
خا�ص
وزارة  احدى �رشكات  العراقية  لل�سمنت  العامة  ال�رشكة  اعلنت 
بعد  ال�سمنت  ا�سترياد  منع  جتربة  جناح  واملعادن  ال�سناعة 
لل�سمنت  املنتجة  اخلا�ص  القطاع  ومعامل  معاملها  اوفت  ان 
بجميع التزاماتها وتعهداتها يف �سخ كميات "كبرية" من هذه 
املادة اىل ال�سوق املحلية وعدم زيادة اال�سعار عن )90( الف 
يف  قرارا  اتخذ  قد  ال��وزراء  جمل�ص  وكان  الواحد.  للطن  دينار 
نهاية العام املا�سي باإيقاف ا�سترياد مادة ال�سمنت، وقد دخل 

القرار حيز التنفيذ مطلع العام اجلاري.
واأبدت ال�رشكة يف بيان اال�ستعداد لتزويد املناطق املحررة من 
قب�سة تنظيم داع�ص بال�سمنت باأ�سعار دون ال� )90( الف دينار 

للطن الواحد يف موقع العمل.
مل�ساعفة  طموحة  خطة  �رشكته  ل��دى  ان  البيان  واأ���س��اف 
احلكومة  امام  بالتعهدات  لاللتزام  اجلهود  وتكثيف  االنتاج 
اىل  ال�سمنت  من  كبرية  كميات  �سخ  يف  واال�ستمرار  وال��وزارة 

ال�سوق العراقية ل�سد احلاجة املحلية والتوجه نحو الت�سدير.
لل�سوؤون  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  م�ست�سار  راأى  جانبه  من 
االقت�سادية عبد احل�سني العنبكي، اأن على "احلكومة اأن ت�سع 
ا�سرتاتيجيات جديدة جلعل القطاع اخلا�ص هو القائد احلقيقي 
العراق  يف  اال�ستثمار  "بيئة  اأن  عاداً  البالد"،  يف  لالقت�ساد 
االأموال  روؤو�ص  حلماية  وا�سحة  قرارات  وجود  لعدم  مقامرة 

االأجنبية".
االأولية  للمواد  املنتجة  ال�رشكات  "تراجع  اإن  العنبكي،  وقال 
يف العراق مثل �رشكة االأ�سمنت العراقية يعود اإىل النظرة التي 
اأخذها اأ�سحاب القرار االقت�سادي يف البالد عن القطاع اخلا�ص 
"�سخ�سيات  هناك  اأن  اإىل  م�سرياً  العام"،  للقطاع  عدواً  وعّده 
انعا�ص  متنع  باأجندات  تعمل  احلكومة  يف  متنفذة  �سيا�سية 
فقط".  النفط  على  معتمداً  اقت�ساده  الإبقاء  اخلا�ص  القطاع 
وعّد م�ست�سار رئي�ص جمل�ص الوزراء لل�سوؤون االقت�سادية، بيئة 

اال�ستثمار يف العراق باأنها "مقامرة نظراً لعدم 
وا�سحة حلماية  قرارات  وجود 

روؤو����������������ص 

قبل  من  ال��ق��رارات  تلك  تغيري  عن  ف�ساًل  االأجنبية  االأم���وال 
اجلهات احلكومية بني مدة واأخرى ما يجعل امل�ستثمر يعي�ص 
بخوف وقلق دائمني على اأعماله يف البالد". وذكر العنبكي، اأن 
"تو�سيات املوؤمتر ومطالبات ال�رشكة العامة لل�سمنت العراقية 
واللجنة  املالكي،  ن��وري  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  �ستنقل 
الكفيلة  ال�سبل  الوزراء لبحثها وايجاد  االقت�سادية يف جمل�ص 

لدعم هذه ال�سناعة املهمة واحليوية يف البالد".
النواب   جمل�ص   يف   االقت�سادية  اللجنة  ع�سو  طالب  ب��دوره 
الطاقة  واالقت�ساد يف جمل�ص  الفيا�ص، جلنتي  العراقي علي 
والنفط  الكهرباء  وزارات  مع  "التن�سيق  ب�رشورة  ال���وزراء  
االأ�سمنت  �رشكات  مب�ساعدة  كفيلة  درا�سة  لو�سع  والتخطيط 
"التن�سيق  اأن  مبينًا  املهمة"،  ال�سناعة  هذه  وانعا�ص  العراقية 
بني هذه الوزارات �رشوري جداً يف هذه املرحلة خللق توازن 

يف �سناعة ال�سمنت املحلي وحمايته من امل�ستورد".
 و�سدد الفيا�ص، على �رشورة "قيام احلكومة بتفعيل التعرفة 
حلماية  النوعية  وال�سيطرة  التقيي�ص  جهاز  وعمل  الكمركية 
العراق ممن ي�سعون الإغراق �سوقه بال�سمنت امل�ستورد"، الفتًا 
انعا�ص  عملية  يدعم  العراقي  النواب  "جمل�ص  اأن  اإىل  النظر 

ال�سمنت املحلي لكونه �سناعة ا�سرتاتيجية".
على �سعيد مت�سل اأكد رئي�ص �رشكة "الفارج العراق" اللبنانية، 
طارق ح�سناوي، اأن "�سناعة ال�سمنت يف بلد مثل العراق تعد 
اأن البلد مقبل على نه�سة عمرانية كبرية  ا�سرتاتيجية ال�سيما 

جداً يف امل�ستقبل".
الأنه  العراق  اأن ي�سّنع يف  "ال�سمنت يجب  اإن  وقال ح�سناوي 
�سيكون عونًا للنفط يف تعزيز ايرادات البالد املالية"، م�سيفًا 
اأن "دخول ال�سمنت االأجنبي ال�سيما من اإيران وبكميات كبرية، 

يجعل من بيئة اال�ستثمار يف هذا املجال خميفة".
وتابع رئي�ص �رشكة "الفارج العراق اأن "اإنعا�ص 

العراقية  ال�سمنت  �سناعة 
�����س����ي����وف����ر 

اإىل  احلكومة  داعيا  البلد"،  الأب��ن��اء  ج��داً  كثرية  عمل  فر�ص 
التي  الكبرية  الكميات  من  للحد  الكمركية  التعرفة  "تفعيل 
من  �ستوفره  عما  ف�ساًل  امل�ستورد   ال�سمنت  من  العراق  تدخل 
اأن �رشكات  �سنويًا". يذكر  ال�200 مليون دوالر  مبالغ تقارب 
"غري  املناف�سة  من  �سكت  طاملا  واملعادن،  ال�سناعة  وزارة 
ال�سوق  اإغراق  لها منتجاتها من جراء  تتعر�ص  العادلة" التي 
ما  الرديئة،  النوعيات  ذات  امل�ستوردة  بالب�سائع  املحلي 
الوقود  ام��دادات  �سحة  نتيجة  تواجهها  التي  التحديات  فاقم 

والكهرباء وقدم خطوطها االإنتاجية.
املقاولني  اإل��زام  ب�رشورة  احلكومة  برملانيون  طالب  كما 
ب�رشاء ال�سمنت من ال�رشكة العامة لل�سمنت اجلنوبية، بداًل عن 
يف  دينار  مليار   50 قيمته  �سمنت  تكد�ص  موؤكدين  ا�سترياده، 

خمازن ال�رشكة على الرغم من جودة نوعيته.
م�سنعًا،   )21( حاليًا  العراق  يف  ال�سمنت  م�سانع  عدد  ويبلغ 
م�ستثمرة  اأخ��رى  واأربعة  اخلا�ص  للقطاع  تابعة  منها  اأربعة 
من قبل القطاع اخلا�ص بطريقة امل�ساركة باالإنتاج، وال�)13( 
لهذه  الت�سميمية  الطاقات  جمموع  واأن  حكومية،  املتبقية 
تبلغ  حني  يف  �سنويًا،  طن  مليون   )25( نحو  تبلغ  املعامل 
الطاقة املتاحة لها نحو )19( مليون طن �سنويًا لو توافرت لها 
الظروف الت�سغيلية املطلوبة ويف مقدمتها الطاقة الكهربائية، 
وقد و�سل اإنتاج العراق من ال�سمنت خالل عام 2012 املن�رشم 
اإىل )12( مليون طن، واأن تقديرات حاجته من ال�سمنت خالل 
االأعوام املقبلة تقدر بحدود )18( مليون طن �سنويًا عند البدء 

بناء  بينها  وم��ن  التنموية  امل�ساريع  بتنفيذ 
)200( األف وحدة �سكن �سنويًا.
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اأعلنت مديرية توزيع كهرباء مي�سان 
اإح��دى ت�سكي��الت املديري��ة العام��ة 
لتوزيع كهرباء اجلن��وب، مبا�رشتها 
 ، ك.ف   11 املح��والت  ترقي��م 
املوجودة يف ال�سبكة الكهربائية يف 

عموم املحافظة.
املهند���ص  الدائ��رة  مدي��ر  وق��ال 
جا�س��م را�س��ي بري��دي ان م��الكات 
مديريت��ه يف اأغل��ب مراك��ز اخلدمات 
و ال�سيان��ات يف املحافظة ، با�رشت 
ترقيم حم��والت 11 ك.ف املن�سوبة 

يف ال�سبكة الكهربائية .

اأعلنت هي��اأة اال�ستثمار يف حمافظة 
الب���رشة، ق��رب ت�سغي��ل اأول معم��ل 
ا�ستثم��اري يف املحافظ��ة خم�س�ص 
التنظي��ف  م�ستح���رشات  الإنت��اج 
اأن��ه يتك��ون م��ن  والغ�سي��ل، مبين��ة 
ثالثة خط��وط اإنتاجية وتبلغ طاقته 
الكلية 43 األف طن.واأو�سحت الهياأة 
بلغ��ت  امل���رشوع  اإجن��از  "ن�سب��ة  اأن 
%95، وعن��د ت�سغيل��ه خ��الل ثالثة 
اأ�سه��ر �سوف يوف��ر 150 فر�سة عمل 
الأبن��اء املحافظة، كم��ا �سوف يوؤدي 
اىل تقلي��ل ا�سترياد م��واد وم�ساحيق 

التنظيف االأجنبية".

ارتفعت اأ�سع��ار النفط مدعومة بطلب 
ق��وي يف اآ�سي��ا وتخفي�سات لالإنتاج 
م��ن قبل اأبوظب��ي والكويت وقطر يف 
اإط��ار تخفي���ص عاملي تنظم��ه اأوبك 
وم�س��درون اآخ��رون.  لكن متعاملني 
قال��وا اإن ال�سوق تعر�ص ل�سغوط من 
قب��ل م�ستثمري��ن يغلق��ون مراكزهم 
املالية الت��ي ا�ستفادت م��ن مكا�سب 

قوية �سجلها النفط يوم االثنني.
واجته خ��ام القيا���ص العاملي مزيج 
برنت وخام غرب تك�سا�ص االأمريكي 
الو�سي��ط لالنخفا���ص يف التعامالت 
االأوروبية املبك��رة. وبحلول ال�ساعة 
1145 بتوقيت جرينت�ص ارتفع خام 
برن��ت 51 �سنت��ا اإىل 56.20 دوالراً 
يف ح��ني �سعد خ��ام غ��رب تك�سا�ص 
الو�سيط 39 �سنتا اإىل 53.22 دوالر.

نجاح العراق في إيقاف استيراد السمنت وانتهاء سنوات "محنته" مع المستورد

برلمانيون: ال زيادات على أجور االنترنيت وبطاقات الشحن في 2017
"ما  اإن  اجلبوري،  هيثم  اللجنة  ع�سو  وقال 
يف  ا�سافية  زي��ادة  وجود  ب�ساأن  تداوله  مت 
ال�رشائب املفرو�سة على كارتات ال�سحن هو 
كالم غري دقيق"، مبينًا اأن "ما مت فر�سه من 
الن�سبة  هي  الكارتات  هذه  على   %20 ن�سبة 

نف�سها التي كانت يف موازنة عام 2016".
�سنوية  "املوازنة  اأن  اجل��ب��وري  واأ���س��اف 
كل  بداية  تفر�ص  احكامها  فان  وبالتايل 
عام وان هذه ال�رشائب يتم ا�سافتها يف كل 
ال�سابقة  املوازنة  احكام  موازنة جديدة الن 
مت الغاوؤها"، موؤكدا ان "هذه ال�رشيبة �سوف 
مت  ما  متى  امل��وازن��ة  يف  تكرارها  يتم  لن 
جميئه  ينتظر  الذي  ال�رشيبة  قانون  تعديل 

اىل االربملان قريبا".
النفو�ص  �سعاف  "بع�ص  ان  اجلبوري  واأكد 
�سوء  م�ستغال  الكارتات  ا�سعار  برفع  ق��ام 
الفهم لدى املواطنني من خالل ايهامهم بان 
على  املفرو�سة  ال�رشائب  يف  زيادة  هناك 

الكارتات". 
 24 امل���ادة  على  ال��ن��واب  جمل�ص  و���س��وت 
والتي   ،2017 موازنة  قانون  م�رشوع  من 
 20 ف��ر���ص  فقراتها  اح���دى  يف  ت�سمنت 
الهواتف  اأر���س��دة  على  �رشيبة  ب��امل��ائ��ة 

املحمولة و�سبكات االإنرتنت.
وج��ود  االت�����س��االت،  وزارة  نفت  ذل��ك  اىل 
"كارتات"  اأو  خطوط  اجور  على  زي��ادة  اي 
واالهلية  احلكومية  ال�رشكات  يف  االنرتنت 
ا�سارت  �سمن موازنة عام 2017، يف حني 
اىل متابعة اي حاالت جتاوز من قبل جلان 

متخ�س�سة .
"ال وجود  اإنه   ، وقالت الوزارة يف بيان لها 
كارتات  او  اخلطوط  اجور  على  زي��ادة  الي 
احلكومية  لل�رشكات  التابعة  االن��رتن��ت 
موازنة  يف  اعلن  "ما  ان  مبينة  واالهلية"، 
بداية  يف  �سابقة  اإج��راءات  هي   2017 عام 
كارتات  اج��ور  زي���ادة  ب�ساأن   2016 ع��ام 

املوبايل فقط ومل حت�سل اي زيادة اخرى".
بتوفري  "قامت  ان��ه��ا  ال����وزارة  واأ���س��اف��ت 
املقدمة  باخلدمات  اخلا�سة  التحتية  البنى 

لل�رشكات االهلية املتعاقدة معها وتخفي�ص 
اج���ور احل���زم واالأب����راج م��ن اج��ل تخفيف 
اجور  وتخفي�ص  املواطن  كاهل  عن  العبء 
"وجود  النظر اىل  ال�سهري"، الفتة  اال�سرتاك 
االهلية  املكاتب  ملتابعة  متخ�س�سة  جلان 

واالبالغ عن وجود اي حالة جتاوز".
يف  النيابية،  املالية  اللجنة  نفت  اأن  و�سبق 
يف  زيادة  وجود  احلايل،  ال�سهر  من  ال�سابع 
ال�سحن  بطاقات  على  املفرو�سة  ال�رشائب 
عام  موازنة  يف  النقالة  بالهواتف  اخلا�سة 
2017، مو�سحة اأن ن�سبة ال�رشائب املعلنة 

هي ذاتها يف موازنة العام ال�سابق.
من   24 املادة  على  النواب  جمل�ص  و�سوت 
املت�سمنة   ،2017 موازنة  قانون  م�رشوع 
فر�ص �رشيبة على كارتات الهواتف النقالة 

وتذاكر ال�سفر.
جبهة  ع��ن  النائبة  ع��دت  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 

قانون  الثالثاء،  ن�سيف،  عالية  االإ�سالح 
الكتل،  "�سيا�سيًا" يعرب عن رغبات  املوازنة 
 2017 ع��ام  م��وازن��ة  اأن  بينت  ح��ني  ويف 
النواب  جمل�ص  اإىل  احلكومة  اأر�سلتها  التي 
روات��ب  اأن  اأك��دت  �سابقتها،  عن  تختلف  ال 
ب�سكل  موؤّمنة   2017 ع��ام  يف  املوظفني 

"كامل".
وقالت ن�سيف اإن "قانون املوازنة هو قانون 
ال�سيا�سية،  الكتل  رغبات  عن  يعرب  �سيا�سي 
واالأمر الذي زاد الطني بلة اأن موازنة 2017 
التي اأر�سلتها احلكومة ال تختلف عن موازنة 
اىل  ال��ن��واب  مبجل�ص  ح��دا  ما   ،2016 ع��ام 
اإدخال بع�ص املواد اجلديدة املختلف عليها 
الحظنا  لذلك  املجل�ص  داخ��ل  حتى  اأ���س��اًل 
ح�سول الكثري من التعديالت والتغيريات يف 

جل�سة الت�سويت على املوازنة".
ت�سديد  على  احلكومة  ق��درة  ع��دم  وب�ساأن 

وكانون  ال��ث��اين  ت�رشين  ل�سهري  ال��روات��ب 
اأن  اأ�سافت ن�سيف،  االأول من العام املقبل، 
"احلكومة مل تبلغ اللجنة القانونية التي اأنا 
ع�سو فيها باأي مو�سوع يتعلق بالرواتب"، 
ما�سية اإىل القول "ات�سلت بكثري من اأع�ساء 
هذه  من  للتاأكد  النيابية  املالية  اللجنة 
العراق  اأن رواتب موظفي  املعلومة ووجدت 
اىل  ت�ستمر  اأن  وممكن  كامل  ب�سكل  موؤّمنة 

نهاية العام".
وكان ع�سو اللجنة القانونية النيابية ح�سن 
الثالثاء  من  �سابق  وقت  يف  ك�سف،  ت��وران 
عجز  وج��ود  عن   ،)2016 االأول  كانون   6(
رواتب  يخ�ص  فيما  الت�سغيلية  املوازنة  يف 
دينار،  تريليوين  ب��ح��دود  ال��دول��ة  موظفي 
م�سريا اإىل اأن احلكومة اأبلغت الربملان بعدم 
ل�سهري ت�رشين  الرواتب  ت�سديد  قدرتها على 

الثاين وكانون االأول من العام املقبل.

نفت اللجنة املالية النيابية، 
االربعاء، وجود زيادة 

يف ال�ضرائب املفرو�ضة 
على بطاقات ال�ضحن 

اخلا�ضة بالهواتف 
النقالة يف موازنة عام 

اأن ن�ضبة  2017، مو�ضحة 
ال�ضرائب املعلنة هي ذاتها 
يف موازنة العام ال�ضابق. 
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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


