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حركة األسهم هبوط الذهب تزامنًا مع خطة اإلصالح 
الضريبي األميركي

مجموع إنتاج النفط في حقل يادآوران 
يبلغ أكثر من 100 مليون برميل

بولندا تجدد معارضتها لمشروع الغاز الروسي

مستثمر سعودي يقتحم سوق الصيانة 
المنزلية المصري العام المقبل

مشاركة الكويت في »إكسبو 2020« 
األكبر من نوعها

هبطت اأ�شعار الذهب بعد اأن وافق جمل�س ال�شيوخ 
الأمريك��ي على خطة ميزاني��ة متهد الطريق اأمام 
خف���س ال�رضائ��ب مم��ا ق��اد الأ�شه��م وال��دولر 

والعائد على ال�شندات اإىل الرتفاع . 
علي��ه  ي�شيط��ر  ال��ذي  ال�شي��وخ  جمل���س  ك��ان 
اجلمهوري��ون �ش��وت ل�شال��ح اإج��راء امليزاني��ة 
49 لي�شي��ف م��ا  51 �شوت��ا مقاب��ل  باأغلبي��ة 
ي�ش��ل اإىل 1.5 تريلي��ون دولر لعج��ز امليزاني��ة 
الحتادي��ة عل��ى مدى الع�رض �شن��وات املقبلة من 

اأجل متويل التخفي�شات ال�رضيبية املقرتحة . 
ونتيجة لذل��ك تقل�س اإقب��ال امل�شتثمرين، الذين 
عل��ى  اأ���رضع،  اقت�ش��ادي  من��و  عل��ى  يراهن��ون 
���رضاء الأ�ش��ول التي تنط��وي على ق��در اأكرب من 

املخاط��رة بينما قل�س حمل��ة ال�شندات مراكزهم 
اأن الت�شخ��م والقرتا���س  بفع��ل خم��اوف م��ن 
الحتادي قد يرتفعان.  ومن �شاأن ارتفاع العائد 
على ال�شندات زيادة ال�شغوط على الذهب الذي ل 
ي��در عائدا بينما من �ش��اأن ارتفاع الدولر زيادة 

�شعر املعدن الأ�شفر حلائزي العمالت الأخرى.
ون��زل ال�شع��ر الف��وري للذه��ب 0.77 باملئة اإىل 
1279.44 دولر لالأوقي��ة )الأون�ش��ة( بحلول 
واملع��دن  جرينت���س.  بتوقي��ت   1841 ال�شاع��ة 

منخف�س بنحو 1.9 باملئة منذ بداي��ة الأ�شب��وع 
العق��ود  ت�شوي��ة  يف  الأ�شف��ر  املع��دن  وتراج��ع 
الأمريكي��ة الآجل��ة ت�شليم دي�شم��رب كانون الأول 
اإىل  باملئ��ة،   0.7 يع��ادل  م��ا  اأو  دولر،   9.50
1280.50 دولر لالأوقي��ة. وبل��غ النخفا���س 

الأ�شبوعي 1.8 باملئة.

  بل��غ جمم��وع انتاج النف��ط يف حقل ي��اداآوران امل�شرتك منذ ب��دء تد�شينه 
وحتي الن 100 مليون و60 الف برميل.

ا�شتم��رارا لربنام��ج احلكوم��ة يف تد�ش��ن احلق��ول امل�شرتكة، ف��ان الوترية 
ت�شارع��ت لتطوي��ر احلق��ول النفطية غ��رب البالد مب��ا فيها ي��اداآوران الذي 
يعترب من احلقول امل�شرتكة مع العراق، وهي حقول ازادكان وياران �شمايل 

وياران جنوبي، والتي ت�شكل جمموعة احلقول يف غرب نهر الكارون.
وو�شع��ت حكوم��ة الرئي�س روح��اين يف اولوياته��ا تطوير حقل ي��اداآوران 
. املرحل��ة الويل مل���رضوع تطوي��ر حق��ل ي��اداآوران، ب��داأت يف 14 نوفمرب 
اأفاد املوقع العالمي  85 الف برميل يوميا . وكما  2016 بطاقة انتاج 
ل��وزارة النف��ط فان جمم��وع انتاج النف��ط يف حقل ي��اداآوران امل�شرتك منذ 
التد�ش��ن وحت��ي اليوم، بل��غ 100 مليون و60 ال��ف برمي��ل.  واأعلن منفذ 
م���رضوع تنمية حقل “ي��اداآوران” امل�شرتك مع العراق، ه��ادي نظربور، ان 
التخطيط لنتاج النفط من حقل “ياداآوران” كان خالل املرحلة الأويل من 
تنميت��ه، 85 األ��ف برميل يوميا ، منوها ايل انت��اج 112 الف برميل يوميا 

من احلقل امل�شرتك حاليا. 
حقل ياداآوران يقع علي م�شافة 10 كيلومرتات جنوب �رضقي حقل ازادكان 

ونحو 70 كم جنوب غربي اهواز و�شمال خرم�شهر.

الغ��از  مل���رضوع  معار�شته��ا  بولن��دا  ج��ددت   
ال�شرتاتيجي "ال�شيل ال�شمايل 2-"، الهادف لنقل 
الغاز الرو�ش��ي اإىل اأملانيا، عرب قاع بحر البلطيق 
مبا���رضة دون امل��رور بدول��ة ثالث��ة. وو�شف��ت 
رئي�ش��ة وزراء بولندا، بياتا �شيدلو، امل�رضوع باأنه 
يه��دد اأم��ن الطاق��ة الأوروب��ي، وج��اءت مداخلة 
ال�شيا�شي��ة البولندي��ة رغ��م اأن م�شاأل��ة امل���رضوع 
غري مدرجة على ج��دول اأعمال القمة املنعقد يف 

بروك�شل يوم ام�س اجلمعة.
وقال��ت �شيدل��و: اإن موا�شل��ة ه��ذا ال�شتثم��ار ل 
يه��دد فقط ا�شتق��الل الطاقة يف اأوروب��ا الو�شطى 
وال�رضقي��ة، بل يقو���س اأمن الطاق��ة يف املنطقة 

ككل.
وال�شي��ل ال�شم��ايل2-" هو م���رضوع تو�شعة خلط 
اأنابيب الغاز "ال�شيل ال�شمايل"، ويهدف امل�رضوع 

اجلديد ملد خطن لنقل الغاز ب�شعة اإجمالية ت�شل 
اإىل 55 ملي��ار مرت مكعب م��ن الغاز �شنويا، ومن 

املفرت�س اأن يبنى مبوازاة "ال�شيل ال�شمايل .
ويواجه امل�رضوع معار�شة من دول بحر البلطيق 
وبولن��دا، وت�شف��ه وار�ش��و باأنه م���رضوع م�شي�س، 

فيما، يلقى تاأييدا من اأملانيا
ويف الأ�شب��وع املا�ش��ي، قال��ت مفو�ش��ة �شوؤون 
مارغري��ت  الأوروب��ي،  بالحت��اد  املناف�ش��ة 
في�شتاجر، اإن الحتاد الأوروبي لي�س لديه اأ�شا�س 
قان��وين لوق��ف تنفي��ذ خ��ط الأنابي��ب ه��ذا، لكن 
الرئي���س الرو�شي فالدميري بوتن اأكد اخلمي�س اأن 
رو�شيا تواجه عقبات اأم��ام تنفيذ امل�رضوع، رغم 
اأن تنوي��ع اإمدادات الغ��از ي�شاهم يف ا�شتقرار اأمن 
الطاق��ة. ويذكر اأن رو�شيا تعد م��ورد غاز اأ�شا�شي 
لأوروب��ا، اإذ تقوم بتلبية نحو ثل��ت احتياجاتها، 
وزودت ال��دول الأوروبي��ة الع��ام املا�شي، بنحو 

178.3 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي.

ق��ال رئي���س جمل���س اإدارة �رضكة مق��ار الريا�س 
للتج��ارة، اإن ال�رضك��ة ت�شع��ى لقتح��ام ال�ش��وق 
امل�رضية خلدمات ال�شيانة املنزلية العام املقبل 
من خالل تطبيق للهواتف املحمولة. وقال حممد 
ب��ن دايل، خالل مقابلة م��ع »رويرتز«، اإن تطبيق 
)فيك�س( الذي بداأ العمل بالفعل يف ال�شعودية يف 
فرباي��ر من الع��ام املا�شي »نفذ اأك��ر من ع�رضة 
اآلف طل��ب تقدمي خدمة داخ��ل ال�شوق ال�شعودية، 
وي�شتهدف تق��دمي اأكر من 150 األف طلب خدمة 
خ��الل العام املقبل. ونعم��ل يف الكثري من املدن 
الرئي�ش��ة يف ال�شعودية ونعكف على اإطالق حملة 
ت�شويقية كبرية يف اململكة خالل يناير املقبل«.

وق��ال اإن �رضكت��ه ت�شع��ى لتو�شع��ة ن�شاطه��ا اإىل 
خارج ال�شعودية بنهاية العام. واأ�شاف »وجهتنا 
الأوىل م��ن الدول امل�شتهدف��ة هي م�رض لعدد من 
الأ�شب��اب اأهمها التع��داد ال�شك��اين ال�شخم وعدد 
الوح��دات ال�شكني��ة املرتف��ع ج��داً. نبح��ث حاليا 
ع��ن م�شتثم��ر ا�شرتاتيج��ي ي�شاركن��ا الأعمال يف 
م���رض ون�شته��دف اأن نب��داأ تقدمي اأو طل��ب تقدمي 
اخلدم��ة هن��اك يف منت�ش��ف 2018«. وق��ال بن 
داي��ل »حجم �شوق خدم��ات ال�شيانة املنزلية يف 
ال�شعودي��ة يبل��غ اأربعة مليارات ري��ال. نتوقع اأن 
ت�شتحوذ التطبيق��ات الإلكرتونية على نحو 30٪ 
م��ن هذه ال�ش��وق خالل ال�شن��وات اخلم�س املقبلة. 
ن�شع��ى لتغيري اأ�شل��وب امل�شتهل��ك وتوجيهه نحو 

اخلدمات الإلكرتونية«.

 
قال وكي��ل وزارة الإعالم واملفو�س العام 
جلناح الكويت امل�ش��ارك يف معر�س »اإك�شبو 
2020« ط��ارق امل��زرم اإن م�شارك��ة الكوي��ت 
يف املعر���س �شتك��ون الكربى م��ن نوعها بتاريخ 

م�شاركاتها يف هذا احلدث العاملي.
واأ�ش��اف امل��زرم عقب توقي��ع الكويت للعق��د الر�شمي 
اخلا���س مب�شاركته��ا يف )اإك�شب��و 2020( اأن القي��ادة 
ال�شيا�شي��ة لدول��ة الكويت ت��ويل اهتماما خا�ش��ا مل�شاركة 
الكوي��ت يف املعر���س ال��ذي �شيق��ام للم��رة الأول يف دول��ة 
الإم��ارات البل��د العرب��ي ال�شقي��ق. واأو�ش��ح اأن الكوي��ت حجزت 
بالتن�شي��ق م��ع اجلان��ب الإماراتي م�شاح��ة كبرية داخ��ل »اإك�شبو 
2020« لتقي��م علي��ه جناحها الذي �شي�ش��م جهات ر�شمية كويتية 

عدة.
واأو�ش��ح اأن م�شاركة الكويت �شتكون حت��ت �شعار »روؤية الكويت 2035« 
ال��ذي �شي�شم��ل حتت مظلت��ه كل نواحي خط��ة الكويت التنموي��ة، خا�شة ما 
يتعل��ق با�شتدام��ة امل��وارد والطاق��ة البديلة والتنمي��ة الب�رضي��ة والقت�شاد 
املعريف. وذكر املزرم اأن جناح دولة الكويت �شيكون يف منطقة يطلق عليها 

»منطقة ال�شتدامة« داخل املعر�س. واأ�شاد املزرم بتعاون اجلانب الإماراتي 
ممث��ال بوزي��رة الدولة ل�ش��وؤون التعاون ال��دويل املدير العام ملكت��ب »اإك�شبو 
2020« رمي الها�شم��ي لإجناح امل�شاركة الكويتية معربا عن ال�شكر حل�شن 
التنظيم وحف��اوة ال�شتقبال. واأعرب املزرم عن الثق��ة بقدرة دولة الإمارات 
يف اإجناح هذا املعر�س العاملي وحر�شها على اأن ينجز ويخرج ب�شكل متميز 
وجودة عالية يف التنفيذ »كي يكون مثال يحتذى للن�شخ امل�شتقبلية القادمة 

للمعر�س«.
م��ن ناحيته، قال املدير التنفيذي ملرك��ز اأبحاث املياه لدى موؤ�ش�شة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتور حممد الرا�شد، اإن اللجنة املنظمة قررت اأن يكون �شهر 
اأبري��ل 2018 موعداً لبناء اجلناح الكويت��ي يف املعر�س، مو�شحًا اأن معهد 

الكويت �شيكون �رضيكًا اأ�شا�شيًا يف اجلناح.
م��ن جهت��ه ق��ال القن�شل الع��ام لدولة الكوي��ت يف دبي ذي��اب الر�شيدي، اإن 
اأهمي��ة م�شاركة الكوي��ت يف املعر�س نابعة م��ن الإرث احل�شاري اخلليجي 
ال��ذي ت�شرتك فيه دول��ة الإمارات وباق��ي دول اخلليج، واأ�ش��اف اأن الكويت 
مب�شاركته��ا يف املعر�س تق��وم مبا متليه عليها �شواب��ط الأخوة جتاه دولة 
الإمارات لإجناح هذا احلدث، موؤكداً اأن اجلانب الإماراتي اأعرب عن ا�شتعداده 
لتقدمي كل اأوجه الدعم لهذه امل�شاركة، واأكد اأن الكويت يف قارب واحد هدفه 
اإجن��اح ه��ذا التجم��ع الثقايف ال��دويل، موؤكداً اأن جن��اح الإم��ارات ا�شت�شافة 

احلدث هو جناح للكويت.

اقتصادية دبي تحصل على االعتماد األوروبي ألول معيار إلسعاد قطاع األعمال

ح�شل��ت اقت�شادية دبي على العتم��اد الأوروبي من 
النم�ش��ا، لأول معي��ار اإمارات��ي لإ�شع��اد املتعامل��ن 
دب��ي  اقت�شادي��ة  قام��ت  وال��ذي  الأعم��ال،  بقط��اع 
بتطوي��ره بالتعاون مع اإحدى جهات العتماد الدويل 
يف ه��ذا املجال، وذلك ع��ن اإن�شاء وتطوير اأول معايري 
اإماراتي��ة معتم��دة لإ�شع��اد املتعامل��ن ذات �شبغ��ة 
دولي��ة تت��واءم م��ع منهجي��ة وهيكلي��ة املوا�شف��ات 
القيا�شي��ة الدولية طبقًا للمعاي��ري الدولية ذات ال�شلة، 
اإ�شاف��ة اإىل اإن�شاء اأول مرك��ز متيز لإ�شعاد املتعاملن 
دب��ي يخت���س بعملي��ات  اقت�شادي��ة  داخ��ل  معتم��د 
تاأهي��ل وتدري��ب واعتم��اد �رضك��ات قط��اع الأعم��ال 
طبق��ًا للمعاي��ري املط��ورة املعتم��دة، وتطبي��ق ون�رض 

وتطوي��ر هذه املعايري يف اإ�شعاد املتعاملن بالإمارة 
واملنطقة، وتقدمي خدمات التطوير امل�شتمر يف جمال 

اإ�شعاد املتعاملن لقطاع الأعمال يف دبي.
وق��ال حمم��د �شاعل، املدي��ر التنفيذي لقط��اع �شوؤون 
ال�شرتاتيجي��ة: »ت�شاه��م اقت�شادي��ة دب��ي م��ن خالل 
الإم��ارة  ا�شرتاتيجي��ة  تفعي��ل  يف  املب��ادرة  ه��ذه 
ل�شعيه��ا لتك��ون املدين��ة الأ�شعد يف الع��امل، والرتكيز 
عل��ى اجلان��ب القت�ش��ادي منه��ا يف حتقي��ق �شعادة 
املتعامل��ن بكل فئاته��م من خالل تطوي��ر اخلدمات 
وبيئ��ات العم��ل والكف��اءات اجلوهري��ة اخلا�شة بهذا 
املج��ال يف كل املوؤ�ش�ش��ات القت�شادي��ة العاملة يف 
الإم��ارة مب��ا يع��زز مرك��ز الدول��ة يف حتقي��ق موؤ�رض 
اجلدي��د  املعي��ار  اأن  واأو�ش��ح  العامل��ي«.  ال�شع��ادة 
يغط��ي جمالت متع��ددة ومنه��ا القي��ادة، وت�شمل ما 

يج��ب اأن تقوم ب��ه الإدارة العليا م��ن مهام يف متكن 
ثقافة اإ�شع��اد املتعاملن، واإن�شاء نظ��ام اإدارة اإ�شعاد 
الأه��داف  و�ش��ع  وي�شم��ل  والتخطي��ط  املتعامل��ن، 
وال�شرتاتيجي��ات لإ�شعاد املتعاملن وحتديد الفر�س 
واملخاطر املرتبطة بها، وتوفري الإمكانات والو�شائل 
الت��ي م��ن �شاأنه��ا الرف��ع م��ن ر�ش��ا املتعامل��ن عن 
م�شت��وى اخلدم��ات املقدم��ة. واأ�ش��ارت هن��ادي عيد، 
مدي��ر اإدارة اإ�شع��اد املتعامل��ن، اأن��ه بعد ب��دء ت�شغيل 
املرك��ز فاإن على املوؤ�ش�ش��ات القت�شادية الراغبة يف 
تطبي��ق هذا املعيار واحل�ش��ول على اعتماد، اأن تتقدم 
لقت�شادي��ة دب��ي برغبته��ا يف ذل��ك وفقًا مل��ا �شيتم 
الإعالن عنه لحقًا. و�شيكون ذلك من خالل ما �شيقوم 
املرك��ز بتقدميه من خدم��ات تاأهيل وتدريب واعتماد 
للموؤ�ش�ش��ات القت�شادي��ة وفق��ًا للمعي��ار اجلدي��د من 

خالل �رضكائه��ا ال�شرتاتيجين نظ��ري ر�شوم مي�رضة.
ويهدف معيار اإ�شع��اد املتعاملن لقطاع الأعمال اإىل 
اإيج��اد معيار وا�شح ومتكامل ل�شمان حتقيق اجلودة 
والكفاءة والفعالي��ة يف اأداء موؤ�ش�شات قطاع الأعمال 
يف اإ�شع��اد املتعامل��ن بالإم��ارة واملنطقة من خالل 
اإن�ش��اء مرجعي��ة موحدة واإطار عم��ل حلوكمة خمتلف 
الأن�شط��ة املتعلقة بهذا املج��ال، وو�شع مقايي�س اأداء 
وا�شح��ة وموحدة ب��ن موؤ�ش�شات قط��اع الأعمال يف 
اإ�شع��اد املتعاملن بالإم��ارة تتيح اإن�ش��اء اأول قاعدة 
بيان��ات تف�شيلي��ة لل�شع��ادة املوؤ�ش�شي��ة يف القط��اع 
القت�شادي تتيح قيا�س م�شت��وى اأدائها على م�شتوى 
الإمارة. ون�رض ثقاف��ة التطوير والتح�شن امل�شتمر يف 
اإ�شعاد املتعامل��ن بدبي. واإن�شاء مركز لبحوث اإ�شعاد 
املتعامل��ن ومركز لتكنولوجيا ال�شعادة على م�شتوى 

الأمارة لالرتقاء بهذا املجال لأعلى م�شتويات الأداء. 
وعق��د �رضاك��ات دولي��ة يف جم��ال معاي��ري و�شوابط 
وحوكمة اإ�شعاد املتعاملن وتطوير جوائز متخ�ش�شة 
بال�شع��ادة املوؤ�ش�شية على امل�شت��وى املحلي والدويل. 
وتطوير مركز الدولة يف حتقيق موؤ�رضات اأداء حكومي 
عاملي��ة. ويغطي املعيار اجلديد اأي�شًا كال من املوارد، 
وت�شم��ل اأهمي��ة توفري امل��وارد الالزم��ة لنجاح خطط 
اإ�شع��اد املتعامل��ن �ش��واء امل��وارد الب�رضي��ة املوؤهلة 
واملدرب��ة والت��ي تتمت��ع ب��روح اإيجابي��ة اأو امل��وارد 
التقني��ة واملرافق الالزمة لتحقي��ق ر�شا املتعاملن، 
والعملي��ات، مث��ل عمليات ت�شمي��م وتنفي��ذ اإجراءات 
تقدمي اخلدمة و�شهولة وكفاءة اأدائها ودرا�شة اإجراءات 
التعام��ل م��ع املتعام��ل لتحقي��ق اأف�ش��ل جترب��ة ل��ه 
وتوفري الراحة والأمان له اأثناء ح�شوله على اخلدمة، 

والقيا���س والتح�ش��ن امل�شتمر: وه��و القيا�س امل�شتمر 
مل�شت��وى اأداء نظ��ام اإدارة اإ�شع��اد املتعاملن وحتديد 
فر���س التح�شن امل�شتم��ر له. كما ط��ورت »كامبيون 
اإنرتنا�شيون��ال«، ال�رضكة الإماراتي��ة املتخ�ش�شة يف 
الإ�ش��اءة امل�شتدامة للم�شاريع احل�رضي��ة، اأول تقنية 
ثورية للتنظيف الذاتي خلاليا وحدات الإنارة بالطاقة 
ال�شم�شية يف العامل، وت�شتعر�شها للمرة الأوىل عامليًا 
ع��رب من�ش��ة معر�س »دب��ي للطاق��ة ال�شم�شي��ة« التي 
تقام بالتزامن مع معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة 
والبيئ��ة »ويتيك�س 2017« يف الفرتة من 23 اإىل 25 
اأكتوب��ر اجلاري. وت�شكل التقني��ة اجلديدة تقدمًا مهمًا 
يف �شناع��ة وحدات الإنارة بالطاق��ة ال�شم�شية، لأنها 
تاأتي �شمن ت�شاميم اجليل اجلديد من وحدات الإنارة 

املدجمة.

توقعات بنمو حذر لالقتصاد األردني في العام المقبل 2018 

توق��ع باحث��ان اقت�شادي��ان يف بن��ك �شتان��درد ت�شارت��رد اأن يحق��ق 
القت�ش��اد الأردين من��وا يف العام املقبل 2018 »لك��ن بحذر« بتاأثري 
اإيجاب��ي من اإعادة فت��ح احلدود بن الأردن والعراق وحتقيق النمو يف 

دول اخلليج العربي نتيجة الإ�شالحات التي جتري هناك.
واأجمع��ا، يف لقاء �شحفي، عل��ى اأن القت�ش��اد الأردين واجه حتديات 
عدي��دة معظمها مرتبط بال�رضاعات التي �شهدتها املنطقة والتحديات 
اجليو�شيا�شي��ة والأمني��ة، والت��ي اأدت باآث��ار �شلبي��ة عل��ى التج��ارة 

اخلارجية وحتويالت العاملن يف اخلارج ب�شكل رئي�شي.
واأكدت املدير التنفيذي لق�شم الأبحاث ملنطقة ال�رضق الأو�شط 

يف �شتان��درد ت�شارترد، دمية جردان��ة، اأهمية توزيع العبء 
ال�رضيب��ي ب��ن ال�رضك��ات وتو�شي��ع ال�رضيح��ة اخلا�شعة 

وتقلي��ل ال�شتثن��اءات كونه��ا �شتح�ش��ن من كف��اءة اإدارة 
ال�رضيب��ة، واإعطاء التهرب ال�رضيبي اهتماما اأكرب وانه 

كلما كانت ال�رضيبة اأق��ل ن�شبة وكلما كانت ال�رضيحة 
اأو�شع، كلما ارتفعت كفاءة النظام ال�رضيبي.

وقال��ت اإن انخفا�س اأ�شعار النف��ط وانتظام ا�شترياد 
الغ��از لتولي��د الطاق��ة �شي�شهم يف حت�ش��ن الو�شع 

املايل ل�رضكة الكهرباء الوطنية وبالتايل تخفيف 
ال�شغ��وط املالية عل��ى موازن��ة احلكومة، لفتة 

اإىل اأن اأي ارتف��اع يف اأ�شع��ار النف��ط �شي�شتفيد 
منه القت�شاد الأردين.

ب��دوره، ق��ال الباح��ث القت�ش��ادي ملنطقة 
ال���رضق الأو�ش��ط يف البنك، بالل خ��ان، اإن 

هن��اك بع���س التح�ش��ن، بطريق��ة تدع��م 
التف��اوؤل، اأبرزها فتح احلدود مع العراق 

%20 م��ن �ش��ادرات  ال��ذي ي�شتقب��ل 
اململك��ة قبل الإغ��الق، والتي �شتظهر 
يف بيان��ات النم��و يف الرب��ع الرابع 

من العام احلايل.
واأ�ش��اف اأنه على املدى املتو�شط 

يف  امل�شارك��ة  م��ن  �شي�شتفي��د 
م�رضوع��ات اإع��ادة الإعمار يف 

وتنفي��ذ  واملنطق��ة،  الع��راق 
حزمة امل�رضوعات يف جمال 

الطاقة املتج��ددة وال�شخر 
اإقرارها  الزيتي والت��ي مت 

�شن��دوق  اإط��ار  يف 
الأردين  ال�شتثم��ار 

ال�شعودي.
يف  احل��ذر  اأن  واأك��د 

ن��اجت عن  التف��اوؤل 
اأ�شع��ار  ارتف��اع 

يف  الفائ��دة 
املحلية،  ال�شوق 

م��ج  نا بر و
م��ع  الأردن 

ق  و ل�شن��د ا
ي  ل��ذ ا

ي�شته��دف تقليل اأعباء الدين العام كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل 
يف ال�شن��وات املقبلة ما يعني تقليل ن�شبة العجز والت�شدد يف ال�شيا�شة 
املالية، لك��ن هذه الإ�شالحات �شيكون اثره��ا اإيجابي على القت�شاد 

الأردين يف املدى املتو�شط.
وح��ول اإ�ش��الح ال�رضيبي��ة، اأكد اأنه اجل��زء املهم م��ن الربنامج وعلى 
الأردن اأن ت�شع يف اعتبارها اإعادة النظر يف ال�رضائح واإزالة الإعفاءات 

عن �رضيبة املبيعات والدخل واإخ�شاع جميع ال�شلع لل�رضيبة.
واأ�ش��ار خ��ان اإىل ارتف��اع مع��دل البطال��ة يف الأردن وتاأث��ري اللج��وء 
ال�شوري على �شوق العمل وال�شيا�شات احلكومية املطلوبة من ال�شيا�شة 

املالية والنقدية لدعم النمو يف القت�شاد الأردين.

عمان_ وكاالت

واشنطن_ وكاالت

طهران_ وكاالت
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