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ـركـزي الـعـراقي فـقـد مـني الـبـاج الــصـادر من الـبـنك ا
ن يـعـثــر عـلـيه بـاسـم (عـلي جـاسم حــنـون) الـرجــاء 

صدره. تسليمه 
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ـتنقّلة في في إطـار جهودها لـتوفير أحدث احلـلول الرقميـة أطلقت زين العـراق إحدى شركات مجـموعة زين الرائـدة في خدمات االتصـاالت والبيانات ا
Google توفرة على متجر شتـركي زين العراق الدفع بسهولة للتطبـيقات واأللعاب ا منطقة الشرق األوسط وشمال إفريـقيا خدمة جديدة تتيح اجملال 
DO- يـة وبالتعاون مع شركة باشر مع شركة Google العا Play عن طريق رصيـد الهاتف احملمول وألول مـرة بالعراق حيث  تـفعيل خدمة الـدفع ا

COMO الرقمية.
وقال الرئيس التـنفيذي لشـركة زين العراق علي الـزاهد في بيان تلـقته (الزمان) امس (هذه اخلـدمة التي  تطويـرها من قبل شركة Google تتناغم مع
ـشتركـينا وإتـاحة الـفرصة أمـامهم لالستـمتاع عامالت الـتجاريـة الرقـمية  اهـدافنا في تـوفير جتـربة خـدمات متـميزة بـاإلضافة هـذه اخلدمـة ستسـهل ا

تاجر والتطبيقات على الهواتف الذكية وهذا ما نطمح له). عامالت عند استخدامهم ا باحملتوى الرقمي ومنحهم قدرات إضافية للتحكم بهذه ا
واضاف (نحن نعمل ونتجه نحـو التحول الرقمي الذي يعد من اهداف الـشركة والذي يسهل حياة الفرد العـراقي وسيساهم في بناء اقصاد رقمي رص

شتركينا).  بتكرة التي نقدمها  في البلد من خالل اخلدمات الرقمية ا
باشـر من الرصيد من أكثر طـرق الدفع شيوعاً للـخدمات الرقميـة إذ تتيح القيام بـالعمليات الـتجارية بصورة وتعد هـذه اخلدمة التي تتـيح آلية الدفع ا
ـشتركي شركات سريعة وسهـلة في متاجـر التطبيقـات مثل متجر Google Play وتوّفـر مستوى عالٍ من األمـان والتحكم بـشراء اخلدمات والتـطبيقات 

االتصاالت.
بتكرة في العراق من خالل التزامها بتقد اخر تقـدمة في مجال التكنولوجيا واخلدمات الرقمـية ا واكـد البيان ان (زين العراق تعد من أكثر الشركات ا

ا يتوافق مع تطلعاتهم ومتطلباتهم لضمان اخلدمة األفضل واألكثر سهولة). شتركيها  احللول التكنولوجية 


