
ك�ضفت ع�ضو اللجنة املالية النيابية  ماجدة التميمي، 
االحد، عن ان قيمة العجز املايل يف �ضهر اآب املا�ضي، 

بلغت ترليونني  ون�ضف الرتليون دينار . 
املمولة  امل��ب��ال��غ  جم��م��وع   " ان  التميمي  وذك���رت 
من  ل��ل��م��دة  اجل��اري��ة  واال�ضتثمارية  ل��ل��م��وازن��ت��ني 
١/١/٢٠١٧ وحتى ٣١/٨/٢٠١٧ ، بلغت ٤٦،٦١٩ 
ترليون  دينار، حيث بلغت ح�ضة املوازنة اجلارية منها 
٤١،٢٣٢ ترليون دينار بن�ضبة مقدارها   ٨٨،٤٥٪ يف 

حني بلغ اجمايل االيرادات ٤٣،٥٩١ ترليون دينار". 
ن�ضبة  �ضكلت  منها  النفطية  "االيرادات  ان  واو�ضحت 
مولت  دينار  ترليون  مبقدار   ٣٥،٥٩٤   ٪٨١،٦٥٤
منها جوالت الرتاخي�ص مببلغ ٣،٦٨٦ ترليون دينار، 
 فيما بلغ جمموع املبالغ املمولة للموازنتني اجلارية 

واال�ضتثمارية خالل �ضهر اب   ٨،٥٨٥ ترليون دينار". 
ال�رشائح  جلميع  املمولة  الرواتب  "ن�ضبة  ان  وتابعت 
وعتبات  ومتقاعدين  ومدنيني  اعتيادية  روات��ب  من 
مع   ٪٥٧،٣٤٤ بن�ضبة  دينار  ترليون   ٤،٩٢٣ بلغت 
 ٦،٠٦٢ مبقدار  نفطية  وغري  اي��رادات  نفطية  حتقيق 
ترليونات دينار، ما يعني حدوث عجز خالل �ضهر  اب 
/٢٠١٧ مقداره ٢،٥٢٢ ترليون دينار بن�ضبة مقدارها 
التحرك  الو�ضع يتطلب  "هذا  ان  ".  واكدت   ٪٢٩،٣٧٦
القوانني  باجتاه  تعديل  االول  امل�ضار  م�ضارين،  وفق 
ال�ضيما   ٢٠٠٣ عام  بعد  امل�رشعة 
لن�ضبة  با

للمواد ذات اجلنبة املالية  والتي اثقلت كاهل املوازنة 
مل�ضادر  تقليدية  غري  ب��روؤي��ة  التعامل  عن  ف�ضال   ،
االعتماد  وتقليل  لتعظيمها  النفطية  االي��رادات  غري 
خالل    الن�ضف  اىل  النفطية  امل��وارد  على  تدريجيًا 
الثاين  "امل�ضار  ال�ضنوات االربع املقبلة".  ونوهت بان 
الذين  والفا�ضدين  املق�رشين  حما�ضبة  �ضوب  يتجه 
امل�ضاريع  االف  يف  الرتليونات  هدر  يف  كانوا  �ضببا 
 ." ومهربي  النفط  العملة  م��زاد  ومافيات  الوهمية 
نحو  لتغطية  النفط  بيع  ايرادات  العراق على  ويعتمد  
الربميل  ا�ضعار  هبوط  �ضيوؤدي  نفقاته  من   %  95
40 دوالرا اىل نق�ص ايرادات النفط التي  اىل اقل من 
اىل  داع�ص   �ضد  احل��رب  نفقات  اىل  ا�ضافة  �ضتدفع  
عليه  يرتتب  ان  ميكن  ما  وهو  القرو�ص  من  املزيد 
ا�ضافة  م�ضتقبال  الفوائد  نتيجة  ا�ضافية  مالية  اعباء 

اىل التبعية االقت�ضادية وال�ضيا�ضية .
 95 نحو  احلكومة  اقرتها  التي  املوازنة  قيمة  وتبلغ 
20.5 مليار دوالر.  مليار دوالر، وبعجز متوقع نحو 
تخميني  �ضعر  اىل  باال�ضتناد  املوازنة  ارقام  وُبنيت 
45 دوالراً، وت�ضدير كمية  الواحد يبلغ  النفط  لربميل 
3.6 مليون برميل يوميا من اخلام من �ضمنه النفط 
االتفاق  ويق�ضي  كورد�ضتان  اقليم  قبل  من  امل�ضدر 
املربم نهاية العام املا�ضي بت�ضليم االقليم 550 الف 
برميل من النفط يوميا اىل احلكومة االحتادية مقابل 
ح�ضوله على ح�ضته من امليزانية اال ان ذلك مل يح�ضل 
. كما ت�ضمنت موازنة 2016 عجزا ماليا كبريا، اذ بلغ 
تقرير  حذر  اأن  و�ضبق  دوالر.  مليار   25 نحو  العجز 
�ضادر عن املركز العاملي للدرا�ضات التنموية 
وم����ق����ره ال��ع��ا���ض��م��ة 

العراقية  امل��وازن��ة  عجز  اأن  من  لندن،  الربيطانية 
ووف��ق  بو�ضوح.  العراقي  النفط  قطاع  يهدد  ب��ات 
دوالر  بليون   50 مبلغ  العجز  جت��اوز  ف��اإن  التقرير، 
موظفيه.  رواتب  دفع  عن  والعجز   ،2017 العام  يف 
املوازنة  يف  العجز  لتغطية  املقرتحة  احللول  وب�ضاأن 
عرب  »�ضتتم  اأنها  املالية  اللجنة  نواب  اأو�ضح  العامة، 
�ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل والبنك االإ�ضالمي 
من  اخلزينة.  �ضندات  واإ�ضدار  اخلارجية  والقرو�ص 
وامل�رشيف  االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  دعا  اخر  جانب 
الن�ضريي  �ضمري  العراقية  اخلا�ضة  امل�ضارف  لرابطة 
تنظم  التي  بالقوانني  النظر  اع���ادة  ����رشورة  اىل   ،
العملية االقت�ضادية وا�رشاك القطاع اخلا�ص يف ادارة 
ال�ضوق  االقت�ضاد يف املرحلة املقبلة وت�ضكيل جمل�ص 
التي  الندوة  هام�ص  على  حديث  يف  الن�ضريي  واكد   .
نظمها جمل�ص االعمال العراقي بامل�ضاركة مع املعهد 
األعراقي لال�ضالح االقت�ضادي بعنوان )ت�ضورات عن 
 )2018 لعام  واملالية  االقت�ضادية  العراق  او�ضاع 
واملايل  االقت�ضادي  اال�ضالح  برنامج  مناق�ضة   " ان 
االتفاقية  مع  ين�ضجم  مبا   2017-2019 لل�ضنوات 
اال�ضا�ص  يف  هو  ال��دويل  النقد  �ضندوق  مع  املوقعة 
االقت�ضادي  اال�ضالح  يف  احلكومة  نظرة  من  ينطلق 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  اطلقها  ان  �ضبق  والتي  واملايل 
���رشورة  مع  احلكومي  والربنامج   2015 ع��ام  يف 
ال�ضلبية  اجل��وان��ب  لكل  وال�ضامل  اجل���ذري  التغيري 
خالل  الوطني  االقت�ضاد  يواجهها  التي  والتحديات 
االمني  اال�ضتقرار  عدم  مرحلة  وهي  ال�ضابقة  املرحلة 
و�ضوح  وعدم  العام  املال  ادارة  و�ضوء  واالقت�ضادي 

املنهجية االقت�ضادية املعتمدة".
واأ�ضار اىل ان " اخللل البنيوي والهيكلي يف االقت�ضاد 
حتقيق  ت��واج��ه  التي  والتحديات 
اال���ض��ت��ق��رار 

يف  العجز  وهي  امل��ايل  والنظام  النقدي  النظام  يف 
الواردات  على  البالد  واعتماد  النفطية  غري  االيرادات 
العامة  املوازنات  % والعجز يف   95 بن�ضبة  النفطية 
ال�ضابقة وموازنة 2017 والعجز يف ميزان املدفوعات 
ادى اىل ارتباك الروؤى يف ال�ضيا�ضتني املالية والنقدية 
و�ضعف التن�ضيق فيما بينهما لذلك عمل البنك املركزي 
يف ال�ضنتني املا�ضيتني بادارة توؤمن بالتطوير العلمي 
والتقني والعملي وفق املعايري الدولية يف ما يخ�ص 
االم��وال  غ�ضل  ومكافحة  االمتثال  وانظمة  ق��واع��د 
البنك  جعل  ما  املخاطر  وادارة  االره���اب  ومتويل 
وت�ضنيفها  امل�ضارف  تقييم  من  يتمكن  امل��رك��زي 
للمواطنني  اخلدمات  اف�ضل  تقدمي  معايري  يخدم  مبا 
وجتاوز واحدة من حتديات ال�ضيا�ضة النقدية ومعاجلة 
وجتاوزها  امل�رشيف  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
املقبلة  الثالث  لل�ضنوات  والنمو  التطور  فر�ص  وخلق 
مبا ين�ضجم مع برنامج اال�ضالح املايل واالقت�ضادي 

ل�ضندوق النقد الدويل ".
واملح الن�ضريي اىل "مبادرات البنك املركزي لتن�ضيط 
دينار  ترليونات   6 بتخ�ضي�ص  االقت�ضادية  ال��دورة 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  وت�ضغيل  لتمويل 
للم�ضارف  منها  دي��ن��ار  ت��رل��ي��ون��ات   5 وخ�ض�ص 
 ، ال��زراع��ي   ، ال��ع��ق��اري   ، اال���ض��ك��ان   ( املتخ�ض�ضة 
هذه  ولكن  اخلا�ضة  للم�ضارف  وترليون   ) ال�ضناعي 
القطاع  مايخ�ص  يف  اغرا�ضها  حتقق  مل  امل��ب��ادرة 
الزراعي وال�ضناعي ". ودعا اىل �رشورة اعادة النظر 
وا�رشاك  االقت�ضادية  العملية  تنظم  التي  بالقوانني 
القطاع اخلا�ص يف ادارة االقت�ضاد يف املرحله املقبلة 
وت�ضكيل جمل�ص ال�ضوق وان يدار بعقلية اقت�ضاد ال�ضوق 
ا�ض�ص  باعتماد  ال�ضامل  والتغيري  اال�ضالح  يتم  وان   ،
منهجية  تعتمد  وان  واالقت�ضادية  االداري��ة  الثوره 
وروؤيا لالعوام املقبلة حتى عام 2030 كما معمول 
به يف ال�ضعودية واالمارات بعدم االعتماد على 

النفط كمورد ا�ضا�ضي".

التصحر يغزو األراضي الزراعية والوزارة تعد 

بإجراءات يشكك بجديتها المزارعون
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اقتصاديات العراق دعوات إلشراك القطاع الخاص في إدارة االقتصاد 

المالية النيابية تكشف: العجز المالي تجاوز الترليونين  ونصف الترليون دينار في شهر واحد
بغداد- المحرر االقتصادي

االستقرار االقتصادي العالمي .. 

وجهة نظر صندوق النقد الدولي

أسعار النفط تستجيب لتصريحات 

ولي العهد وترتفع إلى 60 دوالًرا

الخطوط الجوية العراقية تفعل رحالت 
دولية عبر الترانزيت في مطار الناصرية

مالية كوردستان تعلن جدوال 
لتوزيع الرواتب على موظفي اإلقليم

البصرة تعلن موافقة العبادي على تنفيذ 
مشاريع متوقفة وحل بعض المشاكل

السماوة "منكوبة" والماء يغيب 
عنها بسبب بابل والديوانية

 ن���رشت وزارة املالي��ة يف اإقليم كورد�ضتان ي��وم ال�ضبت جدوال جديدا 
لتوزي��ع الرواتب على املوظفني. وبح�ضب بي��ان �ضادر عن الوزارة ان 
االحد �ضيتم توزيع روات��ب ال�ضهر الثامن على قوات الزيرفاين، وقوات 
ال�رشط��ة الدف��اع والطوارئ.واأعلنت انه يف يوم 17 من ال�ضهر اجلاري 
مت توزي��ع الرواتب على ديوان وزارة البي�ضمرك��ة، وااللوية امل�ضرتكة، 
ويف ي��وم 18 و19 م��ن ال�ضهر ذاته مت توزيع رات��ب �ضهر الثامن على 

وحدات 70، و80 يف وزارة البي�ضمركة.

اأعل��ن حماف��ظ الب�رشة اأ�ضع��د العيداين، عق��ب اجتماعه مع رئي�ص ال��وزراء حيدر 
العب��ادي يف بغ��داد موافق��ة االأخ��ري على ���رشف اأم��وال للب�رشة الإكم��ال بناء 
ع���رشات املدار�ص ومعاجل��ة بع�ص امل�ض��اكل. وقال العي��داين اإن "االجتماع مع 
رئي���ص ال��وزراء حيدر العبادي متخ�ص عن��ه ر�ضم خارطة طري��ق ل�رشف اأموال 
للب���رشة، حيث وافق عل��ى �رشف اأموال الإكم��ال بناء نح��و 50 بناية مدر�ضية 
توق��ف العمل بها قبل اجنازها الأ�ضباب مالية، ف�ضاًل عن �رشف اأموال ملعاجلة 
م�ضكل��ة تنظيف املدينة"، مبينًا اأن "رئي�ص الوزراء وعدنا اأي�ضًا بال�ضعي لتمويل 
م�ضاري��ع اأخ��رى متوقف��ة تتعل��ق بالبن��ى التحتية اخلدمي��ة، كم��ا عر�ضنا عليه 
تفا�ضي��ل م�ضكل��ة جتدي��د عق��ود املعلم��ني واملدر�ض��ني املتعاقدين م��ع ديوان 
املحافظ��ة". ولف��ت املحاف��ظ النظ��ر اىل اأن "م��ن املوا�ضي��ع املهم��ة االأخ��رى 
الت��ي طرحت للنقا�ص ملف نق��ل �ضالحيات الوزارات، وقد اأب��دى رئي�ص الوزراء 
حر�ض��ه عل��ى التحرك باجت��اه حتويل املزي��د م��ن ال�ضالحي��ات اىل املحافظة 
لتمك��ني حكومتها املحلية". يذكر اأن حمافظة الب���رشة ت�ضكو اأزمة مالية حادة 
ب�ضببها اأ�ضبحت العديد من الدوائر احلكومية عاجزة عن القيام بواجباتها، كما 
توقفت ع���رشات امل�ضاريع اخلدمية قبل اجنازها، وق��د طالبت احلكومة املحلية 
يف منا�ضب��ات عدي��دة احلكوم��ة االحتادية ب���رشف م�ضتحق��ات املحافظة، ومل 
حت�ض��ل منها اإال على جزء قليل، وخالل االأ�ضهر القليلة املا�ضية برزت تداعيات 
تل��ك االأزم��ة ب�ض��كل اأكرث و�ضوح��ًا وخط��ورة، اإذ انعك�ض��ت على جمي��ع االأن�ضطة 

والقطاعات اخلدمية من دون ا�ضتثناء، بح�ضب مراقبني.

اأعل��ن حمافظ املثنى، اأن مدين��ة ال�ضماوة باتت "منكوبة"، ب�ضبب غياب 
املي��اه عنه��ا منذ اأكرث م��ن اأ�ضبوع. وق��ال فالح الزيادي خ��الل موؤمتر 
�ضحف��ي عقد يف حمافظة كرب��الء اإن "ال�ضماوة اأ�ضبحت مدينة منكوبة 
ب�ضبب عدم وجود املياه فيها منذ اأكرث من ا�ضبوع". وعزا الزيادي �ضبب 
ذل��ك اىل "جتاوز حمافظتي بابل والديواني��ة على ح�ضة املحافظة من 
املي��اه، وال��ذي اأدى اإىل عرقل��ة تق��دمي اخلدم��ات لزائ��ري االربعينية"، 

ح�ضب قوله.

اأُطل��ق تداول اأ�ضهم �رشكتني يف حني ادرجت ا�ضهم �رشكة 
اخ��رى خالل جل�ض��ات ت��داول يف �ضوق الع��راق لالوراق 
املالي��ة لال�ضب��وع املا�ضي ومن املوؤم��ل ان يكون قد مت 

اطالق تداول ا�ضهم �رشكة واحدة خالل اأم�ص االحد.
وذك��ر املدي��ر التنفي��ذي لل�ض��وق ط��ه اأحمد عب��د ال�ضالم 
يف بي��ان اأن "�ضوق الع��راق لالوراق املالي��ة نظم خالل 
اال�ضب��وع املنته��ي يف 26 ت�رشين الث��اين 2017 خم�ص 
جل�ض��ات للت��داول يف ال�ض��وق النظام��ي و)5( جل�ض��ات 
للت��داول يف ال�ض��وق الث��اين حي��ث يبل��غ ع��دد ال�رشكات 
املدرج��ة يف ال�ضوق )101( �رشك��ة م�ضاهمة منها )72( 

�رشك��ة مدرجة يف ال�ضوق النظامي و)29( �رشكة مدرجة 
يف ال�ض��وق الث��اين وتداول��ت خ��الل جل�ض��ات اال�ضب��وع 
املا�ض��ي ا�ضه��م )42( �رشك��ة يف ال�ض��وق النظامي و)7( 
�رشكات يف ال�ضوق الثاين". وبني عبد ال�ضالم اأنه "اليزال 
عدد ال�رشكات املتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقدمي 
االف�ضاح ال�ضنوي والف�ضلي للهيئة وال�ضوق )23( �رشكة 
بع��د ق��رار هيئ��ة االوراق املالي��ة ايق��اف الت��داول على 
ال���رشكات الت��ي مل تقدم البيانات املالي��ة للف�ضل الثاين 
لع��ام 2017". واأكد اأن��ه "مت ادراج ا�ضهم زيادة راأ�ضمال 
ل�رشكة االمني لال�ضتثمار امل��ايل البالغة )500( مليون 
�ضه��م واطالقه��ا يف الت��داول ابت��داًء م��ن جل�ض��ة االثنني 
23/10/2017 بع��د ق��رار الهيئ��ة العام��ة املنعق��دة 

وزي��ادة راأ���ص املال من )1( مليار دين��ار اىل )1،500( 
ملي��ار دينار". ويف ح��دث اخر خالل اال�ضب��وع املا�ضي 
ب��ني عبد ال�ضالم ان "هنالك ارتفاعًا يف �ضعر �ضهم �رشكة 
م�رشف الب��الد اال�ضالمي جلل�ضتني متاليتني مبا يقارب 
احل��د االعلى امل�ضموح به لتغ��ري ال�ضعر جلل�ضتي 22/10 
الت��داول عل��ى ا�ضه��م  و23/10/2017 ، ومت ايق��اف 
ال�رشكة ابتداًء من جل�ضة الثالثاء 24/10/2017 لعدم 
ورود اجاب��ة ال�رشكة على كت��اب اال�ضتف�ضار املر�ضل من 
ال�ض��وق لالف�ضاح ع��ن االحداث اجلوهري��ة التي ادت اىل 
ارتف��اع �ضعر ال�ضهم ". وعن اطالق تداول ا�ضهم ال�رشكات 
لال�ضبوع املا�ضي بني عبد ال�ضالم انه "مت اطالق التداول 
على ا�ضهم �رشكة م�رشف اخلليج التجاري وا�ضهم �رشكة 

العراقي��ة االعم��ال الهند�ضي��ة يف ح��ني م��ن املتوقع ان 
يك��ون ق��د مت اطالق الت��داول على ا�ضه��م �رشكة م�رشف 
االقلي��م التجاري يف جل�ض��ة اأم�ص االح��د". وا�ضاف عبد 
ال�ض��الم اأن "ع��دد اال�ضه��م املتداول��ة لال�ضب��وع املا�ضي 
بل��غ )22.621( ملي��ار �ضهم مقاب��ل )35.852( مليار 
�ضهم لال�ضب��وع الذي قبله منخف�ض��ا بن�ضبة )36.9%(، 
بينم��ا بلغت قيمة اال�ضه��م املتداولة لال�ضب��وع املا�ضي 
ملي��ار   )32.952( مقاب��ل  دين��ار  ملي��ار   )19.535(
دينار لال�ضبوع الذي قبل��ه منخف�ضا بن�ضبة )40.7%(، 
يف ح��ني بلغ ع��دد ال�ضفقات املنف��ذة لال�ضبوع املا�ضي 
)1830( �ضفقة مقاب��ل )1682( �ضفقة لال�ضبوع الذي 

قبله".

سوق األوراق المالية

 ينظم خمس جلسات للتداول في السوق النظامي 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

اربيل- متابعة

بغداد- متابعة

المثنى – شاكر عواد

رئيس التحرير

ذي قار- �ضاكر الكناين  : اأعلنت احلكومة املحلية يف النا�رشية فتح اربع 
خطوط دولية بداية ال�ضهر املقبل عرب نظام الرتانزيت يف مطار النا�رشية 
باجتاه االردن وتركيا والهند وماليزيا عرب تعاون م�ضرتك مع اإدارة املطار 
يف بغداد والنا�رشية . وبني النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي 
ل�»اجلورنال نيوز« اأن الرحالت �ضتكون بنظام الرتانزيت مع مطار بغداد 
وتت�ضمن  العراقية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  �ضتنفذها  خطة  وفق   ، الدويل 
ت�ضيري رحالت مبا�رشة من مطار النا�رشية الدويل اىل خمتلف دول العامل 
بعد االنتهاء من اعمال تو�ضعة مطار النا�رشية وتطويره اجلارية حاليا .

لتكون  وتطويره  املطار  تو�ضعة  على  العمل  يتم  اأنه  اىل  الدخيلي  وا�ضار 
بغداد  من  القادمة  الطائرات  ال�ضتقبال  ومهيئة  جاهزة  اجلوية  اخلطوط 
مدرج  واإن�ضاء  فتح  تت�ضمن  واخلطة   ، بالنظام  امل�ضمولة  الدول  باجتاه 
العراقية  الدفاع  وزارة  موافقة  ا�ضتح�ضال  بعد  املدرج  مع  اخر  طائرات 
باال�ضافة اىل بناء ابراج مراقبة وتو�ضعة �ضالة امل�ضافرين وجعلها مهيئة 

ال�ضتقبال اكرث عدد من امل�ضافرين .
وا�ضاف، اتفقنا مع وزارة النقل على ان يكون �ضعر التذكرة ثابتًا وحمدداً 
حركة  ي�ضهل  ما  وهذا  العراقية  املطارات  جميع  يف  به  معمول  ما  وفق 
و�ضهولة  ال�ضفر  اأجل  من  اخرى  حمافظات  اىل  للتنقل  بالن�ضبة  املواطن 

احلركة اىل املطار وتقليل عامل الوقت لديهم .
ذلك وهو رحالت مبا�رشة من  بعد  �ضيجري  اأن هناك م�رشوع عمل  واكد 
مطار النا�رشية الدويل ،�ضيتم فيه اال�ضتغناء عن نظام الرتانزيت والتوجه 
اعمال  من  االنتهاء  بعد  املختلفة  العامل  دول  اىل  الرحالت  انطالق  اىل 

التو�ضعة والتطوير التي تعمل عليها وزارة النقل يف هذا املرفق احليوي.
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