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سلف المصارف الحكومية تزيد
من كاهل المواطن

بغ��داد  -اجلورنال��ك دع��ت كتل��ة "النهج الوطن��ي" ،الثالث��اء ،اىل مراجعة
الفوائ��د الت��ي تفر�ض��ها امل�ص��ارف احلكومي��ة عل��ى ال�س��لف املمنوح��ة
للمواطنني ،وا�ص��فة اياها بانها "فوائد فاح�ش��ة" .وقال النائب عن الكتلة
جمال املحمداوي يف مومتر �ص��حفي"اكدنا اكرث من مرة �رضورة مراجعة
الدول��ة للفوائد الفاح�ش��ة املفرو�ض��ة على املواطنني من قبل امل�ص��ارف"،
مبينا ان "ال�سلف التي متنح للمواطن من اجل م�ساعدته تزيد كاهله".
وا�ش��ار املحمداوي اىل ان "�س��لفة  10ماليني املمنوحة اىل املواطن ت�صل
الفوائد امل�ض��افة اليه ،"45%الفتا اىل ان "�س��لفة  100راتب ت�س��دد من
قبل املواطن بن�سبة  %60فوق ال�سلفة".

بيانات

1.96

�سجل �سعر النفط هبوطا ،على خلفية رفع م�ستوى الإنتاج
يف �أكرب الدول امل�ص��درة لـ"الذهب الأ�س��ود" داخل منظمة
"�أوب��ك" وخارجها .وبحلول ال�س��اعة ال��ـ 15:00بتوقيت
غرينيت���ش� ،س��جلت عق��ود خ��ام برنت انخفا�ض��ا بن�س��بة
 1.43باملائة ،ليبلغ �س��عر الربميل  53.03دوالر ،فيما
انخف���ض �س��عر عق��ود اخل��ام الأمريك��ي "غ��رب تك�س��ا�س
الو�س��يط" ( )WTIمبق��دار  1.96%حتى  44.52دوالر
للربميل .و�س��بق �أن انخف�ض �سعر برنت مبقدار نحو 20%
عام  2018بعد ارتفاع لعامني ،فيما �ش��هد �س��عر WTI
انخفا�ضا بحوايل  24%خالل العام املا�ضي.

2.62

ك�ش��ف تقرير ن�رش على موقع "نومبي��و" ،الذي يعنى
بامل�س��توى املعي�ش��ي لدول العامل ،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�شهرية ل�ش��خ�ص واحد بدون
ايجار تبلغ  608الف و 69دينار" ،مبينة ان "م�ؤ�رش
تكلفة املعي�ش��ة يف بغداد اقل بن�س��بة  54.65%عنه
يف مدينة نيويورك االمريكية".

1.5

قف��زت �أ�س��عار 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 اخلام �أي�ض��ا دعما من تخفي�ض��ات يف
�إمدادات عدد من كبار املنتجني.
وبحل��ول ال�س��اعة  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 غرب تك�س��ا�س الو�سيط الأمريكي
 48.76دوالر للربمي��ل بزي��ادة قدره��ا � 80س��نتا �أو 1.7
باملئة.

الرافدين:

نمنح قروض  100راتب اسمي
لشراء وحدات سكنية

اكد م�رصف الرافدين ،الثالثاء ،عن ا�ستمراره يف منح قرو�ض  100راتب ا�سمي ل�رشاء
وحدات �سكنية يف امل�شاريع اال�ستثمارية .وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان انه
"م�ستمر مبنح قرو�ض �رشاء الوحدات ال�سكنية يف امل�شاريع اال�ستثمارية ح�سب ال�ضوابط
على ا�سا�س  100راتب ا�سمي وان اليتجاوز حده االعلى  75مليون دينار للموظفني
املوطنة رواتبهم و  40مليون دينار للمواطنني" .وا�ضاف ان "امل�رصف مينح هذه
القرو�ض يف امل�شاريع اال�ستثمارية وبفائدة � %4سنويا ،ا�ضافة اىل ذلك منح قر�ض البناء
للمواطنني ي�صل اىل  50مليون بعد تقدمي �سند مداينة الر�ض �سكنية التقل عن  200م."2
وا�شار املكتب اىل ان "توقف منح قرو�ض املئة راتب ملوظفي دوائر الدولة ،جاء ب�سبب
حتقيق خماطر عالية على امل�رصف وعدم حتقيق الهدف منه من قبل امل�ستفيدين".

ا�ستقرت �أ�سعار النفط الثالثاء مدعومة ب�آمال
ب�����أن حم���ادث���ات امل�����س ��ؤول�ين
الأم��ري��ك��ي�ين وال�����ص��ي��ن��ي�ين يف
بكني رمبا تنزع فتيل النزاعات
التجارية بني �أك�بر اقت�صادين
يف ال���ع���امل ،يف ح�ي�ن قل�صت
تخفي�ضات الإنتاج التي تقودها
�أوبك املعرو�ض يف الأ�سواق.
وبحلول ال�ساعة  0742بتوقيت
جرينت�ش ،بلغت العقود الآجلة
خل���ام ال��ق��ي��ا���س ال��ع��امل��ي برنت
 57.42دوالر للربميل مرتفعة
ت�سعة �سنتات �أو  0.2باملئة
مقارنة مع الإغالق ال�سابق.
وب��ل��غ��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خل��ام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 48.56دوالر للربميل بارتفاع
ق���دره �أرب��ع��ة �سنتات �أو 0.1
باملئة.

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

�أعلنت وزارة النفط ،جمموع الكميات وال�شحنات امل�صدرة من الغاز ال�سائل و«املكثفات»
للعام املا�ضي  .2018وقال املتحدث با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد ،يف بيان �إن
«جمموع الكميات امل�صدرة من "مكثفات" الغاز بلغت ( )735،230الف مرت مكعب من
خالل ت�صدير (�)32شحنة  ،اما جمموع الكميات وال�شحنات من الغاز ال�سائل "غاز الطبخ
" فقد بلغت ( )204،438الف طن من خالل ت�صدير (�)53شحنة  ،بح�سب الإح�صائية
النهائية ال�صادرة من �رشكة غاز الب�رصة» .و�أ�ضاف جهاد �أن «ت�صدير الغاز ال�سائل
و"املكثفات" اىل اال�سواق العاملية يتم عرب م�ؤانى �رشكة غاز الب�رصة يف خور الزبري
مبحافظة الب�رصة جنوب العراق» ،م�ؤكدا على �أن «الوزارة تهدف اىل تعزيز الإيرادات
املالية عرب ت�صدير الكميات الفائ�ضة عن حاجة العراق».

بغداد  -الجورنال

ق��ال البنك امل��رك��زي ال��ع��راق��ي� ،إن توطني
ال��روات��ب للموظفني �إج��راء مهم يق�ضي على
الف�ضائيني والذين ي�ستلمون �أكرث من راتب
من الدولة ويعيد الثقة بني املواطن والقطاع
امل�رصيف.
وذك���ر م�����س��ؤول ت��وط�ين ال��روات��ب يف البنك
املركزي غيث ح�سني� ،أن �إجراء توطني الرواتب
يتم مبوافقة البنك املركزي على امل�صارف
املعرتف بها �سواء احلكومية �أو اخلا�صة ووفق
�رشوط البنك املركزي وقانونه ،وعلى املوظف
حق االختيار يف توطني راتبه ح�سب قناعته
باخلدمة التي يقدمها امل�رصف.
و�أ�ضاف ح�سني �أن "البنك املركزي وافق على
 20م�رصفا حكوميا لتوطني الرواتب ملوظفي
القطاع احلكومي واخلا�ص".
وتابع "هذا الإجراء �سيق�ضي على الف�ضائيني
يف الدوائر احلكومية والذين ي�ستلمون �أكرث
من راتب من دوائر الدولة� ،إىل جانب الفوائد
التي �سيجنيها املوظف من امل�رصف الذي
�سيتم التوطني لديه من ال�سلف والقرو�ض
والت�سهيالت امل�رصفية".
وطالب ح�سني املوظفني بتوطني رواتبهم
يف �أي م�رصف يرونه منا�سبا لتطلعاتهم،
م�شريا �إىل �أن ه��ذا الإج���راء �سيفعل العالقة
بني املواطن وامل�صارف و�سيعيد بناء الثقة
للقطاع امل�رصيف.
وتوطني الراتب هو �أن تقوم الدائرة التي يعمل
فيها املوظف ب�إيداع راتبه يف امل�رصف بد ًال
من �أن ت�رصفه له ب�شكل مبا�رش ،وب�إمكانه
التوجه �إىل فروع امل�رصف �أو منافذ ال�رصف
كال�رصاف الآيل �أو مكاتب ال�صريفة ل�سحب
الراتب �أو املبلغ الذي يحتاجه منه واملتبقي
يتم ادخ��اره يف امل�رصف ،وذل��ك با�ستخدام
بطاقة خا�صة كالتي ن�سميها حملي ًا "البطاقة
الذكية" �أو "كي كارد".
وبح�سب ما معمول به يف دول العامل ف�إن
لإيداع املال يف امل�رصف العديد من الفوائد
واالمتيازات للزبون �سواء كان موظف ًا �أو غري
موظف ،والبطاقة الذكية هناك لي�ست فقط
ل�سحب املال �أو �رشاء االحتياجات بل تت�ضمن

خ�صومات يف املبيعات وتخفي�ض يف ر�سوم
التحويل امل��ايل ع�بر امل�صارف �أو مكاتب
ال�صريفة.
غري �أن هذه املميزات ال تتوافر يف م�رشوع
التوطني العراقي ،وم��ا يجري احلديث عنه
من امتيازات من قبل امل�صارف امل�ستفيدة
من امل�رشوع هي كما و�صفها �أحد املوظفني
متهكم ًا "�شوفونا امل����وت ح��ت��ى نر�ضى
بال�سخونة" ،حيث �أن املوطنة رواتبهم ميكنهم
احل�صول على القرو�ض وال�سلف امل�رصفية من
دون احلاجة اىل كفيل ،هذه هي امليزة االبرز،
بالرغم من �أن �إلغاء �رشط الكفيل هو بالأ�سا�س
عقبة ال مربر لها ،حيث �أن ال�ضمان والكفيل
هو راتب املوظف ،وبالتايل لي�س هناك امتياز
يف الغاء هذا ال�رشط.
وق��ال م�س�ؤول يف م�رصف الرافدين ،ف�ضل
عدم ذكر ا�سمه ،ان "توطني الرواتب خطوة
مهمة ،فاملوظف ب��دال من ان ي�ستلم راتبه
ي��دوي��ا ا�صبح اال���س��ت�لام االن ال��ك�تروين عن
طريق بطاقة (املا�سرت ك��ارد) التي حتتوي
على مميزات عديدة كالت�سويق عرب االنرتنيت
و�سحب راتبه من اي مكان يتواجد فيه يف
بغداد او املحافظات".
وا�شار اىل ان "امل�رشوع يهدف لتقليل التكلفة
الكلية م��ن عملية دف��ع ال���روات���ب ،وزي���ادة
التعامالت امل�رصفية ،كما انها تعود بالفائدة
على املوطنة رواتبهم حيث يح�صلون على
ح�ساب م����صريف ،كما ب�إمكانهم احل�صول
على القرو�ض وال�سلف وغريها باال�ضافة،
بالإ�ضافة اىل اجلانب االمني حيث ال خوف
من �ضياع املال او �رسقته".
واو�ضح ان "اال�ستقطاع او ما ي�سمى العمولة،
هي الية ثابتة واذا اراد املوظف ا�ستالم راتبه
من اي منفذ خا�ص يتم ا�ستقطاع ثالثة االف
دينار عن كل مليون دينار".
وعلى الرغم من املميزات االفرتا�ضية التي
يتحدث عنها امل�رصف� ،إال �أن��ه �أك��د على �أن
"موظفي العقود غ�ير م�شمولني بال�سلف
وال��ق��رو���ض ،وفقط موظفي امل�لاك ميكنهم
احل�صول على ال�سلف والقرو�ض وم��ن دون
حاجة اىل كفيل".

كان وزير التجارة الأمريكي ويلبور رو�س قال
يوم االثنني �إن بكني ووا�شنطن قد تتو�صالن
�إىل اتفاق جتاري ”ميكننا قبوله“ يف الوقت

الذي يعقد فيه ع�رشات امل�س�ؤولني من ال�صني
والواليات املتحدة حمادثات يف م�سعى لإنهاء
خالف جت��اري ي�سبب ا�ضطرابا يف الأ�سواق
العاملية منذ العام املا�ضي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال���ت���ف���ا�ؤل
ب��امل��ح��ادث��ات يف ب��ك�ين ،يحذر
بع�ض املحللني من �أن العالقات
ب�ين وا�شنطن وب��ك�ين م��ا زال��ت
ه�شة ،و�أن ال��ت��وت��رات ق��د تندلع
جمددا يف وقت قريب.
كما �أن ه��ن��اك خم���اوف �أي�ضا
من �أن تباط�ؤا اقت�صاديا عامليا
�سي�ؤثر �سلبا على ا�ستهالك الوقود.
وبالنظر �إىل �إمدادات النفط ،ف�إن
�أ�سعار اخل��ام يف  2019تتلقى
ال��دع��م م��ن تخفي�ضات الإن��ت��اج
ال��ت��ي تنفذها منظمة ال��ب��ل��دان
امل�صدرة للبرتول (�أوب���ك) التي
تهيمن عليها دول م��ن ال�رشق
الأو�سط وكذلك تخفي�ضات �إنتاج
رو�سيا غري الع�ضو يف �أوبك.

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

�أكد وزیر النفط الإیراين بیجن نامدار زنكنة ،توفر امكانیة ت�صدیر منتوجات
البرتوكیمیاویات يف حمافظات غرب ایران اىل العراق.
و�أ�شار زنكنة ،خالل ملتقى اقیم فی مدینة كرمان�شاه� ،إىل "وجود  10جممعات
للبرتوكیمیاویات ذات طاقة انتاجیة اجمالية بنحو  5مالینی طن �سنویا يف
حمافظات كرمان�شاه وایالم ولر�ستان وكرد�ستان".
و�أكد�" ،إمكانیة ت�صدیر منتوجات هذه البرتوكیمیاویات اىل العراق واال�ستفادة
من هذه الطاقة لتوفری فر�ص العمل وتنمیة هذه املحافظات".
و�أك��د زنكنة" ،حاجة العراق من البرتوكیمیاویات" ،م�ضيفا �أن "منتوجات
املحافظات الغربیة میكن ت�صدیرها اىل العراق عرب املمرات االقت�صادیة".

يصدر

العراق ..توطين الرواتب يقضي على الفضائيين
ويخدم الموظف

أسعار النفط تستقر بدعم آمال محادثات التجارة وتخفيضات أوبك
بغداد  -الجورنال

إيران

تعرض إمكانیة تصدیر
بتروكیمیاویات إلى العراق

العراق

أكثر من  735،2ألف متر مكعب
من "مكثفات الغاز" خالل 2018

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".

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.

العراق وتركيا يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري
وتوسيع آفاق التعاون المشترك
بغداد  -الجورنال

بحث وزير التجارة حممد ها�شم العاين مع
الوفد الرتكي الأقت�صادي الذي يزور العراق
زي��ادة حجم التبادل التجاري وتو�سيع
�آف���اق ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف امل��ج��االت
الأقت�صادية والتجارية والأ�ستثمارية
وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر وال�ترك��ي��ز على
املوا�ضيع ذات الأهتمام امل�شرتك بني
تركيا والعراق.
و�أكد العاين خالل اللقاء حر�ص و�أ�ستعداد
ال��ع��راق على التعاون مع اجل��ارة تركيا
يف خمتلف اجلوانب والتي عززتها زيارة
رئي�س اجلمهورية برهم �صالح الأخ�يرة
لرتكيا لت�سهيل الأج��راءات وحل امللفات
العالقة بينهما و�أيجاد احللول املنا�سبة
ل��ه��ا وزي����ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري
والأ�ستثماري وتبادل اخلربات ومبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة لكال البلدين ،م�شرياً اىل
�أن العراق وتركيا تربطهما عالقات وثيقة
وعلى مر الأزمان حيث ي�سعى اجلانبان �إىل
�أن تكون تلك العالقات ذات �أ�سرتاتيجية
واحدة ووا�ضحة وعلى خمتلف املجاالت
وامل�شاريع ".
ولفت العاين " �إىل �أمكانية تعاون الوزارة
يف جم��االت بناء امل��خ��ازن وال�سايلوات
و�أق��ام��ة املعار�ض املتبادلة و�أ�سترياد
امل��واد الغذائية والأن�شائية وغريها من

املجاالت التي تعمل وزارة التجارة بها
�ضمن الربنامج احلكومي ".
من جانبه �أكد الوفد الرتكي على" �أ�ستعداد
تركيا ال��ك��ام��ل ل�ل�أن��ف��ت��اح على ال��ع��راق
وامل�شاركة يف �أع��ادة الأعمار والدخول

يف امل�شاريع الأقت�صادية والتجارية
والأ�ستثمارية وعلى خمتلف الأ�صعدة ".
ي��ذك��ر �أن حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني
البلدين بلغ  8مليارات دوالر لغاية �شهر
ت�رشين الأول من عام .2018

