـن مـن خـالل
تـقـديـم خـدمـة ذات جـودة
عالية .وعـادة مـا تـزداد أهمية
وجـود وحـدات اداريــة معنية
بخدمة
المؤسسات
في
الزبائن
والشركات التي تبيع الخدمة
أكثر من تلك التي تبيع السلع،
مع ان هذه األخيرة تولي أهمية
كبرى لهذا الجانب بهدف تحقيق
مستويات عالية من القبول لدى
الجمهور في الساحة التنافسية،
إذ يكون الزبون (المستهلك
للخدمة أو السلعة) هو العمود
الفقري لمبدأ البقاء في الساحة
التنافسية.
وكثيرا مـا تلجأ المـؤسـسـات
والـشـركـات ذات الـخـدمـات
الجيدة الى اجراء استبيانات
لمعرفة مستويات القبول لدى
الزبائن باستخدام أسـالـيـب
االسـتـبـيـانـات األلـكـتـرونـيـة،

أو اعـتـمـاد الـهـاتـف فـي معرفة
اجــابــات الـجـمـهـور ،أو مــن
خــالل الـلـقـاءات المباشرة مع
الزبائن وجها لوجه.
وعلى هـذا ظهرت وحـدات
خدمة الزبائن في ساحة العمل
المصرفي ،إذ تلجأ المصارف
الى
التعاطي مع الجمهور على مدار
الساعة عبر أدوات التواصل
المتاحة عن طريق الهاتف أو
شبكة المعلومات العالمية،
لضمان عدم تفوق المصارف
األخرى عليها في تقديم الخدمات
الى الزبائن ،األمر الذي يلحق
األذى بسمعتها وبــنــوع
الــخــدمــات الـتـي تـقـدمـهـا
فــي سـاحـة تنافسية قائمة على
رضا الزبون.
المفارقة هنا أن بعض
المـصـارف المحلية ،ما زالت
تعمل بعقلية األمس وهي تقدم
خدماتها
لـلـجـمـهـور ،مـعـتـمـدة عـلـى
إرثــهــا فــي سـاحـة العمل
المـصـرفـي ،مـن دون أن تـولـي
اهتماما للتنافسية ولـقـدرة
الـزبـون فـي االنـتـقـال من
مـصـرف الــى آخــر بـسـهـولـة
لـلـحـصـول على أفـضـل
الـخـدمـات ،بـعـد أن تـم تـوطـين
رواتــب عـمـوم موظفي الـدولـة
فـي المـصـارف العاملة تبعا
الختيار الزبون بهدف زيادة
التنافسية وإخــراج المـصـارف
التي تتجاهل المتغير في طبيعة
العمل من ساحة المنافسة.
خدمات جديدة
وفــي وقــت راحــت فـيـه
الـعـديـد مـن المـصـارف
تجتهد في تقديم الخدمات
الجديدة لتحقيق رضـا الزبون
مستغلة االمكانيات التي تتيحها
التطبيقات والنظم األلكترونية
الحديثة في مساحة العمل
بالتقانات وأتمتة المعلومات،
ظل البعض اآلخر منها متقوقعا

على ثقافة كتابنا وكتابكم وجلب
صحة الصدور وكتاب االستمرار
بالخدمة ومـا شاكل ذلـك.
تطبيقات الكترونية
األمر الذي جعل هذه المصارف
طـاردة للزبائن بامتياز ومرشحة
وبقوة للخروج من ساحة العمل
حيال مصارف أخرى تعمل
اآلن بتطبيقات الكترونية تتيح
للزبون التقديم للحصول على
الخدمة وهو في بيته ،وبالذات
خدمات الحصول على القروض
والسلف المعيشية.
وما لم تتدارك المصارف
المتأخرة في هذا الشأن
وتعالج نقاط الضعف في أدائها
القـــــــائم على تجاهل حقوق
الزبائن ،الذي يصل الى حد
عدم الرد على هاتف (خدمة
الزبائن) حتى في أوقـات الـدوام
الرسمي ،فإنها مرشحة وبقوة
للخروج من ساحة التنافس،
بالتزامن مع تصاعد جودة
الخدمات التي تقدمها المصارف
األخرى.

متويل  :احدى المشاريع السكنية في محافظة كربالء الممولة من المصرف.

تبسيط إجراءات فتح حسابات
الجاري والتوفير
بغداد ـ ضي حييى
جدد مصرف الرافدين ضوابط فتح حسابات التوفير
للعراقيين واالجانب .وقال المكتب االعالمي
للمصرف في بيان ان (فتح حسابات التوفير لدى
فروع مصرفنا العاملة داخل العراق استوجبت
ان يكون المتقدم لفتح الحساب عراقي الجنسية
سواء مقيم داخل او خارج العراق اضافة الى غير
العراقيين المقيمين في الداخل على ان يكون اكمل
سن الثامنة عشرة) .واضاف انه (يمكن فتح حساب
باسم شخص واحد او اكثر بما يعرف بالحساب

المشترك كما يمكن فتحه بالدنيار العراقي و الدوالر
وتقبل هويات التعريف الخاصة بموظفي الدولة
وهوية االحوال الشخصية وشهادة الجنسية العراقية
او جواز سفر ساري المفعول او البطاقة الموحدة
مع صورة حديثة اضافة الى مبلغ من المال).
مشيرا الى ان (نفس الضوابط تنطبق على الراغبين
بفتح حسابات الجاري عدا ما يتعلق بغير العراقيين
ما يتطلب معرفة محل السكن واالقامة داخل العراق
اضافة الى حسن السيرة والسلوك).
وكان المصرف قد الغى شرط شاهد التعريف عند
فتح حساب الجاري لتسهيل معامالت المواطنين

تقرير  :دبي عاصمة العالم في
تطوير التقنيات

مدينة مائية  :مدينة االلعاب المائية المغلقة في بغداد والممولة من الرافدين

بغداد ـ متابعة الرافدين
أكد تقرير نشرته صحيفة (إكونوميك تايمز أوف إنديا) أن دبي أصبحت عاصمة العالم في تطوير تقنية (بلوك
تشين) ،حيث شمل استخدام هذه التقنية  24حالة عبر ثمانية قطاعات صناعية تتراوح بين التمويل ،والتعليم،
والعقارات والسياحة والتجارة والصحة والنقل واألمن وإطالق منصة «بلوك تشين» واستراتيجية دبي للتعامالت
الرقمية.
وقال التقرير إن وراء هذا التطوير دائرة دبي الذكية ،وهي المكتب الحكومي المكلف بتسهيل تحول دبي الذكي على
مستوى المدينة ،لتمكين وتوفير وتعزيز تجربة مدينة فعّالة وسلسة وآمنة للسكان والزوار .وتعتمد استراتيجية
دبي للتعامالت الرقمية «بلوك تشين» على ثالثة أركان رئيسية :الكفاءة الحكومية ،وخلق الصناعة ،والقيادة
الدولية .وقادت هذه االستراتيجية إلى إطالق العديد من حاالت االستخدام.

الـــــرافــديـــن
البنك الدولي  :العراق يتعافى تدرجيياً مع ارتفاع النشاطات غري النفطية
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إكمال موازنة  2022وسط تقليص القطاعات
العاطلة في سوق العمل
بغداد ـ متابعة الرافدين
كــشــف مــســتــشــار رئــيــس
الـــــوزراء للشؤون االقتصادية
مظهر مظهر محمد صالح
عن اكـتـمـال اعــداد مـسـودة
مــوازنــة الـعـام المقبل ،2022
واحتساب سعر برميل النفط
بمعدل  50دوالرا للبرميل.
وقــال صـالـح في تصريح
صحفي تابعته (الرافدين) إن
(مـوازنـة العام  2022اكتملت،
لكنها لم تناقش فــي مـجـلـس
الـــــوزراء ،ألن الـحـكـومـة
فــي طـــور تــصـــــــــــريــف
مـن
وهــي
االعـــمـــال،
مـشـاريـع الـقـوانـين) .مـشـيـرا
الـى أن (المـوازنـة ستعرض
على الحكومة المقبلة وتثبت
مالحظاتها عليها ،ثم تحول الى
مجلس النواب ،ومن المتوقع أن
تــأخــذ وقــتــا فــي تـمـريـرهـا
لـحـين تشكيل البرلمان الجديد).
ولــفــت الــى ان (وزارة
المـالـيـة حــددت وفق الموازنة

المقبلة  50دوالرا لبرميل النفط
الـواحـد ،والـبـاقـي اعتبر كعجز
افتراضي يسدد من فـروقـات
ارتفاع اسـعـار الـنـفـط) .مـبـيـنـا
ان (الـحـكـومـة الجديدة سيكون
لها منهاج حكومي قـد يتفق
مـع المـوازنـة أو ال ،وفـي حال
تـأخـر اقـرارهـا ،سنعتمد على
قانون االدارة المالية 1/12
مـن المصروفات الـفـعـلـيـة
الــجــاريــة المـنـفـذة لـكـل شهر
لعام .)2021
تحسين قدرات
وكان صالح قد ذكر ان (الـعـراق
استطاع تـحـسـين قـــدرات
الـطـلـب الـكـلـي او االنــفــاق
الـحـكـومـي بـشـكـل خـاص دون
عـــســـرة مـــالـــيـــة ،وهــــو
مـن المـــؤشـــرات المــريــحــة
فــي تـحـريـك ماكنة النشاط
االقتصاد والتصدي لمـشـكـالت
االنــحــدار نـحـو الـركـود
االقتصادي).
واوضح ان (تطور االنفاق

الحكومي في العام  2021الذي
يشكل نسبة  % 50من المحلي
االجمالي للعراق أنعكس بصورة
إيجابية في درجة نمو الناتج
المحلي االجمالي نفسه لـيـالمـس
اقــل بـقـلـيـل مــن مـوجـب 1
 %بعد ان سجل مؤشر النمو
نفسه تدهورا ً سالبا عام 2020
بلغ اكثر من سالب .)9,5
ويـــرى المـسـتـشـار المــالــي أن
(تلك المـؤشـرات االقـتـصـاديـة
تـدلـل على ان الـقـطـاعـات
الـعـاطـلـة فـي سـوق الـعـمـل
واالنــتــاج بــاتــت فــي وضـع
تشغيلي افـضـل ،حيث انخفضت
الـبـطـالـة الـفـعـلـيـة مـن قـرابـة
 % 23عام  2020الى قرابة 14
 %حاليا ،فضال عن االنخفاض
النسبي في مستويات الفقر).
حالة استقرار
ولفت صالح ،الى (استمرار
حالة االسـتـقـرار فـي االقـتـصـاد
العراقي بصورة مستدامة في
العام المقبل ،2022 ،وإن

التطلع سيكون صوب تحقيق
مستويات نمو فـي الناتج المحلي
االجمالي ،قد تفوق مستوى
نــمــو الــســكــان الــســنــوي
الـبـالـغـة حاليا ً  % 2,6جـراء
تطور االنفاق االستثماري).
وتوقع في الوقت ذاته ان (يبلغ
مستوى النمو نحو  % 4او
أكثر).
مؤشرات ايجابية
أوضــح صـالـح أن (تلك
المـؤشـــــــــــــــرات االيجابية،
تعني وجـود انخفاض فــي
مـسـتـويـات الـبـطـالـة وتـعـاظـم
االنـــفـــاق االســــــتــثــمــاري
بـشـقـيـه الحكومي واالهـلـي،
بما يمكن من تحقيق مستويات
اعلى في النمو االقتصادي
لبالدنا).
وكان البنك الدولي قد اعلن عن
أن (الناتج المحلي االجمالي في
العراق نما بنسبة  0.9%على
أساس سنوي في النصف األول
من عام  .)2021متوقعا (تحسن

تهنئة

مـــــديرة الفــــــرع
الرئيسي سجى ثامر
باركت لهيئة تحرير
الجريدة وتمنت لها
االستمرار والتطور
للتعريف بخدمات
المصرف.

مظهر محمد صالح
معدل الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي).
وقال البنك في تقرير له ان (النمو
االقتصادي في العراق يتعافى
تدريجيا بعد االنكماش المرتبط
بالوباء في العام الماضي،
ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع
النشاط غير النفطي) .متوقعا
أن (يؤدي تحسن ظروف سوق
النفط العالمية إلى تعزيز النمو
على المدى المتوسط وتحويل
أرصدة المالية العامة والخارجية
إلى فوائض من عام ،2021
وسينعكس االرتفاع األخير في
الديون).واضاف ان (الناتج
المحلي اإلجمالي للعراق نما في
النصف األول من عام ،2021
بنسبة  0.9٪على أساس سنوي
 ،ونما االقتصاد غير النفطي
بأكثر من  21٪في النصف
األول من عام ( 21على أساس
سنوي) بسبب األداء القوي في
قطاعات الخدمات) .مشيرا إلى
أن (هذا االنتعاش تجاوز التباطؤ
في قطاع النفط ،بانخفاض بنسبة

تطبيق إنذار مبكر يكشف الفايروسات
بغداد ـ متابعة الرافدين
فيما كانت إحدى السيدات
تتجول على دراجتها النارية في
منطقة ريفية شمالي تايالند،
شاهدت بقرة يخرج الزبد من
فمها ،فتوقفت جانبا ً والتقطت
بعض الصور لها ،ث ّم قامت
بالتبليغ ع ّما رأته بواسطة
تطبيق هاتفي.
تدخلت السلطات المحلية،
وحصرت انتشار فيروس
الحمى القالعية بثالث بقرات،
ما وفّر على المزارعين خسائر
بماليين الدوالرات ،كانت
لتجلب كارثة على القرية.
تعود هذه الحادثة إلى عام

 ،2016واليوم يتوقع أن
يتوسع استخدام هذا التطبيق
نحو دول أخرى في آسيا
وأفريقيا ،ال سيما بعد أن سلّط
فيروس كورونا الضوء على
مثل هذه التقنيات ،وأكد على
أهمية المراقبة المشددة واتخاذ
اإلجراءات السريعة ،باألخص
ضمن المجتمعات الصغيرة.
قال باتيبات سوسومبو الذي
طور نظام اإلنذار المبكر هذا،
ّ
إن "كوفيد -19يثبت أننا
بحاجة إلى أعين وآذان في هذه
األماكن".
"اكتشاف
تطبيق
وكان
هيلث
وان
األمراض

التشاركي" الذي ابتكره
باتيبات من بين المشاريع
المشروعات التي نالت مكافآت
إجمالية بلغت قيمتها  8ماليين
دوالر في يونيو الماضي من
قبل مبادرة "تحدي ترينيتي"
)Trinity
(Challenge
المصممة للوقاية من األوبئة،
إذ كان وباء كوفيد -19قد
أدى إلى وفاة حوالي 4
ماليين شخص وو ّجه ضربة
موجعة لالقتصادات العالمية،
كاشفا ً عن مكامن الضعف في
األنظمة الصحية .ومن المتوقع
حتى أن يكون الوباء التالي
أش ّد خطورة .ونظرا ً لمثل

ينكب
المروع،
هذا االحتمال
ّ
ّ
الباحثون على العمل الكتشاف
األمراض والح ّد من انتشارها
بواسطة وسائل تكنولوجية
متطورة جديدة ،ومن خالل
توسيع المراقبة ،وتحسين
تحليل البيانات ،وتعزيز تطوير
اللقاحات.فيما يزاد الوضع
إلحاحاً ،الب ّد من زيادة اإلنفاق
على الوقاية من األوبئة بنحو
 15مليار دوالر في العام،
ضعفي المعدالت
أي بمقدار
ّ
الحالية ،من أجل تحسين
الجهوزية ،وذلك بحسب اللجنة
المستقلة التي أنشأتها مجموعة
الدول العشرين.

 10٪في النصف األول من عام
 ،2121حيث تكيف العراق مع
حصته في أوبك في وقت مبكر
من العام).
اسواق النفط
وأشار إلى ان (آفاق االقتصاد
العراقي تحسن مع االنتعاش
في أسواق النفط العالمية ،لكن
انتشار متغيرات COVID-19
الجديدة وتحديات تغير المناخ
هي رياح معاكسة كبيرة).
وتوقع البنك أن (يتعافى الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي
في العراق لكنه يظل أقل من
 3٪في المتوسط في 2021-
 2023بسبب تأثير متغير
 COVID-19الجديد إلى جانب
نقص المياه والكهرباء الذي
يؤثر على الزراعة والصناعات،
في ظل هذا السيناريو ،ومن
المتوقع أن يظل رصيد المالية
العامة في فائض على المدى
المتوسط مما يؤدي إلى تحسن
معدل الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي بشكل مطرد).
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المجمع العلمي يستقبل وفد الرافدين ويقدم توصيات بشأن اللغة العربية

بغداد ـ ياسن طه
زار وفد من االدارة العامة لمصرف الرافدين
المجمع العلمي العراقي بنا ًء على التوجيهات
الوزارية للحفاظ على اللغة العربية.
واستقبل رئيس المجمع االستاذ والشاعر الكبير
محمد حسين آل ياسين وفد المصرف المتمثل
بمديرة شعبة االبحاث زهراء جهاد وممثل
شعبة االعالم ياسين طه.
وتحدث آل ياسين عن أصول اللغة العربية
واسسها وقواعدها وكيف حباها هللا تعالى

وعزها بلغة القرآن الكريم  ،كما تحدث عن
االخطاء الشائعة في اللغة والهفوات التي
تحصل في المخاطبات الرسمية بين المؤسسات
الحكومية.
وأوصى آل ياسين بضرورة مصححين لغويين
في دوائر الدولة  ،اضافة الى االستعانة بأساتذة
اللغة عبر دورات تقوية وتوعوية.
وابدى المجمع العلمي استعداده للتعاون مع
المصرف في اقامة دورات خاصة باللغة
العربية.

و ولد آل ياسين في منطقة الكاظمية ببغداد
يوم  13شهر رمضان سنة 19/ 1367
يوليو  ،1948وأكمل فيها دراسته االبتدائية
والمتوسطة واإلعدادية .نال شهادة بكالوريوس
اآلداب سنة  1969في جامعة بغداد  ،ثم شهادة
الماجستيير في فقه اللغة سنة  1973بتقدير
ممتاز ،فشهادة الدكتوراه سنة  .1978تدرج
في وطائف هيئة التدريس بقسم اللغة العربية
بجامعة بغداد منذ تخرجه سنة  1973حتى
وصل إلى األستاذية.

هو عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق.
وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات
العلمية داخل العراق وخارجه ،والمهرجانات
واالحتفاالت األدبية والشعرية .حصل على
جوائز من جامعة بغداد ،وجمعية المؤلفين
والكتاب ،والمجمع العلمي واتحاد األدباء.
ويهتم المجمع بدراسة اللغة العربية إضافة
إلى اللغات الكردية والسريانية ،وقد تم تأسيس
المجمع عام 1947م.

إشاعة الثقافة واإلستقاللية ومعرفة القوانين من صميم واجباته

ورشة عمل عن دور مراقب اإلمتثال في المصارف
بغداد ـ سعد كامل
اقامت وحدة مراقب االمتثال
المرتبطة بمكتب مدير عام
مصرف الرافدين ورشة عمل
عن مفهوم االمتثال ومهام
عمله وواجباته ومسؤولياته
في مراقبة العمل المصرفي
وتقييم درجات االمتثال وااللتزام
بالقرارات.
وقالت وكيلة مدير الوحدة سناء
صبيح موسى لـ (الرافدين) ان
(الورشة التي اقيمت في قاعه
شعبة االعداد والتدريب للفتره
من  4ولغاية ٢٠٢١/١٠/7
تطرقت الى العديد من
المواضيع منها االشارة الى
ان وظيفة االمتثال تمثل خط
الدفاع الثاني وهي مسؤولة عن
مراقبة ضوابط العمل ويشار
اليها ايضا ً بخط الدفاع االول
وينبغي ان يستند تطور وظيفة
االمتثال الى طبيعة المؤسسة
وحجمها وتعقيدها وبيئتها
التنظيميه والمخاطر المحددة
المرتبطة بالمنتجات والخدمات
والعمالء).
لجنة بازل
واضافت (كماعرفت الورقه
الصادرة عن لجنة بازل لالمتثال
ووظيفة مراقب االمتثال في

المصارف بانها وظيفة مستقلة
تقوم بتحديد وتقديم النصح
واالرشاد والمراقبة ورفع
التقارير بشأن مخاطر االمتثال
{كنتيجة لعدم االمتثال} في
المصرف والتي تتضمن مخاطر
عدم االلتزام بالقوانين نتيجة
الخفاقه بااللتزام في القوانين
و االنظمة وقواعد السلوك و
الممارسات المطبقة).
تعريف مراقب االمتثال
ولفتت موسى الى ان (هناك
اســــــــــتنتاجات عدة يمكن
استشفافها من تعريف مراقب
االمتثال منها ان وظيفة مراقب
االمتثال هي ضمن الهيكل
التنظيمي للمصرف دون أن
تبين فيما لو كانت هذه الوظيفه
تدار من شخص معين ام على
شكل وحدة قائمة تتألف من

مجموعة موظفين يترأسهم
موظف يطلق عليه مراقب
االمتثال اضافة الى استقاللية
وظيفة مراقب االمتثال في
المصارف وهو المبدأ الخامس
الذي اقرته الورقة الصادرة عن
لجنه بازل لسنة .)٢٠٠٥
وتابعت ان (مبدأ االستقاللية
يعني ان يكون لمراقب االمتثال
القدرة على العمل داخل
المصرف دون ان يكون هناك
تدخل خارجي في المهمة التي
وجد النجازها وال يتم ذلك طبعا ً
دون أن يكون له وجود مستقل
ضمن هيكل المصرف فضال
على ان مهمه مراقب االمتثال ال
تقتصر على الرقابة بل تمتد الى
تقديم النصح و االرشاد الى باقي
وحدات المصرف).
وذكرت ان ( الورشة تطرقت

ايضا ً الى الشروط الواجب
توفرها في مراقب االمتثال حيث
ان المبدأ الثامن من مبادئ
لجنه بازل نص على إنه ــ
يجب ان تتوفر في الموظفين
الذين ينفذون مسؤوليات
الوظيفه امكانات التأهيل
والخبرة والصفات الشخصية
والمهنية التي تمكنهم من تنفيذ
واجباتهم بكفاءة ــ حيث ركز
على ضروره توفر السمات
الشخصية والمهنية في جميع
موظفي مراقب االمتثال بغض
النظر عن كونه الشخص
المسؤول عن مراقب االمتثال
او الموظفين العاملين معه).
واشارت موسى الى ان (مهام
مراقب االمتثال في المصارف
اضافة لكونه مسؤوالً عن
مدى التزام المصرف بقرارات
مجلس االدارة والسياسات
الداخلية فهو مسؤول
عن االجراءات المقررة
القوانين
بموجب
والتعليمات التي يصدرها
البنك المركزي العراقي
اجتماعات
ويحضر
مجلس ادارة المصرف
بصفة مراقب يكون لديه
اطالع وتفهم متكامل
للقوانين والتعليمات التي

يصدرها البنك المركزي كما
يكون لديه اطالع على الخدمات
المصرفية ومعرفة بجميع
القوانين واالنظمة والتعليمات
المتعلقة بالنشاط المصرفي
اضافة الى مراجعه السياسات
واالجراءات وقرارات االدارة
العليا المتعلقة بنشاط المصرف
كما يسهم في وضع المقترحات
على السياسات واالجراءات
الثابتة للتأكد من مدى انسجامها
مع القوانين واالنظمة ورفع
تقارير فصلية الى االدارة العليا
فضال على اقتراح اقامة دورات
تدريبية متخصصة).
غسل االموال
ونوهت الى ان (اشاعة ثقافة
االمتثال امر بالغ االهميه
لتطوير و ادارة برنامج فعال
لمكافحة غسل االموال وتمويل
االرهاب حيث يجب ان يكون
برنامج االمتثال لمكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب
واضحا ً ويتضمن السياسات
واالجراءات والضوابط التي
وضعت لمنع عمليه غسل
االموال بحيث يقدم معلومات
دقيقة وفي الوقت المناسب
عن حالة برنامج مكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب تحدد
بوضوح مسأله االشخاص

سناء صبيح موسى
واداء الواجبات بموجب برنامج
المكافحة كما تتيح االستعراض
الدوري والتحديثات في الوقت
المناسب).
واختتمت موسى بالقول (ان
الورشة تطرقت ايضا ً الى
االسترشادية
المؤشرات
للتعرف على العمليات التي
يشتبه في انها تتضمن غسل
اموال وتمويل ارهاب وشرحها
بشكل تفصيلي وكذلك مناقشة
بعض االسئلة واالستفسارات
والتعرف على المعوقات التي
تواجه موظف االرتباط في
فروعنا كافة).
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كلمات متقاطعة

مريضة تقترب من غينيس بأكبر حصى في المثانة
تكريت ــ الرافدين (خاص)
تمكنت المالكات الطبية في
مستشفى بلد العام التابعة
لمحافظة صالح الدين من
انقاذ حياة مريضة تشكو
من انسداد المجاري البولية
بسبب حصى كبيرة تقترب
من اكبر حصى سجلت في
المثانة ضمن موسوعة
غينيس العالمية.
وقال الطبيب االستشارية
الــذي استقبل الحالة في
المستشفى الدكتور عامر
عبد الــجــبــار العاملي لـ

(الـــرافـــديـــن) امـــس ان
(المريضة كانت تعاني من
ارتفاع نسبة اليوريا بسبب
انغالق المجاري البولية
عندها بشكل تام).
مبينا ان (المريضة راجعت
الكثير من العيادات قبل ان
تصل الى مرحلتها الصعبة
التي كان من المفترض ان
ال تصل اليها بعد ان وصل
وزن الحصى اكثر من
 675غــرام وبطول 16
سنتمتر ونصف السنتمتر
في المثانة).
ولــفــت الــعــامــلــي الـــى ان

(االخـــصـــائـــي الــدكــتــور
عبـــاس فاضل عبيد اجرى
العملية للمريضة بنجاح
وهــي تتمتع بصـــــــحة
جيدة).
وكان مصدر طبي قد لفت
الى ان (الحصى هي اقل
بقليل من الحصى المسجلة
فــي مــوســوعــة غينيس
والبالغة نحو  700غرام
مــن حيث الـــوزن مــا يعد
منجزا لمستشفى بلد بادارة
مديرها الدكتور حسنين
رشــيــد والــمــاك المتقدم
فيها).

أغنى شخص في آسيا ينضم
لنادي أثرياء العالم
بغداد ـ متابعة الرافدين
انضم موكيش أمباني ،أغنى شخص في
آسيا ،إلى نادي كبار أثرياء العالم الذين
تفوق ثراواتهم الــــ 100مليار دوالر،
مع كل من جيف بيزوس مؤسس شركة
أمــازون ،وإيلون ماسك ،مؤسس شركة
تسال.
دخل رئيس مجلس إدارة شركة “ريالينس
إندستريز ليمتد” في الهند إلى مجموعة
نادرة مكونة من  11شخصاً ،حيث قفز
سهم مجموعته إلى مستوى قياسي الشهر
الماضي.
تبلغ ثــروة أمباني حاليا ً  100.6مليار
دوالر ،وفقا ً لمؤشر بلومبرغ ألثرياء
العالم ،بعد أن استطاع إضافة  23.8مليار
دوالر إلى ثروته منذ بداية .2021

سعى أمباني ( 64عاماً) منذ أن ورث
أعمال تكرير النفط
والبتروكيماويات في إمبراطورية والده
الــراحــل فــي عــام  ،2005إلــى تحويل
شركة الطاقة العمالقة إلى شركة عمالقة
في مجاالت تجارة التجزئة والتكنولوجيا
والتجارة اإللكترونية.
أصبحت وحدة االتصاالت الخاصة به،
والتي بدأت خدماتها في عام ،2016حاليا ً
شركة االتصاالت المسيطرة في السوق
الهندية ،وجمعت مشاريعه في مجال البيع
بالتجزئة والتكنولوجيا حوالي  27مليار
دوالر العام الماضي ،حيث باعت حصصا ً
لمستثمرين بما في ذلك “فيسبوك إنك و
“غوغل” و “كيه كيه أر أند كو” و”سيلفر
ليك.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

تنشطون يف السفر واالتــصــاالت
والتنقالت إىل مسافات قصرية -
ميكنكم اجتياز امتحان أو إجراء
مقابلة ،تنجحون يف تعزيز عالقتكم
مع اإلخــوة والجريان وتجدون أن
أفكاركم مقبولة عند الرشيك سواء
كان يف مجال العمل أو العاطفة.

تفكرون اليوم يف كيفية إدخــال
تعديل عىل ميزانيتكم والفرصة
متاحة للحصول عىل مكسب مايل
يأتيكم عــى األرج ــح مــن العمل
وأفكاركم مقبولة عند زمالئكم يف
العمل وينصح باالمتناع عن رشاء أي
أغراض مثينة خالل هذه الفرتة.

تشعرون بالطاقة والنشاط وميكنكم
استغاللها ملواجهة مشاغلكم وإنجاز
قسم كبري منها  -لكن ينصح بعدم
املبادرة بعمل جديد ومواصلة ما
بدأتم به قبالً من أعــال وهذه
فرتة جيدة ملامرسة نشاطات أدبية
وفنيـة.

هذه الفرتة ليست مثالية لكم رغم
أن «الشمس» املوجودة لصالحكم
وتشعرون أن األمــور تتحرك من
حولكم ببطء  -لذا ُيطلب منكم
أن تكونوا أكرث صربا أثناء ترصيف
أموركم  -حاولوا إنجاز ما تستطيعونه
من العمل املرتاكم لديكم.

ميكنكم تحقيق أمنية مبساعدة
صديق و لكن إذا كان هذا الصديق
قد وعدكم بتنفيذ مطلبكم يف الفرتة
القريبة ،فلن يتمكن من اإليفاء به
 تشاركون خالل ايام يف حفلة أومناسبة سعيدة  -والحظ ال يتخىل
عنكم عاطفيا وماليا.

يحالفكم الحظ يف مجال العمل -
املوظفون ميكنهم إثبات جدارتهم
للمسؤولني واملحافظة عىل إنجازاتهم
القامئة والدفع مبصالحهم إىل األمام -
ومن يبحث عن عمل ،الفرصة متاحة
أمامه  -فرتة جيدة لتعزيز عالقتكم
مع أفراد العائلة

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

تنشطون يف الحركة واالتــصــاالت
البعيدة  -أفكاركم صائبة وتساعدكم
يف اتخاذ القرار الصحيح  -التجار
يستفيدون يف عمليات البيع والرشاء
واألكادمييون يستفيدون يف الدراسة
والتدريس.

ال تزالون مهتمني يف تنظيم أموركم
املالية املشرتكة  -لديكم فرصة
ملكسب مايل يأتيكم من رشاكة أو
تعويض  -يف ساعات املساء ال ينصح
بكفالة أي إنسان أو إقـراض املال
ألحد.

ينصب تركيزكم عــى ال ـراكــة -
األجواء الرومنسية لديكم وميكنكم
تعزيز عالقتكم العاطفية  -لكن
ال ينصح بــإمتــام خطبة أو زواج
 أفكاركم مقبولة عند األصدقاء -ينصح باالنتباه إىل صحتكم .

ال يـــزال العمل ي ـراكــم لديكم
لكن الحظ يساعدكم يف مواجهة
مشاغلكم وإنجاز حصة األسد منها
 وتستفيدون ماديا من عملكم تجدون تعاوناً من زمالئكم -أفكاركم مقبولة.

لديكم رغبة قوية للتقرب من
أحبائكم وتعزيز العالقة معهم -
األجواء الرومنسية دافئة ولصالحكم
وميكنكم تعزيزها  -والبعض منكم
يبدأ عالقة غرامية جديدة ناجحة-
يأتيكم خرب سار .

تهتمون يف تنظيم أموركم البيتية
والعائلية والعقارية  -واملجال
مفتوح أمامكم إلبرام صفقة عقارية
وضعكم الصحي جيد مام يساعدكم
يف مواجهة مشاغلكم وإنجاز حصة
األسد منها.
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معهما برلمانية مصرية

رانيا يوسف والهام شاهين تتبرعان بأعضائهما
الجسدية

بغداد ـ متابعة الرافدين
اعلنت الفنّانة المصرية رانيا يوسف ،نيتها
التبرع بأعضائها بعد الوفاة ،بعد نحو
أسبوع من إعالن زميلتها إلهام شاهين،
والكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب
المصري فريدة الشوباشي ،عن األمر
ذاته.ونقلت صحيفة (األهرام) المصرية
الحكومية ،عن رانيا أنها كتبت وصيتها
بذلك ،وأتى هذا التصريح خالل لقاءٍ جمعها
بعد ٍد من الصحفيين ،في كواليس تصوير
مسلسل (المماليك).
وجه
وأجابت الفنانة المصرية على سؤال ِ
لها حول تعارض بعض اآلراء الدينية مع
وصيتها ،قائلة( :كل واحد ينام عالجنب
اللي يريحه ،اللي شايفها حرمة ميت ما
يعملهاش ،واللي مش شايفها كده يعملها،
ربنا خلقنا أحرار).
وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت عن
قرارها بالتبرع بكامل أعضاء جسدها بعد
وفاتها ،في تصريحات إعالمية ،وحثت
الناس على القيام بخطو ٍة مماثلة في فيديو
نشرته عبر صفحتها في فيسبوك ،مطلع
تشرين األول  ،2021داعية لتفعيل القانون

المصري الذي تم إقراره في هذا الشأن؛
"من أجل الخير والمحبة واإلنسانية
بين البشر  ،كما أعلنت الكاتبة الصحفية
وعضو مجلس النواب المصري فريدة
الشوباشي ،في اليوم ذاته عن تبرعها
بأعضائها بعد وفاتها ،وخاطبت متابعيها

كمال مصطفى صالح

بحسب وكالة  cnnمن خالل فيديو نشرته
أيضا ً عبر حسابها في فيسبوك ،قائلةّ:
(أؤكد بملء إرادتي ،وبأعلى صوت؛ أنني
متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي
ألي محتاج لها) ،وتمنت الشفاء لكل
المرضى.

علي بابا ينتعش يف الصني
بغداد ـ متابعة الرافدين
حققت أسهم "علي بابا غروب هولدينغ" انتعاشا ً مذهالً على مدار األسبوع
الماضي ،بعد أن فرضت السلطات التنظيمية الصينية غرامة أقل من المتوقع
على شركة "ميتوان ،لتضاف بذلك إلى قائمة متزايدة من العوامل اإليجابية
التي تحيط بعمالق التكنولوجيا بعد الضربات الموجعة التي تلقاها سابقاً.
صعد السهم بنسبة  24%منذ أن سجل مستواه المنخفض القياسي في
هونغ كونغ ،في  5أكتوبر ،بعد أن "بات رخيصا ً للغاية"  ،وفقا ً لـ جيمس
كوردويل ،المحلل في " أتالنتك ايكوتيز" (.)Atlantic Equities
يتداول سهم "علي بابا" بمكرر مضاعف ربحية لألرباح المستقبلية 17
مرة  ،مقارنة بمكررات بلغت  25مرة لشركة "تينسنت هولدينغز .

اشراك املصارف يف تعبيد
طرق (املوت)
لم ولن يكن الشاعر الشعبي الكبير (سمير صبيح) الذي نعته االوساط االدبية والثقافية
والفنية فجر الجمعة الموافق  22من تشرين االول الماضي اخر ضحايا ما باتت تعرف
بـ (طرق الموت)  ،فتعرجات الطرقات داخل المدن  ،وما يعرف بـ (العُكَر والطسات)
ام المطبات سمها ما شئت انتقلت عدوتها الى الطرق السريعة بين المحافظات  ،ورغم
ان هذه الظاهرة المعيبة ليست وليدة امس القريب  ،اال انها باتت تستفحل وتتزايد من
دون اجراءات حقيقية للحد منها  ،وما يبذل من جهود لتعبيد الطرق  ،تعد خجولة ازاء
اتساع الظاهرة التي راح ويروح ضحيتها العديد من المواطنين.
وقبل حادثة وفاة الشاعر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط بيومين انتشلت
فرق الدفاع المدني جثث  8ضحايا في الطريق الرابط بين قضائي هيت وحديثة في
محافظة االنبار من بينهم نساء واطفال جراء حادث سير مروع  ،وفي نفس يوم وفاة
الشاعر تسرب النفط االسود من احدى الصهاريج على طريق قضاء الطارمية باتجاه
المحافظات الشمالية وغطى النفط مساحة  3كيلو مترات من الشارع ما تسبب باستحالة
مرور السيارات واضطرار العجالت للتوقف لمدة  6ساعات دون اي حراك  ،ونفس
الشارع من جهة القدوم باتجاه بغداد يشهد تعرجات هي االقوى واالكبر  ،واذا اجريت
احصائية او مسابقة اردأ طريق فسيفوز بإمتياز وهو تابع لمحافظة بغداد  ،وطريق اخر
بإتجاه منطقة الحسينية ومحافظة ديالى وهو تابع لبغداد وعلى مقربة وارتباط وثيق
بالسيطرة االمنية التابعة لمنطقة الشعب وما تسببته سيارات الحمل و (التريالت) من
تخسفات في الشارع الذي ال يعدو عرضه (السايدين) وما يعانيه اصحاب المركبات من
صعوبة القيادة عند المرور بهذا الطريق الذي يتطابق مع طريق الطارمية الذي ذكرناه.
وغير ذلك من الحوادث التي ال تحصى في الكثير من طرقات الموت وكأن المواطن
العراقي بحاجة الى طرق جديدة للتضييق على حياته ومعيشته.
ما اريد قوله في ظل عدم توفر الوفرة المالية بحسب االحصاءات الحكومية ووجود
عجز بالموازنات المالية طوال السنوات الماضية  ،وتعكز ام تذرع بعض المحافظات
بعدم وجود التخصيصات المالية الكافية  ،نقول باالمكان االستعانة بالمصارف العراقية
العريقة الحكومية واالهلية عن طريق المشاركة وليس االستفراد  ،وبالتعاون مع وزارة
النفط من حيث توفير مواد تعبيد الطرق وال سيما مادة االسفلت العراقي وهو من اجود
النوعيات ومتوفر بوفرة النفط المنتج النه مصاحب لعملية االنتاج  ،وكي ال تكون آلية
القرار الحكومي معقدة و شمولية  ،وبالتالي كثرة التعرضات واالعتراضات والمشكالت
الناجمة عن طبيعة االستثمار في كل محافظة  ،نقترح ان يصوت مجلس الوزراء على
قرار يعطي فيه الصالحيات للمحافظات بما يتعلق بهذا الموضوع بالتعاون مع وزارة
النفط والمصارف المعنية المستعدة لتقديم التسهيالت المصرفية للمقاولين المحليين او
الشركات المختصة االجنبية  ،على ان توضع شروط تحمي حقوق المقاولين من سندات
واصدار خطابات ضمان  ،وان تصدر قرارات تحمي اموال المصارف في الوقت نفسه
 ،وان تتحمل المحافظات ولجانها المعنية المسؤولية عن اي تقصير وتوضع شروط
للتنفيذ اهمها الجودة والصيانة لمدة يتفق عليها في حال تعرض الطرقات لتخسفات او
تعرجات وغيرها  ،وان يشترط في تنفيذ المشاريع العمل على مدار الساعة و تحديدها
في اوقات ما بعد الدوام الرسمي بحسب طبيعية المحافظة وسالكي الطريق اضافة الى
الزام المتعاقدين بسقوف زمنية لالنجاز وغير ذلك من الشروط والضوابط التي ال تحتاج
سوى الى رسم خارطة طريق (حياة) والشروع بها باسرع وقت.

هيئة التحرير

