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محافظ البنك المركزي يكرم مندوب المصرف في الجنوبية

الرافدين يطلق قروض  150مليون دينار لشراء المنازل وسلف جديدة
للموظفين والمتقاعدين تصل لـ  25مليون
دعوة المتقاعدين الستبدال
(الكي بالماستر كارد)

يكرم مندوبة الرافدين
محافظ البنك المركزي العراقي ّ
بغداد ـ (الرافدين)
اطــلــق مــصــرف الــرافــديــن سلف
الموظفين والمتقاعدين بمبالغ
تصل الى  25مليون دينار شريطة
ان يكون المستفيدين من الموطنين
رواتبهم على المصرف حصرا ،
كما اطلق المصرف قروض شراء
المنازل السكنية بواقع ( 150مئة
وخمسين مليون دينار) اضافة الى
قروض  50مليون دينار لالغراض
المختلفة بهدف الحد من ازمة
السكن وتنشيط حركة االقتصاد
وتوفير فرص العمل.
وقال المكتب االعالمي للمصرف
فــي بــيــان ان (فـــروع المصرف
بدأت باستقبال الزبائن الراغبين
بالحصول على قرض  150مليون
دينار لغرض شراء المنازل السكنية
شريطة ان يكون المستفيد موظف
موطن راتبه لدى المصرف حصرا).
مبينا ان (الفائدة  4بالمئة وبمدة
تسديد امدها عشر سنوات بضمان
بطاقة الماستر كارد للموظف مع
كفيل ضامن يكون موظف مدني
موطن راتبه على المصرف ايضا ً

مديرة القسم
الدولي
لـ(الرافدين) :
اسرتجعنا الكثري
من أرصدتنا
احملجوزة
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معايير
االداء
والتدريب
من أولويات
التطوير
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اضافة الــى رهــن العقار لصالح
المصرف لغاية تسديد القرض
على ان تكون قيمته اكثر من قيمة
القرض بخمسة وعشرين بالمئة
وان ال يتجاوز االستقطاع الشهري
للقسط اكثر من خمسين بالمئة
من الراتب االسمي والمخصصات
الثابتة).
واضـــاف الــبــيــان ان (المصرف
اطلق قــروض الخمسين مليون
دينار لمختلف االغــراض وبفائدة
 5بالمئة بهدف تنشيط االقتصاد
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وبنفس
الضوابط والــشــروط المذكورة).
مــســتــدركــا ً ان (الــكــفــاء غير
الموطنين رواتبهم لدى الرافدين
باالمكان قبول كفالتهم شريطة
تقديم تعهد خطي بالتوطين باسرع
وقت على مصرف الرافدين).وذكر
ان (القروض متاحة من  50الى
 125مليون بفائدة  5بالمئة وبنفس
مدة التسديد لغرض شراء دار سكن
وفقا ً للضوابط المذكورة انفاً).
وبالنسبة للمواطنين غير الموظفين
قــال البيان ان (المصرف اطلق
قروض يصل حدها االعلى خمسين

مدير عام الرافدين خالل زيارة فرع القاهرة
مليون دينار شريطة كفيل ضامن
موظف موطن راتبه على الرافدين
حصرا ً وان ال تزيد قيمة استقطاع
القسط الشهري عن نصف راتب
الموظف مع مخصصاته الثابتة
وبفائدة قدرها  5بالمئة وبمدة تسديد
امدها  10سنوات).منوها الى ان
(بامكان الزبائن االطالع على كافة
شروط وضوابط القروض من خالل
مراجعة فروع مصرفنا المنتشرة
في جميع المناطق والمحافظات
مستصحبين معهم المستمسكات
الثبوتية للتأكد من صحة صدورها
اما البطاقة الوطنية الموحدة فال
حاجة لصحة الــصــدور من جهة
االصدار فضال على بعض التفاصيل
المتعلقة بالتأمين واجــــراءات
محاسبة المتلكئين بالتسديد).
واستئنانف المصرف اطالق سلف
الموظفين من  5الى  25بحسب
راتب المستفيد على ان يكون قد
امضى مدة سنة وثابت على المالك
الدائم في دائرته وموطن راتبه على
المصرف.
وافاد البيان بان (الفائدة  5بالمئة
وبمدة تسديد امدها خمس سنوات

على ان ال يتجاوز االستقطاع
الشهري ما نسبته خمسين بالمئة
من صافي الراتب مع المخصصات
الثابتة).
كــمــا اطـــلـــق الــمــصــرف سلف
للمتقاعدين تصل الى  25مليون
دينار ايضاً.
واشار البيان ذاته الى ان (السلفة
تبدأ من  5ولغاية  25مليون دينار
شريطة توفر كفيل ضامن موظف
موطن راتبه على المصرف وان
يقوم المتقاعد بالتأمين على حياته
بما يخطي مبلغ السلفة ويشترط
ان ال يزيد االستقطاع الشهري
على نصف الراتب التقاعدي وان
ال يتجاوز ســن المتقاعد العمر
التأميني الوارد بوثيقة التأمين).
الفــت ـا ً الــى ان (جميع الخدمات
المصرفية المذكورة يتم استيفاء
مبلغ  2بالمئة عمولة ادارية اضافة
الى مبلغ  100الف دينار خاصة
باستعالم البنك المركزي للتأكد من
عدم وجود التزامات مالية اخرى
على المستفيد).
تفاصيل (ص) .2

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
دعا مصرف الرافدين المتقاعدين من حاملي بطاقة الـ (كي
كارد) لتحديث بطاقاتهم واستبدالها ببطاقات (الماستر كارد).
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان (المصرف يدعو
المتقاعدين من حاملي بطاقة الـ ـ كي كارد ـ لتحديث بياناتهم
وبطاقاتهم وتحويلها الى بطاقة الماستر كارد بأسرع وقت ممكن).
مشيرا الى ان (العمل ببطاقات الكي سيتوقف قريبا بحسب
توجيهات وتوصيات البنك المركزي العراقي الذي اكد ضرورة
تحويل البطاقات من الكي الى الماستر) .ملفتا الى (امكانية
استدالل المتقاعدين على ذلك من خالل الرابط /:bit.ly//https
كي.)1
واطلق الرافدين دفعة جديدة من بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين.
وقال في بيان اخر ان (المصرف اطلق دفعة جديدة من بطاقات
الماستر كارد للمتقاعدين الذين حولوا بطاقاتهم من الكي الى
الماستر لضمان استمرار استالم مستحقاتهم التقاعدية) .مبينا
ان (بامكان المتقاعدين معرفة فروع تسليم البطاقات من خالل

النزاهة :اختراق السرية المصرفية
الدولية قانونيًا
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
ُّ
مرةٍ من
ل
ألو
العراق
ن
ك
تم
عن
َّة
ي
االتحاد
كشفت هيئة النزاهة
َّ
َّ
ً
َّ
اختراق السريَّـة المصرفيَّة الدوليَّةُ ،موضحة أن ذلك جاء عبر
جهود الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق.
وأشار بيان للنزاهة إلى َّ
أن (االختراق ت َّم من خالل إجراءا ٍ
ت
قانونيَّ ٍة تم َّكن العراق بموجبها من االطالع على ُمحتويات
إن (تقارير ُم َّ
الخزينة في سويسرا).وتابع َّ
نظمة الشفافية الدوليَّـة
للعام  ، 2021أ َّ
شرت تحسُّنا ً واضحا ً وتقدُّما ً في تصنيف العراق
بين دول العالم ضمن تقرير ُمؤ ِ ّ
صدره
شر ُمدركات الفساد الذي ت ُ ُ
ال ُم َّ
نظمة).
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تلبية لدعوة من القاهرة

محافظ المركزي العراقي يلتقي رئيس الوزراء المصري
لتعزيز التعاون

البنك الــذي ذكر ان المحافظ
القاهرة ـ (الرافدين)
تمخضت زيارة الوفد المصرفي وقع خالل تلبيته دعوة لزيارة
والمالي العراقي الى جمهورية القاهرة مذكرة تفاهم بشأن
مصر العربية عن العديد من الرقابة والدفع اإللكتروني بين
الــتــطــورات و توقيع العديد الجانبين ،كما بحث مع نظيره
من مذكرات التفاهم لتنشيط المصري سبل تعزيز التعاون
العمل المشترك بين البلدين وتطوير العالقات المصرفية
بما يواكب التطورات الحاصلة بين البلدين الشقيقين.
في عمل القطاع المصرفية وما ووفقا ً للبيان تطرق الجانبان
إلى التحديات المالية والنقدية
يعزز الشراكة بين البلدين.
وبحث محافظ البنك المركزي في كال البلدين وضرورة تبادل
العراقي األستاذ مصطفى غالب الخبرات في القطاعين المالي
ً
فضل عن الضغوط
مخيف مــع رئيس الـــوزراء والنقدي ،
المصري األســتــاذ مصطفى الكبيرة التي واجهتها مصارف
كمال مدبولي  ،بحضور محافظ البلدين فــي ظـــروف بالغة
الــبــنــك الــمــركــزي المصري الخطورة وكيفية مواجهتها،
األستاذ عامر طارق و سفير والتدابير التي تبنتها كل دولة.
العراق في القاهرة األستاذ وأكد الجانبان حرصهما على
أحمد الدليمي تعزيز العالقات تــبــادل الــخــبــرات ،وترحيب
الــمــصــرفــيــة بــيــن الــبــلــديــن البنك المركزي العراقي بفتح
ودور المصارف في تسهيل المصارف المصرية فروعًا لها
التجارة والمعامالت المالية في العراق.
كما التقى محافظ المركزي
للمستثمرين.
وأثنى محافظ المركزي العراقي العراقي مع المستشار محمد
على النهضة التنموية لمصر عبدالوهاب الرئيس التنفيذي
العربية ،مباركا ً للمصريين للهيئة الــعــامــة لالستثمار
المتواصلة.وفقا ً والمناطق الــحــرة المصرية
منجزاتهم
لبيان للمكتب االعــامــي في وأشــاد بالتطور الذي تشهده

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 :

جمهورية مصر العربية في
كافة القطاعات ،السيما قطاع
األعمال واالستثمار ،مؤكدًا
حرص العراق على االستفادة
من اإلمكانيات المتاحة لدى
الهيئة الــعــامــة لالستثمار
التدريبية.من
وأكاديميتها
جانبه استعرض عبدالوهاب
إنـــجـــازات الــهــيــئــة ،وخطة
عملها في ظل العمل بقانون
االستثمار المصري الجديد،
موض ًحا أن التنسيق المتواتر
مع العراق الشقيق يأتي بهدف
تفعيل آليات التعاون الثنائي
في مجاالت البنية التحتية،

والكهرباء ،والتطوير العقاري،
وتعظيم االستفادة المتبادلة من
خبرات الدولتين في تطوير
التشريعات االقتصادية ،بما
يسهم في تهيئة بيئة األعمال
للمستثمرين من الجانبين،
وأشار إلى رغبة مصر للعمل
في السوق العراقي الواعد،
الـــذي بــات مهيئ ًا بعد دحر
اإلرهاب.
ولدى عودته الى بغداد استقبل
الــمــحــافــظ الــمــركــزي وزيــر
االقتصاد الرقمي والــريــادة
األردني أحمد الهناندة والوفد
الــمــرافــق لـــه.وجـــرى خــال

اللقاء بحث تعزيز العالقات
بــيــن الــبــلــديــن فـــي مــجــال
الــعــمــل الــمــصــرفــي الرقمي
وتعزيز التجارة اإللكترونية
والمعامالت المالية الرقمية.
ونــقــل بــيــان لــلــبــنــك تلقته
(الــرافــديــن) عــن المحافظ
قوله ان (العالقة بين البنك
المركزي وشركات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات باتت
أكثر قوة نتيجة التسارع الكبير
الذي تشهده مجاالت الصيرفة
الرقمية والدفع اإللكتروني).
واضــاف (أننا بحاجة لإلفادة
من التجربة الرقمية في األردن

وإدامة الصلة ،وال سيما في ظل
العالقة التاريخية واالقتصادية
التي تربط البلدين).
مــن جانبه اعـــرب الهناندة
رغبته في تحقيق التكامل في
المجال المالي بين البلدين
وتعزيز الشراكات المصرفية،
والذي يمكن أن ينعكس إيجابًا
عــلــى الــطــرفــيــن ،وال سيما
الجالية العراقية في عمان ،
مؤكدًا استعداد األردن لتقديم
كــل الــدعــم الممكن للقطاع
المصرفي العراقي في مجال
الــخــدمــات الرقمية.بحسب
البيان.

تحذيرات من تسرب البيانات الشخصية
والحكومية بسبب النفايات الرقمية
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
دعا مركز االعالم الرقمي  DMCالى تبنّي برنامج
حكومي ياخذ على عاتقه تطبيق معايير محددة للتعامل مع
النفايات الرقمية في المؤسسات الحكومية العراقية لما تمثله
هذه النفايات من خطر قد تستغله بعض الجهات الختراق
خصوصية المواطنين او الحاق الضرر بالمؤسسات
نفســـــــــــــــــــــــــها.
وأكد المركز في بيان تداوله االعالم ان (اجهزة الكمبيوتر
في المؤسسات الحكومية تحوي في الغالب معلومات مهمة
وحساسة ،ونتيجة التحديث والتطوير المستمر قد يجري
استبدالها والتعامل مع القديمة على انها نفايات عادية يجري
التخلص منها دون ان تخضع لعمليات خاصة تضمن عدم
استرجاع المعلومات المخزونة في حال تم االستيالء عليها
من قبل اآلخرين).
واضاف انه (حتى في حال تم حذف البيانات بالطرق المعتادة
فانه يمكن للعديد من الجهات استرجاع المعلومات الموجودة
ضمن االقراص الصلبة وبالتالي استغاللها بصورة او اخرى

لتحقيق مكاسب معينة ،حتى لو كانت هذه االقراص تالفة او
مدمرة).
ويشير الباحث في المجال الرقمي الدكتور فاضل الدوخي
الى ان هناك خطر اخر يتمثل في المعلومات التي يقدمها
المواطنون عبر االستمارات االلكترونية التي تطلقها
المؤسسات الحكومية بين الحين واآلخر ؛ الفتا الى ان
حفظ هذه البيانات على سيرفرات بعيدة داخل او خارج
العراق تمكن اآلخرين في احيان كثيرة وبطرق متعددة من
امكانية استرجاعها واستغاللها في عمليات التزوير وانتحال
الشخصية.
وبهذا الصدد دعا مركز االعالم الرقمي الجهات المختصة
في الحكومة الى ان تضع ضوابط ومعايير محددة للتعامل
مع االجهزة االلكترونية القديمة التي تستغني عنها المؤسسات
الحكومية ،فضال عن تحديد آليات استقبال بيانات المواطنين
عبر االستمارات االلكترونية وغيرها من الطرق الرقمية بما
يضمن حماية أمن المواطنين وخصوصيتهم الرقمية.ولم يتسن
لـ (الرافدين) الحصول على رد من الجهات ذات العالقة.
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مديرة القسم الدولي لـ (الرافدين)  :استرجعنا الكثير من
أرصدتنا المحجوزة
بغداد ـ نهاية فاضل
اثمرت النجاحات الدبلوماسية
العراقية وجهود وزارة المالية
والبنك المركزي العراقي بتحرر
القطاع المصرفي العراقي
واســتــعــادة مكانته الدولية
تدريجيا بعد ان اثرت السياسات
السابقة سلبا على ادائه وقيدت
نشاطاته.
وقالت مديرة القسم الدولي في
االدارة العامة لمصرف الرافدين
السيدة وسناء عصام حويش لـ
(الرافدين) ان القسم الدولي
يعد النافذة المهمة للمصرف
والتي من خالله يتم التعامل
مع البنوك العربية واالجنبية
ويضم القسم عدة شعب منها
شعبة االعتمادات المستندية
والتي تعد من اهم شعب القسم
وشعبة خطابات الضمان والتي
كانت وحدة في الفرع الرئيسي
واصبحت مؤخرا شعبة تابعة
للقسم الدولي وشعبة الحواالت
الخارجية وهــي من الشعب
المهمة ايضا).
محفظة استثمارية
واضافت ان (شعبة العالقات
الخارجية تتعامل مع المراسلين,
اما شعبة االستثمارات فتقوم
بــــادارة االســتــثــمــار وادارة
المحفظة االســتــثــمــاريــة في
الخارج ,وكذلك شعبة السويفت
الــتــي يــتــم مـــن خــالــهــا كل
المراسالت والتحويالت وهو
نظام عالمي اليمكن اختراقه,
اضافة الــى شعبة المصارف
الخارجية وهي مسؤولة عن
ادارة حسابات المصرف في
الــخــارج ,امــا شعبة حسابات

الفروع الخارجية فمسؤولة عن
ادارة حسابات االدارة العامة
لدى الفروع الخارجية ,بينما
ينصب عمل شعبة المحاسبة
في القسم ككل اضافة الى شعبة
االدارة والذاتية المسؤولة عن
شؤون الموظفين).
حصار اقتصادي
وتــابــعــت حــويــش (بالنسبة
لــاعــتــمــادات المستندية بدأ
التعامل بها منذ عــام 2011
بعد ان توقفت في تسعينات
القرن الماضي جراء الحصار
االقتصادي الــذي فــرض على
العراق وكانت االعتمادات تفتح
عن طريق فروع المصرف مع
المراسلين وكانت توحد كافة
االعتمادات في الفرع الرئيسي
وفي العام  2008بدأ بتحويل
االعتمادات التي مبالغها اقل من
 2000دوالر او  3000االف
الى القسم الدولي من مصرف
الـ ( )tbiكبنك مغطي لكي يتم
تشغيل مصرف الرافدين وكان
الرافدين يفتح االعتمادات عن
طريق المراسلين في بيروت
والبحرين لغاية العام 2003
وبعدها اصبح فتح االعتمادات
بــشــكــل مــبــاشــر عـــن طــريــق
الرافدين بــدون مصرف الـ
( )tbiللقطاعين العام والخاص
وباجراءات ميسرة وعموالت
اقــل مــن الــمــصــارف االخــرى
والمعروف عن الرافدين من
المصارف الرصينة والذي له
سمعته ومكانته في السوق
االقتصادية وان اكثر دوائــر
الــدولــة تفضل الــتــعــامــل مع
الرافدين وهناك جدول عموالت
معمم الى كل مؤسسات الدولة
وبتوقيع السيد وزيــر المالية

لقاء  :المحررة خالل لقاء مع مديرة القسم الدولي في االدارة العامة لمصرف الرافدين السيدة وسناء عصام حويش

بمعنى اصـــح ان عــمــوالت
الرافدين معلنة للجميع).
واشارت الى ان (تجارة العراق
الــخــارجــيــة تتم عــن طريق
االعتمادات سواء كان القطاع
الــعــام أو الــخــاص يتم تنظيم
اســتــمــارة فتح االعــتــمــاد بعد
مقارنتها مع البنوك المحلية
والعربية وهي استمارة منظمة
جدا لفتح االعتماد).
واوضحت ان (المراسلين في
الساحة اللبنانية كانوا يغطون
اكثر اعتمادات الرافدين ولكن
بــعــد مــا آلـــت الــيــه الساحة
اللبنانية من احــداث وتدهور
االوضاع االمنية واالقتصادية
اصبحت بنوك غير آمنة اليمكن
االعتماد عليها فتم االتجاه الى

البنوك االردنية ويعتبر مصرف
الرافدين فرع عمان اهم مراسل
حاليا عــن طــريــق مراسليه
في كل انحاء العالم فاصبح
باستطاعتنا تغطية االعتمادات
بالرغم من قصور الساحات
التي نعمل بها بسبب التزامات
العراق التي تحملها المصرف
بسبب الحصار فوزارات الدولة
جميها لديها الــتــزامــات مع
البنوك االجنبية عن االسلحة
والــمــواد الــغــذائــيــة وغيرها
التي تدخل الى العراق ودائما
كــان مــصــرف الــرافــديــن هو
الجهة الضامنة وقد تم تجاوز
الصعوبات والعقوبات الدولية
بعد اجـــراء التسويات دخل
بها العراق مثل نادي باريس
وغيرها وكان العراق تحت البند
السابع وفي نهاية  2020تم
رفع الحظر عنه بموجب قرار
االمم المتحدة واالتحاد االوربي
واصبح مصرف الرافدين حر
بعد ان خرج من البند السابع
و بــدأنــا نسترجع كثيرا من
ارصدتنا الخارجية التي كانت
مــحــجــوزة بــمــوجــب قـــرارات
االتحاد االوربي واالمم المتحدة
ومؤخرا تم استحصال موافقة
االدارة العامة لفتح حساب
في فرع عمان فكل االرصــدة
المجمدة في الخارج التي بدأت
تطلق تحول الــى فــرع عمان
خصصت للتسويات ولدينا
مبالغ سوف تخصص للتسويات
والوضع سيصبح نحو االحسن
وحاليا لدينا اكثر من ثمانون
اعتماد مــع القطاعين العام
والخاص ووضعنا اعالن بكافة

العموالت لكي تصبح واضحة
امام الجميع).
خطابات الضمان
وتابعت حويش (اما خطابات
الــضــمــان فهي تعهد الــتــزام
على المصرف للتعامل مع
الــبــنــوك العربية واالجنبية
وحاليا خطابات الضمان تعمل
على المنصة االلكترونية في
البنك المركزي العراقي فمنذ
منتصف العام الماضي اليتم
تسليم اي خطاب ضمان اال
ان يكون مرحال كمعلومات
وكـــأولـــيـــات عــلــى المنصة
االلكترونية وتوجيهات ادارة
المصرف تنص على توحيد
خطابات الضمان على المنصة
االلكترونية وآلياتها بسيطة
والتوجد اي مشكلة).
ولفتت الــى ان (تعاملنا مع
البنوك االجنبية مستمرا رغم
ظــروف الحصار واالوضـــاع
االمنية التي مر بها العراق اما
البنوك العربية كان اكثر تعاملنا
مع البنوك اللبنانية كونها اكثر
سرية وكانت آمنة جــدا لوال
الظروف االخيرة جعلتنا نتجه
الى البنوك االردنية هي ايضا
آمنة ولدينا حسابات بالدوالر
والــيــورو والــبــاون وبالدينار
االردنــــي والــلــيــرة اللبنانية
والــحــســابــات تفتح بــاشــراف
السيد المدير الــعــام والسيد
معاون المدير العام عبر القسم
الدولي).
وعــن اهــم الفروع الخارجية
قــالــت ان (اهـــم الــمــصــارف
العراقية في الدول العربية هي
فرع عمان و فرع جبل عمان

وفرع ابو ظبي وفرع بيروت
وفرع القاهرة في مصر وفرع
الــبــحــريــن اضــافــة الـــى فــرع
صنعاء امــا االدارة االقليمية
فمقرها الرئيسي فــي عمان
ولكنها مع الفروع وتعليماتها
تــســري عــلــى الـــكـــل).و عن
النظام االلكتورني تقول السيدة
حويش انه (تم شمول القسم
بالنظام المصرفي واصبح
كل عمل القسم الكترونيا من
اعتمادات الى خطابات الضمان
والــمــوازنــات واالحصائيات
وســوف يتم شمول فرعنا في
عمان بنفس النظام وتفعيل الـ
( )ATMوهــذه خطوة جيدة
لصالح الــمــصــرف اذا حلت
مسألة المديونية والحجوزات).
وكـــان الــمــصــرف قــد اصــدر
الـــبـــطـــاقـــات االلــكــتــرونــيــة
(الماستركارد) وغادر البطاقات
الــيــدويــة لكافة المتقاعدين
الــمــتــواجــديــن خـــارج البلد ،
فقد توزعت اغلب البطاقات
االلكترونية بين المتقاعدين منذ
شهر ايلول  2021وكان هناك
ما يقارب ستمائة وخمسون
متقاعد يتسلمون رواتبهم يدويا
وكانت المبالغ تحول عن طريق
اشعارات تاتي من هيئة التقاعد
الوطنية الى كافة فروعنا ومن
ثم تقوم الفروع بتحويلها الى
القسم الدولي الذي بدوره يقوم
بارسالها الى مصرف الرافدين
فرع عمان عن طريق اوامر
دفع اما االن فقد انتهى االستالم
اليدوي وحل بديال عنه البطاقة
االلكترونية وبــدأ المتقاعدين
بتحديث معلوماتهم.
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افكار ومعالجات لالرتقاء بالقطاع
المصرفي العراقي
مهدي بربري
خبير مصرفي

ان تطور القطاع المصرفي
واالرتقاء به امر ضروري جدا
اذ انه وبال شك يقوم بدور ريادي
ومؤثر في جميع االقتصادات
العالمية وتحديدا النامية منها
فضال عن كونه قناة مهمة من
قنوات الفعل النقدي للسياسة
النقدية والتاثير في عرض
النقد وحجم االئتمان المحلي
باالضافة الى التاثير في اسواق
المال ومما يزيد من صعوبة
المهمة ان النشاط المصرفي
يعد من اكثر االنشطة تاثيرا
واستجابة للتغيرات المالية
واالقتصادية المتحققة على
الصعيدين المحلي والعالمي
ومن بين تلك التغيرات ما يتعلق
بتحرير النشاط المصرفي من
القيود وازالة العوائق التنظيمية
والتشريعية التي تعرقل مسار
االنشطة المصرفية وتحول
دون توسعها وبهذا الصدد
يمكن القول ان عملية التطوير
تعد ضرورة مهمة لتحفيز
التنمية وجذب االستثمارات
وتحقيق االستقرار االقتصادي
والمالي واليمكن ان يتم ذلك اال
من خالل انشاء نظام مصرفي
قادر على تعبئة الموارد المالية
واعادة تخصيصها وزيادة
كفاءتها وبما ينسجم مع خدمة
متطلبات النشاط االقتصادي
في سبيل تحقيق معدالت عالية
ومستمرة من النمو االقتصادي.
تعبئة المدخرات
ان الهدف من وراء ماذكرناه
هو تحديد وتقوية اركان
القطاع المصرفي من خالل
احداث تغيرات جذرية وكبيرة
في طبيعة الصناعة المصرفية
واعادة هيكلتها لغرض تعبئة
المدخرات والتقليل من ظاهرة
راس المال المهاجر والحد
منها قدر االمكان ولكي تكون
اصالحات االنظمة المصرفية
فاعلة يجب ان تكون جزء
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من استراتيجية شاملة للتغير
واالصالح تتجسد انطالقتها
من تحرير هذا القطاع وذاك
عن طريق مواكبة التطورات
المصرفية العالمية.
وعندما يكون الحديث عن
العراق فان ابرز سبل االصالح
والتطوير المصرفي فية يمكن
ايجازها باالنقاط االتية:
1ـ تشكيل هيئة عليا لالصالح
المصرفي تضم مجموعة
من المستشارين والخبراء
االقتصاديين والمصرفيين في
القطاعين العام والخاص وذلك
لوضع استراتيجية مالئمة
هدفها االساس مساهمة القطاع
المصرفي العراقي في التنمية
االقتصادية اوال ،واالرتقاء
بمستوى ادائه شانه في ذلك
شان القطاع المناظر له في
الدول االخرى  ،وباالخص تلك
التي قطعت اشواط كبيرة الى

االمام في هذا المجال ثانيا ً  .مع
ضرورة تحديد االليات المناسبة
لتنفيذ تلك االستراتيجية ضمن
سقف زمني معلوم.
 2السعي باتجاه ايجاد بيئةتشريعية مصرفية مهمتها
االساسية تطوير عمل الجهاز
المصرفي من خالل تشريع
للمصارف
جديد
قانون
يتسق مع التطورات الحالية
والمستقبلية المتعلقة بالجهاز
المصرفي .
3التوسع قدر المستطاعفي استحداث قنوات التوزيع
االلكتروني التي توفي الخدمات
للعمالء في الوقت والمكان
المناسبين لهم من خالل زيادة
توظيف التكنولوجيا المصرفية
الحديثة في هذا المجال ويمكن
تدعيم هذا االتجاه من خالل
االستفادة من خبرات بعض
الدول التي حققت نجاحات في

هذا المجال ،والسيما تلك التي
تقترب في ظروفها من ظروف
االقتصاد العراقي وبالتحديد
الدول العربية النفطية منها.
 4تنويع منتجات وخدماتالقطاع المصرفي وتطويرها
وايجاد المنتجات الجديدة التي
تلبي جميع احتياجات ومتطلبات
العمالء في قطاعي االفراد
والمؤسسات.
 5العمل باتجاه توسيعقاعده القيادات المصرفية
المؤهلة والقادرة على قيادة
وادارة المصارف وباتقان
في االتجاهات التي تضمن
تطويرها في ظل التحوالت
والتطورات المتواصلة في
الصناعة المصرفية الحديثة.
 6تطوير مراكز التدريبالمصرفي بما يعمل على تطوير
القابليات والقدرات المصرفية
 ،وعلى نحو يتيح لجميع
المصارف االستفادة من هذه
المراكز التدريبية العادة تاهيل
وبناء قدرات العاملين في تلك
المصارف في كال القطاعين
العام والخاص .وتدريبهم حول
اساليب التعامل مع كافة شرائح
العمالء من خالل االستعانة
بمتخصصين محليين وغير
محليين يمتلكون قدر عال من
الخبرة والكفاءة كل ذلك في
سبيل تحقيق درجة عالية من
االقناع بالنسبة لهؤالء العمالء.
 7التشجيع على زيادة التنافسبين المصارف وذلك عن طريق
فسح المجال لمصارف جديدة

واجنبية للعمل ضمن نطاق
النظام المصرفي في العراق مع
الحرص على وضع القوانين
الكفيلة للقضاء على االحتكار
المصرفي شريطة ان تقترن
تلك العملية بتوافر اسس عادلة
وشفافة تشمل كافة المصارف
التي ينبغي ان تخضع للشروط
نفسها وذلك النهاء التمييز
الذي قد يلحق ببعضها دون
البعض االخر.
 8اعادة هيكلة القطاعالمصرفي من خالل التشجيع
على التوسع في حركة
االندماج المصرفي بدافع انشاء
وحدات مصرفية اكبر تتكفل
الحقا بتقديم خدمات متنوعة
ومتكاملة وبتكاليف منخفضة
االمر الذي يسهم بايجاد نظام
مصرفي قوي ورصين مع
الحرص على تحسين الكثافة
المصرفية ومحاولة تقريبها من
المستويات العالمية.
 9اعتماد اسلوب الرقابةالوقائية عن طريق اعتماد طرق
افضل من مجرد مراقبة اعمال
المصارف التجارية لضمان
السالمة واالمان لالصول
المصرفية وزيادة القدرة على
التنبؤ باالزمات المصرفية قبل
حدوثها.
 10تبني االستراتيجياتالمناسبة لتطوير العادات
المصرفية لدى الجمهور وبما
يعزز ثقة المواطنين بالجهاز
المصرفي ويشجعهم على
توجيه مدخراتهم اليه وعلى

نحو يضمن زيادة فرص
االستثمار نتيجة زيادة حجم
االموال المعدة لالقراض وعلى
نحو يسهم في دعم الحركة
التنموية لالقتصاد المحلي مع
التركيز على تحفيز المصارف
على انشاء صناديق االستثمار
المشترك بهدف توسيع الفرص
المتاحة امامها الستثمار
ودائعها.
 11تفعيل دور المصارفالحكومية التخصصية عن
طريق تحويل مهامها من
مصارف شاملة الى تخصصية
على وفق االهداف التي انشأت
من اجلها لغرض التسريع
بعملية التنمية االقتصادية .
12اعتماد المعايير الدوليةمن خالل تطبيق اتفاقيات بازل
 1والتركيز على استراتيجيات
وسياسات ادارة مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق
ومخاطر التشغيل باالضافة الى
باقي المخاطر المصرفية التي
وردت في وثيقة بازل  2وهي
 :مخاطر السيولة ومخاطر
االنشطة االلكترونية (والتي
يجب على مصارفنا االلتزام
بتطبيقها).
 13تطوير النظام المحاسبيالمصرفي وفق ما يتناسب
مع متطلبات النظم المصرفية
الحديثة .
 14البد الي مصرف ان يقوموبكل ثقة بتبني محاوالت جادة
لجذب العمالء وباساليب مبتكرة
وان اليعمل تحت هيمنة حالة
التخوف والتردد من الخسائر
المحتملة التي تدفع في كثير من
االحيان الى احجام العديد من
االداريين عن تولي المناصب
التي ينم عنها مسؤولية مالية .
 15تعزيز مبادئ الحوكمةواالدارة الرشيدة واالفصاح
والشفافية من خالل ترشيد
دور البنك المركزي في
الرقابة واالشراف على الجهاز
المصرفي وتنفيذ السياسة
النقدية.
واخيرا من الضروري جدا ان
تتم عملية االصالح المصرفي
بشكل تدريجي من خالل البدء
في المصارف الحكومية وصوال
الى المصارف الخاصة مرورا
بكل مكونات القطاع المالي و
المصرفي من مؤسسات مالية
غير مصرفية وعناصر السوق
النقدية والمالية وذلك لضمان
نجاح اي مقترحات يتم طرحها
لتدعيم تطور االداء المصرفي
في العراق.
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مراقب االمتثال يقيم ورشة توعوية عن
سياسات وقواعد العمل
بغداد ـ (الرافدين)
الهيكل التنظيمي واالدارة
االســتــراتــيــجــيــة وســيــاســات
واجـــــراءات وقــواعــد العمل
والتخطيط والبرامج والرسالة
والرؤية واالهــداف يضاف لها
االنــتــاج و التسويق والبيئة
التسويقية و الجمهور المتلقي
(الــزبــون) والــجــودة والكلفة
االنتاجية والتسويقية وغير ذلك
من مقومات عمل اي مؤسسة
هي لب نجاحها.
فــا يمكن الي مــؤســســة ان
تــتــقــدم و تــواجــه الــتــحــديــات
والتهديدات التنافسية من دون
هيكل تنظيمي متماسك وخطط
استراتيجية متجددة ومواكبة
ذات مرونة قابلة للتعديل وال
سيما مع التطورات االلكترونية
والبرمجيات الحديثة ووسائل
التواصل والتكنولوجيا المتقدمة
الــتــي انــعــكــســت عــلــى العمل
المؤسساتي بشكل عام وعلى
عمل المصارف بشكل خاص.
بهذا الصدد كانت الورشة التي
اقــامــهــا مــراقــب االمــتــثــال في
االدارة العامة لمصرف الرافدين
والتي تطرقت الى كيفية اعداد
السياسات واالجراءات التي تبدأ
بكتابة مقدمة عن طبيعة عمل
اي قسم وطبيعة نشاطة ثم كتابة
رؤيــة ورســالــة وقيم وأهــداف
القسم و كتابة مهام وواجبات
إدارة القسم اضافة الى كتابة
السياسات وإقرارها.
قائمة االهداف
واشـــار تقرير عــن الــورشــة

التي ادارهـــا مراقب االمتثال
الدكتور عماد حسن ومعاونته
ســنــاء صبيح ال ــى إن وضــع
السياسات واالجراءات من خالل
أســـــــــس تحديـــــد السياسات
والقواعد واالجراءات االدارية
أي وضـــــــــع قائمـــــــة
باألهداف ،فالسياسات المكتوبة
هي نفسها بمثابة دليل عمــل
 ،وعليه إن أي مصرف ال
يمكنه العمل دون سياسات
وإجـراءات داخلية تنظم العمل
وتــشــرح إجــراءاتــه والعالقة
بين أطرافه وتحدد بدقـــــــــة
المسؤوليات واالدوار التي تقع
على الموظفين.
وتــطــرق التقرير الــذي شرح
وقــائــع الجلسة الــى تعريف
السياسات واالجراءات والقواعد
التي تعتبر لوائح منظمة للعمل
بالمصرف ســواء للمعامالت
المتكررة أو غير المتكررة اذ
تعرق الساسات بانها يقصد
بها مجموعة القواعد والنظم
والمبادئ والقوانين واللوائح
التي ترسمها وتصنعها االدارة
العليا للمصرف بقصد توحيد
وتوجيه مجهودات الموظفين
في كافة المستويات االداريــة
نحو تحقيق الهدف المنشود
أو هــي االطـــار الـــذي يعكس
رؤية أو إرادة إدارة المصرف
ويــوضــح للموظفين ببساطة
ماهي سياسة المصرف  ،أو
هي الخطوط العريضة والمبادئ
العامة التي تسترشد بها عند
إتخاذها للقرارات ويجب أن
تكون المبادئ التي تتضمنها

ورشة  :مراقب االمتثال ومعاونته خالل ادارة الورشة
السياسات واضحة ومعروفة
للموظفين و ان تكون سياسات
الــمــســتــوى االداري األدنـــى
متوافقة مع سياسات المستوى
االداري األعــلــى و ان تكون
سياسات األقــســام والــوحــدات
في المستوى االداري الواحد
متوافقة مــع بعضها البعض
فضال على ان السياسات تكون
شاملة لكل أوجه نشاط المصرف
وسهلة الفهم.
وتابع التقرير  :اما االجراءات
فهي الجدول الزمني لألنشطة

التي يجب القيام بها الواحدة تلو
االخرى في فترة زمنية محددة
أي لها بداية ونهاية ،ويتم إتخاذ
األجراءات الالزمة إلكمـــــــــال
البرنامج بنجاح  ،أو تعرف بانها
إتباع الخطوات المتسلسلة في
إداء أي نشاط ،ويجب أن يكون
هناك هدف محدد وراء أي إجراء
وأن يغطي االجـــراء النتيجة
المطلوبة فـــي النهاية  ،بمعنى
اخر هي القرارات والتوجيهات
التي تحدد كيفية أداء العمـــل
،وعادة ماتتكون االجراءات من
مجموعة من الخطوات المحددة
ترتيبا ً زمنيا ًوتبين كيفية أداء
العمل ،تغطي االجراءات كيفية
أداء العمل على كافة المستويات
مما يؤدي بالتالي الى التقليل من
تدخل االدارة في توجيه العمل
الروتيني بالمصرف وزيــادة
الكفاية عن طريق وضع معايير
أداء للعمل والــمــســاعــدة في
تدريب الموظفين وتنــــــسيق
العمل بين االدارات المختلفة في
المصرف.
كيفية االداء
فهي الــقــرارات والتوجيهات
التي تحدد كيفية أداء العمــــل
،وعــــــــــــــادة مــا تتكـــــون
االجـــراءات من مجموعة من
الخطوات المحددة والمرتبة
ترتيبا ً زمنيا وتبين كيفية أداء
العمل على كافة المستويات مما
يــؤدي بالتالي الى التقليل من
تدخـــل االدارة في توجيه العمل

الروتيني بالمصرف وزيــادة
الكفاية عن طــــــريق وضع
معايير أداء للعمل والمساعدة
في تدريب الموظفين وتنسيق
العمل بين االدارات المختلفة في
المصرف .
يأتي االجراء ليرسم الخطوط
العريضة وتحديد العوامل الكفيلة
بتطبيق هذه الرؤية أو االرادة
ويجب أن تكون االجـــراءات
متوازنة وتحقق اكبر قدر ممكن
من الكفاية في إستخدام الموارد
المتاحة اضافة الى ان تكون
خاضعه للرقابة و مرنه بالقدر
الكافي لمواجهة كافة المواقف
والمعامالت غير العادية فضال
على ان تكون محددة بوضوح
وسهلة التطبيق مثل إعداد دليل
لــإجــراءات يتم توزيعه بين
الموظفين بالمصرف.
وعرفت الورشة القواعد على
انــهــا االرشــــادات التفصيلية
التي تحدد سلوكيات الموظفين
بــالــمــصــرف  ،ويــتــم وضعها
لتوضيح األجراء الواجب إتخاذه
عند حــدوث واقعة ويجب أن
تكون واضحة ودقيقة التحمل
أكثر من معنى عند تفسيرها وقد
يتضمن االجراء الواحد عدد من
القواعد وقد يتم تحديد كل قاعدة
على حده .
الفرق بين السياسات
واالجراءات
الــســيــاســات هـــي الـــشـــروط
واالحكام التي توجه المصرف

التخاذ القرار وهي ليست قواعد
صارمة وسريعة لكنها تعكس
المهمة النهائية للمصرف ويتم
وضعها لدعم االستراتيجيات
حيث تكون موجهة نحو إتخاذ
الـــقـــرارات ويــجــب أن تكون
مقبولة تماما من قبل االشخاص
الذين يتأثرون بها وان تكون
السياسة عامة.
اما االجــراءات فهي الخطوات
المتسلسلة التي توجه الموظفين
ألي نشاط وهــي صــارمــة في
طبيعتها والتي يجب إتباعها
في هذه السلسلة ويتم إجراءها
إلظـــهـــار الــتــطــبــيــق العملي
للسياسات و تكون مفيدة في
تنفيذ البرامج وموجهة نحو
العمل ويجب أن تكون هناك
عملية منهجية في االجراء و ان
تكون مفصلة وتحدد التفاصيل
الدقيقة للعمل.
لـــذا تــعــد كــل مــن السياسات
واالجــراءات جزءا من الهيكل
الداخــــــلي للمؤسسة أو
المصرف ،فهي موجهة الى
الداخل ،وكالهما يتم إعداده لفترة
قصيرة وبالتالي يمكن تغييرهما
وبشـــكل دوري دون أن يكون
لهما أي تأثير ســــــــــلبي على
إدارة المصرف ،أي إنها تركز
على تحسين كفاءة المصرف
من األنشطة التشغيلية ،فهي
ليست متناقضة مــع بعضها
البعض ولكنها مكملة لبعضــــها
البعض.
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إنخفاض االيرادات السياحية الى  4مليارات دوالر خالل  6اشهر

مخاوف متباينة بشأن تراجع الجنيه المصري امام الدوالر
القاهرة ـ متابعة (الرافدين)
توقَّع استطالع أجرته "الشرق" ،شمل  7من
أكبر بنوك االستثمار في مصر  ،أن تتراجع قيمة
الجنيه المصري أمام الدوالر األمريكي بشكل
طفيف تحت وطأة التقلبات النقدية العالمية،
وعجز الميزان الجاري.
تراوحت توقُّعات  4من هذه البنوك بشأن تراجع
الجنيه المصري مقابل الدوالر ما بين  2إلى
 ،5%في حين مال بنكان إلى تراجع بأقل من
 ،1.5%وامتنع البنك السابع عن تحديد نسبة
التراجع المحتملة مكتفيا ً بالقول" :ستكون
ضعيفة جداً".
شارك في االستطالع كل من" ،بلتون المالية"،
و" نعيم المالية" ،و "األهلي فاروس"،
و"اتش.سي" ،و"برايم القابضة " ،و"مصر
كابيتال" ،و"زيال كابيتال".
قال مونيت دوس ،محلل أول لالقتصاد الكلي
وقطاع الخدمات المالية في بنك االستثمار
"اتش سي" ،إنَّه "يتوقَّع انخفاضا ً تدريجيا ً في
قيمة الجنيه خالل عام  ،2022نظرا ً للضغوط
على ميزان المدفوعات في مصر ،بسبب جدول
سداد الديون الخارجية لمصر ،واالعتماد على

التدفقات األجنبية في أدوات الدين الحكومية
لدعم صافي االحتياطي األجنبي المصري".
"انخفاض الجنيه المصري يلوح في األفق ،ال
نعتقد أنَّ هذا الضعف سيكون فورياً ،نعتقد أنَّ
البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لتجنب
حدوث ذلك في عام  ،"2022بحسب آية زهير،
نائب رئيس البحوث في "زيال كابيتال".
وتابعت" :ما تزال أساسيات الجنيه المصري
على المدى المتوسط والطويل غير مواتية.
باإلضافة إلى االعتماد المتزايد على تدفقات
رأس المال ،ما يزال ميزان المدفوعات يعاني
من انخفاض مستوى االستثمار األجنبي
المباشر ،و النمو المتواضع في الصادرات غير
النفطية".
وهبطت االستثمارات األجنبية المباشرة في
مصر  30%في  2020-2021لتسجل 5.214
مليار دوالر ،في حين بلغ عجز الميزان التجاري
البترولي  6.7مليون دوالر في 2020-2021
مقابل  421مليون دوالر قبل عام.
يجري تداول الجنيه المصري عند مستوى
 15.75للدوالر في البيع ،وعند مستوى 15.66
للدوالر في الشراء ،وفقا ً لبيانات البنك المركزي

المصري.
تفاقم عجز الميزان
الجاري
"نتوقَّع تراجع الجنيه
بنسبة طفيفة في
 .2022مصر لديها
عجز في الميزان
الجاري بنحو 20
مليار دوالر تحتاج
لسداد
الحكومة
بحسب
أغلبهم"،
آلن سانديب ،رئيس
البحوث في "نعيم"
المصرية.
قفز عجز حساب المعامالت الجارية في مصر
بنحو  64%في السنة المالية 2020-2021
ليبلغ  18.4مليار دوالر تحت ضغط من تراجع
إيرادات السياحة ألقل من النصف بسبب
تداعيات فيروس "كورونا".
وتسهم السياحة بما يصل إلى  15%من الناتج
االقتصادي لمصر ،وبلغت إيراداتها نحو 4
مليارات دوالر في النصف األول من .2021

وهي
مصدر رئيسي للنقد األجنبي ،وهوت
إيرادات السياحة  70%على أساس سنوي في
 2020لتبلغ  4مليارات دوالر وسط تداعيات
جائحة فيروس "كورونا" التي ألحقت ضررا ً
شديدا ً بالقطاع.وحقَّقت مصر فائضا ً بلغ 1.9
مليار دوالر في ميزان المدفوعات خالل السنة
المالية  2020-2021مقابل عجز  8.6مليار
دوالر في .2019-2020

تهدف الى تطوير الطاقة النظيفة المتجددة

(ناتيكسيس) للخدمات المصرفية تمول شركة سعودية بملياري دوالر
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
قالت الشركة الدولية لمشاريع المياه
والطاقة (أكوا باور) السعودية ،إنَّها
وقَّعت مذكرة تفاهم مع "ناتيكسيس
سي أي بي" للخدمات المصرفية
االستثمارية ،لتمويل مشاريع جديدة
لـ"أكوا" بما يصل إلى ملياري دوالر
على مدار عامين.
قامت "ناتيكسيس" فيما سبق
باالكتتاب في عدد من صفقات
"أكوا" ،من بينها مشروع "سكاكا"

للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
تمهد مذكرة التفاهم الطريق للطرفين
الستكشاف الفرص لتطوير مشاريع
جديدة في المنطقة ،بما في ذلك
الطاقة المتجددة والنظيفة ،مع
هدف "ناتيكسيس سي أي بي"
بتمــــــــــــــــويل ما يصل إلى
ملياري دوالر تقريبا ً على مدار
عامين لخطط أعمال مشاريع "أكوا
باور" المستقبلية ،بحسب بيان
سابق للشركة المصرفية.

منذ عام  ،2005نمت عالقة "أكوا
باور" ،و"ناتيكسيس" التابعة
لمجموعة "بي بي سي إي" ،بشكل
متزايد ،فقد تكفلت "ناتيكسيس" بعدد
من مشاريع "أكوا باور" الكبرى مثل
محطة "سكاكا" المستقلة للطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،ومشروع
"نور" للطاقة الشمسية المركّزة،
ومشروع المرحلة الخامسة لمجمع
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية.

دبي  :البنى التحتية والتنمية االجتماعية من أولويات
اإلنفاق الحكومي
دبي ـ متابعة (الرافدين)
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي ،ميزانية إمارة
دبي للسنوات المالية 2022-
 2024بإجمالي نفقات قدرها
 181مليار درهم ،وتتضمن
نفقات بنحو  60مليار درهم
لعام  ،2022بحسب تغريدة
على حساب الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي( ،الدوالر يعادل
 3.67درهم).تزيد ميزانية دبي
المعتمدة لعام  2022بنسبة
تبلغ نحو  4.3%مقارنة
بميزانية العام الماضي ،2021
والتي بلغت قيمة اإلنفاق فيها

 57.1مليار درهم.تق ّدِر ميزانية
عام  ،2022اإليرادات المتوقَّعة
بقيمة  57.5مليار درهم لنفس
العام ،مقابل  52.3مليار درهم
لعام .2021في الوقت الذي
بادرت المدن الغنية األخرى
على مستوى العالم بتشديد
القيود نتيجة انتشار جائحة
كورونا خالل فصل الشتاء،
فقد اتخذت دبي قرارا ً جريئا ً
بإعادة فتح األنشطة االقتصادية
تدريجيا ً مع االعتماد في الوقت
نفسه على حمالت تطعيم هي
األكثر توسعا ً على مستوى العالم
ضد الفيروس ،وذلك بحسب ما
ذكرته وكالة بلومبرغ اليوم.

اتسمت األوضاع االقتصادية
سن
في دبي بأقوى فترة تح ّ
في عامين خالل شهر أكتوبر
الماضي ،مدعومة بانتعاش
الطلبات الجديدة وزيادة حركة
السياحة نتيجة انطالق معرض
إكسبو.خصصت حكومة دبي
 42%من إجمالي اإلنفاق
في ميزانية العام الجاري
لقطاعي البنية التحتية والنقل،
فيما تم رصد  30%للتنمية
االجتماعية .وتتوقع الحكومة
أن تمثل الرسوم ما نسبته
 57%من إجمالي اإليرادات،
و 20%من رسوم الجمارك
والقيمة المضافة.
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أغلى عقار في امريكا معروض بـ  295مليون دوالر
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
يُعرض منزل “”The One
الكبير والفخم ،المشيّد في
منطقة “بيل إير” ()Bel Air
وتبلغ مساحته قرابة 9755
مترا مربعًا ،في مزاد علني ،
ً
ليُصبح أغلى عقار معروض
للبيع في الــواليــات المتحدة
األمريكية.
وهــذا العقار الخاص المبني
بمحاذاة تلة ،والممتد على
مترا مربّعًا،
مساحة ً 15378
يُدرج للبيع لقاء سعر مرتفع
جدًا قدره  295مليون دوالر
في  7يناير /كانون الثاني،
على أن يُباع في مزاد علني
للعقارات الفخمة“  ”�Con
”cierge
Auctions
عبر اإلنترنت ،بين  7و10
فبراير /شباط .ويتميّز موقع
المنزل الفخم بإطاللة 360
درجـــة ،تتنقل بين مناظر
المحيط ،وجبال األلــب ،إلى
إحــدى جــوانــب وســط مدينة
لوس أنجلس.
ووفقًا لدار مزادات كريستيز
للعقارات ،فإنّ العقارات التي
بيعت في العالم بسعر يفوق
الرقم الموضوع قليلة ،ومنها
قصر لــويــس الــرابــع عشر
فــي فــرنــســا ،ومــنــزل “La
�Belle Epoque Pent
 ”houseالفخم في موناكو،
وعقارات الشارع الفخم في
هونغ كونغ “Pollock’s
.”Path Estate
وقــال وكيل العقارات آرون
كيرمان لـ CNNالذي تضطلع
مجموعته التي تحمل اسمه
باالشتراك مع شركة “ويليامز
أند ويليامز” بمهمة بيعه ،إنّ
هذا المنزل هو “موناليزا عالم
قطاع السكن”.
ولــم يُطرح “”The One
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كلمات متقاطعة

للبيع سابقًا ،لكن إذا بيع،
فسيتمتّع المالك الجديد بوسائل
الراحة التي تشمل ملهى ليليًا،
وصالونًا ،ومنتجعًا صحيًا،
وسط ًحا للمراقبة تبلغ مساحته
مترا مربعًا ،ومضمار
929
ً
جري خاص ،وصالة سينما،
وأخرى للبولينغ ،إضافة إلى
 10آالف زجاجة نبيذ معتقة.
ويتميّز المنزل بخندق مائي،
وهــو عــبــارة عــن مسبح ال
متناهي يحيط بثالث جوانب
من المنزل .أ ّما غرفة النوم
الرئيسة فتبلغ مساحتها قرابة
مترا مربعًا ،أي ما يفوق
ً 511
ضعف مــع ـدّل حجم المنزل
األمريكي العادي.

تحفة فنية تزن  186كليو من الذهب
الخالص في حديقة عامة
نيويورك  -متابعة الرافدين
عرضت الشاشات الضخمة في ميدان
“تايمز سكوير” في مدينة نيويورك
األمريكية أليام إحداثيات غامضة.
وفي عمل فني غير مسبوقُ ،كشف
عنه بحديقة سنترال بارك ،تم تقديم
“ ”The Castello CUBEللعالم،
وسط إجراءات أمنية متشددة ولبضع
ساعات فقط.
صنع هذا العمل الفني من الذهب
و ُ
الخالص ،عيار  24قيرا ً
طا ،وبلغ
وزنه  186كيلوغرا ًما.
وهذه المرة األولى التي يتم فيها صب
مثل هذه الكمية الهائلة من الذهب في
قطعة واحدة.
ويُعتبر الذهب ،وهو المعدن األبدي،
ً
رمزا للشمس ،والنور ،والخير.

ويــقــف الــفــنــان األلــمــانــي ،نيكالس
كاستيلو وراء “The Castello
 ،”CUBEالذي استغرق العمل عليه
أكثر من  4,500ساعة من العمل.
ويقول كاستيلو ،أثناء حديثه مع موقع
 CNNبالعربية“ :أنا أحاول بشكل
أساسي اختراق الحدود من خالل
عملي ..أريد أن أصنع شيئًا جديدًا،
وأواجه تحديات إبداعية”.
وخطرت في باله فكرة العمل الفني
الذهبي منذ الــعــام  ،2015لكنه
ركز بشكل أساسي على تحقيقه عام
.2021
ويلفت “”The Castello CUBE
االنتباه إلى العملة المشفرة الجديدة
“ ،”Castello Coinأي “عملة
كاستيلو”.

وبالتالي ،سيشكل هذا العمل الفني
ـرا بين العالمين االفتراضي
جــسـ ً
والحقيقي.
وبحسب ما ذكره موقع “Castello
 ،”Coinتخلق العملة فرصة رائعة
للمشاركة فــي األســـواق المتنامية
للفنون ،والفنون الرقمية (،)NFTs
والذهب الرقمي ،والمزيد.
وستجعل ندرة الرموز المميزة وهوية
عالمتها التجارية الفريدة هذه العملة
أكثر روا ًجا في سوق التشفير مقارنة
بأي وقت من األوقات.
وبسبب القيمة الفنية العالية لـ”The
 ،”Castello CUBEأوضــح
كاستيلو أنه شارك فريق من الموثقين
أصالة العمل خالل مرحلة التصنيع
بأكملها ،من البداية حتى النهاية.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

مهن ًيا :الفرتة القادمة يف حياتك
ستكون مليئة بالتعرف عىل أشخاص
جدد يف عملك.
عاطفياً :تصلك رسالة سعيدة ،رمبا
من صديق قديم.
ماد ًيا :ستكون حازم جدا عىل كسب
املزيد من املال اليوم.

مهنياً :تستطيع التخلص من كل يشء
مينعك من تحقيق أحالمك.
عاطفياً :تحتاج هذه الفرتة إىل بذل
الكثري من الجهد مع رشيكك.
ماليا :تشعر بالضغوطات واألزمات
وبعض املشاكل ،لذا من الرضوري
االنتباه جيدا للقرارات املالية.

مهنياً :ابتعد عن املتشامئني ،وال تقلق
سيكون كل شئ عىل ما يرام.
عاطفياً :أنت بحاجة إىل الراحة،
لقد بذلت مجهوداً كبريا يف حياتك
العاطفية.
مالياً :متتلك قدرةعىل اصطياد الفرص
وتكوين مكاسب مالية جيدة.

مهن ًيا :الفرتة املاضية تعبت كثرياً ،لذا
لقد حان الوقت لتجني مثار تعبك.
عاطفياً :تشعر أنك بذلت مجهوداً
كبريا يف عالقتك مع رشيك حياتك.
ماد ًيا :يجب تجنب الترسع يف اتخاذ
القرارات الرشائية ،والحذر عند بيع
أي عقارات.

مهنياً :يومك ميلء باملشاحنات يف
العمل ،لذا حاول الرتكيز والهدوء.
عاطفياً :برشة جديدة لك لبداية فرتة
مقبلة سعيدة يف حياتك مع رشيكك،
فكن مستعداً.
مالياً :تشعر بالقدرة والقوة ويدفعك
هذا عىل النجاح يف الحياة العملية.

مهنياً :شخصيتك القيادية تزيد
من املسؤوليات لديك ،لذا حاول
استغالل ذلك يف تطوير نفسك.
عاطفيا :يــومــك مــيء بــاألجــواء
السعيدة مع رشيك حياتك.
مادياً :تزداد الفرص لديك لكسب
الكثري من األموال.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

مهنياً :عليك أخذ دورات تدريبية
للتميز يف مجال عملك.
عاطفياً :عليك السفر إىل مكان هادئ
وتقييم أوضاعك العاطفية.
ماديًا :تفكر يف جلب األمــوال من
طرق جديدة مثل السفر إىل دول
أخرى ،فال تُقدم عىل هذه الخطوة

مهنياً :أنت مضغوط ،لذا من األفضل
القيام بالتامرين الرياضية أو التنزه.
عاطفياً :تحتاج لالسرتخاء ،لذا فكر يف
إجازة طويلة مع رشيكك تعيد فيها
ترتيب أولوياتك.
مالياً :تستطيع تحقيق املزيد من
املكاسب املالية.

مهنياً :ميكنك تطوير أفكارك وتغيري
حياتك ،فكن متفائال.
عاطفياً :تشعر بالقليل من العزلة،
فحاول أن ال تستسلم لذلك.
مالياً :يجب توخي الحذر اليوم
وتجنب التبذير يف رشاء األشياء التي
ال قيمة لها.

مهن ًيا :تشعر أنك مضطر للقيام
بيشء ال تريد القيام به اليوم.
عاطفياً :حــاول أن تقوي روابــط
التواصل مع من حولك.
ماديا :تكتشف أن لديك موهبة
خفية للتخطيط املــايل للمستقبل
حتى لو مل تكن األمــوال موجودة

مهنياً :تستطيع استغالل وقتك يف
تعلم يشء جديد ملستقبلك املهني.
عاطفيا :حاول التخلص من العصبية
والتوتر املسيطرين عليك.
مــاديـاً :تفكر يف استقرار وضعك
املادي دون تبذير وأن تكون أكرث
مسئولية.

مهنياً :تنجح يف إنجاز مهام العمل
املؤجلة منذ فرتة طويلة.
عاطفياً :زيــارة مفاجئة خالل ايام
املقبلة من شخص يعيد لك ذكريات
املايض.
ماديا :ال تثق كث ًريا يف اآلخرين عندما
يتعلق األمر باألموال.
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مزاد علني لبيع قبعة زوجة ترامب
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
أعلنت السيدة ميالنيا زوجة
الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب  ،تنظيمها مزادًا علنيًا لبيع
القبعة البيضاء التي اعتمرتها
خالل زيارة الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون وزوجته
بريجيت للبيت األبيض ،عام
.2018
وجاء في بيان صادر عن مكتبها،
أنّ المزاد يشمل أيضًا بيع عمل فني
افتراضي كرمز غير قابل لالستبدال
()NFT
للوحة
مائية ت ُظهر
عيناها
رسمها

الفنان الفرنسي مارك-أنطوان
عرف
كولون  ،باإلضافة إلى ما ّ
عنه البيان بأنّه "عمل فني رقمي
متحرك للرمز غير القابل
حصري
ّ
لالستبدال ( ،")NFTوهو ثاني
رمز تبيعه ترامب في أقل من
شهر.
ولفت البيان إلى أنّ جز ًءا من
عائدات المزاد ستذهب لصالح
دعم إحدى مبادرات برنامج
"( "Be Bestكن األفضل) الذي
وضعته حين كانت السيدة األولى
سابقًا ،لكن قيمة المبلغ المحدّد
للمبادرة ما برح مبه ًما.
ويتمحور المزاد حول القبعة
صا
البيضاء التي ص ّممها خصي ً
مستشارها الشخصي لألزياء
إرفيه بيار ،حتى تالئم بدلة
الكريب البيضاء للعالمة التجارية
مايكل كورس بقيمة ،2،105$
التي ارتدتها خالل اللقاءات

الرسمية التي أقيمت للمناسبة
نهارا في البيت األبيض ،وشارك
ً
فيها الثنائي الرئاسي الفرنسي.
ويبدأ المزاد للمعروضات الثالثة
بقيمة دنيا قدرها  250ألف
دوالر .أما الدفع فسيتم عبر إحدى
العمالت المشفّرة .SOL

ولم يعلن دونالد ترامب بعد عن
نيته وضع خطط محفوظات
رئاسية لعهده .ولم تجب ميالنيا
على أسئلة  CNNالمتمحورة
حول الهدف من بيع الرموز
غير القابلة لالستبدال ()NFT
الخاصة بها.

هند صربي :راهنت على عال عبد الصبور
وهلذه األسباب أحب العمل مع أمحد عز
عال عبد الصبور بطلة مسلسل عايزة أتجوز تم
الرهان من قبل هند صبري عليها في جزء ثان
للعمل وعن سبب اقبالها على ذلك وحماسها للتجربة
تحدثت هند وقالت :الجميع يسألني عن سبب
إقدامي على تلك الخطوة بعد كل هذه السنوات.
واالجابة ببساطة و ِل َم ال ؟.فالجمهور وأنا شخصيًا
أحببنا عال عبدالصبور وأشعر أنها أصبحت
مالزمة لى.وكان هناك خوف كبير من التجربة
ألنها بحق مغامرة وكان السؤال هل الجمهور
سيقدم على مشاهدته مع تعاقب األجيال ،خاصة
من لم يشاهدوا الحلقات األولى  ،وبالطبع كل
هذه األسئلة وردت على ذهننا خاصة أنه مر
على تقديم هذا العمل أكثر من  10أعوام ،
لكن يجب توضيح أن «البحث عن عال» ليس
جزءا ثانيا ..صحيح نقدم نفس الشخصية،
لكن نتحدث المتغيرات التي حدثت لها بعد
زواجها وانجابها وطالقها  ،وبكل صراحة
رغم خوفى من المجازفة كنت متحمسة

جدًا للعماللبحث عن عال عرض عبر منصة رقمية
وحول هذه الصيحة ومدى افادتها للفنان قالت هند
صبري,شاركت هند صبري في بطولة مسلسل
"هجمة مرتدة" والذي يمثل عودة للعمل مع أحمد
عز بعد  20سنة منذ فيلم مذكرات مراهقة الذي
بدأت به مشوارها الفني في مصر  ..وكشفت هند
تفاصيل هذه التجربة والكثيرمن كواليسها وقالت
كان هناك أكثر من سبب لحماسي الشديد لهذه
التجربة منها طبيعة العمل فالمسلسل مستوحى
من ملف المخابرات المصرية ،وهذه النوعية من
األعمال يحبها الجمهور جدا وتربينا عليها فكلنا
تربينا على "رأفت الهجان" و"وجمعة الشوان"،
وغيرها من األعمال التي تركت بصمة في تاريخ
الدراما العربية ،وسعدت جدا بالمسلسل إلنه عمل
كبير ،وشيء مهم أن يتواجد في مسيرة أي ممثل
عمل فني كبير يتناول الجاسوسية.كذلك أحببت أنه
يطور نفسه،
جمعني بالفنان أحمد عز ،ألنه ممثل ّ
وأحترم ما يقدمه ،وتفانيه في عمله،

أيهما أهم  ...الشكل أم
املضمون؟
لالنسان الكثير من االحتياجات والمتطلبات لديمومة
معيشته وتطويرها  ،فهو يحتاج الى المأكل والمشرب
والملبس والمسكن والسكينة واالمن واالمان والصحة
 ....الخ.
لكن ايهما االكثر الحاحا ً وحاجة المأكل ام المشرب؟
الطعام ام الماء؟ ومن البديهيات ان الماء اهم من الطعام
من حيث حاجة الجسم فبحسب الدراسات الطبية ممكن
ان يعيش االنسان اسبوعا ً من دون طعام لكنه ال يستطيع
العيش اكثر من ثالثة ايام من دون ماء.
بمعنى ان هناك ما هو اهم وما هو مهم  ،رغم الحاجة
الى كليهما.
هذه المعادلة التي يمكن تطبيقها على مختلف مفاصل
الحياة والعمل المؤسساتي سواء في الدوائر الحكومية ام
الخاصة ام المختلطة.
الشكل والمظهر الخارجي لعمل اي مؤسسة يتوزع الى
انواع منها ما يتعلق بشكل المؤسسة من حيث المبنى
والموقع الخارجي وما يتعلق بدواخل البناية من اقسام
وشعب ومظهرها الداخلي من حيث الطبقات او الطوابق
ومن حيث التصميم واالثاث وغير ذلك  ،وما ينسحب
على مظهر العاملين (الموظفين) وهندامهم وزيهم ...
الخ.
في بعض المؤسسات يصطدم الموظف بالكثير من
المعوقات التي تعكر مزاجه وتؤثر سلبا ً على اداء عمله
(المضمون..وهو االهم) منها على سبيل المثال عدم
توفر خطوط نقل الئقة توصل الموظف الى دائرته
بالوقت المناسب ومن دون منة هذا السائق او ذاك  ،او
عدم وجود خطوط نقل عامة  ،او عدم سهولة الوصول
بالسيارات الشخصية وعدم توفر مرآب سيارات خاص
بالموظفين مما يضطرهم الى البحث عن (كراجات)
لركن سياراتهم فيها والسير مسافة بغية الوصول الى
بوابة المؤسسة التي يعملون بها  ،وهناك عند البوابة
وبعد تجاوز مشقة الوصول الى المؤسسة يدخل الموظف
مرحلة التشكيك او التخوين او الخوف من كونه ـ اي
الموظف ـ مصدر تهديد وقلق لدائرته فيقوم الحرس
(الشرطي) المرابط عند بوابة الدخول ـ وهو منتسب
مأمور ـ بتمرير يديه على اجساد الموظفين ليمنحهم
بركة الموافقة على الدخول لمؤسستهم! مؤسستهم التي
لم تقبل بتوظيفهم اال بعد التأكد من حسن السيرة والسلوك
وعدم وجود محكوميات سابقة بحقهم و تطالب منهم بين
الحين واالخر تحديث معلوماتهم االمنية واسماء العمات
والخاالت ومحال سكناهم!
الموظف الكبير ـ المسؤول ـ ال يتعرض لهذه التعكيرات
واظن ان اغلبهم ال يعلم بما يعانيه الموظف االعتيادي
يوميا قبل وصوله الى الدوام.
هذه المعكرات تؤثر سلبا ً على اداء الموظف  ،وتشغله
باالهتمام بالشكليات اكثر من المضمون  ،ويمكن القول
ان اغلب الموظفين بات اهتمامهم بتأدية ما مطلوب او
مفروض عليهم شكليا ً واالنصراف بعيدا ً عن تطوير
المضمون الذي هو اس العمل وعماده.
لكل فعل ردة فعل  ،فحيثما كانت االفعال ايجابية
كانت الردود ايجابية اكثر  ،فالقيادة وادارة العمل وفقا ً
للدراسات والبحوث الحديثة تشير الى ضرورة توفير
البيئة الصحية للموظف  ،البيئة التي من شأنها ان تخلق
الموظف المثالي المنتج  ،وبدال من صب اللوم على قلة
انتاج الموظف  ،يفترض النبش والفحص والتمحيص
في اسباب قلة االنتاح والوقوف عليها ومعالجتها لتحويل
مواطن الضعف الى مكامن قوة من شأنها االرتقاء بعمل
الموظف كفرد وجماعة وبالتالي تكون الثمرة واضحة
على انتاج المؤسسة ككل.
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