
�أن  عن  و�ملعادن،  �ل�صناعة  وز�رة  يف  م�صدر  ك�صف 
�لتقاعد �ملبكر لأغلب عمال �ل�رشكات �لعامة للوز�رة 
�أحد  يعد  منهم،  و�لفائ�صني  �ملاهرين  غري  ل�صيما 
ت�صعى  �لتي  �ل��وز�رة  �أمام  �ملطروحة  �خليار�ت  �أبرز 

للنهو�ض بالقطاع.
�ىل  �لعمالة  من  ن�صبة  �إحالة  �قت�صادي،  خبري  و�أكد 
�لتقاعد �ملبكر وخ�صو�صا �لعمالة غري �ملاهرة، يعد 
لكي  �ل�صناعة،  من  �نقاذه  ميكن  ما  لإنقاذ  �صبياًل 
�إعادة �لمور �ىل م�صارها �ل�صحيح،  �لدولة  ت�صتطيع 

بعد بلوغ مرحلة �لغلة �ملتناق�صة للدو�ل �لإنتاجية.
وقال م�صدر يف وز�رة �ل�صناعة و�ملعادن، طلب عدم 
ذكر ��صمه ل�)�جلورنال( �إن "هناك ��صت�صار�ت علمية 
يو�جهها  �لتي  �لعقبات  بخ�صو�ض  فنية،  و�خ��رى 
�إىل  تطرقت  �ل�صناعية،  و�مل�صاريع  �ل�صناعة  قطاع 
�لتقاعد �ملبكر لأغلب عمال �ل�رشكات �لعامة للوز�رة 
بو�صفه  منهم،  و�لفائ�صني  �ملاهرين  غري  ل�صيما 
�ل��وز�رة  �أم��ام  �ملطروحة  �خليار�ت  �أب��رز  �أحد 
للنهو�ض  ت�صعى  �ل��ت��ي 

بالقطاع".
و�أ�صاف �أنه "�أ�صبح و��صحًا �أن �لكثري من �ل�رشكات 
ر�بحة،  �رشكات  �ىل  تتحول  �أن  بامكانها  �لعامة 
تغطية  عن  ف�صال  �ل��دول��ة  خلزينة  �ي���ر�د�ت  وتقدم 
رو�تب عامليها وتطوير ن�صاطها، لكن م�صكلة �لرتهل 
و�مل�صاريع  �ل�رشكات  تلك  �نطالق  تعيق  �لوظيفي 
من  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملفرو�صني  باملوظفني  �ملثقلة 

دون حاجة لهم".
وذكر �خلبري �لقت�صادي د. عبد �لكرمي �لعي�صاوي، �إن 
ثقيلة  مهام  �لعر�قية  �ل�صناعة  على  �لقائمني  "�أمام 
ت�صتطيع  لكي  �ل�صناعة،  من  �نقاذه  ميكن  ما  لإنقاذ 
�لدولة �إعادة �لمور �ىل م�صارها �ل�صحيح، بعد بلوغ 
مرحلة �لغلة �ملتناق�صة للدو�ل �لإنتاجية لل�صناعات 

�لعر�قية".
من  ن�صبة  �إحالة  "ينبغي  �أن��ه   �لعي�صاوي  و�أ�صاف 
غري  �لعمالة  وخ�صو�صا  �ملبكر  �لتقاعد  �ىل  �لعمالة 
حديا  �إي��ر�د�  ت�صيف  �ن  ت�صتطيع  ل  و�لتي  �ملاهرة 
 ))MARGINAL REVENUE )MR(
 MARGINAL( �حلدية  �لتكلفة  �ىل  م�صاويا 
من  كبرية  �ع��د�د�ً  ه��وؤلء  وميثل   )COST )MC

حجم �لعمالة يف �ل�صناعة �لعر�قية".
�ل�صغوطات  م��ن  "للتخل�ض  و�ق����رتح 
تتعر�ض  �لتي  �لهائلة 

�لوحد�ت  جتزئة  يف  �لبدء  �لعر�قية،  �ل�صناعة  لها 
�لنتاجية �لقائمة �ىل وحد�ت ذ�ت �رشعات �نتاجية 
حالة  ظهور  قبل  نف�صها  بالعمليات  تقوم  كبرية 
�ملاهرة  �ملالكات  وتدريب  وتطوير  �ل��الوف��ور�ت، 
�لتطور يف  وخ��ارج��ه مل��ج��ار�ة  �ل��ع��ر�ق  د�خ��ل  يف 

�لتكنولوجيا �حلديثة يف �لعامل".
و�أ�صاف �لعي�صاوي "يجب در��صة �مكانية دمج بع�ض 
�ل�صناعات �لعر�قية مع مثيالتها يف �لدول �لخرى 
لنقل �لتكنولوجيا �ىل هذه �ل�صناعات �لتي يفتقر لها 
�لعر�ق من جهة، وهناك �إمكانية يف �ل�صوق �ملحلية 

لال�صتيعاب �ل�صلع �ملنتجة من جهة �خرى".
وتابع �أنه "حان وقت حماية �ل�صناعة �لعر�قية من 
حماية  قو�نني  تفعيل  خالل  من  �لأجنبية  �ملناف�صة 
�ملتعمد  �لغ��ر�ق  مكافحة  وكذلك  و�ملنتوج  �ملنتج 
�ملجاورة  �لدول  جميع  قبل  من  �لعر�قية  �ل�صوق  يف 
�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية  و�إلز�م  ��صتثناء،  بال 
�ملنتجات  بع�ض  فهناك  �ملحلي  �ملنتوج  ب�رش�ء 
�ملحلية ت�صاهي ما ي�صتورد من �خلارج، و�لتخل�ض 

من �لف�صاد �لذي ي�صوب هذه �لعملية".
يف  �لعر�قي  �ملو�طن  "��رش�ك  �إىل  �لعي�صاوي  ودعا 
�عتبار  على  �لعر�ق(  يف  )�صنع  �ملحلي  �ملنتج  دعم 
�حلماية  حجج  من  و�ح��د�ً  ميثل  �لوطني  �حل�ض  �ن 
�لعاملني  قبل  من  تطبيقه  يبد�أ  �ن  على  �لتجارية، 
يتم  ل��و  وح��ب��ذ�  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�صناعة  يف  �أنف�صهم 
للتنمية  ذل��ك  باأهمية  �لطلبة  تعريف 
للبلد  �لقت�صادية 

�لعي�صاوي  وع��ز�  �لدر��صية".  �ملر�حل  خمتلف  ويف 
�لقوى  �أع��د�د  "تز�يد  �إىل  �لعر�قية  �ل�صناعة  تر�جع 
�لعاملة ما بعد عام 2003 بال�صكل �لذي �أ�صبح من 
 TOTAL( �لكلية  �لي��ر�د�ت  تتفوق  �ن  �مل�صتحيل 
 TOTAL( على �لتكاليف �لكلية )REVENUE

.")TC=TR( و حتى �ن يت�صاوى� )COST
�لد�ري���ة  �مل�صاكل  معاجلة  "�صعوبة  �إىل  و�أ���ص��ار 
�ل�صناعية  �ملن�صاأة  ق��درة  ع��دم  �و  و�لتخ�ص�صية 
�لنتاجية  �لعمليات  بني  بالتن�صيق  �لقيام  على 
و�لإنتاجية  �لد�ري��ة  �لو�م��ر  و�صعف  �ملن�صاأة،  يف 
ر�أ�ض  وتقادم  �لوظيفي،  �لرتهل  نتيجة  و�لرقابية 
و�لعقوبات  �حلروب  نتيجة  �ل�صناعي،  �ملادي  �ملال 
�لدولية وما تال ذلك من �لتدمري و�ل�رشقات �ملنظمة".
ي�صار �إىل �أن �ل�صناعات �لتحويلية يف �لعر�ق ترتبط 
�ل�صناعات  وكانت  �لنفط،  ب�صناعة  وثيقا  �رتباطا 
�لرئي�صية يف هذه �لفئة هي تكرير �لبرتول و�صناعة 

�لكيماويات و�لأ�صمدة. 
على  مفرو�صة  �لقيود  كانت   ،  2003 ع��ام  وقبل 
�لتنويع عن طريق �خل�صخ�صة و�لآثار �ملرتتبة على 
 ،  2003 عام  منذ  و   ،1990 من  �لدولية  �لعقوبات 
�إن�صاء  �إىل  �لر�مية  �جلهود  �لأمنية  �مل�صاكل  منعت 

موؤ�ص�صات جديدة. 
�لوحيد  �ملنتج  هو  �ل�صمنت  كان   2000 عام  ويف 
على  تقوم  ل  �لتي  �لكربى  �ل�صناعية  �مل�صاريع  من 
�لبناء  �صناعة  ��صتفادت  وق��د  �لهيدروكربونات. 
�حلروب يف  بعد  �لبناء  لإعادة  �لتوجه  و�لت�صييد من 

�لعر�ق ول �صيما بعد عام 2003.

إطعام الجيش.. غياب الشفافية 
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بدء أعمال الفريق الوطني إلنشاء 
الصندوق االجتماعي

دع��ا �ملحلل �لقت�صادي �رشغام حممد عل��ي، �ىل �عادة �إحياء �ملناطق 
�حلرة و�ن�صاء مناطق حرة جديدة تكون مناطق خ�رش�ء لال�صتثمار.

وق��ال حمم��د عل��ي، �ن "�ملناط��ق �حل��رة يف �لع��ر�ق ل ت�ص��كل �همي��ة 
��صرت�تيجي��ة حاليا و�و�صكت عل��ى �لندثار"، د�عي��ا �ىل "�عادة تفعيلها 
وربطه��ا بالهيئ��ة �لوطني��ة لال�صتثم��ار جلعلها مناطق خ���رش�ء حممية 
لال�صتثم��ار م��ا �صيحل �لع�رش�ت م��ن عقبات �ل�صتثم��ار ي�صاف �ىل ذلك 
�مكاني��ة تفعي��ل �لنافذة �لو�حدة د�خلها وهو م��ا يحل م�صكلة تخ�صي�ض 

�لر��صي وتو�فر �لبنية �لتحتية".
و��ص��ار �ىل �ن "هذه �ملناط��ق �صتتمتع بحماية �منية تطمئن �مل�صتثمرين 
عل��ى جلب �مو�لهم و�لعمل يف �لعر�ق مب�صاريع ��صتثمارية تخدم �لتنمية 
�لوطنية من جهة وتدّر دخاًل من عائد�ت �ل�رش�ئب و�جلبايات و�لكمارك 

يف حال دخول �صناعات م�صاريعها �ىل بقية �نحاء �لعر�ق".

�علن��ت وز�رة �ملالي��ة، ��صد�ره��ا �ل�صن��د�ت �حلكومي��ة �مل�صمونة مببلغ 
مليار دولر، م�صرية �ىل �ن مدة �ل�صند �صتكون 5 �صنو�ت وبفائدة 2.1% 

�صنويا.
وقال��ت �ل��وز�رة يف بيان �إنها "��ص��درت �ل�صن��د�ت �حلكومية �خلارجية 
�مل�صمون��ة م��ن حكوم��ة �لولي��ات �ملتح��دة �لمريكي��ة مببل��غ ملي��ار 
دولر"، م�ص��رية �ىل �نه��ا "بذلت جهود� كبرية خ��الل �صهر كانون �لول 
�ملا�ص��ي وبد�ي��ة �ل�صه��ر �حلايل ل�صد�ر ه��ذه �ل�صند�ت م��ن خالل تلبية 
جمي��ع �ملتطلبات �لالزمة لمتام ه��ذه �لعملية �لتي تكللت بالنجاح يف 
نهاي��ة �ملطاف". و��صافت �لوز�رة �ن "مدة �ل�صند �صتكون خم�ض �صنو�ت 
وبفائدة مقد�رها %2.1 �صنويا"، مبينة �ن "هذه �لمو�ل �صت�صتخدم يف 
متويل �لعجز يف �ملو�زنة ��صتناد� �ىل قانون �ملو�زنة �لعامة �لذي خول 

وزير �ملالية ��صد�ر تلك �ل�صند�ت".

 ناق���ض جمل�ض حمافظ��ة �لب�رشة مع �للجنة �مل�صكلة م��ن �أع�صاء �ملجل�ض 
ومرك��ز در��ص��ات �لب���رشة و�خللي��ج �لعربي ملناق�ص��ة �ل�صتع��د�د�ت لعقد 

موؤمتر دويل �قت�صادي �صيا�صي.
وق��ال رئي���ض جلن��ة �لتخطي��ط و�ملتابع��ة يف �ملجل���ض �ملهند���ض ن�ص��اأت 
�ملن�ص��وري �ن "�للق��اء تن��اول �ربعة حم��اور رئي�صية �صُتط��رح يف موؤمتر 
)م�صتقب��ل �لب���رشة يف ظ��ل �لتحديات �لر�هن��ة( و�لذي �صيق��ام على مدى 
يوم��ني ه��ي �ملح��ور�ن �لقت�ص��ادي و�ل�صيا�ص��ي و�لجتماع��ي و�لثقايف 
و�ملح��ور�ن �لتاريخ��ي و�جلغ��ر�يف �إ�صافة �ىل �لتفاق عل��ى طرح ثالثني 
بحثا حمليا و خم�صة بحوث دولية". و��صار �ملن�صوري �إىل �أن "�لتو�صيات 
�صتعر���ض على �ملجل�ض يف جل�صته �ملقبل��ة لغر�ض �حل�صول على �ملو�فقة 
بتخ�صي���ض �لأمو�ل �لالزمة لإقام��ة �ملوؤمتر �لذي �صيك��ون برعاية ودعم 

جمل�ض حمافظة �لب�رشة خالل �ليام �ملقبلة".

�نطلق��ت �عمال �لفريق �لوطني ل�صن��دوق �لتنمية �لجتماعي للتنمية يف 
�لعر�ق، �أم�ض �لأحد يف بغد�د، بح�صور مهدي �لعالق �لمني �لعام ملجل�ض 
�ل��وزر�ء ودعم م��ن �لبنك �ل��دويل وع�صوي��ة �لقطاع �خلا���ض ممثاًل عنه 
ر�بط��ة �مل�صارف �خلا�صة �لعر�قية وح�صور حكومي من وز�رة �لتخطيط 

ووز�رة �لعمل و�ل�صوؤون �لجتماعية.
حي��ث �صيق��وم �لبنك �ل��دويل بامل�صاع��دة لتطوي��ر و�ن�صاء ه��ذ� �ل�صندوق 
بن��اًء على طلب �حلكومة �لعر�قية لغر�ض دعم �ملبادر�ت �ملحلية وتقليل 
ن�صب��ة �لفق��ر. و��صار �لع��الق يف كلمت��ه �ىل �ن هذ� �ل�صن��دوق يهدف �ىل 
دعم �ملب��ادر�ت �ملحلية �لهادفة �ىل حت�صني �لظروف �ملعي�صية و�لفر�ض 
للفق��ر�ء و�لفئ��ات �له�صة يف �لع��ر�ق. كما ��صار �لع��الق �ىل جناح مبادرة 
�ل��ق بغد�د و�لت��ي �نهت ت�صاميم �عاده تاأهي��ل ٢٠ �صاحة ممولة من قبل 
�مل�ص��ارف �خلا�صة وبرعاية من �لبن��ك �ملركزي �لعر�قي، وهي من �وىل 
�ملبادر�ت �لتي تت�صكل جلانها برئا�صة ممثلني عن �لقطاع �خلا�ض، حيث 

ير�أ�ض هذه �للجنة �صفري �لنو�يا �حل�صنة �ل�صتاذ ن�صري �صمه.

دع��ا �ملجل�ض �لقت�صادي �لعر�ق��ي، �إىل �لرتكيز على دعم 
�لقطاع �خلا�ض يف مرحلة ما بعد "د�ع�ض".

وعق��د �ملجل���ض ن��دوة نقا�صي��ة، حت��ت عن��و�ن )حا���رش 
وم�صتقب��ل �لقط��اع �خلا���ض يف �لع��ر�ق (، ومت �ختي��ار 
عن��و�ن هذه �لندوة �حلو�رية )م�صتقبل �لقطاع �خلا�ض يف 

�لعر�ق(.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي�ض جمل���ض �لعم��ال �لعر�قي ماجد 
�ل�صاعدي خالل �لن��دوة، �إن "�جلميع يتطلع �ىل مرحله ما 
بعد د�ع�ض، وهذ� �للقاء يذكرنا بالعام 2003 عندما كان 
�لعامل يتطلع �ىل مرحلة ما بعد �صقوط �لنظام ويتطلع �ىل 

بناء �لعر�ق حيث ُعقد �ملوؤمتر �لول للدول �ملانحة".
و�أ�ص��اف، �أن "�لع��ر�ق قد حتول من نظ��ام دكتاتوري �ىل 
نظ��ام �ل�ص��وق �ملفت��وح و�ن �لقط��اع �خلا�ض ق��د تعر�ض 
للظل��م لع�ص��ور طويل��ة ولي���ض يف �لوق��ت �حلا���رش فقط، 
ب�صب��ب �صيطرة �لدول��ة على مق��در�ت �ل�صناع��ة و�لزر�عة 
و�لتج��ارة و�ن �لنتقال �ىل �ل�صوق �ملفتوح لي�ض بالعملية 
�ل�صهل��ة"، مبين��ا �أنه "عل��ى �لرغم من تو��ص��ل �حلكومات 
من��ذ عام 2003 وحتى �لن م��ع �لقطاع �خلا�ض ولكنها 

ماز�لت حماولت خجولة".
ولفت �ل�صاعدي �لنظر، �إىل "وجود رغبة يف �لتعاون ولكن 
ه��ذه �لرغبة مل ترتج��م �ىل و�قع ب�صب��ب �ن �مل�صوؤولية يف 
�لدول��ة ومن له��م خربة 40 عام��ًا ل تتنا�ص��ب مع جتربة 

�ل�ص��وق �ملفت��وح، و�ن �نخفا���ض ��صع��ار �لنف��ط و�حل��رب 
عل��ى د�ع�ض �عطى �حلكوم��ة فر�صة للتح��اور مع �لقطاع 

�خلا�ض".
وتابع، �أن��ه "عندما نناق�ض مرحله م��ا بعد د�ع�ض فيمكن 
با�صمن��ا و��صمكم �ن ندعو 500 �صخ�صية من �أنحاء �لعامل 
من �أ�صح��اب �لمو�ل و�لفك��ر �لقت�صادي لنخ��رج بفكرة 
و��صح��ة عن ما هو مطلوب م��ن �حلكومة ومن �ملغرتبني 

ومن �ل�رشفاء يف �لد�خل".
وب��ني، �أن "هن��اك 6 – 7 ماليني مغ��رتب غري ممثلني يف 
�لربملان �لعر�قي وقد عملنا جولة على �جلاليات �لعر�قية 
يف �أنح��اء �لعامل وهناك كفاء�ت علمي��ة لديها �لرغبة يف 

�لعودة و�مل�صاهمة يف بناء �لعر�ق".

وق��دم �ل�صاع��دي، "كتاب��ًا ميثل تربع��ًا ماليًا م��ن جمل�ض 
�لعم��ال �لعر�قي يف �لردن للم�صاهمة يف مبادرة �لوفاء 

للعر�ق".
بدوره، �أو�صح رئي�ض جلنة �لقت�صاد و�ل�صتثمار �لنيابية 
�أحم��د �لكن��اين، �أن "هناك جهود�ً ُتب��ذل لت�رشيع �و تعديل 
�لقو�ن��ني يف جمل���ض �لن��و�ب بالعتم��اد عل��ى مقرتحات 
�ملجل���ض �لقت�ص��ادي وعدد م��ن �لحت��اد�ت و�ملنظمات 
�لخرى، و�لتي تخدم �لقط��اع �خلا�ض خ�صو�صاآ و�ن هذ� 
�لقط��اع يتعر���ض �ىل �لتهمي���ض وتاأخر دف��ع م�صتحقاته 
�ملالي��ة، يف ح��ني �ن��ه م�صتم��ر بدف��ع  �ل�رش�ئ��ب ور�صوم 
ت�صجي��ل �ل���رشكات و�لفو�تري �خلدمية وفو�ئ��د و�لغر�مات 

�لتاخريية على �لقرو�ض �مل�رشفية".

�صج��ل موؤ���رش �صوق �لعر�ق ل��الأور�ق �ملالي��ة �أرتفاعًا يف 
ع��دد وقيم��ة �لأ�صهم �ملتد�ول��ة خالل �ل�صب��وع �ملا�صي 

قيا�صا بال�صبوع �لذي �صبقه.
وق��ال �ملدير �لتنفي��ذي لل�صوق طه �أحم��د عبد �ل�صالم يف 
بيان �لحد ، �أن" �صوق �لعر�ق لالور�ق �ملالية نظم خالل 
�ل�صب��وع �ملنته��ي يف 19 كانون �لث��اين 2017 خم�ض 
جل�صات للت��د�ول يف �ل�صوق �لنظام��ي وجل�صة و�حدة يف 

�ل�صوق �لثاين، مبينًا �أن عدد �ل�رشكات �ملدرجة يف �ل�صوق 
بلغ��ت )97( �رشكة م�صاهمة، منه��ا )70( �رشكة مدرجة 
يف �ل�ص��وق �لنظام��ي و)27( �رشك��ة مدرج��ة يف �ل�ص��وق 

�لثاين".
و�أو�ص��ح عبد �ل�صالم �أن" �أن��و�ع وعدد �ل�رشكات �ملدرجة 
يف �ل�صوق هي )�ل�صناعة 21 �رشكة، �لزر�عة 6 �رشكات، 
�ل�صياح��ة 10 �رشكات، �خلدمات 9 ���رشكات ، �ل�صتثمار 
�مل��ايل 6 ���رشكات، حتويل م��ايل 11 �رشك��ة ، تاأمني 6 

�رشكات(.

وتابع عب��د �ل�صالم �أن "�ل�صب��وع �ملا�صي تد�ولت خالل 
�جلل�ص��ات ��صه��م )51( �رشكة يف �ل�ص��وق �لنظامي و)3( 
�ل���رشكات  �لث��اين، و��صب��ح ع��دد  �ل�ص��وق  ���رشكات يف 
�ملتوقف��ة عن �لت��د�ول لع��دم �لتز�مها بتق��دمي �لف�صاح 
�ل�صنوي و�لف�صلي للهيئ��ة و�ل�صوق )16( �رشكة، كما بلغ 
ع��دد �ل�صه��م �ملدرج��ة يف �ل�ص��وق )9.483( ترليونات 
�صه��م، �أما �لقيمة �ل�صوقية لل���رشكات �ملدرجة يف �ل�صوق 

فقد بلغت )10.005( ترليونات دينار".
وب��ني عبد �ل�ص��الم �أن "ع��دد �ل�صهم �ملتد�ول��ة لالأ�صبوع 

�ملا�ص��ي بلغ��ت )49( ملي��ار �صه��م مقاب��ل )22( مليار 
�صه��م لال�صبوع �لذي �صبقه، يف حني بلغ��ت قيمة �ل�صهم 
�ملتد�ول��ة لالأ�صب��وع �ملا�صي )16( ملي��ار دينار مقابل 

)13( مليار دينار لال�صبوع �لذي �صبقه".
�أم��ا عن ع��دد �ل�صفقات �ملنفذة لالأ�صب��وع �ملا�صي فاأكد 
عبد �ل�صالم �أنه��ا بلغت )3071( �صفقة مقابل )3786( 
 ISX صفق��ة لال�صبوع �لذي �صبقه، و�أقف��ل موؤ�رش �ل�صوق�
60 يف �أخر جل�صة من �ل�صبوع �ملا�صي ب� )707.11( 

نقطة.

المجلس االقتصادي يدعو إلى 
التركيز على دعم القطاع الخاص في المرحلة المقبلة

سوق األوراق المالية يسجل ارتفاعًا في تداوالته

اقتصادي يدعو إلى إحياء المناطق الحرة

المالية تصدر سندات حكومية بمليار دوالر

البصرة تستعد لعقد مؤتمر دولي اقتصادي

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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