
ال��دويل  ب��غ��داد  معر�ض  فعاليات  ال�سبت  انطلقت 
حررنا   ( �سعار  حتت  تقام  التي   )  44  ( ال�  بدورته 
21/10 حتى  اأر�سنا وبتعاونكم نبنيها ( للمدة من 
متثل  وا�سع  عاملي  وبح�سور   ،30/10/2017
وحملية،  وعربية  اأجنبية  �رشكة   400 مب�ساركة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ت�����س��ارات ق��وات��ن��ا االم��ن��ي��ة على 
االنت�سارات  العراق طريق  لي�سلك  "داع�ض" االرهابي 
بوجود  تكللت  �ساقة  بعد رحلة  واالمنية  االقت�سادية 
انت�سارا  ميثل  وهذا  بغداد  يف  املتطور  الدويل  اجلهد 
العاملية  ال�رشكات  كربيات  بح�سور  ال�سيما  جديد 

املتطورة.
واكد وزير التجارة وكالة �سلمان اجلميلي، اأنه برعاية 
)حررنا  �سعار  وحتت  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض 
فعاليات  بغداد  يف  تبداأ   ) نبنيها  وبتعاونكم  ار�سنا 
الدورة ٤٤ ملعر�ض بغداد الدويل  للمدة من ٢١ حتى 
٣٠ من ت�رشين االول مب�ساركة حملية وعربية ودولية 

وا�سعة.
وذكر اجلميلي يف بيان ،ان "ال�رشكة العامة للمعار�ض 
ال�ست�سافة  اال�ستعدادات  جميع  ا�ستكملت  العراقية 
وكربيات  الدول  وفود  وا�ستقبال  املعر�ض  فعاليات 
ومت  بغداد  و�سلت  التي  امل�ساركة  العاملية  ال�رشكات 
الدورة  "فعاليات هذه  ان  ". وا�ساف  اقامتها  تاأمني 
�سعبنا وجي�سنا  التي حققها  االنت�سارات  تتزامن مع 
التي  املجرمة  االرهابية  الع�سابات  مواجهة  يف 
كل  يف  العراقية  االرا�سي  اخر  من  االن  طردها  يتم 
وقاهرة  قا�سية  ظروفا  حتملت  التي  العزيزة  مدننا 
الذي  االرع��ن  االره��اب  تواجه  وه��ي 
ارادة  قهر  اراد 

العراقيني و�رشقة احالمهم يف احلياة احلرة الكرمية".
احلايل  العام  املعر�ض  هذا  "فعاليات  اأن  اىل  وا�سار 
ت�سهد فعاليات اقت�سادية وا�سعة واقامة ور�سات عمل 
وموؤمترات لعقد �رشاكات حقيقية بني القطاع اخلا�ض 
عن  ف�سال  االخ��رى  العامل  دول  يف  ومثيله  العراقي 
اال�ستفادة من اخلربات العربية والدولية يف جماالت 
وال�سناعه  والتجارة  واالت�ساالت  والبناء  االعمار 
والزراعة ف�سال عن امكانية دخول ال�رشكات والدول 
العراقي  اخلا�ض  القطاع  مع  ا�ستثمارية  م�ساريع  يف 
البنى  وج��ود  تعاين  التي  املحررة  املحافظات  يف 
احلقته  ال��ذي  والتخريب  اال����رشار  نتيجة  التحتية 

اجلماعات االرهابية".
ولفت االنتباه اىل "م�ساركة اململكة العربية ال�سعودية 
�رشكات  خالل  من  كبري  بثقل  مرة  الول  واالم��ارات 
كبرية جدا تطمح بالدخول يف ال�سوق العراقية وعقد 
انقطاع  بعد  العراقي  اخلا�ض  القطاع  مع  �رشاكات 

طويل جدا عن التعامالت االقت�سادية ".
القائمة على  العراقية  "منهجية احلكومة  ان  واو�سح 
القطاع  ومنح  اجلميع  على  االقت�سادي  االنفتاح 
التي  القيود  من  والتحرر  الفر�سة  العراقي  اخلا�ض 
كانت مفرو�سة عليه بغية ان ياأخذ دوره يف ان يكون 
العراقي  االقت�ساد  وتطوير  تنمية   يف  ا�سا�سيًا  العبًا 
ا�ستثمارية كبرية تاأتي بال�رشاكة  من خالل م�ساريع 

مع ال�رشكات العربية والدولية ".
مبينا ان "فعاليات الدورة ت�ستمر لع�رشة ايام وت�سهد 
ان�سطة جتارية واقت�سادية وافتتاح معار�ض لل�سور 
العراقية  للعائلة  مفتوح  وهو  امل�ساركة  للدول  وايام 
لتمار�ض طقو�سها االجتماعية يف ظل االمكانات التي 

يوفرها املعر�ض وهي جاهزة ".
منذ  مرة  الول  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سارك 
بح�سور  احل��ايل  العام  فعاليات  يف  عاما   27
�رشكة   66 مب�ساركة  مميز 

�سيمثلها يف معر�ض  اذ  الن�ساطات،  �سعودية خمتلفة 
بغداد الدويل وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية 
املهند�ض خالد عبد العزيز الفالح ، الذي �سيقدم هدية 
بالده بهذه املنا�سبة، اىل راعي حفل االفتتاح ال�سيد 
برنامج  يف  وجاء  العبادي.  حيدر  د.  ال��وزراء  رئي�ض 
القاء  �سيت�سمن  االفتتاح  ان حفل  املعر�ض  فعاليات 
التجارة  ووزير  ال��وزراء  رئي�ض  ال�سيد  من  كل  كلمات 
العطواين،  عطوان  بغداد  وحمافظ  اجلميلي،  د.�سلمان 
العامة  لل�رشكة  ال��ع��ام  للمدير  كلمة  ع��ن  ف�سال 
حامت.  حممد  ها�سم  التجارية  واخلدمات  للمعار�ض 
تو�سيح  �سيتم  اي�سا  االفتتاح  فعاليات  �سمن  ومن 
�سماء معر�ض بغداد الدويل بالعلم العراقي من خالل 
االفتتاح  حفل  مع  بالتزامن  املظليني  الح��د  قفزة 

وتوجه احل�سور اىل قاعات العر�ض.
الفعالية  اأي���ام  �ستتخلل  اأي�����س��ا  املنهج  وبح�سب 
الدول  من  لعدد  الوطنية  باالأيام  عديدة  احتفاالت 
امل�ساركة بح�سور كبار امل�سوؤولني العراقيني و�سفراء 
اعالمها  ورفع  الر�سمي  لالفتتاح  الدول  تلك  وممثلي 
بغداد  امل�ساركة يف معر�ض  الرئي�سية  اأجنحتها  على 

الدويل.
وزارة  ك��ن��دوة  االقت�سادية  ال��ن��دوات  �ستقام  كما 
الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  �ستناق�ض  التي  الكهرباء 
اال�ستثمار،  الوزارة و جماالت  بواقع عمل  والنهو�ض 
ت�سجيع  تبحث  ال�سناعة  ل���وزارة  ن��دوة  جانب  اىل 
اىل  ال�سناعي؛  بالواقع  والنهو�ض  املحلي  املنتج 
ال�سوء  ت�سلط  التجارية  الغرف  الحتاد  ندوة  جانب 
نائب  الت�سدير.   وتفعيل  التجارة  تن�سيط  على  فيها 
رئي�ض منتدى بغداد االقت�سادي با�سم جميل انطوان 
قال: ان "معر�ض بغداد الدويل بدورته اجلديدة للعام 
احل�سور  بهذا  نوعها  من  اوىل  ثمينة  فر�سة   2017
خالل  من  و�سيلة  باف�سل  ت�ستثمر  ان  ويجب  الكبري، 

خطط تو�سع لتحقيق هذا الهدف".
بو�سع  مطالبة  واملوؤ�س�سات  "الوزارات  ان  وا�ساف   
الكبري  العدد  وجود  من  لالفادة  خطة 
م��ن ال�����رشك��ات 

واخل��روج  ب��غ��داد،  معر�ض  يف  وال��دول��ي��ة  االقليمية 
تقدم  ان  "اهمية  اىل  االنتباه  الفتًا  ايجابية،  بنتائج 
املوؤ�س�سات املحلية يف نهاية دورة املعر�ض تقارير 
تبني مدى الفائدة التي حققتها من جراء امل�ساركة". 
اكرث  امل�ساركة  يجعل  االج��راء  "هذا  ان  بني  انطوان 
ا�ستثمار  على  املحلية  املوؤ�س�سات  ويحث  فعالية 
املتخ�س�سة يف  ال�رشكات  اىل جانب  لوجودها  امثل 
"املعر�ض  ان  اىل  وا�سار  االقت�سادي".  احل��دث  هذا 
التي  التقانات  احدث  على  لالطالع  جمانية  فر�سة 
�سهدتها جميع جماالت العمل"، موؤكداً ان "االحتكاك 
مع ال�رشكات العاملية يو�سع مديات االفكار واخلطط 
جلميع امل�ساركني بعد االطالع على احدث التطورات 
التجارة  غرفة  رئي�ض  العمل".  �سكل  من  غريت  التي 
فرا�ض  امل�سرتكة  ال�سعودية   _ العراقية  وال�سناعة 
ال��دويل  ب��غ��داد  معر�ض  "دورة  ان  ق���ال:  احل��م��داين 
ال�سعودية  لل�رشكات  كبري  بح�سور  متتاز  احلالية 
رغبة  وجود  يعك�ض  ما  الدورةاحلالية،  يف  امل�ساركة 
وتوظيف  العراق  يف  بالعمل  ال�رشكات  لهذه  كبرية 
القطاعات".  املتاحة يف جميع  اال�ستثمارية  الفر�ض 
ال�سعودية متقدمة يف  "ال�رشكات  ان  النظر اىل  ولفت 
واقع  تغيري  وميكنها  والزراعية  ال�سناعية  املجاالت 
عمل هذا  القطاعات اىل �سكل اف�سل"، مطالبا اجلهات 
هذه  لوجود  امثل  ا�ستثمار  على  بالعمل  املعنية 
عجلة  وتدوير  االنتاج  تفعيل  على  والعمل  ال�رشكات 

االنتاج املحلي بعد توقف ملدة طويلة.
وت�ستعد هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية "ال�سادرات 
الدويل  بغداد  معر�ض  يف  امل�ساركة  اإىل  ال�سعودية" 
خالل دورته ال� "44" حتت �سعار "�سناعات تتجاوز 
احلدود وتقرب ال�سعوب"، وذلك الأول مرة يف تاريخها.
من  ال�سعودية  ال�سادرات  تنمية  هيئة  م�ساركة  وتعد 
اأهم امل�ساركات التي �ست�سهم يف بناء عالقات جتارية 
اقت�سادية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية 
انطلق  ال��ذي  ال��دويل  املعر�ض  يف  وت�سارك  العراق. 
ال�سبت وي�ستمر ملدة 10 اأيام 66 �رشكة �سعودية من 
مظلة  حتت  واخلدمية  ال�سناعية  القطاعات  خمتلف 
املنتجات  خالله  من  لتعر�ض  ال�سعودي،  اجلناح 

ال�سعودية املختلفة.

اهتمام أميركي بتطوير القطاع 

المصرفي الخاص في العراق
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انطالق فعاليات الدورة ٤٤ لمعرض بغداد الدولي بمشاركة ١٨ دولة
بغداد- خاص

صندوق النقد الدولي وعثرات 

اليورو

“إريكسون” و “فولفو” ترفعان أسهم 

أوروبا وبورصة إسبانيا

النفط: ضخ 200 ألف برميل عبر الموانئ 
الجنوبية تعويضًا عن صادرات الشمال

البصرة تهدد بقطع واردات الموازنة 
إذا لم تصلها االستحقاقات المالية

التشيك والعراق يتفقان على تطوير 
العالقات المصرفية

الرافدين يستعد لتطبيق النظام 
اإللكتروني المصرفي بدال عن الورقي

ه��دد معاون حماف��ظ الب�رشة معني احل�سن، بقط��ع املحافظة واردات 
املوازنة العامة للبالد يف حال تغا�ست احلكومة عن توفري امل�ستحقات 
املالي��ة املطلوبة، يف ح��ني ا�سار اىل ان الب�رشة تع��اين و�سعًا مزريًا 
ال�سيم��ا يف اجلوان��ب ال�سحي��ة واخلدمي��ة نتيجة �سح االم��وال. وقال 
احل�سن، ان “الب�رشة حرمت من الكثري من ا�ستحقاقاتها نتيجة االزمة 
املالية واحلرب على داع�ض ولكن هنالك ا�ستحقاقات ا�سا�سية البد من 
توفريه��ا منها دعم اخلدم��ات الطبية وامل�ست�سفي��ات”، م�سريا اىل ان 
“احلكوم��ة املحلية تدعم كل املب��ادرات التي انطلقت لدعم املر�سى 
واجلان��ب ال�سحي يف املحافظة والب��د ان تكون �ساغطا على حكومة 
املرك��ز”. وب��ني ان “اك��رث م��ن %80 م��ن موازن��ة الع��راق تبنى من 
ال�سادرات النفطي��ة للمحافظة، ف�سال عن املواين البحرية وااليرادات 
االخ��رى”، م�سيف��ا “اذا ارادت احلكوم��ة املركزية احلف��اظ على هذه 

الن�سبة فعلها اال�رشاع بتلبية اال�ستحقاقات املالية للمحافظة.

اتفق��ت رابط��ة امل�سارف اخلا�س��ة العراقي��ة وجمهوري��ة الت�سيك على 
تطوي��ر العالق��ات امل�رشفي��ة عرب عق��د لقاء ب��ني امل�س��ارف العراقية 
والت�سيكي��ة يف العا�سم��ة ب��راغ. وذك��رت رابط��ة امل�س��ارف اخلا�س��ة 
العراقي��ة يف بيان ان "رئي���ض رابطة امل�سارف اخلا�سة العراقية وديع 
احلنظل ا�ستقبل ال�سفري الت�سيكي يف بغداد يان فيجيتال يف مقر الرابطة 
ببغداد، وبحث تطوير العالقات االقت�سادية وخ�سو�سا امل�رشفية بني 

البلدين"، مبينة ان "اجلانبني اتفقا على تطوير العالقات امل�رشفية".
ونق��ل البي��ان عن احلنظل قول��ه، ان امل�سارف اخلا�س��ة ترغب بتمتني 
العالق��ات مع امل�س��ارف الت�سيكية م��ن خالل اقامة موؤمت��رات وور�ض 
عم��ل بني البلدين. من جه��ة اخرى اقرتح ال�سف��ري الت�سيكي تنظيم لقاء 
بني وزير التجارة واالقت�ساد الت�سيكي وبني رابطة امل�سارف اخلا�سة 
وممثلني ع��ن امل�سارف العراقية يف زيارة الوزير املقبلة للعراق بداية 
٢٠١٨. واأك��د يان فيجيتال على توطيد العالقات من خالل ار�سال وفد 
م���رشيف عراق��ي اىل الت�سيك للقي��ام بدورة تدريبية وان�س��اء جامعة او 

موؤ�س�سة تعليمية اقت�سادية بالتعاون مع اجلانب الت�سيكي. 

دع��ا م���رشف الرافدين ال�سب��ت املواطنني وجميع زبائن��ه اىل مراجعة 
فروع��ه يف بغ��داد واملحافظ��ات لغر�ض حتدي��ث بياناته��م وا�ستكمال 
امل�ستم�س��كات ال�رشوري��ة املتعلقة بهم وذلك ا�ستع��دادا لتطبيق النظام 
االلك��رتوين امل�رشيف بدال عن النظام الورق��ي. وقال املكتب االإعالمي 
للم���رشف يف بيان ان هذه اخلط��وة و�سلت اىل مراحل متقدمة القتناء 
النظ��ام االلك��رتوين امل���رشيف ومغ��ادرة التعام��ل الورق��ي وادخ��ال 
العملي��ات االلكرتوني��ة يف اإجناز معام��الت املواطنني، م�س��ريا اىل ان 
هذا النظام يت�سن��ى مبوجبه للزبون اال�ستفادة منه يف الت�سهيالت التي 

يوفرها امل�رشف من خالل اأمتتة العمليات وتب�سيط االإجراءات.

تع��ّد االأردن االأوىل م��ن ب��ني بل��دان الوط��ن العربي يف 
حجم اال�ستثمارات العراقية، اذ بلغت قيمة اال�ستثمارات 
العراقية فيها اكرث من 15 مليار دوالر. ويعتزم كل من 
االردن والع��راق اعادة احلي��اة اىل عالقتهما التجارية 
واال�ستثمارية م�ستندين اىل روابط عميقة جتمع البلدين 
وتوؤ�س�ض للو�سول اىل تكتل اقت�سادي يخدم م�ساحلهما 
امل�سرتكة.واأول ممر جتاري يعول عليه االأردن هو منفذ 
طربيل احلدودي مع العراق الإعادة الزخم التجاري بني 
البلدين الذي �سهد تراجعًا ملحوظًا يف ال�سنوات االخرية 

اأثر يف �سادرات اململكة.
وعلى الرغ��م من تدهور التبادل التج��اري بني البلدين 

ف��اإن االأردن ي�ست�سي��ف ا�ستثم��ارات عراقية تقدر بنحو 
15 ملي��ار دوالر تغط��ي قطاع��ات ال�سياحة والفنادق 

والطريان وال�سناعات الغذائية والعقارات والبنوك.
مكت��ب ال�سفارة العراقية يف االأردن م��ن جانبه، اكد ان 
هن��اك مباحثات وحتركات م��ع اجلانب االأردين الإن�ساء 

تكتل اقت�سادي م�سرتك يعود بالفائدة على الطرفني.
من جهته، قال رئي�ض جمعية رجال االأعمال االأردنيني 
حم��دي الطب��اع اإن االأردن والع��راق كان��ا عل��ى الدوام 
العمق اال�سرتاتيج��ي والظهري وال�سند لكل منهما االآخر، 
فالعالق��ات ب��ني االأردن والعراق عالق��ات ا�سرتاتيجية 
ع��الوة عل��ى كونها عالق��ات اأخ��ّوة وتع��اون تاريخية 
وميك��ن  املتب��ادل  االح��رتام  عل��ى  مبني��ة  ورا�سخ��ة 
اأن تك��ون ه��ذه العالق��ة اأمنوذج��ًا وا�سح��ًا للتع��اون 

العرب��ي امل�س��رتك وا�سا�س��َا لتكام��ل اقت�س��ادي عربي.
ام��ا رئي�ض هيئ��ة اال�ستثمار االأردين ثاب��ت الور فقد اكد 
���رشورة تعزي��ز وتقوي��ة قن��وات االت�س��ال م��ع جميع 
الفعالي��ات االقت�سادي��ة يف الع��راق ال�سقي��ق، م�س��ريا 
اإىل اأن اال�ستثم��ارات العراقية حتظ��ى بتقدير عال على 
امل�ستويات كاف��ة، ونتعامل مع امل�ستثمرين يف االأردن 
ك�رشكاء ا�سرتاتيجيني الإقامة �رشاكات مثمرة ت�سهم يف 
حتقي��ق التنمي��ة االقت�سادي��ة امل�ستدامة تع��ود باخلري 

والفائدة على كال البلدين.
وب��ني اأن اململك��ة اأنهت جمي��ع االإج��راءات الد�ستورية 
للت�سدي��ق عل��ى اتفاقي��ة ت�سجي��ع وحماي��ة اال�ستثمار 
م��ع الع��راق، والت��ي �ست�سه��م يف دف��ع عجل��ة التنمي��ة 

االقت�سادية واال�ستثمارية بني كال البلدين.

ال�س��ادرات االأردني��ة للع��راق ب��داأت بالرتاج��ع ب�س��كل 
ملح��وظ، حيث انخف�ست ال�س��ادرات الوطنية من 900 
ملي��ون دين��ار خ��الل الع��ام 2014 اإىل 450 ملي��ون 
دينار العام 2015، وا�ستم��رت باالنخفا�ض اإىل 300 
ملي��ون دينار العام املا�سي، وكان ال�سبب الرئي�سي يف 
ه��ذا الرتاجع يع��ود اإىل ا�ستم��رار اإغالق مع��رب طريبيل 
احل��دودي بني البلدين. وبع��ودة افتتاح املعرب منذ عدة 

ا�سهر �سيزيد حجم التبادل التجاري بني البلدين .
خرباء اقت�ساديون ي��رون انه يجب ان تكون هناك اآلية 
للتنويع يف �سكل وحجم التبادالت التجارية مع البلدان 
املج��اورة خا�سة م��ن اجل رفع امل�ست��وى االقت�سادي 
املهدد يف العراق. اآخذين بعني االهتمام معاجلة جميع 

ملفات الف�ساد املايل التي بحوزة احلكومة العراقية . 

األردن األولى

 عربيًا في حجم االستثمارات العراقية  

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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الجورنال نيوز – عمان 

البصرة - متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- الجورنال

رئيس التحرير

بغداد- متابعة : اعلنت وزارة النفط، ال�سبت، �سخها 200 الف برميل من 
ال�سمال. وذكر  تعوي�سا عن �سادرات  اجلنوبية  املوانئ  اخلام عرب  النفط 
"�رشكة نفط الب�رشة با�رشت  اإن  وزير النفط جبار علي اللعيبي يف بيان 
الو�سط  حقول  من  يوميا  اخلام  النفط  من  برميل  الف   200 كمية  �سخ 
من  اكرث  البالغ  اليومية  االنفطية  ال�سادرات  معدل  اىل  ا�سافة  واجلنوب 
3 ماليني و200 الف برميل التي يتم ت�سديرها عرب املوؤانى اجلنوبية".
الكميات  الذي مت اتخاذه ياأتي تعوي�سًا عن  "القرار  اأن  اللعيبي،  واو�سح 
التي فقدها العراق نتيجة تراجع ال�سادرات النفطية من احلقول ال�سمالية 
يف  اجلارية  القانون  فر�ض  عمليات  ب�سبب  الرتكي،  جيهان  منفذ  عرب 
كركوك وعدد من املحافظات ال�سمالية". وا�سار اإىل، اأنه "�سيتم اال�ستمرار 
النفطية  ال�����س��ادرات  ع��ودة  حلني  اجل��دي��دة  الكميات  �سخ  عمليات  يف 
"هذه  ان  بالقول  مردفًا  ال�سابقة"،  معدالتها  اىل  ال�سمالية  احلقول  من 
الوزارة  وان  االنتاج  خف�ض  بقرار  العراق  التزام  يف  توؤثر  ال  ال�سادرات 
واملن�ساآت  للحقول  واملعاجلات  احللول  و�سع  يف  اال�رشاع  على  حري�سة 

النفطية يف حمافظة كركوك ونينوى و�سالح الدين" .
النفط  "وزير  ان  جهاد،  عا�سم  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  قال  جهته،  من 
انبوب  تقييم  عملية  يف  باال�رشاع  النفطية  وال�رشكات  امل�سوؤولني  وجه 
ال�سادرات النفطية كركوك – جيهان وانبوب نقل النفط اخلام كركوك - 

بغداد واعادة تاهيلهما".

ً


