
اكسسد اقت�صاديسسون عراقيسسون ان العسسراق خ�سسر 200 مليار 
دوالر مسسع ا�صاعة 8.5 مليسسون فر�صة، كان من املمكن اأن 
ترفسسع من امل�صتوى املعي�صي للفسسرد العراقي، ب�صبب تاأجيل 
امل�صاريسسع و�صسسوء االدارة والتخطيسسط منسسذ العسسام 2003 
وحتسسى االن.  ويف ذلسسك يقول حمافظ مي�صسسان علي دواي : 
ان هنسساك عدة م�صاريسسع متوقفة يف املحافظسسة ب�صبب قلة 
التخ�صي�صسسات من املوازنسسة االحتادية،  وهنسساك م�صاريع 
فيهسسا ن�صب اجنسساز ت�صل اىل مسسا يقرب مسسن %75 لكونها 
م�صاريسسع متوقفسسة منسسذ عسسام 2013 ، وا�صسساف دواي  يف 
ت�ريسسح خ�سسص بسسه ) اجلورنسسال ( : ان االزمسسة املالية احد 
ا�صباب التلكوؤ يف اجنسساز امل�صاريع اال�صتثمارية ، وقد متت 
املوافقسسة على اطالق �صندات مالية من قبل رئا�صة الوزراء 
للمقاولني ومبا�رة العمل يف تلك امل�صاريع املدرجة �صمن 
خطط وم�صاريع عام 2013  املوؤجلة ، مبينا ان القطاعات 
كافسسة و�صمسسن ميزانيسسة اخلطسسة االحتاديسسة للم�صاريع تعد 
�صمسسن خطسسة عام 2013 وال توجد فيهسسا ن�صب اجناز ويف 
عام 2014 مت التوقف عن �رف تلك امل�صتحقات ب�صبب 
التق�صسسف وازمسسة ال�صيولسسة.  وقسسسسال 
ث  ملتحسسد ا

با�صسسم حمافظة بغسسداد �صبسساح زنَكنسسه، يف بيسسان �صحفي 
�صابسسق اإنَّ هنسساك عسسدداً مسسن امل�صاريع لسسدى املحافظة يف 
القطاعسسات كافسسة توقفْت ب�صبب )االأزمسسة املالية( التي مير 
بها البلد من جراِء اإنخفا�ص اأ�صعار النفط، و�صيا�صة التق�صف 
التسسي اتبعتهسسا احلكومة، مو�صحسسسسًا ، اإنَّ العمل واالإ�صتمرار 
يف امل�صاريسسع بحاجسسة اإىل تخ�صي�صسسات ماليسسة تفر�صهسسا 
خارطسسة العمل، ومسسا لسسبغداد من اهمية كسسرى واختالفها 
عن �صائر املحافظسسات. واأ�صسساَف " اإنَّ حكومة بغداد تعاين 
اإزمسسة ماليسسة كبرية ال ت�صتطيسسع اأْن تفر�ص علسسى ال�ركات 
العاملسسة اإمتسسام م�صاريعهسسسسا ب�صبب توقف دفعسسات املبالغ 
املخ�ص�صسسة لهسسذه ال�ركسسسسات، داعيسسسسًا "وزارة املالية اىل 
اإطالق موازنة حمافظة بغداد باأ�رع وقٍت ممكن ال�صتمرار 
حركسسة البنسساء واالإعمسسار يف املحافظسسة لكونهسسسسا ت�صتحق 
جهوداً اإ�صتثنائية من جميع الوزارات ال�صتكمال م�صاريعها 
سسها العا�صمسسسسة . واأعلنت هيئة النزاهة العامة  املتوقفة الأنَّ
يف بيسسان لها، انهسسا ا�صرتدت مبلغسسًا ماليًا يقسسارب املليار 
و250 مليسسون دينسسار �رفسست علسسى م�صاريسسع وهمية يف 
بغسسداد . واأ�صافسست ان هسسذه املبالغ �رفت علسسى م�صاريع 
وهميسسة من قبل جلنسسة التنفيذ املبا�ر يف حمافظة بغداد . 
وك�صف رئي�ص جلنة النزاهة النيابية طالل خ�صري الزوبعي 
عسسن ورود معلومسسات اإىل اللجنة تفيد بوجسسود اأعداد كبرية 
مسسن امل�صاريسسع "الوهميسسة" يف بغداد ، وقسسال الزوبعي 
اإن  جلنة النزاهة النيابية �صكلت 
وقسست  يف 

امل�صاريسسع  عسسن  للك�صسسف  م�صغسسرة  فرعيسسة  جلنسسة  �صابسسق 
املتلكئة"، الفتًا النظر اإىل اأن "هذه اللجنة �صتكون ميدانية 
لبيسسان اأ�صباب تلكوؤ امل�صاريسسع على اأر�ص الواقع، مب�صاعدة 

خراء فنيني وهند�صيني
وت�صهسسد حمافظسسة الب�رة توقسسف اأكرث مسسن 400 م�روع 
باملحافظة، والتي تقسسدر كلفتها بقيمة 4 ترليونات دينار 

ب�صبب االأزمة املالية، وعدم �رف م�صتحقات املحافظة.
وقسسال ع�صو الرملسسان عن حمافظة الب�سسرة، عامر الفائز 
"امل�صاريسسع توقفسست لي�سسص فقسسط يف  اإن  يف وقسست �صابسسق 
حمافظسسة الب�رة، بل يف عموم العسسراق، وذلك ب�صبب عدم 
توافر ال�صيولة وعدم منح املقاولني ا�صتحقاقاتهم، وكذلك 
انخفا�سسص اأ�صعسسار النفط التي كانت �صببسسًا يف اأزمة العراق 
املاليسسة، ف�صاًل عسسن االأزمة املاليسسة العامليسسة، وخ�صو�صًا 
يف العسسراق، حيث اأدت اإىل توقفها، مسسا �صيوؤدي اإىل خ�صائر 
فادحة، واأ�صاف الفائز اأن "الدولة بداأت بالعمل على اإيجاد 
احللسسول، حيث اتخذت احلكومة قراراً ببيع �صندات القر�ص، 
وعليه �صت�رف البنوك املبالغ امل�صتحقة للمقاولني، ومن 
�صلها من احلكومة العراقيسسة، مقابل عمولة حمددة.   ثسسم حتحُ
وقسسال نائب مدير هيئة اإعمار بابل املهند�ص رافع ناجي " 
ان حمافظسسة بابل تعاين توقف جميسسع م�صاريع املحافظة 
البالغسسة اكسسرث مسسن )600( م�سسروع ب�صبب االأزمسسة املالية 
التي ميسسر بها العسسراق وانخفا�ص ا�صعار النفسسط وما كانت 
لهسسا من تداعيات كبسسرية وموؤثرة يف امتام تلسسك امل�صاريع  
ومنهسسا م�صاريسسع مهمسسة وحيويسسة تدخسسل يف �صلسسب تقدمي 
املدار�سسص  خا�سسص  وب�صسسكل  للمواطنسسني  اخلدمسسات 
وغريهسسا.  وامل�صت�صفيسسات 

م�صيفا: ان اغلب تلك امل�صاريع املتوقفة معر�صة لالندثار 
و�صياع ن�صب االإجناز التي و�صلت اليها يف حال تاأخر عدم 
ا�صتكمسسال اجنازها مثل جم�ر االأم و�صسسط احللة وم�روع 
جمسساري احللسسة والع�سسرات مسسن املدار�سسص التسسي �صممسست 
وان�صئسست عسسر البناء اجلاهسسز. داعيًا اىل �سسرورة اال�راع 
يف توفري التخ�صي�صسسات املالية للمحافظة لغر�ص ت�صديد 
ال�ركات واملقاولني املنفذين لعدد من امل�صاريع ال�صابقة 

او التي مازالت يف طور االجناز وبن�صب خمتلفة 
وح�صسسب املدقق السسدوىل ل�ركة اأرن�صسست ويونغ الذي ك�صف 
يف تقرير قدمه ل�صندوق التنمية الدويل عن ان هناك هدرا 
مبليسسارات السسدوالرات علسسى م�صاريع توقسسف اغلبها يف كل 
حمافظسسات البالد، وب�صاأن حمافظة بابسسل فقد بني املدقق 
"  اأن هناك ثالثة عقود متلكئة منذ عام 2007 و2008 
بلغت قيمتهسسا)5596000000( دينسسار وتراوحت ن�صب 
االول  %40 حتسسى ت�ريسسن  اىل   0% بسسني  مسسا  االجنسساز 
2015 ومل تسسزود املحافظة �ركة التدقيق باأوليات تلك 
العقسسود. موؤكسسداً : اأن هنسساك ثالثسسة عقسسود متلكئسسة من عام  
اأن  2011 و2012 وثالثة عقود متوقفة على الرغم من 
العمسسل بها بداأ عسسام 2012، وان هناك خم�صة عقود مببلغ 
)6495956000( دينسسار متوقفسسة علسسى الرغم من ن�صب 

االجناز العالية يف م�صاريعها.
مسسن جهسسة اأخسسرى، قسسال تقريسسر ا�صسسدره املركسسز العاملسسي 
للدرا�صسسات التنمويسسة يف بريطانيا اأن اأكرث من مئتي مليار 
دوالر، كان جممسسوع مسسا فقسسده العسسراق من االمسسوال خالل 
�صنسسوات قليلسسة، مو�صحسسا اأن مسسن بني هسسذه اخل�صائر 165 
مليسسار دوالر من �صندوق تنميسسة العراق املخ�ص�ص اليداع 
الواردات النفطية وذلك خالل املدة من عام 2003 وحتى 
2009، يف حني احُعلن اختفاء 40 مليار دوالر 

يف العام 2010.
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بابل تدعو الشركات اإليرانية إلى 
االستثمار في المحافظة 

  اعلسسن م�سسرف الرافديسسن منسسح قرو�ص للمواطنسسني ت�صسسل اىل 50 مليون 
دينسسار الغرا�سسص البناء، م�صرتطسسة امتالك املتقسسدم قطعة ار�سسص �صكنية ال 
تقسسل م�صاحتهسسا عن ) 50 م2(. وقال املكتسسب االعالمي للم�رف يف بيان 
�صحفسسي ان امل�سسرف و�صع �صوابسسط ملنح قرو�سسص للمواطنسسني الغرا�ص 
البنسساء وهي ان تكسسون قطعة االر�ص با�صمه على وجه اال�صتقالل او باال�صم 
امل�صسسرتك مبوجب �صنسسد حديث اال�صدار ومسسزود بتاأييد من دائسسرة الت�صجيل 
العقاري املخت�صة. وا�صسسار اىل ان التاأييد يت�صمن �صحة �صدور ال�صند ليتم 

رهنه من الدرجة االوىل ل�صالح امل�رف.
واو�صسسح البيسسان ان مسسدة القر�ص تكسسون ) 10 ( �صنسسوات اي ) 120 ( �صهرا 

ومبدة امهال ) 3 ( ا�صهر وبفائدة مقدارها ) %9 ( �صنويا .

  وقع البنك املركزي العراقي و�صلطة النقد الفل�صطينية مذكرة تفاهم للتعاون 
امل�صسسرتك وتطوير العمل امل�سسريف واملايل بني البلديسسن وحتقيق اال�صتقرار 
املسسايل ومكافحة غ�صيسسل االأموال.واو�صح البنك، اأن  املذكسسرة تق�صي بتعزيز 
العالقسسة القائمسسة بني العسسراق وفل�صطني يف جمسسال الرقابة علسسى املوؤ�ص�صات 
امل�رفيسسة واملالية وحتقيق اال�صتقسسرار املايل ومكافحة غ�صسسل االأموال مبا 
يتفسسق مسسع تو�صيات ومقررات جلنة بازل للرقابسسة امل�رفية ومبا ي�صهم يف 

حتقيق اأهداف اجلانبني املتعلقة باال�صتقرار املايل. 

 ك�صف نائب عن حمافظة دياىل عن وجود مافيات تتاجر بت�صويق حم�صول 
احلنطة من الفالحني يف املحافظة 

وقال برهسسان املعموري وهو ع�صو جلنة االقت�صاد واال�صتثمار النيابية يف 
بيسسان لسسه ان  بع�ص اجلهات تتدخسسل يف عمل املختسسرات يف مراكز ا�صتالم 
حم�صسسول احلنطة علسسى الرغم من وجود جلنسسة مركزية مسسن الدوائر املعنية 
يف املحافظة ت�رف على عملية الت�صويق من دون ان ي�صمي هذه اجلهات . 
واأ�صسساف ان هسسذه التدخالت اأثرت �صلبسسًا وب�صكل كبسسري يف ان�صيابية ت�صويق 
املحا�صيل وحدوث ارباك امام ال�صايلوات ووقوف الفالحني بطوابري طويلة 
مسسا اأدى اىل ظهسسور مافيات اأو جتار ج�صعني يعملسسون على �راء املحا�صيل 
مسسن الفالحسسني باأ�صعار متدنية واإعسسادة ت�صويقهسسا اآىل الدولة يف حمافظات 

جماورة كمح�صول درجة اأوىل 
واأو�صح املعموري ان زج موظفني من خارج وزارة التجارة يف مراكز ت�صلم 
احلنطة ا�صافسسة اىل العرقلة الوا�صحة من بع�ص املوظفني يف ت�صلم احلنطة 
اأدى اىل جلسسوء الفالحسسني اىل بيسسع حما�صيلهسسم لتجسسار ذوي نفسسوذ باأ�صعار 
متدنية يعملون على اعادة ت�صويقها اىل الدولة وهذه العملية توؤدي اىل هدر 
كبسسري يف املسسال العام من عمليات نقل وتلسسف يف املحا�صيل ب�صبب التفريغ 

والتحميل مرة اأخرى .   

تدار�صسست هيئسسة ا�صتثمار بابسسل وال�صفارة االيرانيسسة �صبل التعسساون امل�صرتك 
وتعزيسسز اال�صتثمارات االيرانية يف العراق. ودعسسا رئي�ص هيئة ا�صتثمار بابل 
الدكتور ن�ر حمود العنزي �صفري اجلمهورية اال�صالمية االإيرانية يف العراق 
ايسسرج م�صجسسدي ال�سسركات االإيرانية املختلفسسة اىل اال�صتثمسسار يف املحافظة 
مبختلسسف القطاعات التسسي حتقق اعلى درجسسات اجلسسدوى االقت�صادية للبلد.  
العنسسزي ا�صتعر�سسص الفر�سسص اال�صتثماريسسة املتاحسسة يف املحافظسسة، موؤكسسدا 
اهميسسة العالقات الوثيقة بني العراق واجلمهورية اال�صالمية االيرانية، الفتا 
النظسسر اىل ان الهيئسسة تعمل جاهدة على تهيئة البيئسسة اال�صتثمارية املنا�صبة 
جلسسذب اال�صتثمارات الدولية بهدف النهو�ص بالواقع االقت�صادي للمحافظة 
والعسسراق. وكان العنسسزي اكسسد ان املحافظة متتلسسك موقعسسًا ا�صرتاتيجيًا على 
م�صتسسوى العسسراق والعسسامل وميكن ان تكسسون مركسسزاً �صناعيًا مهمسسًا ل�ركات 
عامليسسة، مبينا ان هذه االهمية تنبع من املوقع مبحاذاة القناة اجلافة التي 
تتوا�صسسل الدعسسوات اىل ان�صائهسسا والتي تربط قطبي العسسامل الغربي وال�رقي 
عسسر العراق الذي يعد اق�ر الطسسرق للتوا�صل. من جانبه اكد ال�صفري االيراين 
ايسسرج م�صجسسدي رغبة ال�سسركات االيرانية باال�صتثمسسار يف العراق وحمافظة 
بابل على وجه اخل�صو�ص ، ملا تتمتع به من مزايا خمتلفة جتعل منها بيئة 
جاذبسسة للعديسسد من ال�سسركات اال�صتثمارية، م�صددا على متانسسة العالقة بني 
البلديسسن. وياأتسسي هذا اللقاء �صمسسن اآليات عمل هيئة ا�صتثمسسار بابل للرتويج 

لال�صتثمار يف املحافظة وجذب ال�ركات اال�صتثمارية االجنبية .

�صجل موؤ�ر �صوق العراق لسسالأوراق املالية، ارتفاعًا يف 
االأ�صهسسم املتداولسسة للم�صتثمريسسن غسسري العراقيني خالل 
اال�صبسسوع املا�صسسي يف حني �صجسسل انخفا�صًا يف موؤ�ر 

  ISX 60 ال�صوق
وقسسال املدير التنفيذي لل�صسسوق طه اأحمد عبد ال�صالم يف 
بيسسان  �صحفي  اإن  �صسسوق العراق لسسالأوراق املالية نظم 
خسسالل اال�صبوع املنتهسسي يف ال�صاد�ص مسسن اآيار احلايل 
خم�ص جل�صسسات للتداول يف ال�صسسوق النظامي وجل�صتني 

للتداول يف ال�صوق الثاين 

واأ�صاف عبدال�صالم، اأن عسسدد ال�ركات املدرجة ا�صبح 
يف ال�صسسوق 101 �ركة م�صاهمة بعسسد اكتمال اجراءات 
ادراج ا�صهسسم م�رف البالد اال�صالمي ، منها 72 �ركة 
مدرجسسة يف ال�صسسوق النظامسسي و29 �ركسسة مدرجة يف 

ال�صوق الثاين 
وتابسسع، اأنسسه مت تداول خالل جل�صسسات اال�صبوع املا�صي 
اأ�صهسسم 53 �ركة يف ال�صوق النظامي و�ركة واحدة يف 
ال�صوق الثاين ليبلغ عدد ال�ركات املتوقفة عن التداول 
لعسسدم التزامهسسا بتقسسدمي االف�صسساح ال�صنسسوي والف�صلسسي 
للهيئة وال�صوق 12 �ركة بعد اطالق التداول على ا�صهم 
�ركتسسي ال�صناعسسات االلكرتونيسسة يف جل�صسسة الثالثسساء 

والعراقية النتاج البذور يف جل�صة اخلمي�ص املا�صي 
غسسري  امل�صتثمريسسن  تسسداول  »موؤ�سسرات  اأن  واأو�صسسح، 
العراقيسسني يف �صسسوق العراق لسسالوراق املاليسسة بلغ عدد 
العراقيسسني  غسسري  امل�صتثمريسسن  مسسن  امل�صسسرتاة  اال�صهسسم 
لال�صبسسوع املا�صسسي 482 مليسسون �صهسسم، بقيمسسة بلغسست 
599 مليسسون دينار من خالل تنفيذ 271 �صفقة على 
ا�صهم 20 �ركات مرتفعا بن�صبة %173 بعدد اال�صهم 
قيا�صسسا باال�صبسسوع الذي قبلسسه واي�صا مرتفعسسا بالقيمة 

االجماليسسة لال�صهسسم بن�صبسسة  38% 
واأ�صسسار املدير التنفيسسذي، اإىل اأن »عسسدد اال�صهم املباعة 
من امل�صتثمرين غري العراقيني لال�صبوع املا�صي بلغت 

بح�صب املدير التنفيذي لل�صوق 757 مليون �صهم بقيمة 
بلغت 680 مليون دينسسار من خالل تنفيذ 230 �صفقة 
علسسى ا�صهسسم 7 �سسركات منخف�صسسا بن�صبسسة %34 بعدد 
اال�صهسسم قيا�صا باال�صبسسوع الذي قبله واي�صسسا منخف�صا 

بالقيمسسة االجماليسسة بن�صبسسة 25%
وبني، اأن عدد اال�صهم املتداولة لال�صبوع املا�صي بلغت 
3 مليارات �صهم مقابل 22 مليار �صهم لال�صبوع الذي 
قبلسسه منخف�صا بن�صبسسة %82.68 يف حني بلغت قيمة 
اال�صهسسم املتداولسسة لال�صبسسوع املا�صسسي مليسساري دينار 
مقابل 9 مليارات دينسسار لال�صبوع الذي قبله منخف�صا 

بن�صبة 71.70  % 

ا�صتاأنفت ال�ركة العامة لل�صكك احلديد م�روع خط )حجامة 
– �صاوة( بكلفة 107 ماليني دوالر واملنفذ من قبل احدى 

ال�ركات االيرانية بعد توقفه منذ العام 2015.
 وقسسال مدير امل�صاريسسع ال�صككية يف ال�ركسسة التابعة لوزارة 
النقسسل خليسسل لفتة فار�ص يف ت�ريح �صحفسسي   ان »م�روع 
خسسط �صكسسة حديسسد )حجامسسة – �صسساوة( املتوقسسف منسسذ العام 
2015 ب�صبسسب قلة التخ�صي�صات املالية على خلفية العجز 
املايل للدولة، �صت�صتاأنف العمل به احدى ال�ركات االيرانية 

املخت�صسسة، والبالغ طولسسه 17 كيلومرتا وبكلفسسة مالية تبلغ 
107 ماليني دوالر«.

 وبسسني ان »وفدا برئا�صة وزير النقسسل كاظم فنجان احلمامي 
واملديسسر العسسام لل�ركسسة �صسسالم جسسر، قسسام بزيسسارة اجلانب 
االيسسراين، اذ مت التفاو�سسص مع ال�ركسسة املذكورة وحل جميع 
املعوقات ال�صيما املالية، بغية اكمال امل�روع الذي و�صلت 

ن�صسسب االجنسساز فيسسه 43 باملئسسة«.
 وعسسّد فار�سسص اخلسسط مسسن امل�صاريسسع اال�صرتاتيجيسسة احليوية 
املهمة لكونه �صيمتد فوق ثالثة ج�صور عمالقة، بينما �صتمتد 
مقرتباتسسه على نهسسر الفرات، م�صريا اىل ان هسسذا اخلط �صيكون 

مو�صسسال اىل نظسسريه )بغسسداد – ب�سسرة( املسسار باملحافظات 
اجلنوبية، حيث �صيخ�ص�ص اخلط لنقل امل�صافرين والب�صائع 
و�صيقسسدم اخلدمسسات لنقسسل العديسسد مسسن امل�صافريسسن ال�صيمسسا 
الراغبني بالتوجه اىل ايران لزيارة املراقد املقد�صة عر خط 

)ب�رة – ايران(. 
واف�صح عن اتفاق الوفد اي�صا مع اجلانب االيراين على تنفيذ 
م�سسروع )ب�سسرة – �صالجمسسة( بطسسول 33 كيلومسسرتا والذي 
�صي�صكل قفزة نوعية يف اجلانب االقت�صادي من خالل الربط 
ال�صككسسي مسسع اجلانب االيسسراين لت�صهيل عملية نقسسل الب�صائع 
وكذلسسك اال�صخا�سسص، بهسسدف حتويسسل �ركتسسه اىل رابحة من 

خسسالل زيسسادة االيسسرادات املالية لهسسا. ونوه مديسسر امل�صاريع 
ال�صككيسسة، بان �ركتسسه تعمل على تنفيسسذ امل�صاريع ال�صككية 
املهمسسة من اجسسل النهو�ص ا�صسسوة بخط )م�صيسسب – كربالء – 
جنف – �صماوة( وعر�صها على اال�صتثمار واختيار ال�ركات 
الر�صيسسة لتنفيذهسسا، ال�صيما ان هنسساك العديد مسسن ال�ركات 
التسسي ترغب بان�صاء تلك امل�صاريع، ف�صال عن م�روع القطار 
املعلسسق بسسني مدينتسسي كربسسالء املقد�صسسة والنجسسف اال�سسرف 
والعمل على ان�صاء �صبكة �صككية بني مناطق البالد الداخلية، 
اىل جانسسب التو�صسسع بان�صسساء خطسسوط مماثلة دوليسسة واعادة 

تن�صيط حركة النقل الدويل عر تلك اخلطوط

ارتفاع تداول المستثمرين األجانب 
في البورصة العراقية 

استئناف العمل بمشروع الخط السككي )حجامة ـــ ساوة( 

الرافدين يمنح قروضًا تصل إلى 50 مليون 
دينار ألغراض البناء 

توقيع مذكرة تفاهم عراقية فلسطينية 
لتطوير العمل المصرفي 

نائب: مافيات تتاجر بتسويق الحنطة 
في ديالى

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124823 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص

 بغداد – خاص 

ديالى – متابعة 

بابل – خاص 
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