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مشاكل البسطات في عموم محافظات العراق
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journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

الخميس

اقتصاديات العراق ال تتجاوز المليار دوالر شهريًا

)الجورنال(: تسديد مستحقات الشركات النفطية  خبراء لـ
بأقساط حل مناسب الزمة البالد االقتصادية

االربعاء،  احلكومة  لرئي�س  املايل  امل�شت�شار  اأكد 
النقد  االئتماين مع �شندوق  اال�شتعداد  اتفاقية  اأن 
الدويل، ت�شمنت ت�شوية منا�شبة لت�شديد م�شتحقات 
ال�رشكات النفطية العاملية العاملة بالعراق، مبينًا 
اأنها �شت�شدد على �شكل اأق�شاط من املوازنة العامة، 
مظهر  وق��ال  �شهريا.  دوالر  املليار  تتجاوز  ال 
االئتماين مع  اال�شتعداد  اتفاقية  ان  حممد �شالح، 
ت�شديد  مو�شوع  ت�شمنت  ال��دويل  النقد  �شندوق 
العاملة  االأجنبية  النفطية  ال�رشكات  م�شتحقات 
بالعراق واإيجاد ت�شوية منا�شبة لها، م�شرياً اإىل اأن 
وزارة النفط با�رشت باآلية لت�شديد تلك امل�شتحقات 
اأن  �شالح،  واأ���ش��اف  ت��اأخ��ريه��ا.  لعدم  �شمانًا 
على  �شت�شدد  النفطية  احلقول  تطوير  م�شتحقات 
�شكل اأق�شاط من املوازنة العامة، على اأال تتجاوز 
مبالغها املليار دوالر �شهريا، واأن ت�شتكمل نهاية 
يت�شمن  ذلك  اأن  مبينًا  االتفاق،  وفق  على  العام 
عادة  متتد  للتحا�شب  �شماح  مدة  باالعتبار  االأخذ 
االأخرية  الزيادة  اإن  �شالح  وتابع  اأ�شهر.  الأربعة 
للربميل  دوالرا   50 م�شتوى  اإىل  النفط  اأ�شعار  يف 
رئي�س  اأطلقها  التي  االإ�شالحات  تنفيذ  توؤخر  لن 

جمل�س الوزراء.
الطلبات  وب�����ش��اأن 

اأن  �شالح،  اأك��د  ال��دويل،  النقد  ل�شندوق  االأخ��رى 
جمل�س  عليها  واف��ق  متطلبات  ال�شندوق  ل��دى 
الوزراء يف اجتماعه الثالثاء املا�شي، ال�شابع من 
مذكرة  اإق��رار  خالل  من  احل��ايل،   2016 حزيران 
التو�شل  مت  التي  واملالية  االقت�شادية  ال�شيا�شات 
املبدئية  االتفاقية  وفق  على  الطرفني  بني  اإليها 
بني  االتفاقية  ت�شديق  اأن  وتابع  بينهما،  املربمة 
ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  قبل  من  �شيتم  الطرفني 
املفعول.  �شارية  لت�شبح  احل��ايل  حزيران  نهاية 
االإ�شالحات  اإن  االقت�شادي  امل�شت�شار  واأو�شح 
ت�شمل  النقد  �شندوق  ا�شرتطها  التي  االقت�شادية 
زيادة يف ال�رشائب ويف ر�شوم الكهرباء وحت�شني 
م�شتوى الرقابة امل�رشفية ملحاربة الف�شاد وغ�شل 
اأن االإ�شالحات تتطلب �شبط العمل  االأموال وبنينّ 
ح�شابات  ومراجعة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف 
للق�شاء  املت�شخمة  احلكوميني  املوظفني  رواتب 
اأعمالهم  ي��وؤدون  ال  ملن  روات��ب  منح  ظاهرة  على 
ب�شورة �شحيحة. اىل ذلك اأ�شاد اخلبري االقت�شادي 
ماجد ال�شوري، باالإجراء الذي قامت به احلكومة 
لل�رشكات  املالية  امل�شتحقات  لدفع  االحت��ادي��ة 
مع  تتوافق  جيدة  خطوة  باأنه  وو�شفه  النفطية، 
البلد  حالة  اأن  اىل  م�شرياً  العراقي  االقت�شاد  ازمة 
البلد.  وخلدمة  العقبات  لتذليل  تنازالت  تتطلب 
البلد حتتاج  االقت�شادية يف  العملية  اأن  واأ�شاف: 
اىل تظافر جهود من اجلميع �شواء كانوا م�شوؤولني 
االقليم  اأو  االحت��ادي��ة  احلكومة  يف 
ل���ك���ي ت��ن��ه�����س، 

املالية  امل�شتحقات  دف��ع  اج��راء  اأن  اىل:  واأ���ش��ار 
لل�رشكات النفطية العاملة خطوة جيدة.  لكن ع�شو 
و�شف،  العقابي  ح�شام  النيابية  املالية  اللجنة 
�رشط �شندوق النقد الدويل يف قر�شه للعراق بدفع 
النفطية  لل�رشكات  املتاأخرة  املالية  امل�شتحقات 
العام  ه��ذا  نهاية  ال��ب��الد  يف  العاملة  االجنبية 
“�رشط  اأن  العقابي  وقال  ب�”املجحف”.   2016
العراق  بحق  جمحفًا  كان  ال��دويل  النقد  �شندوق 
وكان على الوفد العراقي املفاو�س مع ال�شندوق 
ان ال يوافق عليه ويرجاأه اىل االتفاق مع اجلانب 
“يجب  و���ش��دد  النفطية”.  وال�����رشك��ات  ال��ع��راق��ي 
ان  ال  لل�رشكات  الت�شديد  مراحل  على  التفاو�س 
ُي�شرتط على العراق بدفع الديون املرتاكمة نهاية 
هذا العام كونه �ُشيزيد من العجز املايل وال�شائقة 
املالية”.واأ�شاف العقابي “نحن نتحدث عن دفع 
مبا ال يقل عن مليار دوالر �شهريا لل�رشكات ب�شبب 
الديون املرتاكمة على العراق يف ال�شنتني والثالث 
االخرية، ويبدو ان الوفد العراقي املفاو�س تعر�س 
وجود  على  �شليا  �شيوؤثر  ت�شديدها  كون  ل�شغوط 
ال�شيولة املالية و�شن�شطر اىل القرو�س الداخلية”.
وتابع ع�شو اللجنة املالية النيابية “ينبغي احلوار 
هبوط  من  م�شتفيدة  باعتبارها  ال�رشكات  مع 
تخفي�س  اأج��ل  من  خدمة  عقود  كونها  اال�شعار 
واال�شتثمارية  الت�شغيلية  النفقات  م��ن  الكثري 
اىل  “احلكومة  العقابي  ودع��ا  فيها”.  املوجودة 
م�شتمرة  مبفاو�شات  الرتاخي�س  جوالت  مراجعة 
تخفي�س  اىل  للو�شول  االجنبية  ال�رشكات  مع 
اتفاقات جديدة معها تخ�س  العقود وعقد  نفقات 
الت�شيد  ومرحلة  اال�شعار  هبوط 
ت  للم�شتحقا

ال ان ي�شرتط على العراق ت�شديد كل هذه امل�شتحقات 
هذا العام”. وكان امل�شت�شار املايل لرئي�س جمل�س 
ال�27 من  الوزراء، مظهر حممد �شالح، ك�شف يف 
اأيار 2016، عن ح�شول العراق على مظلة مالية 
ويعرف  دوالر.  مليار  ال�20  بقرابة  تقدر  دولية 
متخ�ش�شة  وكالة  اأنه،  على  الدويل  النقد  �شندوق 
املتحدة،  لالأمم  تابعة  وودز  بريتون  منظومة  من 
اأن�شئ مبوجب معاهدة دولية يف عام 1945 للعمل 
العاملي، ويقع مقره  على تعزيز �شالمة االقت�شاد 
اأع�شاء  ويديره  وا�شنطن،  االأمريكية  العا�شمة  يف 
ي�شملون جميع بلدان العامل تقريبًا بعددهم البالغ 
188 بلداً.  يذكر اأن وزير املالية هو�شيار زيباري 
اأعلن، يف ال�19 من اأيار 2016، عن التو�شل اإىل 
على  للح�شول  ال��دويل  البنك  �شندوق  مع  اتفاق 
قر�س بقيمة 5.4 مليار دوالر، ويف حني بنينّ اأن 
اإ�شافية  القر�س �شي�شمح بتاأمني م�شاعدات مالية 
ت�شل نحو 15 مليار دوالر خالل ال�شنوات الثالث 
العراقي، علي  البنك املركزي  اأكد حمافظ  املقبلة، 
القر�س  على  املرتتبة  ال�شنوية  الفائدة  اأن  العالق 
ت�شل اإىل 1.5 باملئة. وكان العراق اأعلن يف ال�13 
�شندوق  موافقة  عن   ،2016 الثاين  كانون  من 
النقد الدويل على متويل العجز باملوازنة من خالل 
اأن  ال�شعبة، مبينًا  العملة  ال�شحب من احتياطيات 
ذلك يعني خف�س تلك االحتياطيات من 59 مليار 
اإىل  املن�رشم،   2015 االأول  ت�رشين  نهاية  دوالر 
العراق  وي�شعى  احلايل.  العام  خالل  ملياراً   43
اأوبك  البلدان امل�شدرة للبرتول  الع�شو يف منظمة 
الدويل  املجتمع  من  ملوازنته  دعم  على  للح�شول 
بعد تقل�س اإيراداته جراء انهيار اأ�شعار النفط قبل 
املوازنة  يف  العجز  ات�شاع  اإىل  اأدى  مما  عامني 
املنتجة  ال�رشكات  م�شتحقات  ���رشف  وت��اأخ��ر 

للخام.

بغداد ــ سعد جاسم 

مقترحات إلنشاء مدن جديدة لحل 

أزمة السكن في العراق

أسواق الخليج تعاني من ضعف 

السيولة وتترقب أنباء هامة

Thu.16 Jun. 2016 issue no  138  16 حزيران 2016 العدد

الموانئ العراقية: تأجيل العمل بتعرفة 
العوائد الى نهاية حزيران الحالي

انجاز األعمال المدنية إلنتاج  
الهيدروجين بمصفى الدورة

الصين تطالب الكهرباء باستحقاقات 
تصل الى 280 مليون دوالر

اأعلن��ت املوان��ئ العراقي��ة، تاأجي��ل العمل بتعرف��ة العوائ��د اىل اخلام�س 
والع�رشي��ن من حزي��ران اجلاري. وق��ال م�شوؤول املوانئ امن��ار ال�شفار 
يف بي��ان تلق��ت )اجلورنال( ن�شخ��ة من��ه، اإن "ال�رشكة العام��ة للموانئ 
العراقية قررت تاأجيل العمل بجدول تعرفة العوائد واالأجور اىل اخلام�س 
والع�رشي��ن من ال�شهر اجلاري". وكانت ال�رشكة العامة للموانئ العراقية 
اأعلن��ت عن عزمه��ا تطبيق قائمة جدي��دة لتعرفة العوائ��د واالأجور لعام 

2016، اعتبارا من اخلام�س ع�رش من حزيران اجلاري.

اعلن��ت وزارة االعمار، ع��ن اجناز االعمال املدني��ة الإنتاج الهيدروجني 
مب�شف��ى ال��دورة بكلف��ة اكرث م��ن ملي��اري دين��ار، م�ش��رية اىل اهميته 
اال�شرتاتيجي��ة يف اعم��ال ت�شغيل بقية وحدات امل�شف��ى. وقالت الوزارة 
يف بي��ان له��ا تلقت االقت�شاد ني��وز منه اإن �رشكة �شع��د العامة التابعة 
لها اجنزت االعمال املدنية كافة يف م�رشوع انتاج الهيدروجني ل�شالح 
�رشكة م�شايف الو�شط التابعة لوزارة النفط، م�شرية اىل ان كلفة امل�رشوع 
تبلغ ملياري و150 مليون دينار. واأ�شافت الوزارة ان االعمال املدنية 
�شملت اعمال ق�شط الرتبة والت�شوية واإزالة االبنية القدمية وحفر الركائز 
واالإع��داد لربطه��ا وكاف��ة القواع��د واالأ�ش���س للم�شخ��ات والكاب�ش��ات 
والهي��اكل واأ�ش�س االف��ران، ا�شافة اىل اعمال اخل��زان االر�شي اخلا�س 
بالهيدروج��ني م��ع اعمال خدم��ات قنوات اخلدم��ة الكهربائي��ة، ف�شال 
ع��ن ان�شاء بناي��ة لل�شيطرة. واأ�شارت ال��وزارة اىل ان امل�رشوع يعترب من 
امل�شاري��ع احليوي��ة يف امل�شف��ى ملا له اهمي��ة ا�شرتاتيجي��ة يف اعمال 
ت�شغي��ل بقية وحدات امل�شفى. وم�شفى ال��دورة يف بغداد الذي اأن�شاأ يف 
�شن��ة 1953 وبا���رش باالإنت��اج �شن��ة 1955 بطاقة اإنتاجي��ة تبلغ 90 
األف برمي�ل يومي��ًا ليتم بعدها تطوير امل�شفى بوحدتني تكريرية طاقة 
الوح��دة منهم��ا 70 األ��ف برميل يوميا ويق��وم باإنتاج كاف��ة امل�شتقات 
النفطية وهو ي�شد حاج��ة املناطق الو�شطى من امل�شتقات النفطي��ة، اإىل 
جانب م�شفى الب�رشة وم�شاف �شغرية يف النجف واملو�شل وال�شماوة 

وكركوك.

اأكد ال�شف��ري ال�شيني يف العراق، رغبة ب��الده بتو�شيع افق التعاون 
م��ع الع��راق يف جم��ال الكهرب��اء وخا�ش��ة متويل م���رشوع حمطة 
الرميل��ة اجلدي��دة، وفيم��ا اأ�ش��ار اىل اأن هن��اك م�شتحق��ات ل�رشكة 
�شنغهاي تبلغ 280 مليون دوالر عن ت�شغيل و�شيانة حمطة وا�شط 
احلراري��ة، اأبدت وزارة الكهرباء ا�شتعداده��ا للتفاهم والتو�شل اىل 

حلول مر�شية ب�شاأن عملية الت�شديد.
وقال��ت وزارة الكهرب��اء يف بي��ان، اإن وزير الكهرب��اء قا�شم حممد 
الفه��داوي ا�شتقبل، اأم�س، مبكتبه ال�شفري ال�شيني اجلديد يف العراق 
ت�ش��ني ويت�شين��غ، وناق���س مع��ه �شب��ل التع��اون يف جم��ال الطاقة 

الكهربائية.
ونقل��ت ال��وزارة عن ال�شف��ري ال�شيني قوله، ان ب��الده لديها الرغبة 
يف التع��اون امل�ش��رتك مع جمهوري��ة العراق يف جم��االت خمتلفة 
وخا�ش��ة الكهرباء، موؤكداً اأن ال�ش��ني ا�شبحت ال�رشيك االقت�شادي 
والتجاري للعراق ولديها م�شاريع رائدة يف هذا املجال ويقف على 
راأ�شه��ا م�رشوع حمطة وا�شط احلرارية التي ترفد منظومة الكهرباء 

الوطنية بقدرة انتاجية قدرها ٢٥٠٠ ميغاواط.
واأ�ش��ار ت�ش��ني ويت�شينغ، اىل اأن زيارتنا الي��وم، الغاية منها عر�س 
مو�شوع��ني االول ه��و مو�ش��وع م���رشوع حمطة الرميل��ة اجلديدة 
التي تروم ال�ش��ني متويله، واملو�شوع الثاين هو م�شتحقات �رشكة 
�شنغه��اي ال�شيني��ة ع��ن ت�شغي��ل و�شيان��ة حمطة وا�ش��ط احلرارية 
والتي بلغت مبقدار ٢٨٠ مليون دوالر، الفتا اإىل اأن ال�رشكة بحاجة 
اىل ه��ذا املبل��غ ونحن عل��ى ا�شتعداد للت�شاور من اأج��ل ايجاد �شبل 

الت�شديد.
وتاب��ع البيان، ان وزي��ر الكهرباء، الفهداوي، بح��ث تلك املوا�شيع 

مع اجلانب ال�شيني وتعهد بالتو�شل اىل �شيغة مر�شية.

العراقي  الوطني  االعمال  جمل�س  ورئي�س  اخلبري  اأكد 
لل�شندات  �شوق  ان�شاء  اهمية  على  زاي��ر  عبد  داود 
املالية  ل��الأوراق  العراق  �شوق  غ��رار  على  احلكومية 
تتداول �شمنه هذه ال�شندات وتعد �رشورة اقت�شادية.

يحتاج  احلكومية  لل�شندات  �شوق  ان�شاء  ان  وا�شاف 
اىل مرحلة حتول حقيقي القت�شاد ال�شوق املفتوحة، 
الفتا اىل اهمية ان يكون هناك تخطيط الآلية الت�شديد 
البلد باأم�س احلاجة  للعامني املقبلني. وا�شار اىل ان 

اىل مثل هذه اال�شواق التي يجب ان متتاز تعامالتها 
ب�شفافية عالية وفق خطط تو�شح االيرادات وعمليات 
ال�شداد التي ترافق هذا اجلانب، موؤكدا ان ان�شاء �شوق 
اخلا�س  القطاع  بني  الثقة  تفعل  املوا�شفات  بهذه 
اخلا�س  القطاع  م�شتحقات  ان  ال�شيما  واحلكومة، 
�شت�شدد على �شكل �شندات حكومية وهذا يعد �شمانًا 
وي�شمن  اخلا�س  القطاع  جلهود  احلكومة  قبل  من 
اخلا�س  القطاع  ان  اىل  لفت  داود  التنفيذ.  ر�شانة 
الر�شني ا�شتمر بتنفيذ امل�شاريع طيلة الفرتة املا�شية 
ثقل  وحتمل  امل�شاريع  اجناز  اجل  من  الكثري  واأنفق 

االنفاق على م�شاريع مهمة يف ظل ال�شائقة املالية 
التي يعي�شها العراق، م�شريا اىل ان ال�رشكات الرديئة 
با�شتطاعتها  يكن  ومل  العمل  م��ي��دان  م��ن  خرجت 
وك�شف  احلالية.   الظروف  ظل  يف  والعمل  املوا�شلة 
عن ان م�شتحقات القطاع اخلا�س التي بذمة احلكومة 
7 ترليونات دينار، واهتمام احلكومة بت�شديد  تقد ب� 
الذي  هذه امل�شتحقات يعد خطوة باالجتاه ال�شحيح 
على  القادر  احلقيقي  اخلا�س  القطاع  على  يحافظ 
القدرات  ميلك  النه  البلد،  يف  امل�شاريع  اهم  تنفيذ 
التنفيذية من تكنولوجيا وقوى ب�رشية متخ�ش�شة يف 

خملف االعمال.  وبني داود اهمية العمل على تقوية 
و�شع  خالل  من  الداخلية  واالي��رادات  اال�شتثمارات 
الكمارك  ايرادات  ال�شتثمار  اقت�شاديا  جمدية  خطط 
ف�شال  وامل��ي��اه  واالج���واء  واالت�����ش��االت  وال�رشائب 
القطاعات  هذه  ان  مو�شحا  والفنادق،  العقارات  عن 
االحتادية  للموازنة  كبرية  مالية  مبالغ  توفر  ميكن 
ت�رشب  التي  املالية  ال�شعقات  من  وتخفف  العامة 
االقت�شادات العاملية واملحلية، ال�شيما ان االيرادات 
املالية العراقية تعتمد بن�شبة كبرية على �شوق النفط 

العاملية. 

خبير اقتصادي عراقي
 يطالب بإنشاء سوق للسندات الحكومية 

بغداد ــ متابعة   

كردستان تعرض اتفاقا نفطيا جديدا مع 
بغداد مقابل مليار دوالر شهريا

اأعل��ن اقليم كورد�شت��ان ا�شتعداده الإبرام اتفاق جديد م��ع احلكومة العراقية 
ببغ��داد ب�شاأن زيادة �ش��ادرات النفط اإذا �شمنت لهم اإي��رادات �شهرية بقيمة 
ملي��ار دوالر. واأوقف��ت احلكوم��ة املركزي��ة يف الع��راق يف اآذار �ش��ادرات 
النف��ط عرب خ��ط اأنابيب كوردي لل�شغ��ط على ال�شلطات املحلي��ة ال�شتئناف 
املحادث��ات ب�ش��اأن اتفاق اقت�ش��ام عائدات النفط. وع��ادة ت�شدر �رشكة نفط 
ال�شم��ال الت��ي تديره��ا احلكومة العراقي��ة 150 األف برمي��ل يوميا عرب خط 
االأنابي��ب الذي ي�ش��ل اإىل ميناء جيهان الرتكي على البح��ر املتو�شط. وقال 
املتح��دث با�ش��م حكوم��ة اإقلي��م كورد�شت��ان �شف��ني دزه ي��ي اإن ال�شلط��ات 
الكوردي��ة �شتكون على ا�شتعداد لبيع النفط عن طريق بغداد اإذا ح�شلت على 

ح�شة �شهرية مليار دوالر من امليزانية االحتادية. 

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


