
 تنويع موارد االقت�صاد يتطلب توعية املواطن وزيادة 
ثقافته حول مفا�صل االقت�صاد, باال�صافة اإىل مراجعة 
اأم��ام  وو�صعها  واملخت�صني  اخل��راء  واآراء  حتليالت 
ا�صحاب ال�صاأن احلكومي والنيابي للبت فيها, اإن العراق 
املوؤهالت  ولديه  والب�رشية  الطبيعية  مب��وارده  غني 
التجارية  للتبادالت  فاعلة  حيوية  منطقة  ي�صبح  لكي 
خالل  املوؤمل  ومن  املنطقة,  يف  العامل  دول  جميع  مع 
ال�صنوات الثالث القادمة اأن يقطع العراق اأ�صواطًا كبرية 

يف عملية التنمية االقت�صادية.
�رشورة  اإىل  اأ�صار  ج��ودي  ع��ادل  االقت�صادي  اخلبري   
تبني الدولة قانون حماية املنتج الوطني وتفعيله من 
مهمًا  ماليًا  راف��داً  ليكون  ال�صناعي  القطاع  دعم  اأجل 
االخرى  املالية  الروافد  ي�صاهي  الوطني  لالقت�صاد 
من  يحد  القانون  هذا  اأن  مبينا  اخل��ام,  النفط  وحتى 

ظاهرة اغراق ال�صوق املحلي بال�صلع االجنبية. 
 واأ�����ص����اد ج�����ودي اأث���ن���اء 

اقت�صادنا(  ندعم  )كلنا  بحملة  ل�)اجلورنال(  ت�رشيحه 
وما لها من دور كبري لتعزيز ثقة املواطن العراقي بقوة 
اقت�صاد بلده, عاداً اياها باأنها من احلمالت االعالمية 
وال�صحفية املميزة التي ظهرت يف العراق كونها تركز 
على  ولي�س  الوطني  االقت�صاد  مفا�صل  جميع  على 

مف�صل واحد دون اآخر . 
 ويف الرجوع للحديث عن املنتوج الوطني �صدد جودي 
لالقت�صاد  الداعمة  القوانني  جميع  "تفعيل  ���رشورة 
العراقي والتي مت ت�رشيعها من قبل جمل�س النواب منها 
بالغة  اهمية  من  له  ملا  الوطني  املنتج  حماية  قانون 
والتقليل  العراقي  ال�صناعي  القطاع  دعم  عملية  يف 
ال�صوق  اغرقت  والتي  لل�صلع  الع�صوائي  اال�صترياد  من 

املحلية".
اإىل رفع  اأن احلكومة لو ا�صتطاعت الو�صول  اإىل   م�صرياً 
املحلي  الناجت  يف  ال�صناعي  االإنتاج  م�صاهمة  ن�صبة 
االإجمايل, بنحو %23 اإىل %24 من �صاأنها اأن توفري 
فر�س عمل و�صد االحتياج املحلي من ال�صناعة وتوفري 

مورد مايل اآخر ي�صاهي النفط للموازنة االحتادية.
قوانني جديدة تدعم ال�صناعة

ال�صناعة  ق��ال وزي��ر  االث��ن��اء,   يف ه��ذه 
وكالة  واملعادن 

اىل  يحتاج  ال�صناعة  دعم  ان  ال�صوداين,  �صياع  حممد 
قرارات حكومية �صارمة.

وذكر بيان للوزارة ورد ل� )اجلورنال( ان ال�صوداين اكد 
ودعم  بتطوير  الكفيلة  واخلطط  االآليات  و�صع  �رشورة 
ال�صناعة يف العراق وذلك من خالل التعاون والتن�صيق 
مع  �رشيكا  وجعله  العراقيني  ال�صناعيني  احت��اد  مع 
المتالكه  القوانني  و�صياغة  ال��روئ  اع��داد  يف  ال��وزارة 
اخلرة والتجربة الطويلة يف هذا املجال , م�صددا اهمية 

تفعيل القوانني العراقية التي تتعلق بحماية املنتج".
خالل  من  الياأتي  ال�صناعة  "دعم  ان  ال�صوداين,  وبني   
قبل  من  وطنية  ارادة  اىل  يحتاج  وامن��ا  الت�رشيحات 
اخل�صو�س  بهذا  قرارات حكومية �صارمة  واىل  اجلميع 
االعمال  ورج��ال  الكفاءات  ميتلك  العراق  وان  خا�صة 
الوطنية",  واالإرادة  املرتاكمة  باخلرة  يتمتعون  ممن 
مهم  التكنولوجي  التطور  ونقل  "مواكبة  اأن  اإىل  م�صرياً 
يف ار�صاء البنى التحتية العراقية لغر�س ان�صاء م�صاريع 

جديدة وخلق واقع �صناعي متقدم".
ال��دراج��ي  رحيم  ال�صناعي  اخلبري  دع��ا  جانبه  م��ن   
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صناعات  تاأهيل  ���رشورة  اإىل 
عمل  فر�س  وتوفري  القطاع  بهذا  النهو�س  اأج��ل  من 
والغري مدرو�س  الع�صوائي  االغراق  اأن  للعاطلني, موؤكداً 
اأثر  املحلية  ال�صوق  يف  الرديئة  والب�صائع  لل�صلع 
االقت�صاد  على  كبري  وب�صكل 

العراقي. 
كبرية  �صناعية  قاعدة  ميتلك  "العراق  اأن  اإىل  م�صرياً   
يفتقر  لكنه  اجل��ودات  او  اخل��رات  م�صتوى  على  �صواء 
العراقية  ال�صناعة  اأن  موؤكداً  له,  احلكومي  الدعم  اىل 
حمققًا  العراق  وكان  املنطقة  يف  لها  وم�صهود  كبرية 
اخلارج".  اىل  منها  وي�صدر  بل  الذاتي  اكتفاءه  منها 
للقطاع  "لو كان هناك اهتمام  ال�صناعي  وذكر اخلبري 
ال�صناعي يف العراق لكانت هناك �صناعة حملية كبرية 
اأف�صل من املنتجات التي ي�صتوردها العراق حاليًا من 

دول اجلوار من ناحية املوا�صفات والنوعيات".
خالل  قال  فليح  حممود  ال�صناعة  �صوؤون  يف  اخلبري   
كافة  على  املبذول  اجلهد  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  ت�رشيح 
املنتج  بني  الثقة  وتعزيز  بناء  اإىل  يهدف  امل�صتويات, 
عن  ال�صلبية  النمطية  ال�صورة  وتغيري  وامل�صتهلك, 
اإىل  الهادفة  االإج��راءات  من  منتجاتنا من خالل جملة 
التقدم  مواكبة  على  الوطنية  املنتجات  ق��درة  تعزيز 
والتطور يف عملية االإنتاج, وحت�صني جودتها وتنويعها 
مراعاًة لذوق امل�صتهلك والنمط اال�صتهالكي ال�صائد يف 

ال�صوق.
�صناعيًا  اجل���وار  دول  مناف�صة  على  ق��ادر  ال��ع��راق   
كبرية  اقت�صادية  مقومات  من  ميتلك  ملا  وجت��اري��ًا 
ودول  اجلوار  دول  يناف�س  يجعله  اقت�صاده  تطور  واأن 
ال�رشق االو�صط �صناعيًا وجتاريًا كونه ميتلك مقومات 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  �صعيد  على  ك��ب��رية  اقت�صادية 

والزراعي التجاري. 
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استمرار المباحثات بين البنك الدولي 
والعراق لدعم االقتصاد الوطني 

 توقع رئي�س حكوم��ة اقليم كرد�صتان نيجريفان بارزاين تعايف الو�صع 
االقت�ص��ادي يف االقلي��م بع��د حتري��ر حمافظ��ة املو�صل م��ن ع�صابات 

داع�س االرهابية. 
 وق��ال بارزاين خ��الل موؤمت��ر �صحفي تابعت��ه )اجلورن��ال( ان "حترير 
مدينة املو�صل من قب�ص��ة ارهابيي داع�س, �صيكون له انعكا�س ايجابي 
على اقت�صاد اقليم كرد�صتان" , يذكر ان اقليم كرد�صتان يعاين من ازمة 
اقت�صادي��ة تقاع�ص��ت عل��ى اثرها احلكوم��ة بدفع روات��ب املوظفني يف 

االقليم مما ت�صببت بتظاهرات كبرية يف غالبية مناطق االقليم.
 وكان م��ن اهم م��ا تطرقت له زيارة م�صعود ب��ارزاين االخرية اىل بغداد 
كان هو حل م�ص��اكل االقليم االقت�صادية من خالل االعتماد على بغداد 

من اجل دفع االموال للموظفني االكراد.

 اك��د م���رشف الرافدي��ن ان ال�صواب��ط القانوني��ة الت��ي و�صعه��ا لت�صليف 
موظفي دوائر الدولة ب�صلفة ع�رشة ماليني دينار الكرتونيا جاءت من اجل 
النهو�س بواق��ع القطاع امل�رشيف وبخدماته وتطبيق احدث التقنيات يف 

العمل وت�صجع جباية احلقوق الكرتونيا للق�صاء على التعامل بالنقد.
 وا�ص��ار امل���رشف يف بي��ان ورد ل��� )اجلورن��ال(, اىل اإع��داد اال�صتم��ارة 

االلكرتونية ملنح ال�صلف باعتماد احد اأدوات الدفع االلكرتونية.
 وا�ص��اف ان امل�رشف ملزم با�صتثمار املتاح م��ن اأمواله وجني عوائدها 
لك��ي ي�صتطيع دف��ع تكاليف االأم��وال املودع��ة وتكالي��ف اإدارتها ويحقق 

عائداً ي�صتطيع دفع رواتب موظفيه وحتقيق فائ�س يدعم موازنة الدولة.

 اأك��دت اللجن��ة املالي��ة يف الرمل��ان العراق��ي عزمها و�ص��ع ت�رشيعات 
جديدة لتنظيم عمل امل�صارف احلكومية واالأهلية.

 ع�ص��و اللجن��ة جب��ار العب��ادي اأ�ص��ار خالل ت�رشي��ح �صحف��ي "اإىل اأن 
جلنته �صتطرح ت�رشيعات حتدد اآلية العمل امل�رشيف والتعامل مع نوافذ 
االئتمان واالقرتا�س واملعامالت امل�رشفية االأخرى, عالوة على اتاحة 
املج��ال للم�ص��ارف االهلي��ة وحتدي��د اآليات عمله��ا الإ�صن��اد امل�صارف 

احلكومية".
 وا�صاف قائال "اإن االأيام املقبلة �صت�صهد طرح ت�رشيعات جديدة خا�صة 

بالعمل امل�رشيف واال�صتثمار يف العراق".
وا�ص��اف ان "امل�ص��ارف االهلي��ة يقت���رش عمله��ا االن عل��ى نوافذ بيع 
العمل��ة مم��ا يحتم وقفة جدية بهذا ال�صاأن" , مبين��ًا ان اللجنة تطمح اإىل 
م�صاندة العمل امل�رشيف يف العراق من اأجل اأن يرتقي بالتطور احلا�صل 

يف العامل.

 اتهم��ت اللجنة االقت�صادي��ة يف جمل�س حمافظة كربالء 
اأم���س االح��د, وزارة التج��ارة بتوزيع اأكرث م��ن األف طن 
رز "فا�ص��د" �صم��ن احل�ص��ة التمويني��ة ورف���س فح�صه, 
وا�صارت اإىل اأنه��ا �صكلت جلنة للتحقيق بالق�صية, وفيما 
اك��دت ال�رشك��ة العامة لتج��ارة احلبوب �صالم��ة ال�صحنة 
وجودته��ا وع��دم ت�صل��م �ص��كاوى ب�صاأنها, ع��زت ا�صباب 

ال�صك��وك اإىل كونه��ا م�صنع��ة "بطريقة جدي��دة ما �صبب 
تغيري ل��ون الرز".  وق��ال رئي�س اللجن��ة نا�رش اخلزعلي 
"ف��رع وزارة  اإن  يف بي��ان �صحف��ي ورد ل�)اجلورن��ال( 
التج��ارة يف كربالء وزع خ��الل االأيام االأخرية, اأكرث من 
األ��ف طن من الرز على املواطنني �صمن مفردات البطاقة 
التمويني��ة", مبين��ا, اأن "ال��رز املوزع كان غ��ري �صاحلًا 
لال�صته��الك ب�صبب تغري لون��ه ورائحته غ��ري الطبيعية". 
واأ�صاف اخلزعلي, اأن "اللجنة حاولت ايقاف توزيع الرز 

عل��ى املواطنني حلني فح�صه والتاأكد من �صالحيته لكن 
وزارة التجارة مل ت�صتجب", م�صريا اىل, اأن "عدم ا�صتجابة 
وزارة التج��ارة واإ�رشاعه��ا بتوزيع الرز ي��دل على ف�صاده 
واأنه��ا مل تتخذ اإج��راءات منا�صب��ة للحفاظ عل��ى �صالمة 
املواطنني".  واأكد رئي���س اللجنة االقت�صادية يف جمل�س 
حمافظة كربالء, اأن هنالك "اأدلة على عدم �صالحية الرز 
امل��وزع للمواطن��ني", الفتا اإىل اأن "املجل���س �صكل جلنة 
للتحقق باملو�صوع واتخاذ االإجراءات املنا�صبة ب�صاأنه".  

م��ن جانب��ه ق��ال مدير خمت��ر ال�رشك��ة العام��ة لتجارة 
احلب��وب التابع��ة ل��وزارة التج��ارة ف��رع كرب��الء ماجد 
حمي��د, يف �صحف��ي تابعت��ه )اجلورن��ال(, اإن "الرز الذي 
وزعته وزارة التج��ارة موؤخرا يف كربالء م�صنع بطريقة 
الباربولي��د لذل��ك جاء خمتلف��ًا عن ال�صحن��ات ال�صابقة", 
مو�صح��ًا اأن تل��ك "الطريقة حتافظ عل��ى القيمة الغذائية 
للرز لكنه��ا ت�صفي عليه لونًا اأ�صفر, م��ا قد يكون ال�صبب 

يف اإثارة خماوف املواطنني وامل�صوؤولني باملحافظة".

 اأعلن��ت وزارة املالية االحد, انها تباحثت مع البنك الدويل حول التحديات 
الت��ي تواج��ه االقت�ص��اد العراق��ي و�صب��ل مواجهته��ا على املدي��ني القريب 
والبعي��د.  وقالت الوزارة يف بي��ان ورد ل�)اجلورنال( ان “رئي�س وفد وزارة 
املالي��ة فا�ص��ل نبي عثم��ان تباح��ث خ��الل م�صاركته��م يف االجتماعات 
ال�صنوي��ة للبنك و�صندوق النقد الدوليني م��ع رئي�س ق�صم ال�رشق االأو�صط يف 
البنك الدويل فريد بلحاج وخراء البنك الدويل العاملني يف العراق الدرا�صة 
الت�صخي�صي��ة لالقت�ص��اد العراق��ي الت��ي اأعدها البن��ك ال��دويل”.  واأ�صافت 
ال��وزارة ان “املباحث��ات ت�صمنت اي�ص��ا التحديات التي تواج��ة االقت�صاد 
العراقي يف املرحلة الراهنة و�صبل مواجهتها يف االأمدين القريب والبعيد”.

 ك�صف وزير النفط جبار اللعيبي اأن عام 2017 املقبل 
�صي�صه��د ارتف��اع انتاج الع��راق من الغ��از امل�صاحب , 
داعي��ا , اىل امل�ص��ي قدم��ا بزيادة انت��اج النفط والغاز 
م��ن خالل تفعي��ل اجله��د الوطني اإ�صاف��ة اىل �رشكات 
جوالت الرتاخي�س ملا تبق��ى من العام 2016 وكذلك 
للع��ام املقب��ل 2017.  وقال��ت ال��وزارة يف بيان ورد 
ل�)اجلورن��ال( اإن "الوزي��ر عق��د اجتماع��ا مبق��ر �رشكة 
نف��ط اجلنوب مبحافظة الب���رشة , �صم املدراء العامني 
لل���رشكات النفطية الوطني��ة يف الب�رشة ومي�صان وذي 

ق��ار, اإ�صاف��ة اىل م��دراء االدارات النفطي��ة والدوائ��ر 
املعني��ة يف الوزارة ملراجعة خطط ال��وزارة يف تطوير 
احلق��ول النفطي��ة".  وق��ال لعيب��ي  بح�صب البي��ان, اإن 
الع��راق ميتل��ك م��ن الطاق��ات  النفط��ي يف  "القط��اع 
والنخ��ب الكف��وءة الت��ي بامكانه��ا حتقي��ق االجنازات 
الكبرية وباالمكانيات املتاحة", م�صيدا بعمل �رشكات 
ال��وزارة ومالكاتها واالجنازات التي حتققت على مدى 
ال�صن��وات املا�صي��ة".  واأك��د الوزي��ر, ���رشورة "العمل 
بوت��رية ت�صاعدي��ة وا�صتثمار تلك الطاق��ات من اجلهد 
الوطن��ي يف زي��ادة معدالت انتاج النف��ط والغاز خالل 
الف��رتة املتبقي��ة للع��ام احل��ايل 2016 وكذل��ك العام 

املقبل 2017, و�صمن اخلطط واالهداف التي و�صعتها 
ال��وزارة".  واأ�ص��اف, اأن��ه "يج��ب الو�ص��ول مبع��دالت 
االنت��اج فيم��ا يخ���س ج��والت الرتاخي���س اىل ما هو 
مر�ص��وم لها و�صمن الف��رتات الزمنية املح��ددة لذلك".  
واأو�ص��ح البي��ان, اأن املجتمعني عر�ص��وا �رشح مف�صل 
لعم��ل �رشكاته��م وخططه��ا يف زي��ادة االنت��اج �صمن 
اجله��د الوطن��ي و�صعيه��ا احلثيث اىل حتقي��ق االهداف 
املر�صوم��ة رغ��م التحديات االقت�صادي��ة واملالية التي 

ت�صهدها البالد.
 ولف��ت وزي��ر النف��ط, اىل اأن وزارته "تعم��ل على تقدمي 
كاف��ة الت�صهي��الت وتهيئة بيئة عم��ل منا�صبة", م�صددا 

عل��ى �رشورة "امل�صي قدم��ا يف خططها الطموحة من 
اجل تطوير قطاع النفط والغاز".

 وب��ني, اأن "خط��ة الوزارة ته��دف اىل حتقيق زيادة يف 
االنتاج الوطني من الغاز امل�صاحب للعمليات النفطية 
يف ع��ام 2017, باإ�صاف��ة كمي��ة ت��رتاوح من -350
450 ملي��ون قدم مكع��ب قيا�صي بالي��وم, ف�صال عن 
تنفي��ذ خطط ال��وزارة بتطوير احلق��ول النفطية وزيادة 
االنت��اج".  ويف قط��اع الذه��ب اال�صود ق��ال لعيبي, ان 
حجم احتياطي النفط اخلام للعراق 143 مليار برميل 
, موؤك��دا اأنه �صي�ص��ل ح�صب التقديرات, خ��الل ال�صنوات 

القادمة اإىل 250 مليار برميل.

لعيبي: 2017 سيشهد ارتفاع 
انتاج الغاز المصاحب

البارزاني: التعافي االقتصادي 
لكردستان بعد تحرير الموصل

الرافدين: االستمارة االلكترونية 
تنهض بالقطاع المصرفي

المالية النيابية: تشريعات جديدة 
لدعم القطاع المصرفي

كربالء تتهم التجارة بتوزيع رز "فاسد" 

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.5133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

كربالء - خاص

أربيل - متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص


