
ناق���ش الوف��د العراق��ي، م��ع فري��ق �صن��دوق النق��د الدويل 
برئا�ص��ة مدي��ر الفري��ق املفاو���ش ع��ن �صن��دوق ال��دويل 
كري�صتي��ان جو���ش، املراجع��ة الثانية لربنام��ج اال�صتعداد 
االئتم��اين )SBA( ب��ن الع��راق و�صن��دوق النق��د ال��دويل 
�صم��ن جدول االجتماعات الربيعي��ة ل�صندوق النقد والبنك 

الدوليين املنعقد حاليًا يف وا�صنطن 2017.
وق��ال م�ص��وؤول م��ايل مطل��ع عل��ى املباحث��ات العراقي��ة 
االأخ��رة، مع �صن��دوق النقد والبنك الدولي��ن، يف ت�رصيح 
خ���ش به )اجلورنال(، اإن خال�صة املباحثات االأخرة، هي 
اأن اجلهت��ن املاليتن الدوليتن، طالبتا احلكومة العراقية 
بامل�ص��ي باال�ص��الح امل��ايل، عل��ى امل�صتوي��ن املحل��ي 
وال��دويل، واأن اال�صالح��ات االقت�صادي��ة متث��ل ���رصورة 
رئي�صي��ة للو�صول اىل نظام متكام��ل الإدارة العملية املالية 

للدولة على امل�صتوى االحتادي واملحلي.
بينما ك�صف وزير املالية وكالة الدكتور عبد الرزاق 
العي�صى ع��ن ا�صتعداد البنك 

ال��دويل لتخ�صي���ش ت�صعة مالي��ن دوالر لدع��م اال�صتثمار 
والتطوير يف جمال الغاز امل�صاحب.

 وق��ال العي�ص��ى خ��الل اجتماع��ات الربيع ل�صن��دوق النقد 
والبن��ك الدولين يف وا�صنطن ان احلكومة العراقية �صتكثف 
عمل اللجنة امل�صرتكة بن وزارات املالية والكهرباء والنفط 
لتفعي��ل ا�صتثمار الغاز امل�صاح��ب واالإفادة منه يف ت�صغيل 
م�صاري��ع الطاق��ة الكهربائية، الفت��ا االنتب��اه اىل ا�صتعداد 
البنك الدويل لتوفر منحة بقيمة ت�صعة مالين دوالر لدعم 
امل�صاريع والدرا�صات ال�صتثمار الغاز امل�صاحب يف العراق.
وقال��ت وزارة املالي��ة يف بي��ان اإن ممثل��ي البن��ك ال��دويل 
ا�ص��اروا اىل ان االإ�صالح��ات االقت�صادي��ة متث��ل ���رصورة 
رئي�صية للو�صول اىل نظ��ام متكامل الإدارة العملية املالية 

للدولة على امل�صتوى االحتادي واملحلي.
وا�ص��اف البي��ان اأن املجتمع��ن اأو�صح��وا ان ن�صبة مهمة 
حققته��ا املوؤ�ص�ص��ات العراقي��ة يف ه��ذا املجال م��ا يعطي 
جم��اال منا�صب��ا للبن��ك ال��دويل لدع��م املوازن��ة وم�صاريع 

االإعمار �صمن �صقوف زمنية حتقق اأهدافها املطلوبة.
ورح��ب البنك بخط��وات احلكومة العراقي��ة يف جمال ادارة 
امل��وارد وبلورة الروؤى االإ�صالحية بالتن�صيق مع املنظمات 

واملوؤ�ص�صات املالية الدولية، وفق البيان.
و�ص��ارك وفد عراقي 

رفي��ع يف االجتماع��ات الربيعي��ة ل�صن��دوق النق��د والبنك 
الدولي��ن املنعقد حاليًا يف وا�صنط��ن، اإذ تراأ�ش الوفد وزير 
املالي��ة وكالة حمافظ العراق يف البنك الدويل الدكتور عبد 
ال��رزاق العي�صى وبح�صور حمافظ البن��ك املركزي العراقي 
الدكت��ور عل��ي الع��الق وم�صت�صار رئي���ش ال��وزراء لل�صوؤون 
املالي��ة الدكت��ور مظه��ر حمم��د �صال��ح ووكالء ومديري��ن 
عام��ن م��ن وزارتي املالي��ة والكهرب��اء والبن��ك املركزي 

العراقي.
وتعه��دت ال��دول االأع�ص��اء يف �صن��دوق النقد ال��دويل يوم 
ال�صبت بالعمل على تخفي�ش اخللل العاملي ولكنها اأخفقت 
يف تك��رار التعه��د ال��ذي اأعلنت��ه يف املا�ص��ي مبقاومة كل 
اأ�ص��كال احلماي��ة التجارية.وك��ررت اأي�ص��ا اللجن��ة املالية 
بال�صن��دوق، وهي الهيئ��ة املتخ�ص�صة بتوجي��ه �صيا�صات 
ال�صن��دوق، التزامات اأعلنته��ا �صابقا ب�ص��اأن اأ�صعار �رصف 

العمالت.
وقال��ت "�صنحج��م ع��ن اخلف���ش التناف�ص��ي للعم��الت ولن 

ن�صتهدف اأ�صعارنا ل�رصف العمالت الأغرا�ش تناف�صية.
"�صنعم��ل اأي�ص��ا مع��ا خلف�ش اخلل��ل العامل��ي املفرط من 
تعزي��ز  عل��ى  تعم��ل  متنا�صب��ة،  �صيا�ص��ات  اتب��اع  خ��الل 

م�صاهم��ة التج��ارة يف اقت�صادن��ا."
وتبن��ى البيان اإىل حد كبر لهج��ة بيان �صدر عن جمموعة 
الع�رصي��ن ال�صه��ر املا�صي يف ب��ادن ب��ادن باأملانيا حيث 
قال وزي��ر اخلزانة االأمركي �صتيفن 
منوت�صن اإن 

التعهد مبكافحة احلماية التجارية مل يعد اأمرا �صائبا.
وقال اأوج�صتن كار�صتنز حمافظ البنك املركزي املك�صيكي 
ال��ذي يراأ���ش جلن��ة التوجيه يف �صن��دوق النقد ال��دويل اإن 

احلمائي��ة "م�صطل��ح ن�صب��ي" و"غام���ش".
واأ�صاف "ال يوجد بلد لي�ش لديه ن�صو�ش ب�صاأن التجارة.

"وب��دال عن التح��دث طويال ب�صاأن ما يعني��ه هذا املفهوم 
متكّنا من و�صعه يف اإطار اإيجابي وبّناء ب�صكل اأكرب."

اأح��د م�صوؤول��ن مالي��ن عامل��ن يح���رصون  وكار�صتن��ز 
اجتماع��ات الربي��ع ل�صن��دوق النقد ال��دويل والبنك الدويل 

خالل االأ�صبوع احلايل.
اإن اله��دف ه��و اال�صتف��ادة م��ن التج��ارة واإن كل  وق��ال 
االأع�صاء "منحازون" ل�رصورة وجود جتارة حرة وعادلة.

وقال بيان اللجنة املالية ب�صندوق النقد اإنه على الرغم من 
اأن االنتعا�ش االقت�صادي العاملي يكت�صب زخما فاإن النمو 

"ما زال متوا�صعا" وحذر من تزايد الغمو�ش ال�صيا�صي.
وتخل��ى اأع�ص��اء �صن��دوق النق��د ال��دويل ي��وم ال�صب��ت عن 
تعه��د ملكافحة �صيا�ص��ات احلماية التجاري��ة و�صط خالف 
ب�ص��اأن ال�صيا�ص��ة التجارية ورك��زوا اهتمامه��م على تهديد 
اآخ��ر للتكامل االقت�صادي العاملي يل��وح يف االأفق اأال وهو 

اجلولة االأوىل من االنتخابات الرئا�صية الفرن�صية.
وخ��الل اجتماع��ات الربي��ع ل�صندوق النقد ال��دويل والبنك 
ال��دويل زادت املخ��اوف من تق��دم مارين لوب��ان مر�صحة 
اليم��ن املتطرف وجان لوك ميلين�ص��ون مر�صح الي�صار يف 
اجلول��ة االأوىل من انتخابات الرئا�ص��ة الفرن�صية ف�صال عن 

القلق ب�صبب ال�صيا�صية التجارية االأمركية.

فقاعة االستقطاع من رواتب الموظفين 

تتدحرج في أروقة اللجان النيابية 
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اقتصاديات العراق
أكدا استمرارها في المسار الصحيح

صندوق النقد والبنك الدوليان يشجعان العراق على المضي باإلصالحات "اتحاديًا ومحليًا" 
واشنطن- خاص

الدمج واالستحواذ.. شركات الوساطة 

تقتحم منطقة مصارف االستثمار
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ضبط تمور سعودية مهربة في البصرة

اعلنت وزارة النقل، ا�صرتجاع احلركة اجلوية للطائرات االجنبية عرب اجواء 
الع��راق ب��دءاً من اخلمي�ش املقب��ل. وذكر بي��ان لل��وزارة، "ي�صعدنا ان نزف 
ب�رصى افتتاح امل�صارات اجلوية اجلديدة املارة عرب اأجوائنا والأول مرة منذ 
توقفه��ا عام ٢٠١٤ بقرار ظامل م��ن منظمة FAA االمركية، والتي عّدت 

اأجواءنا من املحرمات الدولية اخلطرة و�صنفتها �صمن مناطق احلرب". 
واو�صح، "�صيكون يوم اخلمي�ش املقبل هو املوعد املقرر ال�صرتجاع احلركة 
اجلوية للطائرات االأجنبية العابرة فوق �صماء العراق". وا�صار البيان اىل ان 
الوزارة �صتقيم حفاًل بهذه املنا�صبة يف العا�رصة من �صباح الثالثاء املقبل، 

.VIP يف مطار بغداد الدويل قرب قاعة رجال االعمال

   اعلن��ت جلن��ة النفط والغاز يف جمل�ش حمافظة الب�رصة ازدياد انتاج مادة 
الغ��از ال�صائ��ل )lpg( لت�ص��ل اىل اكرث من )6000( طن بالي��وم الواحد بعد 
افتت��اح جمموعة م��ن امل�صاري��ع اخلا�صة باإنت��اج هذه امل��ادة حيث فاقت 
كميات االنت��اج حاجة البلد الكلية والتي ال تتجاوز )4500( طن يف اليوم 

الواحد 
وقال رئي�ش اللجنة علي �صداد الفار�ش يف حديث �صحفي : ان  املادة الفائ�صة 
تق��وم وزارة النفط بتخزينها وت�صديرها اىل خارج العراق عن طريق موانئ 
الب���رصة �صمن جمموعة من ال�صحن��ات املتتالية ما يوفر م��ردودات مالية 

ا�صافية لرفد االقت�صاد الوطني وتعزيز موازنة البلد االحتادية
وتاب��ع الفار���ش ان امل�صاري��ع املتزاي��دة يف قط��اع النفط والغ��از وانتهاج 
�صيا�ص��ة اال�صتثمار االمثل ملادة الغاز من قب��ل وزارة النفط �صت�صهم بتوفر 
كميات كبرة من "الغاز ال�صائل" و"مكثفات الغاز" وبع�ش االنواع االخرى 
ا�صتعدادا لزيادة الكميات امل�صدرة بعد اكتفاء حاجة البلد منها، ا�صافة اىل 
خلق فر�ش عمل جديدة، وحتريك القطاع اخلا�ش املحلي، وحتقيق االكتفاء 

الذاتي من م�صتقات النفط والغاز

اأعلنت م�صادر جتارية يف �صوق النفط العاملية، اأن العراق يعتزم بيع مليوين 
برميل من خام الب�رصة اخلفيف عن طريق عطاء ببور�صة دبي للطاقة.

وقالت امل�صادر، اإن "�رصكة ت�صويق النفط العراقية )�صومو( اأخطرت م�صرتي 
االأج��ل الطويل باأنه��ا تعتزم بيع ملي��وين برميل من خ��ام الب�رصة اخلفيف 

حتميل حزيران عن طريق عطاء ببور�صة دبي للطاقة
واأو�صح��ت امل�صادر اأنها �صتكون املرة االأوىل على االإطالق التي يباع فيها 

خام الب�رصة عرب بور�صة دبي للطاقة.
واأ�صاف��ت اأن ال�صحنة ذات وجهة ثابتة اإىل اآ�صيا واإنه لن ُتقبل اأي عرو�ش ال 

تت�صمن عالوة فوق �صعر البيع الر�صمي خلام الب�رصة اخلفيف يف حزيران 

�صبط��ت قوة اأمنية يف الب���رصة، �صاحنتن نوع )براد( خارج ميناء اأم ق�رص 
ال�صم��ايل يف اإحدى نق��اط التفتي�ش حمملتن بتمور �صعودي��ة املن�صاأ مهربة 

وغر خا�صعة للفح�ش ومل ت�صتح�صل املوافقات االأ�صولية.
وق��ال م�صدر امن��ي يف ت�رصيح �صحفي، اإنه "مت �صب��ط ال�صاحنتن من قبل 
ق��وة اأمنية يف نقطة تفتي�ش )ال�صيط��رة الغازية( بعد خروجهما من ميناء اأم 
ق���رص بطريقة التمويه على اعتب��ار ان احلمولة كانت حمملة بتفاح اأمركي 
املن�ص��اأ لكن بعد اإجراء الك�صف الدقيق تبن ان هناك متورا مهربة مل تخ�صع 
للفح���ش، ومن دون ا�صتح�صال املوافق��ات اال�صولية للمواد امل�صحونة.،ومل 

يذكر امل�صدر تفا�صيل اأخرى".

طرح��ت هيئ��ة ا�صتثم��ار النج��ف، اأك��رث م��ن 250 دومن��ًا 
كفر�ص��ة ا�صتثمارية الإن�ص��اء مدينة �صياحي��ة متكاملة يف 
منطق��ة بحر النج��ف ودعت الهيئ��ة امل�صتثمرين اىل تقدمي 

عرو�صهم ملنحهم هذه الفر�صة اال�صتثمارية الكبرة.
كيك��و  �رصغ��ام  النج��ف  ا�صتثم��ار  هيئ��ة  رئي���ش  وق��ال 
ل�اجلورن��ال ان "هيئ��ة ا�صتثم��ار النج��ف ح�صل��ت عل��ى 
املوافق��ات االدارية ملنح فر�صة ا�صتثمارية مب�صاحة بلغت 
252 دومن يف بحر النجف". وبن كيكو ان "الهيئة ومنذ 
اكرث م��ن �صهر وهي حتاول احل�صول عل��ى هذه املوافقات 
بعد عدة خماطب��ات اىل اجلهات ذات العالقة واليوم ندعو 
امل�صتثمري��ن اىل تق��دمي عرو�صه��م اىل هيئ��ة اال�صتثم��ار 

الختي��ار �رصكة ر�صينة قادرة على ان�صاء م�رصوع متكامل 
من دون تلكوؤ". واأ�صاف "توجد منطقة ثانية حميطة ببحر 
النج��ف ونحن بانتظ��ار احل�ص��ول على موافق��ات الدوائر 
املعني��ة ملنحه��ا فر���ش ا�صتثماري��ة وبح�ص��ب املوافقات 
االداري��ة �صيتم حتديد نوع امل�صاريع الت��ي تن�صاأ على هذه 
املنطق��ة مب��ا يت��الءم ومناخ املنطق��ة من جه��ة ومراعاة 
الطاب��ع الدين��ي للمحافظ��ة من جه��ة اأخ��رى. مو�صحا ان 
"فر�ص��ة ا�صتثماري��ة منحتها هيئة ا�صتثم��ار النجف عام 
فن��دق  الإن�ص��اء  اال�صتثماري��ة  ال���رصكات  الإح��دى   2011
خم���ش جن��وم لك��ن وبعد �صنت��ن م��ن تلكوؤه��ا بالعمل مت 
�صح��ب االج��ازة اال�صتثماري��ة م��ن ال�رصك��ة والي��وم هيئة 
اال�صتثمار حتاول احل�صول على موافقات جديدة ال�صتثمار 
موقع الفندق". واأ�صار كيكو اإىل اأن "البروقراطية االدارية 

عرقلت منح هيئة اال�صتثمار اجازات ا�صتثمارية ال�صتغالل 
تتج��اوز  والت��ي  النج��ف  بح��ر  يف  الكب��رة  امل�صاح��ات 
ال���1000 دومن وله��ذا بق��ي ه��ذا املوقع ال�صياح��ي املهم 
حت��ى االن م��ن دون ا�صتثم��ار وم��ن دون م�صاري��ع كانت 
م��ن املمكن ان تن�ّص��ط ال�صياحة يف النجف وتعود بعائدات 
مالية مهمة اىل املحافظة". من جانبها اكدت رئي�صة جلنة 
االثار والرتاث يف جمل�ش حمافظة النجف ا�صيل الطالقاين 
ل�اجلورنال ان "م�رصوع املدينة ال�صياحية يف بحر النجف 
�صيك��ون امل���رصوع االكرب عل��ى �صعيد حمافظ��ات الفرات 
االو�ص��ط واجلنوب اذ �صيكون مماث��ال مل�رصوع �صياحي يف 
مدين��ة ال�صليماني��ة". واأ�صاف��ت الطالق��اين اأن "للم�رصوع 
جدوى اقت�صادية مهمة تعود على املدينة واأبنائها اهمها 
ت�صغي��ل ع��دد كبر من االي��دي العامل��ة من ابن��اء النجف 

والثاني��ة ان ايجار االر���ش للم�صتثمر �صتع��ود مبالغه اىل 
مديري��ة بلدية النجف واالإدارة املدنية يف املحافظة وهي 
م��وارد اقت�صادي��ة مهمة للمدين��ة". واأو�صح��ت الطالقاين 
ان "من��ح فر�ص��ة اال�صتثمار يف بحر النج��ف واجهته عدة 
اعرتا�صات من قبل الدوائ��ر املعنية فدائرة االثار والرتاث 
كان��ت متخوفة من ان�صاء امل�رصوع على ار�ش حتوي اثارا 
مهم��ة ملعامل املدين��ة التاريخية، ودائ��رة الزراعة جتنبت 
املوافق��ة خوف��ا م��ن ان تكون االر���ش ق��د مت التعاقد مع 
مزارعن ال�صتثماره��ا زراعيا، يف حن اأن اعرتا�ش دائرة 
املوارد املائية كان خوفا من ان يوؤثر امل�رصوع يف املياه 
املوج��ودة يف بح��ر النج��ف، لك��ن كل ه��ذه االعرتا�صات 
حتول��ت اىل موافق��ات بعد ان بينت هيئ��ة ا�صتثمار النجف 

عدم ح�صول هذه التخوفات وال دخل للم�رصوع بها".

اأك��د املدير العام للهيئ��ة العامة للكم��ارك كاظم علي عبد 
اهلل، اأهمي��ة العم��ل الكمرك��ي امل�ص��رتك املتط��ور والعم��ل 
بالنظام املعلوماتي الر�صن لبيانات ال�صحن االإلكرتونية 
، للم�صاهم��ة يف احل��د من حاالت الف�ص��اد االداري واملايل 
واحلفاظ على حقوق اخلزينة ، وقال عبد اهلل، خالل افتتاح 
مكت��ب الوح��دة الكمركي��ة  يف مين��اء اأم ق���رص يف حديث 
�صحف��ي :   اإّن  العّم��ل بالت�صغي��ل امل�ص��رتك اخلط��وة االأهم 
لعم��ل الكمارك يف داخل املوانئ العراقية، واإنعا�ش موانئ 
الب�رصة وت�صهيل عملي��ات املرور، وفك االزدحام احلا�صل 
على املكات��ب الكمركية و�صهولة الرقاب��ة التي حتد وتقلل 

من ح��االت الف�ص��اد التي ن�صع��ى ونحاول ق��در امل�صتطاع 
الق�صاء عليها ، واأ�ص��اف اأن البيانات االإلكرتونية الدقيقة 
امل�صتخدم��ة يف ه��ذا النظ��ام احلدي��ث ت�صاه��م يف اإجن��از 
املعام��الت للب�صائ��ع امل�صتورة وامل�ص��درة وعدم التاأخر 
ودف��ع عجلة االقت�صاد وحتقيق ان�صيابية دخول احلاويات 
واحلموالت وفق ط��رق معمول بها يف اغلب دول العامل ما 
ي�صكل تقدمًا م�صرتكًا للكمارك واملوانئ معًا، وا�صار عبداهلل 
اإىل اأن االلتزام وتطبيق التعليمات واالأوامر النافذة �صتكون 
اكرث فعالية بالتنفيذ لدقة هذا النظام االإلكرتوين باجلوانب 
العلمي��ة والعملي��ة وحتقي��ق الت��وازن بالعم��ل الكمرك��ي 
فالربام��ج الت�صغيلية �صتح��دد االإجراءات وتدقي��ق االأوراق 
ال��واردة و�ص��واًل لعملي��ات الت�صلي��م ، واإنه��اء االإ�ص��كاالت 

ب�ص��كل تام مع توف��ر اإيرادات مالية جي��دة خلزينة الدولة 
وحتقي��ق ت��وازن لالقت�ص��اد، من جهت��ه اأكد مكت��ب رئي�ش 
الوزراء حيدر العبادي، ح�صول  منجزات حكومية يف م�صار 
حماربة الف�صاد و�صب��ط املنافذ احلدودية ونقاط التفتي�ش 
اجلمركي��ة. وقال املتحدث با�ص��م املكتب �صعد احلديثي يف 
حدي��ث �صحف��ي :  يف اإطار اجله��ود التي تبذله��ا احلكومة 
ملحارب��ة الف�ص��اد وغل��ق مناف��ذه مت اإجناز مراح��ل مهمه 
ل�صب��ط املناف��ذ احلدودي��ة واإخ�صاعه��ا للمراقب��ة واقامة 
نق��اط تفتي�ش جمركية ب��ن املدن ويف مداخ��ل العا�صمة 
بغ��داد  لتعزيز الدور الرقابي والتحقق من �صحة االإجراءات 
املتخذة يف املناف��ذ احلدودية لتطبي��ق التعرفة اجلمركية 
وا�صتيف��اء ال�رصائ��ب املحددة عل��ى الب�صائ��ع امل�صتوردة 

الب�صائ��ع  التاأك��د م��ن مطابق��ة  ، و�ص��دد عل��ى ���رصورة 
امل�صت��وردة ملوا�صف��ات ال�صيط��رة النوعي��ة وفق��ا الآلي��ات 
متابع��ة واجراءات تدقيق وحتق��ق تطبق الأول مرة وبف�صل 
اجله��ود الكبرة التي ُبذلت بهذا االجت��اه مبتابعة مبا�رصة 
من مكتب رئي�ش الوزراء لهذا املو�صوع ، واأ�صاف احلديثي 
: لق��د ارتفع��ت االيرادات  املتحققة من قط��اع اجلمارك اإىل 
م�صتوي��ات غ��ر م�صبوق��ة فاق��ت االي��رادات املتحققة قبل 
تنفي��ذ ه��ذه االإج��راءات بع���رصات االأ�صع��اف حي��ث قفزت 
العائ��دات اجلمركي��ة م��ن اأقل م��ن ن�صف ملي��ار دينار يف 
ال�صه��ر االول م��ن الع��ام املا�صي قب��ل تطبي��ق االجراءات 
الرقابي��ة اجلديدة اىل نح��و 24 مليار دين��ار يف �صهر 12 

من العام املا�صي بعد بدء العمل بهذه االجراءات .

النجف تطرح بحرها لالستثمار 
بإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمساحة 250 دونمًا 

الكمارك تطبق نظامًا إلكترونيًا جديدًا إلنهاء الفساد وعدم تعطيل المعامالت

عودة الحركة الجوية للطائرات األجنبية 
في العراق

العراق يتجاوز مرحلة االكتفاء من الغاز السائل 
ومساع لزيادة الكميات المصدرة

سومو تعتزم بيع مليوني برميل من 
النفط في بورصة دبي

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125423 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

النجف- آالء الشمري

بغداد – متابعة 

بغداد- خاص

 البصرة – متابعة 

بغداد – متابعة   

بغداد- خاص

رئيس التحرير


