
وجهته  كتاب  من  ن�سخة  على  )اجلورنال(  ح�سلت 
بايقاف  يق�سي  كافة،  ال��وزارات  اإىل  املالية،  وزارة 
من  ابتداًء  التعيينات  اأوامر  ا�سدار  وعدم  التعيينات 
اخلام�س من كانون الأول اجلاري، وحتى ا�سعار اآخر.
ويف حني اأكدت وزارة املالية يف الكتاب الذي حمل 
توقيع وكيلها فا�سل نبي، اأنه تتحمل الوزارة واجلهة 
غري املرتبطة بوزارة، كل التبعات القانونية يف حال 
ا�ستمرارها بالتعيني من دون اللتزام مبا وورد يف 

الكتاب.
توقع حملل اقت�سادي، عدم التزام الوزارات والهياآت 
�سابقة،  جتارب  على  بناًء  العمام،  بذلك  امل�ستقلة، 
م�سرياً اإىل اأن ال�سغوط النتخابية ت�سطر امل�سوؤولني 

اىل اطالق التعيينات يف كل مرة.
يف  التعيينات  اإيقاف  ع��دم  ال���وزراء،  جمل�س  وق��رر 
 ،2016 لعام  كافة  احلكومية  واجلهات  ال��وزارات 
بناًء على ما مت عر�سه على جمل�س الوزراء لإطالق 
حملة من التعيينات الغاية منها الفادة من اخلربات 
الإدارية والعلمية للوزارات املدجمة وا�ستثمار اق�سى 

الإمكانات املتاحة.
املحلل  وق���ال 

اأجرتها  مقابلة  يف  ���س��ام��ي،  ���س��امل  الق��ت�����س��ادي 
امل�ستقلة  وال��ه��ي��اآت  "الوزارات  اإن  )اجل���ورن���ال(، 
النتخابية  ال�سغوط  لأن  التعيينات،  �ست�ستاأنف 
الكالم  وهذا  ال��دويل،  النقد  �سغوط  من  حتى  اأق��وى 
مبني على جتارب �سابقة، قرب النتخابات �سي�سطر 
ل�سيا�سة  واملتتبع  التعيينات،  اطالق  اىل  امل�سوؤولني 
التوظيف طيلة ال�سنوات ال�سابقة يالحظ ارتباط اأكرب 
من  اكرث  النتخابات،  مبواقيت  التوظيف  حمالت 

العتبارات القت�سادية".
الدويل ميكن  ال�سندوق  "مذكرة  اأن  �سامي،  واأ�ساف 
احلكومة  بان  ال�سندوق  ممثلي  وابالغ  مراجعتها، 
باب  فتح  اج��ل  من  كبرية  �سعبية  �سغوطًا  تواجه 
البطالة  ن�سب  مبقابل  حمدود  ب�سكل  ولو  التعيينات 

العالية يف البالد".
الرواتب  "جميع �رصفيات  اأن  املالية،  وزارة  وبينت 
واملخ�س�سات لكل الوزارات واجلهات غري املرتبطة 
املذكور من  الربنامج   مراقبة  �ستكون حتت  بوزارة 
قبل �سندوق النقد الدويل ويف حالة عدم اللتزام مبا 
ورد اآنفًا �سوف توؤدي اىل ايقاف القرو�س التي �سيتم 
منحها من قبل �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
بقية اجلهات الخرى  �ستنعك�س بدورها على  والتي 
التي �ستقوم باقرا�سنا لغر�س متويل العجز املخطط 
لعام  الحتادية  املوازنة  قانون  م�رصوع  �سمن 
اإن  الوزارة،  وقالت   ."2017
"ك��������ل 

الدرجات الوظيفية ال�ساغرة �سمن مالكات الوزارات 
خالل  �سغرت  والتي  بوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات 
�ست�سغر  والتي  �ساغرة  �ستبقى  والتي  ال�سنة،  هذه 
�سمن  مالية  تخ�سي�سات  لها  ت��وج��د  ل  لح��ق��ا، 
لعام  الحتادية  العامة  املالية  املوازنة  تقديرات 
ال�سحة  وزارات  "ا�ستثناء  اإىل  م�سرية   ،"2017

والداخلية والدفاع والكهرباء".
الدوائر  بني  التنقالت  "ايقاف  على  العمام  ون�س 
املمولة مركزيا اأو بني ال�رصكات العامة فيما بينها 
مركزيا  املمولة  والدوائر  العامة  ال�رصكات  بني  اأو 
حلني قيادم الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة 
لعام  املوظفني  تعوي�سات  تقديرات  مبعرفة  كافة 

2017، حتى ا�سعار اخر".
التفاهم املوقعة  اإىل مذكرة  واأ�سارت وزراة املالية، 
النقد الدويل ب�ساأن  بني احلكومة العراقية و�سندوق 
والقت�سادية  املالية  ال�سيا�سات  ا�سالح  برنامج 
مت  مبوجبها  والتي   SBA امل�ساندة  والرتتيبات 
املر�سودة  النفقات  لتمويل  طريق  خارطة  حتديد 
�سمن املوازنة العامة لعام 2016 من خالل حتديد 
املتوافرة  املالية  ال�سيولة  التمويل يف �سوء  �سقوف 
وكذلك  واخل��ارج��ي،  الداخلي  الق��رتا���س  و�سقوف 
تقديرات املوازنة العامة الحتادية لعام 2017 من 
والتي  النفاق  وتر�سيد  النفقات  على  ال�سغط  خالل 
منها ح�ساب تعوي�سات املوظفني بان ل يتم ال�رصف 
ال�رصفيات  تظهرها  التي  امل�رصوفات  من  اك��رث 
غري  واجل��ه��ات  كافة  ل��ل��وزارات  ال�سهرية 
امل��رت��ب��ط��ة ب�����وزارة 

 2017 عام  موازنة  تقديرات  على  انعك�ست  والتي 
اخلام  النفط  ���س��ادرات  ا�سعار  لنخفا�س  نتيجة 
املوازنة  لتمويل  الرئي�سي  املورد  يعد  الذي  امل�سدر 

العامة الحتادية.
العائدة  ال��ك��ف��اءات  تعيني  ال����وزراء  جمل�س  وق��رر 
النادرة واملبتعثني، بالإ�سافة اىل  والخت�سا�سات 
الدولة  حتتاجه  وما  والعقود  الأوائ��ل  الطلبة  تعيني 
�سواء  التنفيذية  واأجهزتها  ودوائرها  وزاراتها  لرفد 
ما كان م�ستحدثًا منها او املت�رصر من جراء جرائم 

ع�سابات داع�س الإرهابية.
املالية  وزارة  اىل  اليعاز  مت  انه  اىل  القرار  واأ�سار 
مع  املدجمة  الوزارات  موظفي  خدمات  نقل  باإمتام 
اإجراءات نقلهم من قبل  الوزارات الأخرى ممن متت 

الوزارات حتى 31/12/2016.
قانون  من   ،11 امل��ادة  من  الثالثة  الفقرة  ون�ست 
املوازنة املالية لعام 2017، على اأن على الوزارات 
الت�سكيالت  �سمن  التعيينات  اي��ق��اف  الحت��ادي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ن ال�����رصك��ات ال��ع��ام��ة وال��ه��ي��اآت 
من  منحة  تتلقى  التي  ذاتيا  املمولة  واملديريات 
من  القرو�س  او  للدولة  الحتادية  العامة  اخلزينة 
ال��درج��ات  حت��ذف  ان  على  احلكومية  امل�����س��ارف 
البحث  الوظيفية �سمن مفردات مالك اجلهات مدار 
عند �سغورها ب�سبب النقل او الحالة على التقاعد او 
ال�ستقالة او الوفاة با�ستثناء دوائر املاء واملجاري 
وموؤ�س�سات البلدية التابعة لوزارة ال�سكان والعمار 
الهجرة  ووزارة  بغداد  وامانة  العامة  والبلديات 
واملهجرين واملديريات العامة املمولة ذاتيا التابعة 
املتعاقدين  تعيني  يتم  ان  على  الكهرباء  وزارة  اىل 

وح�سب القدمية.
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كبريت المشراق تعيد تشغيل 
خطوطها اإلنتاجية

اأعلنت مديرية زراعة كربالء، تنفيذ كامل اخلطة اخلا�سة بزراعة حم�سويل 
احلنطة وال�س��عري للمو�س��م الزراعي احلايل. وقال مدير زراعة كربالء رزاق 
الطائ��ي يف ت�رصي��ح �س��حفي ، اإن اخلطة امل�س��دق عليها م��ن قبل وزارة 
الزراعة واخلا�س��ة مبح�سويل احلنطة وال�سعري والبالغة )60040( دومنا 
مت تنفيذها بن�س��بة %100 منها 52660 دومنا للحنطة و7380 دومنا 
لل�س��عري. وا�ساف ان هذه امل�ساحات موزعة على الرقعة اجلغرافية لل�سعب 
الزراعي��ة حيث متت زراعة 460 دومنا باحلنطة يف ال�س��عبة ال�س��حراوية 
و810 دومنات بال�س��عري ، ومتت زراعة 23 األف دومن باحلنطة يف �س��عبة 
زراع��ة ع��ني التمر ويف �س��عبة زراع��ة الهندية مت��ت زراع��ة 3000 دومن 
باحلنط��ة و88 دومن��ا بال�س��عري ويف �س��عبة زراع��ة اخلريات مت��ت زراعة 
4000 دومن باحلنطة و 1762 دومنا بال�سعري ويف اجلدول الغربي متت 
زراع��ة 3500 دومن باحلنطة و1321 دومنا بال�س��عري ويف �س��عبة زراعة 

املركز متت زراعة 15200 دومن باحلنطة و2175 دومنا بال�سعري.

اأعلنت ال�رصكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة، اي�سال 
مفردات البطاقة التموينية اىل املناطق املحررة يف النبار .

ونق��ل بي��ان لل��وزارة ع��ن املدير الع��ام لل�رصكة قا�س��م حم��ود قوله  ان 
"ال�رصكة قامت وعرب ا�س��طول نقلها بتجهيز حمافظة النبار مبفردات 
احل�س��ة التموينية )ال�سكر، زيت الطعام( واي�سال هذه املواد اىل خمازن 

فرع ال�رصكة باملحافظة".
واو�س��ح ان��ه "مت جتهي��ز كمي��ة )87( طن��ًا �س��كر م��ن �رصك��ة الحت��اد 
لل�س��ناعات الغذائي��ة و )95( طن��ًا م��ن م��ادة زي��ت الطع��ام وال�رصك��ة 
م�س��تمرة بتجهي��ز حمافظة النب��ار وجميع املناطق املح��ررة مبفردات 

البطاقة التموينية واي�سالها اىل جميع العائالت هناك".

نفذت ال�رصك��ة العامة لكربيت امل�رصاق، الواقعة يف ق�س��اء ال�رصقاط عددا 
م��ن اعمال اع��ادة التاأهي��ل يف مرافقه��ا العامة لعادة ت�س��غيل خطوطها 

النتاجية بعد حتريرها من دن�س ع�سابات داع�س.
وق��ال بيان ر�س��مي، لوزارة ال�س��ناعة واملع��ادن ان "ال�رصك��ة متكنت من 
اعادة �س��بكة الكهرباء الوطنية واي�سال الطاقة الكهربائية لرجاء ال�رصكة 
وت�س��ليح العوار���س بجه��ود ذاتية كما مت ت�س��غيل حمطة ال�س��خ وفح�س 
�س��بكات املاء والطفاء وا�س��الح ال�رصار واي�س��ال املاء ال�س��ايف للقرى 
املج��اورة لها". وا�س��ار اىل ان "ال�رصكة اعدت العرو�س اخلا�س��ة بتجهيز 
الليات واملعدات املطلوبة والتي �س��يكون جتهيزها فوريا خالل ال�سبوع 
املقبل بعد احل�سول على ا�ستثناء من قبل المانة العامة ملجل�س الوزراء".

اأعلنت وزارة ال�س��ناعة واملعادن، اجراءاتها بخ�سو�س 
فك ارتباط ونقل �س��ت �رصكات عام��ة من وزارة الدفاع 

اىل وزارة ال�سناعة.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة ال�س��ناعة، ان "اللجن��ة الوزاري��ة 
امل�س��كلة م��ن قب��ل ال��وزارة عق��دت ي��وم ام���س الحد ، 
اجتماعا بح�س��ور وكي��ل ال��وزارة الداري مكي عجيب 
الديري ملناق�سة الجراءات املتعلقة بتنفيذ قرار جمل�س 
الوزراء املتخذ بجل�س��ته العتيادي��ة الرابعة والربعني 
وال��ذي ن�س على ف��ك ارتباط ونقل عدد م��ن ال�رصكات 

العام��ة ، ) الريم��وك ، القاد�س��ية ، حط��ني ، احل��ارث ، 
حموراب��ي ، القعق��اع ( ، اململوك��ة للدول��ة م��ن وزارة 
الدف��اع واإحلاقه��ا بوزارة ال�س��ناعة واملع��ادن بجميع 
من�س��وبيها وموجوداتها الثابتة وغري الثابتة وحقوقها 
والتزاماته��ا". ونقل بيان لل��وزارة عن الديري قوله انه 
مت يف الجتم��اع الول الذي عق��د بتاأريخ الع�رصين من 
ال�س��هر اجلاري التفاق على ان تنجز اجراءات الت�س��ليم 
خ��الل ا�س��بوع ، والت��ي تت��م ع��ن طري��ق اللجن��ة الت��ي 
�س��كلت من معاوين املديرين العامني ومديري الق�سام 
لل���رصكات التابعة للوزارة ، كما مت التفاق على و�س��ع 
اآلية �رصف رواتب منت�سبي ال�رصكات بالتن�سيق ما بني 

وزارة الدفاع ووزارة ال�سناعة وخماطبة وزارة املالية 
لغر���س اجراء مناقلة التخ�سي�س��ات ما بني الوزارتني 

تنفيذا للفقرة )2( من قرار جمل�س الوزراء .
وا�س��ار اىل " اأنه مت اكمال ت�سلم ملفات النظام الداخلي 
لل�رصكات و�س��ندات التمليك وقرارات تاأ�سي�س ال�رصكات 
من جلنة الدفاع الوزارية ، و�سيتم عقد اجتماع الثالثاء 
جلميع مديري الق�س��ام الدراري��ة واملالية والقانونية 
لل�رصكات امل�س��مولة بالق��رار لغر�س و�س��ع روؤية اكرث 
و�س��وحا لعمل تلك ال�رصكات وو�سع قواعد وا�سا�سيات 

العمل امل�ستقبلي".
يذكر انه وبعد �س��دور ق��رار جمل�س الوزراء بفك ارتباط 

ونق��ل تل��ك ال�رصكات وج��ه وزي��ر ال�س��ناعة واملعادن 
بت�سكيل جلنة وزارية برئا�سة وكيل الوزارة الفني عادل 
كرمي وع�سوية الدكتور حمودي عبا�س حميد امل�ست�سار 
العلمي وعدد م��ن املديرين العامني واملعاونني لدوائر 
الوزارة و�رصكاتها لدرا�س��ة او�ساع ال�رصكات امل�سمولة 
لغر���س اع��ادة تنظيمه��ا وف��ق املح��اور الت��ي وردت 

بتو�سيات جمل�س الوزراء وجمل�س المن الوطني.
يف حني اعلنت وزارة ال�س��ناعة واملعادن، اعداد اليات 
عمل لتنفيذ عقود التاأهيل والت�س��غيل وعقود امل�س��اركة 
م��ع ال���رصكات الر�س��ينة ح�س��ب قانون ال���رصكات ذي 

الرقم )22( ل�سنة 1997 .

اأعلن �س��وق العراق لالأوراق املالية، ان��ه تداول ترليون 
�س��هم بقيمة مالية بلغت 522 ملي��ار دينار خالل عام 
2016، م�س��ريا اىل ان موؤ���رص ال�س��وق اغل��ق على 649 
نقط��ة. وق��ال املدي��ر التنفي��ذي لل�س��وق ط��ه اأحمد عبد 
ال�سالم يف ت�رصيح �س��حفي، ان "�سوق العراق لالأوراق 
املالي��ة اختت��م ن�س��اطه الي��وم، الثنني، الت��ي تعد اخر 
جل�س��ة تداول له لع��ام 2016"، مبينا ان��ه "نظم خالل 

العام اجلاري 234 جل�سة تداول". واأ�ساف عبد ال�سالم 
ان "ال�س��وق تداول خالل عام 2016 ترليون �س��هم من 
ا�سهم ال�رصكات العراقية امل�ساهمة فيه وبارتفاع بلغت 

ن�سبته 67% قيا�سا بالعام املا�سي 2015".
وتاب��ع ان "قيم��ة ال�س��هم املتداولة بلغ��ت 522 مليار 
دين��ار وبارتف��اع بلغ��ت ن�س��بته 5% قيا�س��ا بالع��ام 
املا�س��ي"، م�س��ريا اىل ان" موؤ�رص �سوق العراق لالوراق 
املالي��ة اغل��ق ل�س��عار ال�س��هم املتداول��ة عل��ى 649 

نقطة". 

يذكر ان �س��وق العراق لالوراق املالية ا�س��تخدم انظمة 
ع��ام  من��ذ  املرك��زي  والي��داع  اللك��رتوين  الت��داول 
2009 وي�س��عى لط��الق نظام التداول ع��رب النرتنيت 
للم�س��تثمرين يف الرب��ع الول من ع��ام 2017 ، وينظم 
خم�س جل�س��ات تداول ا�سبوعيا من الحد اىل اخلمي�س ، 
ومدرج فيه 97 �رصكة م�س��اهمة عراقية متثل قطاعات 
امل�سارف والت�سالت وال�س��ناعة والزراعة والتاأمني 

وال�ستثمار املايل وال�سياحة والفنادق.
واأ�س�س��ت �س��وق لالأوراق املالية يف بغ��داد، يف حزيران 

2004م، وتعم��ل حت��ت اإ���رصاف هي��اأة الأوراق املالية 
العراقي��ة، وه��ي هياأة م�س��تقلة مت تاأ�سي�س��ها على غرار 

الهياأة الأمريكية لالوراق املالية والبور�سات.
ويف املدة التي �س��بقت الغ��زو الأمريكي للعراق 2003، 
كان يطل��ق عل��ى ال�س��وق احلالي��ة ا�س��م بور�س��ة بغداد 
والت��ي كانت تديره��ا وزارة املالية العراقي��ة، اأما الآن 
فهي هياأة ذاتية التنظيم مثل بور�سة نيويورك، وابتداًء 
من عام 2005 اأ�س��بحت �س��وق العراق لالوراق املالية 

هي البور�سة الوحيدة يف العراق.

الصناعة تعلن إجراءاتها 
لفك ارتباط 6 شركات من وزارة الدفاع 

سوق األوراق المالية يتداول ترليون سهم بقيمة 522 مليار دينار

كربالء تنفذ خطة لزراعة محصولي 
الحنطة والشعير

التجارة تجهز المناطق المحررة 
في األنبار بالبطاقة التموينية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130523 155432139122.448 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

كربالء- خاص

األنبار- خاص

صالح الدين- خاص


