
التجاري  التبادل  يف  ملحوظا  رك��ودا  العراق  ا�سواق  ت�سهد 
اليومية  واحل��اج��ات  اال�ستهالكية  ال�سلع  على  والتب�سع 
النفط  مقت�رصة على اال�سا�سية منها متاأثرة برتاجع واردات 

التي تعد العمود الفقري ملوازنات الدولة.
وعزا خرباء اقت�ساديون حالة االنكما�ش يف اال�سواق اىل عدة 
ا�سباب، ابرزها �سعف االقبال على ال�رصاء ملخاوف م�ستقبلية 
من  خ�سية  لهم  نف�سي  عامل  اىل  باال�سافة  املواطنني،  من 
وامنية  اقت�سادية  ظروف  من  البلد  به  مير  ما  مع  امل�ستقبل 

معروفة.
هناك  عام  "ب�سكل  ال�سوري  ماجد  االقت�سادي  اخلبري  وقال 
ركود اقت�سادي ناجم عن االو�ساع اال�ستثنائية التي مير بها 
العراق مع انخفا�ش النفقات واحلذر من امل�ستقبل ما انعك�ش 

على تراجع الطلب واأدى اىل بطء حركة اال�سواق".
املتب�سعني  من  �سواء  املخاوف  هذه  ا�سباب  ال�سوري  وعزا 
اجل  من  االم��وال  على  احلفاظ  اىل   " التجار  او  املواطنني 
من  فائدة  ال  الن  االدخار  نحو  واالجتاه  وتاأمينه  امل�ستقبل 
االنفاق حاليا وحتى رمبا البع�ش يفكر يف ال�سفر اىل اخلارج 

اذا ما ا�ستمرت االو�ساع الراهنة".
اال�ستثنائي  "الو�سع  ان  اىل  االقت�سادي  اخلبري  واأ���س��ار 
يف  الركود  من  حالة  وج��ود  اىل  ادى  العراق  به  مير  ال��ذي 
االقت�ساد يف  وتعطل جزء كبري جدا حلالة  املجاالت  جميع 
املحافظات التي ت�سهد عمليات ع�سكرية ومناطق حمتلة من 
ع�سابات داع�ش االجرامية وادى ب�سببها اىل انخفا�ش الطلب 

واالنتاج العراقي يف تلك املناطق".
مدى  حول  العا�سمة  يف  املواطنني  من  عدد  اأراء  اأ�ستطلعنا 
انعكا�ش تراجع مدخراتهم على نفاقتهم اليومية وم�ساريعهم 

امل�ستقبلية.
"نعم  تقول  اخلا�ش  القطاع  يف  موظفة  وهي  ح�سني  �سو�سن 
اأثر الواقع االقت�سادي على نفقاتي خا�سة وان الرواتب بداأت 

تتاأخر يف ت�سليمها عن موعدها املحدد وجعلني 
افكر يف تاأجيل بع�ش م�ساريعي 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

للم�ستقبل  اأكرث  نطماأن  ان  نريد  �سيارة،  وحتى  عقار  ك�رصاء 
القريب مبا يخ�ش حالة االقت�ساد".

وراأى اأحمد ح�سن وهو يعمل مدر�سا يف احدى مدار�ش مدينة 
�سعبا  بات  املدر�ش  او  للمعلم  املعي�سي  "الو�سع  ان  ال�سدر 
االزمة  ظل  يف  واقعه  لتح�سني  امل  بارقة  هناك  والتوجد 

االقت�سادية التي مير بها العراق".
وقال ان "الراتب ال�سهري ملعظم افراد ال�سلك التعليمي ال ت�سد 
احتياجات عوائلهم بل انها ال تكفيهم اىل نهاية ال�سهر لذلك 
مهن  او  اخل�سو�سي  التدري�ش  مزاولة  اىل  منهم  العديد  جلاأ 
واعمال اخرى كي اليقعوا يف ا�رص �سنك العي�ش، وعلى االرغم 
من ان �رصف رواتبهم ال يتاأخر طويال عن موعده املقرر اال 
حلني  املعي�سي  بو�سعها  ذرعا  ت�سيق  التعليمية  الكوادر  ان 

�رصف رواتبهم". 
باالجر  يعمل  كا�سب  وه��و  حيدر  حممد  اأنتقد  جانبه  من 
اليومي غياب دور احلكومة الفعال وال�رصيع ملعاجلة الو�سع 
االقت�سادي مت�سائاًل "اأين احلكومة من املواطن الذي يعي�ش 
على رزقه اليومي خا�سة ونحن كعمال باأجور يومية، عليها 

االلتفات لنا".
ما  حد  اىل  انطوان  جميل  با�سم  االقت�سادي  اخلبري  واتفق 
الك�ساد  حالة  ا�سباب  يف  ال�سوري  اخلبري  اليه  ذهب  ما  مع 
على  اخلطر  حالة  اىل  ت�سل  مل  بن�سب  كان  وان  االقت�سادي 

اقت�ساد العراق.
كبري  ب�سكل  اثر  النفط  اأ�سعار  "انخفا�ش  ان  انطوان  وق��ال 
على واقع املوازنات العراقية حيث كانت ايرادات النفط قبل 
اىل  ت�سل  املا�سي  ال�سيف  يف  العاملية  اال�سعار  انخفا�ش 
300 مليون دوالر يف اليوم وهذا املعدل انخف�ش حاليا اىل 
ب�سكل  اأثر  ما  وهو  دوالر  مليون   150 واأ�سبح  الن�سف  نحو 

كبري على الن�ساطات يف القطاعات االقت�سادية 
والزراعية واعمال البناء وكذلك 

توقفت احلكومة 

عن ت�سديد ما بذمتها من مبالغ وديون للم�ساريع واملقاوالت 
التي تقل ن�سبة اجنازها عن 50%".

معها  ح�سل  وامل�سارف  املقاولني  من  "كثريا  ان  واأ�ساف 
تلكوؤ يف ت�سديد ديونها لعدم وجود �سيولة نقدية ا�سافة اىل 
النفقات الكبرية على املجهود احلربي والنازحني" م�سريا اىل 
اقت�سادية  اأجندة  هي  داع�ش  ارهابيي  اأجندة  ابرز  "من  ان 

بامتياز".
على  اأي�سًا  اأقدمت  "احلكومة  ان  االقت�سادي  اخلبري  واو�سح 
العراقي  املركزي  البنك  بتخ�سي�ش  جديدة  اقت�سادية  خطة 
كقرو�ش  امل�����س��ارف  اىل  ملنحها  دي��ن��ار  تريليون  مبلغ 
للم�سارف االنتاجية والزراعية وال�سناعية وقرو�ش اال�سكان 
بفوائد مي�رصة وكذلك للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة العادة 
حتريك عجلة االقت�ساد واذا اعطيت هذه القرو�ش فقد تن�سط 

حركة ال�سوق".
مما  الرغم  على  العراقي  االقت�سادي  الواقع  انطوان  وو�سف 
متر به اال�سواق من حالة ركود ب�"اجليد ولكن توجد �سحة يف 

ال�سيولة النقدية".
لكنه اأكد وجود حالة من االنكما�ش االقت�سادي يف البلد الذي 
عرفه بانه "يقل فيه دخل املواطنني الذين ي�سكلون نحو 4.5 
العراق  يف  اخلا�ش  القطاع  يف  العمل  قوى  من  فرد  مليون 
وهم  نفقاتهم  وكذلك  االقت�سادية  قوتهم  انكم�ست  وه��وؤالء 
ميثلون ا�سحاب دخل لعوائل كبرية قد تكون لنحو 20 مليون 
فرد بح�ساب عدد افرادها مبعدل 5 ا�سخا�ش وهوؤالء اأ�سبحوا 

فقط  يكون  ال��ذي  اال�ستهالكي  الت�سوق  خ��ارج 
ورمق  ال�سا�سية  احلاجات  ل�سد 

احلياة".
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اأنخف�س��ت اأ�سعار الذه��ب يف العراق 
، عن��د ال����193 الف دين��ار للمثقال 
الواح��د. وبل��غ �سع��ر مثق��ال الذهب 
الف��ا   193 نح��و،   21 عي��ار  م��ن 
و480 دين��ارا. وه��ي االأ�سعار ذاتها 
خالل تعام��الت اليومني املا�سيني. 
خم�س��ة  الذه��ب  مثق��ال  وي�س��اوي 

غرامات تقريبا.

قامت �رصكة هولندي��ة بانت�سال جزء 
من ناقل��ة نفط عراقي��ة كانت غارقة 
من��ذ ع��ام 1991 قرب موق��ع من�سة 
عائم��ة جدي��دة للت�سدير تق��ع �سمن 
املي��اه االقليمية العراقية ح�سب بيان 
ورد ل�)اجلورنال( ل�رصكة نفط اجلنوب 
التي يقع مقرها يف حمافظة الب�رصة 
. ووف��ق البي��ان ف��اإن "اجل��زء الغارق 
م��ن الناقل��ة كان يقع �سم��ن منطقة 
جدي��دة  عائم��ة  ملن�س��ة  املن��اورة 
لتحميل النف��ط تدعى SPM5، حيث 
ي�س��كل وج��وده عائق��ًا اأم��ام حرك��ة 
الناقالت النفطي��ة، ولذلك مت انت�ساله 
ليت�سن��ى ل�رصكة نف��ط اجلنوب تد�سني 

من�سة التحميل اجلديدة".

املالية  الت�رصيعات  منتدى  عقد 
الإ���رصاك  مل��ب��ادرة  اقت�سادية  ن��دوة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش واالك���ادمي���ني 
اإعطاء مالحظاتهم  االقت�ساديني يف 
.2017 م��وازن��ة  م�����رصوع  ب�����س��ان 
"ندوة  ان  )اجلورنال(  مرا�سل  وقال 
ال��ذي  املالية  الت�رصيعات  منتدى 
العراقي  املعهد  مع  بالتعاون  عقد 
ل��الإ���س��الح االق��ت�����س��ادي ب�����س��اأن 
مبادرة  اطلقت   ٢٠١٧ عام  موازنة 
ج��ي��دة الإ������رصاك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش 
واالك��ادمي��ي��ني االق��ت�����س��ادي��ني يف 
م�رصوع  على  مالحظاتهم  اإع��ط��اء 
رئ��ا���س��ة  املوازنة".وا�ست�سافت 
جلنتي  اع�����س��اء  ال�سبت،  ال�����وزراء، 
النيابيتان  واالقت�سادية  املالية 
وخرباء اقت�ساديني ملناق�سة م�رصوع 

قانون موازنة 2017.

خبراء: تفاقم األزمة االقتصادية يزيد من ركود االسواق 

في ظل غياب الصناعة الوطنية..

80 مليار دوالر خسائر العراق سنويا بسبب االستيراد الخارجي
ان  لعيبي،  ميثم  االقت�سادي  اخلبري  ويقول 
ارباحه  يحقق  التجاري  اخلا�ش  "القطاع 
دول  من  بالدوالر  باال�سترياد  الداخل  يف 
يف  ارب��اح��ه  يوطن  لكنه  واجل���وار،  ال��ع��امل 
م�سانع لال�ستثمار يف دول العامل واجلوار"، 
وا�ساف لعيبي "نحن نخ�رص الدوالر الثمني 
اجلوار  ودول  والعامل  ثرواتنا،  اهم  بيع  من 
يربح دوالراتنا ويزودنا بالغث وال�سمني من 

املنتجات".
ا�ستهالكية  العامة  "املوازنة  ان  اىل  وا�سار 
خا�سا  قطاعا  ولدت  عام،  انتاج  دون  من 
انتاج  دون  من  ا�ستهالكية  �سلعا  ي�ستورد 
خا�ش، وال�سبب مورد ريعي من دون انتاج 

حملي".
ال�سناعية  ال�سوؤون  يف  اخلبري  جهته،  من 
القطاع  ان  اك���د  ال�����س��م��ري،  احل�����س��ن  ع��ب��د 
توقف  ب�سبب  انتاجي  غري  العراقي  اخلا�ش 
اىل  النظر  الفتا  االنتاجية،  املعامل  اغلب 
من  يعدان  وال�سناعة  الزراعة  قطاعي  ان 
القطاعات االنتاجية حيث يوفران املنتجات 
عن  واال�ستغناء  للبلد  والزراعية  ال�سناعية 
التجاري  القطاع  اما  امل�ستوردة،  املنتجات 
فيعد ا�ستهالكيا لكونه ي�ستورد الب�سائع من 

اخلارج ويبيعها يف الداخل.
الرقابة  غياب  ان"  اىل  ال�سمري  وا���س��ار 
احلكومية  اجلهات  من  واحلقيقية  الفعلية 
العراقية  ال�سوق  اغ��راق  اىل  ادت  املخت�سة 
ال�ساحلة  غري  امل�ستوردة  وامل��واد  بال�سلع 
ي�ستنزف  ال��ع��راق  جعل  م��ا  لال�ستهالك، 
االموال لال�ستريادات من دون حتقيق ارباح، 
موؤكدا ان القطاع ال�سناعي كان ي�سكل قبل 
امل��وازن��ة  جممل  م��ن   )%١6(  ٢٠٠3 ع��ام 
االحتادية، بينما االن ال ي�سكل �سواء ١% اىل 
٢% ما يعني ان حجم اخل�سائر ترتاوح بني 
على  دوالر  مليار   8٠ اىل  دوالر  مليار   ٧5

مدى ال�سنوات ال� ١3 املا�سية.
امل��ب��ادرات  جميع  ان  بالقول"  وي�ستطرد 
احلني  بني  تطلق  التي  احلكومية  واخلطط 

مطبقة  غري  اخلا�ش  القطاع  لدعم  واالخ��ر 
على ار�ش الواقع ما يدل على وجود تخبط 
ارادة  وج��ود  وع��دم  احلكومية  االدارة  يف 
حقيقية لدعم االقت�ساد العراقي والقطاعات 

االنتاجية".
االقت�سادي  اخلبري  ق��ال  اأخ��رى،  جهة  من 
"القطاع  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(،  ح�سني  علي 
واإنهاء  قوانني  ت�رصيع  اإىل  يحتاج  اخلا�ش 
" اأنه  البريوقراطية يف عمل الدولة"، مبينًا 
البد اأن تقوم الدولة باإدخال القطاع اخلا�ش 
ك�رصيك يف عملها باالإ�سافة اإىل خ�سخ�سة 

ال�رصكات احلكومية التي اخلا�رصة".
ونوه اإىل اأن "امل�سارف اخلا�سة تعد اف�سل 
جناحا  وحققت  احلكومية  امل�سارف  من 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  كبريا 
ت��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى عك�ش  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
نظاما  ت�ستخدم  التي  احلكومية  امل�سارف 
امل�سارف  "خ�سخ�سة  اإىل  داعيا  بدائيا"، 

احلكومية بعد دفع الديون التي بذمتها".
واطلقت احلكومة برناجما القرا�ش القطاع 
توفري  اإىل  خالله  من  ت�سعى  والتي  اخلا�ش 
٢5٠ األف فر�سة عمل  عرب ت�سجيع القطاع 
املعامل  وت�سغيل  تاأهيل  على  اخل��ا���ش 
التقنيات  واإدخ���ال  املتوقفة،  االإنتاجية 
معمال   33٠ ع��ل��ى  ي��زي��د  مب���ا  احل��دي��ث��ة 
ول��وازم  االأولية  امل��واد  وت�سنيع  وم�سنعا 
الزراعية  التحويلية  وال�سناعات  ال�سناعة 

وال�سناعية.

الناجت  م��ن   %3١ اخل��ا���ش  القطاع  ي�سكل 
املحلي االإجمايل وفيه ٢.3 مليون وظيفة، 
من  العديد  اأم��ام��ه  اخلا�ش  "القطاع  واإن 
اإىل  احلالية  املدة  خالل  ويحتاج  العقبات 
ال�سناعي  القطاع  ودعم  وتفعيله"،  دعمه 
اخلا�ش عرب منح القرو�ش املي�رصة الكمال 
العمالة  وتوفري  التحتية  البنى  م�ساريع 
بهدف  الكهربائي  التيار  وكذلك  املاهرة 
من  انه  املحلية"،  ال�سناعة  عجلة  حتريك 
اخلا�ش  الزراعي  القطاع  دعم  ال�رصوري 
من خالل توفري اال�سمدة واملعدات وتدريب 
ويحتاج  القرو�ش"،  ومنح  العاملة  القوى 
واإزالة  قوانني  ت�رصيع  اإىل  اخلا�ش  القطاع 

الروتبني والبريوقراطية".

على الرغم من خطط 
احلكومة املعلنة لدعم القطاع 

اخلا�ص اال ان هذا القطاع 
ما زال غري انتاجي حيث 

يعتمد على ا�سترياد املواد 
من اخلارج ويبيعها يف 

الداخل اأي ان ارباحه تقت�سر 
على الداخل فقط، وهذا 

ينعك�ص �سلبا على امليزان 
التجاري يف البلد بح�سب 

راأي اخلرباء واملخت�سني يف 
ال�سان املايل واالقت�سادي، 
موؤكدين ان حجم اخل�سائر 

يقدر بـ 80 مليار دوالر 
ب�سبب اعتماد العراق على 

اال�ستريادات اخلارجية.

بغداد – خاص

بغداد – خاص

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


