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الرافدين

يحتل المرتبة السادسة
باكبر معدل النتاج النفط

ك�شفت ادارة الطاقة االمريكية (� )EIAأن العراق احتل املرتبة ال�ساد�سة من
بني الدول املنتجة للنفط باكرب معدل النتاج النفط خالل عام .2018
واف��ادت االدارة يف اح�صائية ن�رشت م�ؤخرا ،بان "العراق احتل املرتبة
ال�ساد�سة عامليا باكرب معدل انتاج نفطي خالل عام ."2018
وا�ضاف ان "الواليات املتحدة كانت االوىل عامليا باكرب معدل انتاج
نفطي وبواقع  17مليون و 885الف برميل يوميا ،تليها ال�سعودية وبواقع
 12مليون و 419الف برميل يوميا ،تليها رو�سيا وبواقع 11مليون و401
الف برميل يوميا ،تليها كندا وبواقع 5مليون و 295الف برميل يوميا ،تليها
ال�صني وبواقع  4مليون و  816الف برميل يوميا".

بيانات

%0.9

ارتف��ع ال��دوالر اال�س�ترايل ،متجه��ا لأكرب �صع��ود له هذا
الع��ام و�س��ط ترحي��ب امل�ستثمري��ن بالف��وز املفاجئ يف
االنتخابات الئت�لاف املحافظني بقي��ادة رئي�س الوزراء
�سكوت موري�سون ،و�إن كان تباين �أ�سواق الأ�سهم العاملية
�ضغط ب�شكل كبري على ال�شهية للمخاطرة.
وارتف��ع ال��دوالر اال�س�ترايل  0.9باملئ��ة يف �أح��دث
التعام�لات �إىل  0.6926دوالر �أمريك��ي بعد تعافيه من
�أدنى م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر  0.6865دوالر.
وزاد ال��دوالر الأمريك��ي ب�ش��كل مفاج��ئ الي��وم موا�ص�لا
مكا�سبه م��ن الأ�سبوع املا�ض��ي� ،إذ ت�سببت املخاوف من
حرب جتارية متفاقمة بني الواليات املتحدة وال�صني يف
حتفيز �إقبال الباحثني عن املالذ الآمن على العملة.

% 0.1

هبط �سع��ر الذهب بعدما الم���س يف اجلل�سة ال�سابقة
�أق��ل م�ستوى فيم��ا يزيد عن �أ�سبوع�ين �إذ �أدى تزايد
التوقعات ب�أن جمل���س االحتياطي االحتادي (البنك
املرك��زي الأمريكي) لن يخف�ض �أ�سع��ار الفائدة �إىل
تعزي��ز ال��دوالر م��ا �أ�ضع��ف �إغ��راء املع��دن الأ�صفر
كمالذ �آمن.
ون��زل الذهب يف التعامالت الفورية  0.1باملئة �إىل
 1276.01دوالر للأوقي��ة {الأون�ص��ة} بحل��ول
ال�ساعة  0552بتوقيت جرينت�ش .وكان قد انخف�ض
لأق��ل م�ست��وى فيما يزي��د عن �أ�سبوع�ين يف اجلل�سة
ال�سابقة عند  1273.22دوالر.
وفق��د الذه��ب يف التعام�لات الآجل��ة يف الوالي��ات
املتحدة  0.1باملئة �إيل  1275.60دوالر للأوقية.

63.41

�أرتفعت �أ�سعار النفط بفعل ت�صاعد التوترات بني �إيران
والواليات املتحدة ويف ظل توقعات ب�أن �أوبك �ستوا�صل
كبح الإمدادات هذا العام.
لكن املكا�سب كبحتها خماوف من �أن ا�ستمرار احلرب
التجارية بني وا�شنطن وبكني قد ي�ؤدي �إىل تباط�ؤ
االقت�صاد العاملي.
وبحلول ال�ساعة  0651بتوقيت جرينت�ش ،بلغت العقود
الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت  72.18دوالر للربميل
مرتفعة � 21سنتا �أو  0.3باملئة مقارنة مع �سعر الإغالق
ال�سابق .و�صعدت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي � 31سنتا �أو  0.5باملئة �إىل 63.41
دوالر للربميل.

وزير
التجارة

يطلق قروض للطلبة واالساتذة
والباحثين في الدراسات العليا

اعلن م�رصف الرافدين ،عن �إطالق قرو�ض الطلبة واال�ساتذة والباحثني
يف الدرا�سات العليا يف اجلامعات العراقية احلكومية واجلامعات االهلية
التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان� ،إنه "منح قرو�ض ت�صل اىل (
خم�سة ماليني دينار ) للطلبة واال�ساتذة والباحثني لتغطية كلف بحوثهم".
و�أ�شار �إىل� ،أن "مدة القر�ض ت�صل اىل �سنتان وت�سدد �شهريا مع الفائدة
املقررة بعد �شهر من تاريخ املنح" .وبني� ،أن "على طالب القر�ض تقدمي
كفيل موظف مدين من موظفي دوائر الدولة التتجاوز ن�سبة اال�ستقطاع (
 ) % 50من راتبه الكلي وعلى ان ال توجد بذمته كفاالت لدى الغري".

يتوقع اعـ�ضـاء فـي جمل�س الـنـواب اقـرار "مــوازنــة تـكـمـيـلـيـة" لـلـعـام
الــحــالــي ،بعد حـزيـران املقبل ،من اجـل النهو�ض بواقع البنى التحتية
يف املحافظات .وقــال عـ�ضـو لـجـنـة الـخـدمـات واالعــمــار النيابية عبا�س
يابر العيفاري ان "الـلـجـنـة �سـاعـيـة الــى درا�ســـة مــا مت تنفيذه من م�شاريع
م�سندة اىل الوزارات اخلدمية ،لغر�ض اعــداد مـوازنـة تكميلية للنهو�ض
باجلانب اخلدمي وخ�صو�ص ًا م�شاريع البنى التحتية يف املحافظات"،
مو�ضحا ان "اغلب تلك املحافظات تعاين مـن عـدم وجـود وحــدات معاجلة
لـالنـواع املختلفة من النفايات� ،إذ ترمى يف االنهر ،ما ي�ؤثر بيئيا و�صحيا
يف حياة املواطنني.

بغداد  -الجورنال

قالت جلنة النفط والطاقة الربملانية �إن معدالت جتهيز التيار
الكهربائي يف ف�صل ال�صيف احلايل �ستنخف�ض �إىل �أقل من 12
�ساعة يومياً ،حمذرة من انهيار املنظومة الوطنية ب�سبب م�شاكل
يف خطوط النقل والتوزيع.
وك�شفت اللجنة� ،إن وزارة الكهرباء تدفع �إىل املحطات اال�ستثمارية
واخلطوط الناقلة للطاقة ومن �ضمنها اخلط الإي��راين نحو 250
مليون دوالر �شهرياً ،متهم ًا الوزارة بالتواط�ؤ مع هذه ال�رشكات
على ح�ساب املحطات احلكومية.
وقبل �أيام� ،أعلنت وزارة الكهرباء عن متكنها من الو�صول ب�إنتاج
منظومة الكهرباء الوطنية اىل (� )17أل��ف ميكاواط ،بزيادة
( )3500ميكاواط ،م�ؤكدة ا�ستمرارها بزيادة القدرة الإنتاجية
ملنظومة الطاقة.
وحتذر جلنة النفط والطاقة الربملانية من �إمكانية تدهور جتهيز
منظومة الطاقة الكهربائية خالل مو�سم ال�صيف �إىل � 12ساعة
جتهيز يومي ًا يف عموم املحافظات العراقية ،عازي ًا �سبب ذلك
�إىل "تواط�ؤ ال���وزارة مع �رشكات اال�ستثمار يف �إنتاج الطاقة
الكهربائية ".وت�ؤكد �أن "�أع�ضاء يف جلنة النفط والطاقة الربملانية
�أ�رشفوا على مراقبة �أداء وزارة الكهرباء خالل ال�شهرين املا�ضيني
و�أخذوا عينات من لوحة ال�سيطرة الوطنية ملعرفة مقدار الإنتاج
وتبي لهم �أن هناك هدراً يف
الفعلي وامل�ستورد واال�ستثماري،
نّ
�إنتاج الطاقة ".وتلفت �إىل �أن "وزارة الكهرباء تعاقدت مع �ست
جهات ا�ستثمارية (حمطات ــ خطوط ناقلة) لتزويدها بالطاقة
الكهربائية .و�أثبت التقرير وجود تلك�ؤ يف عمل هذه ال�رشكات
واخلطوط" ،داعي ًا �إىل "�إعادة �صيغتها (التعاقدات) يف ما يحقق
م�صلحة للعراق".
وت�شري اللجنة اىل �أن "املحطة الأوىل ه��ي حمطة ب�سماية
اال�ستثمارية التي تبلغ �سعتها الت�صميمية ( )3000ميكا واط،
لكن �إنتاجها الفعلي  2400ميكا واط ومببلغ �شهري يتجاوز
( )50مليون دوالر" ،م�ضيف ًا �أن املحطة الثانية هي حمطة الرميلة
اال�ستثمارية ،التي تقدر �سعتها الت�صميمية بنحو ( )1000ميكا
واط دخلت منها نحو  600ميكا واط اىل اخلدمة مببلغ �إيجار
�شهري بلغ  14مليون دوالر".
وت�ضيف �أن "خطوط خورمالة ال�شمايل تزود الوزارة بطاقة 500
ميكا واط وب�أ�سلوب املقاي�ضة ب�أحد �أنواع الوقود وبكلفة تتجاوز
الـ  25مليون دوالر �شهرياً" ،م�ضيف ًا "خطوط كرد�ستان ــ كركوك
ترتاوح بني ( 100ــ  )250ميكا واط وبواقع � 3.5سنت للكيلو واط
ويبي التقرير �أن "خطوط �إيران ت�شمل (الكرخة ،و�رسبيل
الواحد ".نّ
زه��اب ،مري�ساد ،كرمن�شاه) وهي ت�تراوح بني ( 100ــ )1450
ميكا واط وبواقع  80دوالراً ميكا واط � /ساعة ،اعتماداً على كمية
ال�سحب من الطاقة" ،الفت ًا �إىل �أن "املبالغ الواجبة الدفع لإيران
عن هذه الطاقة ترتاوح بني(� 96إىل  )160مليون دوالر �شهرياً".

أزمة "هواوي" تلقي بظاللها على األسهم األوروبية
بغداد  -الجورنال

الوطنية لال�ستثمار ب�صفتها ال�رشيك اال�سرتاتيجي
يف برنامج ( )SIFPوامل�صارف احلكومية ورابطة
امل�صارف اخلا�صة والوزارات واجلهات املعنية".
و�أ�شار البيان اىل �أن اللجنة "�أو�صت بتنفيذ ثالث
م�شاريع كبداية لتطبيق الربنامج وامل�شاريع هي

(م�رشوع ت�أهيل وبناء وتطوير معامل الأ�سمدة
الكيمياوية يف كل من بيجي وق�ضاء ابي اخل�صيب،
وم����شروع ت��أه��ي��ل وت��ط��وي��ر معامل ال��زج��اج يف
الرمادي ،وم�رشوع �إع��ادة ت�أهيل وت�شغيل معمل
اال�سمنت الأبي�ض يف ق�ضاء الفلوجة)".

الزراعة النيابية :العراق يتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية لتدمير اقتصاده
اكد رئي�س جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية
�سالم ال�شمري� ،أن العراق يتعر�ض �إىل م�ؤامرة
داخلية وخارجية من اجل تدمري اقت�صاده الذي بدا
بالتعايف �شيئا ف�شيئا وجعله �شعبه م�ستهلكا فقط.
وقال ال�شمري يف بيان �إن “هناك جهات خارجية
واخ��رى داخلية التريد للبلد الو�صول اىل مرحلة
االكتفاء الذاتي باملنتجات ان كانت حيوانية

النيابية:

الطاقة البرلمانية :ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية
ستنخفض إلى  12ساعة خالل الصيف

بغداد  -الجورنال

بغداد  -الجورنال

يوجه بحماية الخزين
االستراتيجي من الحنطة

وجه وزي��ر التجارة حممد ها�شم العاين جميع املواقع ومراكز الت�سويق
واال�ستالم ب�إتخاذ اجراءات عاجلة حلماية اخلزين اال�سرتاتيجي من احلنطة
امل�سوقة من الفالحني واملزارعني هذا املو�سم .ونقل بيان للوزارة عن العاين
ت�أكيده "ب�أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة حلماية خزين احلنطة امل�ستلمة من
الفالحني واملزارعني من خالل تغطيتها بو�سائل احلماية الكاملة للوقاية
من الظروف اجلوية املحتملة كذلك اعداد خطة طوارئ حلماية اخلزين حت�سبا
للظروف اجلوية" .و�شدد العاين على "�أهمية غطاء املخازن والبناكر باجلوادر
مبوا�صفات جيدة واتخاذ اجراءات �رسيعة ت�ستهدف حمايتها من خالل خطط
للدفاع املدين وخطط لتوفري اجلوادر البديلة واالغطية البال�ستيكية للحماية.

البنك المركزي يطلق برنامج التمويل اإلسالمي المجمع
�أطلق البنك املركزي العراقي ،برنامج التمويل
املجمع ( )SIFPالذي يهدف �إىل خلق
الإ�سالمي
َّ
�رشاكة منتظمة يف عملية التمويل واال�ستثمار
بني امل�صارف التقليدية والإ�سالمية من جهة
والقطاعني العام واخلا�ص من جهة �أخ��رى ،على
�أن يجري هذا اال�ستثمار حتت مظلة معيار ()24
ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية (.)AAOIFI
وق���ال امل��رك��زي يف ب��ي��ان �إن "الربنامج يدفع
امل�صارف التقليدية والإ�سالمية �إىل اال�شرتاك يف
متويل م�شاريع ذات �أهمية وطنية وف��ق العقود
املتوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية كعقود امل�شاركة
املنتهية بالتمليك وعقود اال�ست�صناع واال�ست�صناع
املوازي وعقود االجارة املنتهية بالتمليك".
و�أ�ضاف "يف �إطار تفعيل هذا الربنامج� ،شكل البنك
جلنة برئا�سة معايل حمافظ البنك املركزي العراقي
ال�سيد علي حم�سن �إ�سماعيل وع�ضوية الهيئة

المالية

إقرار موازنة تكميلية بعد
حزيران المقبل

او زراعية” .وا�ضاف ان “الفرتة ال�سابقة �شهدت
ا�ستهدافا مق�صودا للرثوة احليوانية وال�سمكية
بعد ان اعلن العراق و�صوله اىل حالة االكتفاء
ال��ذات��ي م��ن املنتجوجات احليوانية واال�سماك
خ�صو�صا” ،مبينا ان “ذلك اال�ستهداف نتج عنه
خ�سائر باملاليني ا�ضافة ملا ا�صاب هذه الرثوة
من تدمري”.
واو���ض��ح ال�شمري ان “املت�آمرين يف اخل��ارج
والداخل مل يكتفوا بذلك بل قاموا اي�ضا وبعد قرب

و�صول العراق لالكتفاء الذاتي من احلنطة وال�شعري
بحرق امل��زارع واحلقول لت�ضاف خ�سائر جديدة
اخرى لالقت�صاد وللمزارع والفالح وتدمري االف
واكرث من الدومنات الزراعية”.
ودع��ا ال�شمري احلكومة اىل “القيام بواجباتها
القانونية واالخالقية جتاه �شعبها والعمل على
اتخاذ خطوات فاعلة ملنع ه��ذه امل ��ؤم��رات من
اال�ستمرار با�ستهداف االقت�صاد العراقي ورزق
�شعبه”.

تكبدت الأ�سهم الأوروبية خ�سائر وا�سعة النطاق ،االثنني ،حيث
�أثارت احلملة التي ت�شنها وا�شنطن على �رشكة هواوي ال�صينية
العمالقة ،خماوف من تدهور التجارة العاملية ،و�ضغطت على
�أ�سهم �رشكات التكنولوجيا وال�سيارات املنك�شفة على التجارة.
وتقل�صت �شهية املخاطرة العاملية ،على خلفية تعليق �رشكة
غوغل بع�ض معامالتها مع هواوي ،بينما قالت "لومنتوم
هولدنغز" امل��وردة لأب��ل �إنها �أوقفت جميع ال�شحنات �إىل
هواوي.
ووفقا لرويرتز ،فقد هبط امل�ؤ�رش "�ستوك�س
 "600الأوروب��ي  1.1يف املئة ،وتراجع
 3.5يف املئة منذ بداية مايو ،ويتجه �صوب
ت�سجيل �أكرب خ�سارة �شهرية له يف ،2019
ويرجع ذلك ب�شكل كبري �إىل املخاوف من
تباط�ؤ النمو مع فتور العالقات التجارية.
وقفز امل ��ؤ��شر ال��ذي يقي�س التقلبات يف
الأ�سهم القيادية مبنطقة اليورو ،بعدما �سجل
�أدنى م�ستوياته يف �أ�سبوعني ،اجلمعة.
وتراجع امل�ؤ�رش "داك�س" الأملاين  1.6يف
املئة ،وهبط امل�ؤ�رش "كاك  "40الفرن�سي
 1.5يف املئة ،بينما انخف�ض م�ؤ�رش الأ�سهم
الإيطالية  2.7يف املئة ،حتت �ضغط خ�سائر
�أ�سهم "بنك �إنتي�سا �سان باولو" ،مع تداولها
بدون احلق يف توزيعات الأرباح.
وكان م�ؤ�رش قطاع التكنولوجيا الأوروبي
اخل��ا��سر الأك��ب�ر ع��ل��ى ق��ائ��م��ة "�ستوك�س
 "600برتاجعه  2.8يف املئة .وهبطت
�أ�سهم �رشكات "�إيه�.إم�.إ�سو�إ�س.تي مايكرو

�إلكرتونيك�س" و "�إيه�.إ�س�.إم�.إل" بن�سب تراوحت بني 6.3
و13.4يف املئة ،مع تنامي املخاوف من ا�ضطراب �سل�سلة
الإمداد العاملية للقطاع.
وانخف�ض م�ؤ�رش قطاع البنوك الأوروبي  1.6يف املئة ،مع
هبوط �سهم "دويت�شه بنك"  2.9يف املئة ،لي�سجل م�ستوى
�إغالق قيا�سيا منخف�ضا .بح�سب رويرتز.
وتراجع قطاع ال�سفر والرتفيه الأوروب��ي  1.4يف املئة ،مع
نزول �سهم "رايان �إير"  4.6باملئة بعدما �أعلنت ال�رشكة
حتقيق �أ�ضعف ربح �سنوي يف �أربعة �أعوام ،وقالت �إن �أرباحها
قد ت�سجل املزيد من الرتاجع.

