
 

 

 "سياسي "ناظور عبر اعالمية تغطية.. البلداالزمة االقتصادية في 

 

يرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره الثاني والخمسون، التغطيات اإلعالمية لوسائل االعالم المحلية 

وتراجع لالزمة االقتصادية التي تواجه البالد منذ انتشار وباء كورونا، وما تبعها من انهيار أسعار النفط 

 .التجارة العالمية

واستحوذت االزمة االقتصادية في البلد على اهتمام الرأي العام بشكل الفت، بعدما تراجعت إيرادات 

% من سعره، ولكون 40الدولة اثر انخفاض أسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية وصل الى 

اصبح العراق من اكثر الدول له القومي، % من النفط في دخ90العراق من الدول الريعية، ويعتمد بنحو 

 ، وخلق ذلك ازمة رواتب وضعف المشاريع في البلد.باألزمةتأثرا 

ويشمل الرصد تحليالً وتصنيفاً لألخبار والتقارير والتحقيقات المعنية في الشأن االقتصادي التي تناولتها 

لفاعلة من وكاالت ومواقع إخبارية وشملت عينة من ابرز وسائل االعالم ا وسائل اإلعالم محور الرصد

 وتحليل مضمونها ومدى دورها في شرح القضايا االقتصادية للجمهور والراي العام.، وتوثيقها وصحف

تقرير الرصد الجديد، ضمن سلسلة اهتمامات "بيت االعالم العراقي" في قضايا الصحافة  ويأتي

ي فترات سابقة اعداد تقارير حول قضايا فالمتخصصة غير السياسية واألمنية، وسبق لبيت االعالم 

الصحافة االقتصادية والثقافية والبيئية والرياضية، حيث تعاني وسائل االعالم المحلية من غياب الخبرة 

 بيت االعالم توصيات عدة من اجل تعزيز هذا الجانب.في التعاطي معها، وقدم حينها 

 

 وخرج تقرير الرصد بالنتائج اآلتية:

تغطيات اقتصادية واضحة ورصينة حول االزمة سائل االعالم المحلية في تقديم أخفقت اغلب و -1

، اذ تم توظيفها في الجوانب السياسية، عبر استعراض تصريحات نواب االقتصادية في البلد

بصراعات وسياسيين ومسؤولين غير متخصصين في االقتصاد، وخرجت التغطيات معبأة 

 خصوم، وتبادل اتهامات حول سبب االزمة.تستهدف سياسية وتأجيج الرأي العام 

اإلخفاق في تقديم التغطيات االقتصادية بلغة بسيطة وواضحة يفهمها الجمهور، اذ تضمنت  -2

، دون استخدام تبسيطا لها عبر جداول إحصائية التغطيات سردا ألرقام ومقارنات اقتصادية بحتة

 .فيديوغراف واضحة حول االزمة االقتصادية-او انفوغراف

اهتمام اإلعالم العراقي في الجانب االقتصادي يستند على البيانات والتصريحات الرسمية  إن -3

والتقارير المترجمة من دون مالحقتها بالتحليل والمتابعة أو تبسيطها للقارئ، وغياب التغطيات 

الخاصة في قضايا اقتصادية حيوية ال تقل أهمية عن التغطية السياسية واألمنية، كما تتجاهل 

 سائل اإلعالم الشأن االقتصادي إال حيت يكون متناغماً مع الجانب السياسي.و

افتقار الصحفيين العراقيين إلى الخبرات الالزمة للعمل في التغطيات االقتصادية، مقابل عدم  -4

اكتراث المؤسسات اإلعالمية بالشأن االقتصادي عبر توفير ورش لتدريب وتأهيل صحفيين 

افي المتخصص فيها، وغالبا يُكلف الصحفي المختص في التغطية وعدم اعتمادها على الصح



 

 

السياسية واألمنية بإعداد التغطية االقتصادية على الرغم من الفرق الشاسع بينهما، إذ تتطلب 

التغطية االقتصادية خبرة في التعامل مع األرقام وفهم النظريات واألزمات االقتصادية عالمياً 

 طاء الكبيرة في األخبار والتقارير المنشورة.ومحلياً، وهو ما يفسر األخ

انعكس ضعف خبرات اإلعالم االقتصادي المحلي على منح آفة الفساد اإلداري والمالي فرصة  -5

لالنتشار شمل آالف المشاريع االقتصادية التي تراوحت بين سوء العمل والتهرب من إنجازها 

ب دور األمن االقتصادي في مالحقة على الرغم من صرف أموالها، كما انعكس أيضاً على غيا

قضايا متعلقة باألمن الوطني، مثل مزاد الدوالر وآلية استخراج وتصدير وبيع النفط، وعمل 

 المصارف ومكاتب الصيرفة.

 

 توصيات:

السياسي، والتحقق من صحة  بالشأناالقتصادية على وسائل االعالم تجنب زج التغطيات  -1

التصريحات واألرقام التي يوردها سياسيين ومسؤولين حول الوضع االقتصادي، ومنع 

اقتصادية معينة دون ادلة  بأوضاعاتهامات او توقعات تصريحات العاطفية التي تتضمن لا

في البلد  العامووثائق، اذ م شان ذلك اثارة هلع الرأي العام وانعكاسها على الوضع االقتصادي 

كما حصل في ارتفاع مفاجئ لسعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي وتوقعات بصعوده 

 اكثر ليعود بعد أيام الى وضعه الطبيعي، ويتبين ان وراء ذلك تصريحات ومضاربات.

 

على المؤسسات اإلعالمية إيالء التغطية االقتصادية اهتماماً أكبر عبر نشرات األخبار واألقسام  -2

المتخصصة في الشأن االقتصادي، ودعم الصحفيين العاملين معهم على تعزيز خبراتهم لألهمية 

الكبيرة للتغطية االقتصادية التي ال تقل أهمية عن باقي المجاالت السياسية واألمنية، إذ أن غالبية 

 المشاكل السياسية تعد انعكاساً ألزمات اقتصادية.

 

 

الم االقتصادي العمل على تعزيز خبراتهم عبر ورش على الصحفيين المتخصصين في اإلع -3

تجريها منظمات محلية ودولية متخصصة، وفهم النظريات االقتصادية عبر القراءة األكاديمية، 

خصوصا تلك المتعلقة بآلية عمل البورصة وأسعار النفط العالمية والمحلية واألزمات المالية، 

)التضخم، االنكماش، الركود، سعر الصرف،  واإللمام بالمصطلحات والمفاهيم االقتصادية

اإلفالس، غسيل األموال، وغيرها(، والسعي لتحليل وفهم األرقام واإلحصاءات والنسب المئوية 

الصماء الصادرة عن الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشأن االقتصادي عبر االستعانة 

 بخبراء وأساتذة في االقتصاد.

 

 

 



 

 

 دـــعينـــة الرص

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 السومرية نيوز 

 البنك المركزي يوضح حول ما يدور بشأن مفهوم احتياطي العملة االجنبية واستخداماته
 وزير المالية: االقتراض سيكون على المدى القصير وليس حال دائما

 "خبير اقتصادي: القطاع الخاص بين قيود الماضي واهمال الحاضر "دراسة وحلول

 وزير المالية يعلق على رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود

 اجراءات زيادة الواردات غير النفطية بدأت فعال المالية النيابية:

  رابطة عراقية تدعو الحكومة ٕالى التعاون مع القطاع الخاص للنهوض

 مٔوتمر مالية العراق االفتراضي يبحث تحديات النهوض االقتصادي

  ولغاية االن تقدر 2003خبير اقتصادي: األموال المهدورة بالمنافذ منذ 

 ازمة في كردستان وتحذيرات من مخاطرها

 المنافذ الحدودية تتعهد بتعظيم إيرادات الدولة

  مليون دوالر من العملة الصعبة بسبب مزاد 147عراق يفقد يوميا نائب: ال

  بالوثائق.. نائب يقدم مقترحا للكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم

 خبير اقتصادي يحذر من أنهيار القطاع الخاص ويدعو إلنقاذ

 لول لزيادة موارد الدولةالمالية النيابية: الحكومة لديها الكثير من الح

  الكاظمي: االعتماد الكلي بالموازنة على اإليرادات النفطية دليل فشل

  النزاهة تكشف عن تقريرها بخصوص آثار التنمية الصناعية على االقتصاد

 ة صحيحةخبير اقتصادي: األزمات بداية جديدة إذا اسُتغلت بطريق

 دعوة للكاظمي الحالة ملف "من اين لك هذا" للجنة مختصة

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349817/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349741/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349637/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349549/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349478/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349412/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349384/%D9%85%D9%88%D9%94%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349382/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%B0-2003-%D9%88%D9%84
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349381/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349313/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349288/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-147-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349186/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349198/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349147/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/349116/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86
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 المستقطعة المتقاعدين مبالغ من  ٪٩٩اعادة  التقاعد تعلن

 بدءا من الشهر الحالي.. ضريبة على الراتب الكلي

 ناس نيوز 

 % جراء المخزون األميركي وتزايد إصابات كورونا5النفط يهوي 

 بيان متأخر من وزارة النفط بشأن حصيلة صادرات ايار الماضي

 ينشر نص قانون االقتراض المحلي والخارجي’ ناس’.. ’2020نافذ حتى نهاية ’

 قائمة بأسعار صرف الدوالر في األسواق العراقية

تصريح مطمئن للموظفين من اللجنة المالية: قانون االقتراض سيمر.. والرواتب في 
 موعدها

 التجارة تراجعت بشكل تاريخي لكنها لم تبلغ الحد األسوأالمنظمة العالمية: 

  !والمحافظ يصّوب نحو خاليا أعضاء المجلس’.. تئن’الديوانية 

 وإيران يتصدر لقاء الخباز ومسجديتوسيع التعاون الصناعي بين العراق 

 مليون دوالر لدعم القرى الفقيرة والنازحين 250التخطيط.. أكثر من 

 ( وباألقساط )فيديواألحياء الصناعية تتنفس مجددًا في بغداد: صيانة مجاناً 

 الزراعة النيابية تكشف عدد المعابر غير الرسمية: يريدون ضرب اقتصاد البالد

 (تيراد )وثائقالزراعة تعلن قوائم المنتجات والمحاصيل الممنوعة من االس

 للبرلمان اللجوء دون  المزدوجة الرواتب تعديل أو إلغاء من القانوني الموقف

والكاظمي أجاد صحيفة: بارزاني بحث في بغداد عن المال ومنفذ إلى الخليج.. 
 !’التسويف’
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 مع لجنة االقتصاد واالستثمار’ الورقة البيضاء’الكاظمي يناقش 

 االقتصاد النيابية تكشف أجندة اجتماع يوم غد مع الكاظمي

في السليمانية وقطع طريق حيوي ’ غاضبة’.. تظاهرة 2020راتب واحد فقط خالل 
 ()صور وفيديو

 توضيح جديد من مصرف الرافدين.. وتوجيهات إلى فروعه كافة

 اللجنة المالية: قانون االقتراض سيتضمن فقرة إطالق رواتب الموظفين الجدد

  االستثمار األجنبي النفطي بين المؤيد والمعارض

 مليار دوالر شهرياً  4المستشار داود: نناقش سلم رواتب جديد ونحتاج 

 دوالرًا للبرميل 41ارتفاع أسعار النفط إلى 

 في المئة من المنافذ 80نا تراجعت بنسبة العيداني: إيرادات

 تنتظر خططًا من العراق.. ماذا عن تمديد خفض اإلنتاج؟’ أوبك’

 البنك الدولي يعرب عن استعداده لدعم العراق

 !قلق في سوق النفط.. تراجع لألسعار ومخاوف من أزمة جديدة

 !’الحقل المفخخ’ألفًا.. والكاظمي دخل  150تقرير فرنسي: أعداد الرفحاويين وصلت إلى 

 ماليين دونم زراعي عبر إعالنها للمزايدة 5وزير الزراعة: خطة الستغالل 

 المالية النيابية تكشف موعد صرف رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية

 قرارات جديدة من حكومة إقليم كردستان بشأن المنافذ والنقاط الكمركية

 خالل أكثر من شهر’ طريبيل’المنافذ تعلن حصيلة المبالغ المستحصلة من 

 الزراعة: المباشرة بصرف مستحقات الفالحين لمحصول الذرة الصفراء
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 المالية النيابية: المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ستعاد إليهم

 شفق نيوز 

 تقرير: الصين تتحرك بعجلة ايرانية للسيطرة على النفط العراقي

 صالح يصادق على قانون االقتراض المحلي والخارجي

 حكومة الكاظمي تتعهد بالتزام حماية رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود

 "أرقام صادمة وتوقعات "مرعبة" للبنك الدولي.. دول تتجه نحو "براثن الفقر المدقع

 العراق يعلن ملياري دوالر االيرادات المالية المتحققة من بيع النفط لشهر ايار

 اد تكافح لتأمين الرواتب.. الكشف عن طلب بزيادة حجم االقتراضبغد

 “صدمات”وزير المالية يخير العراقيين بين تقشف مشدد لعامين او 

 ألف موظف يتقاضون راتبين 18المتحدث باسم الكاظمي: 

 العراقية تكشف سبب منع حركة المحاصيل من كوردستان الى باقي المحافظات الزراعة

 جنب اإلدخارالحكومة العراقية تتجه لإلقتراض الداخلي لتأمين رواتب حزيران وتت

 توجيه حكومي مستعجل للمصارف يؤخر صرف رواتب موظفي العراق

توجيه نيابي بتضمين قانون االقتراض تخصيصات مالية للموظفين والمتعاقدين واالجور 
 ""وثيقة

 سنوات 5تقرير رسمي يوصي بإعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة 

 المالية في العراقالكويت تقدم مقترحا من ثالث مستويات لمعالجة االزمة 

 "مليار دوالر "ال تدخل خزينة الدولة 13لجنة نيابية تكشف عن 

 تقرير اسرائيلي: العراق غير قادر على دفع رواتب الموظفين في الشهور القادمة
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 من االعتماد على البنك المركزي بتوفير "سيولة" الرواتبتحذير برلماني 

 صحيفة المدى برس 

 نواب يدعون الحكومة لوضع رؤية حقيقية لمكافحة الفساد وهدر المال العام
 !ألف موظف مزدوج الراتب في التربية فقط18 

 مراحل تبدأ بإصالح المنافذ ومزاد العملة 3االقتصادية النيابية: الورقة البيضاء تتضمن 

 وزير المالية: سنعجز عن إدارة الدولة لو بقيت أسعار النفط على حالها لمدة سنة

 الرئاسات الثالث وبارزاني يناقشون الخروج من األزمة االقتصادية
إلصالح االقتصادي مقابل البرلمان يضغط على الحكومة: إرسال قانوني الموازنة وا

 االقتراض

 محلل اقتصادي : العولمة هي أزمة صحية أخطر بكثير من كورونا

 مقترحات الموازنة.. إيقاف التعيينات وتقليص مالي يطال قضايا مهمة
 ل البرلمان خالل أسبوعينتريليون دينار وتص 100ــ  90تتراوح بين  2020موازنة 

 موازين نيوز 

مليار دوالر حتى نهاية العام.. أسوأ خطوة ارتكبتها  20المالية النيابية: العراق اقترض 
 الحكومة

  النفط تعلن االحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايار الماضي

 تم احراقها بفعل فاعل الزراعة النيابية: الموسم الحالي سيشهد وفرة بالمحاصيل.. مزارع

 الجمارك تكشف عن إجراءات لتعظيم موارد الدولة

 خالل كورونا.. تراجع تاريخي للتجارة العالمية

 قفزة بأسعار النفط مع "تخفيف العزل
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وزير المالية : بغداد ستواجه صدمات ال يمكن معالجتها من دون إصالحات اقتصادية 
 عاجلة

 لجنة نيابية تعلن االتفاق مع وزير المالية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

 البرلمان يناقش مع الكاظمي خطة تشغيل المصانع ودعم الصناعة الوطنية

 األزمة االقتصادية وجائحة كورونا على طاولة لقاء الحلبوسي والبارزاني

 لو سنجارسنوات..التجارة تعيد افتتاح مركز تسويق ساي 6بعد توقف دام 

 العراق وإيران يبحثان تنمية العالقات الثنائية بالمجالين االقتصادي والمالي

 العراق والسعودية يبحثان تطوير العالقات اإلقتصادية بين البلدين

 رواتبهم لدى المصرفالرافدين: ازدياد اعداد الدوائر الموطنة 

 قروض لتمويل مشاريع الكهرباء 5العراق يخول وزير المالية للتفاوض على 

 قانون الموازنة والسبب العجز اللجنة المالية: الحكومة التريد ارسال

 المالية النيابية: مفاوضات مع صندوق النقد القتراض خمسة مليارات دوالر

ية والتهريب.. الزراعة تمنع دخول وحركة المحاصيل للحد من المخالفات القانون
 االستراتيجية

 العطار: األزمات بداية جديدة إذا اسُتغلت بطريقة صحيحة

لنيابية تبحث تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وتدعو الحكومة الرسال ورقة المالية ا
 االصالح المالي

 حلول لسد عجز خزينة الدولة وعدم استقطاع الموظفين والمتقاعدين 8نائب يطرح 

 مستشار حكومي: ابتداء من الشهر الحالي.. ضريبة دخل على الراتب الكلي
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https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=106320
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=106320
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=106134
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=106134
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105941
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105941
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105580
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105580
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105580
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105560
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105560
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105464
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105464
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105328
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105328
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105313
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105313
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105247
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=105247
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104651
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104651
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104524
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104524
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104399


 

 

   مستشار رئيس الوزراء: الدولة ستأمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية

 

 صحيفة الصباح 

 خبيران: االقتراُض وسيلة لتجاوز تحديات األزمة

 إرباك السياسة النقديَّة 

 مطالبة برفع أداء المنافذ الحدوديَّة

 إجماٌع على دعم مخرجات اإلنتاج الزراعي

 الناس بين الركود والكساد

 خبراء العالم يناقشون تطوير االقتصاد العراقي 

 خبراء العالم يناقشون تطوير االقتصاد العراقي 

 التخطيط والصناعة 

 سياسات بعيدة المدى لتطوير سوق العمل 

 اجماع على تحقيق تعاون مشترك للقطاع الخاص العراقي واللبناني 

 مثلث االصالح 

 تطوير الجهاز المصرفي كفيل بتعزيز التنمية االقتصاديَّة 

 الشامي يقدم جملة حلول اقتصاديَّة تنهض باالنتاج والخدمات 

 القطاع الخاص الحقيقي 

 إجراءات ناجحة لسياسات خاطئة 

 اع خاص نريد ؟!أّي قط 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104337
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=104337
https://alsabaah.iq/26958/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://alsabaah.iq/26958/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://alsabaah.iq/26957/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26957/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26957/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26956/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26956/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26902/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alsabaah.iq/26902/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alsabaah.iq/26902/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26870/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26869/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://alsabaah.iq/26869/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://alsabaah.iq/26869/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://alsabaah.iq/26868/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://alsabaah.iq/26868/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://alsabaah.iq/26868/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://alsabaah.iq/26831/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alsabaah.iq/26831/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alsabaah.iq/26831/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alsabaah.iq/26830/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://alsabaah.iq/26830/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://alsabaah.iq/26830/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://alsabaah.iq/26587/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26587/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26587/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/26480/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://alsabaah.iq/26480/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://alsabaah.iq/26480/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://alsabaah.iq/26479/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26479/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26479/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://alsabaah.iq/26477/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9
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 وزير المالية العراقي : نحاول وقف الهدر ومنع الفساد واالقتراض حل وقتي
 خبير اقتصادي يدعو لتحرير "موارد الدولة" من سيطرة االحزاب لمواجهة االزمة المالية

 نائبة عنها : الفساد والرشوة يمنع االستثمار في نينوى 

 تسهيالت جديدة من حكومة إقليم كوردستان للصناعات المحلية

 "العراق.. لجنة برلمانية ترفض االقتراض الخارجي وتصفه بإعالن "إفالس الدولة

 قرار "خطير" يخالف الدستور ٢٠٢٠خبير اقتصادي : عدم اقرار موازنة 

 خبير اقتصادي : العراق يعاني من ازمة اقتصادية مزدوجة

 انخفاض معدل الشحن التجاري التركي إلى العراق بسبب كورونا
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