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االربعاء

اقتصاديات العراق بالتنسيق مع وزارة العدل 

إجراءات حكومية احترازية لضمان عدم حصول تالعب 
في القروض الممنوحة للمواطنين

 
اأعلنت وزارة العدل، موافقة خلية الأزمة مبجل�س الوزراء 
وال�سكنية،  والزراعية  ال�سناعية  امل�ساريع  اإقرا�س  على 
الجراءات  اتخاذ  املالية  وزارة  تويل  اىل  اأ�سارت  وفيما 
الحرتازية ل�سمان عدم ح�سول اأي تالعب، اأكدت حتديد 

ر�سوم نقل امللكية يف تقدير العقارات.
وذكر اعالم الوزارة، اأن مكتب رئي�س الوزراء، اأ�سدر بناًء 
على التو�سيات املقدمة من وزارة العدل تعليمات اإقرا�س 
وت�سمنت  وال�سكنية،  والزراعية  ال�سناعية  امل�ساريع 
التداويل  الجتماع  تو�سيات  اعتماد  الإقرا�س  �رشوط 

اخلا�س بال�سمانات املقدمة للم�سارف العراقية.
واأ�ساف البيان، اأن جمل�س الوزراء وّجه كتابًا اىل وزارة 
املالية، ت�سمن مقررات خلية الزمة يف اجتماعها الذي 
ت�سمنت  املقررات  اأن  مبينًا   ،27/6/2016 يف  عقد 
اقرار خطة العمل واإلزام امل�سارف املتخ�س�سة باعتماد 
البنك  لقرو�س  العليا  اللجنة  قبل  من  امل��ع��ّدة  اخلطة 

املركزي العراقي.
اىل  البيان  واأ���س��ار 

اعتماد تو�سيات الجتماع التداويل اخلا�س بال�سمانات 
املقدمة للم�سارف العراقية، لفتًا اىل تويل وزارة املالية 
متمثلة بامل�سارف التابعة لها ودائرة الت�سجيل العقاري 
اأّي  ح�سول  عدم  ل�سمان  الحرتازية  الإج��راءات  اتخاذ 
البيان  بح�سب  العدل  وزارة  ودعت  التالعب.  ان��واع  من 
اىل اعتماد ال�سوابط املعمول بها يف مديريات الت�سجيل 
تقدير  يف  امللكية  نقل  ر�سوم  حتديد  لأغرا�س  العقاري 
العقارات، مو�سوع الرهن مع ا�سافة ن�سبة 30 على قيمة 
الر�س فقط، فيما يخ�س العقار التجاري وبن�سبة 10 فيما 
يخ�س العقار ال�سكني على اأن ل تتجاوز القيمة التقديرية 
التقدير،  وقت  ال�سواق  يف  ال�سائدة  ال�سعار  عقار  لأي 
بخ�سو�س  ك�سمانات  الآليات  هذه  اعتماد  اىل  م�سرياً 
الرهن للقرو�س التي متنح من امل�سارف كافة، ول يعمل 
وتابع  التو�سيات.  هذه  مع  تتعار�س  توجيهات  ب��اأي 
ا�سافية  �سمانات  طلب  املعني  للم�رشف  اأن  البيان، 
لكل  الداخلي  النظام  وح�سب  ذلك  اىل  احلاجة  حال  يف 
القرار  اأن  اىل  م�سرياً  الدارة،  جمل�س  و�سالحية  م�رشف 
يت�سمن العديد من النقاط التي من �ساأنها امل�ساعدة يف 
اآليات  والتدقيق على  بهذا اخل�سو�س،  الجراءات  ت�سهيل 
القرا�س للحفاظ على املال العام ولكي ي�ستفيد اكرب عدد 
املبالغ  من  امل�ساريع  ا�سحاب  من 
امل����ر�����س����ودة 

اطالق  عن  اعلنت  قد  العدل  وزارة  وكانت  الغر�س.  لهذا 
ال�سناعي  امل�رشف  لقرو�س  اجلديدة  بالتعليمات  العمل 
اآلية  ت�سمنها  اىل  ا�سارت  وفيما  والزراعي،  والتجاري 
جديدة للحفاظ على املال العام ومنع التزوير، ك�سفت عن 

تالعب بالقرو�س بنحو 70 مليار دينار.
اطالق  قرب  عن  تعلن  "الوزارة  اإن  للوزارة  بيان  وقال 
مقابل  ال��ع��ق��ارات  حلجز  اجل��دي��دة  بالتعليمات  العمل 
القرو�س املمنوحة للم�ستثمرين من امل�رشف ال�سناعي 
اجتماعات  ع��دة  عقد  مت  اأن  بعد  وال��زراع��ي  والتجاري 
العالقة  ذات  امل�سارف  ممثلي  بني  م�سرتكة  وحما�رش 
يف  العام  املفت�س  ومكتب  العقاري  الت�سجيل  ودائ��رة 
اآلية  اعتماد  تت�سمن  "التعليمات  اأن  مبينًا  الوزارة"، 
جديدة تعمل على احلفاظ على املال العام ومنع �سعاف 
العقار  بتقييم  اخلا�سة  الك�سوفات  تزوير  من  النفو�س 
املراد حجزه مقابل القر�س واأن ل يكون التقييم مبالغًا 

فيه واكرث من قيمة العقار".
تخمني  مبتابعة  م�ستمرة  "الوزارة  ان  البيان  واأ�ساف 
مامت  متابعة  وكذلك  حاليًا  جتري  التي  القرو�س  مبالغ 
املحاكم  اىل  املخالفني  واحالة  ال�سوابط  خارج  اجراوؤه 
بك�سف  �ساهمت  الج��راءات  "هذه  اأن  موؤكداً  املخت�سة"، 
عمليات تالعب بالقرو�س مبا يقرب من 70 مليار دينار 
كانت  قرو�س  مقابل  املبلغ  هذا  من  اكرث  هدر  وايقاف 

معّدة لل�رشف ومت ايقافها".
ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  اأن  يذكر 
ح�������ي�������در 

على   ،)2016 اآذار  من  )التا�سع  يف  �سادق  العبادي، 
البنك  بقرو�س  الإ�سكان اخلا�سة  اإقرا�س �سندوق  اآليات 
وفيما  عراقي،  دينار  ترليونات  خم�سة  البالغة  املركزي 
الن�سبة  معياري  اعتماد  القرو�س  توزيع  اآلية  ا�سرتطت 
اأن  اأي�سًا  ا�سرتطت  لكل حمافظة،  الفقر  ال�سكانية ودرجة 
ل يزيد القر�س عن 50 مليون دينار تدفع للم�ستفيد على 
دفعتني. اأجمع عدد من العقاريني والقت�ساديني على ان 
ان  اأغلبها متعّمد اىل حٍدّ ميكن  اآفات  العقار يعاين  �سوق 
يو�سف ب� »ف�ساد عقاري« خلدمة مطامع �سخ�سية تذهب 
بال�سوق بعيدا عن �سورته احلقيقية ويتمثل ذلك يف رفع 
امام طموحات املواطن يف  ا�سعار غري مرّبر ميثل عقبة 
امل�سكن ودون اأي اإدراك مبا يرتتب عن ذلك من �سلبيات 

يف النواحي القت�سادية والجتماعية.
وا�ساروا اىل ان ال�سوق حتّركه م�ساربات ت�ساندها عملية 
على  بناء  ال�سعار  يف  منظم  وتالعب  لالرا�سي  احتكار 
اوهام وخلط لالوراق بهدف خدمة ال�ستفادة ال�سخ�سية 
بفعل  انه  كرمي  خالد  القت�سادي  املحلل  ويقول  فقط.   
هذه التالعبات يف ال�سوق حتّول امل�سكن هو املكان الآمن 
الذي يوفر لالأ�رشة ا�ستقرارها وهو اأهّم هدف ي�سعى اإليه 
كل اإن�سان اىل حمرقة لدخل ال�رشة وا�سبحت الإيجارات 

التي توا�سل ارتفاعها تهّدد ال�رش بالرمي يف ال�سارع.
حممد  الدكتور  القت�سادي  اخلبري  اأو�سح  جانبه  من 
اأن  املالأ، حيث  يعرفه  ف�سادا عقارّيا  اأن هناك  القحطاين 
لتظل  املواطن  عن  املعلومة  باإخفاء  يقومون  العقاريني 
الأرا�سي  اأ�سعار  يف  م  التحُكّ اأجل  من  فقط  اأروقتهم  بني 
واأي�سا للدخول يف عملية اإيهام امل�سرتي والتحايل 

يف عملية ال�رشاء. 
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الفالحية تطالب بصرف مستحقات الفالحين 
وتعلن انطالق تظاهرات الخميس المقبل

مصرف الرافدين يطلق "قروضا" 
لمتضرري انفجار الكرادة 

 طال��ب الحتاد العام للجمعي��ات الفالحية يف الع��راق، رئا�ستي جمل�سي 
ال��وزراء والن��واب ب���رشورة اتخ��اذ الج��راءات الت��ي ت�ساه��م ب���رشف 
م�ستحق��ات الفالح��ني املتوقف��ة من��ذ م��دة طويل��ة، واأعل��ن ع��ن انطالق 
تظاهرات فالحية اخلمي�س املقبل يف جميع املحافظات للمطالبة بحقوق 
الفالح��ني، فيما ك�سف ع��ن انخفا�س انتاج الع��راق الزراعي خالل العام 
احل��ايل. وقال رئي�س الحتاد الع��ام للجمعيات الفالحية يف العراق ح�سن 
ن�سي��ف التميمي خالل موؤمتر �سحفي عقده يف بغداد مع عدد من روؤ�ساء 
الحت��اد واجلمعيات الفالحي��ة اإن "الحتاد يف عم��وم حمافظات العراق 
يوج��ه طلب��ه اىل رئا�س��ة جمل�سي ال��وزراء والنواب ل���رشورة اتخاذ كافة 
الجراءات والتدابري التي توؤدي اىل دفع م�ستحقات الفالحني"، م�سرياً اىل 
اأن "اغل��ب الفالحني مل يت�سلموا م�ستحقاتهم من��ذ عام 2014". واأ�ساف 
التميم��ي، "نح��ن نت�س��اءل األي�س بالن�س��ان الذي ي�سنع رغي��ف اخلبز ان 
يكون له الولوية يف تعامالت الدولة والربملان، واألي�س من الواجب دعم 
النت��اج الوطن��ي والزراعة؟"، م�ستدركًا بالقول "مل��اذا هذا اجلفاء وملاذا 
ه��ذه الجراءات التي ل ت�سب على الط��الق يف تطور القطاع الزراعي؟". 
وك�س��ف التميمي ع��ن "تراجع انتاج الع��راق من املنتج��ات الزراعية اىل 
ملي��وين ط��ن يف ع��ام 2016، بعد ان بل��غ يف العام املا�س��ي نحو ثالثة 
مالي��ني ون�س��ف امللي��ون ط��ن"، داعي��ًا اىل "تفعي��ل القط��اع الزراع��ي 
وال�سناع��ي يف البل��د". واأكد التميم��ي، اأن "اجلمعي��ات الفالحية ترف�س 
كل التدخ��الت احلزبية الت��ي حاولت ت�سيي�س املظاه��رات قبل يومني يف 
حمافظ��ة وا�سط"، لفت��ًا اىل اأن "فالحي العراق لي�سوا ب�سيا�سيني، امنا هم 
منتجو اخلبز لل�سعب العراق��ي". واأو�سح التميمي، اأن "القيادات الفالحية 
يف عموم العراق قررت انطالق مظاهرات يوم اخلمي�س املقبل يف ال�ساعة 
التا�سع��ة �سباح��ًا يف عم��وم حمافظات الع��راق دون ا�ستثن��اء للمطالبة 
باحلق��وق"، لفت��ًا اىل اأن "املظاه��رات �ست�ستم��ر حلني اعط��اء الفالحني 
جمي��ع حقوقه��م". وكان جمل���س حمافظ��ة وا�سط طال��ب، يف وقت �سابق 
م��ن الثنني )25 متوز 2016(، وزارة املالي��ة ب�رشف مبلغ 148 مليار 
دين��ار كم�ستحق��ات للفالحني عن ت�سويق احلنط��ة وال�سعري خالل املو�سم 
املا�س��ي، وفيم��ا ك�سف عن ق��رب انطالق تظاه��رات للمطالبة بحقوقهم، 

حذر احلكومة املركزية من ال�ستخفاف بتلك احلقوق.

اعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة لتج��ارة احلب��وب يف وزارة التجارة مبا���رشة �سايلو 
العطيفي��ة يف بغداد بتجهي��ز ٥٠٪ من مادة الرز من احل�س��ة املقررة لوكالء 

بغداد الكرخ.
وذكر مدير �سومعة العطيفية ريا�س فوزي حممد يف بيان ”ان باقي الكمية 
�سيت��م جتهيزه��ا خالل الي��ام القادم��ة ح�سب توجيه��ات ق�س��م الت�سويق يف 
ال�رشك��ة”، م�سيفًا ان “الكمية املجهزة بلغ��ت ٣٥٠٠طن من جمموع ٦٢٧١ 
طنا من احل�سة ال�سهرية “. وبني ان ”املناطق التي مت جتهيزها هي ال�سكان 
وال�سه��داء والرحمانية وال�ساحلي��ة وال�سعلة الوىل والثاني��ة وذات ال�سال�سل 
واحلري��ة الرابعة والعطيفية والغزالية ومنطق��ة احلرية والطوبجي مبادة الرز 
الرجنتين��ي”، م�س��رياً اىل بذل ق�سارى اجلهود من اج��ل تاأمني جتهيز ح�سة 
ال��رز للمناط��ق الفق��رية والنازح��ني ب�سكل خا���س بال�ساف��ة اىل ال�ستعداد 
ل�ست��الم باق��ي احل�س��ة املتوقع و�سولها م��ن امليناء يوم غ��د لمتام عملية 
جتهي��ز باق��ي املناط��ق وكذلك جتهيز ح�س��ة نازحي حمافظة �س��الح الدين 

البالغة ١٢٦ طنا من مادة الرز“.

 اأفاد م�سدر م�س��وؤول يف م�رشف الرافدين، باإطالق امل�رشف قرو�سا 
ملت�رشري  تفجري الكرادة و�سط بغداد وت�سدد على مدى خم�س �سنوات. 
وق��ال امل�س��در  اإن "اإدارة م�رشف الرافدين عق��دت اجتماعا مع غرفة 
جتارة بغداد"، مبينا اأن "الجتماع ناق�س م�رشوع اإقرا�س املت�رشرين 
يف منطقة الكرادة". واأ�ساف امل�سدر اأن "امل�رشف قرر اإطالق قرو�س 
ملت���رشري التفجري ويكون القر���س يرتاوح مابني 20 اىل 40 مليون 
دين��ار وي�سدد على مدى خم�س �سن��وات وبفائدة ل تتعدى ال�%5 على 
ان يت��م اإعط��اء مهلة اإ�سافي��ة بعد اخلم�س �سنوات �ست��ة اأ�سهر من دون 
فائ��دة". واأو�سح ان "امل�رشف حدد ال�سمانات للقر�س ب�سند عقار او 
كفالة موظفني اثنني او تاجر لديه ت�سهيالت م�رشفية ويكون التقدمي 
عن طريق غرفة جتارة بغداد على ان يثبت انه من مت�رشري التفجري". 
وكان تفج��ري ب�سيارة مفخخة ���رشب منطقة الك��رادة و�سط العا�سمة 

بغداد، يف وقت �سابق، وراح �سحيته الع�رشات بني �سهيد وجريح.

 اأعلنت وزارة النقل، عن مبا�رشتها بالإجراءات العملية 
بينت  حني  ويف  والكوت،  النا�رشية  مطاري  ل�ستكمال 
الرتاث  لالئحة  الهوار  ان�سمام  مبنا�سبة  ياأتي  ذلك  اأن 
اأن  اأكدت  البطالة،  ال�سياحة واحلد من  لت�سجيع  العاملي 

ذلك �سيتم من خالل ال�ستثمار.
وقال وزير النقل وكالة، عبد احل�سني عبطان، يف بيان 
ل�ستكمال  العملية  بالإجراءات  با�رشت  ال��وزارة  اإن  له، 

اإىل اأن ذلك  مطاري النا�رشية والكوت الدوليني، م�سرياً 
�سم  يف  العراقية  احلكومة  جهود  مع  ان�سجامًا  ياأتي 
وف�سح  العاملي  للرتاث  اليون�سكو  لالئحة  واأور  الأه��وار 

املجال اأمام ال�سّياح واملهتمني بزيارة املنطقة.
وال�سياحية  القت�سادية  املردودات  على  عبطان،  واأكد 
اأن  عاداً  للبطالة،  امت�سا�سهما  عن  ف�ساًل  للم�رشوعني 

ال�ستثمار كفيل بتطوير مثل هذه امل�ساريع.
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  وكانت منظمة 
احلايل،   2016 متوز  من  ال�17  يف  وافقت  اليون�سكو، 

لئحة  اإىل  فيها  الآثارية  واملناطق  الأه��وار  �سم  على 
يف  جميعًا  امل�ساركني  ت�سويت  بعد  العاملي  ال��رتاث 
على  الرتكية،  ا�سطنبول  مدينة  يف  عقدته  الذي  املوؤمتر 

ذلك.
مدينة  م��رك��زه��ا  ق���ار،  ذي  حم��اف��ظ��ة  اإدارة  وك��ان��ت 
املن�رشم،   2015 اآب  من  الثالث  اأعلنت يف  النا�رشية، 
الزبيدي،  جرب  باقر  امل�ستقيل  النقل  وزير  موافقة  عن 
على ت�سغيل مطار النا�رشية مبالكات من الوزارة حلني 
اإدارة  اأعلنت  حني  يف  ا�ستثمارية،  �رشكة  اإىل  اإحالته 

رغبة  عن   ،2016 الثاين  كانون  من  ال�21  يف  وا�سط، 
ال�ستثمار  قطاع  للعمل يف  املك�سيكية  ال�رشكات  اإحدى 

باملحافظة، لإدارة وت�سغيل مطار الكوت املدين.
يذكر اأن جمل�س الأمن الوطني العراقي، وافق يف ال�ساد�س 
من ني�سان 2015، على حتويل عمل املطارات يف اأنحاء 
وزارة  بينت  حني  ويف  امل�سرتك،  الت�سغيل  اإىل  العراق 
النقل اأنها �ستبداأ بتهيئة ثالثة مدارج ع�سكرية ل�ستقبال 
عرب  �ستكون  امل�ساريع  هذه  اأن  اأكدت  املدنية،  الرحالت 

ال�ستثمار ح�رشاً.

لال�ستثمار  عاملية  �رشكة   13 مع  النقل،  وزارة  تبحث   
مب�رشوع بناء ميناء الفاو الكبري يف حمافظة الب�رشة.

للوزارة  التابعة  العامة  املوانئ  ل�رشكة  بيان  وذك��ر 
ور�سة  يف  عاملية  �رشكة   13 الأربعاء،  "�ست�ستقبل  انها 

ملناق�سة ا�ستكمال بناء ميناء الفاو".
وكانت وزارة النقل اأعلنت يف العا�رش من متوز اجلاري 
عن ار�سال دعوات ل�رشكات عاملية متخ�س�سة، للح�سور 
اإىل موؤمتر يعقد نهاية متوز اجلاري يف العراق، لالإعالن 

الأم��واج  كا�رش  لتنفيذ  جديدة  ا�ستثمارية  فر�س  عن 
طرح  اإىل  جل��اأت   " انها  موكدة  للميناء"،  والأر�سفة 
ال�ستثمار  اإىل  والأر�سفة،  الأمواج  كا�رش  بناء  م�رشوع 
لديها  اإمكانيات  وج��ود  وع��دم  امل��ايل،  التق�سف  ب�سبب 
لتنفيذه، ومن املتوقع ان يبداأ امليناء با�ستقبال الب�سائع 
خالل العامني القادمني". وكانت احلكومة قد قدرت يف 
وقت �سابق، الكلفة الإجمالية لإمتام م�رشوع ميناء الفاو 
الكبري، ب� 4.4 مليار يورو، وقد بداأ تنفيذ املرحلة الأوىل 
منه املت�سمنة اإن�ساء الت�ساميم الهند�سية مل�رشوع كا�رش 

الأمواج ال�رشقي والغربي، عام 2010".

ان  التجارة،  وزارة  يف  ال�رشكات  ت�سجيل  دائرة  اعلنت   
مالكات الدائرة اجنزت معامالت تاأ�سي�س )197( �رشكة 
وطنية و)9( مكاتب ل�رشكات اجنبية خالل �سهر حزيران 
الدائرة  اكرم عبد اهلل مدير عام  املا�سي. وقالت فريال 
قرارات �سدرت  عدة  اإن  التجارة  لوزارة  للمركز اخلربي 
تتعلق بتعديل عقود ال�رشكات توزعت ما بني زيادة راأ�س 

مال و دمج ح�سابات �رشكة وت�سفية ح�سابات �رشكة.
�رشكة  متثيل  مكتب   9 ت�سجيل  كذلك  مت  اأنه  واأ�سافت، 

 199 وتوثيق  اجنبية  �رشكة  فروع   2 وت�سجيل  اجنبية 
�رشكة م�سجلة وتاأ�سري املحا�رش واحالة )279( �رشكة 

اىل املحقق العديل ملخالفتها ال�سوابط والتعليمات.
احل�سابات  ب��درا���س��ة  قامت  ال��دائ��رة  ان  اىل  وا���س��ارت 
 )1986( عددها  البالغ  الوطنية  لل�رشكات  اخلتامية 
�رشكة   32 ح�سابات  دمج  اىل  بال�سافة  وطنية  �رشكة 
وزيادة راأ�س مال )44( �رشكة وت�سفية ح�سابات )23( 
ودرا�سة  واح��دة  م�ساهمة  �رشكة  عقد  وتعديل  �رشكة 
 )78( ل�  الجنبية  ال�رشكات  وف��روع  مكاتب  ح�سابات 

�رشكة.

النقل تباشر باستكمال مطاري
 الناصرية والكوت وتؤكد ان تطويرهما سيتم باالستثمار

بغداد ــ خاص

تجهيز وكالء جانب الكرخ من بغداد 
بالرز األرجنتيني

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.6134 1,7263213,913496 1,3253161,668 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

التجارة: تأسيس 197 شركة وطنية وتسجيل 9 شركات أجنبية13 شركة عالمية في العراق الستكمال بناء ميناء الفاو


