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االحد

اقتصاديات العراق بهدف زيادة الموارد المالية غير النفطية

خبراء اقتصاد يدعون لتأسيس المجلس األعلى للقطاع الخاص
 

 دعا �شمري الن�شريي ع�شو املجل�س اال�شت�شاري ملنتدى 
االأعلى  املجل�س  تاأ�شي�س  اإىل  احلكومة  االقت�شادي  بغداد 
ت�رصيح  ويف  الن�شريي  ال��ع��راق.   يف  اخلا�س  للقطاع 
لالإ�شالح  اال�شا�شية  الركائز  اأن من  او�شح  ل�)اجلورنال( 
يف  اخلا�س  للقطاع  فاعل  دور  اإعطاء  هو  االقت�شادي 
االقت�شادية  الدورة  وتن�شيط  االقت�شادية  العملية  اإدارة 
يف  االقت�شادي  القرار  �شناعة  يف  ا���رصاك��ِه  خ��الل  من 
املفا�شل  يف  االنتاجية  القطاعات  حتفز  التي  املجاالت 
والغاز  والطاقة  وال�شناعة  ك��ال��زراع��ة  االقت�شادية 
وال�شياحة وال�شناعة, بهدف تنويع موارد موازنة الدولة 
على  االعتماد  ن�شبة  وتقليل   ,2017 لعام  االحت��ادي��ة 
واردات النفط اخلام كمورد رئي�س للموازنة العامة وفقًا 
لالإيرادات  املخططة  للتخ�شي�شات  احلكومة  لتقديرات 
ان  مبينا  املوازنة,  النفطية يف  واالإي��رادات غري  النفطية 
�رصيعة  اج��راءات  اتخاذ  احلكومة  من  يتطلب  هذا 
االأعلى  )املجل�س  بتاأ�شي�س 

للقطاع اخلا�س( يتكون من روؤ�شاء االحتادات واملنظمات 
والفاعلة  اخلا�س  للقطاع  املمثلة  والروابط  واجلمعيات 
واملوؤثرة يف حتقيق ال�رصاكة مع القطاع العام, باال�شافة 
اإىل حتقيق املحور الثالث من الربنامج احلكومي )ت�شجيع 
التحول للقطاع اخلا�س( واملواد املتفرعة عنه يف الزراعة 
التمويلي  جانبها  يف  امل�رصفية  واالعمال  وال�شناعة 
واال�شتثماري, وا�شاف الن�شريي قائاًل اإنه "البد اأن يكون 
املركزي  البنك  من  ممثلني  املجل�س  اأع�شاء  �شمن  من 
والزراعة  وال�شناعة  والتخطيط  املالية  ووزارة  العراقي 
ل��الأوراق  ال��ع��راق  و�شوق  اال�شتثمار  وهيئة  والكهرباء 
وممثلي  اخلا�شة  العراقية  امل�شارف  ورابطة  املالية 
جمل�س  يف  واال�شتثمار  واالقت�شاد  املالية  اللجنتني 
النواب ويرتبط املجل�س باالمانة العامة ملجل�س الوزراء".
اال�شا�شية  املهمة  باأن  قوله  اختتم  االقت�شادي  اخلبري 
�شوؤون  ادارة  على  املركزي  اال���رصاف  �شتكون  للمجل�س 
التي  للم�شاريع  والت�شغيل  واال�شتثمار  والتمويل  الدعم 
ت�شاهم يف تنويع موارد املوازنة غري النفطية م�شدداً على 
اأثبتت جناحًا  اأن اأهمية هذه التجربة االقت�شادية كونها 
االنتاجي  االقت�شاد  اإىل  انتقلت  التي  ال��دول  بع�س  يف 
على  باالعتماد  الوطني  اقت�شادها  وبنت 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س.  يف 

االمني  مالذ  االقت�شادي  اخلبري  و�شف  مت�شل  �شياق 
النفط  برميل  ل�شعر  كمعدل  دوالرا   35 مبلغ  اعتماد 
امل�شدر يف موازنة 2017, بالقريب من الواقع, فيما اكد 
�رصورة تو�شيع ابواب ايرادات املوازنة وخف�س النفقات 
ل�شمان عدم االنزالق يف م�شتنقع الديون.  وقال االمني 
يف ت�رصيح �شحفي "اإن اغلب اخلرباء يف ال�شوق العاملية 
دوالرا   55 الربميل  �شعر  تخطي  عدم  توقعوا  النفطية 
خالل العام املقبل يف اف�شل االحوال نظرا لتزايد انتاج 
النفط ال�شخري وارتفاع معدالت االنتاج يف دول ال�رصق 
وا�شاف  ال�شوق".  اغراق  اىل  يوؤدي  ما  النفطية  االو�شط 
ان "قرار احلكومة باعتماد 35 دوالرا ل�شعر الربميل يف 
موازنة العام املقبل �شتكون قريبة جدا من الواقع ح�شب 
مع  العاملية  ال�شوق  وواق��ع  النفطيني  اخل��رباء  موؤ�رصات 
معدل �شقف ت�شدير 3.8 مليون برميل يوميا",م�شريا اىل 
تزايد  يعني  املعتمد  ال�شعر  عن  النفط  ا�شعار  "ارتفاع  ان 
يف  تبوب  ان  ميكن  والتي  للميزانية  املالية  امل��ردودات 
االعوام  خالل  العراق  على  املرتتبة  الديون  ت�شديد  اطار 
ر�شدها  ورمب��ا  اال�شتثمار  نحو  توجيهها  او  ال�شابقة, 
الوزراء".  جمل�س  ق��رار  وح�شب   2018 ع��ام  مل��وازن��ة 
يت�شمن  ان  يجب  امل��وازن��ة  "قانون  ان  االم��ني  وتابع 
تو�شعة البواب ايرادات املوازنة بعيدا عن مبيعات النفط 
يف  االن��زالق  عدم  ول�شمان  اال�شعار,  انخفا�س  لتفادي 
م�شتنقع الديون التي �شتكبل البالد بفواتري 
الت�شديد مع فوائدها 

القادمة" ,الفتا  املوازنات  كاهل  يثقل  ما  مقبلة,  لعقود 
"�رصورة ان تتجه احلكومة نحو �شغط نفقاتها غري  اىل 
منع  مع  وك�شفه  الف�شاد  مبحاربة  واال�شتمرار  ال�رصورية 
الهدر باملال العام".  ودعا اخلبري االقت�شادي احلكومة 
اىل "تطبيق االجراءات وال�شوابط التي من �شاأنها ت�شجيع 
القطات االنتاجية كالزراعة وال�شناعة وال�شياحة والنقل 
املالية  االي��رادات  لتعزيز  م�شادر  تكون  الن  وتهيئتها 
االثنني  اعلن  ال��وزراء  جمل�س  وك��ان  العامة".  للموازنة 
�شعر  باعتماد   2017 موازنة  على  م�شادقته  املا�شي 
ان  يذكر  املالية   االإي��رادات  تنويع  دوالرا.   35 الربميل 
لعام  العراق  ميزانية  تزيد  ان  توقع  اخل��رباء  من  ع��ددا 
مقدارة  وبعجز  دينار  تريليون   100 عن  قليال   2017
دوالرا   35 الربميل  �شعر  باعتماد  دينار  تريليون   30
وبطاقة ت�شديرية مقدارها 3.880 مليون برميل يوميا, 
فيما تبلغ ميزانية العام اجلاري 105.8 تريليون دينار 
 24 نحو  يبلغ  متوقع  وبعجز  دوالر,  مليار   95 نحو  اي 

تريليون دينار مبا يعادل نحو 20.5 مليار دوالر.
 ويعتمد العراق على اإيرادات النفط بن�شبة ت�شل اإىل نحو 
لعجز  اأدى  ما  وهو  الدولة,  نفقات  لتغطية  املئة  يف   95
الداخلية  للقرو�س  واللجوء  متتاليني  لعامني  م��ايل 
ما  اىل  النفط  ا�شعار  تدين  ب�شبب  لتغطيتها,  واخلارجية 

دون 50 دوالرا للربميل.
 2016 اقل من موازنة عام  املقبل هي  العام   وموازنة 
94 مليار دوالر(  113 تريليون دينار )نحو  التي بلغت 

وبعجز بلغ 30 تريليون دينار )نحو 25 مليار دوالر(.

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد ـ خاص  

التجاوزات  الحكومية على مفردات 
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ذي قار تطالب بغداد بصرف مستحقات 
الحشد وشمولهم بالقروض

المثنى توسع رقعتها الزراعية 
للموسم الحالي

وفد اعمال عراقي يبحث في القاهرة 
الفرص التجارية

ذي قار – خا�س:  جدد رئي�س جمل�س ذي قار حميد نعيم الغزي, مطالبته 
للحكومة املركزية االإ�رصاع ب�رصف م�ش��تحقات مقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي, 
و�ش��مول اأ�رص �ش��هداء وجرحى مقاتلي احل�ش��د بقرو�س مي�رصة لبناء قطع 
االأرا�ش��ي ال�ش��كنية التي يت��م توزيعها عليهم. وقال الغزي, بح�ش��ب بيان 
ورد )اجلورن��ال( اإن��ه "وبع��د قرار جمل�ش��ي الن��واب والوزراء بخ�ش��و�س 
ا�ش��تقطاع %3 من رواتب املوظفني اإىل احل�شد ال�شعبي اإال انه مل ير النور 
حتى االآن واغلب املقاتلني مل ي�شتلموا م�شتحقاتهم املالية". وجدد الغزي 
"مطالبته للحكومة املركزية ب�رصورة االإ�رصاع ب�رصف تلك امل�شتحقات 

وتخ�شي�س جزء منها لعوائل ال�شهداء واجلرحى".
وتاب��ع ان "جمل�س حمافظة ذي قار يطمح لتقدمي املزيد لعوائل ال�ش��هداء 
واجلرح��ى وتخ�ش��ي�س قطعتني ولي�س قطع��ة واح��دة ويف اأماكن مميزة 
وفيه��ا خدم��ات ليت�ش��نى لعوائل ال�ش��هداء البن��اء يف تلك القطع وال�ش��كن 

فيها".

بغداد – خا�س:   قال م�رصف الرافدين ان اال�ش��ماء امل�شمولة ب�شلفة موظفي 
الدولة التي مت اطالقها موؤخرا والتي تبلغ 10 ماليني دينار �شتعلن عن طريق 
املوق��ع االلكرتوين للم�رصف. وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ورد 
)اجلورن��ال( ان امل���رصف و�ش��ع اآلية حم��ددة ملعرفة املوظفني امل�ش��مولني 
بال�ش��لفة بعد تدقيقها واتخاذ الالزم فيها.  وا�ش��ار اىل انه �ش��يتم رفع اأ�ش��ماء 
الطلب��ات املقبولة بوا�ش��طة املوقع االلكرتوين للم�رصف وعلى �ش��كل وجبات 
ليتم بعد ذلك ا�ش��تكمال االجراءات االدارية من قبل املوظف ومنحه ال�ش��لفة.  
ولفت البيان اىل انه يف حالة وجود �ش��لفة �شابقة للمتقدم يتم اجراء الت�شوية 

القيدية او النقدية وي�رصف املبلغ املتبقي للم�شتلف.

بغ��داد – متابع��ة:  اعلن��ت مديرية زراعة حمافظة املثنى عن تو�ش��يع رقعتها 
البادي��ة اجلنوبي��ة يف  الزراعي��ة للمو�ش��م ال�ش��يف احل��ايل وامتداده��ا اىل 
املحافظ��ة وا�ش��ارت اىل ان البادي��ة �ش��هدت والول م��رة زراع��ة العدي��د م��ن 
اخل�رصاوات منها "الباميا والذرة ال�شفراء واخليار", وفيما عدتها "حما�شيل 
نقدية ذات مردود مايل �رصيع", حذرت من غياب الدعم احلكومي عن القطاع 
الزراع��ي وعدم اعتم��اد القرو�س الفالحية. وقال رئي�س ال�ش��عبة الزراعية يف 
املديري��ة, فلي��ح املو�ش��وي اإن "املديرية با�رصت بزراعة حما�ش��يل �ش��يفية 
)خ���رصاوات وحب��وب( الأول م��رة يف البادية اجلنوبي��ة يف املحافظة, )180 
ك��م جنوب ���رصق ال�ش��ماوة(, والتي تاأتي �ش��من اخلطة املو�ش��وعة للمو�ش��م 
ال�ش��يفي احل��ايل", موؤكدا "�رصورة الق�ش��اء عل��ى اال�ش��ترياد واالعتماد على 
الزراعة املحلية الجناح االقت�ش��اد الوطني". وا�ش��ار املو�شوي, اىل ان "بادية 
املثنى اجلنوبية �ش��هدت زراعة  الباميا والذرة ال�ش��فراء والرقي, ا�ش��افة اىل 

الباذجنان والطماطة وال�شم�شم واخليار.

القاه��رة – متابعة:  بحث وفد من احت��اد رجال االأعمال العراقيني بالب�رصة 
برئا�شة �شبيح حبيب ي�رص الها�شمي, مع غرفة القاهرة ت�شكيل جمل�س اأعمال 
م�ش��رتك لتطوير العالق��ات التجارية واال�ش��تثمارية بني البلدي��ن.  ووفق ما 
اأف��ادت ب��ه غرفة القاه��رة فاإن اجلانبني بحثا ان�ش��اء جمل�س اأعمال م�ش��رتك 
يك��ون حلق��ة الو�ش��ل االقت�ش��ادية فيما ب��ني اجلانبني ويبحث �ش��بل تطوير 
العالق��ات التجاري��ة وال�ش��ناعية واال�ش��تثمارية وزيادة التب��ادل التجاري 
وهو ما اتف��ق اجلانبان عليه لزيادة العالقات التاريخية بني م�رص والعراق.  
واأكد علي �ش��كري نائب رئي�س غرفة القاهرة �رصورة ا�ش��تفادة امل�ش��تثمرين 
العراقيني من الفر�س اال�ش��تثمارية املتاحة فى ال�شوق امل�رصي حاليا وعقد 
���رصاكات متبادل��ة بني الطرف��ني, موؤيدا فكرة ان�ش��اء جمل�س اأعمال م�ش��رتك 
يكون النواة والقاعدة اال�شا�ش��ية لدعم العالقات ب�ش��ورة حقيقية تنتج عنها 

تنمية اقت�شاد البلدين.

العلوم,  ابراهيم بحر  النيابية  الطاقة  اعلن ع�شو جلنة   
م�شودات  ث��الث  النواب  جمل�س  ل��دى  اأن  ال�شبت,  اأم�س 

لقانون النفط والغاز مل يتم اقرار اأي منها حتى االن.
"هذه  اإن  )اجلورنال(  ورد  بيان  يف  العلوم  بحر  وقال   
منذ  الت�رصيعية  ال�شلطة  اروق��ة  يف  موجودة  امل�شودات 
مع  تتنا�شب  ال  باتت  "اأنها  اإىل  الفتًا  �شنوات",  ع�رص 
امل�شتويني  على  العراق  بها  مير  التي  احلالية  الظروف 

"اجتماعني  اأن  اإىل  واأ�شار  وال�شيا�شي".   االقت�شادي 
عقدا موؤخراً بني امل�شوؤولني التنفيذيني يف وزارة النفط 
�شا لتدار�س الو�شع  وممثلني عن ال�شلطة الت�رصيعية خ�شّ
احلايل وامكانية اخلروج مب�شودة تراعي الظرف الراهن, 

ال�شيما مع الرتاجع يف ال�شوق العاملية ال�شعار النفط".
اإىل  يتطرق  عام  بنحو  "القانون  اأن  العلوم,  بحر  واأكد   
وكيفية  الوطنية  النفط  �رصكة  اأول��ه��ا  حم��اور,  ثالثة 
كرد�شتان  اقليم  حكومتي  بني  العالقة  والثاين  عملها, 
االجنبية  ال�رصكات  مع  العراق  عالقة  والثالث  واملركز, 

العاملة يف حقوله".  واأورد ع�شو جلنة الطاقة النيابية 
اأن "الركيزة االبرز للقانون تتعلق باهمية تنظيم �رصكة 
النفط الوطنية بالنحو الذي يتفق مع املرحلة احلالية", 
مبينًا ان "احلوارات االخرية ان�شبت على هذا املو�شوع 
ما  "متى  القول  اىل  العلوم  بحر  وخل�س  بالتحديد".  
روؤية  وفق  الوطنية  لل�رصكة  جيدة  بن�شو�س  خرجنا 
للحكومة  مظلة  تكون  لكي  والغاز  النفط  مللف  جديدة 
فاننا  العالقة,  ذات  االط��راف  مع  بالتن�شيق  االحتادية 
�شن�شل اإىل حلول يف ما يتعلق بتوزيع الرثوات الطبيعية 

القوانني  من  والغاز  النفط  قانون  ويعد  البالد".   يف 
ال�شابقة  الت�رصيعية  ال��دورات  طيلة  تقر  مل  التي  املهمة 
هذا  لبقاء  الرئي�س  ال�شبب  ويعود  البالغة,  اأهميته  رغم 
على  اخلالفات  اىل  النواب  جمل�س  رفوف  على  القانون 
بنوده املقرتحة بني احلكومة االحتادية وحكومة اإقليم 
كرد�شتان. واأ�شار عدد من اأع�شاء جمل�س النواب العراقي 
عن جلنة النفط والطاقة اىل ان م�شتجدات كثرية حدثت 
منذ �شياغة امل�شودات ال�شابقة التي مل ُيكتب لها النجاح 
اإثر  العراق  بها  مير  التي  العميقة  املالية  االأزم��ة  منها 

ل�رصقة  حماوالت  ثالث  اإحباط  عن  النزاهة  هيئة  ك�شفت   
الرافدين  م�رصف  ف��روع  من  دينار  مليار   44 من  اأك��رث 
مبي�نة  الر�شيد,  ُموؤمنة  غري  �شكوك  مترير  عرب  احلكومي 
اأن عدداً من زبائن امل�رصف اأقدم باالتفاق واال�شرتاك مع 

متهمني اآخرين مفرقة ق�شاياهم على �رصقة اأموال عامة.
دائ��رة  ان  )اجل���ورن���ال(  ورد  ب��ي��ان  يف  الهيئة  وق��ال��ت 
اجلنايات  حمكمة  ب��اأن  اف��ادت,  لها  التابعة  التحقيقات 

خمتلفة  اأحكام  ثالثة  اأ�شدرت  النزاهة  بق�شايا  امُلخت�شة 
اإىل  ا�شتناداً  الرافدين,  م�رصف  يف  �شابقني  زبائن  بحق 
العراقي,  العقوبات  قانون  444/11من  امل��ادة  اأحكام 
املدانني  بحق  غيابية  اأح��ك��ام��ًا  اإ���ش��داره��ا  اإىل  م�شرية 
ت�شري  البيان,  وح�شب  )ع.ع.ح(.   و  و)ح.���س.ب(  )اأ.ع.ع( 
مترير  على  )اأ.ع.ع(  امل��دان  اإق��دام  اإىل  الق�شايا  تفا�شيل 
 )18,000,000,000( االأول  ال�شك  مبلغ  كان  �شكني, 
مببلغ  الثاين  وال�شك  عراقي,  ديناٍر  مليار  ع�رص  ثمانية 
دينار  مليار  ع�رص  ثمانية   )18,150,000.000(

ق�شايا  يف  اآخرين  متهمني  اإىل  مليونًا  وخم�شني  ومئة 
خالل  من  متريرهما  ملحاولتي  الت�شدي  مت  حيث  اخرى, 
الفرع   – الرافدين  م�رصف  بني  اأُجِريت  التي  االت�شاالت 
الرئي�س واأحد امل�شارف االأهلية ُبعيد اكت�شاف عدم تغطية 
ر�شيد املدان يف امل�رصف احلكومي ملبالغ ال�شكني, وبعد 
اإىل املحكمة عن طريق القا�شي  اأوليات الق�شيتني  اإحالة 
املحكمة  اأ�شدرت  النزاهة  بق�شايا  بالتحقيق  املخت�س 
يق�شي  )اأ.ع.ع(  الهارب  امل��دان  بحق  خمتلفني  حكمني 
اأمر احلجز على  واإ�شدار  ال�شجن,  بعقوبة  واحد منهما  كل 

اأمواله املنقولة وغري املنقولة. وتابع البيان ان املعطيات 
املتوفرة لدى املحكمة وبعد االطالع على اأقوال املمثلني 
املفت��س  مكتب  وتو�شيات  الرافدين  مل�رصف  القانوني�ني 
العام حول الق�شايا؛ اأ�شدرت املحكمة حكمًا غيابيًا بحق 
عقوبة  باإيقاع  يق�شي  )ع.ع.ب(  و  )ح.���س.ب(  املداَنني 
ال�شجن على كل واحد منهما, ا�شتناداً اإىل مقت�شيات املادة 
التعوي�س  بطلب  املت�رصرة  للجهة  احلق  احلكمية, معطيًة 
اأموالهما املنقولة وغري  مع تاأييد احلجز االحتياطي على 

املنقولة.

بحر العلوم: 3 مسودات
 لقانون النفط والغاز ال تناسب الظروف الحالية

بغداد  ــ  خاص

الرافدين: قريبًا اإلعالن عن أسماء 
المشمولين بسلف الـ 10 ماليين دينار

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.7133 1,5543213,912533 1,2943151,651 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

إحباط محاولة لسرقة 44 مليار دينار عراقي


