
 بعد مفاو�ضات املرحلة الثانية بني احلكومة العراقّية 
العا�ضمة  يف  ج��رت  والتي  ال���دويّل،  النقد  و�ضندوق 
عن  واأ�ضفرت  اجل��اري،  اأيلول   9 يف  عّمان  الأردن��ّي��ة 
بقيمة  قر�ض  منح  على  ال��دويّل  النقد  �ضندوق  موافقة 
ملعاجلة  العراق  مل�ضاعدة  تاأتي  دولر  مليارات  ثالثة 
 2016 لعامي  امل��ال��ّي��ة  م��وازن��ت��ه  يف  الكبري  العجز 
و2017 جّراء انخفا�ض اأ�ضعار النفط، ل يزال الغمو�ض 
يحيط بقيمة الفوائد املرتّتبة على هذا القر�ض وال�رشوط 
التي يفر�ضها ال�ضندوق الدويّل على احلكومة العراقّية.

 وقّدم �ضندوق النقد الدويّل  ثالثة مليارات اإىل احلكومة 
 16 اإىل  العراقّية، كدفعة ثانية من قر�ض ت�ضل قيمته 
مليار دولر، ملعاجلة العجز يف موازنة العراق املالّية، 
ولكّن قيمة الفوائد وال�رشوط املرتّتبة على هذا القر�ض 
ل تزال غري وا�ضحة، الأمر الذي يثري حفيظة الربملان 

العراقّي.
 14 الأوىل من املفاو�ضات بداأت يف   وكانت املرحلة 
الدويّل لإقرا�ض  النقد  اأّيار/مايو املا�ضي مع �ضندوق 
مراحل  على  دولر،  مليار   16 حواىل  العراق 

وملّدة ثالث �ضنوات.
 

وكانت الدفعة الأوىل بقيمة 5،4 مليارات دولر، ووفقًا 
حمّمد  مظهر  للحكومة  القت�ضادّي  امل�ضت�ضار  حلديث 
�ضالح خالل م�ضاركته يف اجتماعات العراق مع بعثة 
�ضندوق النقد الدويّل يف العا�ضمة الأردنية عّمان، يف 

اأيلول اجلاري،  10
 واأ�ضاف �ضالح اأّن “البنك الدويّل بنّي اأّن الن�ضاطات التي 
ي�ضتهدفها القر�ض، تتمّثل يف دعم املوازنة الّتادّية، 
الإ�ضالح القت�ضادّي ووثيقة  مبا ين�ضجم مع م�ضارات 

الإ�ضالح التي اأطلقها رئي�ض جمل�ض الوزراء”.
القر�ض  فوائد  على  تتحّفظ  ت��زال  ل  احلكومة  لكّن   
الر�ضمّية، و�رشوط البنك الدويّل وكّل التفا�ضيل املعلنة 
عبد  القت�ضادّي  اخلبري  يعتقد  كما  دقيقة،  غري  تبدو 
قوانني  “يف  اأّن��ه   ” اأو�ضح  ال��ذي  امل�ضهداين  الرحمن 
�ضندوق النقد الدويّل املتعّلقة بالقرو�ض، تبلغ الفوائد 
لكّنها  املئة،  يف   2،6 اإىل   1،4 من  قر�ض  لأّي  الأولّية 
الدفعات  يف  املئة  يف   10 اإىل   6 من  وت�ضل  تت�ضاعد 
فاإّنها  بال�رشوط،  يتعّلق  ما  يف  اأّما  والثالثة،  الثانية 

تختلف باختالف الدولة الدائنة”.
النقد  �ضندوق  ���رشوط  بني  من  اأّن��ه  امل�ضهداين  وب��نّي   
التعيينات  وتقليل  الت�ضغيلّية،  النفقات  تقليل  ال��دويّل 
الإنفاق  وتقلي�ض  التق�ّضف،  �رشوط  وتطبيق  احلكومّية، 
احلكومّي، ويف املقابل اأعلنت احلكومة اأّنها �ضتلتزم يف 
توفري رواتب املوّظفني، وكذلك رواتب 
امل��ت��ق��اع��دي��ن 

يتعار�ض  الذي  الأمر  الجتماعّية،  الرعاية  و�ضبكات 
و�رشوط تقليل الإنفاق.

ال��وزراء  رئي�ض  دفعت  التي  هي  ال�رشوط  تلك  ولعّل   
منح  اق��رتاح  اإىل  اجل��اري  اأيلول   6 يف  العبادي  حيدر 
ا�ضمّية  وبرواتب  �ضنوات،  خم�ض  اإجازة  الدولة  موّظفي 
فقط. وذلك لتقليل النفقات ومعاجلة العجز يف موازنة 
 18 اإىل  ي�ضل  اأن  املتوّقع  من  وال��ذي  املقبل،  العام 
مليار دولر، الأمر الذي عار�ضه بع�ض الكتل ال�ضيا�ضّية 

واللجان الربملانّية
اأحمد  النيابية  املالّية   اللجنة  رئي�ض  اعترب   ب��دوره   
يف  القت�ضادّية  الأزم���ة  مواجهة  حلول  اأّن  الكناين 
اأو القرتا�ض،  النفط  ا�ضعار  العراق تنح�رش يف ارتفاع 

ول يوجد حّل اآخر.
 يف ال�ضياق نف�ضه، ك�ضف الأمني العام ملجل�ض الوزراء 
مع  "فا�ضل"  اجتماع  عقد  ق��رب  عن  العالق،  مهدي 
اأب��دى  ال�ضندوق  اأن  مبينًا  ال���دويل،  النقد  �ضندوق 
ارتياحه لالجراءات املتخذة من قبل احلكومة يف اطار 
من   75% تنفيذ  اإىل  لفت  فيما  املالية،  ال�ضالحات 

الربنامج احلكومي.
تابعتها  تلفزيونية  ل��ق��اءات  خ��الل  ال��ع��الق  وق���ال   
ارتياحه  اأبدى  الدويل  النقد  "�ضندوق  اإن  )اجلورنال( 
يف  العراقية  احلكومة  قبل  من  املتخذة  ل��الج��راءات 
ونحن  مالحظات  وهناك  املالية،  ال�ضالحات  اإط��ار 
فا�ضل  اجتماع  عقد  "قرب  اإىل  م�ضرياً  نحرتمها"، 
احلكومة  اج��راءات  وب�ضاأن  النقد".   �ضندوق  مع 
اأ�ضاف  الف�ضاد،  ملكافحة 

تققت  التي  املنجزات  اأه��م  من  "واحدة  اأن  العالق، 
هي اطالق ا�ضرتاتيجية مكافحة الف�ضاد التي ا�ضتغرقت 
هيئة النزاهة وقتًا طوياًل يف �ضبيل ان�ضاجها"، معترباً 
ا�ضعاف  على  �ضتعمل  كبرية  وثيقة  "ال�ضرتاتيجية  اأن 

بوؤر الف�ضاد ب�ضكل كبري اذا طبقت ب�ضكل �ضحيح".
 وفيما يخ�ض الن�ضبة املتحققة من الربنامج احلكومي، 
ذكر العالق، اأن "ما تقق من الأن�ضطة والفعاليات يف 
 25% %، وهناك   75 الربنامج احلكومي ل يقل عن 
املالية"،  ال�ضائقة  ب�ضبب  تتحقق  مل  الأن�ضطة  من 
يزيد  والت�ضدير  احلايل  النفطي  "النتاج  اأن  مو�ضحًا 

على اخلطة التي كانت مر�ضومة".
يف   ،2016 ايلول   10 يف  "العراق  بقولِه  واختتم   
مع  ال��دوري��ة  امل�����ض��اورات  عمان  الأردن��ي��ة  العا�ضمة 
�ضندوق النقد الدويل ملراجعة م�ضودة قانون املوازنة 
ح�ضاب  على  التفاق  وجرى   2017 لعام  التادية 
�ضعر برميل النفط ب 43 دولرا بدل من �ضعر 35 دولر 

للربميل الواحد".
 وما يعّزز املخاوف من وجود �رشوط اأخرى غري معلنة 
يقّدمها  التي  القرو�ض  مقابل  ال��دويّل  النقد  ل�ضندوق 
اإىل العراق، هو تاأّخر احلكومة العراقّية يف التوّجه اإىل 
من  الرغم  على  القرو�ض،  تفا�ضيل  وعر�ض  الربملان، 
التي  الربملانّية  الأطراف  تطلقها  التي  التكّهنات  كرثة 
قا�ضية  �رشوط  فر�ض  اإىل  �ضتوؤّدي  القرو�ض  اأّن  تعتقد 
ا�ضتقطاع  يف  وتت�ضّبب  الب�ضيط،  املواطن  على  توؤّثر 
حني  يف  التموينّية.  البطاقة  واإلغاء  املوّظفني  رواتب 
القرتا�ض  نحو  احلكومة  توّجه  توؤّيد  اأطرافًا  هناك  اأّن 
املواطن،  على  مبا�رش  �رشر  وجود  وتنفي  اخلارجّي، 
الدويّل  البنك  قرو�ض  �رشوط  اأّن  وتوؤّكد 

وفوائده ب�ضيطة.
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نائب: وجود موظفين يمتلكون 
أكثر من راتب

إدراج مشروع إجازة الموظفين 
ضمن موازنة 2017

 ك�ضف��ت اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة، عن وج��ود موظفني ببع���ض الدوائر 
احلكومية ميتلكون اكرث من راتب واحد با�ضماء وهمية.

 وقال ع�ضو اللجن��ة النائب احمد ر�ضيد يف اأحد الت�ضاريحات ال�ضحفية 
املن�ضوب��ة ل��ه تابعته��ا )اجلورن��ال( ان دي��وان الرقاب��ة املالي��ة يجري 
متابع��ة وتدقيق��ا ب�ضاأن وج��ود موظفني ياأخذون اكرث م��ن راتب يف اآن 

واحد با�ضماء وهمية.
 وا�ضاف ان الرقابة املالية دققت يف ثالث وزارات بهذا ال�ضاأن والعملية 

م�ضتمرة كونها �ضمن اتفاق العراق مع �ضندوق النقد الدويل.
 قبل اكرث من �ضهرين، كان مكتب املفت�ض العام لوزارة املالية قد ك�ضف 
ع��ن جت��اوزات متمثلة ب�رشف روات��ب تقاعدية خمالف��ة للقانون، فيما 
ا�ض��ار اىل وجود رواتب م�ضتم��رة بال�رشف ملتقاعدي��ن منتمني لتنظيم 

داع�ض الرهابي.

 متكن��ت مالكات مديرية التدقيق والرقابة املالية التابعة ملكتب املفت�ض 
الع��ام ل��وزارة الداخلية من اإع��ادة والإي�ضاء باإعادة ومن��ع هدر اأكرث من 

. اأيلول اجلاري  350 مليون دينار خالل �ضهر 
 وق��ال مكت��ب املفت���ض الع��ام يف بي��ان تلقت��ه )اجلورن��ال( ن�ضخ��ة منه 
اأن  الداخلي��ة  مفت�ضي��ة  يف  املالي��ة  والرقابي��ة  التدقي��ق  “مديري��ة  ان 
مالكاته��ا وجلانه��ا التدقيقي��ة متكن��ت خ��الل �ضه��ر اأيل��ول اجل��اري من 
اإع��ادة )18،628،368( دين��اراً اإىل خزين��ة الدول��ة واأو�ض��ت باإع��ادة 
)315،748،100( دين��ار، كم��ا اأنه��ا منعت من ه��در )17،825،000( 
دين��ار اأخ��رى.  وا�ضاف كم��ا ان املديري��ة اأي�ضًا ا�ضتطاعت خ��الل ال�ضهر 
م��ن تدقيق 4 م�ضودات عقود وبّينت راأيه��ا يف 38 جمل�ضا تقيقيًا وانها 

متكنت من متابعة 35 تقريراً وارداً اإليها من ديوان الرقابة املالية.
ويف جم��ال التدقيق والرقابة الداخلية فقد اأ�ض��ار التقرير اإىل اأن املديرية 
دقق��ت 198 معامل��ة وجدت من بينه��ا 3 حالت تقاطع وظيف��ي. واأنها 
بّين��ت راأيها يف 30 ق�ضي��ة مرفوعة من قبل مديري��ة تفتي�ض بغداد و25 

ق�ضية اأخرى من مديرية تفتي�ض املحافظات.

 اعل��ن رئي�ض جمل���ض ذي قار حميد نعي��م الغزي، ع��ن موافقة وزارة 
التخطي��ط عل��ى اإكمال م���رشوع خط جم��اري �ضيد دخي��ل بواقع 17 

كيلومرتا مع حمطات الرفع املوجودة يف هذا اخلط .
 وقال الغزي يف بيان ملكتبه، ورد )اجلورنال( ان "جمل�ض املحافظة 
ناق���ض يف جل�ضاته ال�ضابق��ة م�ضكلة جماري �ضيد دخيل التي اأ�ضبحت 
م�ضكل��ة اأزلية ومت اعداد التقارير اخلا�ض��ة بامل�رشوع من قبل اللجنة 

الفنية يف املجل�ض وخماطبة الوزارات واجلهات املعنية".
 وا�ض��اف، ان ”وزارة التخطي��ط وافق��ت عل��ى اإكم��ال خ��ط م���رشوع 
جم��اري �ضيد دخيل بواقع 17 كيلومرتا مع حمطات الرفع املوجودة 

يف هذا اخلط واإخراجه اإىل حمطة البزل.
 يذك��ر ان م���رشوع جم��اري ق�ض��اء �ضيد دخي��ل توقف العم��ل به منذ 
ع��ام 2014 على اثر الأزمة املالية وع��دم وجود تخ�ضي�ضات مالية 

لإكمال امل�رشوع.

 ك�ضفت المانة العامة مبجل�ض الوزراء، ان م�رشوع اجازة اخلم�ض �ضنوات 
للموظف��ني ادرج��ت مبوازنة العام املقب��ل، موؤكدة �ضعيه��ا لإجراء تعديل 

على قانون اخلدمة املدنية لت�ضمني امل�رشوع ب�ضكل دائم.
 وق��ال الم��ني الع��ام لالأمانة مهدي الع��الق يف حديث �ضحف��ي تابعته 
)اجلورن��ال( اإن "م�رشوع اجازة اخلم�ض ال�ضن��وات للموظفني الذي �ضوت 
علي��ه جمل�ض الوزراء بالإجماع ق��د مت ت�ضمينه مب�رشوع قانون املوازنة 

للعام املقبل 2017".
 واأ�ض��اف الع��الق اأن “المانة ت�ضع��ى اىل تعديل قان��ون اخلدمة املدنية 
لت�ضم��ني هذا امل�رشوع ب�ضكل دائ��م”، مبينا ان “الهدف من وراء ذلك هو 
معاجلة الرتهل املوجود بدوائر الدولة وتر�ضيق عمل الدوائر احلكومية”.
 ولف��ت العالق اىل ان “امل�رشوع ي�ضمن للموظف منحه اجازة ملن يرغب 
مل��دة خم���ض �ضنوات برات��ب ا�ضمي ت��ام”، م�ض��ريا اىل ان “جتديدها ملدة 
خم���ض �ضن��وات اخرى �ضيكون بدون راتب عل��ى ان يقوم بدفع م�ضتحقات 

املبالغ التقاعدية لهذه العوام”.

 دع��ا النائ��ب كاظ��م ال�ضم��ري وزارة النق��ل اىل اعادة 
النظ��ر بالج��راءات الت��ي اتخذتها ب�ض��ان خطوط نقل 
امل�ضافرين قرب مطار بغداد الدويل، مبينا ان امل�رشوع 
يعت��رب من امل�ضاريع املهمة التي من املمكن اعتبارها 
ذات بعدين اقت�ضادي و�ضياحي ملا يقدمه من واردات 
للموازن��ة التادية من اجلانب القت�ضادي وماميثله 

من واجهة ملظهر العا�ضمة من الناحية ال�ضياحية.
 وا�ضاف ال�ضمري خالل بيان �ضحفي ورد )اجلورنال( 
ان "وزي��ر النق��ل بالوكال��ة عبد احل�ضني عبط��ان ا�ضار 
يف منا�ضبات �ضابق��ة اىل اتخاذ اجراءات جديدة تدعم 

خط��وط النق��ل للم�ضافرين ق��رب مطار بغ��داد الدويل، 
وتفاءلن��ا خريا بتلك اخلطط، لكن ما ح�ضل كان عك�ض 
ما متنين��اه".  واو�ض��ح ان “الج��راءات اجلديدة التي 
اخذته��ا ال��وزارة بزي��ادة عدد حاف��الت النق��ل العام، 
خلقت نوعا من الفو�ضى والتداخل بني عمل موؤ�ض�ضات 
ال��وزارة يف النق��ل الع��ام وم�رشوع تك�ض��ي بغداد، مما 
ت�ضب��ب مب�ضاكل كثرية ناهيك ع��ن التخبط الذي ح�ضل 
بالعم��ل مما اثر ب�ضكل �ضلبي على الفائدة املرجوة من 
تل��ك الجراءات”.  واكد ال�ضمري “�رشورة اعادة النظر 
من قبل ال��وزارة باجراءاتها، مبا ين�ضجم مع امل�ضالح 
العامة ويخدم الو�ضع القت�ضادي واملظهر احل�ضاري 
لتك��ون  ان  “���رشورة  عل��ى  م�ض��ددا  للعا�ضم��ة”، 

الج��راءات املتبعة ذات �رشر باملواط��ن او امل�ضلحة 
العام��ة”.  يذكر اأن م�رشوع تك�ضي بغداد بالتعاون مع 
ال�رشكة العام��ة لنقل امل�ضافرين والوفود اعلن يف ) 9 
مار���ض – 2016 ( ع��ن تخفي���ض اجور النق��ل بن�ضبة 
)%18( مبين��ا ان��ه ي�ضع��ى خلدمة احلجز م��ن خارج 
الع��راق.  وق��ال مع��اون املدي��ر الداري لتك�ضي بغداد 
حممد خليل ل�)اجلورنال( يف مقابلة �ضحفية )�ضتن�رش 
لحق��ا( ان “م�رشوع تك�ضي بغ��داد ال�ضتثماري انطلق 
بالتعاون مع ال�رشكة العامة لنقل امل�ضافرين والوفود 
وبا�رشاف مبا�رش من وزارة النقل”، مبينا ان “التك�ضي 
�ضتخف���ض اج��ور النقل اىل %18 م��ن تاريخ 15 اآذار 
اجلاري”.  وا�ضاف خليل ان “امل�رشوع يقدم خدماته 

لكافة امل�ضافرين والوافدين ملطار بغداد وذلك لتقدمي 
خدمات اف�ضل ونقل موؤمن للم�ضافر والقادم للمطار”، 
مو�ضح��ا ان “الدارة تعم��ل على تق��دمي خدمة احلجز 

من خارج العراق عن طريق تذكرة ال�ضفر”.
 وع��ن طريق��ة احلج��ز وتنظي��م النق��ل ق��ال خلي��ل ان 
“تك�ضي بغداد يغطي %99 من امل�ضافرين يف بغداد”، 
مبينا ان “امل���رشوع يغطي العا�ضمة بغ��داد بالكامل 
والنقل م��ن املطار للمحافظات فقط”.  وعن النقل من 
املحافظات للمطار او�ضح ان “التك�ضي مل يتقبل طلب 
نق��ل من املحافظ��ات للمط��ار لكن العك���ض يح�ضل”، 
مبين��ا ان “النق��ل اىل القلي��م مل يح�ض��ل لغاي��ة الن 

ب�ضبب الو�ضع ال�ضيا�ضي”.

بغداد – متابعة

 ق��ال وزي��ر النف��ط العراق��ي جب��ار لعيب��ي، اإن املرحل��ة 
القت�ضادي��ة احلالي��ة تتطل��ب م��ن الدول املنتج��ة للنفط 
داخ��ل اأوب��ك التن�ضيق والتواف��ق فيما بينه��ا، اإ�ضافة اإىل 
���رشورة التوافق يف اأوبك وخارجه��ا على �ضيغ اإنتاجية 
لرف��ع �ضع��ر الربميل خ��الل املرحل��ة املقبلة مب��ا ي�ضمن 
م�ضال��ح اقت�ضادي��ات ال��دول املنتج��ة واحليلول��ة دون 

هبوط اآخر لالأ�ضعار.
 واأكد خالل لقاءات تلفزيونية عربية تابعتها )اجلورنال( 
اإن الع��راق يوؤيد هذه ال�ضيا�ضة بالتع��اون مع اأ�ضقائه اأول 
والتواف��ق م��ع ال��دول املنتج��ة عموم��ًا عل��ى �ضيا�ضة من 

�ضاأنها رفع الأ�ضعار.
 يذك��ر اأن العراق ينتج حاليا م��ا يقرب من اأربعة ماليني 
ون�ض��ف برمي��ل يومي��ا م��ن عم��وم انتاج��ه يف اجلنوب 
وال�ضم��ال، وي�ضعى للو�ضول باإنتاج��ة اإىل خم�ضة ماليني 

برميل نهاية هذا العام.
 ويف �ضي��اق مت�ض��ل، ق��ال من��دوب الع��راق ل��دى منظمة 
البل��دان امل�ض��درة للب��رتول )اأوب��ك(، فالح العام��ري، اإن 
ظروف �ض��وق النفط باتت اأف�ضل ملنتجي اخلام من داخل 
املنظم��ة ومن خارجها للتو�ض��ل اإىل اتفاق لدعم ال�ضوق، 

عندما يلتقون يف اجلزائر خالل الأ�ضبوع اجلاري.
 وق��ال العام��ري اإنه يعتقد اأن الجتم��اع �ضيكون خمتلفًا 
ه��ذه امل��رة، لأن الظ��روف ت�ضنت مبا ي�ضاع��د املنتجني 

عل��ى التو�ضل اإىل اتفاق، وذلك رداً على �ضوؤال ب�ضاأن اآفاق 
الو�ضول لتفاق بخ�ضو�ض اإنتاج النفط.

 وم��ن املتوق��ع اأن يحي��ي املنتج��ون م��ن داخ��ل اأوب��ك 
وخارجها اتفاقا ب�ضاأن تثبيت اإنتاج اخلام عندما يلتقون 
يف اجلزائ��ر خالل الفرتة م��ن 26 اإىل 28 �ضبتمرب/اأيلول 
بعدم��ا انهارت مب��ادرة م�ضابه��ة يف العا�ضم��ة القطرية 
الدوح��ة يف اأبريل/ني�ضان ب�ضبب رف�ض اإيران تقييد حجم 

اإنتاجها النفطي.
 وخ��الل منتدى “جل��ف انتليجن�ض” لأ�ض��واق الطاقة يف 
الفج��رية بالإم��ارات العربي��ة املتحدة ق��ال العامري، اإن 
بع���ض منتج��ي النف��ط متكن��وا م��ن الو�ض��ول اإىل ح�ضة 

�ضوقية اأف�ضل مقارنة مع وقت �ضابق من العام احلايل.

الشمري: 

تكسي بغداد رافد مهم للموازنة

وزير النفط: نؤيد سياسات دعم السوق

مفتش عام الداخلية يوقف هدر 
350 مليون دينار

الموافقة على إكمال مشروع 
مجاري سيد دخيل

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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ذي قار – خاص

بغداد – متابعة


