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معمل

تعلن ارتفاع نسب تسويق الحنطة
في المحافظة

اعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي� ،أن ن�سبة ت�سويق حم�صول
احلنطة يف �سايلوي النا�رصية والرفاعي و�صلت اىل  40الف طن منذ فتح
باب الت�سويق يف ال�رشكة العامة لإنتاج احلبوب .
واو�ضح الدخيلي ان كمية ح�صاد مادة احلنطة يف عموم املحافظة كبرية
جداً وبلغت ن�سبة ا�ستالم املح�صول من املزارعني اىل  40الف طن قابلة
للزيادة.
وبني الدخيلي ان اللجنة الزراعية العليا يف املحافظة وجهت ب�رضورة
تكثيف اجلهود والتعاون امل�ستمر ال�ستقبال كافة كميات احلنطة املتوفرة
لدى املزارعني وايداعها يف خمازن ال�رشكة.

بيانات

120

�سجل��ت �أ�سواق العملة الأجنبي��ة يف بغداد ،ارتفاع ًا طفيف ًا
ب�سعر �رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي.
وبل��غ �سع��ر ال�س��وق يف بور�ص��ة الكف��اح ببغ��داد 1200
ديناراً للدوالر الواحد� ،أي � 120ألف ًا للمائة دوالر.
�أم��ا �أ�سع��ار بي��ع و��شراء ال��دوالر يف ��شركات ال�صريفة،
فكانت:
�سع��ر البيع لل��دوالر الواحد  1205دنان�ير� ،أي � 120ألف ًا
و 500دينار للمائة دوالر.
و�سعر ال�رشاء للدوالر  1195ديناراً� ،أي � 119ألف ًا و500
دينار للمائة دوالر.

169

حقق��ت ال�سعودية فائ�ض��ا يف امليزاني��ة بلغ 27.8
ملي��ار ري��ال ( 7.41ملي��ار دوالر) يف الرب��ع الأول
من ه��ذا العام ،وهو �أول فائ���ض منذ  ،2014وذلك
من جراء زيادة يف الإيرادات النفطية وغري النفطية.
وقال��ت وزارة املالي��ة ال�سعودي��ة يف بي��ان � ،إن
الإي��رادات النفطي��ة للمملك��ة يف الرب��ع الأول بلغت
 169ملي��ار ريال ،بزيادة قدرها 48%عن الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي.
فيم��ا بلغ��ت الإيرادات غ�ير النفطية ،وه��ي مقيا�س
لإجنازات البالد يف تنوي��ع االقت�صاد 76.3 ،مليار
ريال ،بزيادة  46%على �أ�سا�س �سنوي.
وبلغ �إجمايل النفقات  217.6مليار ريال يف الربع
الأول ،بزيادة  8%على �أ�سا�س �سنوي.

%3.7

دعا عدد من امل�س�ؤولني واخلرباء امل�شاركني يف املناظرة
(امل�ؤمتر) الوطنية للجباية يف املغرب� ،إىل �إعادة النظر
يف الإعفاءات اجلبائية والتحفيزية املمنوحة للملزمني
ب�أداء ال�رضائب من ال�رشكات ،للعمل على زيادة الإيرادات،
ومواجهة عجز املوازنة الذي و�صل �إىل  3.7%من الناجت
املحلي الإجمايل.
واقرتح بع�ض امل�شاركني يف املناظرة� ،إلغاء بع�ض هذه
الإعفاءات وربط البع�ض الآخر بدورها يف توفري فر�ص
العمل.
وتق ّدر قيمة الإعفاءات والتحفيزات اجلبائية ،وفقا
للم�شاركني يف املناظرة ،بحوايل  3.2مليارات دوالر� ،أي
�أكرث من  3يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.

شركة

سمنت النجف يسوق  17الف طن
خالل شهر اذار

اعلن معمل �سمنت النجف اال�رشف يف معاونية ال�سمنت اجلنوبية التابعة
لل�رشكة العامة لل�سمنت العراقية ،عن الو�صول اىل الطاقة الت�صميمية
بانتاج ( )11700طن �شهريا وت�سويق كميات و�صلت اىل ( )17الف طن
خالل �شهر اذار املا�ضي.
وقال رئي�س ق�سم االفران يف املعمل احمد كاظم عبا�س� ،إن “معمل �سمنت
النجف اال�رشف يتكون من خط انتاجي واحد النتاج مادة ال�سمنت العادي
البورتالندي بطاقة ( )600طن /يوم” ،م�ؤكدا ان “املعمل حقق اخلطة
االنتاجية لال�شهر الثالثة االوىل من هذا العام ومتكن من الو�صول اىل
الطاقة الت�صميمية بانتاج ( )11700طن �شهريا”.

وقعت �رشكة دي��اىل العامة التابعة ل��وزارة ال�صناعة واملعادن  ،عقدين
جديدين لتجهيز منتجاتها من املحوالت الكهربائية مبختلف ال�سعات .وقال
مدير عام ال�رشكة عبد الر�سول حممد عارف بح�سب بيان لوزارة ال�صناعة
واملعادن ان ال�رشكة ابرمت عقدين  ،احدهما مع ال�رشكة العامة لتوزيع
كهرباء الو�سط والثاين مع جممع كفيل العبا�س يف حمافظة كربالء املقد�سة
لتجهيزهما بـ (  )102حمولة توزيع خمتلفة ال�سعات ومببلغ اجمايل قدره
ملياران و�ستمائة وثالثة واربعون مليون دينار " .واو�ضح  ":ان العقد االول
يت�ضمن جتهيز ال�رشكة العامة لتوزيع كهرباء الو�سط بـ ( )100حمولة توزيع
�سعة ( )11KVA/630خالل (  ) 90يوما من تاريخ توقيع العقد.

بغداد  -الجورنال

اكد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر
الغ�ضبان التزام العراق باتفاق املنتجني يف منظمة "اوبك
"واملتحالفني معها من خارج املنظمة بقيادة رو�سيا  ،الذي
مت يف كانون االول (دي�سمرب ) .2018
وق��ال الغ�ضبان وفق بيان ل��وزارة النفط بعد و�صوله اىل
العا�صمة القطرية الدوحة ,ان العراق يحرتم اتفاق خف�ض
االنتاج ويلتزم به اىل ابعد من ذلك  ،النه يهدف اىل �أعادة
ال��ت��وازن اىل ال�سوق النفطية العاملية التي �شهدت خالل
ال�سنوات املا�ضية تذبذب ًا وتراجع ًا كبرياً يف الأ�سعار  ،م�شيداً
باالتفاق الذي ادى اىل �إيقاف تدهور ا�سعار النفط و�إعادة
الثقة لل�سوق العاملية ودعم ا�سعار النفط اىل اكرث من 70
دوالرا للربميل بعد ان تراجعت اىل دون الأربعني دوالراً ".
و�أكد الغ�ضبان ,ان العراق اليتخذ قرارا فردي ًا بزيادة االنتاج
لتعوي�ض النق�ص يف الإمدادات النفطية مهما كانت اال�سباب،
النه يحرتم القرار اجلماعي للمنظمة التي ت�سعى اىل تعزيز
وحدتها وقوتها ومتا�سكها يف اال�سواق العاملية وتعمل على
ا�ستقرار اال�سواق النفطية العاملية واحل�صول على ا�سعار
من�صفة للمنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء .
واختتم الغ�ضبان ,ان املنتجني يف منظمة اوبك واملتحالفني
معها من خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار الزيادة او خف�ض
االنتاج وفق درا�سة ومراجعة معمقة لواقع احلاجة الفعلية
لل�سوق العاملية والظروف والتحديات املحيطة بها  ،وان
اللجنة الوزارية للمراقبة �سوف تعقد اجتماعها يف الريا�ض
بتاريخ التا�سع ع�رش من �أيار احلايل مب�شاركة العراق لبحث
او�ضاع ال�سوق واال�ستماع اىل تقرير اللجنة من اجل رفع
التو�صيات الالزمة اىل االجتماع الوزاري الذي يعقد يف فيينا
خالل �شهر حزيران التخاذ القرار املنا�سب ".
ومن جانب اخر بحث الغ�ضبان مع وزير الطاقة القطري �سعد
بن �رشيدة الكعبي  ،افاق التعاون امل�شرتك بني العراق وقطر
يف جماالت النفط والغاز والكهرباء .
وذكر بيان ان الغ�ضبان بحث يف الدوحة مع الكعبي رغبة
ادارة �رشكة قطر للبرتول للم�شاركة يف اال�ستثمار والتعاون
يف م�شاريع التطوير واال�ستثمار يف قطاعات النفط والطاقة
" .وكان الغ�ضبان بح�سب البيان و�صل اىل الدوحة على
را���س وف��د �ضم امل���دراء العامني ل�رشكات غ��از اجل��ن��وب ،
واال�ستك�شافات النفطية  ،وم�صايف اجلنوب وم�س�ؤول الغاز
يف دائ��رة ال��درا���س��ات ومدير مكتب ال��وزي��ر ومدير املكتب
االعالمي يف زي��ارة ر�سمية تلبية لدعوة من وزي��ر الطاقة
القطري وت�ستمر الزيارة عدة ايام حيث يجري الوفد مباحثات
ونقا�شات مع اجلهات املتخ�ص�صة يف قطاعات النفط والغاز
والكهرباء وبحث فر�ص التعاون ".

واشنطن  -وكاالت

مت ت�سجيل عدد �أقل من الباحثني عن العمل وهو ما
يعني �أنهم مل يعودوا حم�سوبني �ضمن القوة العاملة.
وتراجع معدل البطالة يف �أو�ساط املتحدرين من �أ�صول
التينية �إىل م�ستوى قيا�سي ،بح�سب وكالة"رويرتز".
وقال نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س ل�شبكة "�سي
�إن بي �سي" بعد وقت ق�صري من �صدور البيانات� ،إن
"االقت�صاد يف و�ضع قوي" ،مرجعا ذلك �إىل �أجندة

ترامب االقت�صادية التي �شملت خف�ض ال�رضائب
وتخفيف القواعد التنظيمية البريوقراطية.
وارتفع معدل الأج��ر يف ال�ساعة بن�سبة  3.2باملئة
مقارنة ب�أبريل من العام املا�ضي ،مما يعني �أن ال�شهر
املا�ضي كان التا�سع على التوايل ال��ذي ي�شهد منوا
ب�أكرث من  3باملئة بوترية �سنوية ،متجاوزا ن�سبة
الت�ضخم.

البصرة:ضبط تالعب وتزوير بملياري دينار في هيئة توزيع المنتجات النفطية
بغداد  -الجورنال

�أعلنت هيئة النزاهة ،عن متكُّنها من �ضبط عمليات
تالعب وتزوي ٍر يف جلنة امل�شرتيات التابعة لهيئة
ٍ
بينة �أن
م
الب�رصة،
يف
ة
النفطي
ُنتجات
مل
ا
توزيع
ُ ِّ
َّ
دينار.
مقدار املبلغ املتالعب به بلغ ملياري
ٍ
وقالت الهيئة يف بيان �إن "دائرة التحقيقات يف
تالعب
هيئة النزاهة متكنت من �ضبط عمليات
ٍ

�أعلن رئي�س جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية �سالم ال�شمري �أنه
"وحفاظ ًا على املنتج املحلي قررت جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية
وعرب قرار نيابي منع ا�سترياد املنتجات احليوانية وب�شكل كامل".
,قال ال�شمري يف بيان ،ان "القرار �سيعر�ض للت�صويت باجلل�سة املقبلة
للمجل�س بعد ان مت اعداده من قبل اللجنة وكذلك اللجنة القانونية".
و�أ�ضاف ال�شمري ،ان "اللجنة �أكملت ومنذ � 3أيام القرار بعد ان مت جمع �أكرث
من  100توقيع مبنع ا�سترياد بي�ض املائدة امل�ستورد والدجاج احلي واملربد
واملجمد والأ�سماك احلية واملربدة واملجمدة حفاظا على املنتج املحلي
لتفعيل �إنتاج املواد الغذائية والزراعية املحلية للحد من البطالة .

العراق :نحترم اتفاق اوبك ولن نتخذ قرارًا فرديًا
لتعويض النقص في االمدادات النفطية

البطالة في الواليات المتحدة ..انخفاض قياسي في أبريل
�سجل عدد فر�ص العمل يف الواليات املتحدة ارتفاعا
مل�ستوى جديد خالل �أبريل ،بح�سب بيانات حكومية،
مما ي�ؤكد على حيوية �أكرب اقت�صاد بالعامل ،مع ا�ستعداد
الرئي�س دونالد ترامب ملواجهة خ�صومه يف انتخابات
العام املقبل .و�أظهرت البيانات توا�صل الن�شاط يف
قطاع اخلدمات وا�سع النطاق مع تراجع معدل البطالة
�إىل م�ستويات غري م�سبوقة منذ عام  ،1969وهو ما
ي�ساهم يف تخفيف املخاوف من حدوث تباط�ؤ رغم
تقل�ص القوة العاملة .ومع بدء الربع الثاين من العام
اجلاري ،مت توظيف عمال يف قطاعات البناء والرعاية
ال�صحية وت�صميم �أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري
وغريها من �صناعات اخلدمات ،ما �أ�ضاف � 263ألف
وظيفة جديدة خالل �أبريل ،وفق البيانات التي ن�رشت
اجلمعة .وفاقت النتائج توقعات خرباء االقت�صاد مع
توا�صل ارتفاع �أجور العمال رغم تباط�ؤ وترية هذه
الزيادة ،بح�سب التقرير ال�صادر عن وزارة العمل.
وانخف�ض معدل البطالة �إىل  3.6باملئة ،لكن �سبب
الرتاجع يعود جزئيا �إىل انكما�ش حجم العمالة ،بينما

ديالى العامة توقع عقدين لتجهيز
اكثر من  100محولة كهربائية

البرلمان

يعتزم التصويت على قرار بمنع
استيراد هذه المنتجات

وتزوي ٍر يف جلنة امل�شرتيات التابعة لهيئة توزيع
بينة �أن "مقدار
املُنتجات
النفطية يف الب�رصة"ُ ،م ِّ
َّ
دينار".
املبلغ املتالعب به بلغ ملياري
ٍ
مديرية حتقيق
و�أ�ضافت الهيئة� ،أن "فريقا من
َّ
عملية ال�ضبط يف
الب�رصة التابعة للهيئة ن َّفذه
َّ
توزيع املُنتجات النفطية يف املحافظة" ،مو�ضحة
� َّأن "جلنة امل�شرتيات والتجهيز املخزين �أحالت
وهميني با�ستخدام
مل�����ش�تري��ات �إىل مجُ � ِّه��زي��ن
ا ُ
ِّ

ملحالت غري موجودةٍ  ،وقامت
و�صوالت
ٍ
ٍ
وهميةٍ
َّ
ب����صرف مبلغ ( )2،000،000،000ملياري
دينار".
ٍ
يل
مت تنظيم حم����ضر ���ض��ب��طٍ �أ���ص��و ٍّ
وت��اب��ع��تَّ " ،
بناء على
مت��ت
بامل�ضبوطات يف
الق�ضية التي َّ
َّ
ً
التحقيقية
أوراق
ل
ا
وعر�ض
،
ق�ضائي
ةٍ
ُمذكَّ رة �ضبطٍ
َّ
َّ
على قا�ضي حتقيق النزاهة يف الب�رصة ،التخاذ
القانونية املنا�سبة".
الإجراءات
َّ

