يف احلدث االقتصادي

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

سوق املواد الغذائية
املادة

العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

الوحد القياسية

لى املراجع
اخلارجي حلسابات
املصرف ان يقوم
وضمن مهامه يف نطاق
املراجعة مبراقبة تطبيق
السياسات اخلاصة مبكافحة
غسيل االموال والتأكد من
توفر السياسات املالئمة
لذلك لدى املصرف وعن
كفاية نظام الرقابة الداخلية
فيه وان يدرج ذلك ضمن
تقريره كما يجب عليه اثناء
قيامه بعمله املعتاد كمراجع
للحسابات ان يبلغ ادارة
املصرف بأية عملية يشتبه
يف كونها غسيالً
لالموال.
االجراءات الواجب
مراعاتها من قبل املصارف للحد
من عمليات غسيل االموال
-1يجــب عل ـ ــى املـ ـص ـ ــارف ان ت ـ ــولــي
اهـتمــامــا خــاصــا لـبعـض الـعمـليــات
ال ـتــي تـخ ـ ـ ــالـف منـ ــط الـع ـمـل ـي ـ ـ ــات
املعـتـ ــادة يف حـ ــركـ ــة احلـ ـسـ ــاب مــثل
العــملـيـ ــات ذات املـبـ ــالغ الـكـبـيـ ــرة او
الـتـي تـتـم مبـبـ ــالـغ صغـي ـ ــرة وعلـ ــى
فتـرات دورية مـنتظـمة دون ان يـكون
لهـا غرض واضـح او سبب اقتـصادي
واضـح او العــملـيـ ــات الـتـي تـتــم مع
اطـ ـ ــراف اخـ ـ ــرى مــن دول ال تـ ـط ــبق
فيها ضوابط كـافية لعمليات غسيل
االم ـ ــوال وذلـك تـ ـط ـبــيق ـ ــا الحـك ـ ــام
الـفـق ـ ـ ـ ــرة ( )1م ــن امل ـ ـ ـ ــادة ( )18م ــن
قـانـون مكـافحـة غـسيل االمـوال رقم
 93لسنة2004./
-2يف حـالـة االشـتبـاه يف مـصــداقيـة
الـبيـانــات واملعلـومـات الـتي يقـدمهـا
العمالء يجب علـى موظف املـصرف
الـتـحقق مـن صحـته ــا ب ــالـط ــريق ــة
املـنــاسـبــة وعـمــومــا يجـب احلـصــول
علـى معلـومـات كـافيـة عـن الطـبيعـة
التجـاريـة النــشطـة العـميل اضـافـة
إلى مـعرفـة وفهم االسـاس التـجاري
لـكـل مع ـ ــاملـ ــة او خـ ــدم ـ ــة مقـ ــدمـ ــة
للعميل املشتبه به.
-3استنادا الـى احكام املادة ( )20من
قانون مكافحة غسيل االموال يجب
علـ ـ ــى املـ ـص ـ ـ ــارف وضع س ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات
واج ــراءات عـمل وض ــوابــط داخلـي ــة
ملك ــافح ــة غ ـسـيل االم ــوال ،عل ــى ان
يتـم تطويـرها بشـكل مستمـر بحيث
تشـمل هذه الضـوابط كحد ادنـى ما
يلي:
أ.تكلـيف م ــراقب االمـتث ــال بت ــأكيــد
تــطبـيق هــذه الـضــوابـط والـتنـسـيق
مع الـبنك املـركـزي العــراقي يف هـذا
اجملال.
ب.على املصـارف تطويـر نظام رقـابة
داخلـيـ ــة ملك ــافح ــة غ ـسـيل االم ــوال،
ويتـضـمن ه ــذا النـظــام الــسيــاســات
واالجراءات املكتوبة التي تكفل عدم
استخــدام املصـرف وفـروعه مـن قبل
غــاسـلي االم ــوال والكـشـف عن مـثل
هذه العمليات.
ويجب ان تـتضـمن هـذه الــسيـاسـات

واالجـ ــراءات خ ـصـ ــوصـ ــا تلـك الـتـي
تؤكـد مبـدأ (أعرف عـميلك) اضـافة
إلـى تـعمـيم نـظــام محكـم للـتقـاريـر
الـ ــداخلـي ــة ال ـص ــادرة عـن عــملـي ــات
امل ـص ــرف الـتـي ت ـس ــاعـ ــد عل ــى ه ــذا
الغـ ــرض وتـ ـشـمـل تقـ ــاريـ ــر وارصـ ــدة
احل ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات اجلـ ـ ــاري ـ ـ ــة وتقـ ـ ــاريـ ـ ــر
احلواالت وتقارير العـمليات الكبيرة
اضــافــة إلــى تقــاريــر الـعمـليــات ذات
املبالغ الصغيرة املتتالية.
ج.يجـب ان يـت ــأك ــد ق ـسـم ال ــرق ــاب ــة
ال ـ ــداخلـيـ ــة يف امل ـصـ ــرف مـن اتـبـ ــاع
ج ـم ــيع مـ ـ ــوظفــي املـ ـصـ ـ ــرف وعل ـ ــى
جـمــيع مـ ـسـتـ ــويـ ــاتهـم الـ ـسـيـ ــاسـ ــات
واج ــراءات امل ـص ــرف فـيـمـ ــا يخـتــص
مبكافحة عمليات غسيل االموال.
د.عل ـ ــى امل ـص ـ ــارف ان تق ـ ــوم ب ـ ــوضع
ال ـضـ ــواب ــط الالزمـ ــة ملــنع اسـتـغالل
وس ـ ـ ــائل ال ـ ـ ــدفع االلـك ـتـ ـ ــرون ـيـ ـ ــة يف
عمليات غسيل االموال.
التبليغ عن اكتـشاف عمليات غسيل
االموال او االشتباه فيها:
-1علـ ــى كل مـ ــوظف يف امل ـص ــرف يف
حـالـة اشـتبــاهه او اكتـشــافه عـمليـة
غ ـسـيل امــوال ان يـبلـغ ادارته وعلــى
املـصــرف ابـالغ البـنك املــركــزي فــورا
مـع تـقـ ـ ـ ـ ــدمي ج ـ ـم ـ ـيـع مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـتـعـلـق
بـالعمليـة املبلغ عنهـا من مسـتندات
وبـيـ ــانـ ــات ويجـ ــوز للـبـنـك املـ ــركـ ــزي
اص ــدار ت ــوجــيه إلـ ــى ذلك امل ـص ــرف
بتجـميــد تلك املعـاملــة او التحـفظ
عليهـا كمـا يجـوز له اشعـار أية جـهة
رسميـة او قضـائيـة بـذلك وال يجـوز
للـم ـ ــوظف او امل ـص ـ ــرف لفـت ن ـظـ ــر

العميل بأية صورة بان عمليته فيها
شبهة غسيل اموال.
-2يجـب عل ــى كل م ــوظف يف حــالــة
اكـتشـافه او اشتبـاهه بعملـية غـسيل
االم ـ ـ ـ ــوال ان يـ ـبـلـغ عـ ـنـه ـ ـ ـ ــا وفـق ـ ـ ـ ــا
لالجـراءات املتبعـة يف مصـرفه حيث
ان االخفاق يف التبليغ اوحتذير من
له عالقة بعمليات غسيل االموال او
مساعـدته قد تتـرتب عليها عـقوبات
مـ ــالـيـ ــة واداريـ ــة وقـ ــانـ ــونـيـ ــة ت ـطـ ــال
املوظف نفسه.
-3يعفــى املـصــرف او امل ــوظف املـبلغ
مـن ايــة م ـســؤولـيــة نـتـيجــة تـبلـيغه
ســواء ثـبـتـت صحــة االشـتـبــاه او لـم
ت ـث ـبــت ،ط ـ ــامل ـ ــا ان ال ـت ــبل ــيغ ق ـ ــد مت
بحـسن نـية .كـما ان ابـالغ السلـطات
اخملتصة عن العملـيات املشتبهة بها
اال يـتنــافــى مع الـســريــة املـص ــرفيــة
املنـصــوص عـنهــا يف لــوائح وانـظمــة
املصارف.
م ـس ــؤولـي ــات املـ ــراجع اخل ــارجـي يف
مجـ ــال مكـ ــافح ــة عـملـي ــات غ ـسـيل
االموال
علــى امل ــراجع اخلــارجـي حل ـســابــات
املـصــرف ان يقــوم وضمـن مهــامه يف
نـط ــاق امل ــراجع ــة مب ــراقـب ــة تـطـبـيق
السياسات اخلاصة مبكافحة غسيل
االموال والتأكد من توفر السياسات
املـالئمــة ل ــذلك لــدى املـص ــرف وعن
كفـايـة نظـام الـرقـابـة الـداخليـة فيه
وان ي ــدرج ذلك ضـمـن تقــريــره كـمــا
يج ــب عل ــيه اث ـن ـ ــاء ق ـي ـ ــامـه بع ـمـله
املعتـاد كمـراجع لـلحسـابـات ان يبلغ
ادارة املصـرف بأيـة عملـية يـشتبه يف
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كونها غسيالً لالموال.
تدريب املوظفني:
أ-يجـب ان يق ــوم املـص ــرف بـت ــدريـب
املـوظـفني املعـنيـني بتـسلـم النقـد او
مـراقبة احلـسابـات وتقاريـرها وذلك
عل ـ ــى ج ـم ــيع االم ـ ــور ذات الـ ــصل ـ ــة
بغـ ـســيل االم ـ ــوال ويجـب ان يـك ـ ــون
التــدريب مـتمــاشيـا مع املـســؤوليـات
املـن ــوط ــة ب ــامل ــوظفـني وعل ــى ه ــؤالء
ت ـ ــوخــي احل ـيـ ـط ـ ــة واحل ـ ــذر دائ ـم ـ ــا
لتجنـب احكام الفقـرة ( )5من املادة
( )20مـن ق ــانـ ــون مكـ ــافح ــة غ ـسـيل
االمـ ــوال والـتـي جـ ــاء فــيه ـ ــا (يغـ ــرم
الـ ــشخــص ال ـ ــذي يخـ ــرق مــتعـمـ ــدا
ن ـ ـص ـ ـ ــوص الـفـق ـ ـ ــرة ( )1مــن امل ـ ـ ــادة
امل ـ ــذك ـ ــورة مب ـ ــا ال ي ـ ــزي ـ ــد عــن ()10
ماليني دينار عـراقي او السجن مدة
ال تزيد عن سنة واحدة.
ب-سـ ـ ــوف يقـ ـ ــوم ال ـب ـنـك املـ ـ ــركـ ـ ــزي
بـتـ ــوجــيه امل ـصـ ــارف بـ ـشـ ــأن وسـ ــائل
ال ـت ـ ــدريــب ال ـتــي يجــب تـ ـط ـب ـيـقه ـ ــا
وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب
على سبل غسيل االموال.
االج ـ ـ ـ ـ ــراءات االخ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــواجـ ــب
اتخـاذهـا من قـبل املصـارف ملـواجهـة
ظاهرة غسيل االموال
-1التعرف على العميل:
يتـوجب علـى املصـارف لضمـان عدم
اســتخـ ــدامهـ ــا يف عــملـيـ ــات غـ ـســيل
االمـ ـ ـ ــوال -بـ ـ ـ ــذل جـ ـمـ ـيـع اجلـهـ ـ ـ ــود
للــتحـقق مــن الهـ ــوي ـ ــة احلقــيقـيـ ــة
لـالشخـ ـ ــاص الـ ـ ــذيــن ي ــتقـ ـ ــدمـ ـ ــون
للحـصول عـلى خـدماتـها املـصرفـية
اخملـتـلفـ ــة ويــتعـني تـ ــوجــيه عـنـ ــايـ ــة

عرض بنك االسكندرية للبيع
القاهرة -عبد احلسني الغراوي
قـررت وزارة االستـثمـار والـبنك املـركـزي
االهلــي مبـ ـص ـ ــر مت ـ ــدي ـ ــد ف ـت ـ ــرة تـلقــي
طـلبــات عــروض بـيع بـنك االسـكنــدريــة
إلـى يــوم  16من الـشهـر احلــالي حــسب
م ــا ذكـ ــرته الــصح ــاف ــة امل ـص ــري ــة الـتـي
اشــارت الــى ان القــرار ص ــدر بنــاء علــى
طـلب املــؤسـســات امل ــالي ــة التـي تق ــدمت
بعـ ـ ــروضه ـ ــا الــنه ـ ــائ ـي ـ ــة ل ـ ـش ـ ــراء ب ـنـك
االسـكنــدري ــة حت ــى تتـمكـن من الـقيــام
بـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات الـفـحـ ــص الـفـ ـن ــي وفـقـ ـ ـ ــا
لل ـتـعل ـي ـم ـ ــات احمل ـ ــاس ـب ـي ـ ــة ،واك ـ ــدت ان
احلكــومــة ك ــانت قــد اعـلنـت عن عــرض

رأسـمال بنـك االسكندريـة للبيع بنـسبة
 %80ملــستـثم ــر است ــراتيـجي وطــرح %20
لالك ـت ـتـ ـ ــاب الع ـ ــام يف ب ـ ــورص ـ ــة االوراق
املالية.
واوضحـت ان  6م ــؤس ـس ــات م ـص ــرفـي ــة
تق ــدمت لـشــراء بـنك االسـكنــدري ــة هي
البنك العـربي ،البنـك العربي الـوطني،
بنك الـشرق ،مجموعـة دبي لالستثمار،
الـبنـك التجـاري الـدولـي /بنك BVP
ومجموعـة سانت بـاولو /بنك A.F.A
بنك يورو اليوناني.

وذكـرت انه تقـرر تـأجيل تـلقي العـروض
املــالـيــة الــذي ك ــان مق ــررا يف  25ايلــول
امل ــاضـي ب ـسـبـب صع ــوبـ ــة تقـيـيـم وضع
البـنك وصعـوبـة حتـديـد قـيمـة الــسهم
نـظــرا لعـدم تـصفيـة بـنك االسـكنـدريـة
م ـس ــاهـم ــة اكـث ــر مـن  70م ـش ــروع ــا وان
حصـة السـوق املصـرية من الـبنك تصل
الى  %8وعزت الـصحافة املصرية ان من
مهـ ــام الـبـنـك مت ـ ــويل شـ ــركـ ــات ق ـطـ ــاع
االع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـعـ ـ ـ ـ ــام ،يف حـ ــني ان ب ـ ـنــك
االسكـن ــدري ــة ك ــان ق ــد حـقق ربح ـ ـاً بلغ
 260م ـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جـ ـ ـنـ ـ ـيــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2005.

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
التفاصيل
بغداد/املدى
مت اف ـت ـت ـ ــاح امل ـ ــزاد ال ـي ـ ــومــي اخل ـ ــام ــس و ال ـث ـم ـ ــانــني بع ـ ــد عدد املصارف املساهمة يف املزاد
السبعمـائة لبيع وشـراء العملة األجـنبية يف البـنك املركزي الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
الع ـ ــراق ــي ل ـيـ ـ ــوم اخل ـم ـيـ ــس املـ ـ ــوافق  2006/10/12وك ـ ــانــت الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار/
دوالر
النتائج كاآلتي:
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر
 - 1الكـميـة املبـاعـة نقـد ًا الــى املصـارف وزبــائنهـا ( )24.750.000املـبلغ امل ـشـتــرى مـن قـبل الـبـنك بــسعــر املــزاد
دوالر
دوالر وبسعر ( )1481=10+1+1470دينار /دوالر.
 -2الـك ـم ـيـ ـ ــة امل ـبـ ـ ــاعـ ـ ــة الجـ ـ ــراء حـ ـ ــواالت الـ ـ ــى خ ـ ـ ــارج العـ ـ ــراق مجموع عروض الشراء  -دوالر
( )34.060.000دوالر وبــسع ــر ( + )2-1470ديـن ــار واح ــد عـم ــول ــة
مجموع عروض البيع  -دوالر
البنك و اعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل.

14
1470
--58.81.000
----58.810.000
-----

خـ ـ ــاص ـ ـ ــة لل ــتع ـ ـ ــرف علـ ـ ــى مـ ـ ــالـكــي
احلـسـابـات االصلـيني ومــستخــدمي
خــدم ــات صن ــاديق احلفـظ وك ــذلك
اتخـاذ اجـراءات فعـالــة للتـحقق من
ه ــوي ــة العـمالء اجل ــدد كـم ــا يـتعـني
عل ـ ــى امل ـص ـ ــارف اعـتـم ـ ــاد سـي ـ ــاس ـ ــة
واضحــة وص ــريحــة تـتـمـثل بــرفـض
تق ــدمي خ ــدم ــاته ــا للعـمالء ال ــذيـن
يفشـلون يف تقدمي املستندات الدالة
على هوياتهم احلقيقة.
-2ضمان وجود اثار العمليات:
وهـ ــذا املـبـ ــدأ عـ ــام جـ ــدا يف تـ ــسهــيل
مهمـة التحريـات اخلاصـة بالتحقق
يف ج ــرمي ــة غ ـسـيل االم ــوال لـ ــذلك
يتــوجـب علــى املـصــارف االحـتفــاظ
بنسخـة من مستنـد اثبات شـخصية
الـع ـ ـم ـ ـيـل والـق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــود وال ـ ـ ـ ـسـجـالت
اخلـاصة بـتنفيـذ العملـية املـصرفـية
م ــوض ــوع الـتح ــري لـتــمكـني جه ــات
الــتحـقق مـن اع ــادة بـنـ ــاء العــملـي ــة
ول ـت ـت ـبـع االم ـ ـ ــوال ال ـن ـ ـ ــاجت ـ ـ ــة عــن
النشاطات غير املشروعة.
-3االجتهاد الواجب:
عـلى املـصارف تـوجيه عنـاية خـاصة
عل ــى جـمــيع العـملـي ــات املـص ــرفـي ــة
املعقــدة او الـضخـمــة غـي ــر العــاديــة
خـصــوص ــا تلك الـعمـليــات املـتعلقــة
مبـب ـ ــالغ كـبـيـ ــرة مـن االيـ ــداعـ ــات او
ال ـ ــسحـ ـ ــوبـ ـ ــات ال ــنقـ ـ ــديـ ـ ــة وكـ ـ ــذلـك
االمن ــاط غـي ــر الع ــاديـ ــة للعـملـي ــات
املـص ــرفيــة الـتي جتــري بــدون سـبب
اق ـتـ ـص ـ ـ ــادي واضح او بـ ـ ــدون س ـبــب
قـانـوني ظـاهــر للعيـان كمـا تتـوجب
الـع ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــة بـعـالق ـ ـ ــات ال ـتـع ـ ـ ــامـل او

العمليات املصرفية مع االشخاص او
الشـركـات او حتـى املصـارف يف الـدول
ذات االنظمة املصرفية التي ال تطبق
املـع ـ ـ ــاي ـي ـ ـ ــر واالج ـ ـ ــراءات اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
مبك ــافح ــة غ ـسـيل االمـ ــوال او تك ــون
هذه االجراءات غير كافية.
وجـوهـر هـذا املبـدأ ان املصـارف يجب
ان ال تـغ ـمـ ــض اع ـي ـنـه ـ ـ ــا عــن امت ـ ـ ــام
عمليات مصـرفية مشـكوك او مشتبه
بها وبدون غرض واضح.
-4التقيد بالقوانني:
يتـوجب علــى ادارات املصـارف ضمـان
تنفيـذ العمل املصريف بـتوافق تام مع
املع ــايـيـ ــر االخالقـي ــة ومـع الق ــوانـني
والتعليمات املتعلقـة بالعمل املصريف
وفـيمـا يـتعلق بــالعـمليـات املـصــرفيـة
التي يـتم تنفـيذهـا للمتـعاملـني فانه
من املقبـول ان املصارف قد ال ميكنها
التحقق فيـما اذا كـانت هـذه العملـية
م ــرتـبـط ــة ب ـشـكل او ب ــآخ ــر بـن ـش ــاط
اجــرامي ،امــا علــى املــستــوى الــدولي
فال ميكـن للـبنــوك معــرفــة فـيمــا اذا
كـ ــانـت ه ـ ــذه العــملـيـ ــات تـتـ ــوافـق مع
قوانني الدول االخرى.
ولكـن يتــوجـب علــى املـصــارف بــشكل
تـام عـدم تــوفيـر اخلـدمــات او تقـدمي
مـ ـس ـ ــاع ـ ــدة فع ـ ــال ـ ــة يف اي ـ ــة عــملـي ـ ــة
مصـرفية يشتبه يف ارتـباطها بجرائم
غسيل االموال.
-5ال ــتع ـ ــاون الـفع ـ ــال بــني املـ ـص ـ ــارف
والشرطة:
يجـب علــى املـصــارف الـتعــاون بــشكل
تـام مع سـلطـات تـنفيـذ القـانـون إلـى
احلـ ــد الـ ــذي يـت ـ ــوافق مـع القـ ــوانـني
احمللـيـ ــة واملــتعـلقـ ــة بـ ـسـ ــريـ ــة العــمل
املـ ـص ـ ــريف وي ـت ـ ــوجــب احل ـ ــذر ب ـ ـشــكل
خـ ــاص مـن امـكـ ــانـيـ ــة مـ ـسـ ــاعـ ــدة او
تـسهيـل مهمــة املتعــاملني او الـعمالء
الذين يـحاولون خداع سلطات االمن
مــن خالل تـ ــزويـ ــد هـ ــذه الـ ــسل ـطـ ــات
مبعلـومـات مـزورة نـاقـصـة اومـضللـة
وذلـك ع ـن ـ ــد اعــتق ـ ــاد ادارة املـ ـص ـ ــرف
واملـبـنــى علــى احلقــائق بــان االمــوال
املودعـة ناجتـة عن نـشاط اجـرامي او
بــان الـعمـليــات املـص ــرفي ــة التـي متت
هـي نفسهـا متعلقـة بنـشاط اجـرامي
مـعني ،ويف هــذه احلــاالت يجـب علــى
املصـارف اتخـاذ اجــراءات تتـوافق مع
القـانـون مـثل رفض تقـدمي املسـاعـدة
لل ـم ــتعـ ـ ــامـل وانهـ ـ ــاء الـعالقـ ـ ــة مـعه
واغالق وجتـمـيـ ــد احلـ ـس ـ ــاب ،ويف كل
االحـوال التعـاون التـام مع السلـطات
دون إغف ـ ــال امل ـب ـ ــادئ االس ـ ــاس ـي ـ ــة يف
القــان ــون التـي حتمـي حقــوق كـل من
العـمـيل واملـص ــرف كـم ــا يـتعـني عل ــى
مـ ـ ـ ــوظـف ــي وادارات امل ـ ـصـ ـ ـ ــارف عـ ـ ـ ــدم
حتــذيــر عـمالئهـم عـنــد الـتـبلـيغ عـن
ايـة عـمليـات مـشكـوك او مـشتـبه بهـا
إلى السلطات اخملتصة.
-6اج ـ ــراءات ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة
الكافية:
يتــوجب علــى املصـارف انـشـاء ووضع
اج ـ ــراءات رق ـ ــاب ـيـ ـ ــة داخل ـيـ ـ ــة به ـ ــدف
احـب ــاط ومــنع العـملـي ــات امل ــرتـبـط ــة
بغـ ـســيل االمـ ــوال وذلـك مـثـل تعـيـني
منسق على مستوى االدارة مع ايجاد
وظ ــيفـ ـ ــة رقـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة لـفح ــص ج ـم ــيع
االجــراءات املـتـعلقــة مبـنـع مك ــافحــة
عمليات غسيل االموال.

معارض ومؤمترات
جتارية دولية
-1املـع ـ ـ ـ ــرض وامل ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ــي
اخلـ ــام ــس لالت ـصـ ــاالت يـنـعقـ ــد يف
مـدينـة بومـباي بـالهنـد للفتـرة من
2006./11/7-5
-2املـعرض واملـؤمتر الـدولي الثـامن
لل ـط ــاق ــة لـلفـت ــرة مـن /11/14-12
 2006ويق ــام مب ــديـن ــة ب ــومـب ــاي يف
الهند.
-3املـعرض واملـؤمتر الـدولي الثـامن
لالنـ ـشـ ــاءات يف مـ ــديـنـ ــة بـ ــومـبـ ــاي
بالهند للفترة 2006./11/9-7
-4مع ـ ــرض للـ ـسـلع ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة يف
م ــدينــة نــوفــو سـبيــرسك ال ــروسيــة
ل ـل ـف ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ــن 2006/11/17-14
وي ـت ـ ـض ـمــن املـالب ـ ــس واالح ـ ـ ــذي ـ ـ ــة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة ومعـ ـ ــدات الـ ـص ـيـ ـ ــد
والقنص.
-5تق ـيــم م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة (ن ـي ـ ــوف ــيل ـ ــدز
للـم ـ ــؤمت ـ ــرات) امل ـ ــؤمت ـ ــر الـ ـس ـ ــادس
العــادة اعمـار العـراق لـلفتـرة /3-2
 2006/11يف الع ــاصمــة االمــريـكيــة
واشـنطـن تتـخلله لقـاءات عـمل مع
الـ ـش ــرك ــات االمـ ــريكـيـ ــة والع ــاملـي ــة
وتهيـئة فـرص للتعـاون واملشـاركة او
الـتـمـثـيل والــوكــاالت الـتجــاريــة يف
اجمل ــاالت الـتج ــاري ــة وال ـصـن ــاعـي ــة
والزراعية واملقاوالت والبنوك.

العدد ()792

السعر

السبت()14
تشرين االول 2006

750
كيلو غرام
السكر
1000
كيلو غرام
رز املستورد
750
كيلو غرام
السكر
1500
كيلو غرام
الدهن
2000
زيت الطعام عبوة حجم لتر
750
كيلو غرام
عدس
1250
كيلو غرام
حمص
750
كيلو غرام
فاصوليا
3000
كيلو غرام
شاي (الفل)
احلليب اجملفف (كيس نصف كغم) 1500

ظــــــاهــــــرة غــــســـيل االمــــــوال وســـبل مـــــــواجهـــتهــــــا
()4-3

ECONOMICAL
ISSUES

-6املع ــرض ال ــدولـي احل ــادي ع ـش ــر
لل ـسـي ــارات يف م ــديـن ــة اسـطـنـب ــول
التركية للفترة 2006./11/12-2
-7املـعـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ــرابـع مل ـ ـن ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــات
الــتجـمــيل يف مـ ــديـنـ ــة اس ـطـنـبـ ــول
للفترة 2006./11/12-9
-8معــرض  2006للكهـربـاء مبـدينـة
اسـ ـط ـن ـبـ ـ ــول لـلف ـتـ ـ ــرة /11/19-16
2006.
-9املع ـ ــرض ال ـ ــدول ــي لالتـ ـص ـ ــاالت
وال ــتق ـن ـي ـ ــات ( )CNRمب ـ ــدي ـن ـ ــة
اسـ ـط ـن ـبـ ـ ــول لـلف ـتـ ـ ــرة /11/26-23
2006.
-10املـع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــدول ــي الـ ـت ـ ـ ـ ــاسـع
لـلمــولــدات وانــظمــة الـنقل وتــوزيع
النـفط والكـاز ( )ITFللفتـرة من
/11/30إلى 2006./12/3
-11املعــرض الــدولـي الـثــانـي عـشــر
آللـيــة جتهـيــز املع ــدات او املكــونــات
الــداخلـة يف الـصنـاعــة للـفتــرة من
 11/30إل ـ ــى  2006/12/3مب ـ ــدي ـن ـ ــة
اسطنبول.
-12املعرض الدولي السادس
وا لـعـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرون لـل ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوا خ ـ ـ ـ ـ ــر
( ) NTSRيف ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اس طـن بـول لـلـــف تـرة /24-16
2006/12
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يف الهم االقتصادي

الفعاليات االقتصادية
وأولويات االنشطة املهنية
حسام الساموك
متيـزت املرحلـة الراهنـة ببروز عـشرات من
مـن ـظـم ــات اجملـتــمع امل ــدنـي يف ال ـس ــاح ــة
االقتـصــاديــة ،تــزعـم كل مـنهــا انهــا املـنقــذ
واملـبـ ـشـ ــر االول مبـ ــا يـت ـطـلع الــيه الـ ــواقع
الع ــراقـي مـن اقـتـص ــاد مع ــاف ــى وت ــداوالت
شفــافــة واليــات تتــسم بــالــرصــانــة واالداء

السليم.
وحني نــستعـرض مـا اجنـزته أيــة من تلـك التـشـكيالت
ذات االسمـاء الـرنـانـة ،نفـاجــأ ،انهـا حتــى يف انشـطتهـا
الــدع ــائيــة لـم تقــو اال علــى تقــدمي خـطــابــات ســاذجــة
تستهـدف فيها اوال واخـرا متلق اطراف وهيئـات عرفت
بعضها بـاعتمادها منـاهج مرتبطة بجهـات غير نزيهة،
تـسعــى ادارات تلـك املنـظمــات احتــواءهــا بـتمــويلهــا –
امل ـش ــروط غ ــالـب ــا -او شـم ــوله ــا ب ــدع ــواته ــا مل ــؤمت ــرات
ولق ـ ــاءات تـعق ـ ــد يف اخل ـ ــارج اله ـ ــداف ال تـخف ـ ــى عــن
الـكثيـرين الـتي تقع غـالبـيتهـا يف خـانـة االسـتقطـابـات
املرفوضة.
ان م ــا يـنــسحـب عل ــى تـلك الـت ــشكـيالت –رمبـ ــا -لهف
اصحابـها الغتنـام اية فـرصة سـانحة للـثراء مهمـا كان
مصدره ،لذلك جنـد جمعا كبيرا منهـا استظل باسماء
اقـرب للـوهـم ،لكن مـا يحـز بـالنفـس اننـا بـدأنــا نلحظ
منظـمات اقتصـادية مرمـوقة ولها تـاريخها يف الـساحة
االقـتصـاديـة وتـداوالتهـا وادوارهـا املعـروفــة التي مـضت
عليهــا سبعـة إلــى ثمــانيـة عقـود ،لكـننـا ،وبـأسف بـالغ،
نـواجه بـانـشطـة بـائـسـة الداراتهــا ال تتعـدى املنـاسبـات
الدعائية العابرة.
ويف هــذا االطــار نــود ان نــؤك ــد ان قنــاع ــاتنــا بــالــويــات
التعددية يف حتديد قناعات أي من االطراف ووالءاتها
اال ان الـشاغل االول واالخـير الي من تلك الـتشكيالت
ان يبقـى يف جناحهـا بتأديـة دورها يف سـاحة الـتبادالت
التجـارية وحفاظها على معادلة االنشطة االستيرادية
والـتـصــديــريــة مبــا يـنـمـي اقـتـصــادنــا الــوطـنـي ويعــزز
مـص ــالح ال ـش ــريح ــة االعـظـم مـن امل ــواطـنـني ،يف حـني
ن ــرقـب خ ــروج ــا فـ ــاضح ــا مــن بعــض تـلك املـن ـظـم ــات
بانهماكها يف التسويق لقناعاتها السياسية وتوجهاتها
الفكـريــة واغفــالهـا ملـهمــاتهــا املهـنيــة التـي تعـد مـعيـار
جناحـها اوال ومـبرر تـوليهـا مهمـاتهـا وسعيهـا لتنـظيم
الدورة االقتصادية وتنسيق قنواتها اخملتلفة.
لق ــد ك ــان ام ــام مــثل تـلك املـن ـظـمـ ــات ان تفـعل دوره ــا
وتـثـبــت كفـ ــاءتهـ ــا مبقـ ــدار اجنـ ــازهـ ــا ملهـمــتهـ ــا يف ادارة
العملـيات التجـارية واالنـشطة املـتعلقة بهـا ،فضال عن
تـطــويــر امكــانــاتهــا يف املـشــاركــة بــالنــدوات واجللـســات
احلــواري ــة التـي تنــظم بـني حني واخ ــر وتتـعلق بــشتــى
فعـ ــالـيـ ــات الـ ـسـ ــوق مــثل مـنـ ــاقـ ـشـ ــات مـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون
االستـثمــار املـنتـظــر واشك ــالي ــة التـضـخم الـنقــدي ،يف
حني جنـد ان مـنظمـات وتـشكيالت تعـد يف مقـدمـة من
ينهض بـاالنشـطة الـتجاريـة واملالـية تعـيش مبنـأى عن
كل الــتج ـ ــاذب ـ ــات واحمل ـ ــاورات الق ـ ــائـم ـ ــة يف الـ ـس ـ ــاح ـ ــة
االقتصادية.
وحني تصطف كل االطـراف لتعلن اهتمامهـا باولويات
تعافـى اقتـصادنـا واستئـناف عـجلة االنـتاج لـدورتها يف
كل حقــول العـطــاء ،فال بــد ان يعـد اجنـازهــا مهمــاتهـا
املفتـرضــة معيـار صـدقـيتهــا يف التعــاطي مع االهـداف
التي تعلـن سعيها لتحقيقها ،واذا كنـا نسائل منظمات
اجملتمع املدني الفتية عما اجنزته من مهماتها املعلنة
فـ ــاالولـ ــى بـ ــالـتـ ـشـكـيـالت الع ـ ــريق ـ ــة كغـ ــرف الــتجـ ــارة
واملـنـظـم ــات املعـنـيــة بــأن ـشـطــة االسـتـيــراد والـتـصــديــر
والـتـصـنـيع ان تــزدحـم تقــاريــره ــا وسجالت ن ـش ــاطهــا
ب ــالفع ــالـي ــات املهـنـي ــة واالج ــراءات العـملـي ــة امل ــدعـم ــة
لتـوجهات الصناعيني والتجـار وشتى العاملني بالدورة
االقتصادية.

أوبك جتتمع الشهر املقبل وتعويض اخلفض
من خارج املنظمة

أفـ ــاد م ـصـ ــدر قـ ــريـب مـن مـن ـظـمـ ــة
الـدول املصـدرة للنـفط (أوبك) بـأن
املـنـظـم ــة تـبحـث عق ــد اجـتـم ــاع يف
فيينا أوائل تشرين الثاني املقبل.
ويأتـي ذلك وسط مـساعـي املنظـمة
لـالتفـ ـ ــاق علـ ـ ــى تف ـ ــاص ـيـل خف ــض
لإلنـت ـ ــاج مبق ـ ــدار ملـيـ ــون بـ ــرمــيل
يوميا لوقف هبوط أسعار النفط.
ويف الـوقت الـذي يريـد فيه وزراء يف
أوبــك عق ـ ــد اج ـت ـم ـ ــاع ط ـ ــارئ ف ـ ــإن
آخـ ــريــن يف ــضلـ ــون الــتفـ ــاوض مـن
خالل الهاتف.
وذكــر املـصــدر أن أوبك تــدرس عقــد
اجـتمــاع يف فيـينــا األسبـوع األول أو
الثاني من الشهر املقبل مع ترجيح
االجـتـمــاع يف األسـبــوع الـثــانـي مـن
الشهر املذكور.
م ــن جه ــته ق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
األم ـي ـ ــركــي س ـ ــام ب ـ ــودم ـ ــان إن دوال
م ـن ــتج ـ ــة خ ـ ــارج أوبـك ق ـ ــد ت ـ ــري ـ ــد
تعويض أي إمدادات للمعروض من
اخل ــام يخفـضهــا أعـض ــاء املنــظمــة
لتقتنص بذلك حصة من السوق.
وأشـار بودمـان إلى أن الـسعوديـة قد
تقلـل إنتــاجه ــا من الـنفـط الـثقـيل

ال ــذي ال تــطلـبه املـص ــايف بق ــدر م ــا
تــطلـب اخلـ ــام اخلفــيف األسـهل يف
عملية التكرير.
وعـ ـ ــادت أسعـ ـ ــار ال ــنف ــط لـالرتفـ ـ ــاع
قـليال خـالل التعــامالت األميــركيـة
بعـد نـشــر بيـانــات أظهـرت زيـادة يف
مخـ ـ ــزونـ ـ ــات الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
األس ـب ـ ــوع امل ـ ــاضــي وانـخف ـ ــاض ـ ــا يف
مخزونات وقود التدفئة.
وارتـفـع سـع ـ ـ ــر اخل ـ ـ ــام األم ــي ـ ـ ــرك ــي
اخلفــيف يف عق ــود تــسلـيـم الــشه ــر
املـقبـل ثم ــانيــة سـنتــات إلــى 57.67
دوالرا للبرميل.

