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يدعم قطاعات الصناعة و التجارة و السياحة والخدمات

الرافدين يمول عشرات المشاريع ويركز على االسكان
سعيًا إلى تنشيط االقتصاد وتشغيل األيدي العاملة

خاص ــ (الرافدين)
يستمر مصرف الرافدين بتقديم
المنح والتســــهيالت المصرفية
الكبرى لتنشــــــــــــيط االقتصاد
واالستثمار في البلد ضمن خططه
الوطنية التنموية الهادفة الى
الحد من ازمة السكن وتشغيل
االيدي العاملة.
وقال المكتب االعالمي للمصرف
في بيان ان (المصرف اسهم
بتمويل عشــــــــرات المشاريع
السكنية واالســــــــتثمارية في
مختلف المحافظات منها مجمعات
المحبة واليمامة و الوند وجواهر
دجلة ودرة كربالء ومدينة طيبة
وارض بـــــــابل ودرة سامراء
وجوهرة تكريت وحي الجامعة
السكنية اضــــــافة الى تمويل
المدن المـــــــائية والمستشفيات
والموالت وغيرها من المرافق
السياحية والتجارية والصناعية
الهامة ضمن خطة المصرف في
التخفيف من حدة ازمة السكن
وتنشيط االستثمارات االقتصادية
والتشغيلية) .مبينا ان (احد اهم
المشاريع التي مولها المصرف
هـــــــــو مشروع مجمع بسماية
السكني حيث تم منح قروض
االســــــكان في المجمع آلالف
المواطنين عبر فروع المصرف
المختصة بالمنح وهي كل من
المســــــتنصر والخلفاء واالمين
والباب الشـــــــرقي والفردوس
وحي الزهراء وبراثا والقصر
االبيض واالمانة العامة لمجلس
الوزراء والحي العربي وحي
العامل اضافة الى فروع المعرفة
وسبع قصور والحرية والمدائن

مطالب بوقف
تغول اسعار
العقارات
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مدير املخاطر
يتحدث عن
تقلبات
السوق 5
دعوة رجال
االعمال اىل
االستثمارات
املصرفية 6

أوصى بإعادة هيكلة التأمين وزيادة فاعليته

عالوي يدعو لحملة تثقيفية خالل
مؤتمر اإلصالح المالي
بغداد ـ ضي حييى

إسكان  :مجمع بسماية السكني الذي يسهم المصرف بتمويله.عدسة (الرافدين) محمد علي.
والسكك) .ملفتا الى انه (من
المؤمل اعادة فتح التقديم على
شراء وحدات سكنية في بسماية
وفقا ً للشروط السابقة).
مشيرا الى ان (من ضوابط
التسجيل دفع مقدمة بقيمة 10
بالمئة من سعر الوحدة السكنية
مع شرط وجود كفيل ضامن
بالنسبة للمواطنين والموظفين
غير الموطـــــــنين رواتبهم لدى
المصرف اما بالنسبة للموطنين
رواتبهم فال حاجة للكفيل ويتم
اعتماد البطــــــــــاقة االلكترونية
الخاصة بهم كضمانة لدى
المصرف).
واوضح ان (المصرف يتكفل

بدفع ما قيمته  80بالمئة من
سعر الوحدة السكنية البالغة
مساحتها  100متر مربع والتي
حدد سعرها بـ  75مليون و600
الف دينار وبقسط مستحق الدفع
بواقع  335الف و 650دينار
شهريا اضافة الى منح قرض بما
يعادل  75بالمئة من قيمة الوحدة
السكنية البالغة مساحتها 120
متر مربع والمحدد سعرها بـ 90
مليون و 720الف دينار وبقسط
يبلغ  402الف و  797دينار
ودفع  70بالمئة من قيمة الوحدة
السكنية البالغة مساحتها 140
متر مربع المحدد سعرها 105
ماليين و  840الف دينار وبقسط

يبلغ  469الف و 93دينار على
ان ال يزيد مبلغ القرض الممنوح
بشكل عام عن  75مليون دينار).
منوها الى (تقســـــــــيط المبالغ
المذكورة على المستفيدين لمدة
 25عاما وبفائدة تبلغ  4بالمئة).
كما لفت الى ان (الضوابط نصت
على عدم شمول المستفيدين
من قروض االســـــكان االخرى
سواء من مصرف الرافدين او
المصارف االخــــــــرى بقروض
مجمع بسماية).
وتابع البيان ان (المصرف يحجز
قانونيا على الوحدة السكنية
ويتم فك الحجز بعد انقضاء مدة
القرض وتسديده بالكامل).

قال وزير المالية علي عبد األمير عالوي إن توجهات الدولة االصالحية
تتضمن النهوض بقطاع التأمين وتأهيله بالشكل الذي ينهض باالقتصاد
الوطني.
وأضاف خالل كلمة له في المؤتمر العلمي الدولي السنوي االول الذي
أقيم في بغداد برعاية
الوزارة تحت شعار
(االصالح االقتصادي
طريقنا لتحسين اداء
المؤسسات المالية) أن
(بيئة العمل التأميني
يجب أن تكون شفافة
وواضحة وأن تسند
بحملة إعالمية تثقيفية
تستهدف جميع شرائح المجتمع) .الفتا الى ان (سوق التأمين يتألف من
 41شركة وان العاملة منها فعال والنشطة  29شركة).
من جانبها اكدت رئيس ديوان التأمين اسراء صالح خالل المؤتمر أن
(قطاع التأمين داعم لجميع القطاعات رغم تأثره سلبا جراء السياسات
التي شهدها البلد ومن حروب و حصار تسببت بتسرب الكفاءات التأمينية
الى خارج البلد بعدما كان من رواد التأمين في المنطقة العربية).
تطرق المؤتمر الى تنشيط قطاع التأمين في السوق العراقية ،من خالل
محاور المؤتمر الثالثة ،اذ ضم األول االطار القانوني واالداري للتأمين،
في حين وصف المحور الثاني المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة من
شركات التأمين ،إ ّما المحور األخير فكان عن اآلفاق المستقبلية للقطاع.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله باعادة هيكلة قطاع التأمين في
العراق باتجاه زيادة فاعليته وقدراته التنافسية ،من خالل إنهاء احتكار
الشركات الحكومية للنشاط التأميني ،وبناء وتطوير نموذج ديناميكي
يالئم شركات التأمين العراقية و يستوعب التغيرات البيئية في قطاع
التأمين المحلية والدولية.
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املصارف العتيدة تراقب نشاط النقد وترصد التضخم

مكافحة غسل األموال لـ (الرافدين)  :نعتمد مصفوفة الكشف
عن المخاطر واألنظمة األلكترونية ضرورة ملحة
بغداد ـ نهاية فاضل
تعد ظاهرة غسل االموال من
الظواهر الشائعة في مختلف
بلدان العالم ،وتزداد في الظروف
المشجعة عليها التي منها ضعف
االجهزة االدارية والرقابية
للدولة وعدم تطبيق االنظمة
والقوانين الصارمة التي من
شأنها الحد من هذه الظاهرة التي
قالت عنها مديرة شعبة مكافحة
غسل االموال في االدارة العامة
لمصرف الرافدين نادية سالم
داود انها عمليه تبييض لالموال
بمعنى ادخال االموال المتأتيه عن
عمليات اجراميه قذرة في الدورة
المصرفية ودمجها ثم اخراجها
لتنضم الى الدورة االقتصادية
في البلد او استخدامها في تمويل
االرهاب .
اموال قذرة
واوضحت داود في تصريح لـ
(الرافدين) ان (االموال القذرة
تتأتى من الرشا و التهرب من
الضرائب و السرقه والتهريب
وتجارة الممنوعات وغيرها من
طرق الكسب غير المشروع).
وعن طرق الكشف عن غسل
االموال قالت انها (تتمثل
بمجموعة السياسات واالجراءات
والضوابط الت يتم اتخاذها
للكشف عن محاولة امرار االموال
القذرة ضمن الدورة المصرفية
قبل او عند او بعد اجراء عملية
فتح الحساب للزبائن في الفروع
من خالل اتخاذ اجراءات العناية
الواجبة ومتابعة الحركات المالية
الجارية على الحساب واخذ كافة
المستمسكات والوثائق التعريفية
سواء كان شخص طبيعي او
معنوي مع التركيز على اهمية
تدريب العاملين على كيفية
االشتباه بعملية غسل االموال
مستندين الى المعايير العالمية
التي تعنى بمكافحة غسل االموال
واليخفى اهميه وجود االنظمه
االلكترونية المتخصصة في هذا
الحقل كنظام ( )AMLالذي
يسعى مصرفنا الى اقتناءه وربطه
مع النظام المصرفي الشامل
والذي يسهل ويتجاوز الكثير من
العقبات في طريق تحقيق عدم
امرار عمليات غسل االموال من
خالل المصرف).

لقاء  :مديرة شعبة مكافحة غسل االموال مع المحررة
ولفتت داود الى ان (مبدأ اعرف
زبونك هو احد مبادى اتخاذ
اجراءات العناية الواجبة تجاه
زبائن المصرف ابتدا ًء من اخذ
كافة المستمسكات التعريفية
للزبون ومن ثم متابعة الحركات
المالية لتحديد التحديثات الجارية
على الحساب ووفق النظام العامل
في المصارف المطبقة لالنظمة
االلكترونية اليسمح لحركة
االيداع للزبون فيما اذا تجاوزت
المبلغ المصرح به في استماره
ومصطلحاعرف
()KYC
زبونك).
وبشأن كيفية تحديد المخاطر
قالت ان (من اول توصيات
المنظمة العالمية ()FATF
والتي ينظم العراق الى مجموعه
من دول الخليج العربي في
(المينافاتف) في تنفيذ التوصيات
هي تحديد درجه مخاطر الزبون
حيث يتم االعتماد في ذلك على
اربع معطيات هي مخاطر المنتج
ومخاطر الموقع الجغرافي
ومخاطر الزبون ومخاطر منفذ
العملية سواء كان الكتروني ام
مصرفي).
وتابعت (يتم في الشعبه تحديد تلك
المخاطر بمصفوفة يتم تنظيمها
داخل الفروع وارسالها شهريا
ليتم تدقيقها وتحديد المخاطر

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 :

المحتمله الحدوث).
وعن طرق مكافحة غسل االموال
اكدت ان (من اهم اسس وطرق
مكافحة عمليات غسل االموال
هي تحديد المعايير واالسس
وسياساتنا في قبول الزبون وفتح
الحساب وتدقيق االسماء وتحديد
الزبائن العارضين وتصنيف
الزبون اضافة الى اجراءات

العنايه الواجبه من االوراق
التعريفية والمستمسكات الثبوتية
سواء شخص طبيعي اومعنوي
وكيفية التعامل مع المنظمات
غير الهادفه للربح ومخاطر
ذوي المناصب المراكز والنفوذ).
واضافت داود (كذلك سياستنا مع
المصارف المراسلة والتعامل مع
الدول ذات المخاطر المرتفعة

والتركيز على تدريب العاملين
فضال على التواصل مع الجهات
ذات العالقة كاالقسام الرقابية
واالمتثال والمخاطر).
دالئل وبراهين
وبخصوص كيفية التعامل مع
حاالت االشتباه ذكرت ان (في
حاله تولد الشكوك واالشتباه
بعملية مالية جارية في المصرف

يتم جمع كافة الدالئل والبراهين
التي تثبت صحة تشخيص هذه
العملية على انها غسل اموال
ويتم تحليل البيانات المالية
والقرائن وتكون امام خيارين ففي
حال عدم اثبات انها حالة اشتباه
فيحفظ التقرير وعدم اشعار
الزبون بذلك ويستمر التعامل
معه اما في حالة ثبات االشتباه
فسترتقي الى درجة االبالغ عن
هذه العملية او مجموعة عمليات
برفع استماره ابالغ الى مكتب
مكافحة غسل االموال وتمويل
االرهاب ليتم اتخاذ االجراءات
الالزمة).واختتمت داود حديثها
بالقول (اليمكن الي ممؤسسة
مالية ومصرفية القيام بتطبيق
قانون مكافحة غسل االموال
والضوابط الرقابية والتوصيات
العالمية باالعتماد على القدرات
البشريه فقط لمحدودية امكاناتها
بالنظر مع الكم الهائل من
العمليات المالية الجارية يوميا
لذا فان توفير االنظمة االلكترونية
اصبحت فرض وواجب لدى كل
مؤسسة مالية للسيطرة على
اكتشاف عمليات غسل االموال
ووفق اآلليات الموضوعة لكل
نظام وهو ما يسعى المصرف
لتطبيقه ورفع قدراته وتطويرها
فيما يتعلق بمكافحة غسل
االموال).

فتح  3ماليين حساب جديد خالل عام و 12مليون حائز على البطاقة

المركزي  :نتجه لألتمتة واألمن السيبراني
والمحافظ االلكترونية
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
اكد محافظ البنك المركزي العراقي
مصطفى غالب مخيف الحاجة إلى
تظافر الجهود للنهوض باالقتصاد
الوطني عبر اطالق استراتيجية
واضحة المعالم.
وقال مخيف في كلمة له خالل
مؤتمر المعرض السنوي للمالية
والخدمات المصرفية انه (ال يخفى
على الجميع ما يقوم به البنك
المركزي من دور هام في تحقيق
التوازن االقتصادي الكلي في
ظل الظروف التي مرت منذ العام
 2019وحتى االن من خالل أدوات
السياسة النقدية المختلفة).
واوضح (واجهتنا تحديات عديدة
اهما انخفاض أسعار النفط والناتج
المحلي وارتفاع عجز الموازنة
للدولة وارتفاع حجم الدين العام
الداخلي).واضاف انه (لتحفيز
النشاط االقتصادي وتقليل البطالة
اطلق البنك مبادرة بمبلغ يزيد
عن  5تريليونات دينار الى جانب
المبادرة السابقة التي اطلقت في
العام  2015لتحفيز القطاعات
المختلفة الصناعي والزراعي
والخدمات واإلسكان بصورة

متوازنة وباسعار فائدة مخفضة
واحيانا بدون فائدة كما في قطاع
اإلسكان لتحقيق نهضة اقتصادية).
مبينا (الحاجة إلى تظافر إجراءات
الدولة واطالق استراتيجية واضحة
المعالم والبدء بالسلع والمنتجات
الزراعية وغيرها من المنتجات
ذات الميزة).
وذكر ان (البنك المركزي قام بخصم
حواالت الخزينة  2020و2021
لتمويل مستحقات وزارة المالية
على الرغم من زيادة الدين واالثر
السلبية ولكن ضرورة تاريخية
للوقوف على حل االزمة المالية
التي مر بها البلد و بهدف العبور
الى بر االمان).
واكد ان (البنك يعمل مع وزارة
المالية على اصالح المصارف
الحكومية وكذلك تفعيل نظم
المدفوعات من خالل تفعيل
الشمول المالي ووصول الخدمات
إلى جميع المواطنين اذ تضاعفت
عدد الحسابات من  3ماليين في
عام  2019إلى  6ماليين حساب
في العام  ، 2020وكذلك ازداد
عدد البطاقات االلكترونية من 10
ماليين إلى  12مليون بطاقة).

واشار الى ان (البنك وفي اطار
مكافحته لغسل األموال وتمويل
اإلرهاب  ،نجح في تأسيس منظومة
متكاملة من خالل اصدار قانون
مكافحة غسل األموال رقم 39
لسنة  2015وانشأ مكتب مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
واصدر قرارات ساهمت في خروج
العراق من المنطقة الرمادية التي
تصدرها فاتك  ،ويسعى البنك
النشاء صندوق سيادي لألجيال

القادمة تسهم فيها مؤسسات
الدولة وعائدات النفط).الفتا الى ان
(وجود الصندوق السيادي يخفف
حجم المخاطر المحتملة في ظل
تلقلبات أسعار النفط ويسهم في
بناء مستقبل آمن لألجيال القادمة).
وفيما يخص موضوع التحول
الرقمي اكد المحافظ ان (البنك يعمل
على تطوير البنى التحتية التقنية
واالمن السيبراني ،واتمتة الخدمات
وفتح المحافظ االلكترونية).
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مديرة دور الضباط  :نتطلع اىل تطوير احلواالت بالدوالر واليورو

مسؤول النظام األلكتروني يكشف لـ (الرافدين) هيكلية
وآليات العمل التقني
بغداد ـ ياسني طه
ـ سامر عبد الستار
اعلن مصرف الرافدين عن
فروعه العاملة وفق للنظام
المصرفي االلكتروني التي
تم ربطها بشبكة الكترونية
حديثة موحدة لتقديم الخدمات
للمواطنين .وقال المكتب
االعالمي للمصرف في بيان
ان فروعه الحالية التي تم
تطبيق النظام المصرفي فيها
هي (العلوية  -دور الضباط
 شارع فلسطين  -المنصور-الرافعي-السنك-كرادة مريم
مجمع الدورة النفطي -المحيط -الزهراء -حي الوحدة).

وقال مدير ادارة مشروع
النظام المصرفي االلكتروني
في المصرف محمد جميل
لـ (الرافدين) ان (المصرف
باشر بالنظام الجديد لمواكبة
التطـــــــــــــورات االلكترونية
الحاصلة في عمل البنوك
والمصارف العالمية  ،حيث تم
إنشاء بنية تحتية داخلية من
خالل شبكة الكترونية مؤمنة
تربط جميع فروع المصرف
باالدارة العامة حيث تم التعاقد
مع إحدى الشركات العالمية
في هذا المجال بإنشاء النظام
المصرفــــــــــي االلكتروني
وتجهيزه بأحدث االجهزة
والمعدات والبرامــــــــــــــج

محمد جميل مدير إدارة المشروع
االلكترونية المتطورة ليتم
االعتماد عليها واستخدامها في

تطوير  :دورات تطويرية متواصلة لتنمية مهارات كوادر النظام االلكتروني

بنك إجنلرتا خيطط
للتخلص من تريليون دوالر
قيمة سندات حكومية
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
التحرك" هو الخيار القوي لدى مسؤولي بنك
قد يكون "عدم
ّ
إنجلترا الذين يتطلعون إلى تقليص الحزم التحفيزية االقتصادية
وميزانيته المتض ّخمة .في حركة مفاجئة ،أشار محافظ البنك
المركزي البريطاني أندرو بايلي إلى أنه من المحتمل القيام بـ
"تشديد معتدل" في السياسة النقدية خالل السنوات القليلة
المقبلة ،وعندما يحين الوقت ،سيبدأ البنك في وقف إعادة
استثمار السيولة المولّدة من االستثمارات المستحقة في آلية
شراء األصول التي قام بنك إنجلترا بتطبيقها .وتؤشر تلك
التصريحات إلى الكيفية التي سيبدأ بها بنك إنجلترا في التخلّص
من  900مليار جنيه إسترليني ( 1.2تريليون دوالر) من السندات
الحكومية التي اشتراها على مدار العقد الماضي .وإذا بدأ في
تطبيق السياسة الجديدة عام  ،2023كما يتوقع المستثمرون،
فقد يسحب البنك حوالي  400مليار جنيه إسترليني من األسواق
بحلول عام  ،2030وذلك استنادا ً إلى بيانات بنك إنجلترا التي
تّوضح تفاصيل سنداته الذهبية حتى تاريخ  4أغسطس .كما
يعتبر السماح باستحقاق السندات الذهبية طريقة لطيفة لتقليص
الدعم الذي قدمه بنك إنجلترا إلى األسواق .

كافة تعامالت المصـــــــرف
وتقديم مختلف الخدمات
للزبائن).
مبينا ان (النظام يتيح لزبون
المصرف إجراء العمليات
المصرفية كافة من أي فرع
من الفروع التي تم تطبيق
النظام المصرفي االلكتروني
فيها وكذلك السرعة والدقة في
انجاز المعامالت).
وعن هيكلية النظام قال
انه (يتكــــــون من موظف
خدمة الزبائن ـ تيلر ـ الذي
يقوم بإجراء كافة العمليات
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
الحســــابات وكذلك الودائع
وتحديث الحسابات واصدار
دفاتر صكوك للزبون وكافة
العمليات غير النقدية وكذلك
موظفي المقاصة والحـواالت
ومســــــــــــــؤولهم وموظفي
الحسابات ومسؤولهم وموظفي
القروض ومسؤولهم).
من جانبها قالت مديرة فرع
دور الضباط سوسن حسن
جاسم لـ (الرافدين) ان (النظام
حديث ومتطور يستخدم
فيه اساليب ترتقي بالعمل
المصرفي ليواكب التكنولوجيا
الحديثة ويختصر العديد من
التعامالت).
واوضحت جاسم ان (من حق
الزبون ان يسحب من رصيده
من اي فرع من الفروع التي
باشرت بالنظام االلكتروني
كونها مرتبطة بشبكة واحدة
ومن المؤمل ان يتم مستقبالً
تطوير العمليات اكثر واكثر
باستحداث عمليات السحب
بالعمالت االخرى كالدوالر
واليورو وتطور كل العمليات
المصرفيه من حيث سرعة

ودقة انجازها واالحاطة
بجميع تعامالت الزبائن من
حيث الحسابات الجارية
والتوفير والسلف والقروض
والتسويات المصرفية).
وكـــــــــان المكتب االعالمي
للمصرف قد ذكر ان (المصارف
ال يمكن ان تعمل من دون هذه
االنظمة التي ستتيح نظام
حماية للمؤسسة من عمليات
الفساد االداري والمالي وكذلك
القضاء على مراحل الروتين ،
اما على صعيد العمل االداري
فيقوم النظام بحماية الموظفين
من اخطار الوقوع في المشاكل
التي كثـــــرت في السنوات
االخيرة فالنظام سيعمل على
الوقاية من المخاطر).
وتابع ان (المصرف يمتلك
خطة واضحة مرتبطة بمدد
زمنية لتطبيق النظام الذي
سيسهم في نقلة نوعية وزيادة
الحصة السوقية ووضع اسس
البنية التحتية الرقمية له
وانشاء بنية تحتية داخلية من
خالل شبكة الكترونية مؤمنة
تربط جميع فروعه باالدارة
العامة حيث سيحمل النظام
في طياته العديد من الخدمات
اإللكترونية  ،واالبتعاد عن
التعامالت الورقية والتوجه
نحو الخدمات الرقمية).

االستثمار يستعد لبناء مشروع إسكان
في الغزالني

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
أعلنت هيئة االستثمار الوطنية إن
مشروع معسكر الغزالني السكني
بنينوى مازال في بداياته ،فيما
كشفت عن ثالثة اجراءات تسبق
البدء بتنفيذ المشروع.
وقالت رئيس هيئة االستثمار
الوطنية سهى النجار في حديث
لوكالة األنباء العراقية إن (الهيئة
مازالت في المراحل األولية بشأن
مشروع ُمعسكر الغزالني السكني
في مدينة الموصل) .الفتةً الى
(وجود تعاون مع الحكومة المحلية
وهيئة استثمار المحافظة بشأن
المشروع).
وأضافت أنه (سيتم وضع (ماستر
كالن) أوالً لتصميم المشروع وعلى
اساس ذلك سيتم طرح الفرص
االستثمارية داخل المعسكر،
وبعدها سنعمل على استحصال
جميع الموافقات للمشاريع التي

سنحصل عليها بما فيها تحويل
األرض من وزارة الدفاع ).
ووافق مجلس الوزراء ،في جلسته
االعتيادية الحادية والثالثين
المنعقدة فـي محافظة نينوى في آب

الماضي على تخصيص مساحة من
ُمعسكر الغزالني إلى بلدية الموصل
إلنشاء مشروع استثماري سكني
على أنْ يُعرض المشروع بالمزايدة
العلنية بحسب ما يتطلبه قرار

مجلس الوزراء.
وكان مصرف الرافدين قد اعاد
افتتاح فرع آشور في الموصل بعد
ان اعاد افتتاح كافة فروعه في
المحافظة.
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مطالب بقروض ميسرة لوقف تغول أسعار العقارات

خبراء لـ (الرافدين) توسع واستحداث مناطق جديدة يخفف ازمة السكن
داعين الى توسعة المناطق الميسرة.
بغداد ـ حنان ابراهيم
دعا خبراء ورجال اعمال الى وضع واستحداث مناطق جديدة وتوزيع منوهين الى ان تلك االجراءات من
معالجات الزمة تفاقم اسعار العقارات االراضي التابعة لوزارات الدولة شأنها تخفيف ازمة السكن وهبوط
االسعار وبدالت االيجار وعودتها
في بغداد  ،واكدوا ان اسعار العقارات المتروكة والمهملة منذ سنوات.
الى الشكل المعقول
مقترحين توزيعها بين موظفيها
تجاوزت مثيالتها في
والمقبول.
دول الجوار والعالم
وكان االمين العام التحاد
 ،االمر الذي زاد
رجــال االعـمـال عـبـد
من تعقيدات حصول
الـزيـادي
الـحـسـن
الموظفين والمواطنين
قد دعا القائمين
على دار سكن ملك
على هذا الملف ،الى
في ظل ارتفاع اسعار
اعادة النظر بمبالغ
بدالت االيجار التي
االسكانية
القروض
ضاعفت هموم الناس
المقدمة من صـنـدوق
في تحقيق العيش
االسـكـان والمـصـرف
الكريم.
وبقية
العقاري
واوضحوا لـ (الرافدين)
االخرى،
المصارف
ان على الجهات
موظفة تزاول عملها وفقا ً للنظام المصرفي االلكتروني
لزيادة مبالغها بما
الحكومية المعنية وضع
يتناسب مع اجـور وتكاليف
خطط لوقف ارتفاع اسعار
بيع العقارات الذي اثر بشكل سلبي باسعار معقولة بطريقة التسديد البناء للمتر المربع الواحد داخل
في ارتفاع اسعار بدالت االيجار التي باآلجل اضافة الى امكانية احالتها المدن .واضاف الـــزيـــادي فــي
تجاوزت  600الف دينار لمنازل الى مستثمرين لبناء مجمعات سكنية تــصــريــح تابعته (الرافدين)
صغيرة الحجم في مناطق وسط عمودية على ان تعلن بشكل شفاف لــعــل المــشــكــلــة تــتــلــخــص
وبمناقصات مفتوحة امام الجميع بــقــلــة مـنـح االراضـي المخصصة
العاصمة بغداد.
السكان الموظفين والمـواطـنـين
مشيرين الى ان سعر المتر الواحد وبآماد تشييد سريعة.
وصل الى  5ماليين دينار في بعض ولفتوا الى وجود مساحات اراضي مـن غير المـوظـفـين ،السيما ان
المناطق منها الكرادة الشرقية شاسعة في اطراف العاصمة باالمكان غـالـبـيـة الـــوزارات تـمـتـلـك
واالعظمية والكاظمية والمنصور ايصال الخدمات لها من ماء وكهرباء مـسـاحـات واسـعـة ومـنـتـشـرة مـن
وبمساحات بناء ال تتجاوز  50متر وصرف صحي وتوزيعها بين االراضـــي غير المستثمرة في بناء
المواطنين باسعار رمزية لسد كلف المجمعات السكنية ،ذات الــجــدوى
مربع.
مؤكدين ان هذه الظاهرة دخيلة على الخدمات على ان يقوم المستفيدون االقـتـصـاديـة ألن الـبـنـاء الـعـمـودي
المجتمع اذ ان التقسيم البنائي كان ال ببناء االراضي المخصصة لهم يـخـتـصـر الـتـكـالـيـف والـبـنـى
عبر االستفادة من قروض االسكان التحتية اكثر من البناء االفقي.
يقل عن  200متر مربع للمنزل.

مجمع درة كربالء السكني الذي انجز بتمويل من مصرف الرافدين

تقارير ( :كورونا) يزيد الثراء الفاحش

أكثر من تريليون دوال ثروة اغنى  25عائلة
في العالم
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
تبلغ ثروة أغنى  25عائلة في العالم  1.7تريليون دوالر ،بزيادة قدرها
 22%عن العام الماضي.
تتصدر عائلة والتون بوالية أركنساس ،التي تمتلك ما يقرب من نصف
شركة متاجر (وول مارت) للبيع بالتجزئة ،القائمة للعام الرابع على
التوالي بصافي ثروة قدرها  238.2مليار دوالر.
وبحسب تقارير صحفية فقد نمت ثروة عائلة والتون بمقدار  23مليار
دوالر في األشهر الـ 12الماضية ،على الرغم من بيعها ما قيمته 6
مليارات دوالر من األسهم منذ فبراير.
وتشمل األسماء الجديدة في القائمة شركة داسو من فرنسا ،وهي

إمبراطورية تكنولوجيا وطيران من الجيل الثالث ،وشركة إستي لودر،
لصناعة مستحضرات التجميل ومقرها نيويورك.
خرجت من القائمة عائلة لي البارزة ،والمالكة لشركة "سامسونغ" في
كوريا الجنوبية ،بعد دفع  11مليار دوالر قيمة ضريبة الميراث بعد وفاة
مؤسس المجموعة العمالقة ،لي كون هي ،في .2020
في حين أن جميع العائالت المدرجة في القائمة باستثناء واحدة ،أضافت
إلى ثروتها ،كانت مكاسب عائالت شركات الرفاهية واضحة بشكل
خاص .ارتفعت ثروة عائلة هيرميس بنسبة  75%لتصل إلى 111.6
مليار دوالر.
وذكرت التقارير ان ارتفاع ثروات العائالت يؤكد اتساع فجوة الثروة
التي تفاقمت بسبب وباء (كورونا).

هاكرز امريكي يقرصن  600مليون دوالر من العمالت المشفرة
بغداد ـ متابعة الرافدين
أعلنت شبكة متخصصة في تحويل
العمالت المشفرة أن قراصنة
الكترونيين قاموا باختراق أنظمتها
األمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل
قيمتها الى  600مليون دوالر.
ونشرت شبكة "بولي نتورك"
التماسا طلبت فيه من المتداولين
الذي يديرون محافظ لتخزين
العمالت المشفرة أن يتجنبوا
الرموز المسروقة التابعة لمنصات
"ايثيريوم" و"بينانس تشين"
و"أوكس بوليغون".
ووجهت "بولي نتورك" رسالة الى
القراصنة عبر تويتر قالت فيها "كمية
االموال التي قمتم بسرقتها هي األكبر
في عالم +ديفي ،"+في إشارة الى
نظام التمويل الالمركزي.وأضافت

"هذه األموال التي سرقتموها هي
لعشرات اآلالف من أعضاء مجتمع
العمالت المشفرة".وهددت "بولي
نتورك" باالستعانة بالشرطة ،لكنها
عرضت أيضا على مخترقيها فرصة
"التوصل الى تسوية".
ولم ترد وزارة العدل األميركية
ومكتب التحقيقات الفدرالي بشكل
فوري على طلبات للتعليق.
وقالت "بولي نتورك" في سلسلة
تغريدات "نأسف لإلعالن أننا
تعرضنا لهجوم" وتم تحويل أصول
الى حسابات يسيطر عليها الهاكرز"،
كما نشرت عناوين يستخدمها
المخترقون.ولم ترد "بولي نتورك"
ايضا على طلب من وكالة فرانس
برس للتعليق ،لكن مستخدمي تويتر
أجروا حسابات وقدروا غنيمة
القراصنة االلكترونيين بنحو 600

مليون دوالر.
وهذا العام بلغ إجمالي عمليات
سرقة العمالت المشفرة والقرصنة
واالحتيال اعتبارا من نهاية أبريل
وحتى اآلن نحو  432مليون
دوالر ،وفقا لتحليل أجرته شبكة
"سيفرترايس" المتخصصة بحماية
األصول المشفرة.
الى ذلك وافق برلمان السلفادور،
على قانون يعتبر العملة اإللكترونية
البتكوين عملة قانونية في خطوة غير
مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس
نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة
الواقعة في أميركا الوسطى.
وتقضي المادة األولى من هذا النص
على أن "الهدف من القانون هو
جعل البتكوين عملة قانونية بال قيود
تتمتع بصالحية إبراء الدفعات وغير
محدودة في أي صفقة".
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ضخامة السيولة وعدد الفروع وكثرة الزبائن يضاعف حجم املسؤولية

مدير المخاطر لـ (الرافدين)  :تقلبات السوق تفرض
ضوابط جديدة لمنح االستثمارات
بغداد ـ حنان ابراهيم
ترتفع نسبة المخاطر المالية
او االئتمانية كلما زادت المبالغ
المستثمرة في تقديم الخدمات
المصرفية للزبائن وكلما كثر
عدد فروع المصرف وزبائنه
تزداد نسبة تعرضه الى الخسائر
بسبب التلكؤات في تسديد السلف
والقروض بمختلف انواعها
االمر الذي يتطلب وجود اكثر
من جهة تعمل على تقليل مخاطر
الخسائر غير ان الجهة
بشكل
المختصة
رئيس تتمثل بقسم
ادارة المخاطر في

االدارة العامة لمصرف الرافدين
بإدارة االستاذ ابراهيم مهدي محمد
الذي قال لـ (الرافدين) ان اهم ما
يقوم به القسم هو تعريف ما هية
المخاطر التي تواجه المصرف اثناء
القيام بكافة عملياته المصرفية
سواء على صعيد االقسام ام
الفروع ومن ثم تحليلها وتقييمها
والتحكم فيها والمراقبة والمتابعة
الدورية لها استنادا ً الى سياسات
واجراءات معدة مسبقا ً باالعتماد
على دليل العمل الرقابي والضوابط
الصادرة من البنك المركزي
العراقي والرؤية واالستراتيجية
وخطة عمل المصرف ومجلس
ادارته.
واوضح محمد ان (القسم يتكون
من ثالث شعب وهي المخاطر
االئتمانية والمخاطر التشغيلية
ومخاطر السوق والسيولة
و توسعت اعمال القسم
بشكل ملحوظ خالل عام
 2021حيث تم تفعيل
دور وحدات ادارة
المخاطر في كافة
مكاتب مندوبي
االدارة العامة
وموظفيها

بوبيان الكويتي يرقمن 85
بالمئة من خدماته

بغداد ـ متابعة الرافدين
قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والرقمية ببنك بوبيان
الكويتي عبد هللا التويجري إن بعض الخدمات التقليدية التي يقدمها البنك ال
تزال تعتمد على العنصر البشري نظرا ً لتلك الخدمات ،لكنه أشار إلى رقمنة
ما يصل إلى  85%من الخدمات المصرفية.
أشار التويجري في لقاء بقناة الشرق لألخبار ،في تعقيب على إطالق
مجموعة "بوبيان" ألول بنك رقمي إسالمي عالمي من لندن ،أن التوجه
الرقمي هو السبب في االستثمار بتلك الخدمات ،مؤكدا ً أن البنوك والخدمات
المصرفية البد أن تسير في ركب الرقمنة التي دعمتها تداعيات الجائحة
واإلغالق االقتصادي ،حيث تسبب الحجر المنزلي للعمالء في االعتماد
بصورة كبيرة على الخدمات الرقمية.

في المحافظات باالضافة الى
اعضاء االرتباط في فروع
المصرف كافة لتوفير البيانات
المتعلقة بالمخاطر وبكافة انواعها
االئتمانية والتشغيلية والسيولة
والتركز على الجوانب القانونية
ومخاطر السمعة والسوق ومخاطر
نسبة الفائدة والتضخم ومخاطر
رأس المال).
صورة واضحة
واشار الى ان (عدد المخاطر
التي ذكرناها جعلت القسم ينتهج
سياسات واجراءات من شأنها
نقل صورة واضحة لالدراة العليا
عن المخاطر وسبل معالجتها منها
اجراءات الضغط ورفع التقارير الى
مجلس االدارة وارسال التوصيات
المتعلقة بها بعد المصادقة عليها
الى اقسام وشعب وفروع المصرف
وكذلك اعداد دراسات خاصة
بتقلبات اسعار الفائدة والتي
من شأنها ان تعرض المصرف
الى الخسائر نتيجة التذبذب في
اسعار الفؤائد في السوق ووضع
استراتيجية خاصة بمخاطر السوق
والتي تحدد درجة قبول المصرف
للمخاطر والمستوى المتوقع من
الربحية بما يتفق مع االهداف
العامة للمصرف).

وتابع (كذلك اتخاذ االجراءات
المناسبة عند حدوث التقلبات
االقتصادية ألي سبب كان ودراسة
مثالية اسعار االسهم والسندات
واعداد التقارير الخاصة بها
ورفعها الى االدارة العليا فضال
على اعداد دراسة شهرية لقياس
نسبة السيولة و صافي التمويل
المستقر للحفاظ على سيولة
المصرف والتحوط من انخفاضها
ومتابعة النسبتين المذكورتين
وفق مؤشرات المخاطر المحددة
من قبل القسم وبموافقة مجلس
االدارة وكذلك متابعة استثمارات
المصرف خارج العراق وتجنب
المخاطر المحيطة بها اضافة
الى اعداد تقارير دورية لقياس
نسبة فائدة المصرف ومقارنتها
بالمصارف المنافسة وايضا متابعة
مؤشرات التركز الفردي وتزويد
البنك المركزي العراقي بها حسب
متطلباتهم كما تتم متابعة وتحديد
وتحليل ومراقبة المخاطر التشغيلية
والتي من اهمها مخاطر االفراد
والعمليات والمخاطر االلكترونية
ومخاطر السمعة ومخاطر غسل
االموال والعمل على درءها من
خالل سياسات واجراءات معدة
لهذا الغرض).
متابعة وتحليل
ولفت محمد الى ان (القسم يعنى
بمتابعة وتحليل وتقييم المخاطر
االئتمانية وفق سياسات واجراءات
محددة بالتنسيق مع االقسام
ذات العالقة والتنسيق مع فروع
المصرف كما للقسم مهام اخرى
تتعلق بتطوير وتدريب موظفي

المصرف والسيما المتخصصين
بمراقبة المخاطر من خالل ادخالهم
في دورات وورش عمل بالتعاون
مع شعبة االعداد والتدريب وكذلك
من خالل الزيارات الميدانية لمكاتب
المندوبين في المحافظات).
وعن دور القسم في منح القروض
التجارية واالستثمارية والتسهيالت
المصرفية ذكر ان (هناك تنسيق
مع قسم االئتمان المصرفي بان
يتم عرض كافة االضابير االئتمانية
على القسم ليتم دراستها وتحديد
المخاطر المتعلقة بها حيث تم
مؤخرا القيام باعداد استمارات
تقييم للقروض االستثمارية ويتم
في ضوئها تحديد نسبة المخاطر
كما تم تحديد ضوابط جديدة

للقروض التجارية وكذلك ضوابط
اللجان للكشف الموضعي على
المشاريع).
واضاف (اما فيما يخص دور
القسم مع شعبة غسل االموال
فهناك تواصل مع الشعبة والعمل
وفق مقررات (بازل) فيما يتعلق
باالعمال المصرفية ومخاطر غسل
االموال من قبل شعبة المخاطر
التشغيلية فضال على متابعة
اعمال الفروع الخارجية بالتنسيق
مع قسم الرقابة الداخلية والقسم
الدولي وكذلك متابعة استثمارات
المصرف سواء استثمارات االدارة
العامة في المصارف الخارجية ام
استثمارات فروعنا الخارجية لدى
المصارف الخارجية).

املصارف العربية تقدم توصيات يف إختتام منتدى املخاطر
بغداد ـ متابعة الرافدين
اوصى منتدى رؤساء ادارات
المخاطر في المصارف العربية
(الدورة الثالثة) الذي نظمه اتحاد
المصارف العربية بالتعاون مع
البنك المركزي المصري واتحاد
بنوك مصر خالل شهر تموز
الماضي في جمهورية مصر
العربية في ختام اعماله بمجموعة
نقاط.

وقالت تقارير ان (التوصيات
ركزت على أهمية التقييم الداخلي
والتخطيط المستقبلي لكفاية
رأس المال على مستوى كل بنك
على حدة لمواجهة كافة المخاطر
المتوقعة ،مع أخذ نتائج اختبارات
الضغط في االعتبار).واضاف
(كما اوصى باهمية ما استحدثه
قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي الجديد من ضوابط

لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة او
تلك التي تعاني من بعض المشاكل
فضال عبى اهمية قيام مسؤولي
أمن المعلومات بالبنوك بوضع
آليات للتعامل مع مخاطر هجمات
األمن السيبرانى وإجراء اختبارات
ضغوط توضح مدى قدرة البنوك
على مواجهة المخاطر المختلفة
والسيما هجمات األمن السيبرانى).
وتابعت التقارير ان (التوصيات

اشارت الى اهمية بناء القدرات
في مجاالت علوم البيانات
وتطبيقات الذكاء االصطناعي
في البنوك ،بما يتزامن مع
خطوات التحول الرقمي،
ويضمن كفاءة إدارة مخاطرها
ووجوب شمول سياسات إدارة
المخاطر تداعيات تغيرات
المناخ والكوارث الطبيعية
وكيفية التعامل معها واخذ
االحتياطات الالزمة لموجهتها
اضافة الى أهمية إيالء عناية
خاصة لتعزيز نظم المعلومات
االئتمانية بالبنوك وتعزيز
االدارات والوحدات المتخصصة
بكل بنك لتوفير بيانات لحظية
لمسؤولي المخاطر لتقييم
المخاطر
وإدارة
وقياس
االئتمانية بشكل استباقي وفعال
وكذلك اهمية ان تنتهج البنوك
المركزية سياسة اعالمية خاصة
خالل فترات االزمات والكوارث
الطبيعية لطمأنة المودعين
والمستثمرين ،وبما يعزز الثقة
في القطاع المصرفي).
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دعوة رجال االعمال للتعاون االستثماري مع المصارف
الى ما هي عليه االن من شهرة للبلد بالتعافي تدريجيا ً بعد التقدم
بغداد ـ علي املوسوي
وقدرة على ايصال المعلومات في تحقيق االستقرار االمني
حث خبراء اقتصاد رجال و امكانية في االنتشار الواسع نسبياً).
تطور تدريجي
االعمال وكبار التجار على وكسر كافة القيود والحدود
ابتكار طرق استثمار و مشاريع الزمانية والمكانية ومنها مواقع متطلعين الى ان (يشهد قطاع
جديدة تتواكب مع تطورات التواصل االجتماعي على سبيل الصناعة تطورا تدريجيا ً في
المرحلة المقبلة واعادة زج
العالم وتحوالته في االلفية المثال).
الثالثة  ،ولفتوا الى ضرورة واضافوا ان (العقول النشيطة رؤوس االموال في حركة
تضافر الجهود مع البنوك تستطع ايجاد سبل عمل متجددة السوق بعد ان تسببت المخاوف
والمصارف سواء كانت حكومية وان السوق العراقي يوفر الكثير وقلة الضمانات بخشية لدى
ام خاصة لتنشيط اقتصاد البلد من فرص العمل بدليل استقدام رجال االعمال من االستثمار في
وتوفير فرص عمل في مختلف مئات االيدي العاملة من مختلف البلد) .وكان المختص بالشأن
القطاعات وبتنوع مستوياتها البلدان في حين يفترض توفير االقتصادي الدكتور حسين
فرص عمل للكسبة المحليين الخاقاني قد حث المصارف على
من بسيطة ومتوسطة وكبرى.
التحرك تجاه مجلس الدولة
وقالوا في احاديث لـ (الرافدين) بالدرجة االساسية).
بشأن موضوع تعديل فقرات من
السوق المفتوح
ان (الدول المتقدمة تسعى الى
ابتكار طرق واساليب جديدة مشيرين الى ان (السوق قانون المصارف رقم  94لسنة
لالستثمار وتشغيل المشاريع المفتوح يتيح فرص التنافس  ،2004ال سيما بعد ان عدل
وبدأت االوضاع االقتصادية البنك المركزي المادة  28وعددا
المختلفة وتتسابق في
من المواد األخرى
اكتشاف بورصات الدارة
من الـــقـــــانون،
االموال والمدخـــــرات
منذ سنوات حتى
السلبية لدى المواطنين
وصلت الى مجلس
بهدف استقطاب اكبر
الدولة ،ولم يتم
قدر ممكن من االموال
إقرارها حتى اآلن
الجامدة بسبب االكتناز
رغم مرور أكثر
المنزلي).
من  4سنوات.
مبينين ان (النخــــــب
وأوضــــــــح في
الشابة اســــــتطاعت ان
تصريح صحفي
تبتكر منصات ومواقع
رقمية وطورتها وصوال مجمع جواهر دجلة السكني الذي موله مصرف الرافدين.
تابعته (الرافدين)

نظام  :احد فروع تطبيق النظام االلكتروني الشامل

أن (المصارف تلعب دورا
مهما في جذب االستثمارات أو
تمويلها اذا ما تم إقرار التعديالت
المقدمة من البنك المركزي
ورابطة المصارف ،الى مجلس
الدولة ،إذ إن ذلك من شأنه
تحقيق قفزة سريعة في النشاط
االقتصادي للعراق ،خصوصا
في هذه المرحلـــــــــة).
بدوره أكد الخبير المصرفي
سمير النصيري دور المصارف
في منح القروض والتسهيالت

المصرفية واصدار خطابات
الضمان للمستثمرين ،لكنها
ممنوعة من االستثمار المباشر
في المشاريع بسبب القيود التي
فرضتها مواد قانون المصارف.
ويرى النصيري ضرورة أن
(يعجل مجلس الدولة بالنظر في
التعديالت المهمة التي قدمها
البنك المركزي ،خصوصا أنّها
تعزز من واقع عمل المصارف،
وتطوير أدائها بما يتماشى
وحاجة المرحلة الحالية،

البنك القطري يطالب اريتريا قضائيًا بـ  300مليون دوالر

بغداد ـ متابعة الرافدين
طلب بنك قطر الوطني  ،من محكمة
أمريكية أن تأمر إريتريا بدفع زهاء
 300مليون دوالر من الديون،
بعد رفض الدولة

الواقعة في القرن اإلفريقي التعامل
مع دعوتين قضائيتين.
ودعا البنك ،ومقره في الدوحة،
محكمة فيدرالية في واشنطن
إلصدار حكم غيابي،
بعد عــــــدم تجاوب
إريتريا مع دعوى
البنك الساعي لتنفيذ
حكم بريطاني صدر
في  ،2019ويزعم
بنك قطر الوطني
أن حكومة الرئيس
أســـياس أفورقي
جهودا
بذلت
كبيرة لتجنـــــــب

استالم وثائق هامة .وسيتمكن
البنك القطري من تحديد ومصادرة
أصول إلريتريا بالخارج في حال
صدور حكم لصالحه ،وفقا للشكوى
التي تقدم بها للمحكمة األمريكية
في فبراير الماضي.
قد تتسبب المعركة القضائية في
تثبيط أكبر لالستثمار في الدولة
اإلفريقية التي تأتي في المركز قبل
األخير بين  190دولة في تصنيف
البنك الدولي لسهولة ممارسة
األعمال.
تتمحور القضية على  200مليون
دوالر اقترضتها إريتريا من بنك
قطر الوطني في  2009و،2010

ويزعم البنك أن حكومة أفورقي
أخلّت باتفاق الدين في مايو 2012
بعدما سددت حوالي  45مليون
دوالر ،وهو ما دفع البنك في 2018
للجوء إلى القضاء في بريطانيا كما
تسمح اتفاقية القرض.
وجه قاض إريتريا بعد ذلك بعام
لدفع  253مليون
دوالر لدائنها إضافة
للفوائد ،وتجاهلت
إريتريا الحكم،
وفقا لبنك قطر
الوطني.

ملياردير ياباني يثير القلق بتوسعة إستثماراته
بغداد ـ متابعة الرافدين
الياباني
الملياردير
قال
ماسایوشي سون ،إنه سيشرع
في استثمارات شخصية إلى
جانب صندوق "رؤية التابع
لـ"سوفت بنك غروب" وهي
خطوة مثيرة للجدل قد تؤدي إلى
تعارض في المصالح ،إذ تدعم
شركته شركات التكنولوجيا
الناشئة.

وكشف الملياردير الياباني
عن هذه الخطوة مع اإلعالن
عن أرباح شركته ،موضحا ً
أنه سيبدأ االستثمار المشترك
في صندوق "رؤية  ،"2وهي
أداة استثمارية كانت "سوفت
بنك هي ُمصدرها الوحيد لرأس
المال ،ويمكن أن يستثمر سون
ما يصل إلى  2.6مليار دوالر
وسيمتلك  17.25%من حقوق

الملكية ،وسيكون لديه ترتيب
مماثل مع صندوق "سوفت
بنك" في أمريكا الالتينية.
عادة يميل قادة األعمال إلى
تجنب الخلط بين مصالحهم
المالية الشخصية ومسؤوليات
الشركة ،ويح ِذّر خبراء الحوكمة
من أنه قد يكون هناك تضارب
في المصالح ،خاصة عندما
يكون لدى الشركة مساهمون

عامون.
وقال كيرك بودري ،المحلل
في "ريديكس ريسيرش" في
طوكيو ،إن المستثمرين كانوا
يحبسون أنفاسهم في انتظار
المزيد من عمليات إعادة
الشراء ،وبالتالي لم يكن هذا
هو اإلفصاح الذي يأملونه،
وأضاف" :إنه يثير مخاوف
حوكمة الشركات".

التي يمر بها البلد الى دعم
التشريعات الهادفة للنهوض
بالواقع االقتصادي).
يذكر أن العملية االقتصادية
في العراق تعتمد على العمل
بقوانين االستثمار رقم 13
وتعديالته،
2006
لسنة
وقانون الشركات رقم  22لسنة
 1997وتعـــديالته ،وقانون
المصـــارف رقم  94لسنة
 ،2004وقانــــــــــــون سوق
العراق لألوراق المالية.
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متابعة  -الرافدين
يمكن مثال أن ترى نفسك في المنام
و أنت تشتري سيارة ،و يفسر ابن
سيرين ذلك على أنك سوف تحظى
بمكانة مرتفعة بين الناس أو في
عملك و سوف تحتفظ بها ،و على
العكس إذا رأيت في المنام أنك تبيع
السيارة فهذا معناه أنك سوف تفقد
مكانتك أو مركزك ،أو أنك ستصاب
بعدم توفيق في بعض أمــورك التي
تقوم بها أو تخطط لها في المستقبل.
ركوب السيارة
أما إذا رأيت نفسك في المنام و أنت
تركب سيارة ما ،فهذا دليل على أنك
سوف تمر بظروف صعبة و سوف
تتعرض لتخبط في أمــورك و تتغير
أحوالك ،و لكنها في النهاية سوف
تنتهي بحدوث أمر سار أو سماع خبر
حسن ،أو قد يكون ركوب سيارة في
المنام دليال على اإلقــدام على عمل
متهور او سرعة في اتخاذ قرارات
قد تكون خاطئة و قد تندم عليها فيما
بعد ،و قد يكون تفسير ركوب سيارة
في المنام هو أنك مقبل على سفر
بعيد.
تفسير تعطل السيارة
إذا كنت تركب سيارة في المنام و
تعرضت لعطل ما ،فإن تفسير ذلك
هو انك ستصادفك مصاعب في بعض
األمــور التي تحبها و تستمتع بها،
و قد تحدث لك مشاكل في العمل أو
الحياة الخاصة أو مشاكل مع بعض
األشخاص في حياتك.
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كلمات متقاطعة

رحلة قصرية مع إبن سريين

تفسير رؤية شراء سيارة في المنام

رؤية حادث
إذا رأيت نفسك في المنام و أنت على
وشك التعرض لحادث سيارة و لكنك
نجوت منه ،فهذا تفسيره أنك سوف
تنجو من أمــر ســيء كــان سيحدث
لك أو أن شخصا منافسا لك يسعى
للتخلص منك و لكنك سوف تنجو من

مكائده  ،أما إذا تعرضت لحادث سيارة
في المنام فسوف تصلك أخبار غير
سارة او تفقد شيئا تحبه.
قيادة السيارة
رؤيــة الشخص لنفسه وهــو يقود
سيارة في المنام ،فمعناه انه شخص
تنافسي يسعى للقمة ،أما إذا كنت

تقود ســيــارة بسرعة فأنت سوف
تمر بمشكلة تشعر فيها بالغيرة من
اآلخرين ،و إذا وقفت بسيارتك على
رصيف السيارات فأنت تقوم بعمل فيه
مجازفة و بعض الخطورة و خاصة
إذا كان الرصيف مرتفعا بشكل واضح
عن األرض.

من سمسار الى ملياردير مصرفي

بغداد ـ متابعة الرافدين
مستشار لبعض أغنى
ال يحب بايرون تروت ،وهو
ٌ
عائالت العالم ،مسمى مصرفي المليارديرات ،لكن
ماذا عن لقب المصرفي الملياردير؟
جمع مؤسس شركة «بي دي تي كابيتال بارتنرز»
( )BDT Capital Partnersالبالغ من العمر 62
عاماً 3.6 ،مليار دوالر ،حسب مؤشر «بلومبرغ
للمليارديرات» ،ما يجعل المسؤول التنفيذي السابق
لدى «غولدمان ساكس ثريا ً كبعض عمالئه األوسع
.ولد تروت في بلدة صغيرة بوالية ميزوري ألب
شهرة ً ُ
يعمل بإصالح خطوط الهاتف وأم تملك متجرا للثياب،
وبدأ تأسيس ثروته عبر تقديم المشورة في البداية
لبعض أنجح مستثمري العالم ،خاصة وارن بافيت ،
على مدى نحو ثالثة عقود في «غولدمان ساكس».

أسس شركته الخاصة العاملة في مجال االستشارات
والملكية الخاصة في شيكاغو حين غادر المصرف
األمريكي في  ،2009وتضخمت أصولها سريعا ً
لتصل  28مليار دوالر .حياة تروت تدور في الغرب
األوسط للواليات المتحدة ،فقد انضم إلى فريق عمل
«غولدمان ساكس» بعد تخرجه من جامعة شيكاغو،
حيث لعب كرة القاعدة كطالب ،وقبل حصوله على
درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية بوث
لألعمال .بدأ حياته العملية سمسار أسهم ،ثم عمل مدير
ثروات في سانت لويس ،حيث لفت انتباه هانك بولسون
الذي كان مديرا ً لعمليات الغرب األوسط للبنك .اختاره
بولسون ،الذي أصبح الرئيس التنفيذي لـ «غولدمان
ساكس» ثم وزير الخزانة األمريكي ،لالنضمام إلى
مجموعة خدمات الصيرفة االستثمارية.

أفقيـــا:
 1جزيرة يونانية في المتوسط – بلدة لبنانيةبقضاء بنت جبيل –  2-بلدة لبنانية بقضاء
الكورة –  3-أغلظ أوتــار العود – صانع
الخبز – تفسيرية –  4-جزيرة تابعة للكويت
– أداة –  5-متشابهان – ثرى – جزيرة
ايطالية في المتوسط نفي اليها نابليون – 6-
جرى الماء – عائلة مستشرق هولندي راحل
–  7-من الطيور – لدغ –  8-يفرح –
أردم البئر – ثغر –  9-مرفأ اوسترالي في
كوينزالند – ذكر البقر –  10-ممثلة لبنانية
راحلة.
عموديــــا :
 1من الشعراء المخضرمين وابن الشاعرزهير بن أبي سلمى –  2-سياسي لبناني
كبير راحل –  3-عملة أسيوية – سيد جامع
لكل خير –  4-تجميع ما بقي من ثمر الكرم
أو الزيتون بعد القطاف – متشابهان – 5-
عائلة سياسية لبنانية – فريق غنائي سويدي
معتزل –  6-مدينة قديمة في تركيا ما بين
النهرين – وكالء تأمين –  7-ظرف مكان –
حرف نصب –  8-دق الجرس – الشفاء من
المرض – حرف عطف –  9-مضيق بين
البحر األسود وبحر مرمرة –  10-ممثلة
مصرية.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

عاطفيا  :حالتك العاطفية تتجه
نحو االســتــقـرار بعد فــرة من
التشتت مع الــريــك ،ولديك
فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع
مع الرشيك يف مكان هادئ.
صحياً :تعاين بعض اآلالم.

عاطفياً :الحبيب بحاجة إىل
وجوده بجوارك فال تضيع الوقت
يف تفاهات وأمور سطحية ميكن
أن تنفره منك.
صحياً :التخلص مــن املتاعب
الصحية هدفك حاليا.

عاطفياً :تدخل يف عالقة عاطفية
جديدة اليوم ،وتفكر يف مستوى
أكرث استقراراً فأنت تبحث عن
تكوين أرسة يف املدة املقبلة.
صحياً :تقدم واضــح يف حالتك
الصحية.

عاطفياً :السعادة ال تــأيت من
فراغ فتحقيق االستقرار النفيس
والعاطفي يحتاج إىل جهد منك.
صــحــي ـاً :الــبــحــث عــن الصحة
يتعارض مع قيامك باالفراط يف
تناول الوجبات الرسيعة.

عاطفياً :تستعيد ثقتك بنفسك
وباملحيطني بك ،وتجد أن الوقت
مــؤات لتكريس عالقة متينة
بالشخص الذي ابتعدت عنه مدة.
صحياً :قد تشعر بإرهاق جسدي،
فال تهتم.

عاطفياً :تكون اليوم بحاجة إىل
اعــت ـزال املحيطني بــك ،فهناك
قــرارات تحتاج إىل أن تتخذها
بعيداً عن أي تأثري خارجي.
صحياً :متارين حالتك الصحية
مستقرة.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

عاطفياً :يوم رائع مع الرشيك
وتتحدثان لوقت طويل حول
مستقبل عالقتكام العاطفية
ومشاريعكام املشرتكة.
صحياً :ينصحك طبيبك باالبتعاد
عن مسببات حساسية الصدر.

عاطفياً :تبذل كل الجهد إلرضاء
من تحب وجعله أكرث تقرباً منك،
وتستعيد حياتك العاطفية.
صحياً :تناول األطعمة الغنية
باأللياف الغذائية ومضادات
التأكسد ،مثل الخضار.

عاطفياً :الــرتــابــة يف العالقة
بالرشيك يدفعك إىل البحث عن
حلول لها ،لكن ذلك لن يدوم
وستعود املياه اىل مجاريها.
صحياً :حاول االبتعاد قدر اإلمكان
عن التدخني والكحول.

عاطفياً :إذا كنت ال تحتمل
االرتباط برشيك ،ال تطلق الوعود
ألنك لن تلتزمها.
صحياً :رشب املياه مبعدالت عالية
رضوري من اجل صحة افضل،
حاول مامرسة بعض التامرين.

اطفياً :تناقش بعض الشؤون
العائلية العالقة وتتخذ بشأنها
قرارات مهمة.
صحياً :انتبه إىل حــوادث السري
فأنت تحب الرسعة وال تحسب
حساباً لعواقبها.

عــاطــفــيـاً :ال تــصــدر األحــكــام
العشوائية عىل الرشيك ،ألنك قد
تظلمه من دون مربر.
صحياً :تنظيم مواعيد الطعام
يــؤدي دوراً ايجابيا يف حياتك
الصحية.
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رئيس التحرير التنفيذي

علي عزيز السيد جاسم
االخراج الفني
جريدة شهرية تصدر عن المكتب
االعالمي لمصرف الرافدين
No. 2 October 2021

هنيدي يتحدى فاندام بنزال مفتوح
بغداد ـ متابعة الرافدين
تواصلت التعليقات الساخرة بين الممثل المصري الكوميدي محمد
هنيدي ونجم أفالم الحركة البلجيكي جان كلود فان ،عبر فيسبوك،
بعدما تحدى هنيدي فان دام إلقامة مباراة قتالية عند سفح الهرم.
قال فان دام لهنيدي ،األحد" :أنت لن تستسلم؟ أليس كذلك؟" ،ورد
الممثل المصري قائال باللغة اإلنجليزية" :حفيد جابر الشرقاوي ال
يستسلم وال يتراجع وعاصفة األلم قادمة ...احذر" ،واختتم رده
بالعربية العامية قائال" :يا رب ما يشوفها
حاز التحدي على متابعة الكثيرين عبر مواقع التواصل االجتماعي،
بعدما قال هنيدي لفان دام ،في وقت سابق" :مازلت عند كلمتى..
مباراة بدون قوانين ..في قفص هيل ان سيل ..بشرط واحد ..ايدك
االتنين يبقوا مربوطين
جاء التحدي بعدما علق هنيدي على صورة جمعت نجوم أفالم
الحركة العالميين البلجيكي جان كلود فان دام والصيني جاكي شان
والهندي شاه روخ خان التي رافقها تعليق "صورة تشع فخامة
غير محدودة" ،وهو ما علق عليه هنيدي بصورة جمعته بالنجوم
المصريين كريم عبد العزيز ،وأحمد السقا ،والراحل عالء ولى
الدين مصحوبة بتعليق" :صورة تشع أكثر".
رد فان دام قائال" :استعد للتحدي القتالي ،أليس كذلك يا سيد
شرقاوي" ،وذلك في إشارة لشخصية محى الشرقاوي ،التي قدمها
الممثل المصري في فيلمه "فول الصين العظيم.

روبن هود يشرك المستثمرين بصنع القرارات
بغداد ـ متابعة الرافدين
وافقت شركة روبن هود ماركتس على
شراء منصة "ساي تكنولوجيز" وهي
أداة للتصويت والتواصل بين المساهمين،
في أول استحواذ لها كشركة بعد أن
أصبحت شركة عامة مدرجة.
وستمنح الصفقة النقدية التي تبلغ قيمتها
 140مليون دوالر تقريبا ً وصول "روبن
هود" إلى برنامج  ،Sayوالذي يساعد
مساهمي الشركة على ممارسة حقهم في
التصويت على القرارات وطرح أسئلة
على اإلدارة ،وفقًا لمدونة نشرت الشهر
الماضي .يأتي إعالن الصفقة بعد أقل

من أسبوعين من ظهور "روبن هود"
ألول مرة في التداول العام .قالت "روبن
هود" في تدوينة على موقعها اإللكتروني:
"سنجد معا ً طرقا ً جديدة لتوسيع ما يعنيه
مستثمرا من خالل المنتجات
أن تكون
ً
والتجارب الجديدة التي تضفي الطابع
الديمقراطي على وصول المساهمين".
لم يكن المستثمرون األفراد تقليديا ً
قوة رئيسية في التصويت على شؤون
الشركات مثل رواتب المديرين التنفيذيين
ومقترحات المساهمين.
وجدت إحدى الدراسات حول سلوك
التصويت للمستثمرين األفراد في الواليات

كمال مصطفى صالح

المتحدة بين عامي  2015و 2017أنهم
يشكلون  11%فقط من أولئك الذين
صوتوا في اجتماعات المساهمين.
ظهرت األهمية المحتملة ألصوات
المساهمين األفراد الشهر الماضي ،عندما
غاب المساهمون عن اجتماع شركة
السيارات الكهربائية لوسيد موتورز التخاذ
القرار بشأن االندماج مع شركة االستحواذ
ذات األغراض الخاصة تشرشل كابيتال
كورب .حيث ناشدت الشركات المستثمرين
على منصات التواصل االجتماعي ومنصة
ريديت بالتصويت ،وساهمت تلك الخطوة
في إتمام الصفقة.

يف التنمية املصرفية
تتسابق الدول المتقدمة تكنولوجيا لتطوير وتنمية قدراتها في مختلف المجاالت واالصعدة
سواء كانت عسكرية ام اقتصادية ام اجتماعية وثقافية وغيرها من االمور التي ترتكز
عليها مقدرات البلد  ،ومن بين اهم هذه القطاع المصرفي.
وتسهم البيئة السليمة للبلد في مدى قوة التنافس الذي يكمن في تنويع وتعدد الخدمات
التي يقدمها كل مصرف اضافة الى نوعية وحجم التسهيالت وطبيعة االنظمة والتقنيات
التي يعتمدها كل مصرف من حيث سرعة انجاز معامالت الزبائن وخلق انطباعات
ايجابية لديهم.
لكن تبقى الميزة االساسية والرئيسة في كسب الزبائن والحصول على رضاهم هي
طبيعة التعامل الشخصي بين الموظفين والزبائن وبشكل خاص الموظفين المعنيين
بالتعامل المباشر معهم او ما يعرف بموظف (التيلر) فهو يعكس واجهة المصرف النه
يستقبل جميع المراجعين له وهم يختلفون بطبيعة الحال وامزجتهم وثقافاتهم تختلف
كما تختلف معامالتهم المصرفية اذ من بين الزبائن تجار واصحاب ودائعة ضخمة او
مستثمرين او دوائر رسمية وغير رسمية  ....الخ وذلك يعطيهم نوع من الخصوصية في
التعامل لتمييزهم عن باقي الزبائن  ،غير ان خبراء المال واالعمال يجدون ان طرائق
التعامل مع الزبائن يجب ان تكون على شاكلة واحدة وعدم التمييز بين زبون واخر وان
يتم التعامل مع الجميع بشكل الئق.
وتتطرق الدراسات والبحوث الحديثة الى اهمية تطوير مهارات موظف االستقبال
وتحسين مهاراته اذ بدأت المصارف المتقدمة في ادخالهم بدورات مكثفة وشاملة وصلت
الى حد تعليمهم شيء عن علم النفس وكيف لموظف االستقبال ان يكون قادرا على تحليل
شخصية الزبون خالل الثواني االولى من دخوله بناية المصرف ويكون الموظف جاهزا
للتعامل معه لدى وصول الزبون اليه  ،مستعينين بذلك الى كاميرات التصوير الموجودة
داخل المصرف وشاشة العرض الموجودة لدى موظف االستقبال.
تخيلوا ان المصارف المتقدمة تعمل بهذه الخاصية وما تزال تبحث عن طرق جديدة
لتطوير خدماتها وخلق بيئة جاذبة للزبائن وكسبهم في ظل التنافس الموجود بين
المصارف في اي بلد.
هذا غيض من فيض عن تطوير اساليب تعامل الموظفين مع الزبائن وهو ليس ضربا ً
من الخيال وانما حقيقة معتمدة في عدد من ما يسمى ببلدان العالم االول وكذلك في عدد
محدود من المصارف العربية.
بل نذهب البعد من ذلك حين نتطرق الى وجود افكار (دخلت حيز التنفيذ) لتشغيل
موظفين آليين (ريبوتات) الستقبال الزبائن في محاولة لتقليص اعداد العاملين وتقليص
النفقات التشغيلية وتحسين طبيعة التعامل مع الزبائن  ،في حين يذهب عدد من الخبراء
الى ان التعامل البشري يبقى افضل من التعامل اآللي وله دوره في التأثير على التفاعل
الحسي وجذب الزبون.
من هذه المنطلقات يستوجب االستمرار في تطوير مهارات موظفين استقبال الزبائن
وان يتم اختيارهم بعناية وشمولهم بمميزات وحوافز متعددة ليبذلوا افضل ما عندهم
من اداء.
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