
خا�ص  �صندوق  تاأ�صي�ص  التخطيط  وزارة  تعتزم   
�صمن  املدرجة  الفـــقر  مكافحة  م�صاريع  متويل  بهدف 
التي   ،2021  - 2017 التخفيف اجلديدة  ا�صرتاتيجية 
لتحقيق  اجلهود  اإطار  يف  املقبل،  العام  مطلع  �صتنطلق 

التنمية امل�صتدامة.
 وقال الناطق با�صم وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي 
�صحفية  ت�رصيحات  ــال  خ الــهــنــداوي  الــزهــرة  عبد 
اإن هذه ال�صرتاتيجية  اأم�ص الحد،  تابعتها )اجلورنال( 
املتوقع اإجنازها مطلع العام املقبل، تختلف يف بع�ص 
الظروف  نتيجة  �صبقتها  التي  تلك  عن  تت�صمنه  مما 

ال�صتثنائية.
اتفاق  �صوء  ياأتي يف  ال�صرتاتيجية  اإعداد  اأن  واأو�صح   
حول  ــدويل  ال والبنك  الـــوزارة  بني  امل�صرتك  التعاون 
�ُصكلت  والتي  الفقر،  من  التخفيف  �صيا�صات  م�رصوع 
الفقر،  من  التخفيف  ل�صيا�صات  العليا  اللجنة  بعده 
املحلية  واحلكومات  للوزارات  وممثلني  نوابًا  و�صمت 
واجلامعات، اإ�صافة اإىل حكومة اإقليم كرد�صتان العراق. 
اإعداد  عاتقها  على  �صتاأخذ  اللجنة  اأن  واأعلن   
وو�صع  ال�صرتاتيجية 

من  الأ�صا�ص  الهدف  اأن  اإىل  ولفت  النهائية.   �صيغتها 
هذه ال�صرتاتيجية، يكمن يف تقلي�ص معدلت الفقر، من 
خال تبني �صيا�صة اقت�صادية تن�صجم مع الو�صع املايل 
الذي يعي�صه العراق حاليًا، والناجت من انخفا�ص اأ�صعار 
تاأ�صي�ص �صندوق خا�ص  تن�ّص على  النفط عامليًا. كما 
املالية  املخ�ص�صات  خال  من  الفقر،  م�صاريع  لتمويل 
حت�صل  قد  التي  التربعات  اأو  الحتادية  املوازنة  يف 

عليها احلكومة.
 وكان العراق اأطلق عام 2010، ال�صرتاتيجية الوطنية 
 ،2014  -  2010 لعامي  الفقر  من  للتخفيف  الأوىل 
املعي�صي  الواقع  حت�صني  اأولوياتها  �صمن  و�صعت  التي 
توفري  مع  للمواطنني،  والتعليمي  ال�صحي  وامل�صتوى 
توفري  عن  ف�صًا  الفقراء،  ل�رصيحة  منا�صبة  �صكن  بيئة 

احلماية الجتماعية اإىل حمدودي الدخل.
 وذكر الهنداوي اأن م�صكلة النازحني احتلت حيزاً مهمًا 
فقراً،  الأكرث  الفئات  من  باعتبارهم  ال�صرتاتيجية  يف 
مع ت�صليط ال�صوء على املناطق الفقرية، لتوجيه برامج 
اإطار  يف  نحوها،  والجتماعية  القت�صادية  التنمية 

حت�صني الواقع املعي�صي لاأفراد.
قاعدة  اإعــداد  على  تعتمد  ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  ولفت   
املتنوعة  اخلــدمــات  تقدمي  اأجــل  من  تنمية  مل�صاريع 
التحتية  البنى  وتنمية  املدار�ص  اإن�صاء  مثل  للفقراء، 
وتنفيذ م�صاريع حتلية املياه يف القرى 
والأريــــــــاف، 

تقلي�ص  اإىل  احلكومة  دفعت  املالية  الأزمـــة  اأن  اإل 
تلك  على  انعك�ص  مــا  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة،  خم�ص�صات 
معظمها  اإجناز  يف  الــوزارة  جناح  رغم  على  امل�صاريع 
ف�صًا  ال�صابقة،  الأعــوام  خم�ص�صات  تدوير  خال  من 
النق�ص يف  عن وجود بع�ص امل�صاريع املتوقفة ب�صبب 

ال�صيولة.
لتحقيق  خطط  اإعداد  يف  وزارته  جدية  الهنداوي  واأكد   
يف  بــالــقــطــاعــات  والــنــهــو�ــص  املــ�ــصــتــدامــة  التنمية 
على  الدولة  موؤ�ص�صات  ح�ص  مع  الفقرية،  املجتمعات 
تعزيز املوارد املالية وال�صتمرار يف الإ�صاح والق�صاء 

على الف�صاد.
 وت�صري تقديرات اجلهاز املركزي لاإح�صاء يف الوزارة، 
اأجزاء من  اأن احتال ع�صابات »داع�ص« الإرهابية  اإىل 
يف  �صاهما  العاملية،  النفط  اأ�صعار  وانخفا�ص  الباد، 
انخف�صت  بعدما  املئة،  يف   23 اإىل  الفقر  ن�صبة  رفع 
يف  املئة  يف   15 اإىل  املا�صية  ال�صرتاتيجية  خــال 

الن�صف الأول من عام 2014.
القت�صادي  امل�صت�صار  اأ�صار  مت�صل،  مو�صوع  ويف   
لرئي�ص جمل�ص الوزراء مظهر حممد �صالح، اإىل معوقات 
بالقطاع  النهو�ص  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  دون  حتــول 
اخلا�ص وتفعيل دوره يف م�صاريع، اأبرزها البريوقراطية 
وتاأخر  والإجـــراءات،  التعليمات  ومعوقات  احلكومية 
ظل  يف  �صيما  ل  امللف،  بهذا  اخلا�صة  القوانني  ت�رصيع 
اقت�صاد  نحو  التحول  يعطل  قانون  األــف  نحو  وجــود 
الدولة على متويل  اأن عدم قدرة  واأ�صاف  ال�صوق.  
نتيجة  ــص  ــا� اخل الــقــطــاع 

من  كان  الربع،  اإىل  املوازنة  وخف�ص  املالية  الأزمــة 
بينها  من  خملفات  اإىل  اإ�صافة  اأي�صًا،  املعوقات  بني 
�صد  تقف  التي  الإرادات  و�رصاع  القت�صادي  النفتاح 
على  يعتمد  نائمًا  العراق  اإبقاء  اإىل  وت�صعى  الإ�صاح 

النفط وال�صترياد.
مقابل  انكما�صًا يف  ت�صهد  ال�صوق  اأن  اإىل  �صالح  ولفت   
�صيا�صات  تطبيق  يقت�صي  ما  اخلا�ص،  القطاع  تــردد 
حزمة  "تبني  يغفل  ومل  دوره.  تفعيل  اإىل  ـــوؤدي  ت
الزراعة  يف  اخلا�ص  القطاع  تن�صيط  بهدف  قـــرارات 
الإجراءات  وتن�صيط  وال�صتثمار  وال�صياحة  وال�صناعة 
مبلغ  املركزي  البنك  اإطاق  اإىل  العامة"، لفتًا  املالية 
للقطاع  دولر(  بايني   5 )نحو  دينار  تريليونات   6

اخلا�ص ل�صتقطاب ال�صوق وحتريكها. 
 واأقّر باأن حزمة الإ�صاحات تواجه مقاومة كبرية من 
وبيئة  بالية  وقوانني  متحجرة  وعقول  قدمية  اأجهزة 

متخلفة.
اأفادت باأن   وكانت وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية 
يف  �صاهمت  تنفذها  التي  الجتماعية  احلماية  �صبكة 

احلد من الفقر يف العراق.
الفقر  ن�صبة  من  للحد  اأي�صًا  ـــوزارة  ال خطوات  ومــن   
والبطالة، تنفيذ القانون رقم 11 لعام 2014 اخلا�ص 
الرعاية  �صبكة  اأن  مو�صحًا  الجتماعية،  باحلماية 
األــف  و500  ملليونني  اإعاناتها  تقدم  الجتماعية 
األف   450 احلايل  العام  موازنة  ت�صمل  فيما  �صخ�ص، 
اأ�رصة جديدة بالرعاية الجتماعية، اإذ ا�صتهدفت الوزارة 
العراق،  جنوبي  يف  فقراً  الأ�صد  املناطق  اإعاناتها  يف 
احتلها  التي  واملناطق  ومي�صان  قار  خ�صو�صًا يف ذي 

تنظيم داع�ص الرهابي.

المنتج المحلي يدخل مفردات 

البطاقة التموينية العام المقبل

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

االثنين

اقتصاديات العراق من أجل خفض مستوياته 

العام المقبل.. إطالق صندوق حكومي لمكافحة الفقر في العراق
بغداد – متابعة

 ..)DFI( صندوق تنمية العراق

دور مرسوم وآليات تنفيذ ضعيفة 

اتفاق وشيك بين مصر وروسيا 

الستئناف رحالت الطيران

Mon. 26 Sep. 2016 issue no 196  26 أيلول 2016 العدد

البرلمان يتسلم موازنة 2017 
الشهر المقبل

شمول موظفي الدفاع والداخلية 
والصحة بسلف الرافدين

نائب يطالب الدولة بفتح ملفات 
الفساد قبل فتحها دوليًا

اعلنــت اللجنــة املاليــة النيابية، ان الربملــان �صيت�صلم م�ــرصوع قانون 
املوازنة العامة الحتادية 2017 من جمل�ص الوزراء ال�صهر املقبل.

وقــال رئي�ــص اللجنــة حممــد احللبو�صــي  يف ت�رصيــح ورد لـ)اجلورنال 
نيــوز(، ان الربملان �صيت�صلم م�رصوع قانــون املوازنة العامة الحتادية 
2017 مــن جمل�ــص الوزراء يف ال�صبــوع الول من �صهر ت�رصين الول 
املقبــل". و�صوت جمل�ص الــوزراء، يف وقت �صابق  علــى م�رصوع قانون 
املوازنــة الحتاديــة للعــام املقبــل. وك�صفــت المانــة العامــة مبجل�ص 
الوزراء،ان م�رصوع اجازة اخلم�ص �صنوات للموظفني ادرج مبوازنة العام 
املقبــل، وقال المني العــام لاأمانة مهدي العاق ان المانة ت�صعى اىل 
تعديل قانون اخلدمة املدنية لت�صمني هذا امل�رصوع ب�صكل دائم"، مبينا 
ان "الهــدف مــن وراء ذلــك هو معاجلة الرتهــل املوجود بدوائــر الدولة 

وتر�صيق عمل الدوائر احلكومية".

 اأعلنــت ال�رصكــة العامــة للموانــئ العراقيــة، و�صــول باخــرة اأجنبية اىل 
مينــاء اأم ق�ــرص التجاري حتمــل 41 األف طن من الــرز امل�صتورد حل�صاب 
وزارة التجــارة لتوزيعــه �صمن مفــردات احل�صة التموينيــة.  وقال مدير 
ق�صــم الإعــام والعاقات العامــة يف ال�رصكة اأمنار عبــد املنعم ال�صايف، 
اإن "الباخــرة )ارف بايركجــر( التــي حتمــل العلم املالطــي ر�صت بجانب 
الر�صيف رقم 12 يف ميناء اأم ق�رص التجاري وهي حتمل �صحنة من الرز، 
وقــد بــداأت عملية تفريغ حمولتها".  واأ�صاف ال�صــايف، اأن "ال�صحنة تبلغ 
كميتهــا 41 األف طــن من الرز امل�صتورد حل�صــاب وزارة التجارة لتوزيعه 
على املواطنني �صمن احل�صة التموينية".  يذكر اأن حمافظة الب�رصة ت�صم 

خم�صة موانئ جتارية منها ميناء اأم ق�رص الذي ان�صئ يف عام 1965.

 اعلــن رئي�ص جلنــة النزاهة النيابية طال الزوبعــي ان اطاق �صلفة الع�رصة 
مايــني دينار ملوظفي الدولــة �صيتم خال ال�صبوع املقبــل، فيما ا�صار اىل 
�صمــول موظفــي وزارات الدفــاع والداخليــة وال�صحــة.  وقــال  الزوبعي يف 
ت�رصيح ورد لـ)اجلورنال(، ان”م�رصيف الر�صيد والرافدين اعتمدا ال�صتمارة 
اللكرتونية كاجراء جديد يف التقدمي على �صلفة الع�رصة مايني للموظفني”، 
مبينــا ان “الآليــة اجلديــدة �صت�صمــن عــدم تدخــل اي موظــف يف ا�صتمارة 
قرو�ــص املوظفــني، و�صتحد كثريا من عمليات الف�صــاد وتبتعد عن تدخل اي 
اطــراف اخرى وت�صمن الت�صل�صل ملن يقــدم لا�صتمارة اللكرتونية”.  وتابع 
ان “هنــاك عزل ملوظفي وزارات الدفاع والداخليــة وال�صحة بعدم �صمولهم 
بقرو�ص الع�رصة مايني، لذلك مت التفاق على ا�صافتهم اىل م�رصف الر�صيد، 
علــى ان يتكفل م�رصف الرافدين بتغطيــة قرو�ص موظفي الوزارات الخرى 
بح�صــب ال�صتمــارة اللكرتونية لت�صمن ال�صفافيــة يف ح�صول املوظف على 

القرو�ص بعيدا عن الآلية املتبعة يف ال�صابق”.

 طالب النائب عن كتلة املواطن النيابية حممد اللكا�ص، موؤ�ص�صات الدولة 
بفتح ملفات الف�صاد احلقيقية، قبل فتحها من قبل اجلهات الدولية.

 وذكــر اللكا�ــص يف بيــان، ورد )اجلورنــال( ان "علــى موؤ�ص�صــات الدولة 
فتــح ملفات الف�صــاد احلقيقية املتعلقــة بالعقود، التعيينــات، النرثيات، 
اليفادات، الهبات، امل�صاريع الوهمية، ال�صتياء على الرا�صي، عقارات 

الدولة وغري ذلك، ثم اإحالتها اىل الق�صاء".
 وتابــع "ان هنــاك حيتان ف�صــاد كبرية حتاول هذه الأيــام ا�صغال الراأي 
العــام بق�صايا قد تكون غري مهمــة يف الوقت احلا�رص حتى يتم ال�صكوت 
علــى ف�صادهم".  يذكــر ان مديرة برنامج المم املتحــدة المنائي هيلني 
كارك، ذكــرت خال لقائها رئي�ص الوزراء حيــدر العبادي يف نيويورك، 
ان املحققــني الدوليــني املخت�صني مبلفات الف�صــاد �صي�صلون اىل العراق 

خال ال�صبوع املقبل.

 اأعلنــت وزارة الكهربــاء العراقية اأنهــا �صتوفر اخلدمة 
ل�صــكان العا�صمــة بغــداد واملحافظــات الأخرى على 
مــدار 24 �صاعــة وال�صتغنــاء عــن املولــدات الأهلية 
وذلك من خال التعاقد مع �رصكات متخ�ص�صة تتوىل 

توزيع الطاقة وجباية الأجور.
م�صعــب  الكهربــاء  وزارة  با�صــم  املتحــدث  وقــال   
املدر�ــص يف ت�رصيــح �صحفــي ورد )اجلورنــال(، اإن 
"الوزارة حققت ن�صب اجناز متقدمة يف احالة مناطق 

جديدة يف العا�صمة بغــداد واملحافظات �صمن عقود 
ال�صتثمــار يف قطــاع التوزيــع مــن خــال مديريات 

التوزيع العامة ال�صبع يف بغداد واملحافظات".
 واأ�صــاف، اأن رئي�ــص الــوزراء حيدر العبــادي ووزير 
الكهربــاء قا�صــم حممــد الفهــداوي وجهــا ب�ــرصورة 
ال�ــرصاع بعمليات الحالة �رصيطة ان تكون ال�رصكات 
متخ�ص�صــة للعمل يف هذا املجال، حيث تاأمل الوزارة 
ان يتــم �صمــول جميــع املناطق بهذا امل�ــرصوع لغاية 

نهاية هذا العام.
 واأ�صــار اإىل اأن توجــه الوزارة هــذا �صيحقق العديد من 

الهــداف ملنظومــة الكهربــاء الوطنيــة وللمواطنــني 
تتلخ�ــص بانهاء ال�صائعــات من الطاقــة الكهربائية 
التــي و�صلت حلدود 50 يف املئة من كميات النتاج، 

وال�صيطرة على عملية البيع )اجلباية(.
 وتابــع بالقول، اإنه باملقابل �صينعم املواطن بتجهيز 
م�صتمــر مــن الطاقــة الكهربائيــة ويتعامــل مع جهة 
واحــدة هــي امل�صتثمــر الــذي ميثــل وزارة الكهربــاء، 
وينهــي تعامله مع املولدات الهليــة، و�صيبداأ برت�صيد 
ا�صتهــاك الطاقــة.  وذكر املدر�ــص اأن كميات النتاج 
 )14350( بلغــت  الــوزارة  حققتهــا  التــي  احلاليــة 

ميغــاواط، م�صــددا على اأن الوزارة علــى يقني ان هذه 
الكميــة تكفــي املواطنــني بالتجهيز ملــدة 24 �صاعة 

يوميًا يف حال انهاء ال�صائعات وتر�صيد ال�صتهاك.
 ولفــت اإىل اأن جتربتي زيونــة والريموك يف العا�صمة 
بغداد اثبتتا ذلك، فقــد انخف�ص ال�صتهاك اىل ن�صف 
الكميــات التــي كان ي�صتهلكهــا �صكنــة هــذه املناطق 
الت�صعــرية  24 �صاعــة وبــذات  مقابــل جتهيــز ملــدة 
املدعومــة من قبل احلكومة والتي ت�صــل ن�صبة الدعم 
بزيــادة  الن�صبــة  هــذه  وتنخف�ــص   94% اىل  فيهــا 

ال�صتهاك.

بغداد – متابعة

 مــع اجناز م�صودة قانــون موازنة العــام 2017 من قبل 
احلكومــة وتوجــه جمل�ص النــواب اىل اقرارهــا، دعا خبري 
مــايل اىل ت�صمينهــا بنــودا تاأخــذ بنظر العتبــار ارتفاع 
ا�صعــار النفــط اخلــام يف ال�صــواق العامليــة، خا�صــة مع 
توقعات ايجابية بح�صول حلحلة يف ال�صعار بعد املوقف 
ال�صعــودي املوؤيــد لتثبيــت انتــاج منظمة )اوبــك( وبع�ص 

الدول خارج املنظمة.
 ورجــح اخلبري ثامــر العزاوي خــال ت�رصيحات �صحفية 
تابعتهــا )اجلورنــال( ان ت�صهد ال�صــواق العاملية ارتفاعًا 
يف ا�صعــار النفط خــال الن�صف الثاين مــن العام املقبل، 

متوقعــا �صعــر 55 – 65 دولرا للربميل الواحد من انتاج 
اوبك.

اتفاق مبدئي 
 ومع ذلك فقد دعا العزاوي اىل تثبيت احلكومة والربملان 
بنــوداً يف املوازنة لافادة من ارتفاع ال�صعار، خ�صو�صا 
ان املعطيــات ايجابيــة ب�صــاأن تو�صل اوبــك ودول خارج 
املنظمــة كرو�صيا، اىل اتفاق يبداأ مــن نهاية العام احلايل 
وي�صتمــر ملدة �صنة وبعد ذلك يتم التو�صل اىل اتفاق طويل 
المــد.  وكان مندوب العراق لدى منظمة البلدان امل�صدرة 
للنفــط اوبك فاح العامري قد اكد ان ظــروف �صوق النفط 
باتــت اأف�صــل ملنتجــي اخلــام مــن داخــل املنظمــة ومن 
خارجهــا للتو�صــل اىل اتفاق لدعم ال�صــوق عندما يلتقون 

يف اجلزائــر الأ�صبوع احلايل.  وقــال العامري يف ت�رصيح 
نقلتــه رويــرتز انه يعتقــد ان الجتمــاع �صيكــون خمتلفا 
هــذه املــرة لن الظــروف حت�صنت مبــا ي�صاعــد املنتجني 
علــى التو�صل اإىل اتفاق وذلك ردا علــى �صوؤال ب�صاأن اآفاق 

الو�صول لتفاق بخ�صو�ص اإنتاج النفط.
اإنتاج اخلام

 ومــن املتوقــع اأن يحيــي املنتجــون مــن داخــل اوبــك 
وخارجهــا اتفاقا ب�صاأن تثبيت اإنتاج اخلام عندما يلتقون 
يف اجلزائــر خــال املــدة مــن 26 اىل 28 اأيلــول احلــايل 
بعدمــا انهــارت مبــادرة م�صابهــة يف العا�صمــة القطرية 
الدوحة يف ني�صان ب�صبب رف�ص اإيران تقييد حجم اإنتاجها 

النفطي. 

منتجو النفط
 وخــال منتــدى جلــف انتليجن�ــص لأ�صــواق الطاقــة يف 
الفجــرية بالإمــارات العربيــة املتحــدة، قــال العامــري 
ان بع�ــص منتجي النفــط متكنوا من الو�صــول اإىل ح�صة 
�صوقيــة اف�صــل مقارنــة مع وقــت �صابق من العــام، واإن 
انتــاج اإيران بــات اأعلى من ذي قبل بعــد رفع العقوبات 

عن طهران ما يجعل الوقت منا�صبا للو�صول اإىل اتفاق.
اتفاق معقول

 وتابع العــزاوي: اذا جرى اتفاق معقول بني الدول، فان 
موازنــة العــام 2017 �صــوف تنتع�ــص و�صيكــون العجز 
بن�صبــة اقل، كما �صتكــون احلكومة يف و�صع مايل اف�صل 

من قبل.

الكهرباء: التعاقد مع شركات متخصصة 
لتوزيع الطاقة وجباية األجور بدال عن المولدات األهلية!!

خبير اقتصادي: موازنة 2017 بانتظار استقرار النفط

الموانئ: رسو شحنة محملة 
بـ 41 ألف طن رز
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