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يوجه برصد تخصيصات
لمؤسسة الشهداء بموازنة 2019

بغداد  -اجلورنال وجه رئي�س ال��وزراء ،عادل عبد املهدي ،وزارتي املالية
والتخطيط بر�صد تخ�صي�صات مالية مل�ؤ�س�سة ال�شهداء.
وقال املكتب الإعالمي مل�ؤ�س�سة ال�شهداء يف بيان � ،إن "جهود رئي�سة م�ؤ�س�سة
ال�شهداء �أ�سفرت عن ا�ستح�صال موافقة رئي�س الوزراء على ادراج تخ�صي�صات
مالية مل�ؤ�س�سة ال�شهداء �ضمن موازنة  ،2019وذلك لتعوي�ض ذوي ال�شهداء
ا�ستنادا للقانون".
و�أكد البيان� ،أن "هذه اخلطوة ت�أتي �ضمن اخلطوات التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة
ملتابعة �ش�ؤون ذوي ال�شهداء ،وحث اجلهات احلكومية كافة على تذليل
العقبات التي تواجه حقوق ذوي ال�شهداء".

بيانات

2.8

ق��ال �أمري قط��ر متيم بن حمد �آل ث��اين يف خطاب
�أمام جمل�س ال�شورى �إنه يتوقع ت�سجيل معدل منو
اقت�صادي بنحو  2.8%يف .2018
و�أ�ض��اف �أن بالده اتبع��ت �سيا�سة مالية حمافظة
يف ظ��ل انخفا���ض �أ�سع��ار النف��ط ،و�أن االنف��اق
احلكوم��ي لال�ستهالك ق��د انخف���ض بنحو 20%
خ�لال العام احلايل ،و�أ�ش��ار �إىل �أن قطر �ستحافظ
عل��ى مركزه��ا ك�أكرب م�ص��در للغ��از الطبيعي يف
الع��امل  .و�أ�ش��ار اىل �أن ال�صادرات منت  18%يف
العام املا�ضي كما حافظ��ت العملة القطرية على
قيمتها .وح��ول ت�صنيف الب�لاد االقت�صادي قال
الأمري متيم بن حمد �آل ثاين �إن وكاالت الت�صنيف
االئتم��اين عدلت نظرتها القت�صاد قطر من �سلبية
مل�ستقرة.

44.5

ق��ال البن��ك املرك��زي امل��صري �إن �ص��ايف
االحتياطي��ات الأجنبي��ة بل��غ  44.501ملي��ار
دوالر يف نهاي��ة �أكتوبر/ت�رشي��ن الأول ،ليزي��د
بنحو  0.9%على ال�شهر ال�سابق.
وكان االحتياطي النق��دي  44.459مليار دوالر
يف �سبتمرب�/أيلول .2018
وتزي��د احتياطي��ات م�رص الأجنبي��ة ب�شكل مطرد
من��ذ ت��ويل ط��ارق عام��ر من�ص��ب حماف��ظ البنك
املرك��زي يف �أكتوبر/ت�رشي��ن الأول  2015ومل
ترتاج��ع �إال مرت�ين فق��ط يف يوليو/متوز 2016
و�أكتوبر/ت�رشين الأول .2016

0.4

ارتفعت �أرب��اح �رشكة اململكة القاب�ضة ال�سعودية
خالل فرتة الربع الثالث من العام اجلاري 2018
ال �إىل نحو
بنح��و  0.4%على �أ�سا�س �سنوي و�صو ً
 249مليون ريال
كما ارتفعت �أرباح ال�رشك��ة خالل الأ�شهر الت�سعة
الأوىل م��ن الع��ام ذات��ه بنح��و  7%عل��ى �أ�سا�س
�سنوي م�سجلة  634مليون ريال.
و�أرجع��ت ال�رشكة ا�سباب ارتف��اع �أرباحها خالل
الرب��ع الثال��ث �إىل االرتفاع يف دخ��ل التوزيعات
ويف ح�صته��ا من نتائج ال��شركات امل�ستثمر بها
بطريقة حق��وق امللكية بالإ�ضاف��ة �إىل انخفا�ض
التكالي��ف الت�شغيلية للفن��ادق وكذلك امل�صاريف
العمومية والإدارية وامل�صاريف الت�سويقية.

الرافدين

النقل

يعلن صرف وجبة جديدة من سلف
المتقاعدين

بغداد  -اجلورنال اعلن م�رصف الرافدين عن �رصف وجبة جديدة من
�سلف املتقاعدين املدنيني والع�سكريني التي ترتاوح مابني  3و 5و  8و
 10عن طريق �أدوات الدفع االلكرتوين.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ،انه مت �رصف دفعة جديدة
من �سلف املتقاعدين املدنيني والع�سكريني بنحو � 3553آالف متقاعد.
و�أو�ضح البيان ان �رصف تلك ال�سلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب
�إر�ساله ر�سالة ن�صية تخطره مبنحه ال�سلفة وذلك بعد ان ا�ستكمل كافة
الإج���راءات القانونية ملنحه اياها و�رصفها عن طريق �أدوات الدفع
االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�صيد املايل اليها.

تعلن إرتفاع إيرادات مشروع
النقل الجماعي

بغداد  -اجلورنال� :أعلن وزير النقل املهند�س عبد اهلل لعيبي  ،عن �إرتفاع
�إيرادات م�رشوع النقل اجلماعي ل�شهر ت�رشين الأول املا�ضي بن�سبة %٢٥
عن �إيراداته ل�شهر �أيلول .وذكر يف بيان �أن " الزيادة حتققت بف�ضل
املتابعة امل�ستمرة من قبل امل�س�ؤولني يف ال�رشكة مل�رشوع (املنفي�ست)"،
م�ؤكدا ان " هذا امل�رشوع يحقق نقل امن ومريح ملواطنني بني جميع
مرائب العراق" .ووج��ه وزي��ر النقل بزيادة وت�يرة عمل جلنة متابعة
(املنفي�ست) لتحقيق ايرادات اعلى خدمة لل�صالح العام  .يذكر ان ال�رشكة
العامة الدارة النقل اخلا�ص اعلنت م�سبقا ارتفاع �إيرادات النقل اجلماعي
للعام احلايل عن العام املا�ضي بن�سبة . %١٠٠

البنك
المركزي

يضع المصرف المتحد لالستثمار
تحت الوصاية

بغداد  -اجلورنال و�ضع البنك املركزي امل�رصف املتحد لال�ستثمار حتت
الو�صاية لعدم التزامه بقرارات البنك  ،وكذلك عدم االيفاء بالتزامته املالية
امل�ستحقة .
وا�شار كتاب ر�سمي للبنك موجه اىل امل�رص املتحد لال�ستثمار  ،اىل " و�ضع
امل�رصف حتت الو�صاية وت�شكيل جلنة بالقيام مبهام الو�صاية  ،ويقدم الو�صي
وجلنة الو�صاية تقريرا خالل  30يوما من تاريخ القرار عن الو�ضع املايل
للم�رصف ".
ونوه اىل ان " عماد عبد احل�سن جياد يقوم مبهام الو�صي على امل�رصف ويخول
ال�صالحيات املحددة قي قانون امل�صارف".

بمشاركة دولية واسعة ..انطالق معرض بغداد الدولي بدورته الـ  45السبت المقبل
بغداد – حسين فالح

حتت �شعار "عازمون على البناء واالعمار كما التحرير
واالنت�صار" تقام الدورة الـ  45ملعر�ض بغداد الدويل ل�سنة
 2018للفرتة من ( ) 19-10ت�رشين الثاين  ،.2018حيث
اكدت وزارة التجارة ان هذه الدورة حتظى مب�شاركة فاعلة
وكبرية من دول العامل وخا�صة االوربية ا�ضافة اىل م�شاركة
العديد من ال�رشكات املتخ�ص�صة والنوعية .
وقال مدير عام ال�رشكة العامة للمعار�ض العراقية واخلدمات
التجارية ها�شم حممد حامت يف بيان ،ان هناك رغبة كبرية
من الدول وال�رشكات للم�شاركة يف الدورة الدولية والدخول
لل�سوق العراقية من اجل امل�ساهمة يف �أعمار البنى التحتية
والبنى املدمرة نتيجة العمليات الع�سكرية التي �شهدت
حترير االرا�ضي العراقية من الع�صابات االرهابية .
و�أ�شار اىل �أن ال��دورة  45ملعر�ض بغداد ال��دويل �ستكون
خمتلفة عن الدورات ال�سابقة من خالل املعدات والتجهيزات
اجلديدة والربامج التي �ستنطلق اثناء الدورة الدولية والتي
�ستكون مفاجئة للجمهور الزائر  ،مبينا ان الدورة احلالية
ملعر�ض ب��غ��داد ل��ن تكون فقط ل�لاط�لاع على ال�رشكات
والرتويج وامنا �ستكون دورة ثقافية بامتياز ن�سعى من
خاللها لتحقيق التقدم لبلدنا العزيز والبدء بتنمية حقيقية
لكل قطاعات الدولة ومفا�صلها من بنى حتتية ومبانئ
ومدن اىل بناء النف�س وبناء االن�سان العراقي اجلديد  ،الفتا
اىل ان ال�رشكة العامة للمعار�ض العراقية �ستقدم كافة
الت�سهيالت للم�شاركني يف الدورة الدولية من خالل توفري
كافة امل�ستلزمات وتهيئة املراقف والقاعات وكل ما يتعلق
بتنظيم دورة دولية متميزة مبعنى الكلمة .
ودع��ا كافة اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية من و�سائل
االع�لام ووك��االت االنباء وال�صحف والقنوات الف�ضائية
للم�ساهمة الفاعلة يف اجناح دورة معر�ض بغداد الدويل
من خالل اي�صال احلقيقية لكل دول العامل ان العراق ا�صبح
بخري و�أمان وي�سعى جاهداً للنهو�ض بواقعه االقت�صادي
واالنفتاح على جميع الدول وال�رشكات ويف كافة ال�صعد
التجارية واالقت�صادية ا�ضافة اىل دع��وة كافة اجلهات
احلكومية واملواطنني �سواء كانوا جت��اراً او اكادميني
للم�شاركة وامل�ساهمة يف دورة معر�ض بغداد الدويل ()45
التي تنطلق فعالياتها للفرتة من العا�رش ولغاية التا�سع
ع�رش من �شهر ت�رشين الثاين . 2018
واعلنت الهند عن م�شاركتها مبا يقرب من � 40رشكة يف
الدورة اخلام�سة و االربعني ملعر�ض بغداد الدويل للفرتة من
 10لغاية  19ت�رشين الثاين احلايل.
وذكر بيان لل�سفارة ،ان” ما يقرب من � 40رشكة هندية،
يقودها احتاد منظمات الت�صدير الهندية  FIEOالتابعة
لوزارة التجارة و ال�صناعة يف حكومة الهند� ،ست�شارك يف
معر�ض بغداد الدويل الذي �سيعقد للفرتة من  10لغاية 19
ت�رشين الثاين /نوفمرب  .2018لعر�ض منتجاتها و خدماتها
يف اجلناح الهندي الذي �سيقام يف القاعة رقم  2على �أر�ض
املعار�ض الدولية لهذا الغر�ض.”.
وا�ضاف  ”:متثل هذه ال�رشكات الهندية جمموعة متنوعة
من القطاعات ،من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،الأدوات اليدوية
و الآالت ،جميع �أنواع املحامل � ،أنواع من عجالت املحور،
م�بردات الهواء و امل��اء ،املكاب�س ،احللقات � ،صمامات
املحركات ،الأج��ه��زة الكهربائية ،امل���راوح ،قطع الغيار
ملحركات الديزل و اجلرارات و ال�سيارات ،البالط ،الألواح

ال�شم�سية ،منتجات العناية ال�صحية ،العطور ،م�ستح�رضات
التجميل  ،الن�سيج اليدوي ،اجلوت (منتجات اخلي�ش)� ،أربطة

او خيوط التطريز  ،امل�ضخات و ملحقاتها� ،أدوات املطبخ،
�wأدوات املائدة ،املجوهرات ال�صناعية ،اخلرز ،املالب�س،

املن�سوجات ،الع�سل ،ال�شاي ،بذور ال�سم�سم ،الكركم ،جوز
الهند ،الفلفل الأ�سود و غريها”.

وزير المالية يتحدث عن استراتيجية لتقليل اإلعتماد على النفط
بغداد  -الجورنال

با�رش وزير املالية ف���ؤاد حممد ح�سني ،ر�سمي ًا
م��ه��ام عمله نائبا لرئي�س ال����وزراء لل�ش�ؤون
االقت�صادية يف مكتبه ببغداد.
وبح�سب بيان للوزارة  ،ان ح�سني "�ألتقى الكادر

املتقدم يف املكتب باال�ضافة اىل وكيل وزارة
املالية واملفت�ش العام ل��ل��وزارة وا�ستمع اىل
��شرح ملهام املكتب واه��م امللفات التي تقع
�ضمن م�س�ؤولياته ا�ضافة اىل جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية".
و�أ���ش��ار اىل "�رضورة ر�سم �سيا�سة اقت�صادية

ومالية وا�ضحة ور�صينة على املدى املتو�سط
والطويل" م�شدداً على "�رضورة ان ي�ستغل ريع
النفط وباقي املوارد والعوائد املالية التي ترفد
املوازنة العامة للدولة لبناء م�شاريع ا�ستثمارية
وا�سرتاتيجية لتعظيم ال��واردات وعدم االعتماد
على اجلانب االحادي للموارد".

السعودية تستعين بالشمس لتوليد الطاقة الكهربائية
الجورنال  -متابعة

افتتح ويل العهد ال�سعودي حممد ب��ن �سلمان،
م�رشوعا �ضخما لإن��ت��اج الكهرباء اعتمادا على
الطاقة ال�شم�سية ،هو �أحد  7م�شاريع ا�سرتاتيجية
جديدة يف اململكة د�شنها الأمري �أم�س االثنني.
وي�ضم امل�رشوع خطني لإنتاج الأل��واح واخلاليا
ال�شم�سية ،وخم��ت�برا لفح�ص موثوقية الأل���واح
ال�شم�سية يف قرية العيينة التي تبعد عن مدينة
الريا�ض م�سافة  45كيلومرتا.
وكانت اململكة قد وقعت اتفاقا يف اذار املا�ضي
مع �صندوق "ر�ؤية �سوفت بنك"� ،سيتم مبوجبه
ت�أ�سي�س �رشكة جديدة لتوليد الطاقة ال�شم�سية،
و�إطالق حمطتني �شم�سيتني بقدرة  3غيغاواط و4.2
غيغاواط بحلول عام  ،2019والعمل على ت�صنيع
وتطوير الأل���واح ال�شم�سية يف ال�سعودية لتوليد
طاقة �شم�سية تبلغ نحو  200غيغاواط بحلول عام
.2030
ويعترب هذا امل�رشوع ج��زءا من خطة عمالقة يف

ال�سعودية للتحول �إىل بلد يعتمد على الطاقة
ال�شم�سية يف �إنتاج الكهرباء بدال من النفط.
ويف حال بناء هذا احلقل للطاقة ال�شم�سية يف موقع
واحد بقرية العيينة ،ف�إنه �سيكون �أكرب من م�ساحة
بع�ض دول العامل ،و�سيجعل من اململكة يف مقدمة
الدول املنتجة للطاقة البديلة.

وكان ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان
قد وق��ع مع �صندوق "ر�ؤية �سوفت بنك" مذكرة
تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة ال�شم�سية ،2030
التي تعد الأكرب يف العامل يف جمال انتاج الطاقة
ال�شم�سية.
وت�ضع هذه االتفاقية الأ�سا�س لتطوير قطاع الطاقة
ال�شم�سية يف ال�سعودية و�سيتم مبوجبها ت�أ�سي�س
�رشكة جديدة لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،ب��دءا من
�إط�لاق العمل على حمطتني �شم�سيتني بقدرة 3
غيغاواط و 4.2غيغاواط بحلول ع��ام ،2019
والعمل �أي�ضا على ت�صنيع وتطوير الألواح ال�شم�سية
يف ال�سعودية لتوليد الطاقة ال�شم�سية بقدرة ما بني
 150غيغاواط و 200غيغاواط بحلول .2030
وتبلغ قيمة امل����شروع  200مليار دوالر ،حيث
�سي�ستثمر فيه �صندوق "ر�ؤية �سوفت بنك" ،وهو
���ص��ن��دوق م�شرتك ب�ين جمموعة "�سوفت بنك"
اليابانية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي،
وي��ه��دف ال�صندوق �إىل تعزيز اال�ستثمارات يف
القطاع التقني على م�ستوى العامل.

ارتفاع صادرات السلع االيرانية الى العراق
خالل سبعة أشهر
بغداد  -الجورنال

اعلن م�ساعد وزي��ر ال�صناعة واملناجم والتجارة
جمتبى خ�رسو تاج ،منو �صادرات ال�سلع االيرانية اىل
العراق خالل اال�شهر ال�سبعة املا�ضية اىل  57باملائة
مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وا���ش��ار خ�رسو ت��اج يف مرا�سم تكرمي امل�صدرين
املنتخبني م��ن قبل �صندوق �ضمان ال�����ص��ادرات
االيرانية ،اىل" �سيا�سات االكتفاء الذاتي التي اعتمدتها
ايران حققت جناحا اكرث من تنمية ال�صادرات".
ول��ف��ت رئي�س منظمة تنمية ال��ت��ج��ارة االي��ران��ي��ة
اىل" وج��ود � 10آالف نا�شط اقت�صادي يف جمال
ال�صادرات" ،مو�ضح ًا ان" � 500رشكة تتوىل ت�صدير
 80باملائة من ال�سلع اىل خارج البالد" ،داعيا اىل"
االهتمام اكرث بال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة يف
جمال ال�صادرات".
واكد م�ساعد وزير ال�صناعة واملناجم والتجارة ان"
امل�صارف باعتبارها م�ؤ�س�سات لل�ضمان املايل ،لها
دور هام يف جمال �ضمان ال�صادرات" ،م�ضيفاً" لكن

�صندوق �ضمان ال�صادرات يجب ان يكون له دور اكرب
مع نظرائه يف العامل يف ا�صدار خطابات ال�ضمان".
ون��وه خ�رسوتاج اىل" اهمية اال���س��واق الت�صديرية
يف ال��ع��راق و�أفغان�ستان" ،مبينا انه" يف اال�شهر
ال�سبعة االوىل من العام االيراين احلايل بد�أ يف 21
اذار  2018حققت ال�صادرات االيرانية اىل العراق
منوا مقداره  57باملائة ،وعلى هذا اال�سا�س فان
�صندوق �ضمان ال�صادرات يجب ان يفتتح فرعا له
يف العراق".
وب��د�أت الواليات املتحدة ،يف الرابع من نوفمرب/
ت�رشين الثاين  ،2018بتطبيق عقوبات على �إيران
الغنية بالنفط يف ظل �أو���ض��اع اقت�صادية �صعبة
متر بها البالد .وكانت الواليات املتحدة قد رفعت
العقوبات عن �إي��ران بعد التو�صل �إىل اتفاق حول
الربنامج النووي الإيراين عام .2015
ت�شمل العقوبات الأم��ري��ك��ي��ة خمتلف القطاعات
االقت�صادية واملالية وال�صناعية وعلى ر�أ�سها قطاع
النفط الذي يعترب م�صدر الدخل الأ�سا�سي للعمالت
ال�صعبة التي حتتاجها �إيران.

