
يف  املالكي  علي  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  قال 
ت�رصيح خ�ص به اجلورنال " اأن وزارة التجارة  تتجه اىل 
املنا�سئ الوطنية �سمن خطة اال�سالح االقت�سادي والكف 
مفردات  تغطية  يف  اخلارجية  اال�ستريادات  عن  تدريجيًا 
البطاقة التمونية، م�سريا اىل ان معمل ال�سكر ومعمل الزيت 
بع�ص  وجود  من  الرغم  على  عملهما  تفعيل  مت  بابل  يف 
امل�ساكل يف التعاقد مع الوزراة ومع البنك املركزي، لكن 
املعامل  ام��ام  ال�سعاب  تذليل  اجل  من  جميها  حلها  مت 

وامل�سانع الوطنية " . 
ل��وزارة  وبرملانيًا  حكوميًا  دعمًا  هناك  ان   " وا���س��اف 
التجارة يف التعاقد مع املنا�سيء الوطنية وتعزيز مفردات 
البطاقة التموينية لكن من غري املمكن جتهيز كل مفردات 
واأزم��ة  املالية  ال�سعوبات  ب�سبب  التموينية  البطاقة 
ان  اىل  النظر  الفتا   ، البلد  بها  مير  التي  النقدية  ال�سيولة 
الت�رصيعي  الف�سل  نهاية  وقبل  اأخرياً  قام  النواب   جمل�ص 
الكهرباء  كوزارة  الوزارات  الزام  على  بالت�سويت  االول 
من  احتياجاتها  بتغطية  مثال 
املنا�سيء 

القوانني  " اأن الربملان �رصع عددا من  " . وتابع  الوطنية 
االعتماد  وعدم  املالية  ال��وزارات  موارد  لتعظيم  املمتازة 
لكن  للدولة  االحتادية  امليزانية  من  التخ�سي�سات   على 
التنفيذ  �سوء  او  التنفيذ  عدم  بجدار  ت�سطدم  القوانني  هذه 
يف  امل�ساكل  ه��ذه  لدينا  تظهر  ث��م  وم��ن  القوانني  لتلك 

ال�سعوبات لتغطية مفردات البطاقة او عمل الوزارة " .
يف  احلا�سو�ص  احمد  االقت�سادي  اخلبري  قال  جهته  من 
باملوارد  غني  العراق  ان   " اجلورنال  به  خ�ص  ت�رصيح 
امكانية  وميلك  وال�سياحة  والزراعة  كال�سناعة  الب�رصية 
بعد  لكن   التموينية  للبطاقة  املفردات  تغطية  يف  عالية 
الكبرية  اال�ستريادات  اىل  احلكومة  اجتهت   2003 ع��ام 
اىل  م�سرياً   ، التموينية  البطاقة  مفردات  جميع  لتغطية 
احتياج االقت�ساد الوطني اىل جمموعة من القرارات ت�سجع  
املنا�سيء وال�سناعة  الوطنية  واالجتاه اىل تنويع م�سادر 

الدخل " .
وا�ساف " ان الكثري من املبادرات احلكومية هي مبادرات 
خجولة وتعر�ست اىل الف�ساد وال�سيطرة من قبل اجلماعات 
م�سريا    ، الوطنية  املنا�سيء  قتل  من  امل�ستفيدة  املنتفذة 
التجارة  وزارة  مفا�سل  كامل  يغطي  الذي  الف�ساد  ان  اىل 
البطاقة  احتياجات  تغطية  تعطيل  يف  اال�سباب  احد  هو 
التجارة  وزي��ر  ان  اىل  االنتباه  الفتا  التموينية، 
جمموعة  ب�سّن  ق��ام  وك��ال��ة 

اىل  ادى  والتفعيل  التنفيذ  البطء يف  لكن  وقرارات  قوانني 
ان تركن تلك القوانني وجعلها حربا على ورق ب�سبب ادارة 

الوزارة بالوكالة ".
املتعاقدة  ال�رصكات  اغلب  على  الق�ساء  يجب   " وتابع 
التموينية  البطاقة  مفردات  ال�سترياد  التجارة  وزارة  مع 
متنفذة  �سيا�سية  جماعات  اىل  تعود  ال�رصكات  تلك  لكون 
باالحزاب باال�سافة اىل الدوائر االقت�سادية التي تدار من 
قبل االحزاب ومن ثم هي   امل�ستفيدة من تلك اال�ستريادات 
واالموال التي  تهدر هناك، مبينا ان على احلكومة تفعيل 
القوانني التي متنع ا�سترياد مفردات البطاقة التموينية عدا 

املنا�سيء الوطنية".
وطنية  منا�سئ  مع  تعاقدها  عن  التجارة،  وزارة  وك�سفت 
ل�����رصاء اك��ر م��ن ١٠٠ ال��ف ط��ن م��ن م��ادة زي��ت الطعام 
)زهرة ال�سم�ص( ل�سد متطلبات التموينية من املادة لالأ�سهر 
املواد  لتجارة  العامة  لل�رصكة  العام  املدير  وذكر  املقبلة. 
الغذائية التابعة للوزارة قا�سم حمود يف بيان �سحفي اإن 
"جلنة التعاقدات املركزية يف وزارة التجارة عقدت جل�سة 
تفاو�ص مع ممثلي امل�سانع الوطنية لغر�ص �رصاء كميات 
من زيت الطعام وقد مت االتفاق مع ال�رصكة املجهزة على 
بغداد  خم��ازن  اىل  وا�سل  طن  الف   100 من  اكر  ���رصاء 

واملحافظات كافة.
الطعام  الوطنية ملادة زيت  "امل�سانع  اأن  واو�سح حمود، 
جلنة  و�سعتها  التي  لل�رصوط  مطابقة  عرو�سها  كانت 
ال�سعر  يخ�ص  فيما  امل��رك��زي��ة  ال��ت��ع��اق��دات 
مقارنة  وامل��وا���س��ف��ات 

بزيت الطعام امل�ستورد 
مع  العقد  بتوقيع  املتعلقة  االخرى  االإج��راءات  اأن  وتابع، 
املنا�سئ الوطنية لتجهيز زيت الطعام �سوف تكتمل خالل 
االيام القليلة املقبلة االمر الذي ي�سهم يف ا�ستقرار عمليات 

جتهيز املادة يف مناطق البالد كافة. 
مع  تعاقدت  اأن  لها  �سبق  "الوزارة  اأن  اإىل  حمود،  واأ�سار 
منا�سئ لتوريد مادة ال�سكر وبكمية )137( الف طن متت 
عمليات  وب��داأت  املحافظات،  خمازن  جميع  اىل  مناقلت 
جتهيز جلميع وكالء املواد الغذائية واملواطنني خالل �سهر 

رم�سان املبارك " .
املنا�سئ  على  كليا  االعتماد  ب��داأت  ال��وزارة  اأن  واأو�سح، 
ملف  وغلق  الطعام  وزيت  ال�سكر  مواد  جتهيز  يف  الوطنية 
االنتاج  دع��م  بهدف  وطنية  غري  منا�سئ  من  اال�سترياد 
الوطني واإنهاء االعتماد على املنا�سئ العاملية يف عمليات 

جتهيز املفردات الغذائية �سمن البطاقة التموينية". 
البطاقة  م��ف��ردات  اأن  اعلنت  ال��ت��ج��ارة،  وزارة  ان  يذكر 
الطحني  على  �ستقت�رص  املبارك  رم�سان  ل�سهر  التموينية 
لل�رصكة  العام  املدير  وقال  الطعام.  وزيت  وال�سكر  والرز 
حمود  قا�سم  ال��وزارة  يف  الغذائية  امل��واد  لتجارة  العامة 
األقت  املالية  ”االأزمة  اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  من�سور 
�سعوبة  اإىل  ادى  ما  التجارة  وزارة  عمل  على  بظاللها 
توفري مواد غذائية اإ�سافية �سمن احل�سة التموينية ل�سهر 
الطحني والرز  اقت�رصت على مواد  رم�سان املبارك حيث 
"الوزارة  ان  اىل  من�سور  وا�سار  الطعام.   وزيت  وال�سكر 
جادة بتوفري تلك املواد خالل ال�سهر الف�سيل لقطع الطريق 
اأمام بع�ص التجار الذين ي�ستغلون ذلك ال�سهر لرفع اأ�سعار 

ب�ساعتهم الإثقال كاهل املواطن".
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اقتصاديات العراق مفرداتها مازالت فقيرة ..

االقتصاد البرلمانية تعلن عجز وزارة التجارة عن تغطية مفردات التموينية 
بغداد – فادية حكمت 

أطباق الطعام العالمية.. 

   وطرق ترويج سياحية جديدة

انتهاء الترتيبات المالية للمرحلة 

الثالثة  لمشروع الطاقة الشمسية في دبي 

شركة توزيع المنتجات النفطية تصدر زيوت 
المحركات األساسية إلى األسواق العالمية 

اأك��د وزي��ر الكهرب��اء املهند���ص قا�س��م حمم��د الفه��داوي، خ��الل ا�ستقباله 
حماف��ظ بغ��داد ال�سيد عطوان العط��واين مبكتبه، يف مقر ال��وزارة، اول اأم�ص 
ال�سب��ت ، اأن هن��اك م��ن يتجاوز على املواق��ع امل�ستثناة وقد ب��داأت الوزارة 
باتخ��اذ االإجراءات الالزمة الإنهاء هذه احلالة، التي اأثرت �سلبا يف �ساعات 
التجهيز، ومن ثم اإزالة هذه التجاوزات التي قام بها عدد من منت�سبي هذه 
املواق��ع التابع��ة اإىل وزارات وموؤ�س�سات حكومية اخ��رى، فلزامًا على هذه 
اجله��ات ان حتا�سب منت�سبيها الذين ي�رصون بامل��ال العام، ويزيدون من 
معان��اة املواط��ن . واأ�ساف الفه��داوي، اإن العا�سمة بغ��داد تاأثرت بزيادة 
�ساع��ات القطع ب�سبب اال�ستثناءات املمنوح��ة للمواقع احلكومية واخلدمية 
كدوائ��ر املاء وال�رصف ال�سحي وامل�ست�سفيات وعدد من املواقع الع�سكرية 
الت��ي ت�ساعف��ت كمي��ات الطاقة املمنوح��ة اليه��ا ب�سبب ح��االت التجاوز 
والت��ي و�سلت اىل حدود االأل��ف ميكاواط، وقد اأمرن��ا بت�سكيل فرق تفتي�ص 
م�سائي��ة خالل االأيام املا�سي��ة قامت بت�سخي�ص العدي��د من هذه احلاالت 
ومت��ت اإزالتها، كما مت قطع التيار الكهربائي عن هذه املواقع من اجل حث 

م�سوؤويل هذه املواقع على حما�سبة مرتكبي هذه االأفعال ال�سلبية.
مبين��ًا، اأن ال��وزارة حري�سة على من��ح الطاقة الكهربائي��ة اىل دوائر املاء 
وال���رصف ال�سح��ي، وهناك اتفاق م�سبق الوزارة ملتزم��ة به مفاده ان يتم 
ا�ستثن��اء هذه املواقع من القطع املربمج طيلة اأ�سه��ر العام با�ستثناء اأ�سهر 
حم��ل الذروة، يكون منحه��ا )٢٠ �ساعة( كهرباء، مقاب��ل)٤( �ساعات قطع 
يتم اختيارها يف فرتات حمل الذروة وباإمكان هذه اجلهات اال�ستفادة من 

املولدات اخلا�سة بها. 

دع��ا رئي���ص جمعية التاأم��ني العراقية عبد احل�س��ن الزي��ادي اىل تعزيز دعم 
االقت�س��اد الوطن��ي م��ن خالل فت��ح مكاتب ل���رصكات التاأم��ني اخلا�سة يف 
املناف��ذ احلدودية مبا يعزز ا�ستقدام االموال م��ن اخلارج لتن�سيط دورة راأ�ص 

املال املحلي. 
واأ�س��اف الزي��ادي يف ت�رصيح �سحف��ي ان التاأمني يعد مف�س��ال رئي�سيا من 
مفا�س��ل اقت�س��اد البلد وراف��دا من رواف��د الدخل القومي م��ا يتطلب ت�سافر 
جمي��ع جهود اجله��ات القطاعية الجن��اح العملي��ة االقت�سادي��ة. واأ�سار اىل 
ان امل��ادة 22 م��ن قانون تنظي��م اعمال التاأمني ل�سن��ة 2005 منحت احلق 

للموؤّمن املجاز ر�سميا بفتح فروع يف جميع انحاء جمهورية العراق .
 وتاب��ع ان�سجام��ا مع منهاج احلكوم��ة يف تفعيل دور القط��اع اخلا�ص فان 
املرحل��ة الراهن��ة تتطلب تق��دمي الت�سهيالت لفتح مكات��ب تاأمني يف املنافذ 
احلدودي��ة للعراق وح�سب ال�سوابط مبا يع��زز من فر�ص املناف�سة املتكافئة. 
واأك��د الزي��ادي ان فت��ح مكاتب ل���رصكات التاأمني اخلا�سة يع��زز من فر�ص 
املناف�س��ة مع نظرياتها احلكومية، مبينا ان ه��ذه اخلطوة �ست�ساعد كثريا يف 
امت�سا���ص ن�سب��ة م��ن البطالة مبا من �ساأن��ه انعا�ص االقت�س��اد الوطني من 
خالل ت�سغيل االيدي العاملة يف املنافذ احلدودية، الفتا االنتباه اىل ان ذلك 
م��ن �ساأنه اي�س��ا ان يدعم دخول قطاع التاأم��ني يف العملية االقت�سادية من 
خ��الل تن�سيط اأعمال التاأمني. واأ�س��ار اىل ان وجود مكاتب ل�رصكات التاأمني 
هن��اك م��ن �ساأن��ه اأن ي�ستقط��ب ال�رصكات ويحثه��ا على اللج��وء اىل �رصكات 
التاأمني يف الع��راق لغر�ص التاأمني على اعمالها وممتلكاتها ما يوفر اأمواال 

للخزينة العامة للبلد. 

اعلنت �رصكة توزيع املنتجات النفطية جناحها يف ت�سدير زيوت املحركات 
اال�سا�سية اىل اال�سواق العاملية بعد ان كان العراق م�ستوردا لهذه املادة يف 
ال�سن��وات ال�سابق��ة، وذكر مدي��ر ال�رصكة علي املو�س��وي يف ت�رصيح �سحفي 
ان الزي��وت املنتج��ة يف امل�سايف املحلية، ال �سيم��ا م�سفى الدورة، تعد من 
الزي��وت ذات املوا�سف��ات العاملي��ة وجنح��ت ال�رصكة اأخ��رياً يف التعاقد مع 
اح��دى ال���رصكات العاملية لت�سدير ما يق��ارب الع�رصة االف ط��ن من زيوت 
املح��ركات اال�سا�ص مل��دة �ستة ا�سهر، وا�ساف املو�س��وي ان "ال�رصكة حاليا 
يف ط��ور التفاو���ص م��ع ���رصكات عاملي��ة ا�ست�ساري��ة الدخ��ال ال�رصكة اىل 
ال�س��وق العاملية كم�سدر ا�سا�ص بعد ح�سول موافقة وزير النفط جبار لعيبي 

واجلهات ذات العالقة يف الوزارة

ك�سفت اللجنة االقت�سادية يف جمل�ص النواب، اأن م�رصوع 
توط��ني الروات��ب خطوة مهمة نح��و اال�سالح امل�رصيف، 
مبين��ة اأن امل�رصوع �سيوؤدي اإىل �سح��ب االموال املكتنزة 
يف املن��ازل وادخالها �سمن املنظوم��ة املالية لتحقيق 

التنمية االقت�سادية
وذك��رت ع�س��و اللجن��ة االقت�سادية يف جمل���ص النواب، 
جنيب��ة جنيب يف ت�رصي��ح �سحفي، اإن م���رصوع توطني 
الروات��ب مه��م ج��دا وبداي��ة لال�س��الح امل���رصيف الن��ه 
يت�سم��ن حتوي��ل رات��ب املوظف ع��ن طري��ق امل�سارف، 

مبين��ة اأن البنك املرك��زي ملتزم بتوفري البن��ى التحتية 
للم�رصوع

ونوهت ب��اأن م�رصوع توطني الروات��ب �سيوؤدي باالموال 
املكتن��زة يف املنازل اإىل اإدخاله��ا يف املنظومة املالية 

وميكن اال�ستفادة منها يف التنمية االقت�سادية
من جانبه، اأعلن امل�ست�سار املايل لرئي�ص جمل�ص الوزراء، 
مظهر حمم��د �سالح، اأن م�رصوع توط��ني رواتب موظفي 
الدول��ة ي�س��ري وفق اخلط��ة املر�سومة ل��ه وبالتن�سيق مع 
البن��ك املرك��زي، موؤك��داً اأن الهدف من م���رصوع توطني 

الرواتب رفع كفاءة نظام املدفوعات احلكومية
وذك��ر �سال��ح يف حدي��ث �سحف��ي  اإّن جمل���ص ال��وزراء 

اأعتمد خط��ة منذ �ستة اأ�سهر بدفع روات��ب موظفي الدولة 
ع��ن طري��ق الو�سائ��ل االلكرتونية وب�س��كل تدريجي على 
م��دى ال�سن��وات القادمة، مبين��ًا اأن الهدف م��ن م�رصوع 
توط��ني الرواتب رفع كفاءة نظ��ام املدفوعات احلكومية 
وجعله يعمل �سمن الع�رص الرقمي و�سبط االنفاق العام 

وحوكمة عمليات االدارة املالية
واو�س��ح اأّن م�رصوع توطني الروات��ب ي�سري بانتظام وقد 
ُكلف البنك املركزي العراقي بتويل عملية ا�سدار اللوائح 
التنظيمي��ة والرقابي��ة املتعلقة بنظ��ام الرواتب امل�سرية 
ب��اأدوات الدفع االلكرتوين، م�سريا اإىل اأن كل بداية تواجه 
بع���ص املعوق��ات لك��ن االم��ور ت�س��ري جيدا وعل��ى وفق 

اخلطة املر�سومة وبالتن�سيق مع خرباء البنك الدويل
وكان البنك املركزي اأعلن يف وقت �سابق، جناح توطني 
روات��ب موظفيه يف امل�سارف، موؤك��داً اأنه �سيحا�سب اي 

م�رصف يتلكاأ بتوزيع رواتب املوظفني
وذك��رت مدي��ر دائ��رة املدفوع��ات يف البن��ك املرك��زي، 
�سح��ى عبد الكرمي يف حديث �سحفي ان م�رصوع توطني 
الرواتب الذي دعا اإليه جمل���ص الوزراء واأو�سى بتطبيقه 
اأُخ��ذ بع��ني االعتب��ار وباأهمي��ة كب��رية م��ن قب��ل البنك 
املرك��زي العراقي، مبينة اأن البن��ك املركزي هو اأول من 
طب��ق م�رصوع توطني الرواتب عل��ى موظفيه وقد جنحت 

التجربة.

ق��رر م���رصف الرافدي��ن منح قر���ص ت�سغيل��ي الأ�سحاب 
الفنادق ال�سياحية الأغرا�ص الرتميم وتاأهيل فنادقهم.

وق��ال املكتب االعالمي للم�رصف يف بي��ان �سحفي انه 
و�س��ع �رصوطا و�سوابط حمددة ملنح القرو�ص ال�سحاب 
الفن��ادق ت�س��ل اىل 50 ملي��ون دين��ار ومب��دة امه��ال 3 
ا�سه��ر ون�سبة فائدة ) %9 ( �سنويًا، ويتم ت�سديد االأق�ساط 

والفائدة ب�سكل �سهري بعد انتهاء مدة االمهال مبا�رصة.
ومن �رصوط القر�ص اأي�سًا، و�سع ا�سارة الرهن على عقار 

منا�سب يقدم من قبل املقرت�ص ويكون رهنًا تاأمينيًا من 
الدرج��ة االوىل ل�سال��ح امل�رصف بحيث تغط��ي قيمته ) 

مبلغ القر�ص + 20% (
* ت�ستوفى عمولة ادارية بن�سبة ) %2 ( من مبلغ القر�ص. 

اجراءات الفرع يف املنح 
* يق��وم الزب��ون بتقدمي طل��ب قر�ص ت�سغيل��ي يف الفرع 
ال��ذي لدي��ه ت�سهي��الت م�رصفي��ة او قر���ص �سياح��ي او 

ح�ساب م�رصيف
* تق��دمي اج��ازة الفن��دق ال�س��ادرة م��ن وزارة ال�سياحة 

و�سحة �سدورها 

* قائم��ة باحتياجات الفن��دق واملبال��غ التقديرية لهاو 
امل�ستم�سكات الثبوتية ل�ساحب الفندق و�سحة �سدورها 
الت��ي  وامل�ستن��دات  االولي��ات  جمي��ع  �س��دور  و�سح��ة 

تت�سمنها اال�سبارة
اجم��ايل الت�سهي��الت والقرو���ص ال�س��ادرة م��ن البن��ك 

املركزي العراقي
* تق��دمي �سورة قيد حديث��ة للعقار امل��راد رهنه واجراء 
الك�س��ف من قبل الفرع وفق ال�سوابط والتعليمات واعداد 
تقرير ك�س��ف �سادر من جلنة الك�س��ف يف الفرع واخلبري 

االهلي

* االحتف��اظ باالإ�سب��ارة الكاملة للمقرت���ص لدى الفرع 
لغر�ص الرجوع اليها عند التدقيق او ملتطلبات اخرى 

تزوي��د �سعب��ة القرو���ص الداخلي��ة باإح�سائي��ة �سهري��ة 
الكرتوني��ة تت�سم��ن ) ا�سم املقرت�ص – مبل��غ القر�ص – 
تاري��خ اال�ستعم��ال – املبلغ امل�س��دد – تاري��خ الت�سديد 
– الر�سي��د املتبقي – املبلغ امل�ستحق وغري امل�سدد اإن 

وجد (
* التاأم��ني ل��دى احدى ���رصكات التاأم��ني احلكومية عن 
طري��ق ابرام عقد ال�رصكة م��ن قبل االدارة العامة ) الق�سم 

املايل ( وتنظيم عقد قر�ص حقوق

مصادر برلمانية: مشروع توطين 
الرواتب سيحقق التنمية لالقتصاد الوطني 

ضوابط لمنح قروض ألصحاب الفنادق تصل إلى 50 مليون دينار

الكهرباء: هناك من يتجاوز على المواقع 
المستثناة وبدأنا باتخاذ اإلجراءات الالزمة

دعوة لفتح مكاتب لشركات تأمين 
في المنافذ الحدودية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124523 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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