
عزا خمت�ضون يف القت�ضاد واملال �ضعف الإيرادات 
و�ضيطرة  الإدارة  �ضوء  اإىل  العراق  يف  النفطية  غري 
باجلمارك  تتعلق  التي  املوؤ�ض�ضات  على  املف�ضدين 

وال�رضائب.
م�ضعود  الربملان،  يف  املالية  اللجنة  ع�ضو  وق��ال   
تبحث  املالية  "اللجنة  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(،  حيدر 
با�ضتمرار �ضبب �ضعف الإيرادات غري النفطية وكيف 
ميكن تعظيمها خالل الأعوام املقبلة"، م�ضريا اإىل اأن 
"الإيرادات غري النفطية املخططة يف املوازنة املالية 
اأح�ضن  يف  ولكن  تريليون   12 تبلغ  احل��ايل  للعام 

الأحوال ل تتجاوز الواردات 5 تريليونات دينار".
�ضببا  يعتربان  والف�ضاد  الإدارة  "�ضوء  اأن  واأ�ضاف   
"عدم  اأن  موؤكداً  النفطية"،  غري  الإي��رادات  تدين  يف 
احل�����ض��ول ع��ل��ى الإي�������رادات غري 
يوؤدي  النفطية 

"اللجنة  اأن  اإىل  ون��وه  املايل".    العجز  زي��ادة  اإىل 
النفطية  الإيرادات غري  املالية حتاول جاهدة زيادة 
يف موازنة العام املقبل عرب تفعيل بع�ض الإجراءات 

اخلا�ضة بال�رضائب واجلمارك". 
حممد  ال��ربمل��ان  يف  املالية  اللجنة  رئي�ض  وك��ان   
املثبتة  النفطية  غري  "الواردات  اإن  قال،  احللبو�ضي، 
يف موازنة 2016 قدرت مبا يقارب ال� 12 تريليون 
دينار، ال اأن  جميع دوائر وموؤ�ض�ضات الدولة مل حتقق 

ما خمطط لها يف املوازنة �ضوى هيئة ال�رضائب".
ايرادات  الآن  حد  اإىل  حققت  "الهيئة  اأن  اإىل  واأ�ضار   
هدفها  من  تقرتب  حيث  دينار  تريليون   2.4 بقيمة 

البالغ ثالثة تريليونات دينار". 
هيئة  يف  اخفاقات  "هناك  اأن  احللبو�ضي  واأ�ضاف   
بع�ض  يف  الأم��وال  جباية  يف  واإخفاقات  الكمارك 
املجدين  ملكافاأة  م�ضاع  "وجود  موؤكدا  الدوائر"، 

بتحقيق الواردات ومعاقبة املتلكئ".
 وتابع احللبو�ضي اأن "تقديرات الواردات غري النفطية 
يف موازنة 2017 مل ت�ضلنا اإىل حد الآن"، متوقعا 
الأ�ضبوع  امل��وازن��ة  "ت�ضل  اأن 
امل���ق���ب���ل 

قال  اخ��رى،  جهة  من  النواب".   جمل�ض  يف  لتبحث 
ل�)اجلورنال(،  ال�ضوري،  ماجد  القت�ضادي  اخلبري 
عدم  ه��ي  البلد  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  "امل�ضكلة  اإن 
�ضوء  ب�ضبب  النفطية  غري  الإي���رادات  على  احل�ضول 
م�ضددا  والإداري"،  املايل  الف�ضاد  وانت�ضار  الإدارة 
جتميع  يف  حديثة  ا�ضاليب  "ا�ضتخدام  �رضورة  على 
املوارد غري النفطية من خالل اإعادة النظر ب�رضيبة 
الدخل وال�رضائب غري املبا�رضة وتوحيد عمل املنافذ 

احلدودية".
اجلمارك  عمل  يف  كبريا  ف�ضادا  "هناك  اأن  وب��ن   
كم  ال�5  تتجاوز  مل�ضافة  ال�ضاحنات  جتمع  والدليل 
اأجل ح�ضول  ال�ضمايل وذلك من  العا�ضمة  يف مدخل 
تدخل  ول  لهم   اأموال خا�ضة  على  املتنفذين  بع�ض 

يف جيب الدولة".
عزت  العزيز  عبد  اكرام  القت�ضادية  اخلبرية  ولكن   
الأمنية  الأو�ضاع  اإىل  النفطية  الإيرادات غري  �ضعف 

التي ت�ضهدها البالد. 
يف  مير  "البلد  اإن  ل�)اجلورنال(،  العزيز  عبد  وقالت 
و�ضع ا�ضتثنائي ب�ضبب اغالق بع�ض املنافذ احلدودية 
ا�ضتيفاء  من  قلل  ال��ذي  الأم��ر  امل��ج��اورة  ال��دول  مع 
ماليا  ف�ضادا  "هناك  ان  اإىل  م�ضرية  اجلمارك"، 
واإداريا يف بع�ض مفا�ضل 

اأن  واأكدت  النفطية".   الإيرادات غري  اأثر على  الدولة 
ال�رضيبي  الوعاء  بتو�ضيع  تفكر  العراقية  "احلكومة 
لزيادة الإيرادات غري النفطية ولكن ل ميكن ان تقوم 
اأن  اإىل  منوهة  احلا�رض"،  الوقت  يف  الإج��راء   بهذا 
"ن�ضاط القطاع اخلا�ض لي�ض على ما يرام ول ميكن 

اأن نزيد هذه الإيرادات دون وجود قطاع خا�ض".
�ضيفعل  النفطية  غري  الإي��رادات  "زيادة  اأن  وبينت   
على  ايجابا  �ضينعك�ض  وبالتايل  اخلا�ض  القطاع 
وت�ضهد  واخلدمات".   والزراعة  ال�ضناعة  قطاعات 
هبوط  ب�ضبب  خانقة  مالية  ازمة  عامن  منذ  البالد 
رئي�ض  برئا�ضة  الأزمة  واجتمعت خلية  النفط،  ا�ضعار 
من  ع��دد  وح�ضور  العبادي  حيدر  ال���وزراء  جمل�ض 
وناق�ضت  والقت�ضادين،  املالين  امل�ضت�ضارين 
العتماد  خالل  من  النفطية  غري  الي���رادات  زي��ادة 
جلميع  الداء  كفاءة  رفع  منها  اإج��راءات  عدة  على 
ي�ضهدها  التي  التحديات  �ضوء  يف  الدولة  موؤ�ض�ضات 
البلد وتقدمي اخلدمات املطلوبة للمواطن حيث يتطلب 
على  البلد  ت�ضع  التي  والج��راءات  العمل  من  املزيد 
النفطية  غري  الإي��رادات  اأن  يذكر  ال�ضحيح.   الطريق 
يف زمن الوفرة املالية خالل الأعوام ال�ضابقة كانت 
العامن  العامة ولكن يف  الإي��رادات  %5 من  ت�ضكل 
الأخريين ارتفعت اإىل 8 باملائة، ويرف�ض العديد من 
تتجاوز  التي  واملاء  الكهرباء  اأجور  دفع  املواطنن 

2.5 مليار دولر.
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1000 ميغاوط ستدخل 
الكهرباء الوطنية

 ك�ض��ف ع�ض��و جمل���ض الن��واب فالح اخلزعلي ع��ن تعطل مي��زان حلمولت 
ال�ض��احنات يف منف��ذ ال�ض��الجمة احل��دودي مبحافظة الب���رضة منذ ثالثة 
اأع��وام، منتق��داً الإهم��ال ال��ذي يواجهه منفذ ال�ض��الجمة احل��دودي الربي 
الوحي��د بن العراق واإيران.  وقال اخلزعلي يف حديث �ض��حفي "انه توجد 
�ض��بهات ف�ض��اد وهدر يف املال العام يف منفذ ال�ض��الجمة احلدودي موؤكدا 
انه �ض��يحيل ملفات الف�ض��اد للمنفذ اإىل هيئة النزاهة للتحقيق فيه"، مبينا 
اأن "ميزان حمولت ال�ض��احنات عاطل عن العمل منذ عام 2013، ول يقل 
اله��در امل��ايل الناجم عن تعطله خ��الل الأعوام الثالثة املا�ض��ية عن 30 
ملي��ار دين��ار" ، م�ض��يفًا اأن "املنفذ يحقق للدولة اإي��رادات ترتاوح ما بن 

ثالثة اإىل اأربعة مليارات دينار �ضهريًا.

 اعل��ن حماف��ظ اأربي��ل ن��وزاد هادي ع��ن اأن ال�ض��هر احل��ايل �ض��هد افتتاح 
معر�ضان اقت�ض��اديان على م�ضتوى اقليم كورد�ضتان واملنطقة يف مدينة 
اربي��ل فيما �ض��يتم افتت��اح املعر�ض امل�رضي املتخ�ض���ض خ��الل اليام 
املقبلة. و�ضت�ض��ارك نح��و 70 �رضكة م�رضية يف املعر���ض امل�رضي الذي 
�ض��يفتتح يف 20 م��ن ت�رضي��ن الول اكتوب��ر اجلاري بح�ض��ور م�ض��وؤولن 
م�رضين وي�ض��م املعر�ض العديد من ال�رضكات القت�ضادية.  وذكر هادي 
بح�ض��ب املوقع اخلا���ض حلكوم��ة القليم اأن "م�ض��اركة ���رضكات القطاع 
اخلا���ض من املنطق��ة ودول الع��امل يف ه��ذه املعار�ض دليل عل��ى ثقتها 

بالو�ضع المني لقليم كرد�ضتان".

 اأعلن��ت دائرة ت�ض��جيل ال���رضكات يف وزارة التجارة، ع��ن اإجناز معامالت 
تاأ�ض��ي�ض 172 �رضكة وطنية ومكتبن ل�رضكة اأجنبية، واإحالة 207 اأخرى 
للمحقق العديل ملخالفتها ال�ض��وابط خالل �ض��هر اأيلول املا�ض��ي.  وقالت 
مدي��ر ع��ام الدائ��رة فريال اك��رم عب��د اهلل يف بي��ان ورد )اجلورن��ال( اإنه 
"مت ت�ض��جيل مكتبن متثيل ل�رضكة اأجنبية وت�ض��جيل فرع ل�رضكة اأجنبية 
وتوثيق 182 �رضكة م�ض��جلة، ف�ض��ال عن تاأ�ض��ري املحا���رض واإحالة 207 
�رضك��ة اىل املحقق الع��ديل ملخالفتها ال�ض��وابط والتعليم��ات".  وتابعت، 
اأن "الدائرة قامت بدرا�ض��ة احل�ض��ابات اخلتامية لل���رضكات الوطنية البالغ 
عدده��ا 1606 �رضك��ة وطنية، بالإ�ض��افة اىل دمج ح�ض��ابات 16 �رضكة 
وت�ضفية ح�ضابات 9 �رضكة وزيادة راأ�ض مال 17 �رضكة ودرا�ضة ح�ضابات 

مكاتب وفروع ال�رضكات الجنبية ل� 122 �رضكة".

 ت�ض��در العراقي��ون مرتب��ة ا�ض��تثمارات غ��ري الردني��ن 
ب�ض��وق العقارات الأردين خالل ال�ض��هر الت�ضعة املا�ضية 
م��ن العام احلايل �ض��واء بع��دد املعامالت الت��ي نفذوها 
او قيمته��ا ال�ض��تثمارية متقدمن على جن�ض��يات عربية 

واجنبية.
 ووفق��ا لتقري��ر اح�ض��ائي لدائرة الرا�ض��ي وامل�ض��احة 

الأردني��ة، اطلع��ت علي��ه )اجلورن��ال(  نف��ذ العراقي��ون 
احل��ايل  الع��ام  م��ن  املا�ض��ية  الت�ض��عة  ال�ض��هر  خ��الل 
تاله��م  الردين  العق��ارات  �ض��وق  يف  1109معام��الت 
اجلن�ض��ية ال�ض��عودية بع��دد 510 معام��الت فيما جاءت 
اجلن�ض��ية الكويتية باملرتبة الثالث��ة بعدد 216 معاملة، 

واجلن�ضية ال�ضورية رابعا بعدد 153 معاملة.
 وب��ن التقرير ان ع��دد بيوعات العقار مل�ض��تثمرين غري 
اأردنين خالل ال�ض��هر الت�ضعة املا�ضية من العام احلايل 

بل��غ 2682 معاملة منها 1909 معاملة لل�ض��قق و773 
معاملة لالرا�ضي قيمتها التقديرية 385 مليون دولر. 

 واأ�ض��ار اإىل ان قيم��ة ا�ض��تثمارات العراقي��ن يف �ض��وق 
العقارات الأردين بلغت خالل ال�ض��هر الت�ض��عة املا�ض��ية 
م��ن العام احل��ايل بلغ��ت 162 مليون دولر م�ض��كلة ما 
ن�ضبته %42 من القيمة املقدرة لبيوعات غري الردنين.
 وح�ض��ب التقري��ر ج��اءت اجلن�ض��ية ال�ض��عودية باملرتبة 
الثاني��ة بقيم��ة 54 ملي��ون دولر وبن�ض��بة 14 % فيما 

ج��اءت اجلن�ض��ية الملاني��ة باملرتبة الثالث��ة بقيمة 24 
مليون دولر وبن�ض��بة 6 % ثم اجلن�ض��ية ال�ضورية بقيمة 

.% 4ر5  21مليون دولر بن�ضبة 
الوىل يف  العراقي��ة باملرتب��ة   كم��ا ج��اءت اجلن�ض��ية 
بيوع��ات �ض��هر ايل��ول املا�ض��ي مبجم��وع 111 عق��ارا 
وبقيم��ة 21 ملي��ون دولر م�ض��كلة م��ا ن�ض��بته 40 % 
م��ن القيم��ة التقديري��ة لبيوعات غ��ري الردنين ب�ض��وق 

العقارات باململكة.

 اعدت وزارة الكهرباء خطة جديدة لنهاء النقطاعات امل�ض��تمرة يف التيار 
الكهربائ��ي وذل��ك عن طري��ق اإنت��اج 1000 ميغ��اواط با�ض��تخدام الطاقة 

ال�ضم�ضية، بح�ضب ت�رضيح  جلنة النفط والطاقة يف الربملان العراقي. 
 ع�ضو اللجنة زاهر العبادي خالل ت�رضيح �ضحفي تابعته )اجلورنال( قال 
اإن "هن��اك خطة لوزارة الكهرباء لالعتماد على الطاقة ال�ضم�ض��ية يف انتاج 
الكهرب��اء، خا�ض��ة واأن وزارة العل��وم والتكنولوجيا قب��ل دجمها مع وزارة 
التعليم العايل كانت لديها خطة متكاملة بهذا ال�ضاأن"، مبينًا اأن "ا�ضتخدام 

الطاقة ال�ضم�ضية لإنتاج الكهرباء �ضيوفر األف ميغا واط".
 واأ�ض��اف العبادي، اأن "ا�ض��تخدام الطاقة ال�ضم�ض��ية ميكن اأن يتم من خالل 
ا�ض��تخدام املواط��ن الأجهزة الكهربائي��ة التي تعمل على الطاقة ال�ضم�ض��ية، 
وكذل��ك بناء وزارة الكهرباء وحدات كب��رية  لتوليد الكهرباء ومن ثم بيعها 
للمواط��ن"، م�ض��رياً اإىل اأن "تطبي��ق امل���رضوع يحتاج اىل تثقي��ف املواطن 

باأهمية ا�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية".

 رغم اأن املر�ض��ح الرئا�ض��ي الأمريك��ي دونالد ترامب 
لي�ض اأول �ضخ�ض��ية اأمريكية بارزة تقرتح م�ض��ادرة 
نفط ال�رضق الأو�ض��ط ع��ن طريق القوة الع�ض��كرية، ال 
اأن تركي��ز ترامب عل��ى �رضورة ال�ض��تيالء على نفط 
الع��راق وتقدميه التربيرات لهذه اخلط��وة اأثار انتباه 
و�ض��ائل الإع��الم العاملي��ة والأمريكي��ة عل��ى وج��ه 

اخل�ضو�ض.
 وتناولت جملة فورين بولي�ض��ي الأمريكية ال�ضيا�ض��ة 
اخلارجي��ة للولي��ات املتح��دة وما يتعل��ق باأطماع 
اأمريكا يف ثروات ال�رضق الأو�ض��ط، وقالت اإن املر�ضح 

اجلمهوري لنتخابات الرئا�ضة دونالد ترامب يعتزم 
�رضق��ة نفط املنطقة.  واأ�ض��افت اأن ترام��ب لي�ض اأول 
�ضخ�ضية اأمريكية بارزة تقرتح م�ضادرة نفط ال�رضق 
الأو�ض��ط عن طريق القوة الع�ض��كرية، ب��ل اإن الإدارات 
الأمريكية ال�ض��ابقة لطاملا غامرت باتباع �ضيا�ضات 
مته��ورة من اأجل حتقيق هذا امل�ض��عى. واأ�ض��افت اأن 
ترام��ب �ض��بق اأن حتدث ع��ن نفط ال�رضق الأو�ض��ط يف 
اأكرث من منا�ض��بة، واأنه قدم تربيرات لال�ضتيالء على 
نف��ط العراق من بينه��ا ما �رضح به اأثن��اء املناظرة 
الأوىل م��ع مر�ض��حة احلزب الدميقراط��ي لنتخابات 
الرئا�ض��ة هيالري كلينت��ون يف 26 �ض��بتمرب/اأيلول 
املا�ض��ي.ومن بن التربيرات التي قدمها ترامب يف 

اأكرث من منا�ضبة لال�ضتيالء على نفط العراق:
اأول: ت�رضيح��ه ب��اأن الولي��ات املتح��دة ل��و كان��ت 
�ضيطرت على نفط العراق قبل الن�ضحاب يف 2011، 
ف��اإن تنظيم داع�ض ما كان لين�ض��اأ، خا�ض��ة اأن النفط 
يف �ضمايل العراق كان ميثل امل�ضدر الأ�ضا�ضي لدخله 

وموارده.
ثانيا: اأ�ض��ارت فورين بولي�ضي اإىل اأن نية ترامب هي 
نهب نفط العراق وال�ض��يطرة علي��ه باعتباره مكافاأة 
�رضعية، نظري الإطاحة بنظام �ضدام ح�ضن وا�ضقاط 

النظام احلاكم يف العراق.
ثالثا: �ضبق لرتامب اأن �رضح باأنه عندما كانت تندلع 

حرب يف قدمي الزمان، فاإن الغنائم تعود للمنت�رض.

“كان  اإىل ت�رضيح��ات ترام��ب عن��د قول��ه  وع��ودة 
علينا اأخذ النفط”، فقد اأو�ض��حت فورين بولي�ضي اأنه 
ي�ض��ري اإىل ربيع 2003، عندما كان��ت قوة الوليات 
املتح��دة يف اأوجه��ا. واأ�ض��افت اأن الفك��رة ال�ض��ائدة 
يف تل��ك الف��رتة متثلت يف ���رضورة ال�ض��تيالء على 
الأ�ض��ول الوطنية الأكرث قيمة للعراق، وت�ضليمها اإىل 
�رضكات اأمريكية.   واأ�ض��ارت املجلة اإىل اأن الوليات 
املتحدة مل تتمكن من ال�ضيطرة على نفط العراق وهي 
يف ذروة قوته��ا عند غزوها ل��ه يف 2003، لأن تلك 
اخلطوة كانت �ضتوؤدي اإىل كارثة، واأ�ضافت اأن ادعاء 
ترامب اإمكانية حتقيق تل��ك املهمة لحقا هو �رضب 

من اجلنون.

بوليسي: ترامب يعتزم 
االستيالء على نفـط العـراق

تعطل ميزان الشاحنات في 
الشالمجة منذ سنوات

استمرار المعارض االقتصادية 
في كردستان 

التجارة: تأسيس 172 شركة وطنية 
الشهر الماضي

ارتفاع استثمارات العراقيين في األردن

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.0133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - متابعة

عمان - خاص

البصرة - متابعة

أربيل - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة


