
و�صسسف م�صسس�ؤول يف وزارة  املالية، ما ت�سسرب من �صندوق 
النقسسد الدويل ب�صسساأن خف�ض قيمة اقرا�سسض العراق على مدى 
عامسسن من 15 مليسسار دوالر اىل 13 مليار دوالر، بامل�ؤ�ر 
ال�صحسسي على تعايف االقت�صسساد العراقي، ما اأدى اىل خف�ض 
اقرا�سسض  اأن  اإىل  م�صسسراً  االقت�صسسادي،  اال�صسساح  تكاليسسف 
�صنسسدوق النقد السسدويل والبنك الدويل العسسراق، وفقا التفاق 
اال�صتعسسداد االئتمسساين، كان م�صح�بسسا ب�صهسسادة ماليسسة مسسن 
قبسسل �صنسسدوق النقد متنحة فر�صسسة التعامل مسسع امل�صارف 
الدوليسسة كافة بثقسسة عالية. وقال م�صسس�ؤول يف وزارة املالية 
طلسسب عدم الك�صف عسسن ا�صمه يف ت�ريسسح لس)اجل�رنال(، اإن 
"برنامسسج ترتيبات اال�صتعداد االئتماين، ي�فر الدعم املايل 
للعسسراق خسسال ال�صنسس�ات الثسساث املقبلسسة، مسسا ميكنسسه مسسن 
اال�صتمسسرار يف ت�فر متطلبات احلرب على داع�ض االرهابي 
وتقلي�سسض العجز والفج�ة املاليسسة وحتقيق اال�صاح املايل 
واالقت�صسسادي".  وتابع اأن "املعل�مسسات االأولية كانت تفيد، 
بسساأن قيمة القر�سسض من �صنسسدوق النقد السسدويل يف العامن 
-2017 2018، تتجاوز 13 مليار دوالر 
مسسع فائسسدة تقسسدر بس 

1.5 باملائسسة، بعسسد اأن ح�صلنا على نح� 7 مليارات دوالر 
يف العسسام املا�صي". وقال ع�ص� اللجنسسة املالية يف جمل�ض 
الن�اب عبسسد القادر حممد، اإن "�صندوق النقد الدويل �صيمنح 
العسسراق ما يقارب 13 مليار دوالر بدال عن 15 مليار دوالر 

كان العراق قد طلبها كقر�ض من ال�صندوق".
واأ�صسساف، ان "ال�صبب يع�د اإىل حت�صن اأ�صعار النفط العاملية، 
باالإ�صافسسة اىل عسسدم متكن العسسراق من ت�صديد السسس15 مليار 
دوالر خسسال املسسدة املقررة لسسه"، م�صسسرا اىل ان "ال�صندوق 
�صيحسس�ل هسسذه االأمسس�ال على �صسسكل منح �صناعيسسة وجتارية 
وزراعيسسة وق�صسسم منهسسا ل�صد عجسسز امل�ازنسسة". ي�صسسار اإىل اأن 
العسسراق يحتل امل�قسسع 165 بسسن 190 دولة بح�صسسب )اآخر 
تقريسسر �صسسادر عسسن �صنسسدوق النقد السسدويل( ويعتمسسد معيار 
BTF )امل�صافسسة نحسس� احلدود( يف تقييسسم  البلدان وح�صب 
ح�ص�لهسسا علسسى الدرجسسات وتطبيقها لتلسسك املعاير ، ويرى 
خسسراء اأنه مت تطبيق املعاير وحت�صسسن م�قعه  يف التقييم 
على الرغم من تراجع العراق 11  نقطة اال انه حت�صن م�قعه 
اأكسسر  مسسن االوقسسات ال�صابقسسة، ما يعطسسي حك�مسسة العبادي 
مرونسسة كبسسرة يف م��ص�ع القرو�سسض واالئتمسسان اإذ ح�صل 
العسسراق علسسى املركسسز 181 من بسسن 190 دولسسة �صمن هذا 
املعيار.  وا�صتكمل املجل�ض التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل، 
املراجعة االأوىل لتنفيذ اتفسساق اال�صتعداد االئتماين املعق�د 
مسسع العراق ملدة ثسساث �صن�ات، وه� 
االتفاق الذي 

يهسسدف اإىل م�صاعسسدة العسسراق يف تنفيسسذ برنامسسج االإ�صسساح 
االقت�صسسادي وا�صتعسسادة تسس�ازن املالية العامسسة على املدى 
املت��صسسط. ويف هذا ال�صياق، ا�صتكمل املجل�ض اأي�صا مراجعة 
تاأكيدات التم�يل يف ظسسل اتفاق اال�صتعداد االئتماين. وكان 
املجل�سسض التنفيذي قد وافق يف ي�ليسس� 2016 على االتفاق 
البالغسسة قيمتسسه 3.831 مليار وحدة حقسس�ق �صحب خا�صة 
)نحسس� 5.34 مليسسار دوالر اأمركسسي يف تاريسسخ امل�افقسسة(، 
 455 ومبقت�صسسى هسسذه امل�افقسسة، يجسس�ز للعسسراق �سسرف 
مليسس�ن وحسسدة حق�ق �صحسسب خا�صة )نحسس� 617.8 ملي�ن 
دوالر اأمركسسي(. ويف اإطار ا�صتكمال املراجعة االأوىل، وافق 
املجل�سسض التنفيذي اأي�صا على طلب العراق اإعفاءه من اإعان 
عدم االلتزام باحلسسد االأق�صى امل�صتمر للمتاأخرات اخلارجية 
اجلديسسدة، وطلسسب تعديل معاير االأداء. كذلسسك وافق املجل�ض 
علسسى طلسسب اإعفاء العسسراق من �سسرط انطباق اأهسسداف نهاية 
�صبتمسسر ملعايسسر االأداء االأربعسسة املتعلقسسة باحلسسد االأدنسسى 
الإجمسسايل االحتياطيسسات الدوليسسة واحلسسد االأق�صسسى ل�صايف 
االأ�ص�ل املحلية لدى البنك املركزي العراقي واحلد االأق�صى 
لر�صيد املتاأخرات القائمة امل�صتحقة ل�ركات النفط الدولية 
واحلسسد االأق�صى لر�صيد اإجمايل الديسسن العام، باالإ�صافة اإىل 
طلب تعديل مراحل تنفيذ االتفاق. ويهدف برنامج االإ�صاح 
االقت�صادي العراقي الذي يدعمه اتفاق اال�صتعداد االئتماين 
العاجلسسة،  املدف�عسسات  ميسسزان  احتياجسسات  معاجلسسة  اإىل 
وال��صسس�ل باالإنفسساق اإىل م�صتسس�ى يتنا�صسسب مسسع انخفا�ض 
اأ�صعسسار النفسسط العامليسسة، و�صمسسان ا�صتمراريسسة الدين 
حتملهسسا.  ميكسسن  حسسدود  يف 

ويت�صمن الرنامج اأي�صا اإجسسراءات حلماية الفقراء، وتعزيز 
اإدارة املاليسسة العامة، ودعم ا�صتقسسرار القطاع املايل، وكبح 
الف�صسساد. و�صيحتاج العراق اإىل دعسسم املجتمع الدويل لتنفيذ 
هذه ال�صيا�صات. وعقب قرار املجل�ض التنفيذي، �صدر البيان 
التسسايل عسسن ال�صيسسد ميت�ص�هسسرو ف�رو�صسساوا، نائسسب املديسسر 
العسسام ورئي�ض املجل�ض التنفيسسذي بالنيابة: تطبق ال�صلطات 
العراقية �صيا�صات اقت�صادية مائمة للتعامل مع ال�صدمات 
التي ت�اجه العراق – متمثلة يف ال�راع امل�صلح مع تنظيم 
اأ�صعار  "داع�ض" واالأزمة االإن�صانيسسة املرتتبة عليه وانهيار 
سسري ال�صلطات عملية  النفسسط. ويف جمال املاليسسة العامة، جتجُ
ت�صحيح مايل كبرة يتم معظمها من خال خف�ض االإنفاق 
الراأ�صمسسايل غسسر الكسسفء مسسع حمايسسة االإنفسساق االجتماعي. 
وبالن�صبة للقطسساع اخلارجي، ت�ا�صل ال�صلطات ربط الدينار 
العراقسسي بالسسدوالر االأمركسسي، االأمسسر السسذي يتيسسح ركيسسزة 
اأ�صا�صيسسة لاقت�صاد. وقد ات�صم االأداء بالتباين يف ظل اتفاق 
اال�صتعسسداد االئتمسساين، غسسر اأنسسه مت الت��صسسل اإىل تفاهمات 
ب�صسساأن االإجسسراءات الت�صحيحيسسة الكافيسسة الإبقسساء الرنامج 
علسسى م�صاره املقرر. و�صيك�ن من ال�روري مراعاة التنفيذ 
احلسسازم، مسسع ت�افر الدعم السسدويل الق�ي. وقد جسساء برنامج 
املاليسسة العامة املعدل يف 2016 وم�روع م�ازنة 2017 
مت�صقسسن مع ما ورد يف اتفاق اال�صتعداد االئتماين. وينبغي 
اأن يتسسم بالتدريسسج حت�صن عنا�سسر الت�صحيسسح املايل، عن 
طريسسق زيسسادة االإيرادات غسسر النفطيسسة وتخفي�سسض االإنفاق 
اجلاري - مبا يف ذلك مدف�عات االأج�ر ومعا�صات التقاعد 
- واإ�صاح قطسساع الكهرباء، والدعم، وامل�ؤ�ص�صات اململ�كة 
للدولسسة، الإف�صاح املجال اأمام اإنفسساق ا�صتثماري اأكر ولكنه 

اأكر فعالية وكفاءة مبا يدعم حتقيق النم�.

 الصندوق االجتماعي للتنمية.. 

تجربة تواجه نقص األموال 
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االثنين

اقتصاديات العراق
نائب سّرب هبوط اإلقراض "لعامين" من 15 إلى 13 مليار دوالر 

صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف إصالح االقتصاد العراقي في "مؤشر للتعافي"
بغداد- عباس شهاب

تكنولوجيا القيادة الذاتية تضع 

3 ماليين سائق شاحنة خارج الخدمة

إنكلترا تضع خططًا الحتماالت 

خروجها من االتحاد األوروبي 
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تحمالن الزيت والسكر.. باخرتان كبيرتان 
ترسوان في ميناء أم قصر 

تطلسسق وزارة التخطيسسط، الي�م االثنن، نتائج م�صسسح التحليل ال�صامل لاأمن 
الغذائي والفئات اله�صة لا�رة يف العراق.

وذكسسرت ال�زارة يف بيان انها �صتعقد يف ال�صاعة العا�رة من �صباح الي�م 
االثنن م�ؤمتسسرا مهما الطاق نتائج م�صح التحليسسل ال�صامل لامن الغذائي 
والفئسسات اله�صسسة لا�رة يف العراق ل�صنسسة 2016 ، بح�ص�ر وزير التخطيط 

�صلمان اجلميلي وبالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي.
وا�صسساف ان" نتائسسج التحليل تت�صمن بيانات وم�ؤ�سسرات مهمة عن الن�صاء 

االرامل واملطلقات والنازحن واالطفال".

دعسسا م�رف الرافدين، وزارات وم�ؤ�ص�صات الدولسسة امل�صم�لة ب�صلفة الع�رة 
رواتب اىل ت�زيع اال�صتمارات التي اعدها امل�رف على م�ظفيهم الراغبن 

مبنح ال�صلفة لغر�ض ملئها.
وقسسال املكتسسب االعامي للم�سسرف يف بيان، ان "امل�سسرف وجه ال�زارات 
والدوائر املعنية امل�صم�لة بال�صلف بتقدمي ا�صماء م�ظفيها مب�جب ا�صتمارة 
طلب ال�صلفة التي اعدتها االدارة العامة وتك�ن على �صكل وجبات على ان ال 

يتجاوز جمم�ع ال�جبة عن 100 م�ظف كمرحلة اوىل".
وبن ان "ال�زارة او الدائرة املعنية تتحمل م�ص�ؤولية تكرار املنح الأي طالب 
�صلفسسة وم�ص�ؤولية �صحة امل�صتم�صسسكات املرافقة مع ا�صتمسسارات طلب ال�صلفة 

والتاأييد بذلك".

اأعلنسست وزارة املاليسسة واالقت�صسساد يف اإقليسسم كرد�صتان ت�زيسسع رواتب �صهر 
�صباط املا�صي الي�م االثنن.

وقسسال وكيل وزارة املاليسسة واالقت�صاد يف اإقليم كرد�صتسسان رابر �صديق، ان 
"ت�زيع رواتب �صهر �صباط املا�صي �صيبداأ الي�م االثنن، ويف مقدمها رواتب 

وزارة البي�صمركة".
واأ�صاف �صديق، ان "اأم�ض االحد مت ت�زيع ق�ائم رواتب ال�زارات كافة".

يذكسسر اأن جمل�سسض وزراء اإقليم كرد�صتان كان قد وجسسه خال اأول اجتماعاته 
يف العام اجلديد 2017 ال�زارات اإىل التن�صيق مع وزارة املالية واالقت�صاد، 

واإعطاء االأول�ية لت�فر االأم�ال الازمة لرواتب امل�ظفن.

ر�صسست يف ميناء ام ق�سسر اجلن�بي باخرتان كبرتسسان حتمان كميات من 
الزيت وال�صكر .

وقسسال مديسسر اإعسسام �ركسسة م�انئ العسسراق امنار عبسسد املنعسسم ال�صايف، يف 
ت�ريسسح �صحفسسي، ان "باخرتسسن كبرتن ر�صسست االأوىل يف ر�صيف رقم 2 
يف مينسساء ام ق�ر وهسسي ا�صبانية اجلن�صية بحم�لة ت�صسسل اىل 32 األف طن 
مسسن مسسادة زيت عبسساد ال�صم�ض اخلام والباخسسرة الثانيسسة الب�لندية ر�صت يف 
الر�صيسسف رقم 3 حتمل 43 الف طن من ال�صكر اخلام حل�صاب �ركة عراقية 

م�صتثمرة بعقد ت�صغيل م�صرتك مع امل�انئ العراقية".
واأ�صاف ال�صايف، ان "اإدارة ميناء ام ق�ر بذلت جهدا كبرا وتن�صيقا عاليا 
مع املاحة البحرية واملر�صدين البحرين يف تهيئة اأر�صفة امليناء لدخ�ل 

الباخرتن ب�صام لتفريغ حم�لتهما".

دعا وزيسسر الكهرباء قا�صم الفهسسداوي، دول العامل اإىل 
م�صاعسسدة العسسراق يف اعسسادة اعمسسار �صبسسكات الطاقة 
الكهربائيسسة باملناطق املحسسررة، م�صرا اإىل اأن تنظيم 
داع�سسض االرهابسسي قسسام بتدمر كامسسل ل�صبسسكات نقل 

الطاقة يف املناطق التي خ�صعت ل�صيطرتها.
وذكر الفهداوي يف ت�ريح �صحفي، اإن "خطة اعادة 
تاأهيل �صبكسسة الكهرباء يف نين�ى واملناطق املحررة 
االخرى تكسس�ن على مرحلتن االوىل اعادة اال�صتقرار 
واعسسادة اخلدمسسة اىل املناطسسق املحررة، امسسا االأخرى 
فهسسي اعسسادة اعمسسار ال�صبكسسة بالكامسسل اىل مسسا كانت 
عليسسه"، مبينًا اأننا "بحاجسسة اىل جهد دويل الن حجم 

ال�رر الذي حلق بال�صبكة ف�ق طاقتنا".
واو�صسسح اأن "العراقيسسن �صيتمتعسس�ن ب�صيف تقّل فيه 
اأوقسسات انقطسساع الكهربسساء ويف بع�سسض املحافظسسات 
�صيكسس�ن تزويدهم 24 �صاعسسة يف الي�م، م�صرا اإىل اأن 
العسسراق حقق فائ�صسسا بالكهرباء بحسسدود ثاثة اآالف 

ميغا واط خال املدة احلالية".
ولفسست الفهداوي النظر اإىل اأنه ب�صبب ال�صائقة املالية 
مل ن�صتطسسع تزويد جميع املناطسسق يف ال�صيف املقبل 

بالطاقة على مدار 24 �صاعة .
وب�صسساأن م�روع الربسسط الكهربائي العربسسي والفائدة 
التسسي يجنيهسسا العسسراق منسسه، اأو�صسسح وزيسسر الكهرباء 
اأن العسسراق لديسسه ذروة يف احتياجسسه للكهربسساء ملسسدة 
ا�صب�عسسن يف منت�صف مت�ز وبدايسسة اآب وهذه الذروة 

يزيسسد ا�صتهسساك امل�اطسسن فيها 30 باملئسسة بينما يف 
ال�قسست نف�صسسه جنسسد ويف هسسذه املسسدة بالتحديسسد دوال 
عربيسسة لديهسسا فائ�سسض يف الكهربسساء لذلسسك ميكسسن ان 
تسسزود العسسراق بفائ�صها، مبسس�ازاة ذلك لدينسسا فائ�ض 
بالطاقسسة الكهربائيسسة يف اوقسسات معينة مثسسل ال�قت 
احلا�ر ميكننسسا ان نزود دوال عربيسسة اخرى بحاجة 

لهذا الفائ�ض.
واأكسسد الفهسسداوي، اأن "اجلميسسع �صي�صتفيسسد مسسن الربسسط 
الكهربائسسي العربسسي وال ي�جسسد اي �سسرر علسسى دولة 
عربيسسة ونحسسن يف العسسراق اول مسسن وقسسع علسسى هسسذه 

االتفاقية منذ �صنتن وهي االن يف ط�ر التنفيذ".
وعسسن نتائسسج االجتمسساع السس�زاري، او�صسسح الفهداوي 
اأن املجل�سسض دعسسا السسدول العربية اإىل تعزيسسز التعاون 

يف جمسسال الطاقسسة وامليسساه والغسسذاء علسسى امل�صتسس�ى 
ال�طنسسي ثسسم علسسى امل�صتسس�ى االإقليمسسي، وذلسسك لرفع 
ال�عي مب��ص�ع الرتابط لدى �صناع القرار واأ�صحاب 

امل�صلحة.
وا�صاف الفهداوي ان املجل�ض اأكد اأهمية اال�صرتاتيجية 
العربية للطاقسسة امل�صتدامة، وكلسسف اأمانته بتعميمها 
على السسدول العربية وت�صلسسم ماحظاتها عليها خال 
�صهريسسن ثسسم عر�ض الن�صخسسة النهائيسسة لا�صرتاتيجية 
علسسى االجتمسساع املقبسسل للمكتسسب التنفيسسذي متهيسسدا 
العتمادهسسا، كمسسا كلسسف املجل�سسض جمم�عسسة العمسسل 
اخلا�صسسة باال�صرتاتيجيسسة للطاقة امل�صتدامسسة باإعداد 
عر�سسض على جلنة خراء  خطسسة تنفيذية منا�صبة لها تجُ

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

ك�صفسست وزارة التخطيط، عن اطسساق 781 مليار و274 
ملي�ن دينار مسسن م�صتحقات املقاولن بعد تاأييدها من 
قبل ديسس�ان الرقابسسة املاليسسة، م�صسسرة اإىل اأن املقاولن 
�صيت�صلمسس�ن مسسا ن�صبته %40 من جممسس�ع م�صتحقاتهم 

�صمن هذا املبلغ.
وذكسسر ال�زيسسر �صلمسسان اجلميلسسي يف بيسسان، اإن "ال�زارة 
هسسذه  ب�سسرف  املتعلقسسة  االجسسراءات  جميسسع  اكملسست 
امل�صتحقسسات وار�صلتهسسا اإىل وزارة املاليسسة التسسي �صتق�م 

ب�رفها بالتعاون مع البنك املركزي العراقي".
و274  مليسسار   781 "اأطلقسست  وزارتسسه  اأن  واو�صسسح، 
مليسس�ن دينسسار مسسن م�صتحقسسات املقاولن بعسسد تاأييدها 
مسسن قبل ديسس�ان الرقابة املالية"، مردفسسا اأن "املقاولن 
�صيت�صلمسس�ن مان�صبتسسه %40 من جممسس�ع م�صتحقاتهم 
�صمسسن هذا املبلسسغ والتي تبلسسغ )300( مليسسار و)457( 

ملي�ن دينار".
وتابع اجلميلي، اأن "هذه امل�صتحقات تت�زع بن عدد من 
السس�زارات واجلهات غر املرتبطة بسس�زارة واملحافظات، 
يف اطسسار امل�صاريع املنفذة �صمن الرنامج اال�صتثماري 

او برنامج تنمية االقاليم وبرنامج البرتودوالر".
واأ�صار ال�زيسسر اإىل اأن "هذه امل�صتحقات التي مت اطاقها 
متثسسل مسسا ن�صبته %57 مسسن ال�جبسسة االوىل التي يجري 
العمل على اطاقها والبالغة )1( ترلي�ن و)364( مليار 
دينار"، مبينا اأن "العمل يجري على قدم و�صاق من اجل 
اكمسسال جميسسع امل�صتحقات بعد ان يتسسم تدقيقها من قبل 

دي�ان الرقابة املالية".
ب�سسرف  املا�صسسي،  ال�صهسسر  السس�زراء،  جمل�سسض  ووجسسه 
م�صتحقات املقاولسسن املتاأخرة ف�راً بعد اأن اأجنز دي�ان 
الرقابة املالية االحتادية تدقيسسق تلك امل�صتحقات وفقا 

ملسسا ورد مب�صم�ن قرار جمل�ض ال�زراء رقم )161(، بعد 
اأن وافسسق، يف العسسام املا�صسسي، علسسى اإطسساق م�صتحقات 

املقاولن من خال اإ�صدار �صندات اخلزينة.
واأبلسسغ م�صسس�ؤول يف وزارة التخطيط )اجل�رنسسال( ب�ج�د 
خطسسة حك�ميسسة لت�فسسر �صي�لسسة ا�صافيسسة تدعسسم املالية 
العامسسة يف تغطيسسة النفقسسات، مبينسسًا اأن قسسرار جمل�سسض 
السس�زراء، اإعفاء املكلفسسن بدفع ال�ريبة مسسن الغرامات 
والف�ائسسد امل�صتحقسسة على دي�نهم ب�سسرط الت�صديد �صمن 
مهلسسة زمنيسسة تبلغ ثاثسسة اأ�صهسسر، وهسسذا جاء بنسساًء على 

ت��صية جلنة ال�ص�ؤون االقت�صادية.

الحكومة تطلب مساعدة دولية 
إلعادة الكهرباء إلى المناطق المحررة

بعد طول انتظار.. إطالق 781 مليار دينار من مستحقات المقاولين

المباشرة بمسح التحليل الشامل لألمن 
الغذائي لألسرة

الرافدين يدعو الوزارات المشمولة بسلفة 
العشرة رواتب إلى ملء االستمارات

اليوم.. كردستان يوزع رواتب موظفيه

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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