
اقتصاد4

ترامب يدعو "بوينغ" إلى تغيير اسم "737 ماكس"

تن�رش �صحيف��ة »�جلورنال « �ل�صو�بط �لتي �أ�صدرتها 
�مان��ة جمل�س �ل��وزر�ء، ب�ص��اأن �ع��ارة �ملوظفني �ىل 
�لعمل يف �لقطاع �خلا�س ��صتناد� لأحكام �ملادة 17 

من قانون �ملو�زنة �لعامة �لحتادية ل�صنة 2019.
ون�ص��ت �ل�صو�ب��ط، بح�ص��ب بي��ان للأمان��ة "تك��ون 
�لإع��ارة �ىل �لقط��اع �خلا���س مب��ا فيه��ا ���رشكات 
�جلباي��ة بعد ��صتح�صال مو�فق��ات �ل�صلطة �ملخت�صة 
ل��كل م��ن �جلهتني �ملع��رة و�ملع��ار �ليه��ا، وير�عى 
فيه��ا جمل��ة ���رشوط منها �ن يك��ون عر�قي��ا، ويقدم 
طلبا حتريريا مقرونا مبو�فق��ة د�ئرته على �لرت�صيح 
وتنا�ص��ب �خت�صا�س �ملوظف م��ع �لعمل �ملر�صح له، 
وتك��ون مدة �لإعارة �صنة و�ح��دة قابلة للتجديد ملدة 
ل تزي��د عل��ى خم�س �صن��و�ت، ويف حال ع��دم وجود 
مان��ع قان��وين يح��ول دون ذلك، مع مر�ع��اة ما جاء 
باح��كام �مل��ادة 54 م��ن قان��ون �ملو�زن��ة �لعام��ة 
�لحتادي��ة، فيما يخ�س �ع��ارة �ملوظفني من �رشكة 

غاز �جلنوب �ىل �رشكة غاز �لب�رشة".
و�أ�ص��اف �لبي��ان، "�إمكاني��ة �نهاء �لإع��ارة مبوجب 
�جله��ة  وتتحم��ل  للجهت��ني،  �لتحريري��ة  �ملو�فق��ة 
�مل�صتفي��دة �ملخ�ص�ص��ات �لتي يتقا�صاه��ا �ملوظف 
يف د�ئرت��ه وتتحم��ل �لأخ��رة �لر�تب �ل�صم��ي، و�إذ� 
�نهت �جله��ة �مل�صتعرة خدمة �ملوظ��ف �ملعار �ليها 
خدمات��ه لأي �صب��ب كان قب��ل �نته��اء م��دة �لإعارة 
تتحم��ل خم�ص�صات��ه حت��ى �عادت��ه �ىل وظيفت��ه �و 
�نتهاء مدة �لإعارة على �أ�صا�س ما كان يتقا�صاه عند 
�لإع��ارة". وتابع، "ت�صمنت �ل�صو�ب��ط �ي�صا ��صتيفاء 
�لتوقيف��ات �لتقاعدية عل��ى �أ�صا�س ر�تب �ملوظف يف 
�لد�ئ��رة �ملع��رة، كم��ا حتت�صب م��دة �لإع��ارة خدمة 
لأغر��س �لع��لوة و�لرتفيع، ويج��وز ترفيع �ملوظف 
�ملع��ارة خدماته وهو يف �لإع��ارة �رشط توفر درجة 
�صاغ��رة، ف�ص��ل على عدم ج��و�ز �ع��ارة �ملوظف �ىل 
�ملع��ار �ىل جهة ثانية ماد�مت �عارته �لأوىل �صارية 
�ملفع��ول، كم��ا مين��ع تعي��ني �أي موظ��ف يف �لد�ئرة 
ذ�تها �صمن عن��و�ن �ملوظف �ملعارة خدماته، وينفذ 
ه��ذ� �لقر�ر بدء� من تاريخ �إ�صد�ره، ول ين�رشف على 

حالت �لإعارة �لتي متت قبل �إ�صد�ره".
وكان جمل���س �ل��وزر�ء �ق��ر، يف )9 ني�ص��ان 2019(، 
�صو�بط �إعارة �ملوظف للعمل بالقطاع �خلا�س، كما 
�ق��ر تو�صية لإ�صلح نظ��ام �لبطاقة �لتموينية ب�صاأن 

�جلرحى و�مل�صابني بالعجز �ل�صحي.
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يدعو المصارف والمؤسسات لعدم 
التعامل بالدوالر مع أربع شركات توسط

تعلن عن وضع اللمسات النهائية 
لمصفى كركوك

تأهيل 3 شركات لنقل 10 آالف 
برميل نفط من العراق

واسط يقر قانونا خاصا 
بااليرادات المحلية

لعدم  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  جميع  �لعر�قي،  �ملركزي  �لبنك  طالب 
"على  �إن   ، بيان  يف  �لبنك  وقال  تو�صط.  �رشكات  �أربع  مع  بالدولر  �لتعامل 
�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية كافة بعدم �لتعامل بعملة �لدولر �لأمركي مع 
�لأجنبية �ملجازتني  �لعملت  للتو�صط و�رش�ء  و�ل�صاعة  �لرب�ء  كل من �رشكتي 
و�رش�ء  بيع  نافذة  دخول  من  حمرومتان  �ل�رشكتني  �أن  علمًا  �لبنك،  قبل  من 
�لعملت �لأجنبية" و�أ�صاف �لبنك، �أنه "يرجى عدم �لتعامل �أي�صًا مع �رشكتي 
�آفاق دبي وريدين �لو�قعتني يف حمافظة �أربيل غر �ملجازتني من قبل �لبنك 
قانونه  مبوجب  م�صتقل  كبنك  �لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  وتاأ�ص�س  �ملركزي". 

�ل�صادر يف �ل�صاد�س من �آذ�ر من �لعام 2004.

�لنهائية مل�صفى كركوك بطاقة 150  �للم�صات  ، عن و�صع  �لنفط   �أعلنت وز�رة 
�ألف برميل يوميًا.

�صتقوم بدعم �مل�صاريع  "�لوز�رة  �إن   ، �لغ�صبان يف بيان  �لنفط ثامر  وقال وزير 
�ل�صتثمارية يف قطاع �لت�صفية و�لتوزيع و�ل�صناعات �ملتعلقة بها يف حمافظة 
كركوك"، مبينًا �أن "�لوز�رة و�صعت �للم�صات �لنهائية لإن�صاء م�صفى ��صتثماري 

يف كركوك بطاقة 150 �ألف برميل باليوم وباأحدث �ملو��صفات �لعاملية".
و�أ�صاف �لغ�صبان، �أنه "مت �لتفاق مع �إد�رة �ملحافظة على حل �مل�صاكل �ملتعلقة 
بالأر�س و�لعقار�ت من �أجل �مل�صى يف تنفيذ هذ� �مل�رشوع �حليوي �لذي يغطي 

حاجة �ملحافظة و�ملحافظات �ملجاورة" 

�أهلت وز�رة �لطاقة �لردنية �ليوم ثلث �رشكات �جتازت �لعر�س �لفني 
لعطاء نقل �لنفط �خلام من �لعر�ق للأردن بو��صطة �ل�صهاريج.

�لوز�رة يف بيان �صحفي �نه من �ملقرر فتح �لعرو�س �ملالية  و�كدت 
لختيار �ل�رشكة ذ�ت �لعر�س �ملايل �لن�صب من بني �ل�رشكات �ملتقدمة 
حممود  �رشكة  و�ئتلف  و�رشكاه  �لزعبي  حممد  �حمد  �رشكة  وه��ي 

�لذيابات و�رشكاه و�رشكة نايل �لذيابات و�رشكاه.
و�لعر�س خم�ص�س لتنفيذ �لتفاق �ملوقع بني حكومتي �لردن و�لعر�ق 
�ل�صعار  ح�صب  �لردن  ي�صرتيها  يوميا  نفط  برميل  �آلف   10 لنقل 

�لعاملية.

�قر جمل�س حمافظة و��صط ،قانونا خا�صا للير�د�ت �ملالية �ملحلية بالرقم 
)1( �ملعدل �لثاين للعام 201٩.

ميثل  �لقانون  هذ�  �ن  �حلاجم  ��صماعيل  �آلء  �ملالية  �للجنة  رئي�صة  وقالت 
�مل�صتح�صلة  �ملحلية  �لير�د�ت  مبالغ  �آلية  لتنظيم  �ل�صا�صية  �خلطوة 
�لقانون  مفرد�ت  وفق  للعمل  �لحتادية  �ملو�زنة  �صمن  من  و�لتخ�صي�صات 

�ملحلي �جلديد ".
و��صافت �نه :" متت مناق�صة �لقانون من قبل جلنة خمت�صة �صكلت يف �ملجل�س 
، و�لذي مت �قر�ر مو�ده ب�صورة قانونية و�صفافة ووفق روؤية م�صتقبلية تتو�فق 

مع تعليمات وز�رة �ملالية �لحتادية و�لقانون �لنافذ ".

االردن:المركزي مجلسالنفط

بيانات
»الجورنال « تنشر ضوابط اعارة الموظف للعمل 

في القطاع الخاص

76.89 تريليون دينار قيمة الودائع في المصارف التجارية

كهرباء ميسان تقطع التيار الكهربائي عن الدوائر الحكومية

�أعل��ن ر�بط��ة �مل�ص��ارف �خلا�ص��ة �لعر�قي��ة، �رتف��اع 
�لود�ئ��ع �حلكومي��ة و�خلا�صة يف �مل�ص��ارف �لتجارية 
�لعامل��ة د�خل �لعر�ق �إىل 76.89 تريليون دينار خلل 
�لع��ام 2018. وق��ال �ملدي��ر �لتنفي��ذي للر�بط��ة عل��ي 
ط��ارق يف بي��ان �إن "�لود�ئ��ع �حلكومي��ة و�خلا�صة يف 
�مل�ص��ارف �لتجاري��ة �رتفع��ت 9.84 تريلي��ون دين��ار 
خ��لل �لع��ام 2018 ب�صب��ب �إج��ر�ء�ت �لبن��ك �ملركزي 
�لعر�ق��ي يف دع��م �لقط��اع �مل���رشيف �لعر�ق��ي ب�صقيه 
�حلكوم��ي و�خلا�س، بالإ�صاف��ة �إىل تخل�س �لعر�ق من 
�لأزم��ة �ملالي��ة �لتي �رشبت��ه يف �لع��ام 2014 ب�صبب 
هب��وط �أ�صعار �لنفط و�لتح�ص��ن �لأمني بعد �لق�صاء على 
تنظي��م د�ع���س"، مبين��ًا �أن "�لود�ئع يف �لع��ام 2017 
بلغ��ت 67.05 تريليون دينار بينم��ا �رتفعت يف �لعام 
2018، �إىل 76.89 تريلي��ون دين��ار".  و�أ�صار طارق، 
�إىل �أن "ود�ئ��ع �لقطاع �خلا�س يف �مل�صارف �لتجارية 
بلغ��ت 27.36 تريلي��ون دين��ار بينما ود�ئ��ع �حلكومة 
بلغ��ت 22.27 تريليون دين��ار �إ�صافة �إىل ود�ئع قطاع 
�ملوؤ�ص�ص��ات �لعام��ة �لبالغ��ة 27.26 تريلي��ون دينار".  

و�أ�ص��اف �أن "�لعلقة بني �ملو�ط��ن و�لقطاع �مل�رشيف 
ت�صهد حت�صنا كبر� بعد �إجر�ء�ت �لبنك �ملركزي �لعر�قي 
�لتي �تخذها مثل توطني رو�تب �ملوظفني يف �لقطاعني 
�لعام و�خلا���س وت�صهيل �جر�ء�ت �لبطاقات �مل�رشفية 
يتمث��ل  �خ��ر  عام��ًل  "هن��اك  �أن  وغره��ا"، مو�صح��ا 
باندم��اج �لعر�ق بالقت�صاد �لعاملي �لذي يعتمد ب�صكل 

�أ�صا�صي عل��ى �لتعاملت مع �لقط��اع �مل�رشيف �إ�صافة 
�إىل �زدي��اد �لنت�ص��ار �جلغ��ر�يف للم�ص��ارف من خلل 
�رتفاع ع��دد فروعها بعد �لرب�م��ج �لتوعوية �لتي تقوم 
بها، وكذلك زيادة ن�صبة �ل�صمول �ملايل من خلل توفر 
�دو�ت �لدف��ع �لإلكرتوني��ة و�ثره��ا يف ��صتقطاب �لكتلة 

�لنقدية". 

�قرتح �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، على جمموعة "بوينغ" 
على  طبيعتها  يحدد  مل  حت�صينات  �إجر�ء  للطائر�ت  �مل�صنعة 
بعد  �صورته  لتلميع  ��صمه  وتغير  ماك�س"   737" طر�زها 

�ل�رشبة �لكبرة �لتي تلقتها لل�رشكة بعد حادثني جويني.
وعرف هذ� �لطر�ز �لذي بد�أ �لعمل به يف مايو )�أيار( 2017 
كارثتني جويتني يف �أقل من خم�صة �أ�صهر �أوقعتا 346 قتيًل 

يف �ملجموع.
�إىل  �لكارثتان ُبعيد مرحلة �لإقلع وين�صبهما خرب�ء  ووقعت 

نظام تعزيز خ�صائ�س �ملناورة.
�أيام من حتطم طائرة تابعة للخطوط  وبعد 
)�آذ�ر(  م��ار���س   10 يف  �لإثيوبية  �جل��وي��ة 
يف  �لطر�ن  تنظيم  هيئات  قررت  �ملا�صي، 

�لعامل منع ت�صير هذه �لطائر�ت.
�ليوم  تويرت،  على  تغريدة  يف  تر�مب  وكتب 
�لت�صويق؟  �أ�صول  عن  �أعرف  "ماذ�  �لإثنني 
�أ�صبح  �أن  يف  جنحت  لكني  �صيء  ل  رمب��ا 
رئي�صًا!، لو كنت يف مكان "بوينغ"، ��أ�صلحت 
ميز�ت  لها  و�أ�صفت  ماك�س،   737 بوينغ 
�صورًة  �لطائرة  ومنحت  خ��ارق��ة،  جديدة 

جديدًة و��صمًا خمتلفًا".
و�أ�صاف "مل يعان �أي منتج بهذ� �لقدر. لكن 

كما �صبق وقلت، ماذ� �أعلم عن هذ� �لأمر؟".
فيها  ُيعلق  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�صت  وهذه 
"بوينغ"  مو�صوع  على  �لأمريكي  �لرئي�س 
�أودت  �لتي  �لإثيوبية،  �لطائرة  �صقوط  منذ 

بحياة 157 �صخ�صًا.
قيادة  �أن  تويرت،  عرب  يومني،  بعد  وكتب 

�لطائر�ت �لتجارية باتت "�أكرث تعقيد�ً بكثر".
"مل ي��ع��د ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ط��ي��اري��ن بل  و�أ����ص���اف ���ص��اخ��ر�ً 
ما�صات�صو�صت�س  معهد  "�أم.�أي.تي"  من  معلوماتية  خل��رب�ء 

للتكنولوجيا".
من  �إنتاجها  تقلي�س  �ل�صهر  هذ�  مطلع  يف  "بوينغ"  و�أعلنت 

طر�ز "737 ماك�س" بن�صبة تقرب من 20%.
�إلغاء حو�يل  �لأحد  �إيرلينز" �أم�س  "�أمريكان  و�أعلنت �رشكة 
115 رحلة يوميًا من جدول رحلتها �ل�صيفية ب�صبب متديد 
 737 "بوينغ  ط��ر�ز  من  �ل�24  طائر�تها  ط��ر�ن  حظر  ق��ر�ر 

ماك�س" حتى 19 �أغ�صط�س)�آب(.

ك�صف فرع توزيع كهرباء مي�صان، عن موعد �ملبا�رشة 
م�صرة  �حلكومية،  �لدو�ئر  عن  �لكهربائي  �لتيار  بقطع 
من  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�ص�صات  بع�س  ��صتثناء  �ىل 

�لقطع لهميتها للمو�طن.
رئا�صة  توجيهات  �إىل  "��صتناد�  بيان،  يف  �لفرع  وقال 
�لكهرباء  وز�رة  خ��لل  من  و�ملبلغة  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�صيبا�رش  له،  �جلنوب  كهرباء  لتوزيع  �لعامة  و�ل�رشكة 
�إر�صال  مت  �لتي  �حلكومية  دو�ئ��ر  تغذية  بف�صل  �ملركز 

جد�ولها �صابقا ويتم �عتمادهم على مولد�ت �لديزل يف 
�لثلثاء  �ليوم  من  و�عتبار�  �لكهربائية  �لطاقة  جتهيز 

�مل�صادف 1٦ ني�صان 201٩".
و��صاف �لفرع، "�صيتم تق�صيم مولد�ت �لدو�ئر �حلكومية 
على قطاعات �ل�صيانة وت�صمية م�صوؤولني مع بديل عن 
كل جمموعة ويكونو� لف�صل �ملو�قع �حلكومية ومتابعة 

ت�صغيل مولد�ت �لديزل" .
و��صار �ىل �نه "يف حالة عدم جاهزية مولد�ت �ملو�قع 

�أ�صبوع و�حد لتهيئة  �إعطائهم مهلة ملدة  �حلكومية يتم 
مولد�تهم قبل تنفيذ �لقطع �لنهائي"، مبينة �ن "�لهدف 
�لكهربائية  �لطاقة  توفر  �حلكومية  �لدو�ئر  قطع  من 
�مل�صتهلكة من �ل�صنف �حلكومي وحتويلها �إىل �ل�صنف 
�ملنزيل". و�و�صح �لفرع بانه "�صوف يتم ��صتثناء بع�س 
لهميتها  �لقطع  من  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ص�صات 
 ، �مل��اء  �صخ  حمطات  �مل�صت�صفيات،  ومنها  للمو�طن 

�ملو�قع �لأمنية �حل�صا�صة، �حلقول �لنفطية".
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هبط��ت �أ�صعار �لذهب لأدنى م�صت��وى يف �أكرث من �أ�صبوع، 
بع��د �أن ع��ززت بيان��ات �صينية قوي��ة �لأ�صه��م، وقل�صت 

�ملخاوف من تباطوؤ �قت�صادي عاملي.
وتر�ج��ع �ل�صع��ر �لف��وري للذه��ب %0.1 �إىل 1288.83 
دولر�ً للأون�صة، بعد �أن لم�س يف وقت �صابق من �جلل�صة 
�أدن��ى م�صت��وى من��ذ 5 �أبري��ل )ني�صان( عن��د 1286.44 
دولر�ً. ونزلت �لعقود �لآجلة للذهب يف �لوليات �ملتحدة 

1291.60 دولر�ً للأون�صة. �إىل   0.3%
ماركت���س،  �صي.�إم.�ص��ي  ل��دى  �لأ�ص��و�ق  حملل��ة  وقال��ت 
ب�صنغاف��ورة مارغري��ت يان��غ: "�أ�صع��ار �لذه��ب ترت�ج��ع 
بفع��ل حت�ص��ن بيان��ات �لقت�ص��اد �لكلي، م��ا ي�صجع على 

�ملخاطرة".

تذبذب��ت ��صع��ار �لنف��ط، لي�صجل برنت �ك��رث من 71 
دولر� للربمي��ل �لو�حد �ل �ن �ل�صعار تبقى مرتفعة 

مقارنة بال�صبوع �ملا�صي.
و�صجل��ت عق��ود خام �لقيا���س �لعامل��ي مزيج برنت 
71.41 دولر�، بانخفا���س بل��غ 14 �صنت��ا �و م��ا 

يعادل 0.20% .
فيم��ا �نخف�صت عقود خام �لقيا���س �لأمريكي غرب 
تك�صا�س �لو�صيط 33 �صنتا، �أو 0.53 باملئة، لت�صجل 

عند �لت�صوية 63.55 دولر للربميل.
وينهي �خلام��ان �لقيا�صيان �لأ�صب��وع على مكا�صب 
بحو�يل 2 يف �ملئة، ه��ى ثالث زيادة �أ�صبوعية على 
�لت��و�يل لربنت و�صاد���س زيادة على �لت��و�يل للخام 

�لأمريكي.

�حل�صة  زيادة  �لنفطية  �ملنتجات  توزيع  �رشكة  قررت 
من  �لبنزين  منتوج  من  كركوك  ملحافظة  �ملخ�ص�صة 
�ىل  بال�صافة  مكعب  مرت   )1200( �ىل   )1100(
�ىل   )900( من  �لغاز  زيت  من  �ملحافظة  ح�صة  زيادة 
�لتابعة  �ملولد�ت  ح�ص�س  زيادة  مع   ، لرت  �ألف   )950(

للم�صت�صفيات و�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية .
وقال مدير عام �ل�رشكة كاظم م�صر يا�صني يف بيان له 
�ملحافظة  �إحتياجات  لتغطية  �لزيادة جاءت  �أن" هذه   ،
من �ملنتوجني "، مبينا �ن �ل�رشكة قررت �ي�صا ��صتمر�ر 
عموم  يف  �لبنزين  ملادة  �لوقودية  بالبطاقة  �لعمل 
ح�صته  على  �ملو�طن  ح�صول  ل�صمان  كركوك  حمافظة 

من �ملنتوج ب�صورة منتظمة ".
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