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اقتصاديات العراق دعوات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تحذيرات من تداعيات التقشف »المفرط« على القطاع االقتصادي العراقي
 

الربملان  داخل  انق�سامات  عراقيون  نواب  توقع   
قانون  يف  ا�ستحدثت  التي  الفقرات  من  عدد  ب�سبب 
احلكومة  حمذرين   ،2017 لعام  العامة  املوازنة 
من انهيار �رسيع لالقت�ساد يف حال اإقرار �سيا�سات 

تق�سفية اأكرث من املعمول بها حاليًا.
 واأكد رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي ت�سويت 
 ،2017 م��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����رسوع  على  املجل�س 
م�سرياً اإىل اأن العراق �سيدعم تثبيت »منظمة البلدان 
امل�سدرة للبرتول« )اأوبك( اإنتاج النفط بهدف دعم 

الأ�سعار.
اأكد  �سالح  مظهر  املايل  العبادي  م�ست�سار  وكان   
اأن »اإقرار موازنة 2017 من قبل الربملان �سيكون 

نهاية ال�سنة املالية احلالية«.
القت�ساد  جلنة  رئي�س  نائب  اأك��دت  جانبها  من   
»قيمة  اأن  البجاري  نورة  الربملانية  وال�ستثمار 
املوازنة �ستبلغ 103 تريليونات دينار )86 مليار 
دولر(، بعد احت�ساب �سعر برميل النفط 35 دولراً«.

تق�سفية  �سيا�سات  اعتماد  من  البجاري  وح��ذرت   
يف  �سببًا  �ستكون  اإذ  احلكومة،  قبل  من  اإ�سافية 
يعاين  ال��ذي  املحلي  لالقت�ساد  �رسيع  انهيار 
وج��م��وداً يف معظم  رك���وداً 

قطاعاته، خ�سو�سًا الإنتاجية واخلدمية.
خف�س  تعترب  »احلكومة  اأن  البجاري  واأ�سافت   
رواتب املوظفني واملتقاعدين اأمراً جيداً ونوعًا من 
الرواتب حاليًا تعترب  التق�سف، ولكن هذا خطاأ لأن 
يعني  وخف�سها  للمجتمع،  الوحيد  النقدي  امل�سدر 
اأي�سًا، وعندها �سيتم  اإلزام هذه ال�رسيحة بالتق�سف 
التي  املعي�سية  الفقرات  من  الكثري  عن  ال�ستغناء 
ال�سلع  اأ�سعار  ورفع  اإ�سافية  بطالة  عنها  �ستنجم 

وازدياد الفقر وتوقف الإنتاج«.
عبد  النيابية  املالية  اللجنة  ع�سو  اأو�سح  بدوره   
اجتماعات  عقدت  »اللجنة  اأن  املالكي  ال�سالم 
خاللها  تو�سلنا  التخطيط،  وزارة  م�سوؤويل  مع 
دولر«.  مليار   30 اإىل  ي�سل  قد  عجز  وج��ود  اإىل 
مليارات   4 حتتاج  »احلكومة  اأن  املالكي  واأ�ساف 
دولر �سهريًا لتغطية رواتب املوظفني واملتقاعدين 
البالغ عددهم 5.3 مليون، واإذا اأ�سيفت اإليها رواتب 
 7 اإىل  العدد  �سريتفع  واحل�سد  الجتماعية  الرعاية 
ال�سهرية  النفط  عائدات  تبلغ  فيما  �سخ�س،  ماليني 
ثلثي هذا املبلغ«.  واأكد املالكي اأن »جلوء احلكومة 
املتبقي  الوحيد  املنفذ  �سيكون  الق��رتا���س  اإىل 
ال��واردات  زيادة  اأن  خ�سو�سًا  العجز،  ل�سد  اأمامها 
غري النفطية يف ظل هذه الأزمة اأمر �سبه م�ستحيل، 

لأن الأزمة �سلت القت�ساد املحلي«.
عن  احل��ارث��ي  ح���ارث  ال��ن��ائ��ب  ك�سف  ذل���ك  اىل   
اأث��ر  لتقلي�س  احلكومة  �ستتبعها  اآل��ي��ات 
على  خ�سو�سًا  العجز، 

اإىل بيع جزء  الوزارات، منها جلوء بع�س الوزارات 
نفقاتها،  لتاأمني  اخلا�س  للقطاع  اأرا�سيها  من 
مزيد  وفر�س  لال�ستثمار،  منها  التجارية  وحتويل 
القطاعات،  بع�س  على  وال�رسائب  الر�سوم  من 
على  الرقابة  ت�سديد  ع��رب  التجارية،  خ�سو�سًا 

املنافذ احلدودية.
يف  للربميل  دولراً   35 بيع  �سعر  اعتماد  وع��ن   
اإن »هذا ال�سعر واقعي جداً  املوازنة، قال احلارثي  
ولن يتدخل الربملان لتعديله، خ�سو�سًا اأن العراق 
وكان  عامليًا«.   املعتمدة  من  اأق��ل  باأ�سعار  يبيع 
جمل�س الوزراء ناق�س قانون املوازنة لعام 2017 
من  املقدمة  الن�سخة  على  املقرتحة  والتعديالت 
املوازنة  »مناق�سة  بيان  يف  موؤكداً  امل��ال،  وزارة 
ب�سكل مو�سع وو�سلت اإىل مراحلها النهائية لتقدمي 

م�رسوع القانون ملجل�س النواب«.
موؤمتر  العبادي خالل  ال��وزراء حيدر  رئي�س  وقال   
اإن  ال��وزراء  جمل�س  اجتماع  عقب  عقده  �سحايف 
»موازنة عام 2017 تعاين عجزاً كبرياً ب�سبب �سح 
املوظفني  رواتب  �سقف  وارتفاع  النفطية  الواردات 
درج��ات  »تخ�سي�س  اإىل  لف��ت��ًا  واملتقاعدين«، 
وظيفية للقطاع ال�سحي وال�رسطة املحلية واحل�سد 
جمل�س  »�سعي  وم��وؤك��داً  امل��و���س��ل«،  يف  ال�سعبي 
الوزراء اإىل تقدمي املوازنة ملجل�س النواب قبل 10 

اجلاري«.
تعامل  ال���دويل  »املجتمع  اأن  ال��ع��ب��ادي  واأع��ل��ن   
املهربة  الأموال  �ساأن  يف  العراق  مع  الأوىل  للمرة 
هذا  �ستتابع  واحلكومة  اخل���ارج،  يف  والعقارات 

امللف«.
اأ�سدره  تقرير   وكان 

"املركز العاملي للدرا�سات التنموية« يف لندن حذر 
قطاع  يهدد  بات  العراقية  املوازنة  عجز  اأن  من 

النفط العراقي ب�سكل وا�سح".
 50 العجز  اأن »يف حال جتاوز  اإىل  التقرير  ولفت   
خلطر  عر�سة  �سيكون  العراق  ف��اإن  دولر،  مليار 
دفع  عن  عاجزاً  و�سيكون   ،2017 عام  الإفال�س 

رواتب موظفيه«.
 ويف ما خ�س احللول املقرتحة لتغطية العجز يف 
املوازنة، اأو�سح نواب اللجنة املالية اأن ذلك �سيتم 
والبنك  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  »�سندوق  عرب 
�سندات  واإ�سدار  اخلارجية  والقرو�س  الإ�سالمي 

خزينة«.
مايل  قر�س  على  املا�سي  ال�سهر  العراق  وح�سل   
5.3 مليار دولر،  النقد الدويل قيمته  من �سندوق 
موزعة على 13 دفعة، 3 منها �ستقدم خالل العام 
احلايل، وواحدة ُقّدمت ال�سهر املا�سي قيمتها 634 

مليون دولر.
ت�رسراً  النفطية  ال��دول  اأك��رث  من  العراق  ويعترب   
بهبوط اأ�سعار النفط، اإذ يعتمد يف اأكرث من 90 يف 
املئة من اإيراداته املالية على مبيعات النفط اخلام.
 اإىل ذلك وافقت احلكومة على تو�سية جلنة ال�سوؤون 
مع  القر�س  اتفاق  اإجراءات  يف  ال�سري  القت�سادية 
جنيه  مليارات   10 وقيمته  الربيطانية  احلكومة 
جلنة  وت�سكيل  دولر(،  مليار   13.2( اإ�سرتليني 
جمل�س  اإىل  التفاو�س  م�سودة  وتقدمي  للتفاو�س 

الوزراء.
للعراق  اإن�سانية  م�ساعدات  اإطالق  اليابان  واأعلنت 
دولر،  باليني   6 قيمتها  الأو�سط  ال�رسق  ومنطقة 
اأن »البنك الإ�سالمي  العراقي  اأعلن »املركزي«  كما 
العراق بثالثة  اأويل متويل  للتنمية« تعهد يف �سكل 
منح  �سكل  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ارات 
وقرو�س مي�رّسة.

بغداد – متابعة

أزمة أسعار النفط و طبيعة العالقة 

بين الحكومة االتحادية واإلقليم

بوتين يقترح ربط روسيا والصين واليابان 
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التجارة تتعاقد مع نظيرتها اإليرانية 
الستيراد مواد إنشائية

السليمانية تعلن ارتفاع أعداد 
السائحين بنسبة %500 

النقل تعتزم تشييد مجمع سكني 
لمنتسبي هيئة األنواء الجوية

  تعاق��دت وزارة التجارة العراقية مع نظريته��ا اليرانية ل�سترياد املواد 
الن�سائية.

 وذكر بيان للوزارة ان وفداً ر�سميا من الوزارة قام بزيارة اىل اجلمهورية 
ال�سالمي��ة اليراني��ة وق��د تراأ�س��ه الوكيل الأق��دم وليد حبي��ب املو�سوي، 

فاجرى عدة اجتماعات مع ال�رسكات اليرانية.
 واأو�س��ح البي��ان اأن��ه مت توقي��ع حما���رس م�سرتك��ة لل���رسكات اليرانية 
والتف��اق عل��ى ار�سال مناذج م��ن منتجات تلك ال���رسكات مبدة اق�ساها 
ع���رسة ايام لغر���س فح�سها والتاأكد م��ن مطابقته��ا للموا�سفات الفنية 

املعتمدة لدى الوزارة.
 وا�س��اف البي��ان ان ع��دة لق��اءات عق��دت م��ع نقاب��ات وزارة التج��ارة 

وال�سناعة اليرانية وال�رسكات امل�سنعة للمواد الن�سائية.

 اأعل��ن حماف��ظ الب���رسة ماجد الن���رساوي، اأنه اأمر بع��دم اإيقاف حمطة 
الهارث��ة احلرارية عن العمل لغر�س �سيانته��ا قبل نهاية ال�سهر احلايل 
خ�سية حدوث تلكوؤ يف جتهيز الطاقة الكهربائية، فيما اأو�سحت مديرية 
النت��اج اأنه��ا ب�س��دد تاأهي��ل اإح��دى الوح��دات التوليدي��ة يف املحط��ة 

بالتعاقد مع �رسكة يابانية.
م��ن جانبه، ق��ال مدي��ر مديرية النت��اج يف املنطق��ة اجلنوبية حت�سني 
ال�سع��د اإن "املديري��ة ل تريد اإيق��اف اأية حمطة عن العم��ل، ولكن ن�سعى 
لإع��ادة تاأهيل الوحدة الرابعة يف حمطة الهارث��ة، حيث انها تعاين من 
م�س��اكل فنية اأدت اىل انخفا�س طاقته��ا النتاجية"، مبينًا اأن "الوزارة 
لديه��ا عق��د م��ع �رسك��ة )ميت�سوبي�س��ي( الياباني��ة يق�س��ي بتاأهيل تلك 
الوح��دة، وكان املق��رر ال���رسوع بالعمل يف �سه��ر اأي��ار املا�سي، ولكن 
ب�سب��ب ارتفاع دراجات احلرارة مت تاأجي��ل التنفيذ اىل �سهر اآب، ثم تقرر 
التاأجي��ل مرة اأخرى اىل منت�سف ال�سه��ر احلايل، ويف حال عدم ال�سماح 

لل�رسكة بالعمل فاإن الوزارة �سوف ت�سطر اىل دفع غرامات مالية".

 اأعل��ن مدير ال�سياحة يف حمافظة ال�سليمانية يا�سني فقي �سعيد، ارتفاع اأعداد 
ال�سائح��ني القادم��ني اإىل املحافظ��ة خالل الأ�سه��ر ال�سبع��ة الوىل من العام 

احلايل بن�سبة %500 مقارنة بالأ�سهر ال�سبعة الوىل من العام املا�سي.
 وق��ال �سعي��د، اإنه "يف الأ�سه��ر ال�سبعة الوىل من العام احل��ايل �سجلت زيارة 
154 األ��ف و957 �سائح��ًا اإىل حمافظ��ة ال�سليمانية"، مبين��ًا اأن "املحافظة 
ا�ستقبل��ت 32 األ��ف و901 �سائ��ح خ��الل الأ�سه��ر ال�سبع��ة الأوىل م��ن الع��ام 

املا�سي".
 واأ�س��اف �سعيد، اأن "اأعداد ال�سائح��ني ازدادت بن�سبة %500 مقارنة بالعام 
املا�س��ي"، لفت��ًا اإىل اأن "املديرية ت�ستعد لتخاذ كاف��ة الإجراءات ل�ستقبال 

ال�سياح من خمتلف املناطق العراقية".
 ي�سار اإىل اأن مديرية ال�سياحة يف حمافظة ال�سليمانية اأعلنت، يف وقت �سابق، 
ع��ن اتخاذ اإجراءات لت�سهيل دخول ال�سياح بهدف جذب اأكرب عدد منهم، لفتة 

اأنها وجهت بتخفي�س اأ�سعار الفنادق واملرافق ال�سياحية.

 اأك��دت وزارة النقل اأنه��ا تعتزم ت�سييد جممع �سكن��ي ملنت�سبي الهيئة العامة 
لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل اإحدى ت�سكيالت الوزارة.

 وق��ال وكي��ل ال��وزارة بنكني ري��كاين اإنه ومن اأج��ل اجله��ود املبذولة قررت 
ال��وزارة اإن�س��اء جمم��ع �سكن��ي ملنت�سب��ي الهيئ��ة م��ن �سكنة حمافظ��ة بغداد 
واملوافق��ة على �سم��ول منت�سبي الهيئة من غري �سكن��ة حمافظة بغداد بن�سبة 

من ح�سة ت�سكيالت الوزارة الأخرى.
 واعترب ريكاين اأن هذه اخلطوة �ستكون حافزا جلميع املوظفني لتقدمي املزيد 
م��ن العم��ل بع��د ا�ست�سعارهم هن��اك رعاية واهتمام��ا من قبل ال��وزارة التي 

اأعطت �سورة واقعية للنظر بواقع حال املوظفني وعوائلهم الكرمية.

العراقيني  الأع��م��ال  رج��ال  احت��اد  من  وف��د  بحث   
بالب�رسة برئا�سة �سبيح حبيب ي�رس الها�سمي، مع 
غرفة القاهرة ت�سكيل جمل�س اأعمال م�سرتك لتطوير 

العالقات التجارية وال�ستثمارية بني البلدين.
اجلانبني  فاإن  القاهرة  غرفة  به  اأف��ادت  ما  ووفق   
حلقة  يكون  م�سرتك  اأع��م��ال  جمل�س  ان�ساء  بحثا 
ويبحث  اجلانبني  بني  فيما  القت�سادية  الو�سل 
وال�سناعية  التجارية  ال��ع��الق��ات  تطوير  �سبل 
ما  وهو  التجاري  التبادل  وزي��ادة  وال�ستثمارية 
التاريخية  العالقات  لزيادة  عليه  اجلانبان  اتفق 

بني م�رس والعراق.
القاهرة  غرفة  رئي�س  نائب  �سكري  علي  واأك���د   
�رسورة ا�ستفادة امل�ستثمرين العراقيني من الفر�س 
حاليا  امل�رسي  ال�سوق  يف  املتاحة  ال�ستثمارية 
فكرة  موؤيدا  الطرفني،  بني  متبادلة  �رساكات  وعقد 
والقاعدة  النواة  اأعمال م�سرتك يكون  ان�ساء جمل�س 

ينتج  حقيقية  ب�سورة  العالقات  لدعم  ال�سا�سية 
عنها تنمية اقت�ساد البلدين.

بني  ومكانتها  القاهرة  غرفة  عراقة  اىل  واأ�سار   
الغرف العاملية وهي من اأكرب الغرف على م�ستوى 
ال�رسق الو�سط وهناك تنوع للقطاعات التي متثلها 
حيث انه ينت�سب اإليها اأكرث من ن�سف مليون تاجر 

و�سانع وموؤدي خدمة.
مفاهيم  لرت�سيخ  ال��زي��ارة  ه��ذه  تكون  اأن  ومتنى   
وموؤ�س�سات  جمتمعات  بني  التجارية  العالقات 
الأعمال يف م�رس ونظرائهم يف العراق وامل�ساركة 
والقت�سادية  التجارية  وامل��وؤمت��رات  باملعار�س 
لدرا�سة م�رسوعات ت�ساعد على تطوير العالقات بني 
باإن�ساء  البينية، مطالبا  التجارة  البلدين وتزيد من 
رجال  بني  م�سرتكة  واقت�سادية  جتارية  كيانات 
زيادة  يف  ي�ساهم  مبا  والعراق  م�رس  يف  الأعمال 

التكامل القت�سادي بني البلدين.
 وك�سف �سكري للوفد العراقي اأنه �سيتم ت�سكيل وفد 
ال�سحى  عيد  اج��ازة  انتهاء  عقب  الب�رسة  لزيارة 

ال�سوق  يف  ال�ستثمارية  للفر�س  للرتويج  املبارك 
امل�رسي وو�سع كافة البيانات اأمام رجال العمال 
يف  ال�ستثمارية  بال�سوؤون  يتعلق  فيما  العراق  يف 
جلذب  احلكومة  بها  تقوم  التي  والت�سهيالت  م�رس 
امل�ستثمرين والفر�س ال�ستثمارية التي من املمكن 

اأن ي�ستفيد منها اجلانب العراقي.
بني  التجاري  التبادل  زيادة  بحث  �سيتم  انه  كما   
العالقات  م��ع  حاليا  يتنا�سب  ل  ال��ذي  البلدين 
التجارية  الغرفة  اأن  اىل  لفتا  بينهما،  التاريخية 
العالقات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  اىل  ت�سعى  للقاهرة 
وال�سترياد  الت�سدير  وتفعيل  لتن�سيط  القت�سادية 
واإيجاد  املتاحة  ال�ستثمار  فر�س  من  وال�ستفادة 
يف  الأعمال  رجال  خلدمة  امل�سرتك  للتعاون  �سبل 
حكومتا  تعمل  اأن  ال�رسوري  ومن  والعراق  م�رس 
وت�سهيل  متهيد  على  الأعمال  ومنظمات  البلدين 
التي  العقبات  واإزال���ة  الأع��م��ال  ل��رج��ال  الطريق 
الطريق  ا�ستكمال  الأعمال  رجال  وعلى  تواجههم 
لكي تنه�س حياة ال�سعوب من اجل م�ستوى معي�سة 

اأف�سل.
 واأكد نائب رئي�س الغرفة اأن م�رس الآن متر مبرحلة 
جديدة من النمو القت�سادي، وذلك من خالل اإقامة 
وافتتاح م�رسوع قناة ال�سوي�س اجلديدة والعديد من 

امل�رسوعات التنموية والقت�سادية امللحقة به.
 من جانبه، قال �سبيح حبيب ي�رس الها�سمي اإن هذه 
التاريخية  العالقات  التاأكيد على  الزيارة ت�ستهدف 
خا�سة  امل�سرتكة،  ال�ستثمارات  ودعم  البلدين  بني 
اأن هناك قبول للمنتجات امل�رسية بال�سوق العراقي 

حاليا.
فر�سا  هناك  اأن  العراقي  الوفد  رئي�س  واأ���س��اف   
امل�رسية  ال�رسكات  داعيا  العراق،  يف  ا�ستثمارية 
ال�ستثمارية  الفر�س  واغتنام  بها  لال�ستثمار 
ت�سكيل  موؤكدا �رسورة  احلالية،  الفرتة  املتاحة يف 
املوؤ�س�سات  اه��م  ي�سم  م�سرتك  اع��م��ال  جمل�س 
الق��ت�����س��ادي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن ل��ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات 
بني  التجارة  حجم  وزيادة  املتبادلة  القت�سادية 

الطرفني يف املرحلة القادمة.

البصرة تحذر من إيقاف محطة كهرباء 
المحافظة قبل نهاية الشهر الحالي

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.7133 1,5543213,912533 1,2943151,651 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

غرفة القاهرة التجارية تبحث 
مع المسؤولين في البصرة آفاق التعاون المستقبلي 

بغداد ـ خاص  


