
النفطي  املعرو�ض  خف�ض  متديد  على  اأوب��ك  اتفاق  يواجه 
الطلب  مو�سم  بدء  مع  القادمني  ال�سهرين  يف  حا�سما  اختبارا 
دليال،  وامل�ستثمرون  اخل��ام  جت��ار  �سيحتاج  حيث  ال�سيفي 
ال�ستعادة  طريقها  يف  ال�سوق  اأن  على  تطمينات،  حم�ض  ال 
للمرة  للربميل  دوالرا   50 عن  النفط  اأ�سعار  وهبطت  التوازن، 
ال�سعودي  الطاقة  اأ�سابيع رغم تعهد وزير  اأربعة  االأوىل خالل 
املخزونات  خلف�ض  يلزم  ما  �ستفعل  اأوبك  باأن  الفالح  خالد 
وجود  ع��دم  وي�سري  ال�سوق،  اإىل  ال��ت��وازن  واإع���ادة  العاملية 
اال�ستحقاق  ل�سهور  االآجلة  العقود  يف  تذكر  �سعرية  ع��الوة 
التجار  اأن  اإىل  اأجال  االأبعد  الت�سليم  عقود  مع  مقارنة  القريبة 
حقيقي  �سح  هناك  �سيكون  باأنه  يعتقدون  ال  وامل�ستثمرين 
خلف�ض  االأ�سلي  اتفاقها  اأوب��ك  اأبرمت  وحني  االإم��دادات.  يف 
العام املا�سي راهن  الثاين من  االإمدادات يف نوفمرب ت�رشين 
البع�ض على زيادات �رشيعة يف اإنتاج اخلام يف اأنحاء اأخرى 
مثل  مهمة  نا�سئة  اقت�سادات  يف  الطلب  منو  تباطوؤ  على  اأو 
الهند وال�سني، ومل ت�سهد املخزونات يف معظم الدول املتقدمة 
املخزونات  فاإن  الدولية،  الطاقة  وكالة  وبح�سب  يذكر.  تغريا 
من  االأوىل  الثالثة  االأ�سهر  يف  برميل  مليون   24.1 ارتفعت 

العام اإىل 3.025 مليار برميل وبعد خم�سة اأ�سهر من االتفاق 
خف�ست بع�ض بنوك اال�ستثمار توقعاتها الأ�سعار النفط، وبعد 
اتفاق اأوبك و�رشكائها االأحد ع�رش العام املا�سي على خف�ض 
جرى  اأ�سهر  ل�ستة  يوميا  برميل  مليون   1.8 مبقدار  االإنتاج 
اأقل  باأ�سعار   2018 ت�سليم  برنت  خلام  االآجلة  العقود  تداول 

كثريا من ت�سليمات نهاية العام احلايل.
توقعات اأ�ضعار النفط تزداد �ضبابية رغم متديد 

تخفي�ضات اأوبك
ت�ساوؤما  اأكرث  اأ�سبحوا  النفط  اأن حمللي  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر 
دوالرا   55 نحو  عند  باأ�سعار  ويتكهنون  اخلام  توقعات  اإزاء 
اأوب��ك  اتفقت  بعدما  حتى  العام  ه��ذا  املتو�سط  يف  للربميل 
االأول  ال��رب��ع  نهاية  حتى  االإن��ت��اج  كبح  على  و���رشك��اوؤه��ا 
وح��دة  ل��دى  املحللة  بري�ض  كايلني  ذك��رت  اذ   ،2018 م��ن 
اأوبك  القيود من جانب  من  املزيد  اأن  انتلجن�ض  ايكونومي�ست 
اأن  نتوقع  ال  لكننا  االأ�سعار  دعم  يف  �سي�ساعد  االإنتاج  على 
دوالرا   55 على  يزيد  ما  �سوب  االأ�سعار  لقيادة  كافيا  يكون 
ذلك  بري�ض  وعزت   ،2018-2017 يف  املتو�سط  يف  للربميل 
اإىل ا�ستمرار التخمة يف االإمدادات ومنو حمدود يف اال�ستهالك، 
وتوقع امل�سح الذي �سمل 34 من خرباء االقت�ساد واملحللني اأن 
العاملي مزيج برنت 55.57  القيا�ض  يبلغ متو�سط �سعر خام 
يف  دوالر   57.04 من  انخفا�سا   2017 يف  للربميل  دوالر 

توقعات ال�سهر املا�سي.

االأمريكي 53.52  اخلفيف  اخلام  �سعر  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
انخفا�سا من 54.73  العام  املتو�سط هذا  للربميل يف  دوالر 
دوالر يف توقعات ال�سهر املا�سي، والرقمان هما االأ�سعف يف 
توقعات هذا العام اإذ ت�سجل التوقعات انخفا�سا قليال كل �سهر 

منذ بداية 2017.
وبع�ض  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  واتفقت 
االأع�ساء بها يف اخلام�ض والع�رشين من مايو  املنتجني غري 
مليون   1.8 نحو  البالغة  االإنتاج  تخفي�سات  على متديد  اأيار 
اأن  املقرر  من  وكان   .2018 اآذار  مار�ض  حتى  يوميا  برميل 
يف  اأ�سهر  �ستة  مدته  البالغة  االأ�سلي  االتفاق  �رشيان  ينتهي 
الواليات املتحدة  االإنتاج يف  30 يونيو حزيران، لكن زيادة 
املخزونات  فائ�ض  لتقلي�ض  اأوبك  جهود  االآن  حتى  تقو�ض 
اخل��ام  اإن��ت��اج  وبلغ  �سنوات.  خم�ض  متو�سط  اإىل  العاملية 
االأ�سبوع املا�سي، وهو  االأمريكي 9.34 مليون برميل يوميا 

اأعلى م�ستوى له منذ اأغ�سط�ض اآب 2015.
وقد يتبني اأن قرار اأوبك بتمديد نف�ض امل�ستوى من التخفي�سات 
اأكرب يف االإنتاج غري  اإ�سافية عو�سا عن خف�ض  اأ�سهر  لت�سعة 
ال�سارم  اأوبك  التزام  من  الرغم  على  الفائ�ض  لتقلي�ض  كاف 
بالتخفي�سات، ويرى حمللون اإن املنظمة تواجه خطر خ�سارة 
ح�سة �سوقية اأخرى ل�سالح منتجي النفط ال�سخري االأمريكي، 
باالتفاق  االل��ت��زام  م�ستوى  انخفا�ض  يف  يت�سبب  ق��د  مم��ا 
التي  االأ�سعار،  زي��ادة  وت�سجع  العام،  من  الثاين  الن�سف  يف 

منتجي   ،2014 يف  للربميل  دوالر   100 فوق  من  انخف�ست 
النفط ال�سخري االأمريكي على زيادة اأن�سطة احلفر، واإنه بعيدا 
عن طفرة النفط ال�سخري يفر�ض تعايف االإمدادات يف نيجرييا 
االإنتاج،  خف�ض  اتفاق  من  املعفيني  اأوب��ك  ع�سوي  وليبيا، 
اإن  اأو�سحوا  لكن حمللني  اخلام،  اأ�سواق  اإ�سافية على  خماطر 
من  الثاين  الن�سف  يف  مو�سمية  عوامل  ب�سبب  الطلب  ارتفاع 
من  ما  املخزونات  يف  كبري  انخفا�ض  يف  يت�سبب  قد   2017
رويكر  نوربرت  ذكر  فقد  التوازن،  من  ال�سوق  يقرب  اأن  �ساأنه 
لدى جوليو�ض  االأولية  وال�سلع  الكلي  االقت�ساد  اأبحاث  رئي�ض 
فائ�ض  �سحب  يف  االأ�سا�سي  العامل  الطلب  منو  "�سيكون  ياير 

النفط العاملي لكن بوترية اأبطاأ مما كان متوقعا بوجه عام".
وفاق �ضعودي رو�ضي

مدينة  املحادثات يف  دار يف  ما  على  اطلعت  ذكرت م�سادر 
الظهران ال�سعودية بني ال�سعودية ورو�سيا فتحت اآفاقا جديدة 
مثل  اآ�سيا  يف  للتعاون  املمكنة  ال�سبل  ناق�سا  االثنني  واإن 
الذي  االجتماع،  وميثل  اأخرى،  اأ�سواق  ويف  والهند  اندوني�سيا 
ل�رشكة  الرئي�سي  املقر  يف  تخللته  جولة  اإن  امل�سادر  ذكرت 
ال�رشاكة  على  دليال  �سيت�سني،  النا�رش  فيها  راف��ق  اأرام��ك��و 
البلدين، وهي �رشاكة  اجلديدة املت�سارعة وغري املتوقعة بني 
العامل  يف  للنفط  امل�ستهلكة  الكربى  الدول  كثب  عن  تتابعها 
بني  ال�ساخنة  املناف�سة  على  طويلة  لفرتة  تعتمد  ظلت  والتي 

البلدين يف الفوز ب�سفقات اأف�سل.

كث��ريا  الكهرب��اء  م�سكل��ة  ال�سحاف��ة  تناول��ت 
للتناف���ض  مو�سوع��ا  االح��زاب  واتخذته��ا 
والتربي��ر  ال�سك��وى  بلغ��ة  لك��ن  ال�سيا�س��ي، 
والتحري�ض على ح�ساب فه��م املو�سوع بلغته 
و�سب��ل العالج �سم��ن االمكان��ات االقت�سادية 

والفر�ض املو�سوعية لالإ�سالح.
ولق��د تراك��م اأثر من��و ال�سكان م��ع التحول نحو 
ا�ستخ��دام املزيد من الكهرباء يف طراز املعي�سة 
وانظم��ة االت�ساالت واملعلومات لريتفع الطلب 
نح��و م�ستوي��ات مل تنج��ح وزارة الكهرب��اء يف 
جماراته��ا. وان جترب��ة اال�ستثم��ار يف تولي��د 
ونقل وتوزيع الكهرباء وتكاليف هذه العمليات 

بحاجة ما�سة اىل مراجعة جادة.
ونق��دم يف االآت��ي بع���ض املوؤ���رشات االولي��ة 

للمهتمني يف املو�سوع:
كان متو�س��ط توليد الكهرباء للف��رد يف العامل، 
ع��ام 2015، تقريب��ا 3.29 ميغ��اواط �ساع��ة، 
ع��ام  �ساع��ة  ميغ��اواط   2.64 الع��راق  ويف 

2014 م��ا يع��ادل 80 باملائ��ة م��ن املتو�سط 
العاملي وذل��ك للعراق عدا كرد�ستان. وتتفاوت 
ال��دول يف ا�سته��الك الكهرب��اء وتوليدها تبعا 
مل�ستوي��ات الدخل وبنية االنت��اج. وعلى �سبيل 
يف  للف��رد  الكهرب��اء  تولي��د  متو�س��ط  املث��ال 
ال�سوي��د 17.55 ميغ��اواط �ساع��ة للفرد يعادل 
533 باملائ��ة م��ن املتو�س��ط العامل��ي، بينم��ا 
يف الهن��د 1.02 ميغ��اواط �ساع��ة بن�سب��ة 31 
باملائة م��ن املتو�سط العاملي. وع��ادة يتباطاأ 
من��و الكهرب��اء، تولي��دا وا�سته��الكا، يف الدول 
املتقدم��ة ويت�سارع يف ال��دول النامية، بح�سب 
معدالت منوها االقت�سادي، على م�سار حلاقها 

بالدول املتطورة.
الكهرب��اء  جمم��وع  من��و  مع��دل  جن��د  ولذل��ك 
املول��دة يف الوالي��ات املتح��دة وال�سويد قريبا 
من ال�سفر بني عام��ي 2005 و2015 و�سالبا 
يف الياب��ان لنف���ض الف��رتة. بينم��ا يف ال�س��ني 
والهن��د كانت مع��دالت النم��و ال�سنوية املركبة 
للكهرب��اء املولدة 8.8 باملائ��ة و6.6 باملائة 
عل��ى التوايل لنف���ض الف��رتة. وال�سني جتاوزت 

املتو�س��ط العامل��ي للف��رد يف الكهرب��اء بن�سبة 
26 باملائ��ة، وا�سبح��ت الدول��ة االوىل الإنتاج 
الكهرب��اء يف العامل لكنها الزالت ادنى من ثلث 

م�ستوى اال�ستهالك االمريكي للفرد.
ويف املنطق��ة تركيا وايران قريبة من املتو�سط 
العامل��ي، بينم��ا ال�سعودي��ة واالم��ارات 334 
باملائ��ة و392 باملائة م��ن املتو�سط العاملي 
للفرد واجنزتا منوا �سنويا يف جمموع الكهرباء 
لف��رتة  باملائ��ة  باملائ��ة و7.4  املول��دة 6.4 
املقارن��ة اآنفة الذكر. كان��ت الكهرباء املجهزة 
م��ن وزارة الكهرب��اء يف الع��راق 28.4 مليون 
ميغ��اواط �ساعة ع��ام 1990 ا�سبح��ت 35.6 
مليون ميغ��اواط �ساعة ع��ام 2002 ثم 80.2 
ملي��ون ميغاواط �ساعة ع��ام 2014. ومعدالت 
االوىل  للف��رتة  باملائ��ة   1.9 ال�سنوي��ة  النم��و 
و2014.   2002 �سنت��ي  ب��ني  باملائ��ة  و7 
وم��ن املع��روف ان التجهيز الر�سم��ي للكهرباء 
اأدين م��ن الطل��ب بف��ارق جوهري حي��ث ميكن 
الق��ول دون ت��ردد ان م�سكل��ة الكهرب��اء باقية. 
خا�س��ة وان الطلب احل��ايل الذي يعج��ز انتاج 

الكهرب��اء  وزارة 
ه��و  مواجهت��ه  ع��ن 
ا�سا�س��ا  ا�ستهالك��ي 
اال���رشي  وللقط��اع 
وعن��د  رئي�سي��ة.  ب�سف��ة 
ال�سناع��ة  انت��اج  نهو���ض 
ال�سلعي  والن�ساط  التحويلية، 
عموم��ا، �س��وف تت�س��ع الفجوة 
اىل م�ستويات مربكة، هذا اذا ما 
�سلمنا ان عجز الكهرباء بذاته من 

معوقات التنمية.
 1990 ع��ام  اىل  الرج��وع  وعن��د 
نالح��ظ ان 76 باملائ��ة م��ن الكهرباء 
املول��دة يف الع��راق حراري��ة )بخارية(، 
و8 باملائ��ة منه��ا فق��ط غازي��ة والباقي 
كهرومائي��ة، من م�ساقط ال�س��دود املرتبطة 
بنظ��ام ال��ري. وبقي��ت الكهرب��اء املولدة من 
املحط��ات البخاري��ة اىل االآن كم��ا ه��ي ع��ام 
1990 تقريب��ا. فبع��د ان كان��ت 21.5 ملي��ون 
ميغاواط �ساعة انتك�ست عام 2006 اىل 13.5 

ملي��ون ميغ��اواط �ساع��ة لت�ستعيد ق��درات عام 
1990 تقريب��ا بح��وايل 21.1 مليون ميغاواط 

�ساعة.
الكهرب��اء  ال��ذي اجنزت��ه وزارة  التح�س��ن  ام��ا 
فم�سدره وح��دات التوليد الغازية التي ن�رشتها 
 2014 ع��ام  ويف  املحافظ��ات.  اغل��ب  عل��ى 
اأ�سب��ح التولي��د م��ن الوح��دات الغازي��ة 37.3 
ملي��ون ميغ��اواط �ساع��ة بن�سب��ة 47 باملائ��ة 
وزارة  م��ن  ر�سمي��ا  املجه��زة،  الكهرب��اء  م��ن 
الكهرب��اء، بينم��ا انخف���ض امل�س��در البخاري 
الكهرب��اء  وزارة  وا�ساف��ت  باملائ��ة،   26 اىل 
التولي��د بالديزل وت�سرتي من م�سادر خارجية 
وحملية، اي�سا، فت�سل جميع امل�سادر من غري 
البخارية ووحدات الغاز اىل 21.8 باملائة من 

جمموع الكهرباء املجهزة.
الكهرباء يف العراق اىل مطلع خم�سينات القرن 
املا�س��ي كانت جتهز من مولدات الديزل وعلى 
امل�ست��وى املحلي واغلبه��ا لالإنارة ويف املدن. 
وانتقل الع��راق اىل التوليد احلراري )البخاري( 
يف �سي��اق برنام��ج التنمي��ة )االعم��ار( ومتثل 
حمط��ة ال��دورة باك��ورة التحول. وه��و االجتاه 
املنطقي واملن�سجم مع معايري الكلفة/املنفعة 
لالأمد البعي��د، الأن التوليد البخاري ي�ستفيد من 
وف��ورات احلج��م الكب��ري، وه��و ا�سا���ض ال�سبكة 
املوح��دة وطني��ا طامل��ا ان اال�سته��الك عل��ى 
النط��اق املحلي ال ي�ستوعب عادة طاقة التوليد 

يف املحطات احلرارية.
اما وحدات التوليد الغازية فهي �سغرية احلجم 
ويتطل��ب االم��ر ان�س��اء العدي��د منه��ا لكن فرتة 
الت�سيي��د اأق�رش واملتطلبات التقنية اب�سط، وجلاأ 
الع��راق اليه��ا عندم��ا تع��ذر ا�ست��دراج �رشكات 
ر�سينة وعالية القدرات يف مثل االو�ساع التي 
عا�سه��ا الع��راق والزالت حل��د االآن. وقد تداخل 
�سب��ب ع��زوف ال���رشكات الك��ربى ع��ن دخ��ول 
الع��راق ب���رشوط اعتيادية مع روؤو���ض االموال 
البخ��اري  التولي��د  الت��ي يقت�سيه��ا  ال�سخم��ة 
الإدام��ة  اال�ستثم��ار  تخ�سي�س��ات  وتقلي���ض 
االنفاق اجل��اري ال�سخم وال��ذي ي�سعب كبحه 

�سيا�سيا واجتماعيا.
ملي��ون   108 الطل��ب  الكهرب��اء  وزارة  تق��در 
ميغاواط �ساعة ع��ام 2014، يف العراق خارج 
كرد�ست��ان، ما يعن��ي ان الكهرب��اء املجهز من 
الوزارة يع��ادل 74 باملائة من ذلك الطلب. وال 
يبدو ه��ذا التقدير واقعي. ويف ال�سنوات القريبة 
القادمة �سريتفع الطلب نتيجة ا�ستئناف الو�سع 
االعتي��ادي ا�ساف��ة اىل العوام��ل االخرى مثل 

الدخل وال�سكان واأثر منو القطاعات ال�سلعية.
ملجري��ات  دقيق��ة  مراجع��ة  يحت��اج  الع��راق 
اال�ستثم��ار يف التولي��د احل��راري الت��ي اخفقت 
او تعطل��ت، وكي��ف ي�ستطي��ع ا�ستئن��اف اجله��د 
اال�ستثم��اري عل��ى ا�س���ض اخ��رى. وم��ن املهم، 
بالتاأكي��د، الرتكيز على التكالي��ف، الراأ�سمالية 
اىل  الكلف��ة  م�س��ادر  وحتلي��ل  والت�سغيلي��ة، 
مكوناته��ا وا�ستن��ادا اىل مقارن��ات دولية على 
اأف�س��ل وج��ه م��ن جه��ة م�س��ادر املعلوم��ات 

وا�ساليب التحليل.

واملق�س��ود لي���ض املفه��وم امل��ايل للكلفة امنا 
االقت�س��ادي وعل��ى امل�ستوى الكل��ي، ويف هذا 
االط��ار ينظ��ر اىل تكالي��ف الوق��ود باالأ�سع��ار 
امل��وارد  به��در  التل��وث  وتكالي��ف  احلقيقي��ة 
ومتطلبات املعاجلة. ولهذا الغر�ض اي�سا تعاد 
قراءة وثائ��ق ا�سرتاتيجية الطاق��ة وما ر�سمت، 
تل��ك الوثائ��ق، لقط��اع الكهرب��اء يف جانب��ي 
العر���ض والطل��ب، خا�سة وانها بين��ت اف�سلية 
التولي��د احلراري وا�ستخ��دام الغاز لهذا الغر�ض 
عل��ى ح�ساب النفط اخلام، واو�ست باجلمع بني 
م�ساري��ع لتحلية املياه وتوليد الكهرباء بالغاز 
للتكالي��ف  الق��ومي  التحلي��ل  ان  الب���رشة.  يف 
يك�س��ف عن اوج��ه الق�سور والتق�س��ري االداري 

واخرتاقات امل�سالح املغر�سة.
ان وف��رة م�سادر الطاقة يف الع��راق من النفط 
كثيف��ة  لل�سناع��ات  مزاي��ا  اىل  تق��ود  والغ��از 
الطاق��ة وه��ذا �سب��ب اآخ��ر لت�رشي��ع اال�ستثمار 
التقن��ي يف جم��االت  الكهرب��اء. والتط��ور  يف 
االنت��اج ال�سلعي ارتبط بالتحول نحو الكهرباء، 
ف�س��ال ع��ن االمتت��ة االلكرتوني��ة للكث��ري م��ن 
ان�سط��ة اخلدم��ات. الكهرب��اء ُمدخ��ل ا�سا�س��ي 
جلمي��ع االن�سط��ة االقت�سادية وم��ن ال�رشوري 
معق��ول  بق��در  تولي��د  طاق��ات  اىل  الو�س��ول 
وال�سيان��ة  باملن��اورة  ي�سم��ح  الفائ���ض  م��ن 
الدوري��ة والتجدي��د. وكلف��ة الوح��دة املجه��زة 
م��ن الكهرباء لها دور كب��ري يف تعيني القدرات 
التناف�سي��ة الدولي��ة للعراق وبالت��ايل م�ستقبل 
جان��ب  اىل  ه��ذا  وال�س��ادرات.  اال�ست��ريادات 
متطلب��ات الرفاه اال���رشي، واخلدم��ات العامة 
ومنه��ا التعلي��م وال�سح��ة واالدارة احلكومي��ة. 
من املفيد التخطي��ط للو�سول باإنتاج الكهرباء 
يف الع��راق م��ن امل�ست��وى احل��ايل بح��دود 80 
ملي��ون   450 اىل  �ساع��ة  ميغ��اواط  ملي��ون 
ميغ��اواط �ساعة نهاية عام 2043. بتعبري اآخر 
االنتق��ال من طاق��ة التوليد احلالي��ة التي تقدر 
9000 ميغاواط او اق��ل اىل 50000 ميغاواط 
او اك��رث. ويتطل��ب ه��ذا اله��دف م��وارد �سخمة 
ت�ستثم��ر لبن��اء طاق��ات التوليد تل��ك، وي�ستفاد 
من البيان��ات املن�سورة لدول اخ��رى ان الكلفة 
الراأ�سمالية للميغاواط من طاقة التوليد وكذلك 
الكلف��ة الت�سغيلي��ة، باملع��دل، تتف��اوت كث��ريا 
بح�س��ب التكنولوجي��ا ونوع الوق��ود، ووفورات 
احلجم ال ي�ستهان بها اي ان الكلفة املخ�سومة 
لوحدة الطاق��ة او الوحدة املنتجة تنخف�ض مع 
زي��ادة حجم حمطة التوليد. وعلى �سبيل املثال 
ن���رشت منظم��ة معلوم��ات الطاق��ة االمريكية، 
يف اآب 2016، تكالي��ف جمموع��ة من حمطات 
التولي��د اجلدي��دة، بالوق��ود االحف��وري، الت��ي 
�ستدُخ��ل العم��ل ع��ام 2022، وتل��ك التكاليف 
خم�سوم��ة لتكون بقيمة �سن��ة اال�سا�ض 2015، 
ويالح��ظ منه��ا ان الكلف��ة الراأ�سمالية باملعدل 
ب��ني 13  ت��رتاوح  �ساع��ة املنت��ج  للميغ��اواط 
دوالر اىل 97 دوالر الأق��رب دوالر، لك��ن الكلفة 
الكلي��ة تفاوتت ب��ني 57 دوالر اىل 140 دوالر 
للميغ��اواط �ساعة املنتج ويع��ود الفرق للكلفة 

الت�سغيلية مبا فيها الوقود.

توزيع  )دليل  العراقيني  االقت�ساديني  �سبكة  ن�رشت 
وم��دراء  )املحافظني  بني  وامل�سوؤوليات  االأدوار 
احلوكمة  تعزيز  م�رشوع  قبل  من  امُلعد  ال��دوائ��ر((، 
الدولية.   للتنمية  االأمريكية  الوكالة  من  ل  املموَّ
الدليل  هذا  اإع��داد  عقد  اأحالت  قد  الوكالة  وكانت 
 CHEMONICSعلى �رشكة كيمونك�ض الدولية
INTERNATIONAL  وهي �رشكة اأمريكية 
الوكالة  مع  عديدة  عقود  ولها  وا�سنطن  يف  مقرها 
العقود  بع�ض  وكانت  الدولية،  للتنمية  االأمريكية 
العام  املفت�ض  دائرة  النتقاد  مو�سعًا  نفذتها  التي 
للوكالة ذاتها. ي�ستحق هذا التعليق الدرا�سة من قبل 

خا�سة  املحلية  )االإدارات(  باحلكومات  املخت�سني 
اأية جهة عراقية يف  اإن �ساهمت  واأنه لي�ض معروفًا 

ا�ستق�ساء االأو�ساع املحلية اأو كتابة الدليل.
يغطي الدليل )211 �سفحة(

توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات وال�سالحيات املقرتحة 
بني املحافظ ومدراء الدوائر لقطاع ال�سحة.

توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات وال�سالحيات املقرتحة 
بني املحافظ ومدراء الدوائر لقطاع التعليم.

توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات وال�سالحيات املقرتحة 
االإ�سكان  لقطاع  ال��دوائ��ر  وم���دراء  املحافظ  ب��ني 

واالإعمار.
توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات وال�سالحيات املقرتحة 

بني املحافظ ومدراء الدوائر لقطاع البلديات.
الف�سول ي�سم  وهناك خيط م�سرتك يف جميع هذه 

االإدارية  والوظائف  والتخ�س�سية،  الفنية  الوظائف 
العر�ض  وياأتي  القانونية.   والوظائف  واملالية، 
منها  كل  ج��داول  يف  املقرتحات  تبويب  خالل  من 
لل�سالحيات  وحقاًل  الوظيفة،  لو�سف  حقاًل  ي�سم 
لل�سالحيات  وحقاًل  دائ���رة،  كل  ملدير  املقرتحة 
عامًا  مدخاًل  الدليل  ي�سم  ال  للمحافظ.   املقرتحة 
لعر�ض خلفية الدليل، والفرتة التي مت فيها اإعداده، 
واالأفكار والتطبيقات العملية املعتمدة، اإال اأن بع�ض 
�سيء  اإىل خلفيات قانونية مع  ت�سري  الدليل  ف�سول 

من التعليق من باب التقدمي.
االط��الع  بهدف  عجل  على  الدليل  ه��ذا  ت�سّفحُت 
يف  التاأمني  ح�سور  عن  والتحري  حمتوياته  على 
ال�سالحيات املقرتحة ملدراء الدوائر يف املحافظات 
يف  يرد  ال  للمحافظني.   املقرتحة  ال�سالحيات  اأو 

الدليل اأي ذكر للتاأمني مبعناه اال�سطالحي رغم اأن 
اإدارتها  وتتوىل  خمتلفة  ممتلكات  لها  املحافظات 
م�سوؤوليات  اأو  مادية  الأ���رشار  تتعر�ض  اأن  وميكن 
اأو  منها  امل�ستفيدين  اأو  م�ستعمليها  جتاه  قانونية 

غريها من اأطراف ثالثة. 
�ساأركز فيما يلي، باخت�سار، على بع�ض ما ورد يف 
توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات وال�سالحيات املقرتحة 
فيما  ال�سحة،  لقطاع  الدوائر  ومدراء  املحافظ  بني 

يخ�ض غياب التاأمني حتديداً.
�سياغة عقود امل�ساريع اال�ستثمارية.

توقيع وتنفيذ العقود ح�سب تعليمات تنفيذ املوازنة.
اقرتاح بناء املراكز ال�سحية وفق ال�سوابط املركزية 
امُلعدة من وزارة ال�سحة واإن�ساء م�سارف الدم يف 
واإن�ساء  ال�سحة  وزارة  معايري  �سمن  املحافظات 

وكل  الفوري  االإ�سعاف  مراكز  م�ستلزمات  وتهيئة 
معتمدة  معايري  �سمن  معدات  من  بها  يتعلق  ما 
واإن�ساء مراكز تاأهيل  ال�سحة  وبالتن�سيق مع وزارة 
االأط��راف  وم�سانع  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

ال�سناعية وتوفري امل�ستلزمات اخلا�سة بذلك.
تدخل  والتي  ال�سحية  للم�ساريع  املتطلبات  تهيئة 
متطلبات  وح�سب  اال�ستثمارية  اخل��ط��ة  �سمن 
وتخ�سي�ض  املتطلبات  واإع���داد  التخطيط  وزارة 
وثائق  ثم  ومن  امل�ساريع  واإدراج  االأرا�سي  قطع 

املناق�سة.
مْنح  واق����رتاح  املقيم  املهند�ض  دوائ���ر  ت�سكيل 

ال�سالحيات االإدارية والفنية واملالية.
الكميات  وج��داول  املخططات  وم�سادقة  تدقيق 
 200 م�ست�سفيات  )عدا  ال�سحية  امل�ساريع  لكافة 

هذه  كل  التخ�س�سية(.  وامل��راك��ز  ف��وق  فما  �رشير 
للتاأمني  مو�سوعًا  تكون  اأن  ميكن  املقرتحات 
الهند�سي.  �سحيح اأنه ميكن للمحافظة، عند �سياغة 
م�سوؤولية  حت��ّول  اأن  االإن�سائية،  امل�ساريع  عقود 
التاأمني على املقاول الذي يقوم باالأعمال االإن�سائية 
لكن ذلك ال يعفيها من مهمة االإ�رشاف على االأعمال 
و�سمان ح�سن تقدمها وغريها من املهام التي تقع 

على عاتقها كرب عمل.
وحتت عنوان “الوظائف الفنية والتخ�س�سية” )�ض 
الدليل ال�سالحيات املقرتحة ملدير عام  10( يذكر 

ال�سحة وهي:
حتديد املخاطر وتقييمها. 

اإعداد خطة طوارئ �سنوية وحتديثها. 
حتديد الكلف املالية التقديرية خلطة الطوارئ.
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أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة
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0.56
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0.88
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0.90
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 )SILT( براري

 )BSUC( سومر
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