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بمشاركة دولية واسعة.. انطالق معرض بغداد الدولي بدورته الـ 45 السبت المقبل

التحرير  كما  واالعمار  البناء  على  "عازمون  �شعار  حتت 
واالنت�شار" تقام الدورة الـ 45 ملعر�ض بغداد الدويل ل�شنة 
الثاين 2018.، حيث  2018 للفرتة من )10-19 ( ت�رشين 
اكدت وزارة التجارة ان هذه الدورة حتظى مب�شاركة فاعلة 
وكبرية من دول العامل وخا�شة االوربية ا�شافة اىل م�شاركة 

العديد من ال�رشكات املتخ�ش�شة والنوعية .
وقال مدير عام ال�رشكة العامة للمعار�ض العراقية واخلدمات 
التجارية ها�شم حممد حامت  يف بيان، ان هناك رغبة كبرية 
من الدول وال�رشكات للم�شاركة يف الدورة الدولية والدخول 
لل�شوق العراقية من اجل امل�شاهمة يف اأعمار البنى التحتية 
�شهدت  التي  الع�شكرية  العمليات  نتيجة  املدمرة  والبنى 

حترير االرا�شي العراقية من الع�شابات االرهابية .
�شتكون  الــدويل  بغداد  ملعر�ض   45 ــدورة  ال اأن  اىل  واأ�شار 
خمتلفة عن الدورات ال�شابقة من خالل املعدات والتجهيزات 
الدولية والتي  الدورة  اثناء  التي �شتنطلق  اجلديدة والربامج 
احلالية  الدورة  ان  مبينا   ، الزائر  للجمهور  مفاجئة  �شتكون 
ال�رشكات  على  لــالطــالع  فقط  تكون  لــن  بــغــداد  ملعر�ض 
من  ن�شعى  بامتياز  ثقافية  دورة  �شتكون  وامنا  والرتويج 
خاللها لتحقيق التقدم لبلدنا العزيز والبدء بتنمية حقيقية 
ومبانئ  حتتية  بنى  من  ومفا�شلها  الدولة  قطاعات  لكل 
ومدن اىل بناء النف�ض وبناء االن�شان العراقي اجلديد ،  الفتا 
كافة  �شتقدم  العراقية  للمعار�ض  العامة  ال�رشكة  ان  اىل 
توفري  الدولية من خالل  الدورة  للم�شاركني يف  الت�شهيالت 
كافة امل�شتلزمات وتهيئة املراقف والقاعات وكل ما يتعلق 

بتنظيم دورة دولية متميزة مبعنى الكلمة .
و�شائل  من  الر�شمية  وغري  الر�شمية  اجلهات  كافة  ودعــا 
الف�شائية  والقنوات  وال�شحف  االنباء  ووكــاالت  االعــالم 
الدويل  بغداد  معر�ض  دورة  اجناح  يف  الفاعلة  للم�شاهمة 
من خالل اي�شال احلقيقية لكل دول العامل ان العراق ا�شبح 
االقت�شادي  بواقعه  للنهو�ض  جاهداً  وي�شعى  واأمان  بخري 
ال�شعد  كافة  ويف  وال�رشكات  الدول  جميع  على  واالنفتاح 
اجلهات  كافة  دعــوة  اىل  ا�شافة  واالقت�شادية  التجارية 
اكادميني  او  جتــاراً  كانوا  �شواء  واملواطنني  احلكومية 
للم�شاركة وامل�شاهمة يف دورة معر�ض بغداد الدويل )45( 
التا�شع  ولغاية  العا�رش  من  للفرتة  فعالياتها  تنطلق  التي 

ع�رش من �شهر ت�رشين الثاين 2018 .
يف  �رشكة   40 من  يقرب  مبا  م�شاركتها  عن  الهند  واعلنت 
الدورة اخلام�شة و االربعني ملعر�ض بغداد الدويل للفرتة من 

10 لغاية 19 ت�رشين الثاين احلايل.
هندية،  �رشكة   40 من  يقرب  ما  ان”  لل�شفارة،  بيان  وذكر 
التابعة   FIEO الهندية  الت�شدير  منظمات  احتاد  يقودها 
�شت�شارك يف  الهند،  ال�شناعة يف حكومة  و  التجارة  لوزارة 
معر�ض بغداد الدويل الذي �شيعقد للفرتة من 10 لغاية 19 
ت�رشين الثاين /نوفمرب 2018. لعر�ض منتجاتها و خدماتها 
يف اجلناح الهندي الذي �شيقام يف القاعة رقم 2 على اأر�ض 

املعار�ض الدولية لهذا الغر�ض.”.
متنوعة  جمموعة  الهندية  ال�رشكات  هذه  متثل   ”: وا�شاف 
من القطاعات، من الفوالذ املقاوم لل�شداأ، االأدوات اليدوية 
و االآالت، جميع اأنواع املحامل ، اأنواع من عجالت املحور، 
�شمامات   ، احللقات  املكاب�ض،  ــاء،  امل و  الهواء  ــربدات  م
الغيار  قطع  املـــراوح،  الكهربائية،  االأجــهــزة  املحركات، 
االألواح  البالط،  ال�شيارات،  و  اجلرارات  و  الديزل  ملحركات 

م�شتح�رشات  العطور،  ال�شحية،  العناية  منتجات  ال�شم�شية، 
التجميل ، الن�شيج اليدوي، اجلوت )منتجات اخلي�ض(، اأربطة 

اأدوات املطبخ،  ، امل�شخات و ملحقاتها،  التطريز  او خيوط 
املالب�ض،  اخلرز،  ال�شناعية،  املجوهرات  املائدة،  wاأدوات 

جوز  الكركم،  ال�شم�شم،  بذور  ال�شاي،  الع�شل،  املن�شوجات، 
الهند، الفلفل االأ�شود و غريها.”

بغداد – حسين فالح

يوجه برصد تخصيصات 
لمؤسسة الشهداء بموازنة 2019

يعلن صرف وجبة جديدة من سلف 
المتقاعدين

تعلن إرتفاع إيرادات مشروع 
النقل الجماعي 

يضع المصرف المتحد لالستثمار 
تحت الوصاية

املالية  وزارتي  املهدي،  عبد  عادل  الــوزراء،  رئي�ض  اجلورنال وجه   - بغداد 
والتخطيط بر�شد تخ�شي�شات مالية ملوؤ�ش�شة ال�شهداء.

وقال املكتب االإعالمي ملوؤ�ش�شة ال�شهداء يف بيان ، اإن "جهود رئي�شة موؤ�ش�شة 
ال�شهداء اأ�شفرت عن ا�شتح�شال موافقة رئي�ض الوزراء على ادراج تخ�شي�شات 
ال�شهداء  ذوي  لتعوي�ض  وذلك  موازنة 2019،  ال�شهداء �شمن  مالية ملوؤ�ش�شة 

ا�شتنادا للقانون".
واأكد البيان، اأن "هذه اخلطوة تاأتي �شمن اخلطوات التي تقوم بها املوؤ�ش�شة 
تذليل  على  كافة  احلكومية  اجلهات  وحث  ال�شهداء،  ذوي  �شوؤون  ملتابعة 

العقبات التي تواجه حقوق ذوي ال�شهداء".

الرافدين عن �رشف وجبة جديدة من  بغداد - اجلورنال اعلن م�رشف 
�شلف املتقاعدين املدنيني والع�شكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و 8 و 

10 عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين.
وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان، انه مت �رشف دفعة جديدة 

من �شلف املتقاعدين املدنيني والع�شكريني بنحو 3553 اآالف متقاعد.
واأو�شح البيان ان �رشف تلك ال�شلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب 
ال�شلفة وذلك بعد ان ا�شتكمل كافة  اإر�شاله ر�شالة ن�شية تخطره مبنحه 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رشفها  اياها  ملنحه  القانونية  االإجـــراءات 

االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد املايل اليها.

بغداد - اجلورنال: اأعلن وزير النقل املهند�ض عبد اهلل لعيبي ، عن اإرتفاع 
اإيرادات م�رشوع النقل اجلماعي ل�شهر ت�رشين االأول املا�شي بن�شبة %25 
بف�شل  حتققت  الزيادة   " اأن  بيان  يف  وذكر  اأيلول.  ل�شهر  اإيراداته  عن 
املتابعة امل�شتمرة من قبل امل�شوؤولني يف ال�رشكة مل�رشوع )املنفي�شت("، 
جميع  بني  ملواطنني  ومريح  امن  نقل  يحقق  امل�رشوع  " هذا  ان  موؤكدا 
متابعة  جلنة  عمل  وتــرية  بزيادة  النقل  وزيــر  ووجــه  العراق".  مرائب 
)املنفي�شت( لتحقيق ايرادات اعلى خدمة لل�شالح العام .  يذكر ان ال�رشكة 
العامة الدارة النقل اخلا�ض اعلنت م�شبقا ارتفاع اإيرادات النقل اجلماعي 

للعام احلايل عن العام املا�شي بن�شبة %100 .

حتت  لال�شتثمار  املتحد  امل�رشف  املركزي  البنك  و�شع  اجلورنال    - بغداد 
املالية  بالتزامته  االيفاء  عدم  وكذلك   ، البنك  بقرارات  التزامه  لعدم  الو�شاية 

امل�شتحقة .
و�شع   " اىل   ، لال�شتثمار  املتحد  امل�رش  اىل  موجه  للبنك  ر�شمي  كتاب  وا�شار 
امل�رشف حتت الو�شاية وت�شكيل جلنة بالقيام مبهام الو�شاية ، ويقدم الو�شي 
املايل  الو�شع  عن  القرار  تاريخ  من  يوما   30 خالل  تقريرا  الو�شاية  وجلنة 

للم�رشف ."
ونوه اىل ان " عماد عبد احل�شن جياد يقوم مبهام الو�شي على امل�رشف ويخول 

ال�شالحيات املحددة قي قانون امل�شارف".

رئيس 
الوزراء

النقل البنك الرافدين

المركزي

بيانات

وزير المالية يتحدث عن استراتيجية لتقليل اإلعتماد على النفط 

ارتفاع صادرات السلع االيرانية الى العراق 
خالل سبعة أشهر

السعودية تستعين بالشمس لتوليد الطاقة الكهربائية

ر�شميًا  ح�شني،  حممد  فــوؤاد  املالية  وزير  با�رش 
لل�شوؤون  الــــوزراء  لرئي�ض  نائبا  عمله  مــهــام 

االقت�شادية يف مكتبه ببغداد.
وبح�شب بيان للوزارة ، ان ح�شني "األتقى الكادر 

وزارة  وكيل  اىل  باال�شافة  املكتب  يف  املتقدم 
اىل  وا�شتمع  لــلــوزارة  العام  واملفت�ض  املالية 
تقع  التي  امللفات  واهــم  املكتب  ملهام  �ــرشح 
ال�شوؤون  جلنة  اىل  ا�شافة  م�شوؤولياته  �شمن 

االقت�شادية".
اقت�شادية  �شيا�شة  ر�شم  "�رشورة  اىل  واأ�ــشــار 

املتو�شط  املدى  على  ور�شينة  وا�شحة  ومالية 
ريع  ي�شتغل  ان  "�رشورة  على  م�شدداً  والطويل" 
النفط وباقي املوارد والعوائد املالية التي ترفد 
املوازنة العامة للدولة لبناء م�شاريع ا�شتثمارية 
االعتماد  وعدم  الــواردات  لتعظيم  وا�شرتاتيجية 

على اجلانب االحادي للموارد".

والتجارة  واملناجم  ال�شناعة  وزيــر  م�شاعد  اعلن 
جمتبى خ�رشو تاج، منو �شادرات ال�شلع االيرانية اىل 
العراق خالل اال�شهر ال�شبعة املا�شية اىل 57 باملائة 

مقارنة مع نف�ض الفرتة من العام املا�شي.
امل�شدرين  تكرمي  مرا�شم  يف  تــاج  خ�رشو  وا�ــشــار 
الــ�ــشــادرات  �شمان  �شندوق  قبل  مــن  املنتخبني 
االيرانية، اىل" �شيا�شات االكتفاء الذاتي التي اعتمدتها 

ايران حققت جناحا اكرث من تنمية ال�شادرات".
االيــرانــيــة  الــتــجــارة  تنمية  منظمة  رئي�ض  ولــفــت 
جمال  يف  اقت�شادي  نا�شط  اآالف   10 وجــود  اىل" 
ال�شادرات"، مو�شحًا ان" 500 �رشكة تتوىل ت�شدير 
80 باملائة من ال�شلع اىل خارج البالد"، داعيا اىل" 
يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  بال�رشكات  اكرث  االهتمام 

جمال ال�شادرات".
ان"  والتجارة  واملناجم  ال�شناعة  وزير  م�شاعد  واكد 
لها  لل�شمان املايل،  امل�شارف باعتبارها موؤ�ش�شات 
دور هام يف جمال �شمان ال�شادرات"، م�شيفًا" لكن 

�شندوق �شمان ال�شادرات يجب ان يكون له دور اكرب 
مع نظرائه يف العامل يف ا�شدار خطابات ال�شمان".

الت�شديرية  اال�ــشــواق  اهمية  اىل"  خ�رشوتاج  ونــوه 
اال�شهر  يف  انه"  مبينا  واأفغان�شتان"،  الــعــراق  يف 
 21 يف  بداأ  احلايل  االيراين  العام  من  االوىل  ال�شبعة 
العراق  اىل  االيرانية  ال�شادرات  حققت   2018 اذار 
فان  اال�شا�ض  هذا  وعلى  باملائة،   57 مقداره  منوا 
له  فرعا  يفتتح  ان  يجب  ال�شادرات  �شمان  �شندوق 

يف العراق".
نوفمرب/ من  الرابع  يف  املتحدة،  الواليات  ــداأت  وب
اإيران  على  عقوبات  بتطبيق   ،2018 الثاين  ت�رشين 
�شعبة  اقت�شادية  اأو�ــشــاع  ظل  يف  بالنفط  الغنية 
رفعت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت  البالد.  بها  متر 
حول  اتفاق  اإىل  التو�شل  بعد  ــران  اإي عن  العقوبات 

الربنامج النووي االإيراين عام 2015.
القطاعات  خمتلف  االأمــريــكــيــة  العقوبات  ت�شمل 
االقت�شادية واملالية وال�شناعية وعلى راأ�شها قطاع 
للعمالت  االأ�شا�شي  الدخل  م�شدر  يعترب  الذي  النفط 

ال�شعبة التي حتتاجها اإيران.

�شلمان،  بــن  حممد  ال�شعودي  العهد  ويل  افتتح 
على  اعتمادا  الكهرباء  الإنــتــاج  �شخما  م�رشوعا 
ا�شرتاتيجية  م�شاريع   7 اأحد  هو  ال�شم�شية،  الطاقة 

جديدة يف اململكة د�شنها االأمري اأم�ض االثنني.
واخلاليا  االألــواح  الإنتاج  خطني  امل�رشوع  وي�شم 
ـــواح  االأل موثوقية  لفح�ض  وخمــتــربا  ال�شم�شية، 
مدينة  عن  تبعد  التي  العيينة  قرية  يف  ال�شم�شية 

الريا�ض م�شافة 45 كيلومرتا.
املا�شي  اذار  يف  اتفاقا  وقعت  قد  اململكة  وكانت 
مبوجبه  �شيتم  بنك"،  �شوفت  "روؤية  �شندوق  مع 
ال�شم�شية،  الطاقة  لتوليد  جديدة  �رشكة  تاأ�شي�ض 
واإطالق حمطتني �شم�شيتني بقدرة 3 غيغاواط و4.2 
2019، والعمل على ت�شنيع  غيغاواط بحلول عام 
لتوليد  ال�شعودية  يف  ال�شم�شية  االألـــواح  وتطوير 
طاقة �شم�شية تبلغ نحو 200 غيغاواط بحلول عام 

.2030
يف  عمالقة  خطة  من  جــزءا  امل�رشوع  هذا  ويعترب 

الطاقة  على  يعتمد  بلد  اإىل  للتحول  ال�شعودية 
ال�شم�شية يف اإنتاج الكهرباء بدال من النفط.

ويف حال بناء هذا احلقل للطاقة ال�شم�شية يف موقع 
اأكرب من م�شاحة  واحد بقرية العيينة، فاإنه �شيكون 
بع�ض دول العامل، و�شيجعل من اململكة يف مقدمة 

الدول املنتجة للطاقة البديلة.

االأمري حممد بن �شلمان  ال�شعودي  العهد  وكان ويل 
مذكرة  بنك"  �شوفت  "روؤية  �شندوق  مع  وقــع  قد 
 ،2030 ال�شم�شية  الطاقة  خطة  لتنفيذ  تفاهم 
الطاقة  انتاج  جمال  يف  العامل  يف  االأكرب  تعد  التي 

ال�شم�شية.
وت�شع هذه االتفاقية االأ�شا�ض لتطوير قطاع الطاقة 
تاأ�شي�ض  مبوجبها  و�شيتم  ال�شعودية  يف  ال�شم�شية 
من  بــدءا  ال�شم�شية،  الطاقة  لتوليد  جديدة  �رشكة 
 3 بقدرة  �شم�شيتني  حمطتني  على  العمل  ــالق  اإط
 ،2019 عــام  بحلول  غيغاواط  و4.2  غيغاواط 
والعمل اأي�شا على ت�شنيع وتطوير االألواح ال�شم�شية 
يف ال�شعودية لتوليد الطاقة ال�شم�شية بقدرة ما بني 

.2030 150 غيغاواط و200 غيغاواط بحلول 
حيث  دوالر،  مليار   200 املــ�ــرشوع  قيمة  وتبلغ 
وهو  بنك"،  �شوفت  "روؤية  �شندوق  فيه  �شي�شتثمر 
بنك"  "�شوفت  جمموعة  بــني  م�شرتك  �ــشــنــدوق 
ال�شعودي،  العامة  اال�شتثمارات  و�شندوق  اليابانية 
يف  اال�شتثمارات  تعزيز  اإىل  ال�شندوق  ويــهــدف 

القطاع التقني على م�شتوى العامل.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

الجورنال - متابعة

2.8

44.5

0.4

قــال اأمري قطــر متيم بن حمد اآل ثــاين يف خطاب 
اأمام جمل�ض ال�شورى اإنه يتوقع ت�شجيل معدل منو 

اقت�شادي بنحو %2.8 يف 2018.
واأ�شــاف اأن بالده اتبعــت �شيا�شة مالية حمافظة 
يف ظــل انخفا�ــض اأ�شعــار النفــط، واأن االنفــاق 
احلكومــي لال�شتهالك قــد انخف�ــض بنحو 20% 
خــالل العام احلايل، واأ�شــار اإىل اأن قطر �شتحافظ 
علــى مركزهــا كاأكرب م�شــدر للغــاز الطبيعي يف 
العــامل . واأ�شــار اىل اأن ال�شادرات منت %18 يف 
العام املا�شي كما حافظــت العملة القطرية على 
قيمتها. وحــول ت�شنيف البــالد االقت�شادي قال 
االأمري متيم بن حمد اآل ثاين اإن وكاالت الت�شنيف 
االئتمــاين عدلت نظرتها القت�شاد قطر من �شلبية 

مل�شتقرة.

�شــايف  اإن  امل�ــرشي  املركــزي  البنــك  قــال 
مليــار   44.501 بلــغ  االأجنبيــة  االحتياطيــات 
ليزيــد  االأول،  اأكتوبر/ت�رشيــن  نهايــة  يف  دوالر 

بنحو %0.9 على ال�شهر ال�شابق.
وكان االحتياطي النقــدي 44.459 مليار دوالر 

يف �شبتمرب/اأيلول 2018.
وتزيــد احتياطيــات م�رش االأجنبيــة ب�شكل مطرد 
منــذ تــويل طــارق عامــر من�شــب حمافــظ البنك 
2015 ومل  اأكتوبر/ت�رشيــن االأول  املركــزي يف 
ترتاجــع اإال مرتــني فقــط يف يوليو/متوز 2016 

واأكتوبر/ت�رشين االأول 2016.

ارتفعت اأربــاح �رشكة اململكة القاب�شة ال�شعودية 
خالل فرتة الربع الثالث من العام اجلاري 2018 
بنحــو %0.4 على اأ�شا�ض �شنوي و�شواًل اإىل نحو 

249 مليون ريال
كما ارتفعت اأرباح ال�رشكــة خالل االأ�شهر الت�شعة 
االأوىل مــن العــام ذاتــه بنحــو %7 علــى اأ�شا�ض 

�شنوي م�شجلة 634 مليون ريال.
واأرجعــت ال�رشكة ا�شباب ارتفــاع اأرباحها خالل 
الربــع الثالــث اإىل االرتفاع يف دخــل التوزيعات 
ويف ح�شتهــا من نتائج ال�ــرشكات امل�شتثمر بها 
بطريقة حقــوق امللكية باالإ�شافــة اإىل انخفا�ض 
التكاليــف الت�شغيلية للفنــادق وكذلك امل�شاريف 

العمومية واالإدارية وامل�شاريف الت�شويقية.


