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باالرقام .. موازنة 2019 زيادة في النفقات وتراجع بحجم 
المشاريع االستثمارية

قانون  الأوىل م�رشوع  بالقراءة  العراقي  النواب  ناق�س جمل�س 
احلكومة  قيام  عقب   ،2019 املقبل  للعام  املالية  املوازنة 

باإجراء عدد من التعديالت على فقرات يف الن�سخة ال�سابقة.
عقب  جاءت  املعدلة  الن�سخة  اأن  اإىل  مطلعة،  م�سادر  واأ�سارت 

اجتماعات مكثفة من احلكومة، خرجت بالتو�سيات التالية:
قدرت املوازنة العامة للعراق لعام 2019، مبا يقارب من 106 
ترليون دينار عراقي، معتمدا يف الق�سم الأكرب من اإيراداته على 
ت�سدير النفط اخلام وب�سعر ثابت قدر بـ)56( دولر للربميل مع 
معدل ت�سدير بلغ اأكرث من 3 ماليني و800 األف برميل يوميا، 

منها 250 األف برميل عن طريق اإقليم كرد�ستان العراق.
األف ومئة وثمانية  واعتمدت املوازنة �سعر �رشف مبا يعادل 
والدوائر  الــوزارات  جميع  وتتقيد  الواحد،  للدولر  دينار  ع�رش 

الر�سمية باملبالغ املمنوحة لها.
دينار  ترليون   133 مبلغ  املقرتحة  املــوازنــة  وخ�س�ست 
ترليون  و33  واخلارجي،  الداخلي  الدين  �سداد  على  لالإنفاق 

دينار للم�ساريع احلكومية، و100 ترليون للنفقات اجلارية.
دينار  مليار  موازنتها مببلغ 200  احلكومة يف  احتفظت  كما 

حتت عنوان "الطوارئ".
وك�سفت ع�سو اللجنة املالية النائب ماجدة التميمي، عن اجراء 
ا�سارت  فيما   ،2019 موازنة  على  احلكومة  قبل  من  تعديالت 

اىل ان اجمايل النفاق يف املوازنة �سهد ارتفاعا كبريا.
الربملان  جل�سة  اعمال  "جدول  ان  بيان  يف  التميمي  وقالت 
املقرر عقدها اليوم ت�سمن القراءة الوىل للموازنة لعام 2019 
تعديل"،  اجــراء  بعد  احلكومة  من  الربملان  اىل  عادت  والتي 
مبينا ان "املفاجاأة هو وجود ارتفاع كبري يف اجمايل النفاق 
والتي كانت 132،2 تريليون دينار وا�سبحت 133،1 تريليون 

دينار، حيث زادت مبقدار 900 مليار دينار".
كانت  التي  والداخلي  اخلارجي  الدين  "اق�ساط  ان  وا�سافت 
11،10 ترليون دينار ا�سبحت 10،٧9 ترليون دينار، مبعنى 
ان الق�ساط قلت ونحن نريد انهاء اللتزامات وهذا ال�سيء غري 
�سحيح"، م�سرية اىل ان "امل�ساريع ال�ستثمارية كانت 3٤ ،5 
انخف�ست  حيث  دينار  تريلون   33 وا�سبحت  دينار  تريليون 

وهذا موؤ�رش �سلبي اخر".
القرو�س  من  ال�ستثماري  "النفاق  ان  التميمي  وتابعت 
الجنبية كانت 5،5 تريليون دينار وا�سبحت 5،6٧ تريليون، 
 5،96 كان  الجنبية  القرو�س  عرب  ال�ستثماري  النفاق  اما 
اجلارية  "النفقات  ان  مو�سحة  زادت"،  اي   6،11 وا�سبحت 
موؤ�رش  وهذا  زادت  اي   100،50 الن  وا�سبحت   9٧،6 كانت 
�سلبي، اما العجز فكان 26 تريليون وا�سبح الن 2٧،53 وهذا 

موؤ�رش �سلبي".
وبينت ان "النفقات الت�سغيلية زادت اما النفقات ال�ستثمارية 

قلت كما ان اق�ساط الديون قلت"، لفتة اىل ان "قر�س موؤ�س�سة 
 35٤،6 كان  اف  بي  كي  يو  الربيطانية  ال�سادرات  ال�سمان 
كما  القرو�س  زادت  اي  دينار  مليار   390 وا�سبحت  مليار 
ال�سادرات  وكالة  من  الربيطانية  بالقرو�س  ال�ستمرار  ان 
الربيطانية من 300 مليون دولر ا�سبحت 330 مليون دولر 

الجدر  نينوى، وكان  اللغام من  ازالة  اجل  الزيادة من  وهذا 
القطاع  هذا  نفقات  وتوفري  الت�سغيلية  النفقات  تقليل  يتم  ان 

املهم".
مببلغ  وهي  تق�سفية  بانها  املوازنة  "ي�سفون  انهم  وتابعت 
133،1 تريليون دينار، اما لو كانت انفجارية فكيف �ستكون"، 

من  لل�رشف  متابعة  لدرا�سة  قمنا  حال  "يف  انه  اىل  م�سرية 
200٤ حتى 201٧، فاننا جند اعلى �رشف ب�سنة مالية كان 
12٤ تريليون"، م�سددة على ان "املوازنة ت�سري باجتاه خاطئ 
واموال الدولة تدار ب�سكل خاطئ ولي�س �سليم وهنالك خلل كبري 

بادارة املال العام".

بغداد - الجورنال

يحصي عدد قروضه الممنوحة 
لشراء الوحدات السكنية

بصدد تسديد 16 مليار دينار يدرس استيراد القمح الروسي
كفوائد واقساط للقروض 

يحافظ على المرتبة الـ 37 عالميا 
بأعلى احتياطيات الذهب

مت  التي  القرو�س  ح�سيلة  اأن  الرافدين،  م�رشف  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
ب�سماية  جممع  يف  �سكنية  وحــدات  ل�رشاء  واملوظفني  للمواطنني  منحها 

ال�سكني بلغت 22٧3.
بداأت  ان  ومنذ  “امل�رشف  ان  بيان،  يف  للم�رشف  العالمي  املكتب  وقال 
عملية منح القرو�س ل�رشاء وحدات �سكنية يف ب�سماية فقد بلغت احل�سيلة 
املخ�س�سة  فروعه  الوحدات 22٧3 عن طريق  تلك  ل�رشاء  التي مت �رشفها 

يف بغداد”.
اإلغاء �رشط الكفيل يف حال قيام املواطن بت�سديد  “مت  اأنه  واأ�ساف البيان 

ن�سبة 25 باملئة من قيمة الوحدة ال�سكنية يف ب�سماية”.

بغداد - اجلورنال: عقد وفد من وزارة التجارة العراقية، مباحثات مع �رشكات 
املنتج  ومطابقة  فح�س  عمليات  على  والطــالع  القمح  ا�سترياد  ب�ساأن  رو�سية 
الرو�سي للموا�سفات العراقية يف التعاقدات.  وقالت وزارة التجارة العراقية يف 
اإعادة املن�ساأ الرو�سي للمناق�سات التي  “املباحثات تطرقت لإمكانية  اإن  بيان 
جتريها الوزارة”.  ويف وقت �سابق، اأعلنت وزارة التجارة العراقية عزمها اإر�سال 
وفد اإىل رو�سيا لدرا�سة مدى جودة ومالءمة قمحها لال�ستخدام يف برنامج لغذاء 
املدعم ال�سخم يف البالد.  واأعلنت الوزارة يف بيان ال�سهر املا�سي، اأنها �سرت�سل 
وفدا اإىل رو�سيا بهدف الطالع على اآليات اإنتاج القمح، ور�سم �سورة عن جودته 

واأنواعه ومدى مالءمته لال�ستخدام يف نظام بطاقات التموين.

بغداد - اجلورنال:ك�سفت ع�سو جمل�س النواب اقبال عبد احل�سني ، ان العراق 
�سي�سدد اكرث من 16 مليار دينار كفوائد واق�ساط القرو�س الدولية وحوالت 
اخلزينة خالل العام املقبل. وقالت يف بيان ،ان" العراق ملزم بدفع ملياري 
دينار و55 مليون و8٧3 الف و556 دينار �سمن موازنة العام القادم كفوائد 

على القرو�س الدولية التي منحت له.
وتابعت ان" 3٧ مليار و 3 ماليني و85٤ الف و3٧2 دينار �ستدفع  كفوائد 

على حوالت اخلزينة )املزادات(ومن �سمن املوازنة.
وبينت عبد احل�سني،ان" 10 مليارات و928 مليون و80٧ الف و3٤5 دينار 

احت�سبت كاأق�ساط للقرو�س �ستدفع �سمن موازنة عام 2019.

بغداد - اجلورنال: اأعلن املجل�س العاملي للذهب، الحد، ان العراق 
حافظ على مركزه الـ 3٧ عامليا اخلام�سة عربيا باعلى احتياطيات 

للذهب يف كانون الول على الرغم من �رشائه 6.5 طن يف ايلول.
عليها  واطلعت  موقعه  على  ن�رشها  اإح�سائية  يف  املجل�س  وقال 
ال�سومرية نيوز، اإن "العراق حافظ على املرتبة 3٧ عامليا من حيث 
الح�ساءات  يف  مدرجة  دولة   100 ا�سل  من  الحتياطيات  هذه 
املرتبة  وعلى  للذهب،  العاملية  لالحتياطيات  الدولية  املالية 
واجلزائر  ولبنان  ال�سعودية  من  كل  بعد  عربيا حيث جاء  اخلام�سة 

وليبيا ".

العراقالرافدين العراقالعراق

بيانات

شركة اميركية تحفر 40 بئرا في اكبر حقل نفطي في العراق

التجارة تصدر تعليمات جديدة بشأن البطاقة 
التموينية

مقترح برلماني بتخصيص 25 تريليون دينار للخدمات األساسية

و�رشكة  العراقية  الب�رشة  نفط  �رشكة  وقعت 
�سلمربجري الأمريكية، على عقد حلفر 40 بئرا 
الزلزالية  امل�سوحات  من  عدد  وتنفيذ  نفطية 
باجلنوب  جديدة  نفطية  حقول  ل�ستك�ساف 

العراقي.
وذكر ثامر الغ�سبان وزير النفط ونائب رئي�س 
الوزراء العراقي ل�سوؤون الطاقة، يف ت�رشيحات 
ال�رشكتني،  بني  عقد  توقيع  مت  اأنــه  �سحفية، 
حقل  يف  نفطية  بئرا   40 بحفر  الأول  يتعلق 
»جمنون«، فيما ين�س العقد الثاين على تنفيذ 
امل�سح الزلزايل بالأبعاد الثالثية ل�ستك�سافات 

نفطية جديدة بجنوبي البالد.
يعترب  بالب�رشة  “جمنون”  حقل  اأن  واأو�سح 

اإمكانيات  لمتالكه  العمالقة  احلــقــول  مــن 
العقدين  توقيع  اأن  اإىل  لفتا  كبرية،  اإنتاجية 
احلقل  يف  الإنتاج  مبعدلت  للنهو�س  ياأتي 
من  �ــســال  �ــرشكــة  ان�سحبت  اأن  بعد  خا�سة 

جانبه،  من  احلقل.  لتطوير  التزاماتها  تنفيذ 
قال ال�سيد ن�سوان حممد نور مدير عام �رشكة 
ال�ستك�سافات النفطية، اإن مدة تنفيذ العقدين 
م�ساهمة  على  مــوؤكــدا  �سهرا،   19 على  متتد 
العديد  تنفيذ  يف  الأمريكية  �سلمربجري  �رشكة 
يف  اأخــرى  نفطية  �رشكات  مع  امل�ساريع  من 

العراق ويف غريها من الدول.
اأكرب  حتــوي  الب�رشة  حمافظة  اأن  اإىل  ي�سار 
ثروة نفطية يف العراق، اإذ ت�سري الإح�سائيات 
حقال   77 اأ�سل  من  حقال   15 متلك  اأنها  اإىل 
زالت  ما  منتجة  حقول   10 منها  معروفا، 
تنتظر التطوير، كما حتتوي هذه احلقول على 
برميل  مليار   65 على  يزيد  نفطي  احتياطي 
الحتياطي  اإجمايل  من   59% ن�سبة  ي�سكل 

النفطي العراقي.

اأعلنت وزارة التجارة، عن برنامج لتدقيق معلومات البطاقة 
التموينية للحد من الزيادات والتكرار من خالل رفع ال�سماء 
اليات تن�سيق مع وزارة  الوفاة والتحقق عرب عدة  او  الوهمية 

الداخلية للمطابقة مع معلومات البطاقة املوحدة.
التخطيط  ــرة  دائ من  فنيًا  “فريقًا  ان  لــلــوزارة   بيان  وذكــر 
زار مقر  الدائرة  التجارة برئا�سة مدير عام  واملتابعة بوزارة 
التعاون  �سبل  لبحث  الداخلية  بوزارة  الوطنيه  البطاقة  دائرة 

امل�سرتك بينهما وفق البيانات املتاحة”.
مديرية  “زارت  انها  ها�سم  ابتهال  الدائرة  عام  مدير  وقالت 
باللواء  واللقاء  متخ�س�س  فني  فريق  مع  الوطنية  البطاقة 
من  الفنية  والفرق  الدائرة  عام  مدير  �سالل  ابراهيم  ن�ساأت 
البيانات  مقاطعة  خالل  من  التعاون  �سبل  لبحث  الطرفني 
من  وذلك  الوطنية  البطاقه  على  احلا�سلني  والعوائل  لالفراد 
نظام  �سمن  امل�سجلني  لالفراد  احلقيقية  العداد  ح�رش  اأجل 
ح�سب  وامل�سافرين  املتوفني  �سطب  بغية  التموينية  البطاقة 
التجارة لرتكيز  والتعليمات املعمول بها يف وزارة  ال�سوابط 
تلك املفردات مل�ستحقيها فعال وقطع الطريق امام املتالعبني 

بقوت املواطن”.
اأبــدى  الوطنية  البطاقة  عــام  مدير  “اللواء  ان  وا�ــســافــت 
من  احتياجه  مايتم  بكل  التجارة  وزارة  مع  التام  اإ�ستعداده 
مف�سل  �ــرشح  تقدميه  بعد  القانونية  الطــر  وفــق  معلومات 
الوطنية  التي مت فيها فتح منافذ للبطاقة  لكافة املحافظات 
حتى الق�سية والنواحي ليت�سنى لفروعنا العلم بذلك ملتابعة 
ومعرفة الفراد امل�سجلني فعال كما وعد من جانبه يف الفرته 
جهاز  ا�ستحداث  على  عازمة  مديريته  بان  القادمة  القليلة 

الدوائر واملديريات التي حتتاجه للتحقق من  حتقق تزود به 
البطاقة الوطنية”.

واأ�سارت ها�سم اىل ان “توجيهات وزير التجارة توؤكد توجيه 
التالعب  حالت  وايقاف  م�ستحقيها  اىل  الغذائية  املفردات 
و�رشقة قوت ال�سعب ف�سال عن املتابعة الدقيقة لعمل الوكالء 

وت�سخي�س مكامن اخللل وال�سعف بغية معاجلتها”.

اأقرتح النائب عن كتلة احلكمة، خالد اجل�سعمي، 
لرئا�سة جمل�س النواب، بان تخ�س�س امليزانية 
ال�ستثمارية يف املوازنة املالية لعام 2019، 

للخدمات الأ�سا�سية فقط دون غريها.
لرئا�سة  ر�سالته  يف  اجل�سعمي  ــرتح  اق كما 
م�رشوع  لكل  التخ�سي�س  "بتاأجيل  املجل�س 
جميع  اإكمال  حلني  اأهمية  ذي  غري  او  كمايل 
يف  حاليًا  ترتكز  التي  ال�سا�سية  اخلــدمــات 
والإعمار  والبلديات  والرتبية  ال�سحة  قطاع 

وامل�ساريع ال�ستثمارية لوزارة النفط".
ميزانية  تخ�سي�س  اجل�سعمي  مقرتح  وت�سمن 
"للم�ساريع ال�ستثمارية لوزارة النقل وحتديداً 
مل�رشوع ميناء الفاو، ولوزارة املوارد املائية 

يف بناء ال�سدود واإكمال م�ساريع الري".
يف  تخ�سي�سات  ـــذف  ح ــًا  ــس ــ� اأي واقـــــرتح 

ال�ستثمارية  امل�ساريع  باب  �سمن  املوازنة 
�سناديق  با�ستثناء،   ،2019 مــوازنــة  يف 
ب�سماية  وملر�سوع  املحررة،  املناطق  اعمار 
ال�سكني وتخ�سي�سات وزارات ال�سحة والبيئة 
والرتبية والعمار وال�سكان واملوارد املائية 

والنفط والكهرباء.
زيـــادة  اىل  مــقــرتحــه  يف  اجل�سعمي  ـــا  ودع
النقل،  ووزارة  القاليم  تنمية  تخ�سي�سات 
لتخ�سي�سات  الــكــلــي  املــجــمــوع  لي�سبح 
تريليون   25 من  اأكرث  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

دينار.
اأم�س  جل�سته  يف  اأمت  الــنــواب  جمل�س  ــان  وك
قانون  ملــ�ــرشوع  الأوىل  ــراءة  ــق ال اخلمي�س، 

موازنة 2019.
وتــــقــــدر ايـــــــــــرادات املــــــوازنــــــة مبــبــلــغ 
وخم�سة  ــة  ــائ )م  )105569686870(
مليار  و�ستون  وت�سعة  وخم�سمائة  ترليون 

وثمنمائة  مليون  وثمانون  و�ستة  و�ستمائة 
و�سبعون الف دينار( وفقا لحت�ساب اليرادات 
ا�سا�س  على  اخلام  النفط  ت�سدير  من  املخمنة 
الواحد ومعدل  56 دولر للربميل  �سعر  معدل 
برميل  الــف  و880  ماليني   3 قــدره  ت�سدير 
عن  يوميا  برميل  الف   250 ب�سمنها  يوميا 
كميات النفط اخلام املنتج يف اقليم كرد�ستان.
ـــداره  ــغ مـــق ــل ــب ـــدر الـــنـــفـــقـــات مب ـــق كـــمـــا ت
)مائة  دينار  الــف   )133107616412(
وثالثة وثالثون تريليون ومائة و�سبعة مليار 
و�ستمائة و�ستة ع�رش مليون واربعمائة واثنى 
العجز  اجمايل  بلغ  فيما  ديــنــار(،  الــف  ع�رش 
دينار  الــف   )27537929542( املخطط 
و�سبعة  وخم�سمائة  ترليون  وع�رشون  )�سبعة 
وع�رشون  وت�سعة  وت�سعمائة  مليار  وثالثون 
الف  واربــعــون  واثــنــان  وخم�سمائة  مليون 

دينار(.
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تتجه بوينغ الأمريكيــة فيما يبدو اإىل التغلب بفارق كبري 
علــى مناف�ستهــا الأوروبية اللدودة اإيربا�ــس يف طلبيات 
الطائــرات للعــام 2018 بعــد اأن ظفرت بطلبيــات جديدة 
مبليارات الدولرات من �رشكة طريان يف نيجرييا واأخرى 

يف ال�سعودية.
هــذا واأعلنت بوينغ و�رشكة طريان جريــن اأفريقيا اإيروايز 
التــي مقرها لجو�ــس اتفاقــا مبدئيا �سيت�سمــن يف حال 
اإمتامــه 50 طلبيــة موؤكدة لطائراتهــا 737 ماك�س 8 مع 
خيــار ل�ــرشاء 50 طائرة اإ�سافية، وهــو اتفاق تبلغ قيمته 

اأ�سعارها. 11.7 مليار دولر بح�سب قائمة 

متــت جمموعة Noble، اإعادة هيكلة دين بقيمة 3.5 مليار 
دولر طال اأمدها لت�سبح �رشكة اأ�سغر غري مدرجة تركز على 
جتــارة الفحم يف اآ�سيا. وينهــي ا�ستكمال اإعادة الهيكلة اأزمة 
انهيار ال�رشكة التي كانت الأكرب يف جمالها يف اآ�سيا وبقيمة 
�سوقيــة جتاوزت ال�ستــة مليارات دولر لت�سبــح قيمتها اأقل 
مــن 80 مليــون دولر والتي بــداأت يف فرباير �سباط 2015 

عندما �سككت اآي�سربج لالأبحاث يف ممار�ساتها املحا�سبية.
مبليــارات  اأ�ســوًل   Noble باعــت  مركزهــا،  ولتدعيــم 

الدولرات.

air be -"  اأكــدت حمكمة يف برلني اأن امل�ســوؤول عن اإدارة
lin" يقا�ســي �رشكة الحتــاد للطــريان الإماراتية، املالك 
ال�سابــق ل�رشكــة الطــريان الأملانيــة، للتعوي�س عــن خ�سائر 

مبلياري يورو )حوايل 2.26 مليار دولر(.
 air berlin وت�سبب قرار الحتــاد للطريان �سحب متويل لـ 
يف اإ�سهــار اإفال�ــس ثــاين اأكرب �رشكــة طــريان يف اأملانيا يف 
ال�سابــق. وقال امل�سوؤول عــن اإدارة ال�رشكة اإن الحتاد مل تف 

.air berlin بالتزاماتها املالية جتاه
بيــان  يف  املحكمــة  قالــت  "رويــرتز"،  وكالــة  وبح�ســب 
مليــون   500 قيمتهــا  مبدفوعــات  تتعلــق  "املطالبــات 
والتاأ�سي�ــس علــى اأن ال�رشكــة املدعــى عليها ملتزمــة ب�سداد 
املزيــد مــن التعوي�ســات. الدائرة حــددت املبلــغ موؤقتا يف 

النزاع عند ما ي�سل اإىل ملياري يورو".


