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توقعات دولية بارتفاع معدل النمو االقتصادي في العراق

توقع �صندوق النقد الدويل، ان النمو االقت�صادي يف 
النفطية �صيبلغ 0.9% خالل  الدول  العراق وغريه من 
تقلبات  من  نف�صه  الوقت  يف  حم��ذرا  املقبل،  العام 

ا�صعار النفط.
وذكر ال�صندوق يف تقرير اأن” اقت�صاد منطقة اخلليج 
انكم�ش  بعدما   2018 يف  النمو  �صيعاود  عام  ب�صكل 
بتقّلبات  للتاأثر  عر�صة  يبقى  لكنه  دولها،  بع�ش  يف 
النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اأّن”  اىل  م�صريا   ، النفط  اأ�صعار 
بعد االنخفا�ش الكبري الذي �صهدته حتى عام 2016 
�صي�صمح لالقت�صاد اخلليجي بتحقيق منو بن�صبة %2،4 
هذا العام و3% يف 2019، بعدما كان انكم�ش ب�%0،4 

يف ″2017.
ومع عدم ا�صتقرار �صوق النفط والتقلبات يف اأ�صعارها، 
حّذر �صندوق النقد من ان “اآفاق النمو للدول امل�صّدرة 
اأ�صعار  م�صار  حيال  الكبرية  بال�صكوك  تتاأّثر  للنفط 

النفط يف امل�صتقبل”.
املنطقة  يف  النفطية  الدول  يف  اإن” النمو  اىل  وا�صار 
وليبيا،  واجلزائر  واإيران  العراق  وهي  اخلليج،  خارج 
يتوقع ان يبلغ 0،3% يف 2018، بعدما و�صل اإىل %3 
يف العام ال�صابق، قبل ان يرتفع اإىل 0،9% يف 2019. 
اإعادة فر�ش  “يعك�ش ب�صكل كبري  ان هذا االمر  وذكر 
على  �صتوؤدي  التي  اإي��ران  على  االمريكية  العقوبات 
خالل  و�صادراتها  ايران  انتاج  تقلي�ش  اإىل  االأرج��ح 
العامني املقبلني، متوقعا ان ي�صهد االقت�صاد االيراين 
تقل�صا بن�صبة 1،6% هذا العام وبن�صبة 3،6% يف العام 

املقبل”.
ال�صنوي  الت�صخم  بلوغ  الدويل،  النقد  وتوقع �صندوق 
 ،%2 اىل  و2019   2018 عامي  خ��الل  ال��ع��راق  يف 
فيما ا�صار اىل ان ي�صل اجمايل منو الناجت االجمايل 
احلقيقي ال�صنوي فيه خالل عام 2019 حوايل %6.5.. 
ت�صخم  يكون  ان  املتوقع  "من  انه  ال�صندوق  وقال 
عامي  خالل  العراق  يف  ال�صنوي  امل�صتهلكني  ا�صعار 
عام  كان 0.1 % خالل  ان  بعد  2018 و2019 %2، 
2017 ، فيما بلغ 14% بني عامي 2000 و2014". 
االجمايل  الناجت  "اجمايل منو  ان  ال�صندوق  وا�صاف 
 ،%6.5 ح��وايل   2019 عام  خالل  ال�صنوي  احلقيقي 
حوايل   2018 عام  خالل  الن�صبة  هذه  �صتبلغ  فيما 
حوايل   2016 عام  خالل  النمو  كانت  فيما   ،%1.0

."%13.1
وا�صار ال�صندوق اىل ان من املتوقع ان "ي�صل ر�صيد 
الناجت  اجمايل  من  للحكومة  الكلي  العامة  املالية 
هذه  �صت�صل  فيما   %3.8 حوايل   2019 عام  املحلي 
الن�صبة يف عام 2018 حوايل 5.6%، بعد ان انخف�صت 
هذه الن�صبة اىل - 14.3 % يف عام 2016". و�صندوق 
منظومة  م��ن  متخ�ص�صة  وك��ال��ة  ه��و  ال���دويل  النقد 
مبوجب  اأن�صئ  املتحدة،  لالأمم  تابعة  وودز  بريتون 
تعزيز  على  للعمل   1944 ع��ام  يف  دولية  معاهدة 
يف  ال�صندوق  مقر  ويقع  العاملي،  االقت�صاد  �صالمة 
ي�صملون  الذين  اأع�صاوؤه  ويديره  العا�صمة،  وا�صنطن 

جميع بلدان العامل تقريبًا بعددهم البالغ 189 بلًدا.

بغداد - الجورنال

كركوك ينفي تصدير النفط عبر 
خط كردستان

يحدد سعر بيع نفط البصرة تعلن انتهاء ازمة نفوق االسماك
الخفيف الى اسيا

يرغب بشراء القمح الروسي

بغداد - اجلورنال نفى حمافظ كركوك راكان �صعيد اجلبوري، وجود 
ميناء جيهان  اىل  النفط من حقول كركوك  اتفاق العادة �صخ  اي 

الرتكي عرب خط كرد�صتان .
حال  يف  مكوناتها  وممثلي  كركوك  ادارة  ا�رشاك  من  “البد  وقال   
اجراء مباحثات ملعاودة �صخ النفط من كركوك اىل تريكا عرب اخلط 

املمتد اىل االقليم” .
واربيل  ال�صليمانية  مع  الكمركيتني  النقطتني  “عمل  ان  اىل  وا�صار 
ب�صان  روجت  التي  للمعلومات  �صحة  هنالك  ولي�ش  م�صتمرا  مازال 

غلقهما”.

اال�صماك  ا�صابة  انتهاء   ، الزراعة  وزارة  اعلنت  بغداد - اجلورنال  
مبر�ش تخرث الغال�صم البكرتيا وازالتها من االنهار . وقال الوكيل 
االنتهاء  اعلنت  "الوزارة  ان  القي�صي،  مهدي  الزراعة  لوزارة  الفني 
االنهار  وازالتها من  البكرنيا  الغال�صم  اال�صماك بتخرث  ا�صابة  من 
للحيلولة  تعاون  ابدت  التى  الوزارات  من  م�صرتكة  جلان  مب�صاعدة 
دون و�صولها اىل امل�صتهلك”. ومن جهة اكدت وزارة ال�صحة والبيئة 
التى  اال�صابة  انتهاء  عن  باالعالن  م�صيت  الرقابية  “دوائرها  ان 
تعر�صت لها االحوا�ش من خالل ار�صال مناذج اىل املختربات واخذ 

عينات للتاكيد من نتائج التحليل “.

العراق حدد  اإن  )�صومو(  العراقية  النفط  ت�صويق  بغداد - اجلورنال قالت �رشكة 
اآ�صيا ل�صهر دي�صمرب كانون االأول  اإىل  البيع الر�صمي خلام الب�رشة اخلفيف  �صعر 
خلامي  املعرو�صة  االأ�صعار  متو�صط  فوق  للربميل  دوالر   0.60 قدرها  بعالوة 
عمان ودبي، وذلك دون تغيري عن ال�صهر ال�صابق. وقالت �صومو يف بيان اإن �صعر 
للربميل  دوالر   2.40 بخ�صم  حتدد  نف�صه  لل�صهر  اآ�صيا  اإىل  الثقيل  الب�رشة  خام 
اخلفيف يف  الب�رشة  الر�صمي خلام  البيع  �صعر  متو�صط عمان/دبي. وحتدد  عن 
كانون  دي�صمرب  يف  واجلنوبية  ال�صمالية  اأمريكا  اأ�صواق  اإىل  املتجهة  ال�صحنات 
االأول بعالوة 0.35 دوالر للربميل فوق موؤ�رش اأرجو�ش للخام العايل الكربيت، 

مرتفعا عن ال�صهر ال�صابق.

من  الرو�صية  احلنطة  بتوريد  رغبتها  التجارة،  وزارة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
خالل الدخول يف املناق�صات التي تقيمها الوزارة.

رو�صيا  اإىل  وفدا  �صري�صل  اإنه  بيان،  يف  العاين  ها�صم  حممد  التجارة  وزير  وقال 
الغذائية  احل�ص�ش  برنامج  يف  لال�صتخدام  القمح  ومالئمة  جودة  مدى  لدرا�صة 

ال�صخم يف العراق.
من  قمحه  معظم  وي�صتورد  االأو�صط،  ال�رشق  يف  للحبوب  كبري  م�صتورد  والعراق 
الواليات املتحدة وا�صرتاليا وكندا. وهو اإىل جانب وال�صعودية من االأ�صواق القليلة 

يف ال�رشق االأو�صط التي ال ت�صتورد القمح الرو�صي.

العراقمحافظ العراقالزراعة

بيانات

البنك المركزي : حجم االحتياط النقدي بلغ 61 مليار دوالر

تقرير دولي: إنفاق الشركات العالمية على 
الطاقة الجديدة ال يتجاوز 1.3

الحلبوسي من كربالء: موازنة تنمية االقاليم ستسهم بامتصاص البطالة

اأكد حمافظ البنك املركزي العراقي، علي العالق، 
اأن احتياطي املركزي و�صل اىل 61 مليار دوالر 
مليار   15 وجود  عن  كا�صفًا  الراهن،  الوقت  يف 

دوالر دين للبنك على احلكومة.
وذكر املكتب االعالمي ملجل�ش النواب يف بيان "، 
اإن املجل�ش ناق�ش يف جل�صته، املنعقدة ال�صيا�صة 
العراقي  املركزي  البنك  حمافظ  بح�صور  النقدية 
علي العالق". ولفت البيان اىل اأن العالق اأو�صح 
يختلف  العراقي  املركزي  البنك  "احتياطي  بان 

"احتياطي  مبينا  احلكومة"،  احتياطي  ع��ن 
وزارة  حتققه  الذي  الفائ�ش  عن  ناجم  احلكومة 
�صنة  قبل  ما  �صنوات  يف  ح�صل  ما  وهو  املالية 
اىل   2012 يف  االحتياطي  و�صل  حيث   2012
اىل  العجز  بعد  انخف�ش  دوالر  مليار   20 نحو 
البنك  "احتياطي  اأن  واأ�صاف  ب�صيطة".  مبالغ 
 2014 عام  يف  بلغ  اذ  ال�صابق  من  اعلى  حاليا 
االحتياطي  يبلغ  بينما  دوالر  مليار   66 نحو 
حاليا نحو 61 مليار دوالر ف�صال عن وجود 15 
مليار دوالر دين للبنك املركزي على احلكومة من 

متويل العجز يف املوازنة".

ح��واالت  ب�رشاء  ق��ام  "البنك  اأن  البيان  واأ���ص��ار 
ان  ال�صيما  ال�صوق  من  مالية  و�صندات  اخلزينة 
 2.5 نحو  ال�صايف  يتجاوز  مل  النفطية  االيرادات 
مليار دوالر �صهريا بينما الرواتب 4 مليار �صهريا 
االقت�صادي  الو�صع  انهيار  اىل  ي��وؤدي  قد  مما 
البنك املركزي"، منوهًا  الذي فر�ش تدخل  االمر 
اأن "ن�صبة كفاية االحتياطي يف العراق وفقا  اىل 
للمعايري الدولية تبلغ حاليا 169 % ومن املتوقع 
ان ت�صل بعد �صهرين اىل نحو 180% كما ان حجم 
 43 بلغت  ال�صوق  يف  املتداولة  العراقية  العملة 

ترليون دينار".
النفط  قطاع  �رشكات  اإنفاق  اأن  دويل،  تقرير  ك�صف 
ال   2018 يف  اجلديدة  الطاقة  على  العامل  يف  والغاز 
يتجاوز 1.3 باملائة من اإجمايل نفقاتها البالغة 260 

مليار دوالر.
بي"  دي  "�صي  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادر  التقرير  واأ�صار 
والغاز  النفط  �رشكات  اأن  اإىل  الربحية،  غري  الدولية 
من  اأكرث  النظيفة  الطاقة  جمال  على  تنفق  االأوروبية 

مثيالتها يف الواليات املتحدة واآ�صيا.
وقدر التقرير اأنه منذ بداية عام 2016، مت اإجراء 148 
الكربون  واحتجاز  البديلة  الطاقة  جمال  يف  �صفقة 
يف  دوالر  مليار   22 وا�صتثمار  وتخزينه،  وا�صتخدامه 

الطاقات البديلة منذ عام 2010.
وك�صف التقرير اأن ال�رشكات االأوروبية، عرب 24 �رشكة، 

متثل 70 باملائة من اإنتاج الطاقة املتجددة حاليًا.
لتنويع  اأقل  حملية  "�صغوط  �صوء  يف  اأنه  اإىل  واأ�صار 
مقارها  توجد  التي  ال�رشكات  تتنب  مل  الطاقة،  مزيج 
الطاقة  م�صادر  لتوفري  جهوداً  املتحدة  الواليات  يف 

املتجددة بنف�ش الطريقة".
ربحية  غري  دولية  منظمة  اإنها  بي"،  دي  "�صي  وتقول 
تدفع ال�رشكات واحلكومات اإىل خف�ش انبعاثات غازات 

الدفيئة، وحماية املوارد املائية وحماية الغابات.
وتقدم املنظمة الدولية غري الربحية االأبحاث املناخية 
للم�صتثمرين الذين ميتلكون اأ�صواًل بقيمة 87 تريليون 
دوالر، وحتفز ال�رشكات على الك�صف عن اآثارها البيئية 

واإدارتها.
قائاًل:  املنظمة  يف  املحللني  كبري  فليت�رش،  لوك  وعلق 
والتغيري  الكربون  منخف�صة  التكنولوجيات  "اإن 
يف  به  املعمول  للنظام  اإزع��اج��ًا  ت�صببان  التنظيمي 

�صناعة الطاقة".

عن  احللبو�صي،  حممد  النواب،  جمل�ش  رئي�ش  اأعلن 
خف�ش خم�ص�صات املجل�ش يف املوازنة املالية لعام 
�صت�صهم  االقاليم  تنمية  موازنة  ان  موؤكدا   ،2019

بامت�صا�ش البطالة.
مع  م�صرتك  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف  احللبو�صي  وق��ال 
زي��ارت��ه  خ��الل  الطريحي  عقيل  ك��رب��الء  حم��اف��ظ 
"املوازنة بحاجة الإعادة النظر  املحافظة اليوم، ان 
باملوازنة  يتعلق  فيما  وخا�صة  فقراتها  بع�ش  يف 
يراعي  وب�صكل  االقاليم  تنمية  واأموال  اال�صتثمارية 
لتلبية  كربالء  وبخا�صة  حمافظة  كل  خ�صو�صية 

االحتياجات".
ل�صنة   21 رق��م  املحافظات  "قانون  ان  واأ���ص��اف 
2008 املعدل، اأكد نقل ال�صالحيات اىل املحافظات 
و�صنوؤكد على هذا يف موازنة 2019" راف�صًا "تقاطع 

ال�صالحيات بني الوزارات ون�صعى النهائه".
للموؤ�ص�صة  ا�صتهداف  "اأي  ان  اىل،  احللبو�صي  واأ�صار 
املوؤ�ص�صة  وخم�ص�صات  م��رف��و���ش  الت�رشيعية 
ون�صعى  �صبق،  عما  الن�صف  اىل  خف�صت  الربملانية 
لتفعيل جلنة النزاهة النيابية للقيام بواجباتها على 

اأمت وجه".
واأكد كما "ن�صعى الإعادة تاأهيل املدن املحررة".

كما زار رئي�ش جمل�ش النواب مبنى جمل�ش حمافظة 
املجل�ش  اع�صاء  من  وعدداً  رئي�صها  واألتقى  كربالء 

ونواب عن املحافظة.
ا�صتقاء  على  "نعمل  اللقاء  خالل  احللبو�صي  وقال 
اليجاد  املحافظات  اأه��ايل  بني  والتواجد  االفكار 

الت�رشيعات".
خ�صو�صية  لها  كربالء  "حمافظة  ان  اىل،  ولفت 
الزائرين من خمتلف املناطق  ال�صتقبالها وفود من 

ونعمل على ت�رشيع القوانني املنا�صبه لها".
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ارتفع��ت اأرباح �رشك��ة الكثريي القاب�ص��ة ال�صعودية 
خ��الل الربع الثالث من الع��ام اجلاري 2018 بنحو 
%4 على اأ�صا�ش �صنوي و�صوال اإىل نحو 3.4 ماليني 

ريال.
كما ارتفعت اأرباح ال�رشكة يف اال�صهر الت�صعة االأوىل 
من العام ذاته بنحو %55 على اأ�صا�ش �صنوي لت�صل 

اإىل  7.9 ماليني ريال.
ه��ذا وارجع��ت ال�رشكة ا�صب��اب ارتفاع ارب��اح الربع 
الثال��ث اإىل انخفا�ش تكاليف انتاج اخلر�صانة وعدم 

احت�صاب م�رشوفات االدراج غري املتكررة.

انخف�صت ال�ص��ادرات االأملانية اأكرث من الواردات 
مبا يخالف التوقعات، لينكم�ش الفائ�ش التجاري 
للب��الد يف الوق��ت ال��ذي ت�صبب��ت في��ه التوت��رات 
التجارية مع الواليات املتحدة يف تباطوؤ املحرك 

التقليدي للنمو يف اأكرب اقت�صاد باأوروبا.
وقال مكتب االإح�صاءات االحتادي اإن ال�صادرات 
املعدل��ة يف �ص��وء العوام��ل املو�صمي��ة انخف�صت 
%0.8 عل��ى اأ�صا���ش �صه��ري يف �صبتم��رب ، م��ع 
تراج��ع ال��واردات %0.4. وكان ا�صتطالع اأجرته 
زي��ادة  اإىل  اأ�ص��ار  االقت�صادي��ني  الآراء  روي��رتز 
ن�صبته��ا %0.3 يف ال�ص��ادرات وارتف��اع بن�صبة 
%0.8 يف الواردات. وانكم�ش الفائ�ش التجاري 
الأملاني��ا اإىل 17.6 مليار يورو مايعادل 20.09 
ملي��ار دوالر من الق��راءة املعدل��ة البالغة 18.2 

مليار يورو يف اأغ�صط�ش.

ق��ال عاكف املغربي نائب رئي�ش بنك م�رش، ثاين 
اأك��رب بن��ك حكومي يف الب��الد، لروي��رتز اإن البنك 
ي�صع��ى القرتا�ش 550 ملي��ون دوالر من اخلارج 
قبل نهاية 2018 لتعزيز ال�صيولة الدوالرية لديه.
هذا وتبلغ حمفظة القرو�ش واالتفاقات اخلارجية 
لبن��ك م���رش نح��و 4.16 ملي��ار دوالر، وفقا ملا 
ذكره املغربي يف مايو اأيار. واأ�صاف املغربي اأن 
بنك االإم��ارات دبي الوطني و�صيتي بنك �صيديران 
القر���ش. واقرت���ش العدي��د من البن��وك امل�رشية 
ماليني ال��دوالرات من اخلارج يف الفرتة االأخرية 

بهدف تعزيز ال�صيولة.


