
Wed.21 Nov. 2018 issue no 520اقتصاد4
االربعاء 21 تشرين الثاني 2018 العدد 520

كردستان تسعى لزيادة إنتاجها من النفط وتضع شروطا 
على بغداد بشأن الموازنة

�إىل 500  �إقليم كرد�ستان، لزيادة �نتاجها من �لنفط  ت�سعى حكومة 
�سي�ساهم  �النتاج  رفع  �أن  نفطي  خبري  �أكد  فيما  يوميا.  برميل  �ألف 
برفد ميز�نية �لعر�ق بـ 8 مليار دوالر. وقال �خلبري �لنفطي �لكردي، 
�سيكون  كركوك  نفط  "ت�سدير  �إن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  حيدر،  خالد 
بو�قع 100 �لف برميل يف �لوقت �حلايل". و�أ�ساف، �أنه "يف �ل�سابق 
يجري  ولكن  يوميا،  برميل  �ألف  بحو�يل 400  ت�سدر  كركوك  كانت 
�لعمل �الن بعد �التفاق بني �حلكومة �الحتادية وحكومة �القليم على 
�إىل 500  �ملقبلة  �لقليلة  �ال�سهر  بغ�سون  لي�سل  �النتاج  �سقف  رفع 
كركوك  نفط  ت�سدير  "�إعادة  �أن  حيدر،  وتابع  يوميا".  برميل  �ألف 
�ملا�سية  �ل�سنة  �لعر�ق يف  مليار دوالر خ�رصها   8 �سي�سيف حو�يل 
�القت�ساد  بانتعا�ش  �سي�سهم  وهــذ�  �لنفط،  ت�سدير  �يقاف  نتيجة 
�أن  �إىل  �لنفطي،  �خلبري  و�أ�سار  �القليم".  �قت�ساد  و�نتعا�ش  �لعر�قي 
من  �لعاملة  �اليدي  ت�سغيل  خالل  من  �الخر  هو  �سي�ستفاد  "�القليم 
�لنفط عرب ميناء  حمايات ومهند�سني وعمال يهتمون بخطوط نقل 
جيهان �ملارة عرب �ر��سي �القليم" من جانب �خر قال ع�سو �للجنة 
�إعالم  لو�سائل  �ل�سعد�وي  �لهادي  عبد  �لنو�ب  جمل�ش  يف  �ملالية 
�ن �جتماع جلنتي �حلكومة و�لربملان بح�سور فوؤ�د ح�سني  كردية، 
�ملو�زنة  قانون  م�رصوع  يف  �لنقاط  من  عدد�  ناق�ش  �ملالية  وزير 
و�ل�سجناء  �ل�سهد�ء  رو�تــب  نقل  �همها  خمتلفة،  �آر�ء  عليها  و�لتي 
�ل�سحة  وز�رة  وح�سة  �لكهرباء  وز�رة  عقود  وم�سالة  �ل�سيا�سيني 
�ملو�زنة  يف  �لكرد  ح�سة  م�سالة  �ن   ، و��ساف  و�لرتبية.  و�ملالية 
�لنفط  م�سالة  الن  �الجتماع،  خالل  بالكامل  ح�سمها  يتم  مل  �لعامة 
مل يتم حلها حتى �الن، ف�سال عن ت�سدير �لنفط من قبل �ربيل و�ن 
ح�سة �قليم كرد�ستان ماز�لت 12% يف �ملو�زنة. و��سار �ىل �نه "على 
�قليم كرد�ستان �اللتز�م مب�سالة ت�سدير 250 �لف برميل نفط يوميا 
وت�سليم �ير�د�ته �ىل �رصكة �سومو �حلكومية، م�سيفا �ن هذ� كان �حد 
�ل�رصط  �رصوط �حلكومة �الحتادية لدفع م�ستحقات �القليم و�ن هذ� 
�ي�سا مل يتم ح�سمه، و�ن �قليم كرد�ستان �ذ� مل يلتزم ب�رصوط بغد�د 
حكومة  �ن  �ىل  م�سادر  وت�سري  �ملالية.  م�ستحقاته  يت�سلم  لن  فانه 
على  �ل�سغط  لغر�ش  بغد�د  �ىل  رفيعا  وفد�  �ر�سال  تعتزم  كرد�ستان 

�حلكومة �الحتادية لتنفيذ مطالبها يف مو�زنة عام 2019.

بغداد – الجورنال

يقرر شمول الموظفين الموطنة 
رواتبهم بالسلف الشخصية

للتجارة يوضح حقيقة تعرض احد 
فروعه لعملية سطو

تصرف مخصصات ميسان من يطالب تركيا بحسم ملف المياه
ايرادات المنافذ الحدودية

موظفيهم  رو�تــب  لتوطني  �لدولة  وموؤ�س�سات  وز�ر�ت  �لر�فدين  م�رصف  دعا 
�ملكتب  وقال  �ل�سخ�سية.  بال�سلف  �سمولهم  يتم  حتى  �مل�رصف  لدى  �لكرتونيا 
�لرو�تب له ميز�ت عدة من بينها منح  �العالمي للم�رصف يف بيان، �ن توطني 
�نه  �ىل  و��سار  �الخرى.  �مل�رصفية  و�خلدمات  و�لقرو�ش  �ل�سلف  �لدولة  موظفي 
لتوطني  �مل�رصف  يف  مالية  ح�سابات  لديها  �لتي  �لدولة  دو�ئــر  خماطبة  متت 
رو�تب موظفيهم وت�سلم م�ستحقاتهم �ل�سهرية عن طريق �لبطاقة �اللكرتونية بدال 
�ملا�سية  �لفرتة  خالل  با�رصت  �حلكومية  �مل�سارف  �ن  يذكر  �ليدوي.  �لنقد  من 
بتوطني رو�تب �ملوظفني و�لتي تعني عملية حتويل رو�تب �ملوظفني من رو�تب 

يدوية يتم ��ستالمها من دو�ئرهم �إىل �أن يتم ��ستالمها من �لبنوك و�مل�سارف.

بغد�د  و�سط  �لكر�دة  يف  فرعه  تعر�ش  للتجارة  �لعر�قي  م�رصف  نفى   
لعملية �سطو.

وقال �مل�رصف يف بيان، �نه” ن�رص يف بع�ش �ملو�قع �الخبارية مو�سوع 
بعنو�ن �سطو م�سلح لفرع �مل�رصف �لعر�قي للتجارة يف �لكر�دة –�مل�سبح 

و�سط بغد�د”.
و�أ�سار �ىل” �ننا نود �ن نحيطكم علمًا باأن ال�سحة لالخبار �ملن�سورة”.

�لدقة  توخي  �العالمية  �لقنو�ت  على  ون�سدد  نحر�ش  و�أ�ساف” بدورنا 
يف  �ملعني  �لق�سم  من  �واًل  و�لتاأكد  �ملعلومة  ن�رص  يف  و�مل�سد�قية 

�مل�رصف”.

بغد�د - �جلورنال: طالب وفد عر�قي ، تركيا بح�سم ملف �ملياه و�طالق �حل�س�ش 
�حلد�د،  ب�سري  �لنو�ب  لرئي�ش ملجل�ش  �لثاين  �لنائب  بيان ملكتب  . وذكر  �ملائية 
�ن “�حلد�د �لذي تر��ش وفد� عر�قيا طالب خالل �جتماعه يف مدينة هاليفاك�ش 

�لكندية بالوفد �لرتكي بح�سم ملف �ملياه و�طالق �حل�س�ش �ملائية” .
و��ساف �ن “هذه �ملطالب تاتي مبا يوؤمن حاجة �لعر�ق و�حرت�م �سيادته” .

وبرزت �مل�سكلة �ملائية بني �لعر�ق وتركيا الأول مرة يف منت�سف �ل�سبعينات من 
�ل�سدود �ل�سخمة وتخزين  �أثر �جناز تركيا بناء �سد كيبان �حد  �لقرن �ملا�سي، 
�ملياه فيه،وقد بلغ نق�ش �ملياه يف �لعر�ق حد� كبري�،ب�سبب �لعجز يف �مليز�ن 

�ملائي بني �لعر�ش �ملحدود و�لطلب �ملتز�يد على �ملياه.

مي�سان - �جلورنال: �فاد م�سدر حملي مبحافظة مي�سان، �ن �حلكومة �ملحلية يف 
�ملحافظة ح�سلت على ��سعار من وز�رة �ملالية ب�رصف خم�س�ساتها من �ير�د�ت 

�ملنافذ ل�سنة 2018.
من  ��سعار  على  ح�سلت  مي�سان  ملحافظة  �ملحلية  "�حلكومة  �ن  �مل�سدر  وقال   
�ير�د�ت منافذ �ملحافظة  وز�رة �ملالية ب�سان �رصف خم�س�سات 50 باملئة من 

�حلدودية".
لعام  �الول  �ل�سهر  من  وتبد�أ  لعام 2018  فقط  �ملخ�س�سات هي  "هذه  �ن  وتابع 

2018 حتى 9/30 من �لعام ذ�ته".

العراقالرافدين المصرف 
العراقي

المالية

بيانات

الزراعة تدعو الى تفعيل القوانين للحد من 
تجريف البساتين

بوتين: "السيل التركي" سيحول أنقرة إلى 
مركز إقليمي للغاز

دعت وز�رة  �لزر�عة، �ىل تفعيل قو�نني �حلد من  جتريف 
يف  �لنخيل  قطاع  على  �ملحافظة  �جــل  �لب�ساتني،من 

�لعر�ق.
وذكرت وز�رة �لزر�عة يف بيان �أن”وزير �لزر�عة �سالح 
�حل�سني وجه بتفعيل قو�نني �حلد من  جتريف �لب�ساتني  
معترب� ذلك  مبثابة �نذ�ر نهائي   لغر�ش �حلد من جتريفها 
وحتويلها �ىل �ر��سي �سكنية،وخارج �ل�سو�بط �لقانونية 
،ف�سال  عن �عتبار �لب�ساتني �ملهملة �لعائدة �ىل ��سحاب 
بها  يعتني  مل  و�لتي  �ل�رصف  �مللك   و  �لت�رصف  حق 
��سحابها  حملولة و ت�سجل مملوكة للدولة”،موؤكد� �أن”  
هذ� �الجر�ء  يعد تبليغا ر�سميا للجميع  دون �حلاجة �ىل 
�و  و�لبلديات  بغد�د  �مانة  د�خل حدود  �خرى   �جر�ء�ت 

خارجها”.
�لنايف  حميد  للوز�رة  �لر�سمي  �لناطق  قال  جهته  ومن 
�حلكومي  للربنامج  �ن�سجاما  ياأتي  �لبيان  هــذ�  �أن” 
ذ�ت  �لقو�نني  وتفعيل  �لدولة  قطاعات  كافة  ال�سالح 

�لعالقة،ومنها �لقطاع �لزر�عي ،الفتا �أن” �لوز�رة �عدت 
وفق  �لنخيل  تاأهيل  �عــادة  �جل  من  طموحا  برناجما 
�لن�سيجية  �لف�سائل  ��ستخد�م  خالل  من  �جلديدة  �ال�س�ش 
ب�ستان  الي  �الجازة  ملنح  �رصطا  بالتنقيط   �لري  و�لية 
�ن�ساء  جمال  يف  �ال�ستثمار  ت�سجيع  على  ف�سال  جديد، 
زيادة  �ىل   نتائجها  �ثمرت  ،و�لتي   �جلديدة  �لب�ساتني 

�نتاج �لتمور”.
ح�سول  عن  �لــزر�عــة،   وز�رة  �علنت  �خــر  جانب  ومــن 
من  �عتبار�  �لطماطم  حم�سول  ��ستري�د  مبنع  �ملو�فقة 

�ليوم، عازية ذلك �ىل وفرة �ملنتج �ملحلي.
لل�سالحيات  "��ستناد  �إنــه   ، بيان  يف  �لـــوز�رة  وقالت 
�سوء  يف  �ال�ستري�د  وفتح  مبنع  �لزر�عة  لوزير  �ملخولة 
جاء  ملا  ووفقا  �ملحلي  �لزر�عي  �ملنتج  و�سحة  وفــرة 
�القت�سادية  �ل�سوؤون  جلنة   / �لــوزر�ء  جمل�ش  كتاب  يف 
و�لذي ن�ش على منع دخول �ل�سلع �مل�سمولة باملنع وفق 
�لروزنامة �لزر�عية، ح�سلت �ملو�فقة على منع ��ستري�د 
حم�سول �لطماطة ومن جميع �ملنافذ �حلدودية و�عتبار� 

من 2018/ 11 /18".

م�رصوع  �أن  بوتني،  فالدميري  �لرو�سي،  �لرئي�ش  �أعلن 
�لطاقة "�ل�سيل �لرتكي" �سيحّول �أنقرة �إىل مركز لتخزين 
وت�سدير �لغاز �لرو�سي �إىل �أوروبا، وينعك�ش ذلك �إيجابًا 
كلمة  يف  ذلك  جاء  لرتكيا.  �جليو�سيا�سي  �ملوقع  على 
م�سرتكة للرئي�ش �لرو�سي مع نظريه �لرتكي، رجب طيب 
من  �لبحري  �جلــزء  مّد  �إجنــاز  مر��سم  خالل  �أردوغـــان، 
�الأ�سود  �لبحر  �لرو�سي عرب  �لغاز  �لرتكي" لنقل  "�ل�سيل 
�إ�سطنبول..  �أوروبا، �لتي جرت يف  �إىل  �إىل تركيا ومنها 
وقال بوتني: �إنه "مت مّد �أكرث من 1800 كم من �الأنابيب 
�لتي مير عربها �لغاز �لرو�سي �إىل تركيا، ويجعل منها 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �أوروبا"،  �إىل  و�لت�سدير  للتخزين  مركز�ً 

ذلك "�سينعك�ش على �ملوقع �جليو�سيا�سي لرتكيا".
و�أ�ساف: "لقد جتاوزنا �جلزء �ل�سعب من هذ� �مل�رصوع 
باجلزء  �لعمل  ُيختتم  وبذلك   ،2016 عام  يف  بد�أ  �لذي 

�لبحري �لعميق".
من جهته قال �أردوغان: �إن "�لعالقات �لرتكية �لرو�سية 

�إىل نقطة متقّدمة جد�ً، وهذ� ما نر�ه من خالل  و�سلت 
�لرتكي" هو  "�ل�سيل  م�رصوع  �أن  موؤكد�ً  �مل�رصوع"،  هذ� 
�سيتم  تاريخي  �لثنائية، وهو م�رصوع  للعالقات  تتويج 

�النتهاء منه يف 2019.
و�أ�ساف �أن �مل�رصوع �سيغّطي �حتياجات تركيا و�لدول 
�الأوروبية من �لغاز �لطبيعي، حيث من �ملنتظر �أن ينقل 
�مل�رصوع 30 مليار مرت مكعب من �لغاز �لرو�سي �سنويًا، 

و�ست�ستفيد منها تركيا ودول �أوروبية.
�لتبادل  رفــع  �إىل  تطّلعه  عن  ـــان  �أردوغ �أعــرب  كذلك 
�إىل  م�سري�ً  دوالر،  مليار   100 �إىل  رو�سيا  �لتجاري مع 
�سائح رو�سي  5 ماليني  �أكرث من  ��ست�سافت  "تركيا  �أن 
يف 2018، ويف �لعام �ملقبل �سنحتفل بعام ثقايف مع 

رو�سيا".
و"�ل�سيل �لرتكي" هو م�رصوع ملد �أنبوبني لنقل 15.75 
مليار مرت مكعب من �لغاز �سنويًا لكل منهما؛ من رو�سيا 
�إىل تركيا ومنها �إىل �أوروبا عرب �لبحر �الأ�سود، على �أن 
يغّذي �الأنبوب �الأول تركيا، و�لثاين دول جنوب وجنوب 

�رصقي �أوروبا.

بغداد - الجورنال

اسطنبول - الجورنال

1.7

1.9

تر�جعــت �الأ�سهــم �الأوروبية جر�ء حالــة من �لقلق 
ب�ســاأن �ــرصكات �لتكنولوجيــا بعــد هبــوط �أ�سهــم 
�أبــل يف وول �سرتيــت عقــب تقريــر ذكــر �أن �رصكة 
مــن  �إنتاجهــا  تخف�ــش  �لعمالقــة  �لتكنولوجيــا 
تليفونهــا �آيفــون �جلديد مما �أ�سعــف �الإقبال على 
�أ�سهــم �لقطاع �لعاملية. ونــزل موؤ�رص �لقطاع 1.7 
باملئــة لي�سجل �أقل م�ستوى منذ 28 �سباط 2017 
مع ت�رصر �أ�سهم �ل�رصكات �لتي تورد �لرقائق الأبل. 
وكانــت �أ�سهم موردي �أبل من بــني �الأ�سو�أ �أد�ء، مع 
�نخفا�ــش �سهم �إ�ش.تــي ميكرو�لكرتونيك�ش ثالثة 
باملئــة و�إنفنيــون ثالثــة باملئــة ونزل �سهــم �إيه.

�إم.�إ�ش بالن�سبة ذ�تها.

قــال وزير �ملالية �مل�ــرصي حممد معيط لرويرتز 
�إن �لعجــز �لكلــي يف مو�زنــة بــالده تر�جــع �إىل 
�ملاليــة  �ل�سنــة  مــن  �الأول  �لربــع  يف   1.9%
2019-2018 مقابل نحو %2 قبل عام. وتبد�أ 
�ل�سنة �ملالية �مل�رصيــة يف �الأول من يوليو متوز 
وتنتهــي يف 30 يونيو حزيــر�ن من �لعام �لتايل. 
وت�ستهــدف م�رص خف�ش �لعجز �ل�سنوي �لكلي �إىل 
%8.4 يف 2019-2018 مقارنــة مع 9.8% 
يف �ل�سنــة �ل�سابقة. و�أ�ســاف معيط "�لعجز �لكلى 
للمو�زنة بلغ %1.9 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
مقابــل نحــو %2 قبل عام، ومقابــل متو�سط بلغ 

%2.3 خالل �لثالث �سنو�ت �ملا�سية.


