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يحدد موعد إطالق الرخصة الرابعة
لشبكات الهاتف النقال

بغداد – اجلورنال :وافق جمل�س الوزراء على حتديد موعد �إطالق الرخ�صة
الرابعة ل�شبكات الهاتف النقال.
وقرر املجل�س ت�شكيل جلنة وزاري��ة برئا�سة رئي�س جمل�س ال��وزراء او من
يراه منا�سب ًا وع�ضوية رئي�س اجلهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالت�صاالت
ووك�لاء وزارات املالية والتعليم العايل والبحث العلمي ل�ش�ؤون العلوم
والتكنلوجيا واالت�صاالت ،بالإ�ضافة اىل نائب رئي�س ديوان الرقابة املالية،
لو�ضع �إجراءات تنفيذ عقد الرخ�صة الرابعة بالتعاون مع ال�رشكة التي �سيتم
اختيارها.

النقل

البورصة

تبرم عقدا لتشغيل ساحة التبادل
التجاري بمنفذ عرعر

اجلورنال  -بغداد �أعلنت ال�رشكة العامة للنقل اخلا�ص التابعة لوزارة النقل ،
الأحد ،عن ابرامها عقداً لت�شغيل �ساحة للتبادل التجاري يف منفذ عرعر احلدودي
مع ال�سعودية ،فيما �أكدت �أنها ت�سعى للمبا�رشة ب�إن�شاء م�رشوع حويل بغداد
ال�سرتاتيجي الذي يتكون من خم�سة موانئ جافة على بوابات بغداد.
وق��ال مدير ال�رشكة عماد عبد ال��رزاق الأ�سدي �إن " الأمانة العامة ملجل�س
ال��وزراء ا�صدرت ت�أكيداً بكتابها املرقم  19378وال�صادر بتاريخ الـ  29من
�شهر ايار املا�ضي ،ب�ش�أن �ساحات التبادل التجاري والذي بينت فيه �أن وزارة
النقل هي اجلهة القطاعية املعنية ب�ساحات التبادل التجاري عند مداخل بغداد
واملحافظات".

تتداول  3مليارات سهم في
أسبوعها المنتهي

بغداد  -اجلورنال :تداولت البور�صة يف ا�سبوعها املنتهي 3 ،مليارات �سهم بقيمة
جتاوزت املليار دينار مب�شاركة � 46رشكة مدرجة يف ال�سوق من ا�صل  .102وقال
املدير التنفيذي لل�سوق طه احمد عبد ال�سالم يف بيان� ،إن "البور�صة نظمت خالل
اال�سبوع املنتهي خم�س جل�سات للتداول يف ال�سوق النظامي وخم�سة جل�سات يف
ال�سوق الثاين وتداولت خالل جل�سات اال�سبوع ا�سهم (� )41رشكة يف ال�سوق النظامي
و(� )5رشكات يف ال�سوق الثاين ومل تتداول خالل جل�سات هذا اال�سبوع ا�سهم ()33
�رشكة فيما بلغ عدد ال�رشكات املتوقفة عن التداول (� )23رشكة" .واكد عبد ال�سالم �أن
"عدد اال�سهم املتداولة لال�سبوع املا�ضي بلغ ( )3,152مليار �سهم مقابل ()4,732
مليار �سهم لال�سبوع الذي قبله م�سجل انخفا�ض ًا بن�سبة . %67

الرافدين

يحدد الفروع المانحة لسلفة
موظفي الدولة

اجلورنال  -متابعة حدد م�رصف الرافدين  ،الفروع امل�شمولة مبنح �سلفة
اخلم�سة والع�رشة ماليني دينار ملوظفي دوائر الدولة الكرتونيا يف بغداد
وقال املكتب الإعالمي للم�رصف يف بيان� ،إنه "مت حتديد الفروع التي
تقوم مبنح ال�سلفة عن طريق البطاقة االلكرتونية للموظف".
و�أ�ضاف �أن "فروع بغداد هي (فرع الأعظمية  -فرع الأندل�س يف مدينة
ال�صدر  -فرع اخل�رضاء يف حي اجلامعة  -فرع الزهراء يف الكاظمية
املقد�سة  -فرع ال�شعب  -فرع الفردو�س مقابل فندق ع�شتار  -فرع
امل�شتل  -فرع املن�صور  -فرع باب املعظم  -فرع املحيط يف الكاظمية
املقد�سة  -فرع اخلن�ساء يف الكمالية  -فرع �شارع فل�سطني)".

العراق ..اسطول الناقالت النفطية ينطلق بصناعة النفط نحو االسواق العالمية

بيانات

2.6

بغداد – فادية حكمت

ارتفع م�ؤ�رش �سوق دبي املايل بنحو  2.6%يف الأ�سبوع
الأول م��ن يونيو احلايل م�سج� ً
لا �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي يف
نح��و � 5أ�شهر ،بينم��ا ارتفع مو�رش �س��وق �أبوظبي املايل
بنحو  1.3%م�سج ًال ثالث ارتفاع �أ�سبوعي على التوايل.
وو�صل��ت مكا�س��ب �سوق��ي دب��ي و�أبوظب��ي �إىل نحو 14
مليار درهم خالل الفرتة ذاتها.

2.7

�أعل��ن م�ساع��د مدي��ر ال�رشك��ة التجاري��ة االيراني��ة
احلكومي��ة� ،أن م�شرتي��ات القم��ح املحل��ي بلغ��ت 2.7
ملي��ون طن حتى اليوم االحد ،من��ذ بدء مو�سم احل�صاد
منت�صف ني�سان املا�ضي.
و�أو�ض��ح ح�س��ن ح ّنان يف حديث لوكال��ة انباء فار�س،
�أن مت �سداد  53باملئ��ة من امل�شرتيات بقيمة 16.31
تريليون ريال (الدوالر=  42الف ريال).
ه��ذا وتتوق��ع وزارة الزراعة االيراني��ة ،بلوغ حم�صول
القم��ح املحل��ي نح��و  13.5ملي��ون ط��ن م��ن خمتلف
حمافظات البالد هذا العام.

0.30
�أنه��ى امل�ؤ��شر داو جون��ز ال�صناع��ي جل�س��ة الت��داول،
االحد ،يف بور�صة وول �سرتيت مرتفعا  75.12نقطة،
�أو  0.30باملئ��ة� ،إىل  25316.53نقط��ة بينما �صعد
امل�ؤ��شر �ستاندرد �آند ب��ورز 500الأو�سع نطاقا 8.66
نقطة� ،أو  0.31باملئ��ة ،ليغلق عند  2779.03نقطة.
و�أغل��ق امل�ؤ�رش نا�سداك املجمع مرتفعا  10.44نقطة،
�أو  0.14باملئة� ،إىل  7645.51نقطة .وعلى ال�صعيد
الأ�سبوعي� ،سج��ل "داو جونز" مكا�سب بن�سبة ،2.8%
كم��ا حقق "نا�سداك" مكا�س��ب بن�سبة  ،1.2%يف حني
�سجل " "S&P 500مكا�سب �أ�سبوعية بن�سبة .1.6%
ويف الأ�س��واق الأوروبي��ة ،انخف���ض م�ؤ��شر "�ستوك�س
ي��وروب  "600بنحو � 0.21%أو �أقل من نقطة واحدة
�إىل  385نقطة ،م�سج ًال خ�سائر �أ�سبوعية بنحو .0.5%
وتراج��ع م�ؤ��شر "فوت�س��ي" الربيط��اين  )23نقطة �إىل
 7681نقط��ة ،وانخف�ض م�ؤ�رش "داك�س" الأملاين 44
نقطة �إىل  12766نقطة ،فيما ارتفع امل�ؤ�رش الفرن�سي
"كاك" نقطة واحدة �إىل  5450نقطة.

يخطط العراق المتالك «�أ�سطول كبري» من ناقالت
النفط لنقل اخلام العراقي �إىل الأ�سواق العاملية.
وق��ال املوقع الإلكرتوين ل�رشكة ناقالت النفط
العراقية �إن �أ�سطول ناقالت البالد تعر�ض �أغلبه
للتدمري خ�لال الهجوم ال��ذي قادته الواليات
املتحدة لإخ��راج العراق من الكويت يف حرب
اخلليج عام  .1991وكانت ال�رشكة متتلك ما
ي�صل �إىل  24ناقلة يف الثمانينيات .وا�شار وزير
النفط جبار اللعيبي يف بيان ان الوزارة حري�صة
على �إع��ادة هيكلة ه��ذه ال�رشكة املهمة بهدف
تطوير عملها من خالل بناء وامتالك �أ�سطول
كبري وحديث للناقالت النفطية .واكد املخت�ص
االقت�صادي مالذ االمني  ،ان اخلطوة التي اقدمت
عليها �رشكة الناقالت العراقية التابعة اىل وزارة
النفط ،يف ت�سيري الناقلة البحرية "بغداد"بحمولة
من اخلام العراقي تقدر مبليوين برميل متجه اىل
الواليات املتحدة االمريكية �،ستتبعها خطوات
اكرث جدية لفتح ابواب جديدة لاليرادات املالية
واع����ادة ال��ق ال��ب����صرة كميناء ع��امل��ي  .وق��ال
االمني �إن "اعادة اال�سطول البحري �سواء كان
النفطي او التجاري للعمل لنقل ال�شحنات اىل
موانئ املعمورة يعود بفوائد جمة اولها مالية
اذ تفتح هذه اخلطوة بابا جديدا من االي��رادات
خلزينة الدولة ،والثانية ايقاف الهدر املت�سبب
من ت��رك ه��ذه ال�سفن يف ار�صفة امل��واينء دون
خ��دم��ة تقدمها ه��ي وم�لاك��ه��ا منذ  27عاما
،وثالثا وهو االهم ان اعادة ت�شغيل هذا القطاع
وجناحه �سي�سهم يف تطويره وبناء ناقالت جديدة
متخ�ص�صة بنقل املنتجات العراقية �سواء النفطية
او املحا�صيل الزراعية واملنتجات امل�صنعة او
املعادن امل�ستخرجة بدال من نقلها يف بواخر
وناقالت جتارية تعود ل�رشكات اجنبية".
وا�ضاف �،أن "التوجه يف جمال النقل البحري
يعيد �سمعة البحار العراقي والطواقم البحرية
بعد ان حجبت قرابة ثالثة عقود االم��ر الذي
ي�ستلزم ان�شاء مدار�س وكليات متخ�ص�صة يف
النقل البحري وهند�سة ال�سفن لتخريج �ضباط
وبحارة ومهند�سني عراقيني تعيد للب�رصة القها
البحري كما كانت ميناء �ضخم تر�سو فيه ال�سفن
التجارية من جميع انحاء العامل" .وتابع املحلل
االقت�صادي ،ان "على وزارة النفط ان ت�ضاعف
اعداد الناقالت البحرية لزيادة الطلب على اخلام
العراقي من خ�لال �صيانة وتاهيل الناقالت
القدمية او �رشاء ناقالت جديدة واال�سهام باعادة
ان�شاء اال�سطول العراقي البحري ملا فيه من
فائدة اقت�صادية كبرية" .وكانت قد غادرت اول
�شحنة من النفط اخلام  ،ال�سبت املا�ضي على منت
ناقلة نفط عراقية حتمل ا�سم (بغداد) متوجهة اىل
الواليات املتحدة االمريكية بحمولة تقدر مبليوين
برميل .واك��دت وزارة النفط يف بيان لها ،نقال
عن وزيرها جبار اللعيبي قوله ،ان “املوانئ

اجلنوبية للبالد �شهدت مغادرة اول ناقلة نفطية
حملت ا�سم بغداد متوجهة نحو الواليات املتحدة
االمريكية ،فيما اك��د اللعيبي حر�ص وزارت��ه
النهو�ض بواقع �رشكة الناقالت العراقية و�إعادة
ن�شاط الناقل الوطني للنفط اخل��ام اىل كافة
ارجاء العامل”.
وا�شار اىل ان الوزارة تخطط لبناء �أ�سطول وطني
لنقل النفط وم�شتقاته ل�صالح ال�رشكات املتعاقدة
مع �رشكة ت�سويق النفط العراقية “�سومو”م�ضيفا،
ان وزارته حققت خطوات مهمة يف حتويل هذه
ال�رشكة اىل رابحة بعد تراجع وتوقف ن�شاطها
البحري يف العقود املا�ضية ب�سبب الظروف
واحل����روب .واال���س��ب��وع املا�ضي قالت �رشكة

موغريني :ندعم األردن في خطواته االقتصادية
الجورنال – متابعة

�أعلنت ممثلة االحتاد الأوروبى لل�ش�ؤون اخلارجية،
فيديريكا موغرييني ،الأح��د ،عن دعم الأردن فى
خطواته االقت�صادية ،كا�شفة عن العمل على اتفاقية
لدعم اجلهود الإن�سانية فى اململكة .و�أو�ضحت ممثلة
االحتاد الأوروبى ،خالل م�ؤمتر �صحفى م�شرتك مع
وزير اخلارجية الأردنى� ،أمين ال�صفدى بعمان� ،أنه
جرى تخ�صي�ص  20مليون يورو كم�ساعدات للفئات
املهم�شة ،وكجزء من مبلغ املليار يورو املخ�ص�ص
لدعم وم�ساعدة الأردن خالل ال�سنوات املقبلة .من
جانبه ،ثمن وزير اخلارجية الأردنى ،دعوة العاهل

ال�سعودي ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،لعقد قمة
رباعية لدعم الأردن .و�أكد ال�صفدي� ،أن العالقات
مع ال�سعودية عالقة تاريخية ،ودعوة امللك �سلمان
لي�ست غريبة عن جاللته .و�أع��رب عن تطلع بالده
ملزيد من القرارات ،التى تدعم اململكة ،ملواجهة
التحديات االقت�صادية ،التي عانت منها الأردن
نتيجة الأو���ض��اع الإقليمية .ويف �ضوء املوازنة
العامة لالردن للعام  2018والفر�ضيات التي بنيت
عليها وامل ��ؤ��شرات الرئي�سية ل�ل�أداء االقت�صادي،
ثمة توقعات حول االقت�صاد الأردين للعام احلايل
ان حجم النفقات بلغ  9مليارات دينار منها 7.9
مليارات دينار نفقات جارية وت�شكل  % 88من

حجم النفقات العامة و 1.1مليار دينار نفقات
ر�أ�سمالية وت�شكل  % 12من حجم النفقات .و�سجلت
النفقات اجلارية ارتفاعا بنحو  445مليون دينار �أو
ما ن�سبته  % 6عن م�ستواها الفعلي للعام ،2017
�أما النفقات الر�أ�سمالية فقد زادت مببلغ  128مليون
دينار �أو ما ن�سبته  % 12.4على م�ستواها الفعلي
للعام .2017
�أم��ا الإي���رادات العامة (الإي���رادات املحلية واملنح
اخل��ارج��ي��ة) للعام  ،2018ف��ق��درت مببلغ 8.5
مليارات دينار مقارنة مع  7.7مليارات دينار
الفعلي للعام  2017بزيادة مقدارها نحو 800
مليون دينار �أو ما ن�سبته .% 10

الصين تنتقد السياسات التجارية "األنانية وقصيرة النظر"
الجورنال – متابعة

ق��ال الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ  ،الأح��د،
�إن ب�لاده ترف�ض ال�سيا�سات التجارية ”الأنانية
وق�صرية النظر“ ودع��ا �إىل بناء اقت�صاد عاملي
مفتوح .وتخو�ض ال�صني ن��زاع��ا جت��اري��ا عايل
املخاطر مع ال��والي��ات املتحدة لكن �شي مل ي�رش
�إىل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة خ�لال كلمة �أل��ق��اه��ا يف
اجتماع قمة منظمة �شنغهاي للتعاون وهي تكتل
�أمني تقوده ال�صني ورو�سيا.وقال �شي يف كلمة
يف مدينة ت�شينغداو ال�ساحلية ”نرف�ض ال�سيا�سات
الأنانية وق�صرية النظر واملغلقة وال�ضيقة ون�ؤيد
قواعد منظمة التجارة العاملية وندعم وجود نظام
جت��اري متعدد الأط���راف وب��ن��اء اقت�صاد عاملي
مفتوح“ .وهددت الواليات املتحدة وال�صني بفر�ض

تعريفات جتارية متبادلة على �سلع ت�صل قيمتها
�إىل  150مليار دوالر لكل منهما مع حث الرئي�س
دونالد ترامب بكني على فتح اقت�صادها ب�شكل
�أكرب ومعاجلة العجز التجاري الأمريكي ال�ضخم مع
ال�صني .وحتدث �شي بعد �ساعات من �إعالن ترامب
ان�سحابه من بيان جمموعة ال�سبع حمبطا ما بدى
�أنه توافق ه�ش ب�ش�أن نزاع جتاري بني وا�شنطن
و�أكرب حلفائها .و�أ�س�ست منظمة �شنغهاي للتعاون
الأمني يف  2001ملكافحة التطرف الإ�سالمي
وخم��اوف �أمنية �أخ��رى يف ال�صني ورو�سيا وعرب
�آ�سيا الو�سطى .و�أ�ضافت املنظمة ع�ضوين جديدين
هما الهند وباك�ستان العام املا�ضي كما تطرق
�إي��ران �أب��واب املنظمة .ولطهران الآن �صفة مراقب
ولي�س ع�ضوا كامال يف تكتل ي�ضم �أي�ضا �أربعا من
دول االحتاد ال�سوفيتي �سابقا يف �آ�سيا الو�سطى.

نفط اجلنوب �إن مرف�أ الت�صدير العراقي الرئي�س
قبالة �سواحل مدينة الب�رصة بجنوب البالد
�سيوقف عمليات التحميل ملدة � 24ساعة بداية
من منت�صف ليل الثالثاء املا�ضي ب�سبب �أعمال
تركيب خط �أنابيب جديد يغذي املن�ش�أة.
وتقدر طاقة التحميل باملرف�أ بنحو  1.8مليون
برميل يوميا.
وقالت م�صادر مواكبة �إن عمليات التحميل
البحرية يف ثالثة مرا�س �أحادية مت�صلة مبرف�أ
الب�رصة لن تت�أثر.
و�صدر العراق ثاين �أكرب منتج للنفط داخل منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) بعد ال�سعودية
كميات قيا�سية من اخلام من املوانئ اجلنوبية

بلغت  3.51مليون برميل يوميا يف كانون الأول
املا�ضي.
على م�ستوى اال�سعار عاملياً ،ارتفعت بدعم من
تقرير عن �أن منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
(�أوبك) قد متدد اتفاق خف�ض الإنتاج الذي يهدف
�إىل كبح تخمة املعرو�ض العاملي.
وجرى تداول خام القيا�س العاملي مزيج برنت
يف العقود الآجلة ب�سعر  55.77دوالر للربميل
بزيادة � 12سنتا عن �سعر الت�سوية ال�سابقة.
وارتفع خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي يف
العقود الآجلة �سبعة �سنتات �إىل  53.43دوالر
للربميل.
وتعكف �أوبك ومنتجون �آخرون خارج املنظمة

من بينهم رو�سيا على خف�ض الإنتاج بنحو 1.8
مليون برميل يوميا خ�لال الن�صف الأول من
 2017وت�شري التقديرات �إىل �أن ن�سبة التزام �أوبك
باالتفاق تقارب  90باملئة.
وتهدف التخفي�ضات �إىل كبح تخمة املعرو�ض
التي ت�ضغط على الأ�سواق منذ .2014
وللم�ساهمة يف �إع���ادة ال��ت��وازن لل�سوق قالت
م�صادر م��ن �أوب���ك ل��روي�ترز �إن ات��ف��اق خف�ض
الإم��دادات قد يتم متديده �إذا �أظهر جميع كبار
املنتجني "تعاونا فعاال " .ويف الوقت احلايل
ال تزال م�ستويات املخزونات والإمدادات مرتفعة
خ�صو�صا يف الواليات املتحدة التي �ساهم فيها
زيادة الإنتاج يف رفع خمزونات اخلام والوقود

هبوط التضخم السنوي المصري
إلى  %11.4في مايو
الجورنال – متابعة

�ص قال اجلهاز املركزي امل�رصي للتعبئة العامة والإح�صاء ،
الأحد �إن ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني ال�سنوي باملدن امل�رصية
تراجع �إىل  11.4باملئة يف مايو �أيار من  13.1باملئة يف
�أبريل ني�سان ،يف انخفا�ض يفوق ما توقعه �صندوق النقد
الدويل.
وعلى �أ�سا�س �شهري تراجعت وترية ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني
يف املدن �إىل  0.2باملئة يف �أيار من  1.5يف ني�سان.
ورحب حملل بالأرقام باعتبارها ”نب�أ طيب للأ�سواق“ وقال
�إنها قد تعزز بع�ض التكهنات بخف�ض البنك املركزي ل�سعر
الفائدة يف االجتماع القادم للجنة ال�سيا�سة النقدية املقرر يف
 28حزيران.
وق��ال �آالن �سانديب رئي�س الأبحاث لدى النعيم للو�ساطة
”بفر�ض �أن الأرقام دقيقة ،هذا بالت�أكيد تطور �إيجابي غري
متوقع فيما يخ�ص البيانات اخلا�صة باالقت�صاد الكلي“.
و�أ�ضاف ”�أي�ضا (هو) تطور مغاير ملا ت�شهده بقية االقت�صادات
النا�شئة من زيادة مطردة يف الت�ضخم“.
كان �صندوق النقد قال يف تقرير يف يناير كانون الثاين �إنه
يتوقع �أن ينخف�ض الت�ضخم �إىل  12باملئة بحلول يونيو
حزيران و�إىل رقم يف خانة الآحاد بحلول  .2019وحذر من
خف�ض الفائدة بوترية �أ�رسع من الالزم وحث البنك املركزي
امل�رصي على �أن يظل حذرا.
وزاد الت�ضخم يف  2017على خلفية الإ�صالحات االقت�صادية
املرتبطة بربنامج قر�ض م��ن �صندوق النقد قيمته 12
مليار دوالر وقعت عليه م�رص يف �أواخر عام  2016ت�ضمن
تخفي�ضات كبرية لدعم الطاقة وزيادات �رضيبية.

وارتفعت الأ�سعار على الأخ�ص بعد �أن حررت البالد التي
تعتمد على الواردات �سعر �رصف اجلنيه امل�رصي يف ت�رشين
الثاين  ،2016لي�صل الت�ضخم �إىل م�ستوى قيا�سي مرتفع
عند  33باملئة يف متوز  ،2017بيد �أن معدالت الت�ضخم
تنخف�ض تدريجيا منذ ذلك احلني.

