
 اأ�صدرت احلكومة العراقي��ة توقعًا جديداً مليزانية 2017 
قالت اإنه يفرت�ض ت�صدير مزيد من اخلام وب�صعر اأعلى عن 
ال�صه��ور الأخ��رة ويتوقع ع�ص��و اأوبك بي��ع 3.75 مليون 
برمي��ل يوميا من اخلام ب�صع��ر 42 دولرا للربميل ح�صبما 

ذكرت احلكومة يف بيان ورد )اجلورنال(.
 وتتوق��ع ميزاني��ة 2017 تراج��ع الإنف��اق اإىل 90.224 

تريليون دينار عراقي )77.51 مليار دولر(.
 وكان��ت ميزاني��ة 2016 تتوقع اإنف��اق 106.9 تريليون 
دينار بعجز قدره 23.5 تريليون ب�صبب النخفا�ض احلاد 

يف اأ�صعار النفط والإيرادات منذ 2014.
 وبل��غ مع��دل �ص��ادرات النف��ط اخل��ام احلكومي��ة 3.23 
ملي��ون برميل يوميا يف اأغ�صط�ض/اآب ومتو�صط �صعر البيع 

39.25 دولر للربميل وفقا لوزارة النفط.
 خ��رباء يف ال�صوؤون النفطية اأجمعو على �رضورة اأن ي�صعى 
الع��راق لزيادة اإنتاجه النفط��ي والعمل على اأقناع منظمة 
اأوب��ك بزي��ادة حج��م �صادراته النفطية، م��ن خالل طرحه 
اأ�صع��ار تناف�صيه يف ظل ا�صتمرار ايران بعدم خف�ض اأ�صعار 
النف��ط وع��دم تزويدها لبع���ض الدول مب��ادة النفط اخلام، 
موؤكدي��ن اأن العراق ميتلك اإمكانية زي��ادة حجم الت�صدير، 
بالأخ���ض م��ع ا�صتم��رار جول��ة الرتاخي���ض واقتحام��ات 

عائمات بحرية للت�صدير. 
 ويق��ول اخلب��ر النفط��ي عل��ي ح�ص��ن اإن الع��راق اأ�صب��ح 
م��ن اأه��م ال��دول يف منظمة اوب��ك، وعليه الي��وم ان يدخل 
�ص��وق املناف�ص��ة بالأ�صع��ار.  وا�ص��ار اىل اأن الع��راق ميكن 
ل��ه ان ي�رضع قانون النف��ط والغاز لزيادة حج��م الت�صدير 

اخلارجي له، وان تكون ا�صعاره تناف�صية. 
 وذك��ر ح�ص��ن "ان الأهم زي��ادة حجم الت�صدي��ر، واأن 

يقوم العراق باإقناع منظمة اأوبك بطرح 
اأ�صعار تناف�صية، وكميات 

ة  كب��ر

ليتمك��ن من زي��ادة حجم �صادرات��ه".  فيم��ا ا�صار اخلبر 
النفط��ي �ص��الم كبة اىل ���رضورة ان ي�صعى الع��راق لزيادة 
اإنتاج��ه النفط��ي، والعمل على اقناع منظم��ة اوبك بزيادة 
حج��م �صادراته النفطي��ة يف ظل ا�صتمرار اي��ران برف�صها 
خلف�ض اأ�صعار النفط وعدم تزويد بع�ض الدول مبادة النفط 
اخلام. واأكد كبه على اأن العراق ميتلك امكانية زيادة حجم 
الت�صدير بالخ�ض مع ا�صتمرار جولة الرتاخي�ض واقتحام 
عائم��ات بحري��ة للت�صدير. ون�صح كب��ه احلكومة العراقية 
مبتابعة عمل واحل�ص�ض النفطية من احلقول امل�صرتكة مع 

ايران ل�صمان عدم �رضقتها.
 و�ص��دد، على �رضورة اعتماد خط��ة مركزية �صاملة لعموم 
الع��راق يف حتدي��د اأولويات اأعمال التطوي��ر وال�صتك�صاف 
وفق��ا لالأ�ص���ض القت�صادي��ة والفني��ة املعم��ول به��ا يف 
ال�صناع��ة النفطية، واأ�ص��اف "مع اإق��رار باأهمية م�صاركة 
التخطي��ط  عملي��ات  يف  واملحافظ��ات  كرد�صت��ان  اإقلي��م 
والتنفي��ذ والإدارة و�صم��ن روؤي��ة �صامل��ة ت�صم��ن املنفعة 
الق�ص��وى لعم��وم ال�صعب العراق��ي، الت��ي �صت�صاهم بزيادة 

اإنتاج و�صادرات النفط".
 واأك��د اأن اإق��رار قانون النف��ط والغاز �صي�صاع��د كثراً على 
زي��ادة وت�صدير النفط العراقي، لك��ن لي�ض بو�صعه احلايل 
دون النتباه اإىل التبع��ات املتوقعة من تناف�ض بن اإقليم 
كرد�صت��ان واملحافظ��ات، وما قد يرتتب عن��ه من نزاعات 
�صت��وؤول ل حمالة اإىل تكري���ض حالة النق�صام والفو�صى و 

ال�رضذمة.
 وا�صار اىل اأن من بن املخالفات لإقليم كرد�صتان 

اع��الن حكومة الإقلي��م عر�ض 40 
ا�صتك�صافي��ة  قطع��ة 

لال�صتثمار الأجنبي، دون حتى انتظار قانون النفط والغاز 
او اإع��الم احلكوم��ة الحتادي��ة بذل��ك، يف ظل ع��دم وجود 
خط��ة مركزية مق��رة �صاملة لعم��وم العراق ب�صمن��ه اإقليم 
كرد�صتان.   اخلبر يف �صوؤون النفط ماجد عودة اكد اهمية 
تعدد املنافذ الت�صديرية للنفط لتجنب املخاطر وامل�صاكل 
املحتم��ل وقوعها يف اخلليج التي رمبا متنع ت�صدير النفط 
العراقي ل�صيما عند جلوء ايران اىل غلق م�صيق هرمز التي 
ته��دد بن احلن والخ��ر باغالقه. وذك��ر اأن تعدد املنافذ 
الت�صديرية للنفط �صيخ��دم القت�صاد الوطني ويجنب البلد 
م��ن م�ص��اكل حمتمل وقوعه��ا يف اخلليج كاغ��الق م�صيق 
هرمز وغره، ل�صيما وان املوازنة العامة تعتمد على اكرث 

من )%90( على ال�صادرات النفط.
 يذكر ان العراق ينتج يف الوقت احلا�رض 3،2 مليون برميل 
من اخل��ام يوميا وي�ص��در مايقارب اكرث م��ن 2،5 مليون 
برميل يوميا.  ويبلغ حجم الحتياطي النفطي العراقي من 
اخلام ح�ص��ب م�صوؤولن يف وزارة النف��ط العراقية 143،1 
ملي��ار برميل، ومن الغ��از 3،2 ترليون مرت مكعب. وميتلك 
الع��راق منفذي��ن لت�صدير نفطه احدهما ع��ن طريق اخلليج 
ال��ذي ي�ص��در عربه اك��رث م��ن )2،4( مليون برمي��ل يوميًا 
والخر عن طري��ق ميناء جيهان الرتكي الذي ي�صدر عربه 

بحدود )450( الف برميل يوميًا.
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انخف���ض �صع��ر الذه��ب العراقي من 
دين��ار  ال��ف   217 اىل   ،  21 عي��ار 

للمثقال الواحد.
وبل��غ �صعر الذه��ب العراقي من عيار 
21 اليوم، 217 الفا و140 دينارا، 
فيم��ا ا�صتقر يف اليوم��ن املا�صين 
عن��د 218 الفا و725 دينارا عراقيا 

للمثقال الواحد. 
ي�ص��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�صاوي خم�صة غرامات.

 ارتفع��ت اأ�صع��ار النف��ط يف تداولت 
عق��ب  الأربع��اء،  اأم���ض  متباين��ة، 
خ�صائر حادة يف اجلل�صة ال�صابقة مع 
بيانات ت�ص��ر اإىل انخفا�ض مفاجئ 
يف خمزون��ات اخل��ام الأمركية اىل 

752 الف برميل.
وارتفع خ��ام القيا�ض العاملي مزيج 
برنت 12 �صنت��ا اإىل 46.09  دولرا 
 1.38 انخف���ض  اأن  بع��د  للربمي��ل، 
دولر اأو 2.9 باملئ��ة عن��د الت�صوي��ة 

يف اجلل�صة ال�صابقة.
غ��رب  الأمرك��ي  اخل��ام  وارتف��ع   
تك�صا�ض الو�صي��ط خم�صة �صنتات اإىل 

44.72 دولرا للربميل

 ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي، 
ملي��ون   117 اإىل  الربع��اء،  اأم���ض 
العمل��ة  لبي��ع  م��زاده  يف  دولر 
الجنبي��ة، بعد ان كان��ت ام�ض الول 
115 مليون��ًا. وذك��ر بي��ان للبن��ك، 
ورد )اجلورن��ال(، اإن "حج��م املبلغ 
املب��اع الي��وم بل��غ 117 مليونا، و 
ب�صع��ر  دولر،  و656  الف��ا،   140
�رضف 1182 دينارا مقابل الدولر 
الواحد، ومب�صاركة 29 م�رضفًا و15 
�رضك��ة للتحوي��ل امل��ايل". واأ�صاف 
اأن "بيع املبال��غ املحولة حل�صابات 
امل�ص��ارف يف اخلارج يك��ون ب�صعر 
1190 دين��ارا لكل دولر، اأما �صعر 
البي��ع النقدي فيك��ون ب�صعر 1182 

ديناراً لكل دولر".

كونه أهم الدول في أوبك

الحكومة تتوقع تصدير العراق 3.75 مليون برميل يوميا في 2017

مقترحات اقتصادية لتقليل العجز المفترض في الموازنة العامة
 عب��د الزه��رة الهن��داوي خب��ر يف ال�ص��وؤون 
القت�صادي��ة قال "ل يكاد م���رضوع املوازنة 
ينجو م��ن �صهام النقد يف كل عام على الرغم 
من اجله��ود الكبرة التي تبذلها احلكومة يف 
اعداده��ا.. فاملنتق��دون يقول��ون ان املوازنة 
مل يط��راأ عليها اي تغير بل يت��م ا�صتن�صاخها 
يف كل ع��ام وبالت��ايل فه��ي تبق��ى قا���رضة 
عن تلبي��ة متطلبات احلي��اة القت�صادية يف 
العراق اذ و�صل احل��ال اىل عجز املوازنة عن 
متوي��ل امل�صاري��ع ال�صتثمارية وه��ي بالكاد 

تغطي اجلانب الت�صغيلي".
 م�ص��را اإىل اأن م��ن اب��رز املالحظ��ات الت��ي 
توج��ه للموازن��ة �صنوي��ا اهتمامه��ا بتوف��ر 
الدرج��ات الوظيفي��ة م��ن خ��الل التعين يف 
دوائر الدول��ة يف حن كان الوىل بها ايجاد 
فر���ض عمل تاأتي من دعم التنمية امل�صتدامة 

وتفعيل القطاع اخلا�ض. 
 وهن��ا ن�ص��ع جمموعة من املقرتح��ات التي 
الراه��ن  الوق��ت  الخ��ذ ببع�صه��ا يف  ميك��ن 
فيما تت��م مناق�ص��ة البع�ض الخ��ر وامكانية 
اعتماده��ا م�صتقب��ال وج��ل ه��ذه املقرتحات 
ي�ص��ب يف البحث عن م��وارد جديدة وتعظيم 
الي��رادات يف حماولة لتقلي��ل العتماد على 

النفط.
املقرتحات

 الف��ادة من عقارات الدولة الكبرة والكثرة 
م��ن خالل بيعها او ايجارها للقطاع اخلا�ض 
وه��ذه متث��ل م�ص��درا مهم��ا لتموي��ل العج��ز 
وتقلي��ل العتم��اد على النف��ط، ولي�ض بخاف 
عل��ى احد وجود ع��دد غر قليل م��ن الق�صور 
الرئا�صية وغرها ميك��ن ا�صتثمارها �صياحيا 

او يف جمالت ا�صتثمارية اخرى.
 تقلي��ل اع��داد ال�صي��ارات اخلا�ص��ة مب�صوؤويل 
الفائ���ض منه��ا  الدول��ة عل��ى ان يت��م بي��ع 
مبال��غ  وتخ�صي���ض  علني��ة  م��زادات  يف 
البي��ع ل�صيان��ة ال�صي��ارات املتبقي��ة وحذف 
�صب��ق  وق��د  املوازن��ة..  م��ن  تخ�صي�صاته��ا 
للحكوم��ة ان اتخ��ذت مثل هذا الق��رار ولكننا 
ه��ذه  اع��داد  تقلي���ض  اىل  بحاج��ة  مازلن��ا 

ال�صي��ارات.    الف��ادة م��ن ان�صم��ام اله��وار 
وعدد من املواقع الآثارية العراقية اىل لئحة 
الرتاث العاملي لت�صجي��ع ال�صياحة اخلارجية 
ل�صيم��ا ان تل��ك املناط��ق تعد مناط��ق اآمنة 
ويت��م ذلك ع��رب ت�صهي��ل الج��راءات يف منح 
التاأ�ص��رات لل�صياح الجان��ب وف�صح املجال 
ام��ام ال���رضكات ال�صياحي��ة لتنظي��م وتطوير 
الواق��ع ال�صياح��ي هن��اك وت�صم��ن املوازنة 

فقرة بهذا ال�صاأن. 
 الف��ادة م��ن الع��داد الكب��رة م��ن ال��زوار 
املوا�ص��م  يف  املقد�ص��ة   للعتب��ات  الجان��ب 
الدينية من خ��الل فر�ض ر�صوم منا�صبة على 
منح تاأ�صرات الدخول اىل العراق وهذا نظام 

معمول به يف كل دول العامل. 
 خ�صخ�ص��ة ال�رضكات اململوك��ة للدولة وهي 
���رضكات خا���رضة وتكل��ف املوازن��ة ام��وال 
طائلة لدفع روات��ب العاملن فيها عن طريق 
القرتا���ض من امل�ص��ارف احلكومية، وتكون 
و�صواب��ط  اآلي��ات  وف��ق  عل��ى  اخل�صخ�ص��ة 

وحتق��ق  فيه��ا  العامل��ن  حق��وق  ت�صم��ن 
اي��رادات للموازن��ة.   تخفي�ض ن�صب ال�رضائب 
املفرو�ص��ة عل��ى املكلفن بن�ص��ب معينة من 
اج��ل ت�صجيعه��م عل��ى التحا�ص��ب ال�رضيب��ي 
وو�صع حد للف�صاد يف هذا املجال لن الن�صب 
املرتفعة لل�رضائب تدفع  املكلف اىل التهرب 
ال�رضيب��ي وحماول��ة دفع الر�ص��ى للموظفن 
مقاب��ل تقليل املبالغ وعلى هذا ال�صا�ض فان 
الموال التي تدخل اىل جيوب الفا�صدين اكرث 
م��ن الم��وال التي حت�ص��ل عليه��ا احلكومة.. 
وهن��ا ميك��ن للجه��ات املعني��ة  ان تلجاأ اىل 
ا�صل��وب اخل�صخ�ص��ة اي�ص��ا، مبعن��ى ان يت��م 
التعاق��د م��ع ���رضكات متخ�ص�ص��ة بجباي��ة 
ال�رضائ��ب عل��ى ان يت��م التف��اق م��ع تل��ك 
ال���رضكات على حتدي��د �صقف مع��ن للمبالغ 
التي يتوج��ب دفعها للحكوم��ة �صنويا، فعلى 
�صبيل املث��ال ان يحدد املبلغ مبلياري دولر 
�صنويا وتقوم ال�رضكة املعنية بتحديد �صقوف 
ال�رضائ��ب بالتن�صي��ق مع اجله��ات احلكومية 

املعني��ة.   الف��ادة م��ن فائ���ض الحتياط��ي 
النقدي ل��دى البنك املرك��زي يف متويل عجز 
املوازن��ة.. ولي�ض بال���رضورة ان يكون �صحب 
ه��ذه الم��وال بنح��و مبا���رض امنا م��ن خالل 
ا�صتثمارها تنموي��ا، اي يقوم البنك املركزي 
بتموي��ل امل�صاري��ع ال�صتثمارية خللق فر�ض 
عمل جدي��دة بدل من اره��اق كاهل املوازنة 
بدرجات وظيفية جدي��دة على غرار مبادرته 
 6 اخلا���ض  القط��اع  باإقرا���ض  الخ��رة 
ترليونات دينار لقطاعات ال�صكان والزراعة 

وال�صناعة.
 النفت��اح عل��ى القط��اع امل���رضيف اخلا�ض 
والف��ادة من امكانات هذا القطاع يف متويل 
امل�صاري��ع ال�صتثماري��ة اذ يوج��د يف العراق 
نحو 57 م�رضف��ا خا�صا ولها حمافظ نقدية 

كبرة ومهمة. 
 تقليل ا�صدار �صن��دات اخلزينة لتمويل العجز 
والعم��ل عل��ى ايج��اد م�ص��ادر بديل��ة له��ذه 

ال�صندات لنها ترهق القت�صاد م�صتقبال.

 يعد م�شروع املوازنة 
العامة للدولة، ب�شقيها 

الت�شغيلي واال�شتثماري 
واحدا من اهم امل�شاريع 
التي ت�شطلع بها وزارتا 

التخطيط واملالية 
وهو من امل�شاريع التي 
حتظى باهتمام �شعبي 

كبري ف�شال عن االهتمام 
ال�شيا�شي واالإعالمي 

لكون املوازنة متثل 
اال�شا�س لكل تفا�شيل 

احلياة االقت�شادية. 

بغداد – متابعة

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا
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حركة 
الطائرات

FZ211 IA966RJ810IA117 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA130 IA948RJ810IA918
دبي عماندمشق-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهدعماناسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 14:0022:00 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3022:0016:00 10:00 16:0010:1510:0015:00 وقت المغادرة

09:00 12:0012:1010:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0009:0013:30 09:15 11:0012:1012:00 وقت القدوم


