
ووزارة  احلكومة  اأن  عن  رفيع،  مايل  م�صدر  ك�صف 
املالية تتوقعان، ا�صتفادة ٢٥٠ الف موظف حكومي، 
�صنوات يف  الأرب��ع  اإج��ازة  املتعلقة مبنح  امل��ادة  من 
اإىل  م�صرياً   ،2017 العامة  املالية  املوازنة  قانون 
اأن ذلك التوقع الذي بني بالتن�صيق مع �صندوق النقد 
توفريه  املتوقع  املبلغ  يعادل  ما  خف�ض  ال���دويل، 
ح�صاب  وفق  الت�صغيلية،  النفقات  حجم  من  �صنويًا 
معدل الراتب 8 ماليني دينار للموظف الواحد الراتب، 

ما اأدى اىل خف�ض العجز املتوقع للموازنة.
ويف حني راأى حملل اقت�صادي، اأن ت�رشيع منح هذه 
برتهل  برملانيا،  حكوميا-  اإق���رارا  ميثل  الإج���ازة، 
على  فائ�صني  موظفني  ووج��ود  ال���دول،  موؤ�ص�صات 
احلاجة، داعيًا اإىل معاجلات اأكرث ر�صانة قبل اإعادة 
املوظفني  وحتويل  احلكومي،  الإدارة  جهاز  هيكلة 
فيها  ت�صتثمر  اأخ��رى  م�صاريع  اإىل  الفائ�صني 
طاقاتهم، بدل عن منحهم 

القطاع  يف  العاملني  يزاحمون  جتعلهم  قد  اإج��ازة 
املوظفني  بع�ض  لأن  العمل  فر�ض  على  اخل��ا���ض 

احلكوميني ميتلكون خربات.
يف  ا�صمه  عن  الك�صف  عدم  طلب  مايل  م�صدر  وق��ال 
مع  "املباحثات  اإن  )اجل��ورن��ال(،  به  خ�ض  ت�رشيح 
احلكومة  لدى  توقعًا  اأن�صجت  الدويل،  النقد  �صندوق 
حكومي  موظف  ال��ف   ٢٥٠ ب��اأن  املالية،  ووزارة 
الأربع  اإجازة  مبنح  املتعلقة  املادة  من  �صي�صتفيدون 

�صنوات يف قانون املوازنة املالية العامة 2017.
ما  خّف�ض  املذكور  "التوقع  اأن  امل�صدر،  واأ���ص��اف 
يعادل املبلغ املتوقع توفريه �صنويًا من حجم النفقات 
الت�صغيلية، وفق ح�صاب معدل الراتب 8 ماليني دينار 
املتوقع  العجز  خف�ض  اىل  اأدى  ما  الواحد،  للموظف 

للموازنة بحدود ترليوين دينار".
ت�صجيع  اإىل  يهدف  الإجازة  "منح  اأن  امل�صدر،  وذكر 
املبادرات الفردية لإن�صاء م�صاريع خا�صة، مع حفظ 
العراقية،  الذهنية  التي متثل حالة امان يف  الوظيفة 
واذا جنح امل�رشوع فان املوظف �صيتخلى عن الوظيفة 
حاًل  يوفر  كما  لها،  بحاجة  يكون  لن  لنه  حمالة  ل 
ظروف  لديهم  الذين  املوظفني  لبع�ض 
تقلل  بينما  خا�صة، 

الجازة من ال�صغط على املوازنة املالية ومتثل خطًا 
جديداً لتقلي�ض النفقات وتقليل ال�صغط املايل يف ظل 

اأزمة ال�صيولة املتفاقمة يف البالد".
يف  الأم���ني  م��الذ  القت�صادي  املحلل  ق��ال  ب���دوره 
اخلا�صة  "املادة  اإن  )اجل��ورن��ال(،  اأجرتها  مقابلة 
علم  يعك�ض  �صنوات  ارب��ع  ملدة  املوظفني  باجازات 
املوجود  الوظيفي  الرتهل  على  وموافقتها  احلكومة 
يف دوائرها ،وانه ميكن للدوائر احلكومية ان ت�صتغني 
عن عدد من موظفيها ملدة اربع �صنوات مقابل منحهم 

الراتب ال�صمي فقط".
الدولة  دوائر  يف  الرتهل  "حجم  اإن  الأمني،  وا�صاف 
وعدد املوظفني الذين لعمل لديهم وهم يدخلون مبنى 
عمل،  دون  الر�صمي  دوامهم  وقت  ويق�صون  دوائرهم 
ي�صتدعي من احلكومة ان تتخذ الجراءات وال�صوابط 
واخت�صا�صاتهم   واع��داده��م  املرتهلني  عن  للك�صف 
اليدي  اىل  بحاجة  اخرى  دوائ��ر  يف  لزجهم   متهيدا 
من  لال�صتفادة  ومعامل  دوائر  ا�صتحداث  او  العاملة 

طاقاتهم النتاجية".
وتابع الأمني، اأنه "قد ي�صل عدد املوظفني املتمعني 
الرقم  وهذا  موظف،  مليون  ن�صف  اإىل  الجازة  بهذه 
�صنة  تزايد  يف  العمل  عن  العاطلني  ع��دد  لن  خطر 
�صيزيد من م�صاعب احل�صول  المر  اخرى، وهذا  بعد 
القطاع  يف  جديدة  عمل  فر�ض  على 
اخل��������ا���������ض، 

الذي  العمل  �صوق  على   ا�صافية  �صغوط  و�صترتتب 
نف�صية  م�صافة  م�صكالت  �صينتج  ما  �صعيفًا،  مازال 
واجتماعية وب�صمنها هجرة ال�صباب اىل خارج البالد 
قانونية  غري  اخ��رى  م�صالك  يف  العاطلني  �صلوك  او 
م�صاعب  مواجهة  لغر�ض  الم���وال  على  للح�صول 

احلياة".
قانون  من   ،38 امل��ادة  من  الأوىل  الفقرة  ون�صت 
املوازنة املالية العامة ل�صنة 2017، على اأنه للوزير 
او  ب��وزارة  املرتبطة  غري  اجلهة  رئي�ض  او  املخت�ض 
طلب  على  وبناًء  منهم  اأي  يخوله  من  او  املحافظ 
فعلية  �صنوات  ارب��ع  م��دة  اكمل  م��ن  منح  امل��وظ��ف 
ال�صمي  بالراتب  اج��ازة  املوظفني  من  الوظيفة  يف 
ملا  راتب  دون  من  وتكون  �صنوات  اربع  ملدة  الكامل 
التقاعد  لأغرا�ض  وحتت�صب  �صنوات  ارب��ع  على  زاد 
على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خالل مدة 
مدة  خالل  الج��ازة  قطع  يجوز  ول  بالإجازة  متتعه 
متتعه لأي �صبب كان وميار�ض املوظف خالل متتعه 
بالجازة العمل ا�صتثناًء من قانون ان�صباط موظفي 

الدولة رقم 14 ل�صنة 1991 املعدل.
باأجر  للمتعاقد  الثانية،  الفقرة  ن�صت  ح��ني  يف 
او  ب��وزارة  املرتبطة  غري  اجلهات  او  ال���وزارات  مع 
املحافظات طلب انهاء عقده ا�صوليًا مبوافقة رئي�ض 
جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافاأة نقدية تعادل 
تزيد  ل  ان  على  تعاقد  �صنة  كل  عن  اأ�صهر  ثالثة  اجر 
على اربعة وع�رشين �صهراً، وي�صتثنى من ذلك اخلبري 
ورجل  والع�صكري  وامل�صت�صار 

ال�رشطة.

إلنعاش تجارتهم.. صاغة ديالى 
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اقتصاديات العراق يوفرون 8 ترليونات دينار

250 ألف موظف حكومي سيتمتعون بإجازة األربع سنوات 
بغداد- خاص

شركات التعدين.. هل تتعافى 

من آالم بداية العام؟

إيران بصدد إتمام صفقة طائرات 

ايرباص بأكثر من 16 مليار دوالر
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مصرف الرافدين يرفع نسب 
الفوائد للودائع

اأعل��ن رئي�ض احتاد اجلمعيات الفالحي��ة يف ق�صاء الزبري غربي الب�رشة 
ريا���ض �ص��داد الفار�ض جن��اح زراعة حم�ص��ول البطاط��ا ولأول مرة يف 

املحافظة.
وذك��ر الفار���ض يف ت�رشي��ح �صحف��ي، اإن "�رشك��ة الفار���ض املحلي��ة 
املتخ�ص�ص��ة بالزراع��ة ا�صتوردت تقنيات البطاطا م��ن اإحدى ال�رشكات 
الهولندية وا�صتطاعت بالتعاون مع مزارعي الق�صاء جتربة زراعة 200 
دومن ابت��داًء من بداية ال�صهر املا�صي وحتى منت�صف ال�صهر اجلاري يف 

ناحية �صفوان والراحة وجبل �صنام واأطراف مدينة الزبري".
واأو�ص��ح اأن "الط��ن الواحد �صيعطي غلة ت�ص��ل اإىل 15 طنا من حم�صول 
البطاط��ا يف اقل تقدير داعيا يف الوقت ذات��ه املزارعني اىل الفادة من 

هذه التجربة الناجحة".

عق��د جمل�ض العم��ال الوطني العراقي ندوت��ه احلوارية يف مقر املجل�ض 
بح�ص��ور �صخ�صي��ات حكومي��ة وبرملاني��ة ورج��ال اعمال م��ن القطاع 
اخلا���ض العراق��ي٬ ملناق�صة ع��دة ق�صايا منه��ا اإ�صدار الدلي��ل العاملي 
للمقاول العراقي وال�صتقط��اع ال�رشيبي، وتاأهيل املالكات وال�رشكات 
من القطاع اخلا�ض٬  وهوية امل�صتثمر٬ والتمويل للم�صاريع ال�صتثمارية.
وح���رش الن��دوة كل م��ن رئي���ض الهيئ��ة الوطني��ة لال�صتثم��ار  �صام��ي 
العرج��ي٬  ورئي���ض جلنة القت�ص��اد وال�صتثمار النيابي��ة النائب احمد 
الكن��اين٬ ورئي���ض جلنة اخلدمات النيابي��ة النائب ناظ��م ال�صاعدي٬ اإىل 
جانب م�صوؤولني اخرين، ف�صال عن رجال الأعمال من خمتلف املنظمات 

القت�صادية.

اأعلن��ت حمافظة بغداد، ا�صتثم��ارات باأكرث من ع�رشة مليارات دولر يف 
املجالت ال�صناعية والتجارية وال�صكنية.

وذك��ر حمافظ بغداد عل��ي التميمي، ان "حجم ال�صتثم��ار يف العا�صمة 
بل��غ اك��رث م��ن 10 ملي��ارات دولر يف املج��ال ال�صكن��ي والتج��اري 
وال�صناع��ي"، لفت��ا النظ��ر اىل ان "هي��اأة ال�صتثم��ار منح��ت اجازات 
ا�صتثمارية لكرث من 250 م�رشوعًا �صكنيًا وجتاريًا وذلك خالل موؤمتر 

عقد لهذا الغر�ض".
واأ�ص��ار التميم��ي اىل ان "املوؤمتر جاء ملناق�ص��ة الواقع ال�صتثماري من 
اج��ل حل م�صكلة التجاوزات على امل�صاريع ال�صتثمارية وت�صهيل حركة 

الليات التابعة للم�صاريع وت�صغيل اليدي العاملة".
ولف��ت النظر اىل ان "املوؤمتر قدم معاجلات وحلوًل �رشيعة مل�صكلة بطء 

ال�صتثمار والوقوف على ا�صباب تلكوؤ امل�صاريع".

ق��رر م�رشف الرافدين، رفع ن�صب الفوائ��د للودائع ح�صب ال�صقوف ومدة 
الوديعة، موؤكدا، الغاء �رشط تقييد الزبائن بفروع حمددة للح�صول على 

القرو�ض والت�صهيالت امل�رشفية.
وبح�ص��ب بيان ر�صمي للم�رشف، "قرر رف��ع ن�صب الفوائد للودائع ح�صب 
ال�صقوف ومدة الوديعة ، م�صيفا انه اتاح اخليارات للمواطن يف التعامل 
م��ع اي ف��رع لتقدمي اخلدمات ل��ه يف داخل بغداد وخارجه��ا وانه ف�صح 
املجال للمواطنني يف تقدمي معامالتهم واجنازها يف اي فرع من دون 

احلاجة اىل التقييد بالرقعة اجلغرافية �صمن املحافظة الواحدة".
واو�ص��ح، ان "الج��راء ياأت��ي لتقليل الروت��ني وتقدمي خدم��ات مي�رشة 

ل�رشائح خمتلفة من املواطنني".

الطاق��ة  ���رشكات  م��ن  النف��ط،  وزارة  طلب��ت 
ومتوي��ل  لبن��اء  العرو���ض  تق��دمي  وامل�صتثمري��ن، 
املرحل��ة الأوىل م��ن خط اأنابي��ب �صي�صل يف نهاية 
املط��اف ب��ني مدينة الب���رشة يف اجلن��وب وميناء 

العقبة الأردين على البحر الأحمر.
وقالت �رشك��ة امل�صاريع النفطية ذراع وزارة النفط 
امل�رشف��ة على امل���رشوع اإن املرحل��ة الأوىل ت�صمل 
اأعم��ال الهند�ص��ة والتوري��د والبن��اء والتمويل خلط 
اأنابي��ب لنق��ل النف��ط والغ��از يربط حق��ول الب�رشة 

مبحط��ة طاق��ة ق��رب مدين��ة النج��ف. وكان م��ن 
املق��رر يف ب��ادئ الأمر اأن متر املرحل��ة الأوىل من 
خ��ط الب�رشة-العقب��ة عرب حمطة �ص��خ حديثة يف 
حمافظة الأنبار لكن متركز مقاتلني لتنظيم الدولة 
الإ�صالمي��ة يف املنطق��ة ال�صحراوي��ة اأج��رب وزارة 
النف��ط على تغي��ري خططه��ا. و�صيمر خ��ط الأنابيب 
بالأنب��ار لك��ن ل��ن ي�ص��ل اإىل حديث��ة يف ال�صم��ال، 
وباقت�صاره��ا يف املرحل��ة الأوىل عل��ى الو�ص��ول 
اىل النج��ف توؤجل الوزارة اأعم��ال البناء يف الأنبار 
نف�صه��ا. وقال نه��اد مو�صى مدير �رشك��ة امل�صاريع 
النفطي��ة اإن املوع��د النهائ��ي لتق��دمي العرو�ض هو 

25 دي�صمرب كانون الأول ومن املتوقع اإجراء جولة 
العط��اءات يف الرب��ع الأول م��ن 2017.

وق��ال مو�ص��ى اإن �صعة خ��ط الأنابيب ال��ذي �صيمتد 
بطول 350 كيلوم��رتا �صينقل 2.25 مليون برميل 

يوميا و�صيوزايه خط لنقل الغاز.
وقال اأكرم �صفيق كبري مهند�صي امل�رشوع اإن اأعمال 
تنفيذ املرحلة الأوىل �صتبداأ يف 2018 وتنتهي يف 
2020. وق��ال �صفيق اإن جدول مدفوعات مقرتحًا 
كان حمل نقا�ض مع ال�رشكات املهتمة يف الب�رشة، 
يف  ا�صتثمارات��ه  �صي�ص��رتد  امل���رشوع  اأن  م�صيف��ا 

غ�صون خم�ض �صنوات من اإكماله.

واأهل الع��راق 12 �رشكة وم�رشوعا م�صرتكا تاأهيال 
مبدئي��ا يف 2013 للمناف�ص��ة عل��ى م�رشوع قيمته 
18 ملي��ار دولر ملد خط اأنابيب اإىل الأردن، لكن 
امل���رشوع تاأخ��ر ب�صبب احت��الل ع�صاب��ات داع�ض 

اأرا�صي يف غرب البالد �صيمر بها اخلط.
وط��ردت قوات امل�صلحة والمنية ، داع�ض، من اأغلب 

حمافظة الأنبار غربي البالد.
وتت�صم��ن اخلط��ة ت�صدير مليون برمي��ل يوميا من 
اخلام العراق��ي اإىل الأردن منه��ا 150 األف برميل 
يوميا لتغذي��ة م�صفاة الزرقاء الأردنية مع ت�صدير 

املتبقي عرب ميناء العقبة.

اعلن��ت ال�رشكة العامة لتج��ارة احلبوب، قي��ام جلنة رقابية 
بزي��ارة لف��رع ال�رشك��ة يف حمافظ��ة املثن��ى لبح��ث اللي��ة 
اخلا�صة بت�صويق حم�صول ال�صلب للمو�صم الت�صويقي احلايل.

وق��ال املدي��ر الع��ام لل�رشك��ة هيثم اخل�ص��ايل يف بي��ان، ان 
"اله��دف من الزي��ارة هو متابعة عمليه ت�صويق ال�صلب لعام 
2016 بالإ�صاف��ة اىل الط��الع عل��ى عم��ل اأق�ص��ام الفرع 

املتمثلة بوحدة احلا�صبة ووحدة املخترب".

وا�ص��اف ان "اللجنة اطلعت على فح�ض النماذج ومطابقتها 
ح�ص��ب تعليمات املرك��ز العام بال�صاف��ة اىل متابعة عملية 
خزن ال�صل��ب داخل م�صقفات الفرع و�رشعة اجناز املعامالت 

اخلا�صة باملزارعني والفالحني". 
م��ن جان��ب اخ��ر اعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة لتج��ارة احلبوب 
يف وزارة التج��ارة "قي��ام فري��ق رقاب��ي من دائ��رة الرقابة 
التجارية واملالية يف الوزارة بزيارة لفرع ال�رشكة وال�صايلو 
يف حمافظ��ة ذي ق��ار لالط��الع عل��ى �ص��ري العم��ل وجتهيز 
املطاح��ن وت�صل��م الكمي��ات املحولة مبوجب خط��ة املناقلة 

املعتمدة من املركز العام".
واك��د مدير فرع ال�رشكة العامة لتج��ارة احلبوب يف ذي قار 
عبدالم��ري �ص��ربي الع�صك��ري ان "ه��ذه اجل��ولت والوجود 
الرقاب��ي يخدم املواقع من خالل معاجلت��ه اخللل اول باول 
وال�صتف��ادة من املالحظات التي يتم ت�صخي�صها من قبل اي 

جهة رقابية".
وا�صار �ص��ربي اىل "ا�صتم��رار الفرع بعملي��ة جتهيز مطاحن 
النا�رشية واحل�صني والرحمن ووال�صدقاء واحليدر وال�صطرة 
والن���رش، ا�صاف��ة اىل مطحن��ة �صوم��ر احلكومي��ة باحلنطة، 

لغر�ض انتاج الطحني املخ�ص�ض للبطاقة التموينية".
اإىل ذلك اأعلنت وزارة التجارة و�صمن ا�صبوع العمل التطوعي، 
قيام �رشكة جتارة ال�صيارات بحملة كربى لالعمال التطوعية 
ت�صمن��ت فح���ض ال�صي��ارات احلكومي��ة واخلا�ص��ة مبرائ��ب 
الف��ورد والتويوتا جمانا وكذلك �صبغ القاعات واملمرات يف 
ق�ص��م احلا�صبة بجهود ذاتية وتربع��ات املوظفني بال�صافة 
اىل تنظي��ف ال�صاح��ات واملمرات و�صيان��ة اجهزة احلا�صوب 
وكذل��ك حمل��ة الت��ربع بالدم دعم��ا للقوات المني��ة واحل�صد 

ال�صعبي.

النفط تطلب عروض المرحلة األولى 
من خط التصدير إلى األردن

التجارة تبحث آلية تسويق محصول الشلب في المثنى

نجاح زراعة البطاطا بتقانات حديثة 
في البصرة

مجلس األعمال يناقش الدليل 
العالمي للمقاول

بغداد تعلن استثمارات تجاوزت 
العشرة مليارات دوالر

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130623 155432139122.439 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة- متابعة

بغداد- متابعة

البصرة- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص


