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نواب وخبراء: تلكؤ بجباية ضرائب من شركات النقال 
ساهم بتردي خدمات االتصاالت

�أم�س  �لنيابية  �ملالية  �للجنة  ع�ضو  ك�ضف  فيما 
من  �ل�رض�ئب  جباية  يف  مق�ضود  تلكوؤ  وجود  عن 
�ضيطرة  �إىل  �لأمر  عازيا  �لنقال،  �لهاتف  �رضكات 
ولديها  �ل�����رضك��ات  تلك  على  �ضيا�ضية  ج��ه��ات 
�كد  �ل�رض�ئب.  جمع  على  �لقائمني  مع  تن�ضيقات 
�ملو�طن  حلماية  �حلكومة  �أم��ام  لي�س  �نه  خ��ر�ء 
فر�س  بند  تفعيل  �ضوى  �ل�رضكات  من  �لعر�قي 

�لغر�مات على �ضوء �خلدمة.
�لنو�ب  "جمل�س  �إن  �حمد،  �رضحان  �لنائب  وقال 
�رض�ئب   20% جلمع  تتيح  قانونية  فقرة  ح��دد 
على �ضعر كارت �لتعبئة يف مو�زنة 2016"، مبينا 
ومل  �ل�رض�ئب  تلك  جمع  يف  كبري  تلكوؤ  "هناك  �ن 

ت�ضتوفى ب�ضكل �ضحيح".
�ضيا�ضية  جهات  "هناك  �أن  �حمد  و�أ�ضاف 
�رضكات  على  ت�ضيطر 

�لقائمني  مع  تن�ضيقات  ولديها  �لنقال  �لهاتف 
على جباية �ل�رض�ئب لإعاقة دفعها"، لفتا �إىل �أن 
"�جلهات �لرقابية مل ت�ضتح�ضل �ي �رضيبة من تلك 
�ل�رضكات حتى �ألن". وكان جمل�س �لنو�ب فر�س 
ر�ضوما على كارتات تعبئة �لهو�تف �لنقالة خالل 

�لت�ضويت على مو�زنة 2016.
با�ضم  �لعر�قي  �لقت�ضادي  �خلبري  يعتقد  ذلك  �ىل 
�أنطو�ن �أن لدى �رضكتي �آ�ضيا وزين �لعر�ق بروتوكول 
وهو  بالتفاق،  �لأ�ضعار  حتديد  على  ين�س  تفاهم 
�أمر �ضائع بني �ل�رضكات �لتي حتتكر قطاعًا معينًا 
ما  يف  �رض�ضة  مناف�ضة  يف  �لدخول  عدم  وتف�ضل 
�مل�ضتهلكني.  مل�ضلحة  باأرباحها  ت�رض  قد  بينها 
�ضتظل  بالأ�ضعار  �لتحكم  عملية  �أن  �أنطو�ن  ويوؤكد 
و�لتنظيمية  �لرقابية  �لأج��ه��زة  د�م��ت  ما  قائمة 
عاجزة عن �لتاأثري يف طريقة �إد�رة �ل�رضكات مللف 
ظل  يف  خ�ضو�ضًا  �لأ�ضعار،  وحتديد  �لت�ضالت 
للهاتف  وطنية  �رضكة  تاأ�ضي�س  يف  �حلكومة  تلكوؤ 
�أقل  �لنقال ميكنها تقدمي خدمات هاتفية باأ�ضعار 
وجود  وعدم  �لحتكارية،  �ل�رضكات  من 
�خل��ط��وط �لأر���ض��ي��ة 

 ،2003 ع��ام  بعد  �لتحتية  بنيتها  دم��رت  �لتي 
يتوقع  �ل��وق��ت.  ذل��ك  منذ  حالها  على  ز�ل��ت  وم��ا 
�أنطو�ن �أي�ضًا، �أن �رضيبة �ملبيعات �لتي فر�ضتها 
�ضمن  »�ملوبايل«  بطاقات  �أ�ضعار  على  �حلكومة 
�ضت�ضاهم يف   ،2015 33 من مو�زنة عام  �ملادة 
�ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �لت�ضالت  �أ�ضعار  �رتفاع 
�إىل  �ضتذهب  �ملئة  يف   20 �لبالغة  �ل�رضيبة  لأن 
كما  �ل�رضكات  �إىل  ولي�س  مبا�رضة  �لدولة  خزينة 
�لأو�ضاط  يف  حاليًا  �ل�ضائد  �خلاطئ  �لعتقاد  هو 
�ضتحاول  �ل�رضكات  �أن  يعني  ما  وهو  �لعر�قية، 
�ملبيعات  تر�جع  من  �لناجتة  خ�ضائرها  تعوي�س 
تقت�رض  ل  �لتي  �لأج��ور  ل�ضتيفاء  جديدة  بطرق 
وجميل،  �أن��ط��و�ن  يتفق  �لأ�ضعار.  رف��ع  على  فقط 
�أن على �حلكومة �لرت�جع عن فر�س �رضيبة  على 
ظل  ففي  متامًا«،  »خاطئ  �لتوقيت  لأن  �ملبيعات 
قيام  وع��دم  �ل�رضكات  عمل  على  �لرقابة  �ضعف 
عملية  �إد�رة  و�ضوء  �مل�ضتهلك  بحماية  �حلكومة 
حت�ضيل �مل�ضتحقات �حلكومية من �ل�رضكات طو�ل 
�ل�ضنو�ت �لثماين �ملا�ضية، �ضيدفع �ملو�طن �رضيبة 
من  �أخرى  ومرة  للحكومة،  مرة  مرتني،  �ملبيعات 
لتعوي�س  �ل�رضكات  �ضتبتكرها  �لتي  �لطرق  خالل 

�خل�ضائر.
 من ناحيته يوؤكد 

�لقاعدة  وفق  �أن  �لتميمي  علي  �لقانوين  �خلبري 
�رضيعة  هو  �لعقد  �أن  على  تن�س  �لتي  �لقانونية 
على  ين�س  بند  وجود  عدم  ظل  ويف  �ملتعاقدين، 
طرف  من  �لعقد  ف�ضخ  يف  �لعر�قية  �حلكومة  حق 
بقطاع  متحكمة  �ل�رضكات  ه��ذه  �ضتبقى  و�ح��د، 
تخدم  �لتي  بالطريقة  �ل��ع��ر�ق  يف  �لت�����ض��الت 
�لعقود  �إلغاء هذه  �إذ ل ميكن �حلكومة  م�ضاحلها، 
�أوغلت �ل�رضكات يف غنب حق �ملو�طن، لأن  مهما 
بالتعوي�س  و�ملطالبة  للم�ضاءلة  �ضيعر�ضها  هذ� 
�لتميمي،  ي��رى  كما  لهذ�،  �ل�رضكات.  جانب  من 
�لعر�قي من  �أمام �حلكومة  حلماية �ملو�طن  لي�س 
على  �لغر�مات  فر�س  بند  تفعيل  �ضوى  �ل�رضكات 
كبرية  غر�مات  فر�س  على  و�لعمل  �خلدمة،  �ضوء 
يف  عليها  و�لت�ضدد  �ل�رضكات،  هذه  كاهل  ترهق 
عملية ��ضتح�ضال �لغر�مات يف مو�عيدها، كو�ضيلة 
وخف�س  �خلدمة  حت�ضني  على  لإجبارها  �أخ��رية 
�لأ�ضعار و�ضيانة حق �مل�ضتهلك �لعر�قي، �أو �لتقدم 

بطلب لف�ضخ �لعقود �لحتكارية.
�أنها  �أو���ض��ح��ت  ق��د  �لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
كل  على  �مل�ضتحق  �ملبلغ  تق�ضيط  على  و�ف��ق��ت 
خم�س  ملدة  �ضيل  و�آ�ضيا  �لعر�ق  زين  �رضكتي  من 
�ضنو�ت و�إخ�ضاع �لقر�ر لفرتة جتربة، على ��ضا�س 
�لعر�ق  �لعاملة يف  �ل�رضكات  �د�ء  لتح�ضني  �ضعيها 

و�ملتخ�ض�ضة بالت�ضالت
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مصرفا الرافدين والرشيد يعيدان 
العمل بالبطاقة الذكية لصرف رواتب 

توقيع اتفاقية مع االتحاد االوربي لبناء قدرات 
التعليم بمبلغ 23 مليون يورو

العالق: المركزي اعتمد سياسة منعت 
االنهيار المالي

�وع��ز �لبنك �ملرك��زي �لعر�قي، �ىل م���رضيف �لر�فدي��ن و�لر�ضيد باإعادة 
�لعم��ل م��ع �ل�رضك��ة �لعام��ة للبطاقة �لذكي��ة ب�رضف رو�ت��ب �ملوظفني 
و�لت��ي توقفت خالل �ضهر حزير�ن �جلاري. وذكر كتاب �ضادر عن �لبنك 
�ملركزي �ن " �رضكة �لبطاقة �لذكية مرتبطة بعقود خدمة توزيع �لر�تب 
مع م�رضيف �لر�فدين و�لر�ضيد عل موظفي �لدولة. و�أ�ضاف، �ن "�لتوقف 
بخدم��ة �لبطاقة �لذكية قد يت�ضبب مب�ضاكل لتل��ك �ملوؤ�ض�ضات، وعلى هذ� 
ح�ضلت �ملو�فق��ة على ��ضتمر�ر �ل�رضكة بتقدمي �خلدم��ة". و�أو�ضح �لبنك 
�ملرك��زي �لعر�ق��ي �ن" �ل�رضك��ة عليها �للت��ز�م باإيف��اء متطلبات �لبنك 
�لفنية و�ملالية و�لقانونية يف موعد �ق�ضاه 31 كانون �لول 2016 "، 
م�ض��دد� على "عدم �ل�ضم��اح لل�رضكة بالرتباط بتقدمي خدمات جديدة �و 

�لتو�ضع باخلدمات �حلالية حلني �للتز�م مبا تقدم".
وكان �لبن��ك �ملرك��زي ق��د �أعلن �يق��اف �لعم��ل بخدمة �رضك��ة �لبطاقة 
�لذكية نتيجة عدم �يفاءها باللتز�مات �ملالية و�لفنية و�لقانونية �لتي 

طلبها �لبنك.

وق��ع �لعر�ق، مع �لحتاد �لوربي لبناء قدر�ت �لتعليم مببلغ 23 مليون 
يورو، فيما �كد �لحتاد �لوربي �نه �ملترع �لكر يف �ملجال �لن�ضاين.
وق��ال وزير �لتخطي��ط �ضلمان �جلميلي على هام���س توقيع �لتفاقية �ن 
"�لعر�ق وقع �ليوم �تفاقية مع �لحتاد �لوربي لتمويل قدر�ت �لتعليم 
�لبتد�ئ��ي و�لثان��وي مببلغ 23 مليون يورو، ��ضاف��ة �ىل متديد �تفاقية 
�د�رة �ملي��اه"، م�ض��ري� �ىل �ن "هات��ني �لتفاقيت��ني تن��درج يف �ط��ار 
جمموع��ة من �لتفاقيات �لتي وقعت مع �لحت��اد �لوربي منذ توقيعنا 
�تفاقي��ة �رض�كة معها عام 2012".  و�أ�ض��اف �جلميلي �ن "�لعر�ق �لن 
ينت���رض على �لرهاب و�ي�ضا ينت�رض يف عالقاتنا �لدولية لدعم خططنا 
�لتنموي��ة �ض��و�ء �لقت�ضادي��ة منه��ا �و �لجتماعية"، موؤك��د� �ن "�لعامل 

مقبل على دعم �لعر�ق و�إ�ضناده يف جمال �لتنمية ومو�جهة �لرهاب".
م��ن جانبه، قال �ل�ضف��ري �لحتاد �لوربي باتري��ك �ن "�لتعليم �ضي مهم 
يف �لع��ر�ق و�لع��امل �ل��ذي من خ��الل ذلك ميك��ن �لو�ض��ول �ىل �لت�ضامح 
و�لقت�ض��اد و�لتعاي���س"، لفت��ا �ىل �ن "�لحتاد يق��وم بامل�ضاعدة فقط 
و�ن �لع��ر�ق لدي��ه �حلل��ول للتحديات �لت��ي تو�جهه". وتاب��ع باتريك �ن 
"�لحت��اد يق��وم بت�ضخي�س �لتحدي��ات �لن�ضانية"، مبين��ا �ن "�لحتاد 
�ملت��رع �لكر يف �ملجال �لن�ضاين". ووقعت وز�رة �لتخطيط و�لتعاون 
�لإمنائ��ي، يف مت��وز 2012 �تفاقية تعاون مع �لحت��اد �لوربي ب�ضاأن 
�د�رة مل��ف �ملياه يف �لع��ر�ق من خالل تخ�ضي�س �أك��ر من 20 مليون 
ي��ورو. و�لحتاد �لأوروبي هو جمعية دولية لل��دول �لأوروبية ي�ضم 28 
دول��ة و�آخرهم كان��ت كرو�تيا �لتي �ن�ضمت يف 1 مت��وز 2013، تاأ�ض�س 
بناء على �تفاقية معروفة با�ضم معاهدة ما�ضرتخت �ملوقعة عام 1992 

م، ولكن �لعديد من �أفكاره موجودة منذ خم�ضينات �لقرن �ملا�ضي.

ق��ال حمافظ �لبنك �ملرك��زي �لعر�قي �لدكتور عل��ي �لعالق �ن �ملركزي 
يعتم��د �ضيا�ض��ة متو�زنة يف �لظ��رف �لذي يعي�ضه �لع��ر�ق متنع �لنهيار 
�مل��ايل للبل��د، و�نه ومنذ نهاي��ة �لعام �ملا�ض��ي و�ىل نهاية ه��ذ� �لعام 
�ضيك��ون م��ول خزين��ة �لدول��ة مببل��غ 20 ترلي��ون دينار، لفت��ا �ىل �ن 
�جلان��ب �لقت�ض��ادي ترتت��ب علي��ه فر���س �لتنمي��ة �حلقيقي��ة وقاعدة 

�ل�ضتقر�ر �لمني و�لجتماعي و�لنطالق نحو �لبناء. 
�لع��الق ق��ال: م��ن �ملخاطر �لت��ي حتدق بن��ا مو�ضوع متوي��ل �لرهاب 
و�لقطاع �مل�رضيف و�لقط��اع �ملايل ب�ضكل عام يعنيهم هذ� �لمر ب�ضكل 
كب��ري لذلك م�ضت��وى �للتز�م مبتطلب��ات مكافحته لب��د �ن يكون كبري� 
لأنه��ا حتمي �ملجتمع و�لقت�ضاد وتعر�س �لبلد و�لقطاع �مل�رضيف �ىل 

خماطر كبرية.

كثري�  يعول  �لعر�ق  �ن  �قت�ضادي  خبري  �أكد 
جذب  يف  لأهميتها  �لدولية  �ملعار�س  على 
�ل�ضتثمارية  و�ل�����رضك��ات  �لم���و�ل  روؤو����س 
�لعاملية، خا�ضة مع تقدمي فر�س ��ضتثمارية 

خ�ضبة.
�لتي تقام يف د�خل  �لدولية  وتعد �ملعار�س 
�لعر�ق »نافذة مهمة« مع دول �لعامل، خا�ضة 
بالن�ضبة لل�رضكات ورجال �لعمال �ملرتددين 
ما  وهو  �لعر�قية،  �ل�ضو�ق  يف  بال�ضتثمار 
و�خلدمات  للمعار�س  �لعامة  �ل�رضكة  �ضجع 
�ملعار�س  ع�����رض�ت  �ق��ام��ة  على  �لتجارية 

يف  �و  �ملحافظات  �و  بغد�د  يف  �ضو�ء  �ضنويا 
�خرها »مهرجان رم�ضان«  �قليم كرد�ضتان، 

�لت�ضويقي �لذي يفتتح �ل�ضبوع �ملقبل. 
وتقام يف كل عام معار�س عديدة يف بغد�د 
تتعلق  و�رب��ي��ل  وك��رك��وك  و�لب�رضة  وو����ض��ط 
�ل�ضتهالكية  و�لب�ضائع  و�ل�ضتثمار  بالبناء 

و�لكهرباء و�لنفط وغريها.
�ن هذه  �ىل  ���ض��الل،  رح��ي��م  �خل��ب��ري  و����ض��ار 
�ىل  �ط��م��ئ��ن��ان  ر���ض��ائ��ل  تبعث  �مل��ع��ار���س 
يف  بالعمل  �لر�غبة  �ل�ضتثمارية  �ل�رضكات 
مهما«  »دليال  تعد  �نها  �ىل  ��ضافة  �لعر�ق، 
وكانت  �لم��ن��ي��ة.  �لو���ض��اع  ��ضتقر�ر  على 
�ل�رضكة �لعامة للمعار�س �كدت �ن �ل�رضكات 
�ل�ضابقة تعد من  �لتي �ضاهمت يف �ملعار�س 

�لكريات بني نظري�تها �لعاملية، ��ضافة �ىل 
من  �لعمال  رج��ال  من  كبري  عدد  م�ضاركة 

خمتلف بلد�ن �لعامل.
قبل  من  كبري  باهتمام  �ملعار�س  وحتظى 
�لذين  �ضو�ء  حد  على  و�ملو�طنني  �مل�ضوؤولني 
وبو�بة  جهة  م��ن  للرتفيه  عن�رض�  ع��دوه��ا 
يف  جديدة  �نتقالة  للبالد  توفر  �قت�ضادية 
من  �لعاملية  �لم����و�ل  روؤو�����س  ��ضتقطاب 
�ملنا�ضبة  �لبيئة  وف��رت  كونها  �خ��رى،  جهة 
�لعام  �لقطاعني  بني  طويلة  �رض�كات  لعقد 

و�خلا�س. 
�لعامة  �ل�����رضك��ة  تنظم  ذل���ك،  غ�����ض��ون  يف 
»معر�س  �لتجارية  و�خل��دم��ات  للمعار�س 
رم�ضان« للمدة بني 26 �ل�ضهر �حلايل �ىل 10 

متوز �ملقبل على �ر�س معر�س بغد�د �لدويل.
و��ضار بيان لل�رضكة �ىل �ن �ملعر�س �ضت�ضارك 
فيه �رضكات حملية وعربية و�جنبية مبختلف 
�يام  خ��الل  �ضلعها  لعر�س  �لخت�ضا�ضات 

�ملعر�س على وفق �رضوط و�ضعتها م�ضبقا.
و�و�ضحت �ن �لهدف من �ملعر�س تقدمي �ل�ضلع 
خطط  ودع��م  تناف�ضية  با�ضعار  للمو�طنني 
�لتجارية  �لعالقات  �ضبكة  وتو�ضيع  �لت�ضويق 

بني �ل�رضكة و�مل�ضاركني يف �ملعر�س.
و�و�ضحت �ل�رضكة �ن �ملعر�س �ضيفتتح يوميا 
م�ضاًء  �لثامنة  �ل�ضاعة  من  �قامته  مدة  خالل 
�لليل،  منت�ضف  من  ع�رضة  �لثانية  وحتى 
يعملون  للمعر�س  م�ضوقني  �عتماد  و�ضيتم 

على جلب �مل�ضاركات.

خبير: المعارض الدولية
نافذة هامة لجذب رؤوس االموال والشركات االستثمارية العالمية

بغداد ــ متابعة   

كردستان تسلم شركة غينيل اينيرجي 
10 ماليين دوالر

�علن��ت �رضك��ة غينيل �ينريج��ي �لنفطي��ة �لعاملي��ة، �أم�س �نه��ا ت�ضلمت 10 
مالي��ني دولر من حكومة �قلي��م كرد�ضتان م�ضتحقات لها عن ت�ضدير �لنفط 
�خلام من حقل طقطق �لنفطي ل�ضهر �يار �ملا�ضي. و�علنت �ل�رضكة يف بيان 
�ن �ملبلغ �لذي ت�ضلمته عبارة عن جزء من �لتفاق على م�ضتحقاتها �ملالية 
مقابل قيامها ببيع �لنفط �خلام من حقل طقطق �لنفطي ل�ضهر �يار �ملا�ضي 
و�لبال��غ 25،16 ملي��ون دولر، مو�ضح��ة �ن 21،02 ملي��ون دولر منه��ا 
م�ضتحق��ات �ضهري��ة و4،13 ملي��ون دولر م��دورة من ديون �ضابق��ة. و��ضار 
بي��ان �ل�رضك��ة �ىل �ن جمموع ح�ضة �ل�رضكة مقاب��ل ت�ضدير �لنفط من حقل 
طقط��ق يف �ضه��ر ني�ضان �ملا�ض��ي كان 5،5 ملي��ون دولر، متوقعة �ن تقوم 
حكوم��ة �قلي��م كورد�ضتان بت�ضليم �ل�رضك��ة باقي ح�ضة �ل�رضك��ة ل�ضهر �يار 
�ملا�ض��ي. وبل��غ معدل مبيعات �لنف��ط من حقل طقطق ل�ضه��ر �يار �ملا�ضي، 
بح�ض��ب بيان �ل�رضكة 63،697 برميال يوميا فيما كان �ضعر مبيعاته ل�ضهر 

ني�ضان �ملا�ضي 46،88 دولر� لكل برميل.
و�و�ض��ح �لبي��ان �ن كل برميل نفط خام م�ضتخرج م��ن حقل طقطق مت بيعه 

لها ب�ضعر يقل بخم�ضة دولر�ت �قل من معيار برنت كاأجور نقل و�ضيطرة.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


