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اسهم البورصة لليوم الثاني على
التوالي

ارتفع امل�ؤ�رش العام للبور�صة ،يف تعامالت  ،االربعاء ،بن�سبة  ،%0.10عند
م�ستوى  603.84نقطة ،لليوم الثاين على التوايل .وت�أثر �أداء البور�صة
ب�إرتفاع � 2سهم ،ت�صدرها �أ�سهم فندق بابل بـ  ،%10.00تاله �أ�سهم بغداد
للم�رشوبات الغازية بـ  .%0.76يف املقابل ،انخف�ض � 8أ�سهم ،تقدمها �أ�سهم
انتاج وت�سويق اللحوم بـ  ،%4.26تاله �أ�سهم م�رصف بغداد بـ  .%3.92وبلغ
حجم التداوالت اليوم  822مليون �سهم ،بقيمة بلغت نحو  704مليون
دينار .وبلغ عدد اال�سهم امل�شرتات من امل�ستثمرين االجانب  37مليون �سهم،

بيانات

%7.6

اعلن معهد الإح�ص��اءات الرتكي ،الأربعاء �إن الإنتاج
ال�صناعي يف تركيا منا  7.6باملئة على �أ�سا�س �سنوي
معدل يف �ضوء عوامل التقومي يف �آذار .
وزاد �إنت��اج ال�صناع��ات التحويلي��ة  0.2باملئ��ة ع��ن
ال�شه��ر ال�ساب��ق يف �آذار وذل��ك عل��ى �أ�سا���س معدل يف
�ضوء التقومي والعوامل املو�سمية ح�سبما ذكر املعهد .

0.03

وبل��غ م�ؤ��شر الدوالر ،ال��ذي يقي���س قوته مقاب��ل �سلة
م��ن �س��ت عم�لات رئي�سي��ة 93.240 ،بع��د �أن �صع��د
�إىل  93.457خ�لال اللي��ل ،وهو �أعل��ى م�ستوياته منذ
22كان��ون الأول ،وانخف���ض امل�ؤ��شر  0.03باملئة
باملقارنة مع م�ستواه يوم الثالثاء
وترتف��ع العمل��ة الأمريكي��ة من��ذ منت�ص��ف ني�س��ان
وعو�ض��ت معظ��م اخل�سائ��ر الت��ي تكبدته��ا يف 2018
بع��د �إع��ادة تقييم مل�س��ار ال�سيا�سة النقدي��ة الأمريكية
باملقارنة مع دول �أخرى
وزاد الي��ورو  0.1باملئ��ة �إىل  1.1853دوالر بع��د �أن
الم�س  1.1815دوالر وهو �أدنى م�ستوياته منذ �أواخر
كانون الأول
وب��دا �أن العملة املوحدة مل تت�أث��ر بتقرير ُن�رش الثالثاء
ب�أن حركة 5-جنوم وحزب الرابطة اليميني املتطرف
يعتزم��ان مطالبة البن��ك املركزي الأوروب��ي ب�إ�سقاط
دي��ون �إيطالي��ة بقيمة  250مليار ي��ورو ( 296مليار
دوالر) ووا�ص��ل الفرن��ك ال�سوي��سري مكا�سب��ه مقاب��ل
اليورو يوم الأربعاء وارتفع  0.2باملئة �إىل 1.1838
فرن��ك لليورو وزاد الدوالر اال�س�ترايل  0.3باملئة �إىل
 0.7493دوالر �أمريكي بعد �أن انخف�ض  0.7باملئة
يف تعامالت الثالثاء وتراجع اجلنيه اال�سرتليني قليال
�إىل  1.3501دوالر بع��د �أن هب��ط �إىل  1.3452دوالر
ي��وم الثالث��اء وه��و �أق��ل م�ستويات��ه من��ذ  29كانون
الأول.

5.7

 �أظهرت �أرقام للبنك املركزي الأردين  ،الأربعاء،�أن احتياطي العمالت الأجنبية تراجع  5.7باملئة
يف نهاية ني�سان املا�ضي �إىل  11.54مليار دوالر
مقارنة مع م�ستواه يف نهاية عام 2017
وكان��ت قيم��ة االحتياط��ي الأجنب��ي للمملك��ة يف
نهاية عام  2017بلغت نحو  12.25مليار دوالر
وب��د�أ االحتياط��ي الأجنب��ي يف الأردن بالت�أث��ر
�سلبا منذ بداي��ة العام  2016بعد تباط�ؤ النمو يف
ح��واالت املغرتبني والدخ��ل ال�سياحي واال�ستثمار
الأجنبي وهي العوام��ل املغذية الحتياطي العملة
الأجنبية يف اململكة.

دانة غاز

االنتاج

تحصل على  22.7مليون
دوالر من شركة بيرل

اجلورنال  -بغداد � :أعلنت �رشكة دانة غاز� ،أنها قد ا�ستلمت دفعة
نقدية مقدارها  22.75مليون دوالر �أمريكي ،ما يعادل 83.5
مليون درهم �إماراتي ،من �رشكة بريل بيرتوليوم املحدودة يف
�إقليم كرد�ستان العراق ،وذلك عقب انتهاء الربع الأول من عام
 .2018و�أ�ضافت يف بيان لها" ،بذلك يبلغ جمموع الدفعات
النقدية التي ح�صلت عليها ال�رشكة منذ بداية العام من �رشكة
بريل املحدودة يف �إقليم كرد�ستان العراق  36.7مليون دوالر".

اجلورنال  -بغداد �أعلن م�صدر م�س�ؤول يف وزارة النفط� ،أن
ال�رشكات النفطية يبلغ  4.360مليون برميل يوميا وقال امل�صدر
الذي ف�ضل عدم الك�شف عن ا�سمه� ،إن "انتاج العراق من النفط
يبلغ  4.360مليون برميل يوميا" ،م�ضيفا �أن "النفط امل�صدر
يبلغ  3.453مليون برميل من بينها � 321ألف برميل من قبل
�رشكة ت�سويق النفط" .و�أو�ضح �أن "انتاج الغاز امل�صاحب 2799
مقمق يوميا ،بينما يبلغ الغاز املحروق  1526مقمق يوميا".

اعلنت ثالثة م�صادر مطلعة �إن م�س�ؤوال �إيرانيا كبريا
يف �رشكة النفط اململوكة للدولة اجتمع مع م�شرتين
�صينيني هذا الأ�سبوع كي يطلب منهم املحافظة على
م�ستوى الواردات بعد �رسيان العقوبات الأمريكية ،لكنه
مل يح�صل على �ضمانات من �أكرب م�ستهلك للنفط الإيراين
يف العامل  .و�أبلغت امل�صادر رويرتز �أن �سعيد خو�رشو
مدير ال�ش�ؤون الدولية ب�رشكة النفط الوطنية الإيرانية
عقد اجتماعات منف�صلة يف بكني ،االثنني املا�ضي،
مع م�س�ؤولني تنفيذيني كبار يف ال��وح��دة التجارية
التابعة ل�رشكة النفط ال�صينية العمالقة �سينوبك و�رشكة
جتارة النفط احلكومية ت�شوهاي ت�شرنونغ كورب لبحث

اعلنت وكالة الطاقة الدولية ،الأربعاء � ،إن من
املرجح �أن يتباط�أ الطلب العاملي على النفط
هذا العام مع اقرتاب �سعر اخلام من  80دوالرا
للربميل وتوقف العديد من الدول امل�ستوردة
الرئي�سية عن تقدمي دع��م �سخي يف �أ�سعار
الوقود مل�ستهلكيها .
وخف�ضت الوكالة التي مقرها باري�س توقعها
لنمو الطلب العاملي �إىل  1.4مليون برميل
يوميا يف  2018من تقدير �سابق كان يبلغ
 1.5مليون برميل يوميا  .وارتفع �سعر
النفط  51باملئة يف العام الأخ�ير مدفوعا
بتخفي�ضات معرو�ض من�سقة وبواعث القلق،

اجلورنال – متابعة  :قال مفو�ض �ش�ؤون الزراعة باالحتاد الأوروبي فيل
هوجان يوم الأربعاء �إن �أوروبا قلقة من الأ�رضار اجلانبية التي ميكن �أن
تعاين منها ب�سبب ت�صاعد النزاع التجاري بني �أمريكا وال�صني .وا�ضاف
هوجان على هام�ش معر�ض للأغذية �إنه عرب عن خماوفه خالل لقاء مع
وكيل وزارة الزراعة الأمريكية تيد ماكيني هذا الأ�سبوع يف �شنغهاي ،يف
الوقت الذي يجري فيه �أكرب اقت�صادين يف العامل مباحثات للو�صول �إىل
اتفاق حول التجارة.

نقص مفردات البطاقة التموينية يشعل اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية
بغداد – فادية حكمت

على الرغم من تخ�صي�ص احلكومة العراقية امواال
كبرية مللف البطاقة التموينية يف املوازنة االحتادية
اال ان هذا امللف ال زال يعاين من م�شاكل كثرية اهمها
نق�ص مفردات البطاقة  ،باال�ضافة اىل الف�ساد الكبري
الذي يعانيه هذا امللف واملتمثل با�سترياد املواد
وتوزيعها على الوكالء وعدم ال�سيطرة على ال�سوق
ال�سيما ارتفاع ا�سعار افراد البطاقة التموينية مع
حلول �شهر رم�ضان
واو�صى �صندوق النقد الدويل العراق باتخاذ اجراءات
ا�صالحية لت�صحيح م�سار بع�ض االمور املالية من
اجل دعم االقت�صاد العراقي ومنها تقليل النفقات
الت�شغيلية يف املوازنة االحتادية وزي��ادة النفقات
اال�ستثمارية ف�ضال عن اع��ادة النظر بامل�شاريع
املمولة من قبل احلكومة ومنها البطاقة التموينية.
وك�شف م�صدر مطلع يف وزارة التجارة ،يف وقت
�سابق ،عن عزم احلكومة العراقية �إلغاء البطاقة
التموينية ا�ستجابة ل�رشوط �صندوق النقد الدويل
الرامية لـ”�إ�صالح” االقت�صاد العراقي ،مبينا �أن
الأمر �سيتم تطبيقه ب�شكل ر�سمي بعيد االنتخابات
العامة التي اجريت يف  12ايار احلايل.
ومن جهته ،رجح اخلبري االقت�صادي �سامل البياتي
ان "نق�ص مفردات البطاقة التموينية �سي�ؤدي اىل
زي��ادة ا�سعار امل��واد الغذائية يف ال�سوق املحلية
يف حال تطبيق �رشط النقد الدويل بالغاء البطاقة
التموينية وتوزيع مبالغ نقدية اىل املواطنني .
وقال البياتي لـ"اجلورنال" ،ان "مو�ضوع البطاقة
التموينية هو جزء من ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة
فعملية ابقاء البطاقة على مقوماتها ومكوناتها او
الغائها ما عاد ي�شكل ق�ضية يف ال�سيا�سة االقت�صادية
العراقية ب�سبب عدم وجود بو�صلة ور�ؤية اقت�صادية
حكومية ".
وا�ضاف انه "رغم فقر البطاقة و�ضعفها اال ان الغائها
قد ي�ؤثر ب�شكل وباخر على ا�سعار ال�سوق وبالتايل ال
توجد رقابة على اال�سعار وعدم وجود دولة ت�ستطيع
ان ت���وازن بال�سوق مم��ا �سي�ؤثر على الكثري من
العوائل خ�صو�صا دون م�ستوى خط الفقر ال�سيما
مواد الطحني وال�سكر واالرز والزيت ،حيث �سي�ستغل
التجار ذلك" ،مبينا ان |هناك فرق بني تعوي�ض
املادة وتعوي�ض الثمن عندما تعو�ض املادة بثمن
�سيزاد الطلب بال�سوق على املواد وبالتايل �سرتتفع
اال�سعار" .ويرى خمت�صون ان نق�ص مفرادات البطاقة
التموينية ت�سبب بارتفاع ا�سعار امل��واد الغذائية
ال�سيما مع حلول �شهر رم�ضان املبارك .وب��دوره
قال اخلبري يف الأمن الغذائي حممد فالح �إبراهيم ،
�إن اقتطاع مواد معينة من نظام احل�ص�ص الغذائية
�سي�ؤدي �إىل انت�شار املجاعة يف العديد من �أنحاء
العراق .وا�ضاف انه يجب درا�سة هذه الأمور بعناية

خ�صو�صا يف ما يتعلق بوقف توزيع حليب
فائقة
ً
الأطفال لأن ذلك �سيعر�ض العديد من الأ�رس الفقرية
وعلى ر�أ�سها الأ�رس النازحة للخطر.
من جانبه ،قال اخلبري ماجد العبيدي �إن العراقيني
ينتظرون من احلكومة القيام بحزمة من الإجراءات
ال�سيا�سية االقت�صادية واالجتماعية لتخفيف الأعباء
الثقيلة عن كاهل الطبقات االجتماعية امل�سحوقة
التي ت�شكل البطالة يف �أو�ساطها اكرث من  %57يف
الوقت الذي يتعاظم فيه نفوذ �صندوق النقد الدويل
�أكرث ف�أكرث ،ويزداد تدخله املبا�رش يف ر�سم ال�سيا�سية
االقت�صادية العراقية اجلديدة .و�أ�شار العبيدي اىل ان

�إم��دادات النفط واحل�صول على ت�أكيدات من امل�شرتين
ال�صينيني .
ورافق خو�رشو وزير اخلارجية الإيراين جواد ظريف يف
املحطة الأوىل من جولة �إىل القوى العاملية قبل ال�سفر
�إىل �أوروبا .وتبذل طهران م�سعى �أخريا لإنقاذ االتفاق
ال��ن��ووي امل�برم يف ع��ام  2015ال��ذي ان�سحبت منه
وا�شنطن مع التخطيط لفر�ض عقوبات من جانب واحد
ت�شمل قيودا �صارمة على �صادرات �إيران من النفط
وقال �أحد امل�صادر املطلعة على االجتماعات "خالل
االجتماع ،نقل ال�سيد خو�رشو ر�سالة ال�سيد ظريف
ب��أن �إي��ران ت�أمل ب��أن حتافظ ال�صني على م�ستويات
الواردات".
وا�ستوردت ال�صني� ،أكرب م�شرت يف العامل للنفط اخلام،

نحو � 655أل��ف برميل يوميا من النفط يف املتو�سط
من �إي��ران خالل الربع الأول من العام اجل��اري ،وفقا
لبيانات اجلمارك ال�صينية الر�سمية ،مبا يعادل �أكرث
من ربع �إجمايل �صادرات �إي��ران  .وا�شار امل�صدر �إن
امل�س�ؤولني التنفيذيني ال�صينيني مل يقدموا تعهدات قوية
لكنهم قالوا �إن �رشكاتهم �ستت�رصف وفقا لرغبات بكني
باعتبارها �رشكات نفط حكومية .والزيارة هي الثانية
ملدير الت�سويق يف �رشكة النفط الوطنية الإيرانية لبكني
هذا العام� ،إذ اجتمع مع زبائن �صينيني قبل حوايل �شهر
وق��ال م�صدر ث��ان مطلع على املناق�شة �إن �رشكات
�صينية ”تت�شاطر الآمال يف املحافظة على امل�شرتيات“
م�ضيفا �أن ال�رشكات ما زال��ت تقيم الأث��ر املحتمل
للعقوبات اجلديدة .

وكالة الطاقة تحذر بشأن الطلب على النفط مع اقتراب السعر من  80دوالرا
الجورنال – متابعة

األوروبي

مع حلول شهر رمضان

إيران تطلب من مشتري النفط بالصين الحفاظ على الواردات بعد عقوبات أميركا
الجورنال – متابعة

النفطي الوطني يبلغ 4.360
مليون برميل يوميا

االتحاد

قلق من "األضرار الجانبية" للنزاع
التجاري األمريكي الصيني

هذا ال�شهر ،ب�ش�أن املعرو�ض الإي��راين بعد �أن
قالت الواليات املتحدة �إنها �ستعيد فر�ض
عقوبات على طهران بخ�صو�ص �أن�شطتها
النووية .
وقالت وكالة الطاقة "�سيكون �أمرا ا�ستثنائيا
�إذا مل ت�ؤثر قفزة كبرية كهذه على منو الطلب
وبخا�صة مع تقل�ص دعم امل�ستهلك النهائي
�أو قطعه يف ع��دة اقت�صادات نا�شئة خالل
ال�سنوات الأخرية".
وتراجعت خمزونات النفط يف الدول الأغنى
يف العامل ،وهي الأكرث �شفافية والأ�سهل من
حيث الر�صد ،مليون برميل عن متو�سط خم�س
�سنوات الذي ت�ستهدفه منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول و�رشكا�ؤها مع قيام املجموعة بكبح

�إنتاج اخلام للعام الثاين.
وا���ش��ارت الوكالة يف الوقت ال��راه��ن ف�إن
امل�شهد اجليو�سيا�سي �رسيع التغري �سيحرف
االنتباه عن املخزونات مع عكوف املنتجني
وامل�ستهلكني على درا���س��ة �سبل احل��د من
التقلبات يف �سوق النفط
من جانبها� ،سرتاقب وكالة الطاقة الدولية
التطورات عن كثب وتقف على �أهبة اال�ستعداد
للتحرك �إذا اقت�ضت ال����ضرورة مب��ا يكفل
ا�ستمرار تلقي الأ�سواق �إمدادات جيدة .
وتنتج �إيران نحو  3.8مليون برميل من النفط
يوميا وهي ثالث �أكرب مورد للنفط يف �أوبك
بعد ال�سعودية والعراق وقد تواجه ا�ضطرابات
�شديدة يف �صادراتها .

مالمح هذه ال�سيا�سية قد بانت بع�ض مالحمها من
خالل املناق�شات التي دارت يف �أروقة جمل�س النواب
العراقي والقوانني الأخ���رى التي يزعم البت بها
ومناق�شتها واملتعلقة يف قوانني اال�ستثمار الأجنبي
وت�رسيع اخل�صخ�صة وقانون اال�ستثمار النفطي التي
ت�شكل مبجملها� ،إ�ضافة �إىل القوانني واالج��راءت
االقت�صادية ال�سابقة ال�سبب الرئي�س لالرتفاع يف
معدالت الت�ضخم االقت�صادي .وي�شار اىل �أن وزارة
التجارة ،اعلنت �أنها ناق�شت تخ�صي�ص مبلغ 1.5
تريليون دينار لت�أمني مفردات البطاقة التموينية
و�رشاء احلنطة وال�شلب املحليني خالل العام احلايل.

وق��ال وكيل وزارة التجارة االق��دم وليد املو�سوي
خ�لال اجتماع م��ع امل���دراء العاميني يف ال��دوائ��ر
االداري���ة واملالية والرقابة التجارية والتخطيط
واملتابعة و��شرك��ات ال��غ��ذاء واملعنيني يف اق�سام
املالية والتخطيط ،ان " التخ�صي�صات التي اقرت
يف املوازنة العامة والبالغة ترليون وخم�سمائة
مليار لت�أمني م��واد احل�صة التموينية من احلنطة
وال��رز وال�سكر والزيت وحليب االطفال باال�ضافة
اىل �رشاء حم�صويل احلنطة وال�شلب املحليني لدعم
املزارعني " .و�أ�ضاف ان االجتماع تطرق كذلك اىل
ما مت جتهيزه من تلك احل�ص�ص خالل اال�شهر االوىل

من العام احلايل وفق خطط التجهيز التي اعدتها
الدوائر وال�رشكات املعنية بالوزارة واحل�ص�ص التي
يتم توزيعها خالل اال�شهر القادمة من �رشاء املنتج
املحلي وامل�ستورد لت�أمني تلك املواد
ودعا ال�رشكات اىل اعداد خطة مالية متكاملة وفق
املبلغ املخ�ص�ص باملوازنة حتمل ر�ؤي��ة وا�ضحة
ب�إدارة املال العام واال�ستفادة من التجارب ال�سابقة
يف اخلطط من اجل جتاوز العقبات التي اثرت نوع ًا
ما على تلك اخلطط ومب��ا يتطلبه ال��واق��ع وطموح
الوزارة يف حتقيق وتنفيذ املهام امللقاة على عاتقها
والتي يكفلها قانون الوزارة ( )37ل�سنة .2011

الخطوط الجوية تحقق إيرادات بقيمة مليون دوالر
من الشحن
الجورنال  -بغداد

�أعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية العراقية ،الأربعاء ،عن حتقيق
ايرادات مبجال ال�شحن اجلوي جتاوزت املليون دوالر خالل
�شهر ني�سان املا�ضي ،متوقعة ان ي�شهد الن�صف الثاين من
العام احلايل زيادة يف اعداد الرحالت وامل�سافرين وعمليات
ال�شحن اجلوي مبحطة بغداد الدويل وباقي املحطات االخرى
وقال مدير عام ال�رشكة التابعة لوزارة النقل ،مريان فريد �إن
"جمموع االيرادات املتحققة من ال�شحن اجلوي خالل �شهر
ني�سان املا�ضي ،بلغ مليونا و� 12ألفا و 997دوالراً  ،مبينا ان
"العمل ي�سري بان�سيابية عالية ،خا�صة بعد االهتمام والرعاية
الوا�سعة من قبل الوزارة لتطوير هذا املرفق احليوي املهم
واعتماد �آلية عمل حديثة وفق ما معمول به دوليا ،ما �ساهم
بت�سلم وت�سليم الب�ضائع وال�سلع بوقت قيا�سي" .وا�ضاف
فريد� ،أن "ال�رشكة اعتمدت على اجلانب االلكرتوين يف توريد
وت�صدير ال�شحنات والب�ضائع ،االمر الذي �أ�سهم برفع حجم
التعامالت مع خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
وح�سب املوا�صفات املطلوبة ،منوها ب�أن هذا االمر انعك�س
ب�شكل ايجابي اي�ض ًا على حتقيق زيادة يف ن�سب االيرادات
الداخلة لل�رشكة ،ف�ض ًال عن اخلدمات االر�ضية االخرى التي
تقدمها مالكات ال�شحن اجلوي اىل �رشكات الطريان املحلية
واالجنبية" وبني فريد ان ال�رشكة و�ضمن خطتها ال�صيفية،
وفرت جميع امل�ستلزمات ال�رضورية باملجاالت كافة خدمة
للم�سافرين على متنها ،متوقعا ان ي�شهد الن�صف الثاين من
العام احلايل زيادة ب�أعداد الرحالت وامل�سافرين وعمليات
ال�شحن اجل��وي يف حمطة بغداد ال��دويل وباقي املحطات
االخرى ،خا�صة مع اطالق ال�رشكة خلدمات حديثة يف جمال

احلجز االلكرتوين ،ا�ضافة اىل افتتاح خطوط جديدة يف بلدان
اقليمية ودولية عدة ،ف�ضال عن اال�سعار التناف�سية التي يتميز
بها الناقل الوطني" وا�شار مدير ال�رشكة اىل ان "�شهر ني�سان
املا�ضي �شهد كذلك ارتفاعا يف �أع��داد امل�سافرين الذين
جتاوزت اعدادهم الـ � 140ألفا يف حمطة مطار بغداد الدويل
وبواقع  820رحلة جوية وبن�سب امتالء مرتفعة للطائرات،
الفتا اىل ان "ال�رشكة تعمل على تكثيف جهودها ال�ستكمال
خططها بافتتاح وجهات �سياحية جديدة قبل حلول مو�سم
عيدي الفطر واال�ضحى وخ�لال ف�صل ال�صيف عرب زيادة
اعداد الرحالت اجلوية وتقدمي اف�ضل اخلدمات للم�سافرين
على منت طائراتها".

