
وجود  رغم  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اىل  احلكومة  ت�شعى   
التحديات وا�شتمرار احلرب على "داع�ش" والعجز الوا�شح 
انخفا�ش  �شببه  الذي  الإرب��اك  بعد  ل�شيما  امليزانية،  يف 
فاعلة  حلول  لإيجاد  روؤي��ة  وج��ود  وع��دم  النفط   اأ�شعار 
الم��وال  فوائ�ش  وتلعب  البلد.   يف  امل��ايل  الواقع  تعزز 
ور�شم  توجيه  يف  العراق  بينها  ومن  النفطية  البلدان  يف 
ال�شيا�شات القت�شادية للبلد وتفعيل القطاعات النتاجية 
مبا  الجمايل  املحلي  الناجت  زيادة  يف  كثريا  ت�شهم  التي 
الذي ي�شهد ا�شطرابا ب�شكل  النفط  يقلل من العتماد على 
القت�شادي  بال�شاأن  خمت�شان  وراأى  و�شل�ش.  بل  وا�شح  
لعب  ال��ذي  "داع�ش"  ظهور  عند  ارتبك  البلد  اقت�شاد  ان 
ما  العاملية  ال�شواق  النفط يف  اأ�شعار  دورا كبريا برتاجع 
اىل تعرث م�شرية  وادى  الأموال  ا�شتنزاف فوائ�ش  اىل  قاد 
املحاويلي  ع�شام  القت�شادي  الك��ادمي��ي  التنمية.  
التنمية  ان  )اجلورنال( بني  تابعته  خالل حديث �شحفي 
اأن  تعني  انها  كما  ومتطلباتها  �رشوطها  لها  ال�شاملة 
القت�شادي، ويتم  البناء  اىل  الدولة  تتوجه كل موارد 
الب�رشية  الطاقات  توظيف كل 

املوجودة يف البلد نحو حتقيق هدف كبري  له عدة اأوجه 
األ وهو ال�شتقرار الذي يحقق التنمية والتقدم.

اأ�ش�ش اقت�شادية
 وتابع ان العراق يف الوقت احلا�رش  يجد عقبات كثرية 
جتاوزها  وان  املن�شودة  التنمية  اىل  طريقه  يف  اأمامه 
ار�شاء  يتم  مامل  الظروف  هذه  ظل  يف  �شعب  امر  ب�رشعة 
ال�ش�ش القت�شادية ال�شحيحة املتمثلة بتفعيل القطاعات 
النتاجية وا�شالح النظام امل�رشيف كليًا. ويف ظل حربني 
متزامنتني يف العراق هما حرب �شد الإرهاب واخرى �شد 
العراق،  اقت�شاد  على  �شلبيا  تاأثريا  احدث  الذي  الف�شاد 
لتحقيق  اتخاذها  يجب  خطوات  الراهنة  املرحلة  تتطلب 
يف  احلا�شلة  الختاللت  ومعاجلة  القت�شادية  التنمية 
مقابل  الإ�شتريادات  كرثة  �شمنها  ومن  التجاري  امليزان 
�شعف النتاج ما ي�شبب ا�شتنزافا للموارد املالية.  وا�شار 
املحاويلي اىل ان القت�شاد العراقي ما زال ريعّيا ويعتمد 
ال�شعار  لتقلبات  خا�شعا  يجعله  ما  النفط  مبيعات  على 
مو�شحا:  للنفط،  الكربى  الدول  حاجات  وحدود  العاملية 
مل ُتفلح احلكومات ال�شابقة يف اإيجاد منافذ للواردات غري 
النفطية وب�شكل م�شتدام وثابت اىل جانب حتطيم القاعدة 
ال�شناعية التي كانت موجودة قبل العام 2003 ما ا�شهم 
جعل  طريق  عن  النفط  ملوارد  ا�شتنزافية  ا�شاليب  بايجاد 
الدول  من  حاجاتها  تلبي  العراقية  ال�شوق 
انعدام  مع  الأخ��رى 

يحققان  اللذين  ال�شليم  والتخطيط  القت�شادية  الروؤية 
التنمية.

مقرتحات للتنمية
 واكد اهمية ا�شتغالل املوارد الطبيعية املتاحة واحلد من 
اقت�شادية  اعباء  عليه  ترتتب  كونه  اخلارجي  القرتا�ش 
�شتكون ثقيلة مامل يتم تفعيل القطاعات النتاجية، مبينا 
و  قليلة،  املوجودة مهما بدت  باملوارد  الكتفاء  �رشورة 
تن�شيط بع�ش املنافذ القت�شادية وتاأجيل الأخرى لأجل 
لل�شناعات  حماية  ال�شتريادات  من  والتقليل  م�شمى، 
الوطنية التي �شيجري تن�شيطها ب�شورة انتقائية، و�شبط 

الأ�شعار وال�رشامة يف ذلك.
القرتا�ش اخلارجي

عن  مت��ام��ًا  التوقف  يف  ام��ل��ه  ع��ن  املحاويلي  واع���رب   
�شي�شكل  كونه  م�شادره  كانت  مهما  اخلارجي  القرتا�ش 
عبئا على م�شتقبل الأجيال املقبلة والنظر بكل جدية اىل 
تخفيف الأعباء املادية التي ترهق الدولة وتكلف امليزانية 
ال�شعب.   الأ�شل من موارد  التي هي يف  الدولرات  ماليني 
من جانبه قال الباحث القت�شادي فرا�ش عامر "اإن العراق 
امل�رشوط،  القرتا�ش  اىل  2003 كان قد جلاأ  العام  ومنذ 
رغم قلة ن�شبة الفائدة، من �شندوق النقد الدويل ملرات عدة 
جانب  اىل  م��وارده  وتعزيز  موازناته  عجز  متويل  لغر�ش 
الطلب من البنك الدويل لالإعمار والت�شييد ال�شهام يف بناء 

البنية التحتية للعراق ف�شال عن قرو�ش دولية.
توفري  على  اخلارجي  العتماد  من  احلد  اىل  عامر  ودعا   
خالل  من  �شواء  املالية،  امل��وارد 
ق��رو���ش 

�شندوق النقد والبنك الدوليني اوالقرو�ش واملنح الدولية، 
يف  مبا�رشة  غري  او  مبا�رشة  ب�شورة  �شي�شهم  ذل��ك  لن 
اهمية  م��وؤك��دا  والب�رشية،  امل��ادي��ة  م���وارده  امت�شا�ش 
العتماد على املوارد الذاتية والتخطيط المثل ل�شتغاللها 
مبا يحقق امل�شلحة العليا لقت�شاد البلد.   وا�شار اىل ان 
لن  توؤهله  التي  ومواردها  التنمية  مقومات  ميتلك  البلد 
مو�شحا  تقريبا،  �شيء  كل  من  ذاتيا  مكتفيا  بلدا  يكون 
تراجع  يف  كثريا  ا�شهمت  البلد  بها  مر  التي  الظروف  ان 

ا�شتغالل هذه املوارد وتوظيفها ل�شالح القت�شاد.
دور القطاع اخلا�ش

 اخلبرية القت�شادية اكرام عبد العزيز لفتت اىل ان القطاع 
القت�شادية  الدورة  تفعيل  يف  مهما  عن�رشا  يعد  اخلا�ش 
لالقت�شادات يف  القطاعية  البنى  وتنويع  النتاج  وزيادة 
وفاعلة  مهمة  اقت�شادية  قوة  ميثل  كونه  بحكم  العامل 
وحقيقية يف م�شرية تلك القت�شادات.  واأكدت عبد العزيز 
القطاع اخلا�ش تعر�ش اىل معوقات حدت من تقدمه  اأن 
وخ�شوع  التخطيط  �شمولية  ب�شبب  وا�شتقراره  وتطوره 
ارتباطا  ارتبط  العام حيث  للقطاع  القت�شاد  كل مفا�شل 
مبا�رشا بالدولة بحكم طبيعة النظام القت�شادي املركزي 
قبل عام 2003.  واو�شحت ان اداء القطاع اخلا�ش تاأثر 
بتقادم و�شائل النتاج وحمدودية م�شادر التمويل ف�شال 
وم�شتلزمات  وامل�شانع  املعامل  من  العديد  ت�رشر  عن 
التدمري  او  النتاج املتاحة حينها وتعر�شها اىل الغالق 
مع  املناف�شة  على  منها  البع�ش  ق��درة  وع��دم  والفقدان 
نحو  يلجاأ  ماجعله   2003 العام  بعد  الجنبي  املنتوج 
الرتبح ال�رشيع حيث متيز اداوؤه بالتذبذب والرتدي والركود 

الذي عززه عدم ال�شتقرار العام.

انخفاض كبير في تسوق 
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الصناعة تشتري كرات فوالذية عراقية الصنع

رئيس الجمهورية والسفير الياباني 
يبحثان إعمار العراق

المالية النيابية تستبعد إعداد 
موازنة تكميلية لـ 2017

 اأعلنت وزارة ال�ش��ناعة عن ابرام ال�رشكة العامة لل�ش��ناعات الفولذية 
عق��دا م��ع ال�رشكة العام��ة لل�ش��منت لتجهي��ز معاملها ب����231 طن من 

الكرات الفولذية الطاحنة وبفرتة جتهيز 40 يوما.
 وقالت الوزارة يف بيان ورد ل�)اجلورنال( اإن ال�رشكة العامة لل�شناعات 
الفولذي��ة اأبرم��ت عق��دا مع ال�رشك��ة العامة ل�ش��ناعة ال�ش��منت لتجهيز 
معاوني��ة ال�ش��منت بالك��رات الفولذية الطاحنة بكمي��ة 231 طن حيث 
ب��داأ العم��ل ومت جتهيز �رشكة ال�ش��منت بالكرات الفولذي��ة حيث اأن هذه 
املنتجات خا�ش��عة ملعايري اجل��ودة العاملية. يذك��ر اأن ال�رشكة العامة 
لل�ش��ناعات الفولذية قد اأبرمت عدة عقود مع ال�رشكة العامة لل�ش��منت 
العراقي��ة وقام��ت بتجهيزه��ا مبئ��ات الأطن��ان م��ن الك��رات الفولذية 
وفوهات الأفران ولها م�ش��اهمات اأخرى مع وزارة النفط �رشكة م�شايف 
اجلنوب من خالل ت�ش��نيع ب�شارات خم�ش�ش��ة مل�شخات عمالقة كانت 
ت�ش��تورد م��ن اخلارج وباأ�ش��عار عالية وبالتايل فقد مت اخت�ش��ار الوقت 
والكلفة يف هذا اجلانب بال�ش��افة اإىل رفد القت�ش��اد الوطني واحلفاظ 

على العملة ال�شعبة.

 اأعلن وزير النفط جبار لعيبي عن تخفي�ش �شعر وقود الغاز ال�شائل للمركبات 
اىل 200 دينار للرت الواحد.

واأك��د وزي��ر النف��ط يف بي��ان ورد ل�)اجلورن��ال( ان الوزارة  حت��ث  املواطنني 
على ا�ش��تخدام  وقود الغاز ال�ش��ائل نظرا ملردوداته القت�شادية وانعكا�شاته 
اليجابية على الواقع البيئي، حيث ان ا�ش��تخدام الغاز ال�ش��ائل يف املركبات 
يقل��ل من نفق��ات املواطنني يف �رشاء الوقود، ف�ش��ال عن فوائ��ده الخرى يف  

التقليل من التاأثريات  والنبعاثات البيئية ال�شارة.
 وا�ش��اف لعيب��ي ان الوزارة  تهدف اىل حت�ش��ني واقع اخلدم��ات املقدمة اىل 
املواطنني من خالل ت�شجيعهم على ا�شتخدام الوقود النظيف بدل من البنزين 
والكاز اويل والنفط البي�ش، وان زيادة حجم ال�شتهالك لوقود الغاز ال�شائل 
�ش��وف ي�ش��اهم يف تقليل ن�ش��بة البنزين امل�ش��تورد مما يوفر الموال للخزينة 

العامة.

 بحث رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�شوم اأم�ش الثنني، مع ال�شفري الياباين 
لدى العراق فوميو ايواي العالقات الثنائية وم�ش��اهمة بالده يف اعمار 

العراق.
 وذك��ر بيان رئا�ش��ي ورد ل�)اجلورنال( ان الرئي�ش مع�ش��وم اأكد اهمية 
م�ش��اهمة الياب��ان يف اإع��ادة اعم��ار العراق وال�ش��تفادة م��ن اخلربات 
الياباني��ة يف تطوي��ر وتنمية القط��اع ال�ش��ناعي والزراعي ويف جمال 

التعليم يف البالد.
 وعرب ال�ش��فري الياباين بح�ش��ب البيان عن "ت�ش��ميم بالده على امل�شي 
قدم��ًا يف دع��م الع��راق يف حربه �ش��د الره��اب وامل�ش��اهمة يف اعادة 
اعمار املناطق املت�رشرة، ف�ش��ال عن ال�ش��تمرار يف تقدمي امل�ش��اعدات 

الن�شانية والتنموية والمنائية للعراقيني".

 ا�ش��تبعدت اللجنة املالية النيابية، اعداد موازن��ة تكميلية ملوازنة العام 
2017 املقبل عند ارتفاع ا�شعار النفط، موؤكدة ان الموال الفائ�شة �شيتم 

تدويرها اىل العوام املقبلة.
 وقال ع�شو اللجنة النائب احمد حاجي ر�شيد خالل ت�رشيحات �شحفية 
تابعته��ا )اجلورن��ال( اإن املوازن��ة التكميلية موجودة كفق��رة يف قانون 
الدارة املالي��ة والدين العام لكنها ل توج��د يف م�رشوع قانون املوازنة 
الحتادي��ة، لن الي��رادات �ش��واء كان��ت نفطي��ة او غ��ري نفطي��ة ل ميكن 

للحكومة احل�شول عليها كاملة.
وتابع "بالتايل اأي مبالغ زيادة عن املبلغ املقدر اما ان يدور اىل العوام 
املقبل��ة او ي�رشف كايرادات نهائية لن القانون يحدد اأي ايراد احتادي 
�شي�ش��ب بخزين��ة الدول��ة عل��ى اعتبار �ش��عر النفط يف املوازن��ة تخميني 
فلي�ش بال�رشورة ان يباع النفط بنف�ش ال�ش��عر املحدد قد يباع باكرث من 
هذا او اقل، لذا فانه يف حال ارتفاع ا�ش��عار النفط يف العام املقبل �ش��يتم 

تدوير الفائ�ش من الموال اىل العوام املقبلة".

الع��امل  عل��ى   37 باملرتب��ة  الع��راق  ج��اء  فيم��ا   
باحتياط��ي الذه��ب وف��ق ترتي��ب املجل���ش العاملي 
للذه��ب، اكد خبري اقت�ش��ادي ان هذا الت�ش��نيف يعد 
ايجابيا ويعك�ش �ش��ورة جيدة لدى موؤ�ش�ش��ات املال 

والنقد العاملي. 
 ا�شت�شاري منتدى بغداد القت�شادي �شمري الن�شريي 
ق��ال خالل ت�رشيح �ش��حفي تابعت��ه )اجلورنال( ان 
ن�ش��بة الذهب اىل الحتياطي البالغ 50 مليار دينار 
تعترب جي��دة وهي ترتفع كلم��ا انخف�ش الحتياطي 
النق��دي ام��ا النتيجة التي و�ش��لها التحلي��ل فهي ان 
احتياطي��ات العراق من العملة ال�ش��عبة والذهب تعد 

جيدة لتغطية العملة املحلية.

 ت�شنيف ائتماين 
 وا�ش��اف ان و�ش��ع الع��راق يف ه��ذا املوق��ع يع��زز 
الت�ش��نيف الئتماين له المر الذي �ش��يجعل �شندوق 
النق��د ال��دويل ياأخذ ذل��ك بنظ��رة ايجابي��ة للتعامل 
الحتياط��ي  ان  واتوق��ع  اقت�ش��اديا  الع��راق  م��ع 
النقدي �ش��ريتفع يف �ش��وء توقعات ارتفاع ال�ش��عار 
للثالثة ا�ش��هر املقبل��ة وان الحتياطي يكفي لتغطية 

ال�شتريادات بحدود6 ا�شهر. 
  ب��دوره ق��ال املخت���ش بال�ش��اأن القت�ش��ادي احمد 
ال�ش��ميدعي: ان الع��راق بلد غني وق��ادر على جتاوز 
جميع التحديات القت�ش��ادية، وما احتياطي الذهب 
ال جزء من م�ش��ادر القوة القت�ش��ادية التي ميلكها 

العراق.
 ولفت اىل ان ا�شالح القطاعات النتاجية واخلدمية 

يف الع��راق واحلف��اظ عل��ى دورة راأ�ش امل��ال حمليا 
�ش��يعززان احتياط��ات الذه��ب التي تعد م�ش��در قوة 

لعالقة العراق باملوؤ�ش�شات املالية العاملية. 
 وج��اء الع��راق باملرتب��ة 37 ب��ني ال��دول املمتلك��ة 
للذه��ب باحتياط��ي ثاب��ت وف��ق تاأكي��دات املجل�ش 
العامل��ي للذهب، وان احتياطي��ات العراق من الذهب 
ثابت��ة ومتث��ل 7.1 باملئ��ة م��ن احتياطيات��ه م��ن 
العمالت الأجنبية، م�شريا اىل اأن العراق مازال يحتل 
املرتب��ة 37 من بني الدول التي متتل��ك احتياطيات 

ذهب.
احتياطيات ثابتة

 واأورد املجل���ش يف موقع��ه اللكرتوين اإح�ش��ائيات 
ر�ش��مية بين��ت اأن “احتياطي��ات الع��راق م��ن الذهب 
بقي��ت ثابت��ة ومل تتغ��ري حي��ث بلغ��ت 89.9 طنًا”، 

م�ش��رية اىل اأن “ه��ذه الكمي��ة متث��ل 7.1باملئة من 
احتياطيات��ه من العملة الأجنبية، بعد اأن كانت متثل 

4.6باملئة خالل �ش��هر كانون الثاين”.
 واأ�شاف املجل�ش ان “العراق مل ي�شرت الذهب منذ اآخر 
�رشاء له يف �شهر ني�شان عام 2014 الذي ا�شرتى فيه 
“العراق احتل املرتبة 37  اأن  15.16 طنًا”، مبينا 
من اأ�ش��ل 100 دولة متتلك احتياطي��ات من الذهب 
ومت اإدراجها �ش��من تقري��ر البنك املرك��زي العاملي 
العامل��ي:  الذه��ب  جمل���ش  ويعن��ي  لالحتياط��ي”.  
منظمة لتنمية ال�ش��وق ل�شناعة الذهب والعمل داخل 
ال�ش��تثمار واملجوه��رات وقطاع��ات التكنولوجي��ا، 
وكذل��ك النخ��راط يف ال�ش��وؤون احلكومي��ة، هدفه��ا 
توف��ري القي��ادة يف ال�ش��ناعة و حتفيز ودع��م الطلب 

على الذهب، ومقره اململكة املتحدة.

 حقق��ت دائ��رة التقاع��د وال�ش��مان الجتماع��ي للعم��ال، 
ايرادات جتاوزت قيمتها ال� 93 مليار دينار خالل الن�شف 
الول م��ن العام احل��ايل.  وقال مدير ع��ام الدائرة التابعة 
ل��وزارة العم��ل وال�ش��وؤون الجتماعي��ة عل��ي جعف��ر احللو 
يف ت�رشي��ح �ش��حفي "ان الدائ��رة ومن خالل ن�ش��اطاتها 
املختلف��ة الهادف��ة اىل حتقي��ق اي��رادات مالية �ش��واء عن 
طري��ق جباية الموال من م�ش��تفيديها او تاأجري الرا�ش��ي 

والعق��ارات التابع��ة لها،   حققت خالل الن�ش��ف الول من 
الع��ام احل��ايل 2016 اي��رادات بلغ��ت قيمته��ا 93 مليارا 
و600 مليون دينار".  واأردف باأن حمافظة بغداد �ش��كلت 
اعل��ى ن�ش��بة من قيم��ة الي��رادات امل�شتح�ش��لة كجبايات 
وبلغ��ت 58 باملئة تلتها حمافظة الب���رشة بتحقيقها 19 
باملئة، فيما حققت  حمافظات مي�ش��ان ووا�شط وذي قار، 
ن�ش��بة 11 باملئة، م�ش��يفا ان حمافظات النجف ال�رشف 
وكربالء املقد�شة وبابل وكركوك و�شالح الدين، حققت كل 
منها ن�شبة بلغت ت�شعا باملئة.   وتابع احللو ان حمافظات 
الديواني��ة واملثنى ودياىل، حققت الن�ش��بة القل من قيمة 

الي��رادات وبلغ��ت اثنني باملئة ل��كل منها، م�ش��ريا اىل ان 
اي��رادات العقارات امل�ش��تثمرة واململوكة للدائرة حاليا، ل 
ت�ش��كل �ش��وى واح��د باملئة فقط م��ن هذه الي��رادات او ما 
يبلغ قيمته 1،5 مليار دينار �ش��نويا.  وعزا ا�ش��باب �شعف 
اليرادات املتحققة اىل ما تعانيه العملية ال�شتثمارية يف 
الب��الد ب�ش��كل عام، من جتاوز على الرا�ش��ي ل�ش��يما يف 
حمافظة الب�رشة، ا�ش��افة اىل �شعوبة تغيري جن�ش العقار 
ب�شبب عدم وجود �شالحيات وا�شحة بهذا املجال. واف�شح 
مدير دائرة التقاعد وال�شمان الجتماعي للعمال، عن عزم 
دائرت��ه رف��ع كت��اب ر�ش��مي اىل وزارة العمار وال�ش��كان 

ملنح �شالحيات تغيري جن�ش الرا�شي اىل املحافظني من 
خالل الدوائر البلدية التابعة للوزارة، بهدف القيام بحملة 
تغي��ري دون الرج��وع اىل حكوم��ة املركز.  وب�ش��اأن الديون 
الت��ي بذم��ة الغ��ري للدائرة، ذك��ر انها ت�ش��ل اىل 17 مليار 
دينار اغلبه��ا مرتاكمة من ثمانينيات وت�ش��عينيات القرن 
املا�ش��ي، مو�ش��حا ان الكث��ري منه��ا مل�ش��اريع باتت غري 
موجودة مثل م�ش��انع واف��ران وخماب��ز او ابنية جتارية، 
كونها ازيلت ب�ش��بب اقامة م�ش��اريع اخ��رى كانت بحاجة 
اىل الر���ش امل�ش��يدة عليها تلك املباين، بي��د انها ما زالت 

م�شجلة لدى الدائرة.  

خبير: احتياطي
 الذهب قوة لالقتصاد العراقي

دائرة تقاعد العمال تحقق إيرادات 93 مليار دينار

النفط تعلن تخفيض سعر وقود الغازالسائل  للمواطنين

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

128.0133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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