
اكدت ع�سو اللجنة املالية النائبة عن التحالف الكرد�ستاين 
من  اأتت  الت�سخم  معدالت  ن�سبة  ارتفاع  ان  جنيب  جنيبة 
اعتماد العراق على واردات النفط وعدم وجود انتاج حملي. 
اأو�ساع منطقة ال�رشق االأو�سط برمتها  اأن  واأ�سافت جنيب: 
ت�ساعد على منو الت�سخم وارتفاع معدالته٬ موؤكدة٬ اأهمية 
ال�سياحة  دعم  خالل  من  االقت�ساد  بناء  م�سادر  تنويع 
الدينية والقطاع امل�رشيف ودعم ال�سناعة والزراعة لتقليل 

معدالت الت�سخم. 
التحالف  عن  النائب  املالية  اللجنة  ع�سو  اكد  جهته  من 
ح�سل  الت�سخم  ن�سب  ارتفاع  اأن  اجلبوري:  هيثم  الوطني 
واأكد  والكهرباء.  كال�سكن  اخلدمات  اأ�سعار  ارتفاع  بفعل 
ال�سكنية  االأرا�سي  وتوزيع  االإ�سكان  ت�سجيع  اأن  اجلبوري: 
الدينار  ال�رشف  �سعر  رفع  اىل  داعيًا  الت�سخم٬  �سيخفف 
اأمام الدوالر وجتنب و�سول معدالت الت�سخم اىل م�ستويات 
اأن  االقت�ساد  خببراء  ويتوقع  تالفيها.   ي�سعب  عالية 
�سهر  خبببالل  الت�سخم  مببعببدالت  ت�سهد 
حبببزيبببران احلبببايل 

هذا  ويف  التخطيط.  وزارة  لبيانات  وفقا  ملحوظة  زيببادة 
هناك  ال�سالم  عبد  لطيف  االقت�سادي  املحلل  قال  ال�سياق 
ارتفاعًا كبرياً يف معدالت  �سهدا  واأيار  ني�سان  �سهري  اإن   ٬
الت�سخم ومن املتوقع اأن ت�سل معدالت الت�سخم اىل ارتفاع 
عاملي غري متوقع. واأرجع املحلل االقت�سادي اأ�سل ارتفاع 
الت�سخم يف العراق اىل الديون اخلارجية ال�سخمة، واأ�سار 
وات�ساع  احلكومية  الدوائر  يف  املرر  غري  ال�رشف  اأن  اإىل: 
معدالت  ارتفاع  اإىل  اأدت  واالإداري  املايل  الف�ساد  م�ساحة 
تعد  التي  ال�سابق  النظام  خملفات  جانب  اىل  الت�سخم 
اأ�سا�س امل�سكلة. وبني: ان معاجلة ارتفاع معدالت الت�سخم 
تعتمد على رفع البنك املركزي ا�سعار الفائدة على الودائع 
بغية  امل�سارف  يف  االأموال  اإيداع  على  الت�سجيع  اجل  من 
يجب  وتابع:  النقدية.  ال�سيولة  من  الفائ�س  امت�سا�س 
امل�ستوردة٬  ال�سلع  على  فعالة  �رشيبية  �سيا�سة  اعتماد 
وخف�سها  الت�سغيلية  املوازنة  يف  االإنفاق  حجم  وحتديد 
بببدوره  الت�سخم.  للجم  اال�ستثمارية  باملوازنة  مقارنة 
و�سف اخلبري االقت�سادي ماجد ال�سوري٬ زيادة الت�سخم 
وال�سيا�سية  االمنية  الظروف  ظل  يف  باملقبول  العراقي 
واالقت�سادية التي يعانيها العراق .وقال ال�سوري اإن هناك 
عوامل كثرية توؤدي اىل زيادة ن�سبة الت�سخم ومنها ارتفاع 
اجور ال�سكن اأن االرتفاع احلا�سل هو 
طبيعي  ارتفاع 

م�ستدركًا   ٬ واملعمرة  اال�ستهالكية  ال�سلع  ومقبول.وا�سعار 
االقت�سادية  وللتنمية  للمال  ر�سيدة  اإدارة  وجود  عدم  ان 
وخ�سو�سا يف ن�سبة زيادة الدخل والتوجه نحو اال�ستهالك 
الت�سخم.وزارة  ن�سبة  ارتفاع  اىل  اأدى  احلكومة  قبل  من 
ارتفاع  ال�سنوي  تقريرها  ويف  اعلنت  بدورها  التخطيط 

معدل الت�سخم يف االأ�سواق العراقية.
الت�سخم  فان  عامر  فرا�س  االقت�سادي  الباحث  وبح�سب 
اىل  مرتبتني  من  كثريا  تراجع  للعراق  العام  االقت�سادي 
مرتبة ع�رشية واحدة وهذا بحد ذاته اجناز يح�سب ل�سالح 
جناحهما  مدى  ويعك�س  للبلد  والنقدية  املالية  ال�سيا�ستني 
الت�سخم  ويعرف  عليه.  وال�سيطرة  الت�سخم  ا�ستيعاب  يف 
باأنه ارتفاع املعدل العام لال�سعار خالل مدة زمنية حمددة 
ارتفاع  كل  لي�س  انه  اال   ، اكرث  او  واحدة  �سنة  عادة  تكون 
يف اال�سعار يعد ت�سخما ،فقد يح�سل ارتفاع يف �سعر �سلعة 
معينة او جمموعة �سلع كاملنتجات الزراعية مثال ال�سباب 
العوامل  كتاأثري  ال�سلع  بتاأثر  تتاأثر  انتاجية  او  ت�سويقية 
الطلب على  او تكون ال�سباب مو�سمية كارتفاع  املناخية، 
كاالعياد  معينة  موا�سم  اال�ستهالكية يف  واخلدمات  ال�سلع 
معدل  ان  اىل  ت�سري  االإح�سائيات  ان  عامر  واو�سح  مثاًل. 
الت�سخم يف املتو�سط كان خالل املدة 1991 – 2002 ما 
ن�سبته 115باملئة ، اما خالل املدة 2003 – 2010 فقد 
بلغ معدل الت�سخم يف املتو�سط 23 باملئة ما يوؤ�رش وجود 
التغيري.  بعد  البلد  يف  الت�سخم  ن�سبة  تخفي�س  يف  تقدم 
من جانبه، راأى اخلبري املايل ثامر 
الببببعببببزاوي 

االقت�ساد  على  ايجابيا  حدثا  الدكتاتوري  النظام  ا�سقاط 
“االقت�ساد  ان  لب”ال�سباح”:  الببعببزاوي  وقببال  العراقي. 
فانه  امنية،  واجهه من حتديات  الرغم مما  العراقي وعلى 
انتع�س ب�سكل كبري عما كان عليه قبل العام 2003” وا�سار 
اىل ان “دخل الفرد العراقي ت�ساعف اكرث من 200 باملئة 
مقارنة مبرحلة احلكم املباد، مبينا ان امل�ستوى املعا�سي 
للمتقاعدين واملوظفني �سهد ارتفاعا غري م�سبوق يف تاريخ 
العراق. كما او�سح اخلبري ان ال�سوق العراقية �سهدت حراكا 
اكرث  اىل  ت�سل  قد  الببدوالرات  اموال مبليارات  كبريا و�سخ 
من ترليون دوالر، مو�سحا ان هذه االموال ا�سهمت بانعا�س 
من  العراقيني  من  ماليني  ت�سغيل  عن  ف�سال  االقت�ساد، 
الدكتاتوري.  النظام  �سيا�سات  ب�سبب  العمل  عن  العاطلني 
وتابع العزاوي ان “الدخل ال�سنوي للمواطن قد حت�سن عما 
كان عليه قبل العام 2003 حيث كان يف اف�سل احلاالت 
200 دوالر �سنويا، يف حني اقل دخل �سنوي االن يتجاوز 
املايل  القطاع  ان  اىل  اخلبري  ولفت  دوالر”.  االف  الب5 
منها  االف�سل،  نحو  كبرية  تغريات  �سهد  قد  وامل�رشيف 
خدمات  وتقدمي  واجنبية  حملية،  خا�سة  م�سارف  افتتاح 
مالية وم�رشفية وبطرق تكنولوجية حديثة، عززت الدورة 
ي�سكن  مواطن  الزبيدي  �سعد  كامل  البلد.  يف  االقت�سادية 
مدينة بغداد قال: ان احلديث عن اجلانب االقت�سادي ح�رشا 
فاملواطن  ايجابيا،  جتده   2003 عام  اعقبت  التي  للمدة 
اليومية،  حياته  متطلبات  يوؤمن  مايل  م�سدر  عن  يبحث 
ووجد ذلك يف الوظائف احلكومية واحيانا غري احلكومية 
حني �سهد البلد حتركًا بناًء يف قطاعاته حيث خلقت فر�س 

عمل يف اكرث من مف�سل.

البصرة: غرمنا شركات نفطية تسببت 
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اقتصاديات العراق رغم أوجه الصرف الحكومية غير المبررة

 التضخم في العراق.. تراجع ملحوظ بفعل المؤشرات اإليجابية على نجاعة اإلصالحات
بغداد – خاص

كهرباء العراق.. 

     مقارنات وأهداف

اإلمارات الـ 12 عالميًا بين االقتصادات 

الواعدة لالستثمار حتى 2019

مصرف الرشيد يعلن ضوابط قروض 
األطباء والصيادلة

اأعلن حمافببظ الب�رشة، ماجد الن�ببرشاوي، اإكتمال م�ساريببع البنى التحتية 
لثببالث مناطببق و�سببط املحافظة هي حببي الر�سالببة وحي اال�ساتببذة وحي 
الزهراء.ونقببل بيببان ملكتبه عن الن�رشاوي قوله عقببب ق�س �رشيط افتتاح 
تلببك امل�ساريببع، اإن "اعمال البنببى التحتية التي مت اجنازهببا تتمثل باملاء 
و�سبببكات جمبباري املبباء واالأمطببار وتبليببط ال�سببوارع ور�سببف اأر�سفتها 
باحلجببر املقرن�ببس ا�سافببة اىل اجناز االنببارة ب�سببكل جزئي".واأو�سح، ان 
"اال�سبوع املقبل �سي�سهد اكتمال اعمال البنى التحتية لثالث مناطق اأخرى 
وهببي االبلة والكندي والعزيزيببة، بينما �سيتم افتتبباح مناطق اخرى اي�سًا 
يف اال�سبببوع الذي يليه هي امل�ستطيل وحببي الر�سا".ولفت االنتباه اىل ان 

ال�رشكة املنفذة لالأعمال �ستقوم ب�سيانة �سبكة املجاري ملدة عام كامل.

ابرمببت ال�رشكببة العامببة للموانببئ التابعببة لببوزارة النقببل، مع �رشكببة تويوتا 
اليابانيببة لتجهيزها مبعببدات ار�سية.وذكر بيان للببوزارة انه "�سمن املرحلة 
الثانيببة مل�ساريببع القر�س الياببباين ابرمت �رشكة املوانببئ العراقية مع �رشكة 
تويوتببا اليابانيببة عقدا يت�سمببن جتهيزها مبعببدات ار�سية".وا�سبباف البيان 
ان "موانببئ العراق قد ا�ستثمرت املرحلة االوىل مببن م�ساريع القر�س الياباين 
علببى اح�سببن وجه وقد ح�سلت على املرتبة االأوىل مببن بني ال�رشكات العراقية 
نح قر�سًا ثانيًا من  التببي انتفعت من م�ساريع القر�ببس الياباين ما اهلها ان تمُ

م�ساريع القر�س الياباين العمار املوانئ العراقية للمرحلة الثانية".
واكببد وزير النقل كاظببم فنجان احلمامي، اول اأم�س االأحببد، اأن ال�رشكة العامة 
للموانببئ العراقيببة اأبرمببت عقببد عمل مببع �رشكببة تويوتببا اليابانيببة يت�سمن 

جتهيزها باملعدات االأر�سية. 

افببادت امانببة بغببداد اأم�ببس االأثنني باإطببالق عيببارات نارية  �سببد  عدد من 
منت�سبيها املكلفني باإزالة التجاوزات يف اثناء تنفيذهم الواجب مبنطقة حي 

املعلمني �سمن قاطع بلدية بغداد اجلديدة.
وذكببرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان ان« اأمانة بغداد ت�ستنكر وتدين 
ب�سببدة االعتداءات التي يتعر�س لهببا منت�سبوها واآخرهببا ا�ستهداف منت�سبي 
دائببرة بلدية بغداد اجلديببدة ومديرية احلرا�سات واالمببن يف امانة بغداد يف 
اثنبباء تاأديتهببم الواجب املتمثببل باإزالة اأ�سا�ببس بناء الأحببد مالعب خما�سي 
كببرة القببدم امل�سيد على ار�س تابعة لوزارة املاليببة يف حي املعلمني وقيام 

املتجاوز باإطالق عدد من العيارات النارية من الدور القريبة من امللعب«.
واأ�سافببت ان« الق�سببم القانببوين يف الدائرة البلدية �سكل جلنببة الإقامة دعوى 
ق�سائيببة امببام املحاكببم ودعببوى اخببرى يف مركببز ال�رشطة علببى ال�سخ�س 
املتجبباوز الإنببزال الق�سا�س العادل بحقببه وردع حمبباوالت اال�ستيالء على 

االرا�سي التابعة للدولة وت�سويه الت�سميم اال�سا�س ملدينة بغداد«.

اعلببن م�ببرشف الر�سيد، �سوابط منح قرو�س االطببباء وال�سيادلة التي ت�سل 
اىل 50 مليون دينار، م�سريا اىل ان مدة القر�س ت�سل اىل 5 �سنوات.

وفيما ياأتي ال�سوابط اخلا�سة بهذا القر�س: 
1 تنح القرو�س لالطباء وال�سيادلة واملذاخر واطباء اال�سنان وخمترات 
التحليببالت املر�سية وعيادات اال�سعة وال�سونببار والفح�س بجهاز املفرا�س 

والرنني واالجهزة الطبية.
 2 يتببم حتديد القر�ببس بح�سب الغر�س منه مببلغ يببراوح ما بني 20-50 

مليون دينار عراقي.
3 اذا كان مبلغ القر�س اكرث من 20 مليون يقدم املقر�س كفياًل موظفًا 
حكوميببًا واإذا كان املبلببغ مببن 20 اىل 30 مليببون يقببدم كفيلببني امببا مببا 
زاد علببى 30 مليببون دينار فيقدم �سمانببة عقارية قيمتهببا التقديرية مبلغ 

القر�س والفائدة. 
5 �سنوات. 4 مدة القر�س 

5 يجببب ان يكببون املقر�ببس موظفببًا علببى املببالك الدائببم وان يقببدم ما 
يوؤيببد عببدم ت�سلمه قر�سببًا �سابقًا للغر�س نف�سببه من الدوائببر االخرى ويقدم 

املقر�س هوية ممار�سة املهنة م�سدقة من النقابة.
 6 يتم التقدمي من خالل فروع امل�رشف يف بغداد واملحافظات ويتم اجراء 
ك�سببف موقعي على العيادة مببن قبل اللجنة امل�سكلة من الفرع برئا�سة مدير 

الفرع.

قببال وزير النفط جبار اللعيبي اأم�س االثنني ان وزارته 
لببن تقبل ب�ببرشكات خا�ببرشة تابعة لها بحلببول نهاية 
العام اجلبباري. اأ�سبباف اللعيبببي يف ت�رشيح �سحفي 
اأنه "اأوعز اىل ال�ببرشكات النفطية الوطنية ببذل اأق�سى 
اجلهببود مببن اأجببل االرتقبباء مب�ستببوى االأداء وزيببادة 

االإيرادات املالية دعما لالقت�ساد الوطني". 
و�سببدد علببى اأن "هيئببة الببراأي يف الوزارة قببررت عدم 

القبول بوجود �ببرشكات نفطية خا�رشة حتت اأية اأعذار 
اأو مببررات يف ظببل الظروف والتحديببات االقت�سادية 

واملالية ال�سعبة التي تواجه بلدنا".
وتابببع اللعيبي اأن "الوزارة حثت ال�رشكات التي تعاين 
انخفا�سببًا يف اإيراداتها املاليببة وهي �رشكة الناقالت 
النفطيببة، و�رشكببة املعببدات الهند�سيببة، و�رشكة احلفر 
العراقيببة، و�رشكببة امل�ساريع النفطيببة، و�رشكة توزيع 
املنتجببات النفطيببة، و�رشكببة تعبئببة الغبباز، و�رشكببة 
ت�سويببق "النفببط " علببى العمببل ملعاجلة ذلببك يف مدة 

اأق�ساها نهاية العام اجلاري 2017.
واأ�سببار اللعيبببي اإىل "�ببرشورة اتخاذ جمال�ببس اإدارات 
ال�ببرشكات التببي تتلببك ال�سالحيببات الالزمببة وفببق 
القانببون رقم 22 خطوات عملية وتكثيف جهودها يف 
االت�سبباالت واحلوار مع نظرياتهببا العربية واالإقليمية 
والدوليببة و�سوال اىل حلول ناجعة وخيارات �سحيحة 
نحببو عقد اتفاقيات اأوعقببود �رشاكة مع هذه ال�رشكات 
وفببق القوانببني والت�رشيعببات النافببذة، مبببا ي�سمببن 
االرتقبباء مب�ستببوى االأداء وتطويببر العاملببني ف�سببال 

عببن زيببادة االإيببرادات املاليببة املتحققببة" واأ�سار اىل 
اأن "قيببادة القطبباع النفطببي �ستدعببم وت�سانببد جميببع 
اخلطوات واجلهود اخلرية التي ت�سب يف هذا االجتاه".
وتابببع وزيببر النفببط "ان اال�ستثمببارات امل�سركة بني 
ال�ببرشكات الوطنيببة ومثيالتهببا العامليببة �ست�سهم يف 
النهو�ببس مب�ستببوى اأداء ال�رشكات الوطنيببة واالرتقاء 
بها اىل م�ساف ال�رشكات العاملية الر�سينة وتعزز من 
موقعهببا على خارطة تنفيذ امل�ساريع الكبرية وحتقيق 

االأهداف املخطط لها". 

ك�سفببت م�سادر مطلعببة اأم�س االثنببني ان اجتماعا جمع 
�ببرشكات الطببريان الوطنيببة العراقيببة بح�سببور الناقببل 
الوطنببي تخ�س عن اتفاق ل�سد الفببراغ الذي قد يح�سل 
مبقاطعببة �ببرشكات اإيرانية ملطار النجببف الدويل .وقال 
امل�سببدر ان "اجتمبباع ال�ببرشكات الوطنيببة ناق�س توفري 
طائببرات وانتهى بالتزام هذه ال�رشكات على ملء الفراغ 
الببذي رمبببا يح�سببل لببو فعببال قببررت بع�س ال�ببرشكات 

االيرانية ايقاف رحالتها اىل مطار النجف الدويل" .
الوطنيببة  ال�ببرشكات  هببذه  "احببدى  ان  امل�سببدر  وبببني 
ا�ستاأجببرت ثالث طائببرات ال�ستيعاب اعببداد امل�سافرين 
مببن البلدين اجلارين ايببران و العراق وتاأمني ا�ستمرارية 

زيارة العتبات املقد�سة يف كال البلدين"  .
وكان اأمببني رابطببة �رشكات الطريان االيرانيببة، اعلن اأن 
ال�ببرشكات االيرانية قببررت تعليق الرحببالت اجلوية اىل 
مطار النجف العراقي بدءا من مطلع يوليو/توز املقبل.
واو�سح مق�سود ا�سعدي �ساماين يف حديث لوكالة انباء 

فار�س، اأن مطار النجف فر�س اأخرياً ر�سوما حتت م�سمى 
الر�سببوم اجلمركيببة، ويتعببني مبوجبهببا علببى ال�رشكات 
االيرانية ان تدفع نحو 85 دوالرا على كل رحلة للمطار 

باأثر رجعي منذ عام 2010.
واأ�سبباف اأن مطببار النجببف مببن جهة اخببرى يت�سلم 15 
دوالرا من �ببرشكات الطريان االيرانية ازاء املقعد الواحد 
ف�سببال عن اأخذ مبلببغ 10 دوالرات مببن كل م�سافر على 

ار�سية املطار.
مببن جهببة اخرى اعلنت دائببرة اجلمببارك العراقية اإحدى 

مديريببات وزارة املاليببة فر�س ر�سببوم جمركية جديدة 
علببى جميببع املنافببذ احلدوديببة واملطببارات العراقيببة 
تطبيقببا لتعليمببات مركزيببة �سببادرة يف عمببوم العراق 
ولي�ببس ملطببار النجف الببدويل اأو املطببارات االخرى اي 

دخل باإ�سدار هذا القرار" .
يذكببر اأن ادارة مطببار النجببف اال�ببرشف الببدويل اأعلنببت 
يف وقببت �سابببق اأنهببا لي�ست �سببببا يف اأي تعليببق لعمل 
ال�رشكات االإيرانية اإذا ما قررت االن�سحاب وان الرحالت 

�ستزداد خالل االأيام املقبلة.

وزير النفط: نطالب بجهود استثنائية 
ولن نقبل شركات خاسرة في الوزارة بنهاية العام الحالي 

شركات طيران تمأل فراغًا قد يحصل بمقاطعة إيرانية لمطار عراقي

محافظ البصرة يفتتح ثالث مناطق بعد 
اكتمال مشاريع البنى التحتية فيها

النقل تبرم عقدًا مع تويوتا اليابانية 
لتجهيز الموانئ العراقية بمعدات أرضية

حملة إلزالة تجاوزات شرقي العاصمة 
تواجه بالرصاص
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