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جدل عراقي واسع حول اعفاء البضائع االردنية من الرسوم الجمركية

اثارت االتفاقية االقت�صادية املربمة يف االونة االخرية 
لكونها  العراق  داخل  وا�صعا  جدال  واالردن  العراق  بني 

متنح امتيازات �صخمة للجانب االردين.
من  م�صتوردة  م��ادة   371 اعفاء  االتفاقية  وت�صمنت 
االردن اىل العراق من الر�صوم اجلمركية، ف�صال عن بيع 

النفط ب�صعر اقل من 18 دوالرا عن اال�صعار العاملية.
االتفاقية تخدم  ان هذه  العراقي  لل�صان  ويرى مراقبون 
احلكومة  داع��ني  العراقي،  من  اكرث  االردين  االقت�صاد 

العراقية اىل اعادة النظر ببع�ض بنود االتفاقية.
اىل  احلكومة  النيابية،  اخلارجية  العالقات  ودعت جلنة 
اإعادة النظر باالتفاقية االقت�صادية االخرية مع االردن 
ب�صاأن الغاء الكمارك من اغلب الب�صائع االردنية، م�صرية 
املوازنة  عجز  ارتفاع  يف  ت�صهم  االإج��راءات  تلك  اأن  اىل 

العراقية.
�صحفي،  ت�رصيح  يف  الفايز  عامر  اللجنة  ع�صو  وقال 
اغلب  ع�رصات  مبرور  لالردن  ا�صتثناء  منح  “العراق  اإن 
الب�صائع وال�صلع اخلدمية اىل العراق دون جباية الكمارك 

ما �صيوؤدي اىل ت�رصر االقت�صاد العراقي ب�صكل كبري”.
اتخاذ  “الربنامج احلكومي يت�صمن  اأن  الفايز،  وا�صاف 
بالواقع  النهو�ض  اجل  من  جديدة  اقت�صادية  اج��راءات 
الزراعي وال�صناعي والتجاري للبلد اال ان االتفاقية مع 

االردن تخالف تلك التوجهات”.
“ال ميكن منح االردن جميع تلك االمتيازات  وتابع انه 
مد  مقابل  معها  معلوماتي  وتبادل  امني  اتفاق  مقبال 
اليها  امل�صدر  النفط  ا�صعار  يف  وتخفي�ض  نفطي  انبوب 
ف�صال عن الغاء اجلابية الكمركية من ب�صائعها”، داعيا 
و�صياغتها  االتفاقية  بتلك  النظر  “اعادة  اىل  احلكومة 
�صت�صهم يف رفع عجز  للبلد كونها  العليا  امل�صالح  وفق 

املوازنة”.
علي،  حممد  غالب  النواب،  جمل�ض  ع�صو  اعترب  ب��دوره 
اإعفاء الب�صائع االردنية من الر�صوم اجلمركية يف وقت 
تفر�ض فيه ال�رصائب على املواطن العراقي الب�صيط، بانه 

تدمري لل�صناعة الوطنية.
اعفاء  على  احلكومة  "موافقة  اإن  بيان،  يف  غالب  وقال 
371 �صلعة اردنية من الر�صوم اجلمركية امر غري �صحيح، 
حيث انها بهذا القرار ت�صمح ملئات الب�صائع امل�صتوردة 
بغزو ال�صوق العراقي وبالتايل مناف�صة ال�صناعة الوطنية 

التي ن�صعى اإىل اإعادتها لالأ�صواق".
ر�صوما  تتقا�صى  ال��ع��امل  دول  "جميع  اأن  واأ���ص��اف، 
كجمركية على الب�صائع الداخلة اليها، ولكننا جند اليوم 
ال�صيء بجعل �صوقها  العراقية تعمل عك�ض هذا  احلكومة 
الذي  "العجز  اإىل  م�صريا  مقابل"،  دون  للجميع  مفتوحا 
اعتماده  لعدم  نتيجة  عام  كل  يف  البلد  موازنة  تعانيه 
على موارد اخرى غري النفط، وبالتايل يت�رصر املواطن 
علي،  ودعا  اخلاطئة".  ال�صيا�صات  نتيجة  العجز  هذا  من 
الفوري  "التدخل  اإىل  اجلمهورية  ورئي�ض  ال��ربمل��ان 
اوال"،  املواطن  ت�رص  حقيقية  كارثة  من  البلد  وحماية 
مبنحها  االردن  اجت��اه  احلكومة  "ت�صف  من  م�صتغربا 
تعفي  وال��ي��وم  ارا�صيها  ع��رب  العراقي  النفط  ت�صدير 

ب�صائعها من الر�صوم اجلمركية".

بغداد – الجورنال

يحذر من التعامل مع شركات تمارس 
االحتيال بشأن منح السلف

تدعو الشركات الى االستثمار في 
المحافظة

تدعو الحكومة إلعادة النظر بمنح 
االردن امتيازات ضخمة بشأن السلع

حصة المحافظة من الموازنة 
"ممتازة"

الدولة واملتقاعدين من  الرافدين موظفي دوائر  بغداد - اجلورنال: حذر م�رصف 
التعامل مع بع�ض ال�رصكات واجلمعيات اال�صتهالكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين 
ميار�صون االحتيال بادعائهم منح ال�صلف وبالتعاون مع امل�رصف . واو�صح املكتب 
االإعالمي للم�رصف يف بيان ، ان " هناك بع�ض ال�رصكات واجلمعيات اال�صتهالكية 
ومكاتب منافذ البطاقة الذكية املنت�رصة يف بغداد واملحافظات يبتزون املوظفني 
 " ان  اىل  وا�صار   ." خيالية  مبالغ  لقاء  �صلف  مبنحهم  اإقناعهم  عرب  واملتقاعدين 
هوؤالء ي�صتخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي كمن�صة لتحقيق غاياتهم ال�صخ�صية 
والرتويج لل�صلف بهدف حماولة ك�صب املوظف اأو املتقاعد وا�صتدراجه و�صوال اىل 

اقناعه مبنح ال�صلفة وابالغه بان منحها يتم بالتعاون مع امل�رصف" . 

بغداد - اجلورنال: دعا قائممقام ق�صاء احلبانية مبحافظة االنبار علي داود الدليمي 
، ال�رصكات اال�صتثمارية اىل العمل يف املحافظة بعد ا�صتقرار االو�صاع االمنية وتوفري 
اجواء امنة جلذب ال�رصكات اال�صتثمارية التي تروم العمل يف عموم مدن االنبار . وقال 
الدليمي يف ت�رصيح �صحفي، ان ” احلكومة املحلية يف االنبار دعت كافة ال�رصكات 
الفر�ض اال�صتثمارية املوجودة داخل مدن املحافظة  اال�صتثمارية اىل االطالع على 
بالتزامن مع قيام وفود من �رصكات ا�صتثمارية زارت املحافظة واطلعت على الفر�ض 
لوؤلوؤة  م�رصوع  باإن�صاء  موافقتها  ابدت  التي  الكورية  ال�رصكة  وخا�صة  اال�صتثمارية 
ال�صياحية والتي تت�صمن ان�صاء فندق مكون من 36  احلبانية او ما ي�صمى باملدينة 

طابق ف�صال عن م�صاريع خدمية اخرى ت�صب يف م�صلحة املواطن االنباري “.

بغداد - اجلورنال: دعت جلنة العالقات اخلارجية النيابية، احلكومة اىل اإعادة 
النظر باالتفاقية االقت�صادية االخرية مع االردن ب�صاأن الغاء الكمارك من اغلب 
الب�صائع االردنية، م�صرية اىل اأن تلك االإجراءات ت�صهم يف ارتفاع عجز املوازنة 
العراقية. وقال ع�صو اللجنة عامر الفايز يف ت�رصيح �صحفي، اإن “العراق منح 
ا�صتثناء لالردن مبرور ع�رصات اغلب الب�صائع وال�صلع اخلدمية اىل العراق دون 
جباية الكمارك ما �صيوؤدي اىل ت�رصر االقت�صاد العراقي ب�صكل كبري”. وا�صاف 
من  جديدة  اقت�صادية  اجراءات  اتخاذ  يت�صمن  احلكومي  “الربنامج  اأن  الفايز، 
اجل النهو�ض بالواقع الزراعي وال�صناعي والتجاري للبلد اال ان االتفاقية مع 

االردن تخالف تلك التوجهات”.

بغداد - اجلورنال: اأكد ع�صو جمل�ض حمافظة النجف، زهري اجلبوري، اأن ح�صة 
املحافظة من املوازنة العامة ممتازة قيا�صًا بال�صنوات املا�صية، مبينًا اأن احل�صة 

�صت�صاهم يف اكمال امل�صاريع املتلكئة يف املحافظة.
وقال اجلبوري يف ت�رصيح �صحفي اإن 'ح�صة حمافظة النجف بح�صب املعلومات 
من  املحافظة  'ح�صة  اأن  مبينًا  عراقي'،  دينار  مليار   200 تبلغ  تلقيناها  التي 

املوازنة ممتازة بالقيا�ض اىل ال�صنوات اخلم�ض ال�صابقة'.
قبل  من  خم�ص�صة  موازنة  هناك  تكن  مل  ال�صابقة  ال�صنوات  'خالل  اأنه  واو�صح 
عراقي  دينار  مليار   200 'مبلغ  اأن  مبينًا  املحافظات'،  اىل  االحتادية  احلكومة 

اليلبي الطموح، بحيث هناك عدد من امل�صاريع املتوقفة'.

لجنة الرافدين
برلمانية

مجلس االنبار

النجف:

بيانات

النفط تعلن مجموع صادراتها وايراداتها خالل الشهر الماضي
النفط تتعاقد مع شركة صينية لتنفيذ 

مسوحات لرقعتين بحرية وبرية

نائبة تحذر من "كارثة صناعية" ستحل بالعراق

ال�����ص��ادرات  جمموع  ع��ن  النفط  وزارة  اعلنت 
الثاين  ك��ان��ون  ل�صهر  املتحققة  واالي�����رادات 
ال�صادرة  االولية  االح�صائية  بح�صب  املا�صي 
عن �رصكة ت�صويق النفط العراقية “�صومو” حيث 
وقال  نفط.  برميل  مليون   113 من  اكرث  بلغت 
 ، الوزارة عا�صم جهاد يف بيان  املتحدث با�صم 
اخلام  النفط  من  امل�صدرة  الكميات  ان”جمموع 
وجنوب  و�صط  يف  النفطية  احلقول  من  لل�صهر 

و281  الفا  و245  مليون   110 بلغت  العراق 
الكميات  فبلغت  كركوك  حقول  من  اما  برميال 
و)381(  ال��ف��ا  و)315(  مليون   2 امل�����ص��درة 
حقل  من  امل�صدرة  الكميات  بلغت  فيما  برميال 
وا�صار  برميال”.   )775( و  الفا   )550( القيارة 
لل�صادرات  الكلي  اليومي  “املعدل  ان  اىل  جهاد 
مبينا  برميل،  ال��ف  و)649(  ماليني   )3( بلغ 
و352  مليارات   6 بلغت  الت�صدير  “ايرادات  ان 
�صعر  معدل  ان  مبينا  دوالر  الف  و753  مليونا 
الواحد بلغ )56،164( دوالرا. ويخطط  الربميل 

العراق اىل زيادة معد �صادراته النفطية اىل اكرث 
مع  اتفاقية  اب��رام  بعد  برميل  مليون   4.8 من 
اجلانب االردين ملد خط انبوب نفط من الب�رصة 
اىل ميناء العقبة بطاقة نحو مليون برميل نفط 
يومية. وي�صدر العراق يوميا مبعدل 3.8 مليون 
العقبة  الب�رصة  انبوب  اجناز  وبعد  نفط  برميل 
برميل  مليون   4.8 من  اك��رث  نحو  اىل  �صيقفز 
نفط يوميا. واعلنت وزارة النفط يف وقت �صابق 
االنتاج  خلف�ض  اوبك  منظمة  باتفاق  التزامها 

وذلك لل�صيطرة على ا�صعار النفط.
وقعت وزارة النفط عقدا بني �رصكة اال�صتك�صافات 
لتنفيذ  ال�صينية  �صينوك  و���رصك��ة  النفطية 
ا�صتك�صافيتني  لرقعتني  الزلزالية  امل�صوحات 

بحرية وبرية.
وزير  الطاقة  ل�صوؤون  الوزراء  رئي�ض  نائب  واأكد 
النفط ثامر عبا�ض الغ�صبان خالل حفل التوقيع 
ان "الوزارة ما�صية بتنفيذ خططها ال�صرتاتيجية 
لتعزيز  اال�صتك�صافية  الرقع  وتاهيل  لتطوير 
الوطني  باجلهد  والغازي  النفطي  االحتياطي 

وبالتعاون مع ال�رصكات العاملية".
عمليات  تنفيذ  يت�صمن  "العقد  ان  واأو���ص��ح، 
والتحاليل  الدرا�صات  واع��داد  الزلزايل  امل�صح 
احداها  اال�صتك�صافيتني،  للرقعتني  املكمنية 
اخلليج  يف  للعراق  االقليمية  املياه  يف  بحرية 
والثانية رقعة ا�صتك�صافية برية يف مدينة الفاو 
، م�صيفا ان الن�صاط ياتي لتاكيد حر�ض الوزارة 
امل�صاريع  يف  الوطني  اجل��ه��د  م�صاركة  على 

اال�صتثمارية".
الرتاكيبية  التوقعات  تكون  ان  "ناأمل  وتابع 
تقع  التي  املنطقة  ان  ال�صيما  كبرية  للرقعتني 
فيها الرقعتني منطقة واعدة بالرتاكيب النفطية 

الكبرية".
من جانبه قال ممثل �رصكة �صينوك ال�صينية، ان 
النفطية  اال�صتك�صافات  �رصكة  مع  العقد  "توقيع 
النفط يف  ميثل خطوة مهمة للتعاون مع وزارة 
"دور امل�صوؤولني يف  اال�صتك�صاف" مثمنا  قطاع 
للعمل"  املنا�صبة  الظروف  تهيئة  يف  ال��وزارة 

معربا عن اأمله "يف حتقيق نتائج مثمرة".
اال�صتك�صافات  �رصكة  عام  مدير  قال  جهته  من 
النفطية ن�صوان حممد نوري ان "ال�رصكة �صتقوم 
بتنفيذ اعمال امل�صوحات الزلزالية للرقعة الربية 
�رصكة  تقوم  فيما  الوطنية،  االمكانات  وف��ق 
للرقعة  وامل�صوحات  الدرا�صات  باعداد  �صينوك 
"ال�رصكة لديها اخلربات  البحرية" م�صرياً اىل ان 
احلقلية  امل�صوحات  اعمال  تنفيذ  يف  الكبرية 
الدرا�صات  واع���داد   }2D و   3D{ بنظامي 
التقنيات  وفق  اال�صتك�صافية  للرقع  املكمنية 

احلديثة".
الوزارة  الر�صمي با�صم  من جانبه قال املتحدث 
عا�صم جهاد ان "التوقيع �صمل اعمال الدرا�صات 
ن�صاط  الول  والزلزالية  اجليلوجية  وامل�صوحات 
خطوة  وتعد  االقليمية،  املياه  يف  ا�صتك�صايف 
مهمه على طريق اال�صتك�صاف للرثوة النفطية يف 

الرقع البحرية".

رئي�ض  ن�صيف  ع��ال��ي��ة  ال��ن��ائ��ب��ة  ط��ال��ب��ت 
وحماية  بالتدخل  �صالح  برهم  اجلمهورية 
بالكارثة  و�صفتها  مما  الوطنية  ال�صناعة 
مئات  باإعفاء  واملتمثلة  لها  تتعر�ض  التي 
الر�صوم  من  امل�صتوردة  ال�صلع  من  االأ�صناف 
دول  جميع  اإن  بيان  يف  وقالت  الكمركية. 
اأب�صط  عن  كمركية  ر�صومًا  تتقا�صى  العامل 
الدول  بع�ض  اأن  حتى  اإليها،  الداخلة  االأ�صياء 
املحمول  ال��ه��ات��ف  ع��ن  ر���ص��وم��ًا  تتقا�صى 
ال�صخ�صي يف حال بقاء ال�صيف على اأر�صها 
املبلغ  ي�صدد  مل  واإذا  �صهور  اأربعة  من  اأك��رث 
يتوقف خط هاتفه، يف حني ان العراق �صوق 

مفتوح اأمام اجلميع بال ر�صوم وال ح�صاب، ثم 
اىل  وتلجاأ  املوازنة  عجز  من  احلكومة  ت�صكو 
القرو�ض اخلارجية. واأو�صحت ن�صيف ان من 
وعدم  الوطنية  "دمار" ال�صناعة  اأ�صباب  اأهم 
من  امل�صتوردة  ال�صلع  مناف�صة  على  قدرتها 
االأ�صعار هو عدم فر�ض ر�صوم كمركية  حيث 
اإع��ف��اء  ك��ارث��ة  غ���رار  على  امل�����ص��ت��ورد،  على 
االأردن من الر�صوم الكمركية على 371 مادة 
معظمها ت�صنع يف العراق، ف�صاًل عن البطاطا 
"هل  والطماطم والبي�ض والدجاج. وت�صاءلت 
احلكومة را�صية عن انهيار ال�صناعة الوطنية 
امل�صتوردة  بال�صلع  العراقية  ال�صوق  واإغ��راق 
ح�صاب  على  الكمركية  الر�صوم  من  املعفاة 
حماية  واجبها  من  األي�ض  الوطني؟  املنتج 

ال�صناعة  الإنعا�ض  وال�صعي  الوطني  املنتج 
من  بداًل  العراقي  االقت�صاد  وتقوية  الوطنية 
امل�صاهمة يف تدمريه؟ و�صددت على "�رصورة 
املنتج  حلماية  اجلمهورية  رئي�ض  ت��دخ��ل 
ال�صلع  اإع��ف��اء  يف  التخبط  واإي��ق��اف  الوطني 
قدر  والعمل  الكمركة  الر�صوم  من  امل�صتوردة 
ودعم  الوطنية  ال�صناعة  اإنقاذ  على  االإمكان 
بلجان  اال�صتعانة  خالل  من  املحلي  املنتج 
م��ن اخل���رباء االق��ت�����ص��ادي��ني وو���ص��ع خطط 
احلكومة  وكانت  اخل�صو�ض".  بهذا  منا�صبة 
 371 ل�  اجلمركية  الر�صوم  الغت  قد  العراقية 
مادة من ال�صلع امل�صتوردة من االردن ، وياتي 
ابرمت  التي  االقت�صادية  االتفاقية  بعد  ذلك 

بني العراق واالردن.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

1.21

0.3

1.91

اأظه��رت بيان��ات ن�رصته��ا وزارة اخلزان��ة االأمريكية 
اأن ال�ص��ني ورو�صي��ا خف�صت��ا حيازاتهما م��ن الدين 
احلكوم��ي االأمريكي، فيما غ��ادرت ال�صعودية قائمة 

اأكرب 10 حائزين على ال�صندات االأمريكية.
واأ�صارت البيانات اإىل اأن حيازات ال�صني من �صندات 
اخلزانة االأمريكية بلغ��ت يف نوفمرب املا�صي 1.21 
تريلي��ون دوالر، انخفا�صا م��ن 1.138 تريليون يف 

اأكتوبر املا�صي.
ورغ��م ذل��ك ال ت��زال ال�صني تع��د اأكرب حائ��ز الأذون 
و�صندات اخلزانة االأمريكية خارج الواليات املتحدة، 
تليه��ا الياب��ان يف املركز الثاين ب���1036.6 مليار 

دوالر.

�صجل��ت اأ�صعار الذهب، هبوطا و�ص��ط اإقبال من امل�صتثمرين 
على املخاطرة يف ظل حالة من التفاوؤل بتو�صل الواليات 
املتح��دة وال�ص��ني اإىل اتف��اق جت��اري، على الرغ��م من اأن 
التوق��ف عن رف��ع اأ�صعار الفائ��دة االأمريكي��ة اأبقى املعدن 

االأ�صفر على م�صار االرتفاع لالأ�صبوع الثاين على التوايل.
وتراج��ع الذه��ب 0.3 باملئ��ة يف املعام��الت الفورية اإىل 
ال�صاع��ة  بحل��ول  )االأون�ص��ة(  لالأوقي��ة  1316.95دوالر 

07:19  بتوقيت غرينت�ض.
وكانت االأ�صعار ق��د بلغت اأعلى م�صتوى منذ 26 اأبريل عند 
1326.30 دوالر لالأوقية وتتجه للزيادة 1.1 باملئة هذا 

االأ�صبوع.

�صعدت اأ�صعار النفط ثالثة يف املئة اجلمعة بدعم 
من بيانات قوية للوظائف يف الواليات املتحدة، 
وعالمات على اأن عقوبات اأمريكية على �صادرات 

فنزويال �صاعدت يف تقليل املعرو�ض من اخلام.
ولقي��ت االأ�صع��ار دعما اأي�صا م��ن بيانات اأظهرت 
اأن ���رصكات احلف��ر النفط��ي يف اأم��ريكا خف�ص��ت 
عدد حف��ارات النفط ه��ذا االأ�صب��وع. واأنهت عقود 
خ��ام القيا�ض العاملي مزي��ج برنت جل�صة التداول 
مرتفعة 1.91 دوالر، اأو 3.14 باملئة، لتبلغ عند 
الت�صوي��ة 62.75 دوالر للربميل، منهية االأ�صبوع 

على مكا�صب بحوايل 2 يف املئة.


