
ح��ذرت جلن��ة الأقاليم واملحافظ��ات يف جمل���س النواب، 
من ع��دم التزام اإقلي��م كرد�ستان بتطبيق قان��ون التعرفة 
الكمركي��ة عل��ى املناف��ذ احلدودي��ة التابع��ة لالقليم، مما 
ي��وؤدي لنتعا���س منافذ كرد�ست��ان على ح�س��اب اجلنوب 
ال��ذي تلت��زم منافذه بالتعرف��ة وكاأن القان��ون موجه لها 
ح���راً، م�س��رة اإىل تهديد موانئ الب���رة بتوقف عملها 
وانخفا���س اإيراداتها كما ح�سل �سابقًا؛ ب�سبب التوجه اىل 
نق��ل الب�سائع اىل موان��ئ دول جماورة، ومن ثم اىل اقليم 

كرد�ستان تهربًا من دفع التعرفة الكمركية.
وك�س��ف م�س��در كرد�ست��اين، اإن حكوم��ة الإقلي��م و�سعت 
�روط��ًا مقابل اللتزام بتطبي��ق قانون التعرفة الكمركية 
على الب�سائ��ع التي تدخل عرب املناف��ذ احلدودية التابعة 

لها، واأبلغت بغداد بتلك ال�روط.
وق��رر جمل���س الوزراء، قب��ل اأقل م��ن �سهر، عل��ى اإخ�ساع 
الب�سائ��ع امل�ست��وردة من ال��دول كافة للر�س��وم الكمركية 
ا�ستنادا اإىل قانون حماية املنتجات العراقية، نظراً لإغراق 
ال�س��وق املحلي��ة باملنتجات امل�ست��وردة وحلماية 
املنت��ج الوطن��ي. وفيما 

اأك��دت وزارة ال�سناعة، ان قرار جمل���س الوزراء، جاء بناًء 
عل��ى طلب وزيره��ا حممد �سياع ال�س��وداين، بهدف حتقيق 
حماي��ة كمركي��ة عام��ة لل�سل��ع الت��ي ينتجه��ا القطاعان 

ال�سناعي والزراعي.
اإىل ذل��ك قال م�ست�سار رئي�س ال��وزراء لل�سوؤون املالية، اإن 
قرار احلكومة باإلغ��اء الإعفاءات وال�ستثناءات الكمركية، 
جاء ملواجهة ا�ستغالله��ا الب�سع، من قبل اجلهات املعنية 
وم��ا �سببته من ف�س��اد وتبذير"اأدى خل�س��ارة موارد مالية 
كب��رة"، مبين��ًا اأن "تعدي��ل الر�س��وم الكمركية ل��ن ي�سمل 
املواد الغذائي��ة والرئي�سة، بل �سي�سته��دف ال�سلع الكمالية 

وغر املهمة".
بينما جدد وزي��ر النقل الأ�سبق عامر عبد اجلبار، مقرتحه 
باإن�ساء امليناء اجلاف قبل اإقليم كرد�ستان لفر�س تطبيق 
قانون التعرفة الكمركية يف حال رف�س الإقليم تطبيقها.

 وقال��ت ع�س��و جلن��ة الأقالي��م واملحافظ��ات يف جمل���س 
الن��واب وف��اء عراك يف مقابل��ة مع )اجلورن��ال(، ان"عدم 
الت��زام اإقليم كرد�ستان بتطبيق قان��ون التعرفة الكمركية 
على املناف��ذ احلدودية التابعة لالقليم، �سيوؤدي لنتعا�س 
منافذ كرد�ستان عل��ى ح�ساب اجلنوب الذي تلتزم منافذه 
بالتعرفة وكاأن القانون موجه لها ح�راً، وتهديد موانئ 
الب���رة بتوقف عمله��ا وانخفا�س اإيراداته��ا كما ح�سل 
�سابق��ًا امراً خطراً ؛ ب�سبب التوجه 
نقل  اىل 

الب�سائ��ع اإىل اقلي��م كرد�ست��ان تهرب��ًا م��ن دف��ع التعرفة 
الكمركية".

واأ�ساف��ت ع��راك، اأن تطبي��ق قان��ون التعرف��ة الكمركية، 
وع��زوف التج��ار وال���ركات ع��ن ادخ��ال ب�سائعهم عن 
طريق املنافذ اجلنوبية، وترويجها عن طريق منافذ اقليم 
كرد�ستان، �سيوؤدي اإىل اإف�سال هذا القانون جمدداً اأو يخلق 

م�سكلة كبرة يف موازين العدالة القانونية.
وكان��ت احلكوم��ة الحتادي��ة ق��د طبق��ت قان��ون التعرفة 
الكمركي��ة، يف جترب��ة �سابقة، عل��ى جميع مناف��ذ الدولة 
وبن�سب��ة %30 عل��ى الب�سائ��ع الداخلة للب��الد، ب�سمنها 
منافذ اقليم كرد�ستان، ال ان الخرة امتنعت عن التطبيق 
وابق��ت على ر�س��وم التعرفة القدمي��ة البالغة %5 ما دفع 
بالتج��ار للتوج��ه نح��و الإقلي��م، وادخ��ال ب�سائعهم من 

خالله، والبتعاد عن منافذ الو�سط واجلنوب.
وق��ال وزي��ر النقل الأ�سب��ق عامر عب��د اجلب��ار ، اإن اإن�ساء 
املين��اء اجل��اف قبل احل��دود الإداري��ة لإقلي��م كرد�ستان 
�سي��وؤدي اإىل تفعي��ل قان��ون التعرف��ة الكمركي��ة وتفر�س 
عل��ى جميع مناطق الع��راق، لفتا اإىل اأن " قانون التعرفة 
الكمركي��ة م��ن القوان��ن املهم��ة الت��ي ت�ساه��م بتفعي��ل 

ال�سناعة".
ب��دوره قال رئي���س ق�سم حماية املنتج��ات العراقية عامر 
احم��د حممد، ان وزير ال�سناعة قدم طلبا للتطبيق الكامل 
لقانون التعرفة الكمركية على جميع ال�سلع امل�ستوردة اىل 
العراق؛ وذلك لغر�س حتقيق حماية كمركية 
عام��ة لل�سلع التي 

ينتجها القطاعان ال�سناعي والزراعي .
وا�س��اف "القرار ي�سهم اي�س��ا يف ت�سغيل جزء من معامل 
القط��اع اخلا���س املتوقف��ة ع��ن العم��ل؛ ب�سب��ب مناف�سة 
وكذل��ك  �سواب��ط،  دون  وم��ن  ملنتجاته��ا  ال�ست��رادات 
ي��وؤدي اىل حت�سن بيئ��ة ال�ستثمار ال�سناع��ي يف العراق 
ومكافح��ة البطال��ة من خ��الل ت�سغيل املعام��ل املتوقفة 
يف القط��اع اخلا���س او افتتاح م�ساري��ع جديدة؛ لتمتعها 

بحماية كمركية اأف�سل من ال�سابق".
م��ن جهته قال م�سدر يف حكوم��ة اإقليم كرد�ستان رف�س 
ذك��ر ا�سمه "اأبلغن��ا بغ��داد مبوافقتنا عل��ى تطبيق قانون 
التعرف��ة الكمركي��ة الحت��ادي على الب�سائ��ع التي تدخل 
عرب املنافذ احلدودية التابعة لها، ال انها و�سعت �روطا 
لذل��ك التطبي��ق، اأبرزها تتعل��ق بحجم الر�س��وم الكمركية 
املفرو�س��ة على الب�سائع، حيث طال��ب القليم بتخفي�س 
تل��ك الر�سوم مقاب��ل �ريان تطبيق التعرف��ة على املنافذ 

احلدودية التي تديرها حكومة القليم.
اإىل ذلك قال م�ست�سار رئي�س الوزراء لل�سوؤون املالية مظهر 
حمم��د �سالح ، اإن توجه العراق حلرية ال�سوق ل ينبغي اأن 
تك��ون على ح�ساب امل�سلحة العام��ة والقت�ساد الوطني، 
واحلكومة ل��ن ت�سمح باأن ي�ساب القت�س��اد الوطني باأي 
���رر؛ ب�سب��ب ا�ست��راد �سل��ع م�سدره��ا "مزاب��ل العامل" 
ح�سب تعب��ره. واأو�سح �سالح، اأن "جمل���س الوزراء وافق 
على تعدي��ل بع�س الر�سوم الكمركية عل��ى عدد من ال�سلع 
الت��ي �ستن�ر جداول حتددها لحق��ًا، فقرار املجل�س يعزز 
احل�سيل��ة ال�ريبية الوطنية ويحم��ي ال�سناعة الوطنية، 

ويحد من ا�ستراد ال�سلع الكمالية وتداولها".
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لجنة لتأمين الطريق الدولي بين 
العراق واالردن

اأعلن��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف باب��ل ارتف��اع ن�سب��ة الفق��ر ب��ن �سكان 
املحافظ��ة اىل %36م��ن جممل ع��دد نفو�س املحافظ��ة البالغ مليوين 
ن�سم��ة. وق��ال ع�س��و جمل���س حمافظ��ة بابل ريا���س عداي عب��ود، يف 
ت�ري��ح �سحف��ي، اإن اح�سائيات املحافظ��ة ت�س��ر اىل ان ن�سبة الفقر 
بن جممل ال�سكان مل تكن تتجاوز %20، مما يعك�س تراجعا كبرا يف 

الواقع القت�سادي واملعي�سي لل�سكان.
وا�س��اف عب��ود، ان عل��ى احلكومت��ن املحلي��ة والحتادي��ة التح��رك 
ال�ري��ع لإيجاد بدائ��ل للموازنات الحتادية لإع��ادة ت�سغيل امل�ساريع 
وتوف��ر فر�س عمل جديدة ت�سهم يف خلق دخول جديدة ، م�سرا اىل ان 
ال�ستثمار باأنواعه ، حمليا وعربيا وعامليا ، وت�سهيل قرو�س للعاطلن 
والق�س��اء على الف�ساد املايل والإداري والتوزيع العادل لفر�س العمل ، 

�ستكون ذات �ساأن كبر يف تقليل ن�سبة الفقر.

اأ�س��درت حكومة اقلي��م كرد�ستان، تعليمات جديدة لل���ركات املنتجة للنفط 
العامل��ة يف القليم.  وجاء ذلك خالل اجتم��اع جمل�س وزراء القليم، برئا�سة 
رئي�س حكومة كرد�ستان نيجرفان البارزاين، وبح�سور نائبه قوباد طالباين.
وبح�سب بيان حلكومة القليم فقد قدم وزير الرثوات الطبيعية اآ�ستي هورامي، 
تقري��را معززا بالرقام واملعلوم��ات الالزمة حول انت��اج وت�سدير وايرادات 
النفط، م�سرا اىل الرق��ام واملعلومات "اخلاطئة" التي ت�سمنها تقرير احدى 
القن��وات الف�سائية الكردية على اأ�سا�س معلوم��ات انتاج النفط التي طرحتها 
ال���ركات النفطي��ة يف القلي��م. وا�سار هورام��ي، بح�سب البي��ان " يف الوقت 
ال��ذي ا�س��ارت فيه القن��اة املذك��ورة اىل م�سدر اجنبي جمه��ول، فقد ا�سدرت 
حكوم��ة القليم توجيهاتها اىل ال�ركات الجنبية املنتجة للنفط يف القليم، 
با�سدار تقارير خا�سة تت�سمن حقيقة ن�سب النتاج والت�سدير، ملنع ا�ستمرار 
ا�ستخدام ه��ذا املو�سوع لت�سليل مواطني اإقلي��م كرد�ستان، وحرف احلقائق، 
ومت التنوي��ه اىل ان موؤ�س�سات التدقي��ق والق�ساء يف القليم �سيكون لها الدور 

احلا�سم يف هذا املجال".

بح��ث وزير الكهرب��اء قا�سم الفهداوي مع القن�سل المل��اين اولفر �سناليزك �سبل 
التع��اون امل�سرتك بن الوزارة وال�ركات الملانية يف جمال الطاقة الكهربائية. 
واأك��د الفه��داوي خ��الل اللق��اء بح�س��ب بي��ان لل��وزارة ���رورة دع��م املنظومة 
الكهربائية يف العراق من خالل حث البنوك الأملانية على تقدمي قرو�س مي�رة 
لتنفيذ امل�ساريع وخا�سة يف ما يتعلق بالقر�س الذي مت من خالل �ركة �سيمنز 
الأملاني��ة لتنفي��ذ جمموعة من امل�ساري��ع اخلا�سة مبنظومة الطاق��ة الكهربائية 
. ودع��ا الوزي��ر، احلكومة الأملاني��ة لتقدمي الدعم للمناط��ق املت�ررة من تنظيم 
داع���س الإرهابي بعد حتريرها، ك��ون العراق الواجهة المامي��ة ملحاربة داع�س 
نياب��ًة ع��ن دول العامل. من جانبه ع��رب القن�سل الملاين ع��ن ال�ستعداد للتعاون 

امل�سرتك بن اأملانيا واحلكومة العراقية يف جمال الطاقة الكهربائية.

وج��ه جمل���س الوزراء بت�سكي��ل جلنة لتق��دمي درا�سة �ريعة ب�س��اأن عرو�س 
ال���ركات؛ لتاأم��ن الطري��ق ال��دويل الرابط بن بغ��داد واحل��دود الأردنية، 

وتو�سعة امل�روع لي�سمل خدمات الطريق اإىل الب�رة.
وق��ال مكت��ب رئي�س الوزراء يف بي��ان اأن العبادي قدم عر�س��ًا عن عمليات 
قادم��ون يا نينوى وتقدم قواتنا البطلة ال��ذي ي�سر ب�سكل ممتاز من جميع 
املح��اور. واأ�س��اف البي��ان ، اأن املواطن��ن يف املو�سل يرحب��ون بالقوات 
امل�سلح��ة ب�س��كل كب��ر، وهذا م��ا لحظن��اه عن��د زيارتن��ا اىل قطعاتنا يف 
عملي��ات قادمون يا نينوى، مو�سحًا اأن "جمل�س الوزراء بارك النت�سارات 

املتحققة يف قواطع العمليات".

انتقدت جلنة القت�ساد وال�ستثمار يف جمل�س النواب، 
م���روع قان��ون املوازن��ة العامة الحتادي��ة 2017، 
مبين��ة ان املوازن��ة مل تت�سم��ن ا�س��ارات وا�سحة عن 

حتول الدولة اىل القطاع اخلا�س.
اإىل ذل��ك عق��دت اللجن��ة املالي��ة يف جمل���س الن��واب، 
الأربع��اء اجتماعا ملناق�س��ة املوازنة املالي��ة العامة 

ل�سنة ٢٠١٧.
وقال��ت ع�س��و اللجن��ة زيت��ون الدليم��ي يف ت�ري��ح 
�سحف��ي "بح�سب التقارير الواردة اىل الربملان، ت�ستلم 
وزارة املالي��ة %65 م��ن قيمة بيع النف��ط ويتم ابقاء 

م��ا يع��ادل %35 يف وزارة النفط ، مت�سائلة عن �سبب 
ت�سجي��ل �سعر ال��دولر 1118، بينما يف احلقيقة يباع 
يف ال�س��وق ب�1130، حيث ان ف��ارق ال�سعر يذهب اىل 

جيوب امل�ساربن وجتار العملة.
العام��ة ت�سمن��ت  "املوازن��ة  اأن  الدليم��ي،  واأ�ساف��ت 
ا�ستقط��اع ن�سب��ة %4،8 م��ن رواتب املوظف��ن، وهذا 
في��ه ظلم واجح��اف بحق ذوي الدخ��ل املحدود"، وان 
املوازنة مل تذك��ر مبالغ الديون املرتتبة على �ركات 
الهات��ف النق��ال باعتبارها اي��رادات عام��ة م�ستحقة 

الدفع للحكومة وواجبة على تلك ال�ركات .
وتابع��ت ان��ه "ل توجد ا�س��ارات وا�سح��ة يف املوازنة 
العامة تتعل��ق بالتحول اىل القط��اع اخلا�س لت�ستفيد 

الدولة م��ن ال�رائب"، م�س��رة اىل ان احلكومة قامت 
باقتطاع موازن��ة ال�سحوات، واغفلت حق��وق ال�سهداء 
واجلرح��ى الذي��ن حمل��وا ال�س��الح من��ذ 2006 بوجه 

الرهاب وقدموا الت�سحيات.
وعق��دت اللجنة املالي��ة يف جمل�س الن��واب، الأربعاء، 
اجتماع��ا ملناق�س��ة املوازن��ة املالي��ة العام��ة ل�سن��ة 

.٢٠١٧
وذكرت م�سادر �سحفية، اأن الجتماع �سيعقد بح�سور 
حمافظ البنك املركزي، والمن العام ملجل�س الوزراء، 
ووزير التخطيط، ووكالء وزارة املالية، ورئي�س ديوان 

الرقابة املالية وجمل�س العمار.
ووجه ع�سو هيئة رئا�سة جمل�س النواب همام حمودي 

با�ستكم��ال مناق�س��ة م���روع قان��ون املوازنة �سمن 
جدول اعمال جل�سة الربملان.

وذك��ر مكتبه العالم��ي، اإن حمودي وج��ه با�ستكمال 
مناق�س��ة م�روع قانون املوازن��ة �سمن جدول اعمال 

جل�سة يوم غد.
وكان ع�س��و اللجن��ة املالية النائب عب��د القادر حممد 
ق��ال يف ت�ري��ح، ان "اللجن��ة نقل��ت اجتماعاتها اىل 
ق���ر ال�سياف��ة يف المان��ة العامة ملجل���س الوزراء؛ 
وذلك للت��داول مع م�سوؤويل وممثلي ال��وزارات املعنية 
ب�س��اأن التخ�سي�سات املالية"، مبينًا اأن "الجتماعات 
�ستك��ون مبعدل 3 اي��ام ا�سبوعيا ومثله��ا داخل مبنى 

الربملان؛ لأجل اعداد التقرير النهائي للموازنة ".

 جت��اوز حج��م التب��ادل التج��اري ب��ن الع��راق واإي��ران، 
امللياري��ن ون�سف امللي��ار دولر خ��الل الن�سف الول من 

عام ٢٠١٦.
وقال��ت وزارة التجارة يف بيان �سحفي، اإن "حجم التبادل 
التج��اري م��ع اي��ران ي�سه��د تقدم��ا ن�سبي��ا؛ ب�سب��ب الزمة 
املالي��ة والظروف القت�سادي��ة يف املنطقة، ومع ذلك فاإن 
حجم التبادل ي�سر اىل الدور الذي ت�سطلع فيه ايران بتلبية 

حاج��ات ال�س��وق العراقية من خ��الل ال�راكة م��ع القطاع 
اخلا�س او من خالل املواد املوردة للعراق ب�سكل مبا�ر".

واأ�س��ارت الوزارة اإىل ان "اللجنة العليا بن البلدين برئا�سة 
حي��در العبادي رئي�س ال��وزراء وا�سح��اق جهانغري نائب 
رئي���س اجلمهورية ال�سالمية اليرانية، وقعت عدة مذكرات 
تفاهم ب��ن الوزارات خ��الل اجتماعاتها، كذل��ك مت توقيع 
بروتوك��ول تع��اون م�سرتك من قبل وزي��ر التجارة ونظره 

الإيراين؛ لغر�س جتهيز مادة زيت الطعام".
واو�سح��ت ان "حج��م التب��ادل التجاري مع اي��ران بلغ يف 

عام ٢٠١٥ ما قيمته اكرث من �ستة مليارات دولر ت�سمنت 
٥٠ ملي��ون دولر �س��ادرات عراقي��ة اىل اي��ران، وت�سم��ل 
ال�س��ادرات اليراني��ة اىل الع��راق ال�سي��ارات، واجل��رارات، 
واخل�سبي��ة،  البال�ستيكي��ة،  واملنتج��ات  الغي��ار،  وقط��ع 
والزجاجي��ة، والن�سيجي��ة، واملكائ��ن، واملع��دات، وامل��واد 

الغذائية والن�سائية".
واكدت الوزارة رغبة العراق يف تنمية عالقاته القت�سادية 
م��ع كل دول املنطق��ة والعامل، المر ال��ذي ي�سهم يف تطوير 
هذه العالقات وي�سهم يف زيادة حجم التبادل التجاري يف 

ظل انفتاح ال�س��وق العراقية على اجلميع، ومبا يلبي حاجة 
البالد وم�ستلزمات العائلة العراقية.

اإىل ذل��ك ب��داأت حركة قطارات متتد من طه��ران اىل احلدود 
العراقي��ة ، لت�ستم��ر بعد ذل��ك قوافل احلاف��الت اىل كربالء، 
به��دف ت�سهي��ل تنق��ل زوار اأربعينية الإم��ام احل�سن )عليه 

ال�سالم( بن ايران والعراق.
وخ�س�س��ت ايران 40 قطارا لنق��ل نحو 35 الف زائر ايراين 
احل��دود مع العراق ومن ث��م اىل كربالء املقد�سة بحافالت ؛ 

للم�ساركة يف الزيارة الربعينية.

لجنة االقتصـاد: موازنة 2017 
ال تتضمن إشارات للتحول الى القطاع الخاص

التجارة: التبادل الجاري نصف السنوي مع إيران يتجاوز الملياري دوالر

ارتفاع نسبة الفقر في بابل الى 
36% من عدد السكان 

كردستان تصدر تعليمات للشركات 
النفطية في اإلقليم

وزارة الكهرباء تبحث التعاون مع ألمانيا

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.5133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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