
العراق  ي�ضم  اذ  الوطني،  االقت�ضاد  روافد  اأحد  ال�ضياحة 
اأرا�ضي خ�ضبة وم�ضادر للمياه العذبة وي�ضقه نهرا دجلة 
والفرات وغريهما من امل�ضادر خا�ضة يف مناطق ال�ضمال 
حيث تكرث الينابيع وال�ضالالت، كذلك يحوي العراق عددا 
اىل  باال�ضافة  املقد�ضة  الدينية  واملراقد  االأ�رضحة  من 

دخوله الئحة الرتاث العاملي يف اهواره.  
وزارة  يف  ال�ضياحية  املجاميع  لدائرة  العام  املدير  وقال 
الثقافة حممود الزيدي يف ت�رضيح خ�ص به )  اجلورنال  ( 
"اإن العراق ميتلك 700 �رضكة جمازة تعمل يف كل العامل، 
ومنها ما يوجد يف �ضوريا ، وهيئة ال�ضياحة ت�ضتقطع مبلغ 
منها  يقتطع  العراق،  اىل  الوافد  ال�ضائح  من  دوالرا   40
30 دوالرا لوزراة املالية و10 دوالرات لل�ضياحة و�ضيتم 
العمل بهذا القرار يف وقت قريب ، مبينا ان العراق يدخله 5 
ماليني �ضائح �ضنويا اي ان االيرادات امل�ضتح�ضلة تقدر مبا 
يقرب من خم�ضة مليارات دوالر". واأ�ضاف "اأن احل�ضابات 
كل  مدخوالت  تقدر  لل�ضياحة  العاملية 
يبلغ  مب��ا  �ضائح 

ملدخوالت  �ضخم  رق��م  لدينا  يكون  وبهذا  دوالر  االل��ف 
القى  املتقلب،  االمني  الو�ضع  ان  اىل  م�ضريا  ال�ضياحة، 
معارك  انتهاء  وبعد   العراق  يف  ال�ضياحة  على  بظالله 
اال�ضتقرار  وحتقيق  ال�ضالم  �ضفة  وا�ضفاء  املو�ضل  حترير 
وحتقيق  ال�ضائحني  بن�ضب  ارتفاع  هناك  �ضيكون  االمني 

ايرادات مالية " .
تبي�ضط  على  عملت  ال�ضياحة  هيئة  "ان  الزيدي  وتابع 
املقد�ضة  العتبات  لزيارة  ال��زوار  دخول  امام  االج��راءات 
لكوننا منلك �ضياحة دينية جيدة ومنتع�ضة اال اننا نطمح 
لتطويرها كاأن تكون لها �ضمة الدخول والطريان،  وهناك 
اهم  ان  اىل  النظر  الفتًا    ، زيارتها  على  متزايدة  حركة 
الق�ضور   هي   العراق  يف  ال�ضياحة  تواجه  التي  املعوقات 
لل�ضياحة  العام  اجلو  تفهم  وال�ضعف يف  التحتية   بالبنى 
هو  ال�ضعف  وهذا  االجنبي  ال�ضائح  مع  التعامل  وطبيعة 
بالركب  يلتحق  حتى  ال�ضياحة  لطبيعة  املجتمعي  الفهم 

العاملي يف طريقة تقدمي اخلدمة ال�ضياحية" .
وبني "ان ال�ضياحة يف االقليم  منتع�ضة وم�ضتقرة وتختلف 
عن الو�ضط واجلنوب  الن االقليم يتمتع باال�ضتقرار االمني 
اال�ضا�ص يف  تعد  التي  التحتية  البنى  واكتمال  وال�ضيا�ضي 
عمل ال�ضياحة، واملركز اليوم ومن خالل دائرة املجاميع 
بالتن�ضيق  ي���ق���وم  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
ال��ك��ام��ل مع 

كل  وتذليل  كرد�ضتان  يف  ال�ضياحية  والهيئات  ال�رضكات 
 ، واملركز  االقليم  يف  ال�ضياحة  �رضكات  ام��ام  ال�ضعاب 
م�ضريا اىل ان العمل م�ضتمر لتوحيد الروؤى وتطوير العمل 

يف كرد�ضتان واملركز" . 
من جهته قال ع�ضو جلنة ال�ضياحة  واالثار النيابية فالح 
ح�ضن يف ت�رضيح خ�ص به ) اجلورنال ( " ان هناك �رضكات 
عراقية تعمل يف �ضوريا  لكون ال�ضياحة الدينية ن�ضطة يف 
يف  املتذذبة  االو�ضاع  من  الرغم  على  و�ضوريا  العراق 
البلدين، اال اننا ن�ضهد  توافد عدد من  ال�ضائحني ال�ضوريني 

اىل العراق لزيارة العتبات املقد�ضة ".
عدد   يف  ملحوظا  ارتفاعا  �ضجل  العراق  ان   " وا�ضاف 
الزيارة  مو�ضم  يف  املقد�ضة  العتبات  لزيارة  ال�ضائحني 
اختالفًا  هناك  ان  اىل  النظر  الفتًا  بالتحديد،  االربعينية 
يتم  وهذا  اخرى  اىل  �ضنة  من  الوافدين  اعداد  ت�ضجيل  يف 
معرفته من خالل املطارات واملنافذ احلدودية والفنادق، 
مو�ضم  يف  اي��راين  ماليني   4 دخ��ول  املنافذ  �ضجلت  وقد 
الزيارة االربعينية ومببلغ يقطع ما يقرب من 75 دوالرا 
ومن ثم مت حتقيق ايرادات مالية تقدر ب� 300 مليون دوالر  
تدخل للموازنة االحتادية " . وتابع ح�ضن "ان وزارة احلج 
والعمرة االيرانية ومن خالل تعاونها مع هيئة ال�ضياحة 
العراقية �ضجلت يوميا 15 الف زائر باال�ضافة اىل وافدين 
من اخلليج العربي،  ف�ضاًل عن ال�ضياحة الطبيعية"، مبينًا 
الرتاث  الئحة  العراق  دخول  ال�ضياحة  دعم  ما  "اأن 
الو�ضع  ان   " وبني  العاملي". 
االم��ن��ي 

على  واللجنة  ال�ضياحية  احلركة  تن�ضيط  يف  دورا  ي��وؤدي 
لتحقيق  والدفاع  االمن  يف  واللجان  الهيئات  مع  متا�ص 
االمن وتهيئة اجلو املنا�ضب لل�ضياحة ، والعراق بث ر�ضالة 
التحرير  بعد  وباالخ�ص  االم��ن  ا�ضتتباب  على  ايجابية 
مواكبة  و����رضورة  داع�ص  �ضيطرة  من  املناطق  الغلب 
و�ضائل االعالم على تلك التغطيات التي حت�ضب لل�ضياحة 

الوطنية".
"ان ال�رضكات ال�ضياحية يف املركز على  وا�ضار ح�ضن اىل 
الكروبات  خ��الل  من  االقليم  �رضكات  مع  كبري  تعاون 
كرد�ضتان  اقليم  اىل  واجل��ن��وب  الو�ضط  م��ن  ال�ضياحية 
وبالعك�ص وهناك رحالت ا�ضبوعية الهوار اجلباي�ضن وقد 

�ضجل مطار النا�رضية عددا  من تلك الرحالت" . 
ك�ضف  يازجي،  ب�رض  ال�ضوري  ال�ضياحة  وزير  ان  اىل  ي�ضار 
مهتمة  �ضوريا  عراقية يف  �ضياحية  �رضكة   75 وجود  عن 

بال�ضياحة الدينية وتطويرها بني البلدين.
من  العدد  ه��ذا  اأهمية  �ضحفي  حديث  يف  يازجي  واأك��د 
وزارة  اأ�ضدرتها  التي  وال��ق��رارات  العراقية  ال�رضكات 
ال�ضياحية  اخلدمات  جودة  حت�ضني  يخ�ص  مبا  ال�ضياحة 
املقدمة للزوار ب�ضكل عام وتنظيم قطاع ال�ضياحة الدينية 
ب�ضكل خا�ص ا�ضافة اىل االإجراءات املتخذة يف ما يخ�ص 
اخلدمات  وجميع  والفنادق  النقل  يف  واالأم���ان  االأم��ن 
بني  اللقاء  اأهمية  على   يازجي  و�ضدد  للزوار.   املقدمة 
تطور  يخدم  مبا  العراقية  ونظرياتها  ال�ضورية  ال�رضكات 
ال�ضياحة يف البلدين معربا عن دعم الوزارة لهذه اللقاءات 
بني  الزيارات  وتبادل  ال��زوار  عدد  زيادة  يف  ت�ضهم  التي 
لكل  مفتوحة  اأبوابنا  اأن   اإىل  م�ضريا   ، البلدين 

زوار �ضورية وحمبيها.

هل اتفق العراق والسعودية على 

خفض جديد لإلنتاج في أوبك؟

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

Wed.21  Jun. 2017 issue no 371 االربعاء  21 حزيران 2017 العدد

اقتصاديات العراق بإيرادات تتجاوز الـ 5 مليارات دوالر..

توقعات بتسجيل 5 ماليين سائح سنويًا وتفاؤل عراقي بموسم سياحي واعد 
بغداد – فادية حكمت 

كيف يكون الفساد وقوداً 

    لتدمير المناخ؟

األردن يتجه إلى 

    تحقيق النمو األخضر

زراعة ذي قار تعلن موافقة التجارة على 
تمديد ثان لتسويق الحنطة

اأعلن��ت هيئة التقاعد العامة، اأنها تعمل حاليا عل��ى اإقرار نظام التاأمينات 
االجتماعية الذي ي�ض��اوي بني العاملني يف القطاع العام واخلا�ص، مبينة 
اأن الهيئة �ض��تدفع للعاملني يف القطاع اخلا�ص رواتب ملدة �ض��تة اأ�ضهر بعد 

تركهم العمل حلني اإيجاد عمل اآخر 
وق��ال رئي�ص هيئة التقاعد العامة، احمد ال�ض��اعدي يف حديث  �ض��حفي اإن 
الدول��ة العراقية تعمل حاليا على اإقرار نظ��ام التاأمينات االجتماعية الذي 
يهدف اإىل �ض��مول العاملني يف القطاع اخلا�ص باالمتيازات التي يح�ض��ل 
عليها العاملون يف القطاع العام ، م�ضيفا اأن االمتيازات تت�ضمن احل�ضول 
على راتب تقاعدي عند بلوغه مرحلة ال�ض��ن القانوين باال�ضافة اإىل �ضمان 

�ضحي و�ضمان �ضد اال�ضابة والوفاة 
ولف��ت االنتب��اه اإىل اأن العامل��ني يف القط��اع اخلا���ص عليه��م اأن يدفع��وا 
ا�ضرتاكات تبلغ ٪7 من رواتبهم ، مبينا اأن هيئة التقاعد �ضتقوم باعطائهم 

رواتب ملدة �ضتة اأ�ضهر يف حال تركهم العمل.  
واأ�ض��ار اإىل اأن عدد اال�ضخا�ص الذين يدفعون ا�ضرتاكات التقاعد يف القطاع 
الع��ام يبلغ نحو 4.6 مليون �ض��خ�ص بينما يف القط��اع اخلا�ص يبلغ نحو 

250 الف �ض��خ�ص. 

 تداول �ضوق االوراق املالية اكرث من 600 مليون �ضهم يف حني �ضجل موؤ�رض 
ال�ضوق انخفا�ضا بن�ضبة واحد يف املئة

وق��ال املدي��ر التنفيذي لل�ض��وق ط��ه اأحمد عبد ال�ض��الم يف ت�رضيح �ض��حفي  
ان  ال�ض��وق ت��داول ا�ض��همًا بحجم بل��غ 624،258،982 �ض��هم، بقيمة بلغت 
502،719،468 دينار، يف وقت اغلق موؤ�رض اال�ضعار ISX 60 يف جل�ضة 
الي��وم على )584.98( نقطة منخف�ض��ا بن�ض��بة )%1.00( ع��ن اغالقه يف 

اجلل�ضة ال�ضابقة البالغ )590. 9( نقطة
وا�ض��اف ان ال�ضوق تداول ا�ضهم )40( �رضكة من ا�ضل )101( �رضكة مدرجة 
يف ال�ض��وق، يف حني اليزال عدد ال�رضكات املتوقف��ة بقرار من هيئة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات االف�ضاح املايل )13( �رضكة 
ام��ا ع��ن عدد اال�ض��هم امل�ض��رتاة من امل�ض��تثمرين غ��ري العراقي��ني فبني عبد 
ال�ض��الم ، انها بلغت )32،332( مليون �ضهم بقيمة بلغت )89،301( مليون 
دين��ار م��ن خالل تنفيذ )55( �ض��فقة على ا�ض��هم )7( ���رضكات يف حني بلغ 
عدد اال�ض��هم املباعة من امل�ضتثمرين غري العراقيني )95،680( مليون �ضهم 
بقيم��ة بلغ��ت )107،315( مليون دينار من خالل تنفيذ )64( �ض��فقة على 

ا�ضهم )4( �رضكات. 

 اعلنت مديرية زراعة ذي قار موافقة وزارة التجارة على متديد ثان لت�ضويق 
حم�ض��ول احلنطة يف املحافظة حتى العا�رض م��ن متوز املقبل نتيجة زيادة 

اأعداد امل�ضوقني يف �ضومعتي النا�رضية والرفاعي  
واو�ضح معاون مدير الزراعة فرج ناهي ثمار يف ت�رضيح �ضحفي ان وزارة 
التجارة وافقت على طلب احلكومة املحلية ومديرية الزراعة على متديد مدة 
الت�ض��ويق ملح�ضول احلنطة يف �ضومعتي الرفاعي والنا�رضية حتى العا�رض 
من متوز املقبل بعد ان كان من املقرر ان يتم اإنهاوؤه يوم اأم�ص الع�رضين من 

حزيران احلايل نتيجة زيادة معدالت الت�ضويق خالل االيام احلالية. 
واأ�ض��اف اأن �ض��ومعتي الرفاعي والنا�رضية �ضجلت حتى االن ت�ضويق 106 
االف طن من احلنطة، ومن املقرر بح�ض��ب اخلطة ان ت�ضل الكميات امل�ضوقة 

اىل 120 الف طن مع نهاية املو�ضم احلايل.

اعلنت وزارة التخطيط تراجع معدالت الت�ض��خم يف العراق 
خالل �ض��هر ايار املا�ض��ي بن�ض��بة )%1.1( باملقارنة مع 

�ضهر ني�ضان الذي �ضبقه
وع��زت ال��وزارة ه��ذا الرتاج��ع اإىل انخفا�ص ا�ض��عار ق�ض��م 
االغذي��ة وامل�رضوب��ات غ��ري الكحولي��ة بن�ض��بة )3.8%( 
وا�ضعار ق�ضم التبغ بن�ضبة )%0.2( وانخفا�ص ا�ضعار ق�ضم 
املالب�ص واالحذية بن�ض��بة )%0.1( وق�ض��م ال�ض��كن بن�ضبة 
)%0.3( وق�ض��م التجهي��زات واملع��دات املنزلي��ة بن�ض��بة 
)%0.1( وق�ض��م الرتفيه والثقافة بن�ض��بة )%01( وق�ض��م 

ال�ضلع واخلدمات بن�ضبة )0.2%(
وذكر املتحدث با�ضم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي 
يف بيان �ض��حفي ان التقرير ال�ض��هري ملوؤ�رضات الت�ض��خم 
ال��ذي ا�ض��دره اجله��از املركزي لالح�ض��اء اظه��ر ارتفاعا 
يف معدل الت�ض��خم ال�ضنوي خالل �ض��هر ايار اإىل )0.1%( 

باملقارنة مع ال�ض��هر نف�ض��ه من العام املن�رضم 2016 اذ 
بل��غ حينها )%103.8( .. يف حني �ض��هد موؤ�رض الت�ض��خم 
اال�ض��ا�ص هو االخر ارتفاعا مبعدل )%0.4( عن �ضهر ايار 
يف ح��ني ارتفع مبع��دل )%0.2( عن �ض��هر اي��ار 2016، 
م�ض��ريا اإىل ان م�ضح اال�ضعار ل�ضهر ايار مل ي�ضمل حمافظتي 

نينوى واالنبار نتيجة ظروف املحافظتني.
وبني الهنداوي ان ق�ض��م امل��واد الغذائية وامل�رضوبات غري 
الكحولية �ضجل انخفا�ضا خالل �ضهر ايار بن�ضبة )3.8%( 
لي�ض��اهم مبق��دار )%94.5( يف مع��دل التغ��ري ال�ض��هري 
وج��اءت هذه التغيريات نتيج��ة النخفا�ص جمموعة اللنب 
واجل��نب والبي���ص بن�ض��بة )%0.7(. وانخفا�ص جمموعة 
الزي��وت والده��ون بن�ض��بة )%0.1( وانخفا���ص جمموعة 
اخل�رضاوات بن�ض��بة )%17.9( ويع��ود ذلك اىل انخفا�ص 
ا�ضعار الطماطة. وارتفاع جمموعة اللحوم بن�ضبة )0.1%( 
عن ال�ضهر ال�ضابق .وكذلك ارتفاع جمموعة اال�ضماك بن�ضبة 
)%0.4( ع��ن ال�ض��هر ال�ض��ابق .وارتفاع جمموع��ة الفواكه 

بن�ض��بة )%3.1( ع��ن ال�ض��هر ال�ض��ابق .وارتف��اع جمموعة 
امل�رضوب��ات غ��ري الكحولي��ة بن�ض��بة )%0.1( عن ال�ض��هر 
ال�ض��ابق .و�ض��جل ق�ض��م التبغ انخفا�ض��ا بن�ض��بة )0.2%( 
لي�ض��اهم بن�ضبة )%0.1( يف معدل التغري ال�ضهري. و�ضجل 
ق�ض��م ال�ض��حة ارتفاع��ا بن�ض��بة )%0.3( لي�ض��اهم مبقدار 
)%-1.4( يف معدل التغري ال�ض��هري. و�ض��جل ق�ض��م النقل 
ارتفاعا بن�ض��بة )%0.1( لي�ض��اهم مبق��دار )%-1.2( يف 
معدل التغري ال�ض��هري وحافظ ق�ضم االت�ضال على امل�ضتوى 

نف�ضه يف معدل التغري ال�ضهري
وع��ن التغي��ري ال�ض��نوي يف موؤ���رضات الت�ض��خم ، ك�ض��ف 
الهن��داوي ع��ن ت�ض��جيل ق�ض��م االأغذي��ة وامل�رضوب��ات غري 
الكحولي��ة انخفا�ض��ا مق��داره )%1.3( لي�ض��اهم مبق��دار 
)%-255.9( يف معدل التغري ال�ض��نوي وتاأتي التغيريات 
بن�ض��بة  واحلب��وب  اخلب��ز  جمموع��ة  انخفا���ص  نتيج��ة 
)%1.1( . وانخفا���ص جمموعة اللحوم بن�ض��بة )1.4%( 
 .  )15.5%( بن�ض��بة  اال�ض��ماك  جمموع��ة  ،وانخفا���ص   .

،وانخفا���ص جمموعة الزيوت والدهون بن�ض��بة )1.1%( ، 
وانخفا�ص جمموعة اخل�رضوات بن�ضبة )%2.8( .، وكذلك 
انخفا���ص جمموع��ة ال�ض��كر واملنتجات ال�ض��كرية بن�ض��بة 
)%0.1( . مقاب��ل ارتفاع جمموعة اللنب واجلنب والبي�ص 
الفواك��ه بن�ض��بة  . ،وارتف��اع جمموع��ة  بن�ض��بة )0.9%( 
)%0.4( . ، وارتف��اع جمموعة منتج��ات االغذية االخرى 
بن�ض��بة )%1.5(. و�ض��جل ق�ض��م ال�ض��كن ارتفاع��ًا مق��داره 
)%1.9( لي�ض��اهم مبق��دار )%353.8( يف مع��دل التغري 
ال�ض��نوي ب�ض��بب ارتف��اع ا�ض��عار جمموعة االيجار بن�ض��بة 
)%1.9( ، وجمموع��ة ام��دادات امل��اء والكهرب��اء بن�ض��بة 
)%5.9( ، وجمموع��ة الوق��ود بن�ض��بة )%1.6( .و�ض��جل 
ق�ض��م التجهيزات واملعدات املنزلية وال�ض��يانة انخفا�ض��ًا 
مقداره )%1.8( لي�ض��اهم مبق��دار )%-77.9( يف معدل 
التغ��ري ال�ض��نوي وذل��ك ب�ض��بب انخفا�ص ا�ض��عار جمموعة 
االثاث والتجهيزات بن�ض��بة )%2.4( وانخفا�ص جمموعة 

االجهزة املنزلية بن�ضبة )1.6%(.

اقرتحت وزارة النقل،منح ال�ض��ائقني االأتراك �ضمة دخول 
ملدة �ض��تة اأ�ض��هر كب��ادرة ح�ض��ن ني��ة لت�ض��هيل اإجراءات 
دخوله��م اإىل االأرا�ض��ي العراقي��ة، يف حني �ض��كا االأتراك 
ب�ض��بب  الع��راق،  اإىل  الرتكي��ة  ال�ض��ادرات  تراج��ع  م��ن 
املعان��اة الت��ي يواجهه��ا ال�ض��ائقون عن��د دخوله��م عرب 

منف��ذ اإبراهي��م اخللي��ل، واأف��اد م�ض��در يف وزارة النق��ل 
اإن ال��وزارة اقرتحت خ��الل لقائها نظريته��ا الرتكية يف 
بغ��داد اأخرياً، منح ال�ض��ائقني االأتراك �ض��مة دخول اأمدها 
�ضتة اأ�ض��هر كبادرة ح�ضن نية لت�ض��هيل اإجراءات دخولهم 
اإىل االأرا�ض��ي العراقي��ة، مبينًا اأن اجلان��ب الرتكي رحب 
مبق��رتح اجلانب العراق��ي بت�ض��كيل جلنة لت�ض��هيل النقل 
والتج��ارة ب��ني البلدي��ن، واو�ض��ح، اأن اجلان��ب العراقي 

رف���ص مقرتحًا من االأتراك، بال�ض��ماح لهم بدخول جميع 
املحافظات العراقية، ب�ضبب تفعيل قانون الناقل الوطني 
الذي �ضيتوىل ا�ضتكمال نقل احلموالت من منفذ زرباطية 
اإىل داخ��ل الع��راق، ورف�ض��ه اأي�ض��ًا طلب��ًا م��ن اجلان��ب 
الرتك��ي مبنح��ه موافق��ة امل��رور )الرتانزيت(، للو�ض��ول 
اإىل الكويت عرب االأرا�ض��ي العراقية، ولفت امل�ض��در النظر 
اإىل اأن اجلان��ب الرتك��ي تناول خالل اللق��اء، احلديث عن 

تراجع ال�ض��ادرات الرتكية ب�ضبب املعاناة التي يواجهها 
ال�ض��ائقون االأتراك عند دخولهم عرب منفذ اإبراهيم اخلليل 
احلدودي، والر�ض��وم التي تفر�ص على حموالتهم، اإ�ضافة 
اإىل حت��ول �ض��يطرة ال�ض��فرة اإىل مكتب كمركي ي�ض��تويف 
ر�ض��ومًا اأخرى على احلموالت الرتكي��ة"، مقرتحًا دخول 
ال�ض��احنات الرتكية عرب االأرا�ضي االإيرانية، ما ميكن من 

دفع الر�ضوم ملرة واحدة.

التخطيط تعلن تراجع معدالت 
التضخم في العراق

النقل تقترح منح السائقين األتراك سمة دخول لمدة 6 أشهر 

 التقاعد: رواتب ستة أشهر لألشخاص 
المسّرحين من العمل في القطاع الخاص    

مؤشر العراق يغلق منخفضًا بنسبة 1 %

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124423 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص 

بغداد – خاص 

  بغداد – متابعة 

بغداد – متابعة 

  ذي قار – متابعة 

رئيس التحرير


