
عّد مظهر حممد �صالح امل�صت�صار االقت�صادي لرئي�س 
التي  القرو�س  اف�صل  الياباين من  القر�س  الوزراء، 
مالية  وبفوائد  االجل  لكونها طويلة  للعراق  منحت 
قليلة جدا. وقال �صالح لـ)اجلورنال (، ان “اليابان 
مدد  ذات  بقرو�س  العراق  تقر�س  التي  الــدول  من 
طويلة ت�صل اىل اربعني عاما وبفائدة �صنوية ت�صل 
ت�صل  �صماح  مــدد  مع  باملائة  واحــد  من  اقــل  اىل 
خدمات  اعادة  اجتاه  يف  وت�صب  �صنوات  ع�رش  اىل 
تنموية  قرو�صا  ت�صمى  انها  اي  والكهرباء،  املــاء 
هذه  من  اال�صتفادة  املمكن  “من  انه  وا�صاف   .“
تاهيل  اعادة  باجتاه  التحتية  البنى  يف  القرو�س 
القرو�س  “تلك  ان  اىل  م�صريا  والطرق”،  الكهرباء 
واجهت  لكنها  االن  وحتى   2004 عام  منذ  بــداأت 
بع�س التلكوؤ ب�صبب ظروف احلرب يف العراق ودخول 
داع�س، واالزمة املالية العاملية “. يذكر ان ال�صفارة 
اليابانية يف بغداد اعلنت يف وقت �صابق ان بالدها 
من  دوالر  مليارات   5 من  باأكرث  العراق  امدت  قد 
ان  بيان،  يف  الــوزارة  وقالت  الياباين.  القر�س 
اليابان  اإيواي، �صفري  فوميو 
لـــــــــدى 

العراق  اليابان يف  العراق، قدم م�صاعدة  جمهورية 
نــواب  ملجل�س  تابعة  عــديــدة  ــان  جل ــاء  ــص روؤ� اإىل 
املحافظات  عن  وممثلني  اللجان  واأع�صاء  العراق 
ال�صوؤون  جلنة  من  دعــوة  على  بناًء  املجل�س  يف 
بغداد،  يف  اليابانية  ال�صفارة  واعلنت  اخلارجية. 
مــايل.  قر�س  لتقدمي  الــعــراق  مــع  مــذكــرة  توقيع 
ن�صخة  لـ)اجلورنال(  وردت  لل�صفارة  بيان  وبح�صب 
منه، فانه يف اليوم ال�صاد�س من �صهر اأيلول، ُعقدت 
مرا�صم توقيع املذكرات املتبادلة يف بغداد لتقدمي 
اليابانية  االإمنائية  الر�صمية  امل�صاعدات  قر�س 
)القر�س الياباين(. ويهدف هذا القر�س اإىل حت�صني 
الظروف املالية القا�صية واإ�صالح مالية البالد من 
اإ�صالحاتها  يف  العراقية  احلكومة  م�صاعدة  خالل 
هبوط  واأ�صفر  واملالية.  االإدارة  جمايل  يف  احلالية 
عن  ــرية  االأخ ال�صنوات  يف  العاملية  النفط  اأ�صعار 
العراقية. ويف  اإيرادات احلكومة  انخفا�س حاد يف 
على  االإنفاق  زيادة  اإىل  ا�صطرالعراق  نف�صه،  الوقت 
تنظيم  عمليات  ب�صبب  النازحني  واإغاثة  الدفاع 
احلكومة.   اإنفاق  زيادة  �صبب  ما  االإرهابية  داع�س 
الدويل، و�صل عجز  النقد  لتقديرات �صندوق  ووفقا 
امليزانية يف العراق يف �صنة 2016 اإىل 14.1%. 
اإىل  ــه  الــعــام ذات الــعــام يف  الــديــن  يف حــني و�صل 
االإجمايل.   املحلي  الناجت  مقابل   66.9%
ــذه الـــظـــروف،  ــه ــرا ل ــظ ن

ال�صناعية  الــدول  جمموعة  ودول  اليابان  اأعربت 
للقمة  املجموعة  قــادة  اإعــالن  يف  االأخــرى  ال�صبع 
التي يف منطقة اإ�صي �صيما يف اأيارمن عام  2016 
معاجلة  يف  الــعــراق  جلهود  امل�صتمر  دعمها  عن 
خالل  مــن  االقت�صاد  ودعـــم  املالية  التحديات 
القر�س هو  ان هذا  ال�صفارة  االإ�صالح.  وذكر بيان 
املالية  امل�صاعدة  بتقدمي  اليابان  التزام  من  جزء 
مليون   500 اإىل  مبلغها  وي�صل  لــالإعــالن  وفقا 
دوالر اأمريكي.  و�صبق هذا القر�س، " قر�س �صيا�صة 
الذي  االأوىل("  )املرحلة  املايل  واالإ�صالح  التنمية 
و�صل مبلغه اإىل 233 مليون دوالر )25 مليار ين 
ياباين( يف حزيران 2016.  من املتوقع اأن ُي�صاهم 
هذا القر�س يف برنامج االإ�صالح من خالل حت�صني 
اإنفاق احلكومة، وكفاءة الطاقة، و�صفافية ال�رشكات 
اأن امل�صاعدة اليابانية هذه ممولة ب�صكل  اإذ  العامة 
املالية،  وزارة  ووقعت  الــدويل.  البنك  مع  م�صرتك 
املتبادلة  املذكرات  اليابانية  احلكومة  مع  حينها، 
املرحلة  الكهرباء  قطاع  اعمار  قر�س  بخ�صو�س 
“بح�صور  انه  العبادي  ملكتب  بيان  وذكر  الثالثة. 
وكــالــة(  املــالــيــة  ـــر  )وزي ــــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 
وزير  برئا�صة  ياباين  ر�صمي  ووفد  حيدرالعبادي، 
�صونويور،  كينتاروا  اخلارجية  لل�صوؤون  الــدولــة 
وحم�رش  املتبادلة  املذكرات  توقيع  مرا�صم  جرت 
العراق وحكومة  املناق�صات بني حكومة جمهورية 
الكهرباء  قطاع  اعمار  بقر�س  املتعلقة  اليابان 
ان  البيان  وا�ــصــاف  الثالثة”.  املرحلة 
وقــعــهــا  “املذكرة 

فا�صل  املالية  وزارة  وكيل  العراقي  اجلانب  عن 
الياباين  ال�صفري  الياباين  اجلانب  وعن  عثمان  نبي 
فوميو ايواي”. يذكر ان  رئي�س جمل�س النواب �صليم 
العراق  لدى  الياباين  ال�صفري  مع  بحث  اجلبوري،  
املناطق  واعمار  الثنائية  العالقات  ايواي  فوميو 
املحررة . وذكر بيان ملكتبه االعالمي ان “اجلبوري 
وجرت  له  املرافق  والوفد  الياباين  ال�صفري  ا�صتقبل 
النازحني و�صبل تعجيل  اللقاء مناق�صة ملف  خالل 
تنظيم  �صيطرة  من  املحررة  املناطق  اعمار  اعادة 
داع�س االرهابي وعودة العوائل النازحة اليها، كما 
ودور  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اللقاء  بحث 
اليابان املهم يف تطوير وتنمية االقت�صاد العراقي 
وما تقدمه من م�صاعدات ان�صانية وتنموية للبالد”.
وثمن اجلبوري اجلهود املتميزة التي بذلتها �صفارة 
وطوكيو  بغداد  بني  العالقات  تعزيز  يف  اليابان 
وتطويرها يف خمتلف اال�صعدة، موؤكداً ان احل�صور 
اعــادة  خطط  يف  ومهمًا  وا�صحًا  كــان  الياباين 
والقرو�س  املنح  خالل  من  املحررة  املدن  اعمار 
التي �صاهمت يف اعادة تاأهيل العديد من املناطق 
املت�رشرة من جراء العمليات الع�صكرية. و�صدد على 
“حت�صني الواقع املعي�صيي للمواطن العراقي  اهمية 
احــداث  يف  ت�صهم  التي  القوانني  ــرار  اق خــالل  من 
احداث  �صاأنها  من  التي  امل�صاريع  بتنفيذ  التوازن 
العليا  امل�صلحة  ي�صمن  ومبــا  املطلوب  التغيري 
للبالد”. من جانبه اكد ايواي ان احلكومة اليابانية 
م�صتمرة بتقدمي جميع انواع الدعم لل�صعب العراقي، 
يف  العراقي  الربملان  دور  ذاتــه  الوقت  يف  مثمنًا 
تعزز  التي  املهمة  القوانني  واقرار  اال�صالح  عملية 

العملية الدميقراطية يف البالد. 

13 مليار دوالر.. تخصيصات حكومية 

للنهوض بالخطة االستثمارية
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اقتصاديات العراق
اليابان تقرض العراق 500 مليون دوالر

خطوات دولية لدعم برنامج اإلصالح وتحسين اإلنفاق الحكومي 
بغداد – فادية حكمت 

هونغ كونغ والهمج على 

أبواب السياسة النقدية

الرياض وموسكو تناقشان 

تمديد اتفاق »أوبك«

التخطيط تؤكد أن األنبار تحتاج إلى 
مشاريع "مضاعفة" بسبب الدمار 

اإلحصاء الزراعي: إيرادات المياه السنوية 
لدجلة والفرات 54 مليار متر مكعب 

التجارة تشتري 278 ألف طن من الرز والسكر

إطالق الوجبة الثانية من تجهيز النفط األبيض 

اأعلنت مديريــة االإح�صاء الزراعي اأن اإيرادات امليــاه ال�صنوية لنهري دجلة 
والفــرات بلغــت 54 مليار مرت مكعب لعام 2016. وقــال املديرية التابعة 
لــوزارة التخطيط يف بيــان  �صحفــي اإن "االإيرادات ال�صنويــة لنهري دجلة 
والفرات لعام 2016 بلغت 54.75 مليار مرت مكعب من املياه"، مو�صحة 
اأن "كميــة االإيــرادات ال�صنوية ل نهر دجلة بلغــت 15.37 مليار مرت مكعب، 
يف حــني بلغت االإيرادات ال�صنوية ل نهــر الفرات 15.15 مليار مرت مكعب". 
واأ�صافــت، اأن "كمية االإيرادات ال�صنوية لروافــد دجلة بلغت 24.23 مليار 
مــرت مكعب"، مبينة اأن "رافد الزاب االأعلى كان االأعلى يف اإيراداته املائية 
والتي بلغت 10.55 مليار مرت مكعب، يليه الزاب ال�صغري باإيرادات �صنوية 
بلغــت 6.75 مليار مرت مكعــب، يليه دياىل باإيــرادات �صنوية بلغت 5.78 
مليــار مرت مكعب ومن ثم العظيم باإيــرادات �صنوية بلغت 1.15 مليار مرت 
مكعب". يذكر اأن تركيا قامت ببناء 14 �صداً على نهر الفرات وروافده داخل 
اأرا�صيهــا و8 �صــدود على نهر دجلــة وروافده، وحتتاج تركيــا عدة �صنوات 
ملــلء البحريات اال�صطناعية خلف هــذه ال�صدود، يف حني اأن�صاأت �صوريا 5 
�صــدود ثالثة منهــا كبرية �صيــدت يف منت�صف ال�صتينــات، وغالبا ما تقوم 
تركيا بالتحكم باالطالقات املائية التي غالبا ما تكون قليلة اإال يف مو�صم 

الفي�صانات.

اأعلنــت وزارة التجــارة، اإبرامهــا عقداً ل�ــرشاء اأطنان من الــرز وال�صكر لدعم 
البطاقــة التموينية، موؤكدة اأن ال�رشاء جــاء باأ�صعار تناف�صية مل حت�صل منذ 
عــام 2003. وقالــت الــوزارة يف بيــان �صحفــي تلقته " اجلورنــال "،  اإن 
"الكميات املتفق عليها يف العقد احتوت على 60 األف طن من رز يا�صمني 
معطــر الفيتنامــي، و60 األف طن من رز باك�صتــان واالأوروغواي، يف حني 
كان ن�صيــب ال�صكــر 158 األــف طن". واأ�صافــت الــوزارة اأن "االأ�صعار التي 
ح�صلــت عليها الــوزارة من خــالل تفاو�صها مــع عدد من ال�ــرشكات التي 
قدمتهــا عرو�صها تقــل بقليل عن الرتكيبة ال�صعريــة وهي مل حت�صل عليها 
منــذ 2003 والتي توفــر مبالغ كبرية بالعملة ال�صعبــة للموازنة العامة". 
واأو�صحــت اأنها "عملت منذ اأكرث من عــام على توفري مادتي ال�صكر والزيت 
مــن املنتج املحلــي الذي ياأتي يف اإطار دعم املنتــج املحلي وكذلك توفري 

مبالغ بالعملة ال�صعبة فيما لو مت التعاقد عليها من منا�صئ عاملية".

اعلنــت وزارة النفــط، اطــالق الوجبة الثانيــة من جتهيــز املواطنني مبادة 
النفــط االبي�ــس بكمية 50 لــرتاً، م�صــرية اىل ان منافــذ التجهيــز م�صتمرة 
بتجهيز الوجبة االوىل. وقال املدير العام ل�رشكة توزيع املنتجات النفطية 
كاظم م�صري يف بيان له تلقت " اجلورنال " ن�صخة منه ،ان "منافذ التجهيز 
با�ــرشت اليوم جتهيز املواطنــني يف حمافظة بغداد مبــادة النفط االبي�س 
بكميــة 50 لــرتاً باعتماد اجلــزء ال�صفلي من ق�صيمة ت�صلــم الوقود )البطاقة 
الوقوديــة( ال�صابقــة". وا�صــاف م�صــري ان "هــذه املنافذ م�صتمــرة بتجهيز 
الوجبــة االوىل على املواطنني بكمية 50 لرتاً وحتى اإ�صعار اخر"، مو�صحا 
ان "جممــوع الكمية الكلية للوجبتني يكون 100 لرت ملن مل يت�صلم الوجبة 
االوىل". ودعــت ال�رشكة "املواطنني اىل اال�ــرشاع بت�صلم احل�ص�س املقررة 
من النفط االبي�س من املنافــذ التوزيعية لتاأمني احتياجاتهم خالل ف�صل 

ال�صتاء املقبل".

 بغــداد - خا�ــس: اأكد وزيــر التخطيط �صلمان اجلميلي، ان هنــاك م�صاكل عامة 
لــكل حمافظــات البالد واجلــزء االأ�صا�س منهــا مرتبط بالتخ�صي�صــات املالية، 
مبينــا ان مــا مطلوب يف االأنبــار من م�صاريــع م�صاعٌف ب�صبــب التدمري. وقال 
اجلميلــي يف موؤمتــر �صحفــي بعد لقائه اع�صــاء جمل�س االأنبــار ومديري دوائر 
املحافظــة يف الرمــادي، اإن "هناك م�صاكل عامة لــكل حمافظات العراق اجلزء 
االأ�صا�س منها مرتبط بالتخ�صي�صات املالية"، مبينا اأن "انخفا�س اأ�صعار النفط 
مــع بداية ت�صكيل احلكومــة واحلرب على داع�س ا�صتنزفــا املوازنة اال�صتثمارية 
وكان الرتكيــز علــى املوازنــة الت�صغيلية وهــو االهتمام برواتــب املوظفني مع 
حتديد امل�صاريع ذات االأولوية امللحة وا�صتطاعت احلكومة ان تلبي احلد االأدنى 
مــن هــذه امل�صاريــع"  واأ�صــاف اجلميلي، اأن "مــا مطلوب يف حمافظــة االنبار 
مــن م�صاريــع فهو م�صاعف ب�صبب التدمري الكبــري الذي ح�صل من خالل احلرب 
علــى داع�س"، الفتًا النظــر اىل اأن "هناك م�صاهمة من قبــل املوازنة االحتادية 
واملنظمــات الدوليــة عــرب UNDP، و�صنــدوق االعمــار وبع�س املنــح التي 
نتلقاها من الدول ال�صديقة". واكد اجلميلي، اأن "احلكومة املركزية اقرت وثيقة 
اعمار املناطق املحررة وو�صعت يف الوثيقة خارطة طريق لالعمار وال �صك يف 
اأن حمافظة االأنبار �صوف تكون احدى املحافظات امل�صتفيدة من هذا امل�رشوع، 
وهنــاك اهتمام من احلكومة بهــذا اجلانب". يذكر اأن البنــى التحتية للم�صاريع 
واخلدمــات تعر�صــت اىل دمــار واذى كبرييــن نتيجــة العمليــات الع�صكريــة 

واالرهابية بعد حترير معظم مدن االأنبار من تنظيم "داع�س". 

يعمل جمل�س التن�صيق ال�صعودي ـــ العراقي على حتقيق 
خم�ــس اأولويــات تتمثــل يف تنمية املناطــق احلدودية 
بــني البلدين، وتعزيز التوا�صل بــني البلدين، والتعاون 
وحمايــة امل�صالــح امل�صرتكــة، وتنميــة ال�رشاكــة بني 
يف  والتعــاون  التقنيــة  وت�صجيــع  اخلا�ــس،  القطــاع 
البحــث العلمي. ووفقــا الإح�صائيات ر�صميــة، فقد بلغ 
حجم التبــادل التجاري بني ال�صعوديــة والعراق العام 
املا�صــي 2016 نحــو 610.6 مليــون دوالر ومييــل 
امليــزان التجاري مل�صلحة اململكة. وبني املو�صوعات 
املنتظــر مناق�صتها بني اجلانبــني ال�صعودي والعراقي، 
اإقامة منتدى اقت�صادي بني رجال االأعمال يف البلدين 
برعايــة وزارة التجــارة واال�صتثمــار ال�صعوديــة وذلك 
بالتن�صيــق مــع جمل�ــس الغــرف ال�صعوديــة، وتاأ�صي�ــس 
جمل�ــس اأعمال �صعــودي عراقي م�صرتك، وذلــك لتعزيز 
العالقات التجارية واال�صتثمارية مع العراق بالنظر ملا 
متثلــه ال�صوق العراقية من اأهميــة للمنتجات ال�صعودية 
واحل�صــول علــى ح�صة يف ال�صــوق العراقيــة. و�صريكز 
اجلانبان على تنمية التبادل التجاري الثنائي خا�صة 
غــري البــرتويل واال�صتفــادة مــن الرغبــة اجلــادة لدى 
الطرفــني يف بنــاء �ــرشاكات ناجحة وعالقــات طويلة 
االأمد، وتنمية اال�صتثمــارات املبا�رشة بني البلدين من 

خــالل تطوير وحتديــد الفر�س اال�صتثماريــة وطرحها 
للقطاع اخلا�س من خالل الغرف التجارية واملنتديات 
والرتكيــز على اأهــم القطاعات الواعــدة ومنها االأغذية 
واملقــاوالت  والنقــل،  االأدويــة،  و�صناعــة  واالألبــان، 
والبنيــة التحتية.  وياأتي ذلــك بعد قرار جمل�س الوزراء 
ال�صعودي املوافقة علــى حم�رش اإن�صاء جمل�س التن�صيق 
ال�صعودي العراقي، وتفوي�س وزير التجارة واال�صتثمار 
رئي�ــس اجلانــب ال�صعــودي ملجل�س التن�صيــق ال�صعودي 
العراقي، بالتوقيع على �صيغة املح�رش. وكان الدكتور 
ماجــد الق�صبــي وزير التجــارة واال�صتثمــار ال�صعودي 
اأعلــن �صــدور قــرار جمل�ــس الــوزراء باإن�صــاء جمل�ــس 
التن�صيــق ال�صعودي العراقي الذي يعــزز فر�س التبادل 
التجاري والتعاون امل�صــرتك لالرتقاء بالعالقات بني 
البلديــن، موؤكــدا اأنــه يعــرب عن رغبــة اململكــة اجلادة 
وحر�صها على فتح جميع جماالت التعاون مع العراق 
مبــا يخدم م�صالــح البلديــن ال�صقيقني. واأكــد الق�صبي 
الــذي يرتاأ�ــس املجل�ــس التن�صيقي، وبع�صويــة عدد من 
الوزراء من اجلهــات ذات العالقة، اأن ال�صعبني العراقي 
وال�صعــودي ن�صيــج اجتماعــي واحــد ومــوروث ثقايف 
م�صــرتك يتكامــالن فيما بينهمــا برتابــط و�صائج الدم 
والقربــى واجلــوار. واأو�صح وزير التجــارة واال�صتثمار 
اأن التوجيهــات بــاأن يكــون الــوزراء اأع�صــاء يف هــذا 
املجل�ــس، تعك�ــس االأهميــة البالغــة لتوطيــد العالقات 

بني البلدين. ويهــدف املجل�س اإىل تعزيز التوا�صل بني 
البلديــن علــى امل�صتــوى اال�صرتاتيجــي وتعميــق الثقة 
ال�صيا�صيــة املتبادلــة وفتــح اآفاق جديدة مــن التعاون 
يف خمتلف املجــاالت ومنها: االقت�صاديــة والتنموية 
والثقافيــة  وال�صياحيــة  واال�صتثماريــة  واالأمنيــة، 
واالإعالميــة وتعزيــز التعــاون امل�صرتك بــني اجلانبني 
يف ال�صــوؤون الدوليــة واالإقليمية املهمــة. وذلك عالوة 
على حمايــة امل�صالح امل�صرتكة وتنميــة ال�رشاكة بني 
القطــاع اخلا�ــس يف البلدين، واإتاحــة الفر�صة لرجال 
االأعمــال للتعرف اىل الفر�س التجاريــة واال�صتثمارية 
وتبني الو�صائل الفعالة التي ت�صهم يف م�صاعدتهم على 
ا�صتغاللهــا والتــي ت�صمــل االأذرع احلكوميــة املبا�رشة 

وغري املبا�رشة.
ويهــدف املجل�ــس اإىل ت�صجيــع تبادل اخلــربات الفنية 
والتقنيــة بــني اجلهــات املعنية من خــالل العمل على 
نقــل وت�صجيــع التقنيــة والتعــاون يف جمــال البحــث 
الربامــج  الزيــارات وامل�صاركــة يف  وتبــادل  العلمــي 
التدريبيــة، وتنميــة املناطــق احلدوديــة للعــراق مــع 
اململكــة واال�صتفادة مــن املدن االقت�صاديــة املتاحة 
لتكــون م�صــدرا زراعيــا و�صناعيــا رئي�صيــا للعــراق 
وتنعــم باال�صتقــرار لتوطينهــا وتكــون بيئــة جاذبــة 
للقطــاع اخلا�ــس وامل�صتثمرين. واأ�صار وزيــر التجارة 
واال�صتثمــار اإىل اأن املرحلــة املقبلــة مــن العالقــات 

االقت�صاديــة والتجارية بني اململكة والعــراق �صت�صهد 
تعاونا كبريا ي�صهم يف زيادة التبادل التجاري، ويوفر 
فر�صــا ا�صتثمارية يف املجاالت كافــة، ويف مقدمتها: 
املجاالت التجاريــة والزراعية وال�صناعية، م�صيفا اأن 
جمل�ــس التن�صيــق ال�صعودي العراقي �صيعمــل على اإزالة 
جميــع العوائق وي�صجع علــى اال�صتثمار. وذكر الدكتور 
الق�صبي، اأن اللقاءات التي عقدت خالل املدة املا�صية 
بــني م�صــوؤويل البلديــن تعك�ــس الرغبة اجلــادة بتعزيز 
التعاون، م�صــريا اإىل اأن اجلانب العراقــي اأبدى حر�صه 
علــى توفــري بيئــة ا�صتثمــار اآمنــة وتقــدمي املزيد من 

املحفزات لال�صتثمارات ال�صعودية يف العراق.
يف املقابل، حتر�س اململكة على تقدمي الدعم وت�صهيل 
االإجــراءات كافة لال�صتثمار االأجنبي من خالل قوانني 
حمفــزة وبيئة جاذبــة لال�صتثمار و�صامنــة يف الوقت 
ذاتــه حتقيق م�صالح اململكــة االقت�صادية، م�صيفا اأن 
هذا التعــاون �صي�صهم يف اإقامــة م�صاريع م�صرتكة بني 
بلدينا ال�صقيقني. وقال القائــم باأعمال �صفارة اململكة 
لدى العراق، اإنه مت االتفاق على كثري من اال�صتثمارات 
وامل�صاريــع التــي تخــدم البلديــن، ومت توقيــع مذكرة 
تفاهــم ب�صاأن النقل اجلوي يف البلديــن، ولفت االنتباه 
اإىل ما ي�صمه املنفذ من جتهيزات تخدم الو�صع احلايل، 
مبيًنا اأنه مع بداية تفعيل املنفذ �صيتم تطوير املنفذين 

مبا يخدم احلركة التجارية وحركة امل�صافرين.
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