
ي��رى البع���ض ان العراق ق��د اثقل بالدي��ون اخلارجية 
والداخلي��ة يف حني ترى اللجن��ة االقت�صادية النيابية 
ان البالد قادرة على ت�ص��ديد الدي��ون وانها يف موقف 
م��ايل �ص��ليم ، يف حني توؤك��د احلكومة ان الع��راق بلد 

غني باملوارد وبامكانه �صداد ما بذمته .
ع�ص��و اللجنة املالي��ة النيابية جبار العب��ادي اكد ان 
الع��راق ق��ادر على ت�ص��ديد ما بذمته من دي��ون لكونه 
اأوف��ى بالتزامات��ه والفوائد والدليل عل��ى ذلك ارتفاع 
ت�ص��نيف العراق ائتمانيا ح�ص��ب ال��وكاالت الدولية "، 
مبين��ا ان "ه��ذا االمر ي�ص��ر اىل ان الب��الد قادرة على 

ت�صديد ما بذمتها وهي يف موقف مايل �صليم". 
وبني العبادي يف حديث خا�ض ل�صحيفة "اجلورنال" 
، ان "الديون التي بذمة العراق اغلبها �ص��ابقة واملقدار 
الذي اقرت�ص��ته ه��ذه احلكومة قليل "، الفت��ا االنتباه 
اىل ان "القرو���ض التي اخذت لي���ض فقط لغر�ض 
امل�ص��اريع الت�ص��غيلية وامنا 
ن��ت  كا

ا�صتثمارية لتكون قادرة على ت�صديد الديون". 
واأ�ص��ار ع�ص��و اللجنة املالي��ة النيابي��ة اىل ان "االلية 
الت��ي اتبعتها احلكومة كانت وا�ص��حة بان تكون هذه 
املبال��غ للم�ص��اريع اال�ص��تثمارية لكي تف��ي احلكومة 
بالتزاماته��ا "، م�ص��را اىل ان "الدي��ون كان��ت بفوائد 

قليلة ومريحة وبن�صبة جيدة 
ومن موؤ�ص�صات وبنوك دولية لدعم املوازنة ". 

واو�ص��ح العب��ادي ان "البع���ض يح��اول رب��ط الدي��ن 
الع��ام للع��راق باحلكومة احلالية والظ��روف الراهنة ، 
اال ان الدي��ن العام للبلد يقدر بنحو 111 مليار دوالر 
والدي��ن اخلارج��ي بلغ حت��ى عام 2014 م��ا يقارب 
ال�56 مليار ، اما بعد ذلك التاريخ فقد اقرت�ض العراق 

بحدود ال�12 مليار فقط ومت اقرتا�صها خارجيا ". 
وا�ص��ار اىل ان "مبل��غ ال��� 56 مليار بع�ص��ها قبل عام 
2003 وبلغ��ت نح��و 41 ملي��ار وهي دي��ون خارج 
ن��ادي باري���ض ومل تخ�ص��ع للت�ص��وية الت��ي مت��ت يف 
الن��ادي وان معظ��م الدول الت��ي مت اال�ص��تدانة منه مل 

تطالب بها حتى اللحظة".  
ولفت النظر اىل ان "الديون املتبقية بحدود 40 مليار 
او اقل بقليل وهي ديون داخلية وكان بحدود 
%50 منه��ا قب��ل ع��ام 

2014"، مبينا ان "املبلغ املتحقق من 2014 وحتى 
2016 ج��اء من اجل ت�ص��ديد روات��ب ال�رشكات ذات 

التمويل الذاتي اخلا�رشة". 
ون��وه العب��ادي ب��ان "يف موازن��ة 2015 و2016 
كانت امل�ص��ارف ت�ص��دد لل�رشكات اخلا���رشة الرواتب 
مبوجب �ص��ندات خزينة من احلكوم��ة، اما يف 2017 
احلكومة فقد بداأت احلكومة تعطي هذه االموال ب�صكل 

مبا�رش ومن دون اقرتا�ض".  
م��ن جانبها ا�ص��ارت احلكوم��ة اىل ان اغل��ب ما بذمة 
الع��راق من ديون ه��ي داخلية ، يف ح��ني لفتت النظر 
اىل ان البالد غنية وبامكانها االعتماد على م�ص��ادر 

جديدة لاليرادات من دون احلاجة اىل االقرتا�ض .
وب��ني م�صت�ص��ار رئي�ض الوزراء لل�ص��وؤون االقت�ص��ادية 
الدكتور عبد احل�ص��ني العنبكي ل�ص��حيفة "اجلورنال"،  
ان "العراق ياأمل يف امل�ص��تقبل ان تعود ا�ص��عار النفط 
اىل االرتفاع ليت�صنى له �صداد ما بذمته "، مو�صحا ان 
"اغلب هذه الديون داخلية ولي�ص��ت خارجية ومن ثم 

فان �صدادها ا�صهل بكثر ". 
واو�ص��ح العنبك��ي ان "كل دين يحم��ل يف داخله اآلية 
�ص��داد والتي تعتم��د على حجم هذه الدي��ون "، منوها 

باأن "اغلبها قرو�ض مي�رشة وفيها مدة �صماح". 
ان  ال��وزراء،  لرئي���ض  االقت�ص��ادي  امل�صت�ص��ار  واك��د 
االقت�ص��اد  لتنوي��ع  ت�ص��عى  "احلكوم��ة 
وم�ص��ادر االي��رادات 

لتقلي��ل االعتم��اد عل��ى الدي��ون م��ن خ��الل تن�ص��يط 
م�ص��انع الدول��ة وم�ص��اركة القطاع اخلا���ض بها ، او 
بي��ع االرا�ص��ي الزراعي��ة وال�ص��ناعية للم�ص��تثمرين 
املحلي��ني ، ف�ص��ال ع��ن وج��ود زي��ادة ملحوظ��ة  يف 
ايرادات ال�رشائب والر�صوم وكلها امور ت�صكل م�صادر 
لدع��م موازنة الدولة من دون احلاجة اىل االقرتا�ض"، 
مبين��ا ان��ه " مت تقليل االقرتا�ض خ��الل العام احلايل 

با�صتثناء ال�صندات التي ا�صدرتها احلكومة ". 
يف حني ا�ص��ار اخلبر االقت�ص��ادي عب��د الكرمي جابر 
�ص��نجار اىل ، "وجود و�ص��ائل مي�رشة اأم��ام العراق اإذا 
ما اختار مبداأ املفا�ص��لة يف اختيار قرو�ص��ه، واأولها 
اال�ص��تثمارية ث��م ياأتي بعده��ا قرو�ض البن��ك الدويل 
وبع���ض املنظم��ات الدولي��ة والقرو���ض الثنائية بني 
الع��راق وع��دد م��ن ال��دول ذات الوف��رة املالي��ة، يف 
حني تعد قرو�ض �ص��ندوق النق��د الدويل من القرو�ض 
ال�صعبة بالن�صبة للبلدان التي ح�صلت عليها اأو حتاول 

احل�صول عليها". 
واو�صح �ص��نجار ، اأن "هذا االإجراء يجعل من �صندوق 
النق��د الدويل مبثابة �ص��احب الو�ص��اية على الربامج 
االقت�ص��ادية يف تل��ك ال��دول ومن الطبيعي اأن ت�ص��ع 
هذه ال�رشوط اأمام الع��راق بع�ض املتاعب التي توؤدي 
اىل رفع الدع��م احلكومي عن بع���ض ال�رشائح الفقرة 
الت��ي ه��ي اأ�ص��اًل يف حاج��ة اىل الدع��م، اإ�ص��افة اىل 
���رشوط اأخ��رى تتعلق مب��دة ال�ص��داد والفائ��دة، وبهذا 
تك��ون القرو�ض ال�ص��ادرة عن �ص��ندوق النقد الدويل 
بعيدة عن �ص��فة القرو�ض املي�رشة اأو 

غر ال�صعبة". 

العراق في المنتدى االقتصادي 

العالمي حول الشرق األوسط 

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

االثنين

اقتصاديات العراق قدرت بـنحو 111 مليار دوالر 

الحكومة والبرلمان يؤكدان قدرة العراق على سداد ديونه 
بغداد- ابتهال السعدي 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية لبرامج التكيف االقتصادي

الصين تشيد مدينة صناعية جديدة 

في المغرب بقيمة 10 باليين دوالر
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وصول معدات متطورة إلى معمل 
غاز الناصرية 

ق��ال وزي��ر النفط جبار عل��ي اللعيبي ، ان اجلزء االول م��ن م�رشوع اأنبوب 
نق��ل نفط الب�رشة- العقبة يف مرحلة اعداد االتفاقية التي �ص��تعر�ض على 
اجلان��ب االأردين لتوقيعها قريبا. واو�ص��ح اللعيبي على هام�ض م�ص��اركته 
يف اعم��ال املنتدى االقت�ص��ادي العاملي املنعق��د يف منطقة البحر امليت، 
ان "اجلزء االأول من م�رشوع االنبوب ا�صتكمل جميع املراحل الفنية واأحيل 
اىل جمل�ض الوزراء الذي وافق عليه وا�صبح يف مرحة اعداد االتفاقية التي 

�صيوقعها اجلانبان قريبا".

اأعل��ن م���رشف الرافدي��ن توجي��ه فروع��ه يف بغ��داد واملحافظ��ات بتنظيم 
ال�ص��كوك املعتمدة وا�صدار ال�ص��فاجت للمواطنني يف يوم واحد ومن دون اي 
تاأخ��ر. وق��ال املكتب االعالمي للم�رشف يف بي��ان، ان "امل�رشف وبهدف 
جذب الكتلة النقدية ولك�ص��ب الزبائن قرر تنظيم ال�صكوك املعتمدة وا�صدار 
ال�صفاجت للمواطنني لغر�ض ت�صهيل معامالتهم يف يوم االيداع النقدي نف�صه 

او عند توافر الر�صيد يف ح�صاب الزبون".

اكد وزي��ر اخلارجية الهولندي بريت كوندير�ض، التزام بالده بدعم قطاعات 
الطاقة والزراعة واملياه يف اإقليم كرد�صتان.

ج��اء ذلك خ��الل اجتماعه مع رئي�ض اإقليم كرد�ص��تان م�ص��عود بارزاين على 
هام�ض املنتدى االإقت�صادي العاملي املنعقد يف البحر امليت يف االأردن.

ونقل بيان �ص��ادر عن رئا�ص��ة االإقليم عن الوزير قول��ه، ان" هولندا ملتزمة 
بتطوي��ر العالق��ات م��ع االإقلي��م وباالأخ�ض يف جم��االت الطاق��ة والزراعة 
واملي��اه".  من جانبه رحب ب��ارزاين بتطوير العالقات بني اإقليم كرد�ص��تان 
وهولندا ومتنى اأن "تاأخذ هذه العالقات حيزاً اأو�ص��ع من التطور وباالأخ�ض 

يف جماالت الطاقة والزراعة".

اعلنت ادارة معمل غاز النا�رشية ، و�صول معدات حديثة ومتطورة لتحويل 
املعمل اىل معمل اوتوماتيكي وم�صاعفة انتاجه من الغاز .

وقال مدير املعمل تاميم مهدي ، ان "وزارة النفط االحتادية ا�صتوردت من 
الدمن��ارك معدات حديثة متطورة بقيمة مليار و500 مليون دينار لتطوير 

معمل غاز النا�رشية احلكومي" .
وبني مهدي ان "املعدات احلديثة �صتحول املعمل من �صكله اليدوي احلايل 
اىل معم��ل ميكانيكي و�ص��رتفع طاقته االنتاجية من اربعة االف ا�ص��طوانة 

غاز يوميا اىل ثمانية االف ا�ص��طوانة يوميا" .
وا�ص��اف ، ان "اعمال التطوير �صت�ص��مل ان�ص��اء بنايات جديدة وا�ص��عة بدال 
عن البنايات احلالية " ، الفتًا النظر اىل ان "هذه اخلطوات �صت�صهم بتاأمني 

الغاز بكميات وفرة للمواطنني" .

 ق��ال رئي���ض الهيئ��ة الوطنية لال�ص��تثمار �ص��امي 
االأعرج��ي، اإن وترة ا�ص��تثمارات الب��الد ، ارتفعت 
منذ دخول العراق اتفاق خف�ض اإنتاج النفط اخلام.
وعل��ى الرغ��م م��ن حماوالته ال�ص��تثنائه م��ن قرار 
خف���ض االإنت��اج، دخ��ل الع��راق االتفاق م��ع دول 
اأع�صاء يف "اأوبك"، و11 دولة م�صتقلة مطلع العام 
اجلاري، واأعلن تقلي�ض حجم االإنتاج ب�210 اآالف 

برميل يوميًا.
واأ�ص��اف االأعرج��ي، عل��ى هام���ض م�ص��اركته يف 
اأعم��ال املنت��دى االقت�ص��ادي العامل��ي يف منطقة 
البح��ر املي��ت ب��االأردن، اإن "ق��رار خف���ض اإنت��اج 
النف��ط اخل��ام، زاد م��ن �ص��عر الربمي��ل وح�ّص��ن من 

اإيرادات البالد، وبالتايل اال�ص��تثمارات".  ومل يذكر 
االعرج��ي، ن�ص��ب التح�ص��ن يف مداخي��ل البالد بعد 
تنفي��ذ اتف��اق خف�ض االإنت��اج، اأو الزي��ادة يف قيم 

اال�صتثمارات العراقية.
واأعلن��ت منظم��ة "اأوب��ك" نهاي��ة ت�رشي��ن الث��اين 
املا�ص��ي، اأن "اأع�صاءها تو�ص��لوا اإىل اتفاق ب�صاأن 
تخفي���ض االإنت��اج الكل��ي للمنظم��ة مبق��دار 1.2 
ملي��ون برمي��ل ابت��داًء م��ن االأول من كان��ون ثاين 
2017 ملدة �ص��تة اأ�ص��هر، ودخل االتف��اق بالفعل 

حيز التنفيذ". 
ويهدف القرار اإىل اإعادة اال�ص��تقرار الأ�ص��واق النفط 
العاملي��ة، بع��د موجة هب��وط يف اأ�ص��عارها خالل 
العامني ون�ص��ف العام املا�ص��ية، نتيج��ة ارتفاع 

املعرو�ض يف ال�صوق.

ومنذ االتفاق، �ص��عدت اأ�ص��عار النفط اخلام بن�صبة 
15 باملئة، اإىل نحو 52 دوالرا يف الوقت احلايل، 

ارتفاعا من 45 دوالرا قبل االتفاق.
وعانى العراق ب�ص��بب الهبوط احلاد الأ�ص��عار النفط 
اخلام منذ منت�صف 2014، نزواًل من 120 دوالراً 
للربميل اإىل نحو 27 دوالراً مطلع العام املا�ص��ي، 
قب��ل اأن تع��اود االرتف��اع اإىل نح��و 52 دوالراً يف 
الوق��ت احلايل. يف �ص��ياق، مت�ص��ل، اأك��د االأعرجي 
اأن "الع��راق واالأردن بداأت��ا املرحل��ة النهائي��ة من 
التخطيط ملد خط اأنبوب لنقل النفط، "هناك �صقان 
من امل���رشوع، االأول الب�رشة والنجف، والثاين من 

النجف والعقبة االأردنية ".
وا�ص��اف "تباحثنا ب�صاأن كيفية توزيع العمل على 
االأر���ض بني جمي��ع االأطراف ".  واأك��د اأن " العراق 

و�ص��ل اىل املراح��ل القانوني��ة والفني��ة االأخ��رة 
الإع��ادة فت��ح مع��رب طريبي��ل )غرب��ا( م��ع االأردن، 

وال�صارع الرئي�صي الرابط بني البلدين". 
و�ص��تتوىل �رشك��ة اأمني��ة اأمركي��ة مه��ام تنظي��م 
العم��ل عل��ى مع��رب طريبي��ل، وال�ص��ارع الرئي�ص��ي 
وحمايت��ه اأمنيًا م��ن اأية هجم��ات حمتملة. وبحث 
مل��ك االأردن عب��د اهلل الث��اين والرئي���ض العراق��ي 
فوؤاد مع�ص��وم، تاأمني الطريق الدويل بني البلدين، 
وم���رشوع مد خ��ط اأنبوب النفط م��ن جنوب العراق 
اإىل العقب��ة. ووقع االأردن والعراق يف التا�ص��ع من 
ني�صان 2013، اتفاقية اإطار ملد اأنبوب يبلغ طوله 
1700 كلم لنقل النفط العراقي اخلام من الب�رشة 
اإىل مرافئ الت�ص��دير يف العقب��ة، وبكلفة تقارب ال� 

18 مليار دوالر وب�ص��عة مليون برميل يوميا.

ك�ص��فت وزارة ال�ص��ناعة واملع��ادن ، عن مفاو�ص��ات مع 
�رشك��ة �ص��ل الهولندي��ة العمالق��ة للطاق��ة لزيادة ن�ص��بة 
م�ص��اهمة العراق بان�ص��اء م�رشوع )نربا�ض( اال�ص��تثماري 
يف جمال ال�صناعات البرتوكيمياوية. وذكر بيان للوزارة 
انه��ا "اأج��رت جول��ة مباحث��ات جدي��دة م��ع �رشكة �ص��ل 
الهولندية ت�ص��منت عدداً من املوا�ص��يع والق�صايا الفنية 
واملالي��ة والقانوني��ة املتعلقة بتنفيذ م���رشوع )نربا�ض( 
البرتوكيمياوي��ة  ال�ص��ناعات  جم��ال  يف  اال�ص��تثماري 

واإمكاني��ة تهيئة عوامل النجاح له بح�ص��ور نائب رئي�ض 
جلن��ة اإدارة امل�رشوع يف ال��وزارة عبد الكرمي عبد الوهاب 
وعدد من املتخ�ص�صني فيها مع وفد �رشكة �صل العاملية". 
ونق��ل البيان عن عبد الوهاب قول��ه اأن "االجتماع ناق�ض 
االر���ض  بتخ�ص��ي�ض  املحيط��ة  وامل�ص��اكل  املعوق��ات 
وكلف��ة امل��واد االولية الالزمة لت�ص��غيل امل���رشوع وطرح 
للمقرتح��ات واملعاجلات الكفيلة بتذلي��ل هذه املعوقات 
وحله��ا" ، موؤك��دا "���رشورة اال�رشاع باإكم��ال االجراءات 
اخلا�ص��ة بار�ض امل�رشوع واعداد املخطط ال�ص��بكي لها". 
واأ�ص��اف "كم��ا مت بح��ث ال�ص��بل الكفيل��ة بتخفي�ض كلفة 

امل���رشوع والت��ي تق��در قيمت��ه بنح��و 8 ملي��ارات دوالر 
وزي��ادة م�ص��اهمة اجلان��ب العراق��ي يف امل���رشوع حيث 
تبلغ ن�ص��بة م�ص��اهمة �رشكة �ص��ل نح��و %76 بينما تبلغ 
ن�ص��بة م�ص��اهمة وزارة ال�ص��ناعة نح��و %24 ب�ص��فتها 
ال�رشيك العراقي ل�رشكة �ص��ل العاملية". وبني عبد الوهاب 
ان "االتف��اق امل��ربم مع ال�رشك��ة هو الن�ص��اء اأكرب جممع 
للبرتوكيمياويات يف املنطقة ومبدة اجناز ترتواح ما بني 
٥ اىل ٦ �ص��نوات الذي �ص��يجعل العراق من اكرب املنتجني 
للبرتوكيمياويات يف ال�رشق االو�صط ويحقق ارباحا تقدر 
بنحو 90 مليار دوالر على امتداد عمره الت�ص��غيلي البالغ 

35 عامًا ويوفر نحو 40 الف فر�ص��ة عمل". واأ�ص��ار اإىل 
اأن��ه مت "التطرق خ��الل املباحث��ات اإىل الكثر من االمور 
الفنية املتعلقة بالوحدات االنتاجية للم�رشوع والوحدات 
اخلدمية له وجداول االعمال اخلا�ص��ة بتقدم العمل والتي 
ت�صر وفق اجلداول الزمنية املخطط لها" ، م�صيفا اأنه "مت 
اتخ��اذ جملة من الق��رارات التي ت�ص��هم يف ت�رشيع العمل 
ا�ص��افة اىل امكاني��ة حتدي��ث ومناق�ص��ة فق��رات قان��ون 
اال�صتثمار وح�صب املعاير الدولية احلديثة لال�صتثمارات 
ال�ص��ناعية وكذلك مناق�ص��ة قانون جديد يت�ص��من ان�صاء 

�رشكات قاب�صة يف العراق".

انتعاش االستثمارات في البالد 
مع خفض إنتاج النفط 

مفاوضات مع شل الهولندية لزيادة مساهمة العراق في مشروع "نبراس" البتروكيماوي

النفط: توقيع الجزء األول من مشروع 
أنبوب البصرة - عقبة قريبًا 

الرافدين يوجه فروعه بتنظيم الصكوك 
وإصدار "السفاتج" 

هولندا تؤكد التزامها بدعم الطاقة 
والزراعة في كردستان 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص 

بغداد- متابعة 

أربيل - خاص 

الناصرية – خاص 

رئيس التحرير
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