
 من اجل التناف�س واال�صتمرار كدولة ذات مقومات اقت�صادية 
دعا خربء يف �ص��وؤون النفط والغاز احلكومة العراقية للتوجه 
اىل بن��اء م�ص��ايف تكرير كبرية يف حمافظ��ات الب�رصة وذي 
ق��ار ومي�صان وال�صماوة ووا�ص��ط وحيثما وجدت حقول النفط 

على غرار م�صفى الدورة وبيجي .
 اخلب��ري النفط��ي �صعدون ي��د اهلل اأ�ص��ار اإىل اأن بن��اء م�صايف 
جدي��دة بال��كاد ت�ص��د حاج��ة البلد م��ن البنزين وزي��ت الغاز 
ويجب اأن تك��ون امل�صايف اجلديدة من اج��ل الت�صدير اأي�صًا, 
وا�ص��اف خالل حديث��ه ل�)اجلورن��ال( اأنه مهم��ا ارتفع �صعر 
اخل��ام يف اال�ص��واق العاملي��ة اأو تذب��ذب يبقى �صع��ر البنزين 
داخ��ل البلد عاليًا جداً, موؤكداً اأن الطريقة الوحيدة لبناء هكذا 
م�ص��ايف عمالق��ة هو ع��رب اال�صتثم��ار املبا�رص م��ن �رصكات 
عاملي��ة �رصقية وغربية, مبين��ا اأن ال�صباق املحموم بني دول 
التكرير والت�صدير بان�صاء م�صايف عمالقة للت�صدير قد ح�صم 
و�صت�صط��ر دول مثل الكابون ونيجريي��ا وليبيا ورمبا العراق 
بت�صدي��ر النفط ليكرر ل�صاحلها وهن��ا تكمن التبعية النفطية 

على حد قوله.
 غ��زوان الطائ��ي ق��ال اإن اإن�صاء م�ص��ايف جدي��دة يف العراق 
يتطل��ب م��ن امل�صوؤول��ني يف وزارة النفط واللج��ان احلكومية 
والنيابية املخت�صة يف قطاع الذهب اال�صود اأن يكون دورها 
ب�صكل ذكي يخدم االقت�صاد الوطني للقيام باقناع ال�رصكات 
العاملي��ة لال�صتثمار يف الع��راق كاأن يعطون لهم مدة �رصاكة 
معين��ة باالنت��اج او دف��ع مبل��غ امل�صف��ى بالتق�صي��ط او عند 
ب��دء االنتاج وا�صاف��ة �رصط ت�صغيل ٥٠٪ م��ن الكادر او اكرث 
م��ن العراقي��ني م��ن املهند�صني واخل��رباء والفني��ني بغية اأن 
يك��ون م�صتقبل هذه امل�صايف مدار ب�ص��كل كامل من االيادي 
العراقي��ة, الطائي وهو خب��ري يف �صوؤون اال�صتثم��ار اأورد يف 

ت�رصي��ح ل�)اجلورن��ال( ان��ه "ال يوج��د �ص��يء م�صتحي��ل بل 
نحت��اج اإىل نا�س وطنيني همه��م م�صتقبل 

�صعب��ه  وم�صتقب��ل  البل��د 

وينه�ص��ون ب��ه اإىل االم��ام لبن��اء اقت�ص��اده ب�ص��كل مت��ني". 
وا�ص��اف بالق��ول "اإن املعوق��ات لهك��ذا م�صاريع ه��ي الدول 
املحتل��ة للع��راق وبع�س دول اجل��وار التي ال تري��د اأن يكون 
الع��راق قوة اقت�صادية ت�صاهي الق��وى االقت�صادية العاملية 
والعربية", داعيًا اإىل قيام العراق بار�صال وفود حكومية من 
م�صت�صاري��ن وخمت�ص��ني للتباحث مع ال��دول خ�صو�صا دول 
اجل��وار النه��اء اخلالفات املت�صنج��ة وال�رصاع��ات ال�صيا�صية 

وت�صارب االقاويل.
 من اجلدير بالذكر اأن وزير النفط عبد الكرمي لعيبي اأكد خالل 
ت�رصيح��ات �صحفي��ة �صابق��ة, العمل عل��ى تطوي��ر ال�صناعة 
التحويلي��ة يف الع��راق م��ن خ��الل ا�صاف��ة وح��دات انتاجية 
وحت�صني االنتاج يف �رصكة م�صايف الو�صط و�رصكتي م�صايف 

اجلنوب وال�صمال.
النف��ط يف بي��ان �صحف��ي ورد يف حينه��ا   وذك��رت وزراة 
ل�)اجلورنال( انها "ما�صية يف خطتها الن�صاء اربعة م�صايف 
لتعزيز الطاقات االنتاجية من امل�صتقات النفطية وعبور خط 

االكتفاء الذاتي من االنتاج للمنتجات النفطية". 
 م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ع��ام �رصك��ة م�ص��ايف الو�ص��ط �صعد 
ن��وري ان"امل�صاريع التي افتتح��ت يف �رصكة م�صايف الو�صط 
�صتعمل على حت�صني االنتاج واالرتقاء مب�صتوياته, ف�صال عن 
زي��ادة الطاقة اخلزني��ة مل�صفى الدورة وتوف��ري امل�صتلزمات 

ال�رصورية للوحدات االنتاجية اجلديدة".
 ويوؤك��د الطائ��ي اأن "خط��ة وزارة النف��ط الن�ص��اء 4 م�ص��اٍف 
ميكنها ان تنتج 740 الف برميل من امل�صتقات يوميا, تاأتي 
ليتحول العراق من م�صتورد اىل م�صدر", منوها اىل ان "العراق 
ي�صت��ورد بالوق��ت احلايل م��ن 7 اىل 8 ماليني لرت يوميا من 

البنزين, وه��ذا يكلف العراق غاليا, ويجعله 
يخ���رص الكث��ري م��ن العملة 

ال�صعبة".

 وتاب��ع اأن "اإن�صاء امل�صايف االأربعة بحاجة اىل اأموال طائلة 
ت�ص��ل اىل 23 مليار دوالر, وهذا ما ال ميكن ان توفره الدولة 
يف الوق��ت احلايل, ل��ذا اإحالتها اىل اال�صتثم��ار هو احلل, لكن 
لال�صف ال�صديد البيئة اال�صتثمارية يف العراق غري مهياأة حتى 

االن".
 ويف ه��ذا املجال يذهب رافد حم�صن يف حديثه ل�)اجلورنال( 
اىل ان "خ�صخ�ص��ة قط��اع امل�ص��ايف بع��د عملي��ة اال�صتثمار 
املفتوح��ة الكبرية يف قط��اع ا�صتخراج وجت��ارة النفط اخلام 
ام��ر الب��د من��ه حالي��ا خا�ص��ة يف �ص��وء احلاج��ة املتزايدة 
للم�صتق��ات النفطي��ة يف العراق", لكنه يوؤك��د يف الوقت نف�صه 
عل��ى ���رصورة "تبني ال�صفافي��ة يف جمال اختي��ار ال�رصكات 

املتقدمة للح�صول على امتياز ان�صاء امل�صايف".
 من هنا تبدو احلاجة امللحة مل�صايف تكرير النفط يف الوقت 
الراه��ن, وت�صري الدرا�ص��ات االقت�صادية اىل �رصورة توفري ما 
ال يقل عن 15 م�صفى يف مدة زمنية ترتاوح بني 3-1 اعوام 
كح��د اق�ص��ى لتوفري احلاج��ة املحلي��ة املتزاي��دة للم�صتقات 
النفطي��ة الت��ي حتول العراق اىل م�صتورد له��ا. العراق ال ينتج 
حالي��ا اك��رث م��ن %20 م��ن احلاج��ة املحلي��ة م��ن البنزين 
و%35 م��ن النف��ط االبي���س و%42 من غ��از املطبخ ب�صبب 
ق��دم وت��اأكل البني��ة التحتي��ة للم�ص��ايف املوج��ودة حالي��ا, 
وا�صتمرار العملي��ات امل�صلحة التي ت�صتهدف االنابيب الناقلة 
للنف��ط اخلام اىل امل�صايف, ووقوع البع�س من هذه امل�صايف 

يف مناطق العمليات الع�صكرية.
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 بل��غ �صعر الذه��ب العراق��ي للمثقال 
الواح��د عيار 21 ,  215 الف دينار,  
فيما و�صل �صعر الذهب عيار 18 اىل 
184 الف. وح�ص��ب االرقام الواردة  
م��ن �ص��وق ال�صاغ��ة يف الع��راق بلغ 
�صع��ر مثقال الذهب, عي��ار 21 ام�س 
215 ال��ف و 215 دين��ارا, وعي��ار 
18 بلغ �صعر مثقاله 184 الف 462  
ال�ص��وق العراق��ي  دين��ار. ويتعام��ل 
باملثقال الذي يعادل 5 غرامات من 
الذه��ب. وبلغ �صع��ر الذهب عيار24, 
يوم ام�س 245 الف و 911  دينارا .  

 وقع��ت "اخلط��وط اجلوي��ة العربي��ة 
 63 ل���رصاء  اتفاقي��ات  ال�صعودي��ة" 
طائ��رة, وتدخ��ل اخلط��وة يف اإط��ار 
حتدي��ث االأ�صط��ول اجل��وي لل�رصك��ة 

اململوكة للدولة.
 املدي��ر الع��ام ل�"اخلط��وط اجلوي��ة 
العربية ال�صعودية" �صالح بن نا�رص 
ال�رصك��ة وقع��ت  "اإن  ق��ال  اجلا���رص 
اتفاقات ل���رصاء 63 طائرة يف اإطار 
برنام��ج لتحديث االأ�صط��ول".  وقال 
اجلا���رص "االتفاقي��ات اجلديدة التي 
مت توقيعه��ا موؤخ��را تت�صم��ن �رصاء 
63 طائرة حديثة على النحو التايل: 
  B777- 15 طائرة من طراز بوينغ
ط��راز  م��ن  طائ��رة  و13   300ER  
"درميالي��ر" و35     B787   بوين��غ
طائرة م��ن اجليل اجلديد الإيربا�س" 

                        . )  A320/A321-neo  (

 ارتفع��ت اأ�صعار النف��ط اخلام الأعلى 
م�صتوى من��ذ اغ�صط�س/ اآب متخطية 
50 دوالرا للربميل مدعومة باتفاق 
م�صدري النفط عل��ى خف�س االإنتاج 
رغ��م حتذي��ر حمللني م��ن اأن م�صكلة 
فائ���س املعرو���س امل�صتع�صي��ة قد 

تكبح موجة �صعود اأطول اأجال.
االآجل��ة  التعاق��دات  اأ�صع��ار   وزادت 
لربن��ت 42 �صنتا اإىل 50.61 دوالرا 
للربمي��ل مرتفع��ة م��ن اأق��ل م�صتوى 

�صابق اجلل�صة عند 49.74 دوالرا.

من أجل دعم اقتصادنا

خبراء يطالبون وزارة النفط ببناء مصاف كبيرة عبر االستثمار المباشر

التخطيط: انخفاض ملحوظ بمؤشر التضخم السنوي في العراق
التخطي��ط  وزارة  با�ص��م  املتح��دث  وق��ال 
والتع��اون االإمنائ��ي العراقي��ة, عب��د الزه��رة 
تاأث��ر  "االنخفا���س  اإن  بي��ان  الهن��داوي, يف 
بانخفا�س اأ�صعار ق�ص��م االأغذية وامل�رصوبات 
بن�صب��ة %0.2, اإ�صاف��ة اإىل انخفا���س ق�ص��م 
التبغ بن�صبة %8.8, ف�صاًل عن انخفا�س ق�صم 

الرتفيه والثقافة بن�صبة 6%".
 واأف��اد الهن��داوي اأن "ن�صبة االإنف��اق ال�صهري 
عل��ى جمموع ال�صل��ع واخلدمات الت��ي ي�صملها 
م�ص��ح االأ�صعار بلغت %88 من جمموع اإنفاق 

الفرد العراقي الواحد".
اخلب��ري  اأو�ص��ح  الت�صخ��م,  مو�ص��وع  وع��ن   
االقت�صادي �رصغام حممد علي, اأن "معدالت 
الت�صخ��م يف الب��الد ترتب��ط ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي, 
ب�صعر �رصف الدين��ار, الأن االقت�صاد العراقي, 

اقت�صاد ا�صتهالكي يعتمد على اال�صترياد".
ال��دوالر  ���رصف  �صع��ر  "ارتف��اع  اإن  وق��ال   
عل��ى ح�ص��اب الدين��ار العراق��ي, يعن��ي تقليل 
قوة الدين��ار ال�رصائي��ة للمواطن في��زداد �صعر 
امل�صتهلك, ما يرفع حجم الت�صخم يف االأ�صواق 
املحلي��ة".  واأ�ص��ار اخلبري االقت�ص��ادي اىل اأن 
"حرك��ة �صعر الدوالر يف العراق تغريت ب�صكل 
م�صط��رد خ��الل االأ�صه��ر املا�صي��ة �صع��وداً, 
م��ا زاد ن�ص��ب الت�صخ��م ال�صهري��ة, اإال اأن �صعر 
ال���رصف كان العام املا�ص��ي اأقل من احلايل, 

وهو ما يف�رص تراجع ن�صب الت�صخم".
 وج��اء يف ذات بي��ان وزارة التخطي��ط اأي�صًا, 
اأن موؤ���رص الت�صخ��م �صجل ارتفاع��ًا خالل اآب, 

مقارنة ب�صهر متوز املا�صي.
 وذك��ر املتحدث با�صم ال��وزارة يف التقرير اأن 
"اجله��از املرك��زي لالإح�صاء التاب��ع للوزارة 
اأجن��ز تقرير الت�صخ��م الأغ�صط�س/اآب املا�صي, 
عل��ى اأ�صا�س جمع البيانات ميدانيًا عن اأ�صعار 
ال�صل��ع واخلدم��ات املكون��ة ل�صل��ة امل�صتهل��ك 
من عين��ة خمتارة من مناف��ذ البيع يف جميع 
"موؤ���رص  اأن  مو�صح��ًا  الع��راق",  حمافظ��ات 
باملقارن��ة   0.8% بن�صب��ة  ارتف��ع  الت�صخ��م 
و�صهر متوز/يولي��و املا�صي".  واأكد الهنداوي 
اأ�صع��ار  ارتف��اع  "االرتف��اع ج��اء نتيج��ة  اأن 

االأغذي��ة وامل�رصوبات غ��ري الكحولي��ة بن�صبة 
%1.7, وارتف��اع ق�ص��م ال�صك��ن بن�صب��ة1%, 
اإ�صاف��ة اإىل ارتف��اع ق�ص��م ال�صل��ع واخلدم��ات 
بن�صب��ة %0.9", مبين��ًا اأن "امل�ص��ح ال��ذي مت 
اإجراوؤه خالل مت��وز مل ي�صمل ثالث حمافظات 
عراقية ب�صبب الو�صع االأمني الذي ت�صهده هذه 
املحافظ��ات".  وكان تقري��ر �ص��در ع��ن اإدارة 
ال�ص��وؤون االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ب��االأمم 
املتح��دة,  وموؤمت��ر االأمم املتح��دة للتج��ارة 
والتنمي��ة واللج��ان االإقليمي��ة اخلم���س لالأمم 
املتح��دة ومنظم��ة ال�صياح��ة العاملي��ة, ا�صار 
اىل ان��ه "مت احت��واء الت�صخ��م يف العراق رغم 

ال�رصاع امل�صلح".
واو�صح ان "اال�صطرابات اجلغرافية ال�صيا�صية 
والنزاعات امل�صلحة واالأزمات االإن�صانية تبقى 
عبئ��ًا ثقياًل عل��ى اقت�صادات الع��راق و�صوريا 
واليم��ن , حي��ث جتت��اح الع��راق و�صوريا على 
وجه اخل�صو�س �رصاعات اأدت اإىل دمار كبري 
يف بناه��ا االقت�صادي��ة , وت��ربز اآثاره��ا على 
املالي��ة العامة من خالل تزايد االإنفاق, وعلى 

اال�صتثم��ارات االأجنبي��ة املبا���رصة وال�صياحة 
يف املنطق��ة".  يف غ�ص��ون ذل��ك, ق��ال اخلبري 
ل�)اجلورن��ال(,  ع��واد,  �صج��اد  االقت�ص��ادي 
اإن "املحافظ��ة عل��ى موؤ���رص الت�صخ��م خ��الل 
ال�صن��وات املا�صي��ة بالرغم ما مي��ر به العراق 
م��ن و�صع �صعب ج��اء ب�صب��ب �صيا�ص��ة البنك 
املركزي", م�صيف��ا اأن "البنك املركزي يعتمد 
�صيا�ص��ة الق�صاء على الت�صخ��م واحلفاظ على 

اال�صعار".
 واأك��د اأن "خف�س قيمة الدين��ار العراقي امام 
الدوالر �صتوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة الت�صخم مما 
ينعك�س �صلبا على ال�صوق العراقية", داعيا اإىل 
"تطبي��ق �صيا�ص��ة حكيمة حتافظ عل��ى ن�صبة 

الت�صخم احلالية وكذلك على ال�صوق".
ح��دوث  عل��ى  املرتتب��ة  االآث��ار  اأب��رز  وم��ن   
الت�صخ��م, "فق��دان النق��د وظائف��ه خ�صو�ص��ًا 
كمقيا���س للقيم��ة وخم��زن للقيم��ة, واإع��ادة 
توزي��ع الدخ��ل القومي بني طبق��ات املجتمع 
مل�صلحة اأ�صحاب املداخيل املتغرية كالتجار 
ورجال االأعمال. اإذ ترتفع مداخيلهم مع تزايد 

مع��دالت الت�صخ��م وه��م امل�صتفي��دون من��ه. 
يف حني تتده��ور املداخيل احلقيقي��ة الثابتة 
احلكوم��ة  اأن  الربيع��ي  واأك��د  واملح��دودة".  
"مل تلت��زم بو�ص��ع االآلي��ات املنا�صب��ة الإدارة 
ي�صتلزمه��ا حتقي��ق  الت��ي  النقدي��ة,  ال�صيول��ة 
اال�صتق��رار ال�صعري ومع��دالت النمو املرغوبة 
للن��اجت املحلي باأدنى مع��دالت من الت�صخم" 
بينم��ا قال �صندوق النقد الدويل يف تقرير له, 
انه "م��ن املتوقع ارتف��اع معدل النم��و الكلي 
يف البل��دان امل�ص��درة للنف��ط يف املنطقة اىل 
2016 وترتفع هذه الن�صبة  %2.9 يف ع��ام 
مقارن��ة   2017 ع��ام   3.1% اإىل  لت�ص��ل 
ب���%1.9 يف الع��ام املا�ص��ي وذل��ك نتيج��ة 
الن�ص��اط االقت�ص��ادي غري النفط��ي يف العراق 
واإي��ران اليم��ن وليبي��ا".  وتاب��ع التقري��ر انه 
"بالرغم من النمو فان العراق �صريتفع العجز 
لديه نتيجة قلة ايراداته النفطية ما �صيقلل من 
قدرة احلكومة على االنفاق", مبينا ان "العجز 
�صي�ص��ل لنح��و %4.75 و�صيبلغ %7.75 مع 

نهاية العام اجلاري".

 انخف�ض م�ؤ�ضر الت�ضخم 
ال�ضن�ي يف العراق ب�ضكل 

طفيف بن�ضبة 0.2%، 
خالل الفرتة من اآب 

2015 لغاية نف�ض ال�ضهر 
من 2016.

بغداد ـ خاص

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

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IA117 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948RJ810IA918
دبي عمانالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهددوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0022:00 15:00 12:3016:0017:00 16:30 10:3016:1016:00 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1010:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0015:1513:30 09:30 11:0012:1012:00 وقت القدوم


