
واله��دف م��ن التاأجي��ل اإعط��اء مزي��د م��ن الوقت 
للجه��ات امل�ش��اركة لبل��ورة مزي��د م��ن الأف��كار 
الت��ي تع��زز فر���ص تنمي��ة العالق��ات التجاري��ة 
والقت�ش��ادية ودع��م ت�ش��كيل »جمل���ص التن�ش��يق 
العراق��ي- ال�ش��عودي«، ال��ذي نوق���ص �ش��ابقًا يف 
بغداد، م�ش��تفيداً م��ن املناخ ال��ذي وفرته زيارات 
اأخ��راً،  الع��راق  اإىل  ال�ش��عوديني  امل�ش��وؤولني 
وحتدي��داً وزي��ر التج��ارة وال�ش��تثمار ال�ش��عودي 
ماج��د بن عبداهلل الق�ش��يبي على راأ���ص وفد كبر 
�شم م�ش��وؤويل القطاعات التجارية وال�شتثمارية 

ال�شعودية.
وتوق��ع رئي�ص »احتاد رج��ال الأعمال العراقيني« 
راغ��ب بليبل، ال��ذي �ش��ارك يف الجتماعات التي 
عق��دت يف بغ��داد م��ع اجلان��ب ال�ش��عودي، زيادة 
كب��رة يف حج��م التب��ادل ال�ش��لعي ب��ني الع��راق 
املقبل��ة،  القليل��ة  الأ�ش��هر  خ��الل  وال�ش��عودية 
خ�شو�ش��ًا اأن منف��ذ »جديدة عرع��ر«، وهو املنفذ 
احل��دودي الرئي�ش��ي ب��ني البلدي��ن، �ش��يتم تفعيله 
قبل نهاية العام احلايل ليكون جاهزاً ل�ش��تقبال 
ال�شاحنات التي حتمل ال�شلع والب�شائع ال�شعودية 

اإىل العراق.
»زي��ادة  اأن  �ش��حفي   ت�رصي��ح  يف  واأ�ش��اف 
املب��ادلت التجاري��ة م��ع ال�ش��عودية من �ش��اأنها 
املنت��ج  ل�ش��تقبال  املحلي��ة  ال�ش��وق  حتري��ك 
ال�ش��عودي ال��ذي يتمي��ز باجل��ودة، اإىل جانب ثقة 
املواط��ن العراقي العالية ب��ه«. ولفت النتباه اإىل 
اأن »العالق��ات التجاري��ة بني العراق وال�ش��عودية 
تتج��ه نح��و مرحلة جديدة م��ن النمو، خ�شو�ش��ًا 
على �ش��عيد اإر�ش��اء اأ�ش���ص جديدة لل�رصاكات بني 
املوؤ�ش�ش��ات يف البلدي��ن، وتنمية العمل امل�ش��رك 
يف تنفي��ذ امل�ش��اريع يف الع��راق، كم��ا اأن رج��ال 
الأعمال العراقي��ني اأعربوا خالل اجتماعاتهم مع 
نظرائهم ال�ش��عوديني عن رغبة عالية يف التعاون 
وتوقي��ع مذك��رات تفاهم وتنظيم ور�ص م�ش��ركة 
تدف��ع بالعالق��ات القت�ش��ادية ب��ني البلدين اإىل 

جمالت اأو�شع«.
العراقي��ة جاه��زة ل�ش��تقبال  »ال�ش��وق  اأن  واأك��د 
املنتج��ات ال�ش��عودية، وعلى راأ�ش��ها م��واد البناء 
والت�ش��الت وامل��واد الغذائية والأدوية وال�ش��لع 

الكهربائية وال�ش��يارات واملكينات التي ي�ش��تفاد 
والزراعي��ة«.  ال�ش��ناعية  القطاع��ات  يف  منه��ا 
واأ�ش��اف اأن »ع��دداً كبراً من هذه املواد وال�ش��لع 
كانت تدخل العراق عرب منافذ و�رصكات و�ش��يطة، 
ولكن افتتاح منفذ عرعر احلدودي �شيتيح دخولها 
وف��ق برامج جتارية منظمة تعزز حجم التبادلت 
التجارية، كما يرجح اأ�ش��حاب املحال التجارية 
اأن تناف���ص هذه ال�ش��لع تل��ك ال�ش��ينية والإيرانية 
والركية التي ت�ش��يطر على املحلي��ة حاليًا جلهة 

اجلودة والكلفة«.
وكان وزي��ر التج��ارة العراق��ي �ش��لمان اجلميلي 
اأك��د اأن »جمل���ص التن�ش��يق العراق��ي- ال�ش��عودي 
املق��رر اإعالن��ه خ��الل زي��ارة الوف��د العراقي اإىل 
ال�ش��عودية، �شي�ش��كل احلج��ر الأ�ش��ا�ص يف العم��ل 
والتخطي��ط البعي��د املدى بني البلدين«. واأو�ش��ح 
اأن »انت�ش��ار العراق عل��ى الإرهاب يع��د منعطفًا 
كب��راً يف النفت��اح عل��ى دول اجل��وار، كم��ا اأن 
التع��اون التجاري بني العراق وال�ش��عودية يتوقع 

اأن يزداد«.
واعترب زي��ارة نظره ال�ش��عودي اإىل العراق بداية 

عه��د جديد من العالقات القت�ش��ادية والتجارية 
وال�ش��تثمارية ويف املج��الت كاف��ة، مبا يحقق 
تطلعات حكومتي البلدين ال�ش��قيقني و�ش��عبيهما، 
وي�ش��اهم يف مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تعر�ص 

طريق العمل امل�شرك.
واأ�ش��اف اجلميل��ي اأن »زي��ارات عالية امل�ش��توى 
ب��ني العراق وال�ش��عودية توؤ�ش���ص ملرحلة طموحة 
يف العم��ل التجاري والقت�ش��ادي، خ�شو�ش��ًا اأن 
البلدين يد�ش��نان عمل جمل�ص التن�ش��يق العراقي- 
ال�شعودي للمرة الأوىل، والذي يعد احلجر الأ�شا�ص 
للعالق��ات الطموحة بني البلدين«. واأ�ش��ار اإىل اأن 
»الع��راق وال�ش��عودية ي�ش��كالن ثنائيًا اقت�ش��اديًا 
مهم��ًا يف املنطقة والعامل ب�ش��بب توافر م�ش��ادر 
ال��روة يف جم��ال الطاق��ة واملع��ادن والزراع��ة 
وال�ش��ياحة، ما ي�ش��عهما اأم��ام م�ش��وؤولية تطوير 
ه��ذه الق��درات مب��ا يف�ش��ي اإىل التواأم��ة وحتقيق 
الرف��اه ل�ش��عبي البلدين و�ش��عوب املنطقة«. ودعا 
اجلميلي رجال الأعمال وامل�شتثمرين ال�شعوديني 
اإىل تاأدي��ة دور ب��ارز يف اإع��ادة اإعم��ار املناط��ق 
املح��ررة. واأك��د الق�ش��يبي رغبة بل��ده بالنفتاح 

م��ع  التجاري��ة  العالق��ات  القت�ش��ادي وتعزي��ز 
العراق، م�ش��دداً على �رصورة ت�ش��حيح امل�شارات 
ال�شابقة. ويتوقع اأن يزور اجلميلي قريبًا الريا�ص 
لبلورة الأهداف التي ي�شعى اإىل حتقيقها »جمل�ص 
اأن  خ�شو�ش��ًا  العراق��ي«،  ال�ش��عودي-  التن�ش��يق 
ال�ش��عودية اأبدت ا�ش��تعداداً لال�ش��تثمار يف العراق 
وتنظ��ر اإىل حاج��ات ال�ش��عب العراق��ي باأولوي��ة، 
م��ا يتطل��ب توف��ر كل املتطلب��ات الت��ي ت���رصع 
يف وت��رة من��و العالق��ات. و�ش��هدت اجتماع��ات 
اجلانب��ني يف بغ��داد لق��اءات جانبية ب��ني رجال 
الأعمال العراقيني وال�رصكات ال�ش��عودية، تركزت 
عل��ى التفاق عل��ى برامج عم��ل وتنظيم �رصاكات 
ا�ش��راتيجية، خ�شو�ش��ًا عل��ى �ش��عيد ال���رصكات 
املتو�شطة والكبرة. ويتوقع اأن ي�شهد هذا التعاون 
زخم��ًا كب��راً يدف��ع نحو تنمي��ة التبادل ال�ش��لعي 
ب��ني البلدين، يف حني حتدثت اأو�ش��اط معنية عن 
خط��وات �رصيع��ة يتخذها رجال اأعم��ال عراقيون 
لل�ش��فر اإىل ال�ش��عودية وم��ن ثم اإىل منف��ذ »عرعر« 
احلدودي للتهيئة لفتح مكاتب فيها تتوىل ت�شهيل 
دخ��ول الب�ش��ائع اإىل العراق ومتابعته يف �ش��وء 

وا�ش��ل العراقي��ون ا�ش��تحواذهم عل��ى �ش��وق العق��ارات يف الردن 
خ��الل ال�ش��هر الثمانية املا�ش��ية م��ن العام احل��ايل متقدمني على 
جن�ش��يات عدي��دة عربي��ة �ش��واء يف ع��دد املعام��الت الت��ي نفذوها 
او قيمته��ا ال�ش��تثمارية. ووفقا لتقرير اح�ش��ائي لدائرة الرا�ش��ي 
وامل�ش��احة الأردنية، ج��اء العراقيون يف بيوعات العق��ار باململكة 
خالل ال�ش��هر الثمانية املا�ش��ية من العام احل��ايل باملرتبة الأوىل 
مبجموع 668عقاراً، واجلن�شّية ال�شعودية باملرتبة الثانية مبجموع 
356 عق��اراً، بينم��ا ج��اءت اجلن�ش��ية ال�ّش��ورية باملرتب��ة الثالث��ة 
مبجم��وع 191 عقاراً. وجاء العراقيون كذل��ك باملقدمة جلهة قيمة 
ال�شتثمارات بحجم بلغ 159 مليون دولر وبن�شبة 51% من القيمة 
التقديري��ة لبيوعات غر الأردنيني، واجلن�ش��ّية ال�ش��عودية باملرتبة 
الثاني��ة بقيمة نحو 65 مليون دولر وبن�ش��بة 20% يف حني جاءت 
اجلن�ش��ية ال�ش��ورية باملرتب��ة الثالث��ة مب��ا قيمته 17 ملي��ون دولر 
وبن�ش��بة 5%. وح�ش��ب التقرير، بلغ عدد بيوعات العقار مل�ش��تثمرين 
غ��ر اأردني��ني خ��الل ال�ش��هر الثمانية املا�ش��ية من الع��ام احلايل 
1771 معامل��ة منه��ا 1303 معام��الت لل�ش��قق و 468 معامل��ة 
لالأرا�ش��ي قيمته��ا التقديري��ة 315 ملي��ون دولر بانخفا�ص بلغت 
ن�شبته 7% مقارنة باملدة نف�شها من العام املا�شي. يذكر ان اإجمايل 
معامالت بيع الع�ق�ار يف اململكة خالل ال�ش��هر الثمانية املا�ش��ية 
م��ن الع��ام احل��ايل و�ش��ل اىل 87163 معامل��ة بانخفا���ص بلغت 
ن�شبته 10% مقارنة باملدة نف�شها من العام املا�شي 2016. ووفقا 
للتقرير الذي ي�ش��در �شهريا بلغ عدد بيوعات العقار مل�شتثمرين غر 
اأردنيني خالل �شهر اآب املا�شي من العام احلايل 295 معاملة منها 
213 معاملة لل�ش��قق و 82 معاملة لالأرا�ش��ي قيمتها التقديرية 39 
ملي��ون دولر، بانخفا���ص ن�ش��بته 20% مقارنة بال�ش��هر نف�ش��ه من 

العام املا�ش��ي 2016. وجاء العراقيون اي�شا باملقدمة 
يف بيوعات �ش��هر اآب املا�ش��ي مبجموع 

116 عق��اراً، واجلن�ش��ّية 

ال�ش��عودية باملرتبة الثانية مبجموع 47 عقاراً، واجلن�ش��ية ال�شورية 
ثالث��ًا مبجم��وع 37عقاراً، ث��م الكويتية مبجموع 24عق��ارا. اأّما من 
حي��ث القيم��ة فق��د ج��اء العراقي��ون اأي�ش��ًا باملرتب��ة الأوىل بحجم 
ا�ش��تثمار بلغ 25 مليون دولر وبن�ش��بة 65% م��ن القيمة التقديرية 
لبيوع��ات غ��ر الأردنيني خالل �ش��هر اآب املا�ش��ي، تلتهم اجلن�ش��ية 
ال�ش��عودية بقيم��ة 4 ماليني دولر وبن�ش��بة 12% ثم ال�ش��ورية بنحو 
مليوين دولر وبن�ش��بة 5%. وبح�ش��ب التقري��ر انخف�ص حجم التداول 
الكلي يف �ش��وق العقارات الأردين خالل ال�ش��هر الثمانية املا�ش��ية 
م��ن الع��ام احل��ايل اىل 687ر5 ملي��ار دولر مقاب��ل 811ر6 مليار 
دولر للمدة نف�ش��ها من العام املا�شي 2016. واعلنت دائرة مراقبة 
ال���رصكات الردنية  يف وقت �ش��ابق ان حجم ال�ش��تثمارات العراقية 
ت�شدرت للعام ال�شابع على التوايل املرتبة الوىل حجم ال�شتثمارت 
يف الردن. واو�ش��حت الدائرة ان ال�شتثمارات العراقية بلغت خالل 
الثلث الول من العام احلايل 13 مليون و800 الف دينار اردين من 

اإجمايل ال�شتثمارات البالغة 39 مليون و600 الف دينار اردين.
وتركزت ال�ش��تثمارات العراقية يف قطاعي العقارات وال�ش��ياحة، اذ 
اأن�ش��اأ م�ش��تثمرون عراقيون يف عمان والعقب��ة ومنطقة البحر امليت 
فنادق من فئة خم�ص اأو اأربع جنوم ا�ش��افة اىل منتجعات �ش��ياحية 
واماكن ترفيهية. وقال رجل العمال العراقي مازن اأيا�ص ان رجال 
الأعم��ال العراقي��ني يف�ش��لون ال�ش��تثمار يف الردن ب�ش��بب املناخ 
ال�ش��تثماري الآمن، وقانون ت�شجيع ال�شتثمار الردين اجلديد الذي 
من��ح حزمة م��ن احلواف��ز والعف��اءات اجلمركية وال�رصيب��ة وملدد 

طويلة لت�شجيع ال�ش��تثمار يف الردن. ويرى اخلبر القت�شادي 
ال�ش��تثمارات  ان  غو���ص  اب��و  حمم��د  الردين 

العراقية اأ�ش��بحت جزءاً ليتجزاأ 
القت�ش��اد  م��ن 

الردين، لفت��ًا النظ��ر اىل ان ال�ش��تثمار العراق��ي يف الردن متنوع 
وطوي��ل المد. ويق��ول اأبو غو�ص انه يف حال هج��رة روؤو�ص الموال 
العراقية �شيت�رصر القت�شاد الردين اكر من امل�شتثمرين العراقيني. 
وي��رى ان على احلكومة الردني��ة ان متنح رجال العمال العراقيني 
امتيازات اأكرب بغية جذب وا�ش��تقطاب املزيد من ال�ش��تثمارات التي 
�شت�ش��اهم ب�ش��كل كبر يف دعم القت�ش��اد الردين ف�ش��ال عن توفر 
فر�ص العمل. ويذهب اىل اأبعد من ذلك حني يف�شح عن اأن "العراقيني 
له��م الق��درة على ���رصاء العقارات وال�ش��يارات وال�ش��ياحة على مدار 
ال�شنة". وتعكف احلكومة الردنية  على اإ�شدار قانون جديد لت�شجيع 
ال�ش��تثمار يف اململكة، و�ش��يعقد يف اخلام�ص والع�رصين من ال�ش��هر 
اجلاري اجتماع بني موؤ�ش�ش��ة ت�ش��جيع ال�ش��تثمار الردنية وجمل�ص 
العمال العراقي ملناق�ش��ة م�رصوع القانون الردين اجلديد لت�شجيع 
ال�ش��تثمار، الذي �شيمنح املزيد من الت�ش��هيالت للم�شتثمرين العرب 

والجانب.
ي�ش��ار اىل ان العديد من امل�ش��تثمرين العراقيني تركوا الردن خالل 
العقد املا�ش��ي واتخ��ذوا من دول اخ��رى مثل لبن��ان وتركيا ودول 
اخلليج مقراً لتجارتهم نتيجة بع�ص الجراءات الردنية املعقدة التي 
كانت متبعة �شابقا واملتعلقة بالقامة وال�شفر، ف�شال عن ممار�شات 

القط��اع امل�رصيف الردين الذي عجز ع��ن تلبية طلبات 
فت��ح العتم��ادات امل�ش��تندية لبع���ص 

التجار العراقيني.
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اأ�ش��درت �شابني لوتن�ش��ليجر ع�شو 
جمل���ص حمافظ��ي البن��ك املركزي 
الأوروب��ي الدعوة الأكر و�ش��وحا 
من اأحد �ش��ناع �شيا�شات البنك اإىل 
الآن لتقلي���ص برنامج طباعة النقد 
البالغة قيمت��ه 2.3 تريليون يورو. 
ون��زل الذه��ب يف ال�ش��وق الفوري��ة 
1321.88 دولر  اإىل  0.6 باملئة 
وانخف���ص  )الأون�ش��ة(.  لالأوقي��ة 
بداي��ة  من��ذ  باملئ��ة   1.8 املع��دن 
اأك��رب  الأ�ش��بوع متجه��ا اىل تكب��د 
خ�ش��ارة اأ�ش��بوعية منذ اأوائل يوليو 

متوز.

امل�شدرة  البلدان  منظمة  وتوقعت 
احلايل  الأ�شبوع  )اأوب���ك(  للبرول 
 2018 يف  نفطها  على  اأعلى  طلبا 
حت�شن  ع��ل��ى  ب����وادر  اإىل  ومل��ح��ت 
اأن  اإىل  م�شرة  العاملية،  ال�شوق 
اأبرمته  الذي  الإنتاج  خف�ص  اتفاق 
يف  ي�شاهم  خارجها  منتجني  مع 

تقلي�ص تخمة املعرو�ص.
وارتفع خام القيا�ص العاملي مزيج 
55.49 دولر  اإىل  �شنتا   24 برنت 
بالتقلب  ات�شمت  للربميل يف جل�شة 
اأدن��ى  ع��ن  اخل��ام  ارت���داد  و�شهدت 
 54.86 عند  اجلل�شة  يف  م�شتوى 
عند  م�����ش��ت��وى  اأع��ل��ى  اإىل  دولر 

55.75 دولر.

اإىل  باملئة   0.8 الف�شة  انخف�شت 
متجهة  لالأوقية  دولر   17.61
اأ�شبوعية  خ�شارة  اأول  تكبد  �شوب 
اأ���ش��اب��ي��ع. وت��راج��ع  اأرب���ع���ة  يف 
 969 اإىل  باملئة  واح��دا  البالتني 
دولرا لالأوقية بعدما لم�ص اأدنى 
اآب عند  اأغ�شط�ص   16 م�شتوى منذ 
ونزل  لالأوقية.  دولر   959.95
اأ�شا�ص  على  باملئة   3.7 املعدن 
اأكرب  تكبد  �شوب  متجها  اأ�شبوعي 

خ�شارة اأ�شبوعية منذ مار�ص اآذار.

استثمارتهم بلغت 25 مليون دوالر

العراقيون أكبر المتعاملين في السوق العقارية األردنية

 لتنمية العالقات االقتصادية بين البلدين.. مجلس التنسيق العراقي السعودي يباشر أعماله

يعتزم كل من العراق 
وال�سعودية تنفيذ اإجراءات 

لتفعيل العالقات االقت�سادية 
وزيادة حجم التبادل ال�سلعي، 

كما تو�سع اقرتاحات يف 
ملفات مهمة يحملها وفد عراقي 

كبري من الوزارات املعنية و 
»الهيئة الوطنية لال�ستثمار« 
ورجال اأعمال ونا�سطني يف 
القطاع اخلا�ص، للم�ساركة 

يف موؤمتر كان مقررًا اأن يعقد 
يف الريا�ص يف ت�سرين االأول 

)اأكتوبر( املقبل، اإال اأن املعنيني 
يف البلدين اقرتحوا تاأجيله 
اإىل كانون االأول )دي�سمرب(. 

بغداد - متابعة

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


