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العراق يصدر توضيحًا بشأن نفط كركوك واالتفاق مع االردن

 ، النفط ثامر الغ�ضبان  ك�ضف وزير 
واالتفاقيات  الزيارات  فحوى  عن 
ال��ع��راق  ح��ك��وم��ت��ي  جمعت  ال��ت��ي 
برميل  �ضعر  اأن  اأكد  فيما  واالردن، 
االأردن  اإىل  امل�ضدر  العراقي  النفط 

�ضيكون ب�”50″ دوالراً.
اإن   ، ب��ي��ان  يف  الغ�ضبان  وق���ال 
اتفقا  واالأردين  العراقي  “اجلانب 
بني  املالية  امللفات  ت�ضفية  على 
املباحثات  انتقلت  واي�ضا  البلدين، 
اىل قطاع الطاقة، فقد تناولت اكرث 
من حمور و�ضملت مناق�ضة مو�ضوع 
البلدين،  ب��ني  الكهربائي  ال��رب��ط 
املربم  ال�ضابق  االت��ف��اق  وتن�ضيط 
لتزويد   2006 ع��ام  البلدين  بني 
اآالف   )10( معدله  مب��ا  االأردن 
كركوك  نفط  من  اليوم  يف  برميل 
وا�ضتكمال  ال�ضهاريج،  بوا�ضطة 
اأن��ب��وب  مل��د  االإط��اري��ة  االتفاقية 
الرميلة  من  العراقي  النفط  ت�ضدير 
العمل  مت  والتي  العقبة  ميناء  اىل 
انه  اىل  الفتا  �ضنوات”،  منذ  عليها 
من  ن�ضيب  الزراعي  للقطاع  “كان 
الباحثات حيث اتفق اجلانبان على 
التعاون  وجم��االت  ال�ضلع  تبادل 
االأخرى، كما �ضمل القطاع ال�ضحي 
من  التعاون  جم��االت  من  العديد 
تبادل اخلربات والتدريب والتاأمني 
وعالج  االأدوي���ة  وت�ضعري  ال�ضحي 

مر�ضى ال�رسطان”.
طلب  يخ�ص  “فيما  اأن��ه  واأ���ض��اف 
اخل��ام  بالنفط  ت��زوي��ده��ا  االأردن 
العراقي من نفط كركوك اىل م�ضفاة 
االأمر  فاأن هذا  االأردن،  الزرقاء يف 
لي�ص باجلديد فقد كان العراق يزود 
اخلام  بالنفط  ال�ضابق  يف  االأردن 
من نفط كركوك ونفط الب�رسة كون 
للنفط،  منتجًا وم�ضّدراً  بلداً  العراق 
ُوقعت  وقد  م�ضتهلك،  بلد  واالأردن 
 2006/8/18 يف  تفاهم  مذكرة 
كركوك  خام  بنفط  االأردن  لتزويد 
م��ن��ق��وال ب���راً ب��ال�����ض��ه��اري��ج وف��ق 
خام  نفط  �ضعر  ت��ع��ادل  ت�ضعرية 
ع�رس  ثمانية   )18( ناق�ضًا  برنت 
بني  ما  النقل  كلفة  تغطي  دوالراً 

كركوك والزرقاء، مع الفروقات يف 
نفط  عن  كركوك  خام  نفط  نوعية 
مذكرة  توقيع  مت  وقد  برنت،  خام 
من  حينها  يف  املذكورة  التفاهم 
قبل رئي�ضا الوزراء يف كال البلدين، 
وبالن�ضبة اىل املذكرة اجلديدة التي 
ُوقعت بني اجلانبني يوم 2/ �ضباط 
ن�ضخة  فهي  اجل����اري،   2019  /
ال�ضابقة  املذكرة  عن  االأ�ضل  طبق 
با�ضتثناء اأن املعادلة ال�ضعرية هي 
اأف�ضل بدوالرين فبداًل من ال� )18( 
�ضتة   )16( على  االتفاق  مت  دوالراً 
ع�رس دوالراً، وللتو�ضيح.. فاإن ذلك 
يعني اأن العراق �ضيبيع الربميل اىل 
اذا  االردن ب )50( خم�ضني دوالراً 
دوالراً   )66( برنت  نفط  �ضعر  كان 
كما  دوالًر   )  16 اأو   18( ب�  ولي�ص 
م�ضفاة  وتتوىل   ، البع�ص  ت�ضّور 
نقل  كلفة  حتّمل  الزرقاء  يف  النفط 
يف  ال��زرق��اء  اىل  بيجي  من  النفط 
االعتبار  بنظر  االأخ��ذ  مع  االأردن، 
ال��ف��رق يف ن��وع��ي��ة ال��ن��ف��ط اخل��ام 

امل�ضّدر عن نفط برنت”.
واأو�ضح الغ�ضبان، اأنه “من املوؤكد 
ثمرة  جاء  ال�ضامل  االتفاق  هذا  اأن 
البلدين  بني  ال�ضيا�ضية  للتفاهمات 
ليعك�ص  امل�ضتويات  اأع��ل��ى  على 
تطوير  يف  امل�����ض��رك��ة  رغبتهما 
ال�ضعبني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وتنمية 
واإ�رسارهما  ال�ضقيقني  والبلدين 
وحتويل  االإره���اب  مكافحة  على 
االأمن  ي�ضودها  املنطقة اىل منطقة 
ال�ضعبني  خ��ري  فيه  مل��ا  وال�����ض��الم 
به  ت��ل��ت��زم  ن��ه��ج  وه���و  ال�ضقيقني 
االأردن  مع  لي�ص  ال��ع��راق  حكومة 

فقط بل مع جميع دول اجلوار”.
فتح  “اإعادة  اأن  النفط،  وزير  واأكد 
الن�ضاط  وزيادة  احلدودية  املعابر 
�ضيولد  البلدين  بني  االقت�ضادي 
مكا�ضب كبرية ومتنامية لهما، من 
واال�ضتقرار يف  االأمن  �ضيادة  بينها 
لتكون  العراق  الغربية من  املنطقة 
مروجة  وبيئة  ل��الإره��اب  ط���اردة 
وهذا  والتنمية  واال�ضتثمار  للعمل 
املغامن  من  ه��ام  مغنم  ذات��ه  بحد 
التعاون  عن  تنجم  التي  الكثرية 

االقت�ضادي بني دول اجلوار”.

بغداد - الجورنال

من التعامل مع شركات التداول االلكتروني 
ببيع وشراء العمالت والذهب

نسب إنجاز نظام توطين الرواتب 
للمنتسبين وصلت نحو %30

حجم التخصيصات المصروفة لها 
خالل 3 سنوات

تمدد األوامر التجهيزية لمختلف 
القطاعات في نيسان

بغ��داد – اجلورن��ال: حذر البن��ك املركزي العراقي، م��ن التعامل مع ���رسكات التداول 
االلك��روين ببي��ع و�رساء العم��الت والذهب. وذك��ر بيان للبنك انه انت���رست يف االونة 
االأخ��رية يف العا�ض��مة بغ��داد وبقي��ة املحافظ��ات، �رسكات و�ض��اطة ُتعن��ى بالتداول 
االلك��روين ببي��ع و���رساء العم��الت والذه��ب، م�ض��تقطبة �رسيحة وا�ض��عة م��ن جمهور 
امل�ض��تثمرين، لذا فان البنك املركزي العراقي ُيحذر امل�ض��تثمرين من التعامل مع هذه 
ال���رسكات، كونه��ا تعمل خارج رقابته. واك��د البنك عدم ا�ض��دار اأي ترخي�ص الأي من 
تل��ك ال���رسكات، اإذ ال يوجد حت��ى تاريخ هذا البي��ان اأي اإطار قان��وين ُينظم عمل هذه 
ال�رسكات، علما اأنه مت موؤخرا ت�ضكيل جلنة متعددة االأطراف يف البنك املركزي العراقي 

لو�ضع االإطار القانوين لعمل هذه ال�رسكات.

ن�ضب  ال�ضعبي، عن  احل�ضد  العامة يف هيئة  املالية  املديرية  اعلنت  بغداد - اجلورنال: 
خا�ضعة  املنت�ضبني  معلومات  جميع  ان  اكدت  فيما  الرواتب،  توطني  م�رسوع  اجناز 

لل�رسية واحل�ضانة االمنية االلكرونية.
وقال مدير املالية العامة ح�ضني ا�ضماعيل خليل يف بيان ، ان "العمل جار وبهمة عالية 
لتوطني الرواتب ب�ضكل كامل"، مبينا ان "ن�ضب االجناز يف النظام املايل اجلديد و�ضلت 

حلدود 30 باملئة".
وا�ضاف خليل، انه "يف غ�ضون �ضهر �ضيكون ن�ضف اعداد املنت�ضبني �ضمن نظام توطني 
الرواتب"، موؤكدا ان "جميع �ضريفرات خزن البيانات حم�ضنة وال �ضحة ملا مت تداوله 

عن امكانية اخراقها من خارج البالد".

بغداد - اجلورنال: عر�ص النائب عن حمافظة نينوى اأحمد اجلبوري، وثائق 
تظهر �رسف مبلغا يقدر باأكرث من 408 مليار دينار ملدينة املو�ضل، منذ 
حتريرها من قب�ضة ع�ضابات داع�ص االرهابية. وقال اجلبوري يف تغريدة 
له على موقع )توير( "اأعلمتنا وزارة املالية ا�ضتالم حمافظة نينوى منذ 
التحرير ولغاية العام 2018 مبلغا قدره 408 مليار و614 مليون دينار 

�ضمن املوازنة الت�ضغيلية واال�ضتثمارية عدا رواتب املوظفني".
وت�ضائل " كيف �رسفت هذه االموال وماهي امل�ضاريع املنجزة" ؟ .

وكانت النائبة عن حمافظة نينوى حما�ضن حمدون قد عدت تخ�ضي�ضات 
املحافظة من موازنة 2019 باجليدة.

املخ�ض�ضة  االآليات  عن  النفطية  املنتجات  توزيع  �رسكة  ك�ضفت  اجلورنال:   - بغداد 
اأنواع الوقود والتي كانت  يف تدوير القطوعات ومتديد املوافقات اخلا�ضة يف جتهيز 
كاظم  ال�رسكة  عام  مدير  وقال  املا�ضي.  العام  خالل  التجهيزية  االأوامر  يف  معتمدة 
م�ضري يا�ضني يف بيان انه "ومن خالل هياأة التجهيز التابعة لها ان ال�رسكة عملت على 
اإ�ضدار تعميم يفو�ص فروعها التوزيعية املنت�رسة يف املحافظات كافة بتمديد االأوامر 
حما�رس  على  باالإعتماد  امل�ضتفيدة  اجلهات  جلميع  املخ�ض�ضة  للح�ض�ص  التجهيزية 
الك�ضف املوقعي خالل عام /2018 ملختلف اأنواع الوقود ووفقًا خلططها التجهيزية 
املو�ضوع يف بداية كل عام حتى االأول من ني�ضان القادم حر�ضًا من ال�رسكة على توفري 

كافة الت�ضهيالت واإزالة اأي عائق قد يوؤخر اإ�ضتالمهم حل�ض�ضهم".
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الحفر العراقية تكشف تفاصيل عقدها مع نفط البصرة لحفر عشرات اآلبار في مجنون
التجارة تستلم 228 شاحنة محملة بالحنطة والرز 

لدعم مفردات التموينية

مطالبات برلمانية بوضع "رؤية اقتصادية " النعاش القطاعات غير النفطية

اأعلنت �رسكة احلفر العراقية، تفا�ضيل العقد الذي 
ع�رسات  حلفر  الب�رسة  نفط  �رسكة  مع  اأبرمته 

ال�رسكة  واأكدت  االآبار يف حقل جمنون، 
اأن امل�رسوع ي�ضكل حتديًا الإثبات قدرتها 
االأجنبية  احلفر  �رسكات  مناف�ضة  على 

العاملة يف العراق.
ل���وزارة  التابعة  ال�رسكة  م��دي��ر  وق���ال 
موؤمتر  خالل  خ�ضري  حممد  با�ضم  النفط 
�ضحايف ، اإن "العقد الذي مت توقيعه قبل 
اأيام قليلة من �رسكة نفط الب�رسة يق�ضي 
تنق�ضم  جمنون  حقل  يف  بئراً   43 بحفر 
تقييمية  وبئر  تطويرية  بئراً   40 بواقع 
تبلغ  "العقد  اأن  مبينًا  للمياه"،  وبئرين 
املقرر  ومن  دوالر،  مليون   255 قيمته 
وبذلك  �ضهراً،   24 خ��الل  العمل  اجن��از 
يرتفع انتاج احلقل اىل 450 األف برميل 

يف اليوم".
ولفت خ�ضري اىل اأن "العقد يعد كبرياً بتفا�ضيله 
الفنية والتعاقدية، وهو اأ�ضخم عقد توقعه �رسكة 
ي�ضكل  ولذلك   ،2003 عام  منذ  العراقية  احلفر 

امكانيات  اإثبات  يف  ل�رسكتنا  حتديًا  امل�رسوع 
مناف�ضة  على  قدرته  حيث  من  الوطني  اجلهد 
"�رسكتنا  اأن  م�ضيفًا  العاملية"،  احلفر  �رسكات 
وا�ضت�ضالح  حفر  اأ�ضعار  اإبقاء  يف  دوراً  تلعب 
خالل  م��ن  ن�ضبيًا  منخف�ضة  االآب����ار 
االأمريكية  احلفر  ل�رسكات  مناف�ضتها 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال�ضينية  واالأورب���ي���ة 

العراق".
احلفر  "�رسكة  اأن  اىل  خ�ضري  واأ���ض��ار 
االآبار  حلفر  برجًا   47 متتلك  العراقية 
ل�ضالح  تعمل  منها  واحلديثة  النفطية، 
�رسكات من �ضمنها )برت�ص بروليوم( 
موبل("،  و)اك�����ض��ون  )ب��رون��ا���ص(  و 
مو�ضحًا اأن "خطتنا تق�ضي بزيادة عدد 
االأبراج احلديثة، خا�ضة بعد توقيع عقد 
حفر اآبار يف حقل جمنون، ونحن حاليًا 
بقدرة  جديدة  اأبراج  ثالث  �رساء  ب�ضدد 

2000 ح�ضان".

خمازن  ا�ضتالم  عن  التجارة  وزارة  اعلنت 
من  اك��رث  احلبوب  لتجارة  العامة  ال�رسكة 
من  االطنان  باالف  حمملة  �ضاحنة   )228(
لدعم  االمريكي  والرز  اال�ضرالية  باحلنطة 

مفردات البطاقة التموينية. 
نعيم حم�ضن  ال�����رسك��ة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال  
ان  التجارة،  ل��وزارة  بيان  يف  املك�ضو�ضي 
توا�ضل  ق�رس  ام  يف  ال�رسكة  فرع  مالكات 
 OURANIA( تفريغ حمولة بالباخرتني
اال�ضرالية  باحلنطة  املحملة   )LUCK
املحملة   )   )ATLANTIC والباخرة    
حنطة  مناقلة  اىل  ا�ضافة  االمريكي  بالرز 

حملية من �ضايلو الطوز ملواقع بغداد.
وا�ضاف  ان مالكات ال�رسكة يف ال�ضايلوات 
واملخازن توا�ضل عملها طيلة ايام اال�ضبوع 
ال�ضاحنات  كافة  وتفريغ  ا�ضتالم  اجل  من 
ام  ميناء  من  وال���واردة  باحلبوب  املحملة 
اعادتها  لغر�ص  ال�رسعة  وج��ه  على  ق�رس 
ملوقع التحميل ا�ضافة اىل جتهيز املطاحن 
اىل جانب  احلنطة  من  املخ�ض�ضة  باحل�ضة 

جتهيز الوكالء بح�ضة الرز.
مواقع  يف  امل�ضتلمة  ال�ضاحنات  واو�ضحان 
�ضايلو  ع��ل��ى خم���ازن  ت��وزع��ت  ال�����رسك��ة  
�ضاحنة   )40( ا�ضتالم  مت  حيث  العطيفية 
الرز  من  طنا   )1600( من  باكرث  حمملة 
ا�ضتلم  التاجي   حبوب  وجممع  االمريكي 

اىل  ا�ضافة  بالرز   حمملة  �ضاحنات   )10  (
املحلية  باحلنطة  حمملة  �ضاحنات  خم�ص 
حمولة من �ضايلو الطوز كما ا�ضتلمت خمازن 
بكمية  �ضاحنة حمملة   )26 ( ك�رسة وعط�ص 
النا�رسية  و�ضايلو  ال��رز  من  طنا   )1045(
 )1696 من)  باكرث  حمملة  �ضاحنة   )3٧(
الديوانية  يف  و  اال�ضرالية  احلنطة  من  طنا 
من  باكرث  حمملة  �ضاحنة   )20( ا�ضتالم  مت 

)841( طنا من احلنطة اال�ضرالية فرغت يف 
املجمع املخزين و �ضايلو ال�ضامية .

 )31( ا�ضتلم  ال��دورة  �ضايلو  ان   اىل  وا�ضار 
بكمية  اال�ضرالية  باحلنطة  حمملة  �ضاحنة 
من  اك��رث  وكمية  طنا   )855( ال���  جت��اوزت 
)52٧( طنا من احلنطة املحلية مت حتويلها 
من �ضايلو الطوز فيما ا�ضتلم �ضايلو ال�ضماوه 

)12( �ضاحنة حمملة.

البلداوي،  الفتح حممد كرمي  النائب عن حتالف  دعا 
حقيقية"  اقت�ضادية  "روؤية  و�ضع  اىل  احلكومة 
كال�ضناعة  النفطية  غري  القطاعات  واحياء  النعا�ص 
منح  �ضيا�ضة  م��ن  حم���ذرا  وال���زراع���ة،  وال��ت��ج��ارة 
"دون خطط  الت�ضهيالت لدخول الب�ضائع امل�ضتوردة 

مدرو�ضة".
"احلكومة  اإن  �ضحفي،  ت�رسيح  يف  البلداوي  وقال 
العراقية كان عليها التوجه لدعم ال�ضناعة والزراعة 
لها  الكافية  التخ�ضي�ضات  توفري  املحلية من خالل 
من  العك�ص  ولي�ص  امل�ضتورد  على  ال�رسائب  وفر�ص 
ب�ضائع  عن  ال�رسائب  ورف��ع  ت�ضهيالت  منح  خالل 
بع�ص الدول ومنها االردن"، مبينا اننا "ل�ضنا بال�ضد 
والتعاون  الدول  جميع  مع  جيدة  عالقات  بناء  من 

قوة  اعادة  اىل  الوقت بحاجة  بنف�ص  لكننا  املتبادل 
املنتوج املحلي الذي كان يف فرات �ضابقة ي�ضاهي 
يف  الذاتي  االكتفاء  ويحقق  كبري  ب�ضكل  امل�ضتورد 

البع�ص منه".

وا�ضاف البلدواي، ان "موازنة العراق ما زالت حتى 
النفط وهي  اللحظة تعتمد ب�ضكل كامل على واردات 
هذا  لنا  خلق  وقد  عامليا،  ا�ضعاره  بتقلبات  رهينة 
تلك  تتكرر  وقد  �ضابق  م�ضاكل عديدة يف وقت  االمر 
م�ضتقبال"،  لال�ضعار  مفاجئ  هبوط  باي  امل�ضاكل 
�ضبه  او  �ضعيفة  العراقية  "ال�ضناعة  ان  اىل  الفتا 
متوقفة يف العديد من مفا�ضلها واملنتوج املحلي ال 
ي�ضتطيع املناف�ضة مع املنتوج امل�ضتورد الذي اغرق 

ال�ضوق الداخلية".
ي�ضعى جاهدا النعا�ص  النواب  "جمل�ص  ان  اىل  ولفت 
التي  القوانني  ت�رسيع  خالل  من  املحلي  االقت�ضاد 
هناك  فان  الوقت  بنف�ص  ،لن  املحلي  املنتوج  تدعم 
تدمري  تريد  جهات  قبل  من  ال�ضيطرة  خ��ارج  ام��ور 
ا�ضريا  العراق  تبقي  ان  وت�ضعى  املحلي  االقت�ضاد 

لالقرا�ص اخلارجي ".

بغداد - الجورنال
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اأظه��رت بيان��ات م��ن وزارة الطاق��ة، اأن اإنتاج رو�ض��يا 
م��ن النفط بلغ 11.38 ملي��ون برميل يوميا يف كانون 
الث��اين، بانخفا���ص ق��دره 35 األ��ف برمي��ل يوميا عن 
االأ�ضا�ض��ي  املرج��ع   ،2018 االأول  ت�رسي��ن  م�ض��توى 
التف��اق عاملي ب�ض��اأن خف�ص االإنت��اج. وبذلك مل حتقق 
رو�ض��يا م�ضتوى خف�ص االإنتاج امل�ضتهدف. ويقابل هذا 
م�ض��توى اإنت��اج بل��غ 11.45 مليون برمي��ل يوميا يف 
كان��ون االأول، وه��و م�ض��توى قيا�ض��ي �ض��هري مرتفع. 
وبالط��ن، بلغ حج��م االإنت��اج 48.113 مليون مقارنة 

مع 48.442 مليون يف كانون االأول.

توّقع �ض��ندوق النقد ال��دويل اأن يحقق االقت�ض��اد غري 
 ،2019 يف   3.9% ق��دره  من��واً  لالإم��ارات  النفط��ي 
عل��ى اأن يرتف��ع اإىل %4.2 يف العام القادم كما توقق 
ال�ض��ندوق حتقيق منو كلي يف اإجم��ايل الناجت املحلي 

احلقيقي لالإمارات بنحو 3.7%
يظ��ل  ب��اأن  تقدي��رات  م��ع   ،-2020  2019 للف��رة 
الت�ضخم منخف�ضًا رغم تطبيق �رسيبة القيمة امل�ضافة 
يف اأوائل 2018. هذا واأكد �ضندوق النقد اأن االقت�ضاد 
االإمارات��ي بداأ يتعافى من حالة التباطوؤ التي �ض��هدها 
يف الف��رة 2015 - 2016 ب�ض��بب انخفا�ص اأ�ض��عار 
النفط ،م�ض��رياً اإىل حت�ضن التوقعات للقطاع النفطي مع 

ارتفاع اأ�ضعار النفط وزيادة اإنتاجه.

اأظه��ر م�ض��ح خا���ص اأن قط��اع اخلدمات ال�ض��خم 
يف ال�ض��ني حافظ على وترية من��و قوية يف يناير 
كان��ون الث��اين رغ��م اأن املع��دل انخف���ص قلي��ال 
ليوا�ض��ل دع��م ث��اين اأك��رب اقت�ض��اد يف العامل مع 

تباطوؤ ال�ضناعة.
ملدي��ري  �ض��ني/ماركت  ت�ض��اي  موؤ���رس  ون��زل 
امل�ض��ريات بقطاع اخلدم��ات قليال اإىل 53.6 يف 
يناير كانون الثاين من 53.9 يف دي�ض��مرب كانون 
االأول لكنه يظل اأعلى من م�ض��توى اخلم�ضني نقطة 

الفا�ضل بني النمو واالنكما�ص.
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