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توقيع اربع اتفاقيات لتعزيز التعاون االقتصادي بين العراق 
وقطر

التجارة  ووزي��ر  العاين  حممد  العراقي  التجارة  وزي��ر  �شهد 
اأحمد الكواري، توقيع 4 مذكرات  وال�شناعة القطري على بن 
تفاهم مبجاالت خمتلفة، على هام�ش اأعمال الدورة ال�6 للجنة 
والتجاري  االقت�شادي  للتعاون  امل�شرتكة  العراقية  القطرية 
اأعمال،  رجال  جمل�ش  اإن�شاء  اتفاقية  الطرفان  وقع  والفني 
التجارية  الغرف  واحت��اد  قطر  غرفة  بني  تفاهم  وم��ذك��رة 
اأوا�رص ال�شداقة والتفاهم بني رجال االأعمال  العراقية، لدعم 
التجاري  التبادل  جمال  يف  التعاون  وتطوير  البلدين،  يف 
القطاعات  ودعم  اخلدمات  وتقدمي  التقنية،  ونقل  واال�شتثمار 
ال�شناعية يف البلدين. كما وقع اجلانبان مذكرة تفاهم تهدف 
التجارية  التبادالت  وتنويع  االقت�شادي  التعاون  تعزيز  اإىل 
بني البلدين، واأخرى تفاهم للتعاون بني املعهد الدبلوما�شي 
يف  اخلارجية  اخلدمة  ومعهد  بقطر  خارجية  ل��وزارة  التابع 
وزارة خارجية العراق، مبجال التدريب والتكوين الدبلوما�شي؛ 

الإقامة وتطوير التعاون بني الطرفني.
ودعا وزير التجارة وال�شناعة الكويتي على بن اأحمد الكواري 
النقل  لت�شهيل  التفاهم  مذكرة  اإىل  لالن�شمام  العراق  دول��ة 
وحركة املرور العابر للتعاون االقت�شادي والتجاري، املوقعة 
العام املا�شي بني كل من قطر، وتركيا، واإيران، ملا متثله من 
الفتا اإىل اأنها متثل خطوة مهمة يف �شبيل رفع التحديات التي 

تعوق حركة التجارة عرب االأرا�شي العراقية لقطر.
واأكد على بن اأحمد الكواري، على اأهمية توقيع اتفاقية التجارة 
املتبادلة؛  اال�شتثمارات  وحماية  ت�شجيع  واتفاقية  احل��رة، 
لدورهما يف تعزيز التبادل التجاري، وحتفيز قطاعي االأعمال 
م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�رصوعات  تاأ�شي�ش  على  اجلانبني،  من 

تعود بالنفع على البلدين.
البلدين تدفعهما  التي متيز  اأن االإمكانيات والقدرات  واأو�شح 
املاأمول،  بال�شكل  ال�شتغاللها  املنا�شب  املناخ  توفري  اإىل 
بلغ  الذي  التجاري،  التبادل  حجم  يف  اأكرب  معدالت  وحتقيق 

370 مليون ريال يف العام املا�شي.
وك�شف وزير التجارة القطري تطلعه من خالل اللجنة اإىل و�شع 
واال�شتثماري،  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  عملية  اآليات 
اإىل  البلدين  بعالقات  االرتقاء  يف  ت�شهم  اتفاقيات  وتوقيع 

م�شتوى ال�رصاكة اال�شرتاتيجية ال�شاملة.
اال�شتثمار  اإىل  تتطلع  التي  العراقية  لل�رصكات  "ميكن  وتابع: 
يف قطر اال�شتفادة من اخلدمات واملزايا التي تتيحها املناطق 
الدوائي  املجال  تخت�ش يف  واإقامة �رصكات �شناعية  احلرة، 

والغذائي واللوج�شتي".
تخدم  التي  االأجنبية  لل�رصكات  كذلك  ميكن  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 
اإقامة من�شاآتها ال�شناعية يف املناطق احلرة  ال�شوق العراقية 
بالدولة، وت�شدير منتجاتها لل�شوق العراقية، اأو االنطالق نحو 

اأ�شواق جديدة يف املنطقة.

بغداد - الجورنال

النيابية تكشف عن مساع 
لتعديل قانون االستثمار 

انتاج حقل الحلفاية النفطي 
بميسان 

توافق على زيارة نسبة االقليم 
في موازنة العام المقبل

يطلق سلفة العشرة ماليين 
للمتقاعدين

بغداد - اجلورنال: ك�شفت جلنة االقت�شاد واال�شتثمار النيابية، عن �شعيها لتعديل 
اأن  مبينة  اخلارجية،  اال�شتثمارات  لزيادة  املقبلة  االأيام  خالل  اال�شتثمار  قانون 
�شاكر  ندى  اللجنة  ع�شو  وقال  امل�شتثمرين.  جلميع  ط��اردا  يعد  احلايل  القانون 
جودت يف ت�رصيح �شحفي، اإن “جلنة االقت�شاد واال�شتثمار النيابية تبحث اإعادة 
�شياغة وتعديل قانون اال�شتثمار ومنحه مرونة اقت�شادية بعيدا عن البريوقراط”. 
امتيازات  امل�شتثمر  �شتمنح  القانون  �شتجري على  التي  “التعديالت  اأن  واأ�شافت، 
عن  ف�شال  العراقية،  ال�شوق  يف  االم��وال  و�شخ  اال�شتثمار  على  لت�شجيعه  جديدة 
مراجعته  دون  االإج��ازة  امل�شتثمر  ملنح  الدوائر  جمعي  من  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل 

ع�رصات الدوائر املخت�شة”.

بغداد - اجلورنال: قال م�شوؤول نفطي، اإن العراق رفع االإنتاج يف حقل احللفاية 
النفطي الواقع بجنوب البالد مبقدار 100 األف برميل يوميا اإىل ما اإجماليه 370 

األف برميل يوميا.
واحللفاية الذي تديره برتوت�شاينا هو اأكرب حقل يف حمافظة مي�شان.

وذكر عدنان نو�شي مدير �رصكة نفط مي�شان التي ت�رصف على حقول النفط يف 
االإنتاج زاد بعد  اأن  حمافظة مي�شان لرويرتز على هام�ش منا�شبة يف احللفاية 

االنتهاء من من�شاأة جديدة ملعاجلة النفط.
اإىل  النفط  اإنتاجه من  اإنه يخطط لزيادة طاقة  العراق  العام املا�شي، قال  ويف 

خم�شة ماليني برميل يوميا.

اقليم  ح�شة  زي��ادة  على  االحت��ادي��ة  احلكومة  وافقت  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
كرد�شتان من املوازنة املالية لعام 2019 اىل 14%.

وقال النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش النواب ب�شري احلداد يف ت�رصيح �شحفي ان 
” احلكومة االحتادية وافقت على زيادة ح�شة اقليم كرد�شتان اىل 14%من 

املوازنة املالية من ″6.12 %.
الكتل  جميع  جهود  تكثيف  بعد  ج��اءت  احلكومة  خطوة   ” ان  وا���ش��اف 
االحتادية  املوازنة  من  االقليم  ح�شة  م�شكلة  حلل  بغداد  يف  الكرد�شتانية 
لعام 2019 ،”موؤكدا ان “جهود الكتل مازالت م�شتمرة لتثبيت احل�شة بن�شبة 

اف�شل لالقليم”.

بغداد - اجلورنال: اعلن م�رصف الرافدين، �رصف وجبة جديدة من �شلف 
التي ترتاوح ما بني 3 و5 و 8 و 10  والع�شكريني  املدنيني  املتقاعدين 
عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين . وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف 
املدنيني  املتقاعدين  �شلف  من  جديدة  دفعة  �رصف  مت  انه  اليوم،  بيان 

والع�شكريني الأكرث من 4800 متقاعد .
عرب  املتقاعد  ابالغ  طريق  عن  مت  ال�شلفة  تلك  �رصف  ان  البيان  واأو�شح 
كافة  ا�شتكمل  ان  بعد  وذلك  ال�شلفة  مبنحه  تخطره  ن�شية  ر�شالة  اإر�شاله 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رصفها  اياها  ملنحه  القانونية  االإجراءات 

االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد املايل اليها.

بغداداالقتصاد الرافدينارتفاع

بيانات

العراق يصدر توضيحأ بشأن عقود نفطية قبل اجتماع اوبك

عقب انسحاب قطر.. اإلمارات تعلن تحرك 
مرتقب لـ "أوبك" برعاية السعودية

االمطار والسيول تنعشان االهوار والزراعة في جنوب العراق

 اأبدت وزارة النفط العراقية، ا�شتغرابها مما تناقلته 
عن  االإلكرتونية  واملواقع  االإع��الم  و�شائل  بع�ش 
قبل  نفطية  وعقود  �شفقات  باإبرام  ال��وزارة  قيام 
امل�شدرة  الدول  ملنظمة  الوزاري  االجتماع  انعقاد 
للنفط "اوبك" واملنتجني من خارجها يف العا�شمة 
كانون  ل�شهر   6-7 من  للفرتة  "فينا"  النم�شاوية 
االول 2018، عادة اياها "ادعاءات كاذبة وباطلة، 
والمتت للحقيقة او الواقع ب�شلة ، ومثرية لل�شخرية".
"االجتماعات  اأن   ، بيان  يف  النفط  وزارة  واك��دت 
التي تعقدها املنظمة تقت�رص على مناق�شة او�شاع 
التي تواجهها،  والتحديات  العاملية  النفطية  ال�شوق 
واالإج��راءاآت التي ميكن اتخاذها من قبل املنتجني 
او من خارجها، والعالقة  اأوبك  اأع�شاء منظمة  من 

ومن  وال�شفقات،  العقود  باإبرام  االجتماعات  لهذه 
املعلومات  اأب�شط  يجهل  فاإنه  ذلك  بخالف  يتحدث 
ناهيك عن  النفطي،  بال�شاأن  تتعلق  التي  احلقائق  و 

اإن م�شاألة  اإبرام العقود النفطية وت�شويقها تتم عرب 
اآليات  وفق  �شومو   العراقية  النفط  ت�شويق  �رصكة 
ال�رصكات  اأ�شماء  عن  االإع��الن  يتم  و�شفافة  دقيقة 
خارج  العقود  ه��ذه  والت��ربم  �شهريًا،  وجن�شياتها 
ال�شياقات االأ�شولية والقوانني والتعليمات النافذة".
وال�شحافة  االعالم  "و�شائل  النفط  وزارة  ونا�شدت 
اجلهات  وجميع  االإلكرتونية  االخبارية  واملواقع 
املعلومات  وترويج  نقل  يف  الدقة  توخي  املعنية، 
ذات العالقة بال�شاأن النفطي ف�شاًل عن عدم االإجنرار 
امل�شبوهة  واجلهات  االأفراد  بع�ش  به  مايقوم  وراء 
املواطنني   على  احل��ق��ائ��ق  تزييف  حت���اول  ال��ت��ي 
"حتتفظ  انها  مبينة  �شيقة"،  وم�شالح  اله��داف 
وامل���ادي  ال��ق��ان��وين  بحقها  النفطية  و�رصكاتها 
واملعنوي جتاه جميع اجلهات التي حتاول االإ�شاءة 

للوزارة وم�شوؤوليها ومنت�شبيها على حٍد �شواء".

اإن   ، املزروعي  حممد  بن  �شهيل  االإماراتي  الطاقة  وزير  قال 
م�شتقلني  ومنتجني  اأوبك  منظمة  بني  للتعاون  عاما  اتفاقا 
العربية  اململكة  يف  اأ�شهر  ثالثة  خ��الل  توقيعه  �شيجري 

ال�شعودية.
اتفاق  ح��ول  اأبوظبي  يف  منا�شبة  خ��الل  امل��زروع��ي  وعلق 
التعاون، الذي �شيكون منتدى جتري يف اإطاره اجتماعات من 
اآن الآخر من اأجل العمل �شويا للو�شول اإىل توازن يف ال�شوق، 
جاهزة  الوثيقة  �شتكون  اآذار،  مار�ش/  نهاية  "بحلول  قائال: 

للتوقيع"، وفقا لوكالة "رويرتز".
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  قالت منظمة   ، اتفاق منف�شل  ويف 
من  القطاع  يف  الثقل  اأ�شحاب  من  املنتجني  وبع�ش  )اأوب��ك( 
خارج املنظمة، وبينهم رو�شيا، يوم اجلمعة اإنهم �شيخف�شون 

املعرو�ش النفطي مبقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
ووافقت "اأوبك" على خف�ش االإنتاج مبقدار 800 األف برميل 
�شيخف�ش  بينما  رئي�شي،  ب�شكل  ال�شعودية  بقيادة  يوميا، 
برميل  األف   400 مبقدار  اإمداداتهم  االأع�شاء  غري  املنتجون 
من  اخلف�ش  هذا  من  االأك��رب  اجلزء  رو�شيا  و�شتتحمل  يوميا، 

خارج املنظمة.
اأنهم �شيتخذون  ل�"اأوبك"،  واأو�شح املزروعي، الرئي�ش احلايل 

قرارا ب�شاأن متديد االتفاق من عدمه بعد �شتة اأ�شهر.
اأو  علينا  يوؤثر  "لن  اأوبك  منظمة  من  قطر  خروج  اأن  واأ�شاف 
مثل  اأع�شاء  غري  منتجني  جتتذب  اأوب��ك  االإن��ت��اج.  �شري  على 

جنوب اأفريقيا وغريها".
االن�شحاب  قطر  قرار  ب�شاأن  الفعل  وردود  التداعيات  وتباينت 
من منظمة اأوبك فهناك من يرى اأنه لن يكون لهذا القرار اثر 

ن�شهد  قد  اأنه  اخرون  قرار م�شي�ش يف حني يرى  ملحوظ وهو 
انفخا�شا يف ا�شعار النفط بدءا من العام املقبل.

امل�شدرة  ال���دول  منظمة  م��ن  �شتن�شحب  اأن��ه��ا  قطر  اعلنت 
ذلك  وجاء   2019 يناير  من  االأول  من  اعتبارا  للنفط)اأوبك( 
الكعبي.  �شعد  القطري  الطاقة  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ل�شان  على 

وقال الكعبي اأنه مت ابالغ املنظمة بالقرار.
 

�شالم  النيابية  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�شو  اكد 
واملتوقع  احلالية  االمطار  كمية  ان"  ال�شمري 
مبو�شم  تب�رص  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  هطولها 

زراعي كبري".
وقال ال�شمري يف بيان �شحفي ان" ندرة ت�شاقط 
االمطار وقلة املياه الداخلة للعراق خالل الفرتة 
املزروعة  امل�شاحات  قلة  يف  ت�شببت  املا�شية 
الزراعية  االرا�شي  من  الكثري  جفاف  اىل  وادت 
من  للكثري  اال�شترياد  ب��اب  فتح  اىل  ادى  مما 

املحا�شيل ".
ودعا اجلهات املعنية اىل اال�شتفادة الق�شوى من 
كميات االمطار الغزيرة التي هطلت خالل الفرتة 
املا�شية واملتوقعة خالل الفرتة املقبلة من اجل 
مع  م�شتقبليا  احتياطا  وال�شدود  اخلزانات  ملء 
اال�شتفادة الق�شوى لزيادة امل�شاحات املزروعة 

من املحا�شيل بكافة انواعها ".
املحا�شيل  زراعة  زيادة  ان"  ال�شمري  وا�شاف 
مما  لها  التدريجي  الذاتي  االكتفاء  اىل  �شيوؤدي 
منها  املهمة  وخا�شة  اال�شترياد  حالة  من  يقلل 

من الدول املختلفة".
عن  املائية،  امل��وارد  وزارة  اأعلنت  جهتها  من 
االه��واء،  اىل  املياه  من  ت�رصيفه  مت  ما  كمية 
�شهدتها  التي  وال�شيول  االمطار  موجة  خالل 

البالد.
“مت حتويل جزء  اأنه   ، الوزارة يف بيان  وذكرت 
حمافظتي  من  القادمة  وال�شيول  االأمطار  من 
وا�شط ومي�شان اىل اأهوار حمافظة مي�شان لت�شل 
ن�شبة االغمار يف هور احلمار واالأهوار الو�شطى 
 % 45   وت�رصيف مليون مرت مكعب باجتاه هور 
عن  فيه  % 60  االغمار  ن�شبة  لت�شبح  زرك  ابو 
طريق اال�شتفادة من احل�ش�ش املائية االإ�شافية 
ال�شيول  م��ي��اه  ب�شبب  املحافظة  اىل  ال����وارد 

واالأمطار ا�شافة اىل حت�شن نوعية املياه وذلك 
بانخفا�ش االأمالح يف املياه”.

املنافذ  وتطهري  فتح  “مت  انه  البيان،  واأ�شاف 
ل���الأه���وار وجت��ه��ي��ز مربي  واالن���ه���ر امل��غ��ذي��ة 
طريق  عن  لل�رصب  ال�شاحلة  باملياه  اجلامو�ش 
االعمال  “هذه  اأن  “، مبينًا  ال�شيارات احلو�شية 
تاأتي للحفاظ على االهوار و�شمان عدم هجرة 

�شاكنيها”.
االهوار  اأنعا�ش  “دائرة  اأن  اىل  الوزارة  واأ�شارت 
ت�شكيالت  مع  وبالتن�شيق  الرطبة  واالأرا���ش��ي 
اأعمالها  توا�شل  قار  ذي  حمافظة  يف  ال��وزارة 
اىل  وال�شيول  االأمطار  مياه  من  جزء  بتحويل 
اأهوار حمافظة ذي قار بهدف تعزيز امل�شاحات 
البيئي  ال���واق���ع  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل��غ��م��ورة 

واالإحيائي”.
خالل  �شهدت  املختلفة  العراق  مناطق  ان  يذكر 

الفرتة املا�شية هطوال كبريا لالمطار.
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2.5

52,1

6.8

اكد وزير التنمية االقت�شادية الرو�شي، اأن فائ�ش امليزانية 
بنهاي��ة 2018 �شيبل��غ 2.5 %، وقد يالم���ش ال�%3 من 
القوم��ي االإجم��ايل، رغ��م العقوب��ات االأمريكي��ة  الن��اجت 
اأور�شك��ني  مك�شي��م  الوزي��ر  وق��ال  املتوالي��ة.  والغربي��ة 
يف اجتم��اع م��ع ممثل��ي رابط��ة ال���رصكات االأوروبية يف 
رو�شي��ا اليوم االأربع��اء يف مو�شكو: "لدينا االآن فائ�ش يف 
امليزاني��ة بن�شبة %2.5 من الناجت املحلي االإجمايل على 
االأق��ل هذا العام، وه��و اأق��رب اإىل %3". واأ�شاف: "كانت 
وزارة املالي��ة ق��د توقع��ت حتقي��ق فائ���ش يف امليزاني��ة 
بن�شب��ة %2.1، ولك��ن مع الوقائع الب��ارزة رجحت اأنه قد 
يك��ون اأعلى من التوقع��ات الر�شمية لي�شكل حوايل 2.5% 

من الناجت القومي االإجمايل".

توا�ش��ل اأ�شع��ار النف��ط ارتفاعه��ا يف اآ�شيا االأربع��اء متاأثرة 
بالتفاوؤل املتزايد ب�شاأن اتفاق منظمة الدول امل�شدرة للنفط 
)اأوب��ك( وحلفائه��ا ح��ول خف�ش االإنت��اج والتقدي��رات التي 
ت�ش��ري اإىل تراجع خمزونات اخلام االأمريكي. وحواىل ال�شاعة 
03،30 بتوقيت غرينت�ش، ربح برميل النفط اخلفيف )اليت 
�شويت كرود( املرجع االأمريكي للخام، ت�شليم كانون الثاين/
يناي��ر 49 �شنتا ليبل��غ �شع��ره 52،14 دوالرا يف املبادالت 
االإلكرتوني��ة يف اآ�شي��ا. اأم��ا برمي��ل برنت نفط بح��ر ال�شمال، 
املرجع االأوروبي ت�شلي��م �شباط/فرباير فقد ارتفع 53 �شنتا 

اإىل 60،73 دوالرا.

التقط��ت اأ�شواق االأ�شهم املحلي��ة اأنفا�شها يف ختام تعامالت 
، بعدم��ا اأغلق��ت يف املنطقة اخل���رصاء مدعوم��ة مب�شرتيات 
املوؤ�ش�شات لرتبح نحو 6.8 ملي��ارات عقب �شل�شلة تراجعات 
ا�شتم��رت ثالث��ة جل�ش��ات متتالية متجاهلة كاف��ة االأو�شاع 
االإيجابي��ة املحيط��ة ويف مقدمته��ا قوة ومتان��ة االقت�شاد 
الوطن��ي.  و�شع��د �ش��وق دب��ي بن�شب��ة %1.43 اإىل م�شتوى 
2535.46 نقطة بدعم رئي�شي من مكا�شب االأ�شهم القيادية 
يف خمتلف القطاعات، فيما زاد �شوق اأبوظبي بنحو 0.56% 
اإىل م�شت��وى 4815.9 نقطة مدفوعًا باأ�شهم �رصكات البنوك 

واال�شتثمار واالت�شاالت والطاقة وال�شلع. 


