
موازنة  من  تريليون   5 العراقية،  احلكومة  خ�ص�صت   
الداخلية واخلارجية  الديون  العام املقبل لدفع  فوائد 

بالإ�صافة اإىل اإعادة جزء منها للدائنني.
احلكومة مظهر حممد  لرئي�س  املايل  امل�صت�صار  وقال   
�صالح لـ)اجلورنال(، اإن "احلكومة العراقية يف موازنة 
دينار  تريليون  خم�صة  مبلغ  خ�ص�صت   2017 العام 
لدفع الديون العراقية الداخلية واخلارجية"، م�صريا اإىل 
اأن "موازنة العام املقبل تعترب موازنة �صالم والتخل�س 

من احلرب".
الديون  ت�صديد  على  ــادرة  ق "احلكومة  اأن  واأ�ــصــاف   
الربميل  �صعر  من  رفعت  اأنها  خ�صو�صا  بذمتها  التي 
دولر  ال�صابق35  ال�صعر  من  بدل  للربميل  دولرا   42
دينار  تريليون   10 بن�صبة  العجز  ن�صبة  �صيخفف  مما 

�صيذهب جزء من هذا املبلغ لت�صديد الدين".
املتحدث  قال  اأخرى،   من جهة 
بـــا�ـــصـــم 

"الدين  اإن  لـ)اجلورنال(،  جبار،  اأي�رس  املركزي،  البنك 
دينار  تريليون   43 يبلغ  العراقية  للحكومة  الداخلي  
مثل  واأهلية  حكومية  م�صارف  يخ�س  وهــو  عراقي 
املوازنة  خالل  من  حاليا  ويعالج  والر�صيد  الرافدين 

العامة وال�صندات احلكومية".
بحدود  يبلغ  للعراق  اخلارجي  "الدين  اأن  واأ�صاف   
و�رسكات  دولية  �صندات  ويخ�س  دولر  مليار   70
اأن "هذا الرقم لي�س له عالقة بديون  خارجية"، مبينًا 
الديون خف�صت  "هناك بع�س  اأن  واأكد  دول اخلليج".  
"م�صكلة  اأن  اإىل  م�صريا  باري�س"،  نــادي  مثل  واأجلت 

الديون العراقية متحركة لأن الفائدة م�صتمرة".
العراق احلالية ل حتمل فائدة  "قرو�س  اأن  اإىل   ونوه 
كبرية لأنها من موؤ�ص�صات مالية دولية وحمرتمة مثل 
�صندوق النقد الدويل".  بينما، قال اخلبري القت�صادي 
العراقية  "احلكومة  اإن  لـــ)اجلــورنــال(،  عــادل  �صالم 
واخلارجية  الداخلية  الديون  لإعــادة  خطة  و�صعت 
للمجتمع  تنقل  جيدة  خطوة  وتعترب  عليها  املرتتبة 
على  قــادر  الــعــراق  اأن  الأجنبية  وال�رسكات  ــدويل  ال
اأن  واأ�ــصــاف  تعهداته".   بجميع  اللــتــزام 
الــفــوائــد  "ت�صديد 

اأن  مبينًا  مفل�س"،  غري  العراق  اأن  على  يدل  والديون 
"العراق ح�صل على حتالف مايل دويل ي�صبه التحالف 

الدويل للق�صاء على تنظيم داع�س يف البلد".
 ولفت اإىل اأن "الدين العراقي يوجد فيه �صبابية كبرية 
النظام  ــذه  اأخ الــذي  اخلليج  دول  ديــن  اأن  خ�صو�صا 
لأنه  به  معرتف  غري  والعراق  مبهم  دين  هو  ال�صابق 
القرن  ثمانيات  يف  اإيــران  �صد  احلرب  لتمويل  اأعطى 
املا�صي".  يف غ�صون ذلك، دعا ع�صو اللجنة املالية 
ا�صتغالل  اىل  احلكومة  امل�صاري،  اأحمد  الربملانية 
التي  الــدول  مع  للتفاو�س  اخلارجية  دبلوما�صياتها 
عليه  املرتتبة  الديون  لت�صديد  العراق  على  ت�صغط 
الديون  هذه  اأن  موؤكداً  �صطبها،  او  تخفي�صها  لغر�س 
امل�صاري،  ال�صنوية.  وقال  الدولة  �صتوؤثر على ميزانية 
يف  اخلارجية  الدبلوما�صية  ت�صتغل  اأن  احلكومة  على 
التفاهم والتفاو�س مع الدول التي يكون العراق مدينًا 
ت�صديد  عملية  تاأجيل  او  �صطبها  او  بتخفي�صها  لها، 
الديون املرتتبة يف ذمته.  وبني اأن هذه الديون �صتوؤثر 
لكونها  ال�صنوية  الدولة  ميزانية  على  كبري  وب�صكل 
املوازنة  على  عبئ  ت�صكل  مما  منها  كبري  جزء  تاأخذ 
اأن  اىل  م�صرياً  لها،  ال�صنوي  العجز  من  وتزيد  العامة 
قانون املوازنة اأعطى ن�صبة من ميزانية الدولة لت�صديد 
العراق.   على  اخلارجية  الديون 

واأ�صاف امل�صاري: اأن العراق اليوم باأم�س احلاجة اىل 
هذه املبالغ لأنه مير مبرحلة اأعمار وبناء.

قدرة  عدم  على  النيابية  املالية  اللجنة  ع�صو  واأكــد   
�صغوطات  تفر�س  التي  الدول  اأمام  الت�رسف  العراق 
مقابل ت�صديدها للديون ولي�س لديه حل �صواء ت�صديدها 
الربملان،  يف  القت�صادية  اللجنة  ع�صو  وكانت  لهم.  
جنيبة جنيب، اأعلنت يف عام 2013، اأن العراق اأطفى 
اكرث من 80 باملئة من ديونه، داعية وزارة اخلارجية 

اىل بذل جهود لطفاء جميع الديون.
ديون  �صيدفع   2020 عام  لغاية  "العراق  ان  وقالت   
وحتى  الجنبية  او  العربية  الدول  مع  ال�صابق  النظام 
لي�صت  هي  الــديــون  "هذا  ان  وا�صافت  الفريقية".  
املبالغ ال�صلية وامنا العراق يدفع فوائد املبالغ التي 
تقدر مباليني الدولرات".   وكانت وزارة املالية ك�صفت  
وفوائد  كاأق�صاط  دولر  مليون   500 ت�صديدها  عن 
ديون دول نادي باري�س، مو�صحة اأن الت�صديدات تقع 
العراق  الديون اخلارجية على  اتفاقيات ت�صوية  �صمن 
متكن  قد  العراق  وكــان    .1990 عام  قبل  املتحققة 
باري�س  نادي  ديون  مليار دولر من   100 �صطب  من 
ب�صكل  العراق  وقع  ان  بعد  دولر  مليار   140 البالغة 
اجتاه  الديون  خف�س  اتفاقية  الــدول  هذه  مع  منفرد 
بع�س  وقعت  حني  يف  منها،   %  80 وبن�صبة  العراق 
الدول من نادي باري�س اتفاقية مع العراق على �صطب 

% من ديونها اجتاه العراق.  100
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اقتصاديات العراق يبدأ خطواته خالل العام المقبل

العراق يخصص 5 تريليونات دينار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية
بغداد ـ سالم الربيعي
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مفاوضات بين بغداد وأربيل 
إللغاء النقاط الكمركية

 نفــى وزيــر النقل كاظــم احلمامي ام�س ال�صبــت ما تناقلتــه بع�س و�صائل 
العــالم عــن اقتحــام مطــار الب�رسة الــدويل من قبــل ميلي�صيــات متنفذة 
باملحافظــة.  وكانــت و�صائــل اعالم قــد نقلت خــرباً عن م�صــادر يفيد ان 
ع�ــرسة �صاحنــات كبــرية مدعومــة مبجموعــة م�صلحــة ي�صتقلــون �صيارات 
رباعيــة الدفع ويرتــدون الزي الع�صكــري اقتحموا املطار وقيــدوا عنا�رس 
ال�رسطة وال�صتخبــارات والأمن الوطني وقاموا بالدخول اىل مبنى املطار 
ومدرجــه وتوجهوا اىل املخازن وقاموا ب�رسقة معــدات ثقيلة موجودة يف 
مطــار الب�ــرسة الــدويل، وقال احلمامــي يف ت�رسيح �صحفــي انه ل �صحة 
لالدعــاءات التي رددهــا البع�س با�صتهداف مطار الب�ــرسة، م�صيفًا ان ما 
جــرى حــادث بعيد عن حميط املطار املدين.  وتابع الوزير ان املطار ي�صهد 

الآن حركة طريان ذهابا وايابا ب�صكل طبيعي جدا.

 اكد اخلبري القت�صادي با�صم انطوان ام�س ال�صبت، اأن تعايف الدينار العراقي 
امــام �صعر �رسف الدولر يعتمد على حترير املو�صل ب�صكل كبري، م�صريا اىل 
ان اكمــال التحريــر �صيقل�س من النفــاق احلكومي بنحــو 30 مليار دولر 
�صنويــا.  وقــال انطون يف ت�رسيح �صحفي، اإن “انتهــاء حترير املناطق من 
داع�س الجرامي واعادة النازحني اىل مناطقهم �صينهي هدر نحو 30 مليار 

دولر ما بني اجلهد احلربي و�رسف الموال على النازحني”.
 وا�صــاف انطوان، ان “اعادة النازحني �صيحول تلك القوة من م�صتهلكة اىل 
قــوة منتجة يف مناطقها بالعتماد علــى اعادة امل�صانع املعطلة والزراعة 
ف�صــال عــن ايقــاف ر�صــف مبالغ لإعالــة تلك الفئــة”.  وتابــع ان “توجيه 
تلــك املبالــغ اىل المناء القت�صادي �صينعك�ــس بالإيجاب على �صعر �رسف 

الدينار ام الدولر”.

 اأكــدت �رسكة التاأمــني العراقية اأن مو�صــوع دمج �رسكــة التاأمني الوطنية 
معها �صيواجــه اجراءات ادارية وقانونية تاأخذ وقتا طويال ي�صتغرق �صنوات 
لالنتهــاء مــن ح�صــم املتعلقــات الداريــة واملاليــة، ب�صبب طبيعــة النظام 
الداخلــي لكل من ال�رسكتــني.  واو�صحت ال�رسكة يف بيــان ورد )اجلورنال( 
اأم�ــس ال�صبت، ان دمــج ال�رسكات احلكومية، ل�صيمــا التاأمني، يتطلب درا�صة 
م�صتفي�صــة وت�صكيل جلان متخ�ص�صة لكــون عملية الندماج معقدة ولي�صت 

بال�صهلة نظرا لطبيعة عمل ال�رسكتني.

 اأعلــن ال�صفــري الرتكــي لدى بغــداد فــاروق قامياقجي اأن 
انقــرة وبغداد رفعتــا ب�صكل ر�صمــي تاأ�صــرية الدخول بني 

البلدين على ان ت�صمل ثالث فئات من املواطنني.
 وقال قامياقجي يف بيان ورد لـ)اجلورنال( اأم�س ال�صبت، 
اإن الفئــات املعفيــة مــن تاأ�صــرية الدخول �صتكــون حلملة 
جــوازات ال�صفــر الدبلوما�صية واخلدمــة اخلا�صة، وا�صاف 
ان هــذا القــرار جــاء يف اطار مذكــرة تفاهــم ابرمت عام 

2014 ودخلــت حيز التنفيــذ اجلمعة املا�صية، ومبوجب 
هــذه املذكرة ل يحتاج املواطنون التراك والعراقيون من 
حاملــي جوازات ال�صفر الدبلوما�صية واخلدمة اخلا�صة اىل 
�صمة دخول اثتاء �صفرهم من تركيا اىل العراق او بالعك�س.  
واكــد قاميقجي ان "العراقيني من حاملــي جوازات ال�صفر 
العاديــة الذيــن يرغبون باحل�صــول على �صمــات الدخول 
اىل الرا�صــي الرتكيــة مــن نــوع الال�صق والكــرتوين والـ 
C1  ي�صتطيعون احل�صول عليها يف اليوم ذاته يف حال 
ا�صتيفائهــم لل�رسوط وان كانــت مراجعتهم ح�صب الطريقة 

املقرتحة".  وكان مدير مكتب اخلطوط الرتكية يف العراق 
خري الدين حممد قــد ذكر يف وقت �صابق "ان تركيا قررت 
ت�صهيل دخول العراقيني اإليها عرب احل�صول على التاأ�صرية 
مــن مكاتب اخلطــوط اجلوية الرتكيــة يف العــراق وب�صعر 
ل يتعــدى الـــ30 دولرا لل�صخ�ــس الواحــد".  و�صجل عام 
2015 دخــول مليون مهاجر وم�صافــر اىل دول الحتاد 
الأوروبــي بحــرا عرب تركيــا الأمر الــذي دفــع اأوروبا اإىل 
اإبرام اتفاق مع اأنقرة للحد من الهجرة غري ال�رسعية والتي 
�صددت بدورها من اإجراءات الدخول اإىل الأرا�صي الرتكية.

 اعلنت غرفة التجارة وال�صناعة يف اقليم كرد�صتان، انها جترى مفاو�صات 
مــع بغداد للغاء النقطــة اجلمركية التي اقامتها احلكومــة العراقية موؤخرا 
يف جنــوب ق�صــاء طوزخورماتو ل�صتيفاء الر�صــوم اجلمركية من الب�صائع 

القادمة من القليم او الداخلة اليه.
 وقال مدير اعالم الغرفة ا�صكندر حممد يف بيان �صحفي ورد لـ)اجلورنال(، 
ان احلكومــة العراقية اقامت نقطة جمركية يف جنوب ق�صاء طوزخورماتو 
وت�صتــويف ر�صومــا عن الب�صائــع القادمة من اقليم كرد�صتــان اىل املناطق 
اخلا�صعــة ل�صلطتهــا وكذلــك الب�صائع التــي تدخل الإقليم قادمــة من بقية 

مناطق العراق.
 وا�صاف ان هذا المر ادى اىل ارتفاع ا�صعار بع�س ال�صلع يف ا�صواق القليم 
والعــراق ممــا اثر ب�صكل �صلبي على احلركة التجاريــة، لفتا اىل حجة بغداد 
يف القيــام بهــذا المــر هي ان حكومــة القليــم ل ت�صلم الر�صــوم اجلمركية 

املتح�صلة من تلك الب�صائع.

 طالــب اأع�صاء يف جمل�س حمافظــة الب�رسة، احلكومة 
�صمــن  ا�صتحقاقهــا  املحافظــة  باإعطــاء  الحتاديــة 
موازنــة العــام املقبــل، موؤكديــن اأن الب�ــرسة ح�صلت 
خــالل العام احلــايل فقط على 130 مليــار دينار من 
اأ�صــل 500 مليار.  وقال رئي�س جلنــة الرقابة املالية 
ومتابعــة التخ�صي�صــات يف املجل�س اأحمــد ال�صليطي 
خــالل ت�رسيحــات �صحفيــة تابعتهــا )اجلورنال( ان 
تخ�صي�ــس %10 مــن قيمــة كل برميــل نفــط تنتجه 
املحافظة �صمن م�صودة قانــون املوازنة تعد حماولة 
لإلغــاء تخ�صي�ــس خم�صــة دولرات عــن كل برميل"، 

مبينــًا اأن "ن�صبــة %10 مــن املتوقــع تخفي�صها قبل 
اإقــرار قانــون املوازنــة، ورمبــا ت�صــل اىل %5، وهي 

ن�صبة قليلة جداً قيا�صًا باأ�صعار النفط احلالية".
 ولفــت ال�صليطــي اىل اأن "يف حــال الإبقــاء على ن�صبة 
%10 دون تخفي�ــس بــدل خم�صــة دولرات عــن كل 
برميــل فــاإن ذلــك ل باأ�س بــه ب�رسط اأن ت�ــرسف تلك 
التخ�صي�صــات، واأن ل تبقــى جمــرد حرب علــى ورق"، 
م�صيفــًا اأن "احلكومــة الحتادية مل ت�ــرسف للب�رسة 
اجلــزء الأكــرب مــن تخ�صي�صاتهــا التــي ن�ــس عليهــا 
قانون املوازنة العامــة للعام احلايل، وكذلك بالن�صبة 
للعــام ال�صابق، ول توجد �صمانات تتعلق ب�رسف تلك 
الأموال يف امل�صتقبل".  من جانبها، قالت رئي�س جلنة 

العمار والتطوير يف جمل�س املحافظة زهرة البجاري 
اإن "الأف�صــل للب�رسة اأن تخ�ص�س لها خم�صة دولرات 
عن كل برميل، لكن يف ظل الأزمة املالية الناجمة عن 
انخفا�ــس اأ�صعار النفــط ل توجد م�صكلــة يف احت�صاب 
ن�صبة %10، لكن امل�صكلة حتدث يف حال عدم �رسف 
تلــك التخ�صي�صــات"، مو�صحــة اأن "الب�ــرسة ح�صلت 
خــالل العــام احلــايل فقــط علــى 130 مليــار دينــار 
من اأ�صــل 500 مليــار دينار خم�ص�صة لهــا كموازنة 
ت�صغيلية، والكثري من امل�صاريع التي كانت قيد التنفيذ 

تعطلت ب�صبب عدم توفر الأموال".
 واأ�صــارت البجاري اىل اأن "احلكومة الحتادية ينبغي 
اأن تعطــي الب�رسة ا�صتحقاقها �صمن املوازنة، خا�صة 

واأن العــام املقبل من املقــرر اأن ينخف�س فيه الإنفاق 
الع�صكــري لأن احلــرب على تنظيم )داع�ــس( الإرهابي 

اأو�صكت على نهايتها".
 يذكــر اأن حمافظــة الب�ــرسة تعــاين منذ اأواخــر العام 
املا�صــي مــن اأزمــة مالية حــادة وغــري م�صبوقة منذ 
عــام 2003، وب�صببهــا اأ�صبحــت العديــد مــن الدوائر 
احلكوميــة �صبــه عاجــزة عن القيــام بواجباتهــا، كما 
توقفــت ع�رسات امل�صاريع اخلدميــة قبل اجنازها، وقد 
طالبت احلكومة املحلية يف منا�صبات عديدة احلكومة 
الحتادية ب�ــرسف م�صتحقات املحافظــة عن الأعوام 
الثالثــة املا�صية، حيث مل حت�صل منهــا اإل جزء قليل 

ب�صبب الأزمة املالية، بح�صب م�صوؤولني حمليني.

البصرة تطالب 
باستحقاقها المالي

النقل تنفي اقتحام مطار البصرة الدولي 

خبير اقتصادي:

 بتحرير الموصل يتعافي الدينار

 التأمين العراقية:

رفع تأشيرة الدخول عن 3 فئات بين تركيا والعراق  االندماج عملية مالية معقدة!!

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.7133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة - متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة

بغداد - خاص

اربيل - خاص


