
وا�ض��اف املالك��ي يف ت�رصي��ح خ���ص ب��ه )  
اجلورن��ال  (   : ان جلن��ة االقت�ض��اد النيابي��ة 
تتاب��ع ب�ضكل مبا�رص م��ع وزارة البلديات فيما 
يخ�ص م�ضاري��ع البنى التحتية  بطريقة االجل 
ومنه��ا م���رصروع باب��ل الكبري وهن��اك جل�ضة 
الي��وم باأمر من رئي���ص ال��وزراء ملحافظ بابل 
واللجن��ة االقت�ضادي��ة يف املحافظة لل�ضمانة 
ال�ضيادية لل�رصكات التي تعمل باالجل ، م�ضريا 
اىل ان هن��اك بع���ص الدول املانح��ة للقرو�ص 

ا�ضرتطت عمل �رصكاتها يف العراق 
وتاب��ع  :   ان م���رصوع جم��اري باب��ل من اكرب 
امل�ضاريع الت��ي �ضتنفذ بطريق��ة الدفع باالجل 
واحلكومة م�ضتمرة بطريق��ة الدفع باالجل من 
جهات متعددة ك�ضندوق اعادة اعمار املناطق 
املت���رصرة ، وحاليا اللجن��ة متلك م�ضاريع يف 
دياىل واالنبار كم���رصوع ماء امل�ضيب املحال 
عل��ى �ضندوق اعادة اعمار املناطق املت�رصرة 
، م�ض��ريا اىل ان اننا نع��اين م�ضكلة النقد املايل 
واعتم��اد البلد على وارد وحيد وهو النفط ومن 
ث��م اجتهنا نح��و اقت�ضاد ال�ض��وق احلر وا�رصاك 
القطاع اخلا�ص وا�ضتثمار االموال التي خارج 

امليزانية كال�رصكات املحلية واالجنبية 
بدم��ج  اخط��اأت  احلكوم��ة  ان    : اىل  وا�ض��ار 
���رصكات  اىل  وحولته��ا  الرابح��ة  ال���رصكات 
خا���رصة  النها حتولت لالكتفاء الذاتي وهناك 
م��ا يق��رب م��ن 172  معم��ال متوقف��ا يتطل��ب 
ا���رصاك القطاع احلا�ص الع��ادة ت�ضغيله، الفتا 
النظ��ر اىل ان دع��وة م��ن اجلمهوري��ة ال�ضورية 
وجه��ت اىل الع��راق ي��وم 24/ 5 للح�ضور مع 
اك��ر م��ن 150 �رصك��ة عاملية الع��ادة اعمار 
املناط��ق املح��ررة يف الع��راق و�ضوري��ا جلنة 
ال�ضداق��ة الربيطانية وبتواجد دول مانحة من 
ال�رصق االو�ضط واالجنبية  لتقدمي املنح للعراق 

و�ضوريا
ودع��ا م�ضت�ضار رئي�ص جمل�ص ال��وزراء لل�ضوؤون 
االقت�ضادي��ة مظه��ر حمم��د �ضال��ح، اإىل "عدم 
اخل�ضية م��ن نظام الدفع باالآجل الأن امل�ضاريع 

امل�ضمولة ُحددت بقانون و�ضُتتابع".
 وقال �ضال��ح، يف ت�رصيح �ضحفي، اإن  وزارة 
التخطي��ط هي املعني��ة االأ�ضا�ص بنظ��ام الدفع 
باالآجل، اإذ �ضتتعاون معها الوزارات واجلهات 

االأخرى، مبوجب اآلية تخدم م�ضلحة العراق 
ويرى �ضالح اأن  العراق مير مبرحلة ا�ضتثنائية 
تقت�ض��ي اللجوء اإىل نظام الدفع باالآجل كجزء 
من ت�ضمني العجز امل��ايل الأغرا�ص اال�ضتثمار 
، مبين��ًا اأن  ال�ضلطة التنفيذية تطبق ما ورد يف 

القانون وال توجد خماوف من ذلك 
االقت�ض��ادي،  االع��الم  مرك��ز  رئي���ص  وق��ال 
�رصغ��ام حممد علي، يف حدي��ث �ضحفي  :  ان  
التمويل باالج��ل يعد احد احللول ملعاجلة �ضح 
ال�ضيولة املالية لدى الدولة ، مو�ضحا ان جناح 
تل��ك املب��ادرات يعتم��د عل��ى "م��دى ر�ضان��ة 
ال�رصكات املنفذة وحج��م الت�ضهيالت املتعلقة 
بالت�ضدي��د وحج��م الفائدة املاأخ��وذة على هذا 

النظام التنفيذي 

و ا�ضاف  حممد علي  : ان اآلية الت�ضديد باالجل،  
م��ن املحتم��ل ان تلغ��ي ه��روب املق��اول قبل 
اجن��از امل�رصوع او عدم التزامه بال�رصوط، الأن 
االلت��زام املايل م��ن جانب اجله��ة امل�ضتفيدة، 
ي�ض��رتط االجناز الكامل"، وم��ن ثم، فان نظام 
التموي��ل باالج��ل يعد "اق��ل امن��اط امل�ضاريع 

ف�ضادا".
 واأع��رب حمم��د عل��ي ع��ن خ�ضيته م��ن  تدخل 
تقدي��ر  يف  واالإداري  امل��ايل  الف�ض��اد  اآف��ات 
كلفة امل���رصوع وحتميلها مبال��غ اعلى مقابل 

عموالت 
  واق��رتح ع�ضو جمل���ص حمافظة بغ��داد، �ضعد 
املطلب��ي، يف حدي��ث  �ضحف��ي : التوج��ه نحو 
طرح امل�ضاريع بطريقة اال�ضتثمار او امل�ضاركة 
، اإذ اأن��ه ال يحب��ذ تبن��ي التموي��ل باالجل  الأنه 
�ضيق��ود اىل رهن اأموال االجيال القادمة، وفيه 

خماطرة على االقت�ضاد العراقي
وك�ضف��ت وزارة التخطي��ط ع��ن تعطي��ل طريقة 

الدفع باالآج��ل لتنفيذ امل�ضاريع يف ظل االزمة 
املالية التي ي�ضهدها البلد

وذك��ر وكي��ل وزارة التخطيط ماه��ر حماد يف 
بي��ان �ضحف��ي : ان ل��دى ال��وزارة �ضنفني من 
االولوي��ات، اولهم��ا ا�ضا�ضي��ة اق��رت متعلق��ة 
مب�ضاري��ع املاء وال���رصف ال�ضح��ي واالخرى 
املحافظ��ات  برنام��ج  بعم��وم  الت��ي  ه��ي 
وال��وزارات، مبينا اننا نعتمد عل��ى االولويات 
والقرو�ص بطريقة الدفع باالآجل التي تعطلت.

وا�ض��اف، �ضم��ن برنامج االولوي��ات الذي اقر 
ال��وزراء لدين��ا م�رصوع��ان االول  يف جمل���ص 
خا���ص مبج��اري الرميث��ة واالخ��ر مبج��اري 
ال�ضم��اوة، وا�ضتح�ضلن��ا موافق��ة عل��ى حتويل 

تخ�ضي�ضات من كل الوزارات.
وتاب��ع اننا نعم��ل مبو�ضوع املوازن��ة العامة 
وحتوي��ل امللف��ات اىل �رصاك��ة واال�ضتثماري��ة 
ندعه��ا اىل هيئ��ة اال�ضتثم��ار ونحت��اج به��ذا 

اخل�ضو�ص اىل وقت وخربة.

يح��اول االقت�ض��اد العراق��ي النهو���ص و�ضط ازم��ة تق�ضف 
�ضارمة القت بظاللها عليه ، يف حني ت�ضعى وزارة التخطيط 
اىل و�ض��ع خطط خم�ضية منذ ع��ام 2016 يف م�ضعى منها 
للنهو���ص بواقع البالد ، ف�ضال عن حماول��ة وزارة املالية 
باحل�ض��ول على قرو���ص من بريطانيا وغريه��ا من الدول 
م��ن اجل متويل امل�ضاري��ع ، يف حني ي�ضنف �ضندوق النقد 
ال��دويل العراق عل��ى انه دول��ة ه�ضة ،حمذرا م��ن اأن معظم 
البلدان امل�ضدرة للنفط يف منطقة ال�رصق االأو�ضط من بينها 
العراق �ضت�ضتنفد احتياطاته��ا الوقائية املالية يف اأقل من 

خم�ص �ضنوات، وال�ضيما بعد انخفا�ص �ضادراته النفطية .
حي��ث ذك��ر وزي��ر املالي��ة العراق��ي بالوكالة عب��د الرزاق 
العي�ض��ى اإن بريطاني��ا وافق��ت عل��ى تقدمي قرو���ص بقيمة 
ع���رصة ملي��ارات جني��ه ا�ضرتلين��ي )12.3 ملي��ار دوالر( 
لتموي��ل م�رصوع��ات البني��ة التحتية يف الع��راق على مدى 
ع�رصة اأع��وام، و�رصح الوزير يف موؤمت��ر �ضحفي يف بغداد 
اإن��ه ميك��ن التعاق��د فق��ط م��ع ���رصكات بريطاني��ة لتنفيذ 
امل�رصوعات التي متول من هذه القرو�ص ، م�ضيفا اأن �ضعر 

الفائدة �ضيتحدد عند االتفاق على العقود. 
واأ�ضاف اأن الهدف من القرو�ص هو متويل م�رصوعات بنية 
حتتية ت�ضمل املياه وال�رصف ال�ضحي والكهرباء والرعاية 
ال�ضحي��ة والنقل خالل مدة متتد ع�رصة اأع��وام، وبريطانيا 
�رصيك رئي�ضي يف التحالف ال��ذي تقوده الواليات املتحدة 

مل�ضاعدة العراق يف هزمية تنظيم داع�ص االرهابي .
يف حني يتخ��وف البع�ص م��ن االنخفا�ص 

احلا�ض��ل يف �ض��ادرات النف��ط 
حي��ث اف��اد م�ض��در 

يف 

قط��اع النفط اأن �ضحن��ات اخلام من مرافئ جن��وب العراق 
هبط��ت من��ذ بداي��ة ني�ض��ان يف ظ��ل انخفا���ص موؤق��ت يف 
الطاق��ة الت�ضديري��ة وجهود الب��الد لاللت��زام بتخفي�ضات 

اإنتاج اأوبك.
وبح�ض��ب البيان��ات املالحي��ة وم�ض��در يف القط��اع بل��غ 
متو�ضط �ضادرات جنوب العراق يف اأول 19 يوما من اأبريل 
ني�ض��ان 3.10 ملي��ون برمي��ل يومي��ا، وتقل تل��ك الكميات 
ع��ن �ضابقته��ا الت��ي بل��غ فيه��ا متو�ض��ط حج��م ال�ضحنات 
3.24 ملي��ون برميل يوميا حت��ى الثالثني من اآذار بح�ضب 
البيان��ات التي اأف�ضحت عنها �رصكة ت�ضويق النفط العراقية 
)�ضوم��و( بينم��ا يعد ه��ذا االنخفا���ص مقلقا لك��ون العراق 

يعتمد على النفط بالدرجة االوىل يف وارداته .  
يف ح��ني ب��داأت وزارة التخطي��ط ، العم��ل يف ع��ام 2016 
عل��ى و�ضع خط��ة خم�ضية، تعتم��د على تفعي��ل القطاعات 
االقت�ضادي��ة من غ��ري النفط يف تنمية االقت�ض��اد العراقي، 
اذ يذك��ر املتحدث با�ضم ال��وزارة عبد الزهرة الهنداوي باأن 
انخفا���ص اأ�ضع��ار النفط ب�ض��كل مفاجئ دف��ع احلكومة اىل 
التفك��ري ب�ضكل ج��دي يف البحث عن معاجل��ات لي�ضت اآنية 
فق��ط، ب��ل م�ضتقبلية. "فب��داأت وزارة التخطي��ط وبالتن�ضيق 

م��ع كل وزارات الدول��ة االأخ��رى املعني��ة بو�ضع 
اخلط��وط العري�ض��ة والعام��ة خلط��ة 

ل�ضن��وات  جدي��دة  تنمي��ة 
 –  2018

2022". وحي��ث اأن م�ضكل��ة االقت�ض��اد العراق��ي ال تقت�رص 
على اأحاديته يف االإيرادات املعتمدة على النفط، بل تتعدى 
ذل��ك اإىل االعتماد على القطاع العام ب��كل تفا�ضيله، وهذا 
حتد �ضاهم يف خلق االأزمة، ويو�ضح الهندواي "هناك جدية 
حكومي��ة كب��رية للذه��اب اإىل تل��ك القطاع��ات وخ�ضو�ضا 
االنتق��ال نح��و القط��اع اخلا���ص وتقلي��ل هيمن��ة القطاع 
احلكوم��ي عل��ى التنمي��ة واالقت�ض��اد"، ويتاب��ع املتحدث 
با�ض��م وزارة التخطي��ط اأن العم��ل باخلطة اخلم�ضي��ة �ضيبداأ 
يف الن�ض��ف الثاين من 2017، م�ضيف��ا "اعتمدنا يف اإعداد 
ه��ذه اخلطة على اخلربات الدولي��ة مب�ضاركة �ضندوق النقد 
ال��دويل، لال�ضتف��ادة من روؤيته��م االأكر و�ضوح��ا بالن�ضبة 
القت�ض��ادات الع��امل واأين تتج��ه الناجحة منه��ا"، وميتلك 
الع��راق قطاع��ات قادرة عل��ى تن�ضي��ط االقت�ض��اد، وميكن 

اال�ضتفادة منها يف تفعيل مفا�ضل التنمية لتكون بديلة 
عن النفط، كالزراعة وال�ضناعة وال�ضياحة.
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ارتف��ع اليورو متج��اوزا 1.10 دوالر 
لي�ضجل اأعل��ى م�ضتوياته منذ انتخاب 
للوالي��ات  رئي�ض��ا  ترام��ب  دونال��د 
املتح��دة يف نوفم��رب ت�رصي��ن الثاين 
مع تعر�ص العملة االأمريكية ل�ضغوط 
م��ن ج��راء اال�ضطراب��ات ال�ضيا�ضي��ة 
وال�ضكوك ب�ض��اأن �ضعر الفائ��دة بينما 
قوي��ة  بيان��ات  املتعامل��ون  يتوق��ع 

للنمو مبنطقة اليورو
وتراج��ع موؤ���رص الدوالر ال��ذي يقي�ص 
عم��الت  �ض��ت  مقاب��ل  العمل��ة  ق��وة 
رئي�ضي��ة اأخ��رى اإىل اأدن��ى م�ضتوياته 
يف اأكر من �ضت��ة اأ�ضهر بعد اأن ارتفع 
اإىل اأعل��ى �ضع��ر ل��ه يف 14 عام��ا يف 

وقت �ضابق من العام احلايل.

للجل�ضة  ال��ذه��ب  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
بفعل  ال���دوالر  هبوط  م��ع  ال��راب��ع��ة 
الن�ضاط  ت��ب��اط��وؤ  ع��ل��ى  م���وؤ����رصات 
االقت�ضادي يف الواليات املتحدة ما 
ينال من توقعات رفع اأ�ضعار الفائدة
االحتياطي  ن��ي��وي��ورك  ب��ن��ك  ك���ان 
للن�ضاط  موؤ�رصه  اإن  قال  االحت��ادي 
على  تراجع  الوالية  يف  ال�ضناعي 
ليدخل  اأي��ار  مايو  يف  املتوقع  غري 
منذ  االأوىل  للمرة  ال�ضالب  النطاق 

اأكتوبر ت�رصين االأول
 0.4 للذهب  الفوري  ال�ضعر  وارتفع 
دوالر   1234.81 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
املعدن  ك��ان  )االأون�����ض��ة(.  لالأوقية 
م�ضتوياته  اأعلى  االثنني  يوم  �ضجل 
م��ن��ذ ال��راب��ع م��ن م��اي��و اأي����ار عند 

1237.26 دوالر.

 ارتفع املوؤ�رص نيكي الياباين م�ضتمدا 
ال��دع��م م��ن ت��راج��ع ال��ني وارت��ف��اع 
م�ضتويات  اإىل  االأمريكية  االأ�ضهم 
مرتفعا  نيكي  واأغ��ل��ق  قيا�ضية، 
 19919.82 عند  باملئة   0.25
يف  القيا�ضي  املوؤ�رص  وارتفع  نقطة. 
نقطة   19998.49 اإىل  �ضابق  وقت 
م�ضجال اأعلى م�ضتوياته منذ دي�ضمرب 
فعل  رد  يف   2015 االأول  كانون 
اأويل على مكا�ضب ال�ضوق االأمريكية 

الليلة املا�ضية.

االقتصاد العراقي المتقشف .. وخطط خمسية إلنقاذه 

 الحكومة اتجهت إليها 

مشاريع بطريقة الدفع باآلجل .. الخيار األنسب إلعادة اإلعمار 

 قال ع�صو جلنة االقت�صاد 
واال�صتثمار علي املالكي : 
ان هناك قرو�صا مل�صاريع 

ا�صتثمارية وبطريقة الدفع 
باالجل  وهذا ما مت اعتماده 

يف وزارتي  الداخلية والدفاع 
وجهاز مكافحة االرهاب  ، 

واحل�صد ال�صعبي  لتجهيزهم 
باال�صلحة وامل�صتلزمات  

بطريقة الدفع باالجل  ، بقيمة 
دينار  مليون   و700  مليار   2

ومت عقد  لقاء ،  �صخ�صي مع 
وزير الدفاع والداخلية وجهاز 

مكافحة االرهاب واحل�صد 
ال�صعبي ل�صركتي نورنكو 

وبويل احلكوميتني ال�صينينت . 

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


