
ي�ؤدي  �أن  �القت�صادية،  بال�ص�ؤون  متخ�ص�ص  ت�قع 
قر�ر م�رصف �لر�فدين، رفع �صعر �لفائدة على ود�ئع 
�لت�فري و�ل�د�ئع �لثابتة، �إىل ت�صجيع �ال�صتثمار، عاد�ً 
�ل�طنية  ت�صاعد على تعبئة �ملدخر�ت  باأنها  �خلط�ة 
عن  ب��داًل  �ال�صتثمارية  �مل�صاريع  نح�  وت�جيهها 
�ل�صغ�ط  تخف�ص  �أنها  كما  �ملنازل،  يف  �كتنازها 
�صحب  نتيجة  �ل�طني  �القت�صاد  على  �لت�صخمية 
جزء كبري من �لفائ�ص �ال�صتهالكي و�لذي يذهب �ىل 

�النفاق عادة بداًل عن �ال�صتثمار.
ويف حني قرر م�رصف �لر�فدين، رفع ف��ئد �ل�د�ئع 
دينار  ملي�ن   50 وملبلغ  �صنتني  من  الكرث  �لثابتة 
فما ف�ق لت�صبح 7 باملئة بدال عن 6 باملئة، معلنًا 
�أن عم�م ف��ئد �مل�رصف �خلا�صة بح�صابات �لت�فري 
ملدة  �لثابتة  �ل�د�ئع  يخ�ص  وفيما  باملئة   4 تبلغ 
ملدة  �لثابتة  �ل�ديعة  �ما  باملئة   5 تبلغ  ��صهر  �صتة 
�صنة فتبلغ ف��ئدها 5،5 باملئة، و�أن ف��ئد �الئتمان 
و�ملت��صط  باملئة   9 تبلغ  �صنة  ملدة  �الج��ل  ق�صري 
�الجل �ي �كرث من �صنة وحتى �صنتني تبلغ 10 باملئة 
 11 فيبلغ  �الجل  ط�يل  �الئتمان  ف��ئد  �ما 
خ��ر�ء،  ح��ذر  باملئة. 

تنامي  نتيجة  �خلا�صة  �مل�صارف  تط�ر  عرقلة  من 
�مل�رصيف  �لقطاع  على  �حلك�مية  �مل�صارف  هيمنة 

ب��قع -85 %90 من م�ج�د�ت �لقطاع.
يف  �لبلد�وي،  نبيل  ر�أفت  �القت�صادي  �ملحلل  وقال 
�لفائدة  �صعر  "رفع  �إن  )�جل�رنال(،  �أجرتها  مقابلة 
�ل�صغ�ط  خف�ص  �ىل  ي����ؤدي  �ل���د�ئ��ع  ه��ذه  على 
�صحب  نتيجة  �ل�طني  �القت�صاد  على  �لت�صخمية 
يذهب  و�ل��ذي  �ال�صتهالكي  �لفائ�ص  من  كبري  جزء 
وت�قع  �ال�صتثمار".  ع��ن  ب��داًل  ع��ادة  �الن��ف��اق  �ىل 
ود�ئع  على  �لفائدة  �صعر  رفع  "ي�ؤدي  �أن  �لبلد�وي 
�إىل  �حلا�رص،  �ل�قت  يف  �لثابتة  و�ل���د�ئ��ع  �لت�فري 
�ملدخر�ت  تعبئة  ي�صاعد على  �ال�صتثمار حيث  زيادة 
�ل�طنية وت�جيهها نح� �مل�صاريع �ال�صتثمارية بداًل 

عن �كتنازها يف �ملنازل".
طريق  عن  �الم��ل  هذه  "��صتثمار  �لبلد�وي  و�قرتح 
��صتهالكيا  ك��ان  �ص��ء  و�الئتمان،  �لقرو�ص  منح 
�لقرو�ص  على  �لفائدة  تك�ن  �ن  على  �نتاجيا،  �أو 
تن�صيط  فحتى  �ملمكن،  �الدنى  حدها  عند  �ملمن�حة 
�ل�ص�ق  حركة  �صي�صجع  الأن��ه  �إيجابي،  �ال�صتهالك 
�لناجت  تزيد  �النتاجية  �مل�صاريع  �أن  كما  �لتجارية، 
و�أ�صار  �لبطالة".  م�صت�ى  وتقلل  �الجمايل  �ملحلي 
ي�صاعد  �جلديد،  بقر�ره  �لر�فدين  "م�رصف  �أن  �إىل 
�لتي متر  �أو �حلد من �الأزمة �القت�صادية  �لتقليل  يف 
��صعار  �نخفا�ص  نتيجة  �لبالد  بها 
د�عيًا  �لنفط"، 

�إىل ت�صجيع �مل�صارف �الأخرى لتتبع خطى �لر�فدين 
برفع ��صعار �لفائدة على هذين �لن�عني من �ل�د�ئع". 
وتابع �لبلد�وي، �أن "ت�صجيع �ال�صتثمار يف �لقطاعات 
�إىل  �لبعيد  �مل��دى  على  ي���ؤدي  �ملختلفة  �النتاجية 
�القت�صاد  يف  �حلا�صلة  �لهيكلية  �الختالالت  تقليل 
للتم�يل  و�حد  م�صدر  على  �العتماد  نتيجة  �ل�طني 
�لعمل  ج�هر  ه�  "هذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لنفط"،  وه� 
�لقرو�ص  ومنح  �ل�د�ئع  بت�صلم  �ملتمثل  �مل�رصيف 
�لفائ�ص  �لدخل من وحد�ت  من  �لفائ�ص  �ي حت�يل 

�ملايل �ىل وحد�ت �لعجز �ملايل".
"�إد�رة  �إن  ر�صمي،  بيان  يف  �لر�فدين  م�رصف  وقال 
�مل�رصف قررت رفع ف��ئد �ل�د�ئع �لثابتة الأكرث من 
�صنتني وملبلغ 50 ملي�ن دينار فما ف�ق لت�صبح 7 

باملئة بدال عن 6 باملئة".
�لدوالر  عملة  يخ�ص  "فيما  �أنه  �مل�رصف،  و�أ�صاف 
فقد تقرر رفع �لفائدة �ىل 3 باملئة لل�ديعة �لبالغة 
ملي�ن دوالر فما ف�ق و��صافة ن�صف �ل��حد باملئة 
ماليني   5 من  �ملبلغ  كان  �ذ�  باملئة   3،5 لت�صبح 
دوالر فما ف�ق". ولفت �لنظر �إىل �أن "ود�ئع �لعر�قيني 
يف �ير�ن حت�ل �ىل ت�مان وتك�ن ن�صبة �لفائدة يف 
�لعر�ق 5 باملئة وه� ما يعادل 20 باملئة يف �ير�ن 

بح�صب عملتهم ��ص�ة بامل�صارف �خلارجية".
و�أو�صح �مل�رصف �أن "عم�م ف��ئد �مل�رصف �خلا�صة 
يخ�ص  وفيما  باملئة   4 تبلغ  �لت�فري  بح�صابات 
�ما  باملئة   5 تبلغ  ��صهر  �صتة  ملدة  �لثابتة  �ل�د�ئع 
 5،5 ف��ئدها  فتبلغ  �صنة  مل��دة  �لثابتة  �ل�ديعة 
"ف��ئد  �أن  �إىل  باملئة". و�أ�صار 

باملئة   9 تبلغ  �صنة  مل��دة  �الج��ل  ق�صري  �الئتمان 
�صنتني  وحتى  �صنة  من  �ك��رث  �ي  �الج��ل  و�ملت��صط 
�الجل  ط�يل  �الئتمان  ف��ئد  �ما  باملئة   10 تبلغ 
م�فق  �مل�رصيف  �خلبري  وح��ذر  باملئة".   11 فتبلغ 
"�لقطاع  �أن  من  مف�صلة،  در��صة  يف  حمم�د،  ح�صن 
�مل�رصيف ي��جه م�صكلة هيمنة �مل�صارف �حلك�مية 
م�ج�د�ت  من   90%  85- بني  ي��رت�وح  ما  على 
�لقطاع �المر �لذي يعرقل تط�ر �مل�صارف �خلا�صة"، 
وهام�صي  �صغري  �مل�رصيف  "�لقطاع  �أن  �إىل  م�صري�ً 
�الجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  م�صاهمته  تتجاوز  ال 
%1.5 و�إذ� ��صفنا �ليه �لقطاع �ملايل ترتفع �لن�صبة 
"�لقطاع يعاين،  �أن  %1.75". و�أ�صاف حمم�د،  �ىل 
�ملحلي  بالناجت  قيا�صًا  �ملمن�ح  �الئتمان  �صاآلة 
�الجمايل �ذ بلغ �الئتمان �لنقدي �ملمن�ح من جميع 
 23.6 م��ق��د�ره  مبلغا   2013 ع��ام  يف  �مل�صارف 
من   %  8.7 تتجاوز  ال  بن�صبة  �أي  دينار  ترلي�ن 
 55% 2013 مقابل  لعام  �لناجت �ملحلي �الجمايل 
ح�صة  وبلغت  �فريقيا  و�صمال  �الو�صط  �ل�رصق  لدول 
�مل�صارف �حلك�مية منها %72 يف حني �ن ح�صتها 

من روؤو�ص �م��ل �لقطاع هي 19.5 % فقط".
لعام  �مل��ايل  لال�صتقر�ر  �ل�صن�ي  �لتقرير  وي�صري 
2013، �إىل �أن م�ج�د�ت �لقطاع �مل�رصيف قد بلغت 
دينار  ترلي�ن   208،8 �لعام ما جمم�عه  نهاية  يف 
�أي نح� 77،4 % من �لناجت �ملحلي �الجمايل �لذي 
دينار  ترلي�ن   269،6 بنح�  نف�صه  �لتقرير  يقدره 
 187،7 منها  �حلك�مية  �مل�صارف  ح�صة  بلغت 
حني  يف   90% من  بقليل  �ق��ل  �أي  دينار  ترلي�ن 
21،1 ترلي�ن فقط �ي  �لقطاع �خلا�ص  بلغت ح�صة 

نح� 10 % فقط.
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بحث��ت حك�مة كربالء مع وفد من �رصك��ة )SMC( �ل�صينية �ملتخ�ص�صة 
بال�ص��كك �حلديدي��ة تنفيذ و�إن�صاء خط �صكة �حلدي��د �ملعلق )م�ن�ريل( بني 

)كربالء - �لنجف(.
وق��ال رئي�ص جلن��ة �لرقاب��ة على �ال�صتثم��ار يف جمل�ص حمافظ��ة كربالء 
زه��ري �حمد �لب�دكه، �إنه "مت �طالع �ل�رصكة �ل�صينية )SMC( على م�قع 
تنفي��ذ �ل�صكة على طريق �لنجف – كربالء ، ووعدت �ل�رصكة بتقدمي در��صة 

للم�رصوع عما قريب لتبا�رص �لتنفيذ".
و�أ�ص��اف "�صينف��ذ هذ� �مل���رصوع بطريق��ة �لتنفيذ �ملبا�رص م��ن قبل وز�رة 
�لنق��ل باالتفاق مع �حلك�م��ة �ل�صينية بع��د ��صتح�صال �لقر���ص �ل�صيني 

الكمال �مل�رصوع".

بح��ث وفد ميث��ل حك�مة حمافظة و��ص��ط مع �ل�صفري �لياب��اين يف بغد�د 
ف�مي� �إي����ي، وعدد من ممثلي �ل�رصكات �لياباني��ة، �صبل تفعيل �ل��قع 
�ال�صتثم��اري يف �ملحافظ��ة وم�صاركة �لياب��ان يف ��صتثم��ار �مل�صاريع 

�ل�صناعية.
وق��ال حمافظ و��ص��ط مالك خلف �ل����دي، �إن "�ل�فد �ملحل��ي �لذي �صم 
�ع�ص��اء جمل�ص �ملحافظ��ة ورئي�ص �لغرف��ة �لتجارية ونائ��ب �ملحافظ، 
ناق���ص خ��الل لقائ��ه �ل�صف��ري �لياب��اين م��ص���ع �لفر���ص �ال�صتثمارية 
�ملت��ف��رة يف �ملحافظة و�مكانية ��صتثمار �ل�رصكات �ليابانية فيها ملا 
يت��ف��ر يف �ملحافظة من م����رد طبيعية كالزر�ع��ة و�لنفط، ��صافة �ىل 

�لظروف �المنية �مل�صتقرة".
و��صاف "كم��ا مت ت�جيه �لدع�ة �جلانب �لياباين من �جل �مل�صاركة يف 
معر���ص و��صط �لدويل �لثاين للطاقة و�العم��ار و�ال�صتثمار �لذي �صيقام 

خالل �صهر �صباط �ملقبل".

تعت��زم جلن��ة �لزر�عة و�اله����ر و�ملي��اه �لنيابي��ة �ع��ادة مناق�صة و�صع 
�ص��د �مل��ص��ل يف �وىل جل�ص��ات �لف�صل �لت�رصيعي �جلدي��د ملجل�ص �لن��ب 

لل�ق�ف على حقيقة �لتقارير �لغربية عن خماطر �نهيار �ل�صد.
وق��ال ع�ص��� �للجن��ة علي �ل�ص��ايف، يف ت�رصي��ح �صحف��ي، �إن "�لرملان 
�صيناق���ص �لتحذي��ر�ت �لغربي��ة �الخرية عن و�ص��ع �صد �مل��ص��ل ، بعد �ن 
مت ت�صكي��ل جلن��ة خا�صة ُكلفت منذ �لعام �ملا�ص��ي مبتابعة م��ص�ع عقد 
�صيان��ة وت�اأهيل �صد �مل��ص��ل و�طالع �لرملان بامل�صتج��د�ت عن و�صع 
�ل�ص��د ومر�حل �لعم��ل". و�أ�صاف �ل�ص��ايف، �أن "�حلك�م��ة ووز�رة �مل��رد 
�ملائي��ة وقعت��ا منت�صف �لعام �ملا�صي عقد� مع �رصك��ة تريفي �اليطالية 

ل�صيانة �صد �مل��صل مببلغ قيمته 300 ملي�ن دوالر".

�أعلن��ت �لهي��اأة �لعامة للجم��ارك، �رتفاع �ي��ر�د�ت مناف��ذ مديرية جمرك 
�ل�صح��ن �جل���ي لع��ام 2016، بن�صب��ة 280 باملئة بعد تطبي��ق �لق��نني 
و�لتعليم��ات و�لق��ر�ر�ت لتعظي��م �الير�د�ت ومتك��ني �لدولة م��ن م��جهة 

�لظروف �القت�صادية �لتي ت��جه �لبالد.
وق��ال �ملدير �لعام للهيئة كاظم علي عب��د �هلل، �إن "�ير�د�ت منافذ �ل�صحن 
�جل���ي �جلمركي��ة لعام 2016 �رتفعت لتبلغ ما يق��ارب �ل� 3.8 مليار�ت 

دينار، مقارنة مع 1.1 مليار دينار يف 2015".
و�أ�صاف �أن �رتفاع �الإير�د�ت ي�ؤ�رص ب�ص�رة و��صحة على حتقيق تقدم يف 

�لعمل �جلمركي و�مل�صاعدة يف حتقيق �إير�د�ت غري نفطية للبالد".

ت�ص��در �لعر�قي�ن ��صتثمار�ت �ص���ق �لعقار�ت �الردنية 
خالل �لعام �ملا�صي 2016 �ص��ء جلهة �رص�ء �ل�صقق �و 

�الر��صي متقدمني على �لكثري من �جلن�صيات �لعربية.
ووفق��ا لتقرير ��صدرت��ه د�ئرة �الر��ص��ي �الردنية، جاء 
�لعر�قي���ن يف مقدم��ة �جلن�صيات غ��ري �الردنية �الكرث 
��صتثم��ار� يف �ص���ق �لعق��ار�ت �الأردني��ة خ��الل �لع��ام 
�ملا�ص��ي 2016 مبج���ع 1530 عق��ار� �ص����ء كان��ت 

باالر��صي �و �ل�صقق.
وت��ال �لعر�قي��ني �جلن�صّي��ة �ل�صع�دية باملرتب��ة �لثانية 
مبجم�ع 694عقار�ً، يف حني جاءت �جلن�صية �لك�يتية 

باملرتبة �لثالثة مبجم�ع 269 عقار�ً، وجاءت �جلن�صية 
�ل�ص�رية باملرتبة �لر�بعة مبجم�ع 241عقار�ً.

�أّم��ا من حيث �لقيمة فقد جاء �لعر�قي�ن �أي�صًا باملرتبة 
�الأوىل بحجم ��صتثمار بل��غ 237 ملي�ن دوالر وبن�صبة 

%45 من �لقيمة �لتقديرية لبي�عات غري �الأردنيني.
وجاءت �جلن�صّية �ل�صع�دية باملرتبة �لثانية بقيمة 70 
ملي���ن دوالر وبن�صب��ة %13 ث��م �جلن�صي��ة �المريكية 
باملرتب��ة �لثالثة بقيمة نح�31 ملي���ن دوالر وبن�صبة 
7ر%5 ث��م �جلن�صية �ل�ص�رية بقيمة 27 ملي�ن دوالر 
وبن�صب��ة 2ر%5 فاجلن�صي��ة �ليمني��ة 25 ملي�ن دوالر 

وبن�صب��ة 8ر4%.
وبل��غ ع��دد بي�ع��ات �لعق��ار مل�صتثمرين غ��ري �أردنيني 

خ��الل �لع��ام �ملا�ص��ي 3657 معامل��ة منه��ا 2655 
معامل��ة لل�صق��ق و 1002 معامل��ة لالأر��ص��ي قيمته��ا 
�لتقديري��ة نح��� 528 ملي���ن دوالر بانخفا�ص ن�صبته 

.2015 %11 مقارنة بعام 
ووفق��ا للتقرير، بل��غ �إجمايل معامالت بي��ع �لع�ق�ار�ت 
يف �ململك��ة خالل �لع��ام �ملا�ص��ي 143387 معاملًة 

تركز �أغلبها يف �لعا�صمة عمان.
كم��ا بل��غ ع��دد بي�ع��ات �لعق��ار�ت مل�صتثمري��ن غ��ري 
�أردني��ني خ��الل �صه��ر كان���ن �الأول �ملا�ص��ي من عام 
2016 م��ا جمم�عة 280 عقار� منها 194 لل�صقق و 

31 ملي�ن دوالر. 86 لالأر��صي قيمتها �لتقديرية 
وج��اء �لعر�قي���ن �وال يف بي�ع��ات �صهر كان���ن �الأول 

111 عق��ار�ً،  2016 ومبجم���ع  �ملا�ص��ي م��ن ع��ام 
و�جلن�صّي��ة �ل�صع�دي��ة باملرتب��ة �لثاني��ة مبجم�ع 52 
عقار�ً، ويف �ملرتبة �لثالث��ة �جلن�صية �ل�ص�رية مبجم�ع 
32 عق��ار�ً. �أّم��ا من حيث �لقيمة فقد ج��اءت �جلن�صّية 
�لعر�قي��ة �أي�ص��ًا باملرتب��ة �الأوىل بحج��م ��صتثم��ار بلغ 
18 ملي���ن دوالر وبن�صبة %57 من �لقيمة �لتقديرية 

لبي�عات غري �الأردنيني.
وحلت �جلن�صية �ل�صع�دي��ة باملرتبة �لثانية بقيمة نح� 
4 مالي��ني دوالر وبن�صبة %13، ثم �جلن�صية �ل�ص�رية 
بقيم��ة 9ر1 ملي���ن دوالر وبن�صب��ة 3ر%6 و�جلن�صية 
�للبناني��ة باملرتبة �لر�بعة وبقيم��ة 6ر1 ملي�ن دوالر 

وبن�صب��ة 4ر5%.

با���رصت �إح��دى �ل���رصكات �ملحلي��ة، بن��اء جمم��ع �صكن��ي 
��صتثم��اري، يف ق�ص��اء �صط �لع��رب يت�صم��ن �إن�صاء 1654 

وحدة �صكنية وبقيمة تبلغ �أكرث من ثمانني ملي�ن دوالر.
وق��ال نائ��ب رئي�ص جمل�ص حمافظة �لب���رصة د. وليد حميد 
كيطان، يف ت�رصيح �صحف��ي، �ن "جمل�ص �ملحافظة ي�صعى 
لتق��دمي �خلدم��ات للم��طن �لب���رصي ويف جميع �ملجاالت 

وخ�ص��ص��ا قط��اع �ل�صك��ن"، م�ص��ري�ً �ىل �ن "هن��اك ق��ر�ر� 
�صدر م��ن جمل�ص �ملحافظة يت�صمن تعاون �لدو�ئر �ملعنية 
�خلدمية مع �جلهة �ملنفذة بغية تقدمي �لت�صهيالت يف �جناز 
�مل���رصوع". م��ن جانب��ه ق��ال �ملهند���ص �ملقي��م للم�رصوع 
�ال�صتثم��اري غ�ص��ان مقب��ل، �ن �مل���رصوع يت�صم��ن �إن�ص��اء 
�ل��ف و�صتمائ��ة و�أرب��ع وخم�صني وح��دة �صكني��ة م�صري� �ىل 
�إن ن�صب��ة �الجن��از �حلالية بلغت خم�ص��ة باملائة، و�ن �ملدة 
�لزمني��ة للم�رصوع تبلغ �أربع �صن��ت ومن �مل�ؤمل �ن ينتهي 

بع��د �ك��رث من ثالث �صن����ت وبقيمة تبلغ �أك��رث من ثمانني 
ملي���ن دوالر. يف حني قال �ملدي��ر �ملف��ص عبا�ص عاجل 
�إن م�صاح��ات �ل��دور �ل�صكنية يف �مل�رصوع ت��رت�وح ما بني 
�ملائت��ني ومائتني وخم�ص��ني وثالثمائة م��رت، وتبلغ قيمة 
�ملائت��ي مرت �صبعني ملي�ن دينار، مبينا �ن �مل�رصوع ي�صم 
�ي�ص��ا مد�ر�ص ومتنزه��ات ود�ر ح�صان��ة وم�صجد�ً وغريها 

من �ملر�فق �خلدمية.
وز�ر رئي���ص هياأة ��صتثمار �لب���رصة �ملهند�ص علي جا�صب، 

يف وق��ت �صابق، م�قع عمل كل م��ن م�رصوع �صعفة �لب�رصة 
و�ملدين��ة �لذهبية �ل�صينية وجممع �لزه��ر�ء �ل�صكني ر�فقه 
م�ظف���ن من �أق�ص��ام �لهياأة. وتعهد جا�ص��ب، �أثناء �لزيارة، 
بتذلي��ل جمي��ع �لعقب��ات �أم��ام �مل�صتثمري��ن �ملحلي��ني و 
�الأجان��ب و�أكد حر�ص �لهياأة عل��ى تعزيز �لتعاون �مل�صرتك 
م��ع �حلك�م��ة �ملحلي��ة ملعاجل��ة �ملع�ق��ات �لت��ي ت��ج��ه 
عملها، وذلك خ��الل زيارته �لتفقدي��ة �إىل جممعات �صكنية 

��صتثمارية ولقائه �ل�رصكات �ملنفذة.

استثمروا 1530 عقارًا في 2016

العراقيون يتصدرون سوق العقارات األردنية 

مجمع سكني استثماري على شط العرب بقيمة 80 مليون دوالر

خط سكك حديدية معلق بين كربالء والنجف

واسط تبحث سبل تفعيل االستثمار مع اليابان

مجلس النواب يستأنف مناقشة وضع سد الموصـل

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

130323 155432139122.549 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

عمان- خاص

البصرة- خاص

كربالء- خاص

واسط- خاص

البصرة- خاص

بغداد- خاص


