
Tue. 9 Oct. 2018 issue no 509اقتصاد4
الثالثاء 9 تشرين االول 2018 العدد 509

مختصون: وضع اسم محافظ البنك المركزي على الطبعة النقدية اجراء قانوني
املركزي  البنك  حمافظ  ا�سم  و�سع  اج��راء  اث��ار 
وا�سعا  جدال  اجلديدة  الطبعة  على  العالق  علي 
قانونيته  من  الرغم  على  ال�سيا�سية  االو�ساط  يف 
جمل�س  م��ن  الر�سمية  امل��واف��ق��ات  اخ��ذ  بعد  ومت 
االحقية  يعطي  مما  االقت�سادية  واللجنة  الوزراء 
النقدية  االوراق  على  ا�سم حمافظه  بو�سع  للبنك 
اغلب  يف  به  معمول  االج��راء  ان  كما  اجل��دي��دة، 
دول العامل، بح�سب خمت�سني يف ال�سان القانوين 

واالقت�سادي.
ويرى املخت�سون ان ال�سجة الكبرية التي افتعلها 
بع�س ال�سيا�سيني الذين لي�س لديهم معرفة ودراية 
يف ال�سان االقت�سادي والنقدي يحاولون افتعال 
االزمات وتوجيه التهم بهدف الت�سقيط ال�سيا�سي 
علي  املركزي  البنك  حمافظ  جناح  بعد  ال�سيما 
العراقي  الدينار  ا�ستقرار  العالق يف احلفاظ على 

امام الدوالر االمريكي ل�سنوات عدة.
انتهاج  من  من  خماوفهم  عن  مراقبون  وع��ر 
االنتهازية  اال�ساليب  نف�س  اجلديد  النواب  جمل�س 
الذي  ال�سابق  الرملان  نواب يف  لدى  التي كانت 
خمتلفة  ا�ساليب  واتباع  رخي�سة  طرق  يتبعون 

لالبتزاز.
ان  ان��ط��وان  با�سم  االقت�سادي  اخلبري  وي��ق��ول 
م�ساكل  فهناك  ال�سجة،  لهذه  الحتتاج  "العملية 
ا�سم  يكون  ان  والميكن  البلد  حتيط  اقت�سادية 
البنك  وان  ال�سيما  ا�سا�سية،  م�سكلة  املحافظ 
املركزي له قانون خا�س وا�ستقاللية كاملة يف 

اتخاذ القرارات املنا�سبة".
وا�سار انطوان يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« اىل 
ان "جمل�س الوزراء واللجنة االقت�سادية قد اعطوا 
الفتا  املركزي"،  البنك  ملحافظ  هذه  ال�سالحية 
اىل ان " الكثري من الدول العربية واالجنبية يوجد 

يف عملتها ا�سم املحافظ".
الرحمن  عبد  امل��ايل  ال�سان  يف  اخلبري  وي��رى 
امل�سهداين ان "ال�سجة التي راأيناها ب�سان الطبعة 
يعطي  املحافظ  ا�سم  ووج��ود  )مفتعلة(  اجلديدة 
قيمة ووزن لعملة البلد، وعندما نتكلم عن حمافظ 
ا�سم  فاأنه  اللبناين ريا�س �سالمة  البنك املركزي 
الذي  للبنك  قيمة  يعطي  وه��ذا  ومعروف  دويل 

يديره".
ان  حرب  طارق  القانوين  اخلبري  راى  جهته،  من 
ذكر ا�سم املحافظ على الطبعة الثانية من االأوراق 
النقدية التي �سدرت لبع�س الفئات لي�س فيها اي 
" وامنا اجراء اداري معمول به  خمالفة قانونية 

يف اغلب دول العامل.
االثنني،  ام�س  العراقي،  املركزي  البنك  وا�سدر 
ان  مبينا  اجل��دي��دة،  العمالت  ب�ساأن  تو�سيحا 
الورقية  النقدية  العمالت  فئات  حتديد  حقه  من 
ومادتها  واأ�سكالها  ومقايي�سها  واملعدنية 

وحمتواها ووزنها وت�سميمها.
االأ�سا�سية  املهام  “من  ان  بيان  يف  البنك  وقال 
يف  عليها  واملن�سو�س  امل��رك��زي  البنك  لعمل 

ل�سنة ٢٠٠٤  قانونه رقم ٥٦  الرابعة من  املادة 
املعدل وهو ا�سدار العملة العراقية وادارتها وكما 
حيث  القانون  ذات  من  و٣٣   ٣٢ امل��واد  اأوردت 
غريه  دون  وحده  العراقي  املركزي  للبنك  يكون 
احلق يف ا�سدار العملة النقدية الورقية واملعدنية 

لغر�س تداولها يف العراق”.

خمتلف  يف  النقدية  “االأوراق  ان  البنك  وتابع 
وهو  االإ�سدار  �سلطة  توقيع  على  حتتوي  ال��دول 
“البنوك  ان  اىل  الفتا  املركزي”،  البنك  حمافظ 
حمافظيها  تواقيع  و�سع  على  داأب��ت  املركزية 
من  فمنها  خمتلفة  ب�سيغ  االأوراق  تلك  على 
ي�سع توقيع املحافظ اإزاء ا�سمه ومنها من ي�سع 

اال�سم  ر�سم  ي�سع  من  ومنها  ا�سم  بدون  التوقيع 
بتوقيع  اال�سم  جتمع  ب�سيغة  املحافظ  يد  بخط 
وت�ستخدم  النقدية،  ب��االأوراق  خا�سة  دالله  ذي 
)ا�سم  التوليفة  هذه  املركزية  البنوك  من  العديد 
مرحلة  لتوثيق  توقيع  بدون  اليد(  بخط  املحافظ 
املركزي  البنك  واعلن  النقدية”.  الورقة  ا�سدار 

الثانية  طبعته  ا�سدار  املا�سي،  االحد  العراقي 
 1٠٠٠٠ ، للفئات )٢٥٠٠٠  النقدية  االأوراق  من 
، 1٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢٥٠( دينار، موؤكدا انه �سي�ستمر 
من  حاليًا  املتداولة  النقدية  ب��االوراق  التداول 
الفئات اأعاله مع الفئات اجلديدة من دون اأية نية 

ل�سحبها من التداول.

بغداد – حسين فالح

يطلق وجبة جديدة من سلف 
الموظفين

يفوزان بجائزة نوبل لالقتصاد 
 2018

تناقش المعروض وزيادة الطلب 
العالمي في اجتماعها المقبل

البصرة تحبط عملية تزوير تسجيل 
عقار تابع لوزارة المالية

اأطلق م�رصف الرافدين وجبة جديدة من �سلفة موظفي  بغداد - اجلورنال: 
دوائر الدولة التي تراوحت مابني اخلم�سة والع�رصة ماليني دينار عن طريق 

ادوات الدفع االلكرتوين.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ، انه "مت �رصف دفعة جديدة من 

�سلف موظفي دوائر الدولة لنحو ٢٠٦٣ موظفًا".
عر  املوظف  ابالغ  طريق  عن  مت  ال�سلفة  تلك  "�رصف  ان  البيان  واأو�سح 
كافة  ا�ستكمل  ان  بعد  وذلك  ال�سلفة  مبنحه  تخطره  ن�سية  ر�سالة  اإر�ساله 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رصفها  اياها  ملنحه  القانونية  االإج����راءات 

االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�سيد املايل اليها".

االمريكيني  اإن   ، للعلوم  ال�سويدية  امللكية  االأكادميية  قالت  متابعة:   - بغداد 
وليام نوردهاو�س وبول رومر فازا بجائزة نوبل يف االقت�ساد للعام ٢٠18 عن 
جهودهما الإدماج تغري املناخ واالبتكار التكنولوجي داخل حتليالت االقت�ساد 
التحليل  نطاق  اأبحاثهما  نتائج  و�سعت   ، بيان  يف  االأكادميية  وقالت  الكلي. 
اقت�ساد  يتفاعل  كيف  ت�رصح  مناذج  بناء  طريق  عن  كبري  ب�سكل  االقت�سادي 
البالغة  االقت�ساد،  يف  نوبل  جائزة  منح  وب��داأ   . واملعرفة  الطبيعة  مع  ال�سوق 
قيمتها ت�سعة ماليني كرونة �سويدية )مليون دوالر(، يف 19٦8 وهي لي�ست من 
اجلوائز اخلم�س االأ�سلية التي ن�ست عليها و�سية رجل ال�سناعة ال�سويدي األفريد 

نوبل يف 189٥.

النفط  �سوق  اإن   ، ال�سادة  حممد  القطري  الطاقة  وزير  قال  اجلورنال:   - بغداد 
متوازنة على �سعيد العر�س والطلب. ونقلت وكالة االأنباء القطرية الر�سمية عن 
الوزير قوله اإن ارتفاع اأ�سعار اخلام اإمنا يرجع اإىل ”العامل النف�سي والتغريات 

اجليو�سيا�سية“.
وزيادة  املعرو�س  ت�سمل  النفط  �سوق  يف  تطورات  هناك  اأن  ال�سادة  واأ�ساف 
الطلب العاملي واأن تلك االعتبارات �ستوؤخذ يف احل�سبان خالل االجتماع التايل 
على  االأمريكية  العقوبات  قبيل  ارتفاعا  النفط  اأ�سعار  وت�سهد  اأوب��ك.  ملنظمة 
�سادرات النفط االإيرانية والتي يبداأ تطبيقها ال�سهر القادم. وخام برنت متداول 

حاليا عند حوايل 8٥ دوالرا للرميل مقارنة مع ٦٥ دوالرا يف بداية العام.

بغداد - اجلورنال: اعلن جمل�س الق�ساء االعلى، عن �سبط حالة تالعب وتزوير 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال  املالية.  وزارة  باأ�سم  م�سجل  عقار  ملكية  يف 
النزاهة يف الب�رصة  “حمكمة حتقيق  ال�ستار بريقدار يف بيان، ان  املجل�س عبد 
قبل  من  املالية  لوزارة  التابعة  العقارات  الأحد  وتزوير  تالعب  حالة  �سبطت 
متهمني وموظفني تابعني اإىل مالحظية الت�سجيل العقاري يف الب�رصة االأوىل”، 
مبينا ان “العقار تبلغ م�ساحته اأكرث من ٥7 دومن واأجريت عليه اإ�سافات حق 
اأ�سدرت  “املحكمة  اأن  للغري ب�سورة غري قانونية”. وا�ساف بريقدار  الت�رصف 
العقاري  الت�سجيل  دائرة  موظفي  من  وق�سم  املتهمني  على  قب�س  مذكرات 

املتورطني يف الق�سية”،

“اوبك”الرافدين نزاهةاميركيان

بيانات

النفط الشركات العالمية المستثمرة في مجال الخطوط الجوية: اكثر من ربع مليون مسافر تنقلوا على متن طائراتنا خالل شهر
الطاقة للمساهمة بإعمار البصرة

واشنطن تحدد شرطها لتخفيف العقوبات على موردي النفط اإليراني

عن   ، العراقية  اجلوية  اخلطوط  �رصكة  اأعلنت 
خالل  اجلوية  رحالتها  عدد  يف  زيادة  حتقيق 
وبن�سب  )اأي��ل��ول(  �سهر   �سيما  االخ��ري  االأ�سهر 
مليون  ربع  من  اكرث  اأن  موؤكدة  عالية،  امتالء 
�سهر  خالل  طائراتنا  منت  على  تنقلوا  م�سافر 

اأيلول.
فريد  مريان  املهند�س  ال�رصكة  عام  مدير  وقال 
"االقت�ساد نيوز" ، ن�سخة منه،  تلقت  يف بيان 
اإن " عدد الرحالت التي �سجلها الناقل الوطني 
بلغ 743 رحلة �سملت خمتلف القطاعات التي 
عدد   " اأن  مبينا  االأخ�رص"،  الطائر  يق�سدها 
توزعوا  م�سافر   234،597 بلغ  امل�سافرين 

ملختلف  وامل��غ��ادرة  القادمة  ال��رح��الت  على 
القطاعات".

واأ�ساف فريد، اأن " حتقيق هذه الزيادة جاء من 
خالل اخلدمات املتميزة التي تقدمها اخلطوط 
اجلوية العراقية وحتديثها ب�سكل م�ستمر �سمن 
وزير  عليها  ي�رصف  التي  ال�رصكة  عمل  خطة 
والتي  احلمامي  فنجان  كاظم  الكابنت  النقل 
امل�سافرين  احتياجات  توفري جميع  اىل  تهدف 
هذه  " زي��ادة  يف  اأمله  عن  واع��رب   ." ال��ك��رام 
مع  بالتزامن  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  الن�سب 
 ( احل�سني  ل��الأم��ام  االأربعينية  موعد  اق��رتاب 
تخفي�س  مو�سم  يرافقها  وكذلك   ) ال�سالم  عليه 
ل�رصكة  ال�سفر  ووج��ه��ات  ملحطات  االأ���س��ع��ار 

اخلطوط اجلوية العراقية".

يف  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  �رصكة  واعلنت 
وقت �سابق، اعدادها خطة عمل متكاملة بهدف 
من  )ع(  احل�سني  االإم��ام  اأربعينية  زائ��ري  نقل 

خمتلف البلدان العربية واالإ�سالمية.
ال�رصكة مريان فريد يف بيان،  وقال مدير عام 
الفنية  اال���س��ت��ع��دادات  جميع  تهيئة  “مت  ان��ه 
من  االأربعينية  بالزيارة  اخلا�سة  واللوج�ستية 
امام  الالزمة  الت�سهيالت  جميع  تقدمي  خالل 
زي��ارة  مرا�سم  اداء  يف  الراغبني  امل�سافرين 
العراقي  الوطني  الناقل  منت  على  االأربعينية 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  مكاتب  خ��الل  من 
املنت�رصة يف انحاء العامل، م�سيفا ان “مكاتب 
ال�رصكة يف جمهورية اإيران االإ�سالمية ا�ستعدت 

مبكرا لهذه الزيارة املليونية”.

العاملية  ال�رصكات  اللعيبي،  علي  جبار  النفط  وزي��ر  دع��ا 
والبنى  الفنية  واخلدمات  الطاقة  قطاع  يف  اال�ستثمارية 
ومعاجلة  الب�رصة  حمافظة  اإعمار  يف  للم�ساهمة  التحتية 
اىل  وجهها  ر�سالة  خ��الل  اللعيبي  وق��ال  البيئي.  التلوث 
يف  املنعقد  والطاقة  للنفط  الب�رصة  موؤمتر  يف  امل�ساركني 
النفط  وزارة  �سترمها  التي  اجلديدة  “العقود  اإن  ا�سطنبول، 
مع ال�رصكات العاملية اال�ستثمارية �سواء على �سعيد تطوير 
البنى  او  الغاز  ا�ستثمار  او  الت�سفية  او  اال�ستخراج  قطاع 
امل�ساريع  باإقامة  ال�رصكات  ال��زام  تت�سمن  �سوف  التحتية 
التي ت�سهم باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
قطاع  يف  �سواء  اف�سل  واقع  اىل  احلالية  االو�ساع  وتغيري 
البنى التحتية والتعليم وال�سحة واملياه واال�سكان والرتفيه 
االجتماعي”. و�سدد اللعيبي على ان تكون تلك العقود ملزمة 

بت�سغيل ن�سبة %85 من االيدي العاملة العراقية، وم�ساهمة 
عن  تقل  ال  بن�سبة  ال���وزارة  يف  والبناء  الت�سييد  �رصكات 
ا�س�س  و�سع  اىل  ا�سافة  والتنفيذ،  الت�سييد  اموال  من   25%
من   20% عن  يقل  ال  براأ�سمال  العراقي  امل�ستثمر  لدخول 
العاملية  ال�رصكات  اللعيبي  ودعا  امل�رصوع”.  كلف  اجمايل 
و�سع  يف  الفاعلة  “امل�ساهمة  اىل  الدولية،  واملنظمات 
املحافظة  لهذه  البيئي  التلوث  ملعاجلة  واخلطط  الرامج 
والغازات واالنبعاثات الناجتة عن عمليات االنتاج النفطي 
التي  احلروب  خلفتها  التي  احلربية  املخلفات  او  االلغام  او 
اىل  اللعيبي  وا�سار  املا�سية”.  العقود  يف  البالد  �سهدتها 
البيئة  لتوفري  املعنية  اجلهات  جميع  “تعاون  ���رصورة 
والعمل  التحتية  بالبنى  والنهو�س  لال�ستثمار  املنا�سبة 
على ا�ستقطاب مزيدا من ال�رصكات العاملية، وهذا ما يوؤدي 
بالواقع  والنهو�س  املحافظة  الأبناء  عمل  فر�س  توفري  اىل 

االقت�سادي والتنموي للمحافظة”.

اإمكانية  تدر�س  قد  اأنها  االأمريكية  االإدارة  اعلنت 
تخفيف العقوبات على الدول املوردة للنفط االإيراين 
من  النفطية  واردات��ه��ا  من   للحد  جهودا  بذلت  اإذا 
يف  م�سدر  ع��ن  "رويرتز"  وك��ال��ة  ونقلت  اإي����ران. 
اإمكانية  يف  تنظر  وا�سنطن  اأن  االأمريكية  احلكومة 
تخفيف العقوبات ب�سكل ا�ستثنائي على الدول التي 

�ستخف�س م�سرتياتها من النفط االإيراين.
ه��ذه  خلفية  ع��ل��ى   ، ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  وانخف�ست 
اأن  ال�سعودية  تاأكيد  مع  تزامنت  التي  الت�رصيحات، 
معرو�س  يف  حمتمل  نق�س  اأي  تعوي�س  باإمكانها 

اإيران النفطي. وك�سفت "رويرتز" اأن �سادرات النفط 
الهند  اأن  اإىل  م�سرية  نوفمر،  يف  كليا  تتوقف  لن 
�ست�سرتي 9 ماليني برميل من اخلام االإيراين ال�سهر 

القادم.
عقوبات  االم��ريك��ي��ة  اخل��زان��ة  وزارة  وف��ر���س��ت 
االوىل  مرحلتني  ت�سمنت  اي��ران  على  اقت�سادية 
االإيرانية،  احلكومة  مع  الدوالر  تبادل  حظر  ت�سمل: 
املتعلقة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  حلظر  اإ���س��اف��ة 
وفر�س  ال��ذه��ب،  وال�سيما  النفي�سة،  ب��امل��ع��ادن 
عقوبات على املوؤ�س�سات واحلكومات، التي تتعامل 
اإيرانية. وحظر  اأو �سندات حكومية  االإيراين  بالريال 
توريد اأو �رصاء قائمة من املعادن اأبرزها االألومنيوم 

واحلديد وال�سلب، وفر�س قيود على قطاعي �سناعة 
ال�سيارات وال�سجاد يف اإيران.

التكنولوجيا  ت�سدير  اأو  ا���س��ت��رياد  حظر  وك��ذل��ك 
ذات  ال�سناعية،  التقنية  ب��ال��رام��ج  املرتبطة 

اال�ستخدام املزدوج املدين والع�سكري.
فر�س  ت�سمل  العقوبات  من  الثانية  املرحلة  بينما 
عقوبات �سد ال�رصكات، التي تدير املوانئ االإيرانية، 
البحري  ال�سحن  يف  العاملة  ال�رصكات  جانب  اإىل 
و�سناعة ال�سفن. وفر�س عقوبات �ساملة على قطاع 
الطاقة االإيراين، وخا�سة قطاع النفط. وكذلك فر�س 
وتعامالته  االإي��راين  املركزي  البنك  على  عقوبات 

املالية.
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ق��ال وزير املالية القطري اإنه يتوقع فائ�سا يف ميزانية 
2019 يف �سوء اأ�سعار النفط املعتدلة وتراجع االإنفاق.
واأ�س��اف الوزي��ر عل��ي �رصيف العم��ادي خ��الل موؤمترا 
يف الدوح��ة اأن قطر حقق��ت يف االأ�سه��ر الت�سعة االأخرية 

فائ�سا يف امليزانية للمرة االأوىل خالل عامني.
وكان��ت وزارة املالي��ة القطرية قد توقع��ت تراجع عجز 
املوازن��ة العامة خالل 2018 بن�سبة %1.1 اإىل 28.1 
ملي��ار ري��ال، مقارنة ب� 28.4 ملي��ار ريال عجز م�سجل 

خالل العام 2017  .

تراج��ع الذهب مع �سع��ود الدوالر بعد تي�سري نقدي من 
البن��ك املركزي ال�سيني لدعم االقت�ساد و�سط خماوف 
م��ن اأن ي�رص النزاع التج��اري املت�ساعد مع الواليات 

املتحدة بالنمو.
واأعل��ن بنك ال�سع��ب ال�سين��ي )البنك املرك��زي( االأحد 
خف�س��ا ح��ادا يف م�ست��وى ال�سيول��ة ال��ذي يج��ب على 
البن��وك االحتفاظ به كاحتياطي��ات يف خطوة جديدة 

خلف�س تكاليف التمويل وحتفيز النمو.
%0.5 اإىل  وكان ال�سع��ر الف��وري للذه��ب منخف�س��ا 
الذه��ب  1196.61 دوالر لالأون�س��ة، ونزل��ت عق��ود 
االأمريكي��ة االآجل��ة 0.5 باملئة اأي�س��ا اإىل 1200.50 

دوالر لالأون�سة.

اأظه��رت بيانات تراجع الن��اجت ال�سناعي االأملاين على 
غ��ري املتوق��ع يف اأغ�سط���س اآب م��ع انخفا���س ن�س��اط 
االإن�س��اءات يف حني قال��ت وزارة االقت�س��اد اإن قطاع 
ال�سناعات التحويلية عانى من اأداء �سعيف على مدار 

ال�سيف عموما.
وبح�س��ب بيانات ال��وزارة، انخف�س الن��اجت ال�سناعي 

.0.4% اأن يزيد  %0.3 بينما كان توقع رويرتز 
وتق��رر تعديل ق��راءة يوليو متوز باخلف���س اإىل تراجع 

ن�سبته %1.3 بدال من %1.1 يف التقرير ال�سابق.


