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بغ��داد  -اجلورن��ال  :ك�شف��ت اللجنة املالي��ة النيابية ،عن اتف��اق �سيا�سي
لتمري��ر قان��ون املوازنة املالية لع��ام  2019خالل ثالث��ة ا�سابيع ،م�شريا
اىل انه��ا �ستجتم��ع اليوم لو�ضع التعديالت االخرية قب��ل رفعها اىل رئا�سة
جمل�س النواب.
وق��ال ع�ضو اللجنة احمد حمه يف ت�رصي��ح �صحفي ،ان "االتفاق ال�سيا�سي
ب�ين الكتل ين�ص على متري��ر قانون املوازنة املالي��ة للعام اجلاري خالل
الثالثة ا�سابيع املقبلة".
وا�ض��اف ان "اللجنة املالية �ستعقد اجتماعا م�ساء اليوم لو�ضع التعديالت
االخرية على م�سودة القانون متهيدا لطرحها امام جمل�س النواب".

بغداد  -اجلورنال:حذر م�رصف الرافدين ،من وجود �صفحات وهمية وحمتالة
على مواقع التوا�صل االجتماعي تدعي منحها قرو�ض و�سلف �رسيعة للموظفني
واملتقاعدين حلاملي البطاقات االلكرتونية من امل�رصف.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان “ ،هناك مواقع للتوا�صل االجتماعي
تنقل �أخباراً تتناول فيها وجود �سلف وقرو�ض فورية للمتقاعدين واملوظفني”.
و�أ�شار اىل ،ان “هذه ال�صفحات وهمية وحمتالة ومظللة الهدف منها �رسقة
�أم��وال املوظفني واملتقاعدين بطريقة غري م�رشوعة’ .وا�ضاف البيان ،ان
‘اجلهة الوحيدة ملنح ال�سلف والقرو�ض هي فروع امل�رصف املنت�رشة يف بغداد
واملحافظات وب�إمكان اَي مواطن زيارة تلك الفروع والتقدمي على ال�سلف”.

1.96

�سجل �سعر النفط هبوطا ،على خلفية رفع م�ستوى الإنتاج
يف �أك�بر الدول امل�صدرة لـ"الذه��ب الأ�سود" داخل منظمة
"�أوبك" وخارجها.
وبحل��ول ال�ساع��ة ال��ـ 15:00بتوقي��ت غرينيت���ش� ،سجلت
عق��ود خام برن��ت انخفا�ضا بن�سب��ة  1.43باملائة ،ليبلغ
�سع��ر الربمي��ل  53.03دوالر ،فيم��ا انخف���ض �سعر عقود
اخلام الأمريكي "غرب تك�سا�س الو�سيط" ( )WTIمبقدار
 1.96%حتى  44.52دوالر للربميل.
و�سب��ق �أن انخف���ض �سع��ر برن��ت مبقدار نح��و  20%عام
 2018بع��د ارتف��اع لعام�ين ،فيم��ا �شه��د �سع��ر WTI

2.62

ك�شف تقري��ر ن�رش على موقع "نومبي��و" ،الذي يعنى
بامل�ست��وى املعي�شي لدول الع��امل ،ان تكلفة املعي�شة
يف بغ��داد ه��و اقل م��ن مدين��ة نيوي��ورك االمريكية
بن�سبة . 54.65%
و�أو�ضح التقرير �أن "التكاليف ال�شهرية لعائلة مكونة
من �أربعة افراد يعي�شون يف بغداد تبلغ  2مليون و62
الف دينار" ،مبينا �أن "هذا الكلفة ال ت�شمل االيجار".
و�أ�ض��اف ان "تكاليف ال�شهري��ة ل�شخ�ص واحد بدون
ايجار تبلغ  608الف و 69دينار" ،مبينة ان "م�ؤ�رش
تكلف��ة املعي�شة يف بغداد اق��ل بن�سبة  54.65%عنه
يف مدينة نيويورك االمريكية".

قف��زت �أ�سع��ار النفط ب�أكرث م��ن  1.5باملئة ،الي��وم االثنني،
مدفوع��ة بحال��ة من التف��ا�ؤل ب�أن حمادث��ات تُعقد يف بكني
ميك��ن �أن تنه��ي احل��رب التجاري��ة ب�ين الوالي��ات املتحدة
وال�ص�ين ،فيم��ا تلقى اخل��ام �أي�ضا دعما م��ن تخفي�ضات يف
�إمدادات عدد من كبار املنتجني.
وبحل��ول ال�ساع��ة  0635بتوقي��ت جرينت���ش ،بلغ��ت العقود
الآجلة خلام القيا���س العاملي برنت  57.93دوالر للربميل،
مرتفعة � 87سنتا �أو  1.5باملئة مقارنة مع الإغالق ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غ��رب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 48.76دوالر للربمي��ل بزي��ادة قدره��ا � 80سنت��ا �أو 1.7
باملئة.

بغداد  -الجورنال

ت��وق��ع وزي���ر ال��ن��ف��ط ،ث��ام��ر الغ�ضبان ،تقل�ص اخلزين
واملعرو�ض والفائ�ض من اخل��ام خالل الف�صلني االول
والثاين من العام احلايل .2019
وجدد الغ�ضبان يف ت�رصيح �صحفي يف الت�أكيد على ان
العراق ملتزم مبا مت االتفاق عليه يف م�ؤمتر (االوب��ك)
االخري والذي وجه بالدرجة اال�سا�س اليقافرانهيار ا�سعار
النفوط العاملية ،منوها بان العراق كان له دور ايجابي
وفعال وحكيم مبا تو�صلت اليه املنظمة و�رشكا�ؤها من
خارجها يف احداث التخفي�ض البالغ مليونا و 200الف
برميل يوميا واعتبارا من االول من ال�شهر احلايل وملدة
�ستة ا�شهر .وا�ضاف ،ان "�أ�سعار النفط كان من املمكن ان
تنهار اىل ما دون الـ  40دوالرا للربميل يف حال مل يتم
االتفاق على التخفي�ض ،ا�ضافة اىل ا�سباب اخرى ا�سهمت
بانخفا�ض ا�سعار النفط تتعلق بالطلب والنمو االقت�صادي
العاملي وبوجود بدائل اخرى تزاحم اخلام بنمو انتاج
دول خارج االوبك كالواليات املتحدة ورو�سيا ا�ضافة اىل
وجود عوامل �سيا�سية �أخرى".
وا�شار الغ�ضبان اىل ان��ه وكخبري متخ�ص�ص باملجال
النفطي ،يبتعد عن التنب�ؤات باال�سعار العاملية للنفط
كونها متقلبة وت�شهد تغريات حادة ،بيد ان تخفي�ض حجم
االنتاج من �ش�أنه ان ي�سحب معظم الفائ�ض من النفط يف
اال�سواق العاملية ،متوقعا ان ي�شهد الف�صالن االوليان من
العام احلايل تقل�صا باخلزين واملعرو�ض الفائ�ض ومن ثم
�ست�شهد اال�سعار زيادة ،ملمحا ب�أن الف�صل الثالث قد ي�شهد
نق�صا بالعر�ض ما يتطلب من (اوبك) التدخل ،م�ستدركا
بالقول ان هذا �شيء مبكر للحديث عنه".
وب�ين ان ال��ع��راق مع ان تكون ا�سعار النفوط العاملية
من�صفة للمنتج وامل�ستهلك على حد �سواء ،لكن ا�ستقراءات
جهات بحثية يف اوبك تتحدث عن ا�سعار بني 80 -60
دوالرا للربميل واخرى تتحدث عن ا�سعار ترتاوح بني 70
 80كا�سعار من�صفة لربميل النفط عامليا ،منوها بانالبع�ض يت�صور ان �سعر الـ  80دوالرا للربميل �سيحفز
انتاج النفط ال�صخري".
واردف وزي��ر النفط� ،أن "الزيادات التي ح�صلت خالل
االعوام االخرية يف الواليات املتحدة االمريكية جاءت من
هذا النوع من النفط ،كما ان الدول التي لديها �إحتياطيات
من هذا النوع من النفط� ،سي�شجعها على انتاجه وعليه
�ستناف�س الدول املنتجة نف�سها وبالتايل يجب ان ت�سود
احلكمة والعقالنية وامل��وازن��ة يف ا�سعار نفط عاملية
من�صفة للجميع".

المركزي اإليراني يقترح حذف  4أصفار من العملة
بغداد  -الجورنال

ذكرت وكالة اجلمهورية الإ�سالمية للأنباء
(�إرن��ا) الر�سمية � ،أن البنك املركزي اقرتح
ح��ذف �أرب��ع��ة �أ�صفار م��ن العملة املحلية
الريال ،بعدما هوت العملة يف عام �شهد �أزمة
اقت�صادية بفعل عقوبات �أمريكية.
ونقلت الوكالة عن حمافظ البنك املركزي
عبد النا�رص همتي قوله ”قدم البنك املركزي
للحكومة �أم�س م�رشوع قانون حلذف �أربعة
�أ�صفار من العملة الوطنية ،و�آمل باالنتهاء
من تلك امل�س�ألة يف �أقرب وقت ممكن“.
واالقرتاحات بحذف �أربعة �أ�صفار من العملة
مطروحة منذ  ،2008لكن الفكرة اكت�سبت
قوة مع فقدان الريال ما يزيد عن  60يف
املئة من قيمته يف  ،2018رغم تعافيه يف
الآونة الأخرية بدعم من البنك املركزي يف
حتد للعقوبات الأمريكية.
وج��رى ت��داول الريال عند نحو � 110آالف
ريال للدوالر يف ال�سوق غري الر�سمية يوم
الأح���د ،بح�سب م��واق��ع �إل��ك�ترون��ي��ة معنية

بالعمالت.
و�أعاد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب فر�ض
عقوبات على �إي��ران العام املا�ضي ،بعدما
ان�سحب من االت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي وقعته
قوى عاملية مع طهران يف  .2015وتعهدت
وا�شنطن مبمار�سة ”�أق�صى �ضغوط“ على
االقت�صاد الإيراين لإجبار طهران على قبول
قيود �أك�ثر �رصامة على براجمها النووية
وال�صاروخية ،لكن �إيران ت�ستبعد ذلك.
وت�سبب �ضعف الريال يف ا�ضطراب التجارة
اخلارجية لإيران العام املا�ضي ،و�ساهم يف
دفع الت�ضخم ال�سنوي لل�صعود ب�أربعة �أمثاله
�إىل نحو  40يف املئة يف نوفمرب ت�رشين
الثاين.
و�أدى �ضعف العملة وانفالت الت�ضخم �إىل
احتجاجات متقطعة يف ال�شوارع منذ �أواخر
.2017
وب��ع��د نيل امل��واف��ق��ة م��ن احل��ك��وم��ة� ،سيتم
عر�ض خطة العملة املقرتحة على الربملان
لإقرارها ،ثم احل�صول على موافقة جمل�س
�صيانة الد�ستور لو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

ك�شفت جلنة اخل��دم��ات واالع��م��ار النيابية النية
لطرح مناق�صات جديدة خا�صة ب�رشكات االت�صال
لتخفي�ض الر�سوم وج��ودة االت�����ص��االت ،بعد ف�شل
ال����شرك��ات ال��ن��اف��ذة يف حتقيق ج���ودة االت�����ص��ال
للمواطنني.
واكد ع�ضو اللجنة وليد ال�سهالين يف ت�رصيح �صحفي،
متابعة حثيثة من قبل اللجنة لقطاع االت�صاالت
ل��رداءت��ه��ا يف عموم مناطق العراق" ،مبين ًا ان"
مو�ضوعة الرخ�ص التي منحت لل�رشكات اىل االن هي

فقط واجهة للمحافظة على الو�ضع العام باعتبارها
�رشكات نافذة وحتقق ارادات مالية لها كربى من
دون وجود �رشكات مناف�سة على ار�ض الواقع من
املمكن ان حتقق جودة وخدمة �أف�ضل للمواطنني".
و�أ�شار اىل" وج��ود نية كبرية جدا للجنة اخلدمات
املعنية بالتدقيق حول مو�ضوعة االت�صاالت على
ان يتم ت�شخي�ص الأخ��ط��اء امل��وج��ودة ومعاجلتها
وفق الأط��ر العلمية ،بالإ�ضافة اىل طرح مو�ضوع
ال�تراخ��ي�����ص ال��ت��ي منحت ل����شرك��ات االت�����ص��ال يف
ال�سنوات املا�ضية دون فتح املجال لبع�ض ال�رشكات
املناف�سة".

النقد الدولية :اقتصاد العالم على
حافة االنهيار
بغداد  -الجورنال

الخدمات النيابية :تغيير قريب لشركات االتصال في العراق
بغداد  -الجورنال

بغداد  -اجلورنال :ك�شفت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية ن�صيف ،عن
وجود خمالفات يف عمل ال�رضيبة ،م�ؤكدا ان هذا امللف مت ت�سليمه اىل هيئة
النزاهة.
وقالت ن�صيف يف بيان “�سبق و�أن �سلمنا ملف ًا لهيئة النزاهة يت�ضمن منوذج ًا
من املخالفات والت�سويف واملماطلة لل�رضيبة العامة ،ونطلب من هيئة النزاهة
التدقيق يف عمل اللجنة الفنية التي مت ت�شكيلها من قبل مدير عام ال�رضيبة
(وكالة) ،فهي حتيل اىل هذه اللجنة الأعمال التي الت�ستطيع تنفيذها بنف�سها
وتطلب من اع�ضاء اللجنة مت�شية الأمور ،كق�ضية �رشكة بيار علي ،وذلك خ�شية
ان حت�سب عليها هذه الأمور”.

بغداد – اجلورنال :نفت ع�ضو اللجنة املالية النائبة ماجدة التميمي ،ما ن�رش على
ل�سانها ب�ش�أن املطالبة با�ستقطاع ن�سبة من رواتب املوظفني.
وقالت التميمي يف ت�رصيح �صحفي ملكتبها االعالمي “ان ما تناقله هذه ال�صفحة
و�صفحات اخرى عار عن ال�صحة مما ننفيه جمل ًة وتف�صي ًال و ان ما تداولة هذة
ال�صفحات واملواقع الوهمية يطلقون من خالل و�سائلهم ا�شاعات و�أكاذيب الهدف
منها ا�ستهداف الرموز الوطنية الراف�ضة للف�ساد لت�صديها للف�ساد واملف�سدين وا�شغال
الراي العام بحرب �ألكرتونية �ضدها”.
و�أكدت التميمي ” ب�أنها �ستقا�ضي اي مواقع تن�سب لها ت�رصيحات ملفقة و�سنتعامل
بحزم مع مروجي هذه االكاذيب".

العراق يكشف عن توقعاته لحاجة العالم من
النفط خالل 2019

بيانات

1.5

الرافدين

يكشف عن صفحات وهمية تروج
لمنح سلف للموظفين

الكشف

عن مخالفات في عمل
الضريبة

المالية

النيابية تنفي استقطاع
نسبة من رواتب الموظفين

ال�سهالين �أكد طرح الفكرة يف اجتماع للجنة وبالتايل
ميكن ان ت��ؤط��ر يف ق��ان��ون تر�سل اىل احلكومة"،
م�ستدركاً" البد من طرح املناف�سة فلي�س من املنطق
ان يقف العراق على �رشكة واحدة مهيمنة وم�سيطرة
على الأجواء خا�صة �رشكة {زين وام تي �سي اثري
و�آ�سيا �سيل وكورك تيليكوم ".
ي�شار اىل ان العراق منح �رشكة "زين" و�رشكتي
الهاتف املحمول الأخ��ري�ين يف البالد حق تقدمي
خدمات اجليل الثالث مرتاجعا عن قرار �سابق بوقف
مزاد مباليني الدوالرات ولينهي جمودا دام �سنوات
و�أ�رض بتنمية �أكرب قطاعاته غري النفطية.

ح��ذر �صندوق النقد ال���دويل م ��ؤخ��را من
بع�ض امل ��ؤ��شرات االقت�صادية املقلقة
خالل  ،2019فيما رجح خرباء �أن ي�شهد
العام اجلديد انهيارا ماليا على غرار ما
ح�صل يف �سنة .2008
وح��ذر �صندوق النقد ال��دويل من تفاقم
امل��دي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ب��اط���ؤ النمو
االق��ت�����ص��ادي ،ل��ك��ن ه���ذا ال��و���ض��ع ‘غري
املطمئن’ يجد تف�سريه يف ع��دة �أ�سباب
ع��وام��ل ،بح�سب �صحيفة ‘غارديان’
الربيطانية.
وي���رى حمللون �أن ب��داي��ة ال��ع��ام لي�ست
م�ؤ�رشا دقيقا على ال���دوام� ،إذ غالبا ما
تبد�أ االقت�صادات الكربى عامها ب�شيء من
الهبوط لكنها تعود �إىل الإقالع والنمو يف
وقت الحق ،وهذا الأم��ر ح�صل على نحو
ملحوظ يف .2016
وا�ستفاد االقت�صاد العاملي من دفعة مهمة
بعد � 2014إثر هبوط �أ�سعار البرتول �إىل
م�ستويات غري م�سبوقة ،لكن هذا الأمر مت
على ح�ساب الدول امل�صدرة للنفط ،كما �أن
هذه الدفعة مل ت�ستمر طويال.
أداء
ومل ي�شهد ع��ام��ا  2017وً � 2018
اقت�صاديا م�شجعا ،با�ستثناء الواليات
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث �أدت ���س��ي��ا���س��ة ت��رام��ب
ال�رضيبية �إىل حتفيز اال�ستهالك و�سط

بيانات م�شجعة للأ�سواق والوظائف.
وكان قد حذر ال�صندوق يف وقت �سابق من
�أن فر�ض مزيد من التعريفات اجلمركية
والتدابري امل�ضادة لها ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
ت�شديد �أكرب للظروف املالية مع ما يرتتب
على ذلك من �آث��ار �سلبية على االقت�صاد
العاملي واال�ستقرار املايل.
ودع���ت م��دي��رة ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل
كري�ستني الغارد الأربعاء قادة العامل �إىل
�إ�صالح الأنظمة التجارية العاملية بد ًال
من ال�سعي �إىل تقوي�ضها ،يف ت�رصيح هو
مبثابة توبيخ لل�سيا�سيني الذين يعززون

الر�سوم اجلمركية واحلمائية.
وي�أتي ت�رصيحها يف وقت يهدد اخلالف
التجاري بني ال�صني والواليات املتحدة
النمو االقت�صادي العاملي حيث حذر
خ�براء �صندوق النقد ال��دويل من "نقاط
�ضعف جديدة" يف النظام العاملي.
وقالت الغ��ارد خ�لال اجتماع �صندوق
النقد ال��دويل والبنك ال��دويل يف بايل يف
اندوني�سيا" ،نحتاج �إىل العمل معا من �أجل
تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية
الراهنة .نحتاج �إىل �أن نتكاتف لإ�صالح
النظام التجاري احلايل ولي�س تدمريه".

