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تقرير: السوق العقاري العراقي بات أكثر نضجًا لتحفيز الشركات االستثمارية

يحظ��ى االقت�ص��اد العراقي يف الوقت الراه��ن بحجم فر�ص 
كبري على ال�صعيد اال�صتثماري وبال�صكل الذي اأ�صبح حافزاً 
اإ�صافي��ًا لكاف��ة امل�صتثمري��ن وال�رشكات للدخ��ول يف هذه 
ال�ص��وق الواع��دة وبخا�صة ���رشكات التطوي��ر العقاري، يف 
الوق��ت الذي يحتاج فيه العراق اإىل اإعادة تطوير للعديد من 
اخلدم��ات على م�صتوى البنية التحتية و املجاالت ال�صحية 

والتعليمية واخلدمية املختلفة كافة.
ويقول التقرير العقاري االأ�صبوعي ل�رشكة املزايا القاب�صة، 
اأن ���رشكات التطوي��ر العق��اري العامل��ة ل��دى دول جمل�ص 
التع��اون اخلليجي واملجاورة للع��راق متتع بخربات كبرية 
ولديه��ا م��ن املقومات م��ا يوؤهله��ا للعم��ل وامل�صاهمة يف 
اإع��ادة اإعمار القط��اع العقاري وتطوير البني��ة التحتية يف 
الع��راق، هذا باالإ�صافة اإىل ما تتمت��ع به هذه ال�رشكات من 
مراك��ز مالي��ة قوية جتعلها ق��ادرة على اجن��از كافة اأنواع 
واأحج��ام امل�صاريع الت��ي يحتاجها االقت�ص��اد العراقي يف 

الوقت احلايل. 
واأ�ص��ار تقرير املزايا اإىل اأن ���رشكات التطوير العقاري على 
م�صتوى دول املنطقة كانت قد اتخذت قرارات بالتوجه نحو 
البحث عن فر���ص ا�صتثمارية على م�صتوى املنطقة والعامل 
خ��ال ال�صن��وات القليلة املا�صي��ة وذلك به��دف اال�صتفادة 
م��ن الفر���ص املتاحة خارجي��ًا واال�صتحواذ عل��ى مزيد من 
احل�ص���ص ال�صوقي��ة اجلي��دة الت��ي تفرزه��ا ق��وى العر���ص 
والطلب من فرتة زمنية اإىل اأخرى، ي�صاف اإىل ذلك فاإن هذه 
التوجه��ات كانت مدفوعة برتاجع وت��رية الن�صاط العمراين 
واالقت�ص��ادي القت�ص��ادات دول املنطق��ة نتيج��ة الرتاجع 
امل�صج��ل على اأ�صع��ار النفط وعوائده وال��ذي اأثر بدوره على 
وترية الن�صاط العمراين م��ع االخذ بعني االعتبار اأن التطور 
امل�صج��ل على اأداء عدد كبري من ���رشكات التطوير العقاري 
ق��د اأهلها للمناف�صة على امل�صتوى اخلارجي لتنفيذ م�صاريع 
طموح��ة وبالتايل فاإن العديد من �رشكات التطوير العقاري 
باتت تتمتع بهذه االمكاني��ات وقادرة على تقدميها لكافة 
االقت�ص��ادات املجاورة مبا فيها االقت�ص��اد العراقي والذي 
هو باأ�صد احلاجة اإىل هذه االمكانات واخلربات اال�صتثنائية 
العق��اري  القط��اع  ل��دى  القائم��ة  االخت��االت  ملعاجل��ة 

والتجاري واال�صتثماري.
وبح�ص��ب التقرير خطوات �رشكات التطوير العقاري العاملة 
لدى اقت�صادات املنطقة ذات النمو ال�رشيع لاجتاه تت�صارع 
نحو االقت�صاد العراقي لا�صتحواذ على اأكرب قدر من فر�ص 
اال�صتثمارية �صمن كافة املجاالت، يف ظل عمليات التكوير 
والتحفيز التي يخ�صع لها االقت�صاد العراقي بعد حالة عدم 

اال�صتقرار التي �صهدها يف خمتلف املدن الرئي�صية.
وت�ص��ري البيانات املتداول��ة اإىل اأن حجم التب��ادل التجاري 
غ��ري النفطي بني العراق واالمارات و�صل اإىل 11 مليار يف 

نهاية العام 2016، فيما تقدر اال�صتثمارات االماراتية يف 
العراق بنحو 7 مليارات دوالر ترتكز غالبيتها لدى القطاع 
العق��اري والقط��اع النفط��ي، يف املقابل فقد بل��غ التبادل 
التج��اري ب��ني االقت�ص��اد العراق��ي وال�صع��ودي 23 مليار 
ريال خال ال�صنوات الع�رشة االأخرية، مع توقعات بارتفاع 
ه��ذه االأرقام يف ظل التط��ور امل�صجل على احلراك التجاري 
واال�صتثم��اري يف الوق��ت الراه��ن ويف امل�صتقب��ل القري��ب. 
يف املقاب��ل، اأظه��رت االح�صائيات اأن ال�ص��وق العقاري يف 

الع��راق يواج��ه اأزمة �صكنية كبرية منذ ع��دة �صنوات ترتافق 
م��ع منو كب��ري يف اأعداد ال�ص��كان والذي جت��اوز 38 مليون 
ن�صم��ة،  ويف الوقت ال��ذي ي�صجل فيه ال�صوق العقاري املزيد 
م��ن االرتفاعات عل��ى موؤ�رش اأ�صع��ار العقارات ل��دى املدن 
الرئي�صي��ة ويف مقدمته��ا العا�صمة بغداد، االأم��ر الذي اأدى 
اإىل انخفا���ص ن�صب��ة التمل��ك ل��دى املواطن��ني العراقي��ني، 
باالإ�صافة اإىل احلاجة املا�صة اإىل م�صاريع املياه وال�رشف 
ال�صح��ي والبني��ة التحتي��ة اخلا�ص��ة بقطاع تولي��د الطاقة 

الكهربائي��ة وقط��اع التعلي��م وم�صاري��ع اجل�ص��ور والط��رق 
عل��ى امت��داد الدولة، حيث تتج��اوز القيم��ة االجمالية التي 
حتتاجه��ا م�صاري��ع اإعادة االعم��ار نحو 88 ملي��ار دوالر، 
والتي قد ب��داأت بالفعل ومت اجناز مئات امل�صاريع اخلا�صة 

باإعادة االعمار واعادة تاأهيل قطاع اخلدمات، 
فيما تنتظر الكثري من امل�صاريع احل�صول على االموال التي 
تعه��د بها املانحون الدوليون والتي تقدر ب� 30 مليار دوال 

مت ر�صدها لدعم 200 م�رشوعًا الإعادة االعمار.

بغداد - الجورنال

2019 تدخل حيز 
التنفيذ

يوجه بتطوير عمل جهاز التقييس 
والسيطرة النوعية

بالتحقيق بفساد ملف استيراد الرز 
الفيتنامي

التمور مهددة بالتلف في 
الديوانية

بغداد - اجلورنال: اعلنت وزارة العدل ، �صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية 
بالرق��م )4529( اخلا�ص بقانون املوازنة االحتادي��ة العامة رقم 1 لعام 2019 والتي 
اقره��ا جمل���ص النواب و�ص��ادق عليها ال�صيد رئي���ص اجلمهورية . وقال مدي��ر عام دائرة 
الوقائ��ع العراقي��ة كامل ام��ني ها�صم يف بي��ان ، ان قانون املوازنة ت�صم��ن  نقل مبالغ 
مالية من بع�ص الوزارات اإىل املحافظات املحررة وحمافظة الب�رشة وبجدوال تف�صيلية 
مب��ا يخ�ص االإنف��اق واال�صتثمار والقرو�ص ، وت�صمن القان��ون الطلب من جمل�ص الوزراء 
بتثبي��ت املتعاقدي��ن واملحا�رشي��ن كافة يف موؤ�ص�ص��ات الدولة وح�صب الق��دم مبا فيهم 
موظف��ي العق��ود املمولة ذاتي��ا يف وزارة الكهرب��اء،  ف�صا عن ا�صتم��رار منح املوظفني 

اجازة اخلم�ص �صنوات وا�صتحداث درجات وظيفية للح�صد ال�صعبي واحل�صد الع�صائري .

بغ��داد – اجلورن��ال: وجه وزير التخطيط نوري الدليمي، بت�صكي��ل جلنة لتطوير عمل جهاز 
التقيي�ص وال�صيطرة النوعية.

واعلن الدليمي خال زيارته جلهاز التقيي�ص وال�صيطرة النوعية يف بيان، عن تو�صيع اآفاق 
التع��اون االإقليمي والدويل، وذلك بعد لقاءاته االأخرية مع املجتمع الدويل، لتطوير وزيادة 
املختربات التي تتوىل عمليات فح�ص املواد الغذائية واالجهزة، وخمتلف املواد االن�صائية 

والهند�صية والكيمياوية.
ووجه الوزير بت�صكيل جلنة من اجلهاز املركزي للتقيي�ص وال�صيطرة النوعية، لتطوير اآليات 
فح���ص وو�صم امل�صوغ��ات الذهبية والف�صية واملع��ادن الثمينة، وو�صع اج��راءات م�صددة 

ل�صبط دخول وخروج امل�صوغات واملجوهرات عرب املنافذ احلدودية.

بغ��داد - اجلورن��ال: ك�صفت النائبة عالية ن�صي��ف عن ف�صاد مبلف 
ا�صترياد الرز الفيتنامي، موؤكدة اأن �رشاوؤه مت ب�صعف �صعره العاملي.
وقال��ت ن�صي��ف يف بي��ان ، اإن "وزارة التج��ارة منح��ت ال�رشك��ة 
)العراقية الفيتنامي��ة( ت�صدير 120 الف طن رز ب�صعر 700 دوالر 
للطن الواحد على اأ�صا�ص انه نوع يا�صمني، وهو لي�ص كذلك واإمنا هو 
رز مغ�صو���ص �صع��ر الطن ال يتج��اوز 350 دوالر"، مبينة ان "عراب 
ه��ذه ال�صفقة وكل ال��رز الفيتنامي الذي يجهز ل��وزارة التجارة هو 
تاج��ر ميتلك م��واًل معروفًا وبالتع��اون مع اأحد ال��وكاء يف وزارة 

التجارة".

بغ��داد - اجلورنال: اتهم مزارعو حمافظ��ة الديوانية، احلكومة برف�ص 
اإ�صت��ام حما�صيلهم من التمور. وقال عدد من املزارعني ان "احلكومة 
ترف���ص اإ�صت��ام االف االطن��ان من التم��ور واالعتماد عل��ى امل�صتورد 
وخ�صائرنا ال حت�صى وتفوق مايني الدنانري". وحذروا من ان "التمور 
املخزن��ة معر�ص��ة للتلف ب��اأي حلظة". م��ن جانبه دع��ا ع�صو جمل�ص 
حمافظة الديوانية حكيمة ال�صبلي يف ت�رشيح �صحفي "وزارة التجارة 
بالنهو���ص مب�صوؤولياته��ا وفت��ح ب��اب الت�صوي��ق ال�صتقب��ال الكميات 
الهائل��ة من التمور يف املحافظة خا�ص��ة وان هناك طلب خارجي من 

�رشكات اإقليمية على هذه التمور".

نائبة موازنة
تطالب

وزير 
التخطيط

اطنان 
من

بيانات

وزير النفط: انتاج حقل الرميلة تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا
روس نفط: اتفاق اوبك تهديد 

استراتيجي لروسيا

العراق يجدد تعاقده مع ايران لشراء الطاقة الكهربائية

ق��ال رئي���ص جمل�ص ال��وزراء ل�ص��وؤون الطاقة وزير 
النفط  ثامر عبا�ص الغ�صبان ان معدل انتاج النفط 
يف حق��ل الرميل��ة النفط��ي يف حمافظ��ة الب���رشة 
اق�ص��ى جنوبي الع��راق قد جتاوز ملي��ون ون�صف 
امللي��ون ب/ي. وق��ال الغ�صب��ان خ��ال ح�صوره  
اجتماعا مو�صعا م��ع ادارة �رشكة Bp الربيطانية 
امل�صغل��ة حلق��ل الرميل��ة، ان م��ن اولوي��ات خطط 
ال��وزارة  تنفي��ذ م�صاري��ع تطوير عملي��ات االنتاج 
وا�صتقرارها يف احلقول النفطية وحتقيق الزيادات 
املق��ررة  وفق اخلطط االآني��ة واملتو�صطة والبعيدة 

املدى لكل حقل.
واأ�ص��اف الغ�صب��ان  اأن ن�ص��ب  تق��دم العم��ل  يف 
احلق��ل  قد حقق ارتفاعًا بف�ص��ل ا�صتخدام الربامج 
العم��ل  مراف��ق  جمي��ع  يف  احلديث��ة  والتقني��ات 
وخ�صو�ص��ًا يف مراقب��ة االنت��اج عن بع��د لاآبار، 

م�ص��رياً اىل  ان مع��دالت االنتاج يف احلقل تتجاوز 
املليون ون�صف املليون برميل باليوم .

من جهته ك�ص��ف املدير العام ل�رشكة نفط الب�رشة 
يف وق��ت �صاب��ق اإن دول��ة الع��راق تخط��ط لزيادة 

اإنت��اج اخلام من اأحد احلقول الرئي�صية يف اجلنوب 
اإىل 290 األ��ف برمي��ل يومًيا بحل��ول نهاية العام 
احل��ايل، ثم الو�صول اإىل م�صت��وى اإنتاج عند 450 
األ��ف برمي��ل يومًي��ا بحل��ول نهاية ع��ام 2021، 
مقارن��ة مب�صت��وى االإنتاج احلايل عن��د 240 األف 
برمي��ل يومًي��ا. و�صجلت �صادرات الع��راق النفطية 
م��ن اجلن��وب نحو 3.6 ملي��ون برمي��ل يومًيا منذ 
بداي��ة يناي��ر بع��د ت�صجي��ل م�صت��وى قيا�صًي��ا عند 
3.63 مليون برميل يومًيا خال دي�صمرب، بح�صب 
ما ك�صف اإح�ص��ان عبد اجلبار يف حوار مع رويرتز 

اليوم اجلمعة.
كما ينتظر اأن يتم ت�صغيل خط اأنابيب بحري جديد 
يف الع��راق لت�صدي��ر خام النف��ط بطاقة نقل 700 
األ��ف برميل يومًي��ا بحلول نهاي��ة 2019، بح�صب 
م��ا نقلت وكالة روي��رتز، مع ا�صتثم��ارات بنحو 7 
ملي��ار دوالر لتطوير خم�ص��ة حقول نفطية عماقة 

يف منطقة الب�رشة.

ح��ذر رئي���ص �رشك��ة النف��ط الرو�صي��ة 
"رو���ص نف��ط" اإيغ��ور �صيت�ص��ني، م��ن 
تداعيات اتفاق "اأوبك+"، الذي اأبرمته 
دول نفطي��ة م�صتقلة بقيادة رو�صيا مع 
منظم��ة "اأوبك"، على ح�صة رو�صيا يف 

�صوق النفط العاملية.
واعت��رب رئي���ص ك��ربى ���رشكات النفط 
الرو�صي��ة اأن خف���ص اإنت��اج اخلام من 
قبل ال��دول امل�صاركة يف االتفاق خلق 
ظروف��ا مواتية للمنتج��ني االأمريكيني 
للتم��دد يف �صوق النفط العاملية، وبات 
لتنمي��ة  ا�صرتاتيجي��ا  تهدي��دا  ي�ص��كل 

�صناعة النفط يف رو�صيا.
وجاءت حتذي��رات �صيت�صني يف ر�صالة 
وجهها اإىل الرئي���ص الرو�صي فادميري 
بوت��ني يف نهاي��ة دي�صم��رب املا�ص��ي، 
لكن م�ص��ادر مطلعة ك�صف��ت ل�صحيفة 

"فيدومو�صتي" عن تفا�صيلها.
وذكرت ال�صحيفة الرو�صية اأن �صيت�صني 
اأبل��غ يف ر�صالت��ه الرئي���ص بوتني باأن 
ح�صة رو�صي��ا يف �صوق النفط العاملية 
يف  �صجلته��ا   16.3% م��ن  تراجع��ت 
1990 اإىل %12 يف 2018، حيث اأن 
امل�صتهلكني ب��دوؤوا ي�صتخدمون اأنواعا 
جدي��دة من النفط مبتعدي��ن عن اخلام 

الرو�صي.
كذلك �صدد �صيت�ص��ني على اأن ال�رشكات 
الرو�صي��ة يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف ق��د 
ت�صج��ل خ�صائر ال تعو���ص يف ح�صتها 
به��ذه ال�ص��وق احليوي��ة، م�ص��ريا اإىل اأن 
منتج��ي النف��ط يف الوالي��ات املتحدة 
رفعوا حجم اإنتاجهم ب�صكل كبري ب�صبب 
انخفا���ص الع��بء ال�رشيب��ي ووج��ود 

حمفزات ا�صتثمارية.
واأو�ص��ح م�ص��در عل��ى دراي��ة بفحوى 
ر�صالة �صيت�ص��ني اأن حجم االأعباء على 

 ،35% يبل��غ  االأمريكي��ني  املنتج��ني 
فيم��ا يتجاوز هذا املوؤ�رش ال�%80 يف 

رو�صيا
واتفق��ت دول منتجة للنف��ط من داخل 
بقي��ادة  وخارجه��ا  "اأوب��ك"  منظم��ة 
منتج��ني  اأب��رز  وال�صعودي��ة،  رو�صي��ا 
للخ��ام يف العامل، على خف�ص اإنتاجها 
م��ن الذه��ب االأ�ص��ود منذ ع��ام 2017 
خللق توازن بني العر�ص والطلب ودعم 
االأ�صعار املتهاوية، ومنذ ذاك الوقت مت 

متديد االتفاق مرتني.

اعلن��ت وزارة الكهرب��اء، جتدي��د عق��د ا�صت��رياد الطاق��ة 
الكهربائي��ة مع �رشك��ة اإيراني��ة ملدة عام عل��ى هام�ص 
وقال��ت  طه��ران.  اىل  اخلطي��ب  ل��وؤي  وزيره��ا  زي��ارة 
ال��وزارة يف بي��ان ، اإن “وزي��ر الكهرباء ل��وؤي اخلطيب، 
م��ن  وف��د  م��ع  اي��ران  يف  اال�صامي��ة  اجلمهوري��ة  زار 
املتخ�ص�ص��ني م��ن ماكات ال��وزارة العلي��ا”، مو�صحة 
اأن “الزيارة ت�صمنت العديد من اللقاءات مع امل�صوؤولني 
االيراني��ني ابت��داًء من نائ��ب رئي�ص اجلمهوري��ة ووزير 
الطاق��ة االي��راين، وع��دد م��ن املتخ�ص�ص��ني يف جم��ال 
الطاق��ة يف اي��ران ومل��دة اأربع��ة اي��ام”. واأ�صاف��ت اأن 
“الزي��ارة ج��اءت بن��اًء عل��ى دعوة م��ن وزي��ر الطاقة 
االيراين يف زيارته االخرية اىل بغداد نهاية �صهر كانون 

“الزي��ارة متخ�ص��ت  اأن  اىل  االول املا�ص��ي”، م�ص��رية 
ع��ن تفعي��ل حما���رش االجتماعات التي مت��ت يف بغداد 
واالتفاق��ات التي مت تثبيت بنودها واخلا�صة بالتعاون 
امل�ص��رتك، وجتديد عق��د ا�صترياد الطاق��ة الكهربائية مع 
�رشكة )تفانري( االإيرانية ملدة عام واحد”. ولفت الوزارة 
اىل اأن “الوزي��ر اطل��ع عل��ى التجربة االيراني��ة اخلا�صة 
و�صوله��ا  حت��ى  وال�صائع��ات  الع�صوائي��ات  مبعاجل��ة 
االكتف��اء الذات��ي كونه��ا متقاربة مع و�ص��ع العديد من 
املناط��ق يف العراق، وكيفية االنتقال اىل مرحلة التقدم 
التكنولوج��ي”، موؤك��دة اأن “اي��ران تع��د دول��ة م�صنعة 
للمنظوم��ات التكنولوجي��ة يف قط��اع الطاقة، وم�صدرة 
للب�صائ��ع واملنتج��ات للعديد من دول الع��امل مبا فيها 
االدوات االحتياطية، واملقايي�ص الذكية، وجميع معدات 

قطاعات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية”.
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تقدر الطاقة اال�صتيعابية احلالية مليناء امللك عبداهلل باملدينة 
االقت�صادي��ة يف راب��غ ال��ذي يق��ع على �صاح��ل البح��ر االأحمر 
مناولة 3 مايني حاوي��ة قيا�صية، فيما �صي�صتقبل عند اكتمال 
مراح��ل التو�صعة القادم��ة 20 مليون حاوي��ة قيا�صية ، و 1.5 
ملي��ون �صيارة، و15 مليون طن من الب�صائع ال�صائبة كل عام، 
لي�صب��ح بذلك مركزاً رئي�صيًا على طرق ال�صحن ال�رشقية الغربية 

بني اأوروبا واآ�صيا.
ومي��ر عرب امليناء اأكرث م��ن %13 من حركة التجارة العاملية، 
حي��ث ميتلك��ه ويط��وره ويديره القط��اع اخلا���ص يف اململكة، 

من�صجمًا بذلك مع روؤية اململكة 2030 .

اأعل��ن م�رشف االإمارات املركزي اأنه �صحب �صيولة فائ�صة 
م��ن ال�ص��وق خ��ال �صه��ر دي�صم��رب 2018 تقدر ب���12.3 
ملي��ار درهم )3.4 ملي��ار دوالر اأمريكي( يف اإجراء يهدف 

ل�"ا�صتدامة منو االقت�صاد الوطني".
واأو�ص��ح البنك يف بي��ان ن�رشته وكال��ة "وام" االإماراتية 
الر�صمي��ة اأن��ه "ج��اء �صحب امل���رشف املركزي له��ذا الكم 
الكبري من ال�صيولة الفائ�صة يف اإطار م�صوؤولياته عن اإدارة 
ال�صيا�صية النقدية يف ال�صوق وعلى نحو يخدم ا�صتدامة منو 

االقت�صاد الوطني ب�صكل عام".

نزل��ت اأ�صع��ار الذه��ب يف الوق��ت حيث تلق��ى الدوالر 
الدعم من ال�صبابية الت��ي تكتنف التوترات التجارية 
ب��ني الواليات املتح��دة وال�صني، مم��ا قل�ص جاذبية 
املع��دن النفي���ص كم��اذ اآمن حت��ى يف الوق��ت الذي 
ينت��اب في��ه امل�صتثمري��ن القل��ق ب�ص��اأن تباط��وؤ منو 

االقت�صاد العاملي.
وبحل��ول ال�صاعة 0539 بتوقي��ت جرينت�ص، انخف�ص 
اإىل  باملئ��ة   0.2 الفوري��ة  املعام��ات  يف  الذه��ب 
)االأون�ص��ة(، وتراجع��ت  1311.77 دوالر لاأوقي��ة 
اإىل  باملئ��ة   0.2 االآجل��ة  االأمريكي��ة  الذه��ب  عق��ود 

1315.50 دوالر لاأوقية.
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