
املهمة  الركائز  احد  اخلا�ص  امل�رصيف  القطاع  ي�شكل   
يف الن�شاط االقت�شادي يف جميع البلدان مهما تنوعت 
العراق  بلد مثل  ابرز املحركات يف  يعد  ان�شطتها، كما 
ال�شيما يف الفرتة احلرجة التي مير بها، اال ان ال�شائقة 
املالية متعددة االجتاهات وانعكا�شاتها اثرت يف اداء 
امل�شارف واالقت�شاد على حد �شواء رغم توفر املوارد 

الب�رصية والتكنولوجيا املتطورة.
تراجع  ان  اىل  اأ���ش��اروا  امل�شارف  �شوؤون  يف  خ��راء   
احلرب  ب�شبب  املالية  وال�شغوط  عامليا  النفط  ا�شعار 
�شندوق  �شغوطات  جانب  اىل  االرهابي،  داع�ص  على 
يعود  التي  وااللتزامات  ال��دويل  والبنك  ال��دويل  النقد 
حدة  من  فاقمت   2003 العام  قبل  ما  اىل  تاريخها 

ال�شائقة املالية.
النقد املكتنز 

يعاين  االهلية  امل�شارف  من  ع��دداً  ان  اإىل  ي�شار   
ي�شطر  ما  امل��ايل  العجز  من 

ال�رصوري  من  لذا  بيته  يف  ماله  اكتناز  اىل  املواطن 
توظيف  يف  ي�شهم  مبا  املالية  باملوؤ�ش�شة  الثقة  اعادة 
اىل  امل��رك��زي  بالبنك  ح��دا  م��ا  م�شاريع  يف  االم���وال 
ا�شتحداث �رصكة ل�شمان الودائع راأ�شمالها 100 مليار 
املبلغ  هذا  ان  اخلراء  بع�ص  يرى  عراقي، حيث  دينار 
قليل حيث يوجد بع�ص التجار مرتتبة يف ذمتهم مبالغ 

اكر .
 عبد الرحمن ال�شيخلي خبري م�رصيف ا�شار اىل ان اكتناز 
االموال يف البيوت بات ي�شكل م�شكلة، حيث هناك 80 
وما  احلكومية  امل�شارف  النقد موجود يف  من  باملئة 
خارج  متداول  النقد  من  باملئة  الع�رصون  وهو  تبقى 
هذا  من  باملئة   15 وان  الر�شمية،  احلكومية  املوؤ�ش�شة 
فهو  امل�رصفية   املوؤ�ش�شة  خارج  ومكتنز  مودع  النقد 
العراق  الراأ�شماليني يف  وكبار  واملقاولني  التجار  عند 
وما تبقى هو خم�شة باملئة وهي تعاين من م�شاكل وقد 

اكتنزت ب�شبب فقدان الثقة.
 واختتم ال�شيخلي حديثه بالقول ان البنك املركزي هو 
ففي  الودائع  هذه  �شمان  عن  امل�شوؤول  الرئي�ص  البنك 
ب�رصعية  املوافقة   ت�شتح�شل  عندما  العامل  بنوك  كل 
عملها، اول عمل تقوم به هو موافقة البنك 
ويفرت�ص  املركزي 

ويف  الزبون  ودائ��ع  ي�شمن  ان  املوافقة  هذه  مبوجب 
املركزي  البنك  افريقيا  و�شمال  االو�شط  ال�رصق  منطقة 
البنك  على  كما  الودائع،  هذه  ي�شمن  ال��ذي  هو  فيها 
املركزي ا�شتخدام احلوكمة وهي ال�شيا�شة الر�شيدة يف 

االداء.
االأزمة اخلانقة 

الظروف  هذه  ا�شتمرت  ما  اذا  "انه  ال�شيخلي  ويبني   
�شوف توؤدي اىل نتائج �شلبية ومنها عجز تداول االموال 
يف امل�شارف مما �شينعك�ص �شلبا على متويل االن�شطة 
االقت�شادية االخرى ال�شيما يف جمايل ت�شدير االنتاج 
الع�شوائي  اال�شترياد  ان  موؤكدا  واال�شترياد"،  املحلي 
اأموال من العملة ال�شعبة من االجدر ان  يقود اىل هدر 

تنفق يف الداخل  واال�شتعا�شة عنها باملنتج املحلي.
االقت�شاد الريعي

يتطلب  الريعي  االقت�شاد  ان  اىل  ال�شيخلي  وي�شري   
منها  امليزانية  موارد  لتنويع  بدائل  بايجاد  اال���رصاع 
ت�شغط  ال  بحيث  معقول  ب�شكل  ال�رصائب  ن�شبة  زيادة 
على ذوي الدخل املحدود، اىل جانب مالحظة التعرفة 
الب�شائع معفاة من ر�شومها  الكثري من  الكمركية الن 
وامل��ايل  االداري  الف�شاد  وحتجيم  الهدر  عن  والكف 
القطاع  امام  املهمة  �شعوبة  واأكد  االقت�شاد.   لتطوير 
امل�رصيف لوحده  يف ر�شم خريطة طريق لتاليف االزمة 
ثوابت  هناك  تكن  مل  ما  املالية 
كة  م�شرت

ان  مو�شحا  احلكومة،  مع  موحدة  اقت�شادية  بروؤية 
ان  اأومالمح، ا�شافة اىل  االقت�شاد اليزال بدون هوية 
الف�شاد االداري واملايل اثر يف الكتل النقدية املتح�شلة 
من بيع النفط خالل 13 �شنة فلم تكن هناك ميزانيات 
ثابتة لدخول وخروج االموال امل�شتح�شلة ومل توظف 

لتنمية القطاع االنتاجي ب�شقيه العام واخلا�ص. 
املوارد الب�رصية 

خدمة  يف  احلديثة  التكنولوجيا  دور  ال�شيخلي  وبني   
املوا�شالت  جم��ايل  يف  وخا�شة  امل�����رصيف  ال��واق��ع 
للزبائن  كبرية  خدمات  بتنويع  ا�شهم  ما  واالت�شاالت 
منها التعامل االآيل امل�رصيف ا�شافة اىل ان الكفاءات 
بداأ  حيث   1993 العام  منذ  ن�شطت  الب�رصية  وامل��وارد 
االقت�شاد  نافذة  على  التاريخ  ذلك  منذ  يعمل  العراق 

احلر من خالل فتح م�شارف اهلية.
 و�شدد على �رصورة ان تكون اخلرة االن لل�شباب وان 
"ولكن  العمل امل�رصيف، م�شتدركا،  ياأخذوا دورهم يف 
ولي�ص  العملية  اخل��رة  عن  تبحث  امل�شارف  غالبية 
ال�شباب يف دورات  اخلرة االكادميية وقد حاولنا زج 
البع�ص  ذلك  ومع  قا�رصا،  اداوؤه��م  زال  ما  لكن  عملية 
�شغل  االن  وبع�شهم  اخلرة  الكت�شاب  ا�شتجاب  منهم 
اخلم�ص  تتجاوز  ال  ان خرتهم  العلم  مع  اق�شام  ادارة  
�شنوات غري ان عددهم قليل ال يتنا�شب واحلاجة الفعلية 
لذلك ن�شطر احيانا اىل اال�شتعانة باملوظفني القدماء 
اعداد كفاءات  واملتقاعدين منهم"، موؤكدا احلاجة اىل 

ب�رصية تتنا�شب واملتطلبات الفعلية.
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شمول جميع موظفي الدولة بسلفة 
الـ 10 ماليين دينار

 اك��د مق��رر اللجن��ة املالي��ة النيابية احم��د احلاج، ب��ان موازنة 2017 
ن�شخ��ة طب��ق اال�شل ملوازنت��ي 2016-2015، كونه��ا قريبة جدا من 

االيرادات غري النفطية يف ال�شنتني املذكورتني.
 وق��ال احل��اج خ��الل ت�رصيح��ات �شحفي��ة تابعته��ا )اجلورن��ال( ان 
"التوقيت��ات الزمنية لتقدمي م�رصوع قانون املوازنة �شيكون يف ال�10 
م��ن �شهر ت�رصين االول املقبل، حي��ث �شيتم ار�شال الن�شخة امل�شدقة من 

قبل جمل�ص الوزراء اىل الرملان". 
 وحول العجز يف موازنة 2017 او�شح احلاج قائال ان "العجز موجود، 
وا�شتطي��ع ان اق��ول ان موازن��ة 2017 ن�شخ��ة طب��ق اال�ش��ل ملوازنتي 
2016-2015 باعتب��ار �شع��ر النفط قريبا جدا منها، وااليرادات غري 
النفطية مقاربة من االي��رادات لل�شنتني املا�شيتني"، م�شريا اىل "وجود 
احتم��ال كب��ري بان تكون اق��ل، وبالتايل �شتكون املوازن��ة قريبة عدديا 

وم�شمونا عن ال�شنتني املا�شيتني".

 عق��دت ال�رصكة العامة لال�شواق املركزي��ة يف وزارة التجارة، جمموعة 
من العقود مع �رصكات ال�شتثمار بناياتها وارا�شيها.

 واف��اد بي��ان ل��وزارة التج��ارة، ورد )اجلورن��ال( بان "ال�رصك��ة العامة 
لال�ش��واق املركزي��ة يف وزارة التج��ارة اج��رت عق��د عم��ل ال�شتثم��ار 
�ش��وق املن�ش��ور املركزي م��ع �رصكة ت��اج اخلليف��ة للمق��اوالت العامة 
واال�شتثم��ارات العقارية". و�ش��دد مدير عام ال�رصكة عب��د املح�شن عنر 
الركاب��ي على "�رصورة ان تبدي ال�رصك��ة امل�شتثمرة اق�شى اجلهود من 

اجل تنفيذ العقد باعتباره واجبا وطنيا ودعاية لعمل ال�رصكة".
 وا�ش��اف ان��ه "مت توقي��ع عق��د اآخ��ر م��ع �رصك��ة اال���رصاء للمق��اوالت 
التجاري��ة العامة ال�شتثمار معر�ص 190 وخمزن 90 وجممع االطارات 
والبطاري��ات اآل جويع��د يف ظ��ل ال�شع��ي ال�شتثم��ار بناي��ات اال�ش��واق 

املركزية وارا�شيها".

 اتفق��ت وزارة ال�شناعة واملعادن مع وزارة النفط على تخ�شي�ص اجلزء 
االأكر من الغاز املنتج للم�شاريع ال�شناعية يف البالد.

 وقال��ت وزارة ال�شناع��ة يف بيان لها ورد )اجلورن��ال(، انها بحثت يف 
اجتم��اع مع النفط التعاون يف جمال توف��ري الغاز للم�شاريع ال�شناعية 

امل�شتقبلية.
 واأ�ش��اف البيان ان “االجتماع تناول و�شع اال�ش�ص الكفيلة بتخ�شي�ص 
اجلزء االكر من الغاز العراقي لل�شناعة نظرا النه من اف�شل انواع الغاز 
يف الع��امل الحتوائ��ه على اك��ر قدر من اجل��زء الفعال قيا�ش��ا باالنواع 
االأخ��رى”.  وكان الع��راق قد �شدر اول �شحنة م��ن الغاز ال�شائل يف �شهر 

متوز املا�شي وذلك عر ميناء ام ق�رص اق�شى جنوبي البالد.

 اأعلن��ت النائب��ة عن كتلة املواط��ن، بان دو�ص �شم��ول جميع املوظفني 
بقر�ص 10 ماليني دينار.

 وذك��ر بيان ملكت��ب دو�ص ورد )اجلورنال( ان ب��ان دو�ص التقت بوكيل 
وزارة املالية فا�شل نبي عثم��ان، وناق�ص اجلانبان مو�شوع القرو�ص 
امل�رصفية للمواطنني واآليات تنفيذها واملعوقات التي تواجه املبا�رصة 
فيه��ا ب�ش��كل منا�ش��ب.   وقالت دو�ص بح�ش��ب البي��ان "اإن وزارة املالية 
وافق��ت عل��ى �شمول جمي��ع املوظف��ني يف ال��وزارات العراقي��ة وتق�شيم 
ال��وزارات بني م���رصف الرافدين وم���رصف الر�شيد وقد ج��رى االتفاق 
على ان يقدم منت�شبو وزارة الدفاع والداخلية وال�شحة طلبات القرو�ص 
اخلا�شة بهم اىل م�رصف الر�شيد وباقي الوزارات والهيئات اىل م�رصف 
الرافدي��ن ليت��م ت�شليم مبال��غ القرو�ص عن طريق بطاق��ات الكي كارت 

وح�شب ا�شبقية التقدمي عر املوقع االلكرتوين للم�رصف".
 وكانت وزارة املالية قد اأعلنت اال�شبوع املا�شي موافقتها على اطالق 

�شلفة ال�10 ماليني دينار للموظفني.

 �شارك الع��راق يف منتدى التمويل اال�شالمي الذي بداأ 
اعمال��ه اأم���ص يف العا�شمة التون�شي��ة ويتناول الوفد 
العراق��ي دور اأدوات التموي��ل االإ�شالم��ي يف حتقي��ق 
التكام��ل االقت�ش��ادي العرب��ي م��ن منظ��ور االأ�شواق 

احلدودية. 
 وتعن��ي ال�ش��وق احلدودي��ة �ش��وق منتج��ات التموي��ل 
االإ�شالمي اذ يكون مكانا يجمع امل�شرتين والبائعني، 
ويتمي��ز بالت��وازن ب��ني العر���ص والطل��ب )من خالل 

منتجات و�شلع وب�شائع(. 
تبادل �شلعي 

 رئي���ص الوف��د اخلبري ال��دويل �شادق ال�شم��ري اكد ان 
ه��دف امل�شارك��ة ياأت��ي للتع��رف عل��ى دور عملي��ات  

التموي��ل االإ�شالم��ي يف تعزي��ز العم��ل يف االأ�ش��واق 
احلدودي��ة للبل��دان العربية وتكوين بيئ��ة حمفزة من 
خ��الل تن�شيط التب��ادل ال�شلعي يف ه��ذه االأ�شواق مبا 
ي��وؤدي اىل تكوي��ن قيمة م�شافة عل��ى طريق التكامل 

البيئي واالقت�شادي. 
 وي�شه��د الع��راق تو�شع��ًا افقي��ًا مبي��دان امل�ش��ارف 
اال�شالمي��ة الت��ي اأخذت اعدادها بالتزاي��د ب�شكل كبري 
بع��د ان قدمت خدمات تتناغم وجمه��ور امل�شتفيدين، 
وتعتم��د عل��ى موج��ودات ثابت��ة تعد �شمان��ا حلقوق 

املودعني. 
ميزة تناف�شية

 ال�شم��ري ب��ني ان ا�شتخ��دام اأدوات التمويل االإ�شالمي 
يف االأ�ش��واق احلدودي��ة ي�شاه��م بفاعلي��ة يف حتقي��ق 
التكام��ل  حال��ة  وتر�ش��ني  لل�شل��ع  تناف�شي��ة  مي��زة 

االقت�شادي فيما بينها لت�شبح قوة اقت�شادية فاعلة 
اأم��ام التكتالت االقت�شادي��ة واملناف�شة ال�شديدة التي 

تواجهها منتجات الدول العربية. 
 ولف��ت اىل ان امل�شارك��ة تاأت��ي بنتائ��ج ايجابي��ة من 
متث��ل  الت��ي  امل�شارك��ة  بالوف��ود  االحت��كاك  خ��الل 
احت��ادات مالية وم�شارف عربي��ة ودولية، ودور ذلك 
يف خل��ق ج�ش��ور تعاون م��ع تلك اجله��ات، ال�شيما ان 

م�شارف عاملية فتحت فروعًا لها يف العراق. 
تفاعل وان�شجام 

 وبني انه �شيتم عر�ص ما ميتاز به التمويل اال�شالمي 
حي��ث يحقق ان�شاء بنى حتتية لتطوير هياكل االإنتاج 
ب��ني البل��دان العربي��ة عل��ى طري��ق حتقي��ق التكامل 
االقت�ش��ادي وتن�شيط االأ�ش��واق احلدودية ويعمل على 
تفعيل عمليات التمويل املالئمة لتحقيق اقت�شاديات 

عربي��ة متطورة ميكن ان ت�شاه��م يف احلد من البطالة 
والق�ش��اء عل��ى الفق��ر وخل��ق وتدعيم قن��وات ات�شال 
وتفاع��ل وان�شجام بني البن��وك املركزية وامل�شارف 
االإ�شالمي��ة مب��ا ي��وؤدي اىل حتفي��ز وتن�شي��ط عمله��ا 

املتميز. 
كما يعمل التمويل عل��ى حتقيق احلد من تاأثري القيود 
التنظيمية والت�رصيعي��ة من خالل خلق اإرادة �شيا�شية 
تعمل على اإزالة احلواجز املعرقلة واملت�شابكة لتحقيق 
التكام��ل االقت�ش��ادي ب��ني ال��دول العربي��ة وبالتايل 
تفعي��ل االأ�شواق احلدودية واإع��داد  مالكات م�رصفية 
قادرة على االإفت��اء بالعمليات امل�رصفية االإ�شالمية، 
ف�شال عن العم��ل على تطوير وابتكار منتجات متويل 
اإ�شالم��ي جديدة ق��ادرة على التناف�ص م��ع املنتجات 

االأخرى من حيث اجلودة والنوعية.

 اأقر امل�شت�شار االقت�شادي لرئي�ص الوزراء مظهر حممد 
�شال��ح " باأن الدولة العراقية قوي��ة والتفل�ص، اإال انها 

تعاين من �شائقة مالية يف الوقت احلايل".
االقت�ش��ادي  للم�شت�ش��ار   ويف ت�رصيح��ات �شحفي��ة 
اأو�ش��ح ”ان احلدي��ث وال�شائعات ب��ان الدولة العراقية 
تق��رتب م��ن افال�شها بعي��د عن الواق��ع، موؤك��داً بانها 
قوي��ة والميكن ان تفل���ص"، وا�شار �شال��ح اىل ان هذه 
ال�شائع��ات ازدادت بع��د ان اعلن��ت رئا�ش��ة الوزراء عن 
منح اجازة اختيارية للموظفني ملدة 5 �شنوات، موؤكداً 
ان الدول��ة ت�شعى يف ا�شدار مثل ه��ذا القرار اىل اعطاء 

ف�شحة للموظفني وخ�شو�شًا الن�شاء ملن يرغنب برتبية 
ابنائه��ن او اكمال درا�شتهم او انهم يعانون من مر�ص 
ع�ش��ال، م�ش��رياً اىل ان الدولة ميك��ن ان توفر بقرارها 
هذا نح��و 25 � 30 باملئة من امل�رصوفات التي ميكن 
ان توجهه��ا اىل باب مع��ني كاالعم��ار او اخلدمات او 

غريها. 
 ب��دوره اكد املخت�ص بال�ش��اأن االقت�شادي عبد احل�شن 
ال�شم��ري ان الع��راق يحت��اج اىل اال�شتعان��ة باجله��د 
التخطيط��ي ال��دويل لتوظي��ف م��وارده بال�ش��كل الذي 
يحق��ق اعل��ى درج��ات اجل��دوى االقت�شادي��ة ويحقق 
الرفاه لبلد مثل العراق و�شفته مراكز االقت�شاد الدويل 

بالغني. 

 وا�ش��ار يف حدي��ث �شحفي "ان العمل عل��ى مد ج�شور 
التع��اون م��ع املراك��ز اال�شت�شاري��ة العاملي��ة ومراكز 
التخطيط الت��ي متتلك خراء عامليني �رصورة الحداث 
تنمية اقت�شادية وفق برامج متطورة وتوقيتات زمنية 
حم��ددة، ال�شيما ان الع��امل �شهد طفرة كبرية يف ميدان 
التخطيط خالل العقود التي انقطع العراق من التوا�شل 
مع��ه. ولف��ت اىل وجود ثروات كب��رية يف العراق ميكن 
و�شفه��ا باملهملة رغم انها متثل كن��وزاً متكن العراق 
من حتقيق اعلى درجات اجلدوى االقت�شادية وتنت�رص 
يف جمي��ع مناطق��ه دون ا�شتثن��اء، االم��ر ال��ذي ميكن 
البل��د من احتواء جميع امل�شاكل االقت�شادية وتوظيف 

املوارد الب�رصية مبكانها ال�شحيح. 

العراق يشارك
 في منتدى التمويل اإلسالمي

مقرر المالية النيابية: 

موازنة 2017 مطابقة لسابقاتها

عقود جديد لتأهيل أبنية األسواق المركزية

النفط تورد الغاز المنتج للمشاريع 

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.7133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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مستشار اقتصادي: العراق بعيد عن اإلفالس 


