
 يف ح��ن بل��غ جمموع الدي��ن الداخل��ي حتى 
التاريخ نف�س��ه ٤٣،٥٠٥ ملي��ار دوالر اي مبا 
ي��وازي ٥١،٤٢٢،٤٩٦ ترلي��ون دينار ليكون 

اجمايل الدين العام ١١١،٧٢٥ مليار دوالر 
واأ�سافت، حيث تت�س��من، ديون نادي باري�س 
وخارج نادي باري���س والدائنون التجاريون، 
و�س��ندوق  النق��د العربي واالقرتا���س اجلديد 
والدي��ن غ��ر املعال��ج، وتعوي�س��ات الكوي��ت 
العاملي��ة  النفطي��ة  ال���ركات  ومتاأخ��رات 
ومتاأخ��رات ا�س��تراد الطاق��ة، باال�س��افة اىل 
ح��واالت  املزادات وقرو���س �ركات التمويل 
الذات��ي وح��واالت متوي��ل العج��ز وامل�س��اريع 

وقرو�س وزارة الكهرباء 
وق��در خرباء يف ال�س��اأن االقت�س��ادي اأن حجم 
دي��ون الع��راق املرتاكم��ة مبا يتج��اوز حاجز 
١٠٠ ملي��ار دوالر، وذل��ك يف ظ��ل كث��ر م��ن 
امل�س��كالت الت��ي يعانيها االقت�س��اد العراقي، 
ومق��دار الدي��ن الع��ام املرتت��ب عل��ى الب��الد 
نتيجة انهيار اأ�سعار النفط، وكلفة احلرب التي 
يخو�سها العراق �سد تنظيم داع�س، اإىل جانب 

ديونه املوروثة من حقبة  النظام ال�سابق .  
وك�س��ف  امل�ست�س��ار امل��ايل لرئي���س ال��وزراء 
الدكت��ور مظهر حممد �س��الح ع��ن اأن "العراق  
جن��ح يف ع��ام ٢٠٠٤ يف �س��طب نح��و ١٠٠ 
ملي��ار دوالر م��ن ديون��ه عل��ى خلفي��ة توقيع 

اتفاق نادي باري�س " 
باري���س  ن��ادي  اتفاقي��ة  اأن  �س��الح،  وب��ننّ 
"اتفاقي��ة معياري��ة حل��ل الدي��ون ال�س��يادية 
املرتتب��ة بذمة الع��راق ل�٦٥ دول��ة، منها ١٩ 
دولة �سمن نادي باري�س و٤٦ دولة خارجه".
وق��ال اإن " الدي��ن الداخلي بع��د ٢٠١٤ ارتفع 
من ١٠ ملي��ارات اإىل ٤٦ ملي��ار دوالر، وبهذا 
الداخل��ي  بنوعي��ه  الدي��ن  جمم��وع  ي�س��بح 
واخلارجي نحو ١١٠ مليارات دوالر، �سمنها 

ديون اخلليج املعلقة حتى نهاية ٢٠١٦  "
وي��رى �س��الح، اأن  اأكرب واأخط��ر الديون تعود 
اىل دول اخللي��ج، وهي ديون عالقة ت�س��ل اإىل 
نح��و ٤١ مليار دوالر، وميثل هذا الرقم حمورا 
للدين العراق��ي". ولفت االنتب��اه اإىل اأن الدين 
الداخل��ي ميث��ل ٤٥ يف املائة م��ن قيمة الدين 
العام، وقد �س��اهم البنك املرك��زي يف توفره 

بعد خ�س��م احل��واالت لع��دم تواف��ر االإمكانية 
لدى امل�سارف االأخرى

وقال وزي��ر التخطيط ال�س��ابق الدكتور مهدي 
"قرو���س البن��ك ال��دويل وبن��ك  اأن  احلاف��ظ، 
االأوروب��ي  واالحت��اد  االإ�س��المي  التنمي��ة 
واليابان، اإ�سافة اإىل الديون التقليدية لبع�س 
دول اخللي��ج، تق��ف �ساخ�س��ة يف التعام��الت 
املالي��ة اخلارجية للع��راق،  موؤك��دا اأن  ديون 

العراق تزيد على ١٠٠ مليار دوالر
وا�س��ف  احلافظ، اإىل تعرنّ���س مبلغ يزيد على  
٦ مليارات دوالر لل�س��بهات منذ عام ٢٠٠٣"، 
قائ��ال اإن  تقاري��ر املفت���س الع��ام االأمرك��ي 
ل�س��وؤون اإع��ادة االأعم��ار اأك��د جمهولي��ة ٦.٦ 
مليار دوالر من اأموال �س��ندوق تنمية العراق، 
وت��دور حوله ال�س��بهات ، وهناك م��ن يوؤكد اأن 
معاي��ر ال�س��يطرة املالئم��ة عل��ى اأم��وال هذا 
ال�س��ندوق هي عر�س��ة للتالعب والهدر و�سوء 

اال�ستخدام 
 وتاأت��ي تقدي��رات  "معه��د التقدم لل�سيا�س��ات 
االإمنائي��ة"  بع��د ت�ريح  وزي��ر النفط  جبار 
النفطي��ة  االحتياط��ات  »حج��م  اأن  اللعيب��ي، 

بع��د  برمي��ل«،  ملي��ار   ١٥٣ بلغ��ت  للع��راق 
اأن  اأن كان��ت ١٤٣ ملي��ار برمي��ل. مو�س��حا 
 ٧ يف  واملكمني��ة  اال�ستك�س��افية  الن�س��اطات 
حق��ول نفطي��ة يف و�س��ط وجن��وب الع��راق قد 
�س��اهمت يف اإ�سافة كمية ١٠ مليارات برميل 

لالحتياطي النفطي
ماج��د  الدكت��ور  االقت�س��ادي  اخلب��ر  وق��ال 
ال�س��وري "اإن الع��راق �س��يقرت�س خ��الل عام 
٢٠١٧ نح��و ١٧.٧ مليار دوالر، ح�س��بما جاء 
يف املوازن��ة العام��ة للب��الد، ومعنى ه��ذا اأن 
بنحو ملحوظ"، مت�سائال  �س��رتتفع  "القرو�س 
ع��ن "قرو���س اإقلي��م كرد�س��تان البالغة نحو 
٤٠ مليار دوالر، وما اإذا كانت �س��تدخل �سمن 

الدين العام للعراق؟ 
وق��ال اخلب��ر االقت�س��ادي الدكت��ور عب��د اهلل 
البن��در اأن  جمي��ع الدي��ون قب��ل ع��ام ٢٠٠٣ 
هي ديون بغي�س��ة، ومل ي�ستفد منها االقت�ساد 
العراقي، ولكن احلكومة مل تطالب باإلغائها«. 

عاداً االتفاق مع �س��ندوق النقد الدويل  م�را 
بالفقراء دون االأغنياء ، ب�س��بب زيادة اأ�س��عار 
الوق��ود وتخفي���س م��واد البطاق��ة التموينية 

اخل��رباء  اأغل��ب  ويتف��ق   ، االأنف��اق  وزي��ادة 
االقت�سادين على احلذر يف التعامل مع ملف 
الديون؛ حتى ال ت�سل البالد اإىل مرحلة انفالت 
الدين، من جهتها اعلنت �ركة “�س��تاندرد اند 
بورزه للت�سنيف االئتماين، ارتفاع ديون عدد 
من احلكوم��ات العربية اىل اكرث من ال�س��عف 
العام املا�س��ي متوقعة ان تظل مرتفعة خالل 
٢٠١٦ ، موؤك��دة ان دي��ون الع��راق جت��اوزت 

ال�٣٠ مليار دوالر خالل عام ٢٠١٥.
وا�سارت ال�ركة يف تقريرها الذي ن�رته اىل 
ان ديون ١١ دولة عربية خ�س��عت لت�سنيفها، 
بينه��ا دول جمل���س التعاون اخلليج��ي الغنية 
بالنف��ط، ارتفعت اىل ١٤٣ ملي��ار دوالر العام 
املا�س��ي مقارنة م��ع ٧٠.٦ ملي��ار دوالر يف 
٢٠١٤ ، م�س��يفة ان التقري��ر ت�س��من ارقام��ا 
لعام ٢٠١٥ لدي��ون العراق التي جتاوزت ٣٠ 
مليار دوالر ا�سيفت اىل القائمة التابعة لها  

وتوقع��ت ال�رك��ة خالل تقريره��ا بلوغ حجم 
العربي��ة  لل��دول  التجاري��ة  الدي��ون  اجم��ايل 
٦٦٧ ملي��ار دوالر يف نهاي��ة  العام املن�رم 
، بارتفاع ن�سبته 8٥ مليار دوالر يف ٢٠١٥  

بالتاأكيد  الوزراء،  العامة ملجل�س  االأمانة  الزراعة،  طالبت وزارة 
على حكومة اإقليم كرد�ستان، بعدم منح املوافقات على اإجازات 
اال�ستراد للدواجن ومنتجاتها اإىل املحافظات االأخرى، على اأن 

تنح�ر املوافقات على حمافظات االإقليم
وقال م�سدر من دائرة التخطيط واملتابعة ق�سم االإنتاج احليواين 
يف وزارة الزراعة،  يف ت�ريح �سحفي اإن  الوزارة طالبت االأمانة 
اإقليم  حكومة  على  تاأكيدها  ب�رورة  ال��وزراء،  ملجل�س  العامة 
اال�ستراد  باإجازات  اخلا�سة  املوافقات  منحها  بعدم  كرد�ستان، 
على  وح�رها  االأخ��رى،  املحافظات  اإىل  ومنتجاتها  للدواجن 
اأي�سًا،  الوزارة طالبت  اأن   ، واأ�ساف امل�سدر،  االإقليم  حمافظات 
الدواجن  وباالأخ�س،  امل�ستوردة،  الب�سائع  بدخول  بال�سماح 
املقرتنة  لل�سحنات  االإقليم  عرب  املحافظات  اإىل  ومنتجاتها 
واخلدمات  املعار�س  �ركة  من  ���س��ادرة  ا�ستراد  ب��اإج��ازات 
التجارية العراقية يف وزارة التجارة، على اأن ال ي�سمل الب�سائع 
ب�سهادة  م�سحوبة  تكون  اأن  على  كرد�ستان،  اإقليم  يف  املنتجة 
تثبت اأن املواد منتجة من االإقليم حلماية املنتوج املحلي واحلد 

من اخل�سائر التي تهدد �سناعة الدواجن يف العراق 
واأ�سار امل�سدر، اإىل اأن املطلب جاء بناًء على املنا�سدات الكثرة 
التي تقدم بها مربو الدواجن اإىل الوزارة، و�سكواهم من التعر�س 
باملنتجات  املحلية  ال�سوق  اإغراق  �سيا�سة  ب�سبب  كبرة  خل�سائر 
اإقليم  من  وباالأخ�س  ومنتجاتها،  ال��دواج��ن  من  امل�ستوردة 
املحلي،  باملنتج  كبر  �رر  اإحداث  اإىل  اأدت  والتي  كرد�ستان، 
املنتجن  تعر�س  اإىل  اأدى  ما  منها،  امل�ستورد  مناف�سة  ب�سبب 
املحلين اإىل خ�سائر كبرة تهدد باإغالق اأغلب امل�ساريع واحلقول 
واأعلنت احلكومة االحتادية يف وقت �سابق حظر ا�ستراد الطيور 
وليبيا،  م�ر  بينها  دولة،   ٢٤ من  ومنتجاتها  واملجمدة  احلية 

ملنع انتقال مر�س اإنفلونزا الطيور.
اأنواع  ا�ستراد جميع  اإنها حظرت  لها  بيان  احلكومة يف  وقالت 
والري�س،  واملائدة  التفقي�س  بي�س  عن  ف�سال  والطيور،  الدواجن 

منتجاتها.  اأو  الدواجن  ت�ستخدم  التي  املنتجات  وجميع 
الواردات من م�ر  وي�ري احلظر على 

ول��ي��ب��ي��ا وف��ل�����س��ط��ن 

وهونغ  وال�سن  وبوتان  فا�سو  وبوركينا  وبنغالدي�س  واإ�رائيل 
والنيجر  ونيبال  وميامنار  والو���س  وكزاخ�ستان  والهند  كونغ 
وكوريا  ال�سمالية  وك��وري��ا  وغانا  العاج  و�ساحل  ونيجريا 
احلكومة  وكانت  واملك�سيك.  اأفريقيا  وجنوب  وفيتنام  اجلنوبية 
من  الدواجن  واردات  على  موؤقتا  حظرا  �سابق  وقت  يف  فر�ست 
الطيور  اإنفلونزا  بفرو�س  االإ�سابة  من  حاالت  ر�سد  بعد  فرن�سا 

هي االأوىل من نوعها منذ ثماين �سنوات
اأ�سباب  اأهم  »اأح��د  اأن  تركي،  منى  االقت�سادية  اخلبرة  وع��دنّت 
تراجع �سناعة الدواجن يكمن يف �سعف دعم الدولة املتمثل بعدم 
اعتماد �سيا�سة ثابتة حلماية االإنتاج املحلي من املناف�سة ب�سبب 
اال�ستراد الع�سوائي، ف�ساًل عن غياب قوانن تنظم العمل وت�سجع 
اال�ستثمار، وعدم تبني �سيا�سة ثابتة حلماية االإنتاج املحلي من 
هيئة  ت�سكيل  »اأهمية  على  و�سدنّدت  املتكافئة«.   غر  املناف�سة 
وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع  »تتبنى  الدواجن  لقطاع  عليا«  وطنية 
الإنتاج الدواجن وت�سويقها يف العراق، الأهمية هذه ال�سناعة يف 
حتقيق اجلدوى االقت�سادية، واأ�سارت خالل ندوة اقت�سادية، اإىل 
اأن »تطوير هذا املف�سل الذي يرتفع الطلب عليه ب�سكل متوا�سل، 
هذه  لتو�سيع  ال�سيولة  توفر  م�رفية  ت�سهيالت  اإىل  يحتاج 
ال�سناعة وجعل االأ�سواق املحلية تعتمد املنتج املحلي منها، ال 
�سيما مع توافر مقومات النهو�س بهذه ال�سناعة«.  ولفتت االنتباه 
اإىل »�سعوبة احل�سول على اللقاحات البيطرية ذات املوا�سفات 
اأهمها  اأمرا�س  ظهور  اإىل  اأدى  ما  الع�سوائي،  واال�ستراد  اجليدة 
املعدي،  الق�سبات  والتهاب  الدواجن  واإنفلونزا  نيوكا�سل  مر�س 
البيطرية  االأدوية  على  النوعية  ال�سيطرة  بتطوير  تركي  وطالبت 
امل�ستوردة ملنع دخول الكثر من االأدوية غر الفعالة.  ودعت اإىل 
تاأهيل اخلربات الفنية واملختربية للموؤ�س�سات الزراعية، خ�سو�سًا 
»افتقار  اإىل  االنتباه  الفتة  واجل��ن��وب،  الو�سط  حمافظات  يف 

م�ساريع الدواجن اإىل االإ�راف البيطري املبا�ر وا�ستراد 
�سالالت  ذات  التفقي�س  بي�س  اأو  اأف��راخ 

االإنتاج،  متدنية  رديئة 

و�سعف التحويل الغذائي«.  ودعت اإىل االهتمام مبراكز البحوث 
التي تعنى مبو�سوع �سالالت الدواجن الإنتاج اأ�سناف مميزة من 
حمود  �سعدون  االقت�سادي  اخلبر  و�سدنّد  واللحم.  البي�س  دجاج 
فرق  ت�سكيل  عرب  الدواجن  بقطاع  االهتمام  �رورة  على  جثر، 
للت�سويق تاأخذ على عاتقها مراقبة ال�سوق ودر�س الطلب وتقديره، 
يهيئ  ما  املناف�سة،  املنتجات  من  ال�سوق  يف  العر�س  ومتابعة 
كمًا  منتجاته  وت�سويق  القطاع  لتعزيز  الدقيق  للتخطيط  ال�سبل 
ونوعًا.  وح�سنّ على »اإعادة النظر يف التقنيات احلديثة اخلا�سة 
واجلهات  ال�سناعات  احتاد  م�ساهمة  خالل  من  ال�سناعة،  بهذه 
املعنية يف تاأمن دورات وجوالت ا�ستطالعية خارج العراق لذوي 
الدول املتقدمة يف هذا املجال«.   العالقة، لالطالع على جتارب 
منتجات  توزيع  جمال  يف  اال�ستثمار  باب  فتح  »���رورة  واأك��د 
الدواجن، من خالل ت�سهيل �ركات و�ساطة )لوج�ستية( خلزن تلك 
املنتجات ونقلها وتوزيعها بالكمية واجلودة املطلوبتن والوقت 
املقبول والكلفة املنا�سبة، مبا يحافظ على خ�سو�سيتها، وعدنّت 
اخلبرة يف �سناعة الدواجن �سهام كامل، اأن »قطاع الدواجن يعد 
ركيزة مهمة من ركائز االأمن الغذائي«، الفتة االنتباه اإىل اأهمية 
والتعرفة  الوطني  املنتج  حماية  قانوين  تفعيل  يف  »االإ���راع 
اجلمركية والعمل على دعم القطاع اخلا�س وت�سجيعه عرب اإن�ساء 
بهدف  الكبرة  الطاقات  ذات  املتكاملة  اال�ستثمارية  امل�ساريع 
اأن  اأعلنت  العراقية  الزراعة  االإنتاج. وكانت وزارة  احلد من كلف 
حاجة العراق من املنتجات احليوانية للعام احلايل من الدجاج 
املجمد، تبلغ ٢٥٠ األف طن، يف حن بلغ االإنتاج املحلي 8٤ األف 

الدجاج  من  ا�سترادها  املطلوب  الكمية  اأن  مو�سحة  طن، 
املجمد تبلغ ١٦٦ األف طن.
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النف��ط ب��ن  اأ�س��عار عق��ود  تذبذب��ت 
خ��ام  وا�س��تقر  وال�س��عود  الهب��وط 
القيا���س العامل��ي مزيج برن��ت قرب 
بفع��ل عالمات  للربمي��ل  50 دوالرا 
اأولي��ة عل��ى اأن زي��ادة م�س��تمرة يف 

انتاج اخلام االأمركي رمبا تتباطاأ
واأنهت عقود برنت الأقرب ا�س��تحقاق 
اجلل�س��ة منخف�س��ة 7 �س��نتات لتبل��غ 
عند الت�سوية 49.61 دوالر للربميل. 
واأغلقت عقود خام القيا�س االأمركي 
غرب تك�سا�س الو�س��يط مرتفعة �سنتا 

واحدا اإىل 47.08 دوالر للربميل

ارتفعت احتياطيات كوريا اجلنوبية 
من النقد االأجنبي يف يونيو حزيران 
م�سجلة  دوالر  مليار   380.57 اإىل 
على  �سعودها  بعد  قيا�سيًا  م�ستوى 

مدى اأربعة اأ�سهر متتالية
البنك  عن  �سادرة  بيانات  واأف��ادت 
اأن  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  امل��رك��زي 
لديه  االأجنبي  النقد  احتياطيات 
دوالر  مليار   2.11 مبقدار  قفزت 
ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ارت��ف��اع��ًا من 
نهاية  يف  دوالر  مليار   378.46

مايو اأيار 

اأدن��ى  م��ن  ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  تعافت 
بعد  اأ�سابيع  �سبعة  يف  م�ستوياتها 
اأن اأطلقت كوريا ال�سمالية �ساروخا 
لليابان  االإقليمية  املياه  يف  �سقط 
اجليو�سيا�سية  ال��ت��وت��رات  ل��ت��زداد 
ك��اأداة  النفي�س  امل��ع��دن  وجاذبية 

لال�ستثمار االآمن
اال�سبوع   منت�سف  جل�سة  و�سهدت 
تعامالت �سعيفة مع اإغالق االأ�سواق 
الواليات  يف  عطلة  يف  االأمركية 

املتحدة
الفوري  للبيع  الذهب  �سعر  واأنهى 
جل�سة التداول مرتفعا 0.26 باملئة 
اإىل 1223.60 دوالر لالوقية بينما 
للذهب  االأمركية  العقود  �سعدت 
اإىل  باملئة   0.3 اأب  اأغ�سط�س  ت�سليم 

1223 دوالرا لالأوقية

صناعة الدواجن.. مشاريع تفتقر لالستثمار ومحاوالت »خجولة« إلنعاشها

ديون العراق الخارجية.. تركة تحتاج جهودًا حكومية كبيرة إلسقاطها 

اأعلنت ع�ضو اللجنة املالية 
النيابية النائبة ماجدة 

التميمي،  جمموع الديون 
اخلارجية للعراق لنهاية 

بلغت  اأنها  مبينة   ،2016
دوالر مليار   111،725
وقالت التميمي يف بيان  

�ضحفي اإن جمموع الدين 
اخلارجي للعراق حتى 

تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ يبلغ 
٦٨،٢٢٠ مليار دوالر اي 

مبا يوازي ٨٠،٦٣٦،٣٤٧ 
ترليون دينار

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


