
وق��ال اخلب��ر االقت�س��ادي با�س��م انط��ون يف 
حدي��ث خ���ص ب��ه ال���) اجلورن��ال ( : ان العراق 
ح��ول  وال��ذي  الع�سوائ��ي  االقت�س��اد  يع��اين 
الع��راق م��ن بلد منت��ج زراعي��ًا واقت�ساديًا اىل 
بل��د م�ستهل��ك وبكميات كب��رة  , معتم��داً على 
التج��ارة اخلارجية يف �سد احتياجاته , ما بدد 
ثروات��ه نحو ال�سلع اال�ستهالكي��ة غر الرابحة , 
وادى اىل توق��ف القطاعات االنتاجية وازدياد 
ن�س��ب الفق��ر وارتف��اع البطال��ة  مل��ا يقرب من 
30% وان يك��ون معدل دخل الفرد اىل ما يقرب 

ال�700 دوالر يف ال�سنة. 
وا�س��اف انط��ون  :  لق��د كان الع��راق  �سابق��ا 
كان  ل��و  حت��ى  ا�سرتاك��ي  باقت�س��اد  يتمت��ع 
يف الواق��ع بعي��دا ع��ن تطبيق��ه , وبع��د ع��ام  
2003 ح��دث انف��الت يف االقت�س��اد وازدي��اد 
لال�ست��رادات ومن دون الر�سوم الكمركية ومن 
دون ال�رضائب على ح�س��اب االقت�ساد الوطني 
, م�س��را اىل انن��ا المنل��ك الروؤي��ة وال�سيا�س��ة 
االقت�سادي��ة, وو�س��ع اخلط��ط العدي��دة للروؤى 
القطاع��ات  تفعي��ل  يف  تكم��ن  االقت�سادي��ة 
االنتاجي��ة ,  وامل�ساري��ع ال�سناعي��ة املتوقفة 
ودعم القطاع اخلا�ص والعام  , وت�رضيع البيئة  
االقت�سادي��ة والتي ترب��ح القطاعات وتدعمها 
كالقطاع��ات الزراعي��ة وال�سناعية التي تدخل 
اي��رادات للموازن��ة االحتادية وحتق��ق االكتفاء 

الذاتي واالمن الغذائي  .
وتابع اخلبر يف حديثه : ان ا�سترادات العراق 
بلغ��ت اكرث من 74 مليار دوالر يف عام 2016 
وهذا لي�ص نهجا �سحيحا ومن ثم حتول العراق 
اىل  �س��وق لدول اجل��وار يف ت�رضيف ب�سائعها  
القوان��ن  النظ��ر اىل ���رضورة و�س��ع  , الفت��ا 
واالج��راءات االقت�سادية والت��ي متكن القطاع 
اخلا���ص من ان يتعاقد ويج��ذب امل�س�ستثمرين 
من كل الدول لرفع امكانية االنتاج احلقيقي  .

وا�س��ار انط��ون : ان االمارات  حقق��ت اقت�سادا 
متين��ا عرب اجتاهه��ا  اىل ما يع��رف باقت�ساد 
وج��ذب  االجتاه��ات  حتدي��د  م��ع  ال�س��وق 

الزراع��ي  كالقط��اع  ال�سخم��ة  اال�ستثم��ارات 
وال�سياح��ي وال�سناع��ي وقد خفف��ت اعتمادها 
عل��ى النف��ط, ام��ا الع��راق فاإن��ه ميل��ك جمي��ع 

املقومات لكنه الميلك الروؤى احلقيقية .
ب��دوره ق��ال اخلب��ر االقت�سادي عب��د احل�سن 
ال�سم��ري  يف حدي��ث خ�ص به ال���) اجلورنال ( 
:  ان الع��راق  يف و�س��ع غ��ر طبيع��ي  يف هذه 
املرحل��ة م��ا ادى اىل تراج��ع �سناعي وزراعي 
, وتده��ور يف القط��اع االقت�س��ادي ب�سكل عام  
, الفت��ا النظ��ر اىل اعتماد موازنت��ه على مورد 
واح��د اي النف��ط وانخفا���ص وارتف��اع ال�سوق 
العامل��ي للنف��ط اخل��ام , وتذب��ذب �سع��ره ادى 
اىل عج��ز م��ايل حاد يف املوازن��ة  لقلة التنوع 

االقت�سادي لاليرادات االقت�سادية .
واأ�س��اف ال�سمري : اننا بحاجة العادة هيكلية 
االقت�س��اد الوطني  من القطاع اخلا�ص والعام  
, لنتمك��ن م��ن االنت��اج املحل��ي  , وان تك��ون 
ال�سناع��ة ت�سكل ن�سبة 14% من ن�سبة الواردات 
للموازن��ة  , م�س��راً اىل ان الع��راق  وبع��د ع��ام 

2003 ا�سب��ح  من البل��دان  امل�ستهلكة ما ادى 
اىل تراجع االقت�ساد الوطني   . 

وتاب��ع اخلب��ر : اأن الدفع باالقت�س��اد الوطني 
يحت��اج اىل روؤي��ة ودرا�س��ة جدي��دة تنف��ذ على 
ار���ص الواق��ع وبق��رار �سيا�س��ي غ��ر خا�س��ع 
لل��والءات وامل�سال��ح ال�سخ�سي��ة  , م�س��را اىل 
ان دول��ة االم��ارات  اعتم��دت يف اقت�ساده��ا 
عل��ى املناقل��ة يف التج��ارة  وباال�ساف��ة اىل 
اعتماده��ا  على املوانئ  وكون��ت بيئة  جاذبة 
لال�ستثم��ارات االجنبي��ة , على عك���ص االنظمة 
العراقي��ة الط��اردة لال�ستثم��ار وباال�سافة اىل 
تف�س��ي الف�س��اد امل��ايل واالداري وال��ذي نح��ن 
بحاج��ة اىل الق�ساء عليه اليج��اد بنيه جاذبة 
لال�ستثمار والتي تزعزعت  ب�سبب تذبذب االمن 

و هروب االموال اىل خارج العراق
"هرت��اج  معه��د  اإح�س��اءات  ان   اىل  ي�س��ار 
فاوندي�س��ن" االأمرك��ي, اظه��رت  اأن االإمارات 
�سع��دت اإىل املرتب��ة الثامن��ة عاملي��ًا واالأوىل 
احلري��ة  موؤ���رض  عل��ى  العربي��ة,  املنطق��ة  يف 

االقت�سادي��ة للع��ام 2017, مقارن��ة باملرتبة 
25 عاملي��ًا والثاني��ة عربي��ًا يف ن�سخ��ة العام 

ال�سابق
واأف��ادت االإج�س��اءات املن�س��ورة عل��ى موق��ع 
املعه��د االإلك��رتوين باأن االإم��ارات �سعدت 17 
مرتب��ة دفع��ة واح��دة �سمن املوؤ���رض, يف حن 
ج��اءت قط��ر يف املرتب��ة الثاني��ة عربي��ا و29 

عامليا.
واحتل��ت البحرين املرتب��ة الثالثة عربيا, و44 
عاملي��ا, ث��م االأردن يف املرتبة الرابع��ة عربيًا 
و53 عاملي��ا, والكوي��ت يف املرتب��ة اخلام�س��ة 
عربيًا و61 عامليًا, وال�سعودية ال�ساد�سة عربيًا 

و64 عامليًا, وفق االإح�ساءات
وح��ازت �سلطن��ة عمان عل��ى املرتب��ة ال�سابعة 
عربي��ًا و 82 عاملي��ًا, تلتها املغرب يف املرتبة 
86 عاملي��ًا, ث��م تون���ص 123 عاملي��ًا, ولبنان 
137, وجاءت م���رض يف املرتبة 144 عامليا, 
بينما تب��واأت ال�سودان املرتب��ة 164 واجلزائر 

172 عامليًا

    
  

 يف ظل ما يعانيه البلد من ف�ساد مايل واداري على مدى ال�سنوات 
املا�سي��ة والت��ي ت�سببت بهدر ملي��ارات الدنان��ر وتهريب كميات 
كبرة من العملة ال�سعبة اىل اخلارج عرب عقود و�رضكات وم�ساريع 
وهمية نتيجة تلكوؤ عمل او تواطئ املوؤ�س�سات الرقابية يف حما�سبة 
املق�رضي��ن واملتورط��ن بذلك. ب��داأت احلكومة احلالي��ة بالتحرك 
نح��و حما�سبة املف�سدين وا�ستعادة االموال املهربة , واعلنت هيئة 
النزاهة ا�ستحداث نافذة الكرتونية للتبليغ عن حاالت الف�ساد وعن 
املف�سدي��ن الهارب��ن اىل اخل��ارج ال�ستعادتهم واتخ��اذ االجراءات 
القانوني��ة بحقهم العادة االموال العراقية امل�رضوقة. ويقول مقرر 
اللجن��ة املالية احم��د حاجي, ان العراق خ���رض مليارات الدوالرات 
بع��د عام 2003 ب�سب��ب الف�ساد الذي ا�ست���رضى يف ظل احلكومات 
ال�سابق��ة . وا�س��اف حاج��ي  يف حدي��ث �سحف��ي ان احلكوم��ات 
ال�سابق��ة تتحم��ل م�سوؤولي��ة اله��در الكب��ر باالم��وال , داعي��ا اىل 
تفعيل االج��راءات القانونية ملحا�سبة املت�سبب��ن بهذا الهدر الذي 
ا���رض االقت�ساد العراق��ي وجعل البلد على حاف��ة االفال�ص بالرغم 
م��ن ثروات��ه وخراته الكبرة. من جهته, اكد ع�س��و اللجنة املالية 
م�سع��ود حي��در , ان الربملان ب��داأ حتريك العديد م��ن امللفات حول 
م�ساأل��ة ا�ستعادة املبال��غ امل�رضوقة واملهربة خ��ارج البالد والتي 
تق��در مبالين الدوالرات. وقال حيدر يف حديث �سحفي ان تقارير 
الرقاب��ة املالي��ة واال�ستخبارات وجلنة النزاه��ة ك�سفت عن تهريب 
20 مليار و400 مليون دوالر, م�سرا اىل ان ق�سما من هذه املبالغ 
والت��ي تقدر ب��� 14 مليار دوالر مت �سبطه��ا يف الواليات املتحدة. 
وا�س��اف ان ا�ستع��ادة ه��ذه االم��وال اىل الع��راق حتت��اج اىل قرار 
�سيا�س��ي دقيق من قبل رئي�ص الوزراء حي��در العبادي. وا�سارع�سو 
اللجن��ة املالية اىل انه يجب ت�سكيل جلنة م��ن املوؤ�س�سات العراقية 

بح�س��ور ن��واب عن جلنت��ي املالي��ة والنزاه��ة يف الربملان, 
والعمل على هذا امللف وايجاد خارطة طريق 

االم��وال.  ه��ذه  ال�ستع��ادة 
بيان  وذكر 

لهيئ��ة النزاه��ة اأن دائ��رة اال�س��رتداد يف الهيئ��ة ا�ستحدث��ت نافذًة 
ًة على املوقع الر�سميِّ للهيئة لتلقي البالغات واملعلومات  اإلكرتونيَّ
الت��ي تخ�صُّ ملفَّ امُلتَّهمن بالف�س��اد الهاربن خارج العراق وعن 

االأ�سول امُلهرَّبة.
ودع��ت الدائ��رُة املواطن��ن اىل االإخب��ار ع��ن املدان��ن بالف�ساد اأو 
االأم��وال املهرب��ة , الفت��ة االنتب��اه اىل اأنَّ ذل��ك ي�سه��م يف تعق��ب 
املجرم��ن , وي�ساع��د يف ا�سرتداد اأم��وال ال�سعب املهرب��ة , م�سرة 
اىل اأن��ه باإم��كان االأ�سخا�ص الذين يرومون االإب��الغ عن امُلتَّ�همن 
بق�ساي��ا ف�ساٍد الهاربن خارج البلد اأو االأ�سول امُلهرَّبة يف البنوك 

ة اأن يتَّبعوا التعليمات امُلدرجة يف النافذة االإلكرتونيَّة. اخلارجيَّ
وتعه��د رئي���ص ال��وزراء حي��در العب��ادي, خ��الل كلمت��ه يف موؤمتر 
امل�ساورات الوطني��ة ملكافحة الف�ساد وتعزيز ال�سفافية يف القطاع 
العام الذي عقد يف بغداد, بحماية من يتقدم باأدلة على الف�ساد يف 
موؤ�س�س��ات الدول��ة. ودعا العب��ادي  من ميتلك اأدلة عل��ى الف�ساد ان 
يقدمها اىل اجله��ات الرقابية التي �ستقوم بتوفر احلماية الالزمة 
ل��ه.  وك�سفت هيئة النزاهة, يف وق��ت �سابق عن اأن االأموال املهربة 
املوج��ودة يف الدول املراد ا�سرتجاعه��ا بلغت ترليونًا و14 مليون 
دوالر, يف ح��ن اأ�س��ارت اإىل وج��ود بع�ص املعوق��ات يف مو�سوع 
ت�سلم املتهم��ن وا�سرتداد االأموال الختالف النظ��م الداخلية وقال 
املدير العام لدائرة ا�سرتداد االأموال يف الهيئة حممد علي يف حديث  
�سحفي اإن "االأموال العراقية املوجودة يف الدول املراد ا�سرتدادها 
تبل��غ ترليونًا و14 ملي��ون دوالر", م�سراً اإىل "وجود اأموال مهربة 
يف االأردن ولبن��ان واالإم��ارات ومت احلج��ز عليها لغر���ص اإعادتها 

اىل الع��راق". واأ�س��اف عل��ي اأن "الهيئ��ة عمل��ت عل��ى 
تهيئ��ة ملف��ات ال��وزراء الذي��ن اُتهموا 

للمطالب��ة  بالف�س��اد 

باإعادتهم اىل العراق ومنهم وزير الكهرباء االأ�سبق اأيهم ال�سامرائي 
ووزي��ر التجارة ال�سابق عبد الفالح ال�سوداين ووزير الدفاع االأ�سبق 
حازم ال�سعالن وزير االت�س��االت ال�سابق حممد توفيق", مبينًا انه 

اإ�سعار الدول التي يوجدون فيها متهيدا لت�سليمهم. "مت 
واأ�س��ار عل��ي اىل "وج��ود بع���ص املعوق��ات يف مو�س��وع ت�سل��م 
املتهم��ن وا�س��رتداد االأم��وال الختالف النظ��م الداخلي��ة, اإ�سافة 
اإىل ازدواج اجلن�سي��ة واأحكام ق�سائية ُيختل��ف عليها بن الدول", 
موؤكداً �سعي الهيئ��ة اإىل"عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغر�ص 

االإ�رضاع يف اإعادة املتهمن واالأموال".
ي�سار اإىل اأن عدداً من الوزراء ال�سابقن متكنوا من ال�سفر اإىل خارج 
العراق بعد اتهماهم بالف�ساد املايل واالإداري, اإ�سافة اإىل عدد من 
املوظف��ن يف بع�ص دوائر الدولة الذين متكنوا من اختال�ص بع�ص 
االأم��وال وتهريبه��ا اإىل خارج الع��راق, يف وقت مازال��ت احلكومة 
العراقية غر قادرة على اإرجاع هذه االأموال اإال يف نطاق حمدود.

يذك��ر اأن الف�ساد املايل واالإداري ينت���رض يف العراق ب�سكل كبر, اإذ 
اأن منظم��ة ال�سفافية العاملية �سنفته كثال��ث اأكرث دولة ف�ساداً يف 
الع��امل بعد ال�سومال وال�س��ودان, اإال اأن احلكومة العراقية غالبًا ما 
تنتقد تقارير املنظمة ب�ساأن الف�ساد وتعّدها غر دقيقة وت�ستند اإىل 

معلوم��ات ت�سلها عن طريق �رضكات حملية واأجنبية اأخفقت يف 
تنفيذ م�ساريع خدمية يف العراق.
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 اأرتفعت اأ�سواق النفط االثنن بعد اأن 
جت��اوز �سعر خام برنت القيا�سي 60 
دوالرا للربمي��ل يف بداي��ة التعام��ل 
ب�سب��ب توقعات بتمديد االتفاق الذي 
قادته اأوب��ك خلف�ص االإنتاج واملقرر 
و�سجل��ت  اآذار.  مار���ص  انته��اوؤه يف 
اأ�سع��ار التعاقدات االآجلة خلام برنت 
بحل��ول  للربمي��ل  دوالر   60.53
ال�ساع��ة 0054 بتوقي��ت جرينت���ص 
بزي��ادة ت�سع��ة �سنت��ات اأو 0.15 يف 

املئة عن �سعر االإغالق ال�سابق.

ال�سنائع  ���رضك��ة  م�ساهمو  واف���ق 
 ,)IMCI( الع�رضية  الكيماوية 
على  العراقية,  بالبور�سة  املدرجة 
 65% بن�سبة  نقدية  اأرب��اح  توزيع 
مليون   180 البالغ  املال  راأ�ص  من 
دينار,  مليون   117 بقيمة  دينار, 
ال�رضكة  واأو���س��ح��ت   .2016 لعام 
اأن  االأحد,  اليوم  للبور�سة,  بيان  يف 
النقدي  التوزيع  اأق��روا  م�ساهميها 
خالل العمومية املنعقدة يوم اجلمعة 
راأ�سمال  ويبلغ  اجلاري.  اأكتوبر   20
دينار,  مليون   180 نحو  ال�رضكة 
�سهم,  مليون   180 على  م��وزع��ًا 
بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم. كما 
مبلغ  حتويل  على  امل�ساهمون  وافق 
احتياطي  من  دينار  مليون   38.34
لتغطية  م�ستثمر  الغر  التو�سعات 
لل�سنة  املتحققة  اخل�سائر  %50 من 

املنتهية يف دي�سمرب 2016.

مل�رضف  املالية  البيانات  اأظهرت 
لال�ستثمار  العراقى  االأو�سط  ال�رضق 
)BIME(, تراجع اأرباحه 74.5% 
 ,2017 العام  من  الثالث  الربع  يف 

على اأ�سا�ص �سنوي.
مليون   792 البنك  اأرب���اح  وبلغت 
الربع  يف  دوالر(  األف   663( دينار 
اأرب��اح  مقابل   ,2017 من  الثالث 
بلغت 3.1 مليار دينار )2.6 مليون 
دوالر( يف الربع الثالث من 2016, 

وفقًا للبيانات املالية.

من جراء الفساد.. مليارات الدوالرات مجهولة المصير ومحاوالت حكومية الستعادتها

مختصون: قلة اإلنفاق الحكومي أبرز معرقالت تنفيذ الخطط االقتصادية االستراتيجية 

 اكد خرباء يف ال�صاأن االقت�صادي 
املحلي ان غياب الر�ؤى 

�ال�صيا�صة االقت�صادية احلقيقية 
احد اال�صباب التي ادت اىل 

تراجع االقت�صاد العراقي �صمن 
الت�صنيفات العاملية للمعاهد 

املتخ�ص�صة باقت�صاديات د�ل 
العامل .

�ا�صاف اخلرباءء ان االجتاه 
نحو اقت�صاد ال�صوق �التواأمة 
بني القطاعني العام �اخلا�ص 

�اعطاء احلرية احلقيقية لالنتاج 
املحلي �حمايته ليتمكن من 

مناف�صة االنتاج االجنبي باال�صافة 
اىل تفعيل القوانني االقت�صادية 

اجلاذبة لال�صتثمار العاملي , �من 
ثم اعادة هيكلة االقت�صاد الوطني 

بعيدا عن الريعية �االعتماد 
الكامل على النفط .

بغداد – متابعة

بغداد – المحرر 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


