
اأك��د م�شت�شار رئي�س الوزراء حي��در العبادي، على �رضورة 
و�ش��ع املجتمع الدويل اأمام م�شوؤوليته، وحتويل التحالف 
الدويل لتحال��ف مدين يدعم العراق يف الإعمار؛ لأن عودة 
النازحني �شتكون فاحتة ل�شتقرار العراق وا�شتقرار العراق 

جزء من الأمن وال�شلم الدوليني.
وبني، اأن النفقات احلربية بلغت زهاء 37 مليار دولر يف 
ال�شن��وات الثالث الأخرية، فيما حتت��اج املناطق املحررة 
اإىل نح��و 23 ملي��ار دولر، كح��د اأدنى لإج��راء ترميمات 
عاجلة للبنى التحتية من ا�شالح منظومات مياه ال�رضب، 
وازال��ة اللغ��ام، وفتح ال�ش��وارع، وا�شتع��ادة امل�شت�شفيات 

واملدار�س، والبطاقة التموينية لإعادة النازحني.
اإىل ذل��ك طالب خبري اقت�ش��ادي، بتخ�شي�س 50 باملائة 
م��ن التخ�شي�ش��ات الت��ي كانت تر�ش��د لتكالي��ف احلرب 
عل��ى الره��اب، لتطوي��ر املناط��ق املح��ررة، ف�ش��اًل ع��ن 
اإع��ادة الإعم��ار للمناطق املحررة، ا�شاف��ة للمنح الدولية 
املخ�ش�ش��ة له��ذا الهدف. وفيم��ا حذر اخلبري م��ن تخويل 
املحافظ��ات �شالحي��ة التعاقد والتنفي��ذ، مو�شيًا 
ب��اأن يت��م ذل��ك مركزيًا 

جتنبًا للف�شاد املايل.
ق��ال م�شت�شار رئي�س ال��وزراء لل�شوؤون املالية مظهر حممد 
�شال��ح يف مقابل��ة اأجرته��ا )اجلورن��ال(، اإن "النفق��ات 
احلربي��ة بلغت زهاء 37 ملي��ار دولر يف ال�شنوات الثالث 
الأخرية، فيما حتتاج املناطق املحررة اإىل نحو 23 مليار 
دولر، كحد اأدنى لإج��راء ترميمات عاجلة للبنى التحتية 
من ا�ش��الح منظومات مياه ال�رضب، وازالة اللغام، وفتح 
ال�ش��وارع، وا�شتع��ادة امل�شت�شفيات واملدار���س، والبطاقة 
التموينية لإعادة النازحني، ولحقًا �شتكون مرحلة ثانية 
لإع��ادة اإعمار البن��ى التحتية ب�شكل منظ��م، ل�شيما فيما 
يتعل��ق باإ�ش��الح اجل�شور والط��رق؛ لأن الإعم��ار عادة ما 

يكون اأبطاأ واأ�شعب من التخريب".
واأ�ش��اف �شالح اأن "املو�شل �شتك��ون الطلقة الأخرية يف 
راأ���س داع�س، وبع��د حتريرها املرتق��ب، �شت�شعى احلكومة 
لتحويل جزء من تخ�شي�ش��ات لالمن والدفاع يف موازنة 
2017 للخدم��ات املدني��ة للمناط��ق املح��ررة، ل�شيم��ا 
التخ�شي�ش��ات الع�شكري��ة والمني��ة املق��رر انفاقه��ا يف 

نهاية العام املقبل".
املالي��ة  "ال�شيا�ش��ة  اأن  ال��وزراء  رئي���س  م�شت�ش��ار  واأك��د 
العراقي��ة، جاهدت لي��اًل نهاراً؛ ل�شم��ان التدفقات املالية 
للموازن��ة يف ظ��روف احل��رب وانخفا���س اأ�شع��ار النف��ط، 
فيه��ا  كان��ت  اأ�شه��ر  م��رت  وق��د 

التدفق��ات النقدية اأقل م��ن ترليون دين��ار بال�شهر، بينما 
حاجة النفقات ال�شهري��ة ل تقل عن �شتة ترليونات، وهنا 
كان��ت احلكوم��ة تعطي الولوي��ة للتجهيز ودع��م جبهات 
القتال ودفع رواتب املقاتل��ني، ثم دفع رواتب املوظفني، 
وق��د لعب��ت القرو���س الداخلي��ة واخلارجي��ة دوراً كب��رياً 
لت�شيري �شفينة البالد يف هذه الظروف املالية ال�شعبة يف 

ظل احلرب وانخفا�س ا�شعار النفط".
وتابع �شالح اأن "موازنة عام 2017 ت�شمنت تخ�شي�شا 
للخدم��ات املدنية، وفيها اهتمام لتوفري المور ال�شا�شية 
للمدن املحررة وت�رضيع اإع��ادة النازحني ملناطقهم، لكن 
حاج��ة امل��دن املحررة كب��رية، ويجب اأن ن�ش��ع املجتمع 
ال��دويل اأمام م�شوؤوليته، ونعم��ل لتحويل التحالف الدويل 
الع�شك��ري لتحال��ف مدين يدع��م العراق يف الإعم��ار؛ لأن 
عودة النازحني �شتكون فاحتة ل�شتقرار العراق، وا�شتقرار 

العراق جزء من الأمن وال�شلم الدوليني".
وبني �شالح اأن "التحال��ف الع�شكري الدويل عك�س ر�شالة 
معنوي��ة لوق��وف الع��امل مع الع��راق، وان الره��اب يهدد 
الم��ن اجلماعي الدويل والعراق ع�شو يف المم املتحدة"، 
م�ش��رياً اإىل اأن "دول التحال��ف �شاع��دت ال��دول يف دع��م 
والقرو���س  ال�شلح��ة  اجلوي��ة ويف  بال�رضب��ات  الع��راق 
املي���رضة يف اجلانب الع�شكري، واتفاقية الت�شليح الخرية 
كانت مهمة مع الولي��ات املتحدة وهي من اهم م�شنعي 
ال�شلحة يف العامل". واأ�شار �شالح اإىل اأن " موؤمتر وا�شنطن 
ام��ل  20 مت��وز املا�ش��ي مّث��ل بارق��ة  يف 
ال��دويل  لاللت��زام 

بخ�شو���س اإعمار العراق، و�شهد التربع باأكرث من ملياري 
دولر لإعمار املناطق املحررة، ورغم ان ذلك التربع كان 
اق��ل م��ن احلاجة بكث��ري ال انه ميك��ن ا�شتثم��اره لتحويل 
اإعم��ار  التحال��ف الع�شك��ري اىل حتال��ف م��دين لإع��ادة 
املناط��ق املح��ررة، ويوج��د توج��ه ملوؤمتر مانح��ني ثاٍن 
ق��د ُيعقد يف الكويت بع��د حترير املو�ش��ل، لتو�شيع الدعم 

الدويل لإعمار العراق".
ب��دوره طال��ب اخلب��ري القت�ش��ادي �شم��ري الن�ش��ريي يف 
م��ن  باملائ��ة   50 ب�"تخ�شي���س  ل�)اجلورن��ال(،  حدي��ث 
التخ�شي�ش��ات الت��ي كانت تر�ش��د لتكالي��ف احلرب على 
الره��اب لأغرا�س تطوي��ر املناطق املح��ررة، ف�شاًل عن 
اإعادة الإعم��ار للمناطق املحررة، ا�شاف��ة للمنح الدولية 

املخ�ش�شة لهذا الهدف".
واأ�ش��اف الن�ش��ريي اأن "املخ�ش���س يف موازن��ة 2017 
لالأم��ن وتكاليف احلرب عل��ى الرهاب ي�شكل 22 باملائة 
م��ن املوازن��ة ت�ش��اف ل��ه املن��ح الدولي��ة وامل�شاع��دات 
واملخ�ش���س ل��دى �شن��دوق اإعم��ار امل��دن، وكل ذلك يتم 
ال���رضاف علي��ه مركزي��ا م��ن قب��ل ال�شن��دوق، وتخوي��ل 
املحافظات املح��ررة باملتابعة فقط، على ان يتم ت�شغيل 
ابناء هذه املحافظات العاطلني عن العمل باإعمار مدنهم؛ 
لتحقيق هدفني يف اآٍن واحد، هما هدف اجتماعي، والآخر 

اقت�شادي".
واأك��د اخلب��ري القت�شادي على "ع��دم تخويل املحافظات 
�شالحية التعاقد والتنفيذ، وامنا يتم ذلك مركزيا من قبل 
ال�شندوق، والذي تخ�شع  ح�شابته لديوان الرقابة املالية 

جتنبا للف�شاد املايل".
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توقع انخفاض التبادل التجاري مع 
تركيا بعد أزمة بعشيقة

اأو�شى ع�شو جلنة النفط والطاقة زاهر العبادي، بفك ارتباط معمل ا�شمدة بيجي 
ع��ن ا�شمدة اجلنوب نتيجة لال�رضار التي تعر�س له��ا معمل بيجي ب�شبب احلرب 
عل��ى داع���س . وقال العب��ادي يف ت�رضيح �شحفي، ان "النتائ��ج التي وقعت على 
معمل بيجي جتعل من غري املمكن ان تكون �رضكة ا�شمدة اجلنوب معنية بالأمر، 
�شيم��ا وان هن��اك �شلبي��ات ترتتب على معم��ل بيجي قد ل تتحمله��ا اإدارة �رضكة 
ا�شم��دة اجلنوب من ديون مالية واموال مفقودة وغري ذلك". واو�شح العبادي انه 
"مت التط��رق اىل اجلوان��ب ال�شلبية املوؤثرة على املعملني من حيث بعد امل�شافة 
بينهم��ا"، م�ش��ريا اىل ان "�رضك��ة ال�شم��دة اجلنوبي��ة تتطل��ع اىل توف��ري روات��ب 
ملنت�شبيه��ا ول ت�شتطيع ان ت�شد ديون معمل بيجي الذي يف ذمته ديون وق�شايا 

مالية جمهولة مل ينتِه التحقق منها بعد من قبل هيئة النزاهة ".

اأك��د رئي�س كتل��ة الف�شيلة يف الربملان عم��ار طعمة، اأن احل�شاب��ات اخلتامية 
لل�شنوات ال�شابقة فيها خروق وخمالفات ج�شيمة .

وقال طعمة يف ت�رضيح �شحفي، اإنه "نعرت�س على طريقة الت�شويت التي متت 
اليوم عل��ى احل�شابات اخلتامي��ة لل�شن��وات )2008،2009،2010،2011(، 
خ�شو�ش��ا وان تقاري��ر ديوان الرقاب��ة املالية ت�شمنت خروق��ات وخمالفات 
مالي��ة ج�شيم��ة"، م�ش��ريا اىل اأن "الد�شت��ور ا�ش��ار اىل تق��دمي م���رضوع قان��ون 
املوازن��ة واحل�شاب��ات اخلتامي��ة، مم��ا يعني نحت��اج اىل قراءت��ني ومناق�شة، 
وبعدها يتم الت�شويت". وا�شاف اأنه "حتى لو تنازلنا بقبول الراأي الآخر الذي 
يق��ول ان احل�شابات حتتاج اىل قرار، فهذا الق��رار املهم اي�شا يحتاج ملناق�شة 
م�شبق��ة لأهمية املو�شوعات، علما ان الربمل��ان يناق�س م�شامني قرارات اقل 

اهمية ويحيلها اىل جمموعة جلان قبل اإقراره".

نف��ت وزارة التخطي��ط ب�شدة قيامه��ا ب�رضف اي مبالغ مالي��ة على امل�شاريع 
ال�شتثماري��ة املوج��ودة يف حمافظتي نينوى والنبار من��ذ ظهور ع�شابات 
داع���س الرهابي��ة يف الن�ش��ف الث��اين من ع��ام 2014 با�شتثن��اء امل�شاريع 
املوجودة يف املناطق التي مل يحتلها داع�س، مثل حديثة والنخيب التابعتني 
ملحافظة النبار. وجاء نفي الوزارة ردا على ت�رضيحات ع�شو اللجنة املالية 
النيابي��ة ماجدة التميمي التي ذكرت فيه��ا ان وزارة التخطيط قامت ب�رضف 
مالي��ني الدنانري من موازنة 2015 لتنفيذ م�شاريع يف املناطق التي ي�شيطر 
عليه��ا تنظي��م داع�س الرهاب��ي يف حمافظت��ي النبار ونين��وى. وذكر بيان 
ل��وزارة التخطي��ط، ان "الظ��روف التي م��رت بها بع�س املحافظ��ات منذ عام 
2014 دع��ت جمل���س الوزراء اىل ا�شدار عدة ق��رارات بناًء على ما عر�شته 
وزارة التخطي��ط ملعاجل��ة امل�شاري��ع الت��ي تقع خ��ارج �شيط��رة احلكومة، او 

ملعاجلة الزمة املالية التي مير بها البلد ب�شبب تراجع ا�شعار النفط".

توق��ع املحل��ل القت�ش��ادي �رضغ��ام حمم��د عل��ي، تراج��ع حج��م التبادل 
التج��اري ن�شبي��ا بني العراق وتركيا للربع الأخري م��ن العام احلايل والعام 
املقب��ل. وق��ال حممد علي، اإن "الزم��ة الدبلوما�شية �شتوؤث��ر على العالقات 
القت�شادي��ة ب��ني البلدي��ن، وم��ن �شمنه��ا التب��ادل التج��اري وامل�شال��ح 
ال�شتثمارية الرتكية يف الع��راق؛ ب�شبب تراجع تف�شيل ال�رضكات الرتكية"، 
م�ش��ريا اىل ان ال�ش��ارع العراق��ي مت�شنج يف �شوء �ش��وء الو�شاع واخلطاب 
العالم��ي ب��ني البلدي��ن، وه��و ما �شيقل��ل من جاذبي��ة املنتج��ات الرتكية 
ويقل��ل فر�س ال���رضكات الرتكية يف التناف���س على اي م�شاري��ع م�شتقبلية 
يف الع��راق". وا�شاف ان "ال�رضكات الرتكية تعم��ل حاليا يف ال�شتثمارات 
العقاري��ة والتجاري��ة وامل��ولت، وان توت��ر العالق��ات بني البلدي��ن �شيقلل 
فر�س هذه ال�رضكات يف دخول ال�شوق العراقية بتاأثري حكومي و�شعبي، ما 

�شيوؤدي اىل تراجع قيمة التبادل التجاري بني البلدين".

اأك��د ع�ش��و اللجن��ة املالي��ة يف جمل���س الن��واب هيث��م 
اجلب��وري، اأهمية املادة 45 من م�رضوع قانون املوازنة 

الحتادي��ة لع��ام 2017 يف زي��ادة اإي��رادات الدول��ة.
وق��ال يف ت�رضي��ح �شحف��ي اإن " امل��ادة 45 ت�شاهم يف 
زي��ادة اإي��رادات اخلزين��ة العام��ة للدولة، حي��ث �شمحت 
ه��ذه املادة ل��وزارة املالية ببيع ح�شتها م��ن الأرا�شي 
الزراعي��ة اىل اأ�شح��اب احلق��وق"، مبين��ًا ان "الزي��ادة 
�شت�شاهم ب�ش��كل فّعال يف رفد املوازنة باملوارد املالية، 

وم�شاهمتها يف زيادة ايرادات وزارة املالية".
وق��رر جمل�س ال��وزراء، يف وق��ت �شابق، ايق��اف جتريف 
الب�شات��ني والرا�شي الزراعية، ومنع حتويلها اىل ارا�ٍس 

�شكنية او تغيري ا�شتعمالتها لأغرا�س اخرى ال ب�رضوط.
وا�ش��رتط املجل���س، يف ق��راره منت�شف �شه��ر �شباط من 
الع��ام احلايل، ال�شماح بتحويل جن���س الأرا�شي ا�شتناداً 
ل�شالحي��ات جمل���س ال��وزراء وف��ق ثالثة ���رضوط، وهي 
اأن يك��ون البن��اء غري خمال��ف للت�شمي��م ال�شا�شي، واأن 
تك��ون القطعة مبنية عل��ى �شكل جممع �شكني، واأن يكون 
البن��اء امل�شي��د على قطع��ة الر�س م��ن امل��واد الثابتة، 
كم��ا اأمر املجل���س بقيام ال��وزارات كاف��ة واجلهات غري 
املرتبط��ة بوزارة بتقدمي خرائط حمدثة عن ان�شطتها اىل 
وزارة الزراع��ة، م��ن اجل تب�شيط اج��راءات احل�شول على 
املوافقات الالزم��ة ل�شتغالل الرا�ش��ي الزراعية خالل 

�شتة ا�شهر.
املوازن��ة  قان��ون  م���رضوع  م��ن   45 امل��ادة  ان  يذك��ر 

الحتادية لعام 2017 ت�شمنت بح�شب م�شادر �شحفية:
اوًل – لوزارة املالية بيع ح�شتها من الرا�شي الزراعية 
دون تفتيت اأو تق�شيم التي تقع خارج حدود امانة بغداد 
او البلدي��ات، وعليه��ا حق��وق ت�رضيفي��ة لأ�شح��اب تلك 
احلقوق املحددة بقانون توحي��د ا�شناف ارا�شي الدولة 
رق��م 53 ل�شن��ة 1976 بب��دل حقيق��ي يح��دد من جلان 
التقدير امل�شكلة مبوجب قانون بيع وايجار اموال الدولة 

رق��م 21 ل�شن��ة 2013.
ثانيًا – يلتزم امل�شرتي بال�رضوط التية: 

ا�شتغالل الر�س لأغرا���س النتاج الزراعي، وعدم افراز 
اأو تق�شيم الرا�شي الزراعية، وعدم بيع الر�س اىل الغري 
ال بع��د تق��دمي امل�شرتي اجلديد اقراراً خطي��ًا ا�شوليًا يف 
دائ��رة الت�شجيل العق��اري با�شتغالل الر���س لالأغرا�س 

الزراعية.
ثالث��ًا -على وزارة املالية ا�شتع��ادة الر�س والغاء عقد 
البيع دون تعوي���س امل�شرتي يف حال اخالله بال�رضوط 

املحددة قانونًا.
رابع��ًا -يف حال عدم رغبة �شاحب حق الت�رضف ب�رضاء 
الر�س خالل مدة اق�شاها �شتون يومًا من تاأريخ اعالن 
وزارة املالي��ة رغبته��ا بالبي��ع فتع��د موؤج��رة اليه ببدل 
اليجار الذي تقدره اللجنة املعنية مبوجب البند /اوًل/ 
م��ن هذه امل��ادة، وبخالف��ه تعل��ن وزارة املالية الر�س 

املذكورة للبيع او اليجار باملزايدة العلنية.
خام�ش��ًا – على وزير املالية بالتن�شيق مع وزير الزراعة 
ا�شدار التعليمات لتنفي��ذ هذه املادة بعد موافقة جمل�س 

الوزراء.

اأك��د رئي���س اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة فال��ح ال�ش��اري، اأن 
م���رضوع قانون املوازنة املالية الحتادي��ة العامة للدولة 

لعام 2017 يت�شمن "�رضف الرواتب دون اأي نق�س".
وق��ال ال�ش��اري يف ت�رضي��ح �شحف��ي، ان "موازن��ة ع��ام 
2017 تت�شم��ن ���رضف روات��ب املوظف��ني واملتقاعدين 
واحل�ش��د ال�شعب��ي، وان الدولة ق��ادرة عل��ى ت�شديدها، واي 

ت�رضيح خالف ذلك عاٍر عن ال�شحة".
واأ�ش��اف "انن��ا م�شتم��رون يف مناق�شة بن��ود موازنة عام 
املوظف��ني  روات��ب  بخ�شو���س  ت�رضي��ح  واي   ،2017
واملتقاعدي��ن واحل�ش��د ال�شعب��ي م��ن اي جه��ة كان��ت باأن 
الدول��ة عاج��زة ع��ن ت�شديده��ا عاٍر ع��ن ال�شح��ة ول ميت 

للواقع باأي �شلة".
وكان جمل�س النواب قد اأنهى يف جل�شته يف 24 من ت�رضين 
الول املا�ش��ي الق��راءة الوىل مل���رضوع قان��ون املوازنة 

العامة الحتادية لع��ام 2017، و�شوت على متديد ف�شله 
الت�رضيعي احلايل ملدة �شهر واحد لإقرارها.

وبل��غ حجم موازن��ة 2017، اأكرث من 100 تريليون دينار 
بن�شبة عجز 21%.

وبح�ش��ب م�ش��ودة م���رضوع قان��ون املوازن��ة ف��اإن حج��م 
النفقات هو 95 ترليون دين��ار، وعند ا�شافة مبلغ اق�شاط 
الدي��ن الداخل��ي واخلارج��ي البال��غ 5 ترليون��ات دين��ار 
�شي�شب��ح اجم��ايل النفقات لل�شنة املالي��ة 2017 "100" 

ترليون دينار. وبل��غ اجمايل العجز املخطط للموازنة اأكرث 
م��ن 21 ترليون دينار، اي ما ي�ش��كل نحو %21 من مبلغ 

املوازنة.
وت�شم��ن م�رضوع قانون املوازنة زي��ادة ن�شبة ال�شتقطاع 
من رواتب املوظفني لنفقات احل�شد ال�شعبي والنازحني اىل 
%4.8 من جمموع الرواتب واملخ�ش�شات جلميع موظفي 
الدول��ة والقط��اع الع��ام واملتقاعدين، بع��د ان كانت هذه 

الن�شبة %3 يف موازنة 2016.

نائب: بيع األراضي الزراعية 
يعزز إيرادات الموازنة العامة

المالية النيابية : موازنة 2017 تتضمن صرف الرواتب دون أي نقص

توصية بفك ارتباط أسمدة بيجي 
عن شركة الجنوب

الفضيلة : خروق في الحسابات 
الختامية للسنوات السابقة

التخطيط تنفي الصرف لمشاريع 
استثمارية في نينوى واالنبار

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.2133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
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