
الدكتور  الوزراء  لرئي�س  االقت�صادي  امل�صت�صار  رجح 
لعام  املالية  املوازنة  و�صول  �صالح  حممد  مظهر 
ا�صابيع.  النواب خالل نحو ثالثة  اىل جمل�س   2018
نوق�صت  “املوازنة  �صحفي  ت�رصيح  يف  �صالح  وقال 
داخل جمل�س الوزراء و�ُصجلت عليها بع�س املالحظات 
تقارب  مدة  يف  النواب  جمل�س  اىل  وتر�صل  و�صتعدَّل 
قال  وحجمها  املوازنة  �صكل  وعن  ا�صابيع”.  الثالثة 
يف  تختلف  ل��ن  املقبل  ال��ع��ام  “موازنة  ان  �صالح 
�صتكون  لكنها  احلايل  العام  موازنة  عن  اجتاهاتها 
وتعظيم  النفقات  خف�س  خ��الل  من  اك��ر  من�صبطة 
املوارد غري النفطية وعدم تو�صع العجز”. وبني �صالح 
“العمل املتبع يف و�صع املوازنة �صار باجتاهني  ان 
اال�صا�س  بالدرجة  النفطية  غري  املوارد  تعظيم  االول 
النفقات  خف�س  خالل  من  العجز  تو�صع  عدم  والثاين 
امل��وازن��ة  حجم  وع��ن  املالية”  اال�صتدانة  وتقليل 
املقبل  العام  ” ان موازنة  ان  او�صح �صالح  املتوقع 
�صتكون قريبة من مواازنة العام احلايل وقد ت�صل اىل 
107 ترليونات دينار او اكر او اقل وانها �صتدور يف 
ت�صاعديا  �صواء  كثريا  عنه  تبتعد  ولن  الرقم  هذا  فلك 
ال��دويل،  النقد  ل�صندوق  تقرير  وتوقع  تنازليا”.  او 
اأن يرتفع دين احلكومة العراقية يف عام  ن�رص اأخرياً، 
مليار   132 من  اأكر  اإىل   2018
 . ر ال و د

وجاء يف التقرير اأن "ديون العراق لعام 2013 كانت 
73.1 مليار دوالر، يف حني ارتفعت ديونه يف عام 
 2015 عام  ويف  دوالر،  مليار   75.2 اإىل   2014
اأ�صبحت تلك الديون 98.0 مليار دوالر، بينما كانت 
لرتتفع  دوالر،  مليار   114.6 تبلغ   2016 عام  يف 
اأن  التقرير  وتوقع   ."122.9 اإىل   2017 ع��ام  يف 
 132.4 اإىل  املقبل  العام  يف  احلكومة  دين  "يرتفع 
احلكومة  مديونية  اأن  يوكد  الذي  االأمر  دوالر،  مليار 
اإىل  العراق  جمهورية  وتو�صلت  م�صتمر".  ت�صاعد  يف 
م�رصوع  على  الدويل  النقد  �صندوق  خرباء  مع  اتفاق 
موازنة عام 2018، مبا يتما�صى مع اتفاق اال�صتعداد 
االئتماين الذي وافق عليه ال�صندوق يف يوليو )متوز( 
املا�صي، بح�صب ما قالته املوؤ�ص�صة الدولية يف بيان.

مع  اأب��رم  النقد  ل�صندوق  التنفيذي  املجل�س  وك��ان 
االئتماين  لال�صتعداد  اتفاقا  املا�صي  العام  العراق 
بقيمة 5.34 مليار دوالر اأمريكي وذلك لدعم برنامج 

احلكومة لالإ�صالح االقت�صادي.
يدعمه  الذي  االقت�صادي  االإ�صالح  برنامج  ويهدف 
ميزان  احتياجات  �صد  اإىل  ال��ع��راق  يف  ال�صندوق 
املدفوعات العاجلة، والو�صول باالإنفاق اإىل م�صتوى 
اأ�صعار النفط العاملية، و�صمان  يتوافق مع انخفا�س 

بقاء الدين يف حدود ميكن اال�صتمرار يف حتملها.
اإطار  يف   ، ال�صندوق،  مع  العراق  مناق�صات  وجاءت 
وقال  االئتماين.  اال�صتعداد  التفاق  الثالثة  املراجعة 
اإن  املا�صي  )اآب(  اأغ�صط�س  يف  تقرير  يف  ال�صندوق 
العراق يواجه »�صدمة مزدوجة« من جراء 
اأ�صعار  انخفا�س 

النفط وتكاليف �رصاعه مع تنظيم داع�س االإرهابي.
وتوقعت املوؤ�ص�صة الدولية �صبه ثبات الأداء االقت�صاد 
العام احلايل، مقارنة بالعام املا�صي، مع انخفا�س 
اتفاق مع  1.5 يف املائة، �صمن  النفط بن�صبة  اإنتاج 
وتعايف  االإنتاج،  تقلي�س  على  »اأوب��ك«  منظمة  دول 

ب�صيط يف القطاعات غري البرتولية.
مع  االأجنبي  النقد  من  ال��ع��راق  احتياطات  وه��وت 
انخفا�س اأ�صعار النفط العاملية، لت�صل اإىل 45 مليار 
دوالر  مليار  ب�54  مقارنة   ،2016 نهاية  يف  دوالر 
املالية على  ال�صغوط  ا�صتمرت  2015، يف حني  يف 
و14   12 البالد  يف  املوازنة  عجز  بلوغ  مع  البالد 
عامي  خالل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة  يف 

2015 و2016 على التوايل.
ويتوقع ال�صندوق اأن ي�صجل اقت�صاد العراق انكما�صا 
اأن  يرى  لكنه  املائة،  يف   0.4 بن�صبة   2017 خالل 
اآفاق النمو يف البالد اإيجابية على املدى املتو�صط مع 
توقعاته باأن يرتاوح النمو بني 2 يف املائة ونحو 3 

يف املائة خالل ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
ويراهن ال�صندوق على تعايف القطاعات غري النفطية 
وتطبيق  املتوقع،  االأمني  اال�صتقرار  بتح�صن  مدعومة 
االإ�صالحات االقت�صادية الهيكلية، بح�صب ما قاله يف 

التقرير االأخري.
يف  االئ��ت��م��اين،  للت�صنيف  فيت�س  وك��ال��ة  و�صلطت 
يف  ال�صيا�صية  املخاطر  على  ال�صوء   ، اأ�صدرته  تقرير 
ب�صاأن  اإقليم كرد�صتان  ا�صتفتاء يف  اإجراء  العراق بعد 
اال�صتفتاء  اإن  الوكالة  وقالت  البالد.  عن  االنف�صال 
ن�صوب مواجهات  اأمام خماطر  البالد  اأن ي�صع  ميكن 
اأن  اأي�صا  املمكن  من  لكن  اإثني،  ���رصاع  اأو  عنيفة 
بني  ال��راه��ن  الو�صع  يبقى 

عليه  هو  ما  على  كرد�صتان  واإقليم  بغداد  حكومتي 
اأجري  الذي  اال�صتفتاء  نتائج  واأظهرت  كبري.  حد  اإىل 
يف اخلام�س والع�رصين من اأيلول املا�صي اأن 93 يف 
املائة من االأكراد يوؤيدون ا�صتقالل كرد�صتان العراق، 
ولكن القيادة الكردية اأعلنت اأن اال�صتفتاء لن يقود اإىل 

اإعالن فوري باال�صتقالل من طرف واحد.
اىل ذلك قالت اللجنة املالية النيابية، ان موازنة عام 
�صبقتها  التي  املوازنات  عن  كثريا  �صتختلف   2018
من ناحية زيادة ن�صبة النفقات اال�صتثمارية وارتفاع 
موؤ�رص الواردات نظرا لتدوير اموال بع�س املحافظات 
ال�صاخنة املخ�ص�صة للم�صاريع  والدوائر يف املناطق 
با�صعار  الن�صبي  االرتفاع  عن  ف�صال  اال�صتثمارية، 
النفط، مرجحة ارتفاع ا�صعار النفط يف العام املقبل 
ع�صو  واو���ص��ح  للربميل.  دوالرا   60 م��ن  اك��ر  اىل 
اللجنة النائب احمد ر�صيد يف بيان ان هناك مقرتحا 
املوظفني  روات��ب  يف  اال�صتقطاعات  اللغاء  نيابيا 
اعتبار  على  للنازحني  املخ�ص�صة  واملتقاعدين 
هناك  اأن  عن  ف�صال  تتح�صن  ب��داأت  النفط  ا�صعار  ان 
توقعات بانخفا�س م�صتوى النزوح يف العام املقبل 
القوات  تخو�صها  التي  اال�صتعادة  عمليات  ظل  يف 
االمنية يف املناطق ال�صاخنة ال�صتعادتها من �صيطرة 

عنا�رص داع�س االرهابي. 
بع�س  حذف  ت�صمن  النيابي  املقرتح  اأن  وا�صاف 
من  اال�صتقطاع  واهمها   2017 عام  موازنة  فقرات 
رواتب املوظفني واملتقاعدين، %3.8 وقد مت رفع هذا 
الطلب اىل وزارة املالية. ويرى خمت�صون ان موازنة 
اال�صتثمارية  امل�صاريع  على  �صرتكز   2018 ع��ام 
عمليات  �صهدت  التي  "العجاف"  ال�صنوات  لتعوي�س 
واملالية  الب�رصية  ل��ل��م��وارد  وا���ص��ت��ن��زاف  ع�صكرية 
وانخفا�س حاد با�صعار النفط التي اثرت وب�صكل كبري 

على امل�صتوى االقت�صادي يف البلد.

أرقام مقلقة وآثار مخيفة وغياب 

لإلجراءات الرقابية
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اقتصاديات العراق مستشار الحكومة االقتصادي يكشف عنها:

هذه أوجه الشبه بين موازنة العام 2018 وموازنة العام الحالي
بغداد- المحرر االقتصادي

أوبك بين تمديد اإلنتاج وتعميقه: هل 

تنجح في تقليص تخمة المعروض؟

غرفة دبي تدعو إلى التسريع 

باتفاقيات االستثمار مع كولومبيا

األردن ترجح حسم ملف إعفاء منتجاتها 
من الرسوم العراقية قريبًا

دعوات إلى تبني سياسة للنهوض باالقتصاد 
واالستفادة من تجارب الدول المتطورة

مطالبات نيابية بصرف رواتب موظفي 
عقود الكهرباء في محطة الناصرية 

الزراعة تصدق على خطتها لمحصول 
الحنطة في األنبار

 دع��ا النائب عن حمافظة ذي قار رزاق حميب�س، وزير الكهرباء قا�صم الفهداوي 
اىل ���رصف رواتب موظف��ي العقود يف حمطة كهرباء النا�رصي��ة، مبينا ان هذه 
الرواتب مل ت�رصف منذ اربعة ا�صهر. وقال حميب�س يف موؤمتر �صحفي ، ان "700 
م��ن موظفي العقود يف الطاق��ة احلرارية يف وزارة الكهرباء بالنا�رصية مازالوا 
معت�صمني ب�صبب عدم �رصف رواتبهم ملدة اربعة ا�صهر من قبل وزارة الكهرباء، 
حي��ث نفد �صربهم وتهديدهم بقطع الكهرباء ب�صكل تام"، مطالبا وزير الكهرباء 
ب���"ان يلتف��ت اىل ه��وؤالء املوظفني ب�صكل �رصي��ع وين�صفهم ويرف��ع الظلم عنهم 
لكونه��م يبذلون جه��ودا كبرية يف �صبيل اي�ص��ال الطاق��ة الكهربائية اىل عموم 
املواطنني". واكد ع�صو جلنة النفط والطاقة الربملانية "�رصورة �رصف رواتبهم 
با�رصع وقت ممكن، لكونهم يعانون ظروفًا �صعبة جدا ب�صبب قطع رواتبهم التي 
تع��د امل�صدر الوحي��د لقوت عوائله��م"، مت�صائال "م��ن ي�صتطي��ع ان يعي�س يوما 

واحدا لو قطعنا عنه امل�صدر الوحيد ملعي�صته ومعي�صة عياله؟".

اأعل��ن مدي��ر زراعة االنبار �صالم اإ�صماعيل اإبراهي��م، االثنني، ت�صديق وزارة 
الزراع��ة واملوارد املائي��ة على اخلطة الزراعية ال�صتوي��ة ملح�صول احلنطة 
يف املحافظ��ة. وقال اإبراهي��م اإن "وزارة الزراعة وامل��وارد املائية �صّدقت 
على اخلطة الزراعي��ة ال�صتوية للمو�صم الزراعي 2018-2017، ملحافظة 
االأنبار". واأ�ص��اف، اأن "اخلطة الزراعية كانت ملح�صول احلنطة 200 األف 
دومن موزع��ة على ال�صعب الزراعي��ة يف الكرمة وعامرية ال�صمود والفلوجة 
والرمادي واخلالدية وال�صقالوية وناحية الفرات وهيت والوفاء والبغدادي 
وحديثة واحلقالنية والنخيب". وتابع مدير زراعة االنبار، اأن "�صعبة زراعة 
الكرمة كانت بواقع 80 الف دومن، والفلوجة 13 الف دومن، والعامرية 19 
ال��ف دومن، والرم��ادي 60 الف دومن، وما تبقى م��ن امل�صاحة موزعة على 

بقية امل�صاحات االأخرى للمدن والنواحي".

دع��ا ع�صو هيئة رئا�صة جمل�س النواب همام حم��ودي، االأحد، اإىل تبني �صيا�صة 
للنهو���س باالقت�ص��اد، م�صددا على اأهمي��ة اال�صتفادة من جت��ارب دول نه�صت 
اقت�صادي��ًا بقوة من "حتت الركام". وذكر املكت��ب االإعالمي حلمودي يف بيان 
اإن "حم��ودي تراأ���س االجتماع الت�ص��اوري للجنة العالق��ات اخلارجية النيابية 
م��ع روؤ�ص��اء البعث��ات الدبلوما�صية لل��دول اال�صيوية ذات التجرب��ة االقت�صادية 
املميزة حتت عن��وان )التجارب الدولية الناجحة للنهو�س بالواقع االقت�صادي 
بع��د احلرب(". ودعا حمودي، بح�صب البيان، اىل "تبني �صيا�صة فعالة ووا�صحة 
لدف��ع عجلة االقت�ص��اد واال�صتثمار وتطويرهما يف الع��راق"، الفتًا االنتباه اىل 
"���رصورة امل�ص��ي نحو اال�صتفادة اجلادة من جت��ارب دول نه�صت اقت�صاديًا 
بق��وة من حتت ال��ركام، ال�صيما االآ�صيوية منها كالياب��ان". واأكد، "اهمية االأخذ 
باالعتب��ار م��ن جت��ارب الدول الغني��ة �صناعي��ًا وا�صتثماري��ا، ال�صيم��ا القربية 
م��ن الع��راق جغرافيا وثقافيًا، اإ�صاف��ة اإىل اإمكانية التع��رف اىل مقومات النمو 
االقت�ص��ادي لديه��م، ف�صال عن خلق تق��ارب فعال يف املج��االت ذات العالقة، 
خا�ص��ة يف مرحل��ة ما بع��د داع�س".واأ�صار حمودي، اإىل "وج��وب عقد مثل هذه 

الندوات حتى ت�صمل اجلامعات والوزارات"

اأعل��ن �صف��راء �ص��ت دول، ه��ي الياب��ان وال�ص��ني 
وكوري��ا اجلنوبي��ة والهن��د ورو�صي��ا واإندوني�صي��ا، 
ا�صتعداد بلدانهم للم�صاركة يف اإعادة اعمار العراق، 

وتو�صيع تبادلها التجاري معه.
"ت�ص��ن وي ت�صين��غ" ال�صف��ري ال�صين��ي يف  وق��ال 
الع��راق، خ��الل موؤمت��ر �صحف��ي عق��ده يف مبن��ى 
الربمل��ان مب�صاركة �صفراء ال��دول اخلم�س االأخرى: 

"ناق�صنا مع اأع�صاء جمل�س النواب العراقي جتارب 
بلداننا لتبادل اخلربات مع العراق، ونحن ك�رصكاء 
واأ�صدق��اء للع��راق يف مكافحة االره��اب �صن�صارك 

يف اإعماره".
واأك��د ال�صف��ري ال�صيني، ا�صتع��داد ب��الده، ل�"تقدمي 
امل�صاع��دات اإىل العراق وتو�صي��ع التبادل التجاري 

وال�صناعي معه".
وانكم���س االقت�صاد العراقي من��ذ االإطاحة برئي�س 
النظام املباد، وتراجعت وترية اإنتاج النفط اخلام، 

الذي يعد امل�صدر االأول لالإيرادات.
وتكاف��ح بغداد حاليا، لتنويع م�صادر الدخل بعيدا 
ع��ن النف��ط، لتعزيز موارده��ا املالي��ة، ومواءمتها 
بالنفقات اجلارية، التي يطغى عليها االأمن واإعادة 
االإعم��ار. ع�صو جلنة العالقات اخلارجية العراقية، 
حمم��د عب��د رب��ه، دع��ا خ��الل املوؤمت��ر ال�صحفي، 
ال���رصكات التابع��ة للدول ال�ص��ت اإىل اال�صتثمار يف 
ب��الده، م�صيف��ا اأن "الع��راق ميتل��ك كل املقومات 

اال�صتثمارية كالنفط وال�صناعة والزراعة".

ولفت "عب��د ربه" االنتباه اإىل عق��د اجتماع �صابق 
م��ع �صفراء ه��ذه ال��دول، لنقل جتربته��ا اإىل بالده، 
"ال�صيم��ا واأن بع���س ه��ذه ال��دول م��رت بحروب 

وظروف �صبيهة ملا مر به العراق".
وكان تنظي��م داع���س االإرهاب��ي �صيط��ر عل��ى ثلث 
م�صاح��ة العراق، اإال ان الق��وات العراقية ا�صتطاعت 
ا�صتع��ادة اأغلب تلك االأرا�صي من �صيطرته. ويطالب 
العراق بدعم دويل الإعادة اعمار املدن املدمرة من 

العمليات الع�صكرية.

دول صناعية تبدي
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126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد – خاص 

بغداد – متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

بغداد- متابعة: رجح وزير ال�صناعة والتجارة والتموين يعرب الق�صاة، االثنني، 
ح�صم ملف اإعفاء املنتجات االأردنية من الر�صوم اجلمركية حني ت�صديرها اىل 
�صحيفة  اوردت��ه  ت�رصيح  يف  الق�صاة  وذكر  احلايل.  ال�صهر  نهاية  قبل  العراق 
اجل  العراقية من  ال�صلطات  مع  توا�صاًل م�صتمراً  "هنالك  اإن   ،" "الغد" االأردنية 
الو�صول اىل معادلة حتقق العدالة واالن�صاف للطرفني ويتم بعدها اإقرارها من 
قبل جمل�س الوزراء العراقي". واأو�صح الق�صاة اأن "جلنة عراقية بداأت قبل اأكر 
للتعرف اىل  القطاعات  اأردنية من خمتلف  من �صهر بزيارات ميدانية مل�صانع 
مبادئ  على  توافق  وجود  عن  احلديث  الق�صاة  وجدد  لها".  االنتاجية  الطاقة 
ا�صا�صية مع اجلانب العراقي باأن ال ي�صمل االعفاء ال�صلع التي تنتج يف العراق 
وتغطي ن�صبة كبرية من احتياجات ال�صوق. و�صلم االأردن قبل نحو اأربعة ا�صهر 
اإىل ال�صلطات العراقية قائمة حتمل اأ�صماء 1300 م�صنع ترغب بالت�صدير اإليها 

وطالب باإعفاء منتجاتها من الر�صوم اجلمركية حني دخولها اإىل اأرا�صيها.
االأردين  اجلانب  مع  عقدت  اجتماعات  �صل�صلة  بعد  العراقي  اجلانب  وا�صرتط 
ال�صلع االأردنية من الر�صوم اجلمركية وهي حتديد الطاقة  ثالثة �رصوط الإعفاء 
االإنتاجية للم�صانع االأردنية، وااللتزام بالروزنامة الزراعية يف العراق، وعدم 
�صمول ال�صلع التي �صدرت بها قرارات من جمل�س الوزراء العراقي ب�صاأن حمايتها 
ر�صوما جمركية  املا�صي  العام  العراق  ب�صفتها منتجا وطنيا عراقيا. وفر�س 
الدول  عن  النظر  ب�رصف  اأرا�صيه  تدخل  التي  ال�صلع  كل  على   30% مبقدار 

امل�صدِّرة.

ّ


