
ال��زه��رة  عبد  ال����وزارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 
الهنداوي يف بيان له، اإن “معدل النمو ال�سكاين 
يف لعراق يبلغ ما بني 800 الف اىل مليون ن�سمة 
اعتمادها  يتم  الن�سبة  “هذه  ان  مبينا  �سنويا”، 
الهجرة،  و�سايف  ال��والدات  معدل  ا�سا�س  على 
“التقديرات ال�سنوية لعدد  وا�ساف الهنداوي ان 
�سكان العراق حتى نهاية عام 2016 يبلغ 31 

مليونًا و800 الف ن�سمة
وا�سار الهنداوي اىل ان “التقديرات ال�سنوية التي 
اجرتها الوزارة خالل عملية احل�رص والرتقيم يف 
بلغ  حينذاك  ال�سكان  عدد  ان  بينت   2010 عام 

31 مليونًا و600 الف ن�سمة .  
االمنائي،   والتعاون  التخطيط  وزارة  ان  يذكر 
العام املن�رصم ان  اعلنت يف وقت �سابق خالل 
مليون   36 بلغ   2016 لعام  العراق  �سكان  عدد 
يتميز  العراق  �سكان  جمتمع  ان  مبينة  ن�سمة، 
مبعدل منو �سكاين مرتفع، يف حني ا�سارت اىل ان 
متو�سط العمر عند الوالدة يبلغ 68 �سنة للذكور 

وارتفاعه عند االإناث اإىل 71.2 �سنة
وقال اجلهاز املركزي لالح�ساء التابع للوزارة 
الفر�سيات  �سوء  يف  ان��ه   : �سحفي  بيان  يف 
ال�سكانية وثبات معدل الوالدة والوفاة ملدة من 
الزمن فاإنه من املتوقع ان يبلغ عدد ال�سكان يف 
العراق 36 مليون ن�سمة لعام 2016، مبينًا ان 
اعلى  هي  ال�سكان  لعدد  بالن�سبة  الذكور  ن�سبة 
بن�سبة  باملقارنة   %50.5 بلغت  حيث  قليال 

االناث التي بلغت  %49.5 .  
واأ�ساف ان ال�سكان بعمر اقل من 5 �سنوات بلغت 
�سنة   14  -5 بعمر  وال�سكان   %  14.9 ن�سبتهم 
�سن  يف  ال�سكان  بينما   %25.3 ن�سبتهم  بلغت 
العمل بعمر 15-64 �سنة بلغت ن�سبتهم %56.6 
جمتمع  العراق  �سكان  جمتمع  ان  اىل  م�سريا   ،
اإىل  ي�سل  مرتفع  �سكاين  منو  مبعدل  يتميز  فتي 
املنطقة،  دول  مع  باملقارنة  اعلى  وه��و   %3
�سكان  جمتمع  خ�سائ�س  ان   اجلهاز  وتابع 
الدميوغرافية بينت  العراق من خالل املوؤ�رصات 
ان ن�سبة �سكان احل�رص بلغت 70 % بينما ن�سبة 

العراق يعد  ان  ا�سافة اىل  الريف 30 %،  �سكان 
ملعدل  نظرا  �سكانيا  املتزايدة  املجتمعات  من 
االإحالل ال�سايف البالغ 2 مولود اأنثى لكل امراأة 
ومعدل  �سنة   )49- بعمر)15  االإجناب  �سن  يف 
اخل�سوبة الكلي مبقدار )4( مواليد حي لكل امراأة 
االإجنابية،  مدة حياتها  االإجناب خالل  �سن  يف 
اأفراد   6.2 االأ���رصة  حجم  متو�سط  يبلغ  وبذالك 
ولفت اجلهاز النظر اىل ان  من بني اخل�سائ�س 
الوالدة حيث  العمر عند  االأخرى حت�سن متو�سط 
اإىل  االإناث  عند  وارتفاعه  للذكور  �سنة   68 بلغ 
71.2 �سنة، يذكر ان عدد �سكان العراق يف تعداد 
عام 1979 بلغ 12 مليون ن�سمة، ثم ارتفع اإىل 
16.3 مليون ن�سمة يف تعداد عام 1987 ، واىل 
تقرير  واأ���س��ار    ،1997 عام  ن�سمة  مليون   22
يف  الربيطانية   "الغارديان"  �سحيفة  ن�رصته 
وقت �سابق اىل ان العراق يف قائمة الدول التي 
ينمو فيها ال�سكان ب�سكل م�سطرد وبن�سبة زيادة 
اإىل 344 % يف نهاية  �ست�سل  �سكانه  اعداد  يف 
االنفجار  ا�ستمرار  ان  اإىل  م�سريا  احلايل،  القرن 
ال�سكاين يف العامل �سيوؤدي اإىل اأزمات بيئية غري 

م�سبوقة تعانيها االجيال القادمة . 
تتفاقم  البيئية  امل�ساكل  ان  التقرير  واو�سح 
اإىل 10  ال�سكاين للعامل  التعداد  ا�ستمرار منو  مع 
مليارات ن�سمة، وهو و�سع ميكن اأن يكون طارئًا 

على نحو غري م�سبوق
الكاربون  اوك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  ومتثل 
�سطح  على  احلياة  �ستغري  التي  العوامل  اح��د 
�سيوؤدي  االم��ر، حيث  ت��دارك  يتم  ما مل  االر���س 
غري  انكما�س  اإىل  احل����رارة  درج���ات  ارت��ف��اع 
ال�سمايل  القطب  يف  اجلليدية  لل�سفائح  متوقع 

وغرينالند
ووفقا  الربيطانية  ال�سحيفة  تقرير  وبح�سب 
زامبيا  �سكان  فان  املتحدة،  االمم  الإح�سائيات 
بن�سبة  واأفغان�ستان   %  941 بن�سبة  �سيزدادون 
يف  الزيادة  ن�سبة  ف�ستكون  العراق  اما   .%  242

اعداد �سكانه نحو 344 %.
وا�سافة اإىل العراق فان الدول التي يزداد اعداد 
جمهورية  ه��ي   م�سطرد  ب�سكل  فيها  ال�سكان 
وغواتيماال  وغامبيا  الدميقراطية  الكونغو 
والنيجر  وم��ايل  وم���الوي  وليبرييا  ووكينيا 

ال�سومال واأوغندا واليمن 
لن  �سوف  العامل  �سكان  عدد  ان  التقرير  وتوقع 
مليار   28 نحو  بل  ن�سمة،  مليارات   10 يكون 
على  البيئي  للتوازن  تهديد  ه��ذا  ويف  ن�سمة 
االر�س ، واكد ان ارتفاع ن�سبة الوالدة يف العامل 
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1948، 
العامل،  الوفيات يف  ن�سبة  انخفا�س  اإىل  ا�سافة 
بتطور العلم والطب واكت�ساف العديد من االأدوية 
اإىل ازدياد عدد ال�سكان ب�سكل كبري ليخلق  ادى 
م�ساكل بيئية متثل تهديدا حقيقيا للحياة، ب�سبب 
ال�سكان  تزويد  على  الكافية  القدرة  وجود  عدم 
بالغذاء من خالل الزراعة التقليدية، لهذا اأ�سبح 
التكنولوجية  الزراعة  اإىل  ما�سة  بحاجة  العامل 
اوك�سيد  ثاين  كمية  زي��ادة  ثم  ومن  وال�سناعة 
ازدياد  اإىل  ا�سافة  اجلو  يف  املنبعثة  الكربون 
ملوثات  عن  النا�سئة  ال�سامة  ال��غ��ازات  ن�سب 
وامللوثات  الغابات  طبيعية كالرباكني وحرائق 
الع�سوية وملوثات �سناعية ناجتة عن ن�ساطات 
االإن�سان وا�ستخدامه الكبري ال�سكال الطاقة مثل 

البرتول والفحم والغاز الطبيعي . 

متا�سيًا مع ال�سيا�سة العاملية لالقت�ساد املتطور يف دول العامل 
القطاع  قبل  من  االقت�ساد  قيادة  قدرة  جتاربها   اثبتت  والتي 
مقاعدهم  حجز  اىل  املوظفني  انظار  حتولت  ثم  ومن  اخلا�س 
للقطاع  ملكيتها  تعود   ، خا�سة  كربى  �رصكات  يف  الوظيفية 

اخلا�س وامل�ستثمرين وحتى ا�سبحت عابرة للقارات . 
االقت�سادي  ال�سان  يف  واخل��رباء  املتخ�س�سني  من  عدد  يحاول 
مع  احل��وار  طاولة  على  وتقدميها  ا�سواتهم  رف��ع  خ��الل  وم��ن 
الدولة بان يتم تن�سيط عمل القطاع اخلا�س والذي ي�سم كفاءات 
قادرة على االنتاج ، وجعله �رصيكا حقيقيًا يتكئ عليه االقت�ساد 
الوطني يف جميع قطاعاته �سمن �سيا�سة اال�سالح االقت�سادي.  
ال�سمري يف حديث خ�س  الرحمن  عبد  االقت�سادي  اخلبري  وقال 
عديدة  مب�ساكل  يتعرث  اخلا�س   القطاع  اإن   :  ) ال�)اجلورنال  به 
روؤى  بني  اختالف  هناك  لكون   ، تنفذ   مل  املقدمة  املقرتحات 
االكادمييني والعمليني ، وقد مت طرح ا�سرتاتيجية القطاع اخلا�س 
احلكومة  الن  تنفيذ  اي  منها  نلم�س  مل  والتي   2030-2014
  . عام  ب�سكل  لالقت�ساد  التنفيذية  االليات  جميع  على  مهيمنة 
وا�ساف ال�سمري : اأن جمل�س ادارة تطوير  القطاع اخلا�س ، �سمن 
احلكومية  للوزارات  ممثلني   اع�ساء  من  متكون   اال�سرتاتيجية 
للقطاع   الداعمة  القرارات  على  الت�سويت  عملية  فاإن  ثم  ومن 
اننا نعاين وجود قوانني بالية  ، باال�سافة اىل  اخلا�س ال مترر 
وقدمية لتنظيم القطاع اخلا�س  تعود ملرحلة ال�سبعينيات ولعل 
احدثها قوانني �رصعت يف ت�سعينيات القرن  املا�سي ،  وما جاء 
القطاع  عمل  ت�سري  اأمور  عن  عبارة  هو  برمير  املدين  احلاكم  به 

وقتيا ولي�ست قوانني كما اأنها ال حتاكي املرحلة احلالية.
يواكب  نظامًا متخلفًا وال  النظام امل�رصيف  مازال  اأن    : وتابع 
، ولعل  االئتمان  مازال يف  القطاع اخلا�س   ما يتطلبه تطوير 
على  امل�ساريع  اط��الق  يف  اعتمادنا   وم��ازال  البدائية  مراحله 
امل�سارف احلكومية والتي ي�ست�رصى فيها الف�ساد  ، وامل�سارف 
التجارية غري معنية واالن بدات باقرار م�ساريع لكن �سمن  اليات 

معقدة وطويلة غري نافعة . 
بخ�سو�س  تقريره   اأ�سدر  الدويل  البنك  اأن   : اىل  ال�سمري  وا�سار 
بيئة االعمال وقد و�سع العراق  يف ذيل القائمة لكونه يعاين بيئة 

غري جاذبة لال�ستثمار  وهذا دليل على تخلف االقت�ساد 
الف�ساد  عمليات  وتف�سي  الوطني   

وال��ر���س��ى  داخ��ل 

قطاعاته ، الفتا النظر اىل ان اال�سالح االقت�سادي مل يَر النور الن  
احلكومة غري جادة  ، ولو نحتاج  اىل ارقام  تقديرية من دائرة 
معينة ال تعطى للخرباء حتى يكتبون مقرتحاتهم باال�سافة اىل 
عدم وجود  خطة و�سفافية داخل اللجان االقت�سادية الربملانية  
التعرفة  قانون  واولها  القوانني  لتعديل  اولويات  ن�سع  ومل   ،
وحتى   2010 عام  منذ  تطبيقه  املفرت�س  من  والذي  الكمركية 
املنتج  االن هو يف خطى متعرثة  باال�سافة اىل قانون حماية 

الوطني وحماية امل�ستهلك وقانون منع االحتكار 
من جهته قال وزير التخطيط اال�سبق مهدي احلافظ  : ان القطاع 
اخلا�س جانب مهم ي�سهم يف بناء االقت�ساد الوطني والذي ي�سمل 
قطاعات ال�سناعة وال�سياحة واخلدمات ، و منذ عام 2003 كان 
االقت�سادي  والنهج  اخلا�س  القطاع  تطوير  اأهمية  حول  اجلدل 
العام للدولة وظهور تيارين مت�سارعني  ، هما تيار حمافظ غري 
مبا  التحول  من  لالإفادة  ي�سعى  معتدل  وتيار  التغيري  يف  راغب 

يخدم ق�سية التنمية الوطنية واالنفتاح اخلارجي . 
 ، للبلد  التنوع االقت�سادي  والتنمية  اأن بناء    : واأ�ساف احلافظ 
امل�ستندة  الريعية  الدولة  تاأثريات  من  اخلروج  ي�ساحبه  اأن  البد 
على عائدات النفط  ، واذا مل ن�ستطع اأن نتقدم بهذا الطريق يبقى 
االقت�ساد مكبال بعوائد النفط والتو�سع غري الطبيعي للقطاع العام 
وتاكيد  القدمية  املفاهيم  جلميع  مراجعة  اجراء  ال�رصوري  ومن 
البلدان واالفادة من  ال�سائدة يف جميع  ان�سجامها مع احلاجات 

جتاربها يف بناء االقت�ساد . 
اال�سالحات  من  حزمة  عن  عبارة  اخل�سخ�سة  اأن    : وت��اب��ع  
بلورة  م��ن   والب��د   ، واملالية  االقت�سادية  االأزم���ات  ملعاجلة 
 ، االقت�سادي  اال�ستقرار  يف  �ست�سهم  والتي  والياتها  مفاهيمها 
لكونها توؤدي اإىل زيادة فر�س العمل وزيادة املوارد املالية للبلد 
وهناك جتارب عاملية يجب اأن تاأخذ بنظر االهتمام ، م�سريا اىل 
اأهمية االفادة من القطاع النفطي لتطوير بقية القطاعات االأخرى 
، من خالل ا�سدار الت�رصيعات اجلديدة وخلق ترابط وتن�سيق بني 
القطاعني  اخلا�س والعام ،  وخلق بيئة اأعمال بكل موا�سفاتها 
اآليات جديدة للتمويل وباالأخ�س  الدولية ، اإ�سافة اىل ا�ستحداث 

للقطاع اخلا�س . 
وق���������ال  امل�����س��ت�����س��ار 

امل�رصيف  �سمري الن�سريي :  يجب ان يكون هناك منهج اقت�سادي  
هناك  وكانت    ، اخلا�س  القطاع  لتطوير  وا�سرتاتيجية  للحكومة 
 2014 عام  من  تبداأ  تنفيذية  مراحل  ثالث  على  موزعة  خطة 
االأوىل  املرحلة  احلكومة  تقود  ان  على   2030 بالعام  وتنتهي 
وتقود احلكومة والقطاع اخلا�س املرحلة الثانية ويقود القطاع 
ان  ،  وكان املفرت�س  �سئ   الثالثة ومل يتحقق  اخلا�س املرحلة 
يحقق القطاع اخلا�س يف هذه املرحلة ن�سبة 35 باملئة من ن�سبة 
العاملة  االيدي  من  باملئة   30 وي�سّغل  االجمايل  املحلي  الناجت 
هذه  تنفيذ  يفّعل  ومل   . باملائة    6 ن�سبة  اىل   بالبطالة  وي�سل 

اال�سرتاتيجية . 
 ودعا رئي�س جلنة النفط والغاز يف جمل�س حمافظة الب�رصة “علي 
�سداد الفار�س اىل منح القطاع اخلا�س ت�سهيالت و�سمانات اكرب 
ومنحه الثقة ك�رصيك ا�سا�س يف بناء منظومة اقت�سادية ر�سينة ، 
الفتا النظر اىل  ان بقاء العراق معتمدا على مورد اقت�سادي واحد 
�سيجره اىل مزيد من االزمات املالية خ�سو�سا يف ظل التذبذب 

احلا�سل يف ا�سعار النفط وازدياد قيمة االنفاق يف البلد
يف  تكمن  اخلا�س  القطاع  تن�سيط  ا�سباب  اهم  ان  الفار�س  وقال 
الر�سينة  املحلية  وال�رصكات  االعمال  ورجال  امل�ستثمرين  منح 
و�سمولهم  الروتينية  االج��راءات  ت�سهيل  يف  حكومية  �سمانات 
عن  الدولة  تنازل  اىل   ا�سافة   ، االجتماعي  ال�سمان  بنظام 
الإقامة  املخ�س�سة  والبنايات  االرا���س��ي  ملعظم  احتكارها 
امل�ساريع العمالقة ، الفتا النظر اىل ان هذه اال�سباب �ست�ساهم يف 
ا�ستقطاب �رصكات القطاع اخلا�س االمر الذي ينعك�س ايجابا على 
اقت�ساد البلد وتابع الفار�س  طوال ال�سنوات املا�سية ظل اقت�ساد 
من  اي  تفكر  مل  حينها  النفط  وت�سدير  باإنتاج  مرهونًا  البلد 
او االفادة من االموال  الدخل  اجلهات احلكومية بتنويع م�سادر 
الطائلة التي حققها العراق من بيع النفط اخلام، والنتيجة يقف 

اخلدمية  امل�ساريع  اب�سط  تنفيذ  عن  عاجزا  اليوم  البلد 
ب�سبب االفال�س و�سحة االموال.
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دائ��رة  م��ن  بيان��ات  اأف��ادت 
اأن  االأردني��ة  العام��ة  االإح�س��اءات 
 0.95 اإىل  ارتف��ع  الت�سخ��م  مع��دل 
الث��اين  كان��ون  يناي��ر  يف  باملئ��ة 
املا�س��ي مقارنة م��ع 0.42 باملئة 

يف ال�سهر ال�سابق
اأن تبل��غ ن�سب��ة  وتتوق��ع احلكوم��ة 
الت�سخ��م يف اململك��ة للعام احلايل 

نحو 1.9 باملئة

ق��ال رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة ات�س 
�س��ي ل��الأوراق املالي��ة واال�ستثم��ار 
امل�رصية اإن �رصكته ت�ستهدف خالل 
الع��ام احلايل دخول جم��ال التاأجري 
حج��م  و�س��ول  وتتوق��ع  التمويل��ي 
حمفظة هذا الن�ساط اإىل 500 مليون 

جنيه )28.2 مليون دوالر(
وات���س �س��ي واحدة م��ن اأك��رب بنوك 
يف  وتعم��ل  م���رص  يف  اال�ستثم��ار 
االأ�س��ول  واإدارة  اال�ستثم��ار  جم��ال 
وت��داول االأوراق املالي��ة يف كل من 
م���رص واالإم��ارات العربي��ة املتحدة 
ويبل��غ حج��م االأ�سول الت��ي تديرها 

خم�سة مليارات جنيه

ق��ال وزير الطاق��ة االإماراتي �سهيل 
ب��ن حمم��د املزروع��ي اإن م�ست��وى 
االلت��زام باتف��اق عاملي ب��ني اأوبك 
خلف���س  امل�ستقل��ني  واملنتج��ني 
يناي��ر  يف  مرتفع��ا  كان  االإنت��اج 

كانون الثاين
واأ�ساف قائال لل�سحفيني "م�ستوى 
االلت��زام مرتف��ع ونتوق��ع اأن ن��رى 
مزي��دا م��ن االلت��زام خ��الل االأ�سهر 

املقبلة
ووفقا لبيانات ت�ستخدمها اأوبك يف 
مراقب��ة االإم��دادات واطلع��ت عليها 
روي��رتز فق��د نف��ذت اأوب��ك اأكرث من 
90 باملئ��ة من تخفي�سات االإنتاج 
يف يناي��ر كان��ون الث��اين يف بداية 
قوية لتنفيذ اأول خف�س لالإنتاج يف 

ثماين �سنوات

القطاع الخاص يصارع ضد تيار البيروقراطية.. وسياسة اإلصالح االقتصادي لم تنفذ 

حسب آخر إحصائية.. التعداد بلغ 31 مليون نسمة العام المنصرم 

التخطيط: معدل النمو السكاني في العراق مليون نسمة سنويًا

اأعلنت وزارة التخطيط، 
التقديرات ال�سنوية لعدد 
�سكان العراق حتى نهاية 
عام 2016 والتي بلغت 
الف  و800  مليونًا   31

ن�سمة، م�سرية اىل ان 
معدل النمو ال�سكاين يف 

العراق يبلغ مليون ن�سمة 
�سنويا.

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – متابعة 

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


