
على  احلرب  تكاليف  عن  ف�ضال  النفط  اأ�ضعار  تراجع  ي�ضكل 
املدن  يف  خراب  من  ي�ضببه  ما  بناء  واإع��ادة  داع�ش  تنظيم 
يحا�رص  ثالثي  وفوائدها  الديون  عبء  عن  ف�ضال  العراقية، 

بقوة املوازنة العراقية ويزيد من دائرة العجز فيها.
جمل�ش  موافقة  تنتظر  التي  العراقية  املوازنة  قيمة  وقدرت 
النواب، ب�102 تريليون دينار )85 مليار دوالر(، بينما بلغت 
قيمة العجز اجلاري فيها للعام احلايل، بعد تنفيذ تق�ضف يف 

النفقات، ب�32 تريليون دينار )26.6 مليار دوالر(.
املوازنة  م�رصوع  يف  اجلاري  املايل  العجز  ارتفاع  وتزامن 
املقبلة، مع ا�ضتمرار احلرب على تنظيم "داع�ش" للعام الثالث 
ت�ضجيلها  اخل��ام  النفط  اأ�ضعار  توا�ضل  فيما  التوايل،  على 

م�ضتويات متدنية.
وتراجعت اأ�ضعار النفط اخلام بن�ضبة %65 يف الوقت احلايل، 
دوالراً   120 من  ن��زواًل   ،2014 منت�ضف  عليه  كانت  عما 

للربميل اإىل اأقل من 47 دوالراً اليوم.
ال�ضيولة  لتوفري  اخلام  النفط  من  العراق  �ضادرات  و�ضعدت 
للحكومة  اجل��اري��ة  النفقات  ملواجهة  املطلوبة  املالية 
العراقية، التي تعاين اأزمة مالية نتيجة تراجع اأ�ضعار اخلام 

بن�ضبة ٪60 عما كانت عليه منت�ضف 2014.
ويعتمد العراق على مبيعات النفط لتوفري اأكرث من %85 من 

اإيرادات الدولة املالية.
يف   0.82% بن�ضبة  العراقية  النفط  ���ض��ادرات  وارتفعت 
 100 اإىل  يوليو/متوز،  مع  مقارنة  املا�ضي،  اآب  اأغ�ضط�ش/ 
مليون و 130 األف برميل �ضعوداً من 99 مليوًنا و300 األف 

برميل، وفق وزارة النفط العراقية.
اأجل  من  العبادي،  حيدر  يقودها  التي  احلكومة  وتكافح 
امل��وازن��ة  اج��م��ايل  م��ن   30% ي�ضكل  م��ايل  عجز  معاجلة 

البنوك  من  الداخلي  االإق��را���ش  عرب  العامة 
احلكومية وخارجيًا من بنوك 

وم��وؤ���ض�����ض��ات 

الوزراء  رئي�ش  م�ضت�ضار  �ضالح  حممد  مظهر  ويقول  دولية. 
�ضحفية  ت�رصيحات  يف  املالية  ال�ضيا�ضات  ل�ضوؤون  العراقي 
واإنه  العام املقبل هو ثلث املوازنة  "العجز يف موازنة  اإن   ،
اللجوء لالقرا�ش  �ضيتم  انه  ، مبينا  لكنه كبري  عجز خمطط 
الداخلي عن طريق وزارة املالية والبنك املركزي، واخلارجي 

عن طريق �ضندوق النقد الدويل".
واأ�ضاف �ضالح اإن "اجلزء االأكرب من عملية االقرا�ش �ضتكون 
داخلية وت�ضكل ن�ضبة )%60 – %70( من عملية االقرا�ش، 
وزارة  طريق  عن  و�ضندات  خزينة  حواالت  اإ�ضدار  وتت�ضمن 

املالية وتتداول يف ال�ضوق".
�ضتكون  العجز  لتغطية  املتبقية  "الن�ضبة  اأن  اإىل  الفتا 
والبنك  ال��دويل  البنك  طريق  عن  اخلارجي،  االقرا�ش  عرب 

االإ�ضالمي للتنمية، اإ�ضافة اىل م�ضادر اأخرى )مل يحددها(".
اأ�ضلحة  توريد  اىل  املا�ضية  اال�ضهر  خ��الل  بغداد  وجل��اأت 
ب�"االآجل"،  الدفع  ومعدات قتالية من دول خمتلفة، بطريقة 
نحو  �ضداد  تاأجيل  متتاليني  لعامني  الكويت  من  طلبت  كما 
4.6 مليار دوالر قيمة تعوي�ضات الغزو العراقي للكويت عام 

1990 ب�ضبب االأزمة املالية.
ومن املقرر ان يت�ضّلم العراق نحو ملياري دوالر قبل نهاية 
العام اجلاري، من �ضندوق النقد الدويل �ضمن القر�ش املايل 
دوالر،  مليار   5.3 والبالغ  لبغداد  منحه  على  اتفق  ال��ذي 
بن�ضبة فائدة %1.5 على مراحل بعد اأن ت�ضّلم الدفعة االأوىل 

والبالغة 634 مليون دوالر يوليو/متوز املا�ضي.
ووفقًا للبنود الواردة يف م�رصوع قانون املوازنة االحتادية، 

�ضندات  بت�ضدير  �ضيتكفل  العراقي  املركزي  البنك  ف��اأن 
مالية بقيمة 12 تريليون دينار )نحو 10 

لتغطية  دوالر(  م��ل��ي��ارات 
العجز.

موازنة ريعية
العيب يف  ان   ، انطوان  با�ضم جميل  االقت�ضادي  قال اخلبري 
وتعتمد  "ريعية"  موازنة  انها   2017 لعام  العامة  املوازنة 
ومل  ال�ضابقة  امل��وازن��ات  ح��ال  حالها  النفط  مبيعات  على 

ت�ضتطع التخل�ش من هذه احلالة.
رئي�ش  ان   " ام�ش  يوم  �ضحفي  حديث  يف  انطوان  واو�ضح 
الوزراء حيدر العبادي و�ضع يف بداية العام 2015 برنامج 
لتقلي�ش النفقات وزيادة االيرادات وتفعيل القطاع اخلا�ش 
انه مل يتمكن من ذلك وبقيت املوازنة  اال  ال�ضالح املوازنة 
النفطية، مبينا ان احلكومة مل ت�ضتطع  تعتمد على املبيعات 
الدخول اىل املجاالت ال�ضناعية والزراعية وال�ضياحية حيث 

انه اليوجد هناك منهاج وا�ضح وي�ضري ب�ضكل ع�ضوائي.
وا�ضاف: دخول داع�ش احبط كل عمليات اال�ضالح وال يوجد 
ح�ش وتعاون ووعي من قبل قوى احلكم للخروج من املاأزق 
االقت�ضادي باال�ضافة اىل ا�ضت�رصاء الف�ضاد يف البالد ومل يتم 
ايقافه ب�ضكل يذكر والزالت هناك نفقات زائدة وا�ضتريادات 
مليار   41 من  اكرث  ي�ضتورد  العراق  ان  اىل  م�ضريا  ع�ضوائية، 
من  والبد  ا�ضتهالكية  منها  الكثري  اجنبية  ا�ضتريادات  دوالر 

ت�ضجيع القطاعات االنتاجية ومنها القطاع اخلا�ش.
واردات  مليار   11 فيها   2017 موازنة  ان   " القول  وتابع 

خالل  م��ن  يتم  املتبقي  واملبلغ  وال��ر���ض��وم  ال�����رصائ��ب 
اكرث  عجز  هناك  وان  النفطية  املبيعات 

من 21 ترليون دينار .
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ارتف��ع �ضعر الذهب العراقي من عيار 
21، ام���ش االربع��اء، اىل 211 الف 
دين��ار للمثق��ال الواحد.وبل��غ �ضع��ر 
الذهب العراق��ي من عيار 21 اليوم، 
211 الفا و40 دينارا عراقيا، فيما 
�ضج��ل يف االي��ام الثالث��ة املا�ضية 
209 االف دين��ار للمثق��ال الواحد.
ي�ض��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�ضاوي خم�ضة غرامات.

واال�ض��كان  االعم��ار  وزارة  اأعلن��ت 
والبلدي��ات العام��ة ع��ن املبا�رصة يف 
تاأهي��ل م���رصوع م��اء الفلوج��ة كلفة 
1.8 ملي��ون دوالر �ضم��ن امل�ضاع��ي 
الرامية الإعادة اخلدمات للمدينة التي 
ا�ضتعادته��ا القوات العراقية قبل ا�ضهر 

من تنظيم داع�ش.
وق��ال الوكيل الفني للوزارة جابر عبد 
خاج��ي احل�ض��اين يف ت�رصيح �ضحفي 
، ان��ه متت املبا�ض���رة بتاأهيل م�رصوع 
م���اء الفلوج��ة املرك��زي ال��ذي مولته 
ملي��ون  بكلف���ة  الدولي���ة  املنظم��ات 
وثمامنائ���ة ال��ف دوالر.واأ�ض��اف، اأن 
امل���رصوع �ضينجز خ��الل ثالثة ا�ضه�ر، 
فيم���ا احيل��ت ثالث��ة جممع��ات م��اء 
رئي�ضي��ة اىل التاأهيل، ومتت املبا�رصة 
به��ا وبكلف��ة 350 ال��ف دوالر، الفتًا 
اىل اأن “هن��اك م�ضاري��ع نعم��ل عل��ى 
تنفيذها واجنازها خالل الثالثة ا�ضهر 

املقبلة اي�ضًا”.

اأعلن م�رصف الرافدي��ن، عن و�ضعه 
�رصوط��ا حول الغاء ���رصط العمر من 
�ضلف��ة 10 مالي��ني دين��ار ملوظف��ي 
دوائ��ر الدول��ة. وق��ال امل���رصف يف 
بي��ان، ان 'االخري حدد اولوية مقابل 
الغ��اء ���رصط العم��ر وه��ي ان يكون 
املتبق��ي م��ن م��دة خدم��ة املوظف 
الذي يتم منح��ه ال�ضلفة قبل تقاعده 
تغط��ي م��دة ال�ضلف��ة البالغ��ة خم�ش 
�ضن��وات'. وا�ض��ار اىل ان 'اله��دف من 
وراء الغ��اء ���رصط العم��ر ه��و �ضمول 

اكرب عدد من املوظفني'.

ما بعد انهيار داعش االرهابي

مراقبون : هل سيحقق العراق توازنا اقتصاديا بموزانة 2017؟

لترشيد النفقات المالية

شمول الشركات االجنبية بإجراءات التقشف المالي
وتعني هذه اخلطوة التي جرى اتخاذها من 
قبل بع�ش �رصكات النفط الكربى التي تطور 
احلقول النفطية العراقية العمالقة يف جنوب 
مئات  لنقل  �ضت�ضطر  ال�رصكات  اأن  البالد 
البالد كل ب�ضعة  املتعاقدين داخل وخارج 
اأ�ضابيع كما �ضيوؤدي لتخفي�ش حجم املراكز 
االإم��ارات  مقرها  التي  لل�رصكات  االإقليمية 

العربية املتحدة القريبة من العراق.
طالب  املالية  م���وارده  على  �ضغوط  وم��ع 
ال���ع���راق -ث����اين اأك����رب م��ن��ت��ج ل��ل��ن��ف��ط يف 
العام  االأجنبية  النفط  ���رصك��ات  اأوب���ك- 
امل�ضتوريات  عن  االإنفاق  بتقليل  املا�ضي 
كامل  تقريبا  توقف  واأن  اقرحتها  التي 
العام  من  االأول  الن�ضف  يف  ا�ضتثماراتها 

اجلاري يف امل�رصوعات الكربى.
العراق  ت�ضاعد  التي  النفط  �رصكات  وت�ضطر 
يف تطوير حقوله ال�ضخمة لت�ضوية نفقاتها 
م��ع ب��غ��داد ك��ل ع��ام مب��ا يف ذل��ك تكاليف 
العمالة. وبعد ذلك يتم ال�ضداد لل�رصكات من 
للخام املنتج من  العراقية  ال�ضادرات  دخل 

احلقول القائمة.
كانت  حينما  ب�ضال�ضة  الرتيب  هذا  وعمل 
اأ�ضعار النفط فوق 100 دوالر للربميل لكن 
االنهيار يف اأ�ضعار اخلام العاملية يعني اأن 
االأ�ضعار  ذات  دبي  يف  الر�ضوم  تدفع  بغداد 
من  اإي��رادات��ه��ا  تنخف�ش  بينما  املرتفعة 

مبيعات النفط ب�ضكل كبري.
العاملية  والثقافة  اجلذاب  احلياة  منط  ومع 
املالية  املراكز  اأك��رث  من  واح��د  دب��ي  ف��اإن 
االإقليمية  لل�رصكات  ال��ع��امل  يف  رواج���ا 
الداعم  ونهجها  الأمنها  نظرا  والعاملية 

لال�ضتثمار.
روي��ال  مثل  الكربى  النفط  �رصكات  ول��دى 
تدير  والتي  اأويل  ولوك  وبي.بي  �ضل  دات�ش 
يف  اإقليمية  مكاتب  العراقية  النفط  حقول 

دبي.
وقال م�ضدر بوزارة النفط العراقية اإن واحدا 
من التدابري التي تتخذها وزارة النفط تتمثل 

يف مطالبة �رصكات النفط بخف�ش التكاليف 
واإغ��الق  االأدن���ى  احل��د  اإىل  العاملني  وع��دد 

مكاتبها يف دبي.
فائدة  ترى  ال  ال��وزارة  اأن  امل�ضدر  واأ�ضاف 
من اأن يكون لدى ال�رصكات مكاتب يف دبي 
واأن با�ضتطاعتهم القدوم اإىل العراق بتكلفة 
تكلفة  من  �ضداده  يجرى  ذلك  كل  الأن  اأق��ل 

عقود اخلدمة.
يف  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  من  اثنان  واأكد 
العراق  يف  العاملة  العاملية  النفط  �رصكات 

الطلب العراقي.
اإح��دى  م��ن  النفط  بقطاع  م�ضدر  وق���ال 
يف  العمل  اعتادت  ال�رصكة  اإن  ال�رصكتني 
العاملني  واأن  بدبي  مكتبها  م��ن  ال��ع��راق 

ال��ب��الد.  وخ����ارج  داخ���ل  التنقل  اع���ت���ادوا 
العراقيني يرف�ضون ذلك حاليا  اأن  واأ�ضاف 
يف  والبقاء  دبي  مكتب  باإغالق  ويطالبون 
البالد ملدة �ضتة اأ�ضابيع ثم ق�ضاء اأ�ضبوعني 

يف اخلارج. 
�ضل -التي قالت  املثال قامت  �ضبيل  وعلى 
يف اأيار اإنها �ضتلغى 12 األفا و500 وظيفة 
قوتها  من  باملئة   12.5 نحو  يعادل  ما  اأو 
العاملة عامليا- بتقلي�ش حجم مكتبها يف 
بعد  هناك  عملياتها  ترتيب  واأع��ادت  دبي 
خف�ش للوظائف على م�ضتوى العامل واإغالق 

مكتب مرتبط بالعراق يف االإمارات.
وقال م�ضوؤول اأجنبي ب�رصكة للنفط "الوزارة 
تخاطب  كانت  العراقية(  النفط  )وزارة 

ال�ضنوات  مدى  على  العاملية  النفط  �رصكات 
االأربع املا�ضية ب�ضاأن مكاتب دبي" م�ضيفا 
تخ�ضم  ك��ان��ت  االأرج���ح  على  ال����وزارة  اأن 
املدفوعة  الفواتري  من  دبي  مكتب  تكاليف 

ل�رصكات النفط على مدى العام املن�رصم.
وكان م�ضوؤولون بقطاع النفط العراقي قالوا 
يف اآب اإن بلدهم تو�ضل اإىل اتفاق مع بي.بي 
ا�ضتثمار متعرث  اأويل ال�ضتئناف  و�ضل ولوك 
مما  ال�رصكات  تطورها  نفطية  حقول  يف 
اإيقافها  با�ضتئناف م�رصوعات جرى  ي�ضمح 

هذا العام وزيادة اإنتاج اخلام يف 2017.
ويعتمد العراق على النفط يف جميع اإيراداته 
تنظيم  ملحاربة  بكثافة  وينفق  تقريبا 
"داع�ش" يف حمافظاته ال�ضمالية والغربية.

اأفادت وكالة "رويرتز" 
لالأنباء نقال عن ثالثة 

م�صادر بقطاع النفط ، 
باأن العراق طالب �صركات 

النفط العاملية باإغالق 
مكاتب ذات تكلفة مرتفعة 

يف دبي ت�صتخدمها 
لإدارة عملياتها يف 

العراق كو�صيلة لتقلي�ص 
ميزانياتهم.

بغداد – خاص

بغداد – خاص

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000
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حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


