
عن  ال��ن��واب،  جمل�س  يف  االقت�صاد  جلنة  ع�صو  دافعت 
حيدر  ال��وزراء  رئي�س  حلكومة  العامة  املالية  ال�صيا�صة 
يف  مبالغ  اأي  العراق  اقرتا�س  عدم  متوقعة  العبادي، 
ا�صتمر  اإن  ديون  من  عليه  ما  وت�صديد  املقبلة  املوازنات 
النقد  �صندوق  ب��اإ���راف  و�صعت  التي  اخلطط  بتطبيق 
الدويل، يف حني عّدت اأن حالة التهويل للديون هي جزء 

من املحاوالت االنتخابية. 
العراق  ديون  اأن   ، نف�صها  اللجنة  يف  ع�صو  اأكد  وبينما 
االج����راءات  اأن  مبينًا  دوالر،  مليار   100 ت��ت��ج��اوز 
االقت�صادية  امل�صاكل  ملعاجلة  للحكومة  اال�صالحية 
كانت �صعيفة. حذر ع�صو يف اللجنة املالية النيابية، من 
و�صول ديون العراق اخلارجية والداخلية اىل معدل خطري 
جداً مبقدار 122 مليار دوالر، الفتا النظر اىل اأن ال�صياحة 
اأ�صبحت مكانا للف�صاد، يف حني عد  والزراعة واجلمارك 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  لرئي�س  احلكومي  الربنامج  اأن 
ت�صمن جميع احللول، لكنها باتت جمرد "حرب على ورق". 
وقالت ع�صو جلنة االقت�صاد الربملانية جنيبة جنيب، يف 
ت�ريح ورد ل�)اجلورنال(، اإن "على العراق 
اأن�������واع من  ث���الث���ة 

الديون، اأولها ديون النظام املباد واملرتتبة من احلروب 
الثانية فهي  اأما  ال�صابقة والبالغة ت�صعة مليارات دوالر، 
اىل  ا�صافة  دوالر  مليار   14 وتبلغ  باري�س  نادي  ديون 
وجمموعها  املباد  النظام  زمن  من  ق�صائية  مطالبات 
جاءت  اجلديدة  "الديون  اأن  مبينة  دوالر"،  مليار   45
30 مليار دوالر  من القرو�س اخلارجية والداخلية منها 
القرو�س  باملبلغ  منها  وتقرتب  العراقي  املركزي  للبنك 

اخلارجية للمدة من عام 2005 وحتى االن".
عليها  غبار  ال  االخ��رية  "القرو�س  ان  جنيب،  وا�صافت 
وقد ذهبت اىل امل�صاريع اال�صتثمارية والتي حتقق فوائد 
م�صتقبلية على اجلانبني املادي واخلدمي على قطاعات 
وال�صكك  التحتية  والبنى  ال�صحي  وال�رف  الكهرباء 

احلديد واالعمار واال�صكان وبفوائد قليلة".
واو�صحت، ان "القر�س �صمن املبلغ املقدم من �صندوق 
دوالر  مليون   400 و  مليارات  خم�صة  تبلغ  الدويل  النقد 
�صيتم ت�صلمها خالل ثالث �صنوات"، مبينة انه "من خالل 
ا�صتطاع  ال��دويل  النقد  �صندوق  من  الكاملة  ال�صمانة 
العراق احل�صول على منح وقرو�س مالية �صمن االتفاقية 
النقد الدويل وامل�صماة  2016 مع �صندوق  املوقعة عام 
ملياراً   18 يبلغ  للعراق  املايل  مردودها  ،فان   )SBA(
"�صندوق  اأن  اىل  جنيب  واأ�صارت  دوالر".  مليون  و300 
حول  اأ�صهر  ثالثة  كل  مالية  تقارير  يت�صلم  الدويل  النقد 
هدر  اأي  مينع  ما  االأم���وال،  �رفيات 
تالعب  اأو  م���ايل 

القر�س  العراق  ف�صيفقد  يح�صل  اإن  لكونه  االأم��وال  بتلك 
عليها  احل�صول  املتوقع  االأخ��رى  املنح  وجميع  ال��دويل 
من بقية الدول"، الفتة النظر اىل اأن "اغلب القرو�س يتم 
ت�صديدها ل�صنوات طويلة تتجاوز الع�ر �صنوات وت�صل اىل 

30 �صنة وبفوائد قليلة".
ر�صمها  يتم  جديدة  �صيا�صات  "هنالك  اأن  اىل  واأ�صارت 
ويف  ال�صابقة  االنفجارية  املوازنات  اإخفاقات  لتجاوز 
حال تطبيقها بال�صكل ال�صحيح و�صمن متابعة واإ�راف 
يقرت�س  لن  العراق  فان  ال��دويل  النقد  �صندوق  قبل  من 
البدء  �صي�صتطيع  العك�س  على  بل  القادمة  املوازنات  يف 
من  حم��ذرة  عليه"،  املرتتبة  احلالية  القرو�س  بت�صديد 
اإقليم  حقوق  اإهمال  بق�صية  ال�صابقة  االأخطاء  "تكرار 
كرد�صتان بالقرو�س اخلارجية املخ�ص�صة لال�صتثمارات 
 ،17% هي  لالإقليم  وا�صحة  الن�صبة  ان  من  الرغم  على 
اللحظة وعلى  اأي مبلغ حتى  االإقليم مل يت�صلم منها  لكن 
يعي�صها  التي  واالأمنية  االقت�صادية  االأزم��ة  من  الرغم 
"هنالك  ان  جنيب،  وبينت  اإن�صافهم".  و�رورة  االإقليم 
اليها منها االعتماد على  ايجابية ال يتم االنتباه  نقاطًا 
اال�صترياد بداأت ت�صبح اقل �صواء يف القطاع الزراعي بعد 
مادة  ومنها  الذاتي  االكتفاء  اىل  امل��واد  بع�س  و�صول 
ال�صكر او من خالل تن�صيط القطاع ال�صناعي يف جماالت 
خياطة املالب�س او �صناعة زيت الطعام او الطباعة داخل 
متثل  لكونها  للديون،  التهويل  "حالة  من  مقللة  البلد"، 

جزءاً من املحاوالت االنتخابية". 
هيثم  النيابية  املالية  اللجنة  ع�صو  ق��ال  جهته  م��ن 
الداخلي  الدين  "حجم  اإن  اجلبوري، 
واخل����ارج����ي 

يعادل  ما  اأي  دينار  تريليون   126 يبلغ  حاليا  للعراق 
ما  اإ�صافة  حال  "يف  انه  مبينا  دوالر"،  مليارات   107
والبالغ خم�صة  الدويل  النقد  اقرتا�صه من �صندوق  �صيتم 
الع�رة  اىل  اإ���ص��اف��ة  دوالر،  مليون  و300  م��ل��ي��ارات 
جممل  ف�صيكون  بريطانيا  من  اإ�صرتليني  جنيه  مليارات 

الديون العراقية 122 مليار دوالر".
و�صيثقل  ج��دا  خطر  الرقم  "هذا  اأن  اجل��ب��وري،  واأ���ص��اف 
موازنات  على  كبريا  عبئا  وي�صبب  الدولة  خزينة  كاهل 
"احلكومة وعلى الرغم من  اأن  العراق القادمة"، مو�صحًا 
كل هذه املخاطر فما زالت م�صتمرة باالقرتا�س يف وقت 
كنا نتمنى منها االهتمام باالإيرادات غري النفطية و�صغط 
النفقات والعمل على اإيجاد طرق اأخرى لتغطية النفقات 
احلكومات  �صيا�صة  بالعادة  ميثل  الذي  االقرتا�س  بدل 
ال�صعيفة التي ال ت�صتطيع اأن تفكر اأو تنتج جللب االأموال".
النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة  ع�صو  ك�صف  بدوره 
 100 تتجاوز  العراق  "ديون  اإن  احلافظ،  مهدي  النائب 
مليار دوالر"، مو�صحا ان "اجلزء االكرب من هذه الديون 
60 مليار دوالر،  يعود للدين اخلارجي وبواقع اكرث من 
الذي هو على �صكل �صندات  الداخلي  الدين  يف حني يبلغ 
تعد  احلالية  "الديون  ان  وا�صاف  دوالر".  مليار   40
البد  ثم  وم��ن  ال��ع��راق،  مل�صتقبل  اخلطرة  الق�صايا  من 
ملواجهة  �صهل  و�صع  يف  العراق  ليكون  معاجلتها  من 
امل�صاكل املالية املحتملة يف امل�صتقبل". وا�صار احلافظ 
اىل انه "ال توجد موارد اخرى للدولة غري النفط الذي يعد 
"االجراءات  املورد اال�صا�صي للموازنة العامة"، مبينا ان 
االقت�صادية  امل�صاكل  ملعاجلة  للحكومة  اال�صالحية 
كانت �صعيفة ومل مت�س جوهر املو�صوع الذي يدور حول 
كيفية ايجاد مورد مايل كبري بجانب النفط مل�صاعدة 

البلد يف جمال االنفاق" .

الواقع الزراعي بين تحديات النهوض 
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التجارة: تسلمنا 10% "فقط" 
من تخصيصات البطاقة التموينية

المثنى: محافظتنا هي األفقر والرعاية 
ال تتماشى مع الواقع 

اأعل��ن املدي��ر العام للم���رف العراق��ي للتج��ارة في�ص��ل الهيم�س، ان 
2195 �صه��ادة مت اطالقه��ا يف يف غ�صون ا�صبوع و�صلت مبالغها اىل 
مليار و١٠٦ ماليني دينار واملتوقع ان يت�صاعف املبلغ مع قرب اجراء 

ال�صحبة االوىل يف 4 /4 /2017.
وق��ال الهيم�س ، ان الهدف من هذا املنتج امل�ريف هو  جلذب ال�صيولة 
املكتن��زة يف البيوت اىل امل�صارف بهدف ا�صتثمارها وت�صجيع املواطن 

على االدخار واعادة الثقة بني املواطن وامل�صارف .
و ا�ص��اف ان ه��ذه ال�صه��ادة اطلق��ت مبوافق��ة ومباركة البن��ك املركزي 
العراق��ي وه��ي م�صمون��ة ال�ص��داد يف حلظه طل��ب املواطن عل��ى �صحب 

مبالغها.

اأعل��ن م�ص��در يف �ركة نف��ط ال�صمال، اع��ادة �صخ النفط اخل��ام من حقول 
كركوك اىل ميناء جيه��ان الرتكي بعد توقف ل�صاعات ب�صبب عمل تخريبي 
داخ��ل االرا�ص��ي الرتكي��ة. وق��ال امل�صدر يف ت�ري��ح �صحف��ي انه "متت 
اع��ادة ال�صخ ع�ر الثالثاء، بعد ان توقف �صباح اليوم نف�صه ، ب�صبب عمل 
تخريبي وقع يف مدينة �صلوبي الرتكية ووجود اعمال تخريب يف م�صاره".
وا�ص��ار اىل ان "اخلل��ل الذي ا�صاب اخل��ط مت ا�صالحه واعي��د ال�صخ جمددا 

و�صي�صتقر مبعدالته الطبيعية خالل ال�صاعات املقبلة".
وكان �ص��خ النفط اخلام من حق��ول كركوك اىل جيهان الرتكي عرب ارا�صي 

اقليم كرد�صتان، قد توقف ب�صبب عمل تخريبي داخل االرا�صي الرتكية.

اأعل��ن املدي��ر العام لل�رك��ة العامة لتج��ارة املواد الغذائي��ة يف وزارة 
التج��ارة قا�صم حمود، عدم ت�صلم الوزارة التخ�صي�صات املالية اخلا�صة 
بالبطاقة التموينية لعامي 2017- 2016  �صوى ما ن�صبته %10 من 
جمم��وع هذه االموال والتي انخف�صت بن�صبة كبرية عن االعوام ال�صابقة 
االم��ر الذي اأث��ر �صلبًا يف عملية جتهيز املف��ردات الغذائية ب�صكل مبا�ر 

وم�صتقر يف جميع مناطق البالد.
وق��ال حمود يف بيان لل��وزارة ، اإن "ظاهرة الف�صاد االداري واملايل يف 
وزارة التج��ارة انتهت متامًا ومل يبق �صوى حيز ب�صيط جداً يتم التعامل 
مع��ه ب�ص��كل قان��وين وع��رب اجله��ات الرقابي��ة والتفتي�صي��ة ف�ص��اًل عن 
االعتم��اد على املنتوج الوطني مل��ادة ال�صكر واحلنطة املحلية والتوجه 
اىل االعتم��اد عل��ى الزي��ت املحلي من خ��الل معامل حملي��ة او معامل 
وزارة ال�صناع��ة وبذلك يكون مل��ف الف�صاد قد طويت �صفحته متامًا يف 

مو�صوع التعاقد ".

اأكدت اللجن��ة القانونية يف جمل�س حمافظة املثن��ى، ان معطيات وزارة 
العم��ل بخ�صو�س الرعاية االجتماعية يف املحافظة ال تتالءم مع و�صع 
املحافظ��ة ويج��ب اإع��ادة النظر به��ا، مبين��ًا اأن املثنى ه��ي االأفقر بني 

املحافظات.
وق��ال رئي�س اللجن��ة، احمد امل��رزوك، اإن "جمل�س املحافظ��ة ا�صت�صاف 
خالل جل�صت��ه االعتيادية التي عقدها اليوم، مدي��ر الرعاية االجتماعية 
يف املحافظ��ة عبد العزيز ال�صكري، لتو�صيح االإجراءات املتخذة من قبل 

وزارة العمل بعد امل�صح امليداين الذي اأجرته يف املحافظة".
واأ�ص��اف اأن "ال�صك��ري، و�صح للمجل�س االإجراءات الت��ي تتخذها الدائرة 
وف��ق قان��ون وزارة العمل، واأك��د للمجل���س ان االإج��راءات ال تتالءم مع 

و�صع املحافظة ويجب اإعادة النظر بها".

اأك��د املحلل االقت�ص��ادي مالذ االم��ني، اأن التوقعات ت�صري 
اإىل اأن ت�صجي��ع احلكوم��ة املواط��ن عل��ى ���راء املنتجات 
املحلي��ة �صي�صهم يف ازدهار اقت�صادي وبناء و�صع م�صتقر 
يف الب��الد، م�صي��دا بتوج��ه احلكومة نحو ���راء املنتجات 

املحلية يف تغطية احتياجاتها.
"التوجه��ات  اإن  �صحفي��ة،  مقابل��ة  يف  االم��ني  وق��ال 
احلكومي��ة الرامي��ة اىل ���راء املنتجات املحلي��ة من قبل 
الدوائ��ر واملوؤو�ص�ص��ات احلكومي��ة �صيمن��ح دفع��ا جدي��دا 
لل�صناع��ات العراقي��ة واملحا�صيل الزراعي��ة وتتزامن مع 
ت�صدي��د احلكومة مل��ا يف ذمته��ا اىل املزارعني والفالحني 

واملقاول��ني وكذل��ك اطالق ال�صل��ف والقرو���س للم�صاريع 
املتو�صطة وال�صغرية،النعا���س الواقع االقت�صادي املحلي 
،م��ا ينبئ بانتقالة اقت�صادية جديدة قريبة خ�صو�صا وان 
الن�ر النهائي على ع�صابات داع�س االجرامية بات يلوح 
باالفق". وا�ص��اف "باالم�س القريب وّقعت وزارتا الزراعة 
وال�صناع��ة عقدا يق�صي بتزوي��د الثانية لالوىل 300 الف 
ط��ن من اال�صم��دة الكمياوية التي تنتجه��ا ال�ركة العامة 
ل�صناع��ة اال�صم��دة �صنويا لغر�س توزيعه��ا بني الفالحني 
لزي��ادة الغل��ة الزراعي��ة ولتح�صني االنت��اج"، مو�صحا ،اأن 
"هذا العقد له ابعاد ايجابية كثرية اهمها حتجيم ا�صترياد 
ه��ذه امل��ادة وتقلي��ل ن�صب��ة االم��وال اخلارجة م��ن البالد 
وثانيا زيادة العائ��دات املالية لل�ركة التي �صت�صتخدمها 

يف تطوي��ر وزي��ادة انتاجه��ا وحتدي��ث خط��وط االنت��اج 
وتعيني موظفني جدد".

ه��ذه  تطبي��ق  "ل��و مت  ان��ه  االقت�ص��ادي  املحل��ل  وتاب��ع 
التوجه��ات عل��ى جمي��ع املنتج��ات والقطاع��ات لفتح��ت 
ع���رات االالف م��ن اب��واب العم��ل ولت��م ا�صتثم��ار جميع 
املعام��ل وامل�صان��ع احلكومي��ة واخلا�ص��ة وكذل��ك احلال 

بالن�صبة لالرا�صي الزراعية وحقول االنتاج احليواين".
واأو�ص��ح اأن "وزارة ال�صناع��ة تتبعها اك��رث من 70 �ركة 
النتاج خمتل��ف ال�صلع من املالب�س واجلل��ود والقرطا�صية 
والكهربائي��ة والغذائي��ة واال�صم��دة والورقي��ة واال�صفن��ج 
االن�صائي��ة  وامل��واد  واال�صمنت��ة  وااللكرتوني��ة  والفل��ني 
والبال�صتيكي��ة واملعدني��ة والدوائية وال�صوفي��ة والقطنية 

وال�صك��ر وغريه��ا الع�رات �ص��واء احلكومي��ة او االهلية اال 
انه��ا تظ��ل من دون عمل جم��ٍد مع توق��ف انتاجها وتدفق 
ال�صل��ع امل�صابهة لها عرب احلدود ،االم��ر الذي انعك�س على 
خ�صائر فادح��ة لهذه ال�ركات وا�صبح��ت احلكومية منها 
عبئ��ا عل��ى ميزاني��ة الدولة ام��ا االهلي��ة فق��د اغلقت ومت 
ت�ري��ح ع���رات االالف م��ن العم��ال، م��ع توق��ف جميع 
الفعاليات االقت�صادي��ة للتنمية ال�صناعية وتطوير قدرات 
االنتاج وتو�صعة"، مبينًا اأن "االمر وا�صح وجلي من خالل 
الق��اء نظ��رة ب�صيطة عل��ى واق��ع �ركتي �صناع��ة االلب�صة 
واجللدي��ة التي لوال تعاق��د وزارة الدفاع والداخلية معهما 
ال�صبح��ت معاملهم��ا من املا�ص��ي وت�صكالن عبئ��ا ماليا 

على وزارة ال�صناعة".

�ص��وت جمل�س ال��وزراء، على م�روع قان��ون �ركة النفط 
الوطني��ة العراقي��ة واأحاله اإىل جمل�س الن��واب، كما �صوت 
على قر�س البنك الياباين للتعاون الدويل لتمويل م�صاريع 
وزارة الكهرب��اء، ف�ص��اًل ع��ن م���روع قان��ون مكافح��ة 

االإرهاب.
وق��ال املكت��ب االإعالم��ي لرئي���س ال��وزراء يف بي��ان، اإن 

"جمل���س الوزراء عق��د جل�صته االعتيادي��ة برئا�صة حيدر 
العب��ادي"، م�ص��رياً اإىل اأن جمل���س ال��وزراء "�ص��وت عل��ى 
م���روع قان��ون مكافح��ة االإره��اب واإحالت��ه اإىل جمل�س 
النواب". واأ�صاف املكتب، اأنه "مت خالل اجلل�صة الت�صويت 
عل��ى م���روع قان��ون �رك��ة النف��ط الوطني��ة العراقي��ة 
واإحالت��ه اإىل جمل���س الن��واب"، مبين��ًا اأن "املجل���س اطلع 
عل��ى االإجراءات التي اأعدتها امل�صارف الرئي�صية الرافدين 
والر�صي��د وامل���رف العراقي للتج��ارة والهيئ��ة الوطنية 

لال�صتثمار لت�صهيل بيع ال�صقق ال�صكنية يف ب�صماية ال�صيما 
خف�س ن�صبة الفائدة ومن خالل تعليمات موحدة تعتمدها 
امل�ص��ارف". وتابع، اأن "جمل�س ال��وزراء بحث ومن خالل 
تقرير مت تقدمي��ه اأولويات تنفيذ م�صاريع املاء واملجاري 
يف بغ��داد واملحافظات بح�صب اخلط��ة ال�صاملة التي وجه 
رئي���س جمل�س ال��وزراء باإعداده��ا وبح�صب ج��داول ومدد 
زمنية اجنازه��ا عام 2017 وتوفري التمويل الالزم لها"، 
مبين��ًا اأن "املجل���س �ص��وت عل��ى "قر�س البن��ك الياباين 

للتعاون الدويل JBIC لتمويل م�صاريع وزارة الكهرباء".
يذك��ر اأن جمل���س ال��وزراء يعقد يف ي��وم الثالث��اء من كل 
اأ�صبوع جل�صة يناق�س فيها م�صاريع القوانني وامل�صتجدات 
على خمتلف ال�صعد ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية.
يذك��ر اأن اأول تاأ�صي�س ل�رك��ة النفط العراقية كان يف عام 
1961، ح��ني �ص��در قان��ون 80 والذي مبوجب��ِه �صادر 
الع��راق ٪95 من �ركة نفط الع��راق واأعلن ت�صكيل �ركة 

النفط الوطنية العراقية يف عام 1964.

توقعات بازدهار اقتصادي 
إذا التزمت الوزارت بشراء المنتج الوطني

مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية 

TBI يطلق منتجه الجديد شهادة 
إيداع »تستاهل«
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