
اقتصاد4

العراق يخطط لرفع معدالت صادراته النفطية بشكل قياسي

اأن �صادرات  النفط  اأفادت بيانات �صحن وم�صدر بقطاع 
اخلام من جنوب العراق تقبع قرب م�صتوى قيا�صي مرتفع 
منذ بداية 2019، وهو ما قد يثري ت�صاوؤالت ب�صاأن ما اإذا 
كان ثاين اأكرب منتج يف اأوبك يطبق اتفاق خف�ض االإنتاج.
واأظهرت بيانات الناقالت على رفينيتيف ايكون واأخرى 
النفط  �صادرات  متو�صط  اأن  بالقطاع  م�صدر  يتتبعها 
يناير كانون  اأول 21 يوما من  العراق خالل  من جنوب 
الثاين يقارب 3.6 مليون برميل يوميا. ويقرتب ذلك من 
كانون  دي�صمرب  يف  امل�صجل  القيا�صي  ال�صهري  امل�صتوى 

االأول والبالغ 3.63 مليون برميل يوميا.
وي�صري هذا الرقم اإىل عدم وجود بوادر تذكر حتى على االآن 
اأبرمته  الذي  االتفاق  رغم  العراق،  اإم��دادات  خف�ض  على 
وحلفاوؤها  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة 
لتقلي�ض االإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا 

من االأول من يناير كانون الثاين لدعم ال�صوق.
وقال امل�صدر متحدثا عن وترية ال�صادرات العراقية "ال 

تخفي�صات حتى االآن".
واجلنوب هو املنفذ الرئي�صي لت�صدير اخلام العراقي. ويف 
الب�رصة  نفط  اأعطى مدير �رصكة  الثاين  يناير كانون   11
العراقية اأرقاما ل�صادرات يناير كانون الثاين متاثل تلك 

التي اأ�صارت اإليها بيانات الناقالت وامل�صدر.
وكان العراق، الذي يعزز طاقته الت�صديرية للنفط، مرتددا 
الذي  ال�صابق  االإم��دادات  خف�ض  اتفاق  يف  امل�صاركة  يف 
قادته اأوبك وبداأ �رصيانه يف 2017، ويف بع�ض االأحيان 

كان اأقل اأع�صاء املنظمة التزاما باملبادرة.
ولي�ض  االإنتاج  على  اأوبك  تقوده  الذي  االتفاق  وينطبق 
خف�ض  قد  العراق  يكون  اأن  املحتمل  ومن  ال�صادرات. 
خمزونات  من  بال�صحب  ال�صادرات  على  واأبقى  االإنتاج 

اخلام، اأو قل�ض االإمدادات للم�صايف املحلية.
اإىل  النفط  وحمللو  جتار  �صينظر  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
خف�ض  عن  يثمر  االتفاق  كان  اإذا  ما  لتقييم  ال�صادرات 
تنخف�ض  االآن، مل  العاملية. وحتى  ال�صوق  اإىل  االإم��دادات 

ال�صحنات العراقية امل�صدرة من ال�صمال كثريا اأي�صا.
يف  ا�صتقرت  ال��ع��راق  �صمال  من  ال�����ص��ادرات  اأن  ويبدو 
يوميا،  برميل  األف   400 نحو  عند  الثاين  كانون  يناير 
وامل�صدر  رويرتز  جمعتها  التي  الناقالت  لبيانات  وفقا 
بالقطاع. ويظل ذلك اأقل بكثري من امل�صتوى الذي جتاوز 

500 األف برميل يوميا يف بع�ض �صهور عام 2017.
النفط  وزير  وقال  باالتفاق.  �صتلتزم  اإنها  بغداد  وتقول 
العراقي ثامر الغ�صبان يف الرابع من يناير كانون الثاين 
اإن بالده �صتبقي على االإنتاج عند امل�صتوى امل�صتهدف يف 

اتفاق اأوبك خالل الن�صف االأول من 2019.
 141 بواقع  االإنتاج  العراق  يخف�ض  االتفاق،  ومبوجب 
األف برميل يوميا اإىل 4.512 مليون برميل يوميا اعتبارا 

من االأول من يناير كانون الثاين.

بغداد - الجورنال

انخفاض معدل التضخم السنوي 
خالل عام ٢٠١٨

النيابية تكشف آلية تسديد 
ديون المحافظات المنتجة 

المركزي يتريث بتمديد خطابات 
الضمان لشركات الصيرفة

يستورد سلعًا من إيران بـ 
9 مليارات دوالر

بغ��داد - اجلورن��ال: اعلن��ت وزارة التخطيط، عن انخفا�ض معدل الت�ص��خم خالل ال�ص��هر 
االخري من العام املن�رصم 201٨ بن�ص��بة )0.6 %( مقارنة مع �ص��هر ت�رصين الثاين الذي 
�ص��بقه. وقال املتحدث با�ص��م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف بيان ، اإن “معدل الت�صخم 
انخف�ض خالل ال�صهر االخري من العام املن�رصم 201٨ بن�صبة )0.6 %( مقارنة مع �صهر 
ت�رصين الثاين الذي �ص��بقه”. واأ�ص��اف الهنداوي، اأن “معدل الت�ص��خم ال�ص��نوي �ص��هد هو 
االخ��ر انخفا�ص��ا  بن�ص��بة )0.1 %( باملقارنة مع �ص��هر كانون االول م��ن عام 2017”، 
عازيا “ا�ص��باب انخفا�ض الت�ص��خم خالل �ص��هر كانون االول املا�صي اىل انخفا�ض ق�صم 
االغذية وامل�رصوبات غري الكحولية بن�صبة)1.1 %(، وانخفا�ض ق�صم ال�صكن بن�صبة )0.7 

.”)% %( وق�صم الفنادق واملطاعم بن�صبة )0.1  %( وق�صم النقل بن�صبة )1،7 

بغداد - اجلورنال: اأكدت اللجنة املالية النيابية، ان املحافظات املنتجة للنفط 
م�صتحقاتها  �صتت�صلم  احلدودية  املنافذ  ايرادات  من  م�صتحقات  لديها  والتي 

خالل الربع االول من كل عام.
وقال ع�صو اللجنة النائب ثامر غ�صبان يف ت�رصيح �صحفي، ان “هناك توجه 
لدى  م�صتحقات  لديها  التي  املحافظات  ديون  لت�صديد  املالية  اللجنة  لدى 

احلكومة على مدى �صنوات”.
وا�صاف غ�صبان، اأن “املحافظات املنتجة للنفط �صتح�صل على تخ�صي�صاتها 
مايحدده  وبح�صب  احلدودية،  املنافذ  من  م�صتحقاتها  منحها  اىل  باال�صافة 

القانون لتلك املحافظات”.

بغداد - اجلورنال: اعلن البنك املركزي العراقي، عن تريثه بتمديد خطابات 
"ا�صتنادا اىل ما مت  اإنه   ، البنك يف بيان  ال�رصافة. وقال  ال�صمان ل�رصكات 
االجنبية  العمالت  و�رصاء  ببيع  التو�صط  ل�رصكات  االول  املوؤمتر  يف  طرحه 
متديد  يف  الرتيث  تقرر  باالندماج  التو�صط  �رصكات  بع�ض  رغبة  خالل  من 
خطابات ال�صمان لكافة �رصكات ال�رصافة". وا�صاف البنك انه "�صيتم اعالم 
ال�رصكات ال�رصافة بن�صبة مبلغ خطاب ال�صمان اىل را�ض مال ال�رصكة التي 
ان تكون  الثاين  البنك املركزي يف 9 كانون  �صيتم حتديدها الحقا". وقرر 
�رصكات  ل�صالح  امل�صارف  قبل  من  ال�صادرة  ال�صمان  خطابات  نفاذ  مدة 

التو�صط ببيع و�رصاء العملة االجنبية ملدة �صتة ا�صهر بدال من �صنة.

العراقية   - االيرانية  التجارة  لغرفة  العام  املدير  قال  اجلورنال:   - بغداد 
بلغت  العراق  اىل  غريالنفطية  �صادراتنا  "قيمة  ان  ح�صيني،  حميد  امل�صرتكة 
نحو 9 مليارات دوالر خالل العام 201٨؛ حيث تفوقت على قيمة ال�صادرات 

غريالنفطية الرتكية اىل العراق خالل العام نف�صه".
غريالنفطية  ال�صادرات  "منو  اىل  �صحفي  ت�رصيح  يف  ح�صيني  حميد  وا�صار 
للجمهورية اال�صالمية االيرانية خالل اال�صهر الت�صعة االوىل من العام االيراين 

احلايل )بداأ يف 21 اآذار/مار�ض 201٨( بن�صبة 4.5 باملئة".
وبني ان "حجم هذه ال�صادرات بلغ ٨6 مليونا و940 طنا ومبا يعادل 3.33 

مليار دوالر".

البنكالتخطيط: العراقالمالية

بيانات

مقترح برلماني لتحسين مفردات البطاقة التموينية
االعمار واالسكان تسترجع عقارات للدولة 

بقيمة ٢١ مليار دينار

وفد قطري من رجال االعمال يزور بغداد الشهر المقبل

التجارة  وزي��ر   ، ن�صيف  عالية  النائب  طالبت 
البطاقة  ملف  يف  ج��ذري��ة  ا�صالحات  ب��اإج��راء 
االأق�صام  مديري  ا�صتبدال  خالل  من  التموينية 
كانوا  من  وا�صتبعاد  مفرداتها  عن  امل�صوؤولة 

موجودين منذ عهد الوزير ال�صابق.
"املواطن  ان  ب��ي��ان  يف  ن�صيف  وق��ال��ت 
وزي��ر  على  االآم����ال  يعقد  ك��ان  ال��ع��راق��ي 
التجارة اجلديد باإعادة احلياة اىل البطاقة 
خالل  كبرياً  ف�صاداً  �صهدت  التي  التموينية 
الفرتة املا�صية، لي�ض فقط من حيث رداءة 
مفرداتها وتعفنها وا�صتريادها من منا�صئ 
مفرداتها  يف  احلا�صل  النق�ض  بل  �صيئة، 
الوحيد  حتى باتت ال قيمة لها، وامل�صتفيد 
بقوت  يعبثون  الذين  الفا�صدون  هم  منها 
ال�صعب " ، موؤكدة ان "عدم اجراء اأي ا�صالح 
لدى  اأم���ل  خيبة  �صيخلق  امل��ل��ف  ه��ذا  يف 

املواطنني".
وا�صافت "ناأمل ان يتم على االأقل ا�صتبدال مدراء 
ال�رصكة  يف  واحلنطة(  ال��رز  )الطحني،  اأق�صام 
العامة لتجارة احلبوب، و)الزيت وال�صكر وحليب 
امل��واد  لتجارة  العامة  ال�رصكة  يف  االأط��ف��ال( 

الغذائية".
مديري  "ا�صتبدال  ان  بالقول  ن�صيف  وتابعت 

االأق�صام �صيكون اأول واأهم اإ�صالح جذري يف ملف 
الق�صية  متابعة  �رصورة  مع  التموينية،  البطاقة 
ب�صكل مبا�رص من قبل الوزير واجلهات الرقابية ".
ملف  اأن  االح��د،  النيابية،  النزاهه  جلنة  اك��دت 
البطاقة التموينية يحظى باأولويات عمل اللجنة 
للدورة  االوىل  ال�صنة  من  اجل��اري  الف�صل  خالل 
هي  التموينية  البطاقة  ان  مبينة  االنتخابية، 
ن�صمح  ول��ن  والفقراء  املحرومني  ح�صة 

التالعب بها.
وقال ع�صو اللجنة النائب احمد امل�صهداين 
“جلنة  اإن  ل���/امل��ع��ل��وم��ة/،  ت�رصيح  يف 
بفتح  عملها  اولويات  يف  و�صعت  النزاهة 
االموال  ومتابعة  التمونية  البطاقة  ملف 
التجارة  ل��وزارة  احلكومة  ر�صدتها  التي 
�صنوات  مدى  وعلى  الفا�صدين  وحما�صبة 
“الف�صاد  اأن  امل�صهداين،  واأ�صاف  �صابقة”. 
متابعة  اىل  ويحتاج  امللف  هذا  يف  كبري 

جدية وعدم ال�صماح  والتالعب بها”.

اعلنت وزارة االعمار واال�صكان والبلديات 
واال�صغال العامة، ا�صرتجاعها 10٨ عقار 
مليار   21 بلغت  تقديرية  بقيمة  للدولة 

دينارعراقي يف خم�صة حمافظات .
بيان  يف  للوزارة  االعالمي  املكتب  وقال 
عقار   10٨ ا�صرتجاع  من  "متكنت  انها   ،
مليار   21 بلغت  تقديرية  بقيمة  للدولة 
�صملت  حمافظات  خم�صة  يف  دينارعراقي 
، ذي ق���ار، االن��ب��ار،  )ال��ن��ج��ف اال����رصف 
وا�صاف  املقد�صة(".  كربالء  الديوانية، 
لهذه  ال��ت��ق��دي��ري��ة  "القيمة  ان  امل��ك��ت��ب 
مليون  و31٨  مليار   21 بلغت  العقارات 
632 األف دينار موزعة على النحو االتي 
النجف  حمافظة  يف  منها  ع��ق��ارات   3
 13 من  اأكرث  التقديرية  قيمتها  اال���رصف 
قار  ذي  حمافظة  يف  عقار  و93  مليار، 
بلغت اكرث من 5 مليار دينار و10عقارات 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  االن���ب���ار  حم��اف��ظ��ة  يف 
وعقار  دي��ن��ار،  مليون   397 التقديرية 
بقيمة  بلغت  الديوانية  حمافظة  يف  واحد 
حمافظة  يف  ام��ا  ع��راق��ي،  دي��ن��ار  مليار 
قيمته  بلغت  واحد  عقار  املقد�صة  كربالء 
عراقي"،  دينار  مليون   64٨ التقديرية 
يف  تختلف  العقارات  "هذه  ان  اىل  م�صريا 
اجلغرافية  ومواقها  وا�صعارها  م�صاحاتها 
يف املحافظات اخلم�صة". من جانبه، اكد 

ان  ال�صاحلي،  ماجد  ال��وزارة  عام  مفت�ض 
املكتب  يف  امل�صكلة  التحقيقية  "اللجان 
ملخالفتها  العقارات  ه��ذه  قيود  ابطلت 
االأث��ر  اإزال���ة  م��ع  وال�صوابط  التعليمات 
من  جديدة  قيود  واإ���ص��دار  علية  املرتتب 
قبل دائرة الت�صجيل العقاري يف املحافظة 
ملكية  واإع��ادة  البلدية  موؤ�ص�صاتنا  با�صم 
يف  البلديات  اأم��الك  اىل  العقارات  ه��ذه 

هذه املحافظات وفق قرارات ق�صائية عن 
طريق املحاكم املخت�صة يف املحافظة"، 
بحوزة  كانت  العقارات  "هذه  ان  مبينا 
مواطنني وجهات اأخرى كانوا متجاوزين 
اهمال  كذلك  قانونية  غري  بطرق  عليها 
بع�ض الدوائر البلدية يف متابعة امالكها 
بني  املدنية  وال��ن��زاع��ات  املحافظة  يف 

املواطن والبلدية على هذه العقارات".

علي  ح�صني  العراق  لدى  القطرية  البعثة  رئي�ض  ك�صف 
اىل  القطريني  االعمال  الف�صالة عن و�صول وفد رجال 

بغداد يف �صهر �صباط املقبل.
وزير  له  املرافق  والوفد  الف�صالة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ال��وزارة  دي��وان  يف  الدليمي  �صباح  ن��وري  التخطيط 

ببغداد.
بحث  اللقاء،  خ��الل  ج��رى  انه"  ل��ل��وزارة،  بيان  وذك��ر 
العالقات امل�صرتكة و�صبل تعزيزها، وتي�صري االجراءات 
م�صالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ت��ع��اون،  جم���االت  خمتلف  يف 

البلدين".
قطر  دولة  جهود  اللقاء"  خالل  التخطيط  وزير  وثمن 
للمناطق  اال�صتقرار  اإعادة  جمال  يف  العراق،  مل�صاعدة 
االقت�صادي  وال����دور  اع��م��اره��ا،  واإع����ادة  امل��ح��ررة 

من  ع��ززت  وال��ذي  العراق،  يف  القطري  وجوده زيارة الوفد العراقي موؤخراً لدولة القطر برئا�صة واال�صتثماري 
رئي�ض اجلمهورية العراقية".

الرئي�صة  املالمح  القطري"  للوفد  الدليمي  اأو�صح  فيما 
وال��دور   ،2030 امل�صتدامة  للتنمية  العراق  روؤي��ة  من 
املحلية  ال�رصكات  متار�صه  ان  ميكن  الذي  اال�صتثماري 
ظل  يف  وال�صيما  ال��ع��راق،  يف  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية 
االأمنية  قواتنا  جهود  حققته  الذي  االأمني  اال�صتقرار 

البطلة".
املرافق  والوفد  القطرية  البعثة  رئي�ض  اأ�صاد  من جانبه 
له، باخلطط اال�صرتاتيجية لوزارة التخطيط، موؤكدا على 

عدم ادخارهم الأي جهد من �صاأنه خدمة العراق".
كما اأعلن رئي�ض البعثة عن" ت�صكيل وفد كبري من رجال 
اىل  الوفد  ه��ذا  و�صول  موؤكداً"  القطريني"،  االع��م��ال 
هذه  حتقيق  اأجل  من  املقبل،  �صباط  �صهر  خالل  بغداد 

االأهداف".
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ا�ص��تقرت اأ�ص��عار الذهب بعدما حققت اأكرب مكا�صبها منذ التا�صع 
من يناير كانون الثاين يف اجلل�ص��ة ال�صابقة، و�صط ارتفاع الطلب 
عل��ى االأ�ص��ول االآمنة ب�ص��بب املخ��اوف م��ن تباطوؤ االقت�ص��اد 
العاملي وال�صبابية التي تكتنف اخلالف التجاري بني الواليات 

املتحدة وال�صني.
كان ال�ص��عر الفوري للذهب م�ص��تقرا دون تغيري عند 1284.50 
دوالر لالأون�ص��ة . وزاد الذه��ب يف العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 
0.1 باملئ��ة اإىل 1284 دوالرا لالأون�ص��ة . وارتف��ع الذهب يف 
املعام��الت الفوري��ة 0.4 باملئة مع انخفا�ض اأ�ص��واق االأ�ص��هم 

العاملية. ونزلت االأ�صهم االآ�صيوية االأربعاء.

ارتفعت اأ�ص��عار النفط بعدما قالت ال�ص��ني اإنها �صتزيد االإنفاق 
للح��د م��ن التباط��وؤ االقت�ص��ادي الذي ي�ص��غط على االأ�ص��واق 
املالي��ة. وبل��غ خ��ام القيا���ض العامل��ي برن��ت 61.85 دوالر 
للربمي��ل يف العق��ود االآجل��ة، بزي��ادة 35 �ص��نتا تع��ادل 0.6 
باملئ��ة ع��ن االإغالق ال�ص��ابق. وارتفع��ت العق��ود االآجلة خلام 
غرب تك�ص��ا�ض الو�ص��يط االأمريكي 25 �صنتا، اأو ما يعادل 0.5 

باملئة، اإىل 53.26 دوالر للربميل.
وجاء ارتفاع االأ�ص��عار بعد هبوط بل��غ اثنني باملئة يف عقود 
اخل��ام االآجل��ة وتراج��ع يف االأ�ص��واق املالية العاملي��ة ، حيث 
دفع��ت املخ��اوف املرتبطة بالنم��و العاملي امل�ص��تثمرين اإىل 
االإقبال على االأ�صول االآمنة مثل ال�صندات احلكومية اأو الذهب.

اأغلق موؤ�رص البور�صة يف ثالث جل�صات اال�صبوع، اال�صبوع، 
منخف�صًا بن�صبة %1.44 عند م�صتوى 487،40 نقطة.

ع�رصون �ص��همًا دفع��ت املوؤ�رص نح��و االنخفا���ض، تقدمها 
اأ�ص��هم االم��ني العقاري��ة ب��� %14.29، واأ�ص��هم م���رصف 

ايالف ب� 9.09%.
لكن املوؤ�رص مل يخلو م��ن ال�رصكات الرابحة، اإذ بلغت ثالث 
�رصكات تقدمها اأ�ص��هم فنادق كربالء ب� %8.99، واأ�ص��هم 

الكندي النتاج اللقاحات ب� 1.32%.
وفيم��ا يتعل��ق باال�ص��هم املباع��ة م��ن امل�ص��تثمرين غ��ري 
العراقيني فقد بلغت 41،4 مليون �ص��هم بقيمة بلغت 61،5 
مليون دينار من خالل تنفيذ 34 �ص��فقة على ا�ص��هم ثالث 

�رصكات.
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