
القادر مولود  النيابية عبد  املالية  اللجنة  قال ع�ضو 
لكون  ماليًا  عجزاً  حتمل   2018 عام  "موازنة  اإن 
االرهابي،  داع�ش  تنظيم  �ضد  حربًا  خا�ش  العراق 
املالية  للإيرادات  ا�ضتنزاف  فاإنها  احلروب  وبطبيعة 
للدولة، باال�ضافة اإىل اعتماد املوازنة على االيرادات 

النفطية".
"من  اأن  »اجلورنال«،  لـ  ت�رصيح  يف  مولود  واأ�ضاف 
ال�ضابق الوانه اإعطاء تقديرات دقيقة عن ن�ضبة العجز 
يف املوازنة املقبلة لعام 2018، الأننا ب�ضدد انتظار 
املناطق  جلميع  الع�ضكرية  التحرير  عمليات  اكتمال 

التي كانت حتت �ضيطرة التنظيم االرهابي" .
وتابع اأن "هناك واردات يف املناطق التي كانت حتت 
�ضيطرة التنظيم ُحرم منها العراق على مدى ال�ضنوات 
يف  العجز  ن�ضب  ازدياد  اإىل  اأدى  ما  ال�ضابقة،  الثلث 
التحرير  عمليات  اكتمال  فــاإن  ثم  ومن  املــوازنــات، 
واردات  امكانية  معرفة  يف  �ضي�ضهم  الع�ضكرية 
العجز  ون�ضب  االحتادية  املوازنة 

فيها".

�ضي�ضيف  احلـــرب  "انتهاء  اأن  اىل  مــولــود  ــار  ــض واأ�
املــوازنــة  زيـــادة  اإىل  �ضتتجه  وانــهــا  ــة،  املــوازن اإىل 
واعادة  النفطية،  غري  الواردات  لتعظيم  اال�ضتثمارية، 
"�رصورة  اىل  النظر  الفتًا  املحررة"،  املناطق  اإعمار 
التقليل من املوازنة الت�ضغيلية وزيادة اال�ضتثمارية".  
ر�ضيد  اأحمد حمة  النيابية  املالية  اللجنة  وقال مقرر 
اأ�ضعار النفط، وبقاء ال�ضادرات كما هي،  "اإرتفاع  اإن 
مالية  ــرادات  اي ودخــول  املوازنة،  حتريك  يف  �ضاعد 
من العملة ال�ضعبة، وقد مت ت�ضعري الربميل الواحد يف 
ا�ضعار  رفع  مت  حني  يف  دوالراً،   42 بواقع  املوازنة 
ادخل  ما  وهــذا  دوالراً،   46 نحو  اىل  عامليًا  اخلــام 

ايرادات اإىل املوازنة العامة".
واأ�ضاف ر�ضيد يف ت�رصيح لـ »اجلورنال«، اأنه "حتى 
للعام  املوازنة  اآليات  ر�ضم  الأوانــه  ال�ضابق  من  االن 
املقبل، لكوننا مل نعمم اال�ضرتاتيجية العامة للموازنة 
الن  تكميلية،  موازنة  تتطلب  والتي  احلــايل،  العام 
ما  اي  مكتملة  غري  املوظفني  رواتــب  تخ�ضي�ضات 
احلايل  العام  من  العا�رص  ال�ضهر  حتى  لها  خ�ض�ش 
ومن ثم نطلب موازنة تكميلية لل�ضهرين املتبقيني من 

العام احلايل " .
الربملان  نواب يف  "هناك طرحا من قبل  اأن  وتابع  
عام  مــوازنــة  فــقــرات  بع�ش  بــحــذف 
ــا  ــه ــم واه  2017

اال�ضتقطاع من رواتب املوظفني، %3.8 وقد مت رفع 
قانون  اي  تعديل  ان  م�ضكلة  ب�ضدد  لكننا  الطلب  هذا 
والتعديل  باملوازنة،  العام  القانون  تعديل  ي�ضرتط 
الدين  قانون  ح�ضب  التكميلية  املوزانة  اإىل  يحتاج 

العام".
وبني ر�ضيد اأن" ال�ضنة املقبلة �ضت�ضهد عدم اال�ضتقطاع 
ا�ضتمرت  اذا ما  الـ3.8%  من رواتب املوظفني ن�ضبة 
وا�ضتمرار  باالرتفاع،  اخلام  للنفط  العاملية  اال�ضعار 
والتق�ضف  االقت�ضادي  اال�ضلح  ب�ضيا�ضة  احلكومة 
موظفي  مــن  التقليل  على  والت�ضديد  والــ�ــرصائــب، 
للم�ضوؤولني"،  االمنية  واحلمايات  اخلا�ضة  الدرجات 
املوارد من خلل  ان تعظم  "على احلكومة  اأن  مبينًا 

القطاعات االقت�ضادية االأخرى غري النفط". 
من جهته، قال االكادميي واخلبري االقت�ضادي د. عبد 
اإن العراق وحتى اال�ضهر االخرية،  الرحمن امل�ضهداين 
كانت تكاليف حربه �ضد داع�ش تبلغ 40 مليار دوالر، 
وموازنة عام 2017 تقدر بـ 100 تريليون اذ ما مت 
يكون  احلــرب،  تكاليف  منها   40% ن�ضبة  احت�ضاب 
ما  �رصف  ومت  دوالر  مليار   40 من  يقرب  ما  لدينا 
على  فقط  احلايل  للعام  دوالر  مليار   20 من  يقرب 
احلرب وهذا الرقم مباَلغ فيه ” .وا�ضاف يف  ت�رصيح 
اكرث  عاما  يعد  احلايل  "العام  اأن     ،» »اجلورنال  لـ 
ن�ضتورد  مل  لكوننا  االقت�ضادي،  للو�ضع  ا�ضتقرارا 
الدولة  دخلت  وكذلك  اال�ضلحة،  من  معينة  كميات 
م�رصوفاتها،  يف  وتقنني  تق�ضف  حالة  يف 
على  اننا  اىل  باال�ضافة 
م�ضارف 

االنتهاء من احلرب �ضد داع�ش، وقطع �ضوط كبري من 
التحرير".

 2018 لعام  املقبلة  "املوزانة  ان  امل�ضهداين  وتابع 
النها  ال�ضابقة،  املوازنات  عن  ال�ضيء  بع�ش  خمتلفة 
يف  اقرارها  قبل  دقيقة  ومتابعة  تخطيطًا  تت�ضمن 
الت�ضغيلية  املوازنة  مازالت  لكن  املقبل،  العام  بداية 
املديونية  على  نعتمد  ومازلنا  االكرب،  اجلزء  ت�ضكل 
نحو  اىل  النفط  ا�ضعار  انخفا�ش  ب�ضبب  اخلارجية 
الـ  بحدود  يبيع  والعراق  الواحد،  للربميل  دوالرا   51
48 دوالراً"، الفتًا النظر اىل "ارتفاع الدين العام يف 
العام املقبل، ب�ضبب بقاء احلكومة على االآلية احلالية 
ا�ضدار  هناك  و�ضيكون  املوازنة،  متويل  يف  نف�ضها 

�ضندات خزينة".
اخلارجي  باالقرتا�ش  م�ضتمر  "العراق  اأن  اىل  وا�ضار 
ال�ضتكمال  الـــدويل،  النقد  �ضندوق  من  وباالخ�ش 
عملية االقرا�ش املقررة، والتي مت اخذ ما يقرب من 
خم�ضة مليارات دوالر من ا�ضل 18 مليار دوالر من 
البنوك التجارية الدولية، والتي ي�ضمن تلك القرو�ش 
"املوازنة للعام  البنك الدويل"، الفتًا االنتباه اىل ان 
الدولة  “اأن  امل�ضهداين  .وبني  متحفظة"  غري  املقبل 
خلل  من  املــوارد،  لتعظيم  �ضحيحة  بخطوات  بداأت 
وهذه  والكمرك،  وال�رصيبة  القوانني  تفعيل  اعــادة 
ا�ضعاف  خم�ضة  او  اربعة  على  تزيد  ــرادات  اي ت�ضكل 
لليرادات ال�ضابقة كااليرادات الكمركية وال�رصيبية، 
ال  كانت  حني  يف  دوالر،  مليارات   10 على  تزيد 
ت�ضكل ملياراً ون�ضف املليار دوالر، ونتوقع ان ت�ضل 
االيرادات الكمركية لل�ضنة احلالية اإىل ما يقرب من 7 
تزيد على  �ضوف  املقبل  والعام  مليارات دوالر، 

10 مليارات دوالر. 

  تعويضات الكويت لدى العراق 

لن تسدد نقداً

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

Mon.21  Aug. 2017 issue no 409 االثنين 21 آب 2017 العدد
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بغداد – فادية حكمت 
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أفكار أم سرقة أسواق؟

مصر تخفض الرسوم على السفن 

لجذبها إلى موانئها

العالق: بقاء العشوائيات من دون 
حلول سيساعد على انتشار اإلرهاب 

مستشار العبادي يدعو إلى اعتماد نظام 
التعهيد على مستوى الكمارك

 اعلنــت وزارة االت�ضــاالت، اإعــادة وتاأهيل جميع م�ضاريــع االت�ضاالت 
يف املحافظــات املحــررة التــي تعر�ضــت لل�ــرصر مــن جــراء العــدوان 
الداع�ضــي االرهابــي. وقــال بيان للــوزارة تلقتــه "اجلورنال نيــوز" اإن 
"ملكات الوزارة با�رصت اإعادة وتاأهيل جميع م�ضاريع االت�ضاالت يف 
املحافظات املحــررة التي تعر�ضت لل�رصر من جــراء العدوان الداع�ضي 
االرهابــي، ومتكنت هيئة �ضيانة الكابــل ال�ضوئي يف مديرية ات�ضاالت 
االنبــار التابعة لل�رصكة العامة للت�ضــاالت والبنى التحتية من ت�ضغيل 
الكابــل ال�ضوئــي يف الكيلو ٢٦٥ غربــي املحافظة ". وا�ضــاف البيان، 
انــه "مــن اأجل االرتقــاء مب�ضتوى اخلدمــات املقدمة للمواطــن العراقي، 
وللم�ضاهمــة يف اإعــادة افتتاح منفذ طربيل احلــدودي، با�رصت  مديرية 
ات�ضــاالت االنبــار ت�ضغيــل الكابــل ال�ضوئــي يف الكيلــو ٢٦٥ غربــي 
املحافظــة، بعد تعر�ش جــزء منه للتجريف نتيجة اعمــال التح�ضينات 
للقطعــات الع�ضكرية باجتاه ق�ضــاء الرطبة، حيث عمل ملك الهيئة بكل 
تفــاٍن من اأجل جاهزية ودميومة هذا امل�ضــار احليوي، ملا له من اأهمية 
يف تزويــد الق�ضــاء ومنفذ طريبيــل بخدمة االت�ضــاالت واالنرتنت الذي 

يبعد عن مركز الرمادي نحو٤٥٠ كم".
وا�ضــار اإىل "اإعــادة وتاأمني خطوط املوبايل ل�رصكة زيــن، لكونها تقدم 
خدماتهــا عن طريق الكابل ال�ضوئي، كمــا مت ت�ضغيل اأجهزة االت�ضاالت 

التابعة لقيادة قوات احلدود والدوائر االأمنية يف املنفذ احلدودي".

وجهــت دائرة بيئة ذي قار اإنــذاراً ثالثًا حلقل النا�رصية النفطي جنوبي 
املحافظة ب�ضبب خمالفته ال�ضوابط واملحددات البيئية يف عمله.

وقــال مديــر بيئــة ذي قــار حم�ضن عزيــز يف حديــث �ضحفــي، اإن فرق 
التفتي�ــش البيئية ر�ضــدت جملة خمالفات بيئية يف عمــل احلقل، بينها 
عدم وجود وحدات معاجلة رئي�ضية للمخلفات ال�ضائلة، وعدم وجود فرق 
نظاميــة لعمليات حــرق الغاز يف االبار النفطيــة، ف�ضل عن خلو احلقل 

من احلفر املبطنة لطمر املخلفات ومن م�ضتودعات اخلزن االأ�ضولية.
ولفت عزيز االنتباه اىل ان دائرة البيئة ا�ضطرت مع هذه املخالفات اىل 
توجيه انذار جديد هو الثالث من نوعه للحقل النفطي، مبينًا اأن اخلطوة 
التاليــة يف حــال عدم معاجلة املخالفات هي فر�ــش غرامات مالية قد 

ت�ضل اإىل �ضتة مليني دينار عراقي �ضهريًا. 

اكــد االمــني العام ملجل�ش الــوزراء مهدي العلق ان بقــاء الع�ضوائيات من دون 
حلــول واقعية �ضي�ضاعــد على انت�ضار االرهاب واالجــرام والتعاطي وغريها من 
االمــور ال�ضلبية. وقال خلل كلمة لــه يف املوؤمتر اخلا�ش باإطلق نتائج مواقع 
ال�ضكــن الع�ضوائــي يف العــراق انــه "من خــلل الرتكيــز علــى االإرادة ال�ضيا�ضية 
وتوفــري خارطة طريــق لل�ضرتاتيجيــة الوطنية ملكافحــة الفقر، تبنــت اللجنة 
الفنية املخت�ضة معاجلة الع�ضوائيات التي تركزت يف بغداد ب�ضكل كبري". وا�ضار 
اىل ان" جناح اي م�رصوع بهذا اخل�ضو�ش يعتمد على التمويل امل�ضتمر من دون 
انقطــاع ". وبــني انــه "متــت مفاحتة ال�ضــني حــول م�ضاهمة احــدى ال�رصكات 

املخت�ضة بالبناء احلديث �ضمن م�رصوع هذه اال�ضرتاتيجية"

اكــد امل�ضت�ضــار االقت�ضــادي لرئي�ش الــوزراء مظهر حممــد �ضالح، اأنه 
يجــب اعتماد وتو�ضيع نظام التعهيد علــى م�ضتوى الكمارك، وذلك من 
خــلل التعاقد مع �رصكات عاملية ر�ضينة، مبا ي�ضمن كفاءة الفح�ش 
والتح�ضيــل والتخلي�ــش اجلمركي. وقــال �ضالــح  يف حديث �ضحفي 
اإن "اعتمــاد وتو�ضيــع نظــام التعهيد على م�ضتــوى الكمارك من خلل 
التعاقد مع �رصكات عاملية ر�ضينة ي�ضهم يف تعظيم املوارد ال�ضيادية 

للدولة".
وا�ضــاف ان "نظــام التعهيــد يــوؤدي اىل انخفا�ش كلفــة اال�ضتريادات 
ويق�ضــي علــى الف�ضــاد التنظمــي وغــريه، ف�ضل عــن تعظيــم املوارد 
العامــة"، م�ضــريا اىل "اعتمــاد نظــام التعهيــد على النظــام ال�رصيبي 
لوحدات �ضغــار املكلفني مبنح تراخي�ش لل�ــرصكات االهلية الر�ضينة 
لفتح منافذ حت�ضيل �رصيبي على ان يعتمد نظام ال�رصائب املقطوعة".

دعــا االكادميــي االقت�ضــادي د. مظفــر ح�ضنــي، اىل العمل 
علــى حتقيــق اال�ضتقــرار الكلــي يف االقت�ضــاد مــن خــلل 
تخفي�ــش الديــون اخلارجيــة املرتتبة على العــراق واعادة 
جدولتهــا وتخفي�ش الدعــم احلكومي وتثبيــت �ضعر �رصف 
الدينــار، وال�ضيطــرة على معدالت الت�ضخــم وتقليل معدالت 
البطالة، واإيجاد م�ضادر جديدة لليرادات العامة م�ضحوبة 
باإ�ضــلح النظام ال�رصيبي يف العــراق.  وا�ضار اىل �رصورة 
متهيــد الطريــق للتحــول نحــو اقت�ضــاد ال�ضوق، مــن خلل 
تقليــل دعم امل�ضتقات النفطيــة والبطاقة التموينية وتطوير 
�ضبكــة احلمايــة االجتماعيــة، الفتــًا النظــر اىل ان ذلك من 
�ضاأنــه حتقيــق العدالــة االجتماعيــة يف التوزيــع، واعــادة 

هيكلة القطاع العام واف�ضــاح املجال امام القطاع اخلا�ش 
ملمار�ضة اعماله يف الن�ضاط االقت�ضادي. ح�ضني اأو�ضح، اأن 
حتقيــق االهداف املذكــورة ي�ضهم يف خف�ــش معدالت عجز 
املوازنــة، الذي يعده �ضنــدوق النقد الدويل مطلبــًا ا�ضا�ضيًا 
لتاأثريه يف الطلب الكلي، ومن ثم تاأثريه يف خف�ش الديون. 
ويعــاين االقت�ضــاد العراقــي م�ضــاكل كثــرية يف قطاعاتــه 
االنتاجيــة واخلدمية، ادت اىل تفاقــم امل�ضاكل يف مفا�ضل 
كثــرية حتتاج اىل جهود كبرية العــادة احلياة اإليها. وتابع 
ان العمليــات االنتاجية العامة واخلا�ضة يف العراق تغريت 
اجتاهاتهــا بعد العام 2003 يف االقت�ضاد، م�ضيفا ان مدة 
العقوبــات الدولية يف ت�ضعينات القــرن املا�ضي ادت اي�ضا 
اىل تراجــع االنتــاج ملعظــم القطاعات التي مــن املمكن ان 
تكــون ممولــة لل�رصائــب. واو�ضــح ح�ضني: لذا فــان خف�ش 

العجز البد ان يكون عن طريق خف�ش االنفاق احلكومي الذي 
يبداأ من تقييد االنفاق الت�ضغيلي اىل اال�ضتثماري احلكومي، 
مقابــل تو�ضيع اال�ضتثمار اخلا�ــش املحلي واالجنبي. ولفت 
االنتبــاه اىل ان خف�ــش العجــز احلكومــي �ضعــب التحقيق 
عن طريق رفــع االيرادات العامة بتفعيــل النظام ال�رصيبي 
بهيكليتــه احلاليــة التي ال تتنا�ضــب مع االجتــاه االيرادي. 
واكــد �رصورة تقنني الدعم احلكومــي من خلل الغاء الدعم 
ال�ضامــل غري املنتج ب�ضــكل تدريجي، وادخــال جميع انواع 
الدعــم يف امليزانيــة بطريقــة تعك�ــش تكاليفــه االجمالية، 
وان�ضــاء برامج للنتقال من الدعــم ال�ضامل واالقت�ضار على 
دعم �ضبكات احلمايــة امل�ضتهدفة ذات القدرة والكفاءة على 
توفــري حمايــة كافيــة للفئــات ال�ضعيفــة والفقــرية، مبينا 
اهميــة تطوير الن�ضــاط اخلا�ش وايجاد فر�ــش عمل للكثري 

من القوى العاملة املحلية، وتخفي�ش ن�ضبة البطالة. وا�ضار 
اىل �ــرصورة ت�ضهيــل تاأ�ضي�ــش االعمال التجاريــة وت�ضجيل 
امللكيــة للح�ضــول علــى القرو�ــش والتعامــل مــع الرخ�ش 
والتجــارة عرب احلدود وتنفيذ العقود مع الرتكيز على توفري 
فر�ــش العمل، داعيــا اىل و�ضع ا�ضرتاتيجيــة وطنية العادة 
هيكلة ال�رصكات العامــة وخ�ضخ�ضتها وادارتها على ا�ض�ش 
اقت�ضاديــة، مبــا فيها ان�ضــاء �ضندوق ملكيــة الدولة الدارة 
املمتلــكات احلكومية على ا�ض�ش جتاريــة. ودعا ح�ضني اىل 
هيكلــة القطاع املــايل لت�ضجيع جذب املدخــرات وتوظيفها 
يف اال�ضتثمــار من اجل تهيئة بيئة ملئمــة للنمو، مو�ضحا 
اهميــة ان توا�ضــل احلكومــة جهودهــا يف ا�ضــلح القطاع 
املايل من خــلل اعادة هيكلة امل�ضارف احلكومية وتهيئة 

الظروف املنا�ضبة لتعزيز النظام املايل يف العراق.

اأعلن القائم باأعمال ال�ضفارة ال�ضعودية لدى بغداد عبد العزيز 
ال�ضمري، االأحــد، حتديد واختيار موقع االإيداع التجاري قرب 
منفــذ عرعــر الرابط بني البلديــن، م�ضــرياً اإىل اأن موقع �ضاحة 
التبــادل التجاري ميكــن اال�ضتفادة منــه يف ت�ضدير �ضلع اإىل 
دول اأخرى. وقال ال�ضمري يف مقابلة مع �ضحيفة "الريا�ش" 
ال�ضعوديــة الر�ضميــة، اإنه "مت حتديــد واختيار موقــع االإيداع 

التجاري قرب منفذ جديدة عرعر، وتتم حاليًا درا�ضة خيارات 
املو�ضــوع من جميــع النواحي باأن تطــرح ال�ضتثمار القطاع 

اخلا�ش اأو تتوىل الدولة ذلك و�ضتح�ضم اخليارات قريبًا".
واأ�ضــاف اأن "املنطقــة تعــد اأول �ضاحــة تبادل جتــاري على 
م�ضتــوى اململكة يف منفــذ جديدة عرعر، وهــي مطروحة يف 
الوقت احلايل للدرا�ضة من قبل اإمارة منطقة احلدود ال�ضمالية 
ووزارة التجــارة"، الفتــًا االنتبــاه اإىل اأنه "�ضيتــم البت فيها 
خــلل االأ�ضبــوع املقبل مــن ناحية حتديــد امل�ضاحة وحتديد 

االحتيــاج، وجميــع مــا يتطلــب املنفــذ مــن اأمــور لوج�ضتية 
حتتاجهــا ال�ضاحة". وتابع ال�ضمري اأن "موقع �ضاحة التبادل 
التجــاري يف منفــذ جديــدة عرعر لي�ش بني اململكــة والعراق 
فح�ضــب، بل ميكــن اال�ضتفادة منه يف ت�ضديــر �ضلع غلى دول 
اأخــرى؛ مثــل تركيا و�ــرصق اآ�ضيا"، م�ضــددا على اأنــه "البد اأن 
تكــون ال�ضاحة اأمنوذجيــة تليق باململكة، ومــن اأجل ذلك لن 
يتم اال�ضتعجال بالقرار، حتــى يدر�ش املو�ضوع من اجلوانب 
والنواحــي كافــة ". واأ�ضــار اإىل اأن "هنــاك جلنــة مــن اإمارة 

احلــدود ال�ضمالية تدر�ــش احتياجات ال�ضاحــة وتبت يف ذلك 
خــلل االأ�ضبوع املقبل، والرفع اإىل اجلهات املخت�ضة"، مبينًا 
اأن "العمــل م�ضتمر بخطى مت�ضارعة لتوفري كل االإمكانات يف 
منفــذ جديــدة عرعر، ليكــون جاهزا ب�ضكل كامــل عند افتتاح 
املنفذ مع منفذ عرعر العراقي احلدودي، وجميع االأمور تب�رص 
باخلــري والعلقات بني البلدين يف تطور م�ضتمر، ولن تتوقف 
اململكــة يف التقــارب ودعم اأبنــاء ال�ضعب العراقــي والوقوف 

بجانبهم يف �ضتى املجاالت".
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تحديد موقع اإليداع التجاري قرب منفذ عرعر
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