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قروض ألصحاب المنازل المتضررة وعمال النظافة

 100مليون دينار للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات
بغداد ـ ياسني طه
تشهد فروع مصرف الرافدين
اقباالً متزايدا ً على قــــــروض
المشاريع االستثمارية بمختلف
انواعها.
وقال المكتب االعالمي للمصرف
في بيان ان (المصرف اطلق
العديد من القروض االستثمارية
التي راعت الجوانب االنسانية
لالسر المتضررة من العمليات
االرهابية).
موضحا ان (المصرف اطلق
قروضا ً خاصة بسكنة محافظة
نينوى من المتضررة منازلهم
تصل الى  30مليون دينار للذين
يمتلكون منازل طابو بضمان
رهن العقار وبمدة تسديد تبلغ
 10سنوات).وتابع البيان (كما
اطلق المصرف قروضا ً بواقع 15
مليون دينار للمواطنين من سكنة
المناطق الريفية وبضمان رهن
العقار ايضاً).
واكد ان (قروض شراء الوحدات
السكنية في المجمعات السكنية
الممولة من المصرف في مختلف
المحافظات مستمرة بالمنح بواقع
 100مليون دينار للموظفين
الموطنين رواتبهم لدى المصرف
حصرا ً وبواقع  50مليون دينار
للمواطنين شريطة كفالة كفيل
موظف).
مشيرا الى ان (نسبة الفائدة
تتباين بحسب عدد سنوات تسديد
القرض فتكون  3بالمئة اذا كانت
مدة التسديد بواقع  5سنوات و4
بالمئة اذا كانت مدة التسديد 10
سنوات و فائدة  5بالمئة اذا كانت
مدة التسديد  10سنوات على ان

ضمان الودائع
حيث الزبائن
على االستثمار
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مدير املدفوعات
لـ (الرافدين):
ربط الكرتوني
للحسابات
املتبادلة خيتصر
الروتني
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العراق يتعافى
إثر ارتفاع
االقتصاد غري
النفطي 6

الرافدين يعزز السيولة إلنسيابية
صرف سلف الموظفين
بغداد ـ الرافدين
أكد مصرف الرافدين إستمراره بتعزيز السيولة المالية لدى فروعه
في بغداد والمحافظات إلنسيابية استمرار صرف سلف الموظفين.
وقال المكتب االعالمي في بيان ان (االدارة العامة وجهت باالستمرار
في تعزيز فروع المصرف في بغداد والمحافظات بالسيولة النقدية
لضمان انسيابية صرف سلف موظفي الدولة الموطنين رواتبهم
الكترونيا لدى المصرف وال سيما بعد االقبال المتزايد للحصول على
السلف).محذرا من (التعامل مع بعض ضعاف النفوس ممن يدعون
ارتباطهم بالمصرف من اصحاب المكاتب والمنافذ المالية الخاصة
التي ال عالقة لها بالمصرف اضافة الى المعقبين الذين يحاولون
استغالل حاجة الموظفين) .واوضح البيان ان (فروع المصرف
مفتوحة امام الجميع ويتم ترويج معامالت السلف واستالم المبالغ
بشكل مباشر دون الحاجة الى وسيط شريطة استكمال المستمسكات
المطلوبة).

إسكان  :احد المجمعات السكنية التي انجزت بتمويل من الرافدين.

يستفسر الزبون من الفرع المانح
عن مبلغ القسط الشهري والفائدة
الشهرية).
ولفت الى ان (قروض اضافة
البناء او ترميم وتأهيل الدور
السكنية التي يمنحها المصرف
تبلغ  50مليون دينار للموظف
وبضمانة رهن العقار اما بالنسبة
لغير الموظفين فيمنحون مبلغ 30
مليون دينار لقاء رهن العقار ايضا ً
وبمدة تسديد تبلغ  10سنوات).
منوها الى ان (الموظفين
الموطنين رواتبهم لدى المصرف
ال يحتاجون الى جلب كفيل ضامن
عند المنح).

وذكر البيان ان (المصرف يمنح
قروضا ً بواقع  50مليون دينار
للراغبين ببناء اراضيهم السكنية
على ان ال تقل مساحة االرض عن
 200متر مربع بحسب ضوابط
امانة بغداد او ان يكون طالب
القرض قد استحصل اجازة البناء
الرضه من الجهات الرسمية).
واشار الى ان (مدة التسديد تبلغ
 10سنوات).
وقال البيان ان (المصرف مستمر
في منح قروض المشاريع
الصغيرة و قروض اسكان مجمع
بسماية).
الى ذلك وجه البنك المركزي

العراقي المصارف المجازة بمنح
قروضا ميسرة لموظفي العقود ـ
عمال النظافة ـ المشمولين بالقرار
( )315لسنة  ،2019ضمن
التعليمات الخاصة بمنح القروض
الشخصية الميسرة لموظفي
الدولة.
وذكر المكتب االعالمي للبنك في
بيان 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).

اإلتصاالت تخاطب (فيسبوك)
لغلق مواقع وهمية
بغداد ـ نهاية فاضل
خاطبت هيئة االعالم واالتصاالت ادارة موقع التواصل االجتماعي
(فيسبوك) لغرض غلق الصفحات الوهمية التي تدعي ارتباطها
بمصرف الرافدين.وسبق ان اسهمت الهيئة بغلق عدد من الصفحات
الوهمية استجابة لطلب المصرف وشعبة االعالم فيه  ،حيث تأتي
مخاطبة الهيئة استكماالً لعملها بالتعاون مع المصرف لغلق صفحات
تروج اخبار كاذبة وتسيء لسمعة المصرف وتخالف السياسة
والمعايير المجتمعية.وقال مصدر في الشعبة ان (بعض الصفحات
الوهمية وغير المعروف ارتباطها تقوم بتسريب وثائق بهدف اثارة
الرأي العام واالساءة لسمعة المصرف وموظفيه اضافة الى نشر
معلومات مظللة وكاذبة).مبينا ان (الشعبة مستمرة بمتابعة تلك
الصفحات وترفع التقارير عنها لالدارة العليا في المصرف لغرض
اتخاذ االجراءات الالزمة).
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خالل معرض اخلدمات املصرفية

عشرات الزبائن يتوافدون على جناح الرافدين
بغداد ـ الرافدين (خاص)
شارك مصرف الرافدين متمثال
بشعبة االعالم ووحدة التوعية
المصرفية وحماية الجمهور في
معرض الخدمات المصرفية الذي
اقامته رابطة المصارف الخاصة
العراقية بالتعاون مع البنك
المركزي العراقي على حدائق
نادي العلوية يوم الجمعة الموافق
.2021 / 11 / 5
وشهد جناح المصرف اقبال
عشرات الزوار الذين تسلموا
الهدايا الدعائية التي قدمتها
االدارة العامة للضيوف  ،واجاب
الكادر المشترك من شعبة االعالم
و وحدة التوعية على اسئلة
واستفسارات الزبائن واطلعهم
على الخدمات التي يقدمها
المصرف ووجههم بالطرق
السليمة للحصول على الخدمات
من فروع المصرف المنتشرة في
بغداد وعموم المحافظات.
كما قدم المصرف بالتعاون مع
شركة (كي كارد) مجموعة من
الهدايا ضمن فعاليات المعرض
الذي شارك فيه نحو  25مصرف
وشركة دفع الكتروني عاملة في

العراق التي قدمت بدورها ايضا ً
الهدايا الدعائية للضيوف الذين
اطلعوا على مدار  4ساعات على
الخدمات التي يقدمها كل مصرف
وشركة.
واشاد ضيوف الرافدين بالخدمات
المقدمة من قبله وتمنوا له المزيد
من النجاح والتطور وتقديم المزيد
من الخدمات لتشمل اكبر شرائح
ممكنة في المجتمع.
وتأتي مبادرة الرابطة بدعم من
المركزي العراقي للترويج الى
الخدمات المصرفية واالفادة من
مبادرة البنك لدعم المشاريع
المتوسطة والصغيرة وقطاع
االسكان اضافة الى حث المواطنين
على شراء السندات الوطنية
التي طرحتها وزارة المالية مع
المركزي وذلك بهدف االستثمار
االمثل لالموال عبر المصارف
بدال من خزنها في المنازل ومحال
العمل.
ويهدف االستثمار االمثل الى
تنشيط اقتصاد السوق وتدوير
االموال بما يسهم في تشغيل
مختلف قطاعات العمل وتوفير
فرص عمل اكثر لالسهام في الحد
من البطالة.

تهدف الى تشغيل االموال المكتنزة وتنشيط اإلقتصاد الوطني

ضمان الودائع تطمئن الزبائن وتحثهم على اإلستثمار في المصارف
بغداد ـ حنان ابراهيم
اكد المدير المفوض للشركة
العراقية لضمان الودائع وليد
عيدي عبد النبي ان الشركة
تسعى الى تعزيز ثقة الزبائن
في المصارف العراقية وتوفير
الضمانات لهم لغرض عدم اكتناز
اموالهم في المنازل و ايداعها في
المصارف الستثمارها بالشكل
االمثل الذي يصب في عملية
التنمية االقتصادية في البلد.
و قال عبد النبي في تصريحات
صحفية تابعتها (الرافدين) ان
(هدف الشركة يتجه نحو نقل
الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل
الى الجهاز المصرفي الذي تقع
علية مهمة توظيفها في المشاريع
التنموية وخلق دورة راس مال
محلية فاعلة توظف لخدمة
االقتصاد الوطني وتتوسع بشكل
مرحلي وفق خطة إستراتيجية
فاعلة).

وأشار الى ان (الشركة تقدم
ضمانات على الودائع وهذا يتناغم
مع متطلبات المجتمع الذي يبحث
عن ضمان ومكان آمن ألمولة).
مؤكدا ً ان (خير مكان اليداع
االموال هو الجهاز المصرفي الذي
بات يتقدم بشكل ملحوظ ويمارس
نشاطات ترقى الى العالمية في
بعض مفاصل االداء وهذا يشجع
على البدء بنقل الكتلة النقدية
المكتنزة من المنازل الى الجهاز
المصرفي).
وكان عبد النبي قد ذكر ان (فكرة
إنشاء الشركة بدأت منذ العام
 2007واعتبرها البنك المركزي
العراقي جزءا ً مهما ً من مذكرة
التفاهم المعقودة بينه وبين
صندوق النقد الدولي كما أدرجها
البنك ضمن استراتيجية األعوام
( ,)2020–2016وبدأ بتنفيذها
من خالل تشكيل لجنة برئاستي
وعضوية ممثلين عن دوائر البنك

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 :

وليد عيدي عبد النبي
المركزي العراقي وخبراء من
المصارف الحكومية والخاصة
لتولي مهمة إعداد نظام لها واقره
مجلس الوزراء الموقر بالرقم ()3
لسنة (.)2016
وعن اهداف الشركة اوضح
عبد النبي ان (من اهم االهداف
هي حماية حقوق المودعين
والمحافظة على أموالهم في
المصارف اضافة الى تعزيز
الثقة بالقطاع المصرفي وتشجيع
إدخار األموال لمعالجة ظاهرة
فضال على توعية
االكتناز
الجمهور بنظام ضمان الودائع
في العراق وكذلك إدارة عمليات
تعويض المودعين في المصرف
الذي صدر قرار قضائي بإفالسه
بكفاءة وسرية وسرعة).ولفت
الى انه (رغم قصر فترة ممارسة
الشركة العمالها التي انطلقت في
 20-10-2020إال إنها إستطاعت
القيام بأعمالها من خالل انجاز
الموقع االلكتروني الخاص بها

وتصديق عقد تأسيسها من دائرة
تسجيل الشركات  ,وإعداد قاعدة
معلومات عن المصارف المساهمة
فيها والمشمولة بالتعويض
لغرض تعريف الجمهور وتعزيز
ثقته بهذه المصارف ,أضافة الى

إعداد السياسات واألجراءات
الخاصة باألقسام الثمانية التي
يتظمنها هيكلها التنظيمي  ,فضالً
عن فتح ملف ضريبي  ,وملف
لدى دائرة الضمان االجتماعي ,
واعداد خطة إلستثمار أموالها في
مختلف مجاالت االستثمار حيث
انها استثمرت حتى اآلن ()15
مليار دينار تدر عليها عوائد كافيه
لتغطية مصروفاتها التشغيلية
السنوية وتعزيز رأس مالها ,
أضافة الى اعداد التقرير الفصلي
للشركة وأرساله لدائرة مراقبة
الصيرفة وإكمال ميزان المراجعة
الفصلي).
و يضم الهيكل التنظيمي للشركة
ثمانية أقسام هي القسم االداري
و قسم العالقات الخارجية الذي
يتولى بناء العالقات مع مختلف
الجهات من شركات ضمان الودائع

وشركات التأمين والمنظمات
المالية الدولية منها البنك الدولي
و صندوق النقد الدولي والمنظمة
العالمية لشركات ضمان الودائع
في سويسرا والوكالة االلمانية
للتنمية الدولية(. )GIZ
وتابع عبد النبي (اضافة الى
قسم تكنلوجيا المعلومات و قسم
الضمان والتصفية الذي يقوم
بمهمة تدقيق جداول إحتساب
مبالغ الضمان المستحقة على
الودائع لدى المصارف وفق
النسبة المحددة البالغة دينار واحد
عن عشرة آالف دينار من الوديعة
 ,وإبالغ دائرة مراقبة الصيرفة
بالمصارف المخالفة لغرض
إتخاذ االجراءات العقابية بحقها
فضال على قسم الرقابة الداخلية
والقسم القانوني وقسم االمتثال
والمخاطر).
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ربط الكرتوني جترييب للحسابات املتبادلة خيتصر روتني اإلشعارات

مدير المدفوعات لـ (الرافدين) :
دخول  40فرعًا في النظام
الشامل ضمن المرحلة الثانية

احمد جبار

بغداد ـ ياسني طه
اكد مدير قسم المدفوعات
والحسابات المتبادلة في
مصرف الرافدين االستاذ احمد
جبار بجاي بدء التحضيرات
الدخال نظام المدفوعات بالربط
مع النظام المصرفي االلكتروني
الشامل باشراف البنك المركزي
العراقي  ،ولفت الى ان من
المؤمل التعاقد مع الشركة
المنفذة (غوارديا) لدخول 40
فرعا ً جديدا ً من فروع مصرفنا
للنظام المصرفي.
(الرافدين) التقت بجاي وكان
معه الحوار التالي :
قسم المدفوعات من بين أهم
مفاصل المصرف الحيوية
لما يتمثل بطبيعة اختصاصه
وتعامالته المالية التي ال تخلو
من الخطورة والحاجة الى الدقة
المتناهية  ،هل لكم ان تضعونا
بالصورة حول طبيعة عمل
القسم والشعب التابعة له؟
ــ قسم المدفوعات يحتوي على
ثالث شعبة ووحدة  ،وهي شعبة
المدفوعات وشعبة المقاصة
الداخلية وشعبة حسابات فروع
المصارف المحلية ووحدة
الحسابات المتبادلة.
شعبة المدفوعات تحوي
على وحدتين  ،وحدة ( I
 )c gمقاصة البيرو وتشمل
المصادقة على الصكوك
الصادرة من فروعنا الى
مصارف اخرى محلية او اهلية
 ،اما وحدة ( ( r t j sبمعنى
عملية الدفع المركزي  ،تخص
المبالغ القادمة من وزارة
المالية وتمويالتها المفتوحة
في جميع فروعنا حيث فتحت
المالية حسابات في فروع
الرافدين والرشيد فيما فتحت
بعض دوائر التمويل الذاتي
حساباتها في بعض المصارف
االهلية وهي حسابات تمويل
رواتب الموظفين الن عملية
التمويل تبدأ حسب الجداول من
يوم  23من كل شهر و ترفع
كل دائرة ميزان مراجعاتها الى
وزارة المالية وتقوم الوزارة
بتدقيقها ثم تعطي االيعاز لوحدة
المدفوعات لديها لدفع المبالغ.
كذلك هناك وحدة ( )c tسواء
الوارد ام الصادر  ،و ()c t
الصادر تتم المصادقة عليه

من القسم اما الوارد فيذهب
الى الفروع مباشرة لحساب
الزبون  ،وعلى سبيل المثال
ان المستفيد في احد فروعنا
ارسل له صك من احد فروع
المصارف االخرى  ،فيدخل
الصك (جك سكنر) عن طريق
المقاصة االلكترونية حيث
يدخل رقم الصك ومبلغه
ورقم الفرع المقابل  ،و بعض
المعلومات االخرى يدرجها
موظف (االنتر) وبعدها يصادق
عليها موظف االختصاص
(ابروف) الموجود بنفس الفرع
ثم ترسل الينا في القسم فاذا
كانت المبالغ كبيرة يتم تدقيقها
ونطلب تأييد بها من الفرع
وال اخفيكم سرا ان التدقيق
يكون على المبالغ الكبيرة في
الصكوك كونها اموال داخلة
الى المصرف وليست خارجة
منه  ،وخالل مدة ثالثة ايام اما
يعطي الفرع المقابل الموافقة
عليه او يرفضه او ال يعطي
موافقة او رفض  ،فيرجع
الصك وال يستحصل مبلغه  ،هنا
واجبنا يكمن بمطالبة المصارف
شاشة
بمتابعة
االخرى
المقاصة االلكترونية المرتبطة
بجميع المصارف الجل اعطاء
الموافقة او الرفض سواء كانت
مصارف اهلية ام حكومية.
اما المبالغ المسحوبة من
المصرف فهي صكوك محررة

من زبائننا المودعين حساباتهم
لدى فروعنا وتحرر لصالح
مستفيد اخر في المصارف
االخرى سواء حكومية ام اهلية
 ،فيذهب الصك مباشرة الى
فرع المستفيد ويظهر لدينا عبر
حزم من الصكوك في شاشة
المقاصة وهنا نصادق فقط
على االصفار الموجودة في
الصـــــك.
ماذا عن طبيعة عمل شعبة
المقاصة الداخلية؟
ــ شعبة المقاصة الداخلية معنية
بتنظيم االموال المتداولة بين
فروع مصرفنا  ،ففي السابق
كان العمل يدويا ً عبر غرفة
مقاصة في البنك المركزي ،
اما االن فاصبحت الكترونية
ونظمت العمل حيث تظهر لدينا
الصكوك المتحققة والصكوك
غير المتحققة  ،بمعنى اصبحت
مراقبة ومتابعة الصكوك غير
المتحققة بشكل اسرع واوضح.
و ما زلنا في موضوعة
المحاسبة والفروع الداخلية
فاذا كان هناك صك مسحوب
على مصرف اهلي يقيد على
الفرع المقابل ( )406واذا كان
الصك مرحل على احد فروعنا
فيقيد على ( )419شعبة
المقاصة الداخلية  ،وكذلك لدينا
( )c tحيث ال نستطيع تحويل
اي مبالغ اال بموافقة داخلية من
لجنة مشكلة في الشعبة تصادق

على التحويل في سبيل مراقبة
المبالغ.
هل لكم ان تطلعونا على عمل
شعبة حسابات الفروع المحلية
وطبيعة عمل الحسابات
المتبادلة؟
ــ شعبة حسابات فروع
المصارف المحلية تعمل على
تزويد الفروع المعنية التي
تأتيها التمويالت  ،وعلى سبيل
المثال يردنا اشعار من المالية
لصالح الفرع الرئيسي من
حساب دائرة التقاعد مثال فتقوم
الشعبة بسحبها عبر نظام (ار
تي جي) ونضع رقم اشعار
المذكرة ونرسلها الى الفرع
للتنفيذ اضافة الى قيام الشعبة
بتصفية وتقييد الموقوفات.
اما وحدة الحسابات المتبادلة
مهمتها تعطي تأييدات لصرف
الحوافز الى فروع مصرفنا
بشروط معينة منها يجب ان
ال تكون لديها فروقات وتصفى
موقوفاتها ومطابقة لحساباتها
المتبادلة وان ال يكون لديها
نسب تلكؤ في تسديد قروض
السيارات و قروض موظفي
الدولة و غيرها  ،فضال على
عمل الوحدة في متابعة ديوننا
مع وزارة المالية.
ماذا بشأن ربط عمل القسم
بالنظام المصرفي الشامل
ومخاوف البعض من التسبب
بفائض في اعداد الموظفين؟

تدريبات  :المدير المنفذ للنظام االلكتروني الشامل يشرح وقوفا ً للموظفين آلية عمل النظام.

ــ لدينا اجتماعات مستمرة
مع البنك المركزي العراقي
للتحضير والكشف على الفروع
التي دخلت حيز التنفيذ في
النظام المصرفي االلكتروني
الشامل وهي  11فرع ومن بين
االختصارات التي سيوفرها
النظام هو عدم الحاجة الى
ارسال االشعارات التي سبق ان
تحدثنا عنها حيث ستكون هناك
شاشة الكترونية مربوطة بين
الفروع ومع القسم ومع البنك
المركزي وستدخل الحسابات
المحولة ومتابعتها الكترونيا
وكذلك فيما يخص الصكوك
الصادرة فلن يتدخل بها القسم
كما معمول به االن انما ستقوم
الفروع باصدار الصكوك
وترتبط مباشرة مع الفروع
االخرى وكذلك لن يتدخل القسم
بنظام ( )c tالوارد والصادر
سوى بعض الصالحيات المعينة
فيما يخص المبالغ الكبيرة
للتأكد منها باعتبارها اموال
خارجة من المصرف.
حقيقة ان النظام المصرفي
سيفيد نظام المدفوعات بشكل
كبير وسندخل فرعين كتجربة
في الربط االلكتروني مع
المدفوعات  ،لكن هناك حالة
نعمل على معالجتها وتتمثل
بعدد الصكوك الواردة الينا بنحو
ثالثة آالف صك او اقل او اكثر
يجب تحققها خالل ثالثة ايام ،

هذه الصكوك كنا نرسلها الى
الفروع  ،حيث لدينا نحو 340
موظف ادخال و موظف مصادقة
 ،هم من يصادقون على تلك
الصكوك وعند تطبيق النظام
ستكون مصادقة هذه الصكوك
من مسؤوليتنا لذلك نحتاج
الى فتح شعبة خاصة لتخفيف
الزخم وفاتحنا الشركة المنفذة
للمشروع متمثلة باالستاذ عمر
فابلغنا بوجود تجربة مماثلة في
احد المصارف في عمان لديه
 30موظف وينجزون نحو 8
االف صك  ،بما معناه سنتمكن
في القسم من معالجة متابعة
الشاشات ونعمل على تدريب
الموظفين وتحضير مجموعة
من االكفاء للمباشرة بالتنفيذ
بعد استكمال االحتياجات الفنية.
اما بشأن المخاوف فبالعكس
الموظف محفوظ مكانه وال
صحة للدعايات السلبية  ،اذ
ممكن ان يتوسع المصرف
بفروعه واعماله ونحتاج
امكانات الموظفين لالفادة
منهــا.
ما هي معلوماتكم عن المرحلة
الثانية من تطبيق النظام
المصرفي؟
حسب ما فهمنا ان المرحلة
الثانية تتمثل بتوقيع المصرف
عقدا ً لدخول اربعين فرع
تضاف الى الفروع الـ  11التي
ذللت المعوقات وتجاوزت جميع
العقبات واستطاعت ان تطبق
حساباتها باكمل وجه  ،بمعنى
ان المرحلة االولى اعطت تراكم
خبرة ومعرفة وممارسة على
العمل وفقا ً للنظام المذكور
مما سينعكس ايجابا ً على تنفيذ
المرحلة الثانية من المشروع
واظن ان دخول الفروع
للتطبيق سيكون اسرع من
المرحلة االولى بحكم التجربة.
 #كلمة اخيرة
ان شاء هللا نواصل العمل في
جميع مفاصل القسم لتقديم
االفضل ولحماية المصرف
وامواله اضافة الى تدريب
الموظفين بما يضفي لهم من
خبرات جديدة  ،كما ندعم
الموظفين الراغبين بالحصول
على الشهادات العليا ونقف
مع الطموحات المشروعة
للموظفين ونساعدهم قدر
المستطاع.
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صناعة خدمية ختوض جوالتها االوىل

اليابان تنفتح على اإلستثمار في العمالت المشفرة بعد نجاح واشنطن
بغداد ـ متابعة الرافدين
تحتاج اليابان إلى المزيد من
االقتناع بمزايا تسهيل االستثمار
في العمالت المشفرة لسكانها،
وفقا ً ألعلى جهة تنظيمية في
البالد.
في حين قال رئيس هيئة
الخدمات المالية جونيشي
ناكاجيما إنه منفتح الذهن بشأن
الفوائد التي قد تقدمها األصول
مثل" بتكوين" كوسيلة سريعة
ورخيصة إلرسال النقود ،إال
أنه يتم استخدامها في اليابان
حاليا ً بشكل أساسي للمضاربة
واالستثمار ،وليس كوسيلة
لتحويل أموال .فتكمن التحديات
الجديدة في االنتشار الواسع
للشركات العاملة في مجال
التمويل الالمركزي ،المعروف
بـ "."DeFi
قال ناكاجيما البالغ من العمر 58
عاماً ،الذي أصبح رئيسا ً للهيئة
التنظيمية المالية في اليابان
الشهر الماضي ،في مقابلة:
"يتعين علينا التفكير بعناية فيما

إذا كان من الضروري تسهيل
االستثمار باألصول المشفرة
لعامة الناس".
على عكس الواليات المتحدة،
حيث يمتلك المستثمرون حاليا ً
العديد من الطرق لالستثمار
في تلك الفئة المزدهرة من
األصول ،ال تزال اليابان تشهد
قيودا ً شديدة بالمقارنة.
أنشأت هيئة الخدمات المالية
اليابانية مجموعة دراسة
من الخبراء المستقلين في
يوليو ،ومن المتوقع أن تدرس
المعالجة التنظيمية للتمويل
الالمركزي في األشهر المقبلة،
حيث يتطلع المستثمرون إلى
ناكاجيما للحصول على أدلة
حول اآلفاق المستقبلية.
اطار تنظيمي
قال ناكاجيما إنه على الرغم
من أن اإلطار التنظيمي الحالي
لبورصات العمالت المشفرة
يتسم بالفعالية في حماية العمالء
ومكافحة غسيل األموال ،إال أن
العديد من البورصات الـ 31

المسجلة تعاني أوضاعا ً مالية
صعبة .واعتبر الوضع التجاري
العمالت
تداول
لمنصات
المشفرة "صعب إلى حد ما".
في الواليات المتحدة ،قال
رئيس لجنة األوراق المالية
والبورصات ،غاري غينسلر ،إن
تنظيم منصات العمالت المشفرة
ربما يكون أسهل طريقة
للحكومة للحصول على معالجة
سريعة لتداول الرموز المشفرة.
قال ناكاجيما ،البيروقراطي
المهني والمتخصص في
الهندسة والذي تخرج من
جامعة طوكيو ،إنه على عكس
األسهم ،فالعمالت المشفرة غير
مغطاه بأصول أساسية ،وبالتالي
فهي عرضة لتقلبات األسعار
الكبيرة ،ما يمثل أحد األسباب
التي تدفع الجهة التنظيمية في
اليابان لعدم السماح بتأسيس
صناديق االستثمار في األصول
المشفرة ،والتي تعتبر طريقة
سهلة لتمكين الجمهور من
التعرض لتلك الفئة من األصول.

صرح الرئيس التنفيذي ،راغو
َّ
يارالغادا ،أن قيمة "فالكون
إكس" ( ،)FalconXوهي
منصة لتداول العمالت المشفرة
واألصول الرقمية ،قد زادت
بأكثر من خمسة أضعاف خالل
خمسة أشهر لتصل إلى 3.75
مليار دوالر.
وقال إن الشركة الناشئة في
سان ماتيو بوالية كاليفورنيا
جمعت  210ماليين دوالر

في جولة تمويل بقيادة
"ألتيميتر كابيتال" ،و"سافاير
فينتشرز" ،و"بي كابيتال
غروب" ،و"تايغر غلوبال
مانجمنت" ،وذلك بمشاركة
"أميكس فينتشرز" ،وهي ذراع
لشركة "أميركان إكسبريس ،
و"ميراي أسيت".
تزايد النمو
وقال "يارالغادا" إن الشركة،
التي حققت أرباحا ً طيلة مدة عام

تقريباً ،شهدت نموا ً في إيراداتها
بمقدار  30ضعفا ً في  12شهرا ً
حتى  30يونيوالماضي  ،إال أنه
رفض تقديم تفاصيل.
وأضاف أن المستثمرين توصلوا
إلى قناعة حول الشركة ،ويرجع
ذلك جزئيا ً إلى مسار نموها
وإجمالي هامش الربح الذي كان
حوالي  ،% 80وهو مستوى
مشابه لبعض شركات برمجيات
المؤسسات.

قروض للجامعات
والمدارس ورياض األطفال
بغداد ـ حنان ابراهيم
اطلق مصرف الرافدين قروض تشغيلية الصحاب الجامعات
والمدارس ورياض االطفال.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان (المصرف
مستمر بتقديم القروض التشغيلية بواقع  100مليون دينار
الصحاب الجامعات االهلية و  75مليون دينار للمدراس
المتوسطة والثانوية و 50مليون دينار للمدارس االبتدائية و
 25مليون دينار لرياض االطفال).
مشيرا الى ان (التقديم يكون وفقا ً للرقعة الجغرافية وعلى
اقرب فرع من فروع مصرفنا).
كما لفت البيان الى (وجود قروضأ ً لالطباء بمختلف
تخصصاتهم تبدأ من  25مليون 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).
منوها ً الى (امكانية معرفة التفاصيل الخاصة بالقسط الشهري
ومدة التسديد ومتطلبات الحصول على القرض من اي فرع
من فروع المصرف المنتشرة في عموم البالد).

تحذير الزبائن من عمليات
نصب وإحتيال

بغداد ـ سعد كامل
حذر مصرف الرافدين الموظفين والمتقاعدين والمواطنين من
التعامل مع مكاتب اهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ
الخاصة التي تزعم منحها سلف شخصية لقاء ضمانات بطاقة
الماستر كارد .وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان
(هناك جهات واشخاص ومكاتب اهلية وشركات وجمعيات
تمارس عمليات نصب واحتيال من خالل ايهام الزبائن بمنح
سلف وقروض بالتعاون مع المصرف مقابل سحب البطاقة
االلكترونية مع المستمسكات).مشيرا الى ان (هذه الجهات
غير قانونية وغير شرعية وان الوسيلة الوحيدة القانونية
للتقديم على السلف هي فروع المصرف تحديداً).ودعا البيان
الزبائن الى (الحذر من تلك الممارسات المنتشرة في وسائل
التواصل االجتماعي االفتراضية وتحصين انفسهم من تلك
الممارسات غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن
مرتكبيها عبر االتصال بهاتف شكاوي المصرف والجهات
الرقابية في المصرف).
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بدء العمل األلكرتوني وتطلع لتدريب املوظفني

التأمين لـ (الرافدين)  :إشاعة الثقافة التأمينية
المجتمعية ضرورة ملحة
بغداد ـ نهاية فاضل
اكدت مديرة وحدة التأمين في
مصرف الرافدين بشرى حميد
عبد العباس إطفاء المبالغة
المترتبة على ذمة المقترضين
في حالة الوفاة شريطة ان تكون
القروض او السلف مؤمنة لدى
شركة التأمين الوطنية.
واشارت عبد العباس في تصريح
لـ (الرافدين) الى طبيعة عمل
الوحدة وحاجتها الى موظفين
متخصصين  ،والى دورات
تدريبية لتنمية قدرات الموظفين.
واوضحت ان (وحدة التأمين
انفصلت عن شعبة الحسابات
عام  2017واصبحت وحدة
تخصصية بعمل التأمين وبدأ
العمل بها عبر كل المنتجات
المصرفية بما فيها السلف
والقروض وفيها انواع من
القروض فهناك قروض تخص
موظفي دوائر الدولة والتي
لها عمر تأميني محدد يتحدد
بعمر الموظف يعني بمجرد
احالة الموظف الى التقاعد
ينتهي عمر التأمين المحدد له

بموجب وثيقة بعمر  68سنة
اما الكسبة واصحاب رؤوس
االموال فحددت باعمار من سن
 18ولغاية 75سنة النهم غير
مرتبطين بوظائف حكومية).
واضافت ان (هناك منتجات
تأمين لموظفي المصرف ،
وعمر التأمين يتحدد على مبلغ
السلفة او القرض وان شركة
التأمين هي الجهة المسؤولة
عن تحديد مبلغ التأمين و نوعه
كأن يكون الكتروني او يدوي
ومبلغ التأمين يأخذ مرة واحدة
قبل المنح بمثابة تغطية للقرض
او السلفة).
وبشأن عالقة الوحدة مع الفروع
قالت عبد العباس ان (العالقة
تكون عبر اصدار االدارة
العامة تعليمات مصرفية خاصة
بالتـأمين وعلى الفروع ان تلتزم
بتلك التعليمات فتقوم باخذ اقساط
التأمين من المقترضين وتحولها
بموجب اشعار الى االدارة
العامة ـ وحدة التأمين ـ حيث
تقوم الوحدة بجمع االشعارات
الواردة من الفروع وادخالها في
نظام الكتروني وبعد استحصال

موافقة السيد المدير العام ألخذ
عمولة قسط التأمين كأرباح
والمبلغ المتبقي
للمصرف
يرسل الى شركة التأمين).
و في حال وفاة المقترض لفتت
الى انه (في حالة الوفاة يقدم
اهل المتوفي كافة المستمسكات
المطلوبة بما فيها شهادة
الوفاة فاذا كانت مستوفية لكافة
الشروط يقوم الفرع بمخاطبة
وحدة التأمين وبدورها تقوم
بمفاتحة شركة التأمين الوطنية
وتقوم الشركة بارسال صك
التعويض ويسقط حق التعويض
بعد مرور سنتين اذا لم يبلغ اهل
المتوفي عن تاريخ الوفاة لكن
اكثرهم اليتاخرون عن تقديم
المستمسكات للحصول على
براءة الذمة والتقاعد باسرع
وقت لكي يتم اطفاء القرض).
وعن تأثيرات جائحة كورونا على
عمل الوحدة قالت عبد العباس
ان (احد المشاكل التي واجهتنا
هي جائحة كورونا  ،حيث ان
الثقافة التأمينية غير مشاعة
لدى المجتمع رغم انها حاجة
ملحة ويتصور اهل المقترض

مظهر محمد صالح
بشرى حميد
المتوفي جراء الجائحة انه يمكن
تعويضه واسقاط القرض عنه
لكن بما ان الجائحة وباء عالمي
حيث ال يمكن اسقاط القرض
ويطالب ذويه بتسديد ما تبقى
بذمته من راتبه التقاعدي).
وبينت ان (موضوع التأمين

موضوع كبير ومتشعب والزمنا
البنك المركزي بأعمال اضافية
مثل االعتمادات المستندية
والتحويالت الخارجية واصبح
التأمين على مستوى عال وكادر
الوحدة قليل قياسا بعملها فهناك
ترحيل للمعامالت والمخاطبات

الرسمية ألكثر من جهه ونتمنى
ان تتحول الوحدة الى شعبة
اضافة الى الحاجة لتطوير
الكوادر حيث بدأنا نوعا ما
بالعمل االلكتروني وفي وقت
قريب ان شاء هللا سيتم مغادرة
العمل الورقي).

(متكني) ّ
تشيد داراً جديدة لرعاية املسنني

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
وضع رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي حجر
االساس للمبنى الجديد لدار
العطاء لرعاية المسنين الذي
سيشيد بدعم من البنك المركزي
العراقي و رابطة المصارف
الخاصة العراقية ضمن مبادرة
(تمكين).

رئيس الوزراء خالل زيارته دار العطاء لرعاية المسنين

وتفقد السيد الكاظمي خالل
زيارته دار العطاء لرعاية
المسنين في منطقة الرشاد
ببغداد  ،ووضع بحسب بيان
للمكتب االعالمي لرئيس
الوزراء حجر األساس للمبنى
الجديد للدار ،الذي سيشيد
بدعم من البنك المركزي
والرابطة ضمن مبادرة صندوق

المبادرات المجتمعية (تمكين)،
وبالتعاون مع األمانة العامة
لمجلس الوزراء.
وقال الكاظمي إن (هذه الخطوة
تأتي من أجل تقديم العرفان
لهذه الشريحة التي خدمت
العراق ،وقدمت العطاء في
مختلف الوظائف أو األدوار،
ولها الحق اآلن في الرعاية

واالهتمام) .واضاف إن (هذه
الدار ستشيد وفق أفضل
المواصفات المطلوبة خدمة
لشريحة المسنين) .واطلع
الكاظمي على (أحوال النزالء
وأوضاعهم ومستوى الرعاية
المقدمة لهم ووجه بتلبية
احتياجاتهم ،والوقوف على
طلباتهم).

باتشيولي يبتكر القيد المزدوج قبل  5قرون

نائب حمافظ املركزي يهنئ احملاسبني بعيدهم السنوي
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
تحتفل الهيئة العامة للجمعية
العراقية للمحاسبين القانونيين
في  12من تشرين الثاني من
كل عام بعيد المحاسبة الذي
كتب عنه نائب محافظ البنك
المركزي العراقي االستاذ
احسان شمران الياسري على
صفحته في (فيسبوك) قائالً
(قبل أكثر من خمس قرون ابتكر
الراهب باتشيولي نظرية القيد
المزدوج ،وهي األداة التي نقلت
المحاسبة الى مرحلة علمية
ورقابية ،وأسست والى األبد
لسلطة المحاسبين المطلقة في
إدارة النشاط المالي واالقتصادي

وتقنينه ،حتى لو كانت السلطة
بأيدي غيرهم).
واضاف ان (المحاسبة مهنة

المهن التي تنخرط في عمل
الجميع ،وبها يضمن المالكون
حماية أموالهم من اإلدارات إن

أحسن المحاسبون صنيعهم).
وتابع الياسري (وفي بلدنا،
حيث إرثنا العظيم في العلوم

كلها ومنها اإلدارة ،تقع على
المحاسبين مسؤوليات عظيمة
في مراقبة المال العام وتحصينه

ومنع التالعب فيه وعدم السماح
بخرق القانون وتدنيس مباديء
الرشادة) .مشيرا الى ان
(المحاسبين حماة القيم الرشيدة
ووكالء الشعب بمؤسساته
العامة والخاصة لكن لألسف
كل تالعب بالمال العام واإلدارة
المالية مر بمحاسب ومدقق
ومدير مالي ،غير أن بعضهم
سكت تحت مسمى ـ صالحيات
الرؤساء ـ الزائفة والباطلة).
واختتم بالقول (سالما للمحاسبة
 ،سالما للمحاسبين  ،سالما
لمهنة المحاسبة في العراق ،
سالما لمحاسبي العراق).
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البنك الدولي  :العراق يتعافى إقتصاديًا اثر ارتفاع
النشاط غير النفطي
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
أعلن البنك الدولي أن الناتج المحلي االجمالي
في العراق نما بنسبة  % 0.9على أساس
سنوي في النصف األول من عام ،2021
متوقعا تحسن معدل الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي.
وقال البنك في تقرير تابعته (الرافدين) 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  ،2021وسينعكس االرتفاع
األخير في الديون).
واضاف ان (الناتج المحلي اإلجمالي للعراق
نما في النصف األول من عام  ،2021بنسبة
 ٪ 0.9على أساس سنوي  ،ونما االقتصاد غير

النفطي بأكثر من  ٪ 21في النصف األول من
عام  2021على أساس سنوي ايضا ً بسبب
األداء القوي في قطاعات الخدمات).مشيرا
إلى أن (هذا االنتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع

النفط ،بانخفاض بنسبة  ٪ 10في النصف
األول من عام  ،2121حيث تكيف العراق مع
حصته في أوبك في وقت مبكر من العام).
وأضاف ان (آفاق االقتصاد العراقي تحسن

االتصاالت المصرية  40 :مليون مشترك باالنترنت و 8بالجوال

اإلستثمار الجري ء في السعودية
يسعى لسد الفجوات

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
قال الرئيس التنفيذي وعضو
مجلس إدارة الشركة السعودية
لالستثمار الجريء ،نبيل
كوشك ،إن الشركة مولت منذ
تأسيسها  75شركة ناشئة عبر
 22صندوقا ،بإجمالي استثمار
تجاوز المليار لاير ،من خالل
حجم رأسمال الصندوق الذي
يبلغ  2.8مليار لاير.
وأضاف كوشك في نشرة

"أسواق الشرق" أنه ال توجد
شركة واحدة وصلت إلى حد
اإلخفاق ضمن الشركات الناشئة
التي مولتها الشركة السعودية
لالستثمار الجريء ،ومن المبكر
تقييم اإلخفاق ،لكن استدرك
إلى أنه من الطبيعي أن تصل
اإلخفاقات إلى .50%
مبينا أن الشركة السعودية
لالستثمار الجريء تسمح
لمديري الصناديق باالستثمار

خارج السعودية ،وأن من
حق مدير البرنامج تحديد
استراتيجية االستثمار الخاصة
به من أجل تخفيف المخاطرة.
وأشار كوشك إلى أن الشركة
السعودية لالستثمار الجريء
تركز حاليا ً على القطاعات التي
تفتقر للتمويل ،مثل القطاع
الصحي والصناعي ،مؤكدا ً
أن الشركة تسعى لسد فجوات
سوق التمويل.

االتصاالت المصرية
وعلى صعيد متصل قال العضو
المنتدب والرئيس التنفيذي
للشركة المصرية لالتصاالت،
عادل حامد ،إنَّ الشركة ،لديها
اهتمام بمجال االستثمار بقطاع
التكنولوجيا المالية ،وتدرس
العديد من الفرص االستثمارية
في هذا الشأن على أن يعلن
عن نتائج تلك الدراسات فور
االنتهاء منها.
وحقّقت الشركة خالل النصف
نموا ً على
األول من 2021
َّ
الصعيدين التشغيلي والمالي؛
فقد ارتفعت اإليرادات بنسبة
 16%على أساس سنوي،
بفضل زيادة إيرادات خدمات
البيانات التي بلغت  ،31%األمر
الذي تزامن مع ترشيد التكاليف
المختلفة ،مما ساهم في تحقيق
هوامش ربحية مرتفعة.
وأشار حامد في لقاء تلفزيوني
إلى أنَّ عدد عمالء الهاتف
المحمول بلغ  8ماليين مستخدم،
في حين بلغ عدد عمالء خدمات
اإلنترنت  40مليون مستخدم
ضحا ً
بنهاية النصف األول ،مو ِ ّ
أنَّ استثمارات الشركة في مجال
البنية التحتية بقيمة  70مليار
جنيه ،ساهمت بصورة كبيرة
في تحسين جودة الخدمات،
وتغطية نمو عدد العمالء.

مع االنتعاش في أسواق النفط العالمية ،لكن
انتشار متغيرات  COVID-19الجديدة
وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة
كبيرة) .متوقعا أن (يتعافى االقتصاد تدريجيا ً
على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحصص إنتاج
أوبك  +التي من المقرر إلغاؤها تدريجيا ً في
عام  ،2022وبالتالي سيكون الناتج المحلي
اإلجمالي النفطي المحرك الرئيسي للنمو على
المدى المتوسط).
كما توقع البنك أن (يتعافى الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي في العراق لكنه يظل أقل
من  ٪ 3في المتوسط في  2021-2023بسبب
تأثير متغير  COVID-19 Deltaالجديد 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).

الكويت يرفع السرية
عن حسابات مسؤولين
جراء شبهات فساد

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
رفعت السلطات الكويتية
السرية المصرفية عن حسابات
مسؤولين حكوميين كبار
وأقربائهم وذلك في إطار
التحقيق.
ووافق النائب العام الكويتي
على طلب الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (النزاهة) بكشف
السرية عن حسابات مسؤولين
حكوميين كبار وأقربائهم،
بينهم وزير سابق خالل فترات
زمنية محددة ،وذلك إثر نتيجة
فحص الذمة المالية للمسؤولين
الحكوميين والنواب الكويتيين
حسب ما افادت به صحيفة

(الراي) الكويتية التي ذكرت
أن( بنك الكويت المركزي
طالب المصارف المحلية
بتزويد الهيئة العامة لمكافحة
الفساد بكشوف الحسابات
البنكية للوزير السابق وأوالده
اضافة الى الكشف عن ودائعهم
وقروضهم وخزائنهم وكذلك
أوراقهم المالية باختالف
مسمياتها كما شملت موافقة
النائب العام كشف السرية
المصرفية عن حسابات نائب
حالي وأوالده و يشمل ذلك
ودائعهم وقروضهم وخزائنهم
وكذلك أوراقهم المالية باختالف
مسمياتها).
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كلمات متقاطعة

اكتشفي أسرار جمال مونيكا بيلوتشي
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
احتفلت النجمة اإليطالية
مونيكا بيلوتشي بعيد
ميالدها الـــ  ،57ورغــم
تقدّمها في العمر ،فإنها ما
زالت تحتفظ بجمال وشباب
دائم ،وما زالت هي الفتاة
األيقونية لجيل الثمانينات
وجـــيـــل الــتــســعــيــنــات،
وشخصية الفــتــة للجيل
الحالي ،وما زال حضورها
أمــام عدسات الكاميرات
يخطف األنظار.
وبهذه المناسبة ،نستعرض
بعض أســرار الجمال من
النجمة اإليطالية مونيكا
بيلوتشي ،احــتــفــاالً بعيد
ميالدها الـ.57
االستحمام بماء بارد
احــــد أســــــرار الــجــمــال
لمونيكا بيلوتشي هو
استخدامها للماء البارد
أثـــنـــاء االســتــحــمــام ،إذ
يساعد على تنشيط الدورة
الــدمــويــة ،والحفاظ على
شــبــاب الــبــشــرة ،وكــذلــك
يقي مــن مشاكل التهاب
الجلد ،إضافة إلى تحسين
المناعة ،وشد الجلد ،كما
يمنح الشعر لمعانا ً وصحة.
تنظيف الوجه يوميا ً
تــحــرص بيلوتشي على
تنظيف وجهها باستمرار،
كما أنها ال تضع الكثير من
المكياج في األيام العادية،
فهي فقط تستخدم المرطبات
والماسكرا ،وملمع الشفاه
الذي تشتهر به خاصة تلك
األنــواع التي تحتوي على
فيتامينات مفيدة للشفاه،
فضالً عن قيامها بروتين

العناية الليلي للبشرة،
لتجديد حيويتها ،ومقاومة
التجاعيد وخطوط الوجه.
العناية بالشعر
قليالً ما تستخدم بيلوتشي
مجفف الــشــعــر ومــكــواة
التجعيد إلبقائه طبيعيا ً
ورائعاً ،كما أنها ال تغسل
رأســهــا أكــثــر مــن مرتين
في األسبوع وتقوم أيضا ً
بــتــجــعــيــد الــشــعــر بــزيــت
الزيتون ليمنحها اللمعان
الرائع.

وعلى الرغم من أنها ال
تتقيد بنظام غذائي معين،
لكنها طوال الوقت تحرص
على الحفاظ على وزنها،
لهذا إن شعرت أنها بحاجة
إلى فقدان الــوزن ،فتتبع
على الفور نظاما ً غذائيا ً
قليل السعرات ،خاصةً أنها
من محبات األكل اإليطالي
اللذيذ ،تحديدا ً المعكرونة
والجبن ،كما تحرص على
شــرب الكثير مــن الماء
يومياً.

كيف تتجنب المنتجات غير
اآلمنة على اإلنترنت؟
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
فــي بعض الــحــاالت تكون السلع
والمنتجات المعروضة على اإلنترنت
للبيع والتي قد تبدو صفقة جيدة ،في
الواقع صفقة خاسرة تماماً ،حيث
يمكن أال تكون المنتجات اإللكترونية
متوافقة مع معايير األمان والسالمة.
لذلك يوصي المعهد االتحادي الصحة
المتسوقين
والسالمة المهنية األلماني
ّ

على اإلنترنت بالحذر عند الشراء.
وهناك مجموعة من النقاط التي
يمكن أن تساعد في تجنب شراء
سلعة رديئة ،منها أن تكون السلعة
معروضة بسعر أقــل كثيرا ً من
السعر الطبيعي لها .كما أن جهدا ً
بسيطا ً للبحث يمكن أن يكشف
التجار المشكوك فيهم ،من خالل
اكتشاف هل هــذا التاجر موجود

بالفعل في عنوان محدد أم ال ،وهل
رقم سجله التجاري صحيح أم ال؟كما
يوصي الخبراء أيضا ً بمجموعة
من النصائح بالنسبة للتعامل مع
البائعين الموجودين خارج االتحاد
األوروبـــي .فعندما يكون العميل
موجودا ً داخل االتحاد األوروبــي،
في حين أن البائع موجود خارج
االتحاد ،فإن فرص حصول العميل
على حقوق المستهلك إذا ظهرت
مشكلة في السلعة أو الثمن أو عملية
التوصيل ستكون أقل كثيراً .ويقول
المعهد االتحادي للصحة والسالمة
المهنية األلماني إنه إذا كان البائع
على اإلنترنت يعرض فقط خدمة
اتصال هاتفي خاصة بأسعار مرتفعة
أو يقدم مجرد عنوان بريد إلكتروني
أو رقم صندوق بريد كوسيلة اتصال
به فإنه ال يفضل الشراء منه.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

مهن ًيا  :عليك اتخاذ القرارات املهمة
الخاصة بعملك بحكمة.
عاطف ًيا  :الحظ حليفك من الناحية
الرومانسية ،وتشعر اليوم باالستقرار.
مال ًيا  :تشعر بالرغبة يف التسوق
نتيجة لحصولك عىل مكافأت مالية
كبرية من عملك.

مهن ًيا  :لديك طاقة إيجابية رائعة،
لذا ترغب يف الخروج مع األصدقاء
للتنزه لقضاء وقت ممتع.
عاطف ًيا  :تشعر بالضيق والحزن ،لذا
عليك أخذ قسطا من الراحة.
مال ًيا  :ال تقلق بشأن أوضاعك املالية،
ستتحسن هذه األحوال قري ًبا .

مهن ًيا :عليك الحذر من أصدقاء
السوء ،وال تلتفت ملا يقولونه.
عاطف ًيا  :متتلك طاقة إيجابية كبرية،
حاول استغاللها يف إسعاد اآلخرين.
مال ًيا  :تحاول أن تغري من طريقة
تفكريك وآرائك ،ألنك ستالحظ تغ ًريا
كب ًريا يف أوضاعك املالية.

مهن ًيا :تعامل مع عائلتك بحكمة
وهدوء ،حتى تستطيع التفكري.
عاطف ًيا  :تتظاهر بالسعادة وراحة
الــبــال ،لكن يف الحقيقة تشعر
باالحتياج الشديد للحب.
ً
متفائل وال تدخل يف
مال ًيا  :كن
رصاعات يف العمل ترضك.

مهن ًيا  :تشعر بالتوتر يف عملك نتيجة
لحدوث بعض الخالفات بينك وبني
زمالئك.
شخصا تقع يف حبه،
تقابل
:
عاطف ًيا
ً
لكن عليك التفكري بحكمة.
مال ًيا  :تشعر بالتوتر بسبب التفكري
يف أمورك املالية ،لذا حاول أن تهدأ.

مهن ًيا  :تشعر باإلرهاق الشديد عليك
أخذ قسطا من الراحة.
عاطف ًيا  :عليك أن تكون أكرث رصاحة
مع رشيكك وتحرتم عقله وتفكريه.
مال ًيا  :ال تجعل الغرور يصيبك بسب
استقرار حالتك املادية ،وال تكون
قاس ًيا يف معاملتك مع اآلخرين.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

مهن ًيا  :ستواجه بعض الصعوبات
تجعلك أكرث عصبية ،ولكن كن هادئًا.
عاطف ًيا  :ستقرر االرتباط برشيك
حياتك ،ال ترتدد يف قرارك.
مال ًيا  :ال داعــي للقلق ستتحسن
األحوال قري ًبا

مهن ًيا  :ال تلتفت للاميض وال تحزن
سيعود إليك حقك الضائع.
عاطف ًيا  :تتعرض اليوم للحسد من
بعض األشخاص ،لذا عليك الحرص.
مال ًيا  :تشعر بالضيق ،لذلك يجب
تجنب املكر يف التعامل مع اآلخرين.

مهن ًيا  :نجاحات جديدة يف العمل
لذلك ال تنظر للخلف.
عاطف ًيا  :أنــت التقدر أن تعيش
وحيدا ،فاجعل الحب يسود حياتك.
مال ًيا  :تبدأ عمل جديد وتحصل عىل
مكاسب مالية كثرية

مهن ًيا  :عليك الحذر من مؤامرة
شديدة يف مجال العمل الخاص بك.
عاطف ًيا  :أنت يف أفضل حاالتك حيث
تنتقل إىل مرحلة جديدة .
مال ًيا  :عليك الــحــذر مــن األخــذ
بنصائح بعض األصدقاء.

مهن ًيا  :تتمكن اليوم من حل جميع
املشاكل التي تؤثر عىل حالتك.
عاطف ًيا  :عليك أخذ موقف قوي
لجميع السلبيات املحيطة بك.
مال ًيا  :عليك التعامل بهدوء مع
أمورك الشخصية.

مهن ًيا  :متر باختبارات كثرية ولكن
الحظ حليفك وسيتحسن كل ذلك.
عاطف ًيا  :الخري الذي ستفعله مع
األخرين سيعود إليك. ،
مال ًيا  :حاول هذه الفرتة التعامل مع
مستجدات العمل بحكمة وعقالنية.

الـــــرافــديـــن
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لوحة لفان كوخ نهبها النازيون يصل
سعرها الى  30مليون دوالر
دبي ــ متابعة (الرافدين)
تعرض دار مزادات لوحة مول دو بليه
(أكوام القمح) للرسام الشهير فنسنت
فان كوخ للبيع ،بعد مرور أكثر من قرن
على عرضها أمام الجمهور ،عام .1905
وتشير التوقعات إلى أنّ اللوحة المائية
هذه ستحقّق  30مليون دوالر.
وكان فان كوخ استخدم األلوان المائية
صور نساء يعملن
لرسم مشهد حصاد ،يُ ّ
في حقول مدينة آرل عام  ،1888بعد
لجوئه إلى الريف الفرنسي في خض ّم
معاناته من مشاكل صحية.
وقد افت ُتن فان كوخ بنمط الحياة الرعوي
في المدينة ،وتشكّل هذه اللوحة "مول
دو بليه" ،إحدى أعمال فنيّة عديدة له،

تمحورت حول مفهوم الحصاد.
وجاء في الكتيّب الخاص بالمزاد الذي
تقيمه دار كريستيز بحسن ( )cnnأن
اللوحة المائية ت ُظهر هوسه بالنمط
الياباني  ،من خالل اعتماده نمط الرسم
الشبيه بأسلوب تقطيع الخشب الياباني
(تقطيع خشب الساموراي(.ورغم هدوء
المشهد المرسوم ،إال أنّ اللوحة شهدت
تاري ًخا مضطربًا.
سا إلى تيو ،شقيق فان
وتعود ملكيّتها أسا ً

كوخ ،ث ّم انتقلت بعد ذلك إلى أشخاص
عدّة قبل أن يشتريها الصناعي اليهودي
ماكس ميروسكي ،عام  .1913وأُجبر
تعرضه الضطهاد
األخير على الهرب بعد ّ
معا ٍد للسامية في ألمانيا ،وسلّم اللوحة
إلى وكيل يثق به في باريس ،وفقًا لما
ذكرته دار كريستيز.واشترت اللوحة
ميريم كارولين ألكساندرين دو روتشيلد،
التي هربت بدورها أيضًا إلى سويسرا بعد
اندالع الحرب العالمية الثانية.

مرصع بخيوط الذهب ..أحالم
تكشف سر جمال فستانها

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
القت مشاركة المطربة االماراتية أحالم خالل حفل افتتاح إكسبو  2020دبي ،بتاريخ 30
ً
تفاعل واسع النطاق عبر منصات التواصل االجتماعي.
سبتمبر /أيلول 2021
وبعد مرور أيام على حفل االفتتاح ،كشفت أحالم ألول مرة ،عبر حسابها الرسمي
بموقع (انستغرام) عن تفاصيل إطاللتها المميزة في تلك الليلة ،حيث أطلت بفستان
طويل باللون األزرق الفاخر يحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.
وأوضحت بحسب  cnnأن )الفستان مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة(
كما أنها أضافت عليه بالتعاون مع زهير مراد الطابع األندلسي ،من خالل
أشكال تطريز بارزة في مناطق متفرقة من الفستان.

بني التسويق والدعاية اإلعالمية

تستند جميع العلوم االنسانية وغير االنسانية على اسس و ركائز علمية
واكاديمية تستل فحواها وقوتها من البحوث والدراسات المتواصلة
للمتخصصين في مجاالت عملهم بحيث يصبح عامل التطوير مثل كرة
الثلج التي تكبر كلما تدحرجت وصوال الى التفجر المتمثل بصنع االبتكارات
والخروج بما هو جديد ونافع سواء كان على مستوى الرسالة او ما يعرف
بالخطط قصيرة االمد او ما يعرف بالخطط االستراتيجية التي يضعها
االستراتيجيون المختصون في اي مؤسسة  ،وطبعا ال ننسى اهمية برامج
العمل التي تكون اقل اهتماما ً من حيث الزمن وقصره ومن حيث االهداف
السريعة المراد تحقيقها في ظل ظروف آنية.
ويبقى للطابع المهني والممارسة الفعلية بالعمل ـ أي عمل ـ له اهميته من
حيث اكتساب الخبرات والمهارات التي يتعامل معها المهني كسلوك يومي
اكتسبه من تفانيه بالعمل وتطوير مهاراته وقدراته وكفائته  ،ويرى خبراء
في ادارة الموارد البشرية ان الطابع االكاديمي وعلى الرغم من اهميته اال
انه ال يمكن ان يشكل بديالً عن الممارسة الفعلية للعمل التي بدورها تضفي
الكثير من اللمسات على الطابع شبه الجمودي للتنظيرات االكاديمية.
وعلى سبيل المثال وتحديدا ً فيما يتعلق بالعمل الصحفي او (االعالمي)
وتخصصاته  ،هناك العديد من المصطلحات التي تذهب اليها الدراسات
االكاديمية فيما يخص عمل االعالم من تحرير و كيفية اعداد التقارير
والفرق بين التحقيق الصحفي والتقرير و االختالف في طرائق التحرير بين
وسائل االعالم السمعية والمرئية او السمعية او المقروءة وما هي االولويات
واالهتمامات والتوجهات وكيفية قلب الخبر بما يتفق مع السياسة االعالمية
لكل وسيلة اعالمية وما هي توجهات كل وسيلة من حيث الجمهور المستهدف
وطبيعة الرسائل التي توجهها اليه و استخدامها لالساليب التي يمكن لها ان
تضع اثرا ً لدى المتلقي المستهدف  ،فإبن المدينة يختلف عن ابن الريف من
حيث االحتياجات  ،و افراد االسرة الواحدة تختلف مزاجاتهم فيما بينهم  ،كما
تختلف المستويات العلمية والثقافية داخل االسرة وبين اسرة واخرى ........
الخ من تفصيالت ال يمكن حصرها في كتب!
ما اريد تسليط الضوء عليه على عجالة هو مفهوم اإلعالن بين العمل
االكاديمي والمهني حيث يمثل االعالن األداة األساسية في الصناعة والتجارة
وتقديم الخدمات المباعة في العصر الحديث  ،واذا اردنا معرفة االعالن
بشكل دقيق علينا أن نفهم ما هو التسويق وماهو مفهوم الدعاية  ،اذ لم تتفق
المصادر على تعريف واحد  ،لذلك يجب ان نفهم التسويق لنفهم االعالن
حيث ان التسويق هو عبارة عن خطة عمل متكاملة وفريق عمل وعالقات
مع الزبائن كون التسويق مسؤول عن وضع أسس وسياسات وخطط تؤدي
لبيع ما تقدمه المؤسسة ـ أي مؤسسة ـ من سلع وخدمات حتى تستطيع ان
تحصل على الربح األكثر  ،ومن اجل وضع هذه الخطة تتكاتف مجموعة من
اإلدارات داخل المؤسسة من اجل تحقيق األهداف المرجوة.
وتشتمل عناصر التسويق على  /نوعية المنتج وجودته ومقبوليته وحاجة
الجمهور اليه اضافة الى السعر (الكلفة)  /المكان (التوزيع)  /الترويج /
االستدراج  /الجمهور  /وغير ذلك من عوامل اساسية تتم دراستها من الجهة
المختصة في المؤسسة بالتعاون من االقسام االخرى ذات العالقة.
اما فيما يخص الترويج فتتعاون الجهة التي تمثل االعالم في المؤسسة مع
الجهة التي تمثل العالقات العامة لوضع خطط عامة تحث الزبائن على شراء
هذه المنتج وهو ـ أي االعالم ـ يمثل جهة تواصل بين البائع والمشتري و
يهدف الى تغيير السلوك واتجاهات المشترين  ،واالعالنات من عناصر
التسويق حيث تتمثل في عنصر الترويج وان إدارة التسويق و االدارات
المتعاونة معها تضع خطط اإلعالنات للمنتج التابع لها حتى توصله للجمهور
 ،من هنا تأتي العالقة بين التسويق واالعالن الذي هو جزء من عمل االعالم.
اما الدعاية فتكون لغرض اقناع الجمهور وارشاده عبر الدعايات االجتماعية
او الدينية او الثقافية او لترويج السلع والخدمات التجارية والصناعية اذ هي
نوع معين من الرسائل والبيانات والتواصل يهدف الى تغيير آراء الجمهور
والتأثير عليها وعلى افكارهم وقد تكون افكار سياسية او اقتصادية او تجارية
اودينية او غيرها بشكل عام.
وبحسب خبراء االعالم ان الدعاية هي جهود مقصودة للتأثير في الغير
القناعهم بفكرة او رأي بهدف تغيير سلوكهم.فاذن الشي المهم بالدعاية هو
تغيير رأي الجمهور واقناعه و جذبه الى رأي او فكرة او يبعده عن رأي
وفكرة او خدمة او سلعة باستخدام وسائل النشر المختلفة الحديثة او القديمة.
وما يهمنا هنا هو الدعاية التجارية التي هي االعالن الذي تصنعه المؤسسة
عبر دائرتها االعالمية للترويج عن سلعة اوخدمة وتكون مدفوعة الثمن
لذلك تهتم كبريات الشركات والمؤسسات العالمية بتخصيص مبالغ طائلة
من ميزانياتها لالعالنات الترويجية عن خدماتها او صناعاتها  ،بل ان احد
خبراء االقتصاد بالعالم (غاب اسمه عن بالي) قال بما معناه  :خصصوا 99
بالمئة من الميزانية االنفاقية على االعالم والترويج و اتركوا واحد بالمئة
للمنتج! في اشارة منه الى اهمية االعالم واالعالنات الترويجية.
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