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األجانب مطلوب استثمارها

اللجنة المالية لـ"الجورنال":

موازنة  2018خالية من فقرة االستقطاع من رواتب الموظفين
بغداد – فادية حكمت

ق��ال مقرر اللجنة املالية النيابية احمد حمة ر�شيد يف
ت�رصيح خ�ص به ( اجلورنال )� :إن ارتفاع ا�سعار النفط
وبقاء ال�ص��ادرات كما هي �ساع��د يف حتريك املوازنة
ودخ��ول اي��رادات مالي��ة م��ن العملة ال�صعب��ة وقد مت
ت�سع�ير الربميل الواح��د يف املوازنة مبقدار  42دوالرا
يف ح�ين مت رف��ع ا�سع��ار اخل��ام عاملي��ا اىل نحو 46
دوالرا وهذا ما ادخل ايرادات للموازنة العامة
و�أ�ض��اف ر�شي��د  :حت��ى االن م��ن ال�ساب��ق الوان��ه
ر�س��م الي��ات املوازن��ة للع��ام املقب��ل لكونن��ا مل نعمم
اال�سرتاتيجي��ة العام��ة للموازن��ة العام احل��ايل والتي
تطل��ب موازن��ة تكميلي��ة الن تخ�صي�ص��ات روات��ب
املوظف�ين غ�ير مكتمل��ة اي م��ا خ�ص���ص له��ا حت��ى
�شه��ر العا�رش م��ن العام احلايل ومن ث��م نطلب موازنة
تكميلية لل�شهرين املتبقيني من العام احلايل .
وتاب��ع � :أن هن��اك طرحا م��ن قبل ن��واب يف الربملان
بح��ذف بع���ض فق��رات موازن��ة ع��ام
 2017واهمه��ا

اال�ستقط��اع من رواتب املوظفني  3.8% ،وقد مت رفع
هذا الطل��ب لكننا يف �صدد م�شكلة ان تعديل اي قانون
ي�ش�ترط تعدي��ل القانون الع��ام باملوازن��ة  ،والتعديل
يحتاج للموزانة التكميلية ح�سب قانون الدين العام .
وبني ر�شيد � :أن ال�سنة القادمة �ست�شهد عدم اال�ستقطاع
من رواتب املوظفني الـ 3.8%اذا ما ا�ستمرت اال�سعار
العاملي��ة للنفط اخلام باالرتف��اع  ،وا�ستمرار احلكومة
ب�سيا�سة اال�صالح االقت�ص��ادي والتق�شف وال�رضائب ،
والت�شدي��د على التقليل من موظف��ي الدرجات اخلا�صة
واحلمايات االمنية للم�س�ؤولني مبينا ان على احلكومة
ان تعظ��م امل��وارد من خ�لال القطاع��ات االقت�صادية
االخرى عدا النفط .
م��ن جهته��ا قال��ت ع�ض��و اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة
حما�س��ن حم��دون يف ت�رصي��ح خ�صت ب��ه ( اجلورنال
) � :إن احلكوم��ة م�ستم��رة ب�سيا�س��ة التق�شف الن االزمة
املالية مازال��ت م�ستمرة حتى العام املقبل وقد �ساهم
ارتفاع ا�سعار النفط ل��ـ  46دوالرا بتحقيق فائ�ض يف
ميزانية الدولة باال�ضافة اىل اال�ستقطاعات من رواتب
املوظفني وال�رضائ��ب والتي كانت جتبى  ،وتذهب اىل
متويل متطلبات احل�شد ال�شعبي والنازحني .
و�أ�ضاف��ت � :أن الفائ���ض ال��ذي
ا �ص��د ر ت

احلكوم��ة وثيق��ة عنه يع��د فائ�ضا غ�ير ملمو�س لكون
االقلي��م غري ملت��زم حتى االن بقرارته م��ع املركز من
باب االيرادات  ،وال�رضائب واجلبايات وت�صدير النفط
م�ش�يرة اىل �أن عل��ى احلكومة االلتف��ات ب�صورة جادة
اىل املناف��ذ احلكومي��ة  ،لكونها متتلك اي��رادات عالية
جدا من االموال ،و�رضورة الت�ضييق على املنافذ لعدم
ه��روب تل��ك االم��وال من خ�لال بع���ض املتنفذين يف
احلكومة .
وتابع��ت  :يج��ب ان يك��ون هن��اك تراب��ط عمل��ي ب�ين
الهيئات والوزارات واملالية كالبنك املركزي واللجان
النيابي��ة االقت�صادية وزارة املالي��ة والهيئات املالية
م��ن اجل ان ر�سم ال�سيا�س��ة اال�صالحية العامة  ،مبينة
ان احلكومة تدفع بالقط��اع اخلا�ص لقيادة االقت�صاد
وتدوير العجلة اال�ستثمارية
وك�شف ع�ض��و اللجنة املالية النيابي��ة النائب م�سعود
حي��در يف حدي��ث �صحف��ي ع��ن� ،أن م��شروع قان��ون
املوازنة املالية لعام  2017ت�ضمن ا�ستقطاع 3.8%
من رواتب املوظف�ين واملتقاعدين ،يف حني ا�شار اىل
�أن الربملان ال يعلم اين تذهب االموال امل�ستقطعة
وق��ال حي��در �إن املوازن��ة املالي��ة لع��ام  2017التي
ار�سلتها احلكومة ملجل�س النواب ت�ضمنت ا�ستقطاعات
م��ن روات��ب املوظف�ين واملتقاعدي��ن ،مو�ضح�� ًا �أن
اال�ستقطاعات كان��ت يف موازنة  2016هي 3%
م��ن الرواتب ،ام��ا يف موازنة
2017

فا�صب��ح اال�ستقط��اع  % 3.8م��ن املوظف�ين
واملتقاعدين
وا�ض��اف حيدر انه بح�سب فق��رة اال�ستقطاع بان 3%
تذه��ب للح�ش��د ال�شعب��ي والنازح�ين ،ام��ا  0.8%من
اال�ستقطاع فت�ض��اف اىل امل�صاري��ف االخرى ،م�شريا
اىل اننا يف اللجنة املالية والربملان ال نعلم اين تذهب
االموال  1.8%امل�ستقطعة
و�أعل��ن رئي�س الوزراء حيدر العب��ادي ،يف  18ت�رشين
االول � ،2016إر�س��ال م�رشوع قانون املوازنة العامة
لع��ام � 2017إىل جمل���س النواب بعد �إج��راء تعديالت
علي��ه ،م�شريا �إىل �أن امل�رشوع ت�ضم��ن االتفاق ال�سابق
مع �إقليم كرد�ستان.
وك�شف��ت وثيقة حكومية،عن انف��اق احلكومة العراقية
خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام احل��ايل  13.5%من
املوازنة املالية البالغ��ة  100تريليون دينار ،م�ؤكدة
�أن احلكومة حققت فائ�ضا مقداره  1.8تريليون دينار.
وقال��ت وثيقة �صادرة م��ن وزارة املالية �إن احلكومة
العراقي��ة انفق��ت خالل الرب��ع الأول م��ن العام احلايل
 13.5تريليون دينار من موازنة العام احلايل البالغة
 100تريليون دينار ،م�ؤكدة �أن �إيرادات الدولة بلغت
خ�لال الرب��ع الأول  15.3تريليون دين��ار مق�سمة �إىل
الإيرادات النفطية الت��ي بلغت  13.47تريليون دينار
وااليرادات غري النفطية  1.84تريليون دينار
و�أ�ضاف��ت �أن احلكومة حققت فائ�ض��ا يف الربع الأول
بل��غ  1.8تريلي��ون دينار  ،مبين��ة �أن �إي��رادات النفط
ت�ش��كل  88%بينم��ا الإي��رادات غ�ير النفطية
ت�شكل 12%
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اقتصاديات العراق

بنغالدش تبدي رغبتها بدخول السوق
العراقية وتقديم خبراتها الزراعية

بغداد -خاص

�أعلن��ت دائرة العالقات االقت�صادية اخلارجي��ة يف وزارة التجارة بحثها
م��ع اجلان��ب البنغالد�شي �سب��ل تطوي��ر وتعزي��ز العالق��ات االقت�صادية
والتجارية بني البلدين ومبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للجانبني.
وذك��ر بيان �صحفي للوزارة �أن "املدير العام للدائرة عادل خ�ضري خالل
لقائ��ه واملدي��ر الع��ام ل�رشكة جتارة احلب��وب هيثم اخل�شايل م��ع ال�سفري
البنغالدي�ش��ي يف العراق ابو مك�ص��ود حممد فرهاد بحثوا املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك بني البلدين ومبا ي�سهم يف تطوير العالقات ".
م��ن جانبه اكد �سفري بنغالد�ش رغبة بالده بالدخول اىل ال�سوق العراقية
لت�صدي��ر الب�ضائ��ع واملنتج��ات البنغالد�شي��ة اىل الع��راق باال�ضافة اىل
تقدمي اخلربات الفنية ب�شان زراعة احلبوب وت�صنيعها.

الرافدين يؤشر تلكؤًا لدى بعض الدوائر
بتطبيق إجراءات وضوابط منح السلف
بغداد – خاص

اك��د م�رصف الرافدين ع��دم توقف منح ال�سلف ملوظف��ي الدولة ،داعيا اىل
��ضرورة ا�ستق��اء املعلومات م��ن املكت��ب االعالمي للم��صرف واجلهات
الر�سمية املخولة لتجنب ن�رش املعلومات املغلوطة
واو�ض��ح املكت��ب االعالم��ي للم�رصف يف بي��ان �صحفي ان م��ا جاء من
ت�رصيح��ات لبع���ض اجلهات �ضد امل��صرف فيها "غ�بن" لعمل امل�رصف
والت�سهي�لات التي يقدمه��ا للموظفني واملواطنني ا�ضاف��ة اىل ما فيه من
"ت�شويه" غري مقبول ل�سمعة امل�رصف الذي يحتفظ بحقه القانوين حلماية
�سمعت��ه وم�صال��ح زبائن��ه  ،و�أ�ضاف البي��ان ان امل��صرف مل يوقف منح
ال�سل��ف ملوظف��ي الدول��ة ومل يخف�ضها بح�سب م��ا تداولته بع���ض و�سائل
االعالم وامنا ا�صدر تو�ضيحات جديدة ب�شان املنح
وتاب��ع البي��ان ان بع�ض الدوائر متلكئة يف تطبي��ق االجراءات وال�ضوابط
املطلوبة ملنح ال�سلف ملوظفيها" ،م�شريا اىل ان امل�رصف من حقه فر�ض
�ضوابط قانونية ل�ضمان التزام امل�ستلفني ب�آلية الت�سديد
ون��وه البيان ب�أن جميع التو�ضيحات متاح��ة للموظفني كافة وبامكانهم
االط�لاع عليه��ا عرب املوق��ع االلك�تروين اخلا�ص بامل��صرف وكذلك عرب
فروعه املوزعة يف انحاء البلد .

الصناعة والمعادن :االسمنت المحلي
ً
حقق اكتفاء ذاتيًا ونخطو نحو التصدير
بغداد -خاص

تتج��ه وزارة ال�صناعة واملع��ادن اىل ت�صدير اال�سمنت
اىل دول اجل��وار بع��د ح�صول��ه عل��ى �شه��ادات دولي��ة
وحتقيق االكتفاء الذاتي ل�سد احلاجة املحلية.
وق��ال مدير اع�لام الوزارة ل���ؤي الوائل��ي يف ت�رصيح
�صحف��ي ان وزي��ر ال�صناع��ة حمم��د �شي��اع ال�سوداين
رك��ز يف منهاجه لقي��ادة الوزارة عل��ى النوعية ولي�س
الكمي��ة وم��ن بينه��ا االرتق��اء بانت��اج اال�سمن��ت من
خ�لال االعتماد عل��ى خطوط انتاج املاني��ة وفرن�سية
وبريطانية دخلت الب�لاد خالل املدة املا�ضية .وا�شار

اىل ان ال��وزارة حققت االكتف��اء الذاتي يف انتاج مادة
اال�سمنت املقاوم اخلا�ص بالبناء بعد ان ثبتت جدارته
وامتي��ازه باالعتماد على ال�شه��ادات الدولية من عدة
دول الت��ي ا�ستح�صلته��ا ال�رشك��ة العام��ة لال�سمن��ت
العراقي��ة ،وتتج��ه حالي��ا لت�صدي��ره اىل دول اجل��وار.
وبني الوائلي ان ال��وزارة تتبع �سيا�سة ت�سويق االنتاج
باالعتم��اد عل��ى رف��د دوائ��ر الدولة بكل م��ا حتتاجه
من امل��واد االولية الداخل��ة يف امل�شاري��ع الكهربائية
والنفطي��ة ،ف�ض�لا ع��ن امل��واد الغذائي��ة و�صناع��ة
ال�سي��ارات وغريه��ا من القطاعات االخ��رى .ومل يخف
الوائل��ي وج��ود هجم��ة على ال��وزارة من قب��ل التجار

لتكدي���س االنت��اج املحل��ي ب�ص��ورة عام��ة وا�ستبداله
بامل�ست��ورد ،عل��ى الرغم من ج��ودة االنت��اج العراقي
ال��ذي يتمت��ع بر�صانته .واكد ان ال��وزارة ح�صلت على
موافق��ات النت��اج �سيارات (كي��ا) و (هون��داي) مبواد
اولي��ة م��ن ال��شركات وجتميعه��ا بايد عراقي��ة بحتة،
به��دف تطوي��ر االنت��اج واكت�ساب اخلربات م��ن الدول
الر�صين��ة وعودة الب�لاد اىل �سابق عهده��ا عرب تقليل
اال�ست�يراد الغلبي��ة الب�ضائ��ع وال�سل��ع واالعتماد على
املنتج احللي.
وقال��ت وزارة ال�صناعة واملع��ادن يف وقت �سابق ان
الطاق��ة الإنتاجية ملعم��ل ا�سمنت كرب�لاء و�صلت �إىل

� 750أل��ف ط��ن �سنوي��اً ،ما جعل املعمل ق��ادراً على
ت�أم�ين رواتب منت�سبيه" ،مبين ًا �أن جمل�س الوزراء قرر
ايق��اف ا�ست�يراد اال�سمنت ب��دءاً من ع��ام  2017بعد
�أن و�ص��ل �إنتاج��ه املحلي ،م��ن قبل القطاع��ات العام
واخلا�ص واملختلط� ،إىل  15مليون طن �سنوي ًا
وكان��ت �رشك��ة الف��ارج الفرن�سية تعاقدت م��ع وزارة
ال�صناع��ة واملعادن ،عام  ،2010على ا�ستثمار معمل
ا�سمنت كربالء ،لتكون بذلك �أول �رشكة �أجنبية ت�ستثمر
يف املحافظ��ة ،حي��ث �أعلن��ت ال�رشك��ة عزمه��ا ت�أهيل
وت�شغي��ل املعم��ل وزي��ادة �إنتاج��ه ،ف�ض ًال ع��ن تطوير
مهارات مالكاته.

وزارة التخطيط تكشف عن انخفاض المؤشر البياني لمحصول الباقالء وارتفاعه في إنتاج الباميا
بغداد -خاص

�أعلنت وزارة التخطيط ،انخفا�ض �إنتاج حم�صول الباقالء
وزيادة �إنت��اج حم�صول الباميا لع��ام  ،2016مبينة �أن
تقرير �إنتاج اخل�رض مل ي�شمل حمافظات �إقليم كرد�ستان.
وقال اجلهاز املركزي للإح�صاء التابع للوزارة يف بيان
 ،ان��ه "�أجنز التقرير ال�سنوي املتعل��ق ب�إنتاج املحا�صيل
الثانوية واخل�رض ل�سنة  2016مبا فيها املحا�صيل التي
تزرع لأكرث من مو�سم خالل ال�سنة" ،مبين ًا �أن "التقرير مل
ي�شمل حمافظات �إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض��اف التقرير� ،أن "�إنت��اج حم�صول الباقالء اخل�رضاء
ق��در ب��ـ � 49.9ألف ط��ن لع��ام  2016بانخفا�ض بلغت
ن�سبت��ه  % 36.4ع��ن �إنت��اج ال�سنة املا�ضي��ة الذي قدر

ب��ـ � 78.5ألف ط��ن للمحافظ��ات امل�شمول��ة" ،م�شريا اىل
�أن "حمافظ��ة وا�سط احتلت املركـ��ز الأول تليها حمافظة
بغداد وبكمية �إنتاج � 14.3 ،18.1ألف طن على التوايل".
و�أو�ض��ح التقري��ر� ،أن "�إنتاج حم�صول رق��ي املائدة قدر
ب��ـ� 192أل��ف طن ل�سن��ة  2016بزي��ادة ق��درت ن�سبتها
 51.9%عن �إنتاج ال�سنة املا�ضية ،حيث قدر بـ 126.4
�ألف طن للمحافظات امل�شمولة ،واحتلت حمافظة مي�سان
املرك��ز الأول تليه��ا حمافظ��ة دي��اىل" ،م�ش�يرة اىل �أن
"�إنت��اج حم�صول البطي��خ قدر بـ � 70.6أل��ف طن ل�سنة
 2016بانخفا�ض قدرت ن�سبته 1.4%عن �إنتاج ال�سنة
املا�ضية" .و�أ�شار التقرير اىل �أن "�إنتاج حم�صول الباميا
بل��غ � 46.1ألف طن ل�سنة  2016بزي��ادة قدرت ن�سبتها
 86.6%عن �إنتاج ال�سنة املا�ضية حيث قدر � 24.7ألف

ط��ن للمحافظات امل�شمول��ة" ،مبين��ا �أن "حمافظة بابل
احتل��ت املركز الأول تليها حمافظ��ة بغداد" ،مو�ضحا �أن
"�إنتاج حم�صول الباذجنان قدر بـ � 102.5ألف طن ل�سنة
 2016بانخفا���ض ق��درت ن�سبت��ه  28.9%عن �إنتاج
ال�سن��ة املا�ضي��ة� ،إذ ق��در � 144.2ألف ط��ن للمحافظات
امل�شمول��ة  ،واحتل��ت حمافظة بغداد املرك��ز الأول تليها
حمافظة وا�سط".
ولف��ت التقري��ر النظ��ر اىل �أن "�إنت��اج حم�ص��ول اخلي��ار
ب�أنواعه قدر ب��ـ � 91.5ألف طن ل�سنة  2016بانخفا�ض
ق��درت ن�سبته  41.5%ع��ن �إنتاج ال�سنة املا�ضية �إذ قدر
� 156.3ألف طن للمحافظات امل�شمولة ،احتلت حمافظة
مي�س��ان املرك��ز الأول تليه��ا حمافظة بغ��داد" ،مبينا �أن
"�إنتاج حم�صول ال�شجر ب�أنواعه بلغ � 16.9ألف طن ل�سنة

 2016بانخفا���ض ق��درت ن�سبت��ه  44.8%عن �إنتاج
ال�سن��ة املا�ضي��ة� ،إذ ق��در � 30.6أل��ف ط��ن للمحافظات
امل�شمول��ة ،احتل��ت حمافظ��ة بغ��داد املرك��ز الأول تليها
حمافظ��ة وا�س��ط" .وب�ين التقري��ر �أن "�إنت��اج حم�ص��ول
الطماط��م � 286.6أل��ف ط��ن ل�سن��ة  2016بانخفا���ض
ق��درت ن�سبت��ه  26.3%عن �إنتاج ال�سن��ة املا�ضية حيث
ق��در ب��ـ � 388.7ألف طن للمحافظ��ات امل�شمولة ،احتلت
حمافظ��ة الب�رصة املرك��ز الأول تليها حمافظ��ة بغداد"،
م�ش�يرا اىل �أن "�إنت��اج حم�ص��ول الب�ص��ل الأخ��ضر ق��در
بـ 29.5الف طن ل�سن��ة  2016بانخفا�ض قدرت ن�سبته
 33.4%ع��ن �إنتاج ال�سنة املا�ضية حيث قدر بـ 44.3
الف طن للمحافظ��ات امل�شمولة ،احتلت حمافظة النجف
املركز الأول تليها حمافظة وا�سط".

توزيع صكوك مستحقات الفالحين
والمسوقين للحنطة في ميسان

بغداد -خاص

وزع��ت وزارة التج��ارة� ،أم�س االربعاء �صكوك ��صرف م�ستحقات الفالحني
وامل�سوقني للحنطة للمو�سم  ،2017يف حمافظة مي�سان.،
وق��ال املدير العام لدائ��رة الرقابة التجارية ح�سني فرح��ان كرمي يف بيان
ل��وزارة التج��ارة  ،ان "ف��رع �رشك��ة جت��ارة احلب��وب يف املحافظ��ة با��شر
االربع��اء توزي��ع ال�صك��وك عل��ى م�ستحقيه��ا م��ن الفالح�ين واملزارع�ين
امل�سوقني ملح�صول احلنطة للمو�سم احلايل".
و�أ�ض��اف ان "الفري��ق الرقاب��ي والتفتي�ش��ي امل�ش�ترك م��ن دائ��رة الرقاب��ة
التجاري��ة ومكت��ب املفت���ش الع��ام يف ال��وزارة ،ا�ستم��ر وللي��وم الثاين على
التوايل بجوالته امليدانية على ال�سايلوات واملجمعات املخزنية وال�ساحات
اخلزنية يف حمافظة مي�سان".
واو�ض��ح ان "اجلوالت ت�أتي للوقوف على املعوق��ات وامل�شاكل التي تواجه
عملي��ة الت�سوي��ق ،خ�لال �آلي��ة ت�سل��م املح�صول م��ن الفالح�ين وامل�سوقني
و�إيجاد احللول املنا�سبة لها".
وب�ين �أن "عملية الت�سويق جتري بوت�يرة مت�صاعدة وبجهود ا�ستثنائية من
قبل العاملني يف املجمع املخزين ،حيث تقوم وحدة املخترب ب�أخذ العينات
وحتليلها لتحديد نوعية احلنطة ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة".

