
اجلمعة،   ،  3 ال��وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  و�صفت 
الن�صخ املتداولة يف و�صائل االعالم عن املوازنة املالیة 
لعام 2018 ب� "غری الدقیقة وال ال�صحیحة"، فی حني 
النقا�س". وقالت  "مازالت يف طور  اأن املوازنة  اأكدت 
االمانة العامة يف بیان تلقت "اجلورنال" ن�صخة منه، 
طور  يف  زالت  ما   2018 لعام  املالیة  "املوازنة  اأن 
النهائیة  �صیغتها  اىل  للو�صول  واملباحثات  النقا�س 
التي �صی�صوت علیها جمل�س الوزراء قریبا جدا"، م�صریة 
اىل اأن "الن�صخ املتداولة يف و�صائل االعالم غری دقیقة 
" االحد  اأن  العامة،  وال �صحة لها". وا�صافت االمانة 
�صتكون فیه جل�صة ملجل�س الوزراء خم�ص�صة ملناق�صة 
علیها".  والت�صویت  النهائیة  ب�صورتها  امل��وازن��ة 
وتداولت و�صائل اعالم حملیة، منذ ایام م�صودة قانون 
، فی    2018 لعام  للعراق  املالیة االحتادیة  املوازنة 
�صمال  اقلیم  حمافظات  ن�صبة  اأن  امل�صودة  بینت  حني 
االإجمالیة  القیمة  وبلغت    .12.67% بلغت  العراق 
 85.33 نحو   2018 لعام  للعراق  العامة  للموازنة 
و�صل  بعجز  دوالر(،  ملیار   71.65  ( دینار  تریلیون 
دوالر(.  ملیار   19.13( دینار  تریلیون   22.78 اىل 
عراقي،  اقت�صادي  خبری  وق��ال 
وق��ت  يف 

�صابق، اإن املوازنة لن تتجاوز 110 تریلیونات دینار 
 20% احلكومة  تخ�ص�س  دوالر(،  ملیون   92.285(
من  املحررة  املناطق  اإعمار  اإع��ادة  مل�صاریع  منها 
داع�س. وك�صفت وثائق م�صودة م�رشوع قانون املوازنة 
العامة العراقیة لعام 2018، اأن ح�صة اإقلیم كرد�صتان 
للنفقات  مر�صودة   ،12.67% املوازنة  اإجمايل  من 
حمافظات  يف  اال�صتثماریة  وامل�صاریع  اجل��اری��ة 
علی  ال�رشائب  بلوغ  اإىل  الوثائق  واأ�صارت  االإقلیم. 
4.5 تریلیون  الدخل والرثوات يف تلك املوازنة، نحو 
االإنتاج  ور�صوم  ال�صلعیة  ال�رشائب  بلغت  كما  دوالر، 
اأرباح  من  املوازنة  وح�صة  دینار،  تریلیون   2.68
الوثائق،  واأو�صحت  دینار.  ملیار   927 العام  القطاع 
النفط  43.4 دوالر لربمیل  اأن املوازنة ت�صمنت �صعر 
برمیل،  ملیون   3.89 بلغت  اإنتاجیة  الواحد،بطاقة 
املعدنیة  وال����رثوات  النفطیة  االإی�����رادات  لتت�صدر 
عراقي.  دینار  تریلیون   73 من  مقرتبة  االإی���رادات 
و�صابقا، اأكد "مظهر �صالح"، امل�صت�صار املايل لرئی�س 
اإىل  تتجه   2018 العام  موازنة  اأن  العراقي،  ال��وزراء 
الدولة  توجه  اىل  م�صریاً  النفطیة،  غری  املوارد  تعظیم 
نحو ت�صجیع فر�س العمل من خالل القطاع اخلا�س، 
می�رشة،  بقرو�س  ال�صباب  اإق��را���س  برامج  وتطویر 
والتمكني من االنخراط يف �صوق العمل. وو�صف رئی�س 
املقبلة  امل��وازن��ة  العبادي،  حیدر  العراقي  ال���وزراء 
النفقات  "تق�صفیة"، موجها بتخفی�س  باأنها 
للرئا�صات  احلكومیة 

والوزارات، وتاأمني اأجور ورواتب العاملني يف الدولة. 
علی  املا�صي،  الثالثاء  النفط،  وزارة  �صددت  ذلك  اىل 
"اإلزام" ال�رشكات النفطیة العراقیة واالجنبیة باإ�رشاك 
"بن�صبة  امل�صاریع  بتنفیذ  اخلا�س  القطاع  �رشكات 
بذلك  تهدف  اأنها  بینت  حني  يف   "  10% عن  التقل 
�رشكات  "لتاأ�صی�س  اخلا�س  القطاع  دور  تفعیل  اىل 
يف  ال���وزارة  وذك���رت  ر�صینة".  متخ�ص�صة  وطنیة 
الوطنیة  النفطیة  ال�رشكات  توجیه  "قررت  اإنها  بیان 
والعاملیة اىل �رشورة ا�رشاك القطاع اخلا�س العراقي 
يف تنفیذ امل�صاریع النفطیة املختلفة ومنها املقاوالت 
الثانویة اأو ال�صاندة اأواملناق�صات املعلنة او الدعوات 
االطراف  جمیع  تعاون  “�رشورة  موؤكدة  املبا�رشة"، 
املعنیة من اأجل ح�صول القطاع اخلا�س علی فر�صته 
املثالیة العادلة، من خالل "منحه االأولویة والدعم يف 
امل�صاریع  تنفیذ  يف  الفعالة  امل�صاركة  علی  التناف�س 
خالل  من  "تهدف  انها  ال��وزارة،  واو�صحت  املعلنة". 
اىل  ال��ع��راق��ي  اخل��ا���س  القطاع  توجه  اىل  ذل��ك  ك��ل 
قادرة  ر�صینة  متخ�ص�صة  وطنیة  �رشكات  تاأ�صی�س 
قبل  من  املعلنة  اال�صتثماریة  امل�صاریع  تنفیذ  علی 
واجلودة  املعایری  وفق  النفطیة  وال�رشكات  ال��وزارة 
وال�صیاقات املتبعة ومبا یحقق امل�صامني واال�صباب 
املوجبة املن�صو�س علیها بقانون اال�صتثمار رقم 13 
ل�صنة 2006 وقانون اال�صتثمار يف امل�صايف رقم 64 

ل�صنة 2007".
واال�صناد  الدعم  "تقدمي  اأهمیة  النفط  وزارة  واأك��دت 
للقطاع الوطني اخلا�س بتاأ�صی�س �رشكات متخ�ص�صة 
خا�صة اأو م�صاهمة او خمتلطة اأو 

بامل�صاركة مع �رشكات عربیة او اجنبیة، وت�صجیعها 
التنمیة  يف  الوطني  اال�صتثمار  دور  تفعیل  علی 
والتكامل االقت�صادي وتوظیف االأموال واال�صتثمارات 
من  و�صلیمة  مثالیة  قاعدة  ن��واة  وتاأ�صی�س  بناء  يف 
اكت�صاب  علی  القادرة  الر�صینة  الوطنیة  ال�رشكات 
مدة  خ��الل  العاملیة  اىل  و���ص��واًل  والتجربة  اخل��ربة 
لالهداف  "حتقیقًا  اأن��ه  ال���وزارة،  وبینت  ق�صریة". 
جلمیع  ودع��م��ًا  اآن��ف��ًا،  امل��ذك��ورة  الطموحة  واخلطط 
اجلهود املخل�صة التي تعمل لتنمیة وتطویراالقت�صاد 
وجهت  خلا�س،  القطاع  ب���اأداء  واالرت��ق��اء  العراقي 
واالجنبیة  الوطنیة  النفطیة  ال�رشكات  جمیع  الوزارة 
عن  تقل  ال  بن�صبة  اخلا�س  الوطني  القطاع  با�رشاك 
الوزارة  قبل  من  املعلنة  امل�صاریع  جمیع  يف   10%
وال�رشكات النفطیة، ف�صاًل عن ا�صرتاط ت�صغیل االیدي 
حملیًا".  امل�صنعة  املواد  وا�صتخدام  العراقیة  العاملة 
ال�رشكات  “األزمت  اأنها  بیانها،  يف  ال��وزارة  وتابعت 
النفطیة الوطنیة علی ممار�صة دورها الفعال مبوجب 
ال�رشكات  )قانون   1997 ل�صنة   22 القانون  اأحكام 
العامة(، وان ميار�س جمل�س االدارة دوره و�صالحیاته 
وفق القانون املذكور اآنفًا ویتخذ القرارات التي تخدم 
للعراق”،  منفعة  اعلی  وحتقق  العامة  امل�صلحة 
مو�صحة اأنها “جتد اأن العراق یزخر بالطاقات العلمیة 
االعمال  رج��ال  ومن  والب�رشیة  والهند�صیة  والفنیة 
يف  نوعیة  نقلة  احداث  علی  القادرین  وامل�صتثمرین 

االقت�صاد العراقي”.
یذكر ان احلكومة العراقیة ت�صعی اىل خ�صخ�صة بع�س 
اخلا�س  القطاع  قبل  من  فیها  واال�صتثمار  امل�صاریع 
يف ظل انخفا�س ا�صعار النفط والتي اثرت يف موازنة 

العراق العامة.

مشروع خصخصة الكهرباء.. رفض شعبي 

وعجز حكومي عن إثبات أهميته 
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اقتصاديات العراق أمانة مجلس الوزراء أكدت أنها مازالت طور النقاش

موازنة 2018 تقشفية.. تخفيض حصة كردستان من الموازنة إلى %12
بغداد- المحرر السياسي

لماذا ال تعمل النماذج 

االقتصادية القياسية؟

موانئ دبي العالمية تبحث 

التعاون مع أوكرانيا

العراق يحصل على قرض من البنك 
الدولي بقيمة 400 مليون دوالر

إيران: ديون أجور كهرباء العراق 
بلغت 850 مليون دوالر

مطالبات نيابية بتشغيل مشروع يحقق 
"اكتفاء ذاتيًا" من المحاصيل الزراعية

الجمارك تخلي مسؤوليتها وتكشف عن أمر 
قضائي باحتجاز آالف العجول المستوردة

اك��د وزیر ال�صناعة واملناجم والتج��ارة االیراين حممد �رشیعتمداري، 
اجلمع��ة، ان الدی��ون امل�صتحقة لبالده علی الع��راق، تبلغ 850 ملیون 
دوالر. وذك��ر �رشیعتم��داري يف ت�رشی��ح لو�صائ��ل اع��الم ایرانیة اإنه 
"بح��ث يف بغداد مع وزیر الكهرب��اء العراقي قا�صم الفهداوي، تزوید 
العراق بالطاقة من ای��ران". وا�صاف �رشیعتمداري، ان "دیون العراق 
من الطاقة الكهربائیة تبلغ حالیا 850 ملیون دوالر وناأمل ت�صدیدها 
قریب��ا"، م�ص��ریا اىل ان "امل�صتحق��ات امل�صتوجبة علی الع��راق الیران 
بخ�صو�س �صادرات الغاز، من املوا�صیع االخرى التي یجب ت�صویتها 

بني البلدین.

طالب النائب عن حمافظة نینوى نایف ال�صمري، اجلمعة، رئی�س الوزراء 
حی��در العبادي بالتدخل �صخ�صیا وال�صغط عل��ی وزارة املوارد املائیة 
الإع��ادة ت�صغیل م�رشوع ري اجلزی��رة ال�صمايل يف املحافظة، م�صریا اإىل 
اأن امل�رشوع �صیحقق اكتفاًء ذاتیًا للعراق من املحا�صیل الزراعیة ویقلل 
كمی��ة اال�صتریاد ملح�صول احلنطة �صنوی��ا. واو�صح ال�صمري، اأن "اإعادة 
عمل امل�رشوع �صیحقق االكتف��اء الذاتي للعراق من اخل�رشوات والعدید 
م��ن املحا�صیل الزراعی��ة اإ�صافة اإىل تقلیل حاجة الع��راق من ا�صتریاد 
القم��ح التي ت�صل اإىل اأربعة مالیني ون�ص��ف امللیون طن �صنویا لكونه 
ی�صهم بزی��ادة الغلة الزراعیة للمح�صول بال��دومن الواحد ما یقلل كمیة 
اال�صتریاد، ناهیك عن كونه �صی�صمح بزیادة فر�س العمل لكل العراقیني 

من ال�صمال اىل اجلنوب ویقلل ن�صبة البطالة".

اأعلن��ت الهیئ��ة العام��ة للجم��ارك، اجلمع��ة، اأنها لی�ص��ت طرف��ًا يف تاأخری اخالء 
اآالف العج��ول امل�صت��وردة ع��رب مین��اء اأم ق���رش، وك�صف��ت عن اأم��ر ق�صائي يف 
حمافظة الب���رشة یق�صي باحتجاز ال�صحنة الأغرا���س التحقیق يف حالة ابتزاز. 
وق��ال املدی��ر العام للهیئ��ة منذر عبد االأم��ری اإن "الباخرة )نابل���س( التي حتمل 
عل��ی متنه��ا 9000 راأ���س من العج��ول ما اإن و�صل��ت اىل مین��اء اأم ق�رش حتی 
ت�صلم��ت اإدارة املرك��ز اجلمرك��ي يف املین��اء اأوراق ال�صحن والفوات��ری والوثائق 
االأخ��رى لغر�س اجن��از املعاملة، ويف تلك االأثناء مت تبلیغن��ا بقرار من حمكمة 
التحقی��ق يف ناحی��ة �صفوان یق�ص��ي باحتجاز ال�صحنة"، مبین��ًا اأن "قرار احلجز 
یتعل��ق باأعمال هیئة النزاهة، حیث هناك اإخبار یفید باأن امل�صتورد تعر�س اىل 
حال��ة ابتزاز يف ال�صفارة العراقی��ة يف الربازیل خالل الت�صدی��ق علی الوثائق". 
ولف��ت املدی��ر الع��ام الهیئ��ة االنتب��اه اىل اأن "االإدارة اجلمركی��ة ال عالق��ة له��ا 
بالتاأخ��ری، ولی�ص��ت �صببًا فیه مطلقًا"، م�صیفًا اأن "هیئ��ة النزاهة اإذا وافقت فاإن 
هیئ��ة اجلمارك ال مانع لدیها من تفری��غ ال�صحنة واحتجازها يف مكان منا�صب 
مقاب��ل �صمانات حل��ني ح�صم املو�صوع ب��ني هیئة النزاهة وحمكم��ة التحقیق، 
وذل��ك حتی جننب امل�صتورد ال�رشر ونحافظ عل��ی العجول من الهالك". وكانت 
ال�رشك��ة العامة للموان��ئ التي یقع مقرها يف حمافظة الب���رشة اأعلنت يف )31 
ت�رشی��ن االأول 2017( و�صول باخرة اأجنبی��ة اىل میناء اأم ق�رش حمملة باآالف 
العجول احلیة امل�صتوردة من قبل القطاع اخلا�س لغر�س جزرها وبیع حلومها.
وقب��ل �صاع��ات قال وزیر النقل كاظم فنجان احلمام��ي يف ت�رشیح �صحفي، اإن 
"اجلهات املعنیة بفح�س العجول واإخالء �صبیلها مل تقم بواجباتها بعد و�صول 
ال�صحن��ة، ما ینذر بكارثة"، مبینًا اأن "التاأخری �صیودي بحیاة املا�صیة وهالكها، 

االأمر الذي ی�صتدعي قیام الكمارك والبیطرة بواجباتهما علی وجه ال�رشعة".

قال��ت م�ص��ادر جتاری��ة، اجلمع��ة، اإنه ج��رى بیع خام 
الب�رشة العراقي يف نوفمرب ت�رشین الثاين باأكرب خ�صم 
ع��ن االأ�صع��ار الر�صمی��ة يف اأكرث من عام، م��ع مواجهة 
ال�صحن��ات التي تراكمت بعد اأن �رشبت اأعا�صری �صاحل 
خلی��ج املك�صیك بالوالیات املتح��دة مناف�صة من اخلام 
املك�صیك��ي. وقد یع��وق تراج��ع الطل��ب االأمریكي علی 
النفط العراقي جهود ثاين اأكرب منتج يف منظمة البلدان 
امل�صدرة للبرتول )اأوبك( الرامیة اىل زیادة ال�صادرات 
لتعوی���س  الب��الد  جن��وب  يف  الب���رشة  مین��اء  م��ن 
خ��ام  �صحن��ات  وتراكم��ت  ال�صم��ال.  يف  االنخفا���س 
الب�رشة بعد اأن عطلت اأربعة اأعا�صری و�صول ال�صحنات 
اإىل خلی��ج املك�صیك يف الوالی��ات املتحدة يف املدة ما 
ب��ني اأغ�صط���س اآب واأكتوب��ر ت�رشی��ن االأول املا�صی��ني. 

واأظهرت بیانات تدفق التج��ارة علی توم�صون رویرتز 
ایك��ون اأن اأكرث من 22 ملیون برمیل من خام الب�رشة 
كان م��ن املقرر اأن ت�ص��ل اإىل الوالیات املتحدة يف كل 
م��ن اأكتوبر ت�رشین االأول ونوفمرب ت�رشین الثاين، وهي 
اأعلی كمیات �صهریة منذ بدء تتبع البیانات يف 2015.
لك��ّن تاجراً يف �صنغافورة قال اإن بع�س ال�صحنات تظل 
غ��ری مباعة يف الوقت ال��ذي یلبي فیه اخلام املك�صیكي 

بع�س الطلب االأمریكي.
واأظه��رت بیان��ات اأن واردات الوالی��ات املتح��دة م��ن 
اخل��ام املك�صیكي بلغ��ت اأعلی م�صت��وى يف اأربعة اأ�صهر 
عند 21.3 ملی��ون برمیل يف اأكتوبر ت�رشین االأول بعد 
اأن ت�صبب��ت زالزال وعا�صفة يف اإغالق اأكرب م�صفاة يف 
املك�صیك معظ��م ال�صهر. وقال تاجر ”ت�صببت االأعا�صری 
يف تراكم فائ�س بخام الب�رشة بینما جرى بیع املزید 

من النفط املك�صیكي اإىل الوالیات املتحدة“.

ویق��ول جت��ار اإن امل�ص��ايف االأمریكی��ة حتول��ت اأی�صا 
�ص��وب اخلام املحلي االأرخ�س، بعد اأن زاد اخل�صم بني 
�صع��ر خام غرب تك�صا�س الو�صی��ط يف ال�صوق احلا�رشة 
وخام دب��ي اإىل ما یرتاوح بني ثالثة وخم�صة دوالرات 
للربمیل منذ �صبتمرب اأیلول مقابل ما یرتاوح بني دوالر 

ودوالرین يف اأغ�صط�س اآب.
وارتف��ع خ�ص��م خام الب���رشة اخلفیف حتمی��ل نوفمرب 
ت�رشی��ن الث��اين اإىل م��ا ی��رتاوح ب��ني 30 و70 �صنت��ا 
للربمیل دون اأ�صعار البیع الر�صمیة. ويف ال�صهر ال�صابق 
تراوح ال�صعر بني عالوة بقیمة 30 �صنتا وخ�صم بواقع 

ع�رشة �صنتات، وفقا لوجهة ال�صحنة.
وقال جتار طلبوا عدم ن�رش اأ�صمائهم الأنهم غری خمولني 
باحلدی��ث اإىل و�صائ��ل االإعالم اإن ع��الوة خام الب�رشة 
الثقی��ل حتمیل نوفمرب ت�رشین الث��اين انخف�صت اإىل ما 
ی��رتاوح بني ع�رشة �صنتات وخم�صني �صنتا عن االأ�صعار 

الر�صمیة مقارنة مع عالوة بلغت نحو 80 �صنتا ودوالر 
يف ال�صهر ال�صابق.

وتظهر بیان��ات مالحیة علی ایك��ون اأن التجار اأبطاأوا 
حرك��ة �صف��ن وخزن��وا بع���س ال�صحن��ات قبال��ة خلیج 
املك�صی��ك ك��ي یتكیفوا مع وجود فائ���س خام الب�رشة 

يف الوالیات املتحدة.
وتر�ص��و ناقل��ة عمالقة حتم��ل ملیوين برمی��ل من خام 
الب���رشة يف خلیج املك�صیك االأمریك��ي منذ الثامن من 

اأكتوبر ت�رشین االأول.
وتق��ول امل�ص��ادر اإن اخل�ص��م الكب��ری خل��ام الب���رشة 
یجت��ذب طلبا من ���رشكات تكریر اآ�صیوی��ة. وجرى بیع 
خ��ام الب���رشة حتمیل دی�صم��رب كان��ون االأول اإىل اآ�صیا 
بخ�ص��م بل��غ نحو 50 �صنت��ا يف وقت م��ن املرجح فیه 
اأن یزی��د الع��راق اأ�صع��ار البی��ع الر�صمی��ة متا�صی��ا م��ع 

ال�صعودیة.

ضعف الطلب األميركي

 على خام البصرة يلتهم عالوة النفط العراقي

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

ملیون   400 بقیمة  اإ�صافیًا  متویاًل  الدويل  البنك  قدم  متابعة:  بغداد- 
دوالر للعراق للم�صاعدة يف اإعادة بناء اخلدمات يف مناطق متت ا�صتعادة 

ال�صیطرة علیها من اأیدي داع�س بعد حملة ع�صكریة ا�صتمرت ثالثة اأعوام.
وذكر البنك يف بیان اإنه "�صیمول درا�صات تتعلق بكیفیة م�صاركة القطاع 
العام  النقل  حمطات  وترمیم  املو�صل  مطار  بناء  اإع��ادة  يف  اخلا�س 

باالإ�صافة اإىل اأجزاء من �صبكة ال�صكك احلدیدیة".
طوارئ  لعملیة  اإ�صافیا  متویال  متثل  هذه  امل�صاعدات  "حزمة  اأن  وبني، 
البنك  اأقرها  والتي  دوالر  ملیون   350 بقیمة  التنمیة  مل�رشوع  العراق 
�صابقا يف متوز عام 2015 واجلاریة بالفعل يف �صبع مدن يف حمافظتي 

دیاىل و�صالح الدین".
خم�صة  يف  البناء  اإع��ادة  علی  �صریكز  اجلدید  "التمویل  اأن  اإىل،  واأ�صار 
والنقل  وال�صحة  والكهرباء  ال�صحي  وال�رشف  املیاه  ت�صمل  قطاعات 

واخلدمات البلدیة. 

ً


