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موازنة 2019.. زيادة في النفقات التشغيلية وتخلو من الدرجات الوظيفية

يف  وا�سعا  جدال   2019 موازنة  م�سودة  اث��ارت 
ان  ال��ن��واب  بع�ض  اك��د  حيث  العراقي  ال��رمل��ان 
ف�سال   ، مغلوطة  معلومات  على  حتوي  املوازنة 
وتثبيت  الوظيفية  الدرجات  من  تخلو  انها  عن 
من  بالرغم  اال�ستثمارية  امل�ساريع  وقلة  العقود 

انها تعد ثاين اكر موازنة انفجارية يف العراق.
م�سودة  مترير  بعدم  ���س��ائ��رون  حتالف  وتعهد 
 2019 االحت��ادي�����ة  العامة  امل��وازن��ة  م�����روع 
، م�سريا اىل ان االتفاق االخري  ب�سيغتها احلالية 
�سيلزم  م�سرتكة  حكومية  نيابية  جلنة  بت�سكيل 
الطعن  بعدم  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�ض 
يف  ت�سيمنها  الرملان  يعتزم  التي  بالتعديالت 

املوازنة ب�سيغتها النهائية . 
وذكرت النائب عن التحالف ماجدة التميمي يف 
ال  اي��رادات خمفية  ” هناك  ان  ت�ريح �سحفي، 
تظهر يف قطاعات وابواب املوازنة العامة ، منها 
عقارات الدولة التي التوجد اية معلومات لن�سف 
الر�سمية  البيانات  قاعدة  �سمن  العقارات  تلك 
وكذلك   ، باملجان  ا�سخا�ض  وي�سغلها  للحكومية 
امل�سايف التي يباع لها النفط ب�سعر رمزي ، ف�سال 
عن عمليات تهريب النفط امل�ستمرة “، موؤكدة ان 
ميكن  وعائدات  ايرادات  حتقق  القطاعات  تلك   ”
فر�ض  وتوفري  البطالة  المت�سا�ض  ت�سخريها 

العمل” .
احلكومة  ار�سلتها  التي  املوازنة   ” ان  وا�سافت 
جداول  اي  تت�سمن  ال  فقط  �سماء  خارطة  هي 
ن�سخة  وهي   ، اال�سا�سي�ة  الفقرات  عدا  بها  مرفقة 
طبق اال�سل من املوازنة ال�سابقة 2018 “، مبينة 
ب� 128  اوال م�سودة موازنة  ت�سلم  ” الرملان  ان 
تريليون دينار ، وبعدها و�سلتنا م�سودة اخرى ب� 

132 تريليون دينار ال تت�سمن اي جداول “.
على  ي�سوت  لن  �سائرون   ” ان  القول  وتابعت 
 ، تعديلها  دون  احل��ال��ي��ة  بال�سيغة  امل��وازن��ة 
نيابية  جلنة  لت�سكيل  االخ��ري  االتفاق  ومبوجب 
على  ال���وزراء  رئي�ض  �سيوقع  م�سرتكة  حكومية 
التي �سي�سعها الرملان لتكون  التعديالت  جممل 

ملزمة واليطعن بها م�ستقبال “.
جمل�ض  مفاحتة  موؤخرا  قرر  النواب  جمل�ض  وكان 
التعديالت  النواب حول  ب�ساأن مالحظات  الوزراء 
املطلوب ادراجها على م�سودة م�روع املوازنة ، 
اأعادة م�روع القانون اىل  موؤكدا احتفاظه بحق 
احلكومة يف حال عدم ادراج التعديالت املطلوبة 
تاأجيل  الرملان  رئي�ض  قرر  ،فيما  املوازنة  على 
الت�سويت على قبول املوازنة من حيث املبداأ اىل 

جل�سة يوم غد االثنني.
اىل ذلك قال ع�سو اللجنة املالية النيابية، اأحمد 
حمه ر�سيد، ان "املوازنة العامة للعام 2019 تخلو 
من اأي درجات وظيفية اأوتعينات لتثبيت العقود".

ق��رارات  "مازالت  �سحفي،  ت�ريح  يف  ر�سيد  وبني 
تثبيت  وخا�سة  للحكومة  ملزمة  غري  النواب  جمل�ض 

" اليوجد يف  انه  والوظائف اجلديدة"، موؤكدا  العقود 
اأي توظيفات جديدة  املوازنة االحتادية لعام 2019 
هذه  عن  ماقيل  وك��ل  القدمية  العقود  جتديد  �سوى 
كانت  وهي  املوازنة  يف  موجودة  غري  االحداثيات 

تثبيت  اأي  املوازنة  يف  ولي�ض  تخدير  جرعات  جمرد 
للعقود اأو اأحداث درجات وظيفية جديدة".

التعديالت  من  جمموعة  اإقرار  ب�سدد  "نحن  وا�ساف 
يف املوازنة تخرج الإر�ساء االأطراف املجتمعة"، مبينا 

"مل نقم باإعادة املوازنة بل �سيتم تعديل املوازنة من 
خالل جلنة م�سكلة بني الرملان واحلكومة با�راف 

وزير املالية وجمموعة من املدراء".

بغداد – حسين فالح

للعراق عبر منفذ واحد بلغت نحو 
400 مليون دوالر

اسعار النفط بعد اعالن السعودية 
خفض اإلمدادات

يطلق وجبة جديدة من سلف 
المتقاعدين

واربيل تتفقان على توحيد التعرفة 
الكمركية

بغداد - اجلورنال:بلغت �سادرات ايران من ال�سلع والب�سائع املختلفة اىل العراق 
عر منفذ مهران احلدودي يف غ�سون اال�سهر ال�سبعة املا�سية حوايل 400 مليون 
دوالر. وقال م�ساعد ال�سوون التجارية وتطوير التجارة يف الدائرة العامة لل�سناعة 
واملناجم والتجارة يف حمافظة ايالم غربي البالد �سعيد �ريفي : مت ت�سدير 387 
مليونا و258 الفا و661 دوالرا من ال�سلع والب�سائع من هذه املحافظة اىل العراق 
العام االيراين احلايل  ال�سبعة االوىل من  اال�سهر  عر منفذ مهران احلدودي خالل 

الذي بدا يف 21 اآذار/مار�ض املا�سي .
وا�ساف �ريفي ان هذا احلجم من ال�سلع والب�سائع امل�سدرة �سهد منوا بن�سبة 27 

باملئة مقارنة بنف�ض الفرتة من العام االيراين املا�سي.

بغداد - اجلورنال:�سعدت اأ�سعار النفط بعد اأن اأعلنت ال�سعودية عن 
خف�ض اإمدادات �سهر دي�سمر، يف اإجراء لوقف تراجع االأ�سعار التي 

هبطت بن�سبة 20% منذ مطلع اأكتوبر املا�سي.
وبحلول ال�ساعة 6:49 بتوقيت غرينيت�ض، ارتفعت عقود برنت بن�سبة 
1.88% اإىل 71.50 دوالر للرميل، فيما زادت عقود اخلام االأمريكي 
“غرب تك�سا�ض الو�سيط” بن�سبة 1.30% اإىل 60.97 دوالر للرميل.
وجاء االرتفاع بعدما قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح ، اإن 
بواقع  العاملية  لالأ�سواق  النفط  من  اإمداداتها  خف�ض  تعتزم  بالده 

0.5 مليون برميل يوميا يف دي�سمر.

�سلفة  الرافدين، عن �رف وجبة جديدة من  اأعلن م�رف  بغداد - اجلورنال: 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  والع�سكريني  املدنيني  للمتقاعدين  و�سعفني  �سعف 
دفعة  �رف  "مت  انه   ، بيان  يف  للم�رف  االعالمي  املكتب  وقال  االلكرتوين. 
جديدة من �سلفة �سعف و�سعفني للمتقاعدين املدنيني والع�سكريني لنحو 4026 
متقاعداً". واأ�سار اىل ان "�سلفة �سعف و�سعفني تكون ح�سب تقدير راتب املتقاعد 
"�رف تلك  البيان ان  وترتاوح ما بني 3 ماليني و7 ماليني دينار". واأو�سح 
مبنحه  تخطره  ن�سية  ر�سالة  اإر�ساله  عر  املتقاعد  ابالغ  طريق  عن  مت  ال�سلفة 
اياها و�رفها  القانونية ملنحه  االإجراءات  ا�ستكمل كافة  ان  ال�سلفة وذلك بعد 

عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�سيد املايل اليها".

اعلنت مديرية الكمارك يف اإقليم كرد�ستان، عن االتفاق على 27 نقطة مع هيئة 
الكمارك العراقية.

هيئة  مع  اجتماعنا  “وبعد  انه  الكمارك  عام  مدير  عبدالرحمن  �سامال  وقال 
النقاط  اإزالة  اتفاق على  اإىل  اتفقنا على 27 نقطة، وتو�سلنا  العراقية،  الكمارك 
الكمركية الثالث التابعة لبغداد على طرق كركوك – اأربيل، كركوك – ال�سليمانية، 

واملو�سل – دهوك”.
يف  الكمركية  التعرفة  توحيد  على  بغداد  مع  اأي�سًا  االتفاق  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اإىل جميع وثائق  �ست�ساف  الكردية  “اللغة  اأن  واإقليم كرد�ستان، م�سيفًا  العراق 

املعامالت الكمركية، اإىل جانب اللغة العربية”.

صادرات 
ايران

الرافدين بغدادارتفاع 

بيانات

إيران تبدأ بإنشاء سكة حديد تربطها مع العراق وسوريا

السعودية تستعد لتزويد العراق بالغاز 
عوضا عن ايران

“أوبك” تلمح إلى تنفيذ خفض في إنتاج النفط العام المقبل

�سكك  �ركة  مدير  م�ساعد  ي��زداين  مازيار  قال 
احلديد االإيرانية، اإن الرئي�ض ح�سن روحاين، اأوعز 
مبد �سكة حديد من منفذ ال�سالجمة احلدودي اإىل 

مدينة الب�رة يف العراق.
اإن  قوله  ي���زداين،  عن  "فار�ض"  وكالة  ونقلت 
يبلغ  ال�سالجمة-الب�رة  حديد  �سكة  "م�روع 
32 كيلومرتا وي�سمل ت�سييد ج�ر متحرك  طوله 
اجل�ر  مد  "كلفة  اأن  واأو�سح  مرت".   800 بطول 

2200 مليار ريال، �ست�سيده  ال�سككي تبلغ نحو 
اخلط  �ستمد  اأنها  كما  العراق،  اإىل  وتهديه  اإيران 
اجلانب  ويتحمل  العراقية  االأرا�سي  يف  ال�سككي 

العراقي دفع نفقاته فيما بعد". 
واأ�سار يزداين اإىل اأنه "باإجناز امل�روع ومد �سكة 
اإي��ران  بني  ال�سككي  اخلط  �سيكتمل  هذه  احلديد 
البحر  الالذقية على  ميناء  اإىل  و�سوريا  والعراق 
اإىل  اإيران االثنني املا�سي  املتو�سط". وتعر�ست 
التي  االأمريكية  العقوبات  من  الثانية  احلزمة 
االإيرانية  النفط  مبيعات  جميع  اإنهاء  اإىل  ت�سعى 

من  للحد  حم��اول��ة  يف  احل��ي��وي��ة  و���س��ادرات��ه��ا 
تاأثريها.

بدول  بغداد  العا�سمة  ربط  اىل  العراق  وي�سعى 
لتعزيز  ح��دي��دي��ة  �سكك  خ��ط��وط  ع��ر  اجل����وار 
و�سوريا  اي��ران  وبني  بينه  التجارية  التبادالت 

وال�سعودية واالردن.
عن  �سالح  ب��ره��م  اجلمهورية  رئي�ض  واع��ل��ن 
�سكك حديدية  الكويت الن�ساء  اجلانب  اتفاق مع 
التبادالت  تعزيز  بهدف  بالكويت  العراق  تربط 

العراق التجارية. ابلغت  ال�سعودية  ان  �سيا�سية،  م�سادر  ك�سفت 
التي  املدة  بعد  والكهرباء  بالغاز  لتزويده  ا�ستعدادها 

حددتها وا�سنطن ب�ساأن العقوبات على ايران.
وقالت امل�سادر ان “وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح 
بحث مع احلكومة العراقية خالل زيارته لبغداد خالل 
بالغاز  العراق  تزويد  بالده  ا�ستعداد  املا�سية  االيام 
الواليات  حددتها  التي  املدة  بعد  الكهربائية  والطاقة 
العقوبات  ب�ساأن  يوما   45 للعراق  االمريكية  املتحدة 
�سفحتها  يف  االأمريكية  ال�سفارة  ون�رت  ايران.  على 
العراق  “منحت  املتحدة  الواليات  “في�سبوك” اأن  على 
لل�سماح  يوما   45 مدته  العقوبات  من  موؤقتا  اإعفاء 
الطبيعي والكهرباء  الغاز  للعراق باال�ستمرار يف �راء 
االإعفاء  هذا  “يقدم  ال�سفارة:  واأ�سافت  اإيران”.  من 
اال�ستقاللية  نحو  اأخذ خطوات  للبدء يف  للعراق  الوقت 
يف جمال الطاقة”. وكان وزير الطاقة ال�سعودي خالد 
زيارة  يف  املا�سي  ال�سبت  بغداد  اىل  و�سل  قد  الفالح 
للحد  اإي��ران،  من  الكهرباء  العراق  وي�ستورد  ر�سمية. 
�سنوات طويلة، حيث  منذ  البالد  الطاقة يف  نق�ض  من 
واالإهمال؛  التدمري  اإىل  للطاقة  التحتية  البنى  تعر�ست 
اأرقام معلنة  جراء عقود من احلروب واحل�سار. ووفق 

اآب   / اأغ�سط�ض  يف  العراقية،  الكهرباء  وزارة  قبل  من 
ميغاواط  و700  األًفا   15 ينتج  البلد  ف��اإن  املا�سي، 
األف   23 من  اأكرث  اإىل  العراق  ويحتاج  الكهرباء.  من 
لتلبية  الكهربائية،  الطاقة  من  �ساعة   / ميغاواط 
وتزداد  انقطاع.  دون  واملوؤ�س�سات  ال�سكان  احتياجات 
)مو�سم  ال�سيف  ف�سل  احلكومة يف  على  ال�سكان  نقمة 
الوطنية  ال�سبكة  يف  االنقطاعات  تكرار  مع  ال��ذروة(، 
للكهرباء مع ارتفاع درجات احلرارة، لت�سل يف بع�ض 

االأيام اإىل 50 درجة مئوية.

للبرتول”  امل�سدرة  الدول  “منظمة  عام  اأمني  اأملح 
)اأوبك(، حممد باركيندو، اإىل اإمكانية تنفيذ املنظمة 
واملنتجني خارجها خف�ض اإنتاج النفط اخلام خالل 

العام املقبل.
وقت  يف  اأبوظبي،  االإماراتية  العا�سمة  يف  وُعقد 
امل�سرتكة  الوزارية  اللجنة  اجتماع  اليوم،  �سابق 

ملراقبة خف�ض االإنتاج، واختتم م�ساًء.
خف�ض  اتفاق  ملراقبة  ال��وزاري��ة  اللجنة  وتتاألف 
االإنتاج من الكويت ورو�سيا و�سلطنة عمان وفنزويال 

واجلزائر.
عقب  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  “باركيندو”  واأ���س��اف 
النهائي  القرار  اأن  االأنا�سول،  تابعته  االجتماع 
 ،2019 يف  عدمه  من  النفط  اإنتاج  خف�ض  ب�ساأن 
للمنظمة،  املقبل  االج��ت��م��اع  يف  حت��دي��ده  �سيتم 
اأول  كانون    5 يف  فيينا،  النم�ساوية  بالعا�سمة 

2018. وينتهي ال�سهر املقبل اتفاق خف�ض االإنتاج 
بني بلدان من املنظمة ومنتجني م�ستقلني تقودهم 

رو�سيا؛ حيث بداأ تنفيذه يف كانون الثاين 2017.
النمو  حول  ال�سكوك  “بع�ض  اأوب��ك:  عام  اأمني  وزاد 
وعوامل اأخرى �ستوؤثر على حجم الطلب العاملي على 
اخلام خالل العام املقبل؛ ما يقود اإىل زيادة الفجوة 
بني العر�ض والطلب، بينما جهودنا هي ت�سييق تلك 
ال�سعودي،  الطاقة  وزير  توقع  جهته،  من  الفجوة”. 
معرو�ض  يف  تخمة  حدوث  اإمكانية  الفالح،  خالد 
اأن  2019، معترا  العام املقبل  النفط اخلام خالل 
اإىل تنفيذ خف�ض يف االإنتاج”. “اأوبك رمبا بحاجة 

وتابع الوزير: “لدينا رغبة يف اأن يكون لدينا اأدنى 
حد من املخزونات يف العام القادم”.

وبني الفالح اأن اإنتاج النفط ال�سعودي، خالل ال�سهر 
اأكتوبر/ت�رين  �سهر  اإنتاج  عن  �سيزيد  اجل��اري، 
اإنتاج  متو�سط  برميل  ماليني   10.7( املا�سي  اأول 

اأكتوبر(. 

بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد - الجورنال
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5.5

ارتف��ع �سايف رب��ح "م���رف اأبوظب��ي االإ�سالمي" 
- بع��د ال��زكاة وال�رائ��ب - بن�سب��ة %4.5 لتبل��غ 
589.5 ملي��ون دره��م يف الرب��ع الثالث من العام، 
مقارنة مع 563.9 ملي��ون درهم خالل نف�ض الربع 
قب��ل �سنة. وبح�س��ب بيان �سادر ع��ن امل�رف، فقد 
ارتفعت �سايف اإي��رادات املجموعة ب� %0.7 لت�سل 
اإىل 1.43 ملي��ار دره��م يف الرب��ع الثال��ث، مقاب��ل 
1.42 ملي��ار قب��ل ع��ام. وق��ال م���رف اأبوظب��ي 
االإ�سالمي - ثاين اأكر م�رف اإ�سالمي يف االإمارات 
- اإن �سايف ربح املجموعة قد ارتفع بن�سبة 3.5% 
خ��الل االأ�سه��ر الت�سعة االأوىل من الع��ام اجلاري اإىل 
1.752 ملي��ار درهم، مقارنة م��ع 1.693 مليارر 

درهم خالل ذات الفرتة قبل عام.
 

انخف�س��ت االأرب��اح ال�سافي��ة لل�رك��ة الوطني��ة 
للتاأم��ني ال�سعودي��ة قبل ال��زكاة يف الربع الثالث 
من هذا العام بن�سبة %43 وذلك مقارنة بالفرتة 
املماثل��ة من الع��ام ال��ذي �سبقه لت�س��ل اإىل 4.7 

ماليني ريال.
كم��ا انخف�س��ت ارب��اح ال�رك��ة قب��ل ال��زكاة يف 
الت�سع��ة اأ�سه��ر االأوىل م��ن هذا الع��ام بن�سبة 7% 

على اأ�سا�ض �سنوي و�سوال اإىل 29 مليون ريال.
ارجع��ت ال�رك��ة �سب��ب انخفا���ض ارباحه��ا يف 
الرب��ع الثال��ث من هذا الع��ام اإىل اإرتف��اع �سايف 

املطالبات املتكبدة.

KI -  اأعلن��ت �ركة م�ساريع الكوي��ت القاب�سة
CO ع��ن ا�ستكمالها اإ�سدار �سندات بقيمة 100 
ملي��ون دين��ار الأج��ل 5 �سن��وات ، عل��ى اأ�سا���ض 
�ريحتني االأوىل مبعدل فائدة �سنوية ثابتة تبلغ 
%5.5 والثاني��ة مبع��دل فائ��دة �سنوي��ة متغرية 

تبلغ 2.25%
فوق �سعر اخل�سم املعلن من بنك الكويت املركزي 
�ريط��ة اأال يتجاوز اجمايل معدل الفائدة 6.5% 
�سنويًا تدفع ب�سكل ن�سف �سنوي ، ت�ستحق بتاريخ 
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