
 م��ن جان��ب احلكومة و�شب��ل حل ه��ذه امل�شكلة 
نظراً اإىل اأهميته��ا يف ا�شتقرار االقت�شاد. و�شاأل 
رئي���س بعث��ة ال�شن��دوق اإىل الع��راق كري�شتيان 
جوز يف اجتماع ُعقد يف بغداد، عن االحتماالت 
التي تزيد اإيرادات الدولة ومنها تفعيل ال�رضائب 
املبا���رضة وغري املبا�رضة ومنها تلك املفرو�شة 

على املنتجات غري النفطية«. 
ولف��ت النظ��ر اإىل اأن الر�ش��وم اجلمركي��ة »كانت 
ت��راوح ما ب��ن 5 و 10 يف املئ��ة، وهي لي�شت 
الطريق��ة ال�شحيحة التي جتمع فيه��ا االإيرادات 
اجلمركي��ة«. واأكد �رضورة »تغي��ري هذه الطريقة 

لت�شل اىل 30 يف املئة«.
 وق��ال اإن اأ�رضع املكا�ش��ب واالإيرادات تاأتي من 
تنظيم وح��دة املكلفية ال�رضيبي��ة، وهذه حتقق 
اإيرادات كبرية حيث تفر�س على �رضيحة التجار 

الكبار. 
ودعا جوز اإىل »جتميد التوظيف اإىل حن تطوير 
االإدارة، الأن ارتف��اع ن�شبة املوظفن يف اخلدمة 
املدني��ة كان و�شيلة الإر�شاء البع�س وتوظيفهم 
من دون النظر اإىل الكفاءة، و�شيوؤدي هذا النظام 
اإىل حدوث عجز خالل ال�شنوات الع�رض املقبلة«.

احل�ش��ة  دع��م  اقت�ش��ار  اأهمي��ة  عل��ى  و�ش��دد   
التمويني��ة على الفقراء«، يف ح��ن و�شف  بيئة 
االأعمال يف العراق باأنها  اأكرث تعقيداً من الدول 
االأخ��رى، وه��ي متباطئ��ة ب�شب��ب فق��دان االأمن 
وعدم كفاية الكهرباء وعدم جباية م�شتحقاتها 
امل���رضيف  القط��اع  »�شع��ف  ج��وز  يغف��ل  ومل 
هيكل��ة  خ��الل  م��ن  االأعم��ال  تعزي��ز  واأهمي��ة 
م���رضيف »الرافدي��ن« و »الر�شي��د« احلكومين، 
وفت��ح م�شاحة وا�شعة اأم��ام امل�شارف اخلا�شة 
مع �رضورة تقومي نقاط ال�شعف وو�شع االأ�ش�س 
ال�شحيح��ة ملكافحة تبيي�س االأم��وال، اإذ ميكن 
اللجوء اإىل هيئ��ة النزاهة ومنظمات متخ�ش�شة 

مثل موؤ�ش�شة التمويل الدولية 
املجتمع��ون بحث��وا يف النقاط الت��ي ت�شاهم يف 
االرتقاء باالقت�شاد واأو�شح اخلبري االقت�شادي 
اإبراهي��م البغ��دادي يف مداخلة خالل االجتماع، 
اأن الع��راق  ب��داأ جباي��ة التعرف��ة اجلمركية التي 
ت�شاعف��ت مواردها يف بع�س املنافذ اجلمركية 
اإىل اأك��رث م��ن 30 �شعفًا، بينم��ا ارتفعت جباية 

الكهرباء 20 �شعفًا، كما اأحالت وزارة الكهرباء 
جباي��ة اأجور الطاق��ة الكهربائي��ة على �رضكات 
مبوجب عق��ود ا�شتثم��ار، وبداأت تظه��ر النتائج 
االإيجابي��ة ، وطال��ب رئي���س احت��اد املقاول��ن 
العراقي��ن علي �شنايف، ب� »اإط��الق امل�شتحقات 
املتاأخرة للمعامالت التي دققها ديوان الرقابة 
املالي��ة«. ولف��ت النظر اإىل اأن احت��اد املقاولن 
»ي�شم 3٤ األف مقاول، وجزء كبري من معاناتهم 
يح��دث يف مرحل��ة التحا�ش��ب ال�رضيب��ي، الأن 
مبال��غ اال�شتقط��اع ال�رضيب��ي حمج��وزة ل��دى 
به��ا  ال�رضيب��ة  دوائ��ر  وتطال��ب  املحافظ��ات، 
الإجن��از التحا�ش��ب ال�رضيبي«. واأك��دت الباحثة 
االقت�شادي��ة لبنى ال�شمري، اأهمية »االإ�رضاع يف 
تنفيذ االإ�شالحات الأثرها الوا�شح يف االقت�شاد 

ودعمها فر�س تعزيز البنى التحتية«. 
اإ�ش��الح القط��اع امل���رضيف بواب��ة  اأن  وع��ّدت 

لدخول اال�شتثمارات املتنوعة اىل العراق  
 وحت��دث اخلب��ري االقت�ش��ادي الدكت��ور ماج��د 
ال�ش��وري يف وق��ت �شاب��ق ع��ن وج��ود ظاهرة 

م��ن �شاأنه��ا ان ترب��ك العم��ل امل���رضيف تتمثل 
بازدواجي��ة املرجعي��ة للم�ش��ارف فامل�شارف 
اخلا�ش��ة تتب��ع البن��ك املرك��زي  ،  بينما تكون 
امل�ش��ارف احلكومي��ة تابع��ة ل��وزارة املالية  ، 
داعي��ا اىل ���رضورة ان تكون املرجعي��ة واحدة 
لك��ي ال حت��دث حالة م��ن التناق���س او التقاطع 
يف تق��دمي اخلدمات امل�رضفي��ة ، وبن ال�شوري 
ان هن��اك جه��ة اخرى له��ا �شطوة عل��ى القطاع 
لي���س  اذ  ال���رضكات  م�شج��ل  وه��ي  امل���رضيف 
بام��كان الهيئ��ة العام��ة الي م���رضف اهلي ان 
تعق��د اجتماعها م��ن دون احل�شول على موافقة 

م�شجل ال�رضكات 
وا�شار ال�شوري اىل وجود انخفا�س يف الكفاءة 
امل�رضفية م��ن حيث تقدمي اخلدم��ات ،  مطالبا 
ب�رضورة متابعة حركة روؤو�س االموال فقد قام 
البن��ك املركزي يف وقت �شاب��ق ببيع 12 مليار 
دوالر نق��دا من دون ان يعرف حركة واجتاهات 
ه��ذه االموال ال�شخمة مع غي��اب الرقابة االنية 
والتحوطية على امل�شارف اخلا�شة ، م�شريا اىل 

ان دور البنك املركزي هو امل�شاهمة يف التنمية 
من حي��ث العمل على ا�شتقرار �شعر ال�رضف فهو 
ميتل��ك ثالث��ة اأ�شع��اف جمم��وع املبال��غ التي 

ا�شدرها وهي رهن التداول 
  ولف��ت ال�ش��وري االنتب��اه اىل ���رضورة العمل 
عل��ى حل م�شكلة الكهرباء التي متثل ا�شا�شا الي 
عملية تنمية اقت�شادي��ة حقيقية وعدم معاجلة 
ه��ذا املل��ف فمعنى ذل��ك ان التنمي��ة بقطاعيها 

االقت�شادي وامل�رضيف �شتبقى عرجاء 
   وق��ال  رئي�س احتاد رج��ال االعمال العراقين 
راغ��ب ر�ش��ا بليب��ل  يف مداخل��ة ل��ه ان القطاع 
البن��ك  �شيا�ش��ات  م��ن  كث��ريا  عان��ى  اخلا���س 
املرك��زي من��ذ ع��ام 2007 فه��و اراد ان يعالج 
الت�شخ��م با�شل��وب فا�ش��ل متث��ل با�شتح�ش��ال 
ن�ش��ب فائ��دة عالي��ة ت�ش��ل اىل 23 باملئة وهذا 
االم��ر اره��ق القط��اع اخلا�س ،  م�ش��ددا على اأن 
ه��ذا القط��اع ميتل��ك القدرة عل��ى ح��ل م�شاكله 
املتعلق��ة بن�شاطه االقت�ش��ادي �رضيطة ا�رضاكه 
يف االجراءات املتخذة من قبل البنك املركزي .

الريف اىل املدينة وذلك  الفالحن بهجرة  بداأ بع�س   
�رضف  تاأخر  ب�شبب  تكبدوها  التي  اخل�شائر  ب�شبب 
القطاع  يف  كبرية  مب�شاكل  ينذر  م��ا  م�شتحقاتهم 
الزراعي وتراجعا يف االنتاج ما �شي�شكل خ�شائر كبرية 

لالقت�شاد العراقي الذي يعاين ازمة يف اال�شا�س.
التخفيف  ع��دي��دة يف حم��اول��ة  ه��ن��اك ح��ل��وال  ول��ع��ل 
لل�شيا�شات  الهيكلة  اع��ادة  هي  الفالحين  ازم��ة  من 
وال��زام  امل�شارف  يف  االقرا�س  واليات  االقرا�شية 
اجل عملية  املقر�شة من  االموال  باعادة  الفالحين 

التدوير املايل و�شداد الرقو�س املمنوحة .
واكدت اخلبرية االقت�شادية د. �شالم �شمي�شم يف حديث 
خ�شت به ) اجلورنال ( : اأن تاخر اطالق امل�شتحقات 
ازم��ة  ب�شبب  ع��دي��دة  ا�شباب  لها  للفالحن  املالية 
ال�شيا�شة   يف  والت�شارب   ف  امل�شار  لدى  ال�شيولة 
عديدة    ت��داخ��الت  فيها  تكون  وال��ت��ي  االقت�شادية 
االقرا�س املنفتحة اىل حدود غري معقولة  ك�شيا�شات 
بعراقيل  تواَجه  والتي  للم�شتحقات  الدفع  و�شيا�شات 
الو�شوح   يعدم  ال�شيا�شات  يف  التناق�س  وهذا  عديدة 

يف الروؤية االقت�شادية وال�شيا�شية املوحدة للبلد .
اجلهاز  على  زخما  هناك  ان    : �شمي�شم  وا�شافت 
تلك  من  للفالحن  الت�شديد  عملية  اجل  من  امل�رضيف 
القرو�س، وان هناك قرارا من رئا�شة الوزراء ب�رضف 
قرارا  يعد  املالية  والفالحن  املقاولن  م�شتحقات 
داعما ومعززا للقطاع اخلا�س يف العراق  ، م�شرية اىل 

اىل  تنق�شم  والتي  العليا  االقت�شادية  ال�شيا�شة  ان 
وا�شتثمارية  اقرا�شية  �شيا�شات  عدة 

و�شناعية  تعاين تخبطا 
وا����ش���ح���ا 

ال�شيا�شة  وغياب  ال�شيا�شات  تلك  يف  تفاوت  ب�شبب 
ال�شيادية  املنا�شب  يف  يعمل  ممن  وغياب  الواعية 
القدرات حلل م�شاكل  من ذوي اخلربة واالمكانية يف 

ملفات الزراعة وال�شناعة وال�شياحة . 
وبينت �شمي�شم : علينا التوجه  اىل الية  اقرا�س جديدة 
اىل  مبا�رضة  االم��وال  متنح  ال  بحيث  امل�شارف  مع 
املواطن بل عن طريق م�رضف �شامن ليخف ال�شغط 
جهاز  اىل  احتياجنا  يعني  ما  ويحركه  ال�شوق  على 
تواجه  التي  البريوقراطية  من  يتخل�س  مرن  م�رضيف 
طريق  اعر�س  املايل  الف�شاد  ان  اىل  م�شرية   ، عمله 
العالقات  ح�شب  القرو�س  ومنح  املزاعن  اقرا�س 
تلك  الإجن���اح  الفر�شة  يعت  �شُ ث��م  وم��ن  اخل��ا���ش��ة 

امل�شاريع.
حممد  جميل  واالقت�شادي  ال��زراع��ي  اخلبري  واك��د   
تاأخر  مب�شكلة  الزراعية  والعملية  الفالح  تاأثر  جميل 
عن  عاجزا  ا�شبح  الفالح  الن  الفالحن  م�شتحقات 

توفري اجور احلراثة والري.   
وبن جميل  : ان العملية الزراعية  تاثرت ب�شكل كبري 
مب�شكلة تاأخر م�شتحقات الفالحن ما �شيجعل الفالح 
وقد  ال�شقي  واج��ور  احلراثة  اج��ور  توفري  عن  عاجزا 
الزراعية.  امل�شاحات  وتقلي�س  االقرا�س  اىل  يدفعه 
م�شيفا: ان الزراعة مهنة يعتمد عليها الفالح واملزارع 

التاأخري  ف��ان  لذلك  العي�س  يف  كلي  ب�شكل 
التي  امل�شتحقات  ت��وف��ري  يف 

الفالح  ينتظرها 
ع��ن��د 

قد  ما  معي�شة  مب�شاكل  له  �شتت�شبب  احل�شاد  مو�شم 
يجعله ينحرف عن اخلطة الزراعية ف�شال على ان الدعم 
احلكومي ا�شبح �شعيفًا جدا ب�شبب االزمة املالية التي 
مير بها البلد وا�شبحت حتى القرو�س الزراعية قليلة 

لذلك انا اتوقع تراجع انتاج البلد يف املو�شم اجلديد. 
يوؤمن  انه ال  اىل  واالقت�شادي:  الزراعي  وا�شار اخلبري 
الرغم  على  الذاتي  االكتفاء  بتحقيق  العراق  باإمكانية 
من ان االنتاج خالل العام املا�شي كان غزيراً وحقق 
)80( باملئة من حاجة العراق من حم�شول القمح لكن 
العراق يعاين م�شكلة حقيقية يف �شح املياه، وا�شتمرار 
امل��زروع��ات  �شقي  يف  ال��ب��دائ��ي��ة  ال��ط��رق  ا���ش��ت��خ��دام 

�شي�شاعف امل�شكلة.
ي�شار اىل ان رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي  وجه 
يف وقت �شابق باإطالق مبلغ 300 مليار دينار لدفع 
املحا�شيل  بزراعة  امل�شتمرين  الفالحن  م�شتحقات 
ولتن�شيط   ، ممكن  وقت  باأ�رضع  و�رضفها   ، الزراعية 
بدعم  ووج��ه   ، االقت�شادي  والن�شاط  ال�شوق  حركة 

املقاولن عرب �شندات اخلزينة .
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م��ن  اال�شرلين��ي  اجلني��ه  تعاف��ى 
اخل�شائ��ر الت��ي من��ي به��ا يف وق��ت 
�شابق بينما تخلى املوؤ�رض الربيطاين 
الرئي�شي ع��ن املكا�ش��ب التي حققها 
اإ�ش��ارة  م��ع  االربع��اء  ام���س  ي��وم  
اأن  ذك��رت  تقاري��ر  اإىل  املتعامل��ن 
االحت��اد االأوروب��ي م��ن املرج��ح اأن 
يتبنى موقف��ا ت�شاحليا يف رده على 
طلب بريطانيا الر�شم��ي للخروج من 
االحت��اد، وارتفع اجلني��ه اال�شرليني 
�شج��ل  اأن  دوالربع��د   1.2460 اإىل 
اأدن��ى م�شت��وى يف ثمانية اأي��ام عند 
�شاب��ق  وق��ت  يف  دوالر   1.2377
مرتفعا نح��و ن�شف �شن��ت عن �شعره 

قبل ع�رض دقائق من هذه القراءة
اأعل��ى  اال�شرلين��ي  اجلني��ه  و�شج��ل 
م�شتوى خ��الل اجلل�شة عن��د 86.57 
بن�ش��ًا للي��ورو بارتف��اع ن�شبت��ه 0.3 

باملئة خالل يوم ام�س 

اأعل��ن اقت�ش��ادي يف غرف��ة التج��ارة 
وال�شناع��ة االأملاني��ة اأن ال�ش��ادرات 
 26% زادت  اإي��ران  اىل  االأملاني��ة 
 30% م��ن  واأك��رث  املا�ش��ي  الع��ام 
يف يناير/كان��ون الث��اين وح��ده مع 
ت�ش��ارع التجارة بن البلدين بعد رفع 

العقوبات عن طهران
مكت��ب  م��ن  بيان��ات  واأظه��رت 
االإح�شاءات االأملاين اأن قيمة التجارة 
ب��ن اأملانيا واإي��ران بلغت 2.9 مليار 
 2.4 2016 �شع��ودا م��ن  ي��ورو يف 

مليار يف 2015. 

من  القيا�شي  نيكي  املوؤ�رض  تعافى 
مع  اأ�شابيع،   6 خالل  م�شتوى  اأق��ل 
اأقبل  بينما  ل��ل��ن،  �شعود  ت��وق��ف 
االأ���ش��ه��م  ����رضاء  ع��ل��ى  م�شتثمرون 
انتهاء احلق يف  العائد قبل  مرتفعة 

احل�شول على توزيعات نقدية
وزاد نيكي 1.1 % اإىل 19202.87 
م�شتوى  اأقل  اىل  هبط  بعدما  نقطة 
اجلل�شة  يف  �شباط  فرباير/   7 منذ 
قانون  م�رضوع  ف�شل  بفعل  ال�شابقة 
االمريكي  للرئي�س  ال�شحية  الرعاية 

دونالد ترامب

خبراء: مستحقات الفالحين تتأرجح بين غياب سياسة إقراضية واضحة وأزمة السيولة

صندوق النقد يناقش آلية تعزيز إيرادات الضرائب في العراق

ناق�ش ممثلون عن 
القطاع اخلا�ش العراقي 

مع وفد من �صندوق النقد 
الدويل موافقة الأخري 

على تقدمي قر�ش للعراق، 
لت�صديد امل�صتحقات 
املتاأخرة للمقاولني 

واملجهزين والفالحني 
العراقيني

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


