
وكتب��ت �ل�سبكة يف تقريره��ا �أن م�ؤ�س�سة فيت�ش 
منح��ت �لعر�ق ت�سنيف B+ م��ع نظرة �إيجابية 
مل�ستقبل��ه �لذي ترى �أنه �سيك���ن م�ستقر�، على 

�لرغم من �أنه يخ��ش حربا �سد )د�ع�ش( 
و�أ�سافت �أن فيت�ش و�سعت �لعر�ق عند م�ست�ى 
B+ ب�سب��ب حج��م �ملخاط��ر �ل�سيا�سي��ة وعدم 

�ال�ستقر�ر من جر�ء �ل�رص�عات �لتي مير بها
�مل�ستقبلي��ة  �لنظ��رة  �أن  �إىل  �أ�س��ارت  لكنه��ا 
�الإيجابي��ة ل��سع �لع��ر�ق �سيك�ن له��ا مردود 
�لذي��ن  �مل�ستثمري��ن  �أو�س��اط  يف  �إيجاب��ي 

يتخ�ف�ن من �سخ �أم��لهم فيه .
وق��ال �خلبري �مل��ايل �ستيفني �سيم�ني���ش :  �إن 
�لع��ر�ق ي�ستطي��ع رفع مع��دالت �لنم���، بف�سل 
�حتياطات��ه �لنفطية و�لقطاع��ات �الأخرى �لتي 

ميكن �العتماد عليها
و�أ�س��اف �لتقري��ر �أن من��ح فيت�ش �لع��ر�ق هذه 
�لثق��ة يعطي �ل�س���ء �الأخ���رص لال�ستثمار فيه، 
م�س��ري� �إىل �أن �س���ق �لع��ر�ق ل��الأور�ق �ملالي��ة 
يعم��ل بكل ق�ته منذ �لعام �ملا�سي، و�أن هناك 
ت�قع��ات باإع��ادة ت�زي��ع �الأم����ل �ملخ�س�سة 
حاليا لالإنف��اق �لع�سكري يف �مليز�نية و�إعطاء 
دفع��ة لالإنف��اق على �لبني��ة �لتحتي��ة و�إنعا�ش 
يف  �أ�س��ارت  ق��د  فيت���ش  وكان��ت  �القت�س��اد، 
تقريرها �لذي �س��در يف �آذ�ر/ مار�ش �ملا�سي 
�إىل حت�س��ن �ل��س��ع �مل��ايل للع��ر�ق، وت�قع��ت 
تقل���ش �لعجز �مل��ايل يف ميز�نيته �إىل 5.1 يف 
�ملئة من �لن��اجت �ملحلي �الإجمايل خالل �لعام 
�جل��اري ب�س��ب �رتف��اع ع��ئ��د �لنف��ط، وزيادة 
�الإنف��اق �حلك�مي بن�سب��ة 12.1 يف �ملئة بعد 

ثالث �سن��ت من تر�جعه
ي�س��ار �ىل منظم��ة فيت�ش للت�سني��ف �الئتماين، 
�علنت يف وقت �سابق تعديل ت�سنيف �القت�ساد 
�لعر�ق��ي م��ن "م�ستق��ر �إىل �سلب��ي"، ويف حني 
ع��زت ذل��ك �إىل تر�ج��ع �أ�سع��ار �لنف��ط و�س���ء 
�ل��س��ع �ل�سيا�سي و�الأمني و�لت�تر�ت "�لعرقية 
و�لطائفي��ة"، ت�قعت حت�سن و�س��ع �لعر�ق �أكرث 

خالل �لعام 2017
للت�سني��ف  �لدولي��ة  فيت���ش  م�ؤ�س�س��ة  وقال��ت 
ت�سني��ف  مع��دل  �إن  تقريره��ا  يف  �الئتم��اين، 
�القت�س��اد �لعر�قي ُعّدل م��ن م�ستقر �إىل �سلبي، 

بدرج��ة )B-( لتده���ر �أ�سع��ار �لنف��ط، وزيادة 
GDP م��ن 8.2  �لعج��ز يف �لن��اجت �ملحل��ي 
�إىل  �ملن���رصم،   2015 �لع��ام  خ��الل  باملئ��ة 
15 باملئ��ة خ��الل �لعام 2016 �حل��ايل، وفقًا 
للت�قع��ات، مرجحة �إمكاني��ة حت�سن �القت�ساد 
�لعر�قي �أكرث خالل �لعام 2017 �ملقبل ليهبط 
معدل �لعجز �إىل 7.6 باملئة من جمم�ع �لناجت 

�ملحلي �الجمايل
و�أ�ساف��ت �مل�ؤ�س�س��ة، �أن �لت�سني��ف �عتمد على 
م�ؤ�رص�ت رئي�سية منه��ا �نخفا�ش �أ�سعار �لنفط 
�لت��ي �أدت �إىل تده���ر �ل��س��ع �مل��ايل للعر�ق، 
�ل��ذي يعتمد �أكرث م��ن 90 باملئة من �قت�ساده 
عل��ى و�رد�ت �لنف��ط، �ل��ذي ي�س��كل 50 باملئ��ة 
م��ن ناجته �ملحل��ي �الجمايل، مبين��ة �أن عجز 
�القت�س��اد �لعر�ق��ي ز�د نتيج��ة ذل��ك �إىل 8.2 

باملئة خالل �لعام 2016
و�أو�سح��ت فيت�ش، �أن ت�ق��ع بقاء معدالت �سعر 
خام برنت خالل �لعام 2016 ، عند 35 دوالر�ً 
للربميل، �سيزيد من عج��ز معدل من� �القت�ساد 
�لعر�ق��ي، �إىل 15 باملئة خ��الل �لعام �ملا�سي 
مقارن��ة بالع��ام 2015 ، الفت��ة �لنظ��ر �إىل �أن 
م��ن �مل�ؤ���رص�ت �الأخرى �لت��ي �عتم��دت عليها 
يف ت�سنيفه��ا، تتعل��ق ب�س�ء �ل��س��ع �ل�سيا�سي 

تقريره��ا  يف  �مل�ؤ�س�س��ة  وذك��رت  و�الأمن��ي، 
�ل�ساب��ق، �أن �لع��ر�ق �أح��رز بع���ش �لتق��دم �سد 
د�ع���ش، لكن تهديد �لتنظي��م يت�قع �أن يت���سل 
�أن  �الأق��ل، وتابع��ت  �لع��ام 2016 يف  خ��الل 
�لت�تر�ت �لعرقي��ة و�لطائفية �أدت هي �الأخرى 

�إىل زعزعة �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف �لعر�ق
وت�قع��ت فيت���ش، �أي�سًا �سعف من��� �ال�ستثمار 
يف �لعر�ق خالل �لعام 2016 ب�سبب �نخفا�ش 
�أ�سع��ار �لنف��ط م��ع ع��دم ق��درة �حلك�م��ة على 
ت�سديد �ملبالغ �لت��ي تنفقها �ل�رصكات �لعاملية 
يف م�ساريعه��ا د�خ��ل �لبل��د، متابع��ة �أن م��ن 
�مل�ؤ���رص�ت �لت��ي يت�ق��ع �أن ت���ؤدي �إىل حت�سن 
�ل��س��ع �القت�س��ادي �أكرث خ��الل �لعام 2017 
�ملقب��ل، ه��� �إمكاني��ة �رتفاع �سعر خ��ام برنت 
م��ن 35 دوالر�ً للربمي��ل خالل �لع��ام 2016 ، 
�إىل 45 دوالر�ً، مع ت�قع بقاء معدالت �لت�سدير 
عن��د ثالثة مالي��ني و300 �ألف برمي��ل ي�ميًا، 
للعام��ني 2016- 2017، ف�س��اًل عن �نتعا�ش 
�لقطاع��ات غ��ري �لنفطي��ة �لت��ي �ستتز�م��ن مع 

حت�سن �ل��سع �الأمني �ملت�قع
يذك��ر �أن م�ؤ�س�س��ة فيت���ش �لدولي��ة للت�سني��ف 
�الئتم��اين،  Fitch Ratings  ه��ي �رصك��ة 
هري�س��ت،  ل�رصك��ة  بالكام��ل  ممل�ك��ة  فرعي��ة 

وه��ي �إحدى ثالث ���رصكات ت�سنيف كربى �إىل 
جان��ب �ستاندرد �آند ب�رز وم�دي��ز، وقد �أ�س�ست 
�ل�رصك��ة من قبل ج�ن ن�لز فيت���ش، يف )�ل�24 
من كان���ن �الأول 1913(، يف مدينة ني�ي�رك 
با�س��م �رصكة فيت�ش �لن�رص، و�ندجمت مع �رصكة 
IBCA �ملح��دودة ومقرها لن��دن يف كان�ن 

�الأول من عام 1997 
وم�ؤ�س�س��ات �لت�سني��ف �الئتم��اين هي �رصكات 
�جل��د�رة  بتق���مي  تق���م  م�ستقل��ة،  خا�س��ة 
�أو  دول  م��ن  �ل�سن��د�ت  مُل�س��درِي  �الئتماني��ة 
���رصكات، �أي م��دى ق��درة �ل�رصك��ة �أو �لدول��ة 
عل��ى �سد�د �لدي���ن �أو قابلي��ة �ال�ستثمار فيها، 
وينعك���ش �لت�سنيف �ل��ذي ت�س��دره باالإيجاب 
�أو �ل�سل��ب، عل��ى ثقة �مل�ستثمري��ن يف �لدولة �أو 

�ل�رصكة �ملعنيني 
وتعتم��د م�ؤ�س�س��ات �لت�سني��ف �الئتم��اين على 
عدة معايري مبنية على �القت�ساد و�لت�رصيعات 
و�إد�رة  وح�كم��ة  �جلي��سيا�سي��ة  و�لتاأث��ري�ت 
�ل���رصكات و�لق��درة �لتناف�سي��ة يف ت�سنيفه��ا 
�ل��دول، كالربحي��ة،  للم�ؤ�س�س��ات /  �الئتم��اين 
�الأ�س���ل و�لتدفق��ات �ملالي��ة �لت��ي ت��سح يف 
�لنهاي��ة �ل��سع �ملايل �حل��ايل ما يرتتب عليه 

ت�قع �لنظرة �مل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة �أو �لدولة 
وتع���د �سيطرة تلك �ل���رصكات �لثالث، �إىل قر�ر 
�أ�سدرت��ه هيئ��ة �الأور�ق �ملالي��ة �الأمريكية يف 
ع��ام 1975 باعتباره��ا ���رصكات معتمدة من 
قبله��ا، حيث �أن كث��ري� من �مل�ؤ�س�س��ات �ملالية 
و�رصكات �لتاأمني ال ت�ستثمر �إال يف �سند�ت ذ�ت 

ت�سنيف عال.
فاإن �أ�سه��ل طريقة من قبل �مل�سدرين لل�سند�ت 
الإثب��ات جد�رته��م �الئتماني��ة ه��� �أن يح�سل�� 
عل��ى ت�سنيف �ئتماين م��ن �رصكة �أو �ثنتني من 
ه��ذه �ل���رصكات �لثالث لت�سبح ه��ذه �ل�رصكات 
�لثالث �أ�سب��ه مب�ؤ�س�سات حمتك��رة للت�سنيفات 
وكاالت  وت�ستعم��ل  �لع��امل  ح���ل  �الئتماني��ة 
�لت�سني��ف رم�ز� ل��س��ف �جل��د�رة �الئتمانية 
AAA كاأعل��ى ت�سني��ف �ئتم��اين  تب��د�أ م��ن 
)يعن��ي �الأك��رث �أمان��ا(، ن��زوال �ىل �لت�سنيفات 
 BBB و A و AA الأقل جد�رة ع��رب �حلروف�
وهكذ�، و�س�اًل �إىل D )يعني متعرثة(، يف حني 
يعن��ي ت�سني��ف )B-( �ل��ذي من��ح للع��ر�ق يف 

�لتقرير �ل�سابق )خماطرة(  .

ق��ال رئي���ش خرب�ء �لهيئ��ة  �ل�طني��ة لال�ستثم��ار �لدكت�ر زهري 
�حل�سن��ي يف ت�رصي��ح �سحفي خ���ش به ) �جل�رن��ال ( : �ن هذه 
�مل�ساري��ع �ملتلكئ��ة �سببها �ل���رصكات �ملتعاَقد معه��ا و�لتي ال 
متتلك �خلربة  و�لتاريخ يف جمال �ال�ستثمار ومن ثم نقع يف ما 
ي�سم��ى باملقاولني �لثان�يني و�لذين يق�م���ن ببيع �لعق�د �ىل 
��سخا���ش �خرين و�لنتيجة م���سف��ات رديئة وتلك�ؤ بامل�رصوع 
وه��در لالم��ل و�لتي ر�سدت �ليه ، وعليه فان �جلهة �ملنفذة ال 
متلك �لقدرة على مت�يل �مل�رصوع، و��سبحت مدة تنفيذ م�رصوع  
قناة �جلي�ش  من �سنتني   �ىل ثماين �سن��ت وه� قد ركن  جانبا 
..و��س��اف : �ن هن��اك جه��ات ت�سج��ع �مل�ستثمري��ن و�ملقاولني 
و�ل���رصكات �مل�ستثم��رة عل��ى ع��دم تنفي��ذ �مل�ساري��ع �لتنم�ية 
على �ن تزوده��م بالغر�مات �لتي تدفعه��ا �حلك�مة باعتبارها 
متاخ��رة ل�سبب �و الخر وهذه م�سكل��ة معظم �مل�ساريع �لتنم�ية 
�لت��ي مت �لتعاقد عليه��ا وخ�س�ست لها �م����ل ومل يتم تنفيذها 
حتى �الن ، الفتا �لنظر �ىل �ن �للجنة �لقان�نية يف �لهيئة  قامت 
بتعدي��الت ق��نني وز�رة �لتخطيط رق��م 1-2-8 وقر�ر�ت عام 
2014 ومنعت �لتعامل مع �ملقاول وبالتايل مينع �لتباطئ يف 
تنفي��ذ �مل�رصوع والميلك �لق��درة على �لتم�يل وبي��ع �لعقد مرة 
�خ��رى ، و�ن �لتعدي��ل يف �لقان�ن ال مينح �ل�رص�كة يف �لعقد من 
خ��الل �ي جهة �خرى مع �ملقاول �لثان�ي و�ل�رصكة هي  �جلهة  

�ل�حيدة �مل�س�ؤولة عن تنفيذ �مل�رصوع  . 
وتاب��ع : �ن ح��ل م�سكلة تدخ��ل عدة �ط��ر�ف يف تنفيذ �مل�رصوع 
�ل��ح��د م��ن �هم ��سب��اب تلك���ؤ �مل�ساريع و�لتي حتم��ى من قبل 
جه��ات متنف��ذة د�خل �حلك�م��ة  ، مبينا �ن هن��اك جلنة �لعق�د 
يف �المان��ة �لعام��ة ملجل���ش �لن����ب مت �يق��اف �لعم��ل بها يف 
ع��ام 2008 و�لت��ي ت���رصف عل��ى �ملناق�س��ات و�ب��ر�م  �لعق�د 
و�مل�ساري��ع و�عطاء �لرخ�ش للجهات �لقطاعية  للت�قيع  عليها  
، وق��د عادت �ل�سالحي��ات لل�ز�ر�ت و �لتي متتلك كما كبري� من 

�مل�ساكل �الد�رية و�لتعاقد مع  جهات غري ر�سينة  . 
م��ن جهته قال ع�س��� ��ستثمار جمل���ش حمافظة بغ��د�د فا�سل 

�ل�س�يل��ي  يف ت�رصي��ح خ�ش ب��ه ) �جل�رنال ( 
: �ن �مل�رصوع و�جه تعرث�ت 

ة  كب��ري

ف  عل��ى �لرغ��م من �نه ومنذ زم��ن �حلك�مات �ل�سابق��ة وقد �رصُ
علي��ه ما يقرب م��ن 146 ملي���ن دوالر وقد و�جه��ت �مل�رصوع 
في�سان��ات وه��ذه �حد ��سب��اب �لتلك�ؤ وب�سببه��ا مت  فتح �ملنافذ 
يف  مدين��ة �ل�س��در وجميل��ة وحت��ى منطق��ة �ل�سعب ع��ن طريق 
قن��تها على قناة �جلي�ش ، مبينا �ن هناك �سفقات ف�ساد كبرية  
، و�لغر�م��ات �لت��ي حتملتها �مان��ة بغد�د ب�س��ب �لف�ساد �الدر�ي 
و�ملايل  وال  ي�جد حترك جدي للنز�هة لفتح ملف قناة �جلي�ش .  
و��س��اف �ل�س�يل��ي : �ن  �جله��ة �ال�ستثماري��ة ال تتحم��ل تلك���ؤ 
�مل���رصوع لك�نه��ا جهة تعطي �ج��از�ت �ال�ستثمار فق��ط وت�سلم 
�الر���ش  لك��ن �جلهة �مل�ستفيدة  وهي �مانة بغ��د�د و�لتي  تق�م 
باملتابع��ة و�لتنفي��ذ هي �مل�س���ؤول �ملبا�رص عن  م���رصوع قناة 
�جلي�ش  ، م�سري� �ىل �ن جمل�ش حمافظة بغد�د ال ميلك �ل�سالحية 
يف متابعة عمل �مانة بغد�د وم�ساريعها النها مرتبطة مبجل�ش 
�خلدم��ات مبجل�ش �لن����ب  و�لتي يجب  �ن تدقق بتلك �مل�ساريع 

�ملتلكئة مع �حلك�مات �ملحلية .  
وتابع :  �ن م�رصوع قناة �جلي�ش مل تر�سد  له مبالغ مالية  ب�سبب 
�لتق�س��ف و�حلرب �س��د  د�ع�ش وقد ُعّد م��ن �مل�ساريع �ملتلكئة  ، 
مبين��ا �ن طريقة �لدفع باالآجل  من خالل �كمال  �مل�ساريع  حل 
�خ��ر ، وملف  م�رصوع قن��اة �جلي�ش عند �حلك�مة �الحتادية وقد 
مت رفع��ه مع  �مل�ساري��ع  �ىل وز�رة �لتخطي��ط و�لتي ت�سل فيها 
ن�سبة �الجن��از ما يقرب من 80% ل�رصكات متل��ك تعاماًل نفطيًا 

مع �لعر�ق و�ل�سامن �حلك�مة �الحتادية �ملركزية  . 
وبدوره  قال  مدير �عالم �مانة بغد�د حكيم عبد �لزهرة يف عبد 
�لزه��رة  يف حديث �سحف��ي خ�ش  به ) �جل�رنال ( : �ن م�رصوع 
قناة �جلي�ش من �مل�ساريع �ملهمة وعقد �لتعاقد  كان مع �رصكة 
�ملقاول���ن �لع��رب و�رصكة حملي��ة وعاملية لكن ف��رتة �المطار 
�سبب��ت �لتاخري و�لتلك���ؤ ��سافة �ىل و�سع �لتق�س��ف ، م�سري� �ىل 
�ن �مل���رصوع خم�س�ش على �مليز�نية �لت�سغيلية ولي�ش �مل��زنة 

�ال�ستثماري��ة و�لت��ي مل تخ�س���ش له��ا مبال��غ مالي��ة 
مثبت��ة ، وم��ن ث��م ف��ان �مل�ساري��ع 

ي��ة  ر �ستثما ال �

تخ�س���ش لها �الم��ل �س����ء نفذت �م تلكاأت وقد مت �لتخ�سي�ش 
�مليز�ني��ة  عل��ى  باالعتم��اد  �جلي���ش  قن��اة  مل���رصوع  �مل��ايل 
�لت�سغيلي��ة و�ل�سن����ت �لث��الث كان��ت تق�سفية ومن ث��م ال ت�جد  
لدين��ا تخ�سي�س��ات  . و��ساف : مت حت�يل �مل���رصوع �ىل وز�رة 
�لتخطي��ط الخ��ذ م��فقة �لدول��ة على �كماله��ا و�المانة �لي�م ال 
متل��ك م�ساريع متلكئ��ة مقارنة بال�ز�ر�ت وق��د �ثبتت �ل�رصكات 
�لرتكي��ة جناحها يف �جناز �مل�ساري��ع وال ت�جد هناك  �تفاقات 
م��ع ���رصكات �جنبية حت��ى �الن  ، و�أ�س��ار رئي�ش جلن��ة �لنز�هة 
�لربملاني��ة ط��الل �لزوبع��ي يف وق��ت �ساب��ق �ىل :  �ن  م�رصوع 
قن��اة �جلي���ش من �مل�ساري��ع �ملهمة يف �لعا�سم��ة و�لذي حت�م 
ح�ل��ه �سبهات ف�ساد، ومت حت�يل��ه �ىل هيئة �لنز�هة ومن ثم �ىل 
حمكم��ة �لنز�هة للحك��م ب�سان �ملخالفات �لت��ي ح�سلت يف هذ� 
�ملل��ف، الفتا �لنظر �ىل �ن �لربمل��ان ��ست�ساف �كرث من م�س�ؤول 
يف �مان��ة بغد�د، ولكن هذ� �مل�رصوع مل يكتمل حتى �الن، وعلى 
�لق�ساء ح�سمه ب�سكل حازم، ويبلغ ط�ل م�رصوع �لتط�ير 23.5 
ك��م وميت��د من حمط��ة قناة ���رصق دجل��ة �ىل منطق��ة �لر�ستمية 
ومير �سمن دو�ئر بلدي��ات �لر�سافة، �ل�سدر، �ل�سعب، �العظمية، 
فل�سطني، وبغد�د �جلديدة.. حيث خ�س�ش للم�رصوع 146 ملي�ن 
دوالر، و�حي��ل �مل���رصوع �ىل �رصك��ة �ملقاولني �لع��رب و�رصكة 
�لغ��ري ث��م �رصكة )دي����ن �لعمارة( كجه��ة ��ست�ساري��ة يف عام 
2011، و��ساف �لزوبعي �ن م�س�ؤويل �مانة بغد�د قدم�� حججًا 
غ��ري مقنعة خ��الل ��ست�سافتهم يف �لربمل��ان، م�سري� �ىل �ن من 
خالل �ال�ست�سافات �لتي ح�سلت قبل �سهر للقائمني على �مللف 
وع��دو� باإمتامه خالل �سهرين ولكن حت��ى �الن �ملعطيات ت�سري 
�ىل �ن �ل�رصك��ة غري ق��ادرة على �جنازه بهذه �مل��دة، الأنه على 

م��ا يب��دو �ن �ل�رصكة غ��ري متخ�س�سة بهكذ� 
م�ساريع كبرية . 

Wed.5  Apr. 2017 issue no 321مال واستثمار4  
االربعاء 5 نيسان 2017 العدد 321

0.5

50

2.45

�سجل��ت �أ�سع��ار �لذهب �أعل��ى م�ست�ى 
�نخفا���ش  م��ن  بدع��م  �أ�سب���ع   يف 
بيان��ات  حث��ت  بعدم��ا  �ل��دوالر 
�قت�سادية �أمريكية �مل�ستثمرين على 
�إعادة تقييم فكرة رفع �أ�سعار �لفائدة 
قريب��ا �إىل جان��ب تز�ي��د �ملخ��اوف 

�الأمنية بعد �نفجار يف رو�سيا.
�ملعام��الت  يف  �لذه��ب  �رتف��ع  و 
 1259 �إىل  باملئ��ة   0.5 �لف�ري��ة 
بعدم��ا  )�الأون�س��ة(  لالأوقي��ة  دوالر� 
الم���ش �أعلى م�ست���ى منذ 27 مار�ش 

�آذ�ر عند 1260.09 دوالر لالأوقية.

�لدي����ن  �إن  �أوروبي���ن  جت��ار  ق��ال 
�ملهن��ي للحب���ب يف �جلز�ئ��ر ط��رح 
مناق�سة عاملي��ة ل�رص�ء قمح �لطحني 
�لل��ني م��ع �إمكاني��ة �لت�ري��د م��ن �أي 
من�س��اأ، وتطلب �ملناق�س��ة �رص�ء كمية 
��سمي��ة مقد�ره��ا 50 �أل��ف ط��ن لكن 
�جلز�ئ��ر غالب��ا م��ا ت�س��رتي �سحنات 
�أك��رب بكث��ري م��ن �لكمي��ات �ال�سمي��ة 
يف مناق�ساته��ا، و�آخ��ر م�عد لتقدمي 
�لعرو���ش يف �ملناق�س��ة ه� �ل�ساد�ش 
م��ن �أبري��ل ني�س��ان. وذكر �لتج��ار �أن 
�ملناق�س��ة طلب��ت �سح��ن �لقم��ح يف 
�لن�سف��ني �الأول و�لث��اين م��ن ي�ني��� 

حزير�ن.

�إنتاج  تخفي�سات  من  �لرغم  على 
�ل�سع�دية  تعر�ش  �لنفط  من  �أوب��ك 
�خلامات  من  �ملزيد  عمالئها  على 
�إم���د�د�ت  تخف�ش  بينما  �خلفيفة 
قد  �جت���اه  وه���  �لثقيلة  �خل��ام��ات 
فيه  تريد  �ل��ذي  �ل���ق��ت  يف  يتعزز 
وحتتاج  �الإي���ر�د�ت  تعظيم  �ململكة 
لت�سغيل  �لثقيل  �لنفط  م��ن  ملزيد 
�ل�سع�دية  وخف�ست  م�سافيها. 
تبيعه  �ل��ذي  �خلفيف  �خل��ام  �أ�سعار 
الآ�سيا يف �أبريل ني�سان للمرة �الأوىل 
لتعزيز  م�سعى  يف  �أ�سهر  ثالثة  يف 
�خلامني  بني  �لفارق  وبلغ  �لطلب. 
�لثقيل  و�لعربي  �خلفيف  �لعربي 
�أق��ل  وه���  للربميل  دوالر   2.45

م�ست�ى له منذ �سبتمرب �أيل�ل.

 مركون حتى عام 2020

قناة الجيش مشروع »مشلول« أطاح بثالثة أمناء للعاصمة وما زال مرتعًا للمفسدين

رغم انخفاض معدالت النمو ... 

فيتش.. تمنح المستثمرين الضوء األخضر لضخ أموالهم في العراق  

خل�ص تقرير ل�شبكة 
امريكية اإىل اأن الثقة 
التي اأبدتها م�ؤ�ش�شة 

فيت�ص الدولية  للتن�شيف 
االئتماين باالقت�شاد 

العراقي ال�شهر املا�شي 
�شيك�ن لها مردود اإيجابي 
على اال�شتثمار يف العراق

بغداد – فادية حكمت

بغداد - متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


