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العراق يوافق على قرض ياباني ضخم لتطوير 
مصفى نفطي

الوزارة  الغ�ضبان موافقة  النفط ثامر  اأعلن وزير 
م�ضفى  لتطوير  )جايكا(  الياباين  القر�ض  على 
مليون  و600  مليارات  ثالثة  بقيمة  الب�رصة 

دوالر.
"وافق  �ضحفي  ت�رصيح  يف  الغ�ضبان  وق��ال 
من  تو�ضية  على  بناء  م��وؤخ��راً  ال���وزراء  جمل�ض 
على  اراأ���ض��ه،  ال��ذي  للطاقة  ال���وزاري  املجل�ض 
تك�ضري  وحدة  الإن�ضاء  )جايكا(  الياباين  القر�ض 
دوالر،  مبليار  وتطويره  الب�رصة  م�ضفى  يف 
ت�ضل  بحيث  �ضت�ضتكمل  اأخ���رى  عقود  وه��ن��اك 
م�ضفى  لتطوير  )جايكا(  من  املقدمة  القرو�ض 
الب�رصة اىل ثالثة مليارات و600 مليون دوالر 
ب�رصوط مي�رصة ومبدة ت�ضل اىل 3 �ضنوات النها 
ال�رصكات  من  الكثري  لدى  اقبال  وهناك  معقدة 
ومتويله  عقد  اأ�ضا�ض  على  �ضيمر  النه  العاملية 

موجود من القر�ض".
م�ضاف  بناء  هناك  ذات��ه،  الوقت  "يف  وتابع 
اال�ضتثمارية  بامل�ضايف  يعرف  ما  او  جديدة 
واجه  الذي  كربالء  يف  البناء  قيد  منها  وواح��د 
النفط  ا�ضعار  هبوط  نتيجة  البدء  يف  �ضعوبات 
ارهابيي  و�ضطوة  حينها  الدولة  مقدرة  وع��دم 

داع�ض على بع�ض مناطق البالد".
واأ�ضاف الغ�ضبان كما "القى امل�ضفى �ضعوبات 
فتوقف  ال��ك��وري  امل��ق��اول  م�ضتحقات  دف��ع  يف 
العمل واحلكومة ال�ضابقة اتخذت اجراءات ووفرت 

دفوعات وانا �ضخ�ضيا قابلت املقاولني".
برئا�ضة  متقدمًا  مالكًا  اأ�ضبوعيًا  "لدينا  ولفت 
على  لالطالع  امل�ضفى  اىل  يذهب  وزارة  وكيل 
املقبل  العام  بان  املقاول  ووعدنا  العمل  تقدم 
احلايل  العام  عن  االجناز  بن�ضب  زيادة  �ضي�ضهد 
منت�ضف  االويل  االجن��از  يكون  اأن  هو  والهدف 

العام 2021".
حديث  هو  كربالء  "م�ضفى  ان  الغ�ضبان  وبني 
العايل  البنزين  وينتج  اوروب��ي��ة  مبوا�ضفات 
ونفطا  الكربيت،  قليل  غ��از  وزي��ت  االوكتاين، 
ولي�ض  باملئة   18 اىل  ت�ضل  اأعلى  بن�ضبة  اأ�ضود 
االن��ت��اج  ومعظم  االن،  ه��و  كما  ب��امل��ائ��ة   50
قريب  وه��و  و�ضطية  ومقطرات  بنزينا  �ضيكون 
مرتبطا  و�ضيكون  الكربى  اال�ضتهالك  مراكز  من 
باأنابيب ومنتجاته تكون �ضمن ال�ضبكة الوطنية 

للمنتجات النفطية".

بغداد - الجورنال

يطلق وجبة جديدة 
من سلفة الموظفين

الرئاسات الثالث تفوق ما مخصص 
للزراعة والصناعة والتعليم

خطر التضخم السكاني يتفاقم في 
العراق

نيابي لصرف مبالغ مالية للخريجين 
لحين تعيينهم

�ضلفة  من  جديدة  وجبة  اإط��الق  عن  الرافدين،  م�رصف  اجلورنال:اأعلن   - بغداد 
عن  دينار  ماليني  والع�رصة  اخلم�ضة  مابني  تراوحت  التي  الدولة  دوائر  موظفي 
طريق اأدوات الدفع االلكرتوين. وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ، انه “مت 
�رصف دفعة جديدة من �ضلف موظفي دوائر الدولة الأكرث من 2000 موظف الذين 
واأ�ضاف  االلكرتونية”.  البطاقة  على  وح�ضلوا  امل�رصف  لدى  رواتبهم  توطني  مت 
ر�ضالة  اإر�ضاله  عرب  املوظف  ابالغ  طريق  عن  مت  ال�ضلفة  تلك  “�رصف  اأن  البيان 
ن�ضية تخطره مبنحه ال�ضلفة وذلك بعد ان ا�ضتكمل كافة االإجراءات القانونية ملنحه 
اياها و�رصفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�ضيد املايل 

اليها”.

النفقات  اأن  املر�ضومي،  نبيل  االقت�ضادي،  اخلبري  اجلورنال:ذكر   - بغداد 
لوزارات  تخ�ضي�ضه  مت  ما  تفوق  الثالث  للرئا�ضات  املخ�ض�ضة  اال�ضتثمارية 

الزراعة وال�ضناعة والتعليم العايل.
وقال املر�ضومي، يف من�ضور على �ضفحته مبوقع "في�ضبوك" اليوم، 26 كانون 
موازنة   يف  اال�ضتثماري  االإنفاق  عن  "بائ�ضة"  ارقام  هناك  اإن   ،2018 االأول 
العام املقبل 2019. واأ�ضاف اأن النفقات اال�ضتثمارية للرئا�ضات الثالث تبلغ 
 90 ب�  ال�ضناعة  لوزارة  اال�ضتثمارية  النفقات  تقدر   فيما  دينار،  مليار   393
والنفقات  دينار،  مليار   150 ب�  للزراعة  اال�ضتثمارية  والنفقات  دينار،  مليار 

اال�ضتثمارية للتعليم العايل ب� 134 مليار دينار.

النافذة  العراق  دخول  لقرب  نتيجة  ال�ضكاين  الت�ضخم  خطر  من  خمت�ضون  اجلورنال:حذر   - بغداد 
املخت�ضني  ان  موؤخرا،  ن�رصت  بحثية،  ورقة  يف   RCD للحوار  الرافدين  مركز  وذكر  الدميوغرافية. 
املنطقة،  بدول  مقارنة  مرتفعة  مازالت  والتي  العراق،  ال�ضكانية يف  الزيادات  قلقهم من حجم  اأبدوا 
فالعراق يحتل اأعلى ن�ضبة منو �ضكانية بني الدول العربية، حيث ت�ضل اإىل 2،5 % �ضنويا ومبعث القلق 
اأفراد املجتمع.  يعود اإىل خ�ضية حدوث ت�ضخم �ضكاين ينعك�ض �ضلبا على واقع البلد، ودرجة رفاهية 
واأ�ضاف املركز ان بع�ض املخت�ضني يرون غياب كل ما تقدم عن اخلطط التي ي�ضعها متخذو القرار 
يف البلد، مبينا ان “خطر الت�ضخم ال�ضكاين يتفاقم نتيجة لقرب دخول العراق النافذة الدميوغرافية، 
وذلك عندما ت�ضبح ن�ضبة ال�ضباب 60% من جمموع �ضكانه، وهي �رصيحة ن�ضطة اقت�ضاديا، االأمر الذي 

يحتم وجود روؤية وا�ضحة للزيادات ال�ضكانية �ضمن اخلطط التنموية والتنظيمية لن�ضاطات املجتمع.

حول  مقرتحا  الركابي  اهلل  حمد  النائب  اجلورنال:طرح   - بغداد 
�رصف مبالغ مالية للخريجني حلني تعيينهم .

وجاء يف كتاب ر�ضمي للنائب الركابي " نظرا لتزايد اعداد اخلريجني 
�ضنويا وعدم توفر فر�ض لتعيينهم االمر الذي ي�ضبب ا�رصارا مادية 
النقمة يف نفو�ض �رصيحة مهمة وموؤثرة من �رصائح  ونف�ضية وتثري 

املجتمع العراقي ، مما ينذر بتفجري االو�ضاع يف اية حلظة ".
اخلطط  غياب  نتيجة  خانقة  بطالة  ازمة  من  العراق  ويعاين 

اال�ضرتاتيجية لتوفري فر�ض عمل المت�ضا�ض البطالة.

مختصون: الرافدين مقترحنفقات

بيانات

مفتش المالية يعلن ضبط عملية ادخال عملة مزورة للمصرف الزراعي
البرلمان يتجه نحو تخفيض سعر النفط في الموازنة 

الى 46 دوالرا

العراق والصين يبحثان االرتقاء بالقطاع التجاري

يف  ال��ع��ام  املفت�ض  مكتب  اع��ل��ن 
وزارة املالية، �ضبط عملية ادخال 

عملة مزورة للم�رصف الزراعي.
ان��ه  وذك�����ر امل��ك��ت��ب يف ب���ي���ان 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��اأة ال��ن��زاه��ة 
وامل�رصف الزراعي التعاوين متكن 
عملة  ادخ���ال  عملية  ك�ضف  م��ن 
امل�رصف  ف��روع  اح��د  اىل  م��زورة 
��ب��َط امل��وظ��ف  امل��ذك��ور ح��ي��ث ���ضُ
العملة  بادخالة  واعرتف  املتورط 
املبلغ  اج��م��ايل  وُق����در  امل����زورة 

بحدود )250( مليون دينار .
وا�����ض����اف ان����ه ات���خ���ذ امل��ك��ت��ب 
الرادعة بحق  القانونية  االجراءات 
العملية  بهذه  عالقة  ل��ه  م��ن  ك��ل 

امل�ضبوهه .
وي��ع��د امل�����رصف ال���زراع���ي اح��د 
املخت�ض  احلكومية  امل�����ض��ارف 

بالقطاع الزراعي.

العراقي نحو تخفي�ض �ضعر  النواب  يتجه جمل�ض 
تذبذ  بعد   2019 عام  موازنة  يف  النفط  برميل 
من  بالرغم  العاملية  النفط  ا�ضعار  يف  اال�ضعار 

اتفاق اوبك خلف�ض االنتاج.
نيابي  توجه  وج��ود  عن  نيابي،  م�ضدر  ك�ضف 
اىل   2019 م��وازن��ة  يف  النفط  �ضعر  لتخفي�ض 
46 دوالرا للربميل . وقال امل�ضدر ل� »اجلورنال 
تنذر  العاملية  النفط  ا�ضعار  "تذبذب  ان  نيوز«، 
البالد يف حال بقاء  اقت�ضادية حادة يف  بازمة 
عام  موازنة  يف  دوالرا   56 ب�ضعر  حمدد  النفط 

."2019
وا�ضاف ان "جلنة النفط النيابية قدمت مقرتحا 
تخفي�ض �ضعر النفط اىل 46 دوالرا للربميل، مع 

تخفي�ض بع�ض النفقات يف املوازنة".
من جهته، اأكد اخلبري االقت�ضادي ماجد ال�ضوري، 
اأن الواليات املتحدة م�رصة على تخفي�ض اأ�ضعار 
واحليلولة  دوالرا  ال�50  بحدود  العاملية  النفط 
تتحكم  وا�ضنطن  اأن  بني  فيما  ارتفاعها،  دون 
االإنتاج  خف�ض  خالل  من  العاملي  النفط  ب�ضوق 

ورفعه.
وقال ال�ضوري يف ت�رصيح �ضحفي اإن “التدهور 
يف اأ�ضعار النفط من املمكن اإن يتح�ضن من خالل 
بخف�ض  اأوبك  واأع�ضاء  االأحرار  املنتجني  التزام 
النفط  االإنتاج  “خف�ض  اإن  اإىل  الفتا  االإنتاج”، 
 75 اإىل   65 بنحو  لالرتفاع  االأ�ضعار  �ضيدفع 

دوالرا”.

واأ�ضاف اأن “اأمريكا م�رصة يف الوقت احلايل على 
واحليلولة  دوالرا  ال�50  بحدود  االأ�ضعار  خف�ض 
دون ارتفاعها”، مبينا اأن “تلك اخلطوات ح�ضلت 
ال�ضناعة  وتفعيل  ال�ضيا�ضية  العوامل  نتيجة 

النفطية االأمريكية التي طرحت يف االأ�ضواق”.
لي�ضت  النفطية  اأوبك  “منظمة  اأن  ال�ضوري  وبني 
هنالك  بل  النفط  اأ�ضواق  على  الوحيد  امل�ضيطر 
اإن  املمكن  وم��ن  كبري  امريكي  وخزين  اإن��ت��اج 
“اجلانب  اأن  االأ�ضواق”، مو�ضحا  �ضلبا على  يوؤثر 
يف  للتحكم  ال�ضيا�ضية  العوامل  ي�ضتغل  االأمريكي 

اأ�ضعار النفط”.
اأكد  قد  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري  وك��ان 
،يف وقت �ضابق، اأن خف�ض االإنتاج النفطي الذي 
عملت عليه منظمة اأوبك �ضيتم تفعليه مطلع العام 

العاملية،  النفط  اأ�ضعار  رفع  يف  و�ضي�ضهم  املقبل 
اإلف برميل   140 العراق �ضيخف�ض  اإن  فيما بني 

من اإنتاجه اليومي
االونة االخرية  العاملية يف  النفط  ا�ضعار  وت�ضهد 
اىل  اوب��ك  منظمة  منتجوا  دفع  كبريا  انخفا�ضا 
مليون  من  اكرث  بنحو  االنتاج  خلف�ض  االتفاق 

برميل يوميل.
وكانت االمانة العامة ملجل�ض الوزراء قد اعلنت 
اجراء  بعد  الربملان  اىل   2019 موازنة  ار�ضال 

بع�ض التعديالت فيها.
انها  اعلنت  النيابية  املالية  اللجنة  ان  يذكر 
 ،2019 عام  موازنة  يف  مالحظة   47 ر�ضدت 
موؤكدة انها ال تلبي الطموح وال تختلف كثريا عن 

املوازنات التي �ضبقتها.

�ضبل  ال�ضينية،  ال�ضفارة  مع  بغداد  جت��ارة  غرفة  بحثت 
االرتقاء  �ضيما  العراق وال�ضني، ال  التعاون امل�ضرتك بني 
الذي  اجلغرايف  املوقع  على  باالعتماد  التجارة  بواقع 

يتميز به العراق.
وقال رئي�ض غرفة جتارة بغداد، جعفر احلمداين، يف بيان 
"التعاون االقت�ضادي  اإن  "االقت�ضاد نيوز"،  اطلعت عليه 
اال�ضتثماري  الن�ضاط  بتو�ضيع  ونطمح  كبري،  البلدين  بني 

ال�ضيني داخل �ضوق العمل العراقي".
واأكد "اأهمية ان تكون هناك مرونة اكرب حلركة ال�رصكات 

الالزمة  الت�ضهيالت  البلدين وتقدمي  ورجال االعمال بني 
لذلك، ومبا يتنا�ضب وحجم الفر�ض اال�ضتثمارية املتوفره 
القطاع  على  ت�رصف  "الغرفة  ان  اىل  الفتا  البالد"،  يف 
ب�ضكل  مفا�ضلة  تطوير  اىل  وتتطلع  البلد  يف  التجاري 

دائم".
اىل  لي�ضل  التعاون  امتداد  "اأهمية  على  احلمداين  وحث 
�ضوق  وان�ضاء  العراق،  داخ��ل  امل�ضرتك  الت�ضنيع  تفعيل 
التعاون  "اهمية  اىل  م�ضرياً  بغداد"،  مدينة  داخل  �ضنينة 
العراق ودور ذلك يف  االولية اىل داخل  املواد  توريد  يف 

تنمية االنتاج الوطني".
بدوره، قال نائب ال�ضفري ال�ضيني يف بغداد، اين يل جون، 

يف  للدخول  ال�ضينية  ال�رصكات  ت�ضجيع  على  "العمل  اإن 
ا�ضتثمارات داخل العراق متوا�ضل، وندرك اهمية التواجد 

داخل �ضوق العمل العراقية".
تواجه  التي  التحديات  يوؤ�رص  ال�ضيني  "اجلانب  ان  واكد 
معاجلة  على  ويعمل  واالقت�ضادية  التجارية  العملية 

جميع التحديات".
اإن�ضاء مدينة  اإمكانية  ولفت البيان اىل ان الطرفني بحثا 
ال�ضينية،  احلكومية  مع  م�ضرتكة  ذكية  �ضينية  �ضناعية 

يف وقت يتجة العراق �ضوب تفعيل ال�ضناعة الوطنية.
ال�ضيني الم�ض  العراقي  التجاري  التبادل  ان حجم  يذكر 
20 مليار دوالر بح�ضب م�ضادر جتارية حملية و�ضينية.
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قفزت اأ�ض��عار الذهب الأعلى م�ض��توى يف �ض��تة اأ�ضهر بفعل 
خماوف ب�ض��اأن النم��و العامل��ي واإغالق جزئ��ي للحكومة 
ودف��ع  املخاط��رة  ع��ن  الع��زوف  ع��زز  مم��ا  االأمريكي��ة 

امل�ضتثمرين لالإقبال على املعدن النفي�ض كمالذ اآمن.
وبحل��ول ال�ض��اعة 0639 بتوقيت جرينت�ض �ض��عد الذهب 
يف املعام��الت الفورية 0.4 باملئة اإىل 1273.71 دوالر 
لالأوقية )االأون�ضة(. وارتفع املعدن اإىل 1274.68 دوالر 
يف املعام��الت املبكرة وهو اأعلى م�ض��توى منذ 20 يونيو 
حزيران. وزادت العق��ود االأمريكية االآجلة 0.5 باملئة اإىل 

1277.6 دوالر لالأوقية.

تراجعت ا�ض��عار النفط، ب�ض��كل كبري لي�ض��جل خام برنت �ضعر 
 42 50 دوالر للربميل الواحد فيما �ض��جل اخلام االمريكي 

دوالرا ب�ضبب املخاوف من تباطوء منو ال�ضوق.
ويف ال�ض��اعة 9.30 دقيقة بتوقيت بغداد �ض��جل مزيج برنت 
او  دوالر   0.36 بانخفا���ض  دوالر   50.60 اذار  حتمي��ل 

%0.18 بانخفا�ض دوالرين عن يوم اول ام�ض االثنني.
فيم��ا �ض��جل اخل��ام االمريك��ي 42.17 بارتف��اع بلغ 0.17 
دوالر او م��ا يع��ادل %0.38، ورغ��م ارتفاع��ه اال انه خ�رص 

خالل اليومني املا�ضيني اكرث من ثالث دوالرات.

اأنط��ون  الرو�ض��ي  املالي��ة  وزي��ر  توق��ع 
�ض��يلوانوف اأن حتق��ق رو�ض��يا فائ�ض��ا يف 
ق��دره  اجل��اري  الع��ام  خ��الل  ميزانيته��ا 
اإجمايل الناجت القومي للبالد. %2.5 من 

الرو�ض��ية  اإن احلكوم��ة  �ض��يلوانوف  وق��ال 
نف��ذت جمي��ع التزاماتها يف اإط��ار ميزانية 

.2018
واأدخلت احلكومة الرو�ضية يف خريف العام 
اجل��اري تعديالت على ميزاني��ة البالد بعد 
ارتفاع اأ�ضعار النفط، توقعت فائ�ضا ن�ضبته 

اإجمايل الناجت القومي للبالد. %2.1 يف 

Thu.27 Dec. 2018 issue no 538
الخميس 27 كانون االول 2018 العدد 538


