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الثالثاء

اقتصاديات العراق
البنك الدولي يشيد بفقراته

)الجورنال(: قانون العمل العراقي  مختصون لـ
الجديد يمتاز بمواصفات مهنية دولية 

اأكد البنك الدويل، ان قانون العمل اجلديد يف العراق 
الدويل  البنك  �سعى  دولية  عاملية  مبوا�سفات  اقر 
لنقلها للعراق. يف وقت عده خرباء ونواب اجناز كبري 

ومهني يح�سب للعراق يف هذا املجال. 
وكانت وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية قد �سكلت 
تعليمات  لو�سع  ال��دويل  البنك  مع  بالتن�سيق  جلنة 
 11 رقم  اجلديد  االجتماعية  احلماية  قانون  تطبيق 

ل�سنة 2014.
يف  االجتماعية  للحماية  العليا  اللجنة  رئي�س  وقال 
ان  التميمي  رزاق  رع��د  القا�سي  النجف  حمافظة 
اجلديد  االجتماعية  احلماية  قانون  31 من  “املادة 
اآليات  حتديد  على  ن�ست   2014 ل�سنة   11 رق��م 
كعمل  املجاالت،  جلميع  وتعليماته  القانون  تنفيذ 
التعامل  واآليات  الداخلية  واالجراءات  العليا  اللجان 
التخاذ  احلماية  جلان  اىل  ال��واردة  االعرتا�سات  مع 

القرارات بتثبيتها بنظام داخلي”.
الإ���س��دار  عليا  جلنة  ال���وزارة  “ت�سكيل  اىل  وا���س��ار 
اجلديد  بالقانون  اخلا�سة  التعليمات 
البنك  مع  بالتن�سيق 

يخ�س  فيما  البالد  اىل  خربته  نقل  اجل  من  الدويل 
التباحث  جانب  اىل  اجلديدة،  القوانني  تنفيذ  اآليات 
االجتماعية  للحماية  الفرعية  اللجان  مل�ساعدة  معه 
اىل  ترد  ان  من  بد  ال  التي  االعرتا�سات  مبو�سوع 
الهيئة بعد اعالن النتائج اخلا�سة بال�سمول اجلديد”.
اللجنة  اعمال  انتهاء  “بعد  ان��ه  التميمي  واو�سح 
البدء  ثم  التعليمات ومن  االعالن عن  �سيتم  امل�سكلة 
عمل  ور�سة  عقد  موؤكدا  املذكور،  القانون  بتطبيق 
قريبا يف بغداد بالتن�سيق مع البنك الدويل لتو�سيح 

اآلية ا�سدار القرارات و�رشح فقرات القانون”.
اللكا�س  حممد  املواطن  كتلة  عن  النائب  اأكد  بدوره 
ان جمل�س النواب العراقي �سادق على قانون العمل 
�رشيحة  تهم  التي  املهمة  القوانني  من  باعتباره 
وا�سعة من املواطنني وقال اللكا�س ان قانون العمل 
من  عليها  امل�سادقة  متت  مادة   154 على  يحتوي 
رئا�سة  عليه  �سادقت  ثم  ومن  النواب،  جمل�س  قبل 
من  يوما  ت�سعني  بعد  به  العمل  و�سيتم  اجلمهورية، 

تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
واأ�سار اإىل ان هذه القانون تنتظره �رشيحة كبرية من 
داعيا  وامتيازات،  حقوق  من  يحتويه  ملا  املجتمع 
القانون  لهذا  التثقيف  اإىل  الوطنية  االعالم  و�سائل 
لكي ي�ستطيع العامل معرفة مال وما عليه من حقوق 
التي  الفقرات  ان  موؤكدا  وواج��ب��ات، 
قانون  يحتويها 

دول  معظم  قوانني  من  بكثري  اف�سل  العراقي  العمل 
العامل.

العزيز  عبد  االح��رار  كتلة  عن  النائب  ان  اإىل  ي�سار 
العمل  جلنة  ان  �سابق  ح��دي��ث  يف  ق��ال  ال��ظ��امل��ي 
بالتعاون  ووا�سعة  كبرية  جهودا  بذلت  الربملانية 
اىل  ا�سافة  املخت�سة،  واجلهات  العمل  وزارة  مع 
الدولية  العمل  منظمة  م��ن  املقدمة  امل��ق��رتح��ات 
واجلهات الدولية املخت�سة يف �سوؤون العمل والعمال 
العمل  قانون  مالئمة  قانونية  مواد  و�سع  اجل  من 

تعود بالفائدة للجميع.
ان  نعمة  رمزي  الدويل  البنك  ممثل  قال  جانبه،  من 
الذي  ال���وزارة،  مع  م�سرتك  وعمل  تن�سيق  “هناك 
طريق  خريطة  بتنفيذ  احلكومة  دعم  اط��ار  يف  جاء 
ا�سرتاتيجية للحماية االجتماعية التي اقرتها الوزارة 

مع البنك الدويل منذ اكرث من ثالثة اأعوام”.
وا�ساف ان “الوزارة بداأت بتنفيذ اخلطوة التطبيقية 
�سمانات  ت��وف��ري  على  ترتكز  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  ل��ه��ذه 
اجتماعية للمواطن يف حماولة للتخفيف من تبعات 
الو�سع االقت�سادي واالجتماعي ب�سبب االزمات التي 
متر بها البالد والهجمة االرهابية التي ادت اىل نزوح 

اعداد كبرية من املواطنني وازدياد ن�سبة الفقر”.
مهمة  بخطوة  ب���داأت  “الوزارة  ان  نعمة  واو���س��ح 
�سبكة  من  للم�ستفيدين  امليداين  امل�سح  اجراء  وهي 
ا�ستبعاد عدد كبري  اىل  ادى  ما  االجتماعية  احلماية 
العمل  يجري  فيما  ال�سبكة،  على  املتجاوزين  من 
اعداد  لتخفي�س  اآلية  ايجاد  على 
امل��ت��ج��اوزي��ن 

والدخول يف عملية ا�سالحية وا�سعة يف هذا القطاع، 
عاملية  مبوا�سفات  اقر  اجلديد  القانون  ان  ال�سيما 
 ، البالد  اىل  نقلها  اىل  ال��دويل  البنك  �سعى  دولية 
م�سريا اىل ان البنك الدويل �سيعقد اجتماعا مع هيئة 
الفرعية  اللجان  وم�سوؤويل  االجتماعية  احلماية 
اآلية  وايجاد  املعاجلات  لتحديد  بال�سبكة،  اخلا�سة 

للتعامل مع االعرتا�سات ب�ساأنه”.
القانون  اأ�ستاذ  احل�سيني  طه  حممد  الدكتور  لكن 
العام يف اجلامعة االإ�سالمية يرى: اأنَّ غالب م�ساريع 
بالن�سج  يّت�سمون  ال  مّم��ن  اإع��داده��ا  يتّم  القوانني 
غري  اأ�سخا�س  من  ا  رمبَّ اأو  اخت�سا�سهم،  جمال  يف 
يف  الت�رشيعي  بالواقع  مهتّمني  غري  اأو  ني،  خمت�سّ

العراق اأو غري مبالني به.
القوانني قبل �سدورها  ه مع كون  اإنَّ وبنّي احل�سيني: 
من  ُتعّد  فهي  االإج���راءات،  من  طويلة  ب�سل�سلة  مت��ّر 
م�ستقّلة(  هيئة  اأم  كانت  )وزارة  العالقة  ذات  اجلهة 
العاّمة  االأم��ان��ة  اإىل  فيذهب  طويال  طريقا  وي�سلك 
ة والدائرة القانونية  ملجل�س الوزراء ودوائره املخت�سّ
ليقوم  الدولة  �سورى  وجمل�س  ال��وزراء  وجمل�س  فيه، 
اأو  ال�سياغة  يف  خلل  من  فيه  ما  وتعديل  بدرا�سته 
اأو  اأخرى  تعار�س لقواعد قانونية واردة يف قوانني 
قوانني  اعتمدتها  م�سطلحات  مع  م�سطلحي  ت�ساد 
ال��وزراء،  جمل�س  اإىل  يعاد  وقد  اإ�سدارها،  مّت  اأخ��رى 
اإىل  ثم  ال��وزراء  ملجل�س  العاّمة  االأمانة  اإىل  ويرجع 
ة يف  وزارة الدولة ل�سوؤون الربملان واللجنة املخت�سّ
وُيعر�س على  فيه  القانونية  واللجنة  النواب  جمل�س 
جمل�س النواب ليناق�س مناق�سة اأوىل وثانية وي�سّوت 

عليه، ثم اإىل رئا�سة اجلمهورية للم�سادقة

بغداد ــ سعد جاسم 
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مصرف الرافدين رابعا من بين افضل
المصارف العربية

المركزي يوجه بشراء وخصم سندات 
تسديد مستحقات المقاولين

الكهرباء تعلن أكبر إنتاج للطاقة بأكثر 
من ١٣٦٠٠ ميكاواط

احت��ل م�رشف الرافدي��ن املرتبة الرابعة من ب��ني القطاعات امل�رشفية 
العربية يف املنطقة حلجم املوجودات املجمعة التي يحتوي عليها.

وق��ال املكت��ب االعالمي للم���رشف يف بي��ان، ان درا�سة اأعدته��ا اإدارة 
الدرا�س��ات والبح��وث يف احت��اد امل�س��ارف العربي��ة اظه��رت ح�س��ول 
م���رشف الرافدين عل��ى الت�سنيف الرابع بت�سجيل��ه ن�سبة منو كبرية يف 

املوجودات املجمعة.
وق��ال ان القطاع امل�رشيف االماراتي جاء باملركز االول يليه ال�سعودي 
وامل���رشي. واو�س��ح البيان ان امل�رشف اأ�سبح م��ن اكرب امل�سارف يف 

العراق واملنطقة العربية من حيث املوجودات لديه

وج��ه البنك املرك��زي العراق��ي ثالثة م�س��ارف ل�رشاء وخ�س��م �سندات 
ت�سدي��د م�ستحقات املقاولني. وقال رئي�س املجل�س االقت�سادي العراقي 
ابراهيم البغدادي يف بيان، اإن "البنك املركزي العراقي يوجه امل�سارف 
احلكومي��ة الثالث الرافدين والر�سيد والتج��اري العراقي، ب�رشاء وخ�سم 
جميع ال�سندات احلكومي��ة اخلا�سة بت�سديد م�ستحقات القطاع اخلا�س، 

عو�سًا عن امل�ستحقات املالية املتاأخرة لهذه ال�رشكات".
واأ�س��اف البيان، اأن "تل��ك ال�سندات تبلغ ٪50 م��ن امل�ستحقات الكلية، 
وت�س��دد كدفع��ة اأوىل ومببل��غ اجم��ايل لها مق��داره 3.5 ترلي��ون دينار 
تقريب��ًا". وتاب��ع، "حيث �سيت��م ت�سييلها اىل مبالغ نقدي��ة، لتكون بهذه 
اخلط��وة جمزية وجمدية ل�رشكات القطاع اخلا�س بعد االأ�رشار الكبرية 
الت��ي حلقت بهذا القط��اع احليوي من جراء تاأخري دفع هذه امل�ستحقات 

من قبل احلكومة".
ولف��ت اىل، اأن��ه "من املوؤم��ل ان ت�ساهم هذه املبال��غ بتغطية جزء كبري 
من �سح��ة ال�سيولة النقدية، حيث �ستحرك عجل��ة وحركة التداول املايل 
يف اال�س��واق كاف��ة"، مردف��ا "كم��ا اأنه��ا �ستح��ل العدي��د م��ن امل�ساكل 

االجتماعية والع�سائرية والقانونية".
واأ�س��ار البي��ان اىل، اأن "البن��ك املرك��زي تعه��د له��ذه امل�س��ارف بانه 
�سيغطي اي حاجة او نق�س يف ال�سيولة النقدية لديها، لغر�س ا�ستكمال 

عمليات ال�رشاء وخ�سم جميع هذه ال�سندات من مالكيها".

اأعل��ن املتحدث با�س��م وزارة الكهرباء م�سع��ب املدر�س، عن و�سول 
اإنت��اج منظوم��ة الكهرباء الوطنية من الطاق��ة اإىل اأكرث من ١٣٦٠٠ 
مي��كاواط، وهو االكرب من نوعه بح�سب م�سعب الذي اكد اأن �ساعات 
التجهي��ز يف بغ��داد واملحافظ��ات ت��رتاوح ب��ني )١٦ و ٢٤( �ساع��ة 

يوميًا.
وق��ال املدر���س ان االنتاج �سريتف��ع خالل االأ�سبوع��ني املقبلني اإىل 
اك��رث من )١٤ ال��ف( مي��كاواط مع دخول وح��دات توليدي��ة جديدة 

للخدمة.
واو�س��ح ان م��الكات الوزارة متكن��ت من ادخال املحول��ة اخلام�سة 
يف حمط��ة غ��رب بغداد التحويلي��ة )٤٠٠ ك.ف(، والت��ي �ست�سهم يف 
ف��ك جزء م��ن االختناقات يف العا�سم��ة بغداد و�سرتف��ع من القدرة 
اال�ستيعابي��ة للطاقة املنقول��ة للعا�سمة، ف�سال ع��ن ادخال حمولة 
االأوت��و اخلام�سة يف حمط��ة النا�رشية احلراري��ة اىل اخلدمة لزيادة 

القدرة اال�ستيعابية للطاقة املنقولة ملدينة النا�رشية.
ودع��ا املواطن��ني اإىل التعاون مع الوزارة وتر�سي��د ا�ستهالك الطاقة 
الكهربائي��ة ق��در امل�ستط��اع م��ن اأج��ل �سم��ان ا�ستمراري��ة جتهي��ز 

املواطنني ب�ساعات اأكرث خالل ايام ال�سيف.

اقامت رابطة امل�سارف اخلا�سة العراقية اأم�س ماأدبة 
القوات  وجرحى  �سهداء  لعوائل  دعما  ك��ربى  اإف��ط��ار 
اقيمت  التي  االإفطار  ماأدبة  وح�رش  البطلة.  االمنية 
اجلبوري،  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  بابل  فندق  يف 
من  وع���دد  ال��ع��الق  علي  امل��رك��زي  البنك  وحم��اف��ظ 
وروؤ�ساء  واالقت�ساديني  االعمال  ورجال  الربملانيني 
وكبارامل�سوؤولني  العراقية  امل�سارف  ادارات  جمال�س 
الدبلوما�سية  البعثات  فيها، ف�سال عن عدد من ممثلي 
ال�سفري الرتكي وممثل  املعتمدين يف بغداد، من بينهم 

اخلزانة االمريكية.
العراقية  اخلا�سة  امل�سارف  راب��ط��ة  رئي�س  وال��ق��ى 
فيها  اعرب  االفطار  ماأدبة  خالل  كلمة  احلنظل  وديع 
ال�سنوية  االإفطار  ماأدبة  بتزامن  وفخره  ���رشوره  عن 

التي اقامتها الرابطة هذا العام، مع االنت�سارات التي 
حققتها القوات االمنية البطلة على االرهاب يف قواطع 

العمليات بخا�سة يف مدينة الفلوجة.
وا�ستعر�س احلنظل الدور االن�ساين الذي تقوم به رابطة 
خالل  من  النازحني  اغاثة  يف  اخلا�سة  امل�سارف 

امل�ساركة يف حملة اهلنا االغاثية االن�سانية.
بادرت  التي  التربعات  بحملة  املجال  هذا  يف  ون��وه 
من  ع��دد  م��ن  �سخية  مب�ساركة  بتنفيذها  ال��راب��ط��ة 
 800 التربعات  حجم  بلغ  حيث  اخلا�سة،  امل�سارف 
التربعات جاءت يف  ان هذه  اىل  م�سريا  دينار،  مليون 
وجرحى  �سهداء  عوائل  لدعم  املبذولة  اجلهود  اط��ار 
قواتنا البطلة التي تقف ب�سالبة يف مواجهة ع�سابات 

داع�س االرهابية ف�سال عن اغاثة النازحني .
وتطرق احلنظل اىل املهام التي ت�سطلع بها الرابطة يف 
اخلا�سة  امل�سارف  تواجه  التي  العقبات  تذليل  جمال 

العراقية مب�ساعدة البنك املركزي وبالتن�سيق معه.
كلمة  يف  اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  وهناأ 
باالنت�سارات  العراقي  ال�سعب  االإفطار  ماأدبة  خالل 
ع�سابات  �سد  البطلة  االمنية  القوات  حتققها  التي 
امل�رشيف  القطاع  بدعم  م�سيدا  االره��اب��ي��ة،  داع�����س 
واالقت�سادي عموما للعوائل النازحة، م�ساهمة منه يف 

التخفيف من معاناتهم.
القطاع  ب��ه  ي�سطلع  ال��ذي  ال���دور  اهمية  اىل  واأ���س��ار 
االقت�سادي  بالواقع  النهو�س  يف  اخلا�س  امل�رشيف 
امل�ساريع  يف  واال�سهام  امل�رشفية  الروؤية  وحتديث 

امل�ساندة للقوات االمنية وللنازحني.
من جانبه اأ�سار حمافظ البنك املركزي اىل ان العراقيني 
التي  املتوا�سلة  االنت�سارات  فرحة  اليوم  يعي�سون 
م�سددا  االره��اب،  على  البطلة  االمنية  قواتنا  حتققها 
على �رشورة ان تدفعنا هذه االنت�سارات اىل مراجعة 

حمافظاتنا  من  ع��دد  �سقوط  اىل  ادت  التي  اال�سباب 
االقت�سادي  الو�سع  بينها  ومن  االرهاب  بيد  العزيزة 

ال�سعب الذي كانت تعاين منه هذه املحافظات.
الطاقات  ت�سغيل  اجل  من  الهمم  ا�ستنها�س  اىل  ودعا 
ال�سبابية بخلق فر�س عمل جديدة امامهم وامل�ساهمة 
يف بناء البلد بعد دحر االرهاب ب�سكل نهائي من جانبه 
ن�سري  العاملي  املو�سيقار  احل�سنة  النوايا  �سفري  ا�ساد 
النازحني  بدعم  اخلا�سة  امل�سارف  رابطة  بدور  �سمة 
اىل  اعادتهم  اىل حني  الإ�سكانهم  اآمنة  وتوفري مالذات 
هذا  يف  منوها  تركها،  اىل  ا�سطروا  التي  مناطقهم 
املجال بحملة التربعات التي تقوم بها الرابطة والتي 
دينار  مليون   800 مبلغ  جمع  عن  االن  حتى  ا�سفرت 
م�سارف  و5  خا�سة  عراقية  م�سارف   8 مب�ساهمة 
هداية  توزيع  االفطار  ماأدبة  خالل  مت  والتي  عربية 

رمزية على ممثليها.

المصارف الخاصة العراقية 
تكرم عوائل الشهداء وجرحى القوات االمنية البطلة

بغداد ــ متابعة   

تخفيض اسعار المواد االنشائية في 
جميع محطات البيع بنسبة %4٠

ق��ررت ال�رشك��ة العام��ة لتج��ارة امل��واد االن�سائية اح��دى ت�سكي��الت وزارة 
التج��ارة تخفي���س ا�سعار ال��واد االن�سائي��ة املوجودة يف خمازنه��ا بن�سبة 

%40 دعما لعملية البناء واالعمار التي ت�سهدها البالد.
وق��ال عدن��ان ال�رشي��ف مدي��ر ع��ام ال�رشك��ة يف ت�رشي��ح للمرك��ز اخلربي 
يف وزارة التج��ارة ب��اأن جمل���س ادارة ال�رشكة ق��رر تخفي�س اأ�سع��ار املواد 
االن�سائي��ة يف كافة املحافظات وللمواد املوج��ودة يف املخازن ف�سال عن 
الغ��اء البيع باالآجل. وا�ساف ب��ان �رشكته تعمل باجتاهات متعددة لغر�س 
التعاق��د م��ع �رشكات ر�سين��ة لتوريد امل��واد االن�سائية املهم��ة مثل احلديد 
واخل�سب بهدف املناف�سة م��ع ال�سوق التجارية وامل�ساركة الفعلية يف حملة 

اعمار البالد من خالل دعم بناء امل�ساكن وامل�ساريع.
وق��ال اإن املرحلة املقبلة �ست�سهد مزيدا من االجراءات االدارية لتطوير عمل 
ال�رشك��ة وتوقيع تعاق��دات جتارية مع �رشكات عاملي��ة ر�سينة واخرى من 
دول اجلوار لتاأمني كافة املواد االن�سائية الداخلة يف عملية البناء واالعمار.
وا�س��ار ال�رشيف اىل ان املواد التي توردها ال�رشكة تخ�سع ملوازين الفح�س 
املخت��ربي يف وزارة التخطيط ومالئمتها للظ��روف واالجواء العراقية وهي 

متتلك �سمانة اكرب وحماية للم�ستهلك.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


