
دعا امل�صت�صار االقت�صادي وامل�رصيف �صمري الن�صريي، 
يف  اخلا�ص  امل�رصيف  القطاع  متثيل  اىل  احلكومة 
االقت�صادية  واللجان  الر�صمية  االقت�صادية  الوفود 
امل�صرتكة مع دول العامل . وا�صار الن�صريي يف حديث 
الدعوات  جميع  من  الرغم  على   " ان��ه  اىل  �صحفي، 
للنخب االقت�صاديه وممثلي القطاع اخلا�ص با�رصاك 
العملية  ادارة  للقطاع اخلا�ص يف  واعطاء دور فعال 
الرغم  وعلى  ال��ب��اد.  يف  والتنموية  االقت�صادية 
بع�ص  تبذلها  التي  واجلهود  املحاوالت  جميع  من 
االحتادات واملنظمات التي متثل قطاعات اقت�صادية 
للم�صاهمة  لها  املجال  ف�صح  مت  لو  وا�صعة  ومتويلية 
من  فعا  لتمكنت  االقت�صادية  القرارات  �صناعة  يف 
حتقيق انتقالة حقيقية يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 
وتوجهاتها  خططها  حتقيق  يف  احلكومة  وم�صاعدة 
االفت�صادية". واكد الن�صريي "ولكن لا�صف مل يتحقق 
ذلك طيلة ال�صنوات االربع ع�رصة املا�صية، واقت�رصت 
احلال على دعوة القطاع اخلا�ص حل�صور اجتماعات 
من  وت�صوراتهم  روؤاهم  اىل  واال�صتماع  اخلربه  جلان 
املطلوب  هو  لي�ص  وهذا  التطبيق  يف  اعتمادها  دون 
ممثلوه  اخلا�ص  للقطاع  يكون  ان  املفرت�ص  وان 
احلقيقيون والذين ي�صرتكون ب�صكل فعال يف �صناعة 
اال�صرتاتيجية.  االقت�صادية  القرارات  واتخاذ وتطبيق 
وحث الن�صريي، على ان " يتم اعطاء دور 
ومهم  ا���ص��ا���ص��ي 

واال�صتثمار  التنمية  يف  اخلا�ص  امل�رصيف  للقطاع 
يواجه  ولكن  العراق،  يف  التمويلي  القطاع  بو�صفه 
من  ال��رغ��م  على  وا���ص��ح  اهتمام  ع��دم  القطاع  ه��ذا 
املركزي  البنك  بها  يقوم  التي  املنفردة  اجل��ه��ود 
وتقدمي  امل�رصيف  العمل  وتطوير  دعمه  يف  العراقي 
الذي ي�صجل �صلبا على  ادائه، وان  لتن�صيط  املبادرات 
�صعف  هو  امل�صوؤولة  القطاعية  احلكومية  اجلهات 
االميان بقدرة القطاع امل�رصيف التمويلي على تنفيذ 
واخلارجية  الداخلية  االقت�صادية  والربامج  اخلطط 
واالجنبية،  والعربية  االقليمية  الدول  مع  بالتعاون 
امل�صرتكة  واللجان  الر�صمية  الوفود  جميع  فان  لذلك 
اخلا�ص  للقطاع  متثيًا  تت�صمن  مل  ال��دول  هذه  مع 
امل�رصيف وممثله رابطة امل�صارف اخلا�صة العراقية 
ما يج�صد نظرة قا�رصة للدور الكبري الذي يتطلب ان 
واال�صتثمار،  التمويل  يف  اخلا�صة  امل�صارف  متثله 
دعت  لا�صتثمار  الوطنية  الهيئة  وان  خ�صو�صا 
اخريا من خال رئي�صها الدكتور �صامي االعرجي اىل 
�رصورة و�صع خطة ا�صرتاتيجية مل�صاهمة امل�صارف 
عاملية  م�صارف  مع  مب�صاركات  العراقية  اخلا�صة 
التنموية  امل�صاريع  يف  اال�صتثمار  لغر�ص  ر�صينة 
"احلكومة  ان  وا�صاف  العراق".  يف  واال�صرتاتيجية 
امل�صتدامة  للتنمية  خطتها  الط��اق  حاليا  ت�صتعد 
اىل  ت�صري  روؤي��ة  وه��ي   )2018-2030( لل�صنوات 
يف  اخلا�ص  للقطاع  وا�صا�صي  وا�صح  دور  اعطاء 
التمويلي  املجال  ف��اإن  وبالتاكيد  جماالته،  جميع 
" اىل اجلهات  ". وختم الن�صريي دعوته  هو اال�صا�ص 
للتعامل  جديدة  نظرة  للنظر  احلكومة  يف  املعنية 
م��ع ال��ق��ط��اع امل�����رصيف 

االقت�صادية  ال��وف��ود  يف  ممثليه  وا����رصاك  اخلا�ص 
دول  مع  امل�صرتكة  االقت�صادية  واللجان  الر�صمية 
وممثله  اخلا�ص  التمويلي  القطاع  يكون  وان  العامل 
رابطة امل�صارف اخلا�صة العراقية موجودا يف جميع 
جمل�ص  امانة  يف  اال�صت�صارية  االفت�صادية  اللجان 
الوطنية  والهيئات  املخت�صة  وال����وزارات  ال���وزراء 
لا�صتثمار واعمار املدن املت�رصرة واملوؤ�ص�صات ذات 
العاقة بالتنمية االقت�صادية. واثار امل�صت�صار املايل 
لرئ�ص جمل�ص الوزراء د.مظهر حممد �صالح مو�صوعا 
يتعلق  ل��ه  �صحفي  ت�رصيح  يف  االهمية  يف  غاية 
بالقطاع ال�صناعي . اإذ لفت االنتباه اىل ان هناك 173 
معما معطا منذ العام 2003، معلنا ت�صغيل معمل 
�صومر لل�صكائر وعدَّه خطوة جيدة. ولكن دعونا نبحث 
عن اجلدوى االقت�صادية لهذا الكم املهول من املعامل 
العاطلة وكم هي الكلف التي تتحملها املوازنة دومنا 
اع��ادة  اهمية  عن  احلكم  ميكننا  ذل��ك  بعد  عائد  اي 
احلياة لها. نعم خطوة مهمة وواعدة هي ت�صغيل هذا 
املعمل العتيد يف نوعية انتاجه و�صيولد من جديد يف 
ظل مناف�صة �صحيحة النه مدعوم كمنتج وطني بعد 
فر�ص ر�صوم عالية على ال�صكائر امل�صتوردة .غري اننا 
ال نعلم ان ت�صغيل املعمل هو عن طريق ال�رصاكة مع 
وقال  فقط؟  فيه  العاملني  بجهد  ام  اخلا�ص  القطاع 
�صحفي  مقال  يف  املتويل  يا�رص  االقت�صادي  اخلبري 
اعادة  يف  اخلا�ص  القطاع  ا�رصاك  اىل  دعواتنا  جندد 
املعطلة  املعامل  من  الهائل  الكم  ه��ذا  اىل  احلياة 
لزيادة فعالية املنتج املحلي نظرا لامكانات املالية 
علمنا  مع  اخلا�ص  القطاع  لدى  الناجحة  واالدارات 
املعامل  احتياجات  تلبية  على  املوازنة  قدرة  بعدم 
 . احل��رج  الوقت  ه��ذا  يف  وغريها  الت�صغيلية  للكلف 
واأ�صاف املتويل، ان ا�رصاك القطاع 
اخل����ا�����ص 

يف عودة احلياة اىل املعامل املتوقفة ال يكفي بهذا 
ت�رصيعات  اىل  نحتاج  امنا  لل�رصاكة  املطلق  املعنى 
�رصيعة م�صجعة للقطاع اخلا�ص لولوج هذا النوع من 
اخلا�ص  القطاع  بيد  ادارتها  تكون  ان  على  ال�رصاكة 
الربح  هام�ص  بتحقيق  االن��ت��اج  مع  يتعاطى  الن��ه 
وبذلك  وا�صتمراره،  االنتاج  دميومة  اىل  يف�صي  الذي 
يرفع قيد �صلطة القطاع العام عن حرية االنتاج ذي 
اخلطوة  هذه  ان  نعتقد  واك��د،  االقت�صادية.  اجل��دوى 
ثقافة اخل�صخ�صة  تكري�ص  �صتكون مهمة على طريق 
م�صادر  تنويع  يف  واهميتها  ال�رصاكة  جن��اح  بعد 
املبا�رص  االنتاج  الدولة  تغادر  ان  اىل  داعيا  الدخل.  
واملراقبة  واال���رصاف  واملتابعة  للتخطيط  والتفرغ 
االقت�صادية  اجل��دوى  تكون  وهنا  املعامل،  لن�صاط 
العامة  املوازنة  عن  الثقل  ورف��ع  فعليا  حتققت  قد 
واو�صاع  والديون  النفطية  امل��وارد  تراجع  ظل  يف 
امل�صت�صار  دع��وة  ان  اخلا�صة  داع�ص.  على  احل��رب 
االقت�صادي قابلة للنقا�ص وفق هذا املنظور اخلا�ص 
وعودة  ال�صناعي  القطاع  حتديات  تفكيك  بكيفية 
احلكومة  فان  وللتذكري  الوطني،  االنتاج  اىل  احلياة 
الدعم  هذا  ودميومة  اخلا�ص  للقطاع  دعمها  توا�صل 
القطاع  ا�صرتاتيجية  تفعيل  مبا�رصتها  خ��ال  من 
اخلا�ص لقناعتها باهمية ا�رصاكه يف برامج التنمية 
وقدرته على تنفيذها بجدارة . خمتتما مقاله بالقول 
نظره  وجهة  اخلا�ص  القطاع  من  ننتظر  املقابل  يف 
تكون  ان  ميكن  ال  فاكيد  ال�رصاكة  ون��وع  بطبيعة 
م�رصوطة من جهة القطاع احلكومي امنا بالتفاو�ص 
ال�رصاكة  ومنهج  �صيغة  على  واالت��ف��اق  امل��وث��ق 
املتكافئة وفقا المكانات الطرفني. واثقون من رغبة 
وعودة  الوطني  االنتاج  ملف  بح�صم  كافة  االط��راف 
ملتطلبات  تكفي  وهي  املتوقفة  املعامل  اىل  احلياة 
ال�صوق وحتقق ايرادات قوية داعمة للموازنة وتن�صيط 
حركة ال�صوق وحتقيق اال�صتقرار االقت�صادي 

املن�صود.

الحزن والسواد ينعشان الحركة 

التجارية في العراق
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اقتصاديات العراق الحكومة تستعد إلطالق خطتها للتنمية المستدامة

خبراء وصناعيون: نطالب بدور أكبر للقطاعين الصناعي والمصرفي في العراق
بغداد- المحرر االقتصادي

التكنولوجيا المالية: عالم شجاع 

جديد بحاجة إلى مناخ مالئم

البحرين تستضيف أول ملتقى 

لمناقشة ضريبة القيمة المضافة

إنجاز أكثر من 50% من مشروع مجمع 
أرض بابل السكني 

شركتان عراقية وسويدية لصيانة 
قاعة الشعب

محافظة إيرانية تصدر بضائع إلى العراق 
بقيمة 150 مليون دوالر خالل 7 أشهر

موسكو: التعاون االقتصادي مع 
كردستان فقط من خالل بغداد

البورصة العراقية تتداول ملياري سهم 
بقيمة مليار دينار خالل أسبوع واحد

ق��ال رئي�ص غرفة جتارة مازندران انه مت خال الن�صف االول من العام االيراين 
اجل��اري )ب��داأ يف 20 اذار( ت�صدير م��ا قيمته 150 ملي��ون دوالر من ال�صلع من 
حمافظ��ة مازندران اىل العراق ما �صجل زيادةب نحو %3 مقارنة باملدة ذاتها 
من العام املا�صي. وذكر عبد اهلل مهاجر خال اللقاء الذي جمع ال�صفري العراقي 
يف طه��ران م��ع رجال االعمال يف حمافظة مازن��دران انه مت يف العام املا�صي 
ت�صدي��ر ما قيمت��ه 250 مليون دوالر من الب�صائع م��ن حمافظة مازندران اىل 
الع��راق ما ي�ص��كل %5 من اجمايل �ص��ادرات ايران للعراق البالغ��ة 6 مليارات 
دوالر. وارج��ع ال�صبب يف تدين ال�صادرات م��ن مازندران اىل العراق اىل �صعوبة 
احل�ص��ول عل��ي التاأ�صريات التجاري��ة. ودعا مهاجر ، ال�صف��ري العراقي اىل اتخاذ 
م��ا يلزم لت�صهيل ا�صدار التاأ�صريات التجارية لرجال االعمال االيرانيني من اجل 

ت�صدير املزيد من منتجاتهم الزراعية وال�صناعية اىل العراق.

 ق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الرو�ص��ي، ميخائيل بوغدانوف، اال�صب��ت، اإن رو�صيا 
�صتوا�ص��ل التع��اون االقت�ص��ادي م��ع كرد�صت��ان الع��راق، وذل��ك بالتن�صيق مع 
ال�صلط��ات العراقي��ة يف بغ��داد. ونقل��ت وكال��ة نيوف�صت��ي الرو�صي��ة ت�رصيحات 
بوغدانوف ردا على �صوؤال ال�صحفيني، عما اإذا خططت مو�صكو ملوا�صلة تعاونها 
االقت�ص��ادي م��ع اأربي��ل، قائ��ا "كن��ا وال ن��زال و�صوف نعم��ل ذل��ك، وبالطبع، 
بالتن�صي��ق مع احلكومة املركزية". وكان��ت وزارة اخلارجية العراقية اأكدت اأنها 
قدمت مذكرة ر�صمية الإيران وتركيا طلبت فيها غلق املنافذ مع اإقليم كرد�صتان 

العراق واإيقاف جميع التعامات التجارية معه، وتعاملهما مع بغداد ح�رصا.

ك�ص��ف �ص��وق العراق لاوراق املالية عن تنظيمه �صب��ع جل�صات للتداول خال 
اال�صبوع املا�صي نتج عنها تداول اكرث من ملياري �صهم وبقيمة مليار دينار. 
وق��ال املدير التنفيذي لل�صوق طه اأحمد عب��د ال�صام يف بيان اإن �صوق العراق 
ل��اوراق املالي��ة نظم خال اال�صبوع املنته��ي يف اخلام�ص من ت�رصين االول 
احل��ايل اربع جل�صات للت��داول يف ال�صوق النظامي وثاث جل�صات للتداول يف 
ال�صوق الثاين حيث مل تنظم جل�صة التداول ليوم االحد املوافق 1/10/2017 
العانه��ا عطلة ر�صمية مبنا�صبة العا�رص من �صهر حمرم . وبني عبد ال�صام اأن 
عدد ال�رصكات املدرجة يف ال�صوق خال اال�صبوع املا�صي بلغ )101( �رصكة 
م�صاهمة، منها )72( �رصكة مدرجة يف ال�صوق النظامي و)29( �رصكة مدرجة 
يف ال�صوق الثاين، وتداولت خال جل�صات اال�صبوع املا�صي ا�صهم )39( �رصكة 

يف ال�صوق النظامي و)3( �رصكات يف ال�صوق الثاين.

اعل��ن مدي��ر قاع��ة ال�صعب لاألع��اب الريا�صي��ة عاء جب��ار، ان احت��ادي ال�صلة 
والطائ��رة وّقعا عقداً م��ع �رصكة عراقية واأخرى �صويدي��ة ل�صيانة القاعة. وقال 
جب��ار للجورنال نيوز "�صتقوم ال�رصك��ة ال�صويدية بتغيري ار�صية القاعة و�صمن 
املوا�صف��ات الدولية املعتم��دة من االحتاد الدويل "فيبا".    واأ�صاف ان "�رصكة 
الريا���ص العراقي��ة �صتق��وم با�صت��رياد جمموع��ة م��ن الربوجك��رتات اخلا�صعة 
للموا�صف��ات الدولية لتح�صني ان��ارة القاعة". ومن املوؤم��ل ان يبداأ العمل اثناء 
توق��ف الدوري العراقي يف �صهر نوفم��رب املقبل، حيث �صت�صتغرق عملية و�صول 
امل��واد اىل العراق اأربعة اأ�صابيع كحد اأق�صى، يف حني ت�صتغرق مدة العمل قرابة 

اال�صبوعني.

    
ي��رى االكادميي االقت�ص��ادي الدكتورعي��ادة �صعيد انه 
م��ن خال قراءة اولي��ة لاحتياطي��ات النفطية جند ان 
الع��راق ميتلك م��ن االمكانات ما يجعل��ه �صاحب اطول 
عم��ر افرتا�ص��ي لاحتياطي��ات النفطية، اذ ق��در العمر 
االفرتا�ص��ي لاحتياطي النفطي العراقي ب 164 �صنة، 
وه��و اطول االعم��ار االفرتا�صي��ة، ما يعن��ي ان العراق 
�صيك��ون من ال��دول القليلة الت��ي �صتحتف��ظ باحتياطي 
نفط��ي �صخ��م.  �صعي��د اأو�صح �رصورة تخطي��ط االنتاج 
للحد من اال�صتهاك التبذيري للنفط ، وتوجيه ن�صبة من 
االنت��اج نحو اال�صتعماالت النبيلة لهذا اخلام مبا يحقق 

م��ردودات اقت�صادي��ة للمجتمع تف��وق بكثري ما يحققه 
اال�صتعم��ال التقلي��دي للنف��ط كم�صدر للطاق��ة، وت�صمل 
اال�صتعماالت النبيلة للنف��ط بالدرجة االوىل ا�صتخدامه 
كم��ادة اولية يف ال�صناعات البرتوكمياوية و�صناعات 

اال�صمدة والربوتني والعقاقري الطبية وغريها .
واأك��د �صعي��د، ان تخطيط االنت��اج هو اال�صل��وب العلمي 
الوحي��د الإطالة عم��ر االحتياطيات النفطي��ة عن طريق 
ربط م�صتوي��ات االنتاج والت�صدير بحجم االحتياطيات 
الفعلية لتمويل التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صكل 
ي�صمن ح�صول االجي��ال القادمة على حقوقها يف هذه 
الرثوة الوطنية. وتابع، ان عوائد النفط ت�صهم يف زيادة 
اال�صتثم��ار املنتج وحت�صني امل�صتوى املعا�صي وتو�صيع 

الطاق��ة اال�صتيعابي��ة، واحل�صول عل��ى القيمة امل�صافة 
، وذل��ك  بالنف��ط  التنمي��ة  املتحقق��ة من��ه ومقاي�ص��ة 
من خ��ال ا�صت��رياد التكنولوجي��ا املتط��ورة واالجهزة 
واملواد االولية الازمة للم�صاريع االقت�صادية، وت�صديد 
اقيامه��ا من عوائ��د النفط امل�ص��ّدر او دف��ع م�صتحقات 
���رصكات اال�صتثمار يف العراق م��ن اقيام النفط امل�صّدر 
اىل دولها . اما االأكادميي االقت�صادي د. رحيم ح�صوين 
فقد �ص��دد على �رصورة ا�صتخ��دام املعايري االقت�صادية 
عن��د الت���رصف بامل��ورد امل��ايل يف جم��ال اال�صتثمار 
االقت�ص��ادي  النم��و  يف  الزي��ادة  لتحقي��ق  احلكوم��ي 
وتنوي��ع م�صادر الدخل وع��دم االخت�ص��ار او االعتماد 
عل��ى القط��اع النفط��ي كم�صدر وحي��د. ولف��ت االنتباه 

اىل، ���رصورة الت�رصف بعائدات هذا املورد ب�صكل كفء 
مب��ا يحقق التوزيع الع��ادل للخدمات العامة بني فئات 
املجتم��ع كافة ويف ظل املنفع��ة االجتماعية وحت�صني 
الرفاهي��ة للجمي��ع .  و�ص��دد عل��ى اهمية ع��دم االفراط 
او املبالغ��ة يف ا�صتغ��ال النفط لكون ه��ذا امل�صدر من 
امل��وارد النا�صب��ة، مو�صح��ا ان املبالغ��ة يف ا�صتغاله 
�صتوؤدي اىل ا�صتنزافه ب�رصعة، لذا فان تنمية هذا املورد 
من جهة واحلفاظ على حقوق االجيال القادمة فيه عند 
ا�صتغاله يعّدان م�صوؤولي��ة �صيا�صية واقت�صادية، م�صريا 
اىل ان التق��دم االقت�ص��ادي احلقيقي الية امة امنا ياأتي 
من تنمية وتطوير مواردها الب�رصية، اكرث مما ياأتي من 

تطوير مواردها الطبيعية .

خبراء: االحتياطي

 الضخم من النفط يجعل العراق في ريادة الدول المنتجة مستقبال

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد – متابعة

بغداد – خاص 

بغداد – متابعة

بغداد ــ متابعة

رئيس التحرير

 بغداد- ملتابعة: اأعلنت دائرة االإعمار الهند�صي التابعة لوزارة االإعمار واالإ�صكان 
والذي  ال�صكني  بابل  ار�ص  %52 من م�رصوع جمّمع  اإجناز  العامة  والبلديات 
الدائرة وكالة املهند�صة  )26( دومنًا. وقالت مديرة  ب�  ينفذ على م�صاحة تقدر 
على م�رصوع جمّمع  الهند�صي  باإ�رصافها  توا�صل  الدائرة  ان  �صعيد جواد  اأحام 
ار�ص بابل ال�صكني يف حمافظة بابل. مبينة ان هناك ن�صب اجناز متقدمة بلغت 
نحو %52 يف هذا امل�رصوع وهو يعّد اأحد العقود ال�صتة للم�صاريع اال�صتثمارية 
دائرة  خال  من  الدائرة  عليها  ت�رصف  والتي  بابل  ا�صتثمار  هيئة  مع  املوقعه 
اأر�ص  اإن�صاء جمّمع  واأ�صافت جواد ان م�رصوع  املهند�ص املقيم يف املحافظة. 
بابل ال�صكني املمنوح رخ�صة اأ�صتثمارية من هيئة اأ�صتثمار بابل، ي�صمل اإن�صاء 
)176( دارا وعلى م�صاحة اأر�ص تقدر ب�)26( دومنًا يف مركز ناحية اأبي غرق. 
م�صرية اىل ان م�صاحة الدور ال�صكنية ترتاوح ما بني 137م2 و 215م2 بناء 

على ار�ص تبلغ 300م2 باال�صافة اىل اإكمال النبى التحتية للم�رصوع.
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