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الثالثاء

اقتصاديات العراق لكونها تتجاهل جهود اجهزة الرقابة الحكومية 

اقتصاديون : تقارير مؤشرات الفساد الدولية بحق العراق مبالغ فيها وغير "منصفة"

اكد حمللون يف جمال االقت�صاد ان العراق تعر�ض  
الدولية،  ال�صفافية  ملنظمة  تقرير  اخر  يف  للظلم 
خ�صو�صا ان هيئة النزاهة املوقرة كانت قد ن�رشت 
موؤ�رشات  ب��ان  فيه  بينت  �صابق   وق��ت  يف  بيانا 
الف�صاد ال�صادرة عن املنظمة ويف )جمال القطاع 
على  واح���دة  دول��ة  ح�صول  ع��دم  للدولة(  ال��ع��ام 

الدرجة الكاملة
احمد  الدكتور  العراقي  االقت�صادي  اخلبري  واكد 
مابني  تدرج  الذي  املنظمة  مقيا�ض  ان  احل�صيني 
ال�صفر )اأعلى درجات الف�صاد( و 100 )نظيفة جدا( 
اأي�صا  املقيا�ض  هذا  ويف  الف�صاد،  من  متامًا  تخلو 
وعددها  له  خ�صعت  التي  ال��دول  ثلثي  ان  يت�صح 
جاء  حيث   50 من  اقل  نقاط  على  ح�صلت   175
مبراتب  اأي   16 وبدرجة   170 بالت�صل�صل  العراق 
هنا  وا�صاف  العالية.  الف�صاد  درجات  ذات  الدول 
البد من االإ�صارة اىل ان تقارير املنظمة ويف جميع 
ال�صابقة مل تعلن بتاتًا عن العينات التي  ال�صنوات 
مناق�صًا  يعد  وما  النتائج  ال�صتخال�ض  تخ�صعها 
الذي يتوجب على املنظمة  ال�صفافية  ملبداأ 
وا�صار  عليه.  احل��ر���ض 

اخلبري احل�صيني اىل ان جلوء املنظمة يف تقييمها 
على معايري خا�صة بها مثل اراء خرباء وحمللني 
ت�صتقي  ان  دون  م��ن  املختلفة  ال��ع��امل  دول  م��ن 
معلوماتها من ار�ض الواقع العراقي تعتقد الهيئة 
انه متاأت من عدم وجود مكتب لها يف العراق، ما 
يجعل هذه التقارير تفتقر اىل الدقة واملو�صوعية. 
او مدركة  واو�صح ان هذا االمرجعلها غري مطلعة 
بهيئة  املتمثلة  الرقابية  العراق  اجهزة  لن�صاطات 
النزاهة وديوان الرقابة املالية ومكاتب املفت�صني 
العموميني ومكتب غ�صيل االأموال وما حققته هذه 
وغابت  الواقع،  يف  اثرها  جتد  نتاج  من  االأجهزة 
والتحوطات  املعاجلات  املنظمة  م��وؤ���رشات  عن 
يف  و�صعها  اجل  من  االأجهزة  هذه  جهدت  التي 
ملتطلبات  واال�صتجابة  الف�صاد  حماربة  �صبيل 
هيئة   وترى  الف�صاد.   ملكافحة  االأممية  االتفاقية 
النزاهة العامة ان املنظمة فيما لو كانت حري�صة 
يف  فعاًل  موجود  ملا  الواقعية  ال�صور  نقل  على 
منهلها  من  املعلومة  انتقاء  اىل  لعمدت  البلد  هذا 
الواقع.  عن  بعيد  ماهو  اىل  اللجوء  دون  االأ�صا�صي 
ان  كرمي  ريا�ض  االقت�صادي  املحلل  قال  ب��دوره 
ما يدعم روؤية الهيئة يف عدم دقة تقارير املنظمة 
اأحرزه العراق يف مو�صوع تنفيذ  التفوق الذي  هو 
بنود االتفاقية االأممية ملكافحة الف�صاد واملواءمة 
والقوانني  االتفاقية  متطلبات  ب��ني 
تاأتي  فيما  العراقية، 

العراق من خالل  التي حظي بها  الدولية  االإ�صادة 
اخل��رباء  وتقييم  ال��دول��ي��ة  املنظمة  اجتماعات 
الدوليني داعما اآخر لروؤية الهيئة ودافعا للمنظمة 
باأن تعمد اىل تغيري مقايي�صها املعتمدة. وا�صاف 
العراق  اأوىل  لقد  اجل��ورن��ال  ورد  بت�رشيح  ك��رمي 
اهتمامًا متميزاً مبنظمات املجتمع املدين ومنحها 
العناية املطلوبة يف التعامل وامل�صاركة احلقيقية 
يف ميدان مكافحة الف�صاد وهو يف هذه اخلطوات 
انه  اإال  املنطقة  بلدان  من  غريه  عن  متقدمًا  يعد 
على  العمل  املحلية  املنظمات  ه��ذه  م��ن  ي��اأم��ل 
التن�صيق الفاعل والتوا�صل مع نظائرها )املنظمات 
الدولية( بغية اإعطاء �صورة وا�صحة وجلية لواقع 
الرقابية،  اأجهزته  خالل  من  ون�صاطاته  العراق 
يف  ومعاجلته  حتوطاته  على  ال�صوء  وت�صليط 
ميدان مكافحة الف�صاد، االأمر الذي ي�صاعد منظمة 
ال�صفافية الدولية على اإعطاء موؤ�رش دقيق عن مدى 
تقدم العراق يف هذا امليدان. واكد انه البد لنا  ننوه 
اىل م�صاألة غاية يف االأهمية وهي اننا ل�صنا ب�صدد 
تقييم اداء هيئة النزاهة بقدر مايهمنا الوقوف على 
التي  الف�صاد  اآفة  ا�صت�رشاء  وراء  احلقيقية  االأ�صباب 
فتكت ومازالت تفتك بج�صد الدولة العراقية ، ومن 
وجهة نظرنا نعتقد كل االعتقاد بان ابتعاد العراق 
مايعرف  او  الر�صيد  احلكم  مفردات  تطبيق  عن 
GOOD GOVE R الدولية االدبيات   يف 
القانون  �صيادة  موؤ�رش  وخ�صو�صا    NANCE
املنا�صب  املكان  يف  املنا�صب  ال�صخ�ض  وو�صع   ،
للدولة  العامة  املوازنة  و�صفافية   ،
وم���اي���ت���ع���ل���ق 

ت�صدير  من  املتاأتية  لالإيرادات  املالية  ب��االإدارة 
النفقات  ب��ني  توزيعها  وكيفية  اخل���ام  النفط 
والنفقات  الدولة  كاهل  اأرهقت  التي  الت�صغيلية 
ال��روؤي��ة  تفتقد  م���ازال���ت  ال��ت��ي  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
وخ�صو�صا  واإدارت��ه��ا  توزيعها  يف  ال�صرتاتيجية 
جمرد  ولعل   ، وامل�صاريع  بالعقود  مايتعلق  يف 
وب�صكل  املن�صورة  البيانات  بع�ض  على  االط��الع 
ر�صمي وخ�صو�صا بيانات وزارة التخطيط العراقية 
مدى  جلي  وب�صكل  يت�صح  الدويل  البنك  وبيانات 
قطاعات  اأهمها  عدة  ميادين  يف  العراق  تراجع 
واالإ�صكان  ال��ع��ايل  والتعليم  الرتبية  و  ال�صحة 
حتقيق  يف  ال��ع��راق  تراجع  عن  ف�صال  واالإع��م��ار 
يتعلق  ما  يف  وخ�صو�صا  الثالثة  االألفية  اأه��داف 
اىل  م�صريا  واحل��رم��ان.  الفقر  مكافحة  مبو�صوع 
ان  تقارير منظمة ال�صفافية الدولية جمحفة بحق 
العراق ولالأ�صف العراق �صنف يف اخر تقرير �صدر 
عن منظمة ال�صفافية الدولية يف ٢٧ كانون الثاين 
العامل،  يف  ف�صادا  االأكرث  دول  ع�رش  �صمن   ٢٠١٥
ليبيا  بعد  ا�صواأ دولة عربية  البلد كثالث  اذ �صنف 
وال�صومال يف موؤ�رشات مكافحة الف�صاد !! وا�صتند 
التقرير يف هذا التقييم اىل موؤ�رشات انت�صار الر�صوة 
القوانني  ، ومدى تطبيق  يف املوؤ�ص�صات احلكومية 
الرادعة والتي حتد من انت�صار الف�صاد وغريها من 
املوؤ�رشات وهذا ماينطبق مع املوؤ�رشات والبيانات 
اليها  امل�صار  املوؤ�ص�صات  بع�ض  قبل  املن�صورة من 
�صابقا ومن باب االن�صاف بان العراق حقق حت�صنا 
ملحوظا يف بع�ض النواحي منها مبادرة ال�صفافية 
�صيء  وهذا  النفطية  اال�صتخراجية  ال�صناعات  يف 
جيد ونتمنى على احلكومة العراقية ان حتذو حذو 

هذه املبادرة 
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العراق يستورد 20% من السلع االيرانية

إعادة أكثر من 300 مليون دينار إلى خزينة الدولة

وزير التخطيط: أضرار الفلوجة بسيطة 
والبدء بإعادة اعمارها

اأكد امل�صت�صار التجاري االإيراين لدي العراق ابراهيم ر�صا زاده، ان اإيران 
ت�ص��در %20 من �ص��لعها اإيل العراق.ونقلت املواق��ع االيرانية عن زاده 
قول��ه يف اإجتم��اع حول الق�ص��ايا التجارية وال�ص��ادرات اإىل العراق يف 
حمافظة كرمان�صاه غربي البالد باأنه" ي�صدر %70 من �صادرات اإيران 
اإيل العراق واالإمارات واأفغان�ص��تان وال�صني".واأ�صاف باأنه" ي�صدر نحو 
%20 من ال�صلع االإيرانية اإيل العراق والذي ي�صكل خم�ض منها "، م�صريا 
اإىل اأن" �صادرات ال�صلع االإيرانية اإيل العراق ت�صكل 3 اأ�صعاف ل�صادرات 
ال�صلع االإيرانية اإيل 4 قارات غري اأ�صيا".و�رشح باأنه" رغم اأن ال�صادرات 
االإيرانية �ص��هدت اإنخفا�صا خالل العام املا�ص��ي اإال اأن �صادرات ال�صلع 

اإيل العراق �صجلت منوا بن�صبة 2%".

اأعلن مكتب املفت�ض العام لوزارة الداخلية االثنني عن اعادته اإىل خزينة الدولة 
العراقي��ة بفع��ل جوالته التدقيقية والتفتي�ص��ية على مفا�ص��ل ال��وزارة اأكرث من 
اأ�صدرته  300 مليون دينار عراقي جاء ذلك من خالل التقرير ال�صهري الذي 
مديرية التدقيق والرقابة املالية ملجمل ن�صاطاتها خالل �صهر حزيران الفائت.
وق��د جاء يف تقري��ر مديرية التدقي��ق والرقابة املالية التابع��ة ملكتب املفت�ض 
العام لوزارة الداخلية ل�صهر حزيران، اأن مالكاتها متكنت خالل ال�صهر من اإعادة 
)316،462،000( ديناراً اإىل خزينة الدولة واأو�ص��ت باإعادة )2،195،000( 
دين��اراً ومنعت من الهدر ) 6،816،000( ديناراً. كما ذكر التقرير اأن املديرية 
قام��ت بتدقي��ق )4( م�ص��ودات عق��ود وبينت راأيه��ا يف )40( جمل�ص��ًا حتقيقيًا، 
وا�ص��تطاعت اأي�ص��ًا متابعة )127( تقريرا �ص��ادرا عن دي��وان الرقابة املالية. 
اإىل ذل��ك ذك��ر التقرير اأن مديري��ة التدقيق والرقابة املالية متكنت خالل �ص��هر 
حزي��ران متابعة تنفيذ )20( عقداً �ص��من اخلطة اال�ص��تثمارية لل��وزارة ، كذلك 

تابعت تنفيذ )26( عقداً اآخراً �صمن اخلطة الت�صغيلية للوزارة.

و�ص��ف وزير التخطيط �صلمان اجلميلي، حجم اال�رشار يف البنى التحتية ملدينة 
الفلوجة جراء العمليات الع�صكرية خالل حتريرها من ع�صابات داع�ض االرهابية 
ب�"الب�ص��يطة". وج��اء كالم اجلميلي خالل جولته امليداني��ة يف عدد من االحياء 
واملناط��ق يف الفلوجة رافق��ه خاللها الفريق الركن عبدالوهاب ال�ص��اعدي قائد 
عمليات حترير الفلوجة وجا�صم الع�صل ع�صو جمل�ض حمافظة االنبار وقائممقام 
ق�ص��اء الفلوج��ة ومدي��ر بلديات االنب��ار وعدد م��ن مديري الدوائ��ر اخلدمية يف 
الفلوج��ة بهدف االطالع عل��ى حجم اال�رشار التي حلقت به��ا. واأكد اجلميلي يف 
بيان للوزارة وجود جهود كبرية تبذل حاليا من اجل اعادة اخلدمات اىل مدينة 
الفلوجة املحررة متهيدا لعودة ابنائها النازحني" مو�ص��حا ان "ح�رش اال�رشار 
قيا�صا ب�رشا�صة املعركة تعد قليلة خا�صة اننا نركز على الق�صايا اال�صا�صية التي 
حتقق اال�ص��تقرار وخ�صو�ص��ا ازالة االلغ��ام واعادة اخلدمات اال�صا�ص��ية للمدينة 
ومنه��ا امل��اء والكهرباء". واو�ص��ح وزير التخطيط، ان "حج��م اال�رشار كان اأقل 
بكث��ري م��ن املتوقع يف معركة �رش�ص��ة مث��ل معركة حترير الفلوجة" م�ص��يفا ان 
"االولوي��ة هي اعادة اخلدمات اال�صا�ص��ية للمدينة ومنها توفري املاء ال�ص��الح 
لل���رشب والطاق��ة الكهربائية ف�ص��ال عن تنظيف الط��رق واالحياء ال�ص��كنية من 
املخلف��ات االرهابي��ة مث��ل العبوات غ��ري املتفج��رة وغريها". وتاب��ع اجلميلي 
"جتولن��ا يف احي��اء الفلوجة لالطالع على حمطات �ص��خ مياه ال�رشب وهناك 
حمطة واحدة تعر�ص��ت لال�رشار و�صيقوم املعنيون بتقدير حجم ال�رشر يف هذه 
املحطة، اما الق�صايا االخرى ف�صتكون احلكومة داعمة لها بقوة من خالل توفري 
اخلدمات البلدية لتكون جاهزة ال�صتقبال النازحني وعودتهم اىل ديارهم وهذه 
متثل االولوية االوىل". و�ص��دد على ان "�ص��فحة التحرير انتهت با�رشار اقل مما 
كنا نتوقع، وبداأت االن �صفحة االعمار وبداأت الدوائر متار�ض عملها يف مقراتها 
و�صتكون اعادة اخلدمات اأ�رشع من املتوقع وهذا من �صاأنه ان ي�صاعد على عودة 
النازحني ب�رشعة". وا�ص��ار اجلميل��ي اىل، ان "هناك الكثري من اجلهود تبذل االن 
م��ن قبل جمي��ع اجلهات املعني��ة بهدف اال���رشاع يف اع��ادة اال�ص��تقرار ملدينة 
الفلوجة" داعيا ابناء املدينة اىل "اال�ص��هام الفاعل يف عملية اعادة اال�ص��تقرار". 
كما ا�ص��اد اجلميلي "بجهود املقاتلني من ق��وات مكافحة االرهاب الذين حرروا 
املدينة بدعم من القوات االمنية االخرى واحل�صد ال�صعبي وقد بداأ هوؤالء االبطال 
بعملي��ة اع��ادة احلي��اة ملدين��ة الفلوجة من خ��الل ازالة خملف��ات تنظيم داع�ض 
االرهابي و�ص��بغ االر�صفة وتنظيم التقاطعات العامة ور�صم العلم العراقي فيها 
يف مبادرة جميلة تنم عن الروح الوطنية العالية لدى هوؤالء املقاتلني االبطال". 

البنك  يف  واالئتمان  ال�صريفة  ع��ام  مدير  اف��اد 
امل�صاكل  بان  اليا�رشي  اح�صان  العراقي  املركزي 
عجز  او  ال�صيولة  ك�صعف  الدولة  تعانيها  التي 
اخلزينة العامة ادت اىل ان يخفف البنك املركزي 
ا�صحاب  ع�����رشة  م��ن  ال��ع��الق��ة  ذات  واجل��ه��ات 
اقرتا�صهم  بعد  الدائنني  املقاولني  من  امل�صاريع 
ان  ا���ص��اف،  اليا�رشي  امل�����ص��ارف.  م��ن  االم���وال 
احلكومة  جعلت  البلد  تواجه  التي  املالية  الع�رشة 
مدينني  جعلهم  ما  م�صتحقاتهم  دف��ع  يف  تتلكاأ 
ال�صيولة  للم�صارف وبالتايل تزامن ذلك مع عجز 
اليا�رشي ان  الزبائن. واو�صح  يف دفع م�صتحقات 
البنك املركزي تدارك هذا املوقف وقرر بالتن�صيق 
الدائنني  حل�صاب  �صندات  ،ا���ص��دار  احلكومة  مع 
واملتعاقدين  للمقاولني  احلكومة  مديونية  بحجم 

 ، دينار  مليار  و500  ترليونات   7 وبحدود  معها 
مو�صحا ان ما حدث هو ا�صدار بحدود 40 باملئة 
من  مكفولة  �صيادية  �صندات  املديونية  هذه  من 
باملئة.   5 وبفائدة  �صنوات   3 ومدتها  احلكومة 
�صتكمل  بدورها  التخطيط  وزارة  ان  اىل  واأ���ص��ار 
اىل  وتدفعها  قريبا  واملعلومات  البيانات  قاعدة 
البنك املركزي الذي كلف بادارتها، كما ان وزارة 
املالية تعد ممثال عن احلكومة، فعندما يطلب احد 
مقاولة  نفذ  كونه  دينار  ملياري  مبلغ  املقاولني 
جلهة حكومية �صياأتي ملبغ املليارين بكتاب من 
�صندا  �صي�صدر  املركزي  والبنك   ، التخطيط  وزارة 
�صوف  اي  املليارين  مبلغ  من  باملئة   40 بن�صبة 
وهو  دينار  مليون   800 بحدود  �صندا  لها  ن�صدر 
ثالثة  تخ�صي�ض  مت  اليا�رشي  وتابع  ح��ي.  �صند 
الر�صيد  و  الرافدين  م�رشيف  حكومية  م�صارف 
هذه  مع  للتعامل  للتجارة  العراقي  وامل�رشف   ،

الوجبة وطلبنا من هذه امل�صارف ان تخ�صم هذه 
القرار يعد من  ، الفتا اىل ان هذا  ال�صندات بفائدة 
من   2003 العام  بعد  اتخذت  التي  القرارت  اهم 
قبل ال�صلطتني املالية و النقدية حلل م�صكلة كبرية 
لدائني احلكومة. »مار�صال العراق« ولفت اليا�رشي 
ميثل  ال��ذي   ، العراق«  »مار�صال  م�رشوع  ان  اىل 
امل�صارف  �صيولة  لدعم  املركزي  البنك  مبادرة 
احتياجات  وتلبية  االقت�صاد  لدعم  االقرا�ض  يف 
لالقرا�ض،  لديها  ال�صيولة  وتعزيز  امل�صتثمرين 
ت�صمن مبادرتني االوىل تخ�صي�ض ترليون دينار 
امل�صاريع  لدعم  االهلية  امل�صارف  �صيولة  تعزز 
الرتيليونات  وه��ذه  ال�صغر  ومتناهية  ال�صغرية 
دينار تذهب اىل امل�صارف حيث يتم منح الزبائن 
قر�صا مببلغ ال يتجاوز 50 مليون دينار ملختلف 
البنك املركزي بدرا�صة هذه  ، ويقوم  االحيتاجات 
املعامالت ويودع بح�صاب امل�رشف 270 مليون 

امل�صارف  وبع�ض  �صيولة  تعزيز  وت�صمى  دينار 
ومت  مقدما  �صلفة  نعطيها  ان  علينا  اق��رتح��ت 
اعطاوؤهم ال�صلفة. دعم امل�صاريع وي�صيف اليا�رشي 
املتو�صطة  امل�صاريع  لدعم  فهو  الثاين  االجراء  اما 
وهذا  دينار  تريليونات   5 بتخ�صي�ض  والكبرية 
و  كالزراعي  االنتاجية  القطاعات  ي�صمل  املبلغ 
لدعم  اال�صكان ومت توزيع هذا املبلغ  و  ال�صناعي 
والعقاري  ال�صناعي  و  الزراعي  امل�صارف  �صيولة 
ترليونا  اخذوا  حيث  م�صرتكا  اال�صكان  و�صندوق 
امل�رشوع  ه��ذا  اط��الق  ومت  دي��ن��ار.  مليار  و600 
احلاالت  اق�صى  يف  تزيد  ال  حمددة  مدد  وو�صعنا 
زبونه  امل�رشف  يقر�ض  ان  ويجب  يوما   45 عن 
حماربة  عاتقه  على  املركزي  البنك  اخ��ذ  وق��د   ،
لهذه  اال�صاءة  لكي ن�صمن عدم  الف�صاد  ا�صكال  كل 
ام��وال  كونها  االم��وال  ه��ذه  تتبعرث  واأال  اجلهود 
ال�صعب ، كما لدينا درا�صة تتناول م�صاريع ال�صباب.

البنك لمركزي 
يدعم منفذي المشاريع بالسندات الوطنية

بغداد ــ متابعة   

العراق يتسلم 30 الف طن من الرز 
االرجنتيني

اعلن��ت ال�رشكة العام��ة لتجارة احلب��وب يوم االثنني ع��ن مبا�رشة مالكات 
 OZGUR فرعه��ا يف مين��اء ام ق���رش بتفريغ وتوزي��ع حمولة الباخ��رة
AKSOy واملحمل��ة باك��رث من ٣٠ الف طن من ال��رز االرجنتيني وفور 
و�ص��ولها اىل ر�ص��يف املين��اء . وق��ال مدي��ر ع��ام ال�رشكة املهند���ض هيثم 
اخل�ص��ايل يف بيان ان��ه متت املبا���رشة بتوزيع حمولة الباخ��رة كان خالل 
عطلة العيد وح�ص��ب اخلطة التي اعدتها ال�رشكة . وافاد بتجهيز فرع ال�رشكة 
يف حمافظ��ة ذي ق��ار بال��رز االرجنتيني وفور و�ص��ول الكمي��ة اىل خمازن 
ال�ص��ايلو حي��ث مت تفريغه��ا وتوزيعه��ا عل��ى وكالء امل��واد الغذائية �ص��من 
احل�ص���ض املق��ررة ملناطق الفه��ود والچباي�ض والكرمة والطار واال�ص��الح 
و�ص��يد دخي��ل، مبينًا ان ه��ذه الباخرة ه��ي الثانية التي و�ص��لت خالل هذه 
االيام بعد و�صول باخرة اخرى حمملة ب )30( الف طن من الرز االورغواين
واأ�ص��ار اخل�صايل اىل موا�صلة فروع و�صايلوات ال�رشكة يف املحافظات كافة 
عملها خالل عطلة العيد يف ت�صلم احلنطة والرز امل�صتوردين والواردة للبالد 

عرب ميناء ام ق�رش

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5134 1,7193213,910500 1,3203161,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


