
احلدودية،  للمنافذ  العامة  املديرية  يف  م�صدر  اأبلغ 
)اجلورنال( ب�صحب يد 67 موظًفا يف املنافذ احلدودية 
على اإثر اكت�صاف فروق مالية كبرية، جاء هذا بعد اأن 
ذكر م�صدر حكومي يف وقت �صابق، بعد قيام رئي�س 
عمل  لتدقيق  فريق  بت�صكيل  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
باحلد  املطالبات  بعد  الكمركية،  وال�صيطرات  املنافذ 

من عمليات الف�صاد واالبتزاز على احلواجز.
جمل�س  يف  املالية  اللجنة  يف  نائب  اأك��د  حني  ويف 
من  �صنويا  دوالر  مليارات  ثمانية  خ�صارة  النواب، 
واإدخ��ال  االب��ت��زاز،  ح��االت  ب�صبب  العامة  امل��وازن��ة 

الب�صائع ب�صكل غري ر�صمي عرب املنافذ احلدودية.
نفى م�صوؤول رفيع يف وزارة املالية، ت�رصيح النائب 
اخلطة  اأن  مبينًا  الكبرية،  باملبالغة  و�صفه  ال��ذي 
ال�صنوية للوزارة ت�صري اإىل اأن اإجمايل اإيرادات املنافذ 
املليار دوالر  املليارين ون�صف  احلدودية ال تتجاوز 

�صنويًا يف اأح�صن احلاالت.
واتهم امل�صوؤول املايل جهات �صيا�صية، 
هذا  با�صتغالل 

املو�صوع، يف حماولة الحراج حكومة حيدر العبادي 
الذي يعطي مكافحة الف�صاد اأولوية كربى.

احلدودية  للمنافذ  العامة  املديرية  يف  م�صدر  وقال 
من  ال�صادرة  للتعليمات  "ا�صتناًدا  اإنه  ل�)اجلورنال(، 
الر�صوم  الوزراء املت�صمن تدقيق ملفات  مكتب رئي�س 
الكمركية امل�صتوفاة يف املنافذ احلدودية، حيث تبني 
و�صحب  املق�رصين  حتديد  ومت  كبرية  فروقات  وجود 

اأيديهم من العمل حلني ا�صتكمال التحقيق".
املنافذ  على  العقوبات  "توزعت  امل�صدر  واأ���ص��اف 
موظفًا،   16 ال�صمايل  ق�رص  اأم  منفذ  االآت��ي:  بال�صكل 
منفذ اأم ق�رص اجلنوبي 11 موظفًا، منفذ زرباطية 10 
منفذ  موظفني،   7 الكمركية  ال�صفرة  نقطة  موظفني، 
5 موظفني، منفذ  ال�صيب  13 موظفًا، منفذ  ال�صالجمة 

�صفوان 6 موظفني".
هي  دول  �صت  مع  م�صرتكة  بحدود  العراق  ويرتبط 
واإيران،  وتركيا  و�صورية  واالأردن  والكويت  ال�صعودية 
عرب ثالثة ع�رص منفذاً حدوديًا تعمل منها حاليا ت�صعة 

بينما البقية معطلة بفعل احلرب احلالية.
اجلبوري،  هيثم  النيابية  املالية  اللجنة  ع�صو  وقال 
يف ت�رصيح �صحفي، اإن "الف�صاد ا�صبح اآفة تنخر ج�صد 
ال�صمايل  ق�رص  ام  منفذ  بينها  ومن  احلدودية  املنافذ 
للتجار  االب��ت��زاز  بحاالت  �صواء 
ادخ����ال  او 

الب�صائع ب�صكل غري ر�صمي، ما ت�صبب بخ�صائر كبرية 
ملوازنة الدولة قدرت باأكرث من ثمانية مليارات دوالر 
تقريرا  "هناك  اأن  مبينا  املنافذ"،  تلك  يف  �صنويا 
مف�صال متت كتابته وتوزيعه على هيئة رئا�صة جمل�س 
الف�صاد  ال�صيا�صية حول حاالت  الكتل  النواب وروؤ�صاء 

يف املنافذ احلدودية مدعما باالرقام والوثائق".
ق��ررت  ال��ربمل��ان  "رئا�صة  اأن  اجل��ب��وري،  واأ���ص��اف 
بع�س  هناك  لكن  للتحقيق،  نيابية  جلنة  ت�صكيل 
على  �صغطت  احلكومة  من  املقربة  ال�صيا�صية  الكتل 
هيئة الرئا�صة لت�صويف عمل اللجنة ومت الغاوؤها على 
الفا�صدين  ك�صف  نتائج مهمة يف  الرغم من حتقيقها 
اأنه مت  واملتالعبني يف تلك املنافذ"، الفتا النظر اىل 
القانونية  ال�صياقات  �صمن  نائبا   50 "تواقيع  جمع 
 45 من  اكرث  منذ  الربملان  رئا�صة  اىل  ت�صليمها  ومت 

يوما العادة تفعيل اللجنة".
وتابع، اأن "لدينا اال�صماء الكاملة للفا�صدين يف منفذ 
اقرا�س  لدينا  كما  املنافذ  وبقية  ال�صمايل  ق�رص  ام 
مدجمة ووثائق تثبت ف�صاد اولئك املبتزين واملزورين 
تلك  ب�"ك�صف  مهددا  العام"،  باملال  واملتالعبني 
جمل�س  ا�صتمرار  حال  يف  العام  ال��راأي  امام  اال�صماء 
التحقيقية  اللجنة  ت�صكيل  ق�صية  بت�صويف  النواب 
احلاالت  تلك  من  للحد  ال�رصورية  االجراءات  واتخاذ 

وال�رصقات".
واأعلن رئي�س الوزراء حيدر العبادي، نهاية العام 
الوزراء  جمل�س  اأن  املا�صي، 
وجه يف 

جل�صته االعتيادية باإحالة م�صاريع املنافذ احلدودية 
اىل اال�صتثمار.

كاظم  للجمارك  العامة  للهيئة  العام  املدير  وك��ان 
علي عبد اهلل اعلن، يف )21 اآذار 2017(، عزم الهيئة 
اإر�صال مدير املنطقة اجلنوبية �صاكر لطيف وعدد من 
اأفراد ق�صم التحري يف اليوم التايل اإىل منفذ اأم ق�رص 
جتار  �صكاوى  ملتابعة  الب�رصة  مبحافظة  ال�صمايل 
قالوا اإنهم تعر�صوا اإىل "حماوالت ابتزاز وم�صاومة"، 

داعيا اإياهم اإىل االإبالغ عن اأية م�صكالت تواجههم.
وقال م�صوؤول رفيع يف وزارة املالية طلب عدم ك�صف 
"هناك  اإن  )اجل��ورن��ال(،  اأجرتها  مقابلة  يف  ا�صمه 
يف  املايل  الف�صاد  عمليات  لوجود  �صيا�صيا  ا�صتغالال 
دول  من  ع��دد  مع  للبالد  الربية  احل��دودي��ة  املنافذ 
احراج حكومة حيدر  �صيا�صية حتاول  اجلوار، جلهات 

العبادي الذي يعطي مكافحة الف�صاد اأولوية كربى".
واأ�صاف اأنه "بح�صب اخلطة ال�صنوية للوزارة فاإن تلك 
دينار  تريليونات   3 حتقق  اأن  عليها  يجب  املنافذ 
عراقي اأي  ما ال يتجاوز 2.4 مليار دوالر خالل العام 
تريليون  �صوى  حتقق  مل  املنافذ  هذه  ولكن  الواحد 

دينار فقط ب�صبب الف�صاد".
عملها  ي�صوب  احلدودية  "املنافذ  باأن  امل�صوؤول  واأقر 
الف�صاد املايل حيث كانت هناك اأجهزة �صونار )ك�صف 
وتدقيق( تعمل على اإدخال الب�صائع وح�صابها ب�صكل 
من  ع��دد  اأق��دم  حيث  ي��دم  مل  االأم��ر  ه��ذا  لكن  دقيق، 
اعتماد  لغر�س  االأجهزة  هذه  تعطيل  على  املوظفني 
يف  التالعب  عرب  الف�صاد  لت�صهيل  اليدوي  احل�صاب 
احل�صابات وو�صع حموالت اأقل كثريا من تلك 

التي متر من املنافذ".
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نفط الجنوب تمنح موظفيها قطع 
األراضي حسب المواليد

وزارة الصناعة تبحث سبل االرتقاء 
بالصناعة المحلية

اأعلن م�رصف الرافدين، اعداد خطة تت�صمن اعادة تاأهيل بنايات فروعه 
يف املو�صل بعد حتريرها من ارهابيي داع�س.

وق��ال املكتب االعالم��ي للم�رصف يف بيان، ان "امل���رصف وبالتن�صيق 
م��ع اجله��ات املعنية اع��د اخلطط الالزم��ة لتقييم االأ���رصار بفروعه يف 
املحافظ��ة البال��غ عددها 14 فرعا م��ن اأجل اإعادة اإعماره��ا وتاأهيلها 
واعادة فتحها ب�صكل �رصيع و�صامل". وا�صاف ان "معظم الفروع التي مت 
تاأهي��ل واعمار بناياتها يف بغداد واملحافظ��ات بداأت بتقدمي اخلدمات 

امل�رصفية وا�صتقبال املراجعني فيها".

 اأك��د االأم��ني الع��ام ملجل�س ال��وزراء مهدي الع��الق، ان احلكوم��ة العراقية 
متجهة نحو االقت�صاد احلر من خالل تفعيل بيئة ا�صتثمارية ر�صينة.

وذك��ر بيان لالمانة العامة ان "االأمني العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق 
التقى وفدا من البنك الدويل برئا�صة حممد ح�صن عبد القادر رئي�س جمموعة 

حت�صني بيئة االعمال التابعة للبنك يف العراق".
وا�صاف "جرى خالل اللقاء عر�س جمموعة من املحاور تخ�س االقت�صاد 
العراق��ي وبيئت��ه اال�صتثمارية وموق��ع العراق قيا�صا باملوؤ���رصات العاملية 

لالقت�صاد واالعمال".
واأك��د الع��الق ان "هنالك فج��وة بني التح�ص��ن والتقدم ال��ذي ت�صهده ار�س 
الواق��ع االقت�ص��ادي واال�صتثم��اري يف الع��راق والي��ات جم��ع املعلومات 
الت��ي تغ��ذي هذه املوؤ�رصات ومن ثم ال تعك�س تقييم��ا دقيقا للجهد الوطني 

والدويل املبذول يف هذا املجال".

اأعلن��ت �رصك��ة نفط اجلن��وب، موا�صلة عملها م��ع دائرة الت�صجي��ل العقاري 
حل�ص��م واإكم��ال معامالت موظفي النف��ط امل�صتحق��ني لالأرا�صي يف منطقة 

الطوبة والنخيلة، مبينة اأن االآلية املتبعة هي االأولوية ح�صب املواليد.
وق��ال م�ص��وؤول اإع��الم ال�رصكة عب��د اهلل الفار���س، يف ت�رصي��ح �صحفي، ان 
"جلن��ة متابع��ة متلي��ك االأرا�صي يف ال�رصك��ة اتبعت اآلية حل�ص��م مو�صوع 
معام��الت موظفي النفط امل�صتحقني لالأرا�صي يف منطقة الطوبة والنخيلة، 

باإعطاء االأولوية الإجناز املعامالت بح�صب املواليد".
واأ�صاف انه "مت اإقرار املعامالت ملوظفي مواليد 1957 و1958 و1959 
وجزء من موالي��د 1960، والبالغ عددها 280 معاملة"، موؤكدا ان "العمل 
جار من قبل دائرة الت�صجيل العقاري على معامالت ملواليد من ١٩٦١ اإىل 

١٩٦٥ و�صت�صلم خالل االأ�صبوع املقبل خم�صة مواليد اأخرى".

بح��ث وزي��ر ال�صناعة واملعادن وكالة حممد �صي��اع ال�صوداين، مع النائب 
غ��زوان ال�صب��اين والوف��د املرافق له الذي �ص��م ممثلني ع��ن م�صنع ن�صيج 
الديوانية �صبل االرتقاء بواقع ال�صناعة العراقية عموما والواقع ال�صناعي 

يف حمافظة الديوانية بوجه خا�س.
وجرت خالل اللقاء اي�صا بح�صب بيان لوزارة ال�صناعة واملعادن، مناق�صة 
كيفي��ة ايجاد �رصاكات فعالة مع القطاع اخلا�س لدعم توجه الوزارة نحو 
اع��ادة بناء م�صانعها وتهيئة ال�ص��وق املالئمة لت�رصيف منتجاتها حيث 

اتفق اجلانبان على اهمية العمل �صوية من اجل حتقيق هذا الهدف".
واك��د الوزير خ��الل اللقاء "�رصورة ايج��اد احللول جلمي��ع امل�صاكل التي 
يواجهه��ا العاملون يف القطاع ال�صناع��ي يف املحافظة املعنية وتذليلها 

من اجل االرتقاء بواقع العمل واالنتاج فيها".

 دعا املحل��ل االقت�صادي مالذ االم��ني، وزارتي الزراعة 
واملوارد املائية اىل �رصورة االهتمام بالقطاع الزراعي 
وتوف��ري املي��اه واع��ادة ا�صت�صالح االرا�ص��ي، عرب خطة 
لتحجيم اإغراق ال�صوق، ودع��م الفالح للنهو�س باالنتاج 
وتعزيز االقت�ص��اد الوطني، موؤك��داً اأن اجناز التنمية يف 
القط��اع الزراع��ي �صيحق��ق قف��زة كب��رية يف االقت�ص��اد 

الوطني واالمن الغذائي.
وق��ال االمني، اإن "العراق ميتلك اق��دم ارا�س زراعية يف 
الع��امل وان �صكانه االوائل هم م��ن تفننوا بري ارا�صيهم 
وزي��ادة االنتاج ،ل��ذا فاننا جند اغلب االنه��ار واجلداول 
حفره��ا ابن��اء وادي الرافدي��ن ويف مناط��ق متعددة من 

الع��راق به��دف اي�صال املي��اه اىل م�صاح��ات وا�صعة من 
احلق��ول اخل�صبة وزيادة الغل��ة، ويف الوقت نف�صه �صيدوا 
ال�ص��دود لت��اليف ك��وارث الفي�صان��ات وت�رصي��ب املي��اه 
الفائ�ص��ة ع��ن احلاج��ة اىل االرا�ص��ي املنخف�ص��ة غ��ري 

ال�صاحلة للزراعة".
وا�ص��اف ،اأن "االهتمام بالقطاع الزراعي خ�صو�صا واأن 
الع��راق ي�صتعد لط��ي �صفحة داع�س االرهاب��ي وا�صتعادة 
كام��ل ارا�صية ،يعني حتجيم ا�صترياد العراق للمحا�صيل 
الزراعي��ة والغذائي��ة ،والذي يرافق ذلك فت��ح ابواب عمل 
جدي��دة وا�صتغ��الل طاق��ات ب�رصي��ة وطبيعي��ة جدي��دة 
،االم��ر ال��ذي �صينعك���س عل��ى �رصع��ة تنمي��ة االقت�ص��اد 
املحل��ي وخلق اجواء املناف�ص��ة االيجابية بني الفالحني 

واملزارعني باال�صافة اىل حتقيق االمن الغذائي".

وتابع املخت�س االقت�ص��ادي ،اأن "وزارة املوارد املائية 
عليها تاأم��ني احل�ص�س املائي��ة الالزمة الجناح اخلطط 
الزراعي��ة م��ن خ��الل االتف��اق م��ع دول اجل��وار وان�صاء 
�ص��دود جدي��دة وادامة ال�ص��دود القدمية وكذل��ك خزانات 
املي��اة الطبيعية اىل جان��ب درا�صة امكاني��ة حفر االبار 
يف املناط��ق ال�صاحل��ة للزراع��ة وال�صحيح��ة املياه ، يف 
ح��ني تتوىل وزارة الزراعة مهم��ات ،ا�صت�صالح االرا�صي 
ودع��م الف��الح بالب��ذور واال�صم��دة والقرو���س واالليات 
واملكنن��ة الزراعي��ة وخط��ط تو�صي��ع وتنوي��ع االنت��اج 
الزراع��ي واحليواين اىل جانب التثقي��ف والرتويج لطرق 

الري احلديثة".
وب��ني االم��ني اأن "حتقيق التمني��ة يف القط��اع الزراعي 
�صتتبع��ه اثار ايجابي��ة على القط��اع ال�صناعي والقطاع 

التج��اري وقط��اع النق��ل اذ ان خمرج��ات الزراعة ميكن 
ا�صتخدامه��ا كم��واد اولي��ة يف ع��دة �صناع��ات )القطنية 
،ال�صوفي��ة ،اللح��وم ،اال�صم��اك ( ،يف حني ميك��ن ت�صدير 
م��ا يزيد على حاجة العراق اىل الدول املجاورة وحتريك 
قط��اع النقل"،م�ص��ريا اىل ان "حتقي��ق ه��ذه القف��زة يف 
القط��اع الزراع��ي �صيفتح ابواب��ًا جديدة للعم��ل ويق�صي 
على البطال��ة ويعظم ايرادات امليزانية العامة ف�صال عن 

العناية بالبيئة وتنقية االجواء".
وكان نائ��ب رئي�س جمل�س الن��واب ال�صيخ همام حمودي 
ق��ام ام�س االول برعاية موؤمت��ر يف بغداد اقامته منظمة 
النخ��ب والكفاءات العراقية الذي اقي��م حتت �صعار )دعم 
املنتج الزراعي �صبيلنا لتحقيق اأمننا الغذائي( و�صاركت 

فيه نخب علمية من وزارتي الزراعة واملوارد املائية.

�صجل �صوق العراق لالأوراق املالية انخفا�صا يف قيمة 
االأ�صه��م املتداولة يف ال�صوق بن�صبة جتاوزت ال� 79% 

خالل االأ�صبوع املا�صي قيا�صا باالأ�صبوع الذي قبله.
وق��ال املدير التنفي��ذي لل�صوق طه اأحم��د عبد ال�صالم، 
اإن "�صوق الع��راق لالأوراق املالية نظم خالل االأ�صبوع 
املنته��ي يف الثال��ث والع�رصين م��ن اآذار احلايل اأربع 
جل�ص��ات للت��داول يف ال�ص��وق النظامي حي��ث مل تنظم 
جل�ص��ة الت��داول لي��وم الثالث��اء ملوافقته��ا عطلة عيد 

الربيع ، و)3( جل�صات تداول يف ال�صوق الثاين".
واأ�ص��اف عب��د ال�ص��الم "بلغ ع��دد ال���رصكات املدرجة 
يف ال�ص��وق )97( �رصكة م�صاهم��ة ، منها )70( �رصكة 
مدرج��ة يف ال�ص��وق النظام��ي و)27( �رصك��ة مدرجة 
يف ال�ص��وق الث��اين، يف ح��ني تداول��ت خ��الل جل�صات 
ال�ص��وق  )49( �رصك��ة يف  اأ�صه��م  املا�ص��ي  االأ�صب��وع 
النظامي و�رصكة واحدة يف ال�صوق الثاين، لي�صبح عدد 
ال���رصكات املتوقفة عن الت��داول لعدم التزامها بتقدمي 
االإف�ص��اح ال�صن��وي والف�صل��ي للهيئة وال�ص��وق )15( 

�رصكة".

واأكد اأن "عدد االأ�صهم املتداولة لالأ�صبوع املا�صي بلغت 
)3( ملي��ارات �صهم مقابل )11(ملي��ار �صهم لالأ�صبوع 
الذي قبله لي�صج��ل انخفا�صا بن�صبة )%71.29(، اأما 
قيمة االأ�صهم املتداول��ة لالأ�صبوع املا�صي فكانت )2( 
مليار دينار مقاب��ل )12( مليار دينار لالأ�صبوع الذي 

قبله لينخف�س بن�صبة )79.36%(".
اأما عدد ال�صفقات املنفذة لالأ�صبوع املا�صي )1648( 
�صفق��ة مقاب��ل )1794( �صفق��ة لالأ�صب��وع الذي قبله 
واقف��ل موؤ���رص ال�ص��وق ISX 60 يف اآخ��ر جل�ص��ة من 
بن�صب��ة  منخف�ص��ا  نقط��ة   )686.02( ب���  االأ�صب��وع 

)%2.32( عن اإغالقه لالأ�صبوع املا�صي عندما اأغلق 
على )702.32( نقطة.

واأ�ص�ص��ت �ص��وق الع��راق ل��الأوراق املالية ببغ��داد، يف 
حزيران 2004م، وتعمل حت��ت اإ�رصاف هيئة االأوراق 
املالية العراقية، وهي هيئة م�صتقلة مت تاأ�صي�صها على 
غ��رار الهيئة االأمريكية ل��الوراق املالية والبور�صات، 
اأم��ا قبل الغ��زو االأمريك��ي يف 2003 كان يطلق على 
ال�صوق احلالية ا�صم بور�صة بغداد والتي كانت تديرها 
وزارة املالي��ة العراقي��ة، اأم��ا االآن فه��ي هيئ��ة ذاتية 

التنظيم مثل بور�صة نيويورك.

اقتصادي يدعو إلى خطة زراعية 
لتحجيم إغراق السوق

انخفاض قيمة أسهم األوراق المالية بنسبة %79

مصرف الرافدين يعد خطة لتأهيل 
بنايات فروعه في الموصل

العالق لوفد أممي: 
الحكومة تتجه نحو االقتصاد الحر

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125223 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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