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النفط

يدعو المصارف والمؤسسات لعدم
التعامل بالدوالر مع أربع شركات توسط

طالب البنك املركزي العراقي ،جميع امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية لعدم
التعامل بالدوالر مع �أربع �رشكات تو�سط .وقال البنك يف بيان � ،إن "على
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية كافة بعدم التعامل بعملة الدوالر الأمريكي مع
كل من �رشكتي الرباء وال�ساعة للتو�سط و�رشاء العمالت الأجنبية املجازتني
من قبل البنك ،علم ًا �أن ال�رشكتني حمرومتان من دخول نافذة بيع و�رشاء
العمالت الأجنبية" و�أ�ضاف البنك� ،أنه "يرجى عدم التعامل �أي�ض ًا مع �رشكتي
�آفاق دبي وريدين الواقعتني يف حمافظة �أربيل غري املجازتني من قبل البنك
املركزي" .وت�أ�س�س البنك املركزي العراقي كبنك م�ستقل مبوجب قانونه
ال�صادر يف ال�ساد�س من �آذار من العام .2004

بيانات

%0.1

هبط��ت �أ�سعار الذهب لأدنى م�ست��وى يف �أكرث من �أ�سبوع،
بع��د �أن ع��ززت بيان��ات �صينية قوي��ة الأ�سه��م ،وقل�صت
املخاوف من تباط�ؤ اقت�صادي عاملي.
وتراج��ع ال�سع��ر الف��وري للذه��ب � 0.1%إىل 1288.83
دوالراً للأون�صة ،بعد �أن الم�س يف وقت �سابق من اجلل�سة
�أدن��ى م�ست��وى من��ذ � 5أبري��ل (ني�سان) عن��د 1286.44
دوالراً .ونزلت العقود الآجلة للذهب يف الواليات املتحدة
� 0.3%إىل  1291.60دوالراً للأون�صة.
وقال��ت حملل��ة الأ�س��واق ل��دى �سي�.إم�.س��ي ماركت���س،
ب�سنغاف��ورة مارغري��ت يان��غ�" :أ�سع��ار الذه��ب ترتاج��ع
بفع��ل حت�س��ن بيان��ات االقت�ص��اد الكلي ،م��ا ي�شجع على
املخاطرة".

71

تذبذب��ت ا�سع��ار النف��ط ،لي�سجل برنت اك�ثر من 71
دوالرا للربمي��ل الواحد اال ان اال�سعار تبقى مرتفعة
مقارنة باال�سبوع املا�ضي.
و�سجل��ت عق��ود خام القيا���س العامل��ي مزيج برنت
 71.41دوالرا ،بانخفا���ض بل��غ � 14سنت��ا او م��ا
يعادل . 0.20%
فيم��ا انخف�ضت عقود خام القيا���س الأمريكي غرب
تك�سا�س الو�سيط � 33سنتا� ،أو  0.53باملئة ،لت�سجل
عند الت�سوية  63.55دوالر للربميل.
وينهي اخلام��ان القيا�سيان الأ�سب��وع على مكا�سب
بحوايل  2يف املئة ،ه��ى ثالث زيادة �أ�سبوعية على
الت��وايل لربنت و�ساد���س زيادة على الت��وايل للخام
الأمريكي.
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قررت �رشكة توزيع املنتجات النفطية زيادة احل�صة
املخ�ص�صة ملحافظة كركوك من منتوج البنزين من
( )1100اىل ( )1200مرت مكعب باال�ضافة اىل
زيادة ح�صة املحافظة من زيت الغاز من ( )900اىل
(� )950ألف لرت  ،مع زيادة ح�ص�ص املولدات التابعة
للم�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية .
وقال مدير عام ال�رشكة كاظم م�سري يا�سني يف بيان له
� ،أن" هذه الزيادة جاءت لتغطية �إحتياجات املحافظة
من املنتوجني " ،مبينا ان ال�رشكة قررت اي�ضا ا�ستمرار
العمل بالبطاقة الوقودية ملادة البنزين يف عموم
حمافظة كركوك ل�ضمان ح�صول املواطن على ح�صته
من املنتوج ب�صورة منتظمة ".

االردن:

تعلن عن وضع اللمسات النهائية
لمصفى كركوك

�أعلنت وزارة النفط  ،عن و�ضع اللم�سات النهائية مل�صفى كركوك بطاقة 150
�ألف برميل يومي ًا.
وقال وزير النفط ثامر الغ�ضبان يف بيان � ،إن "الوزارة �ستقوم بدعم امل�شاريع
اال�ستثمارية يف قطاع الت�صفية والتوزيع وال�صناعات املتعلقة بها يف حمافظة
كركوك" ،مبين ًا �أن "الوزارة و�ضعت اللم�سات النهائية لإن�شاء م�صفى ا�ستثماري
يف كركوك بطاقة � 150ألف برميل باليوم وب�أحدث املوا�صفات العاملية".
و�أ�ضاف الغ�ضبان� ،أنه "مت االتفاق مع �إدارة املحافظة على حل امل�شاكل املتعلقة
بالأر�ض والعقارات من �أجل امل�ضى يف تنفيذ هذا امل�رشوع احليوي الذي يغطي
حاجة املحافظة واملحافظات املجاورة"

اقر جمل�س حمافظة وا�سط ،قانونا خا�صا لاليرادات املالية املحلية بالرقم
( )١املعدل الثاين للعام .٢٠١٩
وقالت رئي�سة اللجنة املالية �آالء ا�سماعيل احلاجم ان هذا القانون ميثل
اخلطوة اال�سا�سية لتنظيم �آلية مبالغ االيرادات املحلية امل�ستح�صلة
والتخ�صي�صات من �ضمن املوازنة االحتادية للعمل وفق مفردات القانون
املحلي اجلديد ".
وا�ضافت انه  ":متت مناق�شة القانون من قبل جلنة خمت�صة �شكلت يف املجل�س
 ،والذي مت اقرار مواده ب�صورة قانونية و�شفافة ووفق ر�ؤية م�ستقبلية تتوافق
مع تعليمات وزارة املالية االحتادية والقانون النافذ ".

«الجورنال » تنشر ضوابط اعارة الموظف للعمل
في القطاع الخاص
بغداد  -الجورنال

تن�رش �صحيف��ة «اجلورنال » ال�ضوابط التي �أ�صدرتها
امان��ة جمل�س ال��وزراء ،ب�ش���أن اع��ارة املوظفني اىل
العمل يف القطاع اخلا�ص ا�ستنادا لأحكام املادة 17
من قانون املوازنة العامة االحتادية ل�سنة .2019
ون�ص��ت ال�ضواب��ط ،بح�س��ب بي��ان للأمان��ة "تك��ون
الإع��ارة اىل القط��اع اخلا���ص مب��ا فيه��ا ��شركات
اجلباي��ة بعد ا�ستح�صال موافق��ات ال�سلطة املخت�صة
ل��كل م��ن اجلهتني املع�يرة واملع��ار اليه��ا ،ويراعى
فيه��ا جمل��ة ��شروط منها ان يك��ون عراقي��ا ،ويقدم
طلبا حتريريا مقرونا مبوافق��ة دائرته على الرت�شيح
وتنا�س��ب اخت�صا�ص املوظف م��ع العمل املر�شح له،
وتك��ون مدة الإعارة �سنة واح��دة قابلة للتجديد ملدة
ال تزي��د عل��ى خم�س �سن��وات ،ويف حال ع��دم وجود
مان��ع قان��وين يح��ول دون ذلك ،مع مراع��اة ما جاء
باح��كام امل��ادة  54م��ن قان��ون املوازن��ة العام��ة
االحتادي��ة ،فيما يخ�ص اع��ارة املوظفني من �رشكة
غاز اجلنوب اىل �رشكة غاز الب�رصة".
و�أ�ض��اف البي��ان�" ،إمكاني��ة انهاء الإع��ارة مبوجب
املوافق��ة التحريري��ة للجهت�ين ،وتتحم��ل اجله��ة
امل�ستفي��دة املخ�ص�ص��ات التي يتقا�ضاه��ا املوظف
يف دائرت��ه وتتحم��ل الأخ�يرة الراتب اال�سم��ي ،و�إذا
انهت اجله��ة امل�ستعرية خدمة املوظ��ف املعار اليها
خدمات��ه لأي �سب��ب كان قب��ل انته��اء م��دة الإعارة
تتحم��ل خم�ص�صات��ه حت��ى اعادت��ه اىل وظيفت��ه او
انتهاء مدة الإعارة على �أ�سا�س ما كان يتقا�ضاه عند
الإع��ارة" .وتابع" ،ت�ضمنت ال�ضواب��ط اي�ضا ا�ستيفاء
التوقيف��ات التقاعدية عل��ى �أ�سا�س راتب املوظف يف
الدائ��رة املع�يرة ،كم��ا حتت�سب م��دة الإع��ارة خدمة
لأغرا�ض الع�لاوة والرتفيع ،ويج��وز ترفيع املوظف
املع��ارة خدماته وهو يف الإع��ارة �رشط توفر درجة
�شاغ��رة ،ف�ض�لا على عدم ج��واز اع��ارة املوظف اىل
املع��ار اىل جهة ثانية مادامت اعارته الأوىل �سارية
املفع��ول ،كم��ا مين��ع تعي�ين �أي موظ��ف يف الدائرة
ذاتها �ضمن عن��وان املوظف املعارة خدماته ،وينفذ
ه��ذا القرار بدءا من تاريخ �إ�صداره ،وال ين�رصف على
حاالت الإعارة التي متت قبل �إ�صداره".
وكان جمل���س ال��وزراء اق��ر ،يف ( 9ني�س��ان ،)2019
�ضوابط �إعارة املوظف للعمل بالقطاع اخلا�ص ،كما
اق��ر تو�صية لإ�صالح نظ��ام البطاقة التموينية ب�ش�أن
اجلرحى وامل�صابني بالعجز ال�صحي.

بغداد  -الجورنال

ترامب يدعو "بوينغ" إلى تغيير اسم " 737ماكس"
بغداد  -الجورنال

و�أ�ض��اف �أن "العالقة بني املواط��ن والقطاع امل�رصيف
ت�شهد حت�سنا كبريا بعد �إجراءات البنك املركزي العراقي
التي اتخذها مثل توطني رواتب املوظفني يف القطاعني
العام واخلا���ص وت�سهيل اجراءات البطاقات امل�رصفية
وغريه��ا" ،مو�ضح��ا �أن "هن��اك عام� ً
لا اخ��ر يتمث��ل
باندم��اج العراق باالقت�صاد العاملي الذي يعتمد ب�شكل

�أ�سا�سي عل��ى التعامالت مع القط��اع امل�رصيف �إ�ضافة
�إىل ازدي��اد االنت�ش��ار اجلغ��رايف للم�ص��ارف من خالل
ارتفاع ع��دد فروعها بعد الربام��ج التوعوية التي تقوم
بها ،وكذلك زيادة ن�سبة ال�شمول املايل من خالل توفري
ادوات الدف��ع الإلكرتوني��ة واثره��ا يف ا�ستقطاب الكتلة
النقدية".

كهرباء ميسان تقطع التيار الكهربائي عن الدوائر الحكومية
ك�شف فرع توزيع كهرباء مي�سان ،عن موعد املبا�رشة
بقطع التيار الكهربائي عن الدوائر احلكومية ،م�شرية
اىل ا�ستثناء بع�ض امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية من
القطع الهميتها للمواطن.
وقال الفرع يف بيان" ،ا�ستنادا �إىل توجيهات رئا�سة
جمل�س ال���وزراء واملبلغة من خ�لال وزارة الكهرباء
وال�رشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب له� ،سيبا�رش
املركز بف�صل تغذية دوائ��ر احلكومية التي مت �إر�سال

تأهيل  3شركات لنقل  10آالف
برميل نفط من العراق

�أهلت وزارة الطاقة االردنية اليوم ثالث �رشكات اجتازت العر�ض الفني
لعطاء نقل النفط اخلام من العراق للأردن بوا�سطة ال�صهاريج.
واكدت الوزارة يف بيان �صحفي انه من املقرر فتح العرو�ض املالية
الختيار ال�رشكة ذات العر�ض املايل االن�سب من بني ال�رشكات املتقدمة
وه��ي �رشكة احمد حممد الزعبي و�رشكاه وائتالف �رشكة حممود
الذيابات و�رشكاه و�رشكة نايل الذيابات و�رشكاه.
والعر�ض خم�ص�ص لتنفيذ االتفاق املوقع بني حكومتي االردن والعراق
لنقل � 10آالف برميل نفط يوميا ي�شرتيها االردن ح�سب اال�سعار
العاملية.

 76.89تريليون دينار قيمة الودائع في المصارف التجارية
�أعل��ن رابط��ة امل�ص��ارف اخلا�ص��ة العراقي��ة ،ارتف��اع
الودائ��ع احلكومي��ة واخلا�صة يف امل�ص��ارف التجارية
العامل��ة داخل العراق �إىل  76.89تريليون دينار خالل
الع��ام  .2018وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للرابط��ة عل��ي
ط��ارق يف بي��ان �إن "الودائ��ع احلكومي��ة واخلا�صة يف
امل�ص��ارف التجاري��ة ارتفع��ت  9.84تريلي��ون دين��ار
خ�لال الع��ام  2018ب�سب��ب �إج��راءات البن��ك املركزي
العراق��ي يف دع��م القط��اع امل��صريف العراق��ي ب�شقيه
احلكوم��ي واخلا�ص ،بالإ�ضاف��ة �إىل تخل�ص العراق من
الأزم��ة املالي��ة التي �رضبت��ه يف الع��ام  2014ب�سبب
هب��وط �أ�سعار النفط والتح�س��ن الأمني بعد الق�ضاء على
تنظي��م داع���ش" ،مبين�� ًا �أن "الودائع يف الع��ام 2017
بلغ��ت  67.05تريليون دينار بينم��ا ارتفعت يف العام
� ،2018إىل  76.89تريلي��ون دين��ار" .و�أ�شار طارق،
�إىل �أن "ودائ��ع القطاع اخلا�ص يف امل�صارف التجارية
بلغ��ت  27.36تريلي��ون دين��ار بينما ودائ��ع احلكومة
بلغ��ت  22.27تريليون دين��ار �إ�ضافة �إىل ودائع قطاع
امل�ؤ�س�س��ات العام��ة البالغ��ة  27.26تريلي��ون دينار".

مجلس

واسط يقر قانونا خاصا
بااليرادات المحلية

جداولها �سابقا ويتم اعتمادهم على مولدات الديزل يف
جتهيز الطاقة الكهربائية واعتبارا من اليوم الثالثاء
امل�صادف  ١٦ني�سان ."٢٠١٩
وا�ضاف الفرع�" ،سيتم تق�سيم مولدات الدوائر احلكومية
على قطاعات ال�صيانة وت�سمية م�س�ؤولني مع بديل عن
كل جمموعة ويكونوا لف�صل املواقع احلكومية ومتابعة
ت�شغيل مولدات الديزل" .
وا�شار اىل انه "يف حالة عدم جاهزية مولدات املواقع

احلكومية يتم �إعطائهم مهلة ملدة �أ�سبوع واحد لتهيئة
مولداتهم قبل تنفيذ القطع النهائي" ،مبينة ان "الهدف
من قطع الدوائر احلكومية توفري الطاقة الكهربائية
امل�ستهلكة من ال�صنف احلكومي وحتويلها �إىل ال�صنف
املنزيل" .واو�ضح الفرع بانه "�سوف يتم ا�ستثناء بع�ض
امل�ؤ�س�سات وال��دوائ��ر احلكومية من القطع الهميتها
للمواطن ومنها امل�ست�شفيات ،حمطات �ضخ امل��اء ،
املواقع الأمنية احل�سا�سة ،احلقول النفطية".

اقرتح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،على جمموعة "بوينغ"
امل�صنعة للطائرات �إجراء حت�سينات مل يحدد طبيعتها على
طرازها " 737ماك�س" وتغيري ا�سمه لتلميع �صورته بعد
ال�رضبة الكبرية التي تلقتها لل�رشكة بعد حادثني جويني.
وعرف هذا الطراز الذي بد�أ العمل به يف مايو (�أيار) 2017
ال
كارثتني جويتني يف �أقل من خم�سة �أ�شهر �أوقعتا  346قتي ً
يف املجموع.
ووقعت الكارثتان ُبعيد مرحلة الإقالع وين�سبهما خرباء �إىل
نظام تعزيز خ�صائ�ص املناورة.
وبعد �أيام من حتطم طائرة تابعة للخطوط
اجل��وي��ة الإثيوبية يف  10م��ار���س (�آذار)
املا�ضي ،قررت هيئات تنظيم الطريان يف
العامل منع ت�سيري هذه الطائرات.
وكتب ترامب يف تغريدة على تويرت ،اليوم
الإثنني "ماذا �أعرف عن �أ�صول الت�سويق؟
رمب��ا ال �شيء لكني جنحت يف �أن �أ�صبح
رئي�ساً! ،لو كنت يف مكان "بوينغ" ،ا�أ�صلحت
بوينغ  737ماك�س ،و�أ�ضفت لها ميزات
جديدة خ��ارق��ة ،ومنحت الطائرة �صور ًة
جديد ًة وا�سم ًا خمتلفاً".
و�أ�ضاف "مل يعان �أي منتج بهذا القدر .لكن
كما �سبق وقلت ،ماذا �أعلم عن هذا الأمر؟".
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي ُيعلق فيها
الرئي�س الأمريكي على مو�ضوع "بوينغ"
منذ �سقوط الطائرة الإثيوبية ،التي �أودت
بحياة � 157شخ�صاً.
وكتب بعد يومني ،عرب تويرت� ،أن قيادة

الطائرات التجارية باتت "�أكرث تعقيداً بكثري".
و�أ����ض���اف ���س��اخ��راً "مل ي��ع��د ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ط��ي��اري��ن بل
خل�براء معلوماتية من "�أم�.أي.تي" معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا".
و�أعلنت "بوينغ" يف مطلع هذا ال�شهر تقلي�ص �إنتاجها من
طراز " 737ماك�س" بن�سبة تقرب من .20%
و�أعلنت �رشكة "�أمرييكان �إيرالينز" �أم�س الأحد �إلغاء حوايل
 115رحلة يومي ًا من جدول رحالتها ال�صيفية ب�سبب متديد
ق��رار حظر ط�يران طائراتها الـ 24من ط��راز "بوينغ 737
ماك�س" حتى � 19أغ�سط�س(�آب).

