
وبع�ض  املعروفني  االعالميني  الو�سطاء  بع�ض  ق��ام  
باالبتزاز  وغ��ره��م   ال��ن��واب  جمل�ض  م��ن  ال�سيا�سيني 
ق��رارات  تطبيق  اىل  الرامية  االج���راءات  عن  وال��راج��ع 
رف�سهم  وعند  الوطني،  املنتج  بحماية  ال��وزراء  جمل�ض 
بداأت بع�ض املواقع بالت�سهر بهم باالعتماد على بع�ض 
قرارات  هكذا  من  ت�رضروا  الذين  ال�سما�رضة  املوظفني 

لكونهم كانوا عمالء ملافيات الف�ساد والفا�سدين . 
ت�رضيح  يف  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  وق��ال 
الكفاءة  ذا  الوطني  املنتج  " اإن   ) اجلورنال   ( به  خ�ض 
العالية بداأ يف االونة االخرة يحاَرب من قبل الب�سائع 
امل�ستوردة والرخي�سة، لذا يجب ان تو�سع ن�سبة �رضائب 
عالية جدا على الب�سائع التي ت�سل اىل العراق وعندها 
�ستكون هناك حماية حقيقية  للمنتج الوطني، ومن ثم 
بحماية  والت�رضيحات  االعالمية  الدعايات  عن  نبتعد 

املنتج وال�سناعة الوطنية " .
ت�سد  ان  يجب  للكمارك  العامة  املديرية  ان   " وا�ساف 
حتمي  وبذلك  امل�ستوردة  والب�سائع  املنتوجات 
املعامل  وت�سغل  امل��ن��ت��ج 

اىل  م�سرا  الوطني،  لالنتاج  االمان  وتعطي  وامل�سانع 
اهمال  امل�ست�رضي جزء  كبر منه يدخل يف  الف�ساد  ان 
الب�ساعة واملنتج الوطني واختفائه من ال�سوق املحلي، 
الت�رضيعات  وغياب  القوانني  من  الكثر  تطبيق  وعدم 
اىل  يحال  امللتزم  غر  ال�سخ�ض  تلزم  والتي  املهمة 

املحكمة االقت�سادية ".
جمل�ض  رئي�ض  قبل  من  تقّر  التي  القرارات  ان   " وتابع 
من  ج��دا  جيدة  واال�ستثمار  االقت�ساد  وجلنة  ال���وزراء 
الواقع  ار���ض  على  مهملة  لكنها  الت�رضيعية  الناحية 
التنفيذي،  للجهاز  احلقيقي  ال�سعف  ب�سبب  منفذة  وغر 
املايل  الف�ساد  ب�سبب  القرارات  تلك  ينفذ  من  يوجد  وال 

واالداري" .
وتابع احلارثي " ان القرارات التي ُتقّر وت�رّضع من قبل 
ال  اجلمهورية  رئا�سة  قبل  من  وت�سّدق  النواب  جمل�ض 
تنفذ على ار�ض الواقع ب�سبب عدم وجود الرقابة الدقيقة 
والف�ساد هو الذي ينخر اقت�سادنا وعدم تطبيق القانون 
اي  تف�سح  االن مل  ان احلكومة حتى  والعقوبات، مبينا 
دعايات  كانت  ت�رضيحاتها  ان  �سوى  فا�سد  �سيا�سي 

انتخابية وطرقًا �سيا�سية لاللتفاف على ال�سعب " .
علي  العراقي  ال�سناعات  احتاد  رئي�ض  قال  جهته  من 
ال�ساعدي يف  ت�رضيح خ�ض به ) اجلورنال ( " اإن ال�سوق 
املحلي اليوم مغرق بالب�سائع وامل�ستوردات 
االج���ن���ب���ي���ة وال���ت���ي 

دولها  ودعم  ا�سعارها  ورخ�ض  ت�سنيعها  برداءة  تتميز 
اأن املنتج املحلي يعاين  امل�سنعة لها،   باال�سافة اىل 
والتي هي  امل�رّضعة حلمايته  القوانني  تنفيذ  �سعفًا يف 
ال�سوق  يف  �سلعيا  اإغراقا  ن�ساهد  ولذلك  ممتازة،  قوانني 
ان  مبينا   امل�ستوردة،  واملنتجات  للب�سائع  املحلية 
وال�سيطرة  التقيي�ض  �رضوط  اىل  يخ�سع  املحلي  املنتج 
النوعية  التي ال يخ�سع لها الكثر من ال�سلع امل�ستوردة . 
بع�ض  وهناك  مفتوحة  العراقية  احلدود  ان   " وا�ساف 
التجارية  احل���دود  تلك  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
للب�سائع  ال�سلعي  االغراق  امل�ستفيدة من  واملنافذ وهي 
واملنتوجات امل�ستوردة ، مبينا ان املنتج املحلي يعاين 
الب�سائع  اأمام  ت�سويقه  يف  وخلاًل  حقيقيًا  �سعفًا  اأي�سًا 
واملنتجات الركية واالإيرانية وال�سعودية وغرها ب�سبب 
حماية  على  ت�ساعد  واأمنية  �سيا�سية  بيئة  وجود  عدم 
املنتج الوطني وعدم تطبيق التعرفة الكمركية  من قبل 
االيرادات  وغياب  كرد�ستان  كاإقليم  املحافظات  بع�ض 
من املنافذ املحاذية للمناطق التي كانت  ت�سيطر عليها  
داع�ض" .   وتابع " اأن هناك  �سعفًا من جانب احلكومة 
الالزمة  اال�سراتيجية  وال�سيا�سات  اخلطط  و�سع  يف 
ان هناك جهات  اىل  النظر  ، الفتًا  املحلي  املنتج  لدعم 
غر �سيا�سية م�ستفيدة من حالة االغراق ال�سلعي لزيادة 
قطاعًا  او  جتارية  جهات  تكون  كاأن  املادية   االرب��اح 
تنفيذ  يف  حقيقيًا  �سعفا ً نعاين  نحن  ثم  ومن  خا�سًا، 
ال�سيا�سية والبروقراطية  القوانني ب�سبب �سعف االرادة 

التي تقيد حماية املنتج الوطني". 
وبني " ان القطاع 

اخلا�ض هو احلل االأمثل الإعادة  توفر املنتج والوطني 
اخلا�ض  القطاع  ملمثلي  مهم  دور  اإع��ط��اء  طريق  عن 
بدوره  القطاع  هذا  واإ���رضاك  والنقابات  االحت��ادات  من 
منفذة  بقوانني  عليها  والت�سديق  مقرحاتهم  وتفعيل 
على ار�ض الواقع، الفتًا النظر اىل اأن ال�سناعة املحلية 
متثل ما بني 4 و 6 باملئة من الناجت املحلي االجمايل 
اي ان م�ساهمتها �سبه معدومة، لهذا فان ا�رضاك القطاع 
رافدا  وي�سكل  املوازنة  دعم  يف  ي�سهم  �سوف  اخلا�ض 
حقيقيا وواحدا من طرق تعظيم موارد الدولة .يذكر ان 
قانون  جتميد  اإنهاء  اعلنت  واملعادن  ال�سناعة  وزارة 
 ،2010 اأُقّر مطلع عام  الذي  حماية املنتجات املحلية 
من  خوفًا  تدريجيًا،  لكن  ر�سميًا  بنوده  بتطبيق  والبدء 
ل�سد احلاجة  �سمول مواد ال يكفي املنتج  املحلي منها 

الفعلية، ومن ثم خلق حالة من تقّلب االأ�سعار.
الوزراء  ملجل�ض  العامة  االمانة  ان  ال��وزارة  واأو�سحت   
املحلي  املنتج  حلماية  م��ادة   72 �سمول  على  وافقت 
 .2015 ل�سنة  العامة  وفقا ملا ورد يف قانون املوازنة 
نوعها  من  االوىل  هي  املوافقة  هذه  ان  الوزارة  واأكدت 
يف العراق منذ عدة عقود. واأوردت الوزارة كتابا لالأمانة 
العامة ملجل�ض الوزراء جاء فيه انها "تقرح اعداد دليل 
تعريفي ي�سمل جميع منتجات وزارة ال�سناعة واملعادن 
لتلك  وال��روي��ج  احلكومية  اجلهات  على  اعمامه  يتم 

املنتجات من خالل و�سائل االعالم ومنافذ البيع" . 
واأكدت االمانة يف كتابها انها "توؤيد دعم القطاع العام 
ما  وح�سب  املحلي  العراقية  ال�سناعة  منتج  وحماية 
ت�سمنته املادة 36 من قانون املوازنة العامة االحتادية 

ل�سنة 2015 بغية النهو�ض بالواقع ال�سناعي" .

العراق والسعودية في مرحلة 

جديدة إلرساء عالقات رصينة
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اقتصاديات العراق السوق مازال متخمًا بالمنتجات المستوردة

حماية المنتج الوطني.. جهات »منتفعة« تعيق تنفيذه من أجل استمرار هيمنة األجنبي 
بغداد – فادية حكمت 

التخطيط والكفاءات العراقية 

    تبديد أم تنمية

أسعار النفط تستقر عند أدنى 

مستوياتها في 7 أشهر

كردستان تستورد 20 ألف طن من السكاكر 
والحلويات لعيد الفطر

اعلن��ت �رضك��ة املوان��ئ العراقي��ة اململوك��ة للدول��ة انه��ا ابرم��ت عقدا مع 
�رضكت��ني عراقيتني لت�سييد ر�سيف نفطي يف مين��اء خور الزبر مبحافظة 

الب�رضة جنوبي البالد
وقال��ت وزارة النق��ل يف بي��ان �سحفي  اإن "املدي��ر العام لل�رضك��ة العامة 
ملوان��ئ العراق وق��ع، اليوم، عقداً مع �رضكتني حمليت��ني للمقاوالت العامة 
واخلدم��ات النفطي��ة الن�ساء ر�سيف نفط��ي الغرا�ض اال�ست��راد والت�سدير 
للم�ستق��ات النفطي��ة مع ان�س��اء �ساحة وخزان��ات تبلغ �سعته��ا من 20 اىل 
25 طنًا، وا�سافت الوزارة، اأن "امل�رضوع يقع بني االر�سفة )12/11( يف 
ميناء خور الزبر وقد ح�رض عن ال�رضكتني املتعاقدتني مديرهما املفو�ض 
لتوقي��ع العق��د ال��ذي مت بح�س��ور مدي��ر ق�سم القان��وين يف �رضك��ة املوانئ 
العراقي��ة جالل ح�س��ني ومدير ق�س��م الت�سغيل امل�سرك ع��ادل قا�سم ومدير 

ق�سم ال�سوؤون الهند�سية فا�سل املظفر
وتابع��ت الوزارة، اأن " مثل ه��ذه العقود يف طريقة الت�سغيل امل�سرك توؤدي 
اىل زي��ادة العوائ��د واالج��ور وت�سغي��ل االي��دي العاملة وتطوي��ر االر�سفة 
وحتديثه��ا وبالتايل تعظ��م واردات املوانئ، وعند انتهاء م��دة العقد توؤول 

كلها اىل موانئ العراق" .

ك�سف م�سدر يف مكتب رئي�ض الوزراء، عن موافقة اإيران على اإعادة االإمدادات 
الغازية ملحطات الطاقة الكهربائية بعد توقف دام اأكرث من ثالثة اأ�سهر.

وق��ال امل�س��در ان "زيارة رئي�ض الوزراء اول اأم�ض الثالثاء اإىل طهران حملت 
ع��دة ملفات، اأحدها ملف االأنبوب الغ��ازي الذي ميد حمطات الطاقة، بعد ان 
اأجن��زت وزارة الكهرب��اء كل املتعلق��ات الفني��ة واملادية باخل��ط"، مبينا ان  
اإي��ران وافقت على تدفق االإم��دادات ب�سكل ر�سمي بعد اجن��از االإطار الر�سمي 

والقانوين للعقد، وحتديد املرتب عليه من ديون واملدد الزمنية لدفعها 
واأك��د رئي���ض الوزراء حي��در العب��ادي، بحثه خ��الل زيارته اإىل طه��ران، مد 
انبوب��ي غاز يف و�سط وجنوب العراق، مع اجلان��ب االإيراين، واإعادة املالحة 

يف �سط العرب.
وكان املتح��دث با�س��م وزارة الكهرباء، م�سعب املدر�ض، قال يف وقت �سابق 
يف حدي��ث �سحفي ان "اإعادة خط اإيران الغ��ازي �سيوفر طاقة ت�سل اإىل 16 

�ساعة يف اليوم جلميع مناطق العا�سمة بغداد " .

قال��ت م�سادر جتارية اأم�ض االأربعاء اإن العراق باع اأربعة ماليني برميل من 
خ��ام الب�رضة عرب عط��اء يف بور�سة دبي للطاقة مبا يف ذل��ك اأول بيع على 

االإطالق خلام الب�رضة الثقيل عرب هذه املن�سة
وا�ساف��ت امل�س��ادر اإن �رضكة ت�سوي��ق النفط العراقية )�سوم��و( باعت �سحنة 
م��ن خام الب�رضة الثقيل بعالوة �سعرية 1.18 دوالر للربميل عن �سعر البيع 
الر�سم��ي و�سحن��ة من خام الب�رضة اخلفيف بعالوة 22 �سنتا فوق �سعر البيع 

الر�سمي
ويبل��غ حج��م كل �سحنة مليوين برميل للتحميل خالل املدة ما بني 26 و28 

اأغ�سط�ض اآب املقبل
والع��الوات ال�سعرية اأقل من ال�سفقات ال�سابقة لل�سحنات حتميل اأغ�سط�ض اآب 

واأقل اأي�سا من عطاء ال�سهر املا�سي

  اعل��ن احت��اد امل�ستوردين وامل�سدري��ن يف اقليم كورد�ست��ان، انه مع قرب 
حلول عي��د الفطر املبارك فان الطلب تزايد عل��ى احللويات وال�سكاكر، الفتا 

االنتباه اىل ا�ستراد اكرث من 20 طنا من تلك املواد.
وق��ال املدي��ر العام لالحتاد ال�سيخ م�سطفى ال�سي��خ عبد الرحمن، يف حديث 
�سحف��ي، ان الطل��ب يتزاي��د عل��ى جميع ان��واع امل��واد الغذائية خ��الل �سهر 
رم�سان وخ�سو�سا احللويات بجميع انواعها، م�سراً اىل انه مع اقراب عيد 
الفط��ر فان الطل��ب تزايد ب�سكل كبر على احللوي��ات وال�سكاكر وامل�رضوبات 
الغازي��ة. واو�سح ان جميع تلك االغذية واحللوي��ات يتم ا�سترادها من قبل 
400 تاجر اع�ساء يف االحتاد يف جميع مدن اقليم كورد�ستان، الفتا النظر 
اىل ان الكمية التي يتم ا�سترادها من هذه املواد ت�سل اىل اكرث من 20 الف 
ط��ن، كما ا�س��ار اىل ان معظم االطعم��ة واحللويات يت��م ا�سترادها من دول 

اجلوار كايران وتركيا اىل االقليم.

م��ن  ط��ن   270000 مناقل��ة  التج��ارة،  وزارة  اأعلن��ت 
احلنط��ة املحلية م��ن حمافظتي وا�سط وكرك��وك اىل بقية 
املحافظ��ات ل�س��د حاجته��ا م��ن امل��ادة لغر���ض انت��اج 

الطحني املوزع �سمن مفردات البطاقة التموينية
وقال��ت املدير العام لدائ��رة التخطي��ط واملتابعة، ابتهال 
ها�س��م �ساب��ط، يف بي��ان �سحفي، ان��ه "مت توجي��ه ق�سم 
النق��ل املرك��زي يف الدائ��رة وعربا�سط��ول النق��ل مبناقلة 
م��ن حمافظ��ة  املحلي��ة  م��ن احلنط��ة  )٢٢٠٠٠٠( ط��ن 
وا�س��ط و)50000( ط��ن م��ن حمافظ��ة كرك��وك اىل بقية 
املحافظ��ات وح�س��ب اخلط��ة الت�سويقي��ة املع��دة من قبل 
ال�رضكة العامة لتج��ارة احلبوب ف�سال عن مناقلة ٥٠٠٠ 

ط��ن زيت طعام من خمازن كرك��وك اىل بقية املحافظات 
وح�س��ب اخلطة الت�سويقية املعدة من قب��ل ال�رضكة العامة 

لتجارة املواد الغذائية".
وا�س��ارت �سابط اىل "توجيه ق�سم النقل مبتابعة اال�سطول 
اثن��اء املناقل��ة لغر�ض تب�سي��ط االج��راءات يف ال�سيطرات 
الت��ي مير به��ا من اج��ل اي�سال امل��واد با���رضع وقت اىل 
البطاق��ة  مف��ردات  توزيعه��ا �سم��ن  بغي��ة  املحافظ��ات 

التمويني��ة" .
وزارة  يف  احلب��وب  لتج��ارة  العام��ة  ال�رضك��ة  وك�سف��ت 
التج��ارة، يف وق��ت �سابق، عن ت�سويق م��ا يقارب املليون 
و500 ال��ف ط��ن م��ن حم�س��ول احلنط��ة م��ن الفالح��ني 

واملزارعني يف عموم حمافظات البالد.
م��ن جان��ب اخ��ر ق��ال رئي���ض اللجن��ة ف��رات التميمي ان 

"جلنت��ه وجه��ت كتاب��ا اىل جمل���ض ال��وزراء طالبت من 
خالل��ه باإيقاف او ع��دم ال�سماح بت�سوي��ق حم�سول الذرة 
من املناطق التي يتواجد فيها عنا�رض داع�ض االرهابية"، 
ولف��ت اىل ان امل�سكلة اليوم لي�ست يف حم�سول الذرة ففي 
ال�سابق قام بع�ض التجار بت�سويق حم�سول احلنطة اي�سا 
ل�سال��ح وزارة التج��ارة، ومت تنبي��ه الوزي��ر ال�سابق، كما 
وجه��ت اللجنة كتابا اىل وزارتي الدف��اع والداخلية ملنع 
انتق��ال حم�س��ول احلنطة ب��ني املحافظات خ��الل مو�سم 
الت�سوي��ق، ولك��ن بع���ض املف�سدي��ن والتجار م��ن �سعاف 
النفو���ض متكن��وا من ت�سوي��ق كميات كب��رة اىل �سايلوات 

وزارة التجارة.
بدوره، ويف ظل النه�سة التي ي�سهدها القطاع الزراعي يف 
جميع حمافظات البالد والت��ي �سارت بخطى وا�سعة نحو 

التكام��ل مع بقية القطاعات املنتجة لدعم الناجت الوطني 
العراقي خالل االعوام التي اعقبت العام 2003، حر�ست 
وزارة الزراع��ة وف��ق هذا امل�س��ار الت�ساع��دي على تذليل 
جمي��ع ال�سعوبات الت��ي قد يواجهها الف��الح يف ح�سوله 
عل��ى امل�ستلزمات والقرو���ض الزراعية. وجنح��ت الوزارة 
يف جهوده��ا احلثيث��ة ملكافح��ة الت�سح��ر ووق��ف زحف 
الكثب��ان الرملي��ة على مراكز امل��دن، ف�سال ع��ن اعدادها 
لربامج طموح��ة للنهو�ض بواق��ع املراأة الريفي��ة، ا�سافة 
اىل جن��اح م�ساعيها لتو�سيع جترب��ة الزراعة املحمية من 
اجل توفر انواع اخل�رضوات يف غر مو�سمها وهو ما اأدى 
اىل الو�س��ول اىل االكتف��اء منها بن�سب��ة 90 باملئة �سمن 
حمافظ��ات ع��دة، وكذلك تبني خطط علمي��ة حل�ساد مياه 

االمطار بهدف االفادة منها لتنمية القطاع.

تداول �سوق العراق لالأوراق املالية ا�سهم و�سل حجمها 
اىل اك��رث من 900 مليون �سه��م يف حني تقدمت ثالثة 
م�س��ارف و�رضكت��ان باأك��رث قيمة تداول خ��الل جل�سة  

االربعاء .
عب��د  اأحم��د  ط��ه  لل�س��وق  التنفي��ذي  املدي��ر  وق��ال 

ال�س��الم يف حدي��ث  �سحف��ي اإن "ال�س��وق ت��داول اليوم 
�سه��م بقيم��ة   983.977.514 بل��غ حجمه��ا  اأ�سه��م 
532.837.480  دينار يف حني اغلق موؤ�رض اال�سعار 
ISX 60  يف جل�س��ة الي��وم عل��ى )577.02( نقط��ة 
منخف�س��ا بن�سب��ة )%0.28( ع��ن اغالق��ه يف اجلل�سة 

ال�سابقة البالغ )578.66( نقطة 
واكد عبد ال�سالم انه "تداول ا�سهم )31( �رضكة من ا�سل 

)101( �رضك��ة مدرجة يف ال�س��وق يف حني اليزال عدد 
ال�رضكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االف�ساح املايل )13( �رضكة".
وع��ن ع��دد اال�سه��م امل�س��راة م��ن امل�ستثمري��ن غ��ر 
العراقي��ني ب��ني عب��د ال�س��الم انه��ا بلغ��ت )25.975( 
مليون �سه��م بقيمة بلغت )30.953( مليون دينار من 
خالل تنفيذ )16( �سفقة على ا�سهم  )5( �رضكات وبلغ 

ع��دد اال�سه��م املباعة م��ن امل�ستثمرين غ��ر العراقيني 
 )16.864( )24.088( ملي��ون �سه��م بقيم��ة بلغ��ت 
ملي��ون دين��ار من خالل تنفي��ذ )6( �سفق��ة على ا�سهم 

�رضكتني  
يف ح��ني تقدم��ت باك��رث قيمة ت��داول ثالث��ة م�سارف 
وهي )بغداد، واخلليج، وال�رضق االو�سط( و�رضكتان هما 

)بغداد للم�رضوبات الغازية، ومن�سور الدوائية(

التجارة تعلن مناقلة 270 ألف طن 
من الحنطة المحلية بين المحافظات

 سوق العراق لألوراق المالية يتداول أكثر من 900 مليون سهم    

 الموانئ تبرم عقدًا لتشييد رصيف نفطي 
في خور الزبير

 بعد توقفها عدة أشهر.. 
إيران تعيد إمدادات الغاز إلى العراق

العراق يبيع شحنات من خام البصرة 
بعالوة سعرية أقل

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 
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