
وق��ال ع�ض��و اللجن��ة املالي��ة  جب��ار العب��ادي 
يف ت�رصي��ح �ضحف��ي خ�ص ب��ه  )  اجلورنال ( :  
ان زي��ادة ا�ضع��ار النفط العاملي��ة اأدت دورا يف 
عملية تفكك االزمة املالية التي مير بها العراق 
وحالة التق�ضف  االقت�ض��ادي، الن ا�ضعار النفط 
وكمية النفط الت��ي ي�ضدرها العراق قادرة على 
توف��ري تعوي�ض��ات لروات��ب املوظف��ن وتوفري 
ال�ضعب��ة للحال��ة امللح��ة لالقت�ض��اد  العمل��ة  
الوطن��ي  وا�ض��اف العب��ادي : ان تغطي��ة عج��ز 
املوازن��ة يح��ب ان يعادل��ه ارتف��اع يف �ضع��ر 
الربمي��ل اىل 65 دوالرا،  وه��ذا م��ا �ضب��ب  لن��ا 
ازم��ة  مالي��ة  بانخفا���ص اال�ضع��ار العاملي��ة 
وباالخ�ص ما واجهته احلكومة من  �ضائقة يف 
دف��ع الروات��ب ملوظفي الدول��ة و�ضبب عجزا يف 
املوزان��ة اال حتادي��ة ما تطل��ب ان تكون هناك 
خط��وات لتعظي��م الربامج التنموي��ة للقطاعات 
االقت�ضادية االخرى.  وتابع : ان بوادر االنفراج 
يج��ب ان ال تبتع��د ع��ن الربام��ج التنموي��ة الن 
اجلهة التنفيذي��ة الترتبط مع اجلهات املنفذة  ، 
واليوم  علينا توفري الغطاء التنفيذي من خالل 
الت�رصيع��ات الت��ي تطرحها اللج��ان الربملانية 
وباالخ���ص اللجنة املالية ومن ث��م فاإن هناك 
اجراءات يجب ان تكون منفذة من خالل اطالق 
قرو���ص امل�ض��ارف احلكومية واالهلي��ة والتي 
تتجه نح��و امل�ضانع وامل�ضاري��ع واعادتها اىل 
احلياة ، بطرحها اىل ال�ضوق املحلية وهذا يكون 
من خالل عدم اهمال القطاع الزراعي والقطاع 
ال�ضياحي واالهم القطاع امل�رصيف والذي يجب 
ان يواك��ب التط��ور العاملي امل���رصيف  وي�ضهل 
عمل القطاعات االقت�ضادية االخرى  من جهته 
ق��ال اخلب��ري االقت�ض��ادي عبد احل�ض��ن ال�ضمري 
يف حدي��ث خ���ص ب��ه )اجلورن��ال( :  ال اعتق��د  
ان االنف��راج يف االزم��ة االقت�ضادي��ة  �ضيك��ون 
باال�ضع��ار  ا�ضتق��راراً  هن��اك  ان  لك��ون  قريب��ا 
العاملي��ة للنفط وبنح��و ال��� 55 دوالرا للربميل 
، واالقت�ض��اد الوطني اقت�ض��اد ريعي اي يعتمد 
بالكام��ل عل��ى القط��اع النفط��ي ويف ايرادات��ه 
للبل��د  ال�ضعب��ة  العمل��ة  وادخ��ال  والت�ضدي��ر 

وم��ن خ��الل االتفاق االخ��ري مع منظم��ة اوبك 
يف تخفي���ص االنت��اج لل��دول املنتج��ة للنف��ط، 
و�ضتبق��ى اال�ضعار احلالية م�ضتق��رة والعجز يف 
املوازنة االحتادي��ة موجود والميكن اعتبار ان 
االزم��ة املالي��ة على و�ضك االنف��راج اال اذا كان 
هن��اك ارتفاع ب�ضعر الربمي��ل الواحد اىل حدود 
ال��� 65 دوالرا للربمي��ل  وا�ض��اف ال�ضمري : ان 
اخلط��وات الواج��ب اتباعه��ا من قب��ل احلكومة 
االجتاه �ضوب تعظيم املوارد االخرى واالجتاه 
نح��و اع��ادة ال�ضناع��ة واالنت��اج املحل��ي عن 
طري��ق تقدمي الت�ضهي��الت  امل�رصفية ، وحماية 
املنت��ج  املحل��ي وتق��دمي جمي��ع الت�ضهي��الت 
للقط��اع الزراع��ي وامل���رصيف . وح��ذر خ��رباء 
ومتخ�ض�ضون يف ال�ض��اأن االقت�ضادي واملايل، 
م��ن احتمالية ح�ض��ول ازمة مالي��ة خانقة يف 
موازن��ة الع��ام املقبل،م��ن خالل زي��ادة العجز 
املايل ، نتيجة ال�ضتمرار انخفا�ص ا�ضعار النفط 
يف اال�ض��واق العاملية، وغي��اب احللول الناجعة 
واخلط��ط اال�ضرتاتيجي��ة للنهو���ص بالقطاعات 
احلكوم��ة  قب��ل  م��ن  املعطل��ة  االنتاجي��ة 
ت�رصيح��ات  يف  اخل��رباء  ون�ض��ح  االحتادي��ة. 

له��م بتقليل روات��ب الن��واب والرئا�ضات الثالث 
والوزراء وامل�ضوؤول��ن ذوي الدرجات اخلا�ضة، 
باال�ضافة اىل تقليل ال�رصفيات غري ال�رصورية 
واالق��ل اهمية للوزارات ودوائ��ر الدولة وزيادة 
امل�ضاريع اال�ضتثمارية يف موازنة العام املقبل، 
وذل��ك للتقلي��ل م��ن تبعي��ات خط��ورة االزم��ة 
املالي��ة املحتمل��ة. ويف ح��ن ق��ال ع�ض��و يف 
جلن��ة االقت�ض��اد النيابية ان احلكوم��ة احلالية 
اجته��ت اىل جت��اوز االزم��ة املالي��ة م��ن خالل 
و�ض��ف  اخلا���ص،  القط��اع  ودع��م  اال�ضتثم��ار 
خب��ري يف ال�ض��اأن االقت�ض��ادي حل��ول احلكومة 
اال�ضالحية ب� "التقليدية وغري احلا�ضمة" ب�ضبب 
الظروف االقت�ضادية واالمنية وال�ضيا�ضية التي 
مي��ر به��ا البل��د. وقالت ع�ض��و جلن��ة االقت�ضاد 
يف  الدليم��ي  زيت��ون  النيابي��ة،  واال�ضتثم��ار 
حدي��ث �ضحفي ان "احلكوم��ة متكنت من تقليل 
خطر االزم��ة االقت�ضادية الت��ي عاناها العراق 
م��ن ج��راء انخفا���ص ا�ضع��ار النفط ع��رب اتخاذ 
طرق جدي��دة للنهو���ص باالقت�ض��اد العراقي"، 
مبين��ة ان "االنفت��اح عل��ى ال���رصكات العاملية 
لال�ضتثم��ار يف الع��راق ودعم القط��اع اخلا�ص 

م��ن اب��رز م��ا ق��ام ب��ه العب��ادي يف حكومته، 
وت�ض��ري الوزارات على اخلطى نف�ضها". واأ�ضافت 
الدليم��ي ان "الو�ضع املايل يتح�ضن مع ارتفاع 
ا�ضع��ار النف��ط"، الفتة النظ��ر اىل ان "االقت�ضاد 
العراقي قوي بطبيعته، لذلك ال يتاأثر باالأزمات 
املالي��ة ب�ضهولة". واو�ضح��ت ان "حترير الكثري 
م��ن املناط��ق الت��ي كان ي�ضيطر عليه��ا تنظيم 
داع�ص عل��ى يد االجهزة االمني��ة ي�ضاهم بعودة 
االقت�ضاد العراقي م��ن جديد، خا�ضة ان الكثري 
من ه��ذه املناطق متتلك من�ضاآت نفطية حيوية، 
و�ض��وف ت�ضتعي��د ثرواته��ا م��ن خ��الل ت�ضدي��ر 
النف��ط". م��ن جانب��ه، و�ضف اخلب��ري يف ال�ضاأن 
االقت�ض��ادي ميث��م لعيب��ي يف حدي��ث  �ضحفي 
ملواجه��ة  احلكوم��ة  و�ضعته��ا  الت��ي  احلل��ول 
االزمات االقت�ضادية باأنه��ا "لي�ضت بامل�ضتوى 
املطل��وب"، مبين��ا ان "احلل��ول ق�ض��رية االم��د 
ا�ضبح��ت ام��را واقع��ا، ولكنه��ا حل��ول و�ضطية، 
وغري حا�ضمة، وهذا اأمر يحمل �ضيئا من احلكمة، 
الن اي حل حاد له تكاليف مكلفة احيانا، وهو 
ام��ر ال يتحمله البلد يف ظل ظ��روف اقت�ضادية 

و�ضيا�ضية وامنية معقدة".

    
  

اك��د عدد م��ن املتخ�ض�ضن يف القط��اع النفطي ان م��ن ال�رصورة 
اعادة هيكلة القطاع النفطي لكونه القطاع املعول عليه يف تن�ضيط 
القطاع��ات االخرى كالقطاع الزراع��ي وال�ضناعي وال�ضياحي النه 

ي�ضكل اكرث من ن�ضف االيرادات الداخلة يف املوازنة االحتادية .
وا�ضافوا اأنه من ال�رصوري اعادة ت�ضكيل �رصكة النفط الوطنية التي 
تنتظر مناق�ضة جمل�ص النواب لت��زاول مهامها وحتديد م�ضوؤولياته 
يف ممار�ضة عملياتها املتعلقة بانتاج النفط يف االرا�ضي العراقية 
كافة ب�ضمنها الياب�ضة واملغمورة واملياه االقليمية وادارة جوالت 
الرتاخي���ص والعقود النفطي��ة . وقال املتحدث با�ض��م وزارة النفط 
العراقي��ة عا�ض��م جه��اد  :  اإن وزارة النف��ط �ضعت الإع��ادة  ت�ضكيل 
�رصك��ة  النفط الوطنية و اإعداد مل�ض��ودة  اقرار لقانون �رصكة النفط 
الوطني��ة عل��ى ا�ض�ص ر�ضينة ، ملنح  �رصكة النف��ط الوطنية املرونة 

فيما يخ�ص العقود النفطية واال�ضتقاللية املالية واالدارية .
وا�ض��اف جه��اد يف ت�رصي��ح خ���ص ب��ه ) اجلورن��ال( :  اأن عم��ل 
�رصك��ة النفط الوطنية يخت�ص بالقط��اع النفطي من اخراج وانتاج 
وت�ضدير النفط اخلام  ، وتنظيم ادارة الرثوة النفطية وحتديد املهام 
وامل�ضوؤولي��ات  مثلم��ا تعمل به  �رصكات النف��ط يف الدول املنتجة 
وامل�ض��درة للنف��ط اخل��ام ، الفتا النظ��ر اىل اأن ال��وزارة ت�ضري على 
خطى زيادة االنتاج النفطي و�ضمن خطط متو�ضطة وبعيدة املدى، 
وتعزيز العالقات وك�رص النطاق املحلي اىل العاملي واتاحة العمل 
لل���رصكات املن�ضوي��ة فيها يف العم��ل  خارج  الع��راق لكوننا بلدا 
نفطي��ا وميلك احتياطيا �ضخما . وتابع :  مت اعداد م�ضودة لت�ضكيل 
�رصك��ة الغ��از الوطني��ة للت�ضدي��ق عليها م��ن قبل جمل���ص الوزراء 
باال�ضاف��ة اىل �رصكة امل�ض��ايف  ، ومن ثم نك��ّون �رصكات حمددة 
امل�ضوؤولي��ات ل��كل قط��اع �ض��واء قطاع النف��ط والغ��از وامل�ضايف 

ل�ضمان ع��دم �ضي��اع االه��داف املن�ضودة من 
اخلطط يف زي��ادة معدالت 

االنتاج . يذكر اأن وزير النفط جبار اللعيبي اكد حر�ص الوزارة على 
اع��ادة ت�ضكيل  �رصكة النفط الوطنية واهميتها يف تطوير ال�ضناعة  
النفطي��ة يف الع��راق ، ج��اء ذلك بع��د ت�ضديق جمل�ص ال��وزراء على 
م�ض��ودة قرار اع��ادة ت�ضكيل ال�رصك��ة وار�ضاله��ا اىل جمل�ص النواب 
ملناق�ضتها واقرارها.  وا�ضار اللعيبي يف بيان �ضحفي : ان الوزارة 
اول��ت اهتماما كبريا باإعادة تفعي��ل وت�ضكيل �رصكة النفط الوطنية 
،حي��ث عمل��ت ومن��ذ �ضت��ة ا�ضه��ر على اع��داد م�ض��ودة جدي��دة  ومت 
ار�ضالها  اىل جمل�ص الوزراء حيث مت  الت�ضويت عليها يف االجتماع 
االخ��ري للمجل�ص واحالتها اىل جمل���ص النواب القرارها واو�ضح ان 
قان��ون ال�رصكة مل يلغ ولكن مت �ضمها اىل وزارة النفط عام 1986 
وف��ق القرار 126، وان امل�ضودة التي مت ار�ضالها اىل جمل�ص النواب 
اخ��ريا  ت�ضمن��ت اع��ادة ت�ضكيل �رصك��ة النفط الوطني��ة وا�ضاف ان 
ال��وزارة ته��دف اىل اع��ادة هيكل��ة وتنظيم عم��ل ال��وزارة من عدة 
خط��وات لعل اهمها اعادة ت�ضكيل �رصك��ة النفط الوطنية على ا�ض�ص 
ر�ضين��ة ومب��ا يواكب زي��ادة معدالت االنت��اج والت�ضدي��ر وتطوير 
البنى التحتية ورفع الكفاءة واالداء لتكون احدى ال�رصكات الرائدة 
يف املنطق��ة والع��امل وتاب��ع ان الوزارة تعمل عل��ى تا�ضي�ص �رصكة 
الغاز الوطنية و�رصكة امل�ضايف الوطنية ، وان هذه اخلطوات تهدف 
اىل تنظي��م ادارة الرثوة النفطية والغازية يف البالد وحتديد املهام 
وامل�ضوؤليات لكل جهة يذكر ان �رصكة النفط الوطنية اأ�ض�ضت يف عام 
1962 وكانت من ال�رصكات الرائدة يف املنطقة والعامل وقال مدير 
�رصكة ت�ضويق النفط ]�ضومو[ فالح جا�ضم العامري ، يف وقت �ضابق 
:  اإن قان��ون �رصكة النفط العراقية يق�ض��م العمل يف الرثوة النفطية 

، وان الق�ضاي��ا اال�ضتخراجية اكرثها �ضتكون لل�رصكة ، 
بينم��ا �ضتكون وظيفة الوزارة بناء 

اال�ضرتاتيجي��ات ومراقب��ة ال�رصك��ة وواجه��ة للع��راق يف القط��اع 
النفط��ي واأ�ض��اف  :  اأن ال�رصكة �ضتكون له��ا موازنة م�ضتقلة توؤخذ 
من النفط ، واذا كان �ضعر النفط 50 دوالرا فيجب ان يحدد من 10 
اىل 15 دوالرا لل�رصك��ة واملتبق��ي يذه��ب اىل الدول��ة ، حيث تكون 

موازنتها مب�ضاف موازنة الدولة
وح��ول عم��ل ال���رصكات النفطي��ة االجنبي��ة يف احلق��ول النفطية ، 
او�ضح ان ارتباط هذه ال�رصكات �ضيكون ب�رصكة النفط الوطنية وال 
اعرتا�ض��ات من قبل هذه ال�رصكات على تاأ�ضي�ص �رصكة نفط وطنية 

عراقية 
 وق��ال ع�ضو جلنة النفط والطاق��ة النيابية ابراهيم بحر العلوم يف 
ت�رصيح �ضحفي  �ضابق :  اإن م�رصوع القانون اجلديد ل�رصكة النفط 
الوطني��ة احد متطلبات اع��ادة هيكلة القطاع النفط��ي ب�ضكل �ضليم 

و�ضحيح 
وق��ال : هذا اح��د مطالبنا منذ زمن ، وقد مت ت�ضديق رئا�ضة الوزراء 
عل��ى م�رصوع اع��ادة ت�ضكيل �رصك��ة النفط العراقي��ة  الذي طرحته 
وزارة النفط مع اع�ضاء  يف ل�ضلطة الت�رصيعية ومتخ�ض�ضن ، وهذ 
ا امل���رصوع مت��ت مناق�ضته ومن املمكن فيما بعد ان يتم من خالله 
�ضياغ��ة قانون لياأخذ �ضكل��ه النهائي بعد موافق��ة جمل�ص الوزراء 

وو�ضوله اىل الربملان لت�رصيعه.  
وا�ض��ار اىل ان ال�ض��يء اال�ضا���ص يف م�رصوع القان��ون ، هو ان 

تكون م�ضاهمة يف ال�رصكة من قبل ال�ضعب 
العراق��ي ، وان ت�ضتن��د 
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تراجع��ت اأ�ضعار نفط �ضل��ة اوبك ، اإىل 
60 دوالرا. 58.49 بعد مالم�ضتها 

وذكرت ن�رصة االمانة العامة ملنظمة 
اوب��ك  للنف��ط  امل�ض��درة  االقط��ار 
ال�ض��ادرة اطلع��ت عليه��ا /موازي��ن 
ني��وز/، ان "�ضع��ر نفط �ضل��ة “اوبك” 
بل��غ 58.49 دوالرا للربمي��ل الواحد 
للي��وم  دوالرا   59.23 ب  مقارن��ة 

الذي �ضبقه" . 

عن  امل��ال��ي��ة،  االوراق  ���ض��وق  اع��ل��ن 
مليار   24 بلغت   التي  تداوله  حجم 
خم�ضة  م�ضاركة  �ضمنها  من  �ضهم 
املا�ضي  اال�ضبوع  خ��الل  ���رصك��ات 
لل�ضوق  التنفيذي  امل��دي��ر  وذك���ر   .
اإن  بيان  يف  ال�ضالم  عبد  اأحمد  طه 
نظم  املالية  لالوراق  العراق  "�ضوق 
الثاين  يف  املنتهي  اال�ضبوع  خالل 
خم�ص  العام  لهذا  الثاين  ت�رصين  من 
جل�ضات للتداول يف ال�ضوق النظامي 
ال�ضوق،  يف  للتداول  جل�ضات  واأربعة 
املدرجة  ال�رصكات  عدد  يبلغ  حيث 
م�ضاهمة،  �رصكة   )101( ال�ضوق  يف 
منها )72( �رصكة مدرجة يف ال�ضوق 
يف  مدرجة  �رصكة  و)29(  النظامي 
ال�ضوق الثاين وتداولت خالل جل�ضات 
اال�ضبوع املا�ضي ا�ضهم )43( �رصكة 
يف ال�ضوق النظامي  واأربعة �رصكات 

يف ال�ضوق الثاين".

تقدمي  "برودكوم"  ���رصك��ة  تبحث 
بقيمة  "كوالكوم"  ل�����رصاء  عر�ضًا 
يف  دوالر،  م��ل��ي��ار   100 ت��ت��ج��اوز 
االإطالق  على  ا�ضتحواذ  عملية  اأكرب 
الذكية،  الرقائق  �ضناعة  اأعمال  يف 

بح�ضب تقرير ملحطة "بلومبريج".
ون��ف��ل��ت ال��وك��ال��ة االأم��ري��ك��ي��ة عن 
اجلمعة،  اليوم  ت�ضمها،  مل  م�ضادر 
"برودكوم"  االأمريكية  ال�رصكة  اأن 
لل�ضفقة  النهائية  التفا�ضيل  تدر�ص 
االأخري  القرار  اأن  موؤكدين  املحتملة، 

مل ُيتخذ بعد.

هيكلة القطاع النفطي هل باتت ضرورة لمواكبة األسواق ؟ 

خبراء: العراق سيتجاوز أزمته المالية بتعافي أسعار الخام

دعا برملانيون وخرباء 
اقت�صاديون احلكومة اىل 

تعظيم موارد القطاعات 
االقت�صادية وعدم االعتماد 

على االقت�صاد الريعي الوحيد 
اال وهو النفط واالجتاه اىل 

اعادة احلياة اىل القطاع 
ال�صناعي لكون قوته متثل 
ع�صبا مهما يف اقت�صاديات 

الدول التي متتلك قوة 
اقت�صادية باال�صافة اىل 

تعظيم موارد قطاع الزراعة 
وال�صياحة والقطاع امل�صريف 
وا�صافو ان العراق �صيخرج 

من االزمة املالية ويف 
امل�صتقبل القريب �صيخرج من 

حالة التق�صف االقت�صادي 

بغداد – خاص  

بغداد – خاص 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


