
رئي�سية،  ات�سال  ���رك��ات  ث��اث  ال��ع��راق  يف  تعمل 
خمتلف  يف  وك���ورك(  وا�سا�سيل  )زي��ن  ���رك��ات  ه��ي 
املحافظات اجلنوبية وال�سمالية من الباد مقابل اجور 
مرتفعة وخدمة رديئة ال حتقق ادنى امل�ستويات اذا ما 
قورنت بخدمات الهاتف النقال يف الدول االأخرى غري 
مليارات  العراق  االت�سال يف  العراق. وحت�سد �ركات 
الدوالرات من اخلدمات التي تقدمها للمواطنني مقابل 
التي  االحتادية  للحكومة  متنحها  ج��داً  �سئيلة  ن�سبة 

فو�ستها العمل داخل الباد.
واالت�����س��االت  االإن��رن��ت  اأُدخ����ل   2003 ع��ام  فبعد 
يف  واأ�سبحت  وا�سع  بنطاق  ال��ع��راق  اإىل  الا�سلكية 
خطوط  يف  امل�سركني  مايني  حيث  اجلميع،  متناول 
خدمة  مزودي  من  العديد  يوجد  بينما  النقال  الهاتف 

االإنرنت عرب االأقمار ال�سناعية.
اآخر  العراق يف  النقال يف  الهاتف  وو�سل عدد خطوط 
اح�سائية �سدرت عن اجلهاز املركزي لاإح�ساء نهاية 
)كانون االأول من العام املا�سي 2016( قرابة 33.5 
مليون خط خال عام 2015، يف حني بلغ عدد خطوط 
يف  العاملة  لل�ركات  النقال  للهاتف  االنرنت  خدمة 

العراق نحو 5.7 مليون خط.   
الركابي  ح�سني  والتنمية  العمل  منظمة  مدير  وا�سار 
دعم  يف  دورها  اإلغاء  يعني  ال  ال�ركات  هذه  خ�سوع 
قبل  من  متاما  واملرفو�ض  االنف�سال  على  اال�ستفتاء 

احلكومة املركزية .
ال�ركات  هذه  من  بوادر  ن�ساهد  مل  الركابي  وا�ساف 
الهاتف  �ركات  تفعل  كما  التوحد  اىل  الدعوة  مثل 
من  االيدي  مكتوفة  اأ�سبحت  العك�ض  على  بل  االخرى 
بتهدئة  للمطالبة  منها  م��ب��ادرة  اي  دون 
االأو�����س����اع وع��م��ل 

اأبناء  �سمل  ومل  الوطنية  الوحدة  اىل  تهدف  اإعانات 
الوطن بدال عن التفرقة .

ال�ركات  ه��ذه  لعودة  متاما  راف�سني  زلنا  ما  واأك��د 
التي  املغريات  كانت  مهما  خلدمتها  بحاجة  ول�سنا 
تقدمها جلذب الزبائن، يف حماولة منها الإبعادنا عن 
ك ال�ركات االكراد وت�سعيدهم االأخري يف  ما فعله مااّ

طوز خورماتو .
وا�ساف تقوم �ركات الهاتف باإعطاء ر�ساوى وهبات 
مالية اىل امل�سوؤولني يف حماولة منها الإ�سكات ال�سوت 
املدين، والرجوع اىل �سوق اخلدمة من جديد لكننا لن 
مل  ما  عودتها  جتاه  بالرف�ض  ن�ستمر  و�سوف  ن�سكت 
نلم�ض مبادرات حوار من رئي�ض االقليم التابعة له هذه 

ال�ركات .
 ،)TASC( اآ�سيا�سيل  ات�����س��االت  ���رك��ة  وك�سفت 
املدرجة بالبور�سة العراقية، عن اأنها دفعت حتى االآن 
دوالر(،  مليار   4.195( دينار  تريليون   5 يقارب  ما 
وال�رائب  الرخ�سة،  اأجور  من  العراقية،  احلكومة  اإىل 

مبختلف االأنواع والر�سوم.
واأكدت ال�ركة يف بيان لها، اأنها �ركة عراقية م�سجلة 
منت�رة  ومكاتبها  بغداد،  يف  ال�ركات  م�سجل  لدى 
بغداد،  العا�سمة  يف  واأكربها  العراق  اأنحاء  جميع  يف 

وتغطيتها متتد لت�سمل اأرجاء الباد كافة.
والقرارات  القوانني  لكل  خ�سوعها  ال�ركة  اأكدت  كما 
وفقًا  املخت�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�����س��ادرة 
يتم  املحمولة  الهواتف  �ركات  اأن  حيث  للقانون، 
العراقية،  واالت�ساالت  االإعام  تنظيمها من قبل هيئة 
واأنها و�ركتي )زين العراق وكورك تيليكوم( مت منحهم 
واالت�ساالت،  االإع��ام  هيئة  قبل  من  العمل  تراخي�ض 

بح�سب البيان.
من  م��وظ��ف��ني  ل��دي��ه��ا  اأن  "اآ�سيا�سيل"  واو���س��ح��ت 
املحافظات العراقية كافة يعملون يف ال�ركة، كما اأن 
عدد م�سركيها حتى االآن تخطى ال� 12 مليون عراقي 

موزعني يف جميع اأنحاء العراق.
ي�����اأت�����ي 

بيان "اآ�سيا�سيل" على خلفية اإعان احلكومة العراقية، 
م�سغل  على  ال�سيطرة  حماوالتها  املا�سي،  االأ�سبوع 
الواقعة  ال�سليمانية  حمافظة  مقره  النقال،  للهاتف 
ونقله  العراق،  �سمايل  كرد�ستان  اقليم  اأرا�سي  �سمن 
اىل بغداد يف رد على م�سي االقليم يف اإجراء ا�ستفتاء 

االنف�سال عن الدولة.
الف�سيلة  كتلة  عن  النائب  ك�سف  ال�ساأن،  ه��ذا  ويف 
احلد  جمموع  "و�سول  عن  ال�سمري  ح�سن  النيابية، 
�ركات  عليها  �ستح�سل  التي  االأرب���اح  من  االأدن���ى 
و456  مليارات   3 نحو  العراق  يف  العاملة  االت�سال 
مليون دوالر، مقابل مبلغ ال ي�سل اىل مليار واحد يدفع 

للدولة".
واو�سح ال�سمري اأن "اموال احلكومة االحتادية املرتبة 
ب�سكل  تدفع  العراق ال  االت�سال يف  على عمل �ركات 
اأن  ال�سنة"، مبينا  فوري واإمنا خال مدة �سنة ون�سف 
"هذه االموال لن تتكلف �ركات االت�سال اأي مبلغ من 
�ستجنيها  التي  االأرباح  من  و�ستدفع  اخلا�ض  ح�سابها 

خال �سنة واحدة".
املال  "هدر  باأن  التاأكيد  اىل  ال�سمري  النائب  وذهب 
تدفعه  ان  امل��ق��رر  امل��ايل  العائد  ب��ان  يتمثل  ال��ع��ام 
جمتمعة   ) وكورك  وزين  )ا�سيا�سيل  الثاث  ال�ركات 
ب�  يقدر  وهو مبلغ  للدولة، �سئيل جداً  العامة  للخزينة 

921 مليون دوالر عن ال�سنوات ال�سبع املقبلة".
وعداّ ال�سمري اأن االأمر ميثل "خ�سارة فادحة بحق الدولة 
ال�ركات،  التي جتنيها  الهائلة  االأرباح  باملقارنة مع 
اأعلنتها  التي  البيانات  وح�سب  باالأرقام  وللتو�سيح 
ربح  معدل  من  عليه  حت�سل  ما  بخ�سو�ض  ال�ركات 
�سهري، وتزايد عدد امل�سركني موزعني على ال�ركات 
ومعدل  الكويتية  زي��ن  �ركة  مع  واالأك��ري��ة  الثاث 
الربح 12 دوالراً �سهريًا عن امل�سرك الواحد عن خدمة 
واالإعانات  الر�سائل  اأرب��اح  دون  من  فقط  االت�سال 

واالأنرنت".
اأو�سح اخلبري القانوين طارق  ومن الناحية القانونية، 
اأُبرمت بعيدة  النقال  "عقود �ركات الهاتف  اأن  حرب، 

عن احكام القانون.
واأو�����س����ح ح����رب يف 

كانت  االت�سال  "�ركات  اأن  �سابق،  �سحايف  ت�ريح 
تدفع ملياراً وربع املليار دينار للحكومة العراقية يف 
العام  يف  العقد  مبلغ  "رفع  اىل  داعيا   ،"  2007 عام 
 5 عددهم  كان  الذين  امل�سركني،  عدد  تزايد  ب�سبب 
جتاوز   2014 عام  ويف  تاريخه،  يف  م�سرك  مايني 

العدد ال� 25 مليون م�سرك".
ابرمته  ال��ذي  "العقد  اأن  ح��رب  القانوين  اخلبري  وع��داّ 
ملدة  كان  االحتادية  احلكومة  مع  االت�سال  �ركات 
تدفعه  يتغري  ال  واح��د  ومببلغ  �سنة   15 بلغت  طويلة 
يف  التو�سع  من  الرغم  على  احلكومة  اىل  ال�ركات 
الوارد  املبلغ  الهواتف، وذلك  اعداد  اال�ستخدام وزيادة 
بالعقد مت دفعه �سنة 2007 هو املبلغ نف�سه الذي ُدفع 
 ،"2022 �سنة  اىل  نف�سه  العقد  و�سي�ستمر   2015 يف 
مبينا ان "هذا العقد مل ي�سمن حقوق الدولة وال حقوق 

املواطن من تع�سف تلك ال�ركات".
ال�سيطرة  حد  عند  االأهلية  االت�سال  �ركات  تقف  ومل 
على اموال طائلة مقابل خدمة رديئة للم�سركني واأجور 
�سئيلة للحكومة االحتادية، فتقوم تلك ال�ركات بدور 

اأكر خطورة اأال وهو ال�سيطرة على ا�رار الباد.
جا�سم  القانون  دول��ة  ائتاف  عن  النائب  ك�سف  فقد 
ا�ستغال  عن   ،2017 املا�سي  متوز  يف  جعفر،  حممد 
التج�س�ض  اج��ل  من  لات�ساالت  "زين"  ل�ركة  دول 
والتن�ست على املكاملات يف العراق، يف حني ا�سار اإىل 
اأن اإقليم كرد�ستان اجه�ض م�روعا لتاأمني االت�ساالت.
وقال جعفر يف ت�ريح اإن "هناك دواًل وجهات ت�ستغل 
�ركة زين وغريها من �ركات االت�ساالت كاآ�سيا �سيل 
على  والتن�ست  العراق  على  التج�س�ض  اجل  من  وكورك 
ال�سخ�سي  “هاتفي  اأن  موؤكدا  الهاتفية”،  املكاملات 

مراقب".
لتاأمني  م�����روع��ا  “اقرح  اأن���ه  ج��ع��ف��ر،  واأ����س���اف   
االت�ساالت عرب اربع بوابات اقرحُته عندما كنت وزيرا 
لات�ساالت”، الفتًا النظر اإىل اأن “بروز قوة الكرد حال 

دون تنفيذ امل�روع”.
ي�سار اىل احلكومات العراقية املتعاقبة التي تولت اإدارة 
جتعل  اأن  فر�سة  فوتت   ،2003 ني�سان  بعد  ما  الباد 
النقال عراقيًا كاأول م�روع  الهاتف  م�روع خدمات 
غري نفطي يدر اأموااًل وطنية على خزينة العراق ت�ستفيد 

منه الباد حلملة اإعمار العراق.

الكبريت والفسفور.. استثمارهما 

يعني الحل إلعادة إعمار األنبار؟ 
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اقتصاديات العراق أرباحها بلغت أكثر من 3 مليارات دوالر سنويًا

شركات الهاتف النقال في العراق.. تجاوزات مالية ورداءة بالخدمات!
بغداد- الجورنال

جدوى سياسة التيسير 

الكمي في االقتصاد

صندوق النقد: تعافي االقتصاد 

العالمي “لم يكتمل”

المالية النيابية: محاوالت جادة إليقاف 
استقطاع رواتب الموظفين

جلوالء: نقص إمدادات الوقود دخل 
يومه الـعشرين

العراق يحتل المرتبة الخامسة من حيث 
االحتياطيات النفطية العالمية

اتفاق عراقي كويتي على تسهيل التبادل 
التجاري ودخول المسافرين

احت��ل العراق املرتب��ة اخلام�سة من حيث االحتياطي��ات النفطية املوؤكدة على 
م�ست��وى العامل، وذلك بامتاك��ه 142.50 مليار برميل. ووفقا لدرا�سة اأعدها 
موقع "اإن�سايدر مانكي"، ون�رت اأخرياً، فاإن العراق جاء يف املرتبة اخلام�سة 
باحتياطي بلغ 142.50 مليار برميل، متقدما بذلك على الكويت واالإمارات.

واعتم��د املوق��ع يف اإعداد التقري��ر على بيان��ات الن�رة االإح�سائي��ة ال�سنوية 
ملنظم��ة "اأوب��ك" واإدارة معلومات الطاق��ة االأمريكية والبنك ال��دويل والن�رة 

ال�سنوية ل�ركة "بي.بي".
وذك��ر املوق��ع، اأن فنزويا احتلت ال�سدارة باأكر م��ن 300 مليار برميل نفط 
يف هيئ��ة احتياطي��ات موؤك��دة، تلته��ا ال�سعودية باأك��ر من 266 ملي��اراً، ثم 
كن��دا ب��� 169.71 ملي��ار برميل، واإي��ران ب��� 158.4 مليار برمي��ل، والعراق 
ب��� 142.50 ملي��ار برمي��ل، ومن ثم الكوي��ت ومن بعدها االإم��ارات ب� 97.8 

مليار برميل.
نيجريي��ا  دول ج��اءت   10 اأك��رب  بخ��اف  اأن��ه  اإىل  الدرا�س��ة،  اأ�س��ارت  كم��ا 
وكازاخ�ست��ان وال�سني وقط��ر والربازيل واجلزائر يف املراكز من احلادي ع�ر 
وحت��ى ال�ساد�ض ع���ر على الرتيب. اجلدي��ر بالذكر اأن الع��راق يعد ثاين اأكرب 
منت��ج للنفط يف منظمة "اأوبك" بعد ال�سعودية، وتنتج حقول املنطقة اجلنوبية 
في��ه معظم النف��ط العراقي والتي �سجل��ت �سادراتها خال �سه��ر كانون االأول 

املا�سي م�ستوى قيا�سيا مرتفعا.

اأف��ادت هيئ��ة املناف��ذ احلدودي��ة انه��ا بحث��ت مع وف��د كويت��ي يف منفذ 
العب��ديل احلدودي ت�سهيل اإج��راءات التبادل التج��اري وحركة امل�سافرين 
ب��ني البلدي��ن. وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان، االح��د، انه��ا "ناق�ست م��ع الوفد 
جمل��ة من املوا�سي��ع ذات االهتمام امل�س��رك منها اآلية ت�سهي��ل اإجراءات 
التب��ادل التج��اري ب��ني البلدين والعمل عل��ى تذليل املعوق��ات وامل�ساكل 
فيما يخ�ض دخ��ول امل�سافرين وخروجهم، ف�سا ع��ن الب�سائع باأنواعها 
كافة".واأ�س��اف اأن "اجلانبني خرجا بعدة تو�سيات بغية ت�سهيل وتب�سيط 

االإجراءات بني البلدين مبا يخدم م�ساحلهما امل�سركة".

اعل��ن مدي��ر ناحية جلوالء يف حمافظ��ة دياىل يعق��وب �سو�سف ما علي، 
دخول اأزمة "ح�سار الوقود" على الناحية يومها ال�20، يف حني اأ�سار اىل 
ار�سال ر�سائ��ل اىل املرجعيات الدينية يف النجف اال�رف "للتدخل وحل 
اال�س��كاالت". وق��ال ما عل��ي اإن "جلوالء تدخل يومها ال���20 يف ح�سار 
الوق��ود ال��ذي مينع دخوله اليها م��ن قبل بع�ض النق��اط االمنية املرابطة 
عل��ى الطريق بني بعقوبة وجلوالء الجتهادات �سخ�سية ال ُتعرف ا�سبابها 

اأو دوافعها".
واأ�س��اف ما علي، اأن "اأغلب املولدات االهلية توقفت عن العمل، يف حني 
اث��ر نق���ض الوق��ود يف كل نواحي احلي��اة"، حمذرا من "بق��اء االمور على 
حالها لكون ذلك �سيوؤدي اىل فتنة ال�سيما اأن هناك تناميا لل�سائعات التي 

حتاول اثارة االو�ساع اىل ما ال يخدم اال�ستقرار".
وب��ني مدي��ر ناحية جلوالء، اأن��ه مت "بعث ر�سائ��ل اىل املرجعيات الدينية 
يف النج��ف اال���رف من اجل التدخل وحل اال�س��كاالت"، موؤكدا اأن "االف 
العوائ��ل تع��اين ح�س��ار الوق��ود يف الناحية وه��ذا امر �س��د كل االعراف 
االن�ساني��ة". وكان مدي��ر ناحي��ة جل��والء ك�س��ف، يف )12 ت�ري��ن االأول 
2017(، ع��ن اأن ناحي��ة جلوالء )70 كم �سم��ال �رق بعقوبة(، �ستدخل 
نف��ق "ال�سلل النهائي" ب�سبب منع و�سول املنتجات النفطية من الو�سول، 
يف ح��ني اأكد ارتفاع ا�سعار املواد الغذائية بن�سبة %10، داعيا اىل تدخل 

فوري من قبل وزارة النفط.

ق��ال خب��ري اقت�سادي عراق��ي، اإن موازنة الع��ام املقبل 
2018 ال تتج��اوز 110 تريليونات دينار )92.285 
مليون دوالر(، تخ�س�ض احلكومة %20 منها مل�ساريع 

اإعادة اإعمار املناطق املحررة من داع�ض.
وذك��ر با�س��م جمي��ل اأنط��وان، يف ت�ريح �سحف��ي، اإن 
موازن��ة 2018 ل��ن تختلف عن املوازن��ة احلالية �سكا 

اأو م�سمون��ا، م�ستبعدا ارتفاع اأ�سعار النفط يف امل�ستقبل 
القريب.

ويوا�سل جمل�ض الوزراء برئا�سة "حيدر العبادي"، العمل 
عل��ى اإن�ساء م�سودة موازنة 2018، متهيدا الإر�سالها اىل 
الربملان العراقي خال اأكتوبر اجلاري، وفقا للتوقيتات 
الد�ستوري��ة، بعدما اأعلن يف وقت قريب اأن امل�سودة "يف 
مراحله��ا االأخ��رية". واأك��د "مظه��ر �سال��ح"، امل�ست�سار 
امل��ايل لرئي�ض ال��وزراء، اأن موازنة الع��ام 2018 تتجه 

اإىل تعظي��م املوارد غري النفطية، م�سرياً اىل توجه الدولة 
لت�سجي��ع فر���ض العم��ل م��ن خ��ال القط��اع اخلا���ض، 
مي���رة،  بقرو���ض  ال�سب��اب  اإقرا���ض  برام��ج  وتطوي��ر 

والتمكني من االنخراط يف �سوق العمل.
ووجه "حيدر العبادي" باإج��راء مراجعة دقيقة ملقرح 
املوازن��ة العامة 2018، والعمل على زي��ادة االإيرادات 
غري النفطي��ة، وتخفي�ض النفقات احلكومي��ة للرئا�سات 
وال��وزارات، وتاأم��ني اأج��ور ورواتب العامل��ني بالدولة، 

وا�سفا اإياها ب�"املوازنة التق�سفية"
االقت�سادي��ة  ال�سيا�س��ات  اأن  النق��د،  �سن��دوق  واأعل��ن 
الت��ي تنفذها ال�سلط��ات العراقية منا�سب��ة، للتعامل مع 

ال�سدمات التي تواجه العراق..
واأ�سار املركزي العراقي، يف بيان �سابق، اىل اأنه اأقر�ض 
احلكوم��ة العراقية 32 مليار دوالر، لتمويل حربها على 
داع���ض، مع بيان اأن ارتفاع اأ�سعار النفط واالعتماد على 

االإيرادات غري النفطية �سُي�سدد دين احلكومة للبنك.

"اقتصادي": 

موازنة 2018 ال تتجاوز 110 تريليونات دينار

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

بغداد – متابعة

بغداد – متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

وجود  عن  اخلالق،  عبد  جبار  النواب،  جمل�ض  يف  املالية  اللجنة  ع�سو  ك�سف 
موازنة  خال  املوظفني  روات��ب  ا�ستقطاعات  ا�ستمرار  ملنع  جدية  حم��اوالت 
العام املقبل. وذكر عبد اخلالق اأن "اال�ستقطاع من رواتب موظفي الدولة مازال 
موجودا وتبلغ ن�سبته ٪3.8"، مبينا اأن "ا�ستقطاعات املوظفني ذهبت اىل ابواب 
خمتلفة منها النازحون واحل�سد ال�سعبي". واو�سح عبد اخلالق اأن "اللجنة تعمل 
جاهدة من اأجل منع ا�ستمرار اال�ستقطاعات على املوظفني خال موازنة العام 
املقبل من خال مناقلة ورفع بع�ض االبواب يف املوازنة ا�سافة اىل ان هنالك 
حت�سنًا نوعا ما ببع�ض ايرادات الدولة ما �سينعك�ض ايجابًا على موازنة العام 
املقبل". وتابع عبد اخلالق ان "طبيعة موازنة 2018 �ستكون مائمة للو�سع 
بفعل  ت�ررت  التي  املناطق  وتاأهيل  اعمار  على  مقبلون  فنحن  للباد  العام 

ع�سابات داع�ض االإرهابية".


