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اقتصاد

يلفت عدد من الخبراء في ال�ش�أن االقت�صادي المحلي� ،إلى �أن موازنة العام الحالي  ،2018مازالت مرتبكة وتعاني
العجز والت�ضخم واليزال االقت�صاد ريعي ًا بامتياز ،م�ضيفين � ّأن الخالفات ال�سيا�سية هي من تعرقل اليوم �إقرارها،
ً
متعثرة مما يجعلنا نلج�أ الى الحلول الترقيعية التي ت�ضغط على المواطن عن
كما � ّأن الخطوات الإ�صالحية مازالت
طريق اال�ستقطاعات من الرواتب.

خرباء :موازنة  2018ت�ضغط على املواطن ..واخلالفات ال�سيا�سية تعرقل �إقرارها
 بغداد /فادية الجواري
و�أكد اخلبري يف ال�ش�أن االقت�صادي هالل
الطعان� ،إن احلكومة مازالت تتعرقل يف
تنظيم الواردات واخلروج من االعتماد
على النفط ،مبين ًا �أنها مازالت تلج�أ اىل
احللول الرتقيعية يف تقليل النفقات
وزيادة الواردات ،وهذا ما يبينّ �سيا�سة
التخبط التي تنتهجها.
هالل الطعان �أ�ضاف لـ(املدى)� ،أن
"احلكومة وخالل �إعدادها للموازنات
ال�سيما موازنة العام  ،2017ف�إنها
تتخبط يف اختيار الواردات" ،م�ضيف ًا
�أنها "تتجه اىل اختيار واردات غري
نفطية يف خيارات ي�صعب حتقيقها و�إن
حتققت ف�إنها ال حتقق �شيئ ًا".
وتابع �أن "اختيار تلك احللول هو
دليل على التخبط وال�ضعف للحكومة
لإيجاد �صيغة منا�سبة للخروج من
بودقة االعتماد على النفط ،الفت ًا اىل �أن
"هناك خيارات ممكن حتريكها كتفعيل
التعرفة الكركية وال�ضرائب على ال�سلع
الداخلة ،لكن ذلك يتطلب �أمور ًا عدة منها
ال�سيطرة على ال�سوق وفر�ض عقوبات
�صارمة على التجارة وامل�ستوردين ح ّتى
ال يت�أثر املواطن بها".
وبينّ � ،أن "احلكومة و�ضعت يف قانون
موازنة العام  2018فقرات عدة ،منها
زيادة ا�ستقطاعات ال�ضريبة وزيادة
ال�ضرائب على العقار و�إعطاء �إجازة
خم�س �سنوات م�شروطة �إىل املوظفني،
وهي من �أجل التقليل من العجز الذي
ي�أتي عرب التقليل من النفقات احلكومية،
وجميع هذه اخلطوات تعترب حلو ًال
ترقيعية وغري منتظمة" ،مبين ًا � ّأن
"خالفات الكتل والأحزاب تقف عائق ًا
�أمام طريق �إقرارها ،ودخل العام اجلديد
والذي من املفرت�ض �أن تكون املوازنة
قد ّ
مت �إقرارها ب�سبب تغليب امل�صلحة
ال�شخ�صية للأحزاب والكتل على ح�ساب
املواطن".
الطعان� ،أ�شار اىل �أن "التاجر هو من
يتحكم بال�سوق وهو من يتحكم بدخول
�أو عدم دخول ب�ضاعة ما ،وهو من يقرر
فر�ض تعرفة كمركية �أو فر�ض �ضريبة
على تلك ال�سلع �أو ال ،وهذا يدل على

�ضعف كبري من قبل احلكومة ،ما يجعل
العراق ،حتت �سيطرة التجّ ار".
من جهته� ،شدد اخلبري االقت�صادي
مناف ال�صائغ� ،أن "موازنة 2018
حتمل تقديرات مبالغ فيها للواردات غري
النفطية ،واحلكومة ت�ضغط على املواطن
للح�صول على طرق ل�سد العجز بطرق
ال�ضرائب واجلباية والر�سوم وغريها".
ال�صائغ قال لـ(املدى)� ،إن "التقدير
للواردات غري النفطية كانت بحدود 11
مليار دوالر ،متوقع ًا �أن ت�ضغط احلكومة
على املواطنني يف ال�ضرائب واجلباية
والر�سوم وغريها ،لعدم وجود طبقة
�صناعية �أو زراعية حقيقية دافعة

لل�ضرائب بانتظام".
ولفت اىل �أن "احلكومة خ ّف�ضت العجز
التقديري من  26مليار ًا يف  2017اىل
 11يف  ،2018ل ُتحمل ثلثه على جباية
الر�سوم وال�ضرائب امتثا ًال ل�شروط
�صندوق النقد الدويل".
و�أ�ضاف �أن "الكثري من �أرقام العجز مل
تكن حقيقية قبل  ،2014لكنها �أ�صبحت
عجز ًا حقيقي ًا بعد الرتاجع الكبري لأ�سعار
النفط والإنفاق الوا�سع يف احلرب �ضد
الإرهاب ،ف�ض ًال عن الف�ساد والهدر يف
املال العام".
ال�صائغ بينّ �أن "وزارة املالية �أوعزت
جلميع الوزارات يف وقت �سابق،

بتغطية احتياجاتها من خالل ا�ستخدام
�آلية ال�صرف املعتمدة وهي  112ملواجهة
عدم �إقرار م�شروع موازنة ." 2018
وبدورها قالت اللجنة االقت�صادية
النيابية� ،إن عدم اقرار املوازنة �سببه
ت�أخر جمل�س الوزراء ب�إر�سال م�شروع
قانون املوازنة وتزامن �إر�سالها مع بداية
العطلة الت�شريعية.
و�أ�ضافت ع�ضو اللجنة االقت�صادية،
جنيبة جنيب� ،إن "ال�سبب الذي � ّأخر
جمل�س الوزراء لإر�سال قانون املوازنة
اىل جمل�س النواب ،هو ارتفاع ا�سعار
النفط فقد ُقدر �سعر الربميل بـ،$43
والآن يباع فوق �سعر الـ  ،$65الأمر

الذي دفع احلكومة نحو تخفي�ض ن�سبة
العجز اىل  13ترليون دينار بعدما كانت
 23ترليون دينار ".
وعبرّ ت جنيب عن امتعا�ضها من اعتماد
ن�سبة  12,6كن�سبة الإقليم من موازنة
 ،2018قائل ًة يف الوقت ذاته� ،إنها عُدت
وفق �صيغة "الغالب واملغلوب".
ولفتت اىل �أن "ن�سبة  12,6ال تكفي
لت�سديد الرواتب ب�صورة عامة ،لأن
الإقليم بحاجة اىل  889مليار دينار
�شهري ًا لت�سديدها ،يف حني �أن الن�سبة
�ستو ّفر  450مليار دينار فقط ".
وب�ش�أن اخل�سائر الناجتة عن ت�أخر اقرار
املوازنة� ،أكدت ع�ضو اللجنة االقت�صادية،

�إن اخل�سائر لي�ست كبرية لأن ا�صل
النفقات اال�ستثمارية املو�ضوعة لإن�شاء
امل�شاريع اخلدمية ال ت�شكل اكرث من %25
من املوازنة ،واكرثها قرو�ض وبع�ضها
ُ�صدّقت يف العام .2017
فيما نوّ هت اىل �أن النفقات ال�سيادية
�أخذت حيز ًا كبري ًا من موازنة 2018
لتبلغ ن�سبة  ،%45ف�ض ًال عن توفر درجات
وظيفية فيها لكنها غري قادرة على
مواجهة البطالة.
وبدوره ،ك�شف ع�ضو اللجنة القانونية
هيثم اجلبوري ،عن �آلية �صرف موازنة
عام  2018يف كل �شهر حلني اكمال �إقرار
املوازنة.

اجلبوري قال� ،إنه "يف حال ّ
تعطلت
املوزانة ميكن للحكومة وكل امل�ؤ�س�سات
والوزارات التابعة للمالية� ،إن ت�صرف 1
�إىل  12من جمموع املوازنة التي �صرفت
يف هذه امل�ؤ�س�سة يف ال�سنة ال�سابقة".
وبينّ �أنه "مث ًال يف �سنة  2017يتم �صرف
مبلغ ك ّلي قد يكون "مليار" فيتم �صرف
يف كل �شهر من ال�سنة التي تلحقها 12/1
من املليار حلني اكمال املوازنة" ،م�ؤكد ًا
� ّإن "هذا الأجراء قانوين".
وي�شار �إىل �أن وزارة املالية ،خوّ لت يف
وثيقة الوزارات والدوائر غري املرتبطة
بوزارة واملحافظات وجمال�سها كافة،
�صالحيات ال�صرف خالل �شهر كانون
الثاين ل�سنة  2018بن�سبة (.)1/12
وي�أتي هذا التوجيه لت�أخر جمل�س
النواب يف �إقرار املوازنة املالية العامة
للدولة لعام  ،2018ال�سيما وهي يف
�أدراج اللجان النيابية املعنية ملناق�شتها.
وجاء يف تعميم وزارة املالية� ،أن
ال�صرف يكون من امل�صروفات الفعلية
ل�سنة � 2017أو التقديرات الأولية
املدرجة �ضمن م�شروع قانون موازنة
� ،2018 -2017أيهما اقل واملتعلقة
بالرواتب واملخ�ص�صات والأجور
والرواتب واملكاف�آت التقاعدية وخدمات
الديون والنفقات اجلارية وذلك لغر�ض
ت�سديد االلتزامات والنفقات الأمنية عدا
امل�شاريع اال�ستثمارية امل�ستمرة.
يذكر �أن قانون االدارة املالية ل�سنة
 ،2004اعطى احلكومة �سلطة �صرف
( )1/12للموازنة ال�سابقة لكل �شهر� ،أيّ
�أن قانون االدارة املالية ،اذا مت توقيع
عدم اقرار قانون املوازنة �أو ت�أخره،
فيتم اعتماد املوازنة ال�سابقة.
ويه ��دف امل�ش ��روع بح�س ��ب قول ��ه ،اىل
تنظي ��م حرك ��ة مركبات الأج ��رة ب�صورة
عام ��ة وحتقي ��ق ان�سيابي ��ة عالية واحلد
من الزخ ��م املروري احلا�ص ��ل يف منافذ
املحافظات والق�ضاء على ظاهرة جتزئة
اخلطوط والتحمي ��ل الع�شوائي للركاب
م ��ن خارج املرائب وم ��ا يرتتب على ذلك
من �آثار �سلبية ،ف�ض ًال عن حتقيق العدالة
يف ت�سل�س ��ل التحمي ��ل للمركب ��ات ب�ي�ن
جميع �سائق ��ي املركبات وعلى اخلطوط
كافة ومبا ي�ضمن حقوق اجلميع.

مال وأعمال
خارج الحدود
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 النفط ُت ّ
عقب على قرار
للبرلمان� :شركة "كار" ال تعمل
في حقول كركوك
�أعلنت وزارة النفط� ،أم�س الثالثاء ،عن متديد جتهيز
معامل الطابوق بال�سعر القدمي لغاية الأول من �آذار
ت�شجع على قيام �صناعة وطنية
املقبل ،م�ؤكدة �إنها ّ
ت�ؤ�س�س على مرتكزات و�آليات �صحيحة.وقال مدير عام
�شركة توزيع املنتجات النفطية ،كاظم م�سري يف بيان،
�إن "ال�شركة �ستقوم بتجهيز هذه املعامل بح�ص�صهم
املقررة لغاية الأول من �آذار  ،2018وب�سعر � 100ألف
دينار للطن الواحد ب�شرط تعهد �أ�صحاب هذه املعامل
بن�صب منظومات الغاز ال�سائل".
و�أ�ضاف م�سري� ،أن "الوزارة تقوم بت�شجيع ا�ستخدام
وقود الغاز ال�سائل بد ًال من وقود النفط الأ�سود للتقليل
من التلوث البيئي والأ��ض��رار التي تت�سبب بها على
�صحة الإن�سان والبيئة ،ف�ض ًال عن امل��ردودات املالية
واالقت�صادية" ،م�ؤكد ًا �إن "ال�شركة م�ستعدة لتغطية
احتياجات �أ�صحاب هذه املعامل من وقود الغاز ال�سائل
وبال�سعر املدعوم وكذلك تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة
الفنية لن�صب منظومات الغاز ال�سائل".و�أ�شار م�سري،
ت�شجع على ق�ي��ام �صناعة وطنية
اىل �أن "الوزارة ّ
ت�ؤ�س�س على مرتكزات و�آليات �صحيحة ت�سهم بدعم
االق�ت���ص��اد الوطني".يذكر �أن ال�ع��دي��د م��ن �أ�صحاب

معامل الطابوق والعاملني فيها ي�شكون قطع ح�ص�صهم
النفطية ،وغالب ًا ما يطالبون بتح�سني �أو�ضاعهم.

 م�س�ؤول كردي :تفاهم م�شترك
ب�ش�أن ملف النفط بين بغداد و�أربيل
�أكد �سكرتري جمل�س وزراء �إقليم كرد�ستان اماجن رحيم،
�أم�س الثالثاء ،وجود تفاهم م�شرتك ب�ش�أن �آليات ت�صدير
النفط االقليم مقابل امل�ستحقات املالية ،معترب ًا �إجتماع
الأخري خطوة باجتاه حل امل�شكالت.
وقال رحيم يف ت�صريح ن�شره على موقعه "الفي�سبوك"
�إن "�أجندات االجتماع ال��ذي �شاركت فيه كانت حول
�آليات ت�صدير النفط من حقول �إقليم كرد�ستان ،مقابل
امل�ستحقات املالية للإقليم �ضمن امل��وازن��ة ،ف�ض ًال عن
ح�صة الإقليم من املحروقات" ،م�شري ًا �إىل �أن "هناك
تفاهم ًا م�شرتك ًا حول جميع املحاور" .واعترب رحيم � ّأن
"االجتماع خطوة جيدة باجتاه حل امل�شكالت العالقة
يف امللف النفطي بني اجلانبني ،كما �أنها ت�سهم يف حل
م�شكلة امل�ستحقات املالية لإقليم كرد�ستان من الواردات
االحتادية ويف مقدمتها م�س�ألة رواتب مواطني �إقليم
كرد�ستان" .وك�شفت الأمانة العامة لمجل�س ال��وزراء،
االثنني� ،أن االجتماع الذي عقدته اللجنة العليا التي
وجّ ��ه رئي�س ال� ��وزراء ح�ي��در ال�ع�ب��ادي بت�شكيلها يف
�أربيل� ،شهد عقد خم�سة لقاءات ثنائية يف اجلوانب

الأم�ن�ي��ة واحل��دودي��ة وامل �ط��ارات واجل �م��ارك واملنافذ
احلدودية وال�سدود والنفط ،م�ؤكدة على � ّأن اللقاءات
انتهت ب�صياغة حما�ضر.

 فنادق موفنبيك العالمية تقرر
�إن�شاء فندق في الب�صرة

�ستفتح فنادق ومنتجعات موفنبيك ،عقار ًا جديد ًا يف
الب�صرة مطلع هذا العام ،حيث تتطلع �إىل اال�ستفادة من
مكانة املدينة كعا�صمة اقت�صادية للعراق وحمور للنفط
والغاز الإقليمي .و ّقعت �شركة ال�ضيافة العاملية �صفقة
م��ع عقيل �إب��راه�ي��م اخل��ال��دي ،لإدارة فندق موفنبيك
الب�صرة ذي الـ 5جنوم ،وهو عقار من  152مفتاح ًا على
الطريق ال�صحيح لفتح �أبوابه يف الربع الأول من عام
 .2018يقع العقار ال�سرتاتيجي يف و�سط الب�صرة،
داخل احلي التجاري يف الربادعية وعلى بعد  25كم
غرب مطار الب�صرة الدويل ،و�سيمتلئ العقار اجلديد
ف�ج��وة يف ال���س��وق للفنادق ال��راق �ي��ة.وق��ال �أوليفييه
ت�شايف ،الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي" :تعد الب�صرة
واحدة من املراكز االقت�صادية الأ�سرع منو ًا يف ال�شرق
الأو�سط ،وهي منتج رئي�س للنفط ،وهي ت�شهد تنمية
�سريعة يف البنية التحتية ،وبالتايل ف�إن الوقت منا�سب
ملوفنبيك لتعزيز وجودها يف هذه املدينة املزدهرة "
فنادق ومنتجعات موفنبيك .و�أ�ضاف "�ستلبّي عقاراتنا
القادمة الطلب املتزايد من قطاع ال�شركات الذي ي�سهم
بنحو  ٪90من الطلب على الفنادق يف الب�صرة ب�سبب
ارتفاع حجم �شركات النفط والغاز وال�شحن يف هذه
املنطقة املزدهرة يف العراق".
كما �سي�ضم فندق موفنبيك الب�صرة ،غرف ًا و�أجنحة ذات
جودة عالية ،و�أماكن لتناول الطعام ومرافق ت�ستهدف
�ضيوف ال�شركات وامل�ستثمرين وال�شركات املحلية
العاملة يف الب�صرة ،والتي ت�ضم بع�ض �أكرب �شركات
الطاقة متعددة اجلن�سية يف العامل.
وت�شتمل على و�سائل ال��راح��ة وت �ن��اول الطعام على
مدار اليوم ،ومطعم واحد متخ�ص�ص .و�صالة تنفيذية
و�صالة ردهة .وقاعة اجتماعات وفعاليات ت�ضم قاعة
رق�ص مب�ساحة  700مرت مربع ،وقاعة متعددة الوظائف
وقاعة اجتماعات؛ كذلك حمام �سباحة داخلي ،و�صالة
�ألعاب ريا�ضية ،و�صالون جتميل ومنطقة التجزئة.

عدن:
اليمن يطلب �سيولة �سعودية مع انحدار
عملته وتفاقم المعاناة من الحرب
قالت اليمن� ،إنها بحاجة لوديعة مبلياري دوالر ،كانت قد
تعهدت بها حليفتها الرئي�سة ال�سعودية يف ت�شرين الثاين
لتحقيق ا��س�ت�ق��رار العملة ال�ت��ي �سجّ لت م�ستويات جديدة
منخف�ضة هذا الأ�سبوع مما يدفع بال�شعب الذي يعاين الفقر
خطوات �أكرث �صوب اجلوع.
ويعاين اليمن من االنق�سام ب�سبب احلرب امل�ستعرة منذ نحو
ثالثة �أع ��وام ب�ين حكومة الرئي�س عبد رب��ه من�صور ه��ادي
امل �ع�ترف بها دول �ي � ًا وامل��دع��وم��ة م��ن ال�سعودية واحلوثيني
املتحالفني مع �إيران.
و�أحدث ال�صراع �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل ،والتي �شهدت
تف�شي ًا لوباء الكولريا هو الأك�ثر فتك ًا يف الع�صر احلديث،
بالإ�ضافة �إىل االنهيار االقت�صادي ال��ذي �أدّى �إىل انت�شار
اجلوع.
و�سعت ال�سلطات �إىل زي��ادة ال�سيولة من خالل طبع النقود،
لكن العملة املحلية هوت من  250ريا ًال للدوالر �إىل  350ريا ًال
بعد تداول �أول دفعة من النقد املطبوع حديث ًا العام املا�ضي.
وج��رى ت��داول العملة املحلية عند  440ري��ا ًال للدوالر بنهاية
العام ،وهوت هذا الأ�سبوع �إىل نحو  500ريال للدوالر.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ) عن املتحدث الر�سمي با�سم
احلكومة راجح باديان قوله يوم االثنني "التحرك احلكومي يف
هذا اجلانب يتم على عدّة م�سارات ،وفق اخليارات املحدودة
واملتاحة ،وبينها تكثيف التوا�صل ...للت�سريع با�ستكمال
�إجراءات الوديعة ال�سعودية".
ومل يرد م�س�ؤولون �سعوديون على طلب للتعليق ب�ش�أن الأموال
التي يقال �إن اململكة وعدت بها.
ونقلت حكومة هادي البنك املركزي يف  2016من العا�صمة
�صنعاء التي ي�سيطر عليها احلوثيون �إىل مدينة عدن ال�ساحلية
الواقعة يف جنوب البالد والتي تتخذها احلكومة مقر ًا يف
الوقت احلايل.
ويعاين البنك املركزي يف عدن والآخر يف �صنعاء ،من ن�ضوب
االحتياطي لكنهما ا�ضطلعا ب��دور مهم يف تخفيف املعاناة
االقت�صادية املنت�شرة على نطاق وا�سع من خالل دفع بع�ض
�أج��ور القطاع العام ،حيث ينذر ارتفاع الأ�سعار ب��أال ت�صبح
ال�سلع الأ�سا�سية يف متناول يد الكثري من اليمنيني.

وتتهم ال�سلطات يف عدن احلوثيني بنهب احتياطيات البنك
من العملة ال�صعبة لتمويل جهودهم احلربية عندما كان البنك
يتخذ من العا�صمة مقر ًا وهي اتهامات تنفيها اجلماعة والبنك
يف �صنعاء.

مو�سكو:

وكالة :ايروفلوت الرو�سية ت�ست�أنف
رحالت القاهرة نهاية �شباط

قالت وك��ال��ة الإع�ل�ام الرو�سية نق ًال ع��ن امل��دي��ر ال�ع��ام للناقلة
الوطنية الرو�سية ايروفلوت يوم الثالثاء� ،إن ال�شركة تعتزم
ا�ستئناف الرحالت اجلوية �إىل القاهرة يف نهاية �شباط.
كانت رو�سيا قد �أوقفت حركة النقل اجلوي املدين �إىل م�صر يف
 2015بعد تفجري طائرة رو�سية �أقلعت من منتجع �شرم ال�شيخ
ال�سياحي ،مما �أ�سفر عن مقتل � 224شخ�ص ًا كانوا على متنها.
و�سمح الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،با�ستئناف الرجالت
اجلوية املدنية املنتظمة من رو�سيا �إىل القاهرة يف وقت �سابق
هذا ال�شهر.

لندن:

الت�ضخم في بريطانيا يهبط للمرة الأولى
منذ حزيران مع انح�سار �أثر االنف�صال
�أظهرت بيانات ر�سمية� ،أم�س الثالثاء� ،أن الت�ضخم يف بريطانيا
انخف�ض يف كانون الأول من امل�ستوى املرتفع الذي �سجّ له بعد
الت�صويت ل�صالح االنف�صال عن االحتاد الأوروبي ،مما يرجّ ح
�أن ال�ضغوط املالية الواقعة على الكثري من الأ�سر رمبا تكون
على و�شك االنح�سار قلي ًال.
وانخف�ض ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني للمرة الأوىل منذ حزيران
�إىل م�ع��دل �سنوي بلغ ث�لاث��ة باملئة كما ك��ان يتوقع خ�براء
االقت�صاد مقارنة م��ع �أع�ل��ى م�ستوى يف نحو �ست �سنوات
امل�سجّ ل يف ت�شرين الثاين والبالغ  3.1باملئة.
وقفز الت�ضخم يف بريطانيا بعد الت�صويت ل�صالح اخلروج
من االحتاد الأوروبي يف ا�ستفتاء حزيران  ،2016يف خطوة
�أدت �إىل انخفا�ض قيمة اجلنيه اال�سرتليني وارتفاع تكلفة
الواردات.
ويف منطقة اليورو ،بلغ الت�ضخم  1.4باملئة فقط يف كانون
الأول ،وه��و م��ا يقل ع��ن ن�صف معدل الت�ضخم امل�سجّ ل يف
بريطانيا.

