
ق��ال امل�شت�ش��ار امل��ايل لرئي�س ال��وزراء الدكت��ور حممد 
مظه��ر �شالح يف ت�رصيح خا���س للجورنال :  اإن العراق 
تاث��ر بالتوجه ببيئة العمل االقت�شادي اىل العوملة وهذا 
م��ا اجتهت الي��ه ال�شيا�شة االقت�شادي��ة للبلد بعد 2003 
، مبين��ا ان ال�ش��وق العاملية لي�شت خدمي��ة فقط بل �شوقا 
منتجة ونح��ن نحتاج اىل وجود اال�شتثم��ارات االجنبية  
م��ن خاللها ، الفتا النظر اىل ان تدف��ق العمالة االجنبية 
ع�شوائ��ي اي خروج مهند�س او طبي��ب اىل اخلارج يكون 
بدي��اًل عن��ه من العمال��ة البنغالي��ة باعمال غ��ر ماهرة  

ي�رص باالقت�شاد الوطني .
وا�ش��اف : ان الع��راق يعاين �شوء تنظي��م  العمل واجلهود 
حثيثة يف وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية على تنظيم 
ا�شرتاتيجية االم��ن االجتماعي اي �شمان حقوق العامل 
م��ن ناحي��ة التقاع��د واالجور الدني��ا والعلي��ا وال�شمان 
ال�شح��ي ، م�ش��را اىل ان تنظيم �ش��وق العمل يحتاج عدة 
قوان��ن وتعليم��ات لالم��ن االجتماع��ي والت��ي تتحق��ق 

ب�شوق العمل وال�شمان االجتماعي واالجور.
وتاب��ع امل�شت�ش��ار: ان ا�شرتاتيجية ال�شم��ان االجتماعي 
ب��داأت منذ عام 2015 وتنتهي ع��ام 2018 وبالتعاون 
م��ع البن��ك الدويل وتنظي��م عدة قوان��ن ولوائح 
تاأهيلي��ة  دورات  وتنظي��م 

الدارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعية ونح��ن ن�شيد بعمل 
وزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعي��ة يف تنظيم عدد من 

القوانن .
واأ�ش��ار �شال��ح اىل : اأن الع��راق يعاين اغراق��ًا �شلعيًا من 
دول اجلوار وبا�شعار رخي�شة ما ي�شبب تغييب ال�شناعة 
الوطنية ومبوازاتها هناك اغراق يف �شوق العمل املحلية 
وق��دوم االي��دي العامل��ة االجنبي��ة، ترتب علي��ه قلة يف 
الفر�س امام االي��دي العاملة املحلية والتي تاخذ اجورا 

اعلى من العامل االجنبي .
ولف��ت النظ��ر اىل ان ال���رصكات املخت�شة بق��دوم االيدي 
العامل��ة االجنبية يجب ان تتمكن من ا�شتح�شال موافقة 
وزارة الداخلية ووزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية ومن 
ثم ال ميكننا منع جميء اولئك العاملن الزدياد احلاجة 
اليه��م يف بع���س اخلدم��ات كالتمري�س واالعم��ال التي 

تدرج حتت م�شمى التلوث كاخلدمة يف النفايات .
وقال : ان اجلانب االجتماعي كالعادات والتقاليد توؤدي 
دورا يف العم��ل يف بع���س االعمال والت��ي تعّد مرفو�شة 
اجتماعي��ًا وعرف��ًا ع�شائريًا كاعمال اخلدم��ة والنفايات 
وال��ذي يع��د اجتماعي��ا تقلي��ل م��ن القيم��ة االجتماعية 
للف��رد ، م�ش��را اىل ان ال�شن��وات القادم��ة �شت�شهد تنظيم 
�ش��وق العمل اذ ما جنحنا بالربنام��ج الدويل وبالتعاون 
م��ع البنك ال��دويل ووزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعية 
واالمان��ة العام��ة ملجل���س ال��وزراء الت��ي �شتخ��رج عدة 

قوانن ولوائح تنظيمية .
ومن جهته قال املتحدث با�شم وزارة العمل 
وال�ش��وؤون االجتماعية 

عمار منعم يف ت�رصي��ح خا�س للجورنال : اإن ال�رصكات 
االجنبي��ة ا�شتغلت ق��رار قانون العم��ل 80 ال�شادر عام 
بادخ��ال  االجنبي��ة  بال���رصكات  �شم��ح  وال��ذي   2013
العمالة ومبدة �شهر من دخولهم يتم الرتويج للمعامالت 
اال�شولي��ة والقان��ون العم��ل ين�س يج��ب ان ال يقل عدد 
العامل��ن فيها من العراقي��ن بن�شبة %50 اال ان بع�س 
ال�رصكات ادخلت ومت ت�رصيبهم يف ال�شوق العمل املحلي . 
وا�ش��اف : ان هن��اك مهن��ًا اليت��م العم��ل به��ا م��ن قبل 
االي��دي العامل��ة املحلية بحك��م نظرة وع��رف املجتمع 
كاخلدمة على العك�س م��ن املهن ال�رصورية كالتمري�س 
العم��ل  ووزارة   ، تخ�ش�شي��ة  تع��د  والت��ي  والطباب��ة 
وال�ش��وؤون االجتماعية تعمل عل��ى التدقيق يف اآلية طلب 
لالخت�شا�ش��ات املطل��وب العمل به��ا كاالخت�شا�شات 
النفطي��ة وال�شناعي��ة وغره��ا وم��ن ثم و�شعن��ا مراكز 
للتدري��ب املهن��ي ال���رصاك العراقين به��ذه املهن وعدم 

االعتماد على االيدي العاملة االجنبية 
وتاب��ع منع��م : ان وزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعي��ة 
قام��ت مبن��ح مهل��ة ثالث��ة ا�شهر ل��كل مواط��ن او �رصكة 
ت�شتخ��دم عام��ال اجنبي��ا م��ن دون موافقة ال��وزراة وان 
يتم التبليغ عنه خالل امل��دة املحددة وبخالفه يتعر�س 
للحب�س م��ن �شنة اىل خم�س �شن��وات ، مبينا ان ا�شتخدام 
العمالة االجنبية �شتعود بال�رصر على االقت�شاد الوطني 

، والبيئة االجتماعية.
وا�ش��ار اىل :  ان ال��وزارة ب�ش��دد االنتهاء م��ن م�رصوعها 
لتوحي��د التقاع��د ب��ن القطاعن الع��ام واخلا�س والذي 
�ش��رى الن��ور يف ع��ام 2018 ، وحالي��ا امل���رصوع يف 
جمل���س �ش��ورى الدول��ة لغر���س الت�شديق علي��ه واجراء 
التعدي��الت الالزم��ة ، من خ��الل توحيد 
املوظف��ن   تقاع��د 

يف القطاع��ن اخلا�س والع��ام ، الفتا النظر اىل �رصورة 
تطبي��ق ما يفر�ش��ه قانون العم��ل من ت�شغي��ل ما يقرب 
م��ن %50 من االي��دي العامل��ة املحلية وق��د مت تفعيل 
ال�شم��ان االجتماع��ي وال��ذي �شهد زي��ادة يف امل�شاريع 

اال�شتثمارية واعداد امل�شمولن فيه.
ودع��ت وزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعي��ة، ال��وزارات 
واملوؤ�ش�ش��ات وال�رصكات اىل التعاون اىل احلد من ت�رصب 

العمالة االجنبية اىل داخل العراق
 وطال��ب وكيل الوزارة عبد الك��رمي عبد اهلل �شالل بو�شع 
حزم��ة �شواب��ط ت�شاه��م فيها ال��وزارة للحد م��ن ت�رصب 

العمالة االجنبية اىل �شوق العمل 
و�شدد على �رصورة التع��اون مع اجلهات املعنية ومنها 
مديرية االقام��ة يف وزارة الداخلية وخا�شة بعد بيانها 
عن دعوة العراقين اىل ت�شحيح الو�شع القانوين للعمال 
االجانب الذين يعملون يف املحال التجارية وغرها من 

امل�شاريع ال�شناعية
واأك��د �ش��الل اأهمية القيام بحملة توعوي��ة تثقيفية جتاه 
ت���رصب العمالة االجنبي��ة تو�شح املخاط��ر االجتماعية 
املرتتب��ة على تدفق االف العمال االجانب ما جعل �شوق 
العم��ل يفتق��ر لالأي��دي العراقي��ة ب�شبب انخفا���س االأجر 

املمنوح للعامل االجنبي.
و�ش��دد على ���رصورة و�شع جدول زمن��ي ملتابعة عملية 
التفتي���س دوري��ا ف�ش��ال عن اج��راء مقاب��الت لل�رصكات 
واملوؤ�ش�ش��ات الت��ي لديه��ا عمال��ة اجنبي��ة حلثه��ا عل��ى 
مراجع��ة وزارة العم��ل لتثبيت موقف العمال��ة االجنبية 

لديها واي�شا لتطبيق قانون ال�شمان. 
وكان��ت مديري��ة االقام��ة يف وزارة الداخلية حددت مدة 
�شماح للمواطنن العراقين الذين يوؤون اجانب خمالفن 
مراجعته��ا  اىل   1978 ل�شن��ة   118 املرق��م  لقانونه��ا 
وت�شوي��ة موقفه��م القان��وين ب��دءا م��ن العا�رص م��ن �شهر 
اي��ار احلايل وحت��ى العا�رص من �شهر 

اآب املقبل.

  لتجاوز األزمة المالية.. الزراعة تعظم 

مواردها برفدها االستثمار المحلي
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اقتصاديات العراق
لتالفي هيمنة العمالة األجنبية 

سوق العمل العراقي.. بوادر جديدة لتنظيمه بالتعاون مع البنك الدولي 
بغداد – فادية حكمت 

إصالح االقتصاد النفطي للتكيف 

مع هبوط األسعار

خسائر الجرائم اإللكترونية 

650 بليون دوالر في 2016
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أمانة بغداد تمنح إجازات البناء إلكترونيًا

ا�شتثن��ى م���رصف الرافدي��ن موظفي الدول��ة من احد �رصوط��ه عند منحهم 
القرو�س، يف حن ا�شار اىل انه م�شتمر مبنح ال�شلف والقرو�س والت�شهيالت 

املالية للموظفن واملواطنن 
وق��ال امل���رصف يف بي��ان  �شحف��ي ان��ه  ق��رر ا�شتثن��اء موظف��ي الدول��ة 
املقرت�شن من تقدمي �شند عقار يف حالة ت�شديدهم مبلغ القر�س واملتبقي 

بذمتهم 10 مالين دينار 
وا�شاف امل�رصف انه  م�شتمر مبنح ال�شلف والقرو�س والت�شهيالت املالية 

للموظفن واملواطنن عرب فروعه يف بغداد واملحافظات 
وبا�رص م�رصف الرافدين خالل عام 2016 منح �شلف للموظفن مقدارها 
10 مالين دينار وفق �رصوط و�شوابط منها ان تكون لديه بطاقة ذكية 

ولي�شت لديه �شلفة �شابقة.

اعل��ن م�رصف النيل ، الفرع الرئي�شي مل�رصف الرافدين يف ذي قار بيع 24 
الف دوالر امركي بال�شعر الر�شمي مل�شافرين من ابناء املحافظة 

وق��ال مدي��ر م���رصف النيل ح�ش��ن العبادي ل�شبك��ة اخي��ار النا�رصية ، ان 
امل���رصف ومن��ذ ان �شمح له بالبي��ع املبا�رص قبل اربعة اي��ام، باع 24 الف 

دوالر امركي مل�شافرين من ابناء املحافظة بال�شعر الر�شمي  
وب��ن ان كل مواطن ميكنه �رصاء ثالثة االف دوالر امركي بال�شعر الر�شمي 
1200 دينار للدوالر الواحد اذا ما قّدم جواز �شفر مع �شمة دخول ) فيزا ( 
وبطاقة �شفر على احدى �رصكات الطران ف�شال عن امل�شتم�شكات اال�شولية 
االربع��ة  ، يذكر ان االدارة العامة مل�رصف الرافدين زودت م�رصف النيل ب� 

 . 99 الف دوالر امركي لبيعها للم�شافرين بال�شعر الر�شمي 

 اأعلن��ت قائممق��ام حمافظة حلبجة نخ�ش��ة نا�شح يوم الثالث��اء عن حتديد 
املحافظة اأ�شعار اللحوم واملواد الغذائية يف �شهر رم�شان.

وقال��ت نا�شح ان املحافظة ق��ررت حتديد ت�شعرة للح��وم واملواد الغذائية 
قب��ل �شهر رم�ش��ان منعا من ا�شتغالل بع�س �شعاف النفو�س من التجار يف 
رف��ع االأ�شعار. واأ�شافت نا�شح ان الق�شابن وجتار املواد الغذائية ملزمون 
بتلك الت�شعرة التي �شتن�رص بقائمة باملواد وا�شعارها يف املحال واملتاجر 
داخ��ل املحافظ��ة، موؤك��دة انه م��ن ال يلتزم به��ا �شيعر�س نف�ش��ه للم�شاءلة 
القانوني��ة. وت�شه��د اال�شواق العراقي��ة عامة موجة من ارتف��اع يف اال�شعار 
بالتزام��ن مع ق��رب حلول �شهر رم�شان املبارك وال��ذي ياتي هذا العام يف 

ظل حت�شن طفيف يف ا�شعار النفط يف اال�شواق العاملية 

اعلن��ت امانة بغداد قرب املبا�رصة بالنظ��ام االإلكرتوين يف ا�شدار اجازات 
البناء ، وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان �شحفي ان اأمانة بغداد 
اأعدت دورة لتدريب مالكاتها على اآلية ا�شتعمال النظام االلكرتوين اجلديد 
يف اإ�شدار اإجازات البناء ت�شتمر ملدة )5( اأيام باالإعتماد على متخ�ش�شن 
اجان��ب.  وا�شاف��ت ان اأمانة بغ��داد �شتعمل بعد اإكماله��ا تدريب املوظفن 
بتطبيق النظام اجلديد �شمن بلديتي مركز الكرخ وال�شعب كمرحلة جتريبية 
ت�شتم��ر مل��دة )6( اأ�شهر بعدها يت��م تعميمها عل��ى جميع الدوائ��ر البلدية.  
وتابع��ت ان النظ��ام االلكرتوين اجلدي��د �شيتيح للمواطن البغ��دادي �شهولة 
احل�ش��ول على اج��ازة البناء للفعاليات ال�شكني��ة او التجارية باأ�رصع وقت 
ممك��ن اذ ميكنه م��لء اإ�شتمارة اإلكرتونية واإر�شاله��ا اىل املوقع املخ�ش�س 
للدوائر البلدية و�شيتم اإجنازها على وفق االأطر القانونية وبوقت قيا�شي.  
وا�ش��ارت اىل ان الغر���س م��ن ان�ش��اء النظام ه��و تقليل احت��كاك املواطن 
باملوظ��ف يف الدوائ��ر البلدية والق�شاء على الف�ش��اد وتقليل البروقراطية 
االداري��ة الت��ي توؤخر عملي��ة اجناز معامل��ة ا�شدار اجازة البن��اء للمواطن 

البغدادي.

اأعلن��ت وزارة التخطيط ارتفاع اال�شع��ار يف العراق 
بن�شبة ٥٪  مقارنة مع العام 2012 

وقال املتح��دث الر�شمي با�شم ال��وزارة عبد الزهرة 
الهن��داوي يف بي��ان �شحف��ي اإن  اجله��از املركزي 
لالح�ش��اء اجن��ز تقري��ر االرق��ام القيا�شي��ة ال�شعار 
امل�شتلك ل�شهر ني�شان 2017، باعتماد �شنة 2012 
�شن��ة ا�شا���س لالحت�ش��اب ب��دال ع��ن �شن��ة 2007 
لكونها ال�شن��ة التي �شهدت تنفيذ امل�شح االجتماعي 
واالقت�ش��ادي لال���رصة يف العراق وه��ي �شنة ممثلة 
للتغ��رات يف امل�شتوى املعا�شي لال���رصة وهيكلية 
االنفاق اال�شتهالكي العائل��ي والو�شع االقت�شادي 

يف البالد بنحٍو عام 

واأ�شاف املتحدث الر�شم��ي، اأن م�شح اال�شعار ل�شهر 
ني�شان �شمل والول م��رة حمافظة �شالح الدين بعد 
توق��ف من��ذ حزي��ران 2014، بينما مل يت��م �شمول 
حمافظتي االنبار ونين��وى ب�شبب الظروف ال�شائدة 

فيهما 
واأو�شح الهن��داوي، اأن ارتفاع ا�شع��ار ق�شم االغذية 
وامل�رصوب��ات غر الكحولي��ة جاء متاأث��را بارتفاع 
ا�شع��ار جمموعة اخلب��ز واحلبوب بن�شب��ة )0.5%( 
ب�شبب ارتفاع ا�شعار ال��رز وارتفاع ا�شعار جمموعة 
اخل���رصوات بن�شب��ة )%13( نتيجة ارتف��اع ا�شعار 
ال�شك��ر  جمموعت��ي  ا�شع��ار  وارتف��اع  الطماط��ة 
واملنتج��ات ال�شكري��ة وامل�رصوبات غ��ر الكحولية 

بن�شبة )%0.1( لكل منهما 
ولفت النظر اإىل، اأن ا�شعار اللحوم واال�شماك �شهدت 

انخفا�ش��ا يف ا�شعاره��ا ت��راوح ما ب��ن )0.7%( 
و)%1.2(، كم��ا انخف�ش��ت ا�شع��ار جمامي��ع اللنب 
والفواك��ه  والده��ون  والزي��وت  والبي���س  واجل��نب 
املالب���س  وكذل��ك  االخ��رى  االغذي��ة  ومنتج��ات 
واالحذي��ة      بن�ش��ب تراوح��ت م��ا ب��ن )0.7%(  

)2.5%(
وب��ن الهن��داوي، اأن  ا�شع��ار ال�شك��ن والتبغ �شهدت 
ارتفاع��ا بن�شب تراوح��ت ما ب��ن )0.3-0.4%(، 
و�شجلت ا�شعار اق�شام التجهيزات واالثاث واملعدات 
والتعلي��م  واالت�ش��ال  والنق��ل  وال�شح��ة  املنزلي��ة 
مع��دالت  يف  انخفا�ش��ا  االخ��رى  ه��ي  واملطاع��م 
ا�شعارها بنحو طفيف مل يتجاوز )%0.5("، مردفا 
ان  ق�شم��ا الرتفي��ه والثقاف��ة وال�شل��ع واخلدم��ات 

املتنوعة حافظا على م�شتوى ا�شعارهما 

وع��زا الهن��داوي، "ارتف��اع ن�شبة الت�شخ��م ال�شنوى 
خ��الل �شه��ر ني�شان املا�ش��ي باملقارنة م��ع ال�شهر 
نف�ش��ه م��ن الع��ام ال�شاب��ق 2016 وبن�شب��ة )1%( 
اإىل ارتف��اع ا�شع��ار ق�شم االغذي��ة وامل�رصوبات غر 
الكحولي��ة بن�شب��ة )%0.6( وارتف��اع ا�شع��ار ق�شم 
التب��غ بن�شب��ة )%6( وارتف��اع ق�شم ال�شك��ن بن�شبة 
القيا�ش��ي  الرق��م  ان  اىل  النظ��ر  الفت��ا   ،")2.5%(
ال�شع��ار امل�شتهلك بلغ خالل �شه��ر ني�شان املا�شي 
)%105.1( م��ا يعك���س ارتف��اع امل�شت��وى الع��ام 
لال�شعار مبعدل )%5.1( باملقارنة مع عام 2012 
واأو�ش��ح، اأن معدل الت�شخم اال�شا�س �شهد انخفا�شا 
خ��الل �شه��ر ني�ش��ان املا�ش��ي بن�شب��ة )0.2%( ، 
وارتف��ع بالن�شب��ة ذاتها باملقارنة م��ع �شهر ني�شان 

.  2016

بح��ث وزي��ر التج��ارة وكال��ة �شلم��ان اجلميلي، 
م��ع وفد ت�شيل��ي تطوي��ر العالق��ات االقت�شادية 

والتجارية بن البلدين.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان �شحف��ي اإن "اجلميلي 
التق��ى يف مكتبه، اليوم، بوف��د ت�شيلي �شم عدداً 

من الربملانين وممثلن ع��ن وزارات اخلارجية 
والتج��ارة والنف��ط والزراع��ة ا�شاف��ة اىل رئي�س 
جلنة ال�شداقة العراقية الت�شيلية وعدد من رجال 

االعمال وامل�شتثمرين الت�شيلين".
واأك��د اجلميل��ي، بح�شب البي��ان، "رغب��ة العراق 
ومبختل��ف  االقت�شادي��ة  العالق��ات  بتطوي��ر 
املجاالت وخا�شة االقت�شادية والتجارية ومبا 

يخ��دم امل�شال��ح امل�شرتك��ة بينهم��ا ، مو�شح��ًا  
امكاني��ة فت��ح ال�ش��وق العراقي��ة ام��ام الب�شائع 

واملنتجات الت�شيلية. 
واأ�ش��اف، اأن الع��راق تربط��ه عالق��ات ثنائي��ة 
مثم��رة مع بع���س دول ام��ركا اجلنوبية والتي 
م��ن �شمنها م��ع جمهورية ت�شيل��ي، وال�شعي اىل 
التوقي��ع عل��ى م���رصوع التع��اون االقت�ش��ادي 

والتج��اري بن البلدين ، م��ن جانبه، اأ�شار الوفد 
الت�شيل��ي، اإىل  �رصورة تاأ�شي���س جلنة عراقية – 
ت�شيلي��ة م�شرتك��ة عق��ب التوقي��ع عل��ى م�رصوع 
وملتابع��ة  والتج��اري،  االقت�ش��ادي  التع��اون 
وتنفي��ذ االم��ور التجاري��ة ب��ن البلدي��ن وكذلك 
الدع��وة اىل امل�شارك��ة يف املعار���س التي تقام 

يف كال البلدين .

 التخطيط: ارتفاع األسعار في 
العراق بنسبة ٥٪  مقارنة مع 2012

العراق يبحث مع تشيلي تطوير العالقات االقتصادية والتجارية 

الرافدين يستثني موظفي الدولة من 
تقديم سند العقار عند منحهم القروض

مصارف ذي قار تبيع 24 ألف دوالر بالسعر 
الرسمي للمسافرين 

كردستان تلزم تجار المواد الغذائية 
والقصابين بالتسعيرة في رمضان
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