
املايل  العمل  جمموعة  تتجه  املقبل  العام  بداية  يف   
البي�ضاء  اإىل  الرمادية  القائمة  من  العراق  اإخ��راج  اىل 
بعد خطوات البنك املركزي يف مكافحة غ�ضيل الأموال 

ومتابعة حركة الأموال.
جبار  اأي�رس  امل��رك��زي  البنك  با�ضم  املتحدث  وق��ال   
ل�)اجلورنال(، اإن "العراق بعد الأزمة املالية التجاأ اإىل 
املنظمات الدولية ك�ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
اللذين ا�ضرتطا م�ضاعدة العراق بتطبيق 17 �رسطا منها 
وم�ضاعدة  والكهرباء  واجلمارك  التحتية  البنى  تطوير 
"العراق كان يطبق جزءا  اأن  الفقراء وغريها"، م�ضيفا 
العمل  جمموعة  منظمة  �ضنفته  مما  ال�رسوط  هذه  من 

املايل يف املنطقة الرمادية".
 واأو�ضح اأنه "بعد التزام العراق ب�رسوط �ضندوق النقد 
ومراقبة  مك�ضوفة  املالية  ح�ضاباته  وا�ضبحت  الدويل 
اأن  موؤكدا  البي�ضاء"،  املنطقة  اإىل  العراق  حتول  دوليا 
"ت�ضنيف العراق يف املنطقة البي�ضاء �ضيخدم 
كثريا  ال��ب��ل��د  اق��ت�����ض��اد 

العراق   اإىل  القدوم  على  الجنبية  ال�رسكات  وي�ضجع 
للعمل فيه خ�ضو�ضا اأن اأمواله خا�ضعة للرقابة دوليا".
يف  ق��ال  العالق  علي  املركزي  البنك  حمافظ  وك��ان   
حديث �ضحفي، اإن "جمموعة العمل املايل تعتزم اإخراج 
الرمادية  القائمة  من  املقبل  الثاين  كانون  يف  العراق 
ماليا"،  بالعراق  العامل  ثقة  توؤكد  التي  البي�ضاء  اىل 
غ�ضيل  مكتب  تفعيل  على  عمل  "املركزي  اأن  م�ضيفا 
واملالية  الدارية  املحافظ  ومنحه �ضالحيات  الموال 
وال�ضتقاللية الكاملة بعد اجراء عمليات تاأهيل قدرات 

بدعم دويل وبتن�ضيق مع منظمات عاملية".
بالعراق  العامل  ثقة  من  تزيد  اخلطوة  "هذه  ان  واأك��د   
تقلي�ص  يف  امل�ضاهمة  اىل  ا�ضافة  واقت�ضاديا،  ماليا 
فجوة العجز املايل، مبينا انها )النتقالة( جاءت بعد 

ال�ضالحات احلكومية واجراءات البنك املركزي".
 وتعترب جمموعة العمل املايل )FATF( هيئة دولية 
اأن�ضئت يف عام 1989 من قبل الوزراء بالدول الأع�ضاء 
معايري  و�ضع  امل��ايل  العمل  جمموعة  واأه��داف  فيها، 
والتنظيمية  القانونية  للتدابري  الفعال  التنفيذ  وتعزيز 
الإرهاب  ومتويل  الأم��وال  غ�ضل  ملكافحة  والت�ضغيلية 
النظام املايل  والتهديدات الأخرى ذات ال�ضلة ل�ضالمة 
الدويل.  خرباء اقت�ضاد ا�ضادوا بنقل 
ت�����ض��ن��ي��ف 

العراق من املنطقة الرمادية اإىل البي�ضاء بعد ان كان 
يف  مهمة  واعتربوها  ال�ضوداء،  اإىل  بالهبوط  مهددا 
الوقت الراهن لأنها �ضتاأتي بال�رسكات الجنبية للعمل 
يف البلد مما ينعك�ص ايجابا على القت�ضاد بالإ�ضافة 
وامل�ضارف  املايل  القطاع  بني  العالقات  تن�ضيط  اإىل 
الجنبية.  جمعية القت�ضاديني العراقيني �ضددت على 
الذي  الدويل  الغطاء املايل  العراق  اأن ي�ضتثمر  �رسورة 
وفره �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل مما �ضيخرج 
لتفعيل  البي�ضاء  اإىل  الرمادية  املنطقة  من  العراق 

القطاعات النتاجية كال�ضناعة والزراعة.
العراقيني،  القت�ضاديني  جميعة  رئي�ص  نائب  وق��ال 
العراق  "اإخراج  اإن  ل�)اجلورنال(،  انطوان،  با�ضم جميل 
يف  مهمة  خطوة  البي�ضاء  اإىل  الرمادية  القائمة  من 
ب�ضكل  و�ضينعك�ص  العراقي  املايل  للقطاع  الثقة  اإعادة 
ال�ضتثمار  تفعيل  خالل  من  القت�ضاد  على  اإيجابي 
ب�ضبب  كان  العراق  "خروج  اأن  اإىل  م�ضريا  البلد"،  يف 
الدويل  النقد  �ضندوق  من  دولر  مليار   5.4 اقرتا�ضه 

الذي عمل على توفري غطاء دويل للعراق".
"العراق لبد ان ي�ضتثمر الدعم الدويل يف  اأن   واأ�ضاف 
بعد  البلد  اقت�ضاد  لدعم  النتاجية  القطاعات  تفعيل 
املوازنة"،  يف  املالية  النفقات  تقلي�ص  على  اأقدم  اأن 
موؤكدا اأن "هذه اخلطوة لبد من ا�ضتثمارها يف ت�ضجيع 

املواطنني على اإيداع اأموالهم يف امل�ضارف".
 ب������دوره، ق����ال اخل��ب��ري 

"حتول  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(،  ع��ادل  �ضالم  القت�ضادي 
العراق اإىل املنطقة البي�ضاء بعد اأن كان مهددا بالهبوط 
ا�ضتثمارها  ويجب  مهمة  خطوة  ال�ضوداء  املنطقة  اإىل 
الجنبية  ال�رسكات  اقناع  عرب  البلد  اقت�ضاد  لتطوير 
النقد  "�ضندوق  ان  العراق"، موؤكدا  العمل يف  الر�ضينة 
الدويل والبنك الدويل �ضاهما ب�ضكل كبريا جدا يف و�ضع 

العراق باملنطقة البي�ضاء".
العامل  دول  اإىل  ر�ضالة  الإج���راء  "هذا  اأن  اإىل  ونبه   
قانون  اإقرار  بعد  خ�ضو�ضا  مراقبة  العراق  اأموال  باأن 
 300 و�ضع  يف  �ضاهم  الذي  الأم��وال  غ�ضيل  مكافحة 
ال�ضوداء"، م�ضريا  القائمة  للتحويل املايل �ضمن  مكتب 
مع  وبالتعاون  اخلا�ضة  امل�ضارف  "رابطة  اأن  اإىل 
40 �ضخ�ضا يف  اأمريكية ا�ضتطاعت من تخريج  منظمة 
مكافحة غ�ضيل الأموال ووزعتهم على امل�ضارف التي 

تعترب خطوة مهمة يف دعم ال�ضفافية يف البلد".
 وبني اأن "القطاع املايل العراقي لبد عليه اأن ي�ضتثمر 
املايل  القطاع  مع  التعاون  تفعيل  يف  اخلطوة  ه��ذه 
والكوادر  امل�ضارف  عمل  تطوير  يف  يخدم  مبا  الدويل 

امل�رسفية العراقية".
الدويل  النقد  اتفاقا مع �ضندوق  العراق وقع  ان   يذكر 
للح�ضول على قر�ص بقيمة 5.4 مليار دولر، وتاأمني 
خالل  دولر  مليار   15 اىل  ت�ضل  مالية  م�ضاعدات 
ال�ضنوات الثالث املقبلة، وت�ضمنت ا�ضرتاطات �ضندوق 
النقد الدويل تخفي�ص النفقات العامة بنحو 13 ترليون 
اإىل  املوظفني"  "كبار  خم�ض�ضات  واإخ�ضاع  دينار 

�رسيبة الدخل.
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 دعا مظه��ر حممد �ضالح م�ضت�ضار ال�ض��وؤون القت�ضادية لرئي�ص الوزراء 
حي��در العبادي، احلكومة للمطالبة بحقوق العراق يف ال�ضتمرار بانتاج 
النف��ط وع��دم التوقف عند حد مع��ني وال�ضتثناء من ق��رار اوبك بتجميد 
النت��اج.  وق��ال �ضال��ح يف ت�رسي��ح �ضحف��ي "ان ق��رار منظم��ة الدول 
امل�ضدرة للنفط اوبك بتجميد انتاج نفط الوبك عند 33.5 مليون برميل 
يومي��ا يعت��رب غبنا حلق الع��راق بال�ضتم��رار يف النت��اج، مو�ضحا ان، 
الع��راق وعل��ى م��دى 30 عام��ا توقف ع��ن النتاج ودول اخ��رى اخذت 
ح�ضة الع��راق باوبك ويجب على احلكومة املطالب��ة با�ضتمرار انتاجها 
النفط��ي.  وا�ض��ار اىل ان العراق مير بظروف ا�ضتثنائي��ة كونه يعاين من 
ازم��ة مالي��ة كب��رية جدا نتيج��ة لنخفا���ص ا�ضع��ار النف��ط وال�ضتمرار 
ب���رسف مبال��غ مالية كبرية عل��ى احلرب �ضد داع���ص بال�ضافة اىل ان 

اغلب حقولة النفطية دمرت نتيجة العمال الرهابية.

 اأعلن��ت وزارة الكهرب��اء تاأجي��ل دي��ون مرتتب��ة على فن��ادق مبحافظة 
كرب��الء كانت قد اأغلق��ت اأبوابها اأمام زوار عا�ض��وراء لعدم قدرتها على 
دف��ع ديون الكهرباء.  وقالت ال��وزارة يف بيان ورد )اجلورنال( اإن عددا 
م��ن و�ضائ��ل العالم تداولت خ��الل اليومني املا�ضيني ع��ن قيام بع�ص 
الفن��ادق يف حمافظ��ة كرب��الء املقد�ض��ة بغل��ق ابوابه��ا ام��ام الزائرين 
مبنا�ضب��ة ا�ضت�ضه��اد الم��ام احل�ض��ني علي��ه ال�ض��الم لع��دم اإمكانية هذه 
الفنادق من ال�ضتمرار بالعمل جراء ت�ضعرية الكهرباء ح�ضب ماورد على 
بع���ص الالفتات املعلقة على واجهات ه��ذه الفنادق، مايتطلب مراجعة 

ميدانية ملعرفة اإمكانية هذه الفنادق من عدمها با�ضتقبال الزائرين".
ودعت الوزارة، “ا�ضح��اب الفنادق كافة يف حمافظتي كربالء املقد�ضة 
والنجف الأ�رسف، لفتح ابوابها امام الزائرين.  ولفتت الوزاة اإىل ت�ضكيل 
جلن��ة وزارية لإعادة النظر مبعدلت ال�ضته��الك واملبالغ املرتتبة على 

الفنادق وفق الطر القانونية.

 دع��ا ع�ضو جلن��ة النزاهة الربملانية عقي��ل الزبيدي اأم���ص الثنني اأمانة 
جمل���ص الوزراء اإىل الإ���رساع يف التعاقد مع �رسكة �ضتتوىل اأنتاج لوحات 
ال�ضي��ارات للتخفيف من معاناة املواطنني. وطال��ب الزبيدي يف ت�رسيح 
�ضحف��ي �ضدر عن مكتبه ورد )اجلورنال(، اأمانة جمل�ص الوزراء بالتدخل 
لإنه��اء معان��اة اأ�ضح��اب ال�ضي��ارات الذين ينتظ��رون منذ اأك��ر من �ضنة 
للح�ض��ول على لوحات ت�ضجيل ل�ضياراتهم عل��ى الرغم من دفعهم الر�ضوم 
املالية املطلوبة كاملة.  وقال اإن “اإجراءات روتينية حتول دون مبا�رسة 
ال�رسك��ة امل�ضوؤول��ة عن انتاج لوح��ات ال�ضيارات الت��ي ت�ضببت يف تعر�ص 
الكث��ري من اأ�ضحاب ال�ضيارات اإىل امل�ضاءلة القانوينة من املفارز الأمنية 

من دون اأن يكون لهم �ضبب يف تاأخر تثبيت لوحات �ضياراتهم”.

 اأعلن��ت الإم��ارات ع��ن عزمها تق��دمي دعم م��ايل للعراق 
بقيمة 50 مليون دولر للم�ضاهمة يف اإعادة اإعمار مدينة 
املو�ضل م��ع قرب حتريرها من تنظي��م داع�ص الرهابي.  
ويق��رتب الدع��م امل��ايل الإماراتي للعراق م��ن ربع مليار 
دولر، فق��د و�ض��ل ه��ذا الدع��م خ��الل ال�ضن��وات اخلم���ص 
مليون��ا،   180 اإىل  ر�ضمي��ة،  وفق��ا مل�ض��ادر  املا�ضي��ة، 
ي�ض��اف اإليه��ا 50 ملي��ون دولر للم�ضاهم��ة يف اإع��ادة 

اإعمار املو�ضل، ليقرتب بذلك حجم امل�ضاعدات الإماراتية 
للعراق من ربع مليار دولر.

اإعادة الإعمار
 ووفق��ا مل��ا ك�ضفت عن��ه م�ض��ادر اإماراتية ر�ضمي��ة، فاإن 
مبادرة الإمارات جاءت يف اإط��ار دعم وتعزيز ال�ضتقرار 
باملدين��ة وامل�ضاهمة يف عمليات اإع��ادة الإعمار وعودة 
ال�ض��كان النازح��ني، كم��ا تاأتي مب��ادرة الإم��ارات لدعم 
جهود اإع��ادة ال�ضتقرار والإعم��ار يف مدينة املو�ضل يف 
�ضي��اق جه��ود الدول��ة املتوا�ضل��ة يف تق��دمي امل�ضاعدات 

اخلارجي��ة ، حي��ث تاأت��ي الإم��ارات يف �ض��دارة ال��دول 
املانح��ة للم�ضاعدات ورفع املعاناة عن ال�ضعوب ال�ضقيقة 

وال�ضديقة.
 دعم العراق

 وتاأتي خط��ة دعم مدينة املو�ضل بعد حتريرها ا�ضتمرارا 
لنه��ج دولة الإمارات يف دع��م العراق، حيث اأعلنت الدولة 
يف �ضه��ر اأبري��ل املا�ض��ي ع��ن تق��دمي 37 ملي��ون درهم، 
اأي 10 مالي��ني دولر اأمريك��ي لدع��م ال�ضن��دوق الفوري 
لإع��ادة ال�ضتقرار للع��راق يف املحافظات املحررة، وهي 

الأنب��ار ودياىل و�ضالح الدي��ن.  يذكر اأن الإمارات قدمت 
م�ضاعدات للعراق خالل الأع��وام اخلم�ضة املا�ضية، بلغت 
670 مليون درهم اأي حوايل 182 مليون دولر اأمريكي، 
وذلك ح�ضب اإح�ضائية امل�ضاعدات اخلارجية ال�ضادرة عن 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة الإمارات.  وكان 
رئي���ص ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ق��د اأكد اأن معركة 
حترير املو�ضل من �ضيطرة تنظيم داع�ص اأ�ضبحت و�ضيكة، 
م�ض��ريا اإىل اأن اخل�ضائر جراء �ضيطرة التنظيم على مناطق 

يف العراق، ت�ضل اإىل 35 مليار دولر.

 اقرتحت ع�ض��و اللجنة املالية يف جمل�ص النواب ماجدة التميمي، اأم�ص 
الثن��ني، عدم تعديل قان��ون املوازنة العامة والت�ضوي��ت عليه بال�ضكل 
ال��ذي �ضي�ض��ل من احلكوم��ة، مرجحة و�ض��ول املوازنة خ��الل ال�ضبوع 
احل��ايل. وقال التميم��ي يف ت�رسيح �ضحفي “اإنن��ي دعوت زمالئي يف 
اللجنة املالية وجمل�ص النواب اىل الت�ضويت على قانون املوازنة العامة 
بال�ضكل الذي �ضي�ضل من احلكومة وعدم اإجراء اي تعديل عليها”، عازية 

ذلك اإىل “�ضحب الب�ضاط من احلكومة واحراجها”.
 واأ�ضافت اأن “احلكومة تلقي يف كل عام بالالئمة على الربملان وتقوم 
بالطع��ن ببع���ص فق��رات املوازنة ل��دى املحكم��ة الحتادي��ة”، م�ضرية 
اإىل اأن “اق��رار املوازن��ة كما هي دون تدخل �ضيجع��ل احلكومة حمرجة 

ويخلي �ضاحة الربملان”.
 ورجح��ت التميمي “و�ضول قان��ون املوازنة العامة لعام 2017 خالل 

ال�ضبوع احلايل”.

 يف ظ��ل عزوف املواطنني وا�ضح��اب روؤو�ص الموال 
ع��ن توديع امواله��م يف امل�ضارف املحلي��ة بفرعيها 
احلكوم��ي واخلا���ص، دع��ا ع��دد م��ن املخت�ضني يف 
ال�ض��اأن املايل والقت�ض��ادي اىل زيادة ن�ضب��ة الفوائد 
لت�ضجي��ع  حم��الت  واط��الق  املالي��ة  الودائ��ع  عل��ى 
تعامل املواطن��ني مع امل�ضارف بغية انعا�ص القطاع 

امل�رسيف والنهو�ص به.
 وميتل��ك الع��راق نحو اك��ر من 50 م�رسف��ا حكوميا 
واهلي��ا ت�ضم نحو 800 فرع يف بغ��داد واملحافظات 

منها ا�ضالمية وجتارية ومتخ�ض�ضة.
 ويرى اخلبري امل�رسيف حم�ضن علي انه من ال�رسوري 

ت�ضجي��ع املواط��ن واع��ادة الثق��ة ل��ه بالتعام��ل م��ع 
امل�ض��ارف العراقي��ة بفرعيه��ا احلكوم��ي واخلا���ص، 
لدع��م القط��اع امل���رسيف ورف��ده بالم��وال للقي��ام 
مبهامه ال�ضتثمارية وال�ضهام بدعم العملية التنموية 

يف البلد.
 وق��ال عل��ي خ��الل ت�رسيح��ات �ضحفي��ة تابعته��ا 
)اجلورن��ال( ان القط��اع امل���رسيف يعك���ص مدى قوة 
القت�ضاد اأي مبعنى انه اذا كان لدينا قطاع م�رسيف 
ر�ضني فا�ضبح القت�ضاد الوطني قويا ومتينا، داعيا 
اىل ت�رسي��ع قوان��ني حتم��ي امل�ضارف وتنظ��م عملها 
وحتفز املواطنني على التعامل معها عرب زيادة ن�ضبو 
الفائ��دة عل��ى الودائ��ع وبالتايل �ضنجعل م��ن القطاع 

امل�رسيف العراقي قطاعا اقت�ضاديا حيويا.

 وتاب��ع "لال�ض��ف امل�ض��ارف املحلية حالي��ا حتولت 
اىل مكات��ب �ضريف��ة واقت�رس عملها عل��ى بيع و�رساء 
ال��دولر فقط م��ن مزاد العملة يف البن��ك املركزي مما 
اثر على الن�ضاط امل�رسيف ب�ضكل عام يف البلد"، لفتا 
اىل ���رسورة ايجاد قانون ينظم عمل امل�ضارف ا�ضوة 

بالبنوك العاملية املتطورة.
 من جهتها، قالت ع�ضو اللجنة املالية النائبة ماجدة 
التميم��ي، ان "املواطن��ني م��ا زالوا يخ�ض��ون من عدم 
ح�ضوله��م على الموال يف ح��ال افال�ص امل�ضارف "، 
مبين��ة ان "ماميي��ز امل�ضارف احلكومي��ة عن الهلية 
ه��و وجود قوانني تكفل للمواط��ن �ضالمة امواله حتى 

يف حال تعر�ص اي م�رسف حكومي لالفال�ص".
 وا�ضاف��ت التميم��ي يف ت�رسيح �ضحف��ي "ان جلنتها 

تعت��زم تقدمي مق��رتح بزي��ادة ن�ضبة الفائ��دة لالموال 
املودعة بامل�ض��ارف احلكومي��ة، لت�ضجيع املواطنني 
عل��ى الي��داع فيه��ا"، مبين��ة ان "اله��دف ال�ضا�ض��ي 
م��ن املقرتح هو خل��ق ال�ضيول��ة النقدية الت��ي بحوزة 
املواطن��ني م��ن املن��ازل اىل امل�ض��ارف بغي��ة زيادة 
م�ضت��وى الم��وال وخلق بيئ��ة جاذب��ة لال�ضتثمار يف 

وقت نحن بام�ص احلاجة اليها".
 وقد اعلن البنك املركزي العراقي، يف وقت �ضابق، عن 
ا�ضتجابة اأكر من 20 م�رسف��ا لتاأهيل �ضارع الر�ضيد 
و�ضاحات عامة يف العا�ضمة بغداد، فيما اأ�ضار اىل ان 
العمل يج��ري حاليا على اطالق م�رسوع “األق بغداد” 
لتنفي��ذ م�ضاري��ع كب��رية تظه��ر العا�ضم��ة مب��ا يلي��ق 

مبكانتها وعمقها احل�ضاري.

مختصون: زيادة الفوائد 
تنعش القطاع المصرفي

مستشار اقتصادي: 
بغداد يجب ان تستثنى من قرار أوبك 

الكهرباء تؤجل ديون مترتبة على 
فنادق بكربالء

مطالبات بإنهاء مشاكل إصدار 
لوحات السيارات

اإلمارات تقدم 50 مليون دوالر إلعمار الموصل
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