
 اأعلن خالل ال�سهر املا�سي ر�سميًا، عن احدى اأف�سل الدرا�سات 
كرد�ستان،  لإقليم  القت�ساد  بواقع  للنهو�ض  القت�سادية 
مت�سمنا جمموعة من القرتاحات لتجاوز الزمة احلالية، من 
قبل البنك الدويل حتت ا�سم خارطة ال�سالح القت�سادي يف 

اقليم كرد�ستان لل�سنوات الثالث املقبلة.
وكان ذلك هو املرة الوىل، التي يقوم فيها فريق دويل مو�سع 
بجمع البيانات القت�سادية يف اقليم كورد�ستان ب�سكل علمي 
مقرتحات  وتقدمي  ال�سعف،  نقاط  حتديد  ثم  وم��ن  ودقيق، 

معاجلة الزمة القت�سادية مرحلة تلو الأخرى.
للقيام  ال��دع��وة  ب��داي��ًة،  ال���دويل  البنك  خ��ارط��ة  وت�سمنت 
باإ�سالحات ا�سا�سية يف جميع القطاعات القت�سادية باإقليم 
لتلك  الالزمة  والج���راءات  القوانني  ومراجعة  كورد�ستان، 

القطاعات، لو�سع اقليم كورد�ستان على م�سار التنمية.
وعلى الرغم من ان اخلارطة و�سعت لتنفيذها خالل ال�سنوات 
الثالث املقبلة، لكن ال�سكوك حتوم حول امكانية حتقيق ذلك، 
بني  والختالف  كورد�ستان  لإقليم  احل��ايل  الو�سع  ظل  يف 
اخلرباء  ويالحظ  الربملان.  عمل  وتعطل  ال�سيا�سية،  الحزاب 
خالل  اخلطة  تنفيذ  ا�ستكمال  امكانية  عدم  القت�ساديون، 
ثالث �سنوات، م�سريين اىل احتمالية ان تتطلب ع�رش �سنوات، 
ب�سبب احلاجة اىل الرادة الوطنية والوحدة لاللتزام بالقرارات 
على  مبا�رش  ب�سكل  �ستوؤثر  والتي  اخلطة،  لتطبيق  احلكومية 
تدار  الوزارات  اغلب  ان  املواطنني، يف حني  اخلدمات وحياة 
ا�سلوب الدارتني يف  الن بالوكالة، و�سط خماوف من عودة 
النظمة  جميع  وتنظيم  حتديث  اىل  اخلطة  وت�سعى  احلكم. 
املالية والقت�سادية يف حكومة اقليم كورد�ستان، على غرار 

خالل  ذلك  حتقق  ال�سعب  ومن  املتطورة،  الدول 
ال�سنوات الثالث املقبلة.

خالل  املوازنة  اعداد  عملية  تنظيم  اعادة  ال�سهل  من  ولي�ض 
قانون  م�رشوع  وجود  وعدم  الربملان،  اإيقاف  مع  �سنوات،   3
من  كما  اأع���وام،  ثالثة  منذ  كورد�ستان  اقليم  يف  امل��وازن��ة 
املتعذر حتديث النظام امل�رشيف وكذلك تعزيز اليرادات من 

امل�سادر غري النفطية، وكذلك تقوية القطاع اخلا�ض.
وتعنى اخلطة اي�سا بقطاع التعليم، عرب زيادة مهارات ال�سباب 
بالعلوم املعا�رشة، وثقافة جديدة للعمل من القطاع العام اىل 
القطاع اخلا�ض، وهذا ما يتطلب وجود جيل جديد متعود على 

النظام القت�سادي احلديث.
ولهذا فانه اإذا مل ميكن تطبيق خارطة الطريق خالل 3 �سنوات، 
فيجب على القل ا�ستمرار اجلهود لتنفيذها خالل 5 اعوام او 
خالل مدة اطول. بدوره اخلبري القت�سادي الربوفي�سور حممد 
ا�ستبعد  ال�سليمانية  القت�ساد يف جامعة  ا�ستاذ  �سعيد  روؤوف 
على  احلكومة  تتمكن  ان  )اجلورنال(  ل�  به  ادىل  ت�رشيح  يف 
راف�سًا  اقت�سادية،  ا�سالحات  اية  اجراء  من  احلايل  �سكلها 
وان  وفا�سدة،  فا�سلة  �سلطة  انها  اىل  م�سرياً  حكومة،  عّدها 
النخبة احلالية  انا�ض م�سلحني ولي�ض  ال�سالح يتم من قبل 
اقليم  احلكم يف  نظام  تغيري  ان  اأعلن  روؤوف  احلاكمة. حممد 
كرد�ستان العراق والتيان باإدارة حكم ر�سيدة هو احلل لإنهاء 
ازمات القليم املتالحقة، لفتًا اىل اإن الدارة احلالية موغلة 
يف الف�ساد، وان التبديد الكبري ملوارد القليم من قبل موؤ�س�سة 

رئا�سة القليم ال دليل على ذلك.
�سعيد اأكد ان و�سع مفاتيح النفط والغاز يف القليم بيد الدولة 

الرتكية التي ل تريد اخلري للعراق، هو خطاأ كبري 
الق��ل��ي��م  م�ستقبل  ي��خ��دم  ول���ن 

الق���ت�������س���ادي 

وان  العراق  من  جزء  الن  حلد  القليم  ان  مبينًا  وال�سيا�سي، 
التوافق مع احلكومة املركزية واقامة عالقات ودية، والتفاق 
الراهنة.  املرحلة  يف  لالإقليم  �سبيل  خري  الق�سايا  �ستى  حول 
�سعيد لفت اىل ان احلديث عن ال�ستفتاء على اقامة دولة كردية 
يف الوقت الراهن مزايدة �سيا�سية فا�سلة من قبل احزاب ف�سلت 
يف احلفاظ على العقد الجتماعي يف القليم، وتابع ان عدم 
النفط  مفاتيح  وت�سليم  والدولية  القليمية  العوامل  اكتمال 
والغاز بيد الدولة الرتكية، ا�سافة اىل العتماد الكلي لالإقليم 
على توفري حاجياته ال�سا�سية من اخلارج، تبني ان هذا الطرح 
ل يتعدى كونه �سعارات حزبية ل�ستغفال املواطنني الب�سطاء. 
احمد  العراقي  النواب  جمل�ض  يف  املالية  اللجنة  ع�سو  وكان 
حاجي ر�سيد قد عرب عن تخوفه من احلزمة الثانية لالإ�سالح 
وفًقا  تتمثل  والتي  القليم،  حكومة  عنها  تعلن  �سوف  التي 
لبع�ض امل�سادر بخ�سخ�سة بع�ض القطاعات العامة، ما من 
�سانه ان ي�سكل عبئًا جديداً على كاهل املواطنني يف القليم 
يعاين  الذي  الكهرباء  قطاع  خ�سخ�سة  ان  اىل  ا�سار  ر�سيد   .
من م�سكالت كثرية والذي تراجعت اوقات توفريه للمواطنني 
10 �ساعات يوميًا، نتيجة لزيادة ال�ستهالك عليه وعدم  اىل 
املواطنني جراء  احتياجات  تلبية  على  القليم  قدرة حمطات 

اىل  بالنتيجة  �سيوؤدي  النفطية،  امل�ستقات  �سحة 
كبري  بنحو  توفريه  ا�سعار  ارتفاع 

للمواطنني.

Mon. 4 Jul. 2016 issue no 150مال واستثمار4
االثنين 4 تموز 2016 العدد 150

4

16.66

1280

 ارتفع��ت اأ�سع��ار النف��ط و�سج��ل خام 
برن��ت القيا�س��ي العاملي اأك��رب زيادة 
اأ�سبوعي��ة ليغل��ق عل��ى مكا�سب بلغت 
�سبع��ة  يف  زي��ادة  اأك��رب  ه��ي   4%
اأ�سابي��ع يف حني بلغت مكا�سب اخلام 
المريكي على مدى ال�سبوع حوايل 3 
باملئ��ة. وذكرت رويرتز ان "الرتفاع 
جاء نتيج��ة اإقب��ال امل�ستثمرين على 
ال���رشاء لتكوي��ن مراك��ز قب��ل بداي��ة 
تعام��الت الربع الثال��ث من العام يف 
حني اأعطى تراجع ال��دولر المريكي 
دعم��ا لأ�سعار معظم ال�سل��ع الولية". 
وجتاهل��ت ال�س��وق تقريرا م��ن �رشكة 
بيك��ر هي��وز للخدمات النفطي��ة اأظهر 
راب��ع زي��ادة اأ�سبوعي��ة يف ال�سابي��ع 
اخلم�س��ة املا�سية يف ع��دد احلفارات 
النفطية العاملة يف الوليات املتحدة

 تباطاأت وت��رية مبيع��ات ال�سيارات 
يوني��و  يف  املتح��دة  الولي��ات  يف 
مقارن��ة مع ال�سه��ر نف�سه م��ن العام 
املا�س��ي بفع��ل هب��وط يف مبيعات 
�سي��ارات ال��ركاب غط��ى عل��ى طلب 
ال�سغ��رية  ال�ساحن��ات  عل��ى  ق��وي 

واملركبات الرباعية الدفع.
ووفقا لبيانات م��ن اأوتو داتا كورب 
بل��غ حجم املبيع��ات ال�سهر املا�سي 
انخفا�س��ا  مركب��ة  ملي��ون   16.66
م��ن 17 مليون��ا قبل ع��ام، و�سجلت 
���رشكات ج��رال موت��ورز )ج��ي اإم( 
وفولك�سفاغ��ن  موت��ور  وتويوت��ا 

انخفا�سا يف املبيعات.

 رفع بن��ك �سو�سيتيه جرال توقعاته 
القل��ق  ا�ستم��رار  الذه��ب م��ع  ل�سع��ر 
واملالي��ة  ال�سيا�سي��ة  الآث��ار  ب�س��اأن 
بريطاني��ا  لت�سوي��ت  والقت�سادي��ة 
23 يوني��و املا�سي ل�سالح اخلروج 
من الحت��اد الأوروبي. ورف��ع البنك 
للذه��ب  املتوق��ع  ال�سع��ر  الفرن�س��ي 
دولراً   1280 اإىل   2016 لع��ام 
 1200 م��ن  )الأون�س��ة(  لالأوقي��ة 
دولر لالأوقي��ة يف توقعاته ال�سابقة. 
وزاد ال�سعر املتوقع لعام 2017 اإىل 
 1050 1300 دولر لالأوقي��ة م��ن 

دولراً. 

شكوك محلية بشأن امكانية تطبيق خارطة االصالح 
االقتصادي الدولي في كردستان 

في إطار البحث عن حلول لمعالجة االزمة االقتصادية    

استرداد األموال الحكومية "المهدورة" من قبل الشركات المتلكئة يسد جزءا من عجز الموازنة
 يف وق��ت اق��رتح خب��ري م��ايل بي��ع ام��الك 
الع��راق  داخ��ل  وازلم��ه  املب��اد  النظ��ام 
وخارجه يف مزادات علنية لتحقق مليارات 

الدولرات.
ت�رشيح��ات  يف  نيابي��ة  جل��ان  وبح�س��ب 
�سابقة، فان اأكرث من 50 مليار دولر هربت 
م��ن قب��ل ازلم النظام الدكتات��وري املباد، 
م�س��رية اىل ان ه��ذه الم��وال ج��رى تعق��ب 
جزء منها من قبل احلكومات املتعاقبة بعد 

العام 2003.
وكان رئي�ض الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
طلب ال�سهر املا�سي م�ساعدة الأمم املتحدة 
ومنظماته��ا املتخ�س�سة مبكافح��ة الف�ساد 
الم��وال  ا�س��رتداد  مل�ساع��دة احلكوم��ة يف 

العراقية املهربة اىل اخلارج.
ان  الع��زاوي  ثام��ر  امل��ايل  اخلب��ري  وي��رى 
ا�س��رتداد الم��وال العراقي��ة يف اخلارج من 
�ساأن��ه ان يعالج عجز املوازن��ة، ا�سافة اىل 

دعم القت�ساد العراقي.
واك��د الع��زاوي ان��ه ل توجد ارق��ام حمددة 
للمبال��غ التي هربه��ا النظام املب��اد، ال ان 
الرقام التي اعلنته��ا احلكومات املتعاقبة 
ت�س��ري اىل �سخامته��ا واهميته��ا يف الوقت 
الراه��ن، خ�سو�س��ا ان الع��راق مي��ر باأزم��ة 
مالية وهو يحتاج اىل اي مبلغ مايل ي�ساند 

خططه التنموية.
وكان��ت ع�سو اللجن��ة القت�سادية النيابية 
جنيبة جنيب قد اكدت يف ت�رشيحات �سابقة 
ان الكث��ري من الموال العراقية بخارج البلد 
ت�ستثم��ر يف بع�ض الدول العربية والجنبية 
حتت عناوين وا�سماء، م�سددة على �رشورة 
»الو�س��ول اىل تل��ك الم��وال الت��ي ح�سل��وا 
عليه��ا بعقود ا�ستثماري��ة وهمية او فا�سدة، 
وا�سرتجاعها اىل العراق، ل�سيما ان الموال 
قليل��ة ج��دا  الن  اىل  ا�سرتداده��ا  الت��ي مت 

قيا�سا مع حجم الموال التي هربت«.
وا�ساد العزاوي بعمل الرقابة املالية وهيئة 
النزاهة خ��الل املدة املا�سي��ة التي �سهدت 
تكثيفا للجهود بخ�سو�ض هذا امللف، ف�سال 
ع��ن دع��م وم�ساندة جه��ات اخرى ك��وزارة 
اخلارجية وغريها، مبينا ان هذا امللف مهم 

ويتطلب تعاونًا حمليًا ودوليًا لإجناحه.
واق��رتح اخلب��ري املايل بي��ع ام��الك النظام 
املب��اد �س��واء املوج��ودة داخ��ل الع��راق او 
خارج��ه يف م��زادات علني��ة، اذ م��ن �س��اأن 
هذه اخلط��وة ان حتقق ملي��ارات الدولرات 
م��ن العمل��ة ال�سعب��ة، ل�سيم��ا ان النظ��ام 
الدكتات��وري وازلم��ه كان��وا ميلكون الف 

العقارات والرا�سي وال�رشكات.
م��ن جانب��ه اك��د اخلب��ري ك��رمي ريا���ض يف 
ت�رشي��ح ل��� )اجلورن��ال( ان مراجعة جميع 
امل�ساري��ع املتلكئ��ة يف الع��راق با�ستدع��اء 
ملعرف��ة  واملقاول��ني  ال���رشكات  ممثل��ي 
الأ�سباب احلقيقية وراء توقف العمل والعقد 

الذي تثور حوله �سبهات معينة يتم مراجعة 
جمي��ع اإج��راءات اإبرام��ه وتنفي��ذه والتاأك��د 
م��ن الأ�سب��اب احلقيقية التي ح��دت باجلهة 
الوزاري��ة اأو املحلية اختي��ار املتعاقد دون 
غ��ريه وبذلك ميك��ن ك�سف ال���رش وراء اإحالة 
اغل��ب م�ساري��ع ال��وزارات واملحافظات اإىل 
�رشك��ة بعينه��ا وباأ�سعار خيالي��ة يف اأجواء 
ت�سوبها ال�سبهة وع��دم ال�سفافية لرتباطها 

باأحد الأحزاب اأو ال�سخ�سيات املتنفذة.
داعي��ا اىل تفعيل دور الدبلوما�سية العراقية 
والع��دل  ب��ني وزارة اخلارجي��ة  والتع��اون 
وجمل���ض الق�ساء الأعلى ل�س��رتداد الأموال 
يف  الفلبيني��ة  التجرب��ة  م��ن  وال�ستف��ادة 
ه��ذا امليدان الت��ي ا�ستم��رت جهودها قرابة 
)18( عام بع��د حكم ماركو�ض حتى متكنت 
م��ن الو�س��ول اإىل نتائ��ج ايجابي��ة يف هذا 
امل�سم��ار اإذ بداأت اإجراءاته��ا بت�سكيل جلنة 
رئا�سية ع��ام 1986 وتوا�سلت دبلوما�سيًا 
مع ال�سلطات ال�سوي�رشي��ة وال�رشطة الدولية 

ومتكن��ت من رف��ع دع��اوى اأم��ام املحكمة 
العلي��ا ال�سوي�رشي��ة انته��ت ل�ساحله��ا بع��د 

اأعوام من الإجراءات الق�سائية.
فيم��ا يق��رتح اخلبري امل��ايل عب��د اهلل عادل 
جلن��ة  ت�سكي��ل  العراقي��ة  احلكوم��ة  عل��ى 
مو�سع��ة ت�سم ممثل��ني عن جمل���ض الق�ساء 
الأعل��ى وهياأة النزاه��ة )دائ��رة ال�سرتداد( 
ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة والبن��ك املركزي 
والع��دل  م��ن وزارات اخلارجي��ة  واأع�س��اء 
والداخلي��ة وخمت�سني بال�س��وؤون القانونية 
من اأ�سات��ذة وحمامني ومهتم��ني بال�سوؤون 
املالي��ة حل�رش الأموال املنهوبة وامل�ستوىل 
عليه��ا ب�س��كل غ��ري قان��وين وت�سكي��ل ف��رق 
من املحام��ني للذهاب اإىل ال��دول الأوربية 
�سب��ل  ح��ول  معه��ا  للتفاو���ض  والعربي��ة 
ال�س��رتداد  جه��ود  متابع��ة  اأو  ال�س��رتداد 
بالتعاون م��ع مكاتب حمام��اة متخ�س�سة 
هنال��ك واق��رتاح ان�سب ال�سب��ل للو�سول اإىل 

الأموال املهربة.

 تزامنا مع �سعي احلكومة 
اىل حماربة الف�ساد االداري 

واملايل يف مفا�سل الدولة 
�سمن اجراءاتها اال�سالحية، 

تزايدت الدعوات ال�سرتداد 
االموال العراقية املنهوبة 

من قبل النظام ال�سابق 
واملوجودة يف اخلارج ملا 

له من اهمية يف انعا�ش 
االقت�ساد العراقي يف حال 
ا�سرتدت ف�سال عن االموال 

املهدورة يف الداخل

يغداد ــ خاص

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


