
�سمري  العرب  للم�رصفيني  الدويل  االحتاد  ع�سو  ا�ساد   
الن�سريي بحملة “كلنا ندعم اقت�سادنا " من اجل دعم 
املنتج الوطني، موؤكدا اأهميتها يف رفع توعية املواطنني 
باهمية دعم االقت�ساد واملنتوج املحلي وتعزيز الثقافة 
يف  االوىل  اخلطوة  ت�سكل  انها  معتربا  لديه  امل�رصفية 

النهو�ض باالقت�ساد الوطني.
الن�سريي  قال  لـ)اجلورنال(   ويف مطلع حديث خا�ض 
اإن االطالع على اجلهود التي يبذلها البنك املركزي يف 
اال�رصاف والرقابة  ودعم القطاع امل�رصيف واالقت�ساد 
الوطني يتطلب قيام املخت�سني واع�ساء جمل�ض النواب 
واالعالميني االقت�ساديني بزيارات ميدانية للم�سووؤلني 
ال�سيا�سات  على  تف�سيلي  ب�سكل  ــالع  واالط البنك  يف 
دعم  يف  املعتمدة  التطويرية  وال�سياقات  ــراءات  واالج
اأن  مو�سحا  الوطني،  واالقت�ساد  امل�رصيف  القطاع 
احلكومة  �ساعدت  عديدة  قــرارات  اتخذ  املركزي  البنك 
واالقت�سادية  املالية  ــة  االزم جتــاوز  ــاوالت  حم يف 
يف  ــواردة  ال اهدافه  وحتقيق 

يوؤثر ذلك على  اأن  2004 دون  ل�سنة   56 قانونه رقم  
ا�ستقالليته ومن قراراته يف دعم امل�سارف وهو ا�سدار 
قرار بامهال امل�سارف اخلا�سة التي تعاين من م�ساكل 

ونق�ض حاد يف ال�سيولة مدة ثالثة ا�سهر.
"اإن من بني احللول املهمة  الن�سريي بقوله   وا�ستدرك 
واالأ�سا�سية لتجاوز م�ساكل القطاع امل�رصيف يف العراق، 
واأي�سا  اخلا�سة  امل�سارف  اأغلب  حاليا  تواجهها  التي 
يف مرحلة قادمة �ستواجهها امل�سارف احلكومية وهو 
التفكري  هو  اقت�سادنا،  ندعم  كلنا  حملة  اليه  ماتدعو 
املالية  ووزارة  العراقي  املركزي  البنك  قبل  من  جديا 
الــوزراء  جمل�ض  يف  االقت�سادية  اللجنة  مع  بالتعاون 
وحتليل  لدرا�سة  باالجتاه  اخلا�سة  امل�سارف  ورابطة 
امل�رصيف  للقطاع  املالية  واملوؤ�رصات  االأعمال  نتائج 
 ،30/6/2016 و   31/12/2015 يف  كما  العراقي 
ورا�ض  املايل  واملركز  وال�سيولة  الودائع  على  والرتكيز 
امل�رصفية  العمليات  واإيـــرادات  واالحتياطيات  املــال 

الداخلية واخلارجية واالرباح املتحققة.  
اأ�ستمرار  ملدى  االقت�سادية  التوقعات  اأن  وا�ساف،   
خالل  البالد  منها  تعاين  التي  املالية  االأزمة  تداعيات 
والتقلبات  املتغريات  2016 و2017 يف �سوء  عامي 
ذلك  م�ستندين يف  العاملية  االقت�سادية 
اإ�ـــــــرصاك  اإىل 

واال�ستفادة  اخلا�ض  القطاع  يف  امل�رصفيني  اخلــرباء 
البنك الدويل حول الو�سع املايل  من خربتهم وتقارير 
الــقــرارات  من  بح�سيلة  للخروج  الــعــراق  يف  ال�سامل 
االنهيار،  من  العراقي  امل�رصيف  القطاع  الإنقاذ  املهمة 
�سوء  يف  واأبرزها  االمــور  هذه  النهاء  حلوال  مقرتحا 
تكليف جهة تدقيقية حيادية تعمل وفق معايري قيا�سية 

دولية لتحديد كفاءة االأداء لكل م�رصف مبا يلي:
ت�سنيف  يتم  اأعـــاله  التقييم  نتائج  �سوء  يف   1-
املعتمدة  القيا�سية  للمعايري  وفقا  اخلا�سة  امل�سارف 
الت�سغيل  والت�سغيل وكلف  االأموال  يف جماالت توظيف 
ال�سيولة  ون�سبة  واال�ستثماري  التمويلي  والن�ساط 
للزبائن  املقدمة  اخلدمات  وتطور  املال  راأ�ض  وكفاية 
واأهمها التطور التقني وفق االأنظمة امل�رصفية احلديثة 
وكذلك يف �سوء ال�رصر الذي حتملته امل�سارف ب�سبب 

االأعمال االرهابية والديون املتعرثة الت�سديد.
-2  ت�سنف امل�سارف اإىل ثالث مراتب:

احلجم  الــكــبــرية  املــ�ــســارف  ت�سمل  االأوىل:  املــرتــبــة 
وو�سعها املايل ومركزها املايل والتمويلي جيد.

احلجم  املتو�سطة  امل�سارف  ت�سمل  الثانية:  املرتبة 
وو�سعها ومركزها املايل متو�سط وقادرة على التطور.

من  تعاين  التي  امل�سارف  وت�سمل  الثالثة:  املرتبة 
ال�سيولة  �سعف يف ن�ساطها امل�رصيف وهبوط معدالت 
من   5% من  اأقــل  وهي  الدنيا  حدودها  اإىل  فيها 
احلقيقية  الودائع  جمموع 

والــديــون  ديــنــار  مليار   250 مــن  اأقـــل  وراأ�ــســمــالــهــا 
%50 من راأ�ض املال املدفوع  املتعرثة لديها تتجاوز 

وم�رصوفاتها اأعلى من اإيراداتها.
البنك  يتوىل  التقييم  نتائج  اإعــالن  بعد    3-
الثالثة  باملرتبة  امل�سنفة  امل�سارف  تبليغ  املركزي 
اأو  اآخــر  م�رصف  مع  باالتفاق  االختياري  باالندماج 
150 من  اأكرث من نف�ض املرتبة وفقا ملا ورد باملادة 
قانون ت�سجيل ال�رصكات رقم 21 ل�سنة 1997 وخالل 
وبعك�سه  ال�سنة،  هذه  من  الثالث  الربع  تتجاوز  ال  فرتة 
يطبق البنك املركزي �سالحياته باإلزام هذه امل�سارف 
حتديد  مــن  البــد  وباحلالتني  االجــبــاري  بــاالنــدمــاج 
املفاهيم واالجراءات اخلا�سة باالندماج امل�رصيف كما 

يلي:
اأ - االندماج امل�رصيف

ب  - االندماج االختياري )الودي( 
ج  - االندماج االجباري 

عملية  جنــاح  اأجــل  من  اأنــه  امل�رصيف  اخلبري  ويبني   
ــري الــبــيــانــات  ــوف ـــد مـــن ت ـــاج املـــ�ـــرصيف الب ـــدم االن
واملعلومات وفق مبداأ االف�ساح وال�سفافة لكل م�رصف 
اجلدوى  ودرا�سة  باالندماج  امل�سمولة  امل�سارف  من 
االندماج  حدوث  عند  املتوقعة  والنتائج  االقت�سادية 
النقدية  ال�سلطة  قبل  من  الدرا�سات  هذه  تقييم  ويتم 
قبل اتخاذ قرار االندماج، وي�سدد اأي�سا �رصورة القيام 
امل�ستهدفة  للم�سارف  واإداريــة  مالية  هيكلة  بعمليات 
الفنية  العاملة  القوى  وحتديد  االنــدمــاج  عملية  قبل 
الكيان  الإدارة  الــالزمــة  ــــة  واالداري

اجلديد. 
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وزير النفط يؤكد ضرورة تحسين 
وقود البنزين

 اأعرب ال�ســفري الفلبيني يف العراق، عن رغبة بالده يف االإ�ســهام بتنفيذ 
م�ساريع البنى التحتية يف العراق. وذكر بيان لوزارة االعمار واال�سكان 
والبلديات واال�ســغال العامة، ورد )اجلورنال( اأن ال�ســفري الفلبيني بحث 
داخــل الــوزارة مــع الوكيل جابــر عبد خاجي احل�ســاين تنفيذ م�ســاريع 
الــوزارة ودخول ال�رصكات الفلبينية للعمل واال�ســتثمار". واأبدى الوكيل 
الفنــي بح�ســب البيان، "ا�ســتعداد الــوزارة لتقــدمي كل الدعم واالإ�ســناد 
لل�ــرصكات املتخ�س�ســة يف جمــال املــاء وال�ــرصف ال�ســحي بطريقــة 
اال�ســتثمار والدفــع باالآجــل، وتوجيــه الدعــوات املبا�ــرصة لل�ــرصكات 
الر�ســينة واملتخ�س�ســة التي تر�سحها ال�ســفارة للعمل يف العراق"، من 
جانبــه اأبدى ال�ســفري الفلبيني رغبة �رصكات بــالده بـ"العمل يف العراق 
وامل�ســاهمة يف تنفيذ امل�ســاريع من قبــل �رصكات فلبينية متخ�س�ســة 

لديها اخلربة يف جمال البنى التحتية".

 دعــت ال�رصكة العامة لت�ســنيع احلبــوب يف وزارة التجارة، جميع وكالء 
الطحني يف حمافظة االنبار ملراجعة مراكز القطع يف مقر مطحنة االنبار 

لت�سلم قوائم القطع حل�س�ض املواطنني من مادة الطحني ل�سهر اآب.
 وقال مدير عام ال�رصكة طه يا�ســني عبا�ض يف بيان ورد )اجلورنال( اإنه 
"مت التوجيه باطالق جتهيز الوكالء يف االنبار بح�سة �سهر اآب املا�سي، 
من مادة الطحني ومتت دعوة وكالء الطحني يف مناطق عامرية الفلوجة 

واخلالدية والنازحني وال�سوفية والرمادي املركز".
 وا�ســاف ان "الدعوة �سملت مناطق االندل�ض وامللعب والتاأميم وال�سامية 
وهيت وكبي�ســة والرطبــة والنخيب والرحالية، ا�ســافة اىل وكالء حديثة 
والبغــدادي، ملراجعــة مراكز القطع وح�ســب اجلدول الزمنــي لكل منطقة 

لغر�ض القطع والتجهيز".  

 اكد رئي�ض جلنة اال�ســتثمار يف جمل�ض حمافظة وا�ســط ها�سم الزاملي ان اهم 
املعوقــات التي تعرت�ض عمل هيئة اال�ســتثمار يف املحافظة هو عدم وجود 
جمل�ض ادارة منذ اكرث من عام وكذلك الروتني االداري يف قانون اال�ستثمار.  
وقال الزاملي خالل ت�رصيح �سحفي "اإن هناك معوقات اخرى تواجه عملية 
منــح الرخ�ض اال�ســتثمارية من خالل ا�ستح�ســال املوافقــات املركزية من 
العا�ســمة بغداد و�ســببها العراقيل التي ت�ســعها هيئة اال�ســتثمار الوطنية".  
وا�ساف "ان من اهم معوقات هيئة اال�ستثمار هي عدم توفري االرا�سي حيث 
ان امل�ســتثمرين يعانون من عدم ح�سولهم على ال�سندات اخلا�سة باالرا�سي 
والتي تخ�س�ســها مديرية بلديات املحافظة، وكذلك قانون اال�ســتثمار الذي 

مل يجر تعديله حيث ي�سكل عقبة اأخرى يف طريق اال�ستثمار".

 ك�ســف جمل�ــض حمافظة الب�رصة عــن اأن الر�ســوم املالية 
التي يتقا�ســها من املنافذ احلدودية تبلغ نحو %1، وفق 
ت�رصيع حملي اأ�ســدره وجــاء مطابقا للد�ســتور والقوانني 
النافــذة.  رئي�ض اللجنة القانونيــة يف املجل�ض، احمد عبد 
احل�ســني يف بيان ورد )اجلورنــال( اأم�ض الثالثاء ردا على 
ت�رصيحــات بع�ض النواب حول وجود �ســبهات يف جباية 

االأموال من املنافذ احلدودية قال اإن "املحكمة االحتادية 
اأكدت يف القرار 16 و18 بتاأييد ما اأقره جمل�ض املحافظة 
والتعليمــات  املحليــة  الت�رصيعــات  اإ�ســدار  يف  وحقــه 
اإدارة املحافظــة ب�ســكل ال  واالأنظمــة مبــا ميكنهــا مــن 
مركزي"، مو�سحا اأن "قرار املحكمة كان وفق املادة 91 
من الد�ستور وهو ملزم وغري قابل للطعن ويق�سي باأحقية 
جمال�ــض املحافظات يف ت�رصيع وفر�ض الر�ســوم املحلية 
وكذلك ر�ســم �سيا�ســة اإنفاق احلكومات املحلية".  وا�ســار 

عبــد احل�ســني اإىل اأن "املجل�ض قــام باإنفاق هــذه االأموال 
التي اإ�ستح�ســلها من الر�سوم الإدامة عمل الدوائر اخلدمية 
بعد اأن تلكاأت الوزارات ورفعت يدها من الدعم املايل لتلك 
الدوائر خ�سو�ســا يف ظــل عدم وجود موازنــات احتادية 
لدوائــر الدولة".  وتابــع بالقول اإن " املجل�ض دعم مديرية 
ال�ســحة مبلياري دينار يف عــام 2015 لعالج االأمرا�ض 
ال�رصطانية والثال�سيميا وتاأهيل الردهات اخلا�سة بعالج 
جرحى احل�ســد ال�ســعبي باالإ�ســافة اإىل تخ�ســي�ض اأموال 

لدعم احل�ســد ب�ســكل مبا�رص اأو باملواد العينية ف�ســال عن 
تخ�ســي�ض 50 مليــون دينــار �ســهريا لالأجهــزة االأمنية 
بهــدف اإدامــة الو�ســع االأمنــي يف املحافظــة".  وبني اأن 
"الواردات �ســخرت لدعم الدوائر القطاعية للم�ساهمة يف 
توفري الدعــم املايل لقطاعــات البلدية واملجــاري وقناة 
البدعة"، الفتا اىل اأن "هناك الكثري من امل�ساريع اخلدمية 
متوقفــة ب�ســبب العجز يف املوازنــة وقد يطالهــا االإندثار 

ويت�سبب ذلك بهدر املال العام". 

 جدد وزير النفط جبار لعيبي تاأكيده على �رصورة امل�سي قدما بزيادة 
اإنتاج امل�ســايف وحت�ســني وقود البنزين املحلي وتقليل ن�سبة ا�سترياده 

من خالل اإ�سافة وحدات اإنتاجية جديدة.
 وذكــر بيان لوزارة النفــط ورد )اجلورنال(، اأن اللعيبــي تراأ�ض اجتماع 

غرفة العمليات بح�سور الوكالء واملدراء العامني.
 وقال الوزير خالل االجتماع "لقد و�سعنا خطة عمل ر�سينة ومتكاملة 
تهــدف اإىل تطويــر القطــاع النفطي يف البــالد"، موؤكدا علــى "�رصورة 
امل�ســي قدما نحو حتقيق اأهدافها من خالل العمل بروح الفريق الواحد 
مــن اجل تطويــر القطــاع النفطي يف البالد".  وا�ســاف "�ســنعمل على 
تذليــل العقبات التي تقــف عائقا اأمام تطوير القطاع النفطي"، م�ســريا 
اإىل "�ــرصورة ا�ســتئناف اجلهد الوطني داخل �ــرصكات الوزارة من اجل 

حتقيق االأهداف املر�سومة لتطوير هذا القطاع املهم يف البالد".

 اأعلنت وزارة التجارة، عن م�ســاركة اكرث من ع�رص دول 
عربيــة واجنبيــة يف معر�ض بغداد �ســمن دورته 43، 
مبينــة ان املعر�ض �سيت�ســمن اي�ســا اقامــة فعاليات 
ثقافية وفنية.  بيان �ســحفي �سدر عن وزارة التجارة 
ورد )اجلورنــال( نقــل عــن مدير عــام ال�رصكــة العامة 
للمعار�ــض واخلدمات التجارية العراقية ها�ســم حممد 
حامت قوله "ان ال�رصكة اكملت ا�ســتعدادها وجاهزيتها 
الــدويل والتــي  43 ملعر�ــض بغــداد  الــدورة  الإقامــة 
�ســتبداأ فعالياتهــا يف االول مــن �ســهر ت�رصيــن الثاين 

املقبل مب�ســاركة اأكرث من ع�ــرص دول ومئات ال�رصكات 
املحلية والعربية واالجنبية"، واأ�ســاف حامت بح�ســب 
البيــان اأن "ابــرز الــدول امل�ســاركة يف املعر�ــض هي 
م�ــرص وفل�ســطني واليابــان واإيــران وتركيــا واملانيا 
وهولنــدا والهنــد واأوكرانيا وتون�ض ومئــات ال�رصكات 
املحليــة والعربيــة والعامليــة"، م�ســريا اىل اأن "جميع 
اال�ســتعدادات لفعاليات املعر�ض قد ا�ســتكملت وهناك 
تن�ســيق عايل امل�ســتوى بني وزارة التجارة والوزارات 
والهيئات امل�ســاندة لظهور فعاليات املعر�ض باأف�سل 
حــال من خالل تطويــر البنــى التحتيــة واإدامة جميع 
قاعــات العر�ــض، ف�ســال عــن حملــة كبــرية لزيــادة 

املواطنــني  ا�ســتقبال  بهــدف  اخل�ــرص  امل�ســاحات 
والظهــور ب�ســورة توؤكد مكانــة بغداد ال�ســتقبال اكرب 
امللتقيات االقت�سادية".  ولفت حامت اىل ان "املعر�ض 
�سي�ســجل م�ســاركة حملية ودولية الأبرز �رصكات العامل 
والزراعيــة  وال�ســناعية  العلميــة  االخت�سا�ســات  يف 
والتجاريــة وتقنيــات االت�ســال، ف�ســال عــن عرو�ض 
ملنتجات جديدة وهناك �ســوق مفتوحة يتب�ســع منها 
املواطــن مــا يحتاجه مــن املنتجات التــي تعر�ض يف 
اروقة املعر�ض".  م�ســريا اإىل اأن "املعر�ض �سيت�ســمن 
اقامــة فعاليــات ثقافيــة وفنيــة، ف�ســال عــن نــدوات 
ولقــاءات اقت�ســادية بــني القطــاع اخلا�ــض املحلــي 

تبــادل  بهــدف  الــدويل  اخلا�ــض  القطــاع  و�ــرصكات 
املعلومــات واإقامــة �رصاكــة حقيقيــة وامل�ســاركة يف 
عمليــة البنــاء واالعمــار واال�ســتثمار التــي ي�ســهدها 
العراق يف اطار التنمية االقت�ســادية ال�ســاملة لتطوير 
مرافــق احلياة التجارية واالقت�ســادية واالجتماعية".  
يذكــر اأن ال�رصكة العامــة للمعار�ض العراقية تاأ�س�ســت 
عــام 1959، وكانــت ت�ســمى اآنــذاك مديرية م�ســلحة 
املعار�ض العراقية، حيث ان�ســمت ال�رصكة خالل �ســنة 
1971 اإىل ع�ســوية احتــاد املعار�ــض الدوليــة الذي 
يقــع مقرها يف باري�ض، واأقيم اأول معر�ض عراقي عام 

اأربع دول عربية. 1964 يف بغداد مب�ساركة 

التجارة تؤكد: مشاركة كبيرة 
في معرض بغداد بدورته الـ43

الفلبين تنتظر دورها في اإلسهام 
بتأهيل البنى التحتية للعراق

التجارة تدعو وكالء األنبار الستالم 
مادة الطحين 

واسط: الروتين الحكومي قلل من 
فرص االستثمار

البصرة تتقاضى 1% من اإليرادات الحدودية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.0133 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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