
بغداد – فادية حكمت 

وطالب��ت جلنة االقت�س��اد واال�ستثم��ار النيابية 
باأن يكون هنالك تنوي��ع باال�ستريادات الداخلة 

اىل العراق وعدم احتكارها على بلد معني.
وقال��ت ع�س��و اللجن��ة جنيبة جني��ب يف حديث 
�سحف��ي: اإن العراق يف مقدمة البلدان يف جمال 
اال�ست��رياد ب�سب��ب غي��اب الكثري م��ن القطاعات 
املنتج��ة الوطني��ة للأ�سباب املعروف��ة للجميع 
ك�سع��ف الدعم احلكومي و�سطرية متنفذين على 

ملف اال�سترياد وعدم دعم املنتج العراقي.
وا�ساف��ت جني��ب "ان هنال��ك �سلع��ًا حمددة يف 
ال�س��وق م��ن دون غريه��ا م��ن ال��دول كال�سل��ع 
االيراني��ة والرتكية وهي ذات اأغلبية كبرية جدا، 
وه��ذا يدعو اىل احتكار بلد ل�س��وق بلد اخر وهذا 

مرفرو�ض الأنه خطرا على االقت�ساد العراقي"
وطالبت جنيب بان يكون هنالك تنوع يف ال�سلع 
الداخل��ه اىل العراق وان تكون هنالك جداول يف 
ال�سلع ونوعيتها ومن�ساأها بحيث ال تقت�رص على 
دول��ة واح��دة، لكي ال يك��ون مب��داأ االحتكار هو 

ال�سائد يف ال�سوق العراقية.
وق��ال اخلب��ري االقت�س��ادي  �س��امل البيات��ي يف 
وج��ود  ان    :) اجلورن��ال  لل���)  خا���ض  حدي��ث 
اخلدمي��ة  املنتج��ات  وجلمي��ع  اال�ست��ريادات 
والغذائي��ة يف البل��د ، طغى عل��ى ال�سوق املحلي  
ب�سب��ب االفادة العظم��ى لبع���ض املتنفذين  يف 
احلكوم��ة ، ونلحظ ان هنال��ك دوال حمددة هي 
امل��وّرد االكرب للعراق على ح�س��اب بلدان اخرى 
وه��ذا نتيج��ة االتفاق��ات وال�سفق��ات التجارية 
مع بع�ض امل�سوؤول��ني وال توجد لديه علقة مبا 

ي�سمى ال�سله الغذائية .
واأ�س��اف البيات��ي : انن��ا  بحاج��ة اىل �سياغ��ة  
وجه��از  والت�رصيع��ات  امل�رصفي��ة  القوان��ني 
م���رصيف متكام��ل حت��ى نتمك��ن م��ن حماي��ة 
املنت��وج املحل��ي ، م��ن االندثار ونوق��ف الهدر 
املايل الذي ي���رصف على اال�سترياد من اخلارج  
، وبالرغ��م م��ن املطال��ب الت��ي توؤك��د ���رصورة  
التوج��ه نح��و ال�سناع��ة الوطني��ة  فاننا المنلك 
�سيا�س��ة اقت�سادي��ة ومالي��ة وم��ن ث��م المنل��ك 
احلكوم��ة  ان  مبين��ا   ، اقت�سادي��ة  اولوي��ات  
غ��ري ج��ادة بالدف��ع باالقت�س��اد اىل التن�سي��ط 
ب�سب��ب املحا�س�سة احلزبية واملي��ول املختلفة 

للقائمني على ال�سيا�سة االقت�سادية.
م��ن جه��ة اخ��رى اك��د رئي���ض »احت��اد رج��ال 
وج��ود  بليب��ل،  راغ��ب  العراقي��ني«  االأعم��ال 
توجه��ات حكومي��ة جديدة خلل امل��دة املقبلة 
لدعم القطاعات االإنتاجية وت�سغيلها، خ�سو�سًا 

يف جمال ال�سناعة. 
الع��راق مي��ر باأو�س��اع �سعب��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
واأزمة مالية نتيجة االأخط��اء يف ر�سم ال�سيا�سة 
االقت�سادي��ة، واأن التوجه �سيك��ون نحو حتريك 
القطاع��ات  دع��م  ع��رب  العراق��ي  االقت�س��اد 

االإنتاجية واخلدمية وخلق فر�ض عمل.
وق��ال يف ت�رصي��ح  �سحف��ي اإن »ق��رار فر���ض 
ال�رصائ��ب عل��ى بع���ض املنتج��ات واخلدم��ات 
الت��ي اأدرج��ت �سم��ن املوازن��ة العام��ة لل�سن��ة 
املالي��ة احلالية، لي�ض كافيًا ملعاجلة ما يعانيه 
االقت�ساد العراقي، اإذ اإن االعتماد حاليًا ين�سب 

على مورد واحد وهو االإيرادات النفطية«. 
اأ�سا�س��ات كل دول��ة  اأن »م��ن �سم��ن  واأو�س��ح 
وقوان��ني  �رصائ��ب  نظ��ام  لديه��ا  يك��ون  اأن 
للتعرف��ة اجلمركي��ة حتم��ي االقت�س��اد وتك��ون 

�سم��ن �سوابط معين��ة، كما اأن تنظي��م التجارة 
اخلارجي��ة يجب اأن يعتمد عل��ى نظام حمدد، اإال 
اأن��ه يف العراق ف��اإن قانون التعرف��ة اجلمركية، 
ال��ذي كان ُيفرت���ض اأن يطب��ق من��ذ 6 �سن��وات، 
ُنفذ اأخرياً، وي�ساه��م يف تنظيم عملية االقت�ساد 
وحماي��ة املنت��ج الوطن��ي وتعزي��ز قدرت��ه على 

مناف�سة املنتج االأجنبي املحمي من دولته.
و�س��ّدد بليب��ل عل��ى اأن »لل�رصائ��ب اأ�سوله��ا يف 
مراعاة ال�رصائح الفق��رية وذوي الدخل املحدود 
ال�رصيبي��ة،  باال�ستقطاع��ات  �سموله��ا  وع��دم 
لك��ن احلكومة عندم��ا جل��اأت اإىل اال�ستقطاعات 
ال�رصيبي��ة وفر���ض الر�س��وم، حّمل��ت املواط��ن 
اأعب��اًء جدي��دة يعج��ز ع��ن حتّمله��ا، ال �سيما اأن 
الع��راق يع��اين ن�سبة فقر تتج��اوز 32 يف املئة، 

اإ�سافة اإىل املهّجرين والنازحني«.
 واأ�س��اف اأن االأنظمة يف العامل تفر�ض �رصائب 
اإىل �رصائ��ح وطبق��ات،  املجتم��ع  تق�سي��م  ع��رب 

وتكون ال�رصائب ت�ساعدية وفق موارد الفرد. 
ب��دوره اأك��د اخلب��ري االقت�س��ادي ماج��د االأمري 
»���رصورة تبني روؤي��ة اقت�سادي��ة علمية حتول 

االقت�س��اد العراق��ي م��ن ا�ستهلك��ي غ��ري جمز 
وغري منتج، اإىل اقت�س��اد ن�سط ي�ستند اإىل برامج 
تنموي��ة متث��ل فر�س��ة الإنت��اج حقيق��ي بعي��داً 
ع��ن النزع��ة اال�ستهلكي��ة املبنية عل��ى �سعف 
ال�سياق��ات الفنية لل�سترياد«. ودعا يف ت�رصيح 
اإىل »تفعيل القوانني التي �سبق اأن �رّصعت، وعلى 
راأ�سه��ا قان��ون حماي��ة املنتج وقان��ون حماية 
امل�ستهل��ك«، م�س��دداً عل��ى اأهمي��ة اإع��ادة النظر 
مبلف ال���رصكات الفاح�سة الت��ي متار�ض عملية 
فح���ض الب�سائع خارج البل��د، واأهمية متا�سيها 
م��ع القوانني وال�سياق��ات اجلمركي��ة القيا�سية، 
ل�سم��ان دخول اأف�س��ل اأنواع ال�سل��ع، خ�سو�سًا 

املتعلقة باال�ستهلك الب�رصي
واأ�ساف االأم���ري اأن »قان���ون اجل��مارك مل ُيفّعل 
بطريقة ت�سمن اأف�سل الو�سائل لتح�سيل الر�سوم 
اجلمركية بهدف احلّد م��ن االإغراق ال�سلعي، كما 
اأن موؤ�س�س��ات الدولة عملت خ��لل ال�سنني ال�10 
املا�سي��ة عل��ى تبن��ي �سيا�س��ة الب��اب املفتوح، 
وه��ي �سيا�س��ة ا�ستريادي��ة تفتق��ر اإىل الربجم��ة 

بطريقة مل تاألفها ال�سوق العراقية �سابقًا.

واالقت�سادي  املايل  ال�ساأن  يف  املتخ�س�سني  من  عدد  اكد 
ان االقت�ساد الوطني بحاجة اىل ت�رصيعات قانونية جديدة 
الدولة  توجهات  مع  لتتناغم  القدمية  القوانني  ومراجعة 
الداعمة للقطاعات احليوية لتعظيم املوارد املالية ، الفتني 
ان  حيث  ال�سلطات  بني  تن�سيق  ع��دم  هناك  ان  اىل  النظر 
عليها  ت�سدق  اجلمهورية  ورئا�سة  القوانني  ي�رصع  الربملان 

وعدم وجود تنفيذ حقيقي من قبل احلكومة لتلك القوانني.
ويقول اخلبري االقت�سادي عبد الرحمن ابراهيم، ان القوانني 
وتطوير  لتنمية  ت�سلح  وال  قدمية  املالية  باملوارد  اخلا�سة 

االيرادات االقت�سادية.
"الت�رصيعات  ان  �سحفي  ت�رصيح  يف  ابراهيم،  واأو���س��ح 
والزراعي  ال�سياحي  القطاعني  اعمال  تنظم  التي  والقوانني 
والقطاعات االأخرى قدمية وال ت�سلح لهذه املرحلة، لغر�ض 

تطوير االإيرادات وتنويعها. 
وقال، ان ت�رصيع القوانني ال يكفي للنهو�ض باقت�ساد البلد، 
فمثل  القوانني،  ت�رصيع  ُتكمل  بنية حتتية  اإىل  نحتاج  واإمنا 
مل  احلكومة   ،  2010 يف  الكمركية  التعرفة  قانون  ت�رصيع 
دون  من  القانون  ت�رصيع  فائدة  ما  لذا  االن  حتى  تطبقه 

تنفيذه.  
االقت�سادية  القوانني  ق��راءة  اإع��ادة  اإىل  "نحتاج  واأ�ساف 
توجه  مع  ين�سجم  ال  م�سى  زمن  يف  �رصعت  الأنها  جميعها 
اإىل  املركزية  واالأ���س��واق  االأم��ور  بزمام  ما�سكة  من  الدولة 

التوجه للقطاع اخلا�ض 
العلن  ينادي يف  "اجلميع  اإن  اإىل  االقت�سادي  واأ�سار اخلبري 
باقت�ساد ال�سوق ولكنه واقعا لي�ست له فر�سة"، الفتا النظر 
اإىل اأن "البنية التحتية غري كاملة كما اإن النظام امل�رصيف 

ال�سوق  احتياجات  مع  يتناغم  وال  كامل  غري 
يخ�ض  فيما  النقدية  وال�سيا�سة 

ال�������س���وق وع��م��ل��ه 

والقطاع اخلا�ض وتن�سيطه 
مبينا  القوانني"،  تطبيق  تعيق  م�ساكل  ه��ذه  ان   وب��ني 
القانوين  اجل��ان��ب  م��ن  القوانني  ي�رصعون  امل�رصعني  ان  
مع  جتل�ض  اقت�سادية  جلنة  اإىل  ونحتاج  االقت�سادي  ولي�ض 

القانونيني 
من جهته، اكد اخلبري يف ال�سوؤون املالية وامل�رصفية با�سم 
خطط  اىل  يحتاج  العراقي  االقت�ساد  ان  التميمي،  ه��ادي 
قبل  من  حقيقية  وارادة  له  داعمة  قانونية  وت�رصيعات 

احلكومة للتنفيذ.
العديد من  ان هناك    : التميمي  يف ت�رصيح �سحفي  وقال 
اخلطط والت�رصيعات الداعمة للقت�ساد التي ن�سمع عنها بني 
اخلطط  لهذه  حقيقي  تطبيق  يوجد  ال  انه  اال  واالخ��ر  احلني 
الواقع، حيث يت�سح ان هناك ق�سوراً من بع�ض  على ار�ض 

اجلهات وقد يكون الف�ساد العامل الرئي�سي..
وا�سار اىل ان القطاع امل�رصيف يعد من القطاعات الرئي�سية 
قطاع  هناك  يكون  فعندما  االقت�ساد  عليها  يتكاأ  التي 
م�رصيف ر�سني نلحظ ان هناك اقت�سادا قويا ومتينا، داعيا 
اىل تطوير القطاع ال�رصيف وت�سجيع املواطنني على توديع 

اموالهم يف امل�سارف.
يف  امل��ن��دالوي  ع��ادل  االقت�سادي  اخلبري  اك��د  جهته  م��ن 
والع�رصية  اخلم�سية  اخلطط  و�سع  اهمية  �سحفي  حديث 
والزراعية  ال�سناعية  ال�سيما  االقت�سادية  القطاعات  لتنمية 

وال�سياحية من اجل النهو�ض بالواقع االقت�سادي للبلد.
وق����ال امل���ن���دالوي يف ح��دي��ث ���س��ح��ف��ي  ان 

اخلطط  اىل  ما�سة  بحاجة  "العراق 
ظل  يف  االقت�سادية 

االزم����ة 

ذلك  ان  اال  النفط  ا�سعار  تدين  نتيجة  بها  مير  التي  املالية 
يحتاج اىل ارادة حقيقية من قبل احلكومة لتنفيذ تلك اخلطط، 
مبينا ان اغلب اخلطط التي اعدت منذ 10 �سنوات وحتى االن 
الواقع، وهذه م�سكلة بحد  ار�ض  ال يوجد اي تنفيذ لها على 
ذاتها، مت�ساءال فما اهمية وجود هذه اخلطط ما مل يكن هناك 

تنفيذ لها؟
خطة  �سابق  وقت  يف  اطلقت    ، التخطيط  وزارة  اىل  ي�سار 
التنمية اخلم�سية للأعوام 2013- 2017، ويف الوقت الذي 
�سمن  التطوير  يف  القطاعات  بع�ض  ف�سل  اىل  فيه  ا�سارت 
اخلطة  اه��داف  حتقيق  ان  واك��دت  ال�سابقة،  اخلم�سية  اخلطة 

اخلم�سية املقبلة حتتاج اىل 417 ترليون دينار  
خطة   2010 عام  من  اأي��ار  �سهر  يف  اأطلق  العراق  ان  يذكر 
عراقي  اقت�ساد  "نحو  �سعار  اخلم�سية حتت  الوطنية  التنمية 
واحلواجز  الفوارق  تقلي�ض  اإىل  وتهدف  وم�ستدام".  متنوع 
بني مناطق احل�رص والريف، واإن�ساء البنية التحتية وتاأمني 
املحلي  الناجت  وزي��ادة  والوظائف،  االجتماعية  اخلدمات 
بن�سبة 9،38 باملئة كمعدل منو �سنوي خلل مدة اخلطة مع 
العمل على تنويع االقت�ساد والذي يعتمد حاليًا على واردات 

النفط ، لكن مل ُيَر التطبيق احلقيقي لهذه اخلطط حتى 
اليوم .
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اأعل��ن البن��ك املرك��زي الرتكي،رفع 
معدل الفائ��دة االأ�سا�سي مبقدار 75 
نقطة يف حماولة لدع��م اللرية التي 
خ���رصت ربع قيمته��ا مقابل الدوالر 

خلل العام املا�سي
وقال��ت جلن��ة ال�سيا�س��ة النقدية يف 
البنك اإن معدل الفائدة رفع من 8،5 
اإىل 9،25 باملئة، وهو ثاين ارتفاع 

منذ نوفمرب العام املا�سي
وفقدت اللرية الرتكي��ة ما ي�سل اإىل 
ع���رصة باملئ��ة م��ن قيمته��ا مقابل 
الدوالر منذ بداية العام احلايل، بعد 
انخفا���ض يف خان��ة الع���رصات يف 

عام 2016

 ك�سف��ت نائب��ة الرئي���ض التنفي��ذي 
ملجموع��ة "بن��ك الكوي��ت الوطني" 
�سيخ��ة البح��ر ان ن�سب��ة القرو���ض 
املتعرثة بالبن��ك مل تتجاوز 1.2% 
يف ع��ام 2016 واأن ن�سب��ة التغطية 

قد بلغت نحو 365%    
الظ��روف  اإن  البح��ر  واأ�ساف��ت 
دفع��ت  ق��د  ال�سعب��ة  االقت�سادي��ة 
البن��ك اإىل اتخ��اذ �سيا�س��ة متحفظة 
وجتني��ب املخ�س�س��ات م�س��رية اإىل 
ان خم�س�سات عام 2016 قد بلغت 

152 مليون دينار كويتي .

ب��داأت  م���رص  اإن  م�رصفي��ون  ق��ال 
ت�سوي��ق �سندات دوالري��ة يف اإ�سدار 
باحلجم القيا�سي على ثلث �رصائح 
 6.375 ب��ني  م��ا  ي��رتاوح  بعائ��د 

و8.875 باملئة
وق��ال م�سوؤول��ون م�رصي��ون اإنه��م 
ي�ستهدف��ون اإ�س��دار �سن��دات دولي��ة 
ت��رتاوح قيمته��ا م��ا ب��ني مليارين 
و2.5 ملي��ار دوالر ع�سي��ة اجلول��ة 
االأ�سب��وع  ب��داأت  الت��ي  الرتويجي��ة 
العربي��ة  االإم��ارات  يف  املا�س��ي 
م��ع  لق��اءات  و�سمل��ت  املتح��دة 
امل�ستثمري��ن يف الوالي��ات املتحدة 

واململكة املتحدة

 تعظيم اإليرادات الوطنية يتعثر بحجر التشريعات المؤجلة 

متخصصون: تعزيز االستيرادات واالتكال عليها يغيب صناعتنا الوطنية 

دع� مراقبون يف ال�ش�أن 
االقت�ش�دي الوطني احلكومة 

اىل اتب�ع �شي��شة اقت�ش�دية 
وا�شحة الروؤى و�شرورة 
و�شع اخلطة االقت�ش�دية 

التي ت�شري عليه� املوؤ�ش�ش�ت 
املعنية ب�القت�ش�د ليكون 

لدين� تنويع مب�ش�در الدخل 
القومي , وروافد امليزانية 

االحت�دية , من خالل تعظيم 
موارد الزراعة ومن ثم 

تكون لدين� �شن�عة حتمل 
ا�شم املنتوج املحلي وح�شب 

املوا�شف�ت الع�ملية .

 بغداد – خاص 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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

ّ


