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رابطة المصارف الخاصة العراقية تقدم تصميما 
معماريا لساحة الفردوس

لتقدمي  ال��دويل  النقد  �صندوق  طلبها  اإج��راءات  على  العراق  وافق 
قرو�ض من �صاأنها اأن ت�صاعده يف تخطي االزمة املالية التي نتجت 
االعمار،  اع��ادة  عمليات  ال�صتمرار  النفط  اإي��رادات  انخفا�ض  عن 
فيما دعت االمم املتحدة بغداد اإىل ادخال اإ�صالحات على نظامها 
دفعت  التي  االأ�صباب  معاجلة  واإىل  االأمني،  القطاع  وعلى  املايل 
عراقيني اإىل "التطرف"، وبينها اأنظمة مكافحة االإرهاب املعتمدة 

يف العراق، مطالبا اأي�صا بالعمل على حتقيق امل�صاحلة.
ويعد الف�صاد اأحد اأكرب التحديات اأمام احلكومة العراقية يف �صعيها 
جلمع االأموال وا�صتقطاب امل�صتثمرين، والتجاأت يف العام 2014 
اىل اال�صتقرا�ض من البنك الدويل وبع�ض الدول الدامة احلرب �صد 
االرهاب واعادة االعمار. ووقع العراق قر�صًا مع الوكالة اليابانية 
بيان  وذكر  دوالر،  مليار  نحو  بقيمة  /جايكا/  الدويل  للتعاون 
للمكتب االعالمي لوزير املالية انه  "متت مرا�صم توقيع املذكرات 
املالية  ب��وزارة  ممثلة  العراق  جمهورية  حكومة  بني  املتبادلة 
وحكومة اليابان ممثلة بال�صفارة اليابانية يف بغداد، يتبعها توقيع 
للتعاون  اليابانية  والوكالة  املالية  وزارة  بني  القر�ض  اتفاقية 
الدويل "جايكا".واأ�صاف " ان املذكرات املتبادلة وقعها عن وزارة 
املالية نائب رئي�ض الوزراء وزير املالية فوؤاد ح�صني وعن اجلانب 

الياباين ناوفوي ها�صيموتو ال�صفري الياباين يف العراق".
واأ�صار البيان اىل ان "قيمة القر�ض تبلغ مئة وع�رشة مليارات ين 
�صنة   40 ومبدة  تقريبا  امريكي  دوالر  مليار  مايعادل  اي  ياباين 
القر�ض باق�صاط  اعادة ت�صديد  ، ويتم  اإمهال  10 �صنوات  ب�صمنها 
 0.2% الفائدة  ن�صبة  وتبلغ  �صنة   30 مدى  على  �صنوية  ن�صف 
ثابتة". وبني ان "الغر�ض من توقيع القر�ض تطوير م�صفى الب�رشة 
والذي �صي�صهم يف حت�صني جودة امل�صتقات النفطية باال�صافة اىل 
زيادة القدرة االنتاجية ل�صد احتياجات العراق من هذه امل�صتقات".
اليابان  حكومة  لدعم  "�صكره  عن  ح�صني  فوؤاد  املالية  وزير  وعرب 
ان  واعترب  املي�رشة  القرو�ض  تقدمي  خالل  من  العراقي  لالقت�صاد 
�صي�صهم  منخف�صة  فائدة  ون�صبة  املي�رشة  ب�رشوطه  القر�ض  هذا 
اليابان  ال�صفارة  ذكرت  جانبها  من  العراقي".  االقت�صاد  دعم  يف 
ان “هذا امل�رشوع �صيزيد من اإنتاج النفط من خالل اإن�صاء م�صنع 
تكرير جديد )جممع التك�صري احلفزي لل�صوائل(، يف م�صفى الب�رشة 
جودة  زي��ادة  اإىل  امل�رشوع  “يهدف  البيان  واأ���ص��اف  احلايل”. 
باالإ�صافة  والطلب،  العر�ض  بني  الفجوة  و�صد  النفطية  املنتجات 
اإىل ذلك، فاإن امل�صنع اجلديد �صوف يخفف العبء البيئي من خالل 
اإدخال وحدة نزع الكربيت املهدرج من زيت الغاز اخلفيف مع نقل 
“وبعد تنفيذ هذا امل�رشوع، �صي�صبح  انه  التكنولوجيا”. ولفت اىل 
النفطية  املنتجات  ينتج  الذي  الوحيد  امل�صفى  الب�رشة  م�صفى 
املعايري  مالئمًا  والديزل  كالبنزين  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات 
االنتعا�ض  ي�صهم يف  اأن  املتوقع  النهاية، من  للبيئة، ويف  الدولية 

االقت�صادي واالجتماعي للعراق”.

بغداد - الجورنال

ارتفاع عدد المستفيدين من 
مبادرة الترليون دينار 

خمسة احتياطيات ذهب
 للدول العربية

ديالى العامة تجهز وزارة الكهرباء 
بمئات المحوالت الكهربائية

تعلن انخفاض معدل 
التضخم الشهري والسنوي 

اأعلن البنك املركزي العراقي، عن ارتفاع عدد امل�صتفيدين من مبادرة الرتليون 
بيان،  يف  البنك  وقال  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صاريع  بدعم  اخلا�صة  دينار 
دينار  ترليون  الواحد  مبادرة  من  امل�صتفيدين  عدد  يف  كبري  ارتفاع  "نعلن 
�صها لدعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، وهو اأمر يوؤ�رش اإىل جناح  التي خ�صّ
ة والتي  ملحوظ يف ت�صجيع ال�صباب على اإطالق م�صاريعهم اال�صتثمارية اخلا�صّ
ترليون  الواحد  "مبادرة  اأن  البنك،  القطاعات".واو�صح  خمتلف  على  تتوّزع 
البنك  ومولها  اطلقها  مبادرة  هي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�رشوعات  لتمويل 
على  ال�صباب  ت�صجيع  اىل  تهدف   ،2015 �صنة  نهاية  يف  العراقي،  املركزي 

اال�صتثمار يف القطاعات الزراعية وال�صناعية والتجارية واخلدمية.

ن�رش املجل�ض العاملي للذهب اكرب خم�صة احتياطيات ذهب للدول العربية، 
املتحدة  والواليات  عربيا  االوىل  باملرتبة  تاأتي  ال�صعودية  اأن  اىل  م�صريا 
االمرييكة االوىل عامليا. وقال املجل�ض يف اح�صائية له ل�صهر حزيران ان 
"ال�صعودية ولبنان واجلزائر وليبيا والعراق لديهم اكرب احتياطيات للذهب 
الذهب  احتياطيات  "كمية  ان  وا�صاف  االخرى".  العربية  الدول  بني  من 
لبنان  لدولة  الذهب  احتياطيات  بلغت  تبلغ 323 طن، يف حني  لل�صعودية 
286 طن، فيما بلغت كمية االحتياطيات لدولة اجلزائر 173 طن"، مبينا 
بلغت كمية  بلغت 116 طن، يف حني  ليبيا  لدولة  الذهب  "احتياطيات  ان 

االحتياطيات للذهب للعراق 96.3 طن".

وزارة   ، واملعادن  ال�صناعة  لوزارة  التابعة  العامة  دياىل  �رشكة  جهزت 
الكهرباء وعددا من اجلهات االأخرى من القطاعني العام واخلا�ض ، مبئات 
ايار  �صهر  خالل  االخ��رى  منتجاتها  من  والعديد  الكهربائية  املحوالت 

املا�صي.
لوزارة  بيان  بح�صب  عارف  حممد  عبدالر�صول  ال�رشكة  عام  مدير  وبني 
ايار املا�صي  :" ان جمموع مامت جتهيزه خالل �صهر  ال�صناعة واملعادن 
من املحوالت الكهربائية بلغ )3٤9( حمولة خمتلفة ال�صعات ، ا�صافة اىل 
العديد من املنتجات املتنوعة االأخرى مببلغ اجمايل قدره ) 3 ( مليارات و 

) 98 ( مليونا و ) 86 ( الف دينار ".

اعلنت وزارة التخطيط عن انخفا�ض معدل الت�صخم ال�صهري 0.6% وانخفا�ض 
ال�صنوي ل�صهر ايار املا�صي %0.8.

اإن "الرقم القيا�صي العام  وقال املتحدث با�صم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
انخف�ض  اذ   %103.8 بلغ  العراق  يف   2019 احلايل  العام  من  �صباط  ل�صهر 
"انخفا�ض  بن�صبة 0.6% باملقارنة مع �صهر ني�صان 2019"، عازيا ذلك اىل 
بن�صبة  ال�صكن  وق�صم   %1.٤ بن�صبة  الكحولية  غري  وامل�رشوبات  االغذية  ق�صم 
ق�صمي   ،%0.٤ بن�صبة  وال�صيانة  املنزلية  واملعدات  التجهيزات  ق�صم   ،%0.6
وق�صم   %0.1 بن�صبه  والثقافة  الرتفيه  ق�صم   ،%0.3 بن�صبه  واالت�صال  النقل 

املطاعم والفنادق بن�صبة %0.3".

شركةالمركزي: التخطيطاكبر

بيانات
يعد االكبر في منطقة الشرق األوسط... قرض جديد 

للعراق بقيمة مليار دوالر لتطوير مصفى البصرة

النائب همام التميمي يكشف عن زيادة انتاج نفط البصرة
 150 ألف برميل يوميًا

السعودية تسعى لتأمين إمدادات النفط مع احتدام المواجهة 
بين أمريكا وإيران

النائب  الربملانية  والطاقة  النفط  جلنة  ع�صو  ك�صف 
همام التميمي، عن حتقيق �رشكة نفط الب�رشة زيادة 
األف   150 بواقع  اخلام  النفط  من  الت�صدير  كميات 
برميل يوميًا، داعيًا احلكومة اإىل بذل جهود ا�صتثنائية 

حلماية ثروات البلد من الفا�صدين.
نفط  "�رشكة  اإن  �صحفي،  حديث  يف  التميمي  وق��ال 
الب�رشة وبجهود وطنية وبالتعاون مع �رشكة اك�صون 
موبيل ا�صتطاعت اليوم زيادة كميات النفط من حقل 

غرب القرنة / 1 بواقع 150 األف برميل يوميًا لي�صبح 
600 األف برميل يوميًا بعد اأن كان 450 األف برميل 
البلد  واردات  من   %  70-75" اأن  مبينًا  يوميًا"، 
الزيادة  وه��ذه  الب�رشة  نفط  �رشكة  من  هي  املالية 
�صتعطي دعمًا وا�صحًا واإ�صافيًا لواردات البلد للمرحلة 

املقبلة".
قا�صية  وبظروف  اجلهود  "هذه  اأن  التميمي،  واأ�صاف 
وحتت درجات حرارة مرتفعة بحاجة اإىل وقفة جادة 
الت�صحيات  تلك  اإ�صاعة  عدم  ل�صمان  احلكومة  من 
حلماية  ا�صتثنائية  جهود  هناك  تكون  واأن  واجلهود 

مكافحة  جمل�ض  داعيًا  الفا�صدين"،  من  البلد  ث��روات 
وحماية  الفا�صدين  ل�رشب  بقوة  "العمل  اإىل  الف�صاد 
قطاعات  تطوير  على  العاملني  وت�صحيات  جهود 
للبلد  اخل��دم��ي  بالواقع  للنهو�ض  املختلفة  العمل 

بال�صكل االأف�صل".
االأول  ت�رشين   29 يف  العراقية،  النفط  وزارة  ووقعت 
موبيل"  "اك�صون  �رشكة  مع  عقداً   ،2010 عام  من 
الهولندية  الربيطانية  "�صل"  وجمموعة  االأمريكية 
بتطوير حقل غرب القرنة املرحلة االأوىل �صمن جولة 

الرتاخي�ض االأوىل.

دعت ال�صعودية التخاذ اإجراءات �رشيعة لتاأمني اإمدادات 
الطاقة من منطقة اخلليج بعد اأن األقت الواليات املتحدة 
مب�صوؤولية هجمات على ناقلتي نفط يف خليج عمان قرب 
ن�صوب  خماوف  من  يزيد  مبا  اإي��ران  على  هرمز  م�صيق 
الهجمات على  اأو�صع نطاقا يف املنطقة. واأدت  مواجهة 
ناقلتني يوم اخلمي�ض املا�صي اإىل تفاقم االأزمة الناجمة 
اإذ  اأي��ار  مايو  يف  �صفن  اأرب��ع  على  مماثلة  هجمات  عن 
والتوتر  اأي�صا.  طهران  على  مب�صوؤوليتها  وا�صنطن  األقت 
ب�صبب  واإيران  الواليات املتحدة  االأ�صل بني  حمتدم من 

برناجمها النووي. ونفت اإيران اأي دور لها يف الهجمات 
على الناقلتني جنوبي م�صيق هرمز الذي مير منه اأغلب 
وباقي  العامل،  يف  للخام  م�صدر  اأكرب  ال�صعودية،  نفط 
العاملية.  لالأ�صواق  املنطقة  يف  للخام  املنتجة  ال��دول 
الفالح  الوزير خالد  عن  ال�صعودية  الطاقة  وزارة  ونقلت 
قوله على تويرت ”البد من اال�صتجابة ال�رشيعة واحلا�صمة 
وثقة  االأ���ص��واق  وا���ص��ت��ق��رار  الطاقة  اإم����دادات  لتهديد 
امل�صتهلكني، الذي ت�صكله االأعمال االإرهابية االأخرية يف 
كل من بحر العرب واخلليج العربي، �صد حلقات �صل�صلة 
العهد  ويل  واأنحى  الرئي�صية“.  العاملية  الطاقة  اإم��داد 
ال�صعودي االأمري حممد بن �صلمان باللوم على اإيران يف 

هجمات تعر�صت لها ناقلتا نفط يف    خليج ُعمان ودعا 
”موقف حا�صم“ ولكنه قال  اتخاذ  اإىل  الدويل  املجتمع 
اليوم  ن�رشتها  االأو�صط  ال�رشق  �صحيفة  مع  مقابلة  يف 
اإن  ال�صعودية ال تريد حربا يف املنطقة. وقال  اإن  االأحد 
نرتدد  لن  لكننا  املنطقة...  يف  حربًا  تريد  ال  ”اململكة 
ووحدة  و�صيادتنا  ل�صعبنا  تهديد  اأي  مع  التعامل  يف 
االأمريكي  اجلي�ض  ون�رش  احليوية“.  وم�صاحلنا  اأرا�صينا 
مقطع فيديو يوم اخلمي�ض املا�صي قال اإنه يظهر �صلوع 
ا�صتهدفت  التي  الهجمات  يف  االإي��راين  الثوري  احلر�ض 
الناقلة الرنويجية فرنت األتري والناقلة اليابانية كوكوكا 

كاريدج�ض يف خليج عمان عند مدخل اخلليج.

احلنظل،  وديع  العراقية،  اخلا�صة  امل�صارف  رابطة  رئي�ض  اأعلن 
الفردو�ض  ل�صاحة  ت�صميما  قدمت  للرابطة  الهند�صية  الدائرة  اأن 
ا�رشاف  حتت  تاأهيلها  باإعادة  املبا�رشة  اأج��ل  من  بغداد  و�صط 
العراقي ورابطة امل�صارف  البنك املركزي  امانة بغداد وبرعاية 
اخلا�صة العراقية وبتمويل من قبل �صندوق املبادرات املجتمعية 

"متكني".
وقال احلنظل يف بيان تلقته �صحيفة 
بني  عقد  "اجتماعا  اإن  "اجلورنال"، 
العراقية  اخلا�صة  امل�صارف  رابطة 
الهند�صية  الدائرة  رئي�صها ومدير  �صم 
الكادر  مع  با�صل  احمد  الدكتور  فيها 
املت�صمن  بغداد  امانة  يف  املتقدم 
م�صطفى  اإب��راه��ي��م  الفني  ال��وك��ي��ل 
ومدير  عزيز  ك��رمي  البلدي  والوكيل 
�صهام،  حامت  الت�صاميم  دائ��رة  عام 
للت�صميم  م�صتفي�صة  مناق�صة  وجرى 
ال��ذي  ال��ف��ردو���ض  ل�صاحة  املعماري 
اخلا�صة  امل�����ص��ارف  راب��ط��ة  قدمته 
"اإعادة  اأن  اإىل  م�صريا  العراقية"، 
تاأهيل �صاحة الفردو�ض ت�رشف عليها 
البنك  قبل  من  وبرعاية  بغداد  امانة 
اخلا�صة  امل�صارف  ورابطة  املركزي 
العراقية وبتمويل من  �صندوق متكني 

الذي ان�صاأته امل�صارف اخلا�صة و�رشكات ال�رشافة".
واأ�صاف احلنظل، اأن "امانة بغداد مل تعرت�ض على الت�صميم املقدم 
من قبل رابطة امل�صارف اخلا�صة العراقية ل�صاحة الفردو�ض الذي 
به ملا  وا�صادت  احلا�رش  بالع�رش  بغداد ممزوجا  تاريخ  يحاكي 
العراقي"،  ال�صعب  اأطياف  جميع  متثل  كبرية  رمزية  من  يحمله 
وجود  مع  والفرات  دجلة  نهري  ميثل  "الت�صميم  اأن  اإىل  م�صريا 
اإىل  باالإ�صافة  العراقية  الرموز  من  تعترب  التي  النخلة  �صجرة 
النافورات الراق�صة املعتمدة على احدث التكنولوجيا يف العامل".
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ارتفع��ت اأ�صعار النفط، بعد اأن �رشح وزير اخلارجية 
االأمريك��ي مايك بومبو ب��اأن وا�صنطن �صتتخذ جميع 
االإج��راءات الالزم��ة ل�صم��ان املالح��ة االآمن��ة يف 
ال���رشق االأو�ص��ط، مع ت�صاع��د التوتر بع��د الهجمات 

على الناقالت االأ�صبوع املا�صي.
و�صع��دت عق��ود برنت االآجلة 22 �صنًت��ا اأو ب� 0.4% 
اإىل 62.23 دوالًرا للربميل، وارتفعت العقود االآجلة 
خلام غرب تك�صا���ض الو�صيط االأمريكي 13 �صنًتا، اأو 

ب� %0.3 ، عند 52.64 دوالًرا للربميل.
ه��ذا وقف��زت االأ�صعار ب��� %4.5 بع��د الهجمات على 

ناقلتني نفطيتني قرب اإيران وم�صيق هرمز.

ب��اع البن��ك املرك��زي العراق��ي اك��ر م��ن /193/ 
مليون دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية.

وق��ال البن��ك يف بي��ان :" ان اجم��ايل املبلغ املباع 
الي��وم ، بل��غ/193/ مليون��ا و/408/ الفا و327 

دوالرا، مب�صاركة/ 30 / م�رشفًا و�رشكة واحدة ".
تعزي��ز  الغرا���ض  البي��ع  اجم��ايل  ان   ": واو�ص��ح 
االر�ص��دة يف اخل��ارج / حواالت واعتم��ادات/ بلغ 
/164/ مليون��ا و/628/الف��ا و327 دوالر، فيما 
بل��غ اجمايل البيع النق��دي/28/ مليونا و/780/ 
حل�صاب��ات  املحول��ة  املبال��غ  بي��ع  وكان  دوالرا". 
امل�صارف يف اخلارج والبيع النقدي ، ب�صعر 1190 

ديناراً لكل دوالر .

 0.20% بن�صبة  جل�صة،  يف  البور�صة  موؤ�رش  ارتفع 
عند 495.17 نقطة. بلغ عدد اال�صهم املتداولة 1،5 

مليار �صهم بقيمة 1،3 مليار دينار.
12 �صهم قادت املوؤ�رش نحو االرتفاع تقدمها اأ�صهم 
م�رشف  واأ�صهم   7.45% ب�  والدراجات  املعدنية 

بغداد ب� 2.70%.
بلغت  اإذ  اخلا�رشة،  ال�رشكات  من  املوؤ�رش  يخُل  ومل 
االثاث  �صناعات  ا�صهم  تقدمها  �رشكات  ثمان 
لال�صتثمارات  االمني  واأ�صهم   19.12% ب�  املنزيل 
امل�رشف  اأ�صهم  وت�صدرت  ب�7.14%.  العقارية 
املتداولة،  اال�صهم  عدد  حيث  من  تداوالت  الوطني، 

بتداولها 780،1 مليون �صهم.

Tue.18 Jun. 2019 issue 600
الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد 600

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال


