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اأ�صـــعـار املـــواد االن�صــائيــــة

ال�صعر بالدينارالكمية نوع املادة 
1160.000 طن ال�سمنت العادي 
1175.000 طن ال�سمنت املقاوم 

1205.000 طن  ال�سمنت االبي�ض 
15400.000 م3الرمل 

15350.000 م3احل�سى
4000800.000 طابوقة الطابوق 

1700.000 طن �سي�ض 1/2 اجن
1.000قطعة واحدةكا�سي عراقي

جدول با�صعار الفواكه واخل�صراوات

ال�صعر  املــادة
ال�صعر املــادة بالدينار

بالدينار
1000خيار 1500برتقال عراقي 

1000  طماطة1500برتقال م�ستورد
1250فلفل5000ليمون عراقي

1000  باذجنان1000ليمون م�ستورد
750�سجر1000رمان

750 ب�سل بانواعه1250اللنكي
750بطاطا1500تفاح
3000باميا1500موز

1250نارجن

ا�صعار ال�صكائر )َكلو�ص(
6.000ا�سبني

3.500بن
4.000ميامي
3.750غمدان

10.500دفدوف
16.000دنهل

5.750َكلواز
7.500جيتانز

ا�صعار اللحوم

ال�صعرالكميةاملادة 

1- العراقية
14.000 كغمدجاج

115.000 كغمحلم
17.500 كغم�سمك

2- امل�ستوردة
13.000 كغمحلم هندي 

14.500 كغمحلم هندي مراد
12.500 كغمدجاج برازيلي

13.500 كغمدجاج برازيلي مراد
12.250 كغمافخاذ امريكي

14.000 كغمدجاج كفيل
12.500 كغم�سمك

العملة
ال�صعر 

بالدينار
العملة

ال�صعر 
بالدينار

1600دينار اردين 1460يورو
340ريال �سعودي 1180دوالر امريكي

360درهم اماراتي1860جنيه ا�سرتليني
23لرية �سوري15ين ياباين

1لرية لبنانية3900دينار كويتي
تومان ايراين

اأ�صعار العمالت مقابل الدينار العراقي

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة

ال�سعر الكميةاملـــــــادة
بالدينار 

60.000 50 كغم طحني �سفر عراقي 
طحني �سفر 

اماراتي 
5055.000 كغم 

5065.000 كغم رز عنرب عراقي 
5023.000 كغم رز امريكي 

3947.000 كغمرز هندي 
1520.000 كغمدهن طعام

12.500 لرتزيت 
5065.000 كغم �سكر 
15.000 كغم �ساي 

4/11.500 كغم�ساي الوزة
4/11500 كغم�ساي تفاحة
4/11500 كغم�ساي عطور

12500 كغممعجون طماطة

بغداد / متابعة املدى االقت�صادي 
- وكاالت

دعا ممثـــل االأمـــني العام لـــ�أمم املتحـــدة يف العراق 
اأد ميلكـــرت  احلكومـــة العراقيـــة الإجراء اإ�ســـ�حات 
اقت�ســـادية والق�ســـاء على البطالـــة وحتقيق العدالة 
االجتماعيـــة من خـــ�ل تطبيق مبداأ تكافـــوؤ الفر�ض، 
موؤكـــدا اأن بنـــاء امل�ســـتقبل اجليـــد للعـــراق يتطلـــب 

اقت�سادا جيدا و�سوقا حرة. 
وقـــال اأد ميلكرت يف كلمة له خ�ل موؤمتر ال�ســـراكة 
االقت�سادية واالجتماعية واحلكومية العراقية الذي 
عقـــد مببنـــى الربملـــان بح�ســـب "ال�ســـومرية نيوز"، 
اإن هنـــاك اأمـــورا �ســـرورية الإجـــراء اإ�ســـ�حات يف 
االقت�ســـاد اأهمها توفري ال�ســـمان االجتماعي للعمال 
وحتقيق العدالة االجتماعيـــة من خ�ل تطبيق مبداأ 
تكافـــوؤ الفر�ض  متوقعا اأن يخرج املوؤمتر بح�ســـيلة 
جيدة ت�سل باالقت�ساد العراقي اإىل مرحلة االزدهار 

بعد حتقيق االإ�س�حات االقت�سادية املطلوبة". 
واأ�ساف ميلكرت اأن املوؤمتر �سيناق�ض كيفية حت�سني 
و�ســـع العمال يف العـــراق، واإنهـــاء البطالة ودخول 
العراق اإىل ال�ســـوق العاملية ليكون عن�سرا فاع� يف 
االقت�ســـاد الدويل مبينا اأن املوؤمتر �سي�ســـهد مناق�سة 
كيفية اإعـــادة العمال اإىل دورهـــم احلقيقي يف اإدارة 

املاكنات للنهو�ض باالقت�ساد العراقي . 
وتابع ميلكرت اأن عملية بناء امل�ستقبل اجليد للعراق 
تتطلـــب اقت�ســـادا جيدا و�ســـوقا حـــرة  م�ســـريا اإىل 
اأهميـــة االإجراءات التي اتخذتهـــا احلكومة العراقية 
يف حماربة الف�ســـاد املايل واالإداري يف املوؤ�س�ســـات 

كافة . 
وا�ســـار اىل ان "االمم املتحدة تعمل االن على و�سع 
الو�ســـايا التي راأيناها وب�سكل جدي للعمل بها وقد 
و�ســـعناها يف العديد من املوؤمترات والق�سايا التي 
مت مناق�ســـتها ومنها البناء نحو م�ستقبل جيد ل�سوق 
حرة متتع باقت�ســـاد قوي واملثول ال�س�حات جيدة 
والتـــي نعمل عليهـــا والتي هي بحاجة اىل اقت�ســـاد 

متكامل". 
واو�ســـح ميلكـــرت ان "احلكومـــة العراقيـــة عملـــت 
علـــى بع�ض الو�ســـايا منهـــا انهـــاء الف�ســـاد االإداري 
يف بع�ض املوؤ�س�ســـات العملية وقد و�ســـعت قوانني 
جيـــدة والعمـــل بهـــا ب�ســـكل جيـــد الأجـــل االقت�ســـاد 
العراقي والو�سول بها نحو االف�سل وتكون ال�سوق 
العراقيـــة هي املناف�ســـة وبالتايل ي�ســـتطيع املواطن 
العراقي احل�ســـول على فر�ســـة عمل اف�ســـل وتكون 

ح�سيلة جيدة". 

وتابـــع ان "هذا �سي�ســـاعد البيئـــة العراقية ويدعمها 
ب�سكل جيد ،و�ســـتعاد االمور لو�سع البيئة العراقية 

االقت�سادية نحو االزدهار ".
و�سدد على ان "هناك خم�سة اأ�سياء �سرورية الإيجاد 
االقت�ســـاديات والعمـــل بها مـــن اجل االإ�ســـ�ح منها 
تقليـــل عدد البطالة يف الب�د واإي�ســـال تلك الن�ســـبة 
اىل اقل عدد مطلوب، واعطاء احلرية الكاملة للعمال 
واي�سالها بال�سكل املطلوب وتوفري احلماية والعمل 
على قوانـــني حتمي العمـــال وكذلك حتقيـــق العدالة 

االجتماعية يف العمل".
من جانبه قال  رئي�ض جمل�ض النواب اأ�سامة النجيفي 
يف كلمته خ�ل افتتاح املوؤمتر ذاته اإن العراق حتول 
خ�ل ال�ســـنوات املا�ســـية اإىل �ســـوق لنفايات العامل 

االآخر من خ�ل توريد الب�ســـائع الفا�سدة والرديئة، 
مبينا اأن جمل�ض النواب عازم على و�ســـع ت�سريعات 

الإنهاء تلك االإ�سكاليات.
امل�ســـنعني  مـــن  "البع�ـــض  اأن  النجيفـــي  واأ�ســـاف 
وامل�سدرين وامل�ســـتوردين مل يجدوا حرجا اأخ�قيا 
وال خ�ســـية من رب عظيم يف اأن ميار�ســـوا حربا �سد 
�ســـعبنا من خ�ل توريد الب�ســـائع الفا�ســـدة وال�سلع 
اخلادعـــة التي ت�ســـنع باالتفاق النفعي وامل�ســـتورد 
العراقي اأو امل�ســـدر العراقي على اأن تكون رديئة اأو 

م�سرة او قاتلة".
وتابع النجيفـــي اأن "جمل�ض النـــواب العراقي عازم 
علـــى و�ســـع ت�ســـريعات الإنهـــاء هـــذه احلـــرب اأوال 
ومنع اإعادتها مرة اأخرى"، م�ســـريا اىل اأن "ال�ســـعب 

العراقي ال يريد نظاما اقت�ساديا يحوله اإىل طبقتني، 
االأوىل تهتـــم بالـــراء والثانيـــة للبقـــاء، واإمنا يريد 

نظاما اقت�ساديا يوؤمن بتكافوؤ الفر�ض".
واأ�سار النجيفي اإىل انه "لي�ض من الوطنية اأن تهمل 
معامل وم�ســـانع منتجة اأو نحا�سرها باأنظمة تكبل 

عطاءها وي�سيبها بال�سلل".
وكان رئي�ض اجلهـــاز املركزي للتقيي�ض وال�ســـيطرة 
النوعيـــة �ســـعد عبد الوهـــاب، اأكد يف حديث �ســـابق 
لـ"ال�ســـومرية نيـــوز"، اأن  اجلهـــاز قـــادر فقـــط علـــى 
فح�ـــض 1200 منـــوذج مـــن ال�ســـلع �ســـهريا يف حني 
يدخـــل يوميا 1300 منوذج من ال�ســـلع والب�ســـائع، 
موؤكدا اأن ن�ســـب عدم املطابقـــة عالية وتبلغ 20% يف 
الوقت احلا�ســـر وخا�ســـة يف املـــواد  وال�ســـناعات 

الغذائية.
واأعلنت وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي، يف الـ 
19 من ني�سان املا�ســـي، اأن ال�سركات املتعاقدة معها 
�ستبا�ســـر فح�ض الب�سائع وال�ســـلع الداخلة للعراق، 
فيما اأكدت اأن اأجور هذه ال�ســـركات �سيتم ا�ستيفاءها 

من الب�ساعة امل�ستوردة. 
وكانـــت وزارة التخطيـــط قـــد وقعـــت، نهايـــة �ســـهر 
كانـــون الثـــاين من العام احلـــايل، عقودا مع �ســـركة 
فرن�سية واأخرى �سوي�سرية يف االأردن بهدف فح�ض 
الب�ســـائع وال�ســـلع امل�ســـتوردة اإىل العراق ومعرفة 

مدى مطابقتها للموا�سفات العاملية. 
وتدخـــل العـــراق كميات كبرية مـــن املـــواد الغذائية 
املعلبـــة وامل�ســـروبات الغازيـــة واللحـــوم والزيوت 

املنزليـــة  املـــواد  اإىل  اإ�ســـافة  واالجبـــان،  النباتيـــة 
واالأجهـــزة الكهربائيـــة، مـــن دول عربيـــة واأجنبيـــة 
ك�سوريا وم�سر واإيران وال�سني، عرب منافذ العراق 
احلدودية، وال تخ�سع يف معظم االأحيان اإىل فح�ض 

يوؤكد �س�حيتها ل��ستخدام. 
واأكـــد رئي�ـــض الـــوزراء نـــوري املالكـــي يف كلمـــة له 
يف منتـــدى رجـــال االأعمـــال اال�ســـتثماري العراقـــي 
الت�ســـيكي الـــذي عقد موؤخـــرًا يف بغـــداد،  اأن العراق 
متكـــن من توفري بيئة اأمنية �ســـاحلة النط�ق حركة 
بنـــاء وا�ســـتثمار يف عموم البـــ�د، داعيا ال�ســـركات 

الت�سيكية ل��ستثمار يف العراق. 
وكانـــت وزارة العمـــل وال�ســـوؤون االجتماعية اأكدت 
موؤخـــرًا اأن االإح�ســـاءات املتوفـــرة تـــدل على وجود 
مليـــون عاطـــل عـــن العمـــل، فيما بينـــت اأنها ب�ســـدد 
ت�ســـريع قانـــون العمـــل اجلديـــد الذي مينـــح العامل 

العراقي االأولوية يف العمل وي�سمن حقه الكامل. 
وي�ســـهد العـــراق منـــذ الــــ25 مـــن �ســـباط املا�ســـي، 
تظاهـــرات جابـــت اأنحـــاء البـــ�د تطالب باالإ�ســـ�ح 
والتغيري والق�ساء على البطالة والف�ساد امل�ست�سري 
يف مفا�سل الدولة، نظمها �سباب من طلبة اجلامعات 
ومثقفون م�ستقلون عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
يف �سبكة االإنرتنت، و�سهدت تلك التظاهرات ت�سييقًا 
مـــن قبل االأجهزة االأمنيـــة وفر�ض حظر للتجول ملنع 
و�ســـول املتظاهرين كما �ســـهدت اإطـــ�ق نار من قبل 
االأجهـــزة االأمنيـــة مما اأ�ســـفر عن �ســـقوط العديد من 

القتلى واجلرحى يف �سفوف املتظاهرين. 
واأمهل رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي، يف 27 
من �ســـباط املا�ســـي، الوزارات واإدارات املحافظات 
مئـــة يـــوم لتقييم عملهـــا ومعرفـــة مـــدى جناحها اأو 
ف�ســـلها، موؤكدا اأن الوزارات �ست�سهد تغيريات كبرية 

وفق نتائج التقييم. 
وهدد رئي�ض جمل�ض النواب العراقي اأ�سامة النجيفي، 
يف اآذار املا�سي، ب�سحب الثقة من احلكومة احلالية 
واإ�ســـقاطها ما مل تلـــب مطالب املواطنني، ف�ســـً� عن 
�ســـحب الثقـــة من كل وزير ال ي�ســـتطيع تنفيذ ن�ســـبة 
75% مـــن الربامـــج املو�ســـوعة لوزارتـــه االأمر الذي 
عـــده ائتـــ�ف دولـــة القانـــون حماولة مـــن النجيفي 

لر�سم دور له اأكرب من دوره احلقيقي.
يذكـــر اأن العـــراق يعاين من بطالة كبرية �ســـواء بني 
فئة ال�ســـباب القادرين عن العمـــل اأو بني اخلريجني 
اجلامعيـــني، بخا�ســـة بعـــد دخـــول عـــدد كبـــري مـــن 
االأيـــدي العاملة االأجنبية اإىل العراق، ويعتقد بع�ض 
اخلـــرباء االقت�ســـاديني اأن التقديـــرات االإح�ســـائية 
التـــي ي�ســـدرها اجلهاز املركـــزي ل�إح�ســـاء ال تعرب 

بال�سرورة عن الواقع املوجود فع�.

ميلكرت يدعو احلكومة اإىل اإجراء اإ�سالحات اقت�سادية والنجيفي يحذر
من ظاهرة االإغراق ال�سلعي

البنك 
املركزي: 

طلبات الفتتاح 
فروع لبنوك 

عاملية
متابعــة  بغــداد/   

املدى االقت�صادي

تقـــدم �ســـتي بنـــك اأحـــد اأكـــرب 
بطلـــب  االأمريكيـــة  امل�ســـارف 
يف  لـــه  جديـــد  فـــرع  لفتـــح 

العراق.
البنـــك  م�ست�ســـار  وك�ســـف 
املركـــزي مظهر حممد �ســـالح 
اأن طلبات اأخرى عديدة قدمت 
من بنوك عاملية الفتتاح فروع 
لهـــا يف العـــراق مو�ســـحا اأن 
البنك املركـــزي العراقي مينح 
الرخ�ض بناء على الت�سنيفات 

العاملية حلجم البنوك.
وبني �ســـالح بح�ســـب "راديو 
�ســـوا" اأن �ســـبعة بنوك عاملية 
�ســـبق لها واأن افتتحت فروعا 
عـــددا  اأن  مبينـــا  العـــراق  يف 
مماثـــ� اآخر دخل ب�ســـراكة مع 

بنوك حملية.
اجلهـــد  اإىل  العـــراق  ويفتقـــر 
امل�ســـريف املطلوب للم�ساهمة 
يف عمليـــات اإعـــادة االإعمار ما 
دعا خـــرباء اإىل الطلب باإعادة 

هيكلة امل�سارف.

 بغداد/ متابعة املدى 
االقت�صادي

 �ســـجلت عائدات العراق النفطية ل�سهر ني�سان 
رقما قيا�سيا جديدا بتجاوزها �سبعة مليارات 

و300 مليون دوالر.
واأعلنت وزارة النفط على موقعها االلكرتوين 
ان العراق �سدر 66،4 مليون برميل من النفط 
اخلام يف �ســـهر ني�ســـان  مـــا حقق لـــه عائدات 
بقيمـــة 7،342 مليـــار دوالر مبعـــدل 114،36 

دوالرا للربميل الواحد.
وهذه العائدات ال�ســـهرية تعد االأعلى التي يتم 

ت�سجيلها عام 2003.
وجتـــدر االإ�ســـارة اىل ان العائـــدات النفطيـــة 
ل�ســـهر اآذار ال�ســـابق �ســـجلت �ســـبعة مليارات 
مـــا  و167 مليـــون دوالر، علمـــا ان جممـــوع 
�سدره العراق يف هذا ال�سهر اعلى مما �سدره 
يف ني�ســـان .لكن ارتفـــاع ا�ســـعار النفط الذي 
ي�سكل 94 باملئة من عائدات العراق، �ساهم يف 
زيادة العائـــدات النفطية يف ني�ســـان/ابريل. 

وقد وقعت الوزارة عقودا مع �سركات اأجنبية 
لتطوير ع�سرة حقول تاأمل من خ�لها ان ي�سل 
االإنتـــاج مـــن خ�لهـــا اىل حـــوايل 12 مليـــون 

برميل يوميا يف غ�سون �ست �سنوات.
وميلك العـــراق ثالث احتياطـــي من النفط يف 
العـــامل يقـــدر بنحـــو 115 مليـــار برميـــل بعد 

ال�سعودية وايران.
اىل ذلك وقـــع العراق اتفاقا مبدئيا ال�ســـترياد 
الغاز الطبيعي من اإيـــران بهدف التخفيف من 

اأزمة الطاقة الكهربائية يف الب�د.
وقال املتحدث با�ســـم وزارة الكهرباء م�سعب 
املدر�ض اإن االتفاق الذي ميتد خلم�ســـة اأعوام 
ي�ســـمح لعراق با�سترياد 25 مليون مرت مكعب 
مـــن الغـــاز الطبيعـــي يوميا لتزويـــد حمطتني 

كهربائيتني �سمايل �سرقي بغداد.
واأو�ســـح املدر�ض اأن الغاز امل�ســـتورد �سي�سل 
اإىل املحطتـــني عـــرب خـــط اأنابيـــب مـــن املقرر 

اإكماله نهاية عام 2012.
احلكومـــة  موافقـــة  اإىل  االتفـــاق  ويحتـــاج 
نافـــذا،  ليكـــون  النـــواب  وجمل�ـــض  العراقيـــة 

لكن املدر�ض رجح امل�ســـادقة علـــى االتفاق يف 
غ�سون �سهر.

يف غ�ســـون ذلك قال م�سوؤول حت�سني املن�سات 
واالإن�ســـاء يف حقـــل نفـــط الزبري عبـــد اجلبار 
حممد ان �ســـركة ايني االيطاليـــة تكثف عملها 
يف حقـــل نفـــط الزبـــري رغـــم تقـــادم من�ســـاته 
وتخطـــط حلفـــر نحو 68 بئـــرا جديـــدة حتى 

العام القادم لزيادة االإنتاج.
واأ�ساف امل�ســـوؤول يف احلقل بح�سب رويرتز 
اأن خطـــة زيـــادة االإنتـــاج اىل 700 األف برميل 
يوميـــا بحلول 2013 ت�ســـمل حفر اآبار جديدة 
هذا العام وجتديد ابار قائمة وبرناجما ل�سخ 
امليـــاه واإ�ســـ�ح خطـــوط اأنابيـــب ومن�ســـات 
نفطيـــة قدمية.وينتج احلقـــل حاليا نحو 270 

األف برميل يوميا.
وتابع : ان ايني و�ســـركاوؤها ي�ستهدفون حفر 
نحو 42 بئرا جديـــدة يف 2011 وحوايل 26 
بئـــرا جديـــدة يف 2012 وتركيـــب نحـــو 125 
م�ســـخة كهربائيـــة غاط�ســـة خـــ�ل ال�ســـنوات 

الث�ث القادمة

مـــن جانبه انتقـــد اخلبري النفطـــي حليم كاظم 
الت�ســـرع يف التعاقـــد علـــى كافـــة احلقـــول يف 

جوالت الرتاخي�ض.
وقـــال كاظم لــــ )الوكالة االإخباريـــة ل�أنباء(  : 
كان مـــن املفرت�ـــض ان نوقـــع عقديـــن او ث�ثة 
لرفـــع االإنتـــاج اىل 4 م�يـــني برميـــل يوميـــًا 
،وبعدهـــا يتـــم التوقيع علـــى العقـــود املتبقية 
الأننا ال ن�ستطيع معرفة امل�ساكل واملعوقات اإال 
مـــن خ�ل التنفيذ . واأ�ســـاف كاظم اأن  تطوير 
احلقول النفطية يحتاج اىل ا�ستثمارات مالية 
�سخمة، والعراق ال ميتلك هذه الروة، ف� بد 
من وجود م�ســـتثمرين ذوي كفاءات وخربات 
نفطيـــة، لذلك فـــاإن البحث عن �ســـريك م�ســـاألة 

�سحيحة.
وكان عـــدد مـــن اخلـــرباء قـــد اأكـــدوا ان اإبرام 
العقـــود بني وزارة النفط وال�ســـركات العاملية 
ملدة )25( �ســـنة يعد خطاأ وا�ســـحًا، وال بد من 
معاجلته كون مثل هذه العقود ال بد وان تكون 
منظمـــة وفق قانون النفـــط والغاز الذي ينظم 

ال�سيا�سة النفطية يف الب�د .

 بغداد/ متابعة املدى 
االقت�صادي

اأعلنت الهيئة الوطنية ل��ســـتثمار عن 
عر�ض ع�ســـر فر�ـــض ا�ســـتثمارية على 
ال�سركات الت�سيكية، موؤكدا اأن العراق 
لت�ســـهيل  ال�زمـــة  القوانـــني  و�ســـع 
عملية اال�ســـتثمار لل�سركات االأجنبية، 
فيما اأ�ســـار وزير ال�ســـناعة والتجارة 
الت�ســـيكي اإىل اأن ما يتم ت�سديره اإىل 
العـــراق قليـــل جدا وال يلبي م�ســـتوى 

الطموح. 

وقال رئي�ض الهيئة الوطنية ل��ستثمار 
لـ"ال�ســـومرية  االعرجـــي  �ســـامي 
نيوز"، اإن "هيئة اال�ســـتثمار عر�ست 
ع�ســـر  الت�ســـيكية  ال�ســـركات  علـــى 
فر�ـــض ا�ســـتثمارية لكافـــة القطاعـــات 
ومـــن  العـــراق  يف  االقت�ســـادية 
�ســـمنها النفـــط والغـــاز وال�ســـناعات 
والطاقـــة  واالأ�ســـمدة  البرتكيمياويـــة 
الكهربائيـــة و قطـــاع ال�ســـكن والبنـــى 

التحية وقطاعات اأخرى".
واأ�ســـاف االعرجـــي اأن "العـــراق وفر 
القوانـــني ال�زمة يف جانب ال�ســـماح 

واحلمايـــة وكافـــة االمتيـــازات التـــي 
ت�ســـهل عملية اال�ستثمار يف العراق"، 
م�سريا اإىل اأن "هيئة اال�ستثمار مل�ست 
رغبة كبرية من ال�ســـركات الت�ســـيكية 

ل��ستثمار يف القطاعات كافة".
وتابـــع االعرجـــي اأن "الهيئـــة خريت 
ال�ســـركات الت�ســـيكية باال�ســـتثمار يف 
العراق عن طريق امل�ساركة مع القطاع 
اخلا�ض اأو امل�ساركة مع القطاع العام 

اأو اال�ستثمار املبا�سر يف امل�ساريع".
ال�ســـناعة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
والتجارة الت�سيكي ماركتني كوتورك 

يف حديـــث لـ "ال�ســـومرية نيـــوز"، اإن 
"ما يتم ت�ســـديره اإىل العراق ما زال 
قليـــ� ودون م�ســـتوى الطمـــوح فيما 
تنعدم �سادرات العراق اإىل الت�سيك"، 
موؤكـــدا "وجـــود الكثـــري مـــن الفر�ض 
اال�ستثمارية يف العراق التي �ستكون 

جاذبة لل�سركات الت�سيكية". 
"ال�ســـركات  اأن  كوتـــورك  واأو�ســـح 
الت�ســـيكية التـــي ح�ســـرت اإىل العراق 
ترغـــب  �ســـركة   23 عددهـــا  والبالـــغ 
التقليديـــة  باال�ســـتثمار يف املجـــاالت 
التـــي كانـــت ت�ســـتثمر فيهـــا الت�ســـيك 

�ســـابقا يف العراق وخا�ســـة يف جمال 
الطاقة والنفط والتكرير وال�سناعات 
املـــاء  وم�ســـاريع  البرتوكيمياويـــة 

وال�سكن". 
الت�ســـيكي  الـــوزراء  رئي�ـــض  وو�ســـل 
بيرت نيت�ســـا�ض، اأم�ـــض االول االثنني، 
علـــى راأ�ض وفد �ســـم وزير ال�ســـناعة 
اإىل  اإ�ســـافة  الت�ســـيكي  والتجـــارة 
30 رجـــل اأعمـــال ميثلـــون 23 �ســـركة 
ت�سيكية اإىل العا�سمة بغداد يف زيارة 
ر�ســـمية لتعزيـــز التعـــاون الع�ســـكري 

واالقت�سادي بني البلدين.

النفط: رقم قيا�سي للعائدات النفطية ف�ي ني�سان املا�سي

الت�س��يكية ال�س��ركات  اأم��ام  ا�س��تثمارية  فر���ص  اال�س��تثمار:  هيئ��ة 

 بغداد / متابعة املدى االقت�صادي

وقع العراق مع �ســـركة "�ســـكانيا" ال�سويدية اتفاقا ل�ســـراء اأربعة اآالف �ساحنة �سخمة 
يجري ت�سليمها على مدى خم�ض �سنوات بقيمة 470 مليون دوالر.

وذكر بيان لل�ســـركة بح�ســـب وكالة فران�ض بر�ض ان االتفاق املوقع مع وزارة ال�سناعة 
العراقيـــة ين�ـــض علـــى تعـــاون ال�ســـركة ال�ســـويدية مـــع اخـــرى عراقيـــة هـــي "قناديل 
الرافدين"، على ان يتم جتميع ال�ســـاحنات يف املنطقة ال�ســـناعية يف االإ�سكندرية )50 
كلم جنوب بغداد(. وقال نائب رئي�ض ال�ســـركة ال�ســـويدية ك��ض داهلبريغ اإن االتفاق 
"ي�سكل خطوة مهمة يف تعزيز تعاوننا" مع احلكومة العراقية. وا�ساف ان االتفاق 
"يظهر قوة موقعنا يف العراق وقدرتنا على توفري احللول بح�سب احلاجة". وا�سار 
البيان اىل ان ال�سوق العراقية تعترب "تاريخيا" احدى اهم االأ�سواق بالن�سبة لل�سركة 

ال�سويدية التي �سلمت العراق اأخريا 500 �ساحنة يف اإطار اتفاق موقع العام 2009.

م�سدر :  �سراء �ساحنات نقل
ال�س��ويدية �س��كانيا  �س��ركة  م��ن 

االإعمار واالإ�سكان: رفع �سقف 
االإقرا�ص للموظفني واملتقاعدين 

بــــغــــداد يف  عــــقــــد  ـــــر  ـــــوؤمت م خـــــــالل 

 بغداد/ وكاالت

اأكـــد وزيـــر االإعمـــار واالإ�ســـكان حممـــد 
�ســـاحب الدراجـــي ان جممـــوع املبالـــغ 
التي مت اإقرا�سها للموظفني واملتقاعدين 
بنـــاء  لغر�ـــض  االإ�ســـكان  �ســـندوق  مـــن 
م�ســـاكن لهـــم بلغـــت 228 مليـــارا و261 
مليـــون دينار. وقـــال الدراجي بح�ســـب 
)الوكالة االخبارية ل�نبـــاء( ان" قانون 
�ســـندوق االإ�ســـكان اجلديد واالآلية التي 
مت اإعدادهـــا لتو�ســـيع عمـــل ال�ســـندوق 
متـــت امل�ســـادقة عليهـــا من قبـــل جمل�ض 
جمل�ـــض  يف  حاليـــا  وهـــي  الـــوزراء، 
النـــواب لغر�ـــض اقرارها،" م�ســـريًا اىل 
�ســـقف  �ســـريفع  اجلديـــد  القانـــون  ان" 
واملتقاعديـــن  للموظفـــني  االإقرا�ـــض 

اإ�سافة اىل تقليل ن�ســـبة الفائدة وتقدمي 
قطـــع  بخ�ســـو�ض  جديـــدة  ت�ســـهي�ت 
االرا�سي امل�ســـمولة بالقر�ض."واأو�سح  
الدراجـــي ان" قتـــح فرع جديد مل�ســـرف 
�سي�ســـهل  ال�ســـندوق  داخـــل  الرافديـــن 
عملية االإقرا�ـــض للموظفني واملتقاعدين 
ويلغـــي الروتـــني الـــذي كان معمـــوال به 
�ســـابقا." وبـــني الوزيـــر  الدراجـــي ان" 
جممـــوع املبالـــغ التـــي مت اقرا�ســـها منذ 
بدايـــة العـــام احلـــايل بلغـــت 21 مليارًا 
و674مليـــون دينـــار، موؤكـــدا ان مـــا مت 
اإقرا�ســـه خ�ل هذه الفرتة ي�ســـكُل طفرة 
نوعية بعد توجيهاتنا واإخت�سار احللقة 
ان"�ســـندوق  اىل  م�ســـريًا  الروتينيـــة" 
ينتظـــره م�ســـتقبل واعـــد يف  االإ�ســـكان 

عملية االإقرا�ض واإعادة اإعمار العراق .


