
احلكومة  اإج��راءات  على  الدويل  النقد  �صندوق  اثنى 
من  �صاملة  اقت�صادية  تنمية  حتقيق  اىل  الهادفة 
اال�صتثمار  وت�صجيع  وتقليله  االنفاق  �صبط  خالل 
خطواتها  عن  ف�صال  اخلا�ص  القطاع  نحو  والتوجه 
اجلادة نحو تعظيم ايراداتها غري النفطية لتاليف او 
تقليل عجز املوازنة من خالل االبتعاد عن االعتماد 
ان  اإال  للموازنة،  ا�صا�صي  كمورد  النفط  على  الكلي 
جممل  عن  موؤ�رشاته  خ��الل  وم��ن  ك�صف  ال�صندوق 
للمدة  العراق  يف  واالقت�صادية  املالية  االو�صاع 
الدين  حجم  و�صول  عن   2022 وحتى   2013 من 
العام للعراق اىل 132.9 مليار دوالر ما ي�صكل ن�صبة 
63.8 % من اجمايل الناجت املحلي.ال�صندوق ومن 
خالل تقييم املديرين التنفيذيني على هام�ص اختتام 
مع  الرابعة  امل��ادة  مل�صاورات  التنفيذي  املجل�ص 
و�صعتها  التي  بال�صيا�صات  العراق، رحب 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة 

تنظيم  مع  امل�صلح  ال�رشاع  �صدمتي  مع  للتعامل 
عنه  الناجمة  االإن�صانية  واالأزم��ة  االرهابي  داع�ص 
عن  ف�صال  وتداعياتها،  النزوح  مبوجات  املتمثلة 
ال�صدمة الثانية املتمثلة بهبوط اأ�صعار النفط اخلام.

تت�صم  العراق  يف  النمو  اآف��اق  ان  ال�صندوق،  واك��د 
باالإيجابية على املدى املتو�صط، حيث �صيكون النمو 
مدفوعًا بالزيادة املتو�صطة التي ُيتوقع اأن ي�صهدها 
بدعم  النفطي  غري  النمو  وتعايف  النفطي،  االإنتاج 
وتنفيذ  االأمنية،  االأو�صاع  يف  املتوقع  التح�صن  من 

اإجراءات االإ�صالح الهيكلي.
واأ�صاد املديرون التنفيذيون بال�صبط املايل املتحقق 
يف عام 2016، واإن كان اأبطاأ مما ورد يف الربنامج 
اال�صتثماري و�صغوط  االإنفاق  مراقبة  ب�صبب �صعف 
تنظيم  الع�صكرية �صد  احلملة  فر�صتها  التي  االإنفاق 
داخليا  للنازحني  املقدمة  وامل�����ص��اع��دات  داع�����ص 
والالجئني، حيث رحب املديرون بتحقيق معظم هذا 
ال�صبط املايل من خالل تخفي�ص االإنفاق الراأ�صمايل 

غري الكفء مع حماية االإنفاق االجتماعي.
لعام  التكميلية  املوازنة  باإقرار  املديرون  ورح��ب 
من  مب��زي��د  احلكومة  وب��ال��ت��زام   2017
االإجراءات التق�صفية يف 

م�صاره  على  الربنامج  الإب��ق��اء   2017-2018
واحلفاظ  اخلارجي  املركز  �صالمة  و�صمان  املقرر 
واأكدوا  الدين يف حدود ميكن حتملها،  على م�صتوى 
املال  راأ���ص  لتعزيز  م��ايل  حيز  اإيجاد  اإىل  احلاجة 
البالد،  املادي يف  املال  راأ�ص  بناء  واإعادة  الب�رشي 
لالإيرادات  املنخف�ص  امل�صتوى  معاجلة  �صاأن  ومن 
غري ال�رشيبية وامل�صتوى بالغ االرتفاع لال�صتهالك 
العام اأن يخلق حيزاً ماليا لتمويل ا�صتثمارات داعمة 

للنمو.
ولفت ال�صندوق النظر اىل مالئمة اجراءات احلكومة 
التي كانت كفيلة باحلفاظ على نظام �صعر ال�رشف 
قيام  مع  انه  موؤكدا  االأمريكي،  بالدوالر  املربوط 
�صاقت  التوثيق،  متطلبات  بتب�صيط  املركزي  البنك 
اإىل  املوازية  بال�صوق  مقارنة  ال�رشف  �صعر  فروق 

.2017 %6 يف حزيران 
االو�صاع  ملجمل  تقييمه  معر�ص  ويف  ال�صندوق 
وبالرغم  انه  اكد  العراق  يف  واملالية  االقت�صادية 
االئتماين  اال�صتعداد  اتفاق  ظل  يف  االأداء  اأن  من 
االأ�صا�صية، فقد مت  كان �صعيفًا يف بع�ص املجاالت 
ت�صحيحية  اإج��راءات  حول  تفاهمات  اإىل  التو�صل 

كافية الإبقاء الربنامج على امل�صار املقرر.
املثابرة  على  املديرون  حث  اخللفية،  هذه  وعلى 
ذلك  يف  مبا  ال�صلطات،  برنامج  تنفيذ  يف 
اجل���ه���ود امل��ت��وا���ص��ل��ة 

القطاع  وتقوية  العامة،  املالية  اأو���ص��اع  ل�صبط 
املايل، وتنفيذ االإ�صالحات الهيكلية لت�صجيع ن�صاط 

القطاع اخلا�ص وحت�صني بيئة االأعمال.
ول��ت��دع��ي��م اال���ص��ت��ق��رار يف ال��ق��ط��اع امل����ايل، حث 
لتعزيز  اإج���راءات  اتخاذ  على  احلكومة  امل��دي��رون 
الرقابة، وامل�صي قدمًا يف تنفيذ خطط اإعادة هيكلة 
النظام  على  ت�صيطر  التي  للدولة  اململوكة  البنوك 
القانوين  االإطار  تقوية  على  حثوها  كما  امل�رشيف، 
ال�رشف  على  املتبقي  القيد  واإلغاء  املركزي،  للبنك 
بتنفيذ  والتعجيل  ال�رشف،  اأ�صعار  تعدد  وممار�صة 
االإره��اب  ومتويل  االأم��وال  غ�صل  مكافحة  اإج��راءات 

وحماربة الف�صاد.
ب��ال��دوالر  العملة  رب��ط  نظام  اأن  امل��دي��رون  وراأى 
يزال  ال  لالقت�صاد،  ركيزة  ي�صكل  ال��ذي  االأمريكي، 
اإ�صالحات  تنفيذ  اأهمية  اأك��دوا  كما  مالئما.  نظاما 
هيكلية لتح�صني مناخ اال�صتثمار، وتنويع االقت�صاد، 
ال�صلطات على  وحتقيق منو قابل لال�صتمرار. وحثوا 
مبا  العامة،  املالية  اإدارة  يف  �صامل  اإ�صالح  اإج��راء 
اأي  و�صداد  منتظمة  جرد  عملية  ا�صتكمال  ذلك  يف 
متاأخرات وحت�صني االلتزام باالإنفاق واإدارة النقدية 
منعًا ل��راك��م م��ت��اأخ��رات ج��دي��دة. واأك���د امل��دي��رون 
القدرات  يف  ال�صعف  اأوج��ه  معاجلة  اأهمية  اأي�صا 
ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  البيانات.  واإتاحة  االإداري��ة 
احلكومة  بني  املوازنة  اقت�صام  اتفاقية  تنفيذ  فاإن 
اأن  �صاأنه  من  كرد�صتان  اإقليم  وحكومة  االحتادية 
ملعاجلة  اأف�صل  مركز  يف  احلكومتني  ي�صع 

ال�صدمات.

بعد االنفتاح العربي.. العراق 

يعزز استثماراته في السودان
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اقتصاديات العراق
 أثنى على الخطوات العراقية في مجال التنمية

 النقد الدولي يطالب الحكومة بإجراء إصالحات شاملة في إالدارة العامة
بغداد - الجورنال

المدن الباهظة.. حركة رأس المال

 من دون حدود

مشروع أسترالي للغاز بقيمة 180 

بليون دوالر يدخل مرحلة نهائية

زراعة برلمان كردستان تدعو الحكومة 
االتحادية إلى صرف مستحقات فالحي اإلقليم

مصرف الرافدين: إلغاء شرط الكفيل 
على قروض شراء الوحدات السكنية

اأفادت م�صادر حكومية، الثالثاء، بن�صوب حريق يف مبنى حمافظة نينوى 
يف اجلانب االأي�رش من مدينة املو�صل.

وقال��ت امل�ص��ادر ان حريقا كب��ريا �صب يف مبنى حمافظ��ة نينوى يف حي 
الفالح بال�صاحل االي�رش ملدينة املو�صل )املحور ال�رشقي(. وبينت امل�صادر 
ان ق�صم��ي العقود واحل�صابات هم��ا االأكرث ت�رشرا حتى االن، م�صرية اىل ان 
الن��ريان م��ا تزال تت�صاعد يف املبن��ى بانتظار و�صول ف��رق الدفاع املدين 

لل�صيطرة على احلريق الذي مل تعرف اأ�صبابه حتى االن.

اأعل��ن رئي���ص جمل�ص حمافظ��ة دياىل عل��ي الداين��ي، حجز �صحن��ة حتتوي على 
ع���رشات االأطن��ان من م��ادة احلنط��ة قرب احل��دود مع بغ��داد م��ن دون معرفة 
االأ�صب��اب، ويف ح��ني اأ�ص��ار اىل اأن بق��اء ال�صحن��ة يف درج��ات ح��رارة عالية قد 
يعر�صه��ا للتلف، طالب مبعرفة اأ�صباب احلج��ز. وقال الدايني اإن "�صحنة حتتوي 
عل��ى ع���رشات االأطن��ان من احلنط��ة امل�صت��وردة مل�صلح��ة وزارة التجارة جرى 
حجزه��ا قرب �صيطرة امنية يف منطقة الطرفاية قرب احلدود بني دياىل وبغداد 
للي��وم الثال��ث على التوايل ال�صباب جمهولة"، الفتًا النظ��ر اىل اأن "بقاء ال�صحنة 
يف ظ��ل درجات احل��رارة العالية رمبا يعر�صها للتلف". وطال��ب الدايني، وزارة 
التج��ارة والقيادات االأمنية ب�"ال�صعي لبيان اأ�صب��اب حجز ال�صحنة "، حمذرا من 
"توقف مطاحن دياىل ب�صبب تاأخر و�صول ال�صحنة التي تدخل �صمن اطار توفري 
م��ادة الطحني يف مفردات البطاقة التموينية". وكانت وزارة التجارة اأكدت، يف 
)18 �صب��اط 2016(، قي��ام بع���ص احلكومات املحلي��ة وجهاز االأم��ن الوطني 

بتاأخري ت�صلم �صحنات احلنطة الكندية امل�صتوردة.

ق��ال ال�صفري الرو�ص��ي يف بغداد اإنه ظهرت يف االآونة االأخ��رية اآفاق جديدة اأمام 
ال���رشكات الرو�صي��ة العامل��ة يف العراق خا�ص��ة يف قطاع الغ��از، واأ�صار ال�صفري 
ماك�صي��م ماك�صيم��وف اإىل اأن اإجم��ايل اال�صتثم��ارات الرو�صي��ة يف قط��اع الغاز 
العراق��ي ت�ص��ل اىل 10 ملي��ارات دوالر. واو�ص��ح ماك�صيم��وف اأن خمطط��ات 
احلكوم��ة العراقية لتطوير قطاع الغاز دعت الهتمام ال�رشكات الرو�صية ودخول 
ع��دد من امل�صاريع يف ه��ذا القطاع. وتابع ال�صفري اأن ال���رشكات الرو�صية ومنها 
"غازبروم" و"لوك اأويل" ت�صاهم ب�صكل كبري يف قطاع النفط املحلي العراقي، 

موؤكداً اأن ال�رشكات الرو�صية ال تعتزم التوقف عند هذا احلد فقط.

ع��ّدت جلنة الزارعة واملياه يف برمل��ان اإقليم كورد�صتان يوم الثالثاء ان 
احلكوم��ة االحتادية يف بغ��داد تتبع �صيا�صة التجوي��ع مع فالحي االقليم 
لع��دم دفعها امل�صتحقات املرتبة عليه��ا خالل ال�صنوات املا�صية مقابل 
ت�صويقهم حم�صول احلنط��ة. وقال رئي�ص اللجنة جعفر امينكي يف موؤمتر 
�صحف��ي م�صرك عقده مع وزير الزراعة يف كورد�صتان عبد ال�صتار جميد، 
ان "احلكوم��ة االحتادية يف بغ��داد تنتهج �صيا�صة التجويع �صد الفالحني 
يف كورد�صت��ان". واأ�ص��اف ان "احلكوم��ة االحتادي��ة مل ت�صل��م املبال��غ 
املرتب��ة عليها مل�صتحق��ات الفالح��ني يف كورد�صتان مقاب��ل ت�صويقهم 
حم�ص��ول احلنطة خالل ال�صنوات الث��الث املا�صية والتي ت�صل اىل 600 
ملي��ون دوالر امريك��ي"، موؤكدا ان برملان وحكوم��ة كورد�صتان يعمالن 

على ت�صلم تلك املبالغ.

ق��رر م���رشف الرافدي��ن، الثالثاء، الغ��اء �رشط تق��دمي الكفيل عل��ى قرو�ص 
���رشاء الوحدات ال�صكنية يف جممع ب�صماي��ة ال�صكني .وذكر املكتب االعالمي 
للم���رشف يف بي��ان ان "امل���رشف ق��رر الغاء ���رشط الكفيل يف ح��ال قيام 
املواط��ن بت�صدي��د ن�صب��ة 25 باملئة من قيم��ة الوحدة ال�صكني��ة يف م�رشوع 
ب�صماي��ة"، م�ص��ريا اىل ان " مدة القر���ص 15 �صنة وي�صدد املبل��غ مع الفوائد 

عل��ى م��دى )180( ق�ص��ط �صهري��ا بطريق��ة الق�ص��ط الثاب��ت".

 ق��ال وزي��ر التج��ارة واال�صتثم��ار ال�صع��ودي، ماج��د بن 
عب��داهلل الق�صب��ي، اإن ق��رار جمل���ص ال��وزراء ال�صع��ودي 
القا�ص��ي باملوافقة عل��ى حم�رش اإن�صاء جمل���ص التن�صيق 
التج��اري  التب��ادل  فر���ص  يع��زز  العراق��ي،  ال�صع��ودي 

والتعاون امل�صرك لالرتقاء بالعالقات بني البلدين.
واأك��د الوزير، وفق��ًا لوكالة االأنب��اء ال�صعودي��ة، اأن القرار 
يع��رب عن رغبة اململكة اجلادة وحر�صها على فتح جميع 
جم��االت التعاون م��ع العراق مبا يخ��دم م�صالح البلدين 
ال�صقيق��ني، م�صيف��ًا اأن ه��ذا التع��اون �صي�صه��م يف اإقامة 

م�صاريع م�صركة بني بلدينا ال�صقيقني.
التن�صيق��ي،  املجل���ص  يراأ���ص  ال��ذي  الق�صب��ي،  واأ�ص��ار 
وبع�صوية عدد م��ن الوزراء من اجلهات ذات العالقة، اإىل 
اأن ال�صع��ب العراق��ي وال�صع��ب ال�صعودي ن�صي��ج اجتماعي 
واح��د وموروث ثق��ايف م�ص��رك يتكامالن فيم��ا بينهما 

برابط و�صائج الدم والقربى واجلوار .
ويه��دف املجل���ص اإىل تعزي��ز التوا�صل ب��ني البلدين على 
امل�صتوى اال�صراتيجي وتعميق الثقة ال�صيا�صية املتبادلة 
وفت��ح اآف��اق جديدة م��ن التعاون يف خمتل��ف املجاالت، 
ومنه��ا: االقت�صادية والتنموية واالأمني��ة، واال�صتثمارية 

وال�صياحية والثقافية واالإعالمية.

وتابع اأن املجل�ص يهدف اىل تعزيز التعاون امل�صرك بني 
اجلانب��ني يف ال�صوؤون الدولية واالإقليمية املهمة وحماية 
امل�صال��ح امل�صركة وتنمية ال�رشاكة بني القطاع اخلا�ص 
يف البلدين واإتاح��ة الفر�صة لرجال االأعمال للتعرف اىل 

الفر�ص التجارية واال�صتثمارية.
واأ�ص��ار وزير التجارة واال�صتثم��ار اإىل اأن املرحلة املقبلة 
م��ن العالق��ات االقت�صادي��ة والتجاري��ة ب��ني اململك��ة 
والع��راق �صت�صهد تعاون��ًا كبرياً ي�صهم يف زي��ادة التبادل 
التج��اري، ويوف��ر فر�ص��ًا ا�صتثماري��ة يف كل املجاالت، 
ويف مقدمتها املجاالت التجارية والزراعية وال�صناعية، 
م�صيف��ًا اأن جمل���ص التن�صي��ق ال�صعودي العراق��ي �صيعمل 

على اإزالة جميع العوائق وي�صجع على اال�صتثمار.
وذك��ر الق�صب��ي اأن اللق��اءات الت��ي عق��دت خ��الل امل��دة 
املا�صي��ة ب��ني م�ص��وؤويل البلدي��ن تعك�ص الرغب��ة اجلادة 
بتعزي��ز التع��اون، م�ص��رياً اإىل اأن اجلان��ب العراق��ي اأبدى 
حر�ص��ه عل��ى توفري بيئ��ة ا�صتثم��ار اآمنة وتق��دمي املزيد 
م��ن املحف��زات لال�صتثم��ارات ال�صعودي��ة يف العراق، يف 
املقاب��ل حتر�ص اململك��ة على تقدمي الدع��م وت�صهيل كل 
االإجراءات لال�صتثمار االأجنب��ي من خالل قوانني حمفزة 
وبيئ��ة جاذبة. ووافق جمل�ص ال��وزراء ال�صعودي، برئا�صة 
نائ��ب امللك، االأمري حممد بن �صلمان، االثنني، على اإن�صاء 

املجل�ص التن�صيقي ال�صعودي العراقي.

ك�صف��ت وزارة التجارة، ع��ن اأن ال�رشكة العامة لتجارة 
امل��واد االن�صائي��ة )اإح��دى ���رشكات ال��وزارة( حقق��ت 
مبيع��ات مالية جتاوزت ال� 189 ملي��ون دينار خالل 

�صهر متوز املا�صي.
وذكر املدير الع��ام لل�رشكة/وكالة زهري احمد �صلمان 

بح�ص��ب بي��ان لل��وزارة اإن "ال�رشك��ة حقق��ت مبيع��ات 
مالي��ة جتاوزت ال� 189 مليون دينار خالل �صهر متوز 
املا�صي"، مبينا اأن "عملية البيع للمواد االن�صائية يف 
بغ��داد وجميع فروع ال�رشك��ة يف املحافظات م�صتمرة 
م��ن خالل جتهيز قوائم البي��ع للمواطنني من دون قيد 
او ���رشط وبا�صعار منا�صب��ة مقارنة بال�ص��وق املحلية 

وح�صب ال�صوابط والتعليمات". 

واو�ص��ح �صلم��ان، اأن "�رشكته م�صتم��رة مبناقلة بع�ص 
امل��واد االن�صائي��ة خمتلف��ة اال�ص��كال واالأن��واع وم��ن 
منا�ص��ئ عاملي��ة خا�صعة جله��از التقيي���ص وال�صيطرة 
النوعي��ة ب��ني فروع ال�رشك��ة يف بغ��داد واملحافظات، 

بغية توفريها".
وتاب��ع، اأن��ه "مت��ت مناقلة م��ادة �صيت حم��ام زنوبيا 
وم��ادة طق��م خالطات لبناين بكمي��ات كبرية من فرع 

ال�رشكة يف حمافظة كركوك اىل فرع بغداد ا�صافة اىل 
حتوي��ل مادة باب رئي�صي �صوري اآلتون بكميات كبرية 
من فرع ال�رشكة يف بغداد احلرية/2 اىل فرع وا�صط".

وا�ص��ار �صلم��ان، اإىل اأن "ف��رع ال�رشك��ة يف حمافظ��ة 
الديوانية �صهد اقباال كبرياً من قبل التجار واملواطنني 
على ���رشاء مادة حدي��د الت�صليح االأوك��راين قيا�ص 16 

ملم".

المجلس التنسيقي العراقي
 السعودي يسهم بإقامة مشروعات مشتركة

التجارة: مبيعات اإلنشائية تجاوزت 189 مليون دينار خالل تموز

حريق يلتهم قسمي العقود 
والحسابات في مقر محافظة نينوى

حجز عشرات األطنان من مادة الحنطة بين 
بغداد وديالى من دون معرفة األسباب

10 مليارات دوالر قيمة استثمارات 
روسيا في قطاع الغاز العراقي

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد ــ خاص

بغداد- خاص

ذي قار – خاص 

كركوك – خاص 

كركوك – خاص 

بغداد  - خاص

بغداد – خاص 

رئيس التحرير


