
احتالل  بعد  كبرية  النتكا�سة  العراقي  االقت�ساد  تعر�ض   
اإذ دمرت البنى التحتية الأكرث  املو�سل  يف حزيران 2014، 
من  امل�ستمر  والق�سف  املعارك  ب�سبب  حمافظات  ثالث  من 
اإ�سافة   ، ال��دويل  والتحالف  اجلوية  والقوة  اجلي�ض  ط��ريان 
العديد من  البنوك واوقف  اأموال  ا�ستحوذ على  اأن داع�ض  اإىل 
املنافذ التجارية وقدرت اخل�سائر املالية للعراق خالل العام 
املا�سي باأكرث من 300 مليار دوالر وفق خرباء االقت�ساد، 
كما اأن ديونًا مالية ترتبت على العراق باأكرث من 21 مليار 

دوالر بعد �رشائه اأ�سلحة بالدفع باالآجل.
وك�سفت احل�سيلة النهائية التي اأعدتها اللجنة امل�سوؤولة عن 
اعمار املحافظات املت�رشرة اأن 870 مبنى حكوميًا و218 
 300 اإىل  اإ�سافة  بالكامل،  دمرت  مروريًا  نفقًا  و14  ج�رشاً 

كلم من �سبكتي �سكك احلديد يف غرب و�سمال البالد.
 امل�ست�سار االقت�سادي لرئي�ض احلكومة، مظهر حممد �سالح، 
اأعلن اأن " احلرب �سد تنظيم داع�ض كلفت العراق مبالغ كبرية، 
اإذ بلغت من الناجت االإجمايل %15، ما يقدر بنحو 30 مليار 
دوالر، اإ�سافة اإىل تخ�سي�ض احلكومة 25 مليار دوالر لدعم 
القوات االأمنية خالل العام احلايل يف امليزانية املالية ت�سري 
ماليني  نحو10  اإىل  ت�سل  احلرب  تكلفة  اأن  اإىل  التقديرات 

دوالر يوميًا .
يف  االنتاجية  القطاعات  اأن  حديث،  يف  �سالح،  واأ�ساف   
املحافظات التي ت�سهد عمليات ع�سكرية اأ�سيبت بال�سلل حيث 
»ن�سبة  اأن  مو�سحًا  بيجي«،  م�سفاة  يف  النفط  انتاج  توقف 
تقديرات  وفق   1% اأ�سبحت  العراقي  االقت�ساد  يف  النمو 

�سندوق النقد الدويل مما �سينعك�ض �سلبا على البالد.
الزهرة  عبد  التخطيط،  وزارة  با�سم  املتحدث  ق��ال  فيما   
ج��داً،  كبري  التحتية  البنى  يف  ال�رشر  حجم  اإن  الهنداوي، 
على  تعتمد  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  خطة  وهناك 
حمورين، االأول اإعادة اال�ستقرار للمناطق املحررة من توفري 

والثانية  النازحة  العائالت  متطلبات عودة 
اع��م��اره��ا، حيث  اإع����ادة 

 500 بقيمة  املحررة  املناطق  اعمار  �سندوق  اإن�ساء  جرى 
مليار دينار«.

 واأو�سح اأن "العراق ي�سعى اإىل احل�سول على م�ساعدات دولية 
لدعم �سندوق اعمار املناطق املحررة من خالل االجتماعات 
الدولية، وكان اآخرها اجتماع الدول ال�سبع الكبار يف برلني، 
كانت  بعدما   15% اإىل  ارتفعت  البطالة  ن�سبتي  اأن  مبينًا 

."19% %30 بعدما كانت  %12، والفقر الأقل من 
 وحول قطاع النفط، قال املتحدث با�سم وزارة النفط عا�سم 
النفطي نتجت  القطاع  اإن »اأ�رشارا كبرية ح�سلت يف  جهاد، 
عن خ�سائر بع�رشات املليارات منها توقف م�سفاة بيجي عن 
العمل التي كانت تنتج 300 األف برميل يوميًا وتلبي ن�سف 
حاجة العراق، االأمر الذي ا�سطررنا اإىل �رشاء وقود من خارج 

البلد«.
 اخلبري االقت�سادي، �سالم عادل، بنينّ اأن العراق مديون للعديد 
من الدول مببلغ اأكرث من 21 مليار دوالر ب�سبب احلرب �سد 
ت�سهد  التي  للمحافظات  التحتية  "البنى  اأن  كا�سفًا  داع�ض، 
ما  اإىل  وحتتاج  كبري  نحو  على  انهارت  ع�سكرية  عمليات 

يقارب 60 مليار دوالر الإعادة اعمارها".
على  �سيطر  داع�ض  »تنظيم  اأن  حديث،  يف  ع��ادل،  واأ�ساف   
اأنها متثل  م�ساحة وا�سعة من االأرا�سي الزراعية، وخ�سو�سًا 
»التنظيم  اأن  اإىل  م�سرياً  للقمح«،  االإجمايل  الناجت  من   40%
 60 يوميا  يبيع  كان  حيث  كبرية  نفطية  حقول  على  �سيطر 
للربميل  دوالرات  ع�رشة  ب�سعر  يوميًا  برميل  األ��ف   -100

الواحد«.
 وبح�سب التقديرات احلكومية فاإن خ�سائر العراق بعد احداث 
اأمريكي  دوالر  مليار   23 جت��اوزت  املو�سل  مدينة  �سقوط 
وت�سببت بنزوح 3.6 ماليني مواطن منت�رشين يف حمافظات 

 400 العراقية  احلكومة  ور�سدت  هذا   ،  " البالد 
يف  اوىل  كدفعة  دوالر  مليون 

اط����ار اع����ادة 

الت�سوهات  وازال��ة  االره��اب  ج��راء  املدمرة  املناطق  احياء 
للمناطق  االعمار  العادة  ال�سيادي  ال�سندوق  عرب  العمرانية 
املت�رشرة، واقامة م�ساريع التنمية املحلية، وت�سوية واعادة 
و�سيا�سات  خطط  وحتديث  الع�سوائي  ال�سكن  جتمعات  تاأهيل 
مع  بالتعاون  العراق  يف  امل�ستدامة  التنمية  وا�سرتاتيجيات 

برناجمي االمم املتحدة االمنائي وامل�ستوطنات الب�رشية.
خ�سائر مالية ع�سكرية

 وبلغ حجم اخل�سائر التي حلقت باجلي�ض العراقي خالل �سقوط 
من  م�سادر  ح�سب  دوالر،  مليون   500 تبلغ  املحافظة  هذه 

داخل وزارة الدفاع . 
 ويقول �سابط برتبة عميد يف وزارة الدفاع  الذي ف�سل عدم 
مليون   500 ب�  تقدر  اخل�سائر  حجم  ان   " ا�سمه  عن  الك�سف 
دوالر يف احداث املو�سل 9/6/2014، بح�سب اح�سائيات 
بنادق  منها  اال�سلحة  من  عدد  لفقدان  نتيجة  الدفاع  وزارة 
بعدد   BKC ن��وع  وبندقية   ،  )75586( ب��ع��دد  خمتلفة 
)3939(، وبندقية نوع RBK بعدد )3388(، ور�سا�سة نوع 

60 ملم بعدد )376(". 1207 بعدد )510(، وهاون 
 وتابع: وهاون 81 � 82 ملم عدد )333(، وهاون 120 ملم 
عدد )202(، وبندقية قن�ض عدد )583( ، ف�سال عن بندقية 
وقاذفة   ،)78( ال�سغب  مكافحة  وبندقية   ،)398( عدد  �سيد 
RBG7 )2474(، ومدفع م د ب عدد )84(، وم�سد�ض  نوع 
9 ملم خمتلف عدد )6537(، باال�سافة اىل دميرتوف بعدد 
)32(، ومدفع 73 ملم ناقلة ا�سخا�ض BMBI بعدد )35(، 

ف�سال عن فقدان املئات من االليات املدرعة والدبابات 
اكرث من  منها  الواحدة  �سعر  تقدر  التي 

200 مليون دينار.
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 ارتفعت اأ�سع��ار الذهب يف العراق اىل 
، 205 اآالف دين��ار للمثق��ال الواح��د 
وبل��غ �سع��ر مثق��ال الذه��ب م��ن عيار 
اآالف و90 دين��ارا   205 الي��وم،   21
فيم��ا كان��ت اأ�سعاره خ��الل تعامالت 
ي��وم ام���ض االول بغل��ت 204 اآالف و 
الذهب  215 دينارا وي�س��اوي مثقال 
خم�س��ة غرام��ات تقريب��ا.. ويتعام��ل 
ال�س��وق العراقي باملثقال الذي يعادل 

. 5 غرامات من الذهب 

املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  بلغ��ت   
العراق��ي اأم�ض االثن��ني بافتتاح مزاده 
 ، االأجنبي��ة  العمل��ة  لبي��ع  االأ�سبوع��ي 
بي��ان  وذك��ر  دوالر.  ملي��ون   /151/
"حج��م  اأن  )اجلورن��ال(  ورد   ، للبن��ك 
املبل��غ املباع اليوم بل��غ 151 مليونًا 
و722 الفا و800 دوالر، ب�سعر �رشف 
الواحد،  الدوالر  مقاب��ل  1182 ديناراً 
ومب�سارك��ة 31 م�رشف��ًا، و14 �رشك��ة 
للتحوي��ل املايل". واأ�سار اإىل اأن "حجم 
بل��غ  واالعتم��ادات  احل��واالت  مبال��غ 
129 مليونا و282 األفًا و800 دوالر، 
يف م��ا كانت الكمية املباع��ة نقداً 22 

مليونًا و440 الف دوالر". 

 انخف�ست اأ�سعار النفط، نتيجة زيادة 
ع��دد احلفارات النفطي��ة يف الواليات 
املتحدة وارتفاع اإنتاج اأوبك مل�ستوى 
قيا�س��ي وتباط��وؤ النم��و االقت�س��ادي 
العاملي والذي قد ُي�سعف الطلب على 
الوق��ود.  وهبط��ت اأ�سع��ار التعاقدات 
االآجلة خلام غ��رب تك�سا�ض االأمريكي 
الو�سي��ط 32 �سنت��ا اإىل50.03 دوالر 
للربمي��ل وقال جت��ار اإن خ��ام غربي 
تك�سا�ض هب��ط ب�سبب زيادة اأخرى يف 
ن�ساط التنقيب عن النفط يف الواليات 
املتح��دة. وقال��ت �رشك��ة بيك��ر هيوز 
خلدم��ات الطاق��ة اجلمع��ة املا�سية، 
اإن ���رشكات التنقي��ب ع��ن النف��ط يف 
اأرب��ع  اأ�ساف��ت  املتح��دة  الوالي��ات 
حفارات يف االأ�سبوع املنتهي يف 14 

اب املا�سي. 

بعد تحرير الموصل من اإلرهاب

مختصون اقتصاديون: 60 مليار دوالر إلعادة إعمارها

طاولة اقتصادية تناقش المشاكل بين بغداد وأربيل
 الطاول��ة التي نظمت موؤخ��راأ بح�سور ر�سمي 
والقط��اع اخلا���ض �ساده��ا التف��اوؤل بايجاد 
العالق��ة  امل�س��اكل  الغل��ب  حقيقي��ة  حل��ول 
منطلق��ني من توجيهات رئي���ض الوزراء حيدر 
العبادي بع��د زبارته رئي�ض اقلي��م كرد�ستان 

م�سعود بارزاين اىل بغداد.
تقارب وتفاوؤل

 رئي�ض مرك��ز التقدم لل�سيا�س��ات االمنائية د. 
مهدي احلافظ �سدد يف حديث �سحفي "اهمية 
ايج��اد حل��ول مل�س��اكل اقت�سادي��ة ع��دة بني 
املركز واالقليم واهمه��ا االزدواج ال�رشيبي، 
ال�سيم��ا انها حتمل تاأث��ريات �سلبية  يف واقع 
االقت�سادي، الفتا اىل ان زيارة رئي�ض االقليم 
لبغ��داد تاأت��ي تاأكي��دا للتق��ارب يف وجه��ات 
النظ��ر وان احلل جلمي��ع امل�ساكل بات ممكنا، 
وه��ذا تطور يخ��دم االقت�س��اد الوطن��ي الذي 
تاأث��ر �سلبيا ج��راء انحدار ا�سع��ار النفط اخلام 
يف اال�سواق العاملية وادى اىل تراجع املوارد 

املالية للبلد.
 وتعم��ل امل�س��ارف اخلا�س��ة عل��ى التو�س��ع 
مبنتجاته��ا امل�رشفي��ة واعتم��اد �سلوكي��ات 
جدي��دة جت��ذب وتعظم االيداع��ات املالية يف 
خزائنه��ا بع��د ان تراجع��ت ثق��ة املواطن��ني 

بامل�سارف ب�سبب تعرث بع�ض البنوك. 
 وبخ�سو�ض االيداع��ات املالية يف م�سارف 
كرد�ستان قال احلافظ  ان هذه االيداعات لها 
خ�سو�سي��ة وال يج��وز الت���رشف به��ا من اي 
�سخ�ض اوجهة حتى الدولة اليجوز ان تتحكم 
يف االيداعات، م�سريا اىل ان عدم ثقة املواطن 
70 باملئ��ة م��ن الكتل��ة  بامل�س��ارف جع��ل 
النقدية املحلي��ة مكتنزة يف املنازل دون اية 

فائدة حتققها.
احتواء امل�ساكل العالقة

 ام��ا امل�ست�سار االقت�س��ادي القليم كرد�ستان 
ارا�ض خو�سناو ا�سار اىل وجود تفاهات ب�ساأن 
م�سكلة االيداعات يف م�سارف االقليم وهناك 
م�ستج��دات ميك��ن و�سفه��ا باجلي��دة والت��ي 
تهدف اىل احتواء هذه امل�سكلة ب�سكل نهائي.

 وا�س��ار اىل ان و�س��ع االيداع��ات املالي��ة يف 
م�س��ارف االقليم يناق�ض قريب��ا وان التقارب 

يف معاجل��ة امللف املايل خلق اج��واء اف�سل 
م��ن ال�ساب��ق، م�س��ريا اىل ���رشورة ان تعم��ل 
امل�س��ارف اخلا�س��ة عل��ى حت�س��ني �سورتها 
وتعم��ل على مد ج�سور الثقة م��ع امل�ستفيدين 
وان تقدم خدمات حتقق اجلدوى االقت�سادية 

لطريف العملية.
 وكانت حكومة اقلي��م كرد�ستان و�سعت اليد 
عل��ى ار�سدة فروع امل�س��ارف لديها واغلبها 

فروع مل�سارف كبرية يف بغداد. 
 وب��ني خو�سناو اهمية ان نعمل بالتعاون مع 
رابطة امل�سارف العراقية اخلا�سة خللق وعي 
م���رشيف وان نحث على التو�س��ع باملنتجات 
امل�رشفي��ة الت��ي يج��ب ان ت�سان��د بحم��الت 

اعالمية متخ�س�سة. 
 ولف��ت اىل ���رشورة ان تنه���ض امل�س��ارف 
اخلا�س��ة بقدراته��ا التقني��ة وان تناف���ض من 
امل�س��ارف الدولي��ة ث��م تتج��ه بع��د ذل��ك اىل  

توطني الرواتب يف هذه البنوك، مبينا ان هذه 
املنتجات البنكية املتط��ورة التي ننادي بها 

البد ان جتد قبواًل دوليًا واقليميًا.
كتلة نقدية مكتنزة 

 بدوره قال رئي���ض رابطة امل�سارف العراقية 
الثقاف��ة  ن���رش  ان  احلنط��ل  ودي��ع  اخلا�س��ة 
امل�رشفي��ة ام��ر يف غاي��ة االهمي��ة والبد من 
العم��ل عل��ى ت�سجي��ع الي��داع يف امل�سارف، 
م�س��ريا اىل ان ارتف��اع �سع��ر ���رشف ال��دوالر 

ي�سبب خ�سارة للكتلة النقدية املكتنزة يف 
املنازل.

توطني الرواتب
 وح��ث على توطيد اوا���رش ال�رشاكة احلقيقية 
ب��ني القطاع��ني الع��ام واخلا���ض م��ن اج��ل 
حتقيق جدوى اقت�سادية حقيقية يف خمتلف 
القطاعات االنتاجي��ة واخلدمية، الفتا اىل ان 
تعزي��ز القدرات االنتاجية للم�ساريع ال�سغرية 

يف  الروات��ب  توط��ني  يتطل��ب  واملتو�سط��ة 
امل�س��ارف اخلا�سة لتك��ون �سامن��ًا حقيقيًا 
للقر�ض وو�سيلة �سغط الن�سيابية االموال يف 

االغرا�ض املخ�س�سة لها.
  ام��ا مدي��ر �س��وق اربي��ل ل��الوراق املالي��ة 
�س��ريوان ان��ور م�سطفى فقد ا�س��ار اىل اهمية 
اعادة الثق��ة مابني امل�ستفيدي��ن وامل�سارف 
وخل��ق عنا�رش ج��ذب لالم��وال م��ن املنازل 
اىل البن��وك االهلية، حيث متث��ل الودائع روح 
امل�س��ارف وا�سا���ض عمله��ا وحتق��ق منفع��ة 
مزدوج��ة لطريف العملي��ة، كما ان جناح عمل 
امل�سارف الت��ي متثل �رشكات م�ساهمة يفعل 
عم��ل �س��وق االوراق املالي��ة ويج��ذب روؤو�ض 
االم��وال العاملية اىل اال�ستثم��ار حمليا وهذا 
يع��د اجن��ازاً اقت�سادي��ًا وطال��ب ب��ان يك��ون 
توطني الرواتب يف امل�سارف اخلا�سة �سمن 

برامج البنك املركزي العراقي .

 تدار�ست طاولة 
م�ستديرة امكانية ايجاد 

حلول منطقية جلملة 
امل�ساكل االقت�سادية بني 

املركز واالقليم والتي 
يف مقدمتها االزدواج 

ال�سريبي وايدعات 
امل�سارف اخلا�سة لدى 

االقليم التي مت و�سع اليد 
عليها منذ �سنوات. 

بغداد - متابعة

بغداد - علي كريم أذهيب

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

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


