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المالية تكشف تفاصيل االتفاقيات االقتصادية المبرمة مع االردن

بيانا  العراقية،  املالية  وزارة  ا�صدرت 
الر�صمية  املباحثات  جلل�صة  م�صرتكًا 
ب��ن ال��وف��دي��ن ال��ر���ص��م��ي��ن ال��ع��راق��ي 
جمل�س  رئي�س  نائب  برئا�صة  واالردين 
ووزي��ر  االقت�صادية  لل�صوؤون  وزراء 
ف��وؤاد  ال��ع��راق  جمهورية  يف  املالية 
اململكة  وزراء  رئي�س  ونائب  ح�صن  

االردنية رجائي املع�رش.
وذكر البيان انه "انطالقا من العالقات 
بن  الرا�صخة  والتاريخية  االخ��وي��ة 
االردنية  واململكة  العراق  جمهورية 
التعاون  الأوا���رش  وتعزيزا  الها�صمية 
عقد  ال�صقيقن  البلدين  بن  امل�صرتك 
يف بغداد اجتماعا برئا�صة نائب رئي�س 
االقت�صادية  لل�صوؤون  ال��وزراء  جمل�س 
العراق  جمهورية  يف  املالية  ووزي��ر 
يف  ال��وزراء  رئي�س  ونائب  ح�صن  فوؤاد 
ووزي��ر  الها�صمية  االردن��ي��ة  اململكة 
ال��وزاري  والوفد  املع�رش  رجائي  دولة 
نائبا  عقد  حيث  ل��ه،  امل��راف��ق  الكبري 
رئي�صي الوزراء يف البلدين لقاًء ثنائيا 
املباحثات  ل��رتوؤ���س  يتوجها  ان  قبل 
الوفدين  يف  ال��وزراء  بح�صور  الر�صمية 
اللقاء  خالل  وجرى  واالردين،  العراقي 
االقت�صادية  امللفات  بحث  املو�صع 
يف  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�صبل 
ال�صعبن  التي تخدم م�صالح  املجاالت 
االتفاق  مت  حيث  واالأردين  ال��ع��راق��ي 
خالل املباحثات على اتخاذ االجراءات 

التالية ووفق مواعيد حمددة:
يف قطاع ال�صناعة والتجارة مت االتفاق 
اأن يقوم جمل�س الوزراء العراقي بالبت 
من  االأردن��ي��ة  ال�صلع  اع��ف��اء  ق��رار  يف 

الر�صوم الكمركية يف جل�صته القادمة.
اجلانب  االأردين  اجل��ان��ب  اأط��ل��ع  كما 
املتخذة  االإج������راءات  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي 
املنطقة  ان�صاء  بخ�صو�س  قبله  م��ن 
امل�صرتكة  العراقية  االأردنية  ال�صناعية 
كافة  ا�صتكمال  على  الطرفان  اتفق 
قبل  باملنطقة  اخلا�صة  االإج�����راءات 
ب��االإ���ص��اف��ة   ،2019/2/2 ت��اري��خ 
العراقية  االأردن��ي��ة  ال�رشكة  منح  اىل 
لل�صناعة مهلة �صهر اعتباراً من تاريخ 
وعقد   ،  )RFP( الإع��داد   2019/2/2
العمومية  للجمعية  اجتماع غري عادي 

لل�رشكة لبحث كافة التفا�صيل املتعلقة 
باإن�صاء املنطقة ال�صناعية امل�صرتكة.

على  املوافقة  متت  النقل  قطاع  ويف 
 Door النقل  باآلية  بالعمل  ال��ب��دء 
�رشيعة  والب�صائع  لل�صلع   to Door
بتاريخ  النفطية  واملنتجات  التلف 
كافة  ت�صمل  اأن  على   ،2019/2/2
اجتماع  وعقد  ذل��ك،  بعد  ال�صلع  ان��واع 
كال  م��ن  املعنية  االأم��ن��ي��ة  للجهات 
من  اأ�صبوع  خالل  بغداد  يف  اجلانبن 
تاريخ انعقاد هذا االجتماع ليتم �صمول 
االإج��راءات  بنف�س  االأردنية  ال�صاحنات 
قوافل  حركة  لتاأمن  املتخذة  االأمنية 
ال�صحن العراقية من قبل القوات االأمنية 
رحب  كما  العراقية،  االأرا���ص��ي  داخ��ل 
الوزراء  جمل�س  بقرار  العراقي  اجلانب 
العراقية  الب�صائع  باإعفاء  االأردين 
ن�صبة  من  العقبة  امل�صتوردة عن طريق 
75% من الر�صوم التي تتقا�صاها �صلطة 
اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة 
اتفاق  توقيع  اىل  الطرفن  �صجع  وكما 
جت����اري م��ا ب��ن امل��ل��ك��ي��ة االردن��ي��ة 
جمال  يف  العراقية  اجلوية  واخلطوط 
 )Code Share( امل�صرتك(  الرمز   (
التدريب والتعاون يف جماالت الطريان 

والنقل اجلوي(.
اجلانبان  رح��ب  الطاقة  ق��ط��اع  ويف 
امل�صرتكة  الفنية  اللجنة  باجتماع 
امل��ع��ن��ي��ة ب���درا����ص���ة وت��ق��ي��ي��م ب��ن��ود 
بتاريخ  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
الكهرباء  وزارة  بن   2018/12/29
من  املعدنية  وال��روة  الطاقة  ووزارة 
بتاريخ  والتجارية  الفنية  النواحي 
الربط  الية  على  اتفقا   2019/1/25
ك.   400 قائم  )ري�صة-  حمطتي  بن 
بجهد  خطن  ان�����ص��اء  خ��الل  م��ن  ف( 
كل  �صعة  م�صرتك  مب�صار  ك.ف(   400(
ذلك  اىل  اأي(،  يف.  اأم.   1000( منهما 
العراقي  اجلانب  االأردين  اجلانب  اأطلع 
االأردين  ال���وزراء  جمل�س  موافقة  على 
على االتفاقية االطارية، واأطلع اجلانب 
العراقي اجلانب االردين على االإجراءات 
املتخذة من قبله لتنفيذ ما مت االتفاق 
عليه بخ�صو�س االنتهاء من االتفاقية 
االطارية، ووعد باحل�صول على موافقة 
م�رشوع  على  العراقي  ال��وزراء  جمل�س 

على االتفاقية االطارية.

بغداد - الجورنال

واألردن يتفقان على زيادة عدد 
الرحالت الجوية

تمنح فرصًا استثمارية لقطاعات 
االسكان والتجارة والنفط

بطعن الحكومة ببعض فقرات 
الموازنة

النفطية تخفض سعر النفط 
األسود لمعامل اإلسمنت

بغ��داد - اجلورنال: وقعت �ص��لطة الطريان امل��دين، مذكرة تنفيذية م��ع نظريتها االأردنية 
لزي��ادة ع��دد الرحالت اجلوية ب��ن العراق واالأردن. وق��ال مدير عام ال�ص��لطة علي خليل 
اإبراهيم يف بيان �ص��در على هام�س مرا�ص��م التوقيع مع الرئي�س التنفيذي للطريان املدين 
االأردين الكاب��ن هيثم م�ص��تو يف بيان "اإننا نتطلع ملزيد من التعاون والتن�ص��يق يف عدة 

جماالت مبا يخ�س الطريان املدين والعمليات اجلوية بن العراق واالأردن".
واأ�ص��اف يف البيان اإن "املذكرة ت�صمنت كذلك تبادل اخلربات والطاقات واال�صتفادة من 
االإمكانات املتاحة يف توطيد عالقة العمل املتينة مبا يخ�س زيادة عدد الرحالت اجلوية 
واملج��االت الفني��ة و�ص��المة الطريان والعملي��ات اجلوية و�ص��المة املط��ارات ومقايي�س 

املالحة اجلوية والت�رشيعات اخلا�صة بالطريان املدين".

رخ�س   4 منح  عن  قار،  ذي  حمافظة  ا�صتثمار  هيئة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
ا�صتثمارية جديدة �صمن قطاعات اال�صكان والتجارة والنفط.

وترية  رفع  �صبل  ملناق�صة  اجتماعا  عقدت  الهيئة  “اإدارة  اإن  للدائرة  بيان  وقال 
العمل اال�صتثماري ومقومات جناح هذا القطاع، ومت منح اأربعة رخ�س ا�صتثمارية 
ملوظفي  واآخر  العقاري  الت�صجيل  دائرة  ملوظفي  �صكنين  جممعن  الإن�صاء  جديدة 
هيئة النزاهة باالإ�صافة اإىل اإن�صاء جممع جتاري وحمطة وقود منوذجية يف ق�صاء 

ال�صطرة”.
واأ�صار البيان اإىل اأن “هذه الرتاخي�س متثل انطالقة العمل اجلديد الإدارة الهيئة بعد 
توقف دام ملا يقارب خم�س �صنوات على خلفية انتهاء عمل اإدارة الهيئة ال�صابقة”.

بغداد - اجلورنال: رجحت اللجنة املالية النيابية، اعرتا�س جمل�س الوزراء 
على بع�س فقرات موازنة 2019 التي مت ا�صافتها من قبل الربملان. وقالت 
مازالت  “املوازنة  ان  �صحفي،  ت�رشيح  يف  حمدون  حما�صن  اللجنة  ع�صو 
عليها،  ا�صافته  مامت  تدقيق  اجل  من  الربملان  داخ��ل  البحوث  دائ��رة  يف 
ومن ثم �صيتم كتابتها وار�صالها اىل جمل�س الوزراء ورئا�صة اجلمهورية من 
اجلريدة  لن�رشها يف  العدل  وزارة  اىل  تر�صل  وبعدها  عليها  امل�صادقة  اجل 
رئي�س  اعرتا�س  او  م�صادقة  عدم  امل�صتبعد  “من  انه  وا�صافت  الر�صمية”. 
اجلمهورية على املوازنة، على الرغم من ان الرئي�س ال�صابق فوؤاد مع�صوم مل 

ي�صادق على موازنة 2018، اال بعد ممار�صة ال�صغط عليه”.

بغداد - اجلورنال : قررت وزارة النفط متمثلًة ب�رشكة توزيع املنتجات النفطية 
تخفي�س �صعر منتوج النفط االأ�صود }زيت الوقود{ املجهز اىل م�صانع االإ�صمنت 
بقطاعيه العام واخلا�س وامل�صانع امل�صيدة وفق قانون االإ�صتثمار واإعتباراً من 
االأول من �صهر �صباط املقبل. وقال مدير عام �رشكة التوزيع كاظم م�صري يا�صن 
االأ�صود مت تخفي�صه اىل  الوقود املعروف بالنفط  "�صعر مادة زيت  اأن  يف بيان 
الوطني  للمنتوج  الواحد بداًل من 150 دينار للرت وذلك دعمًا  100 دينار للرت 
الذي يناف�س امل�صتورد اإ�صافًة اىل حر�س وزارة النفط على تقدمي الدعم للم�صانع 
و�صيتم  الكرام  املواطنن  على  بالفائدة  ليعود  امل�صتفيدة  واجلهات  العراقية 

املبا�رشة بهذا القرار اعتباراً من بداية ال�صهر القادم".

ترجيحاتالعراق المنتجاتذي قار 

بيانات

االتصاالت تعلن تخفيض أسعار كارتات شحن شبكة الخطوط الالسلكية
النفط تعلن ارتفاع الطاقة االنتاجية 

لمصافي الجنوب

سوريا وإيران توقعان اتفاقا استراتيجيا بشأن إعادة اإلعمار

خط  األ��ف   400 وج��ود  ع��ن  االت�����ص��االت،  وزارة  ك�صفت 
اأكدت  فيما  البالد،  حمافظات  وعموم  بغداد  يف  ال�صلكي 

اعداد  مع  تعبئتها  كارتات  ا�صعار  تخفي�س 
خطة لزيادة االقبال على �رشائها.

بالوزارة  الفنية  لل�صوؤون  االقدم  الوكيل  وقال 
وزارته  اإن  البياتي يف ت�رشيح �صحفي،  امري 
كارتات  ا�صعار  تخفي�س  على  “�صادقت 
التعبئة اخلا�صة بال�صبكة الال�صلكية، م�صاهمة 
منها يف تو�صيع دائرة ا�صتخدام هذه املنظومة 
ال��ت��ي ت��ع��د م��ن امل��ن��ظ��وم��ات امل��ه��م��ة التي 
ي�صتخدمها املواطن والعديد من املوؤ�ص�صات”، 
املتاحة  اخل��ط��وط  ع��دد  “بلوغ  ع��ن  كا�صفة 
والعاملة فعليا يف الوقت احلا�رش، 400 األف 

موزعة بن بغداد واملحافظات”.
فئة  من  الكارت  “�صعر  اأن  البياتي،  واأ�صاف 
االف  ثمانية  ا�صبح  دي��ن��ار،  االف  الع�رشة 

االف  ع�رشة  �صعره  ا�صبح  دينار،  األف   15 ولفئة  دينار، 
دينار، اما الكارت لفئة ال� 25 الف دينار، فاأ�صبح �صعره 
اخلم�صة  فئة  من  “الكارت  باأن  منوها  دينار”،  األف   15

االف دينار بقي على �صعره دون تغيري”.

خمف�صة  ال�صبكة،  �صمن  املكاملات  “ا�صعار  البياتي  وعد 
�صعرها  يبلغ  حيث  االخ��رى،  املحلية  بال�صبكات  مقارنة 
داخل املنظومة، خم�صة دنانري للدقيقة، فيما يبلغ �صعرها 
مع بقية ال�صبكات االخرى، 50 دينارا”، منبها ان “�صعر 
نظريتها  من  بكثري  اقل  الدولية  املكاملات 

بال�صبكات االخرى”.
لتحقيق  ج��اء  “التخفي�س  ان  اىل  وا���ص��ار 
واملحافظات  ب��ب��غ��داد  تناف�صية  ع��رو���س 
االنت�صار  اجل  من  االخ��رى  ال�رشكات  ام��ام 
خدماتها”،  من  لال�صتفادة  االقبال  وزيادة 
مدى  ملتابعة  درا�صة  “وجود  عن  مف�صحا 
ا�صافة  ا�صتخدامها،  على  املواطنن  اقبال 
كفرق  الت�صويق  اق�صام  تكليف  عزمها  اىل 
هذه  بخدمات  للتعريف  ومندوبن  جوالة 
الدولة املختلفة  املنظومة و�صوال اىل دوائر 
والتجمعات التجارية التي يتواجد املواطنون 
لزيادة  واملحافظات  بغداد  يف  بكثافة  فيها 

االقبال على �رشاء اخلطوط الال�صلكية”.

الت�صفية  ل�صوؤون  ال���وزارة  وكيل  اعلن 
م�رشوع  افتتاح  نعمة  ح�صن  فيا�س 
زيادة الطاقة اخلزينة يف �رشكة م�صايف 
االنتاجية  الطاقة  وارت��ف��اع  اجل��ن��وب 
للم�صفى اىل )210( الف برميل باليوم .
 " ال����وزارة يف ب��ي��ان ان  وق���ال وك��ي��ل 
املالكات الوطنية املخل�صة يف م�صايف 
النفطية  امل�صاريع  و���رشك��ة  اجل��ن��وب 
من  متكنت  قد  لها  ال�صاندة  واجل��ه��ات 
الف   )70( بطاقة  انتاجية  وحدة  اجناز 
الطاقة  ترتفع  وب��ه��ذا  باليوم  برميل 
االنتاجية للم�صفى اىل 210 الف برميل 

باليوم ".
ال�صافة  ج��اري  العمل   " ان  وا���ص��اف 
اىل  للو�صول  للم�صفى  راب��ع��ة  وح��دة 
الف برميل باليوم  انتاجية 300  طاقة 
�رشكة  اكرب  م�صايف  �رشكة  و�صتكون   ،
البالد  يف  النفطية  امل�صتقات  لتكرير 
 ، للبالد  املحلي  اال�صتهالك  لتامن 
مطورة  وح��دات  وج��ود  اىل  باال�صافة 
وحديثة النتاج البنزين والغاز ال�صائل". 
م�صايف  �رشكة  ع��ام  مدير  ق��ال  فيما 
الو�صط ح�صام ح�صن ان " م�رشوع زيادة 
الطاقة اخلزينة يف ال�رشكة مت من خالل 
عقدين الن�صاء )9( خزانات ، ومت اجناز 
اال�صتيعابية  الطاقة  لزيادة  امل�رشوع 

خلزن امل�صتقات النفطية يف ال�رشكة ".
طاقاته  زي���ادة  اىل  ال��ع��راق  ويخطط 
ل�صد  النفطية  امل�صتقات  من  االنتاجية 

منه  الفائ�س  وت�صدير  املحلية  احلاجة 
ال�صمود  م�صفى  ادخ��ال  بعد  �صيما  ال 

)بيجي( اىل اخلدمة.

احلكومة  وقعت  بالتاريخية،  دم�صق  و�صفتها  خطوة  يف 
التعاون  ح��ول  اتفاقا  االإي��ران��ي��ة  وال�صلطات  ال�صورية 

االقت�صادي اال�صرتاتيجي بعيد االأمد بن البلدين.
ال�صوري،  ال��وزراء  رئي�س  يد  على  االتفاق  توقيع  وجرى 
عماد خمي�س، ونائب الرئي�س االإيراين، اإ�صحاق جهانغريي، 
اأعمال  اإىل دم�صق، عقب انتهاء  الذي يقوم بزيارة ر�صمية 
ال�صورية  االإيرانية  احلكومية  للجنة  ال�14  االجتماع 
العليا للتعاون االقت�صادي، التي مت خالله اأي�صا اإبرام 9 
مذكرات تفاهم يف جماالت عدة بينها �صكك احلديد وبناء 
وغ�صيل  االإره��اب  متويل  ومكافحة  واال�صتثمار  املنازل 
التعليم والثقافة. ويف ت�رشيحات  اإىل  االأموال باالإ�صافة 
ال��وزراء  رئي�س  اعترب  التوقيع،  مرا�صم  عقب  بها  اأدىل 
االإيراين  الرئي�س  نائب  مع  �صحفي  موؤمتر  خالل  ال�صوري 

اإيران  مع  ال�صورية  احلكومة  اأبرمتها  التي  االتفاقات  “داللة على جدية دم�صق ب�صكل كبري يف تقدمي الت�صهيالت اأن 
واإعادة  لال�صتثمار  واخلا�صة  العامة  االإيرانية  لل�رشكات 
لالتفاقيات  “ا�صتكماال  جتري  اأنها  واأ�صاف  االإعمار”. 
طويل  االقت�صادي  التعاون  اتفاقية  لكن  �صابقا  املوقعة 
وثائق  على  التوقيع  اأن  معتربا  اتفاقية”،  اأهم  هي  االأمد 
البلدين.  العالقات” بن  “حلظة تاريخية” يف  اليوم هي 
من جانبه، تعهد نائب الرئي�س االإيراين باأن تقف طهران 
اإىل جانب �صوريا يف مرحلة اإعادة االإعمار مثلما كانت يف 
فرتة احلرب، معلنا اأن بالده �صتبني يف االأرا�صي ال�صورية 
املوؤمتر  عدة حمطات كهربائية. وقال جهانغريي، خالل 
ال�صحفي، اإن اإيران تعترب اأن “انت�صار �صوريا هو انت�صار 
اأمن  “�صمان  ال��دويل  املجتمع  على  اأن  م�صددا   لها”، 
“لوال  اأنه  االإي��راين  الرئي�س  نائب  واأردف  املنطقة”.  هذه 
ال�صيا�صات الناجحة ملكافحة االإرهاب يف �صوريا والعراق 

لكان االإرهاب يف اأوروبا االآن”.
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حقق��ت الغ��رف الفندقي��ة يف دبي خ��الل الفرتة م��ن يناير حتى 
نهاية نوفمرب 2018 نحو 9.43 مليارات درهم، بح�صب بيانات 
دائرة ال�صياحة والت�ص��ويق التجاري يف دبي، التي اأ�صارت اإىل اأن 
ع��دد اللي��ايل الفندقية خ��الل اأول 11 �ص��هراً من العام املا�ص��ي 
و�ص��ل اإىل 27.33 ملي��ون ليلة، يف حن و�ص��ل متو�ص��ط العائد 

على الغرفة اإىل نحو 345 درهمًا.
وت�ص��ري توقعات اخل��رباء اإىل بل��وغ اإيرادات الغ��رف الفندقية يف 
دبي خالل العام املا�ص��ي اأكر من 10 مليارات درهم بدعم من 

الزخم ال�صياحي.

�ص��جلت التجارة غري النفطية لدولة االإمارات )التجارة 
وامل�ص��تودعات  احل��رة  املناط��ق  وجت��ارة  املبا���رشة 
اجلمركية( 1.2 تريليون درهم خالل االأ�ص��هر الت�ص��عة 
االأوىل من عام 2018، و�صكلت التجارة اخلارجية غري 
النفطي��ة املبا���رشة 62 % من االإجم��ايل العام بقيمة 
726.4 ملي��ار دره��م، بينم��ا بلغت ح�ص��ة املناطق 
احلرة بالدول��ة 37 % بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم 
امل�ص��تودعات اجلمركية بن�ص��بة 2 % مب��ا يعادل 8.4 
ملي��ارات دره��م. وذلك بح�ص��ب البيانات االإح�ص��ائية 

االأولية للهيئة االحتادية للجمارك.

تراجعت اأرباح ال�رشكات ال�ص��ناعية بال�ص��ن بن�صبة 1.9 
680.8 مليار يوان  % عن العام ال�صابق لت�صل اإىل نحو 
اي م��ا يع��ادل 100.9 ملي��ار دوالر يف دي�ص��مرب وذل��ك 

بح�صب املكتب الوطني لالح�صاء ال�صيني.
وبالن�ص��بة لع��ام 2018 فق��د ارتفع��ت ارب��اح ال���رشكات 
ال�ص��ناعية بن�ص��بة 10.3 % على اأ�صا�س �صنوي اإىل 6.64 
تريلي��ون يوان، مقارن��ة ب� 11.8 % يف الف��رتة من يناير 

اإىل نوفمرب.
واأ�صارت بيانات مكتب االح�صاء اىل اأن التزامات ال�رشكات 
ال�صناعية ال�صينية ارتفعت بن�صبة 5.2 % مقارنة بالعام 
املا�ص��ي لت�ص��ل اإىل 64.1 تريلي��ون ي��وان بنهاي��ة ع��ام 

% بنهاية نوفمرب.  5.8 2018  مقارنة بارتفاع ب� 
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