
يف  امل�شهداين  الرحمن  عبد  د.  االقت�شادي  اخلبري  ق��ال   
التجاري بني بغداد و�شوريا  "اإاأن املنفذ  ت�رصيح جلورنال 
كان قبل 10/6/2014 �رصيانا اقت�شاديا رئي�شيا يغذي 
احلركة التجارية بني البلدين وميثل اجلزء االخر من احلركة 

التجارية املوازية لطريق بغداد – االردن ".
من   30% من  مايقرب  يغطي   الطريق  هذا  " ان  وا�شاف 
التجارة يف منافذ �شوريا  العراقية وقد كانت  اال�شتريادات 
وعمان تقدر ب� 10 مليارات دوالر  ح�شيلة �شنوات 2010  
واي��ران  تركيا  عرب   التجارة  اىل  التحول  قبل    2014  -
داع�ش  تنظيم  و�شيطرة  واالمنية  ال�شيا�شية  االحداث  ب�شبب 

على تلك املنافذ اال�شرتاتيجية ".
اىل  وبغداد  �شوريا  التجاري بني  املنفذ  اعادة  " ان  وتابع 
املوازنة  اىل  تدخل  التي  املالية  االي��رادات  �شيعزز  العمل 
االحتادية وتن�شط احلركة التجارية باملوازنة مع احلكومة 
االردنية ومن ثم ت�شكل عوائد كمركية كبرية وم�شيطر عليها 
يف نقطة كمركية واحدة ، لكون الب�شائع 
تركيا  من  الداخلة 

الكمرك  دفع  لر�شوم  مرة  من  الكرث  تتعر�ش  االقليم  عرب 
واجلباية يف اكرث من منطقة ب�شبب اختالف الن�شب وح�شب 

التعرفة االخرية �شي�شكل ن�شبة ممتازة ".
وا�شار اىل "ان االيرادات الكمركية كانت تقدر مبليار دوالر 
احلدودية  املنافذ  جميع  من  الكمركية  التعرفة  فر�ش  قبل 
اىل  انخف�ش  املنافذ  تلك  من  البع�ش  اغ��الق  بعد  ولكن 
اىل  النظر  الفتًا  تقريبا،  دوالر  مليارات   8 من  مايقرب 
 3 ال�  يقرب  ما  يحقق  وبغداد  �شوريا  الرابط بني  املنفذ  ان 
جتارية  حركة  هناك  لكون  االي��رادات  من  دوالر  مليارات 
او  االيرانية  واملنافذ  الطويل  والطريق  تركيا  عرب  متحولة 

عن طريق الب�رصة ، ومن ثم  تعّد حركة طويلة ".
واكد ان البنك الدويل منح العراق برناحما يف عام  2014

وفق  احلدودية  املنافذ  وتاأهيل  فتح  على  التدريب  لغر�ش 
الطرق احلديثة واعادة بناء املنافذ وفق التقنيات اجلديدة 
ب�شبكة  ربطها  وف��ق  ج��دي��داً  ب��ن��اًء  و�شيكون  وامل��ت��ط��ورة 
االنرتنت وعمليات املراقبة املركزية يف بغداد �شيخفف من 
الف�شاد املايل واالداري ويحقق املنفذ بالنتيجة ارقاما اكرب 

من االيرادات . 
يذكر ان اجمايل اإيرادات املنافذ احلدودية ل�شهر اذار 2017 
بلغ اأكرث من 96 مليار دينار، وبذلك تكون قد حققت زيادة 
اإي��رادات  عن  دينار  مليار   43 مبقدار 
نف�شه  ال�����ش��ه��ر 

للعام املا�شي 2016.
 38 بلغت   2017 ني�شان  ل�شهر  الربية  املنافذ  واإي��رادات 
ومنافذ  البحرية  املنافذ  اإي��رادات  با�شتثناء  دينار  مليار 

اإقليم كرد�شتان
ول�شهرين  اإي��رادات  اعلى  احلدودي  �شفوان  منفذ  حقق  وقد 
على  الب�رصة  حمافظة  يف  املنفذ  هذا  ويقع  التوايل،  على 

احلدود العراقية الكويتية.
“حممد  احلدودية  املنافذ  والعالقات  اع��الم  مدير  وق��ال 
ال�شويلي”  ان الطريق التجاري بني العراق و�شوريا مازال 
معطال ، كما نفى و�شول ب�شائع و�شلع من اجلانب ال�شوري 

اىل العراق 
:” ال �شحة   » ل�»اجلورنال  ال�شويلي يف ت�رصيح  وا�شاف   
فتح  عن  االع��الم  و�شائل  بع�ش  تناقتلها   التي  لالخبار 
القائم  “منفذي  وان   ، البلدين”  بني  احل��دودي��ة  املنافذ 
تنظيم  ل�شيطرة   ويخ�شعان  متاما  مغلقني  مازاال  والوليد 

داع�ش 
ونوه بان منفذ طربيل بني العراق واالردن هو اهم املنافذ 
التي عادت اىل اخلدمة لكنه غري مفعل جتاريا حتى االن”  
، واكد “احلاجة اىل تاأمني الطريق عرب القطعات الع�شكرية 
يدخل  حتى   106 والكيلو  وعرعر  غريب  ابو  منطقة  من 

العمل التجاري ب�شورة �شحيحة ".
الطريق على احلدود  بان  ال�شورية  االإعالم  وافادت و�شائل 
ال�شورية العراقية فتحت وبداأت ال�شاحنات تعرب  الأول مرة 
العراقي  الداخل  اإىل  �شنوات،  منذ 
ب��ع��د اإزال����ة 

ال�شاتر الرتابي على احلدود العراقية.
قوله  ع�شكري  م�شدر  عن  املحلية  االإع��الم  و�شائل  ونقلت 
احلدود  اإىل  و�شلوا   الرديفة  والقوات  ال�شوري  اجلي�ش  اإن 
العراقية وانه يجري العمل حاليا على اإزالة جميع االألغام 
ال�شحراء  يف  “داع�ش”  اإرهابيو  خلفها  التي  واملفخخات 

متهيدا لفتح حركة العبور ب�شكل كامل بني العراق و�شوريا
من   متكن  ال�شوري  اجلي�ش  اأن  اإىل  االنتباه  امل�شدر  ولفت 
األف كيلومرت مربع خالل   20 تنفيذ مهامه وتنظيف نحو 
وهو  االأ�شا�شي  املحور  من  االنطالق  عرب  اأ�شابيع  اأربعة 
املح�شة  )النا�رصية  هو   ثان  وحمور  التنف  ال�شني  حمور 
الوعر(  اإ�شارة  غ��راب  ع�ش  جبل  الهلبة  العليانية  ب�شرية 
والو�شول اإىل احلدود ال�شورية العراقية حيث توجد وحدات 
اجلي�ش وكانت وحدات من اجلي�ش ال�شوري وبالتعاون مع 
احللفاء متكنت يف ال�9 من ال�شهر اجلاري من الو�شول اإىل 
عمق  يف  التنف  �رصق  �شمال  العراق  مع  ال�شورية  احل��دود 

البادية ال�شورية.
منفذاً   13 خالل  من  املجاورة  الدول  مع  العراق  ويرتبط 
حدوديًا، باالإ�شافة اإىل خم�شة منافذ جوّية وخم�شة بحرّية، 
الوليد  ومنفذا  تركيا  مع  اخلليل  اإبراهيم  منفذ  واأب��رزه��ا 
وربيعة مع �شوريا ومنفذ طريبيل مع االأردن ومنفذ عرعر 

مع ال�شعودية ومنفذا ال�شالجمة واملنذرّية مع اإيران
عامر  النائب  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  ع�شو  وق��ال 
الفايز يف حديث �شحفي �شابق، اإن "مهلة ال�شنوات الثالث 
اجلمركّية  التعرفة  قانون  تطبيق  مقرتح  ت�شّمنها  التي 
املنافذ  حول  واإربيل  بغداد  بني  امل�شكالت  ملعاجلة  جاء 
ا�شتكمال  بفكرة  لها  �شلة  وال  االإقليم.  يف  احلدودّية 

البنى التحتّية ".

صناعة األدوية المحلية تلفظ أنفاسها 

األخيرة أمام المنافسة األجنبية
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اقتصاديات العراق
يغطي ما يقارب الـ 30% من اإليرادات 

توقعات بتحقيق المنفذ التجاري العراقي السوري 3 مليارات دوالر في حال تأهيله 
بغداد – فادية حكمت 

التنمية الحضرية األساس 

  في تحقيق التنمية المستدامة

رهانات على التعاقدات اآلجلة ترفع 

أسعار النفط  رغم تخمة السوق

  الرافدين يصدر توضيحًا بشأن مستحقي 
قرض 15 مليون دينار

تداول �ش��وق العراق لالأوراق املالية، يف جل�ش��ة  يوم ام�ش  الثالثاء، اأ�ش��هم  
41 �رصك��ة م�ش��اهمة من ا�ش��ل 101 �رصك��ة حمققة ارتفاع��ا يف موؤ�رص 

اال�شعار بن�شبة 0.39٪ 
وقال املدير التنفيذي لل�ش��وق طه اأحمد عبد ال�ش��الم يف حديث �ش��حفي اإن  
جل�ش��ة  يوم ام�ش  ت��داول فيها  763.3 مليون �ش��هم بقيمة بلغت 525.7  
مليون دينار ، مبينا ان  ال�ش��وق �ش��جل تداول ا�ش��هم )41( �رصكة من ا�شل 

)101( �رصكة مدرجة يف ال�شوق 
وبني عبد ال�شالم اأن "موؤ�رص اال�شعار ISX 60 اغلق يف جل�شة  االم�ش على 
)606.2( نقطة مرتفعا بن�ش��بة )%0.39( عن اغالقه يف اجلل�شة ال�شابقة 
البالغ )603.85( نقطة، يف حني اليزال عدد ال�رصكات املتوقفة بقرار من 
هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االف�شاح املايل )13( �رصكة 
وتاب��ع ان ع��دد اال�ش��هم امل�ش��رتاة م��ن امل�ش��تثمرين غ��ري العراقي��ني بل��غ 
)18.824( مليون �ش��هم بقيمة بلغ��ت )30.117( مليون دينار من خالل 
تنفيذ )20( �ش��فقة على ا�ش��هم  �رصكتني يف حني بلغ عدد اال�شهم املباعة 
م��ن امل�ش��تثمرين غ��ري العراقيني )8( مليون �ش��هم بقيمة بلغ��ت )6.160( 

مليون دينار من خالل تنفيذ )2( �شفقة على ا�شهم �رصكة واحدة 

اأعلنت هيئة النزاهة، ا�ش��تعادة ما بذمة 31 م�ش��وؤواًل �ش��ابقًا من اأموال عائدة 
��ة ملجل�ش الوزراء احال��ت طلبات ال�رصاء  للدول��ة، م�ش��رية اىل ان االأمانة العامَّ
ة بعجالت امل�شوؤولني ال�شابقني بعد ت�شديد اأثمانها واإعادتها اىل جلان  اخلا�شَّ

التثمني والبيع فيها
ة 31 م�شوؤواًل �شابقًا  وقالت الهيئة يف بيان، انها “متكنت من ا�شتعادة ما بذمَّ
م��ن اأم��واٍل عائدٍة للدولة”، م�ش��رية اإىل اأنَّ “فريقها امُلوؤلَّ�ف ملتابعة ا�ش��رتداد 
�د ُبَعْيَد  ة امل�ش��وؤولني ال�شابقني واأع�شاء جمل�ش احلكم اأكَّ اأموال الدولة التي بذمَّ
ة اأربعة وزراء  ة تلقِّي االأخرية كتب ب��راءة ذمَّ انتقال��ه اإىل دائرة التقاع��د العامَّ
�ش��ابقني كان��وا قد �ش��غلوا وزارات التج��ارة والعل��وم والتكنولوجي��ا والهجرة 
�رين لي�ش��ل عدد امل�شوؤولني ال�ش��ابقني الذين متَّ اإبراء ذممهم من اأموال  وامُلهجَّ
�ش  الدول��ة 31 م�ش��وؤواًل م��ن اأ�ش��ل 85 م�ش��وؤواًل �ش��ابقًا كان الفريق قد �ش��خَّ
ع��دم اإب��راء ما بذممهم م��ن ممتلكات وعج��الت وموجودات ثابت��ة بعد تركهم 

منا�شبهم اأو اإحالتهم على التقاعد
ة ملجل���ش الوزراء، وبناًء على تو�ش��يات  وا�ش��افت الهيئ��ة ان “االأمان��ة العامَّ
ة بعجالت امل�شوؤولني ال�شابقني بعد  فريق الهيئة، احالت طلبات ال�رصاء اخلا�شَّ

ت�شديد اأثمانها واإعادتها اإىل جلان التثمني والبيع فيها.

يف �ش��عيها املتوا�ش��ل للنهو���ش بقط��اع ال�ش��ياحة والفندق��ة يف حمافظ��ة 
الب�رصة ومن خالل اجلهود اال�ش��تثنائية التي ا�ش��طلعت بها هيئة ا�ش��تثمار 
الب���رصة يف جذب امل�ش��تثمرين املحليني الإقامة م�ش��اريع ا�ش��تثمارية وبعد 
اإكم��ال درا�ش��ة مل�رصوعني من قب��ل الهيئة واإر�ش��الهما اإىل بغداد مت منحهما 

اإجازتني ا�شتثماريتني بقيمة )42،080،800( دوالر اأمريكي  
واأكد املهند�ش )علي جا�ش��ب حممد( رئي�ش هيئة ا�ش��تثمار الب�رصة اأن �رصكة 
املنتهى للتجارة واال�ش��تثمارات العقارية ُمنحت اإجازة ا�ش��تثمارية ل�)فندق 
زين��ة احلي��اة( وال��ذي يتكون م��ن )12( طابق��ًا اإ�ش��افة اإىل طاب��ق �رصداب 
وبناي��ة خدمية ملحقة بالفندق ومب�ش��احة بنائية كلية )14780( م2 يقام 
يف الربا�ش��عية مقاب��ل كلي��ة الطب ومبدة اجناز 30 �ش��هراً وبكلف��ة اإجمالية 
)40،000،000( دوالر اأمريك��ي، م�ش��يفًا اأن االإج��ازة االأخ��رى ُمنحت اإىل 
امل�ش��تثمر )جب��ار حممد كاظ��م( للم�رصوع اال�ش��تثماري )فن��دق املها بالزا( 
وبقيم��ة )2،080،800( دوالر اأمريك��ي وه��و م��ن امل�ش��اريع املنجزة التي 

ا�شتقطبتها هيئة ا�شتثمار الب�رصة 

  اأكد م�رصف الرافدين اأن قرو�ش ال� 15 مليون دينار ت�ش��مل املواطنني من 
ذوي ا�شحاب املهن واحلرفيني و�شغار التجار وا�شحاب املحال التجارية  
وق��ال املكت��ب االعالمي للم�رصف يف بيان �ش��حفي  ان امل�رصف و�ش��من 
�شيا�ش��ته الهادفة اىل تنويع اخلدمات املقدم��ة من قبله قرر منح قرو�ش ال� 

10 االف دوالر للمواطنني  15 مليون دينار او 
وا�شار اىل ان هذه اخلطوة تاأتي من اجل متويل امل�شاريع املختلفة والتقليل 

من البطالة وت�شغيل االيدي العاملة وت�شغيل امل�شاريع ال�شغرية 

انت��اج  انخفا���ش  العراقي��ة،  التخطي��ط  وزارة  توقع��ت 
حم�ش��ول احلنطة بن�شبة 7.3 يف املئة عن انتاج املو�شم 

املا�شي
وق��ال املتح��دث الر�ش��مي با�ش��م ال��وزارة عب��د الزه��رة 
الهن��داوي يف ت�رصي��ح �ش��حفي ، اإن االإنت��اج املتوق��ع 
ملح�ش��ول احلنط��ة للمو�ش��م ال�ش��توي 2017 يق��در ب��� 
2829 األ��ف ط��ن بانخفا���ش ُقدرت ن�ش��بته ب�7.3 يف 

املئة عن االإنتاج الفعلي للمو�ش��م املا�ش��ي للمحافظات 
امل�ش��مولة، وا�ش��اف ان "اعلى انتاج من املتوقع حتققه 
هو يف حمافظة وا�شط حيث قدر ب� 617 األف طن بن�شبة 
%21.8 م��ن جمم��وع االنت��اج وان اقل اإنت��اج متوقع 
حتقق��ه هو يف حمافظة كرب��الء، اإذ قدر ب��� 33 األف طن 

بن�شبة %1.2 من جمموع االنتاج الكلي للمحافظات
وا�ش��ار الهن��داوي اىل ان "اإجم��ايل امل�ش��احة املزروع��ة 
للمحافظات امل�ش��مولة مبح�ش��ول احلنطة قدر ب� 3595 
األ��ف دومن للمو�ش��م ال�ش��توي 2017 بانخفا���ش قدرت 

ن�ش��بته ب� %2.8 عما كانت عليه يف املو�ش��م املا�ش��ي 
ان  مو�ش��حا  دومن"،  األ��ف   3697 ب���  ق��درت  حي��ث 
"حمافظ��ة وا�ش��ط احتلت ال�ش��دارة من حيث امل�ش��احة 

املزروعة باحلنطة تليها حمافظتا دياىل والقاد�شية
وتاب��ع اإن "االإنت��اج املتوق��ع ملح�ش��ول ال�ش��عري 303 
بانخفا���ش   2017 ال�ش��توي  املو�ش��م  بل��غ  ط��ن  االف 
قدرت ن�ش��بته ب��� %39.3 ع��ن االإنتاج الفعلي للمو�ش��م 
املا�ش��ي للمحافظات امل�ش��مولة حيث قدر ب� 499 األف 
ط��ن"، م�ش��يفا ان اأعل��ى اإنتاج م��ن املتوق��ع حتققه هو 

يف حمافظ��ة القاد�ش��ية حي��ث ق��در 91 األف طن بن�ش��بة 
%30.0 من اإنتاج العراق وان اأقل اإنتاج متوقع حتققه 
ه��و يف الب�رصة حي��ث قدر 0.4 األف طن بن�ش��بة 0.1% 

من اإنتاج العراق
املزروع��ة  امل�ش��احة  اإجم��ايل  ان   الهن��داوي  وذك��ر 
للمحافظات امل�ش��مولة مبح�ش��ول ال�ش��عري ق��در ب� 713 
األ��ف دومن للمو�ش��م ال�ش��توي 2017، بانخفا�ش قدرت 
ن�ش��بته ب� %32.9 عما كانت عليه يف املو�ش��م املا�شي 

حيث بلغت 1062 األف دومن

اأعلنت �رصكة نفط الب�رصة تنفيذ عمليات �ش��يانة وت�شكيل 
ف��رق عمل لتح�ش��ني واق��ع موان��ئ الت�ش��دير يف ال�رصكة، 
م�ش��رية اىل ايق��اف العم��ل يف االر�ش��فة قريب��ا الغرا�ش 

ال�شيانة.
وقالت ال�رصكة، يف بيان، �ش��حفي انه "تنفيذاً لتوجيهات 
وزير النفط جبار اللعيبي بتح�ش��ني واقع ميناءي الب�رصة 
والعمية واأر�ش��فة مر�ش��ى ال��زوارق يف الفاو م��ن الناحية 

الفني��ة والت�ش��غيلية وال�ش��يانة فق��د مت ت�ش��كيل فريق��ي 
عمل من هيئة موانئ الت�ش��دير واأق�ش��امها املعنية وبقية 
الهيئ��ات الداعمة يف �رصكة نفط الب���رصة الإجناز االأعمال 
الالزم��ة لذلك لتك��ون موانئ ت�ش��دير النف��ط العراقية مبا 

ينا�شب مكانتها عامليًا
واأ�ش��افت ان "فري��ق ال�ش��يانة والت�ش��ييد تكف��ل باإعم��ار 
البلي��ت  �ش��فائح  تبدي��ل  خ��الل  م��ن  التحمي��ل  اأر�ش��فة 
املت�رصرة وقطع ال� )I-BEAM( واإعمار اأذرع التحميل 
 24 و   48 ال���  ل�ش��مامات  الهيدروليكي��ة  واملنظوم��ات 

باالإ�ش��افة اإىل منظوم��ة القيا�ش والنمذجة وال�ش��مامات 
الرئي�ش��ية 24، يف حني ق��ام الفريق االآخ��ر باأعمال طالء 
االأ�ش�ش وال� )PILES(  للبناية ال�شكنية وتبديل حمجرات 
ال�ش��المل و�شفائح البليت امل�ش��بكة )XBM( وطالء جزر 

الربط والهيكل احلديدي )للدفرات( باالإيبوك�شي 
واأو�ش��حت ان��ه "عم��اًل بتوجيهات اللعيب��ي بالتعاون مع 
�رصك��ة املع��دات الهند�ش��ية قام��ت م��الكات �رصكتي نفط 
الب���رصة واملع��دات الهند�ش��ية بو�ش��ع خطة عم��ل لتنفيذ 
اأعمال �شيانة االأر�شفة والتي مت تنفيذ الكثري من فقراتها 

واأ�شارت اىل ان "�رصكة نفط الب�رصة تنتظر موافقة الوزارة 
الإيق��اف العم��ل يف االأر�ش��فة الت��ي �شتخ�ش��ع لعملي��ات 
ال�ش��يانة على التوايل مع �شمان عدم التاأثري يف معدالت 
الت�شدير، حيث �شيكون هناك تن�شيق بني الهياآت واالأق�شام 
املعنية للقيام باأعمال ال�شيانة على امليناء لت�شمل جميع 

اأجزاء االأر�شفة واملن�شات يف اآن واحد 
ونبهت اىل انه  من املوؤمل اإعداد مناق�شة لتاأهيل املنطقة 
املعر�ش��ة للمد واجل��زر من قبل �رصكات متخ�ش�ش��ة بهذا 

ال�شاأن  .

العراق يتوقع انخفاض إنتاجه 
من الحنطة بنسبة ٪7.3

نفط البصرة تنفذ عمليات صيانة ألرصفة موانئ التصدير 

سوق العراق لألوراق المالية يتداول 
أسهم 41 شركة

النزاهة تعلن استعادة ما بذمة 31 
مسؤوال سابقًا من أموال عائدة للدولة 

استثمار البصرة تمنح إجازتين استثماريتين 
بقيمة 42 ألف دوالر أميركي 
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