
من جهت��ه توقع �صندوق النقد الدويل حمدودية 
اجل��اري،  للع��ام  العراق��ي  االقت�ص��اد  من��و  يف 
الأ�صباب اأهمها االلت��زام باتفاق "اأوبك" خلف�ض 

اإنتاج االأع�صاء يف املنظمة من النفط اخلام.
وق��ال ال�صندوق يف بي��ان اإن ن�ص��اط االقت�صاد 
ب�صب��ب   2017 يف  حم��دوداً  �صيبق��ى  العراق��ي 
تقلي���ض اإنت��اج النف��ط، بن�صب��ة 1.5% مبوج��ب 
االتفاقي��ة الت��ي تو�صل��ت اإليه��ا منّظم��ة الدول 
امل�ص��ّدرة للنف��ط )اأوب��ك(، والتع��ايف املتوا�صع 

للقطاع غري النفطي.
واأ�صار ال�صندوق اإىل اأن النمّو احلقيقي الإجمايل 
الن��اجت املحل��ي العراق��ي بل��غ 11% يف 2016، 
مدعوم��ًا بزي��ادة كب��رية يف اإنتاج النف��ط الذي 

ا�صتفاد من اال�صتثمارات النفطية ال�صابقة.
وعقدت ال�صلطات العراقية وخرباء �صندوق النقد 
الدويل مناق�ص��ات يف العا�صمة االأردنية عمان، 
خ��ال املدة من 5 اإىل 17 مار�ض/ اآذار اجلاري، 
ب�ص��اأن امل��ادة الرابعة لع��ام 2017، واملراجعة 

الثانية التفاق اال�صتعداد االئتماين مع العراق.
ويهدف اتفاق اال�صتعداد االئتماين، اإىل ت�صحيح 
مي��زان املالية العامة وتوازن املركز اخلارجي، 
وحت�ص��ن االإدارة املالي��ة العام��ة، م��ع حماي��ة 

االإنفاق االجتماعي.
واأك��د ال�صندوق اأن العراق ت�رّصر ب�صبب ال�رصاع 
م��ع تنظيم داع�ض، واالنخفا�ض احلاد يف اأ�صعار 
النفط العاملية، وق��د ا�صتجابت احلكومة لاأزمة 
املدفوع��ات،  مي��زان  واأزم��ة  العام��ة،  املالي��ة 
بت�صحيح مايل كب��ري، ولكّنه �رصوري، مدعومًا 

مب�صاعدة مالية من املجتمع الدويل .
وق��ال كر�صتي��ان ج��وز رئي���ض بعث��ة ال�صندوق 
للع��راق، اإن االنخفا���ض احل��اد يف اأ�صعار النفط 
ت�صبب بانخفا�ض اإجمايل االحتياطيات الدولية 
للعراق من 53.7 مليار دوالر اأمريكي يف نهاية 
2015 اإىل م�صت��وى م��ا ي��زال ُمريح��ًا، مق��داره 
46.5 مليار دوالر اأمريكي، يف نهاية دي�صمرب/

كانون االأول 2016.
واأ�ص��اف اأن جمم��وع الدي��ن الع��ام ارتف��ع م��ن 
32% اإىل 64% م��ن اإجم��ايل الن��اجت املحلي يف 
امل��دة 2014-2016 ، "وتباطاأ من��و االئتمان 

وارتفع��ت القرو���ض املتع��رة ل��دى امل�صارف 
اململوك��ة للدول��ة وامل�ص��ارف اخلا�ص��ة ب�صكل 

كبري يف عام 2016 ".
ولف��ت البيان النظر اإىل وج��ود حاجة ملزيد من 
االإ�صاح��ات خلل��ق حّيز م��ايل للنم��ّو ال�صامل، 
الف�ص��اد،  م��ن  واحل��ّد  االأعم��ال،  بيئ��ة  وتعزي��ز 
واإ�ص��اح القط��اع امل���رصيف لدعم النم��ّو الذي 
يقوده القطاع اخلا�ض، والتنويع يف االقت�صاد.

وتب��داأ ال�صلطات العراقية وخ��رباء �صندوق النقد 
الثاني��ة  املراجع��ة  ب�ص��اأن  مناق�ص��ات  ال��دويل 

التفاق اال�صتعداد االئتماين.
و�صت�صتم��ر ه��ذه املناق�ص��ات خ��ال اجتماعات 
الربي��ع املقبل��ة ل�صن��دوق النقد ال��دويل والبنك 
الدويل يف املدة ما بن 21-23 اأبريل/ني�صان 

املقبل، يف وا�صنطن العا�صمة.
واأبرم العراق و�صن��دوق النقد الدويل يف مايو/ 
اأي��ار 2016، اتفاق��ًا بعد اجتماع��ات لعدة اأيام 
عق��دت يف العا�صم��ة االأردني��ة، يق�ص��ي مبن��ح 

الع��راق قر�صا ماليا بقيم��ة 5.3 مليارات دوالر 
بن�صب��ة فائ��دة ت�ص��ل اإىل 1.5%. وت�صل��م العراق 
ق�صط��ا اأوليًا بقيم��ة 634 ملي��ون دوالر يوليو/
حزي��ران املا�ص��ي. وكان املر�ص��د االقت�صادي 
ملنطقة ال�رصق االأو�ص��ط و�صمال اأفريقيا ال�صادر 
ع��ن البن��ك ال��دويل، توق��ع اأن يتعاف��ى اقت�صاد 

العراق لي�صهد منواً 7.2 % يف 2016.
ويتعر���ض االقت�ص��اد الكل��ي العراق��ي، ملخاطر 
تت�صل بالبيئة العاملية والتطورات االجتماعية 

وال�صيا�صية وداع�ض.
كم��ا اأن تراجع وترية النمو االقت�صادي العاملي 
اأو ا�صتم��رار وفرة املعرو���ض العاملي من النفط، 
ق��د يخلق �صغوط��ا نزولي��ة على اأ�صع��ار اخلام، 
وي��وؤدي بالت��ايل اىل �صغوط جدي��دة على عجز 

املالية العامة واملعامات اخلارجية.
وفق��ًا ل�صن��دوق النقد ال��دويل، فان من��و الناجت 
املحل��ي ا�صتمر وارتفع ع��ن ن�صبته احلقيقة التي 
كان��ت 11 م��ن املائة يف ع��ام 2016، مدعومًا 

بارتف��اع كبري يف انتاج النفط الذي جاء نتيجة 
اال�صتثم��ارات النفطي��ة ال�صابق��ة. يف حن �صهد 
االقت�ص��اد غ��ري النفط��ي انكما�ص��ًا بن�صبة 8 يف 

املائة ب�صبب ال�رصاع واو�صاع البلد العامة. 
 يف ع��ام 2017، من املتوق��ع ان يبقى الن�صاط 
االقت�ص��ادي على م��ا هو عليه، ب�صب��ب انكما�ض 
انت��اج النف��ط بن�صب��ة 1.5 يف املائ��ة مبوج��ب 
االتف��اق ال��ذي تو�صل��ت الي��ه منظم��ة البل��دان 
امل�ص��درة للنف��ط )اوب��ك( واأدى هب��وط اأ�صع��ار 
النف��ط احل��ادة اىل تراجع اجم��ايل االحتياطات 
االولي��ة يف العراق م��ن 53.7 ملي��ار دوالر يف 
نهاية ع��ام 2015 اىل م�صتوى الي��زال مرتاحًا 
مق��داره 46.5 ملي��ار دوالر يف نهاية اأيلول من 
العام 2016.   والتزال ال�صغوط املالية الكبرية 
ازاء العج��ز احلكوم��ي عن��د 12 يف املائ��ة م��ن 
الن��اجت املحلي االجمايل يف عام 2016، ب�صبب 
ا�صتمرار �صع��ف اأ�صعار النف��ط وارتفاع االنفاق 

االن�صاين واالأمني.

اأك��د امل�صت�ص��ار املايل لرئي���ض جمل�ض الوزراء، مظه��ر حممد �صالح، 
االحد، اأن زيارة وزير التجارة واال�صتثمار ال�صعودي، ماجد الق�صبي، 
هي بداية النفت��اح اقت�صاد العراق على اقت�صاد دول اخلليج.  وقال 
�صال��ح يف حدي��ث  �صحف��ي  اإن »زي��ارة وزير التج��ارة واال�صتثمار 
ال�صع��ودي اإىل بغداد اأخرياً، ت�صب يف تطوي��ر العاقات االقت�صادية 
ب��ن البلدين اجلارين واع��ادة اوا�رص العاق��ات الطبيعية بن دول 
اجل��وار كاف��ة« ،  عاداً ه��ذه الزيارة »بداية جدي��دة النفتاح اقت�صاد 
الع��راق على اقت�ص��اد دول اخلليج  واجلوار«.  ولف��ت االنتباه اإىل اأن 
»العاقات العراقية � ال�صعودية �صتحقق املنفعة امل�صرتكة وامل�صالح 
املتبادل��ة للعراق مع جميع البلدان وعلى ا�ص�ض من التكافوؤ وا�صاعة 
التجاري��ة  العاق��ات  يف  االج��ل  الطوي��ل  اال�صتق��رار  م��ن  اج��واء 
واال�صتثمارية واالقت�صادية يف �صتى امليادين واال�صعدة اال�صا�صية 
الت��ي تبلغه��ا تلك االوا���رص«. يذك��ر اأن وزي��ر التج��ارة واال�صتثمار 
ال�صع��ودي ماجد بن عبد اهلل الق�صب��ي، زار بغداد يف 23 اآب 2017، 
واأك��د رغبة باده يف ت�صحي��ح ما و�صفها بامل�ص��ارات ال�صابقة مع 
الع��راق، وذلك خال زيارت��ه العا�صمة بغداد، التق��ى خالها رئي�ض 
ال��وزراء حي��در العب��ادي.  وتاأتي ه��ذه الزيارة بالتزام��ن مع و�صع 
اللم�ص��ات االأخ��رية لفت��ح املعرب احل��دودي ب��ن البلدي��ن، اإذ ت�صعى 
ال�صعودية اإىل فتح اآف��اق جديدة من التعاون التجاري واالقت�صادي 
مع العراق بعد توقف دام نحو 27 عاما. واأكد وزير الطاقة ال�صعودي 
خال��د الفالح يف  وقت �صابق  حر�ض اململكة العربية ال�صعودية على 
"فت��ح جميع املج��االت املتاحة" لارتقاء بالعاقات بن اململكة 
والعراق، وذلك خال موؤمتر �صحفي م�صرتك مع وزير النفط العراقي 
جب��ار اللعيبي، يف جدة. وق��ال وزير الطاقة ال�صع��ودي اإن "اململكة 
حري�ص��ة على اإم��داد الع��راق بال�ص��ادرات ال�صعودي��ة امل�صنعة من 
احلدي��د  م��ن  واملعدني��ة  والبرتوكيماوي��ة  البرتولي��ة  املنتج��ات 
واالأملني��وم، واإزال��ة العوائ��ق واحلواجز وت�صجي��ع اال�صتثمارات بن 
البلدي��ن، وزي��ادة التب��ادل التجاري عل��ى جميع امل�صتوي��ات �صواء 

كان��ت يف القطاع اخلا���ض اأو ال���رصكات اململوكة للدولة". 
واأ�ص��اف الفال��ح اأن "املرحل��ة املقبلة، من 

االقت�صادي��ة  العاق��ات 
والتنموية 

ب��ن اململك��ة والعراق �صت�صه��د ن�صاطًا اأكر وتعاون��ًا اأكرب يف جمال 
التب��ادل التجاري بن البلدين، وكذلك يف جم��ال فتح اال�صتثمارات 
امل�صرتك��ة لل���رصكات ولرجال االأعم��ال من البلدي��ن". وتابع الفالح 
بالق��ول اإن��ه ناق���ض م��ع اللعيبي "مو�ص��وع ع��ودة ا�صتق��رار اأ�صواق 
النف��ط"، موؤك��دا التزام اململك��ة بدورها يف خف���ض االإنتاج من اأجل 
ا�صتق��رار ال�ص��وق. واأ�ص��ار اإىل اأن خف���ض االإنتاج لي���ض مقت�رصاً على 
ال��دول الك��ربى يف حجم ال�ص��ادرات بل على اجلمي��ع االلتزام بذلك، 
متوقعا اأن ي�صهم خف�ض االنتاج يف عودة اال�صتقرار اإىل اأ�صواق النفط، 
وي�صب يف م�صالح الدول املنتجة على املدى املتو�صط والبعيد.  واأكد 
وزير التجارة واال�صتثم��ار رئي�ض جمل�ض التن�صيق ال�صعودي العراقي 
الدكت��ور ماجد الق�صبي، خ��ال لقائه رئي�ض ال��وزراء العراقي حيدر 
العب��ادي يف بغداد رغبة اململكة باالنفت��اح التجاري واال�صتثماري 
وتنمي��ة التب��ادالت التجارية مع اجلان��ب العراقي، وتعزي��ز اأوا�رص 
االأخ��وة بن البلدين.  وتهدف الزيارة الر�صمية التي يراأ�صها الق�صبي 
وت�ص��م وف��دا رفي��ع امل�صتوى م��ن امل�صوؤول��ن احلكومي��ن ورجال 
االأعمال، اىل تعزيز توجه قيادة البلدين اإىل تنمية وتعميق العاقات 
اال�صرتاتيجي��ة واالقت�صادي��ة وبح��ث الفر�ض اال�صتثماري��ة الواعدة 
وال���رصاكات املمي��زة التي تخدم م�صلحة الطرف��ن، وتعزيز التبادل 
التجاري واإيجاد الفر�ض املنا�صبة التي تخدم خطط التنمية بالن�صبة 
للجانب العراق��ي وتتوافق مع اأولويات اململكة يف القطاعات كافة، 
ويف مقدمتها القط��اع ال�صناعي والزراعي وجماال التعليم وال�صحة 
وغريهم��ا. واأو�ص��ح وزير التجارة واال�صتثم��ار اأن الزيارة تاأتي بعد 
فت��ح املناف��ذ احلدودية ب��ن البلدين، م�ص��ريا اإىل اأن �ص��دور توجيه 
باإن�ص��اء جمل�ض التن�صيق ال�صعودي العراق��ي مبا يعزز فر�ض التبادل 
التج��اري والتعاون امل�صرتك لارتقاء بالعاقات بن البلدين، ومبا 
يخ��دم م�صالح البلدين. وتاأتي الزي��ارة تاأكيدا على عزم اململكة يف 

فت��ح جماالت التع��اون مع اجلان��ب العراقي، وبحث 
والتوا�ص��ل  اال�صتثماري��ة  الفر���ض 

اجلهات  م��ع  البناء 

احلكومية والقط��اع اخلا�ض وو�صع خطة تنفيذي��ة وا�صحة املعامل 
للمرحل��ة املقبل��ة. وبح��ث اجلانب��ان م�صاركة اململك��ة يف املنتدى 
االقت�ص��ادي ال��دويل ال��ذي �صيقام يف بغ��داد، والعمل عل��ى تاأ�صي�ض 
جمل�ض االأعمال ال�صعودي العراقي خال الفرتة املقبلة، وعقد منتدى 
فر���ض االأعم��ال ال�صعودي العراق��ي يف اململكة بداي��ة العام املقبل 
بح�صور رجال اأعمال من اجلانبن. وكان جمل�ض الوزراء وافق على 
اإن�صاء جمل���ض التن�صيق ال�صعودي العراقي يهدف اإىل تعزيز التوا�صل 
بن البلدي��ن على امل�صت��وى اال�صرتاتيجي وتعميق الثق��ة ال�صيا�صية 
املتبادل��ة وفت��ح اآف��اق جديدة م��ن التعاون يف خمتل��ف املجاالت، 
ومنه��ا : االقت�صادية والتنموية واالأمنية، واال�صتثمارية وال�صياحية 
والثقافي��ة واالإعامي��ة وتعزيز التعاون امل�ص��رتك بن اجلانبن يف 
ال�ص��وؤون الدولي��ة واالإقليمي��ة املهم��ة وحماية امل�صال��ح امل�صرتكة 
وتنمي��ة ال�رصاكة بن القط��اع اخلا�ض يف البلدي��ن واإتاحة الفر�صة 
لرجال االأعمال للتعرف اىل الفر�ض التجارية واال�صتثمارية، وتبني 
الو�صائ��ل الفعالة التي ت�صهم يف م�صاعدتهم عل��ى ا�صتغالها، والتي 
ت�صم��ل االأذرع احلكومية املبا�رصة وغ��ري املبا�رصة، وت�صجيع تبادل 
اخل��ربات الفنية والتقنية بن اجله��ات املعنية من خال العمل على 
نق��ل وت�صجي��ع التقنية والتع��اون يف جمال البح��ث العلمي وتبادل 
التدريبي��ة، وتنمي��ة املناط��ق  الربام��ج  الزي��ارات وامل�صارك��ة يف 
احلدودي��ة يف العراق مع اململكة واال�صتفادة من املدن االقت�صادية 
املتاح��ة، لتكون م�ص��درا زراعي��ا و�صناعي��ا رئي�صا للع��راق وتنعم 

باال�صتق��رار لتوطينه��ا، وتكون بيئة جاذب��ة للقطاع اخلا�ض 
وامل�صتثمرين.
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يف  والبيئ��ة  ال�صام��ة  مكت��ب  ق��ال 
الوالي��ات املتح��دة  اإن نح��و 25 يف 
املئة من اإنتاج النفط بخليج املك�صيك 
ه��اريف.    االإع�ص��ار  ب�صب��ب  توق��ف 
وتوازي الن�صبة نحو 428 األف برميل 
م��ن النف��ط يوميا من اإجم��ايل 1.75 
ملي��ون برمي��ل تقريبا ت�ص��خ كل يوم 
من املنطق��ة. وتراجع مع��دل االإنتاج 
اأكر منذ يوم اجلمعة عندما كان نحو 
اأن  املكت��ب  واأو�ص��ح  املئ��ة.  22 يف 
ه��اريف ت�صبب يف وق��ف نحو 26 يف 
املئة من اإنتاج الغاز الطبيعي بخليج 
املك�صي��ك اأي م��ا ي�ص��اوي نحو 835 

مليون قدم مكعب يوميا. 

طفيفا  ارتفاعا  االأمريكية  االأ�صهم  ارتفعت 
مدعومة باأ�صهم ذات توزيعات اأرباح عالية، 
جمل�ض  رئي�صة  يلن  جانيت  التزمت  اأن  بعد 
االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
النقدية  ال�صيا�صة  ب�صاأن  ال�صمت  االأمريكي( 
داو  املوؤ�رص  وارتفع  يف كلمة كانت مرتقبة. 
يعادل  مبا  نقطة   31.71 ال�صناعي  جونز 
 21815.11 اإىل  لي�صل  باملئة   0.15
 500 بورز  اند  �صتاندرد  املوؤ�رص  وزاد  نقطة 
مبقدار 4.26 نقطة اأو 0.17 باملئة لي�صجل 
نا�صداك  املوؤ�رص  وهبط  نقطة   2443.23
اإىل  باملئة   0.09 اأو  نقطة   5.68 املجمع 

6265.64 نقطة.

يف  م�صتوياته  اأعلى  اإىل  اليورو  �صعد 
بعد  ال���دوالر  مقابل  عامن  من  اأك��ر 
املركزي  البنك  لرئي�ض  كلمة  خلت  اأن 
االأوروبي ماريو دراجي من اأي بواعث 
كما  املوحدة  العملة  ق��وة  ب�صاأن  قلق 
ذلك  عن  وبدال  املحللن.  بع�ض  توقع 
م��وؤمت��ر  خ���ال  دراج����ي  كلمة  رك���زت 
م�صوؤويل البنوك املركزية يف جاك�صون 
على  االأمريكية  وايومنج  بوالية  هول 
التعايف  متانة  مثل  اأخ���رى  ج��وان��ب 
االقت�صادي العاملي. وارتفع اليورو اإىل 
له  �صعر  اأقوى  م�صجا  دوالر   1.1940
منذ يناير كانون الثاين 2015.  وبلغت 
العملة 1.1922 دوالر يف اأحدث �صعر 

لها مرتفعة واحدا باملئة.   

 تطور العالقات بين بغداد والرياض... بداية لالنفتاح االقتصادي الخليجي

األئتمان العراقي مستقر رغم توقعات تأثره بخفض اإلنتاج النفطي  

�أكدت وكالة �ستاندرد �آند بورز 
ت�سنيفها �الئتماين للعر�ق عند 

م�ستقبلية  نظرة  مع   B-/ B
م�ستقرة ، لكنها توقعت �أن 

يوؤثر خف�ض �إنتاج �لنفط على 
�لنمو �القت�سادي يف 2017 .

و�أرجعت وكالة �لت�سنيفات 
�الئتمانية منح نظرة م�ستقبلية 

م�ستقرة �إىل �لتوقعات 
با�ستمر�ر جهود �سبط 

�مليز�نية يف �ل�سنو�ت �لقليلة 
�ملقبلة .  و�أو�سحت �ستاندرد 
�ند بورز �أن �لت�سنيف يتلقى 

دعما من �أن �إنتاج �لنفط 
�لعر�قي يرتكز يف مناطق 

حتت �ل�سيطرة �الأكيدة 
للحكومة �الإحتادية.  

 إعداد – فادية حكمت 

بغداد -  الجورنال 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

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


