
داع�ش  تنظيم  �ضد  احلرب  اإن  التخطيط  وزارة  قالت 
ا�ضتنزفت 30 باملئة من خم�ض�ضات املوازنة املالية 

للبالد و�ضط تراجع كبري باإيرادات النفط.
ويواجه العراق اأزمة اقت�ضادية ب�ضبب الإنفاق املايل 
النفط  اأ�ضعار  وانهيار  داع�ش  تنظيم  �ضد  احلرب  على 
يف  الف�ضاد  ا�ضت�رشاء  عن  ف�ضال  م�ضتوياتها  اأدنى  اإىل 

املوؤ�ض�ضات احلكومية.
واأ�ضافت الوزارة، اأن اإيرادات العراق النفطية انخف�ضت 
بن�ضبة 70 باملئة، يف حني اأ�ضارت اإىل اأن احلرب �ضد 
تنظيم "داع�ش" ا�ضتنزفت 30 باملئة من تخ�ضي�ضات 

املوازنة.
وقال وزير التخطيط �ضلمان اجلميلي خالل م�ضاركته 
يف  املعقودة  لال�ضكوا  والع�رشين  التا�ضعة  الدورة  يف 
العا�ضمة القطرية الدوحة، بح�ضب بيان ملكتبه تلقت 
مير  زال  ما  "العراق  اإن  منه  ن�ضخة  نيوز  ال�ضومرية 
اأ�ضعار  انخفا�ش  ا�ضتمرار  عن  ناجمة  مالية  ب�ضائقة 
املوازنة  لتمويل  الرئي�ش  امل�ضدر  يعد  ال��ذي  النفط 
الإيرادات و�ضلت  انخفا�ضا يف  للدولة م�ضببا  العامة 

اإىل 70 باملئة".
داع�ش  واحتالل  "الإرهاب  اأن  اجلميلي  واأ�ضاف 

عائقا  �ضكل  العراقية  الأر�ش  من  لأجزاء 
ف�ضال  القت�ضادي،  للن�ضاط 

الإن���ف���اق على  ع��ن 
متطلبات 

 30 ن�ضبته  ما  ا�ضتنزف  الع�ضكرية  والعمليات  احلرب 
زيادة  يف  وا�ضهم  املوازنة  تخ�ضي�ضات  من  باملئة 
خربها  التي  املدن  "هذه  اأن  مبينا  الفقر"،  معدلت 
بنائها  لإع���ادة  كبرية  اأم���وال  اإىل  حتتاج  الإره���اب 

واعمارها".
اآخر  حتديا  يواجه  "العراق  اأن  اإىل  اجلميلي  واأ�ضار 
والهجرة  النزوح  جراء  من  الدميوغرايف  اجلانب  يف 
ل�ضيما هجرة ال�ضباب من الفئة العمرية 15-29 �ضنة 
يتطلب  لأنه  تنمويا  حتديا  علينا  يفر�ش  الأمر  وهذا 
منا توفري فر�ش العمل املنا�ضبة لهوؤلء ال�ضباب الذين 
يهاجرون  اأنهم  اأو  الكبرية  املدن  يف  يرتكزون  بداأوا 
نتيجة  العمل  ف��ر���ش  ع��ن  بحثا  اأخ���رى  ب��ل��دان  اإىل 
اأدى  ما  باملئة  نحو20  اإىل  البطالة  معدلت  ارتفاع 
اكتظاظ املدن وتراجع م�ضتوى اخلدمات وظهور  اإىل 

م�ضاكل بيئية".
الثاين  الن�ضف  ومنذ  انخف�ضت  النفط  اأ�ضعار  اأن  يذكر 
اقل من 20 دولرا  اإىل  من عام 2014 حيث و�ضلت 

العام  من  الثاين  كانون  يف  الواحد  للربميل 
هذه  لم�ضت  اأن  بعد   2016 احل��ايل 

دولرا   115 الأ���ض��ع��ار 
للربميل الواحد 

يف 

موازنة  يف  كبري  ب�ضكل  اث��ر  ما   ،2014 ع��ام  بداية 
العراق العامة.

جمل�ش  رئا�ضة  هياأة  ع�ضو  دع��ا  اخ��رى  ناحية  من 
النواب ال�ضيخ همام حمودي، اىل وجوب اإزالة العوائق 
واملخاوف امام م�ضتثمري اخلارج وعقد الندوات التي 
املتحققة  الإنت�ضارات  بعد مرحلة  �ضيما  لذلك  ت�ضجع 
الناجز  الن�رش  والإ���رشار على حتقيق  الإره��اب  على 
امليالدية.وذكر  ال�ضنة  راأ�ش  احتفالت  مع  بالتزامن 
الت�ضيكي  ال�ضفري  "ا�ضتقبل  ،ان��ه  بيان  وفق  حمودي 
اللقاء  خ��الل   " فيجيتال".واكد  ي��ان  ال��ع��راق   يف 
الأموال  روؤو�ش  لأ�ضحاب  جاذبة  بيئة  توفري  اهمية 
مطالبًا  اخلارج"،  دول  يف  املوجودين  وامل�ضتثمرين 

يف الوقت ذاته املجتمع الدويل واملنظمات 
الإن�ضانية ب�"م�ضاندة العراق يف 

حل اأزمة النازحني"

Mon.19  Des. 2016 issue no 246مال واستثمار4  
االثنين 19 كانون االول 2016 العدد 246

20

14

43.22

يف  الديني��ة  امل��زارات  مدي��ر  اعل��ن 
حمافظ��ة دياىل ح�ض��ني الب��اوي، اأن 
�ض��تدخل خارطة  ومزاراً  مرق��داً   20
ال�ض��ياحة الدينية خالل عام 2017، 
و�ض��ع  اىل  النظ��ر  لف��ت  ح��ني  يف 
خطة لالنفت��اح على ال�ض��تثمار من 
املراق��د  اج��ل تعزي��ز اخلدم��ات يف 
 20" اإن   ، الب��اوي  واملزارات.وق��ال 
يف  منت���رشة  ديني��ًا  وم��زاراً  مرق��داً 
مناط��ق متفرق��ة من دياىل �ض��تدخل 
خ��الل  الديني��ة  ال�ض��ياحة  خارط��ة 
ا�ض��تقبال  خ��الل  م��ن   2017 ع��ام 
زائري��ن من خمتل��ف ال��دول العربية 

والإ�ضالمية".

انخف�ش الدولر مقابل �ضلة العمالت 
الرئي�ض��ية لكن��ه م��ا زال ق��رب اأعلى 
م�ض��توى يف 14 عام��ا الذي لم�ض��ه 
الحتياط��ي  جمل���ش  اجتم��اع  بع��د 
الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( 
حي��ث  املا�ض��ي  الأربع��اء  ي��وم 
كب��ح جن��ي الأرب��اح �ض��عود العملة 
الأمريكي��ة. و�ض��جل موؤ���رش ال��دولر 
ال��ذي يقي���ش اأداء العمل��ة الأمريكية 
مقابل �ضلة من �ض��ت عمالت رئي�ضية 
 102.900 تعام��الت  اأح��دث  يف 
ليظل قريبا من اأعلى م�ضتوى يف 14 
عام��ا والذي بلغه ي��وم اخلمي�ش عند 
ن�ض��بته  بانخفا�ش  لكن   103.560

0.12 باملئة خالل اليوم.

، ان متو�ض��ط  اوب��ك  اعلن��ت منظم��ة 
ا�ض��عار خ��ام املنظم��ة بل��غ 43.22 
الث��اين  ت�رشي��ن  للربمي��ل يف  دولرا 
املا�ض��ي متوقعة ا�ضتمرار منو الطلب 
عل��ى النف��ط خ��الل الن�ض��ف الث��اين 
من الع��ام 2017 لي�ض��ل اىل95.56 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا وقال��ت اوبك 
العامل��ي  الطل��ب  يف تقري��ر ان من��و 
الن�ض��ف  يف  �ضي�ض��تمر  النف��ط  عل��ى 
الثاين من العام املقبل بن�ض��بة 1.15 
باملائ��ة لي�ض��ل اىل 95.56 ملي��ون 
برميل يوميا ، وتتكون �ضلة اوبك من 

12دولة نفطية بينها العراق .

وسط تراجع هائل بإيرادات النفط ..

داعش يستنزف 30 بالمئة من موازنة العراق 

التخطيط تعترف:

زيادة معدالت الفقر إلى 30% ونسبة البطالة إلى %20
لدى  �ضدد  اجلميلي  ان  ل��ل��وزارة،  بيان  واف��اد 
ح�ضوره اعمال املوؤمتر اخلام�ش ل�ضفراء العراق 
الذي نظمته وزارة اخلارجية على �رشورة ان 
يف  فعال  دورا  العراقية  للدبلوما�ضية  يكون 
اإ�ضعار العامل بج�ضامة التحديات الكبرية التي 
يواجهها العراق واملتمثلة بالرهاب واحتالل 
داع�ش لجزاء من الر�ش العراقية الذي �ضكل 
عائقا للن�ضاط القت�ضادي، ف�ضال عن النفاق 
الع�ضكرية  والعمليات  احلرب  متطلبات  على 
التي ا�ضتزفت ما ن�ضبته 30% من تخ�ضي�ضات 

املوازنة.
وا�ضاف اجلميلي ان ال�ضفري يف اي دولة ي�ضعى 
بلده  البحث عن م�ضالح  اىل  ي�ضتطيع  ما  بكل 
التي  الق�ضايا  باب�ضط  ي�ضتهني  ل  ان  وعليه 
لدول  �ضفراء  فهناك   ، لبالده  م�ضلحة  فيها 
جندهم  ولكن  متني  اقت�ضاد  ولديها  عظمى 
الرتويج  اجل  من  جهودهم  ق�ضارى  يبذلون 
او العمل لتوريد �ضحنة قمح ل تتجاوز قيمتها 
باأن  لميانهم  ال��دولرات  من  ماليني  ب�ضعة 
هذه ال�ضفقة او ال�ضحنة الب�ضيطة من �ضاأنها ان 

تفتح افاقا او�ضع للتبادل التجاري.
ل�ضنة  امل�ضتدامة  التنمية  بخطة  يتعلق  وفيما 
2030 التي يعمل عليها العراق بالتزامن مع 
املتحدة  المم  اطلقتها  التي  العاملية  الجندة 
ان  التخطيط  وزير  او�ضح  املا�ضي  العام  يف 
تواجهها  التي  والبنوية  الهيكلية  الختاللت 
بنحو  منوا  والق��ل  النامية  ال��دول  اقت�ضادات 
وتدين  العام  القطاع  بهيمنة  واملتمثلة  عام 
من  يرافقها  وم��ا  املوؤ�ض�ضي  الداء  ك��ف��اءة 
ال��دول  يف  والعمراين  البيئي  التدهور  حالة 
ت�ضببت  التي  والنزاعات  للعنف  تعر�ضت  التي 
واملهجرين  النازحني  من  موجات  بحدوث 
وتاأثرياتها  الرهابية  العمليات  بفعل  ق�رشا 

ال�ضلبية على البعاد الن�ضانية والتنموية.
التي  امل�ضتدامة  التنمية  خطة  ان  اك��د  كما 
ح�ضد  اىل  دع��ت  التي  املتحدة  المم  اقرتها 
الذاتية  ال��ق��درات  على  والع��ت��م��اد  امل����وارد 
اخلطة  تلك  لتمويل  املحلية  امل��وارد  وتعبئة 
بان  تتمثل  حت��دي��ات  ت��واج��ه  الخ���رى  ه��ي 

لعمال  توجيهها  يتم  املوارد  تلك  من  الكثري 
للنازحني  الن�ضانية  وامل�ضاعدات  الغ��اث��ة 
امل��وارد  ان  او  الوطنية،  الول��وي��ات  بح�ضب 
البنى  اعمار  اعادة  ذاتها ت�ضتثمر يف عمليات 
القطاعات  معظم  يف  كليا  املدمرة  التحتية 
الره��اب،  قبل  من  للتخريب  تعر�ضت  التي 
موؤكدا ان هذه التحديات توؤثر يف قدرة الدولة 

على توفري وح�ضد املوارد لتمويل التنمية.
التي  الزم���ة  م��ن  ال��رغ��م  ان��ه على  وا���ض��ه��ب 
�ضلبا  بالتاأثري  ت�ضببت  والتي  اليوم  نواجهها 
يف الكثري من جمريات التنمية وانتجت حالة 
معدلت  وتراجع  القت�ضادي  النكما�ش  من 
النمو وزيادة معدلت الفقر اىل نحو 30% يف 
املائة ون�ضبة البطالة اىل نحو 20% يف املائة 
ال�ضتثمارية،  امل�ضاريع  من  الكثري  وتوقف 

العراقي  القت�ضاد  ان  هو  ن��وؤك��ده  ما  ولكن 
ميتلكه  ملا  والنهو�ش  العودة  مقومات  ميتلك 
املختلفة  التنمية  قطاعات  يف  موؤهالت  من 
كال�ضياحة والزراعة وال�ضناعة ف�ضال عن قوة 

القطاع اخلا�ش الذي نعول عليه كثريا.
وبني ان الكثري من الدول وال�رشكات العاملية 
اقت�ضادنا  بها  يتمتع  التي  القوة  متاما  تدرك 
للح�ضول  تت�ضابق  ال�رشكات  تلك  جند  لذلك 
ال�ضفراء  داعيا  ال��ع��راق،  يف  عمل  عقود  على 
على  والعمل  اجلانب  ه��ذا  على  الرتكيز  اىل 
يتمتع  التي  وامل��ت��ان��ة  ال��ق��وة  ج��وان��ب  اب���راز 
الدول  تطمني  بهدف  العراقي  القت�ضاد  بها 

وال�رشكات املرتددة يف الدخول اىل العراق.
وحتدث اجلميلي اي�ضا عن اليات فح�ش ال�ضلع 
العراق قائال ان وزارة  الداخلة اىل  والب�ضائع 

التخطيط تعمل بعدة اجتاهات من اجل �ضمان 
جودة الب�ضائع امل�ضتوردة وان تكون مطابقة 
 4 مع  التعاقد  مت  فقد  العراقية،  للموا�ضفة 
بلد  ال�ضلع يف  للقيام بفح�ش  �رشكات عاملية 
العرتاف  مبداأ  اعتماد  اىل  بال�ضافة  املن�ضاأ، 
الدول وتوقيع  العراق وعدد من  املتبادل بني 
مذكرات تفاهم م�ضرتكة مع دول اخرى، ف�ضال 
للتقيي�ش  امل��رك��زي  اجلهاز  به  يقوم  ما  عن 

وال�ضيطرة النوعية من عمليات فح�ش لل�ضلع.
بريا  لديه 23 منفذا  اليوم  العراق  ان  واو�ضح 
من  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  وج��ود  وان  وبحريا، 
الب�ضائع  على  ال�ضيطرة  مهمة  يجعل  املنافذ 
على  ولكن   ، و�ضعبة  ع�ضرية  مهمة  الداخلة 
نوعية  يف  حت�ضنا  هناك  فان  ذلك  من  الرغم 

ال�ضلع املتوافرة يف ال�ضواق املحلية.

اكد وزير التخطيط وزير 
التجارة وكالة �سلمان 

اجلميلي، االحد، زيادة 
معدالت الفقر اىل نحو 
البطالة  ون�سبة   30%

اىل %20، داعيا �سفراء 
العراق اىل م�ساعفة 

اجلهود من اجل ك�سب 
الدعم وحتقيق املزيد 

من التقدم على ال�سعيد 
الدبلوما�سي بالتزامن مع 

االنت�سارات املتحققة.

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

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

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


