
حيدر  ال���وزراء  لرئي�س  امل��ايل  امل�شت�شار  ك�شف   
النقد  �شندوق  قيام  عن  الأح��د  اأم�س  العبادي، 
الدويل باجراء تعديل على �شعر برميل النفط �شمن 
العجز املايل فيها،  لتقليل  للعراق  العامة  املوازنة 
الوقت  يف  اخلام  النفط  يبيع  العراق  اأن  اإىل  م�شريا 
احلايل للأ�شواق العاملية ب�شعر 32 دولراً للربميل 

الواحد.
اأورد يف ت�رصيحات �شحفية   مظهر حممد �شالح 
الدويل  النقد  “�شندوق  اأن  )اجل��ورن��ال(،  تابعتها 
الكبرية والعريقة  الدولية  ُيَعدُّ من املوؤ�ش�شات  الذي 
مبينا  املقبل”،  للعام  النفط  ا�شعار  ارتفاع  توقع 
ان “ال�شندوق راأى اأن العراق بخ�س ب�شعر الربميل 
 2017 املقبل  العام  موازنة  �شمن  و�شعه  الذي 

والبالغ 35 دولرا للربميل الواحد”.
 واأ�شاف �شالح ان "ال�شندوق راأى انه من املمكن 
وفق  املقبل  العام  موازنة  يف  النفط  �شعر  تعديل 
دولراً   43 يكون  وان  املعطيات  ه��ذه 
ال��واح��د،  للربميل 

وهو منا�شب ملتو�شط ا�شعار 2017"، م�شرياً اإىل اأن 
“رفع �شعر الربميل النفط �شمن املوازنة من �شاأنه 
�شيوؤدي  فانه  وبالتايل  املوازنة  يف  العجز  تقليل 
اىل عدم القرتا�س اخلارجي او التقليل منه ب�شكل 

كبري”.
العام  خلل  توقع  “ال�شندوق  اأن  �شالح  واأو�شح   
النفط وان ل تقل  ا�شعار  ان ترتفع وتزدهر  املقبل 
 43 �شعر  اقل من  النفط اخلام  العراق من  مبيعات 
دولرا للربميل الواحد”، لفتا اىل ان “العراق يبيع 

النفط حاليا ب�شعر 32 دولرا للربميل”.
من جانبه اكد وكيل وزارة املالية فا�شل نبي، ان 
2017 وفق التفاق  الوزارة ب�شدد تعديل موازنة 
الأخري مع النقد الدويل ورفعها اإىل جمل�س الوزراء 

لغر�س امل�شادقة.
تابعتها  �شحفية  ت�رصيحات  خ��لل  نبي  وق��ال   
زيباري  هو�شيار  املالية  "وزير  ان  )اجل��ورن��ال( 
الدويل  النقد  �شندوق  مع  نهائي  اتفاق  اىل  و�شل 
ال�شنوية  باملناق�شات  اخلا�شة  ال�شكالت  ب�شاأن 

املالية معه".
�شمن  "من  ان��ه  اإىل  املالية  وزارة  وكيل  وا�شار 
التفاق تو�شل الطرفان اىل ا�شافة تعديلت على 
 2017 م��وازن��ة  فقرات  بع�س 
ورف���ع���ه���ا 

اىل جمل�س الوزراء لغر�س امل�شادقة عليه".
الربملانية  القت�شادية  اللجنة  ع�شو  حذر  فيما   
دولرا   43 �شعر  اعتماد  من  الفايز،  عامر  النائب 
ان  موؤكدا   ،2017 موازنة  يف  النفطي  للربميل 
جيد  غري  الدويل  النقد  �شندوق  حدده  الذي  ال�شعر 

و�شيوقع العراق بازمات مالية كبرية.
 وقال الفايز ان "العراق مر باأزمات مالية كبرية، 
غري  النفط  برميل  �شعر  على  موازناته  بناء  نتيجة 
دقيق، ما ا�شهم باأزمات مالية وعجز كبري، موؤكدا 
النقد  �شندوق  ح��دده  ال��ذي  دولرا    43 �شعر  ان 
بازمات  العراق  و�شيوقع  جيد  غري  موؤخرا  الدويل 

مالية كبرية".
فر�س  لي�شتطيع  الدويل  النقد  "�شندوق  ان  واكد 
م�شودة  ان  اىل  م�شريا  ال��ع��راق،  على  نفطي  �شعر 
للربميل  35/دولرا  �شعر  ثبتت  احلالية  املوازنة 
النفطي وهو �شعر معقول وجيد ويكون ا�شلم للعراق 

عندما تنخف�س ا�شعار النفط العاملية".
النائبة  القت�شادية  اللجنة  ع�شو  ع��زت  بينما   
النقد  �شندوق  مع  ال��ع��راق  اتفاق  جنيب،  جنيبة 
43 بدل من  ب�  النفط  الدويل على احت�شاب برميل 
35 دولرا، لتقليل عجز موازنة 2017 من 30  اىل 
20  ترليون دينار ورفع اليرادات من 70  اىل 81  

ترليون دينار.
اتفاقية  بعد  "العراق  ان  جن��ي��ب،  وق��ال��ت 
ال�شتعداد الئتماين مع 

لدعم  �رصوط  عليه  و�شعت  ال��دويل،  النقد  �شندوق 
على  والرتكيز  النفقات  تقليل  تت�شمن  املوازنة، 
النفاق ال�رصوري فقط، لكن على الرغم من التزام 
النفقات  ان  ال  التفاقية  �رصوط  بتطيبق  العراق 
ترليون   30 اىل  العجز  ن�شبة  وو�شول  جدا  عالية 
اعادة  اىل  القت�شاديني  باخلرباء  دفع  مما  دينار 
النظر باملوازنة وحتديد �شعر  43  دولرا بدل من 

."35
على   2017 موازنة  بناء   ” ان  جنيب  واو�شحت   
 20 اىل   30 العجز من  بتقليل  �شي�شهم  43 دولرا 
ترليون،   81 اىل   70 من  الي��رادات  ارتفاع  كون 
ارتفعت  كلما  احل�شابية  املعادلة  يف  موجود  كما 

اليرادات قل العجز املايل“.
 كما ا�شارت جنيب اىل ان ” توقعات خرباء النفط 
يف ال�شواق العاملية توؤكد ان عام 2017 �شي�شهد 
  50 من  اكرث  اىل  النفط  برميل  �شعر  يف  ارتفاعا 
اىل  العراق  يف  النفط  بخرباء  مايدفع  وهو  دولرا، 

و�شع �شعر 43 دولرا ملوازنة العام املقبل“.
حلد  واقعي  �شعر  دولرا   43 ”�شعر  ان  واك��دت   
النفقات  وتغطية  العجز  مبعاجلة  و�شي�شهم  ما 
ال�رصورية“.  وكان �شندوق النقد قد قدم يف وقت 
�شابق دفعة مالية اولية للعراق بلغت 640 مليون 
دولر لدعم املوازنة، ومن املقرر ان يت�شلم العراق 
�شهر  يف  دولر  مليون   640 مبقدار  اخ��رى  دفعة 
ت�رصين الثاين املقبل لتنفيذ خطط ال�شلح املايل 
والقت�شادي املقررة يف مذكرة ال�شيا�شات املالية 

والقت�شادية.
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الزبيدي: تشجيع االستثمارات 
يحتاج لبيئة جاذبة

الكهرباء تعد المواطنين بطاقة 
جيدة في الشتاء

التجارة: توزيع مستحقات الفالحين 
قريبًا

 �ش��ددت املخت�ش��ة بال�ش��اأن القت�ش��ادي اينا�س الزبيدي على �رصورة 
النهو�س بالقطاعات النتاجية يف وقت يعاين البلد �شائقة مالية اثرت 

على واقع العمل ب�شكل ملحوظ.
وا�شارت خلل ت�رصيح �شحفي اىل "ان ت�شجيع جذب ال�شتثمار يتطلب 
ان يتزامن مع تعديلت هيكلية يف البيئة الت�رصيعية وهياكل املوؤ�ش�شات 
القت�ش��ادية وكذلك جوانب النفاق املايل"، م�ش��رية اىل اهمية مراجعة 
جميع القوانني الخرى وتطبيق املعايري الدولية وتطوير تركيبة �ش��وق 

الوراق املالية.
 وبينت ان اجلهاز امل�رصيف يتحمل م�ش��وؤولية وا�ش��عة يف اجناح برامج 
ال�ش��لح القت�شادي، و�ش��يتطلب فعالية كبرية من امل�شارف اخلا�شة 
والعم��ل على متويل م�ش��اريع تنموي��ة كبرية، على ان يك��ون هناك دور 

بارز ملوؤ�ش�شات الو�شاطة املالية يف تن�شيط �شوق املال. 
وبينت ان الت�رصيعات القائمة يف العديد من القطاعات حتتاج اىل اعادة 
نظر لتعزيز النمو الكلي يف اطار عملية ا�ش��لحية وا�شعة ت�شمل خمتلف 
جوانب العمل، للق�شاء على الف�شاد والبريوقراطية والرقابة وغريها من 

المرا�س امللزمة لبع�س الدارات واملوؤ�ش�شات. 

 دع��ا اخلب��ري امل���رصيف ع�ش��ام حمم��د اىل ت�رصي��ع او اق��رار قان��ون خا�س 
بالتحوي��لت املالي��ة اخلارجية للحد من خ��روج العملة ال�ش��عبة من العراق 
دون ان حتق��ق مردودات حقيقية ت�ش��هم بتحقيق التنمية للقت�ش��اد الوطني 
.  واو�ش��ح حممد خلل ت�رصيحات �ش��حفية ان "وجود مثل هذا القانون بعد 
درا�شته درا�شة م�شتفي�شة �شي�شهم بو�شع ال�ش�س ال�شحيحة لأعمال ال�شريفة 
احلقيقية"، م�شريا اىل ان نافذة بيع الدولر يف البنك املركزي اتاحت لعدد من 
امل�ش��ارف ان ترتبح منها جراء احلوالت والعتمادات، ما ت�شبب يف تلكوؤها 
عن حتقيق دورها الجتماعي والقت�شادي الفاعل يف عملية التنمية.  و�شدد 
على ان ت�رصيع قانون التحويل اخلارجي �شي�شهم كثريا باحلد من العبث دون 
دراي��ة بالقت�ش��اد كما انه �ش��ينعك�س ايجابا على املواطن م��ن خلل تعزيز 
فر�س ح�ش��وله على القرو�س لقامة امل�ش��اريع النتاجية املتمثلة بالور�س 
ال�ش��ناعية وغريه��ا.  واأك��د اهمي��ة توظيف متح�ش��لت ال��دولر النفطي عن 
طريق برامج تنموية واخرى اقرا�شية تتبناها امل�شارف اخلا�شة واحلكومية 
با�رصاف البنك املركزي كاأن تطلق قرو�ش��ا اأو �ش��لفًا للرامل وال�شباب وبقية 

الفئات التي ميكن ان تكون منتجة لتعزيز اقت�شاد الأ�رصة.

 اأعلنت وزارة الكهرباء، اأن ف�ش��ل ال�شتاء املقبل �شي�شهد ا�شتقرار وزيادة 
�شاعات جتهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.

وقال حممد فتحي، الناطق با�شم وزير الكهرباء، اإن "ا�شتعدادات الوزارة 
لف�شل ال�شتاء، بدرجة ال�ش��تعدادات لل�شيف، اإذ �شتكون هناك ذروة يف 
ال�ش��تاء عندم��ا ت�ش��تد درجة ال��ربودة ويتم ا�ش��تخدام املداف��ئ"، موؤكدا 
"توجد خطة كاملة ل�شتيعاب هذه الأزمة خلل ف�شل ال�شتاء، و�شيكون 
ا�ش��تقرار تام يف �ش��اعات التجهيز وزيادة ل�ش��اعات جتهي��ز املواطنني 
بالطاقة". واأ�شاف، "يف جميع بلدان العامل، هناك مرحلة الذروة، حيث 

ت�شتد درجة الربودة وزيادة ا�شتخدام الطاقة الكهرباء".
وفيم��ا اإذا ك�ش��فت ال��وزارة، وج��ود تع��اون ب��ني اأ�ش��حاب املول��دات 
وحمطاتها، اأكد الناطق با�ش��م مكت��ب الوزير، "مل جند على ار�س الواقع 
تعاونا بني اأ�ش��حاب املولدات وبع�س حمطات الطاقة التابعة للوزارة، 

اإذ مت ت�شكيل جلان للتحري عن الأمر وبعد التدقيق مل جند ذلك".

 اأعلن��ت ال�رصكة العامة لتجارة احلبوب يف وزارة التجارة، قرب انتهائها 
من ت�ش��ليم ال�شكوك اخلا�شة مب�شتحقات الفلحني واملزارعني امل�شوقني 

ملح�شويل احلنطة وال�شلب لعامي 2014 و 2015 يف فروعها كافة.
وذك��ر بيان لل��وزارة، ورد ل�)اجلورنال( ان "امل��لكات العاملة يف فروع 
ال�رصكة كافة م�شتمرة بعملية ت�شليم ال�شكوك للفلحني وامل�شوقني حيث 

بلغت ن�شبة الت�شليم من 70-90 %".
 واأ�ش��اف ان "موظف��ي املواق��ع التابع��ة لل�رصك��ة با���رصوا ف��ور ت�ش��لم 
الإ�شعارات اخلا�شة مب�رصيف الرافدين والر�شيد بتنظيم وتوزيع ال�شكوك 

على الفلحني وامل�شوقني وطيلة ايام عيد الأ�شحى املبارك".
 واأ�شاد، ب� "اجلهود املبذولة لغر�س تهيئة الموال اخلا�شة با�شتحقاقات 
الفلح��ني وامل�ش��وقني وتوزيعها واجناز املعاملت وبوقت قيا�ش��ي من 

قبل ملكات ال�رصكة كافة".
ولف��ت البيان اإىل ان "ف��رع ال�رصكة العامة لتج��ارة احلبوب يف حمافظة 
باب��ل يوا�ش��ل توزي��ع ال�ش��كوك عل��ى الفلح��ني واملزارع��ني اخلا�ش��ة 

مب�شتحقاتهم املالية لعامي 2014 /2015 يف بابل".

 حتديد م�ش��ارات التنمية امل�شتدامة ميثل اهم خطوات 
النهو���س بالقت�ش��اد الوطن��ي، ل�ش��يما اذا مت الب��دء 
بالقطاع��ات الت��ي متتل��ك مقوم��ات التط��ور ال�رصيع 
ويف مقدمته��ا الزراع��ة الت��ي ميكنها حتقي��ق اكتفاء 
ذاتي لغلب املحا�ش��يل واملنتجات الزراعية ب�شقيها 

النباتي واحليواين بالمكانات املتوفرة.
ع�ش��و منتدى بغداد القت�ش��ادي هادي هندا�س ا�شار 
اىل ان العراق لديه م�ش��احات وا�شعة �شاحلة للزراعة 
اىل جان��ب توفر املي��اه وهذا ميكن��ه ان يخلق قطاعًا 
زراعي��ًا فاع��ل، ل�ش��يما مع توف��ر اخل��ربات واليدي 
الم��ر يحت��اج اىل  ان  املاه��رة، لفت��ا اىل  العامل��ة 
تن�ش��يق عال بني القطاع��ني الع��ام واخلا�س حلماية 

املحا�شيل الزراعية املنتجة حمليا. 
الزراع��ة  وزارة  "ان  �ش��حفي  حدي��ث  يف  وب��ني 
واملنظمات املهنية املعنية بال�ش��اأن الزراعي مطالبة 
بالعمل اجلاد على حماية النتاج الزراعي وقت انتاج 
الذروة، م�شريا اىل ان ذلك يرفع من م�شتويات النتاج 
الزراع��ي ويجع��ل دورة راأ���س امل��ال حملي��ة، وكذلك 

ي�شاهم يف حل امل�شاكل القت�شادية".
 وا�ش��ار اىل ان الع��راق ميلك م�ش��احات زراعية تغطي 
حاج��ة البل��د وحتق��ق فائ�ش��ًا مب��ا ميتلك��ه البلد من 
امكانات وهكذا ميكن و�شف النتاج الزراعي بالنفط 
الدائم.  اما املخت�س بال�ش��اأن القت�ش��ادي حممد عبد 
الك��رمي فقد �ش��دد عل��ى الهتم��ام بالتنمي��ة الب�رصية 
والرتكي��ز عل��ى رف��ع امل�ش��توى التعليم��ي والهتمام 
الري��اف  مناط��ق  يف  واخلدمي��ة  التحتي��ة  بالبني��ة 

وخا�ش��ة املاء ال�ش��الح لل�رصب والكهرباء واخلدمات 
ال�شحية. 

 ولف��ت اىل ان تطوي��ر النت��اج الزراع��ي يتطلب تنفيذ 
م�ش��اريع لوق��ف زح��ف الرم��ال واحل��د من الت�ش��حر 
بحثي��ة  واقام��ة حمط��ات  ال�ش��كنية  املناط��ق  ق��رب 
وار�ش��ادية متخ�ش�ش��ة تغطي جميع املناطق، وكذلك 
لتاأمني املواد الر�شادية العلمية والتطبيقية وتدريب 
املزارعني ب�شورة م�شتمرة على الطرق احلديثة لدارة 
التقان��ات  ا�ش��تخدام  وت�ش��جيع  النتاجي��ة،  العملي��ة 

احلديثة.
 وب��ني اهمي��ة ت�ش��جيع تكوي��ن جمعي��ات او �ش��بكات 
للمرب��ني به��دف تبادل امل��ادة الوراثي��ة  فيما بينهم 
وت�شهيل تاأمني العلف وت�شويق منتجاتهم وحت�شني 
ط��رق حف��ظ ونق��ل وت�ش��ويق منتجاتهم م��ن املواليد 

واحللي��ب وم�ش��تقاته، وكذل��ك تاأم��ني مي��اه ال���رصب 
للحيوان��ات من خلل حفر الآبار او من�ش��اآت ح�ش��اد 
املي��اه، وتوفري العلف با�ش��عار مدعوم��ة للحد من 

الرعي اجلائر. 
 عب��د الك��رمي ب��ني اهمي��ة توف��ري الرعاي��ة البيطري��ة 
امل�ش��تمرة ط��وال الع��ام وتاأم��ني اللقاح��ات اللزمة 
واملجاني��ة واقام��ة مراك��ز بيطري��ة ثابت��ة وتاأم��ني 
وح��دات بيطرية متنقلة كافي��ة تغطي احلاجة لها يف 
جمي��ع املناطق، كما يتطلب الم��ر تاأمني احتياجات 
القطع��ان م��ن املياه وخا�ش��ة يف مناطق ال�ش��تقرار 
الرعوي��ة ع��ن طري��ق حف��ر الب��ار اجلوفي��ة واقام��ة 
م�ش��اريع للمياه ال�ش��طحية بان�ش��اء ال�ش��دود وال�شدات 
التخزينية يف الوديان واماكن جتمع املياه يف ف�شل 

ال�شتاء.

 اك��دت الباحث��ة القت�ش��ادية اآي��ة ع��ادل اهمي��ة القيام 
بحم��لت توعوي��ة لل�ش��باب بهدف بيان دور امل�ش��ارف 
اجلان��ب  يف  وم�ش��وؤوليتها  القت�ش��اد  يف  اخلا�ش��ة 
الجتماع��ي، لفتة اىل ���رصورة ان يتحمل اجليل اجلديد 
امل�شوؤولية ويكون اهل لها من خلل ايفائه باللتزامات 
املالية و�ش��داد الموال املقرت�شة من امل�شارف، م�شرية 
اىل ان حتقي��ق التنمي��ة ال�ش��املة يتحقق بتن�ش��يق العمل 
وتوزيع امل�ش��وؤوليات بني جميع الطراف امل�ش��اركة يف 

العملية  القت�شادية.
وعن اهمي��ة �رصاكة القطاعني الع��ام واخلا�س واثر ذلك 
يف التنمية، قالت عادل، اإن الو�ش��اع القت�شادية التي 
ي�ش��هدها البل��د تتطل��ب توفري بيئ��ة قانوني��ة وت�رصيعية 
�ش��ليمة لتتقاط��ع فيه��ا القوان��ني اجلديدة م��ع الخرى 
الناف��ذة، م�ش��رية اىل وجود م�ش��اع منذ �ش��نوات لتحقيق 
ه��ذه ال�رصاك��ة. ودع��ت ع��ادل اىل  تعزي��ز ال�رصاك��ة م��ع 
القط��اع اخلا�س وتقدمي جميع الت�ش��هيلت التي ت�ش��هم 
يف  ت�ش��هيل تاأدية عمله عل��ى اكمل وجه، مبينة �رصورة 
الفادة من التطورات التي �ش��هدها البلد خلل ال�ش��نوات 

املا�شية يف خمتلف املجالت، خ�شو�شا القت�شادية.
وبين��ت ان التج��ارب العاملي��ة اثبت��ت جن��اح منهجي��ة 
ال�رصاك��ة كونه��ا ت��وؤدي اىل حتقي��ق نتائ��ج تدخ��ل يف 
والجتماعي��ة  القت�ش��ادية  التنمي��ة  جوان��ب  تطوي��ر 
واجن��از م�ش��اريع وبرام��ج عالية اجل��ودة.  وكان الأمني 
الع��ام لحت��اد امل�ش��ارف العربية، و�ش��ام فتوح، ا�ش��ار 
خ��لل فعاليات املنت��دى الذى ينظمه احتاد امل�ش��ارف 
العربية حتت عنوان ›تعزيز الأطر ال�رصافية والتنظيمية 
De- وجتن��ب املخاط��ر املتعلق��ة بالبن��وك املرا�ش��لة

Risking‹ الذي يقام يف �رصم ال�شيخ، اىل اأن احتاد 

امل�ش��ارف العربي��ة ق��دم 4 مب��ادرات ملكافح��ة متويل 
الإره��اب.  واو�ش��ح ان اأوله��ا برامج التوعي��ة والندوات 
واملوؤمت��رات، ث��م مب��ادرة ال�رصاكة ب��ني القطاعني العام 
واخلا���س، م�ش��رياً اإىل اأنه ل ميكن حمارب��ة الإرهاب اإل 
عن طريق تعزيز التوا�شل بني جميع الأجهزة امل�رصفية 
والق�ش��ائية والأمنية.  و�ش��دد على اأهمية ت�شجيع متويل 
امل�رصوعات ال�ش��غرية واملتو�ش��طة، وخلق فر�س العمل، 
ومكافح��ة البطال��ة لأنها تع��د اأقوى الو�ش��ائل ملكافحة 
الإره��اب، ثم مبادرة ال�ش��مول املايل والثقاف��ة املالية، 

ملكافحة الفكر الأيديولوجي الإرهابي.

خبراء: إحياء
الزراعة نفط دائم

باحثة اقتصادية تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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