
القرو�ض  العراقي هي  االقت�صاد  تطوير  من عوامل 
او االقرتا�ض داخليا او خارجيا حيث تنعك�ض ب�صكل 
ملمو�ض واإيجابي على جميع املواطنني , باال�صافة 
اإىل ان القرو�ض تعترب املحرك الرئي�صي للقطاعات 
الربملان  يف  املالية  اللجنة  ,ع�صو  االقت�صادية 
الداخلية  العراق  قرو�ض  اإن  قال  حيدر  م�صعود   ,
مليارات   10 يقارب  ما  من  ارتفعت  واخلارجية 
15 مليار دوالر يف  اإىل   ,2016 دوالر يف موازنة 

موازنة 2017.
واأو�صح النائب حيدر , يف ت�رصيح �صحفي تابعته 
) اجلورنال ( " اأن العراق يف موازنة العام اجلاري 
مليارات   10 يقارب  ما  وخارجيًا  داخليًا  اقرت�ض 
دوالر, اإال اأنه عاد يف هذا العام يف وترية ت�صاعدية 
يف  دوالر  مليار   15 اإىل  لت�صل  االقرتا�ض  بحالة 
العام املقبل", الفتًا اإىل اأن "هذه القرو�ض �صتكون 
امل�صاريع  وبع�ض  والت�صليح  االأع��م��ار  الأغ��را���ض 

ال�رصورية".
واأ�صار 

اإىل اأن "اجلهات املانحة للقرو�ض يف موازنة العام 
املقبل هي كما يف التايل )500( مليون دوالر من 
اليابان, و)800( مليون دوالر من البنك االإ�صالمي, 
دوالر  مليون  و)600(  جايكا,  من  ون�صف  ومليار 
من )KFW( االأملانية, و)160( مليون دوالر من 
الدويل,  البنك  من  دوالر  مليون  و)500(  اإيطاليا, 
مليار  و)2,7(  ال�صويد,  من  دوالر  مليون  و)500( 
 )4,7( و  الدفاع,  وزارة  لتمويل  اأمريكا؛  من  دوالر 
مل  اأخ��رى  وداخلية  خارجية  قرو�ض  دوالر  مليار 
يذكر من هي اجلهات التي �صتقر�ض العراق, ف�صال 
"اإقليم كرد�صتان  اأن  اإىل  اأخرى", الفتًا  عن قرو�ض 

غري م�صمول بهذه القرو�ض نهائيًا".
وبني اأن "االإيرادات النفطية يف موازنة العام املقبل 
النفطية  وااليرادات غري  دينار,  تريليون   67 بلغت 
املتاأتية من الر�صوم واجلباية وال�رصيبة واجلمارك 

بلغت 11,6 تريليون دينار".
اإن  النيابية,  امل��ال��ي��ة  اللجنة  يف  ع�صو  وق���ال 
امل�رصوفات الفعلية للدولة ال تتجاوز 70 تريليون 
دينار, بح�صب البيانات التي جنمعها للعام اجلاري.
العامة االحتادية  املوازنة  وخ�ص�صت احلكومة يف 
عراقي  دينار  مليار   500 املقبل  للعام 
الإع����م����ار امل����دن 

الع�صكرية  واالأعمال  داع�ض  اإره��اب  بفعل  املدمرة 
جراء حترير املدن من داع�ض.

وقال ع�صو اللجنة املالية النيابية جبار العبادي, 
يف وقت �صابق, اإن موازنة العام املقبل خالية من 
تريليون   25 ت�صم  اأنها  اإال  اال�صتثماري  اجلانب 
ال�رصكات  ديون  ل�صد  لكنها  كا�صتثمار  قيدت  دينار 

العاملة يف العراق.
بقراءة  �صابق,  وق��ت  يف  ال��ن��واب,  جمل�ض  و���رصع 
للعام  العامة  االحتادية  املوازنة  قانون  م�رصوع 

املقبل, بعد ت�صلمها من جمل�ض الوزراء.
نبي  فا�صل  املالية  وزارة  وكيل  اك��د  جانبه  من 
اخلروج  يف  العراق  جناح  االربعاء,  ام�ض  عثمان, 
من االزمة املالية التي مر بها, وك�صب ثقة �صندوق 
الكربى  ال�صبع  وال���دول  ال��دول��ي��ني  والبنك  النقد 
القرا�صه مبالغ تتجاوز ال� 12 مليار دوالر, م�صريا 
القرو�ض  االوىل من  الدفعة  �صيت�صلم  العراق  اأن  اإىل 
اإن   " ت�رصيح  خالل  عثمان  وق��ال  املقبل.  ال�صهر 
االزمة موجودة ولكنها لي�صت كما يف ال�صابق ب�صبب 
العراق  الن  وذلك  جديد,  من  النفط  ا�صعار  ارتفاع 
كان يف بداية العام يبيع الربميل بحدود 22 دوالرا 
�صبعة  ارتفع  العاملي  بال�صعر  العراقي  النفط  واالن 
االح�صن”.  نحو  توجهت  االمور  فان  لذا  دوالرات, 
وا�صار عثمان اإىل اأن “ال�صهر املقبل �صيت�صلم العراق, 
مليار دوالر من البنك الدويل, 
 8 0 0 و

 800 من  واك��ر  ال�صبع,  ال��دول  من  دوالر  مليون 
انه  الدويل, مبعنى  النقد  مليون دوالر من �صندوق 

�صيدخل خزينة الدولة 2,5 مليار دوالر”.
املركزي  البنك  “خزين  اأن  ال���وزارة,  وكيل  واأك��د 
بخري ومطمئن ور�صيده اكر من املتوقع, والعراق 
وح�صب  منها,  للخروج  ويتحرك  االزمة  يف  مازال 
60 دوالرا   �  50 �صيبلغ  النفط  �صعر  فاإن  التوقعات 
العام 2020 ولكن توقعات جديدة توؤكد انه خالل 
اال�صهر ال�صتة املقبلة �صريتفع من جديد, وباملقابل 
النفطية  غري  االي��رادات  رفع  ومت  النفقات  خف�صنا 

ب�صكل كبري ونطمئن املواطنني باأن العراق بخري”.
يف �صياق ذي �صلة او�صح عثمان " اأن وزارة املالية 
, تعتزم اإعادة اإطالق �صلفة ال�100 راتب قريبًا, بعد 
اإيقاف  ق��رار  اإن   " قائال  امل�صارف,  يف  درا�صتها 
واإمنا  احلكومة,  من  ي�صدر  مل  راتب  ال�100  �صلفة 
من امل�صارف, فهي لها جمال�ض ادارة وم�صتقلة يف 
قراراتها, التي تاأتي اىل الوزارة لغر�ض امل�صادقة 
يف  ال�صيولة  �صحة  "ب�صبب  اأنه   , واأ�صاف  عليها",  
اأنه  اىل  الفتا  ال�صلف",  هذه  اإيقاف  مت  امل�صارف 
فتح  واإع��ادة  املو�صوع,  هذا  درا�صة  االآن  "يجري 
�صلفة ال� 100 راتب �رصيطة اأال تتجاوز 50 مليون 

دينار, وان املو�صوع قيد الدرا�صة".
واأ�صار وكيل الوزارة, اىل اأن "الوزارة مل تدرج الطلب 
الذي ت�صلمته بخ�صو�ض نواب رئي�ض اجلمهورية اىل 

موازنة عام 2017".

مراقبون : هل سيحقق العراق 

توازنا اقتصاديا بموزانة 2017؟
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مصادر نيابية : 15 مليار دوالر حجم القروض الداخلية والخارجية
بغداد – خاص

اطفال الشوارع أحالم تالشت في 

غياهب الفقر واالزمة االقتصادية

انخفاض سعر الغاز يولد 

الحاجة للطاقة المتجددة

Thu. 3 Nov. 2016 issue no 221  3 تشرين الثاني 2016 العدد

استعدادات حكومية العادة عمل 
سايلوات الموصل

اأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للكمارك , ع��ن متكن كم��رك املنطق��ة الو�صطى من 
ا�صتح�ص��ال قراب��ة 16 ملي��ار و223 ملي��ون دين��ار خ��الل ت�رصي��ن االأول 
2016. وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان ورد ل��� ) اجلورن��ال ( , اإن "االإي��رادات 
امل�صتح�صل��ة ملديرية كمرك املنطقة الو�صطى ل�صه��ر ت�رصين االأول ٢٠١٦, 

بلغت 16 مليار و222 مليون و910 اآالف دينار".
وا�صاف��ت, اإنه��ا "با���رصت بتنفي��ًذ الق��رار ٤١٣ لع��ام ٢٠١٥ ال�ص��ادر عن 
جمل���ض ال��وزراء, لتطبي��ق قان��ون ر�ص��وم ا�صتح�ص��ارا التعرف��ة الكمركية, 
وحتقيق اي��رادات مالية ت�صهم يف مواجهة االأزم��ات االقت�صادية, واإنعا�ض 
امليزاني��ة العام��ة وتعوي���ض تراجع اأ�صع��ار النفط". واو�صح��ت ان "كمرك 
املنطق��ة الو�صطى حقق مبالغ جيدة من اإيرادات التعرفة الكمركية, توزعت 
ب��ني مق��رات كمرك الو�صط��ى وال�صاجلية وال�صفرة, عن حمول��ة �صبعة اآالف 
و409 �صاحنات مت ا�صتح�صال الر�صوم عنها, اإ�صافة اإىل اإقامة األف و449 
دعوى كمركية عن خمالفات لتطبيق القانون وا�صتح�صال التعرفة منها".

اعلن��ت حمافظة ذي قار عن ت�صكي��ل عدة جلان لتفعيل ملف االثار واالهوار 
باملحافظة.وقال حمافظ ذي قار يحيى النا�رصي" ان اللجان �صتت�صكل من 
جمي��ع فئ��ات املجتمع ومنظم��ات املجتمع املدين , م��ع الرتكيزعلى اهمية 
امل�صارك��ة الفاعلة لل�ص��كان املحليني يف حتديد اولويات اخلطط التي ت�صعى 

للنهو�ض بواقع اخلدمات والبنى التحتية خ�صو�صا يف مناطق االهوار ".
وكان��ت حمافظ��ة ذي قار قد دعت يف ١٨مت��وز املا�صي جمل�ض الوزراء اىل 
تبني خطة م�صتقبلي��ة لتاهيل البنى التحتية ملناطق االهوار ومواقع االثار 
يف مرحل��ة ما بعد ان�صمام االهوار واالث��ار لالئحة الرتاث العاملي ,م�صددة 

على �رصورة التعجيل بت�رصيع قانون حلماية وانعا�ض االهوار.
يذك��ر ان منظم��ة اليون�صكو, وافق��ت يف 17 متوز 2016 عل��ى �صم االهوار 
واملناط��ق االثرية يف العراق اىل الئحة ال��رتاث العاملي بعد ت�صويت جميع 

االع�صاء باملوافقة.

اعلن��ت وزارة التجارة حترير �صايلو بازوايا م��ن قبل قوات اجلي�ض العراقي 
والقوات االأمنية امل�صاندة لها بعد ان طردت التنظيمات االرهابية

وقال��ت ال��وزارة يف بيان نقال عن مدير عام جت��ارة احلبوب هيثم اخل�صايل 
ب��ان "�صايل��و بازوايا مت حتريره هذا اليوم بع��د ان �صيطرة االجهزة االمنية 
علي��ه بالكامل". وا�صاف ان "م��الكات �رصكته �صتبا�رص العمل بهذا ال�صايلو 
احلي��وي يف حال ا�صتقرار الو�صع االمني ومبا���رصة موظفيه للقيام بحملة 
الدامت��ه وتاهيله". واكد حتري��ر ال�صايلو مبينا ان مدير فرع ال�رصكة العامة 
لتج��ارة احلبوب يف نينوى اكد لل��وزارة حتريره وفر�صت الق��وات العراقية 
اول ام���ض الثالث��اء �صيطرته��ا عل��ى مبن��ى التلفزيون احلكوم��ي الواقع يف 
منطقة كوكجلي اىل ال�رصق من مدينة املو�صل وهذا اول مبنى مهم يقع يف 

قب�صة القوات العراقية منذ انطالق معركة املو�صل قبل 16 يوما.

اكد املدي��ر العام للعالق��ات اخلارجي��ة االندوني�صية 
يف جم��ال ال�صناعة والتج��ارة لل���رصق االو�صط بايو 
كرنتا�صت��و خ��الل م�صارك��ة اندوني�صي��ا يف معر���ض 
بغداد الدويل,ان دولته تعمل على االرتقاء بالعالقات 
م��ع الع��راق وخا�ص��ة يف جم��ال النف��ط والتج��ارة 
وال�صناع��ة.  وقال كرنتا�صتو ان "العالقات التجارية 
والنفطي��ة بني العراق واندوني�صي��ا جيدة ونعمل على 

االرتق��اء بها اىل ابعد من ذل��ك وخ�صو�صا يف جمال 
النقل وال�صناعة والكهرب��اء". وا�صاف كرنتا�صتو ان 
"هناك اتفاقات بني اربع وزارات وهي كل من وزارة 
النقل والنفط وال�صناع��ة والتجارة, وخالل فعاليات 
معر���ض بغداد الدويل �صوف نتفق مع وزارة الكهرباء 
يف جمال التجهيز للطاقة الكهربائية, الجل م�صاعدة 

العراق يف جمال الطاقة الكهربائية".
واك��د كرنتا�صت��و ان "اندينو�صيا حري�صة كل احلر�ض 
عل��ى  عالقتها م��ع الع��راق ومت افتت��اح ال�صفارة يف 

بغ��داد يف الع��ام 2011 , ومت التوا�ص��ل يف جماالت 
عدة منها ال�صيا�صي��ة واالقت�صادية و�صناعة النفط", 
الفت��ا اىل ان "اندوني�صي��ا م��ن الدولة امل��وردة للنفط 
العراق��ي , خ�صو�ص��ا وان البلد ميت��از ب�صناعة الكاز 
اوي��ل". و�ص��دد كرنتا�صت��و عل��ى ان "ال�صع��ب العراقي 
يح��ب ال�ص��الم ونحن لدين��ا اوا�رص عالق��ة اهمها ان 
ال�صعب��ني االندنو�صي والعراقي م�صلم��ان واليوم نرى 
الع��راق اك��ر امنا م��ن الع��ام 2010 ون�صاهد هناك 
تط��ور وال�صع��ب العراقي �صع��ب حي والدلي��ل االن ما 

ن�صاه��ده يف معر�ض بغداد الدويل من جماهري كبرية 
ت��زور املعر���ض". يذك��ر ان معر���ض بغ��داد ال��دويل 
انطلق��ت فعاليت��ه اول ام���ض الثالث��اء حي��ث افتت��ح 
�صلمان اجلميلي وزير التجارة وكالة فعاليات الدورة 
43 للمعر���ض بح�ص��ور وزراء الكهرب��اء وال�صناعة 
ورئي���ض هيئ��ة اال�صتثم��ار ورئي���ض جلن��ة االقت�صاد 
واال�صتثم��ار النيابي وعدد من النواب واع�صاء ال�صلك 
الدبلوما�ص��ي معتمدين يف بغ��داد كذلك جمهور كبري 

امتالت به القاعة الرئي�صية ملعر�ض بغداد الدويل .

اعلنت ال�رصك��ة العامة للموانئ التي يقع مقرها يف 
حمافظ��ة الب���رصة , مغ��ادرة �صفينة تركي��ة الإنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة بع��د انته��اء عق��د ا�صتقدامها, 
مبين��ة اأن ال�صفينة غادرت املياه العراقية مب�صاعدة 

قطع بحرية عراقية.
وق��ال مدي��ر ق�ص��م االإع��الم والعالق��ات العامة يف 
ال�رصكة اأمنار عب��د املنعم ال�صايف يف ت�رصيح ورد 

 DOGAN( اإن "ال�صفينة الرتكية , ) ل� ) اجلورنال
PAY( املخ�ص�ص��ة النت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة 
والت��ي كانت را�صية منذ اأعوام بجان��ب اأحد اأر�صفة 
مين��اء اأبو فلو�ض قد غادرت املي��اه العراقية نتيجة 

انتهاء عقد ا�صتقدامها".
وا�ص��اف ال�ص��ايف اأن "مر�صدين بحري��ني عراقيني 
)املثن��ى(  البحريت��ني  ال�صاحبت��ني  اىل  اإ�صاف��ة 
عن��د  الرتكي��ة  ال�صفين��ة  رافقت��ا  و)ال�صاحلي��ة( 
مغادرته��ا, حي��ث مت اإخراجه��ا بان�صيابية من قناة 

�ص��ط الع��رب, ثم غادرت املي��اه االقليمي��ة العراقية 
باأمان".

مطل��ع  من��ذ  تع��اين  الب���رصة  حمافظ��ة  اأن  يذك��ر 
الت�صعينات من تدهور قطاع الكهرباء, وقد تفاقمت 
االأزمة بعد عام 2003, ولكن خالل االأعوام الثالثة 
املا�صية حت�صن واق��ع الكهرباء يف معظم املناطق, 
وق��د تطل��ب ذلك اإنف��اق مبالغ طائلة م��ن موازنات 
املحافظ��ة, واأكر تلك املبال��غ اأنفقت على م�صاريع 
���رصاء الطاق��ة الكهربائية من خ��الل ا�صتقدام ثالث 

�صفن تركية متخ�ص�صة باإنت��اج الطاقة الكهربائية 
كان يبلغ انتاجه��ا االجمايل نحو 350 ميكا واط, 
ا�صتثماري��ة  انتاجي��ة  وكذل��ك مت ن�ص��ب حمط��ات 
تابعة للقطاع اخلا���ض, اإ�صافة اىل ا�صترياد الطاقة 
الكهربائي��ة من حمافظ��ة خوز�صت��ان االإيرانية عن 
طريق خط ال�صالجمة, ويعتقد خمت�صون اأن االأموال 
التي انفقتها احلكومة على �رصاء الطاقة الكهربائية 
كان ينبغ��ي �رصفه��ا عل��ى بن��اء حمط��ات جدي��دة 

بالتعاقد مع �رصكات عاملية.

عين اندونيسيا 
على التجارة والنفط في العراق

بارجة تركية كهربائية تغادر العراق

16 مليار دينار ارباح الكمارك

لجان حكومية لتطوير 
االثار واالهوار

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.2133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

البصرة – خاص

بغداد – خاص

ذي قار – خاص

بغداد – خاص


