
االقت�صاديني  �صبكة   من  ر�صالة  على  )اجلورنال(  اطلعت 
العامة  االمانة  يف  امل�صت�صارين  هيئة  اإىل  العراقيني، 
االلكرتوين بني  الربط  ملجل�ص، بخ�صو�ص م�صري م�رشوع 
وزارة املالية وبقية الوزارات والذي ابتداأ يف عام 2004 
وبدعم دويل فني ومايل �صخي بلغ نحو 38 مليون دوالر. 
واأفادت الر�صالة، باأن امل�رشوع و�صل اىل مراحل متقدمة 
2010، ما  التنفيذ يف عام  التنفيذ ولكنه توقف عن  من 
امكانية  ودرا�صة  التوقف  ا�صباب  عن  البحث  اىل  بنا  حدا 

اعادة احيائه.
تطوعية  وم�صاورات  ات�صاالت  ح�صيلة،  الر�صالة  ومثلت 
العراقيني  االقت�صاديني  ل�صبكة  العام  املن�صق  اأجراها 
نخبة من ذوي اخلربة يف جمال  �صرب، مع  بارق  الدكتور 
العراقيني  من  املعلوماتية  املالية  ادارة  اأنظمة  تنفيذ 
املقيمني يف املهجر ومنهم الدكتور فا�صل ر�صا والدكتور 
ويف  واال�صتاذ  جي  الديوه  االله  عبد  واملهند�ص  حبه  زيد 
�صرب، كما مت االت�صال بزمالء اقت�صاديني يف بغداد منهم 

الدكتور ميثم لعيبي واال�صتاذ عالء جلوب الفهد.
ويرى مراقبون، اأن ا�صلوب وتقنيات 
ع����م����ل����ي����ة 

يف  مبا  العامة  ال�صنوية  املوازنة  تنفيذ  ومتابعة  اع��داد 
 EXPENDITURE االنفاق  و�صبط  مراقبة  ذل��ك 
تطوير  اأم��ام   حتديًا  ميثل   ،MANAGEMENT
ال�صيا�صة املالية وتر�صيدها، ف�صاًل عن احلد من هدر املال 
م�صتوى  على  واالداري  امل��ايل  الف�صاد  وحماربة  العام 

الوزارات الفدرالية واحلكومات املحلية. 
وذكر فريق اخلرباء االقت�صاديني يف ر�صالتهم التي متثل 
العامة  "اال�صباب  اأن  )اجلورنال(  خّل�صتها  عملية   روؤية 
لف�صل م�صاريع املعلوماتية يف املوؤ�ص�صات الكربى، ترتكز 
يف الف�صل يف اتباع الطرق املثلى واملناهج املعيارية يف 
تنفيذ م�صاريع انظمة ادارة املعلوماتية املالية واالدارية، 
)حتديد  الوظيفي  النظام  متطلبات  حتديد  يف  والف�صل 
املعيارية  العمل  انظمة  وغياب  النظام(،  احتياجات 
االجراءات،  ت�صميم  اعادة  والف�صل يف  االداري  واال�صالح 
باجلوانب  واملتعلقة  الالزمة  ال�رشوط  حتديد  يف  والف�صل 
ف�صاًل  الب�رشية،  املالكات  وخ��ربات  التقنية،  الوظيفية، 
االداري��ة  املعلوماتية  نظم  وهيكلية  بنية  مكونات  عن 
واملالية احلكومية". كما اأ�رش الفريق اأن "املكونات االتية 
املعلوماتية  لنظم  اال�صا�صية  باملكونات  و�صفها  ميكن 
حتديد  واأول��ه��ا   :)ERP( احلكومية  واملالية  االداري���ة 
و�صع  وثانيها  لها،  معايري  وو�صع  احلكومية  االج��راءات 
وال�صكل،  البنية  حيث  م��ن  للمعطيات  معايري 
املعاجلات،  حتديد  وثالثها 

توؤّمن عدم  التي  الت�صاميم  املعطيات والتقارير، ورابعها 
اللقاءات  تلك  من  "الهدف  اأن  وتبني  املعطيات".  تكرار 
العراقيني،  االقت�صاديني  �صبكة  اأجرتها  التي  واملناق�صات 
ال�صابقة  اجلهود  وتقييم  لدرا�صة  عمل  فريق  ت�صكيل  هو 
لالإ�صالح والتي بداأتها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
USAID لتنفيذ االنظمة املعلوماتية املالية واالدارية 
يف وزارة املالية، وربطها باملوؤ�ص�صات التنفيذية العراقية 
لتق�صي  ال��ع��راق  اىل  زي���ارة  تنظيم  خ��الل  م��ن  االخ���رى 
بوزارة  املعنيني  مع  عمل  ور�صة  بتنظيم  تنتهي  احلقائق 

املالية واملوؤ�ص�صات االخرى".
التي  االولية  اخلال�صة  اأن  اإىل  ال�صبكة  ر�صالة  وتطرقت 
اأي عمل معمق ملو�صوع  انتهى عندها فريقها، تفيد باأن 
من  طلب  اىل  يحتاج  الكربى  واالهمية  بالتعقيد  يت�صف 
العمل  ملجموعة  يوؤّمن  العراقية  احلكومة  يف  امل�صوؤولني 
االقت�صادي  اال�صالح  لتنفيذ  االكيدة  ال�صيا�صة  االرادة 

واالداري وتخ�صي�ص املوارد للعمل امل�صتقبلي.
املالية  االنظمة  تنفيذ  العامل  دول  من  العديد  وتبنت 
املايل  اال�صالح  و�صائل  كاإحدى  املتكاملة  واالداري���ة 
مل  ان  ا�صا�صية  خطوة  االنظمة  هذه  وا�صبحت  واالداري، 
تكن �رشطًا الإجراء اال�صالحات ال�صاملة املالية وال�صيطرة 
التي  التنفيذ  جتارب  تظهر  مل  تاريخيًا،  املوازنات،   على 

قامت بها بع�ص الدول النامية ن�صبة جناح عالية.
التي  "اجلهود  اأن  ر�صالته،  يف  االقت�صادي،  الفريق  وراأى 
بذلت يف االآونة االخرية انتهت بف�صل كامل على الرغم من 
املوارد املالية الكبرية التي خ�ص�صت وكذلك 
اجل���ه���ود ال��ت��ق��ن��ي��ة 

اجلدية التي بذلت لتحقيق هدف توفري انظمة معلوماتية 
مالية وادارية متكاملة ملوؤ�ص�صات الدولة".

للتنمية  االمريكية  للوكالة  العام  املفت�ص  مكتب  وخل�ص 
احلثيثة  واجلهود  الكبرية  املالية  امل��وارد  ب��اأن  الدولية 
املالية  القيمة  بلغت  الكامل،  بالف�صل  انتهت  ُبذلت  التي 

للم�رشوع 37.4 مليون دوالر. 
بالتهيئة  العراقية  احلكومة  مل�صاعدة  النظام  هذا  ّمم  و�صُ
والتح�صري للموازنات وتنفيذها، وكذلك مراقبة املوازنات 
اخلا�صة بوحدات ال�رشف احلكومية يف جميع موؤ�ص�صات 
حيث  النظام  ف�صل  اىل  عديدة  ا�صباب  ادت  لقد  ال��دول��ة.  
ومنها  اال�صا�صية،  العقد  اأه��داف  من  اأيًا  تنفيذه  يحقق  مل 
الظروف االمنية، وغياب تعاون وزارة املالية مع ال�رشكة 
املنفذة، وف�صل املتعاقد يف اتباع املناهج املعيارية يف 
USAID-OFFICE OF I - امل�رشوع  )تنفيذ 

.)SPECTOR GENERAL، 2010
لالأنظمة  اال���ص��ا���ص  امل��ح��رك  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  وت��ع��د 
القرار  ان  حيث  احلكومية  واملالية  االدارية  املعلوماتية 
لكل  املحرك  هو  املوازنة  و�صع  اج��راءات  خالل  املتخذ 
االعمال التي تقوم بها احلكومة الحقا خالل العام نف�صه 
الذي و�صعت به املوازنة واالعوام الالحقة، ولهذا فاإن فهم 
القانونية وكل ما  عملية و�صع املوازنة بجميع جوانبها 
يحيط بها من تاأثريات مراكز القوى خارج االطار القانوين 
يعد عامال مهما يف تهيئة ون�صيب جزء املوازنة يف اأنظمة 
املعلوماتية االدارية واملالية احلكومية،  يجب ان توؤّمن 
ا�صتخدام  اي  عملية  ان  الت��اأكد من  امكانية  االنظمة  هذه 
لالأموال تخ�صع اىل التاأكد من توافر التخ�صي�صات وكذلك 
حتجز االموال قبل ا�صتخدام هذه االموال وقبل القيام باأي 

عملية �رشاء اأو �رشف مايل.

برلمانيون: ال زيادات على أجور 

االنترنيت وبطاقات الشحن
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اقتصاديات العراق قصة ضياع 38 مليون دوالر.. أين اختفى مشروع الربط االلكتروني المالي؟
بغداد- خاص

تسريح الموظفين..

 فكرة غير أخالقية

 التضخم في بريطانيا يرتفع 

ألعلى مستوياته 
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الصناعة تبدأ مشروع إنتاج 
سيارات »فاو«

اأق��رت وزارة الكهرب��اء، بتعر�ص خط نقل الطاق��ة الكهربائية "دياىل �� 
االأم��ني" اإىل عمل تخريبي، م�صرية اإىل اأن ه��ذا العمل التخريبي زاد من 
�صاعات القطع يف عدة مناطق من حزام بغداد وبع�ص مناطق حمافظة 
دي��اىل. وق��ال املدير الع��ام للمديرية العام��ة لنقل الطاق��ة الكهربائية 
ملنطق��ة الفرات االأعلى خالد غزاي عطية، يف ت�رشيح �صحفي، اإن "خط 
نقل الطاقة الكهربائية ) دياىل � االأمني 400 ك . ف ( تعر�ص اإىل عمل 
تخريب��ي، من قبل عنا�رش اإرهابية جمهول��ة يف منطقة خان بني �صعد 
ق��رب قرية املرادية"، م�ص��رياً اإىل اأن "التخري��ب ادى اإىل انف�صال اخلط 
وخروج��ه عن اخلدمة نتيجة �صقوط االأب��راج )40 ، 41( وت�رشر اأرجل 

الربج رقم )43(".

قال��ت وزارة امل��وارد الطبيعية يف اإقليم كرد�صت��ان العراق، اإن �صادرات 
االإقلي��م من النفط ع��رب تركيا زادت اإىل 539 األف��ا و895 برميال يوميا 
يف نوفم��رب ت�رشي��ن الثاين من 522 األف��ا و46 برميال يوميا يف اأكتوبر 

ت�رشين االأول.
وبلغ �صايف الدخل االإجمايل الذي ح�صلت عليه حكومة اإقليم كرد�صتان 
يف نوفمرب ت�رشي��ن الثاين عن مبيعات النفط نحو 374.6 مليون دوالر 
بينم��ا بلغت القيمة االإجمالي��ة املحققة من مبيعات اخلام نحو 567.8 
ملي��ون دوالر. واأ�صافت ال��وزارة اأن اإنتاج النفط يف �صهر نوفمرب ت�رشين 

الثاين بلغ 651 األفا و748 برميال يوميا.

�ص��كا ال�صف��ري الرتكي لدى بغ��داد ف��اروق قامياقجي، وج��ود م�صكالت 
تواجه نقل ب�صائع بالده اىل العراق.

جاء ذلك خالل لقائه اليوم وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، اذ بحث 
اجلانب��ان كيفية توقيع مذكرة تفاه��م يف جمال النقل البحري، بح�صب 

بيان �صادر عن الوزارة.
ونق��ل البيان ع��ن قامياقج��ي ان "هناك ع��دة م�صكالت تواج��ه عملية 
نق��ل الب�صائ��ع الرتكية اىل العراق، مبينا انه ال توجد مركزية يف العمل 
حي��ث متكث هذه الب�صائع يف احلدود ب��ني البلدين طويال ما يوؤدي اىل 
تلفه��ا وخ�صو�صا املواد الغذائية" داعيا اىل ايجاد حلول منا�صبة لهذه 

امل�صكلة.

اأعلنت ال�رشكة العامة ل�صناعة ال�صيارات واملعدات التابعة لوزارة ال�صناعة 
واملعادن، البدء بتنفيذ املرحلة االوىل من م�رشوع خطوط انتاج �صيارات) 
FAW( بالتعاون مع �رشكة )FAW( ال�صينية و�رشكة اليمان للتجارة 
اح��دى ���رشكات القط��اع اخلا�ص. وق��ال مدير مرك��ز االع��الم والعالقات 
العام��ة يف ال��وزارة عبد الواحد عل��وان ال�صمري، ان " امل���رشوع الذي تبلغ 
قيمت��ه االجمالي��ة /12/ مليار دين��ار �صي�صم خطوطا لتهيئ��ة املكونات 
وخطوط��ا لتجميع ال�صي��ارات وحمطات الفح�ص االلك��رتوين وامليكانيكي 
ا�صاف��ة اىل ور�ص" وخم��ازن ومكاتب، على ان تكون مدة االجناز له خالل 
�صنة واحدة من تاأريخ بدء العمل به الذي تقوم بتنفيذه املالكات الهند�صية 

والفنية لل�رشكة العامة ل�صناعة ال�صيارات".

اأك��دت اللجن��ة املالي��ة النيابية، ان روات��ب موظفي 
البطاق��ة  وتخ�صي�ص��ات  واملتقاعدي��ن  الدول��ة 
التمويني��ة وم�صتحق��ي �صبك��ة احلماي��ة االجتماعية 
،موؤّمن��ة بالكام��ل يف املوازن��ة العام��ة عل��ى الرغم 
م��ن امكانية تاأخري دفعها خالل اال�صهر االخرية من 

العام املقبل.
وق��ال ع�صو اللجن��ة �رشحان �صليف��اين، يف ت�رشيح 
�صحف��ي، ان "املوازنة العام��ة 2017 اأّمن�ت رواتب 
موظف��ي القط��اع الع��ام و���رشكات التموي��ل الذاتي 
والبطاق��ة التمويني��ة و�صبك��ة احلماي��ة االجتماعية 

واملتقاعدين ب�صكل كامل ".

واو�ص��ح ان "العج��ز يف نفقات املوازن��ة الت�صغيلية 
للع��ام املقبل بلغ نح��و ترليوين دين��ار ، وهو ما قد 
يف�صي اىل تاأخر ب�صيط يف دفع رواتب املوظفني عن 
مواعيدها املحددة خ��الل اال�صهر االأخرية من العام 

املقبل".
وا�ص��اف ان " الربمل��ان واحلكوم��ة اعتم��دا �صغ��ط 
النفق��ات ب�صكل مدرو�ص ومناقل��ة بع�صها اىل ابواب 
وقطاع��ات اك��ر اولوية ح�ص��ب االأهمي��ة والعائدات 
املتواف��رة "، مبين��ا ان" اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة ، 
بح�ص��ب �صالحياته��ا ، نقلت 400 ملي��ار دينار من 
املوازن��ة اىل م�صاريع خدمية قي��د االجناز او اجناز 

م�صاريع جديدة يف خمتلف القطاعات".
وب�ص��اأن امكاني��ة الطع��ن ببن��ود املوازن��ة العام��ة 

والتعدي��الت امل�صاف��ة عليها ، او�ص��ح ان "من حق 
اذا وج��د ان فق��رات املوازن��ة ال  ال��وزراء،  جمل���ص 
تتنا�ص��ب م��ع الواق��ع امل��ايل للبل��د، ان يطع��ن امام 
املحكم��ة االحتادية"، يف حني ا�ص��ار اىل انه "ميكن 
للحكومة الطعن بفقرة او فقرتني او مبجمل املوازنة 
، ولي�ص هناك اي تخوف نيابي من الطعن احلكومي 

باملوازنة وتعديالتها".
وانه��ى جمل�ص الن��واب ف�صل��ه الت�رشيع��ي اال�صبوع 
املا�ص��ي بعد الت�صوي��ت باالغلبية على بنود قانون 

املوازنة العامة االحتادية بجميع تعديالتها.
وح��دد قانون املوازنة املالي��ة العامة 2017، �صعر 
برميل النفط ب�42 دوالرا، ومعدل ت�صدير يومي بلغ 
ثالث��ة مالي��ني و 750 األف برمي��ل، ب�صمنها 250 

األف��ا م��ن حق��ول اإقلي��م كرد�صت��ان، و300 األف من 
حقول كركوك.

وت�صمن��ت املوازنة، حتدي��د ح�صة اإقلي��م كرد�صتان 
املئ��ة،  يف   17 احلكومي��ة  النفق��ات  اإجم��ايل  م��ن 
الربي��ة  الق��وات  م��ن تخ�صي�ص��ات  ن�صب��ة  واأعط��ت 
البي�صمرك��ة،  لق��وات  العراق��ي  للجي���ص  االحتادي��ة 
وخ�ص�ص��ت ملياري��ن و500 ملي��ون دوالر ل���رشاء 
االأ�صلح��ة والعتاد لوزارت��ي الداخلية والدفاع وهياأة 
احل�ص��د ال�صعبي وجهاز مكافح��ة االإرهاب، كما األزم 
قانون املوازنة، هياأة احل�ص��د ال�صعبي بتطويع اأبناء 
املحافظات واملناطق التي �صهدت عمليات ع�صكرية 
بن�صب��ة م�صاوي��ة لن�ص��ب تلك املحافظ��ات واملناطق 

ال�صكانية وح�صب بيانات وزارة التخطيط.

كذب��ت جلن��ة الزراعة واملي��اه واالهوار النيابي��ة، مات�صمنه 
تقري��ر �صحف��ي بريطاين ب�ص��اأن خماطر انهي��ار �صد املو�صل 
خ��الل امل��دة القريب��ة، موؤك��دة اأن احلديث عن انهي��اره بات 
يتك��رر �صنوي��ا مع اق��رتاب مو�صم االمط��ار ، يف حني ا�صارت 
اىل ا�ص��الح اإح��دى اه��م م�صكالت ال�ص��د واملتعلق��ة بالبوابة 
لة. ون�رشت �صحيف��ة "ديلي ميل" الربيطانية،  ال�صفل��ى املعطَّ

تقريرا نقلت فيه ت�رشيحات ملهند�صني يف �رشكة "تري يف" 
االإيطالي��ة املتخ�ص�ص��ة بال�ص��دود، والذين يعمل��ون منذ 11 
�صهراً على اإ�صالحه. وبح�صب ال�صحيفة فاإن مهند�صي ال�رشكة 
التي تتوىل اإ�صالح ال�صد٬ حذروا من انهيار �صد املو�صل الذي 
�صيخل��ف انهي��اره تدم��ريا اأكر ���رشراً م��ن "انفج��ار قنبلة 
نووي��ة"٬ اإذ اأن ن�صب��ة املت�رشرين من انهي��اره تقدر مبليون 
ون�ص��ف امللي��ون ن�صمة، مبين��ة ان انهيار ال�ص��د �صيوؤدي اىل 
وق��وع كارثة اإن�صانية يف العراق وفي�صانات ت�صل اإىل اأجزاء 

م��ن العا�صم��ة بغ��داد.  وق��ال رئي�ص جلن��ة الزراع��ة واملياه 
وااله��وار يف جمل�ص الن��واب فرات التميم��ي،اإن "املعلومات 
املتواف��رة لدينا عن الو�صع الع��ام يف �صد املو�صل ت�صري اىل 
ا�ص��الح البوابة ال�صفلى لل�صد والتي كانت متثل جزءا ا�صا�صيا 
م��ن امل�صكل��ة التي يعانيه��ا"، مبينا انه "خ��الل اخر لقاءات 
لن��ا مع وزير امل��وارد املائية حول ق�صي��ة ال�صد كان التقييم 
الداء ال�رشك��ة املعنية ب�صيانة ال�صد جيدا". وا�صاف التميمي 
ان��ه "كان م��ن املوؤم��ل ان تكون لن��ا زيارة اىل ال�ص��د برفقة 

وزي��ر امل��وارد املائية لكن ظ��روف املع��ارك اجلارية حاليا 
يف نين��وى ا�صتوجب��ت تاأجيل الزيارة اىل موع��د اخر"، الفتًا 
النظ��ر اإىل اأن "احلدي��ث عن و�صع �صد املو�ص��ل يتكرر �صنويًا 

مع اقرتاب مو�صم االمطار".
وا�ص��ار التميمي اىل ان "املخاطر املوج��ودة يف ال�صد نتيجة 
لبني��ة ال�صد غ��ري ال�صحيحة"، موؤك��دا اأن "احلديث عن انهيار 
ال�ص��د خ��الل وق��ت قري��ب هو ام��ر م�صتبع��د وف��ق املعطيات 

املوجودة".

الماليـة النيابيـة تؤكد تأمين 
الرواتب مرجحة تأخرها نهاية 2017

لجنة متخصصة تكذب تقريرًا عن انهيار سد الموصل 
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