
 اأكد عدد من املخت�ص��ن اأن امل�ص��ارف احلكومية واخلا�ص��ة 
تلعب دورا مهما يف حتريك ال�صوق واأعمار املناطق املت�رضرة 
م��ن احلرب م��ع تنظي��م داع���ض الإرهابي عرب من��ح القرو�ض 
للمواطن��ن للب��دء مب�ص��اريعهم اخلا�ص��ة واعم��ار منازله��م 

وحمالتهم املت�رضرة.
ويتاألف النظام امل�رضيف العراقي وفقا ملوقع البنك املركزي 
العراق��ي م��ن 45 م�رضف��ا ب��ن حكوم��ي وخا���ض واجنب��ي 

وينت�رضون يف عموم البلد.
 وق��ال اخلب��ر امل���رضيف حمم��د الربيع��ي ل�)اجلورن��ال(، اإن 
"امل�صارف ميكنها اأن تلعب دورا مهما يف عملية اعمار البلد 
م��ن العمليات الع�ص��كرية التي جتري يف غرب و�ص��مال البالد 
من خالل منح القرو�ض اإىل املواطنن"، م�ص��را اإىل اأن "قرار 
البنك املركزي مبنح قرو�ض اإىل قطاعات ال�ص��ناعة وال�ص��كن 
والزراعة مهم جدا و�صيلعب دورا حتريك ال�صوق خ�صو�صا بعد 
اطالق املوق��ع اخلا�ض لها".  ونوه اإىل اأن "القطاع امل�رضيف 
العراق��ي يعت��رب جي��دا لأن��ه عان��ى يف الفرتات املا�ص��ية من 
ح�ص��ار وانقط��اع ع��ن العامل وه��ذا ما اث��ر على عمل��ه ولكن 
اليوم امل�صارف اخلا�ص��ة ت�صتخدم تكنولوجيا حديثة ولديها 
توا�صل مع امل�صارف الجنبية املعروفة"، موؤكداً اأن "القطاع 
امل�رضيف العراقي تعر�ض حلملة ظاملة طيلة الفرتة املا�صية 
ب�صبب احاديث بع�ض ال�صيا�صين وبع�ض ال�صخ�صيات البعيدة 
ع��ن الواقع".  من جهة اأخرى، قال اخلبر القت�ص��ادي �ص��الم 
ا�ص��ماعيل ل�)اجلورن��ال(، اإن "القطاع امل�رضيف العراقي حقق 
بع���ض النجاح يف الفرتة الأخرة يف مكافحة غ�ص��يل الأموال 
واحلد من تهري��ب العملة وميكنه الآن اأن يلعب دورا مهما يف 
عملي��ة حتقي��ق ا�ص��الحات احلكوم��ة"، م�ص��را اإىل اأن "تقدمي 
القرو���ض اإىل املواطن��ن وبفوائ��د واقعي��ة �ص��ينعك�ض ب�ص��كل 
ايجابي على اقت�صاد البلد".  ولفت اإىل اأن "امل�صارف اخلا�صة 
ميكنه��ا اط��الق القرو���ض للمواطن��ن لتحريك ال�ص��وق ودعم 

الفق��راء عرب قرو�ض �ص��غرة خ�صو�ص��ا اأن 
ن�صبة الفقراء تبلغ حاليا 

10 مالين �ص��خ�ض وه��ذه كبرة جداً ب�ص��بب الظروف التي 
م��رت على البلد ون��زوح ما يقارب اربع��ة مالين من مناطق 

ال�رضاع".
 وب��ن اأن "القت�ص��اد العراق��ي الآن عرب مرحلة الك�ص��اد التي 
الأوىل  2014 ج��راء تعر�ص��ه ل�ص��دمتن  وق��ع فيه��ا ع��ام 
انخفا���ض ا�ص��عار النفط والثاني��ة خروج م�ص��احة كبرة من 
�صيطرته مما انعك�ض على زيادة النفاق خ�صو�صا الع�صكري"، 

موؤكداً اأن "البالد تلعب دورا كبرا 
من جانب اآخر، قال املدير التنفيذي لرابطة امل�صارف اخلا�صة، 
عل��ي طارق، اإن "امل�ص��ارف اخلا�ص��ة اجتمع��ت قبل فرتة مع 
�ص��ندوق اإعم��ار املناطق املحررة من تنظي��م داع�ض وجمعت 
اأك��ر من مليار دينار لدعم ال�ص��ندوق واإقام��ة موؤمتر لإعمار 
املناط��ق املحررة". واأكد اأن "نافذة مزاد بيع العملة الأجنبية  
ق�ص��ية قانوني��ة �رضعها القان��ون العراق��ي، ويراقبه��ا البنك 
املرك��زي وباإمكان اأي م�رضف الدخول يف النافذة عرب تقدمي 
الأوراق اإىل البن��ك املركزي، واأن اأك��ر النتقادات التي توجه 
اإىل امل�ص��ارف امل�صاركة لي�ض لها اأ�ص��ا�ض من ال�صحة وتفتقد 
اإىل الوثائق، واأن دعوات تخفي�ض العملة الأجنبية املباعة يف 
النافذة يحتاج اإىل تخفيف ال�ص��ترادات لأن ا�صترادات البلد 
هائلة جداً وراأينا ذل��ك عندما خف�ض البنك املركزي مبيعاته 
اليومي��ة يف الناف��ذة اإىل 75 مليون دولر اأنعك�ض �ص��لبا على 
ال�ص��وق حيث اأرتفع �ص��عر ال��دولر نحو %25".  ون��وه اإىل اأن 
"اإلغاء نافذة بيع الدولر غر منطقي وغر �صحيح و�صي�صبب 
بارتفاع هائل يف �ص��عر الدولر، لأن البنك املركزي هدفه من 
هذا الأجراء توفر الدينار اإىل وزارة املالية التي ت�صتلم اأموال 
النفط بعمل��ة الدولر وعليها التزامات مالي��ة كبرة بالدينار 
منه��ا توف��ر رواتب املوظف��ن واحتياج��ات الدول��ة، لكن اإذ 

ج��رى تنفيذ العتمادات امل�ص��تندية ب��دل من نافذة 
بي��ع العملة ل باأ�ض به خ�صو�ص��ا 

�ص��يحمي  اأن��ه 

العملة ال�صعبة و�صيجعل البالد تدخل لها ب�صائع حقيقية".
 وكان حماف��ظ البنك املرك��زي العراقي، علي الع��الق، اأكد اأن 
عوام��ل عدي��دة اأثرت على القط��اع امل�رضيف منها الأو�ص��اع 
الأمني��ة وال�صيا�ص��ية، م�ص��يفا اأن بع�ض امل�ص��ارف الأجنبية 
رف�ص��ت التعامل مع امل�ص��ارف العراقية، لفتا اإىل اأن 77% 

من الكتلة النقدية موجودة خارج النظام امل�رضيف.
 وق��ال العالق، اإن "هناك عوامل خارجي��ة اأثرت على القطاع 
امل��ايل وامل���رضيف العراقي منه��ا وع��ي النا�ض وال�ص��تقرار 
الأمن��ي وال�صيا�ص��ي والت�رضيح��ات غر امل�ص��وؤولة من بع�ض 
امل�ص��وؤولن وخ��رباء امل��ال الت��ي جعل��ت بع���ض امل�ص��ارف 
الأجنبي��ة ع��دم التعامل مع امل�ص��ارف العراقية"، م�ص��را اإىل 
اأن "خم�صة م�صارف عراقية لديها م�صاكل مع زبائنها والبنك 
املرك��زي يحاول جاهدا حللها، ويف غ�ص��ون اأ�ص��هر �ص��تخرج 

امل�صارف غر القادرة على ال�صتمرار من العمل امل�رضيف".
 وب��ن اأن "هن��اك مترد من قب��ل بع�ض زبائن امل�ص��ارف يف 
ت�ص��ديد قرو�صهم للم�ص��ارف وهذه ظاهرة خطرة جداً ويجب 
مواجهتها بكل ال�ص��بل"، مبينًا اأن "نظام املدفوعات يف البنك 
املرك��زي يعترب من اأف�ص��ل الأنظمة يف الع��امل ويجري حاليا 
مراجعة له من قبل البنك الدويل".  ونوه اإىل اأن "ن�صبة 77% 
م��ن الكتلة النقدية موجودة بحوزة املواطنن يف منازلهم اأي 
اأنه��ا خارج النظام امل�رضيف، مما يدل اأن ن�ص��بة امل�ص��تفيدين 
م��ن النظام امل���رضيف تبلغ %10 من �ص��كان العراق"،  لفتا 
اإىل اأن "الكتل��ة النقدية الكبرة املوجودة لدى املواطنن لبد 
من دخولها اإىل النظام امل�رضيف لكي تو�ص��ع عمل امل�صارف 

وت�صغل الأيدي العاملة وزيادة اخلدمات".

Wed. 5 Oct. 2016 issue no 202مال واستثمار4
االربعاء 5 تشرين االول 2016 العدد 202

214

%50

102

العراق��ي  الذه��ب  �ص��عر  انخف���ض   
للمثق��ال الواحد عيار 21  اىل  214 
الف دينار ، بعد ما كان 215 خالل 
اليوم��ن املا�ص��ين ،  فيم��ا و�ص��ل 
�صعر الذهب عيار 18 اىل 183 الف .
 وح�ص��ب الرقام الواردة  من �ص��وق 
ال�ص��اغة يف العراق بلغ �صعر مثقال 
الذه��ب ، عيار 21 الي��وم 214 الف 
بل��غ   18 وعي��ار   ، دين��ارا   074 و 
�ص��عر مثقاله 183 الف 500  دينار 
ويتعامل ال�ص��وق العراق��ي باملثقال 
الذي يع��ادل 5 غرام��ات من الذهب  
وبل��غ �ص��عر الذه��ب عي��ار24، ليوم 

ام�ض 244 الف و 648  دينار .

 اعلنت جلنة املولدات يف حمافظة 
اج��ور  تخفي���ض  ع��ن  كرك��وك 
ال�صرتاك ال�ص��هري لعمل املولدات 
اخلا�ص��ة لتكون ب�صعر ثالثة الف 
دين��ار ل��كل امب��ر مقارنة ب�ص��تة 

الف لل�صهر املا�صي .
 و���رضح رئي���ض جلن��ة املول��دات 
نائب حمافظ كركوك راكان �صعيد 
باملحافظ��ة  املول��دات  جلن��ة  ان 
اجتمع��ت اليوم وق��ررت تخفي�ض 
ت�ص��عرة امب��ر املول��دات لل�ص��هر 
احل��ايل ليكون ث��الث الف دينار 
مقارن��ة بال�ص��هر املا�ص��ي حي��ث 
كانت الت�ص��عرة �ص��تة الف دينار 

لكل امبر. 

 منح��ت املديري��ة العام��ة للتنمي��ة 
ال�صناعية اجازات تاأ�صي�ض مل�صاريع 
ال�ص��هر  خ��الل  جدي��دة  �ص��ناعية 
ال�ص��ناعة  املا�ص��ي. وقال��ت وزارة 
ورد  �ص��حفي  بي��ان  يف  واملع��ادن 
العام��ة  املديري��ة  ان  )اجلورن��ال( 
للتنمي��ة ال�ص��ناعية منح��ت )102( 
اجازة تاأ�ص��ي�ض موزعة على عدد من 
القطاعات ال�ص��ناعية منها الغذائية 
والن�ص��ائية والكيمياوية واملعدنية 

والن�صيجية".

مختصون يعولون على المصارف الحكومية والخاصة 
بإعمار البنى التحتية في العراق

لتوسيع نطاق األغطية التأمينية..

 بدء اندماج شركتي التأمين الوطنية والعراقية
 ونظ��را للظروف القت�ص��ادية التي مير بها 
الع��راق، وبعد درا�ص��ات م�صتفي�ص��ة، ظهرت 
احلاج��ة اىل اندم��اج �رضكت��ن تع��دان م��ن 
اأكرب �رضكات التاأمن يف البلد، وهما �رضكة 
التاأمن الوطنية و�رضك��ة التاأمن العراقية، 
ل �ص��يما ان مقوم��ات و���رضوط الندم��اج 
متوف��رة خ�صو�ص��ا ان ال�رضكت��ن متتلكان 
م��الءة مالية عالية، ما �صيو�ص��ع الإمكانات 

التاأمينية لل�رضكة اجلديدة بعد اندماجهما.
اندماج ال�رضكتن

 واأعل��ن م�ص��در يف دي��وان التاأم��ن خ��الل 
ت�رضيح��ات �ص��حفية تابعته��ا )اجلورنال( 
لندم��اج  القانوني��ة  بالإج��راءات  الب��دء 
�رضكت��ي التاأمن الوطنية و�رضك��ة التاأمن 
�ص��اأنه تر�ص��يق قط��اع  العراقي��ة مب��ا م��ن 
التاأمن احلكومي واختزاله ب�رضكة حكومية 

واحدة للقيام باأعمال التاأمن املختلفة. 
 من جانبه بن اخلبر املخت�ض يف ق�ص��ايا 
التاأمن �صعدون م�صكل، فوائد هذا الندماج 
بالق��ول "يحم��ل اندم��اج �رضك��ة التاأم��ن 
العراقية مع �رضك��ة التاأمن الوطنية اأبعادا 
عدي��دة، منها انه اأول يخفف من الرتهل يف 
القط��اع احلكومي، ما يع��د خطوة جادة يف 
اإ�ص��الح قط��اع التاأمن ال��ذي تراجع كثرا 

ابان ت�صعينيات القرن املا�صي".
روؤو�ض الأموال

 واأ�ص��اف م�ص��كل ان "البع��د الث��اين ال��ذي 
يحمل��ه الندم��اج هو زي��ادة روؤو���ض اأموال 
ال�رضكت��ن، م��ا يع��زز فر�ض من��ح الأغطية 
التاأمينية ل �ص��يما منها التعوي�صات، اإذ اإن 
روؤو�ض الأموال الكبرة من �صاأنها اأن تدخل 

بفاعلية يف اجلوانب القت�صادية".
وج��اء يف امل��ادة )50/ اأول( م��ن قان��ون 
تنظيم اأعمال التاأمن رقم 10 ل�صنة 2005 
"يج��وز اندم��اج موؤمن اأو معي��د تاأمن يف 
موؤم��ن او معي��د تاأم��ن اآخ��ر مب��ا يف ذل��ك 
املوؤمن��ون او معي��دو التاأم��ن اململوك��ون 

للدولة".
اأهداف الندماج

 ولف��ت اىل اأن اندماج ال�رضكتن العمالقتن 
ب�رضك��ة واح��دة �ص��يعطي حاف��زا لل�رضكات 
ال�ص��تثمارية بالدخول اىل العراق والتاأمن 
على م�صاريعها داخل البلد، ما يتطلب اإعادة 
النظ��ر بفقرة التاأمن يف قانون ال�ص��تثمار 
رقم 13 ل�ص��نة 2006 وتعديالته ليتما�صى 

مع اأهداف الندماج بن ال�رضكتن.
 وميثل قطاع التاأمن يف العراق 3 �رضكات 
تاأم��ن حكومية، هي كل من �رضكة التاأمن 
الوطني��ة، و�رضكة التاأمن العراقية، و�رضكة 
اإعادة التاأمن، اىل جانب 29 �رضكة تاأمن 

اأهلية وفرعن ل�رضكات تاأمن اأجنبية.
 وراأى م�ص��كل ان فك��رة اندم��اج ال�رضكت��ن 

رمبا �صي�ص��جع على اندماج عدد من �رضكات 
التاأمن اخلا�ص��ة مب��ا يعزز املناف�ص��ة بن 

�رضكات القطاع اخلا�ض وال�رضكة اجلديدة.
 وع��ن اندماج �رضكات التاأم��ن الأهلية مع 
بع�ص��ها واإمكانية حتقيقه اأو�صح املخت�ض 
ان  عام��ر،  فرا���ض  القت�ص��ادي  بال�ص��اأن 
"الظروف التي مير بها البلد تقت�صي القيام 
مب��ا يحق��ق امل�ص��لحة القت�ص��ادية العلي��ا 
للعراق، ومبا اأن ال�رضكات اخلا�ص��ة "ملكية 
اأهلي��ة" فم��ن ال�ص��عب اإقناعه��ا بالندماج 
كون ال�رضكة الفالنية ي�صعب اأن تعمل حتت 

قيادة ال�رضكة الفالنية الخرى".
 ويع��اين قط��اع التاأم��ن يف الع��راق ومن��ذ 
�صنوات الت�ص��عينيات من القرن املا�صي من 
اآثار احل��روب وتداعيات العقوب��ات الدولية 

وال�صيا�ص��ات الطائ�صة للنظام املباد، وفاقم 
ه��ذه املعاناة تزايد غي��اب الوعي التاأميني 
وعدم معرفة اجلمهور بالدور احلقيقي الذي 
تلعبه �رضكات التاأمن يف القت�ص��اد.ويرى 
عام��ر ���رضورة اأن تعمل ���رضكات التاأمن، 
احلكومي��ة اأو الأهلية، وفق املعاير الدولية 
العالي��ة لتحقيق ال�ص��المة للموؤمن لهم، وان 
متتل��ك الق��درة على حتم��ل اأخط��ار التاأمن 
وتغطيت��ه ب�ص��كل كام��ل، مو�ص��حا ان ذل��ك 
يك��ون من خالل ط��رح وثائق تاأم��ن توؤكد 
م�ص��تويات اخلدم��ة املمت��ازة واملنتج��ات 
اجليدة باأف�صل الأ�صعار التناف�صية املمكنة.

 تلعب �شرك�ت الت�أمني، 
بو�شفه� دع�مة اقت�ش�دية 

يف كل بلدان الع�مل، 
دورا حيوي� لأنه� اأبرز 
امل�ش�همني يف متويل 

واإق�مة امل�ش�ريع التنموية 
واخلدمية وال�شتثم�رية، 
ل �شيم� اإذا ك�نت جهوده� 

موجهة نحو التنمية، اإذ 
ميثل اندم�جه� مع بع�شه� 

زي�دة يف روؤ�س اأمواله� 
م� ميكنه� من زي�دة 

ن�ش�طه� وقوة اأغطيته� 
الت�أمينية املمنوحة يف 

خمتلف املج�لت.

بغداد – متابعة

بغداد ـ سالم زيدان

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


