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فيما �أكدت الزراعة كفاية الإنتاج املحلي

برملاين :املوازنة املالية تبلغ
�أكرث من  140ترليون دينار

م�ستهلكون يبدون قلقهم من تداعيات الأزمة ال�سورية
والإيرانية على االقت�صاد
 بغداد /متابعة املدى

ق ��ال جت ��ار "خ�ضار" يف ب��غ��داد �إنهم
قلقون من فر�ض عقوبات اقت�صادية على
اي��ران اىل جانب تدهور الو�ضع االمني
وال�سيا�سي يف �سوريا على جممل �سوق
اخل���ض��ار ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي تعتمد ح�سب
ق��ول �ه��م ع �ل��ى ن���س��ب ك �ب�يرة مم��ا ينتجه
البلدان ،وفيما اعتربت وزارة الزراعة
االنتاج املحلي كافيا ل�سد متطلبات ال�سوق
العراقية �أكدت ان القلق الذي يتحدث عنه
البع�ض ال ا�سا�س له من ال�صحة ويراد منه
منافع �شخ�صية .وتعتمد ال�سوق املحلية
ب�شكل رئي�س بعد عام  2003على اخل�ضر
امل�ستوردة من تركيا و�إي��ران و�سوريا،
فيما كان العراق قبل هذا الت�أريخ مكتفي ًا
ذات� �ي� � ًا م��ن حم��ا��ص�ي��ل اخل�ضر.وكانت
احلكومة العراقية ال�سابقة ق��د �أطلقت
مبادرة �شاملة للنهو�ض بالواقع الزراعي
يف ال� �ب�ل�اد يف مت��وز/ي��ول �ي��و ،2007
وح��ددت �سقفا زمنيا قدره ع�شر �سنوات

لبلوغ العراق مرحلة االكتفاء الذاتي من
املحا�صيل اال�سرتاتيجية.
وت�شمل املبادرة ،من بني �أمور �أخرى ،دعم
الفالحني بالبذور والأ�سمدة واملبيدات
ال ��زراع� �ي ��ة ،وا� �س �ت �� �ص�لاح الأرا� � �ض� ��ي،
و��ض�م��ان � �ش��راء الإن �ت��اج م��ن املحا�صيل
اال�سرتاتيجية ب�أ�سعار ال�سوق ،ومراقبة
الأمرا�ض احليوانية والزراعية ،وتقدمي
املعونات املالية للفالحني واملزارعني.
وقال �أحد جتار اخل�ضار يف علوة الر�شيد
جنوبي بغداد ويدعى اياد كا�سب لوكالة
ك��رد� �س �ت��ان لل��أن �ب��اء(�آك��ان �ي��وز)" ،نحن
ن�ستورد كميات كبرية من بع�ض اخل�ضار
من و�سوريا وحتى ان هناك ب�ضائع يتم
ا��س�ت�يراده��ا م��ن اي ��ران ع�ل��ى اع�ت�ب��ار ان
االنتاج املحلي من اخل�ضار غري كاف ل�سد
متطلبات ال�سوق وخ�صو�صا يف مو�سم
ال�شتاء ،لكن نحن نراقب االو��ض��اع يف
البلدان التي ن�ستورد منها ،االو�ضاع فيها

ال تب�شر بخري".
واو��ض��ح �أن "االنتاج املحلي يف ف�صل
ال�شتاء من اخل�ضار ال يكفي وخ�صو�صا
بعد هجر مئات امل��زارع�ين ملزارعهم يف
حم��اف�ظ��ات النجف وك��رب�لاء والب�صرة
وهذه املحافظات كانت تغني ال�سوق يف
غالبية املحافظات بالإنتاج خ�لال ف�صل
ال�صيف ،لذلك �أ�صبح اال�سترياد من �سوريا
وايران �ضروريا لتعوي�ض النق�ص ،ولكن
نتوقع ارتفاعا كبريا خالل الفرتة املقبلة
ب�أ�سعار اخل�ضار ان تطورت االو�ضاع
يف اي��ران و�سوريا نحو الأ�سو�أ" .هكذا
ي�ق��ول اي ��اد ك��ا��س��ب .وي �ب��دي ج�م��ال علي
�أحد باعة اخل�ضار و�سط منطقة الكرادة
ببغداد قلقه هو الآخر من ان ت�ضر الأزمة
ال�سورية والإيرانية على الواقع املعا�شي
يف العراقي عرب ارتفاع �أ�سعار حما�صيل
اخل���ض��ر خ��ا��ص��ة امل �� �س �ت��وردة م��ن هذين
البلدين.

منتجات زراعية م�ستوردة ...ار�شيف
و�أو��ض��ح ان "توقف ا�سترياد حما�صيل
اخل�ضار م��ن �سوريا واي ��ران �سي�ضرنا
جميعا� ،أنا اعمل طوال اليوم لك�سب قوت
عائلتي ،واعلم ان اال�سعار حاليا مرتفعة
ولي�س ب�إمكان جميع العائالت �شراء ما
حتتاجه من فاكهة وخ�ضار ولكن ال اعلم
م��اذا �سيحل �إن ازداد �أ�سعار الب�ضائع
�ضعفا �آخر".
وب� ّ
ين علي �أن "ال�سوق العراقية مليئة
مب �ح��ا� �ص �ي��ل اخل �� �ض��ر امل�����س��ت��وردة من
�سوريا واي��ران ولكن ا�سمع ت�صريحات
م�س�ؤولني يف وزارة ال��زراع��ة تقول ان
االن�ت��اج املحلي ي�سد متطلبات ال�سوق،
و�أنا ات�ساءل ملاذا اذن الب�ضاعة امل�ستوردة
اغرقت ا�سواقنا".
وكانت احلكومة العراقية قد خ�ص�صت
مبالغ مالية ملعاجلة ال�ق�ط��اع الزراعي
واجل� �ف ��اف ،وو� �ض �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة العليا
للمبادرة الزراعية حماور عدة للنهو�ض

م�س�ؤول :االقت�صاد الوطني يعاين
ترجمة "قوانني برمير"
 بغداد /متابعة املدى
ك�شف م�س�ؤول اقت�صادي �أن االقت�صاد
الوطني م���ازال يعاين القوانني التي
�أ�صدرها احلاكم الأمريكي بعد االحتالل
بول برمير والبالغ عددها
مئة قانون ،مبين ًا �إن احد نقاط اخللل
يف ت��ل��ك ال��ق��وان�ين ي��ك��م��ن يف �أخطاء
الرتجمة الن تلك ال��ق��وان�ين كتبت يف
اللغة االنكليزية بعجالة.
وقال رئي�س هيئة الأوراق املالية عبد
ال��رزاق ال�سعدي �أن االقت�صاد الوطني
يعاين القوانني التي �صدرت يف عهد
احل��اك��م الأم��ري��ك��ي ب���ول ب��رمي��ر وهي
مئة ق��ان��ون يتعار�ض الكثري منها مع
ا�ستحقاقات التنمية االقت�صادية.
وا�����ض����اف ال�������س���ع���دي �أن ال���ق���وان�ي�ن
ال��ت��ي ���ص��درت يف ع��ه��د ب��رمي��ر �أع���دت
ب��االن��ك��ل��ي��زي��ة وع��ن��دم��ا ت��رج��م��ت �إىل
العربية مل تكن ال�ترج��م��ة دقيقة مما
ي�شري �إىل �أن م��ن ق��ام بالرتجمة غري

خمت�ص بالقانون �أو االقت�صاد وعلى
�سبيل املثال ن�أخذ قانون ال�شركات الذي
ت�ضمن ن�صه الأ�صلي الذي كتب باللغة
االنكليزية �أن��ه تطرح الأ�سهم مبعنى
"يف الأ�سواق" لكن املرتجم كتبها "يف
ال�سوق" ودائرة ت�سجيل ترجمتها "يف
�سوق العراق ل�ل�أوراق املالية" رغم �إن
القانون مل يذكر مما يعني �أن الرتجمة
كانت خاطئة.
و�أك����د ال�����س��ع��دي ع��ل��ى ����ض���رورة نفاذة
القوانني ومعاجلة جوانب اخللل يف
البيئة القانونية قبل ال�شروع اجلاد يف
عملية التنمية مما يقت�ضي اخلروج من
البريوقراطية لتطبيق القوانني بال�شكل
ال�صحيح ،م� ً
شريا �إىل �أن التنمية يف
العراق يجب �أن تكون تنمية متكاملة
بالتن�سيق ب�ين ال�سيا�سية النقدية
واملالية والأط��ر القانونية �إ�ضافة �إىل
التناغم بني القطاعات العامة واخلا�صة
واملختلطة وال��ع�لاق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بني
القطاع اخلا�ص والدوائر ذات العالقة.

بالواقع الزراعي توزعت بني مياه الري،
والأرا�ضي الزراعية ،والإنتاج النباتي،
والإن�ت��اج احل�ي��واين ،وحم��ور الإقرا�ض
الزراعي .وقرر جمل�س الوزراء العراقي
يف االول م��ن ت�شرين الثاين/نوفمرب
املا�ضي منع ا�سترياد املحا�صيل الزراعية
واخل�ضر والفواكه من اخلارج ت�شجيع ًا
للفالح واملنتج املحلي.
ويف ال�سياق ذاته ،طم�أنت وزارة الزراعة
اجلار واملواطنني ب�أن الإنتاج املحلي من
حما�صيل اخل�ضار يكفي ل�سد احتياجات
ال���س��وق ال�ع��راق�ي��ة ،ك�م��ا �أك ��دت ان قرار
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة احل�ك��وم�ي��ة مبنع
ا�سترياد حما�صيل اخل�ضر دليل على ما
ذهب اليه الوزارة.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال� � ��وزارة كرمي
التميمي ل �ـ(�آك��ان �ي��وز)� ،إن��ه "بنا ًء على
تو�صيات اللجنة االقت�صادية احلكومية
وبالتن�سيق م��ع وزارة ال��زراع��ة� ،صدر
قرار مبنع ا�سترياد املحا�صيل الزراعية،
وخ��ا��ص��ة حما�صيل اخل���ض��ار ول�ك��ن يف
الآون ��ة االخ�ي�رة �سمحت االم��ان��ة العامة
ملجل�س ال � ��وزراء ب��ا��س�ت�يراد حما�صيل
الفواكه التي ال تنتج حمليا ولكن حظر
ا�سترياد حما�صيل اخل�ضر �ساري املفعول
لغاية الآن".
و�أو�ضح التميمي �أن "ا�صدار قرار منع
اال�سترياد ملحا�صيل اخل�ضار يعني ان
املنتج املحلي للخ�ضار يغطي متطلبات
ال�سوق العراقية" .ويف رده على القلق
ال��ذي يبديه البع�ض م��ن ت��أث�ير ال�سوق
العراقية ب��الأح��داث اجلارية يف �سوريا
وايران� ،أكد التميمي ان "هناك م�ضاربني
م��ن ال�ت�ج��ار ي�ح��اول��ون اث ��ارة �ضجة من
اجل االنتفاع ال�شخ�صي عرب رفع ا�سعار
حما�صيل اخل�ضر" ،م�ستدركا بالقول �أن
"وزارة الزراعة لديها جلان متابعة مهمتها
مراقبة ا�سعار اخل�ضر واال�سواق".
وب�ّي�نّ ان "وزارة ال��زراع��ة حتر�ص على
اج� ��راء م��وازن��ة ب�ين ال�ط�ل��ب والعر�ض
ملحا�صيل اخل�ضار ،وه��ي مطمئنة على
�إنتاجها املحلي" .ح�سب قوله.

 بغداد /متابعة املدى
�أكد ع�ضو اللجنة املالية فالح ال�ساري ،ان موازنة العام احلايل تبلغ
نحو  140ترليون دينار ولي�س  117ترليونا كما هو مثبت بجداول
املوازنة.
وقال ال�ساري ،يف ت�صريح لوكالة الفرات نيوز ان "موازنة عام 2012
�ضخمة جدا ،حيث بلغت  117ترليون دينار عراقي ،وعندما نق�سم
هذه املوازنة اىل جز�أين ا�ستثماري وت�شغيلي جند ان االخري يبلغ
 80ترليون دينار وهذا مبلغ كبري جدا" .وتعترب موازنة العام 2012
االكرب يف ت�أريخ موازنات العراق ال�سنوية وتبلغ نحو  100مليار
دوالر ومن خاللها ت�سعى احلكومة اىل تن�شيط اجلانب اال�ستثماري.
و�أ�ضاف بقوله "عند العودة اىل عام  2011جند ان املوازنة الت�شغيلية
كانت  66ترليون دينار ومن ذلك املبلغ مت اجراء مناقلة نحو ترليونني،
وقامت الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ب�أداء عملها دون ان
ت�ؤثر هذه التخ�صي�صات على اداء عملها ،ومل ت�ستنفذ تخ�صي�صات
املوازنة الت�شغيلية بن�سبة  %100بل ا�ستنفذت ما يقارب ن�سبته %80
" .وتابع انه "من ذلك يتبني ان  80ترليون دينار ملوازنة العام احلايل
هو مبلغ مبالغ فيه جدا وممكن اال�ستفادة منه مبناقلة جزء منه �إىل
�أمور مهمة �أخرى كالرعاية االجتماعية و�شريحة املتقاعدين والبطاقة
التموينية ودع��م املزارعني وغريهم" .واك��د ع�ضو اللجنة املالية ان
"مبلغ املوازنة املالية للعام احلايل لي�ست  117ترليون دينار عراقي
كما ثبت يف جداول املوازنة ،امنا ت�صل اىل اكرث من  140ترليونا بعد
ا�ضافة نحو  18ترليونا من الدفع بالآجل ،ومن  10اىل  12ترليونا من
املبالغ املدورة من عامي  2010و ."2011
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(جتهيز با�صات لنقل منت�سبي هيئة م�شاريع بغداد)
تدعو شركة املشاريع النفطية /هيئة مشاريع بغداد أصحاب املكاتب والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في مناقصة (لتجهيز باصات
حديثة الصنع بعدد ( )17باص لنقل منتسبي هيئة مشاريع بغداد) من محل سكنهم والى مقر عملهم في اجملمع النفطي (الدورة) وبالعكس
وحسب الشروط واملواصفات التي ميكن احلصول عليها من مقر الهيئة الكائن في بغداد /اجملمع النفطي /الدورة /القسم املالي بعد ابراز الراغب
بالشراء كتاب براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة للضرائب (أصلية ومصورة) وهوية تسجيل املقاولني (أصلية ومصورة) وهوية احتاد املقاولني
(أصلية ومصورة) او هوية احتاد الناقلني العراقيني (أصلية ومصورة) وذلك لقاء مبلغ قدره (( )250.000مائتان وخمسون الف دينار عراقي) غير قابل للرد
مع مالحظة ما يلي-:
 -1املستمسكات التي يجب ان ترفق مع العطاء-:
أ -هوية تصنيف املقاولني (نافذة) وهوية احتاد املقاولني (نافذة) او هوية احتاد الناقلني (نافذة).
ج -تأمينات أولية بنسبة ( )%1من قيمة العطاء ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان مصدق ونافذ الى ما بعد نفاذ مدة العطاء.
د -براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة وقت تقدمي العطاء.
و -وصل الشراء للشروط واملواصفات.
 -2تقدمي العطاءات مبوجب التعليمات الواردة في وثائق املناقصة وتودع في صندوق العطاءات في مقر هيئة مشاريع بغداد.
 -3تهمل العطاءات التي لم ترفق بها املستمسكات املطلوبة.
 -4يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن.
 -5شركة املشاريع غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6ان آخر موعد لتقدمي العطاءات في او قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األحد املصادف .2012/2/26
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تعلن شركتنا عن مناقصة جتهيز حصى مكسر تدرج ( )19-5بكمية ( )7000م 3سبعة أالف متر مكعب ورمل بكمية ( )4000م 3أربعة
أالف متر مكعب ناجحني بالفحص اخملتبري ملشروع القناة الناقلة ملشروع شط العرب في البصرة /القاطع اجلنوبي /موقع بوابة الفاو/
قاطع ال ( )U-shabeواصل ملوقع العمل وفقا لشروط املناقصة واملواصفات الفنية املطلوبة وجدول الكميات واألسعار التي ميكن احلصول
عليها من القسم القانوني مبقر الشركة في الصاحلية قرب جسر األحرار لقاء مبلغ قدره ( )100000مائة الف دينار غير قابلة للرد فعلى
املقاولني من حملة هوية غرفة التجارة /الصنف املمتاز او هوية تصنيف املقاولني /الدرجة العاشرة /إنشائية فأدنى الراغبني باالشتراك
في املناقصة تقدمي عطاءاتهم مبغلفني مغلقني ومختومني يتضمن األول التأمينات القانونية البالغة ( )%1واحد في املئة من مبلغ العطاء
بصك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط صادر من مصرف معتمد في العراق ويكون باسم مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسني
للشركة املشاركة معنون لشركتنا ويبقى سريان خطاب الضمان الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاءات احملددة ملدة ال تقل عن  /28يوم
او سندات القرض الصادرة من احلكومة العراقية او كفالة مصرفية مع كافة املستمسكات املطلوبة وسيتستبعد أي عطاء ال تكون
تأميناته األولية األصولية نافذة للمدة احملددة اعاله فيما يشمل املغلف الثاني على شروط املناقصة مع جدول الكميات واألسعار على
ان تكون جميع النسخ موقعة ومختومة ويدون على املغلفني اسم ورقم املناقصة وتودع العطاءات بصندوق العطاءات مبقر الشركة
في الصاحلية مبوعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم (االثنني) املوافق  2012/2/27حيث سيتم فتح العرض التجاري أوال للتأكد
من استيفاء الشروط ثم يفتح العرض الثاني وسيكون موعد اإلجابة على استفسارات املشاركني باملناقصة في يوم (االثنني) املصادف
 2012/2/20وان أسعار العطاءات تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض بعد الفتح مع وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ
غلق املناقصة علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات اذا كان العطاء غير مستوف للمواصفات الفنية املطلوبة وسيرفض أي
عطاء لم يقدم ضمن املدة احملددة باالعالن ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
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تعلن شركتنا عن مناقصة جتهيز حديد تسليح بكمية ( )224طن قياس ( )12ملم وبكمية ( )160طن قياس ( )10ملم ناجح بالفحص
اخملتبري ملشروع القناة الناقلة ملشروع شط العرب في البصرة /القاطع اجلنوبي /موقع بوابة الفاو /قاطع ال ( )U-shapeواصل ملوقع العمل
وفقا لشروط املناقصة واملواصفات الفنية املطلوبة وجدول الكميات واألسعار التي ميكن احلصول عليها من القسم القانوني مبقر
الشركة في الصاحلية قرب جسر األحرار لقاء مبلغ قدره ( )100000مائة ألف دينار غير قابلة للرد فعلى املقاولني من حملة هوية غرفة
التجارة /الصنف املمتاز او هوية تصنيف املقاولني /الدرجة العاشرة /إنشائية فأدنى الراغبني باالشتراك في املناقصة تقدمي عطاءاتهم
مبغلفني مغلقني ومختومني يتضمن األول التأمينات القانونية البالغة ( )%1واحد في املئة من مبلغ العطاء بصك مصدق او خطاب ضمان
غير مشروط صادر من مصرف معتمد في العراق ويكون باسم مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسني للشركة املشاركة معنون
لشركتنا ويبقى سريان خطاب الضمان إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاءات احملددة ملدة ال تقل عن  /28يوم او سندات القرض الصادرة
من احلكومة العراقية او كفالة مصرفية مع كافة املستمسكات املطلوبة وسيتستبعد أي عطاء ال تكون تأميناته األولية األصولية
نافذة للمدة احملددة أعاله فيما يشمل املغلف الثاني على شروط املناقصة مع جدول الكميات واألسعار على ان تكون جميع النسخ
موقعة ومختومة ويدون على املغلفني اسم ورقم املناقصة وتودع العطاءات بصندوق العطاءات مبقر الشركة في الصاحلية مبوعد أقصاه
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم (الثالثاء) املوافق  2012/2/28حيث سيتم فتح العرض التجاري أوال للتأكد من استيفاء الشروط ثم
يفتح العرض الثاني وسيكون موعد اإلجابة على استفسارات املشاركني باملناقصة في يوم (الثالثاء) املصادف  2012/2/21وان أسعار
العطاءات تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض بعد الفتح مع وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق املناقصة علما ان
الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات إذا كان العطاء غير مستوف للمواصفات الفنية املطلوبة وسيرفض أي عطاء لم يقدم ضمن
املدة احملددة باالعالن ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
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