
 وكذلك م�شاعدة العراق يف تخفيف م�شكلة البنوك 
"ال�شرتاتيجي��ة  البن��ك  اجن��از  كا�شف��ا  املرا�شل��ة، 
الوطنية ملكافحة غ�شيل االموال لتمويل االرهاب" 
والت��ي �شيت��م حتويلها قريب��ا اىل جمل���س الوزراء 

القرارها". 
االجتماع الف�شلي

نب��ه حماف��ظ البنك املرك��زي علي الع��اق اىل ان 
"الزي��ارة اىل وا�شنط��ن ونيوي��ورك كانت الجراء 
مباحث��ات مع �شن��دوق النقد ال��دويل وامل�شاركة 
يف االجتم��اع الف�شل��ي ال��ذي يتم ب��ن ال�شندوق 
وال��دول التي العراق من بينها، اذ لديها برامج مع 
ال�شندوق نافذة، باعتبار ان لديه برناجما ملدة 7 
�شن��وات، بداأ عام 2016 ، وهن��اك مراجعة دورية 
ل�شري الربنامج والرتكيز واملناق�شات حول موازنة 
2018 . وب��ن ان "�شن��دوق النقد ال��دويل يف�شل 
ان تك��ون املوازن��ة مع��دة وفق الربنام��ج الذي مت 
االتف��اق عليه م��ن قبل ، وان تك��ون هناك �شقوف 
للدي��ن الع��ام والعج��ز والنفق��ات الت�شغيلي��ة م��ع 
املحافظ��ة على النفق��ات ذات الطابع االجتماعي 
وال�شح��ي واالمني، كالرعاية ال�شحية واملرتبات 
وعلى العك�س هناك متابعة على ان تلتزم احلكومة  

بالتخ�شي�شات املقررة لهذه القطاعات".
  تقلي�س العجز

ولف��ت الع��اق اىل ان "املناق�ش��ات الت��ي متت يف 
العا�شمة االردني��ة عمان يف وقت �شابق، تناولت 
امل�ش��ودة االوىل م��ن املوازن��ة الت��ي فيه��ا عج��ز 
كب��ري، ومن��ذ ذلك احل��ن عملت احلكوم��ة بتوجيه 
م��ن رئي�س ال��وزراء على تقلي���س العجز والنفقات 
غ��ري ال�رضورية وحاولت زيادة االيرادات املحلية 
وه��دف الربنام��ج تقلي���س العجز ب��ن االيرادات 
املحلي��ة والنفق��ات املحلي��ة كي اليتعر���س البلد 
دائم��ا اىل خماط��ر التذبذبات با�شع��ار النفط وان 
يكون هناك نوع من �شمام امان على اقل تقدير".
وا�شار حمافظ املركزي علي العاق اىل ان "زيارة 
الواليات املتحدة االمريكية ت�شمنت عقد عدد من 
االجتماعات، اهمها  اجتماع حمافظي امل�شارف 
م��ع مدير ع��ام �شن��دوق النقد ال��دويل، واو�شحنا 
يف كلمتن��ا �ش��ري الربنام��ج مع ال�شن��دوق وطلبنا 
املزيد م��ن املرونة والتفه��م يف بع�س املتطلبات 

وال���رضوط، بن��اء على ظروف الع��راق، ودعم قيام 
موؤمت��ر املانح��ن يف الكوي��ت، وكذل��ك م�شاع��دة 
الع��راق يف تخفي��ف م�شكل��ة البن��وك املرا�شلة يف 
اخل��ارج وحدث��ت لق��اءات جانبي��ة م��ع حمافظي 

بنوك مركزية عديدة".
 غ�شيل االأموال

واك��د "الق��اء حما���رضة يف موؤ�ش�ش��ة الدرا�ش��ات 
ال�شرتاتيجي��ة لل���رضق االدن��ى، تناول��ت تو�شي��ح 
الو�ش��ع االقت�ش��ادي وامل��ايل واج��راءات البن��ك 
املركزي مبا يتعلق بق�شية غ�شيل االموال ومتويل 
االره��اب، وكان هناك انطب��اع لدى جمل�س االمن 
بن��اء على التقاري��ر ال�شابقة الت��ي رفعت من قبل 
البن��ك املركزي ع��ن ال���رضكات الت��ي مت ادراجها 
�شم��ن قائمة احل�رض ال��دويل بت�شويت يف جمل�س 
االم��ن، هذه احل��االت كان��ت مو�ش��ع اهتمام من 
قبل جمل�س االمن، ال�شيما انها متت بالتن�شيق مع 
دول اخ��رى  واعت��ربت من النم��اذج الناجحة يف 
التعاون ال��دويل". وقال الع��اق"مت تقدمي عر�س 
عن اج��راءات البن��ك املركزي واخلط��وات املتبعة 
خ��ال ال�شن��وات الث��اث االخرية مب��ا يتعلق بهذا 

املو�ش��وع بجميع ابعاده، واي�ش��ا مت توزيع ن�شخ 
م��ن ال�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة غ�شيل االموال 
ومتويل االره��اب والتي انتهى البنك منها وتعترب 
م��ن ال�شرتاتيجيات املهمة، وه��ي االن يف مرحلة 
الطب��ع و�شتحول اىل جمل�س ال��وزراء قريبا ولكننا 
وزعنا هناك من��اذج منها وعر�شت على االع�شاء 
ان  وكان��ت مو�ش��ع ترحي��ب واهتم��ام، ال�شيم��ا 
ال�شرتاتيجي��ة بنيت عل��ى م�شاورات م��ع منظمات 
ذات خربة دولية بهذا املو�شوع بجميع مراحلها".

ثاثة مليارات
ال��دويل باملوازن��ة  وب�ش��اأن راأي �شن��دوق النق��د 
يك��ون  ان  ي�شته��دف  النق��د  "�شن��دوق  ان  ق��ال: 
العج��ز باملوازن��ة االحتادية للع��راق ل�شنة 2018 
اليتج��اوز ال��� 15 ترلي��ون دينار وهذا م��ا ن�شعى 
الي��ه واعتق��د اننا �شمنا ه��ذا الرق��م يف املوازنة، 
اذ مت اعتم��اد �شعر برميل النفط بحدود 43 دوالرا 
وبنف���س الكميات الت�شديرية يف موازنة 2017 "، 
م�ش��ريا اىل ان "�شن��دوق النقد الدويل بعد االنتهاء 
من املوازنة وبع�س املتطلب��ات الب�شيطة االخرى 
اىل  املقب��ل  االول   كان��ون  �شه��ر  بداي��ة  �شيق��دم 

اجتماع جمل�س ادارته تو�شياته واذا كان التقرير 
ايجابي��ا ومن�شجم��ا م��ع الربنام��ج �شيت��م اطاق 
الدفع��ات االخ��رى والب��دء باط��اق الدفع��ة قب��ل 
نهاية العام احلايل وبواقع 150 مليون دوالر من 
�شندوق النقد ال��دويل ومايقارب مليار دوالر من 
البن��ك الدويل ومبالغ اخرى م��ن الدول ال�شناعية 
ال�شب��ع لت�ش��ل املبال��غ جمتمعة اىل م��ا يقارب 3 

مليارات نهاية العام احلايل". طلبات تاأ�شي�س
ب�ش��اأن التو�ش��ع االفق��ي للم�ش��ارف اك��د الع��اق 
"ع��دم وجود طلب��ات لتاأ�شي�س م�ش��ارف جتارية 
والطلب��ات حم��ددة بتاأ�شي���س م�ش��ارف ا�شامية، 
النه��ا ت�شتفي��د م��ن القان��ون الذي �رضع��ه جمل�س 
الت�شهي��ات لتاأ�شي���س ه��ذه  ال��ذي من��ح  الن��واب 
امل�ش��ارف، الن��ه جع��ل راأ���س ماله��ا 100 مليار 
دين��ار ب��دال م��ن 250 ملي��ار دينار ث��م يرفع اىل 
250 خ��ال 3 �شن��وات وهذا �شج��ع العديد لتقدمي 
طلب��ات تاأ�شي�س ه��ذه امل�شارف م��ع حتفظ البنك 
املرك��زي على مقدار راأ�س امل��ال، الن لديه وجهة 
نظر بان راأ�س املال اليحدد بالقانون وامنا يحدد 

وفق الظروف واملتطلبات".

    
  

 ميك��ن و�ش��ف ا�شت�شاف��ة جمل���س االم��ن ال��دويل ملحاف��ظ البنك 
املرك��زي العراق��ي اال�شتاذ عل��ي حم�شن الع��اق يف جل�شة خا�شة 

بانها خطوة مهمة غري م�شبوقة يف تاريخ املنظمة الدولية 
واالنظم��ة  واملعاي��ري  املقايي���س  كل  وف��ق  اال�شت�شاف��ة  كان��ت 
واخلط��وات  فري��دة م��ن نوعه��ا، اذ مل ي�شجل تاري��خ جمل�س االمن 
ال��دويل حادثا مماث��ا منذ تاأ�شي�ش��ه عام 1946 وف��ق املادة 23 
من ميث��اق االمم املتح��دة كموؤ�ش�شة تعنى بفر���س االمن وال�شام 
الدولين. لقد ا�شهمت هذه اخلطوة التي تعد مهمة جدا وغري م�شبوقة  
يف اط��اع اع�ش��اء جمل�س االم��ن ال��دويل على خط��ط وا�شهامات 
البنك املركزي العراقي يف جماالت مكافحة غ�شل االموال ومتويل 
االره��اب واحلف��اظ عل��ى قيم��ة العمل��ة الوطني��ة، رغ��م الظ��روف 
ال�شعبة واال�شتثنائية التي مربها العراق خال ال�شنوات املا�شية. 
ان اهمي��ة ا�شت�شاف��ة اع�شاء جمل�س االمن ال��دويل ال�15 ب�شمنهم 
اخلم�شة الدائم��ن ملحافظ البنك املركزي يف جل�شة خا�شة ،تكمن 
يف تاأثرياته��ا امل�شتقبلية على �شعيد اعادة الثقة لدى امل�شتثمرين 
وامل�ش��ارف املرا�شلة مبتانة االقت�شاد العراقي عموما وامل�رضيف 
ب�ش��كل خا���س، وكان لل���رضح الذي قدم��ه املحاف��ظ دور كبري يف 
ر�ش��م �شورة وا�شحة عن دورالبنك املركزي يف احلفاظ على قيمة 
الدينارالعراقي مقابل العم��ات االجنبية واحلفاظ على احتياطي 
من العمات ال�شعب��ه يقدربنحو 48 مليار دوالر، وهو رقم مقبول 

عاملي��ا، ف�شا عن دور البنك املركزي املوؤثريف مواجهة االزمة 
املالي��ة التي مر وما يزال ميربها العراق، ب�شبب 

تراجع ا�شعار النفط الذي ت�شكل 
ت��ه  ا د و د مر

املالي��ة ن�شبة تزيد على 90 باملائ��ة من موازنة العراق ،ف�شا عن 
التحدي��ات واالعباء املالية واالقت�شادية الكربى املتمثلة بنفقات 
احل��رب على االرهاب وتعمري امل��دن العراقية املت�رضرة واملدمرة.  
لق��د جن��ح املحاف��ظ يف ���رضح و�ش��ع الع��راق اقت�شادي��ا وماليا، 
حا�رضا وم�شتقبا امام اكرب واهم واخطر حمفل دويل، ور�شم امام 
اع�شائ��ه �شورة واقعية من دون مبالغ��ة اوتزويق،وازال الغمو�س 
واللب���س الذي قد يكون �شاب امل�شهد العراقي،كما او�شل للعامل من 
خ��ال جمل�س االمن ر�شالة ايجابية يعج��ز عن اي�شالها الكثري من 
املتخ�ش�ش��ن بال�ش��ان ال�شيا�شي ،وجنح املحاف��ظ جناحا وا�شحا 
يف ا�شتعرا���س خطط البن��ك املركزي"املوؤ�ش�ش��ة النقدية االكرب يف 
العراق" يف جماالت دع��م امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة واعتماد 
املعايريالدولي��ة يف مكافح��ة غ�ش��ل االم��وال ومتوي��ل االره��اب 
،وتعزي��ز دورامل�شارف اخلا�ش��ة وتوفريال�شيول��ة النقدية، واحلث 
عل��ى االدخاريف امل�ش��ارف احلكومية واخلا�ش��ة ،وو�شع �شوابط 
�شارمة ملزمة جلميع امل�شارف كا�شا�س للتقييم ومواجهة االزمة 

املالية اخلانقة التي يتعر�س لها العراق.
ان ا�شت�شاف��ة جمل���س االمن ملحاف��ظ البنك املرك��زي خطوة اوىل 
ينبغ��ي ان تتبعها خطوات على �شعيد جت�شري الثغرات ومد اجل�شور 

م��ع دوائ��ر القرار امل��ايل واالقت�ش��ادي العاملي��ة، ومنها 
املجل�س االقت�ش��ادي واالجتماعي التابع 

،ال��ذي  املتح��دة  ل��امم 
ىل  يت��و

الت�ش��ورات وو�ش��ع  الدرا�ش��ات ور�ش��م  واع��داد  التن�شي��ق  مهم��ة 
التو�شي��ات ب�ش��ان الق�شايا االقت�شادي��ة واالجتماعية املهمة يف 
دول الع��امل كافة. وم��ن ال�رضوري اال�شارة هن��ا اىل ان ا�شت�شافة 
املحاف��ظ من قبل جمل�س االمن الدويل ج��اءت قبل ايام من زيارة 
وف��د م���رضيف عراقي كب��ري لوا�شنطن الجراء مباحث��ات مهمة مع 
كب��ار امل�شوؤولن يف امل�شارف االمريكية والعاملية ، بهدف اعادة 
الثق��ة بامل�شارف العراقية وانهاء احلظر املفرو�س عليها من قبل 
بع���س البنوك العاملية املرا�شلة، كما تهدف زيارة الوفد اىل اعادة 
ثق��ة امل�شتثمري��ن باالقت�ش��اد العراق��ي عموما وامل���رضيف ب�شكل 
خا���س وجت�شريالعاقة مع البن��وك وبيوت امل��ال العاملية وخلق 
حالة من الطمانينة لديها بر�شانة الو�شع املايل العراقي حا�رضا 

وم�شتقبا،
وتفي��د االنباء ال��واردة من وا�شنطن ب��ان الوفد ال��ذي كان لرابطة 
امل�ش��ارف اخلا�شة دوركبرييف ت�شكيل��ه، حقق جناحات ملحوظة 

يف اقام��ة �ش��ات تع��اون وا�شع��ة ب��ن امل�شارف 
العراقية ونظرياتها االمريكية.
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ك�شف��ت ارق��ام ر�شمي��ة، ع��ن ارتفاع 
بن�شب��ة  ل��اردن  ال�شياح��ي  الدخ��ل 
7.12 % من��ذ بداي��ة الع��ام احلايل 
وحت��ي نهاي��ة �شه��ر ت�رضي��ن االول 
ع��دد  بزي��ادة  مدفوع��ا   ، املا�ش��ي 
ال�شي��اح القادمن للمملك��ة. وح�شب 
املرك��زي  البن��ك  ا�شدره��ا  ارق��ام 
ال�شياح��ي  الدخ��ل  و�ش��ل  االردين 
للمملك��ة اىل م��ا يق��ارب 4 مليارات 
دوالر منذ بداية العام احلايل وحتي 
نهاي��ة �شهر ت�رضي��ن االول املا�شي، 
دوالر  ملي��ار   46.3 م��ع  مقارن��ة 

للفرتة نف�شها من العام املا�شي.

اع��ل��ن م�����ش��اع��د وزي����ر ال�����ش��ن��اع��ة 
جمتبى  االيراين  والتجارة  واملناجم 
خ�رضوتاج، ان قيمة �شادرات ال�شلع 
مليارات   4 بلغت  للعراق  االيرانية 

دوالر خال 7 اأ�شهر.
وقال خ�رضوتاج يف بيان، اإن "قيمة 
�شادرات ال�شلع من ايران اىل العراق 
بلغت 4 مليارات دوالر خال اال�شهر 
احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االوىل  ال�شبعة 
باملائة   12 ن�شبتها  ب��زي��ادة  اي 
مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام 
منظمة  رئي�س  واع���رب  املا�شي". 
اأمله  عن  االيرانية  التجارة  تنمية 
ال�شلع اىل  بزيادة اكرب يف �شادرات 

العراق.

يف  م�����ش��وؤول  ام��ن��ي  م�����ش��در  ك�شف 
، عن وجود  االنبار  جمل�س حمافظة 
�شبكة  �شمن  م��زورة  هوية   4000

الرعاية االجتماعية.
»اجلورنال  ملرا�شل  امل�شدر  وق��ال 
�شكلت  حتقيقية  جلنة  ان"  ن��ي��وز« 
االف   4000 اكت�شاف  خلفية  على 
الرعاية  �شبكة  �شمن  م��زورة  هوية 
العمل  عن  والعاطلن  االجتماعية 
والتزوير  التاعب  حاالت  �شبط  مت 
لغري  امل�������رضوف���ة  ال���ه���وي���ات  يف 

م�شتحقيها".

أهداف ودالالت استضافة مجلس األمن الدولي لمحافظ البنك المركزي العراقي

العالق: إجراءات المركزي تحظى باهتمام مجلس األمن الدولي

جهود حثيثة يتبناها البنك 
املركزي العراقي للتوا�صل مع 
املنظمات االقت�صادية الدولية 

الكربى ويف مقدمتها البنك 
و�صندوق النقد الدوليني 

ملراجعة الربامج امل�صرتكة 
وتنظيم قطاع املال العراقي 
ومدى التقدم الذي يحققه. 

حمافظ البنك املركزي العراقي 
علي العالق يف حديث لـ 

"العراق  ان  "ال�صباح" قال: 
طالب �صندوق النقد والبنك 
الدوليني واملنظمات الدولية 

املتخ�ص�صة بدعم تنظيم موؤمتر 
املانحني يف الكويت،
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بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


