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تعافي الريال اإليراني بعد انتكاسة كبيرة ألمت به أليامإطالق البطاقة الوقودية رقم 10 لتجهيز المواطنين بالنفط األبيض

العراق ثاني أكبر مستورد للسلع االيرانية خالل ستة أشهر

اال�ستياء  عن  تركيا  من  قادمون  �ساحنات  �سواق  عرب 
التي  الب�سائع  على  منهم  مزدوجة  �رضائب  تقا�سي  من 
اأنحاء  اإىل  ثم  كرد�ستان  اإقليم  اإىل  تركيا  من  ينقلونها 
هذه  اأن  التجارية  الغرف  اإح�سائيات  وتبني  ال��ع��راق، 
بني  التجارية  احلركة  على   %40 بن�سبة  اأثرت  ال�رضائب 

تركيا واإقليم كرد�ستان.
التجارة  اأن  اإىل  التجارية  الغرف  اإح�سائيات  وت�سري 
حجم  من   %75 ت�سكل  العراق  وجنوب  و�سط  مع  الرتكية 
الدويل، كما  احلدودي  اخلليل  اإبراهيم  التجارة عرب منفذ 
تبني هذه االإح�سائيات  اأن تقا�سي �رضائب مزدوجة عن 
بن�سبة  اأثر  العراق  اأنحاء  بقية  اإىل  تذهب  التي  الب�سائع 

40% على احلركة التجارية بني اإقليم كرد�ستان وتركيا.
منفذ  يف  تركيا  وكرد�ستان  تركيا  من  �سواق  يتجمع 
اإبراهيم اخلليل احلدودي الدويل، ويقولون اإنهم م�ستاوؤون 
الرتكية،  الب�سائع  عن  مزدوجة  �رضائب  تقا�سي  من 
ويقول ال�سائق اأحمد ب�سري "اإنهم ال يزودوننا بو�سوالت، 
وال يخربوننا هل هذا خا�ص بالعراق اأو باإقليم كرد�ستان، 

نحن ال نعرف �سيئًا".
"نحن ال جنروؤ على  اآال:  �سليمان  اآخر،  �سائق  يقول  بينما 
تاأتي  ذل��ك،  من  ممنوعون  فنحن  ال��ع��راق،  اإىل  ال��ذه��اب 
�ساحناتنا اإىل اإقليم كرد�ستان، وياأتون هم لنقل ب�سائعنا 

اإىل العراق".
وي�سيف ال�سائق وداد بايران: "يف ال�سابق، كنت اأذهب اإىل 
العراق، وكان ربحنا يبلغ نحو 1500 دوالر، لكنه ال يبلغ 

500 دوالر االآن".
من جهة اأخرى، يقول ال�سائق برخودان يلدز، عن احتمال 
بني  التجارة  توقف  اإىل  ال�رضائب  هذه  فر�ص  يوؤدي  اأن 
عدم  و�سيوؤثر  �سيء  و�سعنا  اأجور،  "لي�ست هناك  البلدين: 
اإذا مل  اأن العراق لن يك�سب  املجيء اإىل العراق �سلبًا، كما 

ناأت نحن، نحن نك�سب معًا".
وح�سب غرفة التجارة العراقية فاإن اجلمارك ت�ستوفى عن 
اإبراهيم اخلليل  الب�سائع التي تدخل من تركيا، يف منفذ 
الدويل، لكن يجب دفع ر�سوم جمركية مرة ثانية يف نقطة 

جمرك ال�سفرة على الطريق اإىل بغداد.
ي�ستورد اأكرث من 3700 تاجر خمتلف اأنواع الب�سائع من 
اآزاد نريويي،  والعراق، ويقول  اإقليم كرد�ستان  اإىل  تركيا 
حمملتني  �ساحنتني  "وجهت  التجار:  ه��وؤالء  اأح��د  وه��و 
ا�ستغرق  ك��رك��وك،  ط��ري��ق  ع��ن  ب��غ��داد،  اإىل  بالب�سائع 
علبة  �سعر  يومًا،  و20   15 بني  ما  هناك  اإىل  و�سولهما 
اإىل  يرتفع  لكنه  اأربعة دوالرات،  الواحدة  البطاطا  رقائق 
�سبعة دوالرات عندما ت�سل العلبة اإىل بغداد، فكيف ميكن 
للتاجر اأن يعمل، ومن جهة اأخرى مت ن�سب نقطة جمرك 

)فايدة( اأي�سًا"
اإقليم  بني  ال�سنوي  التجاري  التبادل  حجم  وي���رتاوح 
وت�سكل  دوالر،  مليار   12-7 بني  وتركيا  كرد�ستان 
التجارة مع و�سط وجنوب العراق 75% من الب�سائع التي 

متر عرب منفذ اإبراهيم اخلليل الدويل.

بغداد -  الجورنال

يحقق ايرادات قرابة الـ 3 مليارات 
دوالر

تعلن كميات الغاز السائل 
المصدرة خالل 9 شهور

لشراء 230 ألف طن من الرز والحنطة 
الكندية

محسنات الوقود بمجال الطاقة 
الكهربائية

بغداد - اجلورنال:حقق مطار الب�رضة الدويل، اإيرادات بقيمة 2.846 مليار دينار 
الطريان املدين يف بيان  العام اجلاري. واأو�سحت �سلطة  الثالث من  الربع  خالل 
األف   246.362 متنها  على  رحلة،  األف   2.881 اإىل  و�سلت  الرحالت  عدد  اأن   ،
البيان،  واأ�سار  اجلاري.  العام  من  �سبتمرب  حتى  يوليو  من  الفرتة  خالل  م�سافر، 
اإىل اأن املطار �سهد تطوراً خالل الربع الثالث من العام اجلاري من خالل افتتاح 

مكاتب �رضكات الطريان العاملة يف جمال النقل اجلوي.
واأ�ساف البيان، اأن اإدارة املطار تطمح لرفع امل�ستوى الت�سغيلي من خالل تطبيق 
كافة متطلبات �سلطة الطريان املدين العراقي ICAA واملنظمة الدولية للطريان 

.ICAO

بغداد - اجلورنال اعلنت وزارة النفط عن الكميات امل�سدرة من مادتي الغاز ال�سائل 
واملكثفات للربع الثالث من العام اجلاري 2018  بح�سب االح�سائية ال�سادرة عن 
بيان  يف  جهاد  عا�سم  الوزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال  الب�رضة.  غاز  �رضكة 
تلفت االقت�ساد نيوز ن�سخة منه  ان الكميات امل�سدرة من مادة الغاز ال�سائل بلغت 
)175،073( الف طن مرتي مت حتميلها من خالل )47( �سحنة ت�سدير، اما الكميات 
امل�سدرة من مادة املكثفات فقد بلغت )561،461( الف مرت مكعب، مت ت�سديرها 

من خالل )25( �سحنة.
وا�ساف جهاد ان جممل الكميات مت ت�سديرها عرب من�سات التحميل التابعة ل�رضكة 

غاز الب�رضة يف ميناء ام ق�رض.

منا�سئ  مع  تعاقدها  عن  التجارة،  وزارة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
واالأوروغ��واي��اين  االأرجنتيني  الرز  من  طن  األف   230 لتوريد  عاملية 

واحلنطة الكندية حل�ساب البطاقة التموينية.
وقال وزير التجارة �سلمان علي اجلميلي يف بيان ، ان جلنة التعاقدات 
املركزية وقعت اخلمي�ص املا�سي حم�رض تعاقدات ل�رضاء 230 األف طن 

من منا�سئ عاملية.
وا�ساف اأن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة كانت 50 األف طن من 
احلنطة الكندية و90 األف طن من الرز االأمريكي و60 األف طن من الرز 

االأوروغواياين و 30 األف طن من الرز االأرجنتيني .

بغداد - اجلورنال: اعلن وزير الكهرباء قا�سم حممد الفهداوي، عن انتاج حم�سنات 
الوقود مبجال الطاقة الكهربائية خالل زيارته م�سنع االأحبار التابع اإىل ال�رضكة 
وذكر  واملعادن.  ال�سناعة  وزارة  ت�سكيالت  اإحدى  التعدينية،  لل�سناعات  العامة 
على  واطلع  امل�سنع  قاعات  يف  جتول  الكهرباء  "وزير  ان  الكهرباء،  لوزارة  بيان 
اخلط االإنتاجي اجلديد الذي اأن�ساأته وزارة الكهرباء باإنتاج مادة حم�سنات الوقود 
)الفانديوم( والذي جنح خمتربيًا كونه اإحدى توجهات الوزارة االيجابية يف جمال 
"الوزارة تقوم با�سترياد 15  اإن  الزيارة  الفهداوي، خالل  الوطني". واأكد  الت�سنيع 
األف طن �سنويًا ومببالغ اإجمالية �سنوية ت�سل اإىل 65 مليون دوالر، وبت�سنيع هذه 

املادة وباملوا�سفات العاملية �ستكلف الوزارة ن�سف هذا املبلغ".

مطار 
البصرة

العراق 
يتعاقد

وزارة 
النفط

العراق ينتج

تقاضي رسوم جمركية مزدوجة يعرقل التجارة بين تركيا والعراقبيانات

عن   ، النفطية  املنتجات  توزيع  �رضكة  اأعلنت 
لتجهيز   10 رق��م  ال��وق��ودي��ة  البطاقة  اإط���الق 
حمافظة  يف  االأبي�ص  النفط  مبنتوج  املواطنني 
بواقع  �سيكون  "التجهيز  اإن  اىل  م�سرية  بغداد، 

100 لرت لكل بطاقة وقودية".
وقال مدير عام ال�رضكة كاظم م�سري يف بيان ، ان 
"املنافذ التوزيعية با�رضت يوم االأحد ال�سابع من 
النفط  مادة  بتوزيع  اجلاري  االأول  ت�رضين  �سهر 

الوقودية  للبطاقة  املواطنني وفقًا  االأبي�ص على 
وتزايد  ال�ستاء  ف�سل  حلول  لقرب  نظراً   10 رقم 

حاجة املواطنني لهذه املادة".
تعد  النفطية  املنتجات  توزيع  �رضكة  اأن  يذكر 
االأبي�ص  بالنفط  املواطنني  لتجهيز  �سنوية  خطة 
قبل حلول ف�سل ال�ستاء من كل عام لتوفري خزين 
توفري  على  منها  حر�سًا  املواطنني  لدى  ك��اٍف 
الوقود خالل املو�سم وتوقف توزيعه يف ال�سيف 

لعدم احلاجة اإليه.
وكانت الوزارة قد با�رضت بعمليات جتهيز النفط 

االبي�ص خالل نهاية ال�سيف لتاأمني خزين جيد 
بهدف  املقبل،  ال�ستاء  ف�سل  خالل  للمواطنني 
وهو  التوزيع  عملية  يف  عالية  ان�سيابية  حتقيق 

�سياق اتبعته الوزارة يف االعوام ال�سابقة.
قد  االحتادية  احلكومة  يف  النفط  وزارة  وكانت 
خا�سة  خطة  اع��داد  عن  �سابق  وقت  يف  اعلنت 
وقودية  بطاقات  توزيع  تت�سمن  ال�ستاء  ملو�سم 
جتهيز  خاللها  م��ن  يتم  عائلة  لكل  )ك��وب��ون( 
املواطنني ب� 50 لرت من مادة النفط االبي�ص لكل 

بطاقة.

بعدما  ال�سوداء  ال�سوق  يف   ، االإيرانية  العملة  تعافت 
الريال  لدعم  اإج��راءات  االإي��راين  املركزي  البنك  اتخذ 
واأف��ادت م�سادر يف  االأخ��رية.  الفرتة  انهياره يف  اإثر 
العمالت  �سوق  يف  اليوم  يباع  ال��دوالر  ب��اأن  طهران 
بعدما  ري��ال،  األ��ف  و130  اآالف   110 بني  املحلية 
ريال  األف   182.5 املا�سي  االأ�سبوع  �سعره  كان  ما 
وا�سعة يف  بيع  العمالت موجة  �سوق  وت�سهد  للدوالر. 
من  مدخراتهم  لبيع  االإيرانيون  ي�سعى  حيث  اإي��ران، 

على  �ساعد  الذي  االأمر  اخل�سارة،  من  خوفا  ال��دوالر، 
تراجع الدوالر بوترية اأ�رضع. ويقول اخلرباء اإن �سبب 
تعايف العملة االإيرانية يعود لتدخل املركزي االإيراين، 
بع�ص  مبحا�سبة  االإيرانية  ال�سلطات  لقيام  اإ�سافة 
االإيرانية،  العملة  تراجع  وراء  بالوقوف  املت�سببني، 
االإف�ساد  حيث حكم على ثالثة منهم باالإعدام بتهمة 
ال�سريفة  اأن �رضكات  اإىل  واأ�سار مرا�سلنا  االأر�ص.  يف 
�سعر �رضفه،  تذبذب  الدوالر يف ظل  �رضاء  متتنع عن 
اأعرب عن  الذي  االإيراين،  املركزي  تدخل  ا�ستدعى  ما 
الفائ�سة. ويف ظل هبوط  الدوالرات  ل�رضاء  ا�ستعداده 

املت�رضرين  اإ�سابة  حاالت  كرثت  املفاجئ،  الدوالر 
وهبوط  الدماغية،  بال�سكتات  ال��دوالر  انخفا�ص  من 
�سيارات  اإر�سال  اإىل  ال�سلطات  دفع  ما  الدم  يف �سغط 
اخلزانة  وزارة  العمالت. وفر�ست  �سوق  اإىل  االإ�سعاف 
ت�سمنت  اي��ران  على  اقت�سادية  عقوبات  االمريكية 
مع  ال���دوالر  ت��ب��ادل  حظر  ت�سمل:  االوىل  مرحلتني 
احلكومة االإيرانية، اإ�سافة حلظر التعامالت التجارية 
املتعلقة باملعادن النفي�سة، وال�سيما الذهب، وفر�ص 
تتعامل  التي  واحلكومات،  املوؤ�س�سات  على  عقوبات 

بالريال االإيراين اأو �سندات حكومية اإيرانية.

ثاين  العراق  اأن   = االيرانية،  اجلمارك  م�سلحة  اأعلنت 
اآذار   21 املدة بني  االيرانية خالل  لل�سلع  م�ستورد  اأكرب 
لغاية 22 ايلول 2018. وبح�سب بيانات اوردتها وكالة 
"فار�ص" االإيرانية ، اإن "العراق تقدم اىل املرتبة الثانية 
ک� اأكرب م�ستورد لل�سلع االيرانية، بتوريد 9.618 مليون 

طن من ال�سلع بقيمة 4.564 مليار دوالر خالل فرتة 21 
اآذار حتى 22 اأيلول 2018 بنمو �سعري 44.58 باملئة 
واأ�سافت  �سنوي".  ا�سا�ص  على  باملئة   45.32 وكّمي 
امل�ستوردين  قائمة  ت�سدرت  "ال�سني  اأن  البيانات، 
دوالر  مليار   4.633 بقيمة  طن  مليون   13.703 ب� 
باأن  البيانات،  واأظهرت  باملئة".   11.62 �سعري  بنمو 
�سعريا  انخف�ص  لالمارت  االيرانية  ال�سلع  "�سادرات 

0.8 باملئة ومنت كمّيا  33 باملئة خالل ال�سهور ال�ستة 
م�سلحة  واأعلنت  الثالثة".  باملرتبة  وحلت  املذكورة 
غري  ال�سلع  ���س��ادرات  "قيمة  اأن  االي��ران��ي��ة،  اجل��م��ارك 
خالل  دوالر  مليون  و123  مليارا   23 �سجلت  النفطية 
 13 2018، بنمو الم�ص  اأيلول   22 اآذار حتى   21 فرتة 
باملئة، قيا�سا بالفرتة املناظرة 2017". واأو�سحت، اأن 
56 مليونا  "بال�سهور ال�ستة املذكورة، بلغت ال�سادرات 
و644 طنا من ال�سلع بانخفا�ص 3.6 باملئة على ا�سا�ص 
"الواردات  اأن  اىل  البيانات،  ا�سارت  وباملقابل  �سنوي". 
 21 22 مليارا و182 مليون دوالر خالل فرتة  �سجلت 
اآذار حتى 22 اأيلول 2018 بانخفا�ص �سعري 11.93 
باملئة عن الفرتة املناظرة 2017". وا�سافت اأن "حجم 
الواردات بلغ 16 مليونا و220 الف طن منخف�سا 9.3 

مليون طن عن العام ال�سابق".
واالم���ارات  وال��ع��راق  "ال�سني  اأن  البيانات،  واأك���دت 
لل�سلع  امل�ستوردة  ال��دول  ت�سدرت  والهند  وافغان�ستان 
من  االيرانية  اال�سالمية  اجلمهورية  وتعاين  االيرانية". 
املتحدة  الواليات  تطبيق  بعد  ح��ادة  اقت�سادية  ازم��ة 
الربنامج  خلفية  على  طهران  على  عقوباتها  االمريكية 

النووي.

بغداد - متابعةبغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

1.7

47.5

4.9

�س��وق  يف  االأجنب��ي  اال�س��تثمار  �س��ايف  ارتف��ع 
اأبوظبي املايل بن�س��بة %28 اإىل نحو 1.7 مليار 
درهم يف االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام احلايل، 
مقارن��ة مع 1.3 مليار دره��م يف الفرتة املماثلة 

من العام ال�سابق. 
وا�س��تحوذ االأمريكي��ون عل��ى املرتب��ة االأوىل من 
بني اجلن�سيات االأجنبية االأكرث ا�ستثماراً يف �سوق 
اأبوظب��ي خالل ه��ذه الفرتة بر�س��يد جتاوز 800 

مليون درهم.
املزيد من التفا�س��يل يف ه��ذا العر�ص مع موؤمنة 

فاعور.

ق��ال رئي�ص احت��اد امل�رضفي��ني يف ال�س��ودان اإن 
ب��الده ح��ددت �س��عر ال���رضف عن��د 47.5 جنيه 
�س��وداين لل��دوالر االأمريكي وذل��ك يف اليوم االأول 
لبدء العمل باآلي��ة جديدة للعملة ويف خف�ص حاد 
لقيمتها، حيث يقل ال�س��عر اجلديد بكثري عن �س��عر 
ال���رضف الر�س��مي ال�س��ابق والبال��غ 29 جنيه��ًا 

�سودانيًا للدوالر.
 وكان البن��ك املرك��زي ال�س��وداين اأعل��ن اأن البالد 
�س��تبداأ حتدي��د �س��عر ال���رضف اليومي م��ن خالل 
هيئ��ة م�س��كلة حديث��ًا م��ن امل�رضفي��ني ومكاتب 
ال�رضاف��ة يف اإطار حزمة اإج��راءات ملواجهة اأزمة 

اقت�سادية.   

املراع��ي  ل�رضك��ة  ال�س��افية  االأرب��اح  تراجع��ت 
ال�س��عودية يف الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام اجلاري 
بنحو %4.9 على اأ�س��ا�ص �سنوي و�سوال اإىل نحو 

635 مليون ريال.
كم��ا تراجعت اأرباح ال�رضكة يف االأ�س��هر الت�س��عة 
االأوىل م��ن العام اجلاري بنحو %1.8 باملقارنة 
م��ع نف���ص الفرتة من العام املا�س��ي و�س��وال اإىل 

نحو 1.6 مليار ريال.
واأرجعت ال�رضكة �س��بب تراجع اأرباحها الف�س��لية 

على ا�سا�ص �سنوي اإىل تراجع االإيرادات.
وتراجعت اأرباح �رضكة املتقدمة للبرتوكيماويات 
ال�س��عودية يف الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام اجلاري 
بنح��و %3 على ا�س��ا�ص �س��نوي و�س��وال اإىل نحو 

202 مليون ريال.

ّ

م/ تنويه 
المناقصة المرقمة 91/2018/49
مستلزمات جراحة عصبية )نبيذة(

تحية طيبة....

نود اعالمكم بأنه تم تمديد تاريخ المناقصة 
الى اليوم 18/ 2018/10 بدال" من تاريخ 2018/10/8

مع االحترام


