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اقتصاديات العراق جزء منه يوجه للمشاريع االستثمارية

الشهر الجاري.. صندوق النقد يسلم أول دفعة 
من قروضه للعراق والباقي على مدى ثالث سنوات 

خا�ص
حيدر  ال��وزراء  لرئي�ص  االقت�صادي  امل�صت�صار  اكد 
اجلاري،  حزيران  �صهر  نهاية  ان   ، ال�صبت  العبادي 
النقد  التنفيذي ل�صندوق  �صت�صهد م�صادقة املجل�ص 

الدويل على اتفاقية منح القرو�ص املالية للعراق.
واو����ص���ح م��ظ��ه��ر حم��م��د ���ص��ال��ح ب��ت�����ري��ح ورد 
النقد  ل�صندوق  التنفيذي  “املجل�ص  ان  )اجلورنال( 
او  اجلاري  حزيران  نهاية  اجتماعا  �صيعقد  الدويل 
منح  اتفاقية  على  للم�صادقة  املقبل  متوز  مطلع 
من  االوىل  الدفعة  اط��اق  وب��دء  للعراق  القرو�ص 
موؤكدا  دوالر،”  مليون   600 تبلغ  التي  القر�ص 
“التزام احلكومة بخطواتها الجراء اال�صاح امل�صتقر 

بناء على روؤية بعيدة ليكون منهجا م�صتقبليا”.
ووافق �صندوق النقد الدويل يف ايار 
على  امل��ا���ص��ي 

منح العراق قر�صا قيمته 5.4 مليارات دوالر على 
القر�ص  ذلك  العراق  منح  لكن  �صنوات،  ثاث  مدى 
وزيادة  االنفاق  خلف�ص  اإجراءات  بتنفيذه  م�روط 
متاأخرة  م�صتحقات  و�صداد  النفطية  غري  االإي��رادات 

ل�ركات النفط مبليارات الدوالرات”.
على  واف��ق��ت  “احلكومة  ان  ���ص��ال��ح،  وا���ص��اف 
االجراءات يف مذكرة االتفاق االويل خال اجتماع 
الدويل  النقد  �صندوق  واأبلغت  ا�صبوعني،  قبل  عقد 
خمطط  ملا  وفقا  ي�صري  “االتفاق  ان  موؤكدا  بذلك” 

له”.
وا�صار اىل “انه من املقرر ان يتم اطاق اأول دفعة 
التنفيذي الدارة  املجل�ص  موافقة  القر�ص حال  من 
االتفاقية،  على  اجلاري  حزيران  بنهاية  ال�صندوق 
مع  بالتزامن  �صنوات  ث��اث  م��دى  على  والباقي 
تت�صمن  والتي  املطلوبة،  االقت�صادية  االإ�صاحات 
تفعيل ال�رائب والر�صوم وحت�صني م�صتوى الرقابة 

امل�رفية ملحاربة الف�صاد وغ�صل االأموال”.
�صبط  تتطلب  “اال�صاحات  ان  �صالح،  واأو���ص��ح 
احلكومية  ال�ركات  يف  العمل 
وم���راج���ع���ة 

املت�صخمة  احلكوميني  املوظفني  رواتب  ح�صابات 
ياأتون  ال  ملن  روات��ب  منح  ظاهرة  على  للق�صاء 

لتاأدية اأعمالهم او يتقا�صون اكرث من راتب”.
ال��دويل  النقد  ���ص��ن��دوق  “قر�ص  ان  على  و���ص��دد 
واعتماد  االجتماعي  االنفاق  على  احلفاظ  ي�صرتط 
االولويات، ومنها  االموال، مع حتديد  الية ل�رف 
ملف النازحني، وان ي�صتمر ذلك االنفاق دون عجز 
ان  مبينا  العجز،  ج��راء  ال�رف  م�صاريع  تعرث  او 
االمر االخر يتعلق ب�صبكة الرعاية االجتماعية التي 
وفقا  ا�صتثناء  دون  امل�صتحقني  كل  ت�صمل  ان  بد  ال 

للمباحثات التي جرت يف عمان”.
هو  االخ��ر  “االمر  ان  احلكومي،  امل�صت�صار  وب��ني 
املوظفني  ورواتب  التموينية  البطاقة  على  احلفاظ 
التي �صتكون م�صمنة وثابتة ولن ت�صهد تخفي�صات 
عدم  �ريطة  �صيتم  االمر  ذلك  ان  اىل  الفتا  جمددا، 
الطبية  الكوادر  با�صتثناء  التعيينات  يف  التو�صع 
امل�صلحة،  والقوات  والق�صاة  والرتبوية  وال�صحية 

وكذلك ان تكون التعيينات نوعية”.
الدويل  النقد  �صندوق  مع  “املباحثات  ان  وق��ال، 
يف عمان تناولت اعداد املوظفني احلكوميني التي 
مايني  وثاثة  موظف  مايني  االربعة  جتاوزت 
ذلك  ان  اىل  م�صريا  متقاعد” 
ي�صكل  “

عبئا على الدولة”.
الرواتب  “خف�ص  عدم  على  التاأكيد  �صالح  وجدد 
الوظيفية جمددا، وان الرتفيعات �صت�صتمر” مو�صحا 
املرتبات  ب�صقف  االلتزام  �ريطة  “ياأتي  ذلك  ان 
رجحت  حاليا”.بدورها  امل��وج��ودة  واالع����داد 
اإمكانية  الربملانية،  واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة 
الدويل  النقد  �صندوق  قر�ص  من  جزء  تخ�صي�ص 
اللجنة  ع�صو  اال�صتثمارية.وقالت  امل�صاريع  لدعم 
ال��دويل  النقد  �صندوق  "قر�ص  ن  جنيب،  جنيبة 

خم�ص�ص بالدرجة االأ�صا�ص لدعم املوازنة".
جانبني  تت�صمن  "املوازنة  ان  جنيب،  واأ�صافت 
الدولة  "باإمكان  انه  مردفة  وت�صغيلي"،  ا�صتثماري 
امل�صاريع  ل��دع��م  ال��ق��ر���ص،  م��ن  ج��زء  تخ�صي�ص 
ال��دويل  "ال�صندوق  ان  وبينت،  اال�صتثمارية". 
ي��رح��ب ب��ال��رتك��ي��ز وج��ع��ل ال��ق��ر���ص ي��ذه��ب اىل 
هو  برمتها  لكن  واخلدمية،  اال�صتثمارية  امل�صاريع 
امل�صاريع  "خطة  ان  اىل  م�صرية  املوازنة"،  لدعم 
اال�صتثمارية �صتكون فيها نوعا ما اإر�صاء للجهات 

التي اقر�صتنا".
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �صندوق  ان  اىل  ي�صار 
 ،2016 ايار   19 يف  وافقوا،  الدوليون  وال�ركاء 
دوالر  مليار   15 بقيمة  قر�صًا  العراق  منح  على 

وبفائدة 1.5 %.
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ديالى تعلن انتهاء حملة مكافحة اشجار 
النخيل المجانية باعتماد ثالث طرق

ميسان توقع عقدا مع شركة هندية إلنشاء 
معمل حديد في المحافظة

استهداف ثالثة ابراج في خط 
“ميرساد – ديالى” بعبوات ناسفة

اعلن��ت اللجن��ة الزراعي��ة يف جمل�ص حمافظ��ة دياىل، ع��ن انتهاء حملة 
مكافح��ة ا�صج��ار النخيل املجاني��ة داخل املحافظة، موؤك��دة ان احلملة 
والت��ي ا�صتم��رت ع��دة اأ�صهر اعتمدت ث��اث طرق. وا�ص��اف اجلبوري ان 
"احلمل��ة اعتم��دت على ثاث طرق يف عملي��ة املكافحة و�صملت الر�ص 
االر�ص��ي مب�صاح��ة اك��رث م��ن 9 االف دومن فيم��ا �صملت طريق��ة احلقن 
اك��رث من 6 االف دومن امام طري��ق ال�صقاية ف�صملت نحو 2000 دومن"، 
الفت��ا اىل "حتقيق نتائج جي��دة يف مكافحة االوبئة التي ت�صيب ا�صجار 

النخيل".

اأعلنت حمافظة مي�صان، اأم�ص عن توقيع عقد مع �ركة "كيوان" الهندية 
الإن�ص��اء معمل للحديد والفوالذ يف املدينة ال�صناعية يف العمارة، داعية 
ال���ركات االأجنبي��ة اىل اال�صتثم��ار يف املحاف��ظ، فيما لف��ت امل�صتثمر 
�صاحب م�روع احلديد اىل ان ال�ركات الهندية تنتظر البدء بامل�روع 
لك��ي تاأت��ي اإىل املحافظة مل��ا تتمتع به من ا�صتق��رار. وقالت املحافظة 
يف بي��ان ان "متابع��ات م��ن قب��ل املحافظ عل��ي دواي الزم م��ع وزارة 
املالية ومديرية العقارات العامة تكللت، اليوم، بتوقيع عقد االأر�ص مع 
امل�صتثم��ر الهندي قبطا )�رك��ة كيوان( الإن�صاء معم��ل للحديد والفوالذ 
يف املدين��ة ال�صناعية على م�صاح��ة )350 دومن("، مبينة ان "امل�صنع 
�صيك��ون ذو ثاث خط��وط انتاجية وتبلغ الطاق��ة االنتاجية )15000( 
ط��ن/ �صهر و�صت�صاهم هذه الفر�صة يف حتري��ك عجلة القطاع ال�صناعي 
وت�صغيل اأي��دي عاملة من اأبناء املحافظة". دعا حمافظ مي�صان، بح�صب 
البي��ان، ال�ركات االأجنبية ل��� “اال�صتثمار يف املحافظة وخ�صو�صا يف 
القطاع ال�صناعي يف املدينة ال�صناعية التي تقع على م�صاحة )4000( 
اأربع��ة اأالف دومن وذل��ك لدع��م قط��اع ال�صناع��ة وحتقيق طف��رة نوعية 
يف املج��ال ال�صناع��ي يف املحافظ��ة وت�صغي��ل اأي��دي عاملة م��ن اأبناء 
حمافظة مي�صان". ونق��ل البيان عن امل�صتثمر قبطا قوله، ان "ال�ركات 
الهندية تنتظر البدء بامل�روع لكي تاأتي اإىل حمافظة مي�صان ملا تتمتع 
ب��ه من ا�صتق��رار اأمنى، وتعترب بيئ��ة جاذبة لا�صتثم��ار “م�صيدا بجهود 
املحاف��ظ الت��ي ت�صجع امل�صتثمرين عل��ى الق��دوم". وكان رئي�ص الوزراء 
حي��در العبادي اأكد يف وق��ت �صابق، على اأهمية تق��دمي اأف�صل اخلدمات 
للمواط��ن املي�ص��اين، فيما �صدد عل��ى �رورة ان تك��ون مي�صان منوذجا 

لا�صتثمار بعد ان �صهدت تطورا يف العديد من قطاعاتها.

اأف��ادت وزارة الكهرب��اء ان��ه مت ا�صته��داف ثاث��ة اب��راج يف خ��ط ا�صت��رياد الطاقة 
الكهربائي��ة )مري�صاد – دي��اىل(، فجر، يف منطقة كبا�ص��ي مبحافظة دياىل. وقال 
املتح��دث الر�صمي با�صم وزارة الكهرب��اء م�صعب املدر�ص، يف بيان ان اال�صتهداف 
مت بعم��ل تخريبي بو�صع عبوات نا�صفة حتت االأبراج )٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤(، ما اأدى 
اىل ت�رر عدد من اأرجلها، ومل ينف�صل اخلط الذي الزال داخل اخلدمة. واأ�صاف ان 
وزي��ر الكهرباء عاء د�ر وجه، ب�صيانة االأ���رار التي حدثت يف االأبراج الثاثة، 
ل�صم��ان ا�صتمرارية عمل خط النقل هذا. واأ�صار املدر�ص اىل ان املاكات الهند�صية 
والفني��ة يف املديري��ة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الف��رات االعلى با�رت على 
الف��ور باأعمال ال�صيانة. وب��ني ان خط ا�صترياد الطاق��ة الكهربائية ال�صغط الفائق 
)مري�ص��اد – دي��اىل(، يق��وم بنق��ل )٤٠٠( ميغ��اواط م��ن الطاقة م��ن اجلمهورية 
اال�صامي��ة يف ايران، وهو احد اخلطوط االأربعة ال�صترياد الطاقة الكهربائية. ومن 
جه��ة اخرى اجنزت ماكات ال��وزارة الفنية اعمال ال�صيان��ة على خط نقل الطاقة 
الكهربائي��ة ال�صغط الفائق )وا�ص��ط حرارية – جنوب بغداد(، والتي متت ملدة اربع 

�صاعات الهدف منها زيادة وثوقية منظومة الكهرباء الوطنية.

عن  العراقية،  وامل��ع��ادن  ال�صناعة  وزارة  اأعلنت 
ا�صتعدادها لت�صويق انتاجها من �صماد اليوريا البالغ 
الزراعة وباأ�صعار منا�صبة  األف طن يوميًا عرب وزارة 
ان  الزراعة  وزارة  اأك��دت  وفيما  امل�صتورد،  تناف�ص 
اأ�صارت  احتياجاتها،  كامل  يلبي  ال  املحلي  ال�صماد 
املتحدث  وق��ال  للم�صتورد.  مقاربة  ا�صعاره  ان  اإىل 
با�صم وزارة ال�صناعة واملعادن عبد الواحد ال�صمري، 
ال�ركة  معامل  وت�صغيل  تاأهيل  اأع��ادت  ال��وزارة  ان 
العامة ل�صناعة االأ�صمدة الكيمياوية يف الب�رة عن 
طريق قر�ص ممنوح من احلكومة اليابانية، مبينًا ان 
ال�ركة متتلك خطي انتاج بطاقة 2000 طن يوميًا، 
ومتت اإعادة ت�صغيل اأحدهما يف حني تتوا�صل اجلهود 

لت�صغيل الثاين.
لتلبية  ا�صتعداد  على  ال�ركة  ان  ال�صمري،  واأ�صاف 
بال�صعر  والتعامل  ال�صماد  من  الزراعة  وزارة  حاجة 
ان  اإىل  م�صرياً  امل�صتورد،  ملناف�صة  منا�صبًا  تراه  الذي 
لها  ال�صماد  ت�صويق  على  الزراعة  مع  اتفقت  ال��وزارة 

ح�ريًا.
بانها  ال��زراع��ة  اأبلغت  ال���وزارة  ان  ال�صمري،  وتابع 
�صتبيع انتاجها من �صماد اليوريا يف االأ�صواق املحلية 
اإذا اعتذرت عن �رائه، م�صتدركًا بالقول لكن الوزارة 

تتمنى ان يتم ت�صويقه ح�ريًا عرب الزراعة.
الطلب  توؤمن  ان  ميكن  ال���وزارة  ان  ال�صمري،  واأك��د 
يف  اال�صتثمار  باب  فتح  ما  اإذا  االأ�صمدة  من  املحلي 
الكيمياوية بالب�رة الإقامة خطوط  م�صنع اال�صمدة 
جديدة، الفتًا اإىل ان لدى ال�ركة م�صاحة وا�صعة من 

الوكيل  قال  جانبه  من  التو�صع.  لها  تتيح  االأر���ص 
الفني لوزارة الزراعة مهدي �صمد القي�صي، ان الوزارة 
متعاقدة مع ال�صناعة ل�راء �صماد اليوريا على وفق 
اىل  الفتًا  املنا�صبة،  واالأ�صعار  واملوا�صفات  ال�روط 
ان �راء ال�صماد يعتمد على التخ�صي�ص املايل بح�صب 
ان  القي�صي،  واأو���ص��ح  وموا�صمها.  الزراعية  اخلطة 
يلبي  ال  ال�صماد  واملعادن من  ال�صناعة  وزارة  انتاج 
ت�صرتي  الزراعة  ان  موؤكداً  الزراعة،  احتياجات  كامل 
ال�صماد املحلي من ال�صناعة باأ�صعار موازية ومقاربة 
ال�صناعة  توفري  ان  اإىل،  القي�صي  واأ�صار  للم�صتورد. 
مناق�صة  اإع��ان  اعباء  ال���وزارة  على  يوفر  لل�صماد 
ل�صناعة  العامة  ال�ركة  وكانت  اأخ��رى.  وتعقيدات 
اأعلنت  واملعادن،  ال�صناعة  لوزارة  التابعة  االأ�صمدة 
يف ال�14 من حزيران 2016 احلايل، عن انتاج األف 

طن يوميًا من �صماد اليوريا، واأكدت �صعيها مل�صاعفة 
الطاقات االنتاجية ل�صد حاجة البلد بعد اإعادة ت�صغيل 
اخلط االأول يف م�صانع اأ�صمدة الب�رة، يف حني بّينت 
اإىل  بالكامل  ي�صّوق  اليوريا  �صماد  من  انتاجها  ان 

وزارة الزراعة.
التابعة  اجلنوبية  لاأ�صمدة  العامة  ال�ركة  ان  يذكر 
لوزارة ال�صناعة واملعادن اأعلنت، مطلع �صهر كانون 
الثاين 2016، عن و�صع خطة لتطوير واقعها وزيادة 
1250 طنًا  اإىل  انتاجها من اليوريا الذهب االأبي�ص 
يوميًا، ودعت اإىل تخويل اإدارات ال�ركات ال�صناعية 
حفاظًا  معاملها  تاأهيل  لها  تتيح  اأو�صع  �صاحيات 
ان  املحافظة،  جمل�ص  اأكد  فيما  عملها،  دميومة  على 
لتنويع  املحلية  ال�صناعية  املن�صاآت  لدعم  لديه خطة 

م�صادر االقت�صاد الوطني.

الصناعة تعاود إنتاج
 األسمدة والزراعة تؤكد: ال يلبي احتياجاتنا

بغداد ــ متابعة   

مجلس البصرة يؤكد عدم وصول أية 
مبالغ مالية للمحافظات من موازنة 2016

اأك��د جمل�ص حمافظة الب�رة، عدم و�صول اأية مبالغ مالية للمحافظات من 
موازنة 2016، الفتا اىل ان موازنة الباد تدفع جميعها للرواتب والعمليات 
الع�صكري��ة. وقال رئي�ص املجل�ص �صب��اح البزوين ان "اأية تخ�صي�صات مالية 
من املوازنة الت�صغيلية او اال�صتثمارية ل�صنة 2016، مل ت�صل الأية حمافظة".
واأ�ص��اف الب��زوين، ان "وزارة املالية تتذرع بان ام��وال املوازنة لهذا العام 
تذه��ب لدف��ع رواتب املوظفني ودع��م العملي��ات الع�صكري��ة". وكان جمل�ص 
الن��واب �ص��وت، يف )16 كان��ون االأول 2015(، باالأغلبي��ة عل��ى املوازن��ة 
االحتادي��ة العام��ة لع��ام 2016، بعدم��ا ق��درت وزارة املالية مع��دل �صعر 
النف��ط �صم��ن املوازن��ة ب���45 دوالرا وبت�صدي��ر 3.6 مليون برمي��ل يوميا، 
فيم��ا ا�ص��ارت اىل ان اي��رادات املوازن��ة �صتبلغ اكرث م��ن 84 تريليونا و73 
ملي��ار دينار. وميث��ل انخفا�ص اأ�صعار النفط م�صكلة كب��رية بالن�صبة العراق، 
ال��ذي يعتم��د على عائ��دات النفط ب�ص��كل اأ�صا�صي كم�صدر للدخ��ل يف الوقت 
ال��ذي يواجه فيه حتديات كب��رية داخلية تتمثل بقتاله م��ع تنظيم "داع�ص" 
و���رورة توفري االأموال الازمة للخدم��ات االأ�صا�صية التي يعاين من نق�ص 

كبري فيها.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


