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جهود عراقية حكومية مستمرة للنهوض بواقع المصارف الخاصة 

ما  نالحظ  املركزي  البنك  لقرار  حتليلية  مراجعة  يف   
ياأتي:

امل�صارف  لهذه  ال�صيولة  نق�ص  وراء  �صببان  1 - هناك 
الإدارة  تدخل  هما:  لهما  ثالث  ل  بالقرار  امل�صمولة 
التخطيطية جمل�ص الإدارة يف واجبات الإدارة التنفيذية 
الئتمانية  للتعليمات  امل�����ص��ارف  بع�ص  وخمالفة 
بالظروف  تاأثرها  اأو  امل��رك��زي،  البنك  عن  ال�صادرة 
خارجة  ا�رضاراً  وحتملها  القت�صادية  والزمة  الأمنية 
املحافظات  يف  فروعها  اغ��الق  ب�صبب  ارادت��ه��ا  ع��ن 
وتوقف  اإرهابية  عمليات  فيها  ح�صلت  والتي  ال�صاخنة 
مادية  ا�رضارا  حتملها  اإىل  اإ�صافة  امل�رضفية.  اعمالها 

وعقارية.

100- بني  تراوحت  ديون  الزبائن  بذمة  ترتبت   -  2
امل�صارف  ت�صتطع  ومل  �صنتني  منذ  دينار  مليار   50
يتعذر  ال��ت��ي  ال��دي��ون  م��ن  اأ�صبحت  مم��ا  ا�صرتجاعها 
ا�صافة  الإر�صادية  الالئحة  اإىل  وفقًا  عليها  احل�صول 
تنفيذ  يف  كبرية  �صعوبات  واجهت  امل�صارف  اأن  اإىل 
لها  تتعر�ص  التي  التهديدات  ب�صبب  الق�صائية  القرارات 

من املدينني.
امل�صارف  ودائعهم من  �صحب  على  الزبائن  اإقبال   -  3
مبعدلت اأعلى من املعدلت العتيادية، وعدم ايداع اأية 
ال�صيولة  اإىل هبوط معدلت  اأدى ذلك  مبالغ جديدة مما 
يف هذه امل�صارف اإىل حدودها الدنيا املقررة من البنك 
املركزي واأ�صبح النقد يف خزائن ق�صم من امل�صارف يف 

حدوده الدنيًا.
يف  ال��ودائ��ع  انخف�صت  اأع��اله   3 الفقرة  ب�صبب   -  4

ا�صطر  مم��ا  باملئة   30-70 بن�صبة  امل�صارف  ه��ذه 
الئتماين  ن�صاطها  ت��وق��ف  اأن  اإىل  امل�����ص��ارف  ه��ذه 

وال�صتثماري.
هذه  مع  التعامل  املرا�صلة  البنوك  بع�ص  اوقفت   -  5
المل��اين  بنك  كومريز  املثال  �صبيل  وعلى  امل�صارف 
مما اثر ذلك تاأثريا كبريا على قيامها بفتح العتمادات 

امل�صتندية وا�صدار احلوالت اخلارجية.
والزم��ة  البالد  يف  القت�صادي  الركود  ب�صبب   -  6
�صوق  يف  ال�صهم  اأ�صعار  انخف�صت  اخلانقة  املالية 
اأ�صهم  التداول يف �صوق العراق لالأوراق املالية وو�صول 
بن�صبة  ال�صمي  ال�صهم  �صعر  من  اأقل  اإىل  امل�صارف  هذه 

85 باملئة.
هذه  بع�ص  يف  امل�رضفية  الدارات  �صعف   -  7
بحكمة  ازماتها  جت��اوز  من  تتمكن  مل  التي  امل�صارف 

وتعقل كما هو احلال يف بع�ص امل�صارف اجليدة والتي 
ما زالت تعمل بر�صانة جيدة وهي كثرية.

 اإن م�صوؤولية ال�رضاف والرقابة وتطوير العمل امل�رضيف 
املركزي  البنك  م�صوؤولية  من  النقدية  ال�صيا�صة  وتطبيق 
وهذا ما يقوم به حاليا وبالتن�صيق مع رابطة امل�صارف 
وفقا  تاأهيلها  واعادة  امل�صارف  اخلا�صة مبعاونة هذه 

ملا ياأتي:
وتقييم  درا���ص��ة  ب��اإع��ادة  امل��رك��زي  البنك  قيام   -  1
التزامها  من  اأ�صهر  ثالثة  ملدة  اأمهلها  التي  امل�صارف 
اتخذت  كونها  من  والتاأكد  املركزي  البنك  قرار  بتنفيذ 
لتجاوز  والت�صحيحية  التاأهيلية  الج���راءات  جميع 
حتليل  معايري  باعتماد  ذلك  ويكون  احل��ايل،  و�صعها 

موؤ�رضات الن�صاط لعام 2016 .
امل�صارف  ت�صنيف  يتم  التقييم  نتائج  �صوء  ويف   

من  ا�صتطاع  الذي  ال�صنف  اأ�صناف:  ثالثة  اإىل  الثمانية 
تاأهيل و�صعه احلايل وميكنه النهو�ص وممار�صة العمل 
امل�رضيف ب�صكل جيد من حيث معدل ال�صيولة والت�صغيل 
وتوظيف الأموال وممار�صة عمليات اليداع وال�صحوبات 
ما  تنقيذ  من  متكن  ال��ذي  الآخ��ر  وال�صنف  جيد،  ب�صكل 
اإىل دعم مايل  ولكنه بحاجة  املركزي  البنك  بقرار  ورد 
واإداري وفني لكي ي�صتمر بالتاأهيل وهذا يتطلب م�صاعدة 
ي�صتطيع  ل  ال��ذي  الثالث  ال�صنف  اأم��ا  املركزي،  البنك 
تنفيذ متطلبات التاأهيل فيجب اتخاذ القرار وفقا لقانون 

امل�صارف النافذ.
لل�صنف  ال��دع��م  بتقدمي  امل��رك��زي  البنك  قيام   -  2
الختياري  امل�رضيف  الندماج  ا�صتخدام  وهو  الثاين 
الندماج  عملية  جناح  حتقيق  ولغر�ص  الجباري  اأو 

امل�رضيف يتطلب:

الف�صاح  مبداأ  وفق  واملعلومات  البيانات  توفري  اأ - 
امل�صمولة  امل�����ص��ارف  م��ن  م�����رضف  لكل  وال�صفافية 

بالندماج.
ب- درا�صة اجلدوى القت�صادية والنتائج املتوقعة عند 
قبل  من  الدرا�صات  هذه  تقييم  ويتم  الندماج  ح��دوث 

ال�صلطة النقدية قبل اتخاذ قرار الندماج.
للم�صارف  واإداري��ة  مالية  هيكلة  بعمليات  القيام  ج- 
العاملة  القوى  وحتديد  الندماج  عملية  قبل  امل�صتهدفة 

الفنية والإدارية الالزمة لإدارة الكيان اجلديد.
ورد  ملا  وفقًا  متت  اإذا  امل�رضيف  الندماج  عمليات  اإن   

اعاله �صوف حتقق ما ياأتي: 
ن�صاطاته  تفعيل  على  اجلديد  امل�رضف  ق��درة  زي��ادة 
امل�رضفية يف كافة املجالت واأبرزها الرتفاع يف راأ�ص 

املال وايرادات العمليات امل�رضفية واملركز املايل.

بغداد – سمير النصيري

األمن الغذائي.. بين وباء الفقر والنمو االقتصادي المأمول

اجلزء الخري:
 ول يزال اإنتاج القمح يقل 40 يف املئة عن 
م�صتوياته قبل احلرب، وقال ولد عمر اإن فاو 
وتعزز  �صوريا  اأنحاء  يف  عملياتها  تو�صع 
عملية توزيع البذور وتقدمي امل�صاعدة الفنية 
احلكومة  عليها  ت�صيطر  التي  املناطق  يف 
امل�صلحة  الف�صائل  ل�صيطرة  اخلا�صعة  وتلك 
للم�صاهمة يف كبح تراجع م�صاحة الأرا�صي 

املزروعة.
ال�رضاع  نطاق  اأن  م��ن  اأح��م��د  ول��د  وح��ذر   
بالفعل  ال�صعبة  الأو�صاع  تدهور  من  يزيد 
ونقل  تخزين  يف  املزارعون  يواجهها  التي 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ال��زراع��ي��ة،  ال�صلع  وت�صويق 
ج��راء  ب��دوره��ا  ارتفعت  الت�صخم  م��ع��دلت 
ال��دولر  اأم��ام  املحلية  العملة  قيمة  خف�ص 
وارتفاع اأ�صعار الوقود بالإ�صافة اإىل النق�ص 
امل��زم��ن يف الأ���ص��م��دة وه��و م��ا رف��ع تكلفة 
الإنتاج.  وقال "�صتزداد حدة امل�صاعب التي 
حم�صولهم  نقل  يف  املزارعون  منها  يعاين 
عبورها  عند  ي�صطرون  التي  اجلبهات  عرب 

اإنتاجهم"،  من  ج��زء  دف��ع  اإىل  م��رة  كل  يف 
وت�صبب انخفا�ص اإنتاج الغذاء يف اأن تعتمد 
الغذائية  امل�صاعدات  اأكرب على  ب�صكل  �صوريا 
العاملي  الأغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  يقدمها  ال��ت��ي 
اأن  اأحمد  ول��د  واأ���ص��اف  اأخ���رى،  ومنظمات 
من  الرغم  على  تزيد  ال�صترياد  احتياجات 
الذي  �صوريا  الالجئني خارج  وجود ماليني 
يف  عام  ب�صكل  الغذائية  الحتياجات  قل�ص 
لكنها  �صتتنامى  "الواردات  وق��ال  الداخل، 
التاأمني  اأق�صاط  ب�صبب  كلفة  اأك��ر  �صتكون 
التي ارتفعت ب�صكل كبري وهو ما يجعل كلفة 
�صوريا  اإىل  القمح  من  الواحد  الطن  ا�صترياد 
اأعلى كثريا"، ونقل ولد اأحمد عن اإح�صاءات 
ال�صكان  ن�صف  من  اأك��ر  اأن  الفاو  منظمة 
التغذية  �صوء  من  حاليا  يعانون  �صوريا  يف 
وانعدام الأمن الغذائي يف بلد كانت يف وقت 
ما تتمتع باكتفاء ذاتي ول تنتج الآن �صوى 
وتلقى  ت�صتهلكها،  التي  الغذاء  كمية  ن�صف 
انهيار  جراء  قوية  �رضبة  الزراعي  القطاع 
نظام حكومي مركزي كان يزود املزارعني 
ويعر�ص  مدعمة  باأ�صعار  والوقود  بالبذور 
ب�صكل  القمح  ���رضاء  لع��ادة  مغرية  اأ�صعارا 

�صوداين  طفل  مليونا  احل�صاد.  بعد  ف��وري 
يعانون من �صوء التغذية

املتحدة  المم  منظمة  ممثل  اعلن  فيما   
طفل  مليوين  نحو  ان  )يوني�صيف(  للطفولة 
�صوداين حتت �صن اخلام�صة يعانون من �صوء 
اىل  الدويل  املجتمع  داعيا  �صنة  كل  التغذية 
وقال  امل�صكلة،  هذه  حلل  امل�صاعدات  زيادة 
 550 نحو  ه��وؤلء  بني  ان  كابيالري  غريت 
الف طفل يواجهون خطر املوت ب�صبب �صوء 
التغذية احلاد وان عددا كبريا منهم يعي�صون 
يف مناطق ال�رضق الفقرية ويف اقليم دارفور 

امل�صطرب يف الغرب.
 وقال كابيالري ان "اكر من 38 يف املئة 
من الطفال دون اخلام�صة يعانون من �صوء 
ال�صودان"،  تغذية مزمن يف خمتلف مناطق 
ما  الطفال  عدد  ان  بر�ص  لفران�ص  وا�صاف 
دون اخلام�صة الذين يعانون من �صوء التغذية 
املزمن يبلغ نحو مليونني، وهذا ي�صمل 550 
وقال  ح��اد،  تغذية  �صوء  من  يعانون  الفا 
مو�صحا  هائال"  العدد  هذا  يعترب  "عدديا 
ان املناطق الكر ت�رضرا هي وليتي البحر 
الحمر يف ال�رضق و�صمال دارفور يف الغرب.

 

وقال 
مم��ث��ل 

ني�صيف  ليو ا
ق���ي���ام  ان 
بفطم  ال��ن�����ص��اء 
اط���ف���ال���ه���ن يف 
ف�������رتة م���ب���ك���رة 
وا���ص��اب��ة الط��ف��ال 
ب�صبب  ب��ال���ص��ه��ال 
�صوء الظروف ال�صحية 
ه����ي م����ن م�����ص��ب��ب��ات 
يف  التغذية  �صوء  ارتفاع 
اليوني�صيف  وتوفر  ال�رضق، 
�صنويا  العالج  ال�صودان  يف 
لنحو 150 الف طفل يعانون 
م���ن ���ص��وء ال��ت��غ��ذي��ة، ودع���ا 
ال�صودانية  احلكومة  كابيالري 
تقدمي  اىل  ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع 
ان  مو�صحا  امل�صاعدات  من  املزيد 
"الحتياجات تقدر باملليارات ولي�ص 
�صوء  م�صتويات  لتقليل  ب��امل��الي��ني 
"علينا  وق��ال  الطفال"،  بني  التغذية 
موا�صلة ت�صجيع احلكومة لال�صتثمار يف 
مكافحة �صوء التغذية ولكن هذا ينبغي يف 
جماعية،  م�صوؤولية  يكون  ان  نف�صه  الوقت 
على املجتمع الدويل ان يزيد تدخله ان كان 

جديا يف التزامه مب�صاعدة �صعب ال�صودان".
 الحرتار املناخي يلقي بظالله على ماليني 

املزارعني يف النيجر

و�صط  من  راع  وه��و  ت��ورو  ا�صطر  حني  يف 
العا�صمة  يف  لالقامة  النتقال  اىل  النيجر 
املناخي  التبدل  انعكا�صات  ب�صبب  نيامي 
يبيع... الن  وبات  وفي�صانات،  جفاف  من 

الأربعيني  هذا  وق�صد  املحمولة،  الهواتف 
جمال  وخا�ص   2010 العام  يف  العا�صمة 
"فقدت  يقر  لكنه  املحمولة  الهواتف  بيع 

هويتي مع فقدان املوا�صي".
من  املناخي،  التغري  انعكا�صات  اأدت  وقد   
ارتفاع احلرارة وموجات جفاف وفي�صانات 
موا�صم  تقلب  "تفاقم  اإىل  غذائية،  واأزم��ات 
اأ�صال يف منطقة حو�ص  ال�صديد  الت�صاقطات 
النيجر، ف�صال عن ازدياد الظواهر الق�صوى... 
ما  على  ال�صكان"،  على  بثقلها  تلقي  وهي 
جاء يف تقرير اأ�صدره البنك الدويل يف نهاية 
التبدل  وطاأة  وت�صتد  الأول/اأكتوبر/  ت�رضين 
املناخي على هذا البلد الذي ل يتمتع بنفاذ 
الأخرية  املرتبة  يف  ياأتي  والذي  البحر  اإىل 
الب�رضية  التنمية  موؤ�رض  قائمة  يف   )187(

لالأمم املتحدة.
 ويف العام 2012، اأودت الفي�صانات بحياة 
وت�صببت  األفا   530 و�رضدت  �صخ�ص   102
افريقي  فرنك  مليار   90 قيمتها  ب��اأ���رضار 
غوين  مهمان  بح�صب  ي��ورو(،  مليون   135(
بولما امل�صوؤول عن الهيئة املعنية بالوقاية 

من الكوارث والأزمات الغذائية يف النيجر.
 ومنذ ثالثة عقود، يحذر اخلرباء وامل�صوؤولون 
ثالثة  باتت  بلد  الح��رتار يف  من  البالد  يف 
اأرا�صيه �صحراوية ويبلغ عدد �صكانه  اأرباع 
18 مليون ن�صمة، وقد �صجلت حرارة قيا�صية 
ال�صمال  يف  مئوية  درج��ة  اخلم�صني  تخطت 
 30 بني  احل��رارة  ت��راوح  فيما  ال�صحراوي، 
و45 درجة يف الظل يف بقية البالد، بح�صب 
وتواجه  اجلوية،  لالأر�صاد  الوطنية  الهيئة 
توفري  يف  كبرية  م�صكلة  بالتايل  النيجر 
ما  جدا،  كبرية  املياه  تبخر  فن�صبة  املياه، 
املياه.  وينابيع  الآب���ار  بن�صوب  يت�صبب 
�صخ�صان  "ي�رضب  املتحدة،  الأمم  وبح�صب 

من اأ�صل ثالثة ماء ملوث بانتظام".
 ويهدد تراكم الروا�صب نهر النيجر واأكر من 
يعي�صون على �صفافه،  100 مليون �صخ�ص 
حو�ص  هيئة  وفق  نيجرييا،  اإىل  غينيا  من 
النيجر التي ت�صم ت�صع دول، وبات من �صبه 
وتكاثر  مائية  مراكب  ا�صتخدام  امل�صتحيل 
الأ�صماك يف ثالث اأكرب نهر يف افريقيا الذي 
املائية،  والنبتات  الروا�صب  جتتاحه  ب��داأت 
الأرياف، يف ظل تدهور  ال�صكان من  وينزح 
حول  قاتلة  ن��زاع��ات  وتندلع  الأو����ص���اع. 
الذين  هوؤلء  بني  املياه  وينابيع  الأرا�صي 

يقررون البقاء.
قطع  خالل  من  الت�صحر  يف  دور  ولل�صكان   
ظل  يف  الطهي  لأغرا�ص  خ�صو�صا  الأ�صجار 
يجريها  درا�صة  واأظهرت  الكهرباء،  غياب 
ال��وزي��ر  راي���ت  األ���ربت   1976 ال��ع��ام  منذ 
"الحتياطي  اأن  الطاقة  يف  واخلبري  ال�صابق 
عاما،   160 �صوى  البالد  يكفي  لن  احلرجي 
ال�صديدة"،  الغابات  اإزالة  وترية  ب�صبب  وذلك 
وي�صتهلك حواىل "200 األف طن من اخل�صب" 
كل �صنة يف النيجر، اأي "ما يوازي 100 األف 
بح�صب  اأزيلت"،  التي  الغابات  من  هكتار 

معطيات وزارة البيئة.

اخل�صبة  الأرا����ص���ي  ال�����ص��ح��راء  وجت��ت��اح   
الأمم  م��ن  وف��ق خبري  ال��ب��الد،  ال��ن��ادرة يف 
امل�����ص��وؤول  باغيه  م��ان��و  وي��وؤك��د  امل��ت��ح��دة، 
قطاع  يف  للعاملني  الوطنية  النقابة  يف 
الأمطار  "كميات  اأن  النيجر  يف  ال��زراع��ة 
واأن��واع  يرتاجع  النباتي  والغطاء  تنخف�ص 
بات  البلد  ان  وال���ص��واأ،  تندثر"،  حيوانية 
ل�صكانه.  الكافية  الغذية  توفري  عن  عاجزا 
ينمو  "ل  الزراعي  النتاج  ان  باغيه  ويقول 
"عدد  ان  حني  يف  �صنويا"   %  2 بن�صبة  ال 
% �صنويا". وقد   3،9 ال�صكان يرتفع بوترية 
يف  مليونا  خم�صني  اىل  ال�صكان  عدد  ي�صل 
اذ  ال�صلطات  تفيد  ما  على   ،2050 العام 
يف  خ�صوبة  ن�صبة  اعلى  ت�صجل  النيجر  ان 
وي�رضب  ام���راأة(،  لكل  اطفال   7،6( العامل 
الطفال  من   13،3% احل��اد  التغذية  �صوء 
"اعلى بكثري  �صن اخلام�صة وهو معدل  حتى 
%" من   10 ب�  املحددة  اخلطرة  العتبة  من 
توؤكد  ما  على  العاملية،  ال�صحة  منظمة  قبل 
�صكان  في�صلك  احلكومية،  غري  املنظمات 
البالد طريق الهجرة خماطرين يف كثري من 
الحيان بحياتهم. ففي العام 2013 ق�صى 
والطفال  الن�صاء  من  غالبيتهم  مهاجرا   92
عند  العط�ص  من  ال�صيئة،  املحا�صيل  ف��روا 
اجلزائر.  اىل  للو�صول  ال�صحراء  عبورهم 
من  اك��ر  اجل��زائ��ر  رحلت  املا�صي  وال��ع��ام 
3700 مهاجر غري �رضعي من النيجر بينهم 

900 طفل.
 اأكر من ع�رضة ماليني اثيوبي �صيحتاجون 

معونات غذائية العام املقبل
فرع  رئي�ص  ج��راه��ام  ق��ال ج��ون  ذل��ك  اىل   
اإن  اثيوبيا  يف  الطفولة(  )ان��ق��اذ  منظمة 
تقديرات املنظمة ت�صري اإىل ان 10.1 مليون 
اثيوبي �صيعانون من نق�ص غذائي حاد عام 
2016، واأكر من ن�صف هوؤلء من الأطفال 
منهم 400 األف �صي�صبحون على �صفا و�صع 
"متر  جراهام  وقال  التغذية،  �صوء  من  حاد 
 50 منذ  جفاف  موجة  باأ�صواأ  الآن  اثيوبيا 
التكلفة الجمالية لإغاثة  ان  عاما" م�صيفا 
الطوارئ ت�صل اىل 1.4 مليار دولر. بح�صب 

رويرتز.
الأي��دي  مكتويف  نقف  "لن  بيان  يف  وق��ال   
هذه  الكارثة  نقطة  اىل  الو�صع  ي�صل  حتى 
اللجنة  رئي�ص  كا�صا  ميتيكو  وق��ال  املرة"، 
الكوارث  من  والوقاية  لال�صتعداد  الوطنية 
اأدي�ص  حكومة  اإن  الث��ن��ني  ي��وم  باثيوبيا 
بر  مليارات  ثالثة  الآن  حتى  اأنفقت  اأبابا 
خزائنها  م��ن  دولر(  مليون   142.95(
ميثل  ما  وهو  الغاثة  جهود  على  اخلا�صة 
بها  تعهدت  التي  الأم��وال  من  ب�صيطا  ق��درا 

جهات مانحة.
 وقال مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون 
الفي�صانات  اإن  املا�صي  ال�صهر  الن�صانية 
على  �صتوؤثر  الطق�ص  تقلبات  عن  الناجمة 
210 اآلف �صخ�ص و�صتوؤدي اىل نزوح اأكر 
ونفى  اثيوبيا،  يف  �صخ�ص  األ��ف   100 من 
�صتكون  اجلفاف  بان  قلق  دواعي  م�صوؤولون 
له عواقب وخيمة على القت�صاد قائلني بان 
معدلت النمو يف �صبيلها اىل بلوغ التوقعات 
ال�صنة  املئة يف  بن�صبة ع�رضة يف  تقدر  التي 

املالية 2015-2016.

بغداد – مروة االسدي
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أبرز تحديات قروض التنمية.. توطين الرواتب

 حتدثن��ا يف عم��ود �صاب��ق عن اب��رز حتدي��ات قرو�ص 
التنمية واعتربنا املعادلة ال�صعبة، وكان الرتكيز على 
م�صاأل��ة املخ��اوف امل�رضوعة م��ن عدم ال�ص��داد كمعيق 

ا�صا�ص لعملية التنفيذ.
 وق��د وردتن��ي تعقيب��ات عن حل��ول له��ذا التحدي من 
بع�ص ال�صاتذة املتخ�ص�صني، ل اجد بدا من مناق�صتها 

هنا ويف ذات العمود.
 املقرتح الذي تقدم به اكر من خمت�ص يتعلق بتوطني 
الروات��ب يف البن��وك، وي��رى ه��وؤلء اأن الروات��ب اح��د 
اه��م ال�صمانات املمت��ازة التي تطمئ��ن امل�صارف من 

امكانية ا�صرتداد القرو�ص.
 ح�صن��ا راأي قاب��ل للمناق�ص��ة، لنع��ود ابت��داء اىل مزايا 
توط��ني القرو���ص للمواط��ن وللدول��ة عل��ى ح��د �صواء، 
حي��ث ان هذا ال�صلوب ي�صه��م يف ت�صجيع املواطن على 
الدخ��ار �صب��ه اللزام��ي ويعين��ه اي�ص��ا عل��ى حت�صني 

�صلوكه ال�صتهالكي املفرط وي�صهم يف تكري�ص ال��ثقافة 
ال�صتهالكية ل��دى العائلة.  كما ي�صهم هذا ال�صلوب يف 
تقلي���ص التعام��ل ب��»الكا�ص«، وبالنتيج��ة �صي�صهم يف 
حتقي��ق معدلت منو مقبولة لتوف��ر ال�صيولة للم�صارف 

لرف��ع او تو�صيع الئتمان وين�صط ال�صوق.  هذه املزايا 
و�صواه��ا تك��ون مطمئن��ة للمواط��ن يف ح�ص��ن تنظيم 

ايراداته ولكن ما التحدي الذي يواجه هذا املنهج؟
 طبعا فقدان الثقة بامل�صارف ب�صبب جمريات المور 

التي اعرت�صت التعامالت لأ�صباب عديدة.
 �صوؤال وجهته اىل الخت�صا�صيني مفاده ما ال�صمانة 

لإعادة الثقة بني املواطن وامل�صارف؟
 اجل��واب بب�صاط��ة بح�ص��ب اخل��رباء ان تك��ون هن��اك 
التعام��ل  ميك��ن  الت��ي  للم�ص��ارف  تق��ومي  معاي��ري 
معه��ا وهذه م�صوؤولي��ة البنك املرك��زي اذ يقوم بن�رض 
امل�ص��ارف الت��ي ميك��ن التعام��ل معها والت��ي تقوم 
بتنفي��ذ املعاي��ري الدولي��ة وبذل��ك ف��ان عل��ى وزارة 
املالية اعتماد هذا التقومي وال�صماح بتوطني الرواتب 
فيها. ه��ذا الراأي مط��روح للمناق�صة، ث��م اننا بحاجة 
اىل معاجل��ة التحدي��ات الخ��رى املتعلق��ة ب�صي��ادة 
القان��ون ك��ي ننج��ح بتخطيه��ا وحتقي��ق النجاح يف 
تنفي��ذ الربنام��ج  التنم��وي.  ال�ص��وؤال اىل مت��ى تبقى 
روات��ب املوظف��ني ه��ي ال�صمان��ة الكي��دة والد�صمة 
ل�ص��داد كل التعامالت والديون وم��ن اين تاأتي قوتها 
هذه؟ بالتاأكيد من قوة القانون امللزم للدائرة املعنية 

بالتنفيذ،  معنى ذلك القانون هو امللزم.

بغداد – ياسر المتولي


