
ومن ثم ا�ضط��ر العراق اىل االقرتا�ض اخلارجي 
يف حماول��ة ل�ضد العج��ز يف املوازنة االحتادية 
وق��د كانت هناك دفع��ات لقرو�ض من �ضندوق 
النق��د ال��دويل وقر���ض م��ن اململك��ة املتح��دة 
الربيطاني��ة على امل ان ت���رف العادة اعمار 
البن��ى التحتي��ة املهدم��ة يف املو�ض��ل و�ضالح 
الدي��ن. وقال اخلب��ر االقت�ضادي عب��د الرحمن 
ال�ضمري يف حديث �ضحفي خ�ض به ) اجلورنال 
( : اإن مبل��غ القر���ض يع��د مبلغ��ا ب�ضيط��ا اذ ما 
قي�ض��ت بن�ضب��ة االجم��ايل  للعج��ز  يف املوازنة 
العام��ة  , والقر�ض الذي متت املوافقة عليه من 
قب��ل اململكة املتحدة والذي يق��در ب� 12 مليار 
دوالر  ال ي�ضتطيع فك العجز الننا منلك عجزا يف 
املوازن��ة االحتادية يقدر ب��� 21 تريليون دينار 

اي ما يعادل 16 مليار دوالرا  .
واأ�ضاف : ان القر�ض ال ميكنه تغطية  امل�ضاريع 
عل��ى  ت���رف  ان  يفرت���ض  والت��ي  التنموي��ة 
امل�ضاري��ع البن��ى التحتي��ة  ,  وتع��د مث��ل تل��ك 
االم��وال او القرو�ض وامل�ضاع��دات العاجلة  من 
اململك��ة املتح��دة والتي يفرت���ض ان توجه اىل 
اعادة اعم��ار البنى التحتي��ة للمناطق املحررة 
يف املو�ض��ل و�ض��الح الدي��ن كتعبي��د الط��رق 
املي��اه  �ضب��كات  ا�ض��الح  اع��ادة  و  واجل�ض��ور 

و�ضبكات ال�رف ال�ضحي .
وتابع : ان القرو�ض اخلارجية تزيد  من االعباء 
املالية  على االقت�ضاد الوطني , وعلى االجيال 
القادم��ة الن �ضل��ة الت�ضدي��د  تبداأ  م��ن ال�ضنوات 
الع���ر القادم��ة  ,  وق��د ق��درت  ن�ضب��ة الدي��ون 
اخلارجي��ة يف نهاي��ة ع��ام 2017 مبئ��ة مليار 
دوالر يف  املوازن��ة االحتادي��ة يف بغداد , ويف 
اقليم كرد�ضت��ان قدرت الدي��ون باأربعني مليار 
دوالر  امرك��ي ومن ثم فاإن العراق ميلك ديونًا 

مبا يعادل مئة واربعني مليار دوالر امركي. 
 وب��ني ال�ضم��ري ان ال��دوران بفل��ك االقرتا���ض 
روؤي��ة  احلكوم��ة المتل��ك  ان  �ضبب��ه  اخلارج��ي 
اقت�ضادي��ة �ضحيح��ة وبالت��ايل ف��اإن اللج��ان 
الربملاني��ة االقت�ضادية ت�ضع موازنات �ضخمة  
يف مقاب��ل عدم امتالكها ق��درة على حتقيق ما 
يق��در بن�ض��ف تل��ك املوازنات ما ي�ضب��ب العجز 

يف املوازن��ة العامة واال�ضط��رار اىل االقرتا�ض 
اخلارج��ي , الفت��ا النظ��ر اىل ان هن��اك عق��ودا 
ُوقع��ت من قبل احلكومة وبفوائ��د  و�روط من 
اه��م تل��ك ال���روط  ان يق��وم القط��اع اخلا�ض 
با�ضتثم��ار تل��ك العق��ود وبالت��ايل ركن��ت  تلك 

العقود يف حني الفوائد مازالت جارية
ي�ض��ار ان الع��راق وق��ع  مذك��رة تفاه��م  م��ع 
بريطاني��ا ت�ضمنت قر�ضا م��ن اململكة املتحدة 
بواق��ع 10 مليارات جني��ه ا�ضرتليني )اكرث من 

12 مليار دوالر( ومبدة 10 �ضنوات 
ونق��ل بي��ان �ضحفي ع��ن وزير املالي��ة, وكالة 
موؤمت��ر  خ��الل  قول��ه,  العي�ض��ى,  ال��رزاق  عب��د 
�ضحف��ي م�ض��رتك عق��ب مرا�ضم توقي��ع املذكرة 
مع ال�ضف��ر الربيط��اين يف بغداد, فران��ك بيكر, 
ان  توقيع املذكرة ياأتي تنفيذا لقانون املوازنة 
االحتادي��ة لعام 2017 , م�ض��راً اىل ان  الهدف 
م��ن القر�ض هو متويل م�ضاري��ع البنى التحتية 
وال�ضيم��ا م�ضاريع املياه والكهرب��اء وال�رف 
ال�ضح��ي �ضمن مدة متت��د اىل ع�ر �ضنوات , من 
جهت��ه, او�ض��ح ال�ضف��ر الربيط��اين , ان  مذكرة 
التفاه��م ب��ني بغداد ولن��دن ت�ضكل اط��ارا مهما 

�ضيتم يف �ضوئه توقيع اتفاقيات قرو�ض داعمة 
للم�ضاري��ع املطلوب��ة , معرب��ا ع��ن  اأمله يف ان 
ت�ضه��م ه��ذه اخلط��وة يف تطوير البن��ى التحتية 

يف العراق 
يذك��ر ان م�ض��وؤوال يف وزارة املالي��ة اعل��ن, يف 
وق��ت �ضاب��ق  ان بريطاني��ا وافقت عل��ى تقدمي 
اك��رث م��ن 12 مليار دوالر )10 ملي��ارات جنيه 
اىل  يه��دف  الع��راق  اىل  كقر���ض  ا�ضرتلين��ي( 

م�ضاعدته يف متويل م�روعات البنى التحتية 
ي�ض��ار اىل ان وزارة املالية اعلن��ت انها �ضتوقع 
مذك��رة تفاهم مع احلكومة الربيطانية بح�ضور 
وزير املالية وكالة عبد الرزاق العي�ضى وال�ضفر 
الربيط��اين فرانك بيك��ر التي مبوجبه��ا �ضتقوم 
اململك��ة املتح��دة بتوف��ر قر���ض م��ايل مب��دة 
تنفي��ذ القر���ض تبلغ ع���ر �ضن��وات , يف �ضياق 
الدعم �ضنويا مل�ضاريع تطوير البنى التحتية يف 

العراق .
وَك�ضف��ت وزارة التخطيط  اأن احلرب على تنظيم 
"داع���ض" ت�ضتن��زف 40% م��ن ميزانية العراق, 
ويف حني قللت من اأهمية احلديث عن "اإفال�ض" 
الب��الد خالل الع��ام 2020, اأ�ض��ارت اإىل وجود 

ديون "بغي�ضة" بذمة العراق ل دول اخلليج تقدر 
ب�41 مليار دوالر

وق��ال املتح��دث با�ض��م ال��وزارة عب��د الزه��رة 
الهن��داوي يف حديث �ضحف��ي :  اإن  هذا القر�ض 
)الربيطاين( لي�ض الوحيد بل هو �ضمن جمموعة 
قرو���ض �ضواء م��ن البنك ال��دويل اأو م��ن الدول 
له��ا م�ض��اران  القرو���ض  اأن  , مبين��ا  االأخ��رى 
رئي�ضيان هم��ا تقليل ن�ضبة العج��ز يف املوازنة 
العام��ة للدول��ة واالآخ��ر امل�ضاهم��ة يف اإع��ادة 

اال�ضتقرار واالعمار للمناطق املحررة
واأ�ض��اف الهن��داوي, اأن  زي��ادة اإنت��اج النف��ط 
لدى الع��راق عّو�ض��ت االنخفا���ض يف اأ�ضعاره, 
عل��ى اعتبار اأن كميات النف��ط التي كان العراق 
يبيعه��ا قبل 2014 مليوين برمي��ل وب�ضعر مئة 
دوالر لكل منها, بينم��ا و�ضلنا اليوم اإىل اأربعة 
مالي��ني برمي��ل تقريبًا ب�ضع��ر خم�ض��ني دوالراً 
خ��الل ال�ضن��ة احلالي��ة, وبالت��ايل فه��و الفارق 
نف�ض��ه , الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن  م�ضكلتن��ا الفعلي��ة 
هي احلرب التي نخو�ضه��ا �ضد االإرهاب, حيث 
ت�ضتنزف تلك احلرب نحو 40% من قيمة موازنة 

الدولة

احلديثي,ان  �ضعد  ال��وزراء  رئي�ض  مكتب  با�ضم  املتحدث  اكد 
احلكومة انفقت 12 تريليون دينار لدعم الزراعة 

وقال احلديثي يف بيان  �ضحفي ان احلكومة  تبنت برناجما 
تهدف  ر�ضيدة  اقت�ضادية  روؤية  على  يقوم  �ضامال  اقت�ضاديا 
عديدة  قطاعات  يف  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  اعادة  اىل 
ت�ضكل مبجموعها روافد االقت�ضاد العراقي, واعتمدت االآليات 
وو�ضعه  الوطني  االقت�ضاد  هيكلة  باعادة  الكفيلة  ال�ضحيحة 
وه��ذه  عليه,  يكون  ان  ينبغي  ال��ذي  ال�ضحيح  امل�ضار  يف 
رئي�ضية  اقت�ضادية  قطاعات  وتن�ضيط  احياء  ت�ضمن  االآليات 
يف مقدمتها القطاع الزراعي مبا ميثله من اهمية ق�ضوى يف 
ا�ضرتاتيجية  مكانة  من  يحتله  ومبا  احلكومي  االهتمام  اطار 
يف حتقيق االمن الغذائي الوطني وال�ضعي يف طريق الو�ضول 
اىل االكتفاء الذاتي من املحا�ضيل الزراعية اال�ضا�ضية ويف هذا 
اجلانب اعدت احلكومة خططا طموحة لدعم زراعة املحا�ضيل 
اال�ضتثمار  على  والفالحني  املزارعني  وحتفيز  اال�ضرتاتيجية 
يف هذا املجال يف اطار برنامج ال�راكة مع القطاع اخلا�ض 

وتن�ضيط اال�ضتثمار 
حمور  اطار  يف  االقت�ضادي  الربنامج  هذا  جاء  لقد  وا�ضاف: 
االمثل  واال�ضتخدام  الدولة  واي���رادات  نفقات  بنية  ا�ضالح 
ال�ضحيح  الطريق  يف  وتوجيهها  املتاحة  املالية  للموارد 
دعم  وباجتاه  العراقي  االقت�ضاد  يف  املهمة  القطاعات  نحو 
باملنتجات  العراقية  ال�ضوق  اغ��راق  وملنع  الوطني  املنتج 
موارد  لتنويع  احلكومي  التوجه  هذا  ان   ,م�ضيفا  االجنبية 
الدخل العام واخلا�ض على حد �ضواء, ي�ضكل م�ضارا ا�ضرتاتيجيا 
تعتمده احلكومة العراقية ادراكا منها بان النمو االقت�ضادي 
امل�ضتدام وال�ضامن لتعزيز م�ضادر الرثوة الوطنية ي�ضتند اىل 
دعم القطاع الزراعي باعتبار هذا الدعم �ضيكون حافزا ا�ضا�ضيا 
لزيادة كميات املحا�ضيل اال�ضا�ضية من جهة وتنمية القطاع 
املجتمع  جتاه  م�ضوؤوليته  وحتّمل  اخ��رى  جهة  من  اخلا�ض 
االمر  اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  بني  االدوار  تق�ضيم  واعادة 

الذي يوؤدي اىل توفر فر�ض عمل اف�ضل 
ال��دول��ة اىل زي��ادة  ت��وج��ه  اط���ار  "يف  ان��ه  وا���ض��ار اىل 

االن��ت��اج ال��زراع��ي واحل��ي��واين ف�ضال 
لزيادة  ال�ضعي  عن 

فقد  االج��م��ايل,  املحلي  الناجت  يف  ال��زراع��ي  القطاع  ن�ضبة 
الزراعية  للمحا�ضيل  ت�ضجيعية  �راء  ا�ضعار  احلكومة  اعدت 
اال�ضرتاتيجية �ضمانا ملناف�ضة املنتجات امل�ضتوردة املماثلة 
املالية  االزم��ة  من  الرغم  وعلى  املحلي  املنتج  وحماية 
املعروفة التي مير بها العراق وتداعياتها ال�ضلبية على قدرات 
و�ضغط  االنفاق  تر�ضيد  �ضيا�ضة  عن  ف�ضال  املالية,  العراق 
النفقات العامة اىل نحو ن�ضف ما كانت عليه قبل االزمة اال 
الزراعي  القطاع  باهمية  قناعتها  اىل  وا�ضتنادا  احلكومة  ان 
الدخل  رواف��د  من  ا�ضا�ضيا  راف��دا  وجعله  لتطويره  و�ضعيها 
ان  ينبغي  التي  االهمية  توليه  ان  على  حر�ضت  فقد  الوطني 
املالية  التخ�ضي�ضات  توفر  على  جاهدة  وعملت  بها  يحظى 
ومل  وفالحني,  مزارعني  من  امل�ضوقني  م�ضتحقات  لت�ضديد 
تثن احلرب التي يخو�ضها العراق �ضد االرهاب, احلكومة عن 
عزمها على دعم القطاع الزراعي بل ان التخ�ضي�ضات املالية 
الثالثة االخرة جتاوزت  االأعوام  التي و�ضعت له يف موازنة 
ت�ضمنتها  التي  العامة  النفقات  جمموع  من  عام  لكل   %6
موازنة هذه االعوام وهذه ن�ضبة اعلى بكثر مما كان يخ�ض�ض 
وقبل  االنفجارية  امليزانيات  �ضنوات  يف  الزراعي  للقطاع 

دخول العراق يف حالة حرب �ضد االرهاب 
الزراعية  الكميات امل�ضوقة من املحا�ضيل  "لقد بلغت  وتابع: 
وال��ذرة  احلنطة,  وب��ذور  وال�ضعر,  وهي)احلنطة,  اال�ضا�ضية 
 20 نحو  االخرة  الثالثة  الزراعية  املوا�ضم  خالل  ال�ضفراء( 
مليون طن موزعة على النحور االآتي: احلنطة, ع�رة ماليني 
طن  وال�ضعر, اربعة ماليني واربع مائة واثنان وثالثون الف 
طن وبذور احلنطة, مليونان وثالث مائة و�ضتة وثالثون الف 
طن والذرة ال�ضفراء, مليونان وت�ضع مائة و�ضتة وثالثون الف 

طن 
الكميات  ه��ذه  على  انفقت  احلكومة  ان   اىل  النظر  ولفت 
امل�ضوقة كمبالغ �راء من امل�ضوقني اثني ع�ر ترليونا و�ضبع 
احلكومة  اأّمنت  حيث  دينار,  مليار  وع�رين  وخم�ضة  مائة 

مبالغ  لتغطية  الالزمة  املالية  التخ�ضي�ضات 
من  امل�ضوقة  الكميات  كل 

ه���������ذه 

االآت��ي:  للنحو  وفقا  احلكومي  االن��ف��اق  وك��ان  املحا�ضيل 
حم�ضول احلنطة: �ضددت احلكومة للم�ضوقني �ضبعة ترليونات 
من   %20 من  اقل  املتبقي  ون�ضبة  دينار  مليار  مائة  وخم�ض 
احلكومة  �ضددت  ال�ضعر:  وحم�ضول  امل�ضتحقات  جمموع 
املتبقي  ون�ضبة  دينار  مليار  مائة  وثماين  ترليونا  للم�ضوقني 
ب��ذور  وحم�ضول  امل�ضتحقات  جمموع  م��ن   %25 ال���  دون 
مائة  وث��الث  ترليونا  للم�ضوقني  احلكومة  �ضددت  احلنطة: 
وثالثة وع�رين مليار دينار ون�ضبة املتبقي اقل من 1% من 
جمموع امل�ضتحقات وحم�ضول الذرة ال�ضفراء: �ضددت احلكومة 
ون�ضبة  دينار  مليار  وت�ضعني  وخم�ضة  ترليونني  للم�ضوقني 

املتبقي اقل من 15% من جمموع امل�ضتحقات 
املتبعة  االجراءات  هذه  اثبتت  لقد  قائال:   احلديثي  وا�ضتكمل 
اال�ضا�ضية  املحا�ضيل  وزراعة  عموما  الزراعي  القطاع  لدعم 
خ�ضو�ضا جناعتها وجدواها حيث جتلى هذا من خالل كميات 
االخرة  الثالثة  الزراعية  املوا�ضم  خالل  امل�ضوقة  املحا�ضيل 
توقفت  قد  املنتجة  املحافظات  من  عدد  كون  من  فبالرغم 
ت�ضويقها  عملية  تعطلت  او  اال�ضا�ضية  املحا�ضيل  زراعة  فيها 
بع�ض  انتاج  ان  اال  عليها  االرهابي  داع�ض  �ضيطرة  ب�ضبب 
الكميات  وكانت  ملحوظ  ب�ضكل  ت�ضاعد  قد  املحا�ضيل  هذه 
امل�ضوقة مب�ضتوى مقارب ملا كانت عليه يف املوا�ضم الزراعية 
التي �ضبقت تويل احلكومة احلالية م�ضوؤولياتها بل ان بع�ض 
منها  امل�ضوق  وبالتايل  انتاجها  كميات  ازدادت  املحا�ضيل 
املو�ضم  يف  ال�ضعر  حم�ضول  من  امل�ضوق  كمية  ازدادت  حيث 
املو�ضم  يف  امل�ضوقة  الكمية  عن   %65 بن�ضبة  االخر  الزراعي 
بذور  امل�ضوق من حم�ضول  ازدادت كمية  وكذلك  �ضبقه,  الذي 
الكمية  عن   %25 بن�ضبة  االخر  الزراعي  املو�ضم  يف  احلنطة 

امل�ضوقة يف املو�ضم الذي �ضبقه .
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هب��ط ال��دوالر يف تعام��الت اأوروبا 
م��ع اجت��اه امل�ضتثمري��ن اىل جن��ي 
العمل��ة  ارتف��اع  بع��د  االأرب��اح 
املا�ض��ي  االأ�ضب��وع  االأمركي��ة 
بفع��ل التوقع��ات باأن يرف��ع جمل�ض 
)البن��ك  االحت��ادي  االحتياط��ي 
املرك��زي االأمركي( اأ�ضع��ار الفائدة 
خ��الل ال�ضه��ر احل��ايل, وم��ع تراجع 
االإقب��ال عل��ى املخاط��رة بع��د اأنباء 
كوري��ا ال�ضمالي��ة انخف���ض ال��دوالر 
0.4 باملئة اأمام الني اإىل 113.68 
ي��ن    114.75 م��ع  مقارن��ة  ي��ن 
وارتف��ع اليورو اإىل اأعلى م�ضتوى يف 
اأ�ضبوعني عند 1.0640 دوالر و�ضط 
ا�ضتم��رار ترق��ب امل�ضتثمري��ن �ضباق 

االنتخابات الرئا�ضية يف فرن�ضا .

يف  االأوروبي��ة  االأ�ضه��م  تراجع��ت 
التعام��الت املبك��رة م��ع انخفا���ض 
اأ�ضهم القطاع امل�ريف بفعل هبوط 
�ضه��م دويت�ضه بن��ك االأمل��اين بعدما 
ك�ضف عن خطة جلمع �ضيولة قيمتها 
اأن  غ��ر  ي��ورو,  ملي��ارات  ثماني��ة 
اخل�ضائر كانت حمدودة بفعل ن�ضاط 
اإب��رام �ضفقات يف قطاعي ال�ضيارات 
واإدارة االأ�ض��ول و انخف���ض املوؤ�ر 
�ضتوك�ض 600 االأوروبي 0.5 باملئة

اتفقت جمموعة بي.اأ�ض.ايه الفرن�ضية 
عل��ى �راء اأوبل من ج��رال موتورز 
يف �ضفق��ة تق��در قيم��ة ال�ركة عند 
2.2 مليار يورو )2.3 مليار دوالر( 
ما �ضينتج عن��ه ن�ضاأة عمالق اإقليمي 
جدي��د ل�ضناعة ال�ضي��ارات �ضيتحدى 

فول�ضكفاجن التي تت�ضدر ال�ضوق
امل�ضنع��ة  املجموع��ة  وتعه��دت 
ل�ضي��ارات بيجو و�ضيرتوي��ن باإعادة 
اأوبل وعالمتها التجارية الربيطانية 
فوك�ضه��ول اإىل الربحي��ة مع هام�ض 
اثن��ني يف املئ��ة يف  ت�ضغي��ل يبل��غ 
غ�ضون ثالث �ضنوات و�ضتة يف املئة 
بحل��ول 2026 مدعوم��ة بوف��ورات 
يف التكالي��ف امل�ضرتك��ة بقيمة 1.7 

مليار يورو

 في محاولة إلنعاشها.. الحكومة تنفق 12 ترليون دينار لدعم الزراعة 

خبراء: القروض الخارجية الخيار األصعب لسد عجز الموازنة 

على مدى ال�سنوات ال�سابقة 
مل تخلوا املوازنات االحتادية 

للعراق من وجود عجز مايل 
ب�سبب ارتفاع نفقات احلرب 

�سد تنظيم داع�ش والت�سخم  
يف اعداد املوظفني داخل 
الدوائر احلكومية وقلة  
الت�سديرات اىل اخلارج 

وارتفاع ن�سبة اال�سترياد 
وهروب العملة ال�سعبة 

 بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

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


