
 ويق��ول جمل���س حمافظ��ة بغداد ان هن��اك اكرث 
ع��دم  ب�س��بب  "متوق��ف"   م���روع   700 م��ن 
���رف م�س��تحقات املقاول��ن، م�س��را اىل ان 
الدي��ون املرتاكم��ة عل��ى املحافظ��ة جت��اوزت 
800 ملي��ار دين��ار حت��ى االن ، و�س��هدت اغلب 
املحافظ��ات بينها بغداد، على مدد متتالية عدة 
تظاهرات حا�سدة ملقاولن واأ�سحاب ال�ركات 
م�س��تحقاتهم  ب���رف  يطالب��ون  وجمهزي��ن، 
املتاأخ��رة ، يذك��ر ان جمل���س ال��وزراء وافق يف 
وق��ت �س��ابق ، عل��ى اط��اق �رف م�س��تحقات 
املقاول��ن م��ن خ��ال ا�س��دار �س��ندات خزين��ة 
وبن�س��بة 40% منه��ا كدفعة اوىل، وقال م�س��در 
اإن جمل���س ال��وزراء وج��ه بقي��ام وزارة املالية 
باطاق �رف م�س��تحقات املقاولن من خال 
ا�سدار �سندات خزينة وبن�سبة 40% منها كدفعة 
اوىل ومبا يتنا�س��ب مع الن�س��بة املئوية لاجناز 
طردي��ا واىل حن انتهاء دي��وان الرقابة املالية 
م��ن التدقي��ق، واأ�س��اف امل�س��در، اأن املجل���س 
ا�س��رتط اأن يتم معاجلة التخ�سي�س��ات ال�سنوية 
املوحدة يف نهاية ال�سنة املالية وبالتن�سيق مع 
وزارة التخطي��ط والت��ي عليها ت�س��كيل جلنة من 

اخلرباء لتحديد امل�ساريع
واأك��د امل�ست�س��ار االقت�س��ادي لرئي�س ال��وزراء، 
 7 م��ن  اأك��رث  تبل��غ  املقاول��ن  م�س��تحقات  اأن 
تريليونات دينار، مبينا اأن املبالغ �ست�س��دد من 
قيم��ة ال�س��ندات احلكومية البالغ��ة 5 ترليونات 
دينار، يف حن اأعلنت جلنة االقت�س��اد النيابية 
توفر ال�س��يولة املالية يف امل�سارف احلكومية 

ل�رف م�ستحقات املقاولن بن�سبة %40 .
واأك��د جمل�س االعم��ال العراق��ي اأن نحو 4 اآالف 
باآلي��ة  �سُي�س��مل  متوق��ف  ا�س��تثماري  م���روع 
الت�س��ديد، وقال امل�ست�س��ار االقت�س��ادي لرئي�س 
جمل���س ال��وزراء مظهر حممد �س��الح يف حديث 
�س��حفي: اإن احلكوم��ة اأعتم��دت ال�س��ند الوطني 
الذي �س��دقت عليه �س��من موازنة 2016 وتبلغ 
قيمت��ه االإ�س��دارية 5 ترليون��ات دينار لت�س��ديد 
م�س��تحقات املقاول��ن والفاح��ن وف��ق ن�س��ب 
اأن  �س��الح  واأ�س��اف   ، لذل��ك  تو�س��ع  واآلي��ات 
م�س��تحقات املقاولن الواجب��ة الدفع تبلغ 7.6 

تريليون��ات دين��ار عراق��ي ، وتاب��ع اأن��ه �س��يتم 
الت�سديد بن�س��بة 100% للم�ساريع اال�سرتاتيجية 
التي و�س��لت ن�س��بة االجن��از فيها اىل م��ا يزيد 
عل��ى 80% عل��ى ان يك��ون اكتمال��ه وت�س��غيله 
يعطي قيمة م�سافة للدولة ، واأ�سار اإىل اأن  بقية 
امل�س��اريع �س��يتم دف��ع 50% و�س��يتم قطع %10 
ك�سمانات ل�سامة امل�روع و�سُتدفع لهم الحقًا 
وتوق��ع امل�ست�س��ار االقت�س��ادي لرئي���س جمل�س 
م�س��تحقات  جمي��ع  ت�س��ديد  يت��م  اأن  ال��وزراء 

املقاولن خال العام احلايل  .
يف حن ذكر بيان، �سادر عن املكتب االعامي 
لع�س��و جلن��ة االقت�س��اد واال�س��تثمار النيابية، 
اأحمد �س��ليم الكناين  : اأن  الكناين ح�ر اجتماع 
اللجنة اخلا�س��ة لو�س��ع اآلية �رف م�ستحقات 
احلكومي��ة  ال�س��ندات  طري��ق  ع��ن  املقاول��ن 
وبح�س��ور رئي�س اللجنة وزير التخطيط  �سلمان 

اجلميلي وبقية اع�ساء اللجنة 
واأو�س��ح الكناين، بح�س��ب البي��ان، اأن االجتماع 
ناق���س  جمل��ة من االم��ور بينه��ا، اأن ال�س��ندات 
الدف��ع  امل�س��تحقات واجب��ة  تغط��ي 40% م��ن 
وبفائدة 5% �سنويًا وت�ستحق ال�رف بعد ثاث 
�سنوات ولي�س �سنتن ، موؤكداً اأن  ال�سيولة املالية 

مت توفره��ا يف م�س��ارف الرافدي��ن والر�س��يد 
والتجارة لت�س��ييل جميع ال�سندات وبواقع %40 

من م�ستحقات املقاولن . 
واأ�س��اف النائب عن دولة القانون، اأحمد �س��ليم 
الكناين، اأن بقية ال�60% من امل�س��تحقات �سيتم 
دفعها بعد اكمال دي��وان الرقابة املالية تدقيق 
هذه امل�ساريع، ح�سب طلب �سندوق النقد الدويل 
، مبينًا اأن  التدقيق قد اكتمل بحدود 87% حتى 

االآن 
وب�س��اأن االآلية واالإجراءات التي تخ�س ال�سندات 
احلكومي��ة، اأ�س��ار الكن��اين، اىل انه  بعد و�س��ول 
قوائ��م اال�س��تحقاقات اىل وزارة التخطيط تدقق 
وتر�س��ل اىل وزارة املالية التي �س��تقوم باإر�سال 
كتاب �رف اىل البنك املركزي الذي �سي�رف 
اأي  اىل  الذه��اب  وباإمكان��ه  للمق��اول  �س��ندات 
م��ن م�س��ارف الر�س��يد اأو الرافدي��ن اأو التجارة 

لتحويلها اىل �سيولة 
وتاب��ع الكن��اين، اأن  اخلط��وة الاحقة تت�س��من 
قي��ام وزارة املالي��ة ببدء ار�س��ال كتب ال�رف 
اىل البنك املركزي الأول وجبة قوائم مت ت�س��لمها 
فعًا من وزارة التخطي��ط قبل عيد الفطر ، الفتًا 
النظر اىل اأن  هذا االجتماع جاء ال�سرتداد حقوق 

املقاولن، وحل ازمة مالية ت�ررت بها الكثر 
م��ن ال���ركات ، وب��ننّ ع�س��و جلنة اال�س��تثمار 
واالقت�س��اد الربملانية، اأن  االجراءات القانونية 
والتدقيق �س��يتم اكمالهما و�رف ال�س��ندات يف 
اأق��رب وقت ، بدوره قال رئي���س جمل�س االعمال 
العراق��ي داوود زاي��ر، يف حدي��ث �س��حفي : اإنه 
وفق االآلية التي مت و�س��عها لت�س��ديد م�ستحقات 
املقاول��ن ف��اإن كل مق��اول �سيت�س��لم 40% من 
م�س��تحقاته اذا كان م�روعه غر ا�س��رتاتيجي ، 
فيما يت�سلم ا�ستحقاقه الكامل بن�سبة  100% اذا 

كان م�روعه ا�سرتاتيجيا 
واأ�س��اف زاير اأن امل�س��كلة التي �ستواجه تطبيق 
االآلية هي من �سيحدد نوعية امل�ساريع ان كانت 
ا�سرتاتيجية ام ال ، داعيًا احلكومة اإىل و�سع هذا 
املطل��ب حت��ت انظاره��ا، وتابع اأن االلي��ة بداأت 
بار�س��ال وزارة املالية �رف ال�سند وا�ستحقاق 
اأع��دت  املقاول��ن اإىل البن��ك املرك��زي والت��ي 

وار�سلت �سلفا من قبل وزارة التخطيط �سلفًا 
واأ�س��ار اإىل اأن  بع���س ال��وزارات واملحافظ��ات 
مل تر�س��ل حتى االآن ا�س��تحقاقات املقاولن اإىل 
وزارة التخطي��ط وكان م��ن املفرت���س اأن يت��م 
ذل��ك با���رع وق��ت وهي م��ن �س��تتحمل تاأخر 
�رف امل�س��تحقات ، ولف��ت النظر اإىل اأن  هناك 
اربعة االف م�روع ا�س��تثماري متوقف م�س��جل 
ل��دى وزارة التخطي��ط �ست�س��مل جميعه��ا بدف��ع 

امل�ستحقات وفق االآليات املو�سوعة 
وكان جمل���س ال��وزراء، واف��ق يف ال���)14 م��ن 
م�س��تحقات  اإط��اق  عل��ى   ،)2016 حزي��ران 
املقاولن بن�س��بة 50% من جممل م�س��تحقاتهم 
كدفعة اأوىل، ورفع تقرير تنفيذ الف�سل االأول من 

املوازنة العامة 2016 اىل جمل�س النواب 
يذكر اأن جمل�س الوزراء قرر يف )19 من ني�س��ان 
2016( ت�س��كيل جلن��ة برئا�س��ة وزي��ر التخطيط 
املرك��زي  البن��ك  حماف��ظ  م��ن  كل  وع�س��وية 
العراقي وامل�ست�س��ار االقت�سادي لرئي�س الوزراء 
وامل�ست�س��ار املايل لرئي�س الوزراء ووكيل وزارة 
املالي��ة، ووكي��ل وزارة التخطي��ط الفني، تتوىل 
و�س��ع هيكلي��ة و�س��وابط اجن��از عملي��ة توزيع 
�س��ندات  خ��ال  م��ن  املقاول��ن  ا�س��تحقاقات 
حكومي��ة، وتق��دم تو�س��ياتها اىل رئي�س جمل�س 

الوزراء للت�سديق عليها خال ا�سبوع

 اأجمع عدد من اخلرباء يف االقت�ساد ان ح�سة الفرد العراقي 
مت  ل��و  ح��ال  يف   ، دوالر  مليون   32 بلغت  امل��وزان��ات  م��ن 
تنموية   برامج  وفق  ت�سر  �سحيحة  اقت�سادية  �سيا�سة  ر�سم 
امل�ساريع  اىل  احلياة  واع��ادة  الوطني  االنتاج  ت�ستهدف 
بيئة  تهيئة  خ��ال  من  االن��ت��اج   عن  املتوقفة  ال�سناعية 
ا�ستثمارية ناجعة للم�ستثمر املحلي واالجنبي على حد �سواء 

.
وقال ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار حارث احلارثي يف 
غر  االمنية  االو�ساع  ان   :  ) )اجلورنال  به  خ�س  ت�ريح 
تغير  اعقبت  والتي  ال�سابقة  ال�سنوات  مدى  وعلى  امل�ستقرة 
ب�سبب  لا�ستثمار  ط��اردة  بيئة  العراق  من  جعلت  النظام 
تخوف ال�ركات االجنبية ، من اال�ستثمار والتعر�س للخطف 
او االبتزاز من قبل جماعات متنفذة يف احلكومة ما اأدى اىل 
القطاعات  خمتلف  يف  لا�ستثمار  احلقيقية  الفر�س  �سياع 

االقت�سادية .
تقدر  باالموال  حقيقيا  ه��دراً  هناك  ان   : احلارثي  واأ�ساف 
اقت�سادية  �سيا�سة  ر�سم  عدم  ب�سبب  ال���دوالرات  مبليارات 
لانتاج  الفرد  توؤهل  تنموية  برامج  وف��ق  للبلد  وا�سحة 
املوازنة  يف  ت�سب  امواال  تدرنّ  التي  القطاعات  يف  احلقيقي 
وحتى  التجاري  والقطاع  وال��زراع��ي  ال�سناعي  كالقطاع 

القطاع امل�ريف .
جلانًا  �سكلت  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ان   : وت��اب��ع 
من  التخل�س  بعد  التنموية  الربامج  لدرا�سة   متخ�س�سة 
�سيطرة  داع�س واالعباء الع�سكرية والتي ت�ستنزف الكثر من 

ارتفاعًا يف  ن�سب  لدينا  �سبب  ، وهذا ما  االموال  
العمل  عن  العاطلة  واالي��دي  الفقر 

ان  اىل  النظر  الف��ت��ا   ،
ه����ن����اك 

برامج تنتظر موافقة رئا�سة الوزراء عليها لرتفع من كفاءة 
االنتاجية وتدعم ال�سناعة الوطنية . 

وحتدث عدد من اخلرباء واملتخ�س�سن يف ال�ساأن االقت�سادي 
العراقية  احلكومات  يف  الف�ساد  ح��االت  عن  ب�"االرقام" 
املتعاقبة بعد عام 2003 ، حيث اكدوا ان جمموع موازنات 
العراق بعد عام 2003 بلغت نحو 960 مليار دوالر، وح�سة 
الفرد العراقي تقدر باكرث من 32 مليون دوالر، يف حن ان 

ن�سبة الفقر يف الباد جتاوزت ال� %40
عام  بعد  انه   رغيف،  ابو  احمد  االقت�سادي  اخلبر  ويقول 
ما  عك�س  امل�ستويات  جميع  على  يتحرر  العراق  بداأ   2003
كان عليه قبل عام 2003، حيث بداأ االقت�ساد العراقي ينمو 
وب�سكل مت�سارع ، ال�سيما بعد زيادة معدالت االنتاج النفطي 
دوالرات   110 اىل   80 نحو  اىل  العاملية  اال�سعار  وارتفاع 
العامن  با�ستثناء   ،2014  –  2003 املدة  خال  للربميل 
االخرين الذين هبط فيهما �سعر النفط اىل م�ستويات متدنية 
وا�ساف ابو رغيف، ان موازنة العراق يف عام 2003 بلغت 
دوالر،  مليار   18 بلغت   2004 عام  ويف  دوالر،  مليار   14
 2006 عام  ويف  دوالر،  مليار   26 بلغت   2005 عام  ويف 
بلغت 34 مليار دوالر، كما ان يف عام 2007 بلغت املوازنة 

42 مليار دوالر، ويف عام 2008 بلغت 80 مليار دوالر
مليار   74 العراق  موازنة  بلغت   2009 عام  يف  ان   وتابع، 

وعام   ، دوالر  مليار   75 بلغت   2010 وعام   ، دوالر 
ويف  دوالر،  مليار   84 بلغت   2011

مليار   101 بلغت   2012
ويف  دوالر، 

 2014 ع��ام  ويف   ، دوالر  مليار   126 بلغت   2013 ع��ام 
موازنات  تاريخ  يف  االعلى  )وهي  دوالر  مليار   134 بلغت 
العراق( ويف عام 2015 ال توجد موازنة وعام 2016 )يف 
ظل التق�سف( بلغت نحو 90 مليار دوالر اما عام 2017 فقد 

بلغت نحو 68 مليار دوالر 
وا�سار اىل ان  جمموع هذه املوازنات بلغت 960 مليار دوالر 
على مدى 14 عاما ، وعدد نفو�س العراق تقدر ب� 30 مليون 

ن�سمة فان ح�سة الفرد الواحد 32،733.333 مليون دوالر 
واو�سح انه "يف ظل هذا الرقم الكبر كان يفرت�س اأن يكون 
امل�ستوى املعي�سي العراقي عاليًا جدا ون�سبة الفقر تنخف�س 
يف  امل�ست�رى  الف�ساد  حجم  يبن  ذلك  ان  اال  كبر  ب�سكل 
الدولة بعد عام 2003، حيث ان ن�سبة الفقر بلغت نحو %41 
 %35 ال�  جتاوزت  الفقر  ن�سبة  ان  اىل  ر�سمية  تقارير  وت�سر 
انخفا�س  مع  وتزامنًا  املالية  االي��رادات  انخفا�س  ظل  يف 

ا�سعارالنفط العاملية
الرئا�سات  على  ق�سائية  دعوى  برفع  عراقي  مواطن  وتقدم 

منذ  العراق  موازنات  من  ح�سته  مبنحه  مطالبا  الثاث، 
قدنّرها  وال��ت��ي  ال��ي��وم  وحتى   2003 ع��ام 

ب��اك��رث م��ن م��ل��ي��اري دي��ن��ار 
عراقي  . 
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تراجع الذهب مع �سعود الدوالر بعد 
اأن ع��ززت تعليق��ات م�س��وؤولن يف 
جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي االأمركي( التوقعات برفع 
�سعر الفائدة يف مار�س اآذار يف حن 
دونال��د  للرئي���س  يق��دم خط��اب  مل 
ترامب ترقبته االأ�سواق ب�سغف �سوى 
القليل من التفا�س��يل ب�ساأن االإنفاق 
التحتي��ة  البني��ة  م�روع��ات  عل��ى 

واالإ�ساحات ال�ريبية 
املعام��ات  يف  الذه��ب  وانخف���س 
الفورية 0.4 باملئة اإىل 1243.86 

دوالراً لاأوقية )االأون�سة(.

االإيطالي��ة  اإين��ي  جمموع��ة  ذك��رت 
للنف��ط والغ��از الت��ي ت�س��يطر عليها 
الدولة  اأن اأرباحها ال�سافية املعدلة 
يف الربع االأخر من العام املا�س��ي 
 485( ي��ورو  ملي��ار   0.46 بلغ��ت 
مليون دوالر( وهو ما يفوق متو�سط 
توقعات املحللن الذي ك�س��فت عنه 

ال�ركة والبالغ 0.2 مليار يورو  . 
ويف املدة املقابلة من العام ال�سابق 
�س��جلت اإيني خ�س��ارة �سافية معدلة 

بلغت 301 مليون يورو  . 

ق��ال م�س��دران مطلع��ان اإن اإنت��اج 
النف��ط الرو�س��ي انخف���س يف فرباير 
عل��ى  قلي��ا  يزي��د  م��ا  اإىل  �س��باط 
اأو  يومي��ا  ط��ن  ملي��ون   1.515
11.10 مليون برميل يوميا مقارنة 
م��ع 11.247 ملي��ون برميل يوميا 

يف اأكتوبر ت�رين االأول
وتعه��دت رو�س��يا بخف���س االإنت��اج 
األ��ف برميل يومي��ا يف الربع   200
االأول م��ن 2017 وبواقع 300 األف 
برميل يوميا بدءا من اأبريل ني�سان 

وتو�س��لت منظمة البلدان امل�س��درة 
م��ن  ومنتج��ون  )اأوب��ك(  للب��رتول 
خارجه��ا بقي��ادة رو�س��يا اإىل اتفاق 
يف دي�س��مرب كان��ون االأول يت�س��من 
خف�س��ا اإجماليا الإنتاج النفط بنحو 
1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا وي�ري 
االتف��اق حتى نهاية الن�س��ف االأول 

من العام احلايل 

قدرت بمليارات الدوالرات..

خبراء: األموال تهدر وال حصة للفرد من موازنات زادت من نسب الفقر

الحكومة تستعد لصرف مستحقات المقاولين وأربعة آالف مشروع متلكىء

وجه رئي�س احلكومة حيدر 
العبادي، بتدقيق م�ستحقات 

املقاولني و�سرعة �سرفها 
وذكر بيان  �سحفي ملكتب 
العبادي : ان االخري وجه 
با�ستمرار هيئات الرقابة 

املالية العاملة يف الوزرات 
واجلهات غري املرتبطة 

بوزارة واملحافظات العاملة 
على تدقيق م�ستحقات 

املقاولني بالعمل خارج اوقات 
الدوام الر�سمي وايام العطل 

الر�سمية من اأجل الت�سريع 
يف اجناز معامالت �سرف 

م�ستحقاتهم 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – خاص 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


