
اقتصاد6

العراق واالردن يضعان اللمسات االخيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة بمجاالت النفط والغاز والكهرباء

عبا�س  ثامر  النفط  وزير  الطاقة  ل�ش�ؤون  ال�زراء  رئي�س  نائب  حث 
الغ�شبان مع وزيرة الطاقة االردنية هالة زواتي التعاون الثنائي 

بني البلدين يف جمال النفط والغاز والكهرباء.
"حر�س العراق على ت�طيد العالقات مع  واكد الغ�شبان يف بيان 
)النفط  الطاقة  جمال  يف  الها�شمية  االردنية  اململكة  يف  اال�شقاء 
بني  الي�م  جرت  التي  "املباحثات  اىل  م�شريا  والكهرباء("،  الغاز 
العراق واالردن كانت مثمرة و�شيجنى الطرفان ثمارها قريبا على 

امل�شت�يني الفني واالقت�شادي".
وا�شاف الغ�شبان "متت مناق�شة تزويد اململكة االردنية الها�شمية 
بعد  الحقا  ت�قيعها  �شيتم  تفاهم  مذكرة  وفق  العراقي  بالنفط 
انب�ب  مد  م�رشوع  كذلك  البلدين،  حك�مة  م�افقة  ا�شتح�شال 
الكهربائي  الربط  ف�شاًل عن م�رشوع  – العقبة(  )الرميلة  الت�شدير 
على  التعاون  افاق  ت�شمل  م�ا�شيع  اىل  باال�شافة   ، البلدين  بني 
امل�شت�ى الفني ال�شتخراج النفط والغاز وم�شاريع الطاقة املتجددة 

."
يف  تاتي  ال��زي��ارة  "هذه  ان  زوات��ي  هالة  الطاقة  وزي��رة  وقالت 
ال�شقيقني وت�ا�شاًل مع  البلدين  الثنائية بني  تعزيزالعالقات  اطار 
الزيارات التي قام بها جاللة ملك االردن ورئي�س ال�زراء االردين 
البلدين يف جماالت  لبحث امل�ا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك بني 
بني  التعاون  تعزيز  "اهمية  على  م�ؤكدة  والغاز"،  والنفط  الطاقة 
التعاون  م�شت�يات  على  م�شرتكة  م�شالح  من  فيه  ملا  البلدين 

االقت�شادي والفني".
تنفيذ  يف  "التعجيل  اىل  املباحثات  ت�ؤدي  باأن  املها  عن  وعربت 
امل�شاريع امل�شرتكة بعد االتفاق على اخلط�ات واالليات الفنية لهذه 

امل�شاريع".
ويف ال�شياق ذاته ك�شف وزير التجارة حممد العاين، عن اأبرز حماور 

االجتماع مع ال�فد االأردين.
االردنيني  اال�شقاء  مع  "ناق�شنا    ، بيان  يف  العاين  ال�زير  وقال 
مدن  بناء  مناق�شة  عن  ف�شال  كثرية،  وجتارية  �شناعية  ملفات 
بغداد  معر�س  يف  االردنية  للمنتجات  دائ��م  ومعر�س  �شناعية 
التي وقعت يف حم�رش  "الكثري من امللفات  اأن  اإىل  الدويل"، الفتا 
الكثري  اأو�شحت  للعراق،  االأردين  ال�زراء  رئي�س  زيارة  اثناء  �شابق 
عالقات  تربطهم  التي  البلدين  بني  التعاون  وكيفية  االأم���ر  من 

وثيقة اقت�شادية و�شيا�شية".
�شاملة ومثمرة  "اللقاء واملباحثات كانت  اأن  التجارة،  واأكد وزير 
العراق  "حر�س  التجارية وال�شناعية"، م�ؤكدا  يف كافة املجاالت 

على تط�ير العالقات مع االردن".
وتابع، اأن "العراق حري�س على تط�ير عالقاته مع اال�شقاء العرب 
ومنهم اململكة االردنية الها�شمية"، الفتا اإىل اأن "هذه املناق�شات 
الثنائية،  العالقات  وتط�ير  لتعزيز  م�شرتكة  حما�رش  يف  �شتتط�ر 
امل�شادق  ال�زراء  رئي�س  لدولة  احلك�مي  الربنامج  اكده  ما  وهذا 
التجاري بني  التبادل  زيادة حجم  اول�ياته  والذي كان من  عليه 

الدول ال�شقيقة لتك�ن اكرب واعمق".
ال�شبت  العراق  زار  قد  وزراء   8 نح�  رفيعا �شم  اردنيا  وفدا  وكان 

املا�شي ملناق�شة اهم الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.

بغداد - الجورنال

يحدد اماكن منح السلف لحاملي 
"الماستر كارد"

تحظر استيراد 
الدجاج

نيابي لتوحيد الضرائب في المنافذ 
الكمركية

موازنة 2019 هي االفضل 
في تاريخ العراق

بغ��داد - اجل�رن��ال: اأعل��ن م���رشف الرافدي��ن، ان االأي��ام املقبلة �شت�شه��د افتتاح 
حمط��ات جدي��دة ال�ش��دار البطاق��ة االلكرتونية والتق��دمي على ال�شل��ف للم�ظفني 
واملتقاعدين. وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان ان "اإفتتاح تلك املحطات 
�شيك���ن يف عدد من فروع امل�رشف يف بغ��داد واملحافظات والتقدمي على ال�شلف 

للم�ظفني واملتقاعدين".
واأ�ش��ار اىل ان "امل�رشف م�شتمر يف منح ال�شلف للم�ظفني واملتقاعدين الكرتونيا 

ووفق اجراءات اأعدت م�شبقا".
وكان م���رشف الرافدي��ن قد اطلق وجبة جديدة من �شلف��ة اخلم�شة ماليني وع�رشة 

ماليني حلاملي بطاقة "املا�شرت كارد" الدولية.

بغداد - اجل�رنال: قررت قائممقامية مركز ال�شليمانية حظر ا�شترياد 
احتياجات  يغطي  ال��ذي  املحلي  املنتج  ارتفاع  بعد  احل��ي،  الدجاج 

ال�ش�ق.
وقال رزكار حمد خ�رش نائب املدير العام للزراعة يف ال�شليمانية يف 
حديث لل�شحفيني "يف ال�شابق كان يتم ا�شترياد 500 طن من الدجاج 
�شهريا، اال انه ب�شبب ارتفاع املنتج املحلي والذي يقدر ي�ميا ب� 100 

طن، مت حظر ا�شترياد الدجاج ملحافظة ال�شليمانية يف ال�شهر املقبل".
ي�شار اىل ان زراعة حمافظة ال�شليمانية قد اعلنت يف وقت �شابق عن 

عزمها رفع انتاج الدجاج يف املحافظة.

حممد  الكرد�شتانية  الق�ى  حتالف  عن  النائب  دعا  اجل�رنال:   - بغداد 
املحافظات  بني  الكمركية  النقاط  الغاء  اىل  االحتادية  احلك�مة  َزَمال 
واالقت�شار على تلك امل�ج�دة بني العراق ودول اجل�ار، ف�شال عن دع�ة 
منافذ  كافة  يف  الب�شائع  على  املفرو�شة  ال�رشائب  لت�حيد  احلك�مة 
َزَمال يف ت�رشيح �شحفي، ان حمافظتي كرك�ك ونين�ى  البالد. وقال 
املحاذية  املحافظات  وبني  بينها  م�شرتكة  نقاط  وج�د  من  تعانيان 
لهما، م�شددا على �رشورة الغاء تلك النقاط خا�شة وان املعم�ل به يف 
جميع دول العامل ه� و�شع تلك النقاط على احلدود امل�رشكة مع الدول 

املجاورة ولي�شت بني املحافظات.

جنريفان  العراق  كرد�شتان  اقليم  حك�مة  رئي�س  عد  اجل�رنال:   - بغداد 
البارزاين، م�ازنة العام احلايل 2019 هي االأف�شل من �شابقاتها، فيما ا�شار 
اإىل اأنه يتلم�س جدية من رئي�س ال�زراء احلايل عادل عبد املهدي حلل امل�شاكل 
بني بغداد واربيل. وقال البارزاين يف م�ؤمتر �شحايف “ميكننا الق�ل اإن قان�ن 
اإقليم  با�شتحقاقات  يتعلق  فيما  �شابقاته  من  اأف�شل  احلايل  للعام  امل�ازنة 
كرد�شتان”، م�ؤكدا اأن “م�قفنا ثابت ب�رشورة حل امل�شائل العالقة مع بغداد 
عرب التفاهم واحل�ار على اأ�شا�س الد�شت�ر”. واأ�شاف “قطعنا �ش�طًا كبرياً يف 
يتعلق  فيما  خا�شة  وثيق  تعاون  وهناك  العراقية  احلك�مة  مع  مباحثاتنا 

باجلانب االأمني وتبادل املعل�مات اال�شتخبارية ملحاربة داع�س”.

مقترحالرافدين كردستان:السليمانية

بيانات

الـ )TBI( ينال جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2019
سوريا تنفذ خطة بديلة لمواجهة العقوبات 

االقتصادية

البرلمان يفتح تحقيقا بشأن ملف استثمار حقول غاز عكاز في االنبار

امل�رشف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الهيم�س،  في�شل  ت�شلم 
خالل  فاينان�س  جل�بال  جملة  جائزة  للتجارة  العراقي 

مرا�شم حفل اجل�ائز العاملية. واأعلن امل�رشف 
"اأف�شل  بجائزة  ف���زه  عن  للتجارة  العراقي 
 "2019 لعام  ال��ع��راق  يف  جت��اري  م�رشف 
جل�بال  جملة  ج���ائ��ز  ت���زي��ع  حفل  خ��الل 
الربيطانية  العا�شمة  يف  العاملية  فاينان�س 
لندن، وذلك مل�شاهمته الكبرية وامل�شتمرة يف 
الق�ي  املايل  واأدائ��ه  العراقي،  االقت�شاد  من� 
خالل العام املا�شي وق�ة ميزانيته العم�مية، 
راأ���س  على  ط��راأ  ال��ذي  التح�شن  اإىل  اإ�شافة 
االئتمانية.   ج�دته  وا�شتقرار  وال�شي�لة  املال 
للتجارة  ال��ع��راق��ي  امل�����رشف  ت��ك��رمي  وج���اء 
يف  رائدة  كم�ؤ�ش�شة  املتميزة  ملكانته  تقديراً 
والأن  العراق،  يف  امل�رشفية  العمليات  جمال 
للدرا�شات  طبقا  ج��اءت  االختيارات  نتائج 

والتحليالت وامل�شاورات من جانب نخبة من اأبرز املدراء 
القطاع امل�رشيف  التنفيذيني واملحللني املاليني وخرباء 
جملة  من  باالإ�شادة  امل�رشف  حظي  كما  العامل.   ح�ل 
م�رشفية  خدمات  بتقدمي  اللتزامه  فاينان�س  جل�بال 

دوليًا،  امل�رشف  يغطيه  الذي  ال�ا�شع  والنطاق  متميزة 
باالإ�شافة  التناف�شية  واالأ�شعار  العمالء  خدمة  عن  ف�شاًل 
اإىل التقنيات امل�رشفية املبتكرة التي ي�فرها با�شتمرار. 

ويف معر�س تعليقه، قال في�شل الهيم�س، رئي�س جمل�س 
ت�شلم  الذي  للتجارة  العراقي  امل�رشف  اإدارة 
"يعد  اجل���ائ��ز:  ت�زيع  حفل  خ��الل  اجلائزة 
ح�ش�لنا على هذه اجلائزة املرم�قة مبثابة 
الهادفة  الكبرية  باإجنازاتنا  اآخ��ر  اع��رتاف 
نتيجة  وتاأتي  املحلي،  االقت�شاد  تنمية  اإىل 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  احلثيثة  جه�دنا 
املنطقة  اأنحاء  وباقي  العراق  يف  املالية 

والتي نفخر بتقدميها با�شتمرار." 
امل�رشف  ف���ز  اأن  كلمته  خ��الل  واأو���ش��ح 
ارتفاع  على  ي�ؤكد جمدداً  اإمنا  اجلائزة  بهذه 
ال�شعيد  على  للم�رشف  امل�شداقية  م�شت�ى 
الدويل والتي اكت�شبها خالل ال�شن�ات القليلة 
اتفاقيات  عدة  يف  دخ�له  نتيجة  املا�شية 

ا�شرتاتيجية مع م�ؤ�ش�شات مالية عاملية. 

امل�اطنني  اإىل   ، ال�ش�ري  ال����زراء  جمل�س  زف 
االقت�شادية  االإج��راءات  مل�اجهة  البديلة  خطته 
التي  )العق�بات(  اجلانب  االأح��ادي��ة  الق�رشية 
ال�ش�رية  االأزم��ة  ان��دالع  منذ  البالد  منها  تعاين 
وكالة  ذكرته  ما  بح�شب   .2011 العام  بداية 
وخ�ش�شت  “�شانا”.  الر�شمية  ال�ش�رية  االأنباء 
الي�م  االأ�شب�عية  جل�شتها  ال�ش�رية  احلك�مة 
متكاملة  جملة  بديلة” تت�شمن  “بخطة  للخروج 
االقت�شادية  االإج��راءات  االإج��راءات مل�اجهة  من 
االأحادية اجلانب والق�رشية على ال�شعب ال�ش�ري، 
حيث حددت اأول�يات عمل ومهام ال�زارات خالل 
املرحلة املقبلة من خالل “االعتماد على الذات”، 
االإنتاجية  الطبيعة  ذات  امل�شاريع  على  والرتكيز 
هذه  تفا�شيل  يف  وجاء  وزراعيا”.  “�شناعيا 
اخلطة احلك�مية، اإلزام اجلهات احلك�مية بتنفيذ 
خطة اإحالل املنتجات املحلية مكان امل�شت�ردة 
االأمثل  واال�شتثمار  امل���ارد  تعزيز  اىل  اإ�شافة 
االكتفاء  اإىل  لل��ش�ل  الدولة  وممتلكات  الأ�ش�ل 
الذاتي وح�رش �رشاء اجلهات العامة م�شتلزماتها 
اخلطة  اإج���راءات  ويف  املحلية.  املنتجات  من 
البديلة وافق جمل�س ال�زراء ال�ش�ري على العق�د 
املربمة من وزارة النفط والرثوة املعدنية لتاأمني 
اإىل  اإ�شافة  النفطية يف �ش�ء احل�شار  امل�شتقات 
وزي��ادة  واال�شتك�شاف  احلفر  باأعمال  الت��شع 
للحد  واملراقبة  ال�شبط  عمليات  وتفعيل  االإنتاج 
وقرر  النفطية  امل�شتقات  ت�زيع  يف  خلل  اأي  من 

يف  باملئة   25 بن�شبة  ال�ق�د  ا�شتهالك  تخفي�س 
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية با�شتثناء ال�ق�د املخ�ش�س 
لالإنتاج ودعم خطة ا�شتعادة االإنتاج النفطي بعد 
املجم�عات  عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  حترير 

االإرهابية وت�شكل م�شدرا مهما لهذه امل�شتقات.
وامل�رشف  املالية  وزارة  من  املجل�س  طلب  كما 
املركزي تاأمني املبالغ املالية املطل�بة لتاأمني 
القطاع  يخ�س  وفيما  النفطية.  امل�شتقات  �رشاء 

حمفزات  تقدمي  على  امل���اف��ق��ة  مت��ت  ال�شحي، 
ال�شناعات  جم��ال  يف  باال�شتثمار  للراغبني 
املزمنة  االأم��را���س  “اأدوية  وخا�شة  الدوائية 
جمانا  املقا�شم  تقدمي  خالل  من  وال�رشطانية” 
من  واالإع��ف��اء  ال�شناعية  واملناطق  امل��دن  يف 
الر�ش�م وال�رشائب ومنح كل الت�شهيالت الإحالل 
هذه ال�شناعات التي ت�شل كتلة انفاقها ال�شن�ية 

ا�شتريادا اإىل 117 مليار لرية �ش�رية.

فتح  عن  النيابية،  والغاز  النفط  جلنة  ك�شفت 
ال�رشكة  حتقيق بحق�ل غاز عكاز املحالة اىل 
ال�رشكة  ممثلي  وا�شتدعاء  االنبار  يف  الك�رية 
يف  حمد  هيبت  اللجنة  ع�ش�  وقال  وال���زارة. 
غرب  عكاز  غاز  “حق�ل  اإن  �شحفي،  ت�رشيح 
الغاز  اأن���اع  اأج���د  حت���ي  االنبار  يف  القائم 
مما   %  95 اىل  ت�شل  نقاوة  وبن�شبة  عامليا 
ال�رشكات  اب�شط  من  ا�شتخراجه  اإمكانية  يعني 

واخلرباء من دن احلاجة اىل االإحالة”.
ال�شتخراج  احلقل  اإح��ال��ة  “مت  ان��ه  واأ���ش��اف 
الغاز اىل �رشكة ك�رية على ان تنتج الغاز يف 
2016 ودخل العراق 2019 والزالت ال�رشكة 

مل تبا�رش بالعمل حتى االن”.

من واأو�شح اأن “ال�رشكة خمت�شة بت�زيع الغاز وال  يعد  مما  اال�شتخراج  بتخ�ش�س  لها  عالقة 
املخالفات بهذا العقد”، م�شريا اىل ان “ال�رشكة 
مطل�بة اأم�ال يف العديد من دول العامل نتيجة 

ف�شل اأعمالها”.
حتقيقا  فتحت  والغاز  النفط  “جلنة  ان  وتابع 
ووزارة  ال�رشكة  ممثل  ا�شتدعاء  و�شيتم  باالأمر 

النفط للتحقيق مبلف االإحالة والتعاقد.
اعلن  قد  الغ�شبان  ثامر  النفط  وزي��ر  وك��ان 
الغاز  انتاج  لزيادة  خطة  عن  �شابق  وقت  يف 

امل�شاحب للنفط  يف العراق.
عن  اعلنت  الب�رشة  غاز  �رشكة  ان  اىل  ي�شار 
زيادة معدالت انتاج الغاز يف احلق�ل اجلن�بية 
العام  خالل  الزيادة  معدالت  ا�شتمرار  مرجحا 
اجلاري ل�شد احلاجة املحلية وت�شدير الفائ�س 

منه اىل اخلارج.
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حقق��ت الغ��رف الفندقي��ة يف دبي خ��الل الفرتة م��ن يناير حتى 
نهاية ن�فمرب 2018 نح� 9.43 مليارات درهم، بح�شب بيانات 
دائرة ال�شياح��ة والت�ش�يق التجاري يف دبي، التي اأ�شارت اإىل اأن 
ع��دد اللي��ايل الفندقي��ة خ��الل اأول 11 �شهراً من الع��ام املا�شي 
و�ش��ل اإىل 27.33 ملي���ن ليل��ة، يف حني و�شل مت��ش��ط العائد 

على الغرفة اإىل نح� 345 درهمًا.
وت�ش��ري ت�قعات اخل��رباء اإىل بل���غ اإيرادات الغ��رف الفندقية يف 
دب��ي خالل العام املا�ش��ي اأكرث من 10 مليارات درهم بدعم من 

الزخم ال�شياحي.

�شجل��ت التجارة غري النفطية لدولة االإمارات )التجارة 
وامل�شت�دع��ات  احل��رة  املناط��ق  وجت��ارة  املبا���رشة 
اجلمركي��ة( 1.2 تريلي�ن درهم خ��الل االأ�شهر الت�شعة 
االأوىل من عام 2018، و�شكلت التجارة اخلارجية غري 
النفطي��ة املبا���رشة 62 % من االإجم��ايل العام بقيمة 
726.4 ملي��ار دره��م، بينم��ا بلغت ح�ش��ة املناطق 
احلرة بالدول��ة 37 % بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم 
امل�شت�دع��ات اجلمركي��ة بن�شبة 2 % مب��ا يعادل 8.4 
ملي��ارات دره��م. وذلك بح�ش��ب البيان��ات االإح�شائية 

االأولية للهيئة االحتادية للجمارك.

تراجع��ت اأرباح ال�رشكات ال�شناعي��ة بال�شني بن�شبة 1.9 
680.8 مليار ي�ان  % عن العام ال�شابق لت�شل اإىل نح� 
اي م��ا يع��ادل 100.9 ملي��ار دوالر يف دي�شم��رب وذل��ك 

بح�شب املكتب ال�طني لالح�شاء ال�شيني.
وبالن�شب��ة لع��ام 2018 فق��د ارتفع��ت ارب��اح ال���رشكات 
ال�شناعي��ة بن�شبة 10.3 % عل��ى اأ�شا�س �شن�ي اإىل 6.64 
تريلي���ن ي�ان، مقارن��ة ب� 11.8 % يف الف��رتة من يناير 

اإىل ن�فمرب.
واأ�شارت بيانات مكتب االح�شاء اىل اأن التزامات ال�رشكات 
ال�شناعية ال�شينية ارتفعت بن�شبة 5.2 % مقارنة بالعام 
املا�ش��ي لت�ش��ل اإىل 64.1 تريلي���ن ي���ان بنهاي��ة ع��ام 

% بنهاية ن�فمرب.  5.8 2018  مقارنة بارتفاع ب� 
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