
جمل�س  اإق��رار  العراقية،  التجارية  الغرف  احت��اد  اأك��د 
عمل  اآلية  وتنظيم  �ضبط  على  يعمل  قانونًا  ال��وزراء 

الوكاالت التجارية يف العراق.
 " ل�" اجلورنال  ، جعفر احلمداين،  وقال رئي�س االحتاد 
اإن انت�ضار التعامل بالوكالة التجارية، ادى اىل زيادة 
ممار�ضة  وباتت  املجال،  هذا  يف  املنخرطني  عدد  يف 
اأعمال الوكاالت التجارية، من اأكرث االعمال انت�ضارا يف 

القطاع التجاري”.
لعمل  تنظيمية  بيئة  ”خلق  ان   احل��م��داين  واأ���ض��اف 
اىل  احلاجة  يعزز  العراق  داخ��ل  التجارية  ال��وك��االت 
بعد  التجارية  الوكالة  لتنظيم  حديث  قانون  ايجاد 
للقيام  واالإنتاجية  اخلدمية  املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط  ات�ضاع 

بن�ضاطها الذي ميتد اىل بقية دول العامل”.
الوزراء  جمل�س  قبل  من  م�ضاعي  هناك  ان   “ وا�ضاف 
فاإن  معلوم  هو  وكما  التجارية،  الوكالة  تنظيم  القرار 
اعمال  تنظيم  اىل  يهدف  القانون  هذا 
التجارية  الوكالة 

التي ميار�ضها يف العراق وكيل مل�ضلحة �ضخ�س طبيعي 
او معنوي من خارج البالد”.

واأو�ضح اأن “هذه الت�رشيعات اجلديدة �ضت�ضهم يف تنظيم 
خالل  من  ال�ضوق  ثقافة  وتخلق  البالد  داخ��ل  العمل 
التنمية وامل�ضي باالقت�ضاد نحو التطور  تلبية اهداف 
واالزهار، فالعراق حاليا منفتح على جميع دول العامل 
ال�رشكات  من  الكثري  وج��ود  اىل  باال�ضافة  جت��اري��ًا، 
العراق،  داخل  تعامالت  لها  والتي  الر�ضينة  العاملية 
ومنها على �ضبيل املثال �رشكتا )�ضمينز االملانية واإل 

جي الكورية (”.
ولفت االنتباه اىل ان “تنظيم عمل الوكاالت التجارية 
احلقوق  حتديد  اإىل  ي��وؤدي  معينة  بقوانني  العراق  يف 
والواجبات لكل من االفراد واملوؤ�ض�ضات ومراقبة ن�ضاط 
خمتلف  لتنظيم  بدايًة  خطوة  وهي  التجاريني  الوكالء 

جوانب االقت�ضاد العراقي”.
اأن  العراقي،  الوطني  االعمال  جمل�س  اأعلن  جهته  من 
جمل�س  ق��راأه  ال��ذي  التجارية  الوكالة  قانون  م�رشوع 

النواب ت�ضمن جميع مقرتحات القطاع اخلا�س.
وقال جمل�س االعمال الوطني العراقي يف بيان �ضحفي 
اإن "جمل�س النواب انهى القراءة الثانية لقانون  الوكالة 
جميع  ت�ضمن  ال���ذي  ال��ت��ج��اري��ة 
م���الح���ظ���ات 

العراقي والقطاع اخلا�س من   الوطني  جمل�س االعمال 
املنظمات واالحتادات  وال�ضخ�ضيات".

التجارية   ال��وك��ال��ة  اأن  اأك��د  "القانون  اأن  واأ���ض��اف 
�ضتكون اىل العراقي بن�ضبة ١٠٠ ٪ بعد ان كانت ن�ضبة 
الوطني  االعمال  "جمل�س  اأن  مبينًا  ب�ضيطة"،  العراقي 
االقت�ضاد  جلنة  اىل  واالمتنان  بال�ضكر  يتقدم  العراقي 
واال�ضتثمار النيابية  لدعمها القطاع اخلا�س واإ�رشاكه 

يف �ضياغة القوانني االقت�ضادية".
واال�ضتثمار  االقت�ضاد  جلنة  ع�ضو   عزت  جانبها  من 
الدول  مع  التجارية  االتفاقيات  تطبيق  عدم  النيابية 

العربية واالجنبية اىل الو�ضع االمني يف البلد".
تتمكن  التي  الو�ضائل  ان"احدى  جنيب  جنيبة  وبينت 
تو�ضيع  هي  اقت�ضادها  حت�ضني  من  خاللها  من  الدولة 
اب��رام  اج��ل  من  اخلارجية  والعالقات  التجارة  اف��اق 
ان"  اىل  م�ضرية   ، العامل  دول  مع  جتارية  اتفاقيات 
ال��دول  م��ع  اب��رم��ت  التي  االتفاقيات  على  يطلع  م��ن 
العربية واالوروبية يجد ان العراق خطا خطوات جيدة 
و�ضحيحة بالن�ضبة لتو�ضيع العالقات الدولية والعربية 

وحتديدا يف جمال اال�ضتثمار والتجارة ".
الكويت  مع  اتفاقيات  عدة  اقّرت  ان"اللجنة  وا�ضافت 
ان هذه  اوروبا واملانيا، مبينة  واالردن وم�رش ودول 
االتفاقات ا�ضفرت عن موؤ�رشات لرتجمة هذه االتفاقيات 
وال�رشاء،  والت�ضدير  املتبادلة  التجارة  خالل  من 
اي  توجد  ال  انه  اأو�ضحت  كما 
م�����ض��ل��ك��ة 

االمني  الو�ضع  فان  الواقع  ار�س  على  لكن  لتطبيقها، 
يحول دون تطبيقها".

ان  النيابية   واال�ضتثمار  االقت�ضاد  واكدت ع�ضو جلنة 
تفعيل  يف  اخ��رياً  احلكومة  اتخذتها  التي  االج���راءات 

التعرفة اجلمركية جيدة و�ضتاأتي مبردودات مالية.
ان   : ���ض��اب��ق  �ضحفي  ت�����رشي��ح  يف  جن��ي��ب  وق��ال��ت   
»االنخفا�س احلاد يف ا�ضعار النفط ت�ضبب بقلة ايرادات 
انه  النفط«، مو�ضحة  الدولة على  اعتماد  الدولة ب�ضبب 
»بات من ال�رشوري التوجه اىل القطاعات غري النفطية 
، ولكنها لي�ضت بامل�ضتوى املطلوب يف الوقت الراهن«.

 2013 يف  النفطية  غري  االي���رادات   « ان  وا�ضافت   
من  باملئة   7 اىل  باملئة   5 من  ن�ضبة  �ضكلت  و2014 
 2017 انه »من املخطط يف موازنة  ال��واردات، مبينة 
ان تكون ن�ضبة االيرادات غري النفطية 14 ترليون دينار 
واجلمارك،  ال�رشائب  اجور  ا�ضتيفاء  خالل  من  عراقي 

ومت ت�ضكيل جلنة يف جمل�س الوزراء لتفعيلها«. 
جميع  يف  تطبق  اجلمركية  »التعرفة  ان  اىل  وا�ضارت 
ال�ضلع  دخ��ول  مناطق  على  نقاط  و�ضع  ومت  املنافذ 
وجباية التعرفة اجلمركية التي مل ت�ضتوف يف املنافذ، 
يف  و�ضعت  نقاطا  النقاط  ه��ذه  بني  من   « ان  مبينة 

حمافظة كركوك وق�ضاء خانقني يف دياىل«.
 وراأت ان اتباع الدولة نظاما جديدا العادة النظر يف 
التي كانت  الكثري من االمور  الر�ضم ال�رشيبي وتفعيل 
لتفعيلها  اف�ضل  اج��راءات  اتخاذ  يتم  ان  بعد  مهملة 
وا�ضتيفاء ر�ضوم البلدية ودوائر ال�ضحة وغريها يجعلنا 

نح�ضل على واردات جديدة .

العراق يستعيد أمواله المحتجزة 

لدى األمم المتحدة
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اقتصاديات العراق بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعه

قانون الوكاالت التجارية سينعش مفاصل القطاع الخاص
بغداد -  فادية حكمت 

االقتصاد الجديد 

وصعود سلم الرغبات

بعد الدوالر.. اإلسترليني ينخفض 

بحدة أمام اليورو

بسبب شكاوى من غياب عدالة التوزيع.. لجنة 
من العبادي لمتابعة نواظم المياه في بابل 

رئاسة الوزراء توجه بمتابعة الواقع 
الخدمي في بغداد 

ك�ض��ف رئي�س �ض��ندوق اعم��ار املناط��ق املت�رشرة م��ن االإرهاب م�ض��طفى 
الهيت��ي ، عن وجود ت�ض��خيم يف الك�ض��وفات التي قدمتها الوح��دات االإدارية 

لتلك املحافظات ت�ضل اإىل خم�ضة اأ�ضعاف.
وق��ال الهيتي يف حديث له خالل اجتماعه مع روؤ�ض��اء الوحدات االإدارية يف 
حمافظ��ة نين��وى، اإن هذا " الت�ض��خيم �ضي�ض��يع الكثري م��ن الفر�س املتعلقة  
مب�ض��اعدة املجتم��ع ال��دويل يف اإع��ادة اإعم��ار املحافظ��ات املت���رشرة من 
داع���س". وتابع ان تلك "الوحدات عليها مراعاة ظرف املواطنني والنازحني 
يف حتديد احتياجاتها خ�ضو�ضا ان مقاوالت اإعادة االإعمار فيها ن�ضب جيدة 

للربح لل�رشكات واملقاولني ت�ضل اإىل ٢٠ باملئة". 

ك�ضف تقرير حديث ملجل�س الذهب العاملي عن اأن اململكة العربية ال�ضعودية 
حتت��ل املرتبة ال�ضاد�ض��ة ع�رشة عاملًي��ا، واالأوىل عربًيا، م��ن حيث احتياطي 

الذهب بنحو 322.9 طن، ما يوازي %3 فح�ضب من احتياطات الدولة.
وحلت لبنان يف املرتبة الثانية عربًيا والثامنة ع�رشة عاملًيا ب�286.8 طن 
"%22 من االحتياطي االأجنبي"، ثم اجلزائر ب�173.6 طن ما يوازي 6% 
م��ن اإجمايل االحتياطي. واأ�ض��ار التقرير اإىل اأن ليبي��ا حتتل املرتبة احلادية 
والثالث��ني عاملًيا ب�116.6 طن، ثم العراق بنحو 89.8 طن، والكويت بنحو 
79 طنًا. يذكر اأن اأ�ضعار الذهب كانت قد �ضجلت ارتفاًعا بن�ضبة %7.9 يف 

الن�ضف االأول من العام اجلاري.

اأعل��ن املكت��ب االإعالم��ي لرئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي، ت�ض��كيل جلن��ة 
متخ�ض�ض��ة باأمر من العبادي ملتابعة ت�ضاريف املياه عرب نواظم حمافظة 

وبابل ورفع تو�ضيات ل�ضمان عدالة التوزيع.
وقال املكتب يف بيان  �ض��حفي تلقت " اجلورنال " ن�ض��خة منه، اإنه "تنفيذا 
الأم��ر رئي���س الوزراء، مت ت�ض��كيل جلنة خمت�ض��ة من االأمان��ة العامة ملجل�س 
ال��وزراء وهيئ��ة امل�ضت�ض��ارين يف رئا�ض��ة ال��وزراء ووزارة امل��وارد املائي��ة 
وحمافظة بابل للوقوف على و�ضع ت�ضاريف املياه عرب النواظم القائمة يف 
حمافظة بابل، ورفع تو�ضيات ل�ضمان عدالة التوزيع على اأن تبا�رش اللجنة 
عملها فورا". وت�ض��كو بع�س امل�ض��احات الزراعية يف خمتلف مناطق العراق 
من �ض��ح مياه ال�ض��قي، االأمر الذي دف��ع احلكومة اىل اتخاذ �ضل�ض��لة اإجراءات 

ملواجهة االأزمة.

وجه رئي�س الوزراء حيدر العبادي، بت�ض��كيل جلنة خمت�ضة من اأمانة جمل�س 
الوزراء وم�ضت�ض��اري رئا�ض��ة الوزراء وحمافظة بغداد للوقوف على الو�ض��ع 

اخلدمي يف منطقة ج�رش دياىل.
وق��ال مكتب رئي�س الوزراء يف بيان، اإنه “تنفيذاً الأمر رئي�س جمل�س الوزراء 
حيدر العبادي، مت ت�ض��كيل جلنة خمت�ضة من االأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
وهيئة امل�ضت�ضارين يف رئا�ضة الوزراء وحمافظة بغداد للوقوف على الو�ضع 
اخلدم��ي يف منطق��ة ج�رش دياىل ومتابع��ة طلبات اهايل املنطقة”، م�ض��ددا 

على ان “تبا�رش اللجنة عملها فوراً”.
ي�ض��ار اىل اأن عددا من اأهايل منطقة ج�رش دياىل نظموا، اخلمي�س املا�ض��ي، 

تظاهرة احتجاجًا على �ضوء اخلدمات يف منطقتهم.

  بداأت ال�رشكة العام��ة الدارة النقل اخلا�س بتطبيق 
م���رشوع تنظي��م حركة مركب��ات االجرة ب��ني بغداد 
واملحافظات بالتن�ضيق مع اجلهات االمنية، يف حني 
اكدت اأن هذا امل�رشوع �ض��يحد من الزخم املروري يف 

مداخل املحافظات. 
وق��ال املدير الع��ام لل�رشك��ة التابعة ل��وزارة النقل، 
قي���س �ض��لمان ها�ض��م امليايل، يف ت�رشيح  �ض��حفي 
ان ال�رشك��ة طبق��ت م���رشوع  تنظيم حرك��ة مركبات 
االجرة بني بغ��داد واملحافظات من خالل التن�ض��يق 

م��ع اجلهات االمنية لفتح ممرات خا�ض��ة يف مداخل 
حتم��ل  الت��ي  االج��رة  مركب��ات  مل��رور  ال�ض��يطرات 
منفي�ض��ت ال�رشكة، مبينا ان امل�رشوع له انعكا�ض��ات 
ايجابي��ة عدة عل��ى واق��ع النقل اخلا���س يف البالد، 
منها تنظيم حركة املركبات ب�ض��ورة عامة وحتقيق 

ان�ضيابية عالية يف عملية النقل اخلا�س. 
وا�ض��اف ان امل�رشوع �ض��يعمل على احل��د من الزخم 
كم��ا  املحافظ��ات،  مناف��ذ  يف  احلا�ض��ل  امل��روري 
�ضيق�ض��ي عل��ى ظاهرة التحمي��ل الع�ض��وائي للركاب 
ان��ه  خ��ارج املرائ��ب، م�ض��ريا يف الوق��ت ذات��ه اىل 
�ضي�ض��من العدالة بني ا�ض��حاب املركبات، من خالل 

ت�ضل�ض��ل حتميل الركاب وعدم التجاوز على حق احد. 
وذك��ر املي��ايل انه �ض��يحقق �ض��مة ح�ض��ارية عالية 
تنعك���س ايجابا عن واقع النقل يف البالد من اجل ان 
ي�ضاهي النقل اخلا�س يف الدول املتقدمة، مبينًا اأن 
ال�رشك��ة بدورها وفرت اح�ض��ائيات وقاعدة بيانات 
ع��ن اأعداد املركبات امل�ض��جلة على كل خط تت�ض��من 
�ض��عة املركب��ة واملوديل وم��دى مطابقته��ا ل�رشوط 
املتانة واالمان وو�ض��ائل الراح��ة فيها. ولفت املدير 
�ض��يحقق  امل���رشوع  اأن  اىل  النظ��ر،  لل�رشك��ة  الع��ام 
زي��ادة يف االي��رادات املالية اذ �ض��تكون هناك قفزة 
يف الواق��ع االقت�ض��ادي لل�رشك��ة، ما يدف��ع ال�رشكة 

اىل تطوير خططها عرب ان�ض��اء مرائ��ب اأمنوذجية يف 
عدد من املحافظات مع ا�ض��تحداث حمطات متطورة 
لنق��ل امل�ض��افرين، ا�ض��افة اىل تهيئة بيئة منا�ض��بة 
ال�ضحاب مركبات االجرة. وعّد امليايل امل�رشوع من 
امل�ض��اريع اال�ض��رتاتيجية املهمة التي �ضت�ضهم ب�ضكل 
مبا���رش  بالنهو�س بواقع النقل اخلا�س، كا�ض��فا يف 
الوق��ت ذاته ع��ن ان م��الكات ال�رشكة اعدت درا�ض��ة 
دقيقة و�ض��املة عن امل�رشوع، ال �ض��يما انها حتر�س 
عل��ى تطوير واقع النقل يف البالد مبا ي�ض��من توفري 
الراحة للم�ض��افرين وحتقي��ق اي��رادات مالية جديدة 

تدخل موازنة الدولة. 

  
اعل��ن رئي���س املجل���س املحل��ي لناحي��ة بني �ض��عد يف 
حمافظ��ة دي��اىل ر�ض��ول احل�ض��يني، بدء تنفي��ذ م�رشوع 
خ�ضخ�ضة توزيع الطاقة الكهربائية يف الناحية، موؤكدا 
ان بن��ي �ض��عد تع��د اوىل مناط��ق املحافظ��ة يف تطبيق 

وتنفيذ امل�رشوع.

وقال احل�ضيني يف بيان �ضحفي ان "الكهرباء بالتن�ضيق 
مع امل�ض��تثمر ب��داأت بتنفي��ذ م�رشوع خ�ضخ�ض��ة قطاع 
التوزيع للطاقة الكهربائية، يف ناحية بني �ض��عد جنوب 
غ��رب مدينة بعقوبة، بناًء على رغب��ة احلكومة املحلية 
للناحية، ل�ضمان ا�ضتقرار املنظومة الكهربائية وزيادة 
�ض��اعات التجهي��ز وتوزي��ع الطاقة بني املناطق ب�ض��كل 

عادل ومن دون انقطاع".

وا�ض��اف ان "امل�ض��تثمر با���رش رب��ط حمط��ة كهربائية 
متنقل��ة يف الناحي��ة لتزويده��ا بالطاق��ة بع��د االنتهاء 
م��ن االجراءات االخرى الالزمة الإجناز امل�رشوع، خالل 
االي��ام املقبل��ة"، الفتًا النظ��ر اىل ان "تنفي��ذ امل�رشوع 
�ض��تكون له اث��ار ايجابي��ة يف الناحية ب�ض��كل عام، من 
حيث �ض��مان عدم انقطاع التيار الكهربائي فيها ف�ضال 
عن ا�ض��عار اجلباية املنا�ضبة التي تالئم عموم الطبقات 

املجتمعي��ة م��ن االغني��اء والفق��راء، بح�ض��ب الرت�ض��يد 
واال�ضتهالك من قبل املواطنني".

واك��د ان "ناحي��ة بني �ض��عد ه��ي اوىل مناطق حمافظة 
دياىل التي نفذ فيها م�رشوع خ�ضخ�ض��ة توزيع الطاقة 
"، م�ض��ريا اىل ان "امل���رشوع �ض��يغطي عم��وم الناحي��ة 
والق��رى املحيطة بها التي تقدر م�ض��احتها ب�166 الف 

دومن وي�ضكنها نحو 186 الف ن�ضمة ".

 تطبيق مشروع تنظيم 
حركة مركبات األجرة للنقل الخاص 

ديالى تنفذ أول مشروع خصخصة للكهرباء في ناحية بني سعد

صندوق إعادة اإلعمار يقّر بتضخم غير 
معقول لكشوفات أضرار المناطق المحررة!!

العراق يحتل المرتبة الخامسة عربيًا 
والـ 32 عالميًا باحتياطي الذهب

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125723 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد –  خاص 

ديالى – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 
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