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اقتصاد

حذر عدد من المخت�صين في ال�ش�أن االقت�صادي المحلي ،من عواقب ت�أخير �إقرار الموازنة العامة لعام  2018ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية،
م�ؤكدين �إن ذلك �ستكون له تداعيات �سلبية و�إجحاف بحق المحافظات ،في الوقت ذاته� ،أكد اع�ضاء في مجل�س محافظة الب�صرة� ،إن
المحافظة تعاني اختناق ًا ب�سبب ارتفاع ديونها وتوقف م�شاريعها الخدمية ب�سبب قلة تخ�صي�صاتها المالية ،الذي �أدى الى خلو في خزينتها،
ويجب زيادة ح�صتها من الموازنة.

خمت�صون يحذرون من مغبة ت�أخر �إقرار املوازنة
وتداعياتها على املحافظات



جمل�س ال��ب�����ص��رة :دي��ون��ن��ا ف��اق��ت ال������ـ( )١٨٠م��ل��ي��ار دي��ن��ار وامل�����ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة متوقفة

 بغداد  /فادية الجواري
ويك�شف رئي�س جلنة التخطيط يف حمافظة
ال�ب���ص��رة ،ن���ش��أت امل �ن �� �ص��وري ،ع��ن ح�صول
حمافظة الب�صرة على  300مليار دينار ،من
�أ� �ص��ل  3ت��رل�ي��ون��ات دي �ن��ار ،م��ن خم�ص�صات
ال �ب�ترودوالر للعام املن�صرم  ،2017قائ ًال:
يف ح��دي��ث ل� �ـ(امل ��دى)� ،إن "ح�صة حمافظة
الب�صرة عن كل برميل نفط منتج ومكرر فيها،
بالإ�ضافة �إىل كل  150م�تر ًا مكعب ًا من الغاز
تبلغ  15دوالر ًا لكل فئة خم�سة دوالرات"،
و�إن هذه احل�صة ثبتت بقانون املحافظات رقم
( )21باملادة  44ل�سنة  ،2008لكن احلكومة
االحت��ادي��ة اقرتحت �أن تكون ن�سبة الب�صرة
هي  ٪5وخريتها باختيار �إحدى الفئات الثالث
ولي�س جميعها".
وي �ت��اب��ع :امل�ن���ص��وري ل��ذل��ك ،ف� ��إن ا�ستحقاق
الب�صرة  3ترليونات دينار وفق ن�سبة الـ ٪5
 ،الفت ًا اىل انها ت�س ّلمت  300مليار دينار يف
العام املا�ضي" ،م�شري ًا اىل �أن "ذلك اجحاف ًا
بحق املحافظة خ�صو�ص ًا �أنها بحاجة لإكمال
امل���ش��اري��ع اخل��دم�ي��ة املتوقفة ال�ت��ي �ستندثر
ب�سبب هذا القرار".
يذكر �أن العراق بد�أ �إقرار م�شروع البرتودوالر
يف العام  ،2008التي تعتمد على ن�سبة � %٥أو
 5دوالرات من اي��رادات النفط اخل��ام املنتج
يف املحافظـة و %٥مـن ايرادات النفط اخلـــام
املكــرر فــي م�صايف املحافظـــــة و  %٥من
�إيرادات الغاز الطبيعي املنتج يف املحافظة.
من جهته ،يبينّ نائب رئي�س جمل�س حمافظة
الب�صرة �أح�م��د ال�سيلطي� ،أن "هناك عجز ًا
يف موازنة امل�شاريع بقيمة  ،٪٨٠مبينة �أن
تخ�صي�ص مبلغ �ستة ت��رل�ي��ون��ات دي �ن��ار من
قبل احلكومة املركزية كموازنة للب�صرة ،ال
يتنا�سب اطالق ًا مع متطلبات وحاجة املحافظة
كمنتج وم�صدر رئي�س للنفط العراقي".
وي ��ؤك��د ال�سليطي يف ح��دي��ث ل� �ـ(امل ��دى) �إن
"الب�صرة ق ّل�صت م�شاريعها ب�سبب امليزانية
االحت��ادي��ة التي تواجه عجز ًا كبري ًا ،ولذلك

تاخر اقرار
املوازنة
يت�سبب يف
توقف مئات
امل�شاريع
قام املجل�س برفع امليزانية بواقع  ٣١ترليون
دينار ،م�ضيف ًا� :أن "احلكومة خ�ص�صت مبلغ
�ستة ت��رل�ي��ون��ات دي �ن��ار ف �ق��ط ،وه��و مبلغ ال
يتنا�سب �إطالق ًا مع متطلبات وحاجة الب�صرة
كمنتج وم�صدر رئي�س للنفط العراقي" ،مبين ًا
�أن "حجم املبلغ الذي �ش ّكل عجز ًا يف موازنة

 2017هو  ٢٥ترليون دينار عراقي".
وي�شري ال�سليطي اىل �أن "جمل�س املحافظة
ا�ست�ضافت جلنة التخطيط يف املحافظة يف
وقت �سابق ملناق�شة �آلية جتاوز العجز وكيف
املخ�ص�ص" ،متوقع ًا "�أن
�سيتم تق�سيم املبلغ
ّ
ي�ق��وم جمل�س ال�ب���ص��رة ودي� ��وان حمافظتها

بالإجراءات القانونية �ضد احلكومة االحتادية
ل�ضمان حقوق �أهايل الب�صرة".
ب� ��دوره ي ��ؤك��د ع�ضو جل�ن��ة ال�ن�ف��ط وال�ط��اق��ة
الربملانية ،ف��رات ال�شرع� ،إن م��وازن��ة البالد
لهذا العام  2018غري ُمن�صفة بحقوق حمافظة
الب�صرة ،ويقول ال�شرع يف بيان تلقت (املدى)،

مال وأعمال

خارج الحدود

ال�سعودي برئا�سة وزي��ر التخطيط ووزي��ر
ال�ت�ج��ارة بالوكالة �سلمان اجلميلي ووزي��ر
ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ال���س�ع��ودي م��اج��د بن
عبدالله الق�صبي ،بح�ضور كبار امل�س�ؤولني من
�أع�ضاء جمل�س التن�سيق من اجلانب العراقي
وال�سعودي.
وبينّ الوزير اجلميلي� ،أن العالقات العراقية
– ال�سعودية ،تخطو خطوات �سريعة جد ًا،
م�شري ًا اىل ع��ودة خطوط ال�ط�يران املبا�شرة
بني البلدين ،الفت ًا �إىل �أن الأيام املقبلة �ستكون
الت�أ�شريات ت�ؤخذ من داخل العراق ،من خالل
�سفارة ال�سعودية يف بغداد ،والقن�صلية يف
حمافظة الب�صرة.
و�أ�ضاف اجلميلي �أن "هناك خطوات �سريعة
ج� ��د ًا يف م��ا ي�خ����ص ال �ع�لاق��ات ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،ف�ض ًال عن العالقات االقت�صادية
 العراق وال�سعودية
ال �ت��ي �ستخطو يف الأي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ،خ�ط��وات
يعقدان جمل�سهما التن�سيقي تتنا�سب مع حجم العالقة الأخوية بني البلدين،
كما �أن هناك فر�ص ًا ا�ستثمارية واقت�صادية
ويوقعان اتفاقية للتعاون
كبرية فيها م�صلحة البلدين".
الكمركي
و�أكد وزير التجارة واال�ستثمار ال�سعودي� ،أن
ان� �ع� �ق ��دت� ،أم� �� ��س اجل� �م� �ع ��ة ،يف ال��ري��ا���ض روابط الدم والقربى واجلوار جتمع ال�شعبني
اجتماعات جل��ان جمل�س التن�سيق العراقي ال�سعودي والعراقي ،و�أن هناك تناغم ًا واتفاق ًا
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مو�سكو:

 النقل توقع عقد جباية
الطائرات العابرة للأجواء
العراقية مع منظمة "الآياتا"
�أعلنت وزارة النقل� ،أم�س اجلمعة ،عن توقيع
عقد جباية الطائرات العابرة للأجواء العراقية
مع منظمة "الآياتا" ،مبينة� :أن هذا العقد هو
الأول من نوعه ،فيما �أ�شارت اىل �أن العقد يُعد
عام ًال اقت�صادي ًا مهم ًا ي�سهم بانتعا�ش اقت�صاد
البلد.
وقالت وزارة النقل يف بيان لها� ،إن "الوكيل
الفني ل ��وزارة النقل رئي�س �سلطة الطريان
امل��دين العراقي عبا�س ع�م��ران مو�سى ،وقع
عقد جباية ر�سوم عبور الطائرات للأجواء
العراقية مع م�س�ؤول منظمة الآياتا الدولية،
ممثلة ال�شركات العاملة يف قطاع النقل اجلوي
حممد �أب����ش ،حيث يعد ه��ذا العقد الأول من
نوعه وال��ذي يرتتب عليه مهمة جباية عبور
الأج���واء العراقية جلميع �شركات ال�ط�يران
ال �ع��اب��رة ل�ل��أج ��واء م�ق��اب��ل ت �ق��دمي اخل��دم��ات
الإدارية للعراق".
م��ن جهته ،ق��ال مو�سى �إن "�إبرام ه��ذا العقد
ج��اء لتوفري نقل ج��وي �آم��ن ومنتظم و�أي�ض ًا
يعد عام ًال اقت�صادي ًا مهم ًا ي�سهم يف انتعا�ش
اقت�صاد البلد".
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن م�ع��دل امل ��رور عرب
الأجواء العراقية �شهد ارتفاع ًا كبري ًا بعد رفع
التحذير من قبل منظمة الـ  FAAبالإ�ضافة
اىل موقع العراق اجلغرايف ال��ذي ي�ستقطب
دول اخلليج واملنطقة ك��اف��ة ،بح�سب وزارة
النقل.

ن�سخة منه� ،إن "املوازنة االحت��ادي��ة 2018
حتمل يف طياتها الكثري من النقاط وفقرات
خاطئة وحت�ت��اج �إىل درا� �س��ة بت�أمل وتريث
كبريين وتخ�ص�ص ودق��ة وا�ضحني وعدالة
و�إن�صاف".
وي�شري ال�شرع �إىل �أن "حمافظة الب�صرة تعاين

 النفط و(بي.بي) يوقعان
اتفاق ًا لتعزيز �إنتاج كركوك

بني اململكة والعراق على االرتقاء بالعالقات
وتعزيز التعاون التجاري واال�ستثماري مبا
يرتقي لتطلعات ال�شعبني ،مو�ضح ًا �أنه ،جرت
م�أ�س�سة �أع�م��ال جمل�س التن�سيق ال�سعودي
العراقي مبا يع ّزز التعاون امل�شرتك.
و�أو�ضح الق�صبي� ،أن �أولوية العمل يف جمل�س
التن�سيق ال�سعودي العراقي ،هي �إقرار خطة
وم�ن�ه�ج�ي��ة ال�ع�م��ل ع�ل��ى خم�ت�ل��ف امل �� �س��ارات،
لتحقيق م�ستهدفات العمل امل�شرتك من جانبه.
وج��رى خ�لال االجتماع ،لقاء كبار م�س�ؤويل
البلدين بنظرائهم ،ومناق�شة خطة عمل تنفيذية
لتعزيز التجارة البينية والفر�ص اال�ستثمارية
بني البلدين ومعاجلة التحديات بفرق م�شرتكة
تعمل ب�شكل م�ستمر لتذليل ال�صعوبات.
كما مت توقيع حم�ضر اجتماع جمل�س التن�سيق
العراقي ال�سعودي الأول ،و�إقرار �آلية وحوكمة
�أعمال جل��ان املجل�س ،كما مت توقيع اتفاقية
التعاون اجلمركي بني البلدين ،كذلك توقيع
اتفاقية �إن�شاء منفذ عرعر العراقي ،على هام�ش
اجتماعات جل��ان املجل�س الأع �م��ال العراقي
ال�سعودي بح�ضور كبار رج��ال الأع �م��ال من
اجل��ان��ب ال �� �س �ع��ودي ول �ق��ائ �ه��م ب��امل���س��ؤول�ين
العراقيني.

قال م�س�ؤول عراقي بقطاع النفط� ،إن بالده
تعتزم توقيع ات�ف��اق م��ع (ب��ي.ب��ي) لتعزيز
�إنتاج اخلام من حقول نفط كركوك يف �شمال
البالد.
وقالت وزارة النفط يف بيان لها� ،إن االتفاق
�سيُوقع يف مقر �شركة نفط ال�شمال العراقية
التي تديرها احلكومة والتي تتوىل ت�شغيل
احلقول.
وك��ان وزي��ر النفط جبار اللعيبي� ،أعلن يف
ال�سابع من ال�شهر اجلاري� ،أن العراق �سيبد�أ
ت�صدير النفط من حقول كركوك ال�شمالية �إىل
�إيران قبل نهاية كانون الثاين اجلاري.
و�أ� �ض��اف اللعيبي لل�صحافيني يف ب�غ��داد،
�أن "نحو � 30أل��ف برميل يومي ًا من اخل��ام،
�س ُتنقل بال�شاحنات �إىل م�صفاة كرمان�شاه
الإيرانية عند بدء الت�صدير ،و�سيبد�أ ذلك قبل
نهاية ال�شهر اجلاري".
وي ��أت��ي نقل اخل��ام بال�شاحنات �إىل �إي��ران
�ضمن ات�ف��اق مبادلة� ،أعلنه البلدان ال�شهر
املا�ضي لل�سماح با�ستئناف �صادرات اخلام
من كركوك.
واتفق العراق و�إي��ران على مبادلة ما ي�صل
�إىل � 60ألف برميل يومي ًا ،من اخلام املنتج
من كركوك بنفط �إيراين للت�سليم يف جنوب
العراق.
وتوقفت مبيعات خ��ام ك��رك��وك منذ فر�ضت
ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة ال�سلطة االحت��ادي��ة على
املحافظة وحقولها النفطية يف  16من ت�شرين
الأول املا�ضي.
ويخطط ال�ع��راق و�إي��ران �أي�ض ًا ،لبناء خط
�أنابيب لنقل النفط من كركوك دون احلاجة
�إىل نقله بال�شاحنات ،ح�سبما ذك��ر اللعيبي
ال�شهر املا�ضي.
وق��د يحل خ��ط الأن��اب �ي��ب امل��زم��ع حم��ل خط
ال�ت���ص��دي��ر احل���ايل م��ن ك��رك��وك ع�بر تركيا
والبحر املتو�سط.

م��ن ع��دم احت�ساب ال �ب�ترودوالر بكل فقرات
املوازنة واملنافذ احلدودية ب�أنواعها ،وكذلك
يف ع��دم �إع��ادة ام��وال الب�صرة من احلكومة
االحتادية من خالل قانون  21و �إلغاء بع�ض
الوزارات".
وي�ؤكد يف بيانه� :إن��ه ال ي�صح �أن يُعطى �إىل
كرد�ستان ن�سبة  %17من املوازنة واملوازنات
الالحقة بل الرجوع �إىل التعداد ال�سكاين �أكرث
عدال ًة" ،مطالب ًا ب��أن "يكون تثبيت الت�صدير
النفطي من كرد�ستان اكرث من املذكور ومبا
ين�سجم مع واق��ع اال�ستخراج ،وهناك نقاط
وفقرات �أخرى غريها نعمل على �أن ال تعيق
�إق� ��رار امل��وازن��ة ،ح�ي��ث ي�ش ّكل ذل��ك خ�ط��ورة
كبرية".
وع�ل��ى �صعيد مت�صل ،ي��ؤك��د رئي�س اللجنة
القانونية يف جمل�س ال�ب���ص��رة ،اح�م��د عبد
احل�سني� ،أن املحافظة تعر�ضت ل�ضائقة مالية
وغ�بن من قبل احلكومة االحت��ادي��ة من خالل
حجب التخ�صي�صات لعام .٢٠١٧
ويقول عبد احل�سني� ،إن "الب�صرة دخلت يف
التزامات تعاقدية يف بع�ض امل�شاريع اخلدمية
منها م�شاريع الطرق وملف التنظيف وم�شاريع
جم ��اري ح��ي احل���س�ين واك�ث�ر م��ن �أل �ف��ي عقد
مع املحافظة ملوظفني يف الرتبية والبلدية،
وم�شاريع ان�سانية ك�إر�سال املر�ضى �إىل خارج
العراق" ،مبين ًا �أن "كل ذلك توقف بفعل حجب
التخ�صي�صات وال م�برر حقيقي ملنعها عن
املحافظة وهو خالف القانون والد�ستور".
وي�ضيف �أن "�إدارة املحافظة ت�أمل من خالل
منا�شدات ومن خالل ال�ضغط على احلكومة
االحتادية وحترك �أع�ضاء جمل�س النواب عن
الب�صرة وحكومة الب�صرة املحلية ،يف و�ضع
تخ�صي�صات �إ�ضافية يف موازنة  ،٢٠١٨ل�سد
العجز والديون الكبرية على املحافظة التي
بلغت �أكرث من  ١٨٠مليار دينار" ،مو�ضح ًا �أن
"الب�صرة طالبت بت�ضمني موازنة البرتودوالر
وه��و خم�سة دوالرات ،لكل برميل منتج يف
املحافظة ،وخم�سة دوالرات لكل برميل مكرر،
وخم�سة لكل مئة وخم�سني م�تر ًا مكعب ًا من
الغاز".

م�س�ؤول رو�سي يتوقع قرار ًا ب�ش�أن تخفي�ضات
�إنتاج النفط �أواخر الربيع �أو بداية ال�صيف
نقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن نائب رئي�س
ال� ��وزراء ال��رو��س��ي �أرك� ��ادي دفوركوفيت�ش،
قوله �إن قرار ًا ب�ش�أن تخفي�ضات �إنتاج النفط
العاملية ،ق��د ُيتخذ �أواخ ��ر الربيع �أو �أوائ��ل
ال�صيف حاملا يت�ضح مدى ا�ستدامة االجتاه
احلايل يف �أ�سواق اخلام.
كما ذكرت وكالة "تا�س الرو�سية" للأنباء� ،أن
دفوركوفيت�ش قال� ،أم�س اجلمعة� ،إن �أ�سعار
النفط ،التي بلغت �أعلى م�ستوياتها منذ كانون
الأول  2014يف وق��ت �سابق م��ن الأ�سبوع
اجلاري ،قد تنخف�ض جمدد ًا.

لندن:
الدوالر يقرتب من �أدنى م�ستوى يف � 3سنوات
ويتجه �صوب �أطول موجة خ�سائر منذ 2015
انخف�ض الدوالر قرب �أدنى م�ستوى يف ثالث
��س�ن��وات م�ق��اب��ل �سلة ع�م�لات ي��وم اجلمعة،
متجه ًا بذلك �صوب الهبوط للأ�سبوع اخلام�س
يف موجة خ�سائر قد تكون الأط��ول منذ �أيار
.2015
وتراجعت العملة الأمريكية �إىل �أدنى م�ستوى
منذ كانون الأول  2014هذا الأ�سبوع.
وظل م�ؤ�شر الدوالر بالقرب من تلك امل�ستويات
ي��وم اجل�م�ع��ة ،م��ع تعر�ضه ل�ضغوط ج��راء
خماوف من احتمال توقف احلكومة الأمريكية
عن العمل .ونزل امل�ؤ�شر  0.3باملئة خالل يوم
اجلمعة �إىل  ،90.243وه��و م�ستوى �أعلى
�سجله يوم اخلمي�س عند
قلي ًال من الأدنى الذي ّ
 .90.113وخ�سر امل�ؤ�شر نحو اثنني باملئة
منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو  0.3باملئة �إىل  1.2276دوالر
مقرتب ًا من �أعلى م�ستوى يف ثالثة �أعوام البالغ
�سجله يوم الأربعاء.
 1.2323دوالر الذي ّ
وانخف�ضت العملة الأمريكية  0.5باملئة �أمام

نظريتها اليابانية �إىل  110.60ين .وتعافى
ال�ي�ن م��ن �أدن� ��ى م�ستوى يف �أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر،
�سجله يوم الأربعاء عند  110.19ين
والذي ّ
للدوالر.

�أمريكا:
وك��ال��ة ال�ط��اق��ة� :أ� �س��واق النفط تتح�سن مع
انهيار �إنتاج فنزويال
قالت وكالة الطاقة الدولية� ،أم�س اجلمعة،
�إن �أ� �س��واق النفط العاملية تتح�سن ب�سرعة
مع انخفا�ض الإم��دادات القادمة من فنزويال
�سجلت �أكرب هبوط غري خمطط له يف
والتي ّ
الإن�ت��اج خ�لال  2017و�إن تلك الإم ��دادات قد
ترتاجع �أكرث خالل عام .2018
وت�سببت الديون وامل�شكالت املتعلقة بالبنية
التحتية يف انخفا�ض �إن�ت��اج فنزويال خالل
كانون الأول �إىل  1.61مليون برميل يوميا،
وهو م�ستوى يقرتب من الأدنى يف  30عام ًا.
�ساعد ذلك �أ�سعار النفط يف �أن تقفز فوق الـ
 70دوالر ًا للربميل �أوائل كانون الثاين ،وهو
�أعلى م�ستوى يف ثالث �سنوات.
تن�سق �سيا�سات الطاقة
وقالت الوكالة التي ّ
يف ال��دول ال�صناعية يف تقريرها ال�شهري
”الت�صور العام ،ب ��أن ال�سوق تتح�سن هو
بو�ضوح العن�صر املهيمن .ويف �إط��ار هذه
ال�صورة ال�شاملة ،هناك قلقل متزايد ب�ش�أن
�إنتاج فنزويال.
�أ�ضافت ”بالنظر �إىل دي��ون فنزويال املثرية
للذهول وت��ده��ور �شبكة النفط ،من املحتمل
�أن يكون الرتاجع هذا العام �أكرب ...العقوبات
املالية الأمريكية �أي�ض ًا جتعل ت�شغيل قطاع
النفط الفنزويلي �أكرث �صعوبة.
و�أ��ش��ارت الوكالة� ،إىل �أن��ه نتيجة النخفا�ض
�إمدادات فنزويال ،هبط �إنتاج منظمة البلدان
امل���ص��درة للبرتول (�أوب���ك) م��ن اخل��ام خالل
كانون الأول �إىل  32.23مليون برميل يومي ًا،
وهو ما عزز م�ستوى امتثال املنظمة باتفاق
لي�سجل  129باملئة.
خف�ض الإمدادات
ّ

