
وقالت ع�ض��و اللجنة املالي��ة النيابية، ماجدة 
التميم��ي يف بي��ان �ض��حفي  اإن حج��م املبالغ 
املمول��ة للموازن��ة اجلارية حت��ى الثالثني من 
ني�ض��ان املا�ض��ي هو 17،4 ترلي��ون دينار يف 
حني بلغ متويل املوازنة اال�ض��تثمارية 384،2 

مليار دينار 
واأك��دت اأن االي��رادات النفطي��ة بلغت 14،994 
ملي��ار دوالر مبا يع��ادل 17،7 ترلي��ون دينار 
واي��رادات غ��ر نفطي��ة 3،389 ترلي��ون دينار  
مبين��ة اأن حج��م االقرتا�ض الداخل��ي بلغ 500 
ملي��ار دينار من��ذ بداي��ة العام احل��ايل وحتى 

االآن .
وك�ضفت اللجنة املالية النيابية يف وقت �ضابق 
ع��ن حج��م الدي��ون اخلارجي��ة والداخلية على 
الع��راق ، موؤك��دة ان جمموع الدي��ون بلغ 119 
مليار دوالر باال�ضافة اىل قر�ض البنك الدويل 
يف  التميم��ي  ماج��دة  اللجن��ة  ع�ض��و  وقال��ت 
مل الدي��ون الداخلية  حدي��ث �ض��حفي "  ان جمجُ
واخلارجي��ة للع��راق ح�ض��ب ارقام مدي��ر الدين 
ملي��ار  بلغ��ت 107  املالي��ة  وزراة  الع��ام يف 
دوالر ،  باال�ض��افة اىل ما مت توقيعه اأخراً مع 
اجلانب الربيطاين بقر�ض بلغ 10 مليون جنيه 
ا�ضرتليني ما يعادل 11 اىل 12 مليون دوالر  

وا�ض��افت ان الع��راق يذه��ب بزي��ادة القرو�ض 
اخلارجي��ة والداخلي��ة م��ع فوائ��د عالي��ة ج��دا 
ال�ض��يما القر���ض الداخل��ي ، مبين��ة ان القر�ض 
اخلارج��ي م��ن البن��ك ال��دويل �ض��تكون فوائدة 
ب�ض��يطة ج��دا باال�ض��افة اىل قر���ض بريطانيا 
للعراق ، واو�ضحت التميمي اذا كانت القرو�ض 
م��ن اج��ل ان�ض��اء م�ض��اريع ا�ضت�ض��مارية فيه��ا 
اي��رادات، فاإنن��ا ن�ض��تطيع ت�ض��ديد الدي��ن م��ن 
اي��رادات تل��ك امل�ض��اريع،  الفت��ة النظ��ر اىل ان 
القرو���ض التي ياأخذه��ا العراق ويدف��ع عليها 
فوائد تدخل يف جيوب الفا�ض��دين ،وااللتزامات 

تبقى على عاتق العراق ل�ضنوات طوال  
واأ�ض��ارت اىل ان البل��د يحت��اج اىل م��ن يدي��ر 
ال�ضيا�ض��ة املالية يف العراق خا�ضة يف اجلانب 
التنفيذي ، مبينة ان اجلانب الت�رشيعي ال يهتم 
مبا يقدمه ا�ض��حاب االخت�ضا�ض من الكفاءات 

ومن ثم ينف��ذ ما يعتقد انه �ض��ائب، موؤكدة ان  
البلد ي�ضر باالجتاه اخلاطئ  

وطالبت ع�ضو اللجنة املالية احلكومة بايجاد 
وقف��ة حقيقية لتنمية االي��رادات االخرى وهي 
موجودة وكثرة ، ف�ضال عن منع الفا�ضدين من 
ال�ض��يطرة عليها يف الكم��ارك. موؤكدة ان اموال 
عد ارقامًا خيالية ، لكنها  الكمارك وال�رشائب تجُ

تذهب اىل جيوب الفا�ضدين  
وك�ضف اخلبر االقت�ضادي با�ضم جميل اأنطوان، 
ع��ن قيمة ديون الع��راق الداخلي��ة واخلارجية، 
ويف ح��ني اأو�ض��ح ان الدي��ون الداخلي��ة متث��ل 
ا�ضتحقاقات املزارعني واملقاولني واأن الديون 
اخلارجية تتمث��ل بالقرو�ض واملنح اخلارجية 
املختلفة، اأكد ان الديون تتجه اىل االرتفاع يف 

امل�ضتقبل ب�ضبب ا�ضتمرار العجز يف املوازنة 
وق��ال اأنط��وان يف حدي��ث �ض��حفي ان دي��ون 
 110 بلغ��ت  واخلارجي��ة  الداخلي��ة  الع��راق 
ه��ي  ملي��ار   45 ان  مبين��ا  دوالر،  ملي��ارات 
دي��ون داخلي��ة متث��ل ا�ض��تحقاقات املزارعني 

واملقاولني وال�65 االأخرى هي ديون خارجية 
تتمثل بالقرو�ض واملنح اخلارجية املختلفة

واأو�ض��ح اخلبر االقت�ضادي، ان العجز ما يزال 
موج��وداً يف املوازن��ة وكذل��ك �ض��ندوق النق��د 
الدويل ما يزال يقدم القرو�ض ومن ثم فان تلك 

الديون تتجه اىل االرتفاع يف امل�ضتقبل 
وكان رئي���ض الوزراء حيدر العبادي قد ك�ض��ف 
يف وق��ت �ض��ابق ع��ن اأن اأغل��ب الدي��ون الت��ي 
يتحمله��ا الع��راق داخلي��ة ولي�ض��ت خارجي��ة، 
موؤكدا اأن حكومت��ه بداأت باإطفاء بع�ض الديون 

على الرغم من انخفا�ض اأ�ضعار النفط 
واأكد اخلبر املايل ماجد ال�ض��وري، اأن الديون 
احل��ايل  الوق��ت  تبل��غ يف  الداخلي��ة  العراقي��ة 
بحدود 43 ترليون دينار يف حني تبلغ الديون 
اخلارجي��ة بحدود 69 ملي��ار دوالر، حمذرا من 
تركها ب�ض��بب اآثارها ال�ض��لبية على االقت�ض��اد 
الع��راق ، وقال ال�ض��وري يف ت�رشيح �ض��حفي 
اأن  هنال��ك ديونًا ال يزال يتحملها العراق وهي 
بالتاأكيد تاأخذ ج��زء من اهتمام احلكومة التي 

يج��ب ان تنتبه لها ، مبينا اأن  تلك الديون على 
نوعني، االأول داخلية وتبلغ قيمتها بحدود 43 
تريليون دينار وهي مل�ضارف حكومية واأهلية 
اأما عن الديون اخلارجية فبنينّ ال�ضوري اأن تلك 
الديون تعود اىل ���رشكات اأجنبية ودول وتبلغ 
قيمتها بحدود 69 مليار دوالر وهي ال ت�ض��مل 
ديون دول اخلليج كال�ضعودية والكويت، حمذرا 
من جتاهلها اأو تركها الأنها ديون متحركة، اأي 

اأن عليها فائدة تزداد يف كل عام
يذك��ر ان احلكوم��ة تفاو���ض ال��دول ال�ض��ديقة 
والبن��وك الدولية للح�ض��ول على قرو�ض مالية 
ت�ضل اإىل نحو 30 مليار دوالر يتم ت�ضديها عرب 

مراحل ول�ضنوات طويلة مع وجود ن�ضبة فوائد
وياأتي هذا االإقرا�ض نتيجة قلة اإيرادات الدولة 
املالي��ة وعدم وج��ود قطاع��ات اإنتاجية بديلة 
ع��ن النفط ميك��ن االعتم��اد عليه��ا بالرغم من 
وجود املقومات االقت�ض��ادية الت��ي باالإمكان 
الدول��ة  م��وارد  تعظي��م  يف  منه��ا  اال�ض��تفادة 

املالية . 

راأى امل�ضت�ضار املايل لرئي�ض الوزراء العراقي مظهر حممد 
�ض��الح، اأن هن��اك تط��وراً يف اجتاه رفع القيمة امل�ض��افة 
للغ��از يف العراق �ض��واء امل�ض��احب اأو الطبيع��ي، وتطوير 
قدرات ال�ضناعات البرتوكيمياوية با�ضتثمارات تقوم على 
ال�رشاك��ة بني الدولة والقط��اع اخلا�ض، والتي ابتداأت حقًا 
ب��� »�رشكة غاز الب���رشة«. فاإعادة النظ��ر بخرائط التطوير 
للحقول النفطية ما زالت م�ض��تمرة، اإذ ما زال العراق �ضمن 
جمموع��ة البل��دان املنتجة للنف��وط التقليدي��ة االأقل كلفة 
يف العامل والتي ت�ض��كل ن�ض��بتها 50 يف املئة  من القدرات 

املتاحة املنتجة للنفط اخلام من م�ضادره التقليدية.
م�ض��ادر  يف  التنوي��ع  اأن  �ض��حفي  حدي��ث  يف  واأ�ض��اف 
الطاق��ة ه��و بداية الطري��ق للتنويع االقت�ض��ادي ال�ض��امل 
من خالل ا�ض��رتاتيجية تطوي��ر القطاع اخلا�ض وت�ض��جيع 
اال�ض��تثمار، ومواجه��ة م�ض��كالت اال�ض��تثمار االأجنبي يف 
العراق، ال�ض��يما يف امل�ض��اريع اجلوهرية املعززة للت�ضغيل 
و»القوية يف ت�ض��ابكاتها االقت�ض��ادية يف بلدنا الذي يعد 
تا�ض��ع بل��دان العامل يف تركز ال��روات الطبيعية«، م�ض��راً 
اإىل اأن االقت�ض��اد ال�ضيا�ضي لل�ضالم الذي يتجه اإليه العراق 
بع��د انتهاء االإره��اب وحترير االإن�ض��ان واالأر�ض يف املدة 
القليلة املقبلة، �ض��تعقبه ا�ضرتاتيجية اإ�ضالحية �ضاملة يف 
مقدمه��ا تطوير ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ض اأو ما ي�ض��مى 
»العراق 2030«، التي �ضت�ض��من تنوعًا اقت�ض��اديًا ترتفع 
فيه م�ض��اهمة القطاع اخلا�ض يف الناجت املحلي االإجمايل 
م��ع النفط م��ن 37 يف املئ��ة  يف الوقت احلا���رش لتقارب 
57 يف املئة  يف ال�ض��نة امل�ض��تهدفة، مع توافر نظام �ضوق 
تناف�ض��ية موفرة لالأمن االجتماعي يف الت�ضغيل وال�ضمان 
والتمويل وت�ض��ير االأعمال، من خالل تاأ�ضي�ض نظام ي�ضهل 
اإن�ض��اء ال�رشكات �ض��واء ال�ضغرة اأو املتو�ض��طة اأو الكبرة، 

مب�ض��اعدة الدولة ومنهجها الذي �ضيقوم على 
اقت�ض��اد ال�ض��وق االجتماعية، 

ال��ذي تكفل فيه 

الدولة التناف�ضية والعدالة االجتماعية.
وتط��رق �ض��الح اإىل مو�ض��وع نف��وذ الوالي��ات املتح��دة 
االأمركي��ة يف �ض��وق الطاق��ة العاملي��ة بالق��ول اإنه��ا منذ 
حتولت م�ض��دراً للنفط اخلام يف االأ�ض��هر املا�ض��ية، فاإنها 
برهن��ت حقًا للعامل اأنها ق��وة هائلة يف التجديد واالبتكار 
التكنولوج��ي، ال�ض��يما يف جم��ال اإنت��اج النف��ط اخلام من 
امل�ض��ادر غ��ر التقليدية كالنفط ال�ض��خري، لي�ض��بح اأقل 
كلفة يف �ضكل مت�ضارع قدر االإمكان، ما اأ�ضاف يف النهاية 
م�ض��ادر مرنة جداً على حرك��ة العر�ض النفطي االأمركي، 
يف وق��ت ا�ض��تمرت ا�ض��رتاتيجية الطاق��ة االأمركية تعمل 
بق��وة و�رشع��ة لال�ض��تحواذ عل��ى خريطة ال�ض��وق العاملية 
للنف��ط اخلام، وهي تتطلع اىل اأن ت�ض��بح اأكرب منتج للنفط 
اخل��ام يف الع��امل مبقيا�ض��ي رو�ض��يا االحتادي��ة واململكة 

ال�ضعودية 
ولفت �ض��الح النظر اإىل اأن ما يالحظ اأن الواليات املتحدة 
تعتمد اليوم اأمنوذجًا اقت�ض��اديًا مزدوجًا �ضواء يف توجيه 

العر�ض اأو الطلب يف وقت واحد . 
ومل يغفل كيف خ�ض��عت اأ�ض��واق النفط اخلام كلها ال�ضيما 
االأمركي��ة  النف��وذ  منطق��ة  �ض��من  امل�ض��تهلكني  طل��ب 
و�ضيا�ض��تها اجلدي��دة يف اإدارة م�ض��ادر الطاق��ة النفطي��ة 
العاملية بعد ال�ض��يطرة على التحركات ال�ضعرية من خارج 
العر���ض  التاأث��ر يف  اإىل قدراته��ا يف  اإ�ض��افة  »اأوب��ك«، 
العامل��ي للنفط اخل��ام وهي جادة على امل��دى البعيد باأال 
تكون عائدات النفط وتراكماتها املالية م�ض��دراً لفوائ�ض 
مالي��ة كب��رة للبلدان امل�ض��درة خ��ارج �ضيا�ض��ة نفوذها، 

وباالأخ�ض اأ�ضواقها ذاتها 
اأما على املدى الق�ضر، فاإن �ضوق النفط 

االأمركي��ة  امل�ض��تقبلية 
متتل��ك 

ق��درات عالي��ة على تبدي��ل املراكز من طويلة اإىل ق�ض��رة 
وبالعك���ض �ض��من واق��ع خمزوناته��ا النفطي��ة الأغرا���ض 
ل بذل��ك عر���ض النف��ط  امل�ض��اربة ال�ض��عرية، وه��ي حت��ونّ
م��ن عر���ض �ض��عيف املرونة اإىل عر���ض يت�ض��م باملرونة 
العالية اإزاء ال�ض��عر، ناهيك عن اإع��الن طبيعة املخزونات 
اال�ض��رتاتيجية االأمركي��ة للتاأث��ر يف التوقعات ال�ض��عرية 

وجعل ال�ضوق النفطية اأكر مرونة 
ويتوقع �ض��الح اأي�ض��ًا على املدى املتو�ض��ط اأن ي�ض��محل 
الكث��ر م��ن �ض��ناديق ال��روة ال�ض��يادية. كما ي�ض��تبعد اأن 
ت�ض��بح الوالي��ات املتح��دة ع�ض��واً يف »اأوب��ك« يف املدى 

القريب .
وقال نائ��ب رئي�ض احتاد رج��ال االعمال العراقي، با�ض��م 
جمي��ل انطوان، ل�)اجلورن��ال(، اإن القط��اع اخلا�ض اأمامه 
العدي��د من العقبات ويحت��اج يف االآونة احلالية اإىل دعمه 
وتفعيل��ه، م�ض��ددا على ���رشورة “دعم القطاع ال�ض��ناعي 
اخلا�ض عرب منح القرو�ض املي�رشة الكمال م�ضاريع البنى 
التحتية وتوف��ر العمالة املاهرة وكذلك التيار الكهربائي 

بهدف حتريك عجلة ال�ضناعة املحلية
ولف��ت االنتباه اإىل اأنه من ال�رشوري دعم القطاع الزراعي 
اخلا���ض م��ن خ��الل توف��ر اال�ض��مدة واملع��دات وتدريب 
الق��وى العامل��ة ومن��ح القرو���ض ، م�ض��را اإىل اأن القطاع 

اخلا�ض يحتاج اإىل ت�رشيع قوانني واإزالة الروتني 
والبروقراطية.
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اأظه��رت بيانات اأن طلبي��ات التوريد 
ال�ض��ناعية يف اأملانيا انخف�ضت اأكر 
م��ن التوقع��ات يف اأبريل ني�ض��ان ما 
ي�ضر اإىل اأداء �ض��عيف للقطاع باأكرب 
اقت�ضاد يف اأوروبا بداية الربع الثاين 

من العام
ع��ن  ال�ض��ادرة  االأرق��ام  واأظه��رت 
وزارة االقت�ض��اد اأن امل�ضانع �ضهدت 
انخفا�ض��ا يف طلبياته��ا بواقع 2.1 
باملئة يف اأبريل ني�ضان بعد اأن زادت 
عق��ود ال�ض��لع االأملاني��ة ال�ض��نع يف 

ال�ضهرين ال�ضابقني

هبطت  حيث  النفط  اأ�ضعار  تراجعت 
ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خل���ام ب��رن��ت اإىل 
مع  للربميل  دوالرا   50 م��ن  اأق���ل 
ا�ضتمرار تخمة املعرو�ض يف اأ�ضواق 
الوقود على الرغم من اأن التوتر يف 
املخزونات  وتراجع  االأو�ضط  ال�رشق 
االأم���رك���ي���ة ق��دم��ا ب��ع�����ض ال��دع��م 
القيا�ض  خام  وانخف�ض  لالأ�ضعار، 
العقود  يف  ب��رن��ت  م��زي��ج  ال��ع��امل��ي 
 0.3 يعادل  ما  اأو  �ضنتا   17 االآجلة 

باملئة اإىل 49.95 دوالر للربميل
وفقد برنت نحو ثمانية باملئة منذ 
اتفقت منظمة  اأيار عندما  25 مايو 
)اأوب��ك(  للبرتول  امل�ضدرة  البلدان 
متديد  على  امل�ضتقلون  واملنتجون 
تخفي�ضات اإنتاج اخلام حتى نهاية 

الربع االأول من العام املقبل

يف  االأوروب��ي��ة  االأ�ضهم  اأداء  تباين   
ع��زوف  و�ضط  املبكرة  املعامالت 
التي  االأ�ضول  عن  امل�ضتثمرين  من 
تنطوي على قدر اأكرب من املخاطرة 
قبل يوم من االنتخابات العامة يف 
بريطانيا يف الوقت الذي اجتهت فيه 

االأنظار اإىل البنوك االإ�ضبانية
 600 �ضتوك�ض  املوؤ�رش  ي�ضجل  ومل 
الكربى  االأوروبية  ال�رشكات  الأ�ضهم 
تغرا يذكر من حيث الن�ضبة املئوية 
بينما ارتفع املوؤ�رش فاينن�ضال تاميز 
100الربيطاين 0.2 باملئة وتراجع 

املوؤ�رش داك�ض االأملاين 0.2 باملئة

»العراق 2030«.. رؤية تتضمن تنوعًا اقتصاديًا شامال

 المالية النيابية تكشف عنها 

500 مليار دينار القروض المحلية لسد عجز موازنة العام الحالي 

اأعلنت اللجنة املالية 
النيابية، اأن احلكومة 

العراقية اقرت�ضت منذ 
بداية العام احلايل وحتى 

االن من جهات حملية 
ل�ضد  دينار  مليار   500

العجز املايل يف موازنة 
العام احلايل. 

بغداد – متابعة 

إعداد – 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

ًً


