
نحو  تتجه  احلكومة  انظار  ب��داأت  ثم  وم��ن   
وباالخ�ص  االقت�صادية  القطاعات  تعظيم 
القطاع الكمركي و�صط دعوات لتفعيل اجلهات 

التنفيذية مبوازاة الت�رشيعات القانونية .
وقال اخلبري القانوين طارق حرب يف ت�رشيح 
عمل  ان    :  ) اجلورنال  ال�)  به  خ�ص  �صحفي 
االحتادية  احلكومة  اخت�صا�ص  من  الكمارك 
يف بغداد ومثلما اقر القانون  يف الد�صتور يف 
الد�صتوري  الن�ص  الفقرة املرقمة  110  لكن 
اآخر , الفتا النظر اىل ان  �صيء والتنفيذ �صيء 
الكمارك  من  كرد�صتان  اقليم  ي�صتوفيه  ما 
للحكومة  مبلغ  االم��وال   تلك  من  يتحول  مل 
االحتادية  , وقد تقرر  احلكومة فر�ص مبالغ 
من  اخلدمات  لتلك  مقابل  تقدمي   يف  معينة 
قبل ال�صيطرات االمنية ولكنها ال تدخل يف يف 

باب الكمارك  واجلباية ال�رشيبية  . 
الفقرة  هذه  مبثل  العمل   ان   : حرب  واأ�صاف 
مثاًل يتم  يف نقاط حمافظة وا�صط ويجب ان 
يف  املحددة  املبالغ  تلك  ا�صتيفاء  اتباع  يتم 
مقابل اخلدمات وال�صيطرات االمنية , وال تعد 

�صمن جباية الكمارك  , النه ال توجد هناك 
تلك  مثل  ا�صتقطاع   توجب  قانونية  فقرة 
املبالغ من جميع ما يتم ادخاله من الكمارك 
اقرار  هناك  يكون  ان  امكانية  اىل  م�صريا    ,
اخل��دم��ات  ف��ق��رة  ي�صمن  م�صتقبال  ل��ق��ان��ون 
يف  العاملة  االم��ن��ي��ة  للنقاط  وامل��ك��اف��ات 

ال�صيطرات  والنقاط الكمركية .
االقت�صادي  االعالم  مركز  رئي�ص  قال  بدوره 
�صحفي  ت�رشيح  يف  علي   حممد  ���رشغ��ام 
القوانني   اغلب  اإن   :  ) اجلورنال  ال�)  به  خ�ص 
امل�رشعة والتي تعمل بها الكمارك غري مفعلة 
عليها  على  والقائمني  التنفيذ  �صعف  ب�صبب 
عالية  تكون  ان  يجب  الرقابية  واجلهات    ,
تكون  وان  العموميني  كاملفت�صيني  الفعالية 
القب�ص  القاء  يف   وا�صعة   �صالحيات  لديهم 
على من تثبت عليهم الر�صوة والف�صاد  املايل 

االج���راءات  اأن   : علي  وا���ص��اف   . واالداري 
للفقرات  موازية  تكون  ان  يجب  التنفيذية 
الف�صاد  على  الق�صاء  يتم  حتى  الت�رشيعية 
وتقوية اجلهات املنفذة على تلك الت�رشيعات  
من خالل ايجاد جهاز رقابي ذي �صالحيات 
عمل  تراقب   جهة  من  اك��ر  وو�صع  وا�صعة 

النقاط الكمركية 
ال�صحنات  وك�صف  ال�صونار  اجهزة  ان   : وتابع 
والب�صائع الفا�صدة  يجب ان تكون حتت نظر 
الكمارك وباالخ�ص املوانى والتي وقعت حتت 
ال�صيا�صية  والقوى  واالح��زاب  الكتل  �صيطرة 
االمنية  اجلهات  عمل  من  ا�صعف  ما  وهذا   ,
وا�صبحت املوانئ  والكمارك بوابات لدخول 
 , ال�صالحية  واملنتهية  الفا�صدة  ال�صحنات 
م�صريا اىل ان  احلديث م�صتمر عن الت�رشيعات 
مة لعمل الكمارك  لكن  من  القانونية واملنظِّ
للجهاز  حقيقي  تفعيل  هناك  يكون  ان  دون 

التنفيذي  . 
 وا�صار علي اإىل : ان  نظام املكافاآت موجود يف 

جميع دول العامل  وقد اثبت جناحه فيها ويعد 
نظاما جيدا يف العمل االمني وهذا معمول به 
اثبتت جناحا  ال�صيطرات االمريكية والتي  يف 
امنيا يف امل�صاعدة باإلقاء القب�ص على �صحنة 
تالفة ومن ثم فاإن املكافاآت قد تكون حافزا 
للتبليغ عن تلك احلاالت الفا�صدة مثلما يكون 
الذي  وباالخ�ص  االمني   التعاون  يف  عادة 
كاأن  االمنية  القوات  �صمن  لي�ص  وهو  يعمل 

يكون من املواطنني.
ي�صار اىل ان ع�صو جمل�ص النواب عن حمافظة 
دياىل رعد املا�ص, دعا  اىل تفعيل فقرة منح 
20% من قيمة الب�صائع امل�صادرة لل�صيطرات 
"ف�صاد  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء  اأج���ل  م��ن  االأم��ن��ي��ة 
االأخرية  "ف�صاد"  اأن  اأكد  حني  يف  اجلمارك", 
يف  خا�صة  جدا"  "خطرة  ح��دود  اىل  و�صل 

جمرك ال�صفرة.
اجل  من  الفقرة  تلك  تفعيل  اىل  املا�ص  ودعا 
اأن  اىل  م�صريا   , اجلمارك  ف�صاد  على  الق�صاء 
خطرة  حدود  اىل  و�صل  اجلمارك  يف  الف�صاد 

ن�صمع  الذي  ال�صفرة  جمرك  يف  خا�صة  جدا 
يوميا عن خروقات كبرية فيه

يذكر ان املحكمة الكمركية للمنطقة اجلنوبية  
اموال   من  الدولة  خلزينة  حققته  ما  اعلنت 
ب��ال��غ��رام��ات  متمثلة   ,2016 ع���ام  خ���الل 
املفرو�صة والتعوي�ص املدين الدارة الكمارك.

للمنطقة  الكمركية  املحكمة  رئي�ص  وق��ال 
عبد  مبارك  اخلالق  عبد  القا�صي  اجلنوبية 
ايرادات خلزينة  " ان املحكمة حققت  الزهرة 
الدولة تقدر مبليارين وثالثة و�صبعني مليون 

دينار خالل عام 2016
وا�صار عبد الزهرة اىل ان االيرادات املتح�صلة 
الدارة  املدين  والتعوي�ص  بالغرامات  متمثلة 

الكمرك املدين 
هي  ث��الث,  العراق  يف  الكمركية  واملحاكم 
املحاكم الكمركية للمناطق الو�صطى اجلنوبية 
اجل��زائ��ي��ة  امل��ح��اك��م  م��ن  وت��ع��د  ال�صمالية. 
ال��ر���ص��وم  حت�صيل  ب��دع��اوى  املتخ�ص�صة 

وال�رشائب الكمركية.

امل�صاريع  م��ن   %50 اأن  ع��ن  ب��غ��داد  ا�صتثمار  هيئة  ك�صفت 
مطالبة   , بغداد  العا�صمة   يف  ُنفذت  العراق  يف  اال�صتثمارية 

مبزيد من الدعم للم�صتثمر.
ا�صتثمار  هيئة  اإن   : �صحفي  حديث   يف  الهيئة  رئي�ص  وقال   
بغداد تقدمت على بقية هيئات اال�صتثمار يف حمافظات العراق 
اال�صتثمارية على  امل�صاريع  اأكرب عدد ممكن من  لكونها نفذت 
ار�ص الواقع.  واأ�صاف الزاملي اأن 50% من جمموع امل�صاريع 
املنفذة يف عموم العراق نفذت يف العا�صمة بغداد من خمتلف 
القطاعات �صواء ال�صكنية اأو ال�صياحية اأو ال�صحية وغريها وهذا 

ما يوؤكد تقدم العمل يف الهيئة. 
من  هي  للم�صاريع  املمولة  املبالغ  جميع  اأن  الزاملي  واأك��د 
باأن  مطالبًا  فيها  دخل  اأي  للحكومة  ولي�ص  اخلا�ص  القطاع 
و�صع  وعدم  للم�صتثمرين  الت�صهيالت  من  مزيد  هنالك  تكون 
العراقيل امامهم  وك�صفت هيئة ا�صتثمار بغداد عن وجود اكر 
من 210 م�صاريع ا�صتثمارية يف العا�صمة تنتظر حل م�صكلتي 
"التجاوزات وملكية االر�ص", يف حني اأكدت اأنها منحت 322 
اجازة مل�صاريع يف خمتلف القطاعات, ولفتت النظر اىل ان تلك 

امل�صاريع توفر لعاطلي العا�صمة مليون فر�صة عمل 
 16 بال�صكن,  تتعلق  م�رشوعا   78 هناك  اأن  الهيئة,  وتو�صح 
ن�صب  اىل  و�صل  وبع�صها  للم�صتثمرين,  ارا�صيها  �صلمت  منها 
الهيئة  بغداد,  حمافظة  جمل�ص  اتهم  حني  يف   , متقدمة  اجناز 
ب�"التخبط والع�صوائية", يف منح اجازات اال�صتثمار, م�صريا اىل 
هناك م�صاريع بقيت على الورق منذ 4 �صنوات, ب�صبب حماوالت 

"ال�صما�رشة" بيعها اىل مقاولني ثانويني 
بجرد  املجل�ص  وع��دت  بغداد  اأمانة  ف��ان  املجل�ص,  وبح�صب 
اقامة  اأم��ر  ت�صهيل  اجل  من  لال�صتثمار,  ال�صاحلة  االرا�صي 
م�صاريع عليها بعد احالتها اىل م�صتثمرين , وتت�صارب تقديرات 
يف  و%16,  و%25   %46 بني  ما  والتخطيط,  العمل  وزارت��ي 
حمافظة  جمل�ص  يتهم  باملقابل,   , لهما  االأخرية  االإح�صائيات 
لال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  امتالكها  ب�عدم  اال�صتثمار  هيئة  بغداد 

وجود  اىل   اأ�صار  حني  ويف  العا�صمة",  يف 
منح  عملية  يف  ع�صوائية 

االر�ص  لها  م�صاريع خ�ص�صت  اأكد وجود   , اال�صتثمار  اجازات 
منذ 4 �صنوات, لكن مل يبداأ العمل بها حتى االن, ب�صبب منحها 

اىل "�صما�رشة" يحاولون بيعها
واقر جمل�ص النواب يف العام 2006, قانون اال�صتثمار العراقي, 
م�رشاعيها  على  االأب��واب  �صيفتح  اأنه  حينه  يف  عنه  قيل  الذي 
الت�صهيالت  الكثري من  ب�صبب تقدميه  االأجنبي,  اال�صتثمار  اأمام 
اأن العديد من ال�رشكات االأجنبية ما  اإال  للم�صتثمرين االأجانب, 
تزال مرتددة ب�صبب تخوفها من الواقع االأمني غري امل�صتقر يف 
امل�صتثمرين حق  يكن مينح  القانون مل  اأن  اإىل  اإ�صافة  العراق, 
امل�صتثمرين  بني  و�صاوى  بامل�رشوع,  اخلا�ص  العقار  ملكية 
اإذ    العقار,  متّلك  با�صتثناء  االمتيازات,  فى  واالأجنبي  العراقي 
يح�صل  امل�صتثمر االأجنبي من ا�صتئجار االأر�ص ملدة 50 �صنة 

قابلة للتجديد, بح�صب الفقرة 11 من قانون اال�صتثمار 
حديث  يف  الزاملي  �صاكر  بغداد  ا�صتثمار  هيئة  رئي�ص  ويقول 
بلغت 322  الهيئة  التي منحتها  االجازات  ان   عدد   : �صحفي 
, م�صريا اىل  القطاعات  ا�صتثمارية يف خمتلف  اجازة مل�صاريع 

انه مل ينفذ من تلك امل�صاريع اال ثلثها فقط 
وي�صيف الزاملي, ان اجازات م�صاريع ال�صكن بلغت 78 م�رشوعا  
16 منها �صلمت ارا�صيها للم�صتثمرين, وبع�صها و�صل اىل ن�صب 
اجناز متقدمة . وي�صري الزاملي اإىل اأن االأزمة االقت�صادية جعلت 
اقبال املواطنني على املجمعات ال�صكنية اال�صتثمارية "�صعفيًا 
", يف حني طالب امل�صارف احلكومية واالأهلية ب�منح املواطنني 
قرو�صا مي�رشة, ل�رشاء تلك الوحدات , ويف ما يتعلق باملعوقات 
التي تعانيها العملية اال�صتثمارية يف العا�صمة, يو�صح الزاملي 
التي  ان هيئته حتاول قدر االإمكان حل امل�صكالت واملعوقات 
اأبرزها م�صكلة ت�صليم االرا�صي,  تواجه امل�صتثمرين, والتي من 
بع�ص  ا�صافة  املواطنني,  لتجاوزات  اأغلبها  تخ�صع  التي 
ويبني  املالكة,  احلكومية  اجلهات  مع  التعاقدية  اال�صكاالت 

جميع  يف  طموح  م�صاريع  لديها  الهيئة  ان  الزاملي, 
وال�صحية  ال�صكنية  ال��ق��ط��اع��ات  

وال���ت���ج���اري���ة 

ان  الزاملي  يرى  ذل��ك,  مقابل  ويف  وال�صياحية,  وال�صناعية 
م�صاريع الهيئة التي تنفذ يف الوقت احلا�رش, وفرت العديد من 
املجازة  امل�صاريع  بكل  العمل  لو مت  انه  العمل, مرجحا  فر�ص 

لتوافرت مليون فر�صة عمل يف بغداد 
حمافظة  جمل�ص  يف  اخلدمات  جلنة  رئي�ص  ق��ال   جانبه,  من 
اإن  تلكوؤ اال�صتثمار يف  بغداد علي العي�صاوي يف وقت �صابق   
بغداد يعود اىل ا�صباب عديدة اهمها غياب التن�صيق بني امانة 
وهيئة ا�صتثمار بغداد, كما ان الهيئة ال متلك ا�صرتاتيجية معينة 
منح  يف  ع�صوائية  "وجود  مالحظا   , اال�صتثمارية  للم�صاريع 
خم�ص  فيها  متنح  معينة  منطقة  جتد  اذ  اال�صتثمار,   اج��ازات 
تلك  من  اأخ��رى  مناطق  تخلو  بينما  م��والت,  الن�صاء  اج��ازت 

امل�صاريع" .
  وا�صاف , اأن الع�صوائية يف منح االإجازات, هي من اهم اأ�صباب 
تاأخر اجناز امل�صاريع, فامل�صتثمر هو من يفر�ص امل�رشوع على 
بغداد  امانة  يف  الت�صاميم  دائرة  لدى  يوجد  باملقابل  الهيئة, 

حمددات يف عملية منح االر�ص, وهذا ما يعرقل العملية
وي�صري العي�صاوي اإىل اأن اأمينة بغداد ذكرى علو�ص وعدت  بجرد 
الهيئة  على  ي�صهل  الذي  االمر  لال�صتثمار,  ال�صاحلة  االرا�صي 

احالة امل�رشوع اىل امل�صتثمرين
اىل  احلا�رش  الوقت  يف  حتتاج  ال  العا�صمة  ان  اىل  ومي�صي 

موالت وا�صواق جتارية بقدر احتياجها اىل جممعات �صكنية
هيئة  املحافظة,  جمل�ص  يف  اخل��دم��ات  جلنة  رئي�ص  وطالب 
ا�صتثمار بغداد, ب�رشورة اختيار م�صتثمرين حقيقيني, ال �صيما 
اأربع �صنوات, ومل  اأ�صخا�صًا ح�صلوا على االأر�ص منذ  اأن هناك 
يبدوؤا العمل بامل�رشوع حتى االآن , الفتًا النظر اىل اأن هوؤالء هم 

"للبيع" بعد  امل�رشوع  "�صما�رشة" يعر�صون 
ا�صتح�صال االر�ص . 
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اأعلن��ت جمموع��ة لوي��دز امل�رشفية 
حتقي��ق اأعل��ى اأرب��اح �صنوي��ة خالل 
عقد حيث يق��رتب البنك الذي يدعمه 
دافع��و ال�رشائب م��ن التعايف متاما 

بعد االأزمة التي مر بها  . 
وق��ال اأك��رب بن��ك يف بريطاني��ا اإن 
الرب��ح قبل خ�صم ال�رشائب بلغ 4.2 
ملي��ارات جني��ه ا�صرتلين��ي )5.25 
مليارات دوالر( اأي نحو ثالثة اأمثال 
االأرب��اح التي حققها البنك يف العام 

ال�صابق وبلغت 1.64 مليار جنيه  .
اأن  توم�ص��ون  بيان��ات  واأظه��رت 
االأرباح جاءت دون متو�صط توقعات 
املحللني التي بلغت 4.76 مليارات 

جنيه  .

خ�صائره��ا  الذه��ب  اأ�صع��ار  قل�ص��ت 
بفع��ل بيان��ات اأ�صعف م��ن املتوقع 
اأن  بع��د  االأمريك��ي   لالقت�ص��اد 
تراجع��ت واح��دا باملئ��ة م��ن ج��راء 
جت��دد توقعات رف��ع اأ�صع��ار الفائدة 
يف الوالي��ات املتح��دة ال�صهر املقبل 

ما دفع الدوالر اىل ال�صعود 
و انخف���ص ال�صع��ر الف��وري للذه��ب 
0.2 باملئ��ة اإىل 1235.85 دوالراً 
ارتف��ع  لكن��ه  )االأون�ص��ة(  لالأوقي��ة 
اأكرم��ن �صبع��ة باملئ��ة من��ذ بداي��ة 

ال�صنة. 

موؤ���رش  عل��ى  يذك��ر  تغ��ري  يط��راأ  مل 
نيك��ي القيا�ص��ي لالأ�صه��م اليابانية 
عن��د االإغ��الق  وف�ص��ل يف موا�صل��ة 
املكا�ص��ب الت��ي حققه��ا عل��ى م��دار 
يوم��ني حي��ث توق��ف تراج��ع ال��ني 
مقابل ال��دوالر وكبح ال�صوق االأو�صع 
نطاق��ا , وكان التداول حمدودا حيث 
ابتع��د امل�صتثمرون عن ال�صوق ترقبًا 
اأح��دث اجتم��اع  ملعرف��ة تفا�صي��ل 
االحت��ادي  االحتياط��ي  ملجل���ص 
)البن��ك املركزي االأمريكي( من اأجل 

موؤ�رشات ب�صاأن رفع اأ�صعار الفائدة
وانخف�ص نيكي 0.01 باملئة ليقفل 

عند 19379.87 نقطة

مطالبات بدعم للمستثمر 

هيئة استثمار بغداد: 50% من المشاريع الخدمية ممولة من القطاع الخاص 

مطالبات بسن قانون ينظمها 

المكافآت في النقاط الكمركية.. نظام يقلل من الفساد المالي واإلداري 

 االعتماد الكامل على النفط 
يف االقت�صاد الوطني ,  

وب�صبب انخفا�ض اال�صعار 
العاملية للنفط اخلام ادخل 

البالد يف ازمة مالية منذ 
�صنتني وحالة تق�صفية �صّلت 
حركة اال�صتثمار يف جميع 

املحافظات وباالخ�ض 
امل�صاريع  اخلدمية

هيئة استثمار بغداد تنجز 50% من 

بغداد – فادية حكمت 

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


