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ارتفاع اسعار النفط يعزز ايرادات الدولة نحو 25 مليار دوالر

�سجل �سعر برميل النفط اخلام ما يقرب الـ70 دوالًرا 
ال�سنوات  يف  حــادة  انخفا�ض  موجة  بعد  اكــر،  او 
االخرية وجاء هذا االرتفاع يف االأ�سعار ب�سبب توافق 
الدول املنتجة للنفط على خف�ض االإنتاج لرفع ال�سعر 
العاملي، ف�سًل عن نفاد جميع املخزونات النفطية 

لدى التجار امل�ساربني يف االأ�سعار الدولية.
النفط  برميل  �سعر  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة  ـــدرت  وق
دوالًرا،    46 بنحو  اجلاري  العام  موازنة  يف  الواحد 
فائ�سا  حتقيق  يف  �سي�سهم  النفط  اأ�سعار  وبارتفاع 

يقدر بـنحو 25 مليار دوالر. 
اال�سعار  ان  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري  وقال 
فوق  اال�ستقرار  على  ا�ستمرت  لو  للنفط  العاملية 
النفط  ــرادات  اي يف  فائ�سا  �سيحقق  دوالرا   60 الـ 
عند  الواحد  الربميل  �سعرت  احلكومة  كون  الوطنية 

46 دوالرا.
»اجلــورنــال«  لـ  ت�رصيح   يف  اجلــواهــري  وا�ساف   
يقدَّر  فائ�سا   �ست�ستقبل  االحتادية  "املوازنة  ،ان 
حال  يف  احلــايل،  العام  يف  دوالر  مليار   25 بنحو 
ا�ستمرار اأ�سعار النفط عند 60 دوالًرا او ما يزيد عنه، 

م�سرًيا اإىل اأن الفائ�ض �سينهي عجز املوازنة ويعزز 
 10 بنحو  املركزي  البنك  لدى  النقدي  االحتياطي 

مليارات دوالر".
املــوازنــة  يف  "العجز  ان  النفطي  اخلــبــري  وتــابــع 
حال  ويف  دوالر،  مليار   15 نحو  يبلغ  االحتادية  
اإنهاء  ف�سيتم  مــلــيــاًرا   25 بنحو  فائ�ض  حتقيق 
املركزي  البنك  احتياطات  وتعزيز  العجز  حالة 
البنك  م�ستحقات  كت�سديد  دوالر  مليارات  بنحو 10 
املا�سية  املــدة  خــلل  احلكومة  ا�ستدانت  اأن  بعد 
او�ساع  حت�سني  اىل  باال�سافة  منه،  �سخمة  مبالغ 
ــادة االعــمــار للمدن  ــاإع الــنــازحــني واملــ�ــســاركــة ب

املحررة ".
الفائ�سة  املبالغ  "ادارة  ان  اىل  اجلواهري  ولفت 
واحدة  العام وعدم حتكم جهة  املال  باإدارة  تتعلق 
بتلك االموال وبالتايل نقطع دابر الف�ساد والهدر يف 
املال العام، م�ستدركا ان العراق ال ميكن التخلي عن 
وتطوير  تفعيل  اىل  بحاجة  الننا  اقت�ساده  ريعية 
بتطوير  اال�ستمرار  يجب  وبالتايل  القطاع   بقية 
وفتح وا�ستك�ساف  الرقع النفطية اجلديدة واملغطاة 
والتي تبداأ انتاجها بعد 15 �سنة على اقل تقدير وهذا 
يتبع املتغريات الطبيعية لتناق�ض االنتاج العاملي 

اخلبري  اكــد   ــدوره  وب  ." وغــريه  النفطي  واملخزون 
النفطي عمرو ه�سام  اأن الفائ�ض الذي تتح�سل عليه 
احلكومة العراقية جراء ارتفاع اأ�سعار النفط �سيعالج 
ه�سام  وقـــال    .2018 مــوازنــة  يف  ــايل  امل العجز 
املالية  "املوازنة  اإن  »اجلــورنــال«  لـ  ت�رصيح   يف 
دينار،  تريليون   13 بقيمة  عجًرا  تت�سمن  لـ2018 
 46 بـ  املوازنة  يف  قدر  الواحد  الربميل  �سعر  وان 
دوالرا ما يعني حتقيق فائ�سا يف االيرادات النفطية 
تغطية  يف  ت�ساعد  دوالر  مليار   20 من  باكر  تقدر 
العجز و�سداد الكثري من الديون الدولية على العراق 
، مبينا ان هاج�ض الف�ساد والهدر مازال خميما على 
تلك االموال الفا�سة وبالتايل يجب ان تكون هناك 

جهة دولية ت�رصف على االدارة العامة للموال ".
ولفت اخلبري النفطي  اإىل اأن "اأ�سعار النفط لن تبقى 
على حالها، فمن املمكن اأن تزداد اأكر اأو تنخف�ض، 
الريا�سية  املـــعـــادالت  �ستتغري  ــة  احلــال ــهــذه  وب
على  يحتم  ما  املــوازنــة،  على  واأثرها  واحل�سابية 
القطاعات االقت�سادية  احلكومة االجتاه اىل تفعيل 
االيـــرادات  على  واالتــكــال  الريعية  مــن  واخلـــروج 
ديون  جمموع  ان   اىل  م�سريا  املتغرية،  النفطية 
متجزئة  وهي  دوالر،  مليار   133 نحو  بلغ  العراق 

هي  دوالر  مليار   40 اأن  مبيًنا  وخارجًيا"،  داخلًيا 
الثانية،  اخلليج  حــرب  اإىل  تعود  خارجية  ديــون 
الــدول  تلك  وان  والكويت،  واالإمـــارات  لل�سعودية 
وعدت العراق بالتنازل عن الديون مما �سي�ساعد على 
فان  وبالتايل  دوالر،  مليار   70 نحو  اإىل  خف�سها 
زيادة االيرادات عن طريق الفائ�ض او الفرق يف �سعر 
حلول  وايجاد  العجز  �سد  يف  �سي�سهم  النفط  برميل 
االخرى  االقت�سادية  القطاعات  مل�ساكل  حقيقية 
الديون لي�ض  "ت�سديد  اأن  ". واأكد اخلبري االقت�سادي 
م�سرًيا  و�رصائب"،  فوائد  عليها  ترتتب  الأنها  �سهًل، 
تخفيف  اإىل  ي�سعى  الــدويل  النقد  "�سندوق  اأن  اإىل 
ن�سبة العجز يف املوازنة بحيث ال تتجاوز 15 مليار 
ت�سدير  عن  اعلنت  النفط  وزارة  ان  ويذكر  دوالر". 
اكر من 107 مليون برميل من النفط اخلام خلل 
ت�سجل  االح�سائية مل  ان  مبينة  املا�سي،  اذار  �سهر 

اي �سادرات من حقول كركوك.
وقال املتحدث با�سم وزارة النفط عا�سم جهاد ، ان 
"كمية ال�سادرات من النفط اخلام ل�سهر اذار ح�سب 
ت�سويق  �رصكة  من  ال�سادرة  االولية  االح�سائية 
النفط )�سومو( بلغت 107 مليونا و50 الف برميل"، 
ال�سادرات  هذه  من  املتاتية  "االيرادات  ان  مبينة 

بلغت اكر من 6 مليارات و418 مليونا و 58 الف 
من  �ــســادرات  االح�سائية  ت�سجل  مل  فيما  دوالر، 
حقول كركوك ". وا�ساف جهاد ان "املعدل اليومي 
لل�سادرات بلغ 3 مليني و453 الف برميل"، م�سريا 
 59،954 بلغ  الواحد  الربميل  �سعر  "معدل  ان  اىل 

دوالرا ".
املوانئ  من  حاليا  اخلــام  النفط  الــعــراق  وي�سدر 
اجلنوبية يف الب�رصة بعد توقف ال�سادرات ال�سمالية 
مع  النفطي  باالتفاق  االقليم  التزام  عــدم  نتيجة 
لوزير  ت�رصيحات  وقـــادت  ــة.  ــادي االحت احلكومة 
االآجلة  العقود  اأ�سعار  الفالح  ال�سعودي خالد  الطاقة 
يتطلب  االأمر  اإن  الفالح  وقال  للرتفاع.   للخامني 
اأن توا�سل الدول االأع�ساء مبنظمة البلدان امل�سدرة 
للبرتول ]اأوبك[ التن�سيق مع رو�سيا ومنتجني اآخرين 
اأع�ساء يف املنظمة فيما يتعلق بالقيود  للنفط غري 
لتقلي�ض   2019 يف  املعرو�ض  على  املفرو�سة 

خمزونات النفط العاملية.
واأبرمت املنظمة وجمموعة من الدول غري االأع�ساء 
الثاين 2017  كانون  اتفاقا يف  رو�سيا  بقيادة  بها 
للتخل�ض  االإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا  خلف�ض 

من فائ�ض املعرو�ض.

بغداد- فادية حكمت 

دفعة جديدة من سلفة الـ5 
ماليين دينار لموظفي التربية

يتلقى 90 عرضًا النشاء خط 
انابيب كركوك

يتصدرون قائمة 
المشترين األجانب 

مشروع عين العراق السكني 
جنوب الموصل

بغداد – اجلورنال:اأعلن م�رصف الرافدين، اإطلق دفعة جديدة من �سلفة 
اخلم�سة مليني دينار ملوظفي مديرية تربية الر�سافة االوىل والثانية 
"مت  اإنه  بيان،  يف  للم�رصف  االإعلمي  املكتب  وقال   . االوىل  والكرخ 
�رصف دفعة جديدة من �سلفة اخلم�سة مليني دينار لنحو 4580 موظفا 
من مديريات تربية الكرخ االوىل والر�سافة االوىل والثانية". وا�ساف 
ان "ال�رصف مت عن طريق البطاقة االلكرتونية اخلا�سة باملوظف وذلك 
بعد ابلغه بوا�سطة ر�سالة ن�سية عرب هاتفه تخطره فيه باإمكانية ت�سلم 
املايل  ال�سلفة  مبلغ  تعبئة  مت  والتي  االلكرتونية  بطاقته  عرب  ال�سلفة 

اليها".

بغداد – اجلورنال :اعلن وزير النفط جبار اللعيبي، عن تلقي 90 عر�سا 
الن�ساء خط انابيب كركوك اجلديد. وقال اللعيبي ان "خط اأنابيب كركوك 
اجلديد املزمع ما زال يخ�سع للتحليلت واإن العراق تلقى اأكر من 90 
عر�سا ب�ساأنه". وا�سار اىل انه "ياأمل يف االنتهاء من م�ساألة عرو�ض خط 
كانون   16 يف  قال  اللعيبي،  2018".وكان  منت�سف  بحلول  االأنابيب 
االول املا�سي، ان بغداد تعتزم مد �سبكة خطوط اأنابيب لنقل املنتجات 
خطة  من  جزء  ال�سبكة  ان  اىل  م�سريا  البلد،  اأنحاء  جميع  اإىل  النفطية 
لنقل اخلام واملنتجات  اأنابيب  النفط تت�سمن خطوط  لنقل  ا�سرتاتيجية 

النفطية اإىل دول جماورة.

مبيعات  ارتفاع  تركية،  اح�سائية  بيانات  :ظهرت  متابعة   – بغداد 
اآذار املا�سي وا�ستمرار  العقارات للأجانب بن�سبة 15.8 يف املئة خلل 
موؤ�س�سة  ا�سدرتها  التي  البيانات  واأو�سحت  بال�رصاء.  العراقيني  ت�سدر 
 348 ب�رصاء  الرتتيب  قائمة  ت�سدروا  العراقيني  ان  الرتكية،  االح�ساء 
عقارا يف اآذار املا�سي يف حني جاء ال�سعوديون ثانيا ب�رصاء 181 عقارا 
واالفغان  عقارا   120 بـ  الرو�ض  يليهم   156 ب�رصاء  ثالثا  االيرانيون  ثم 
ملبيعات  االجمايل  العدد  ان  اىل  البيانات  وا�سارت  عقارات.   108 بـ 
العقارات للجانب يف تركيا خلل اآذار املا�سي بلغ 1827 عقارا م�سجًل 

اإرتفاعًا بن�سبة 15.8 يف املئة مقارنة بال�سهر ذاته من العام املا�سي. 

بغداد - اجلورنال:اعلن حمافظ نينوى نوفل العاكوب عن بدء اعمار م�رصوع عني العراق 
ال�سكني جنوب املو�سل بعد ان توقف هذا امل�رصوع ال�سكني عن عملية اجنازه ب�سبب 
والفنية  الهند�سية  "الكواد  ان  العاكوب  وقال   . العا�رص من حزيران  احداث 2014 يف 
يف حمافظة نينوى بالتعاون مع مديرتي البلدية والبلديات با�رصت بعملية اعمار هذا 
ومراكز  مدار�ض  بناء  مع  �سكنية  وحدة   1000 من  اكر  ي�سم  الذي  ال�سكني  امل�رصوع 
�سحية خلدمة هذا امل�رصوع ال�سكني ". وا�ساف ان "ن�سبة االعمار لهذا امل�رصوع الذي 
اجنازه  به ال�رصاع  العمل  با�رصت  الكوادر  %وان  يقدر ب40  به حاليا  العمل  ا�ستاأنف 
ومتليك هذا الوحدات ال�سكنية اىل املواطنني امل�سجلني على هذا امل�رصوع والذي كانوا 

قد قدموا عليه مع دفع مبالغ رمزية حلجز من يرغب ب�رصاء وحدة �سكنية او فلة ".

العراقيوناطالق بدء العراق

اعمار

بيانات

االقتصاد العالمي يتسارع لكن حربًا تجارية قد تلجمه
أوبك ترد على ترامب:

 سعر النفط عادل وليس مصطنعًا

 العمالت الرقمية تحقق ارباحًا بقيمة 27  مليار دوالر في ساعات 

اأن  اإىل  اقــتــ�ــســادي،  ا�ــســتــطــلع  اأحــــدث  ي�سري 
باأ�رصع  العام  هــذا  �سينمو  العاملي  االقت�ساد 
قد  التجارية  احلماية  لكن   ،2010 منذ  وتــرية 
اأكر  اال�ستطلع  و�سمل  قريبًا.  النمو  هذا  تبطئ 

من 500 خبري اقت�سادي من اأنحاء العامل.
الواليات  بني  جتارية  حرب  ن�سوب  خطر  ويهدد 
املتحدة وال�سني بكبح الزخم العاملي الذي ن�ساأ 
اأحدث  ويف  الدعم.  �سيا�سات  من  �سنوات  بف�سل 

يف   75 قال  العاملي،  االقت�ساد  �ساأن  يف  م�سح 
اقت�ساديًا  خبرياً   250 من  اأكر  بني  من  املئة 
اأ�رصاراً  تلحق حرب جتارية  اأن  من  قلقون  اإنهم 
كبرية باالقت�ساد العاملي. واعترب 23 يف املئة 
ب�سدة.  قلقهم  يثري  االأمر  هذا  اأن  امل�ساركني  من 
اآي  �سي   - ايه  "�سي  لدى  اقت�ساد  خرباء  وقال 
اإن خطر حرب جتارية  نظرنا،  "من وجهة  بي": 
و�سيكة و�ساملة يبدو حمدوداً، على اجلانب االآخر 
ماأزق  اأكرب  هو  التجارية  احلماية  ت�ساعد  فاإن 
م�سيفني  حاليًا"،  العاملي  االقت�ساد  يواجه 

احلماية  ب�ساأن  املخاوف  تزايد  هو  "االأهم  ان 
الثلثة  االأ�سهر  خــلل  كبري  ب�سكل  التجارية 
املا�سية". وعلى رغم ذلك، يتوقع اأن يبلغ النمو 
العام  هذا  املتو�سط  يف  املئة  يف   3.8 العاملي 
اخلا�ض  اال�ستطلع  بدء  منذ  م�ستوى  اأعلى  وهو 
 ،2016 اأكتوبر  بهذه الفرتة يف ت�رصين االأول / 
و�ستكون وترية النمو تلك هي االأ�رصع منذ النمو 

البالغ 4.3 يف املئة امل�سجل يف 2010.
قوي  اقت�سادي  منو  بتحقيق  التفاوؤل  وي�سمل 

اقت�سادات االأ�سواق النا�سئة.

موقف  يف  املتحدة  الواليات  ترامب  دونالد  الرئي�ض  و�سع 
الذين متكنوا من  العامليني،  النفط  لغالبية منتجي  معاك�ض 
اإعادة التوازن لل�سوق، وهو ما اأدى اإىل ارتفاع اأ�سعار اخلام 
قادتها  دولية  جهود  وبعد  "م�سطنعا".  ترامب  يراه  ب�سكل 
منظمة الدول امل�سدرة للنفط "اأوبك"على مدار �سهور طويلة 
و�سلت  العاملي،  ال�سوق  يف  املعرو�ض  م�ستوى  خف�ض  من 
االأ�سعار اإىل معدالت "عادلة"، توافقت عليها الدول املنتجة 

داخل اأوبك وخارجها، با�ستثناء الواليات املتحدة.
يف  "امل�سطنع"  االرتــفــاع  اإن  وقــال  ــك،  اأوب ترامب  وانتقد 

االأ�سعار "لن يكون مقبوال".
وتزامنت ت�رصيحاته عرب موقع تويرت مع اجتماع عقده كبار 
منتجي النفط يف العامل يف ال�سعودية ملناق�سة اإبقاء ال�سقف 

الذي مت و�سعه على االإنتاج.
وقال ترامب "يبدو اأن اأوبك تقوم بذلك جمددا، يف ظل وجود 
كميات قيا�سية من النفط يف كل مكان مبا يف ذلك يف ال�سفن 
جدا  عالية  النفط  اأ�سعار  فاإن  البحر،  يف  بالكامل  املحملة 

ب�سكل م�سطنع! هذا لي�ض جيدا ولن يكون مقبوال".
واأبرم منتجو اأوبك مع دول منتجة من خارج املنظمة اتفاقا 
يف 2016 خلف�ض االإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا بهدف 

التقليل من الفائ�ض العاملي يف النفط.
اإن  وقال وزير الطاقة االإماراتي �سهيل بن حممد املزروعي 
الدول  واإن  م�سطنع،  نحو  على  مرتفعة  لي�ست  النفط  اأ�سعار 

يقومون  اأوبك واملنتجني من خارجها  االأع�ساء يف منظمة 
بدورهم من اأجل ت�سحيح ال�سوق. واأ�ساف "لن اأعلق على ما 
لت�سحيح  بدورنا  ن�سطلع  بالتاأكيد نحن  لكن  الرئي�ض،  قاله 
ال�سوق، وال�سوق كما قلنا لي�ست متوازنة بعد واأعتقد اأن هذه 
املجموعة عليها واجب ينبغي اأن تقوم به ونحن م�ستمرون 

يف القيام بواجبنا".

خلل  الرقمية  للعملت  ال�سوقية  القيمة  قفزت 
 27 بنحو  االأ�سبوع،  تعاملت  نهاية  يف  �ساعات 
من  دعمًا  العملت  تلك  تلقت  بعدما  دوالر،  مليار 
الدويل  النقد  �سندوق  ملديرة  اإيجابية  ت�رصيحات 
لت�سهيل  العملت  اال�ستفادة من هذه  اإمكانية  ب�ساأن 

عمليات حتويل االأموال واال�ستثمار.
 8508 اإىل  3 يف املائة  "بيتكوين" بنحو  وارتفعت 
دوالر،  مليار   144.68 �سوقية  قيمة  عرب  دوالرات 
وعلى الرغم من ذلك اإال اأن "بيتكوين" ال تزال بعيدة 
التي  دوالر  األف   20 قرب  القيا�سية  م�ستوياتها  عن 

�سجلتها يف بداية العام احلايل.
اتخذتها خمتلف حكومات  التي  االإجراءات  وت�سببت 
يف  ومن�ساتها  االإلكرتونية  العملت  جتاه  العامل 
خ�سائر العملة االإلكرتونية، فيما �سعدت "االإيريوم" 

بن�سبة 9.7 يف املائة اإىل 591.7 دوالر.
اأما عملة "الربيل" - ثالث اأكرب عملة اإلكرتونية من 
يف   19.2 بنحو  فارتفعت   - ال�سوقية  القيمة  حيث 
"بيتكوين  وزادت  دوالر،   0.861855 عند  املائة 
دوالرا،   1082 اإىل  املائة  يف   18.1 بنحو  كا�ض" 
فيما ارتفعت الـ "اأي.اأو.اإ�ض" بن�سبة 14.8 يف املائة 

ُم�سجلة 10.5 دوالر.
اأما على م�ستوى القيمة ال�سوقية االإجمالية للعملت 
حيث  دوالر  مليار   373 اإىل  ف�سعدت  االإلكرتونية 

ربحت 27 مليار دوالر يف �ساعات.
على  اال�ستحواذ  حاالت  من  عديدا  ال�سوق  و�سهدت 
�رصكات  مــن  الرقمية  العملت  تـــداول  بور�سات 
"جولدمان �ساك�ض"،  مالية مثل �رصكة مدعومة من 
اليابان"  "ياهو  واإقـــدام  "مونكي�ض"؛  وجمموعة 
"بيتارج  اأ�سهم  املائة من  40 يف  �رصاء ح�سة  على 

اإك�ست�سينج طوكيو". 
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�سحــب البنك املركــزي الرتكــي يف 2017 كامل 
يف  يخزنهــا  كان  التــي  الذهــب،  احتياطيــات 
الواليــات املتحدة، بعــد تاأزم العلقــة بني اأنقرة 
ووا�سنطــن. وذكــرت و�سائــل االإعــلم، اأن تركيــا 
كانت حتتفظ بنحو 28.7 طن من املعدن االأ�سفر 
النفي�ــض يف الواليــات املتحــدة، وجــرت اإعــادة 
جــزء منــه اإىل تركيا، فيما مت تخزيــن الباقي يف 
اأوروبا، يف بنك اإجنلــرتا، وبنك الت�سويات الدولية 
يف �سوي�ــرصا. ومل ي�سدر بيان ر�سمي من املركزي 
الرتكــي بهذا ال�ساأن، ما يــدل على اأن عملية النقل 

متت و�سط �رصية تامة.

�سجلــت ا�سعار النفط ارتفاعــًا، لت�ستقر بعد هبوط 
يف وقــت �سابق مــن اجلل�سة اأثارتــه انتقادات من 
الرئي�ــض االأمريكــي دونالــد ترامــب لــدور اأوبــك 
يف دفــع االأ�سعــار العامليــة للخــام اإىل ال�سعود. 
واأنهــت عقود خــام القيا�ض العاملــي مزيج برنت 
جل�سة التداول مرتفعــة 28 �سنتا، اأو 0.4 باملئة، 
لتبلــغ عند الت�سوية 74.06 دوالر للربميل، بينما 
اأغلقت عقود خام القيا�ض االأمريكي غرب تك�سا�ض 
68.40 دوالر  اإىل  7 �سنتــات  الو�سيــط مرتفعــة 
للربميــل. اتهم ترامــب اجلمعة املا�سيــة، منظمة 

اأوبك برفع اأ�سعار النفط "على نحو م�سطنع".

ل�سناعــة  ني�ســان  اإن �رصكــة  ك�سفــت م�ســادر،   
يف  الوظائــف  مئــات  عــن  ا�ستغنــت  ال�سيــارات 
م�سنعهــا يف �ساندرالنــد، اأكرب م�سنــع لل�سيارات 
يف بريطانيــا، بينمــا ت�سعى للتغلــب على تراجع 
يف الطلــب على ال�سيــارات التي تعمل بالديزل يف 

اأرجاء اأوروبا.
وت�سنــع ني�ســان �سيارتيهــا ق�سقــاي وجــوك يف 
امل�سنــع الواقــع يف �سمــال �ــرصق اجنلــرتا لكــن 
املبيعات يف بريطانيا، ثاين اأكرب �سوق لل�سيارات 
يف اأوروبــا، هبطــت 35 باملئــة منذ بدايــة العام 
احلــايل، وهو هبوط اأ�ســواأ بكثري من جممل الطلب 

يف القطاع الذي انخف�ض 12 باملئة.


