
 اثبتت جتربة امناء االقت�صاد العراقي ان االدخار املحلي 
النمو  معدالت  لتحقيق  املطلوبة  اال�صتثمارات  ي�صتوعب 
يكون  ال  وق��د  احلقيقي،  االنتاج  قطاع  يف  امل�صتهدفة 
الهدف ال�صيما عندما ي�صطدم  لبلوغ هذا  االنتاج كافيا 
العامة  املوازنة  يف  املوارد  بتخ�صي�ص  االمنائي  اجلهد 
لتمويل اال�صتهالك اجلاري، ونق�ص اال�صتثمار الذي يعيق 

تزايد قدرة االقت�صاد على توفري مقومات النمو الذاتي.
عو�ص  االقت�صادي  االك��ادمي��ي  ق��ال  ال�صدد  ه��ذا  ويف   
انه كلما اجته معدل  القول  "قد ي�صعب  ا�صماعيل  فا�صل 
املخ�ص�صة  املوارد  تزايد  على  ذلك  دل  للتزايد  االدخار 
لرتاكم راأ�ص املال املادي ومن ثم تزايد مقدرة االقت�صاد 
ان  موؤكدا  القومي،  االنتاج  بناء  يف  تغيري  اح��داث  على 
فاعلية  انخفا�ص  يعك�ص  االنتاجية  الطاقات  انخفا�ص 
ت�رصيح  خالل  ا�صماعيل  وا�صاف  املحلي،  اال�صتثمار 
معدالت  انخفا�ص  "ان  )اجل��ورن��ال(،  تابعته  �صحفي 
اال�صتثمار يف القطاعات االنتاجية يف العراق ياأتي دائما 
البنى االرتكازية كالنقل واملوا�صالت  ب�صبب �صعف 
واالت�����������ص�����االت ون��ق�����ص 

املالكات الفنية املاهرة وقلة الدراية يف جمال التنظيم 
واالدارة و�صوء ا�صتغالل املوارد النادرة املتاحة". وا�صار 
اال�صتثمار  كفاءة  النخفا�ص  املتوقعة  النتيجة  ان  اىل 
هي ارتفاع وا�صح يف تكاليف االنتاج ما ي�صب باجتاه 
دفع اال�صعار املحلية اىل االرتفاع وزيادة حدة ال�صغوط 
الت�صخمية و�صعف القدرة على الت�صدير نتيجة انخفا�ص 
املركز التناف�صي للمنتجات املحلية يف اال�صواق الدولية.

 وا�صار ا�صماعيل اىل ان النظام االقت�صادي القائم حاليا 
والواقع  النظرية  بني  التناق�صات  من  حزمة  به  ت�صتاأثر 
العملي، وتكت�صب هذه التناق�صات بعدا رئي�صا يف املهام 
ان  اىل  الفتا  وتنويعه،  العر�ص  جانب  لتنمية  املطلوبة 
اال�صتهالك اجلاري ي�صتنزف معظم ثمار االزدهار النفطي 
الذي يوفر التمويل الالزم لعملية التنمية ما يوؤ�رص ق�صورا 

�صديدا بني ان�صطة االنتاج املختلفة.
 وا�صتطرد بالقول ان تراجع معدالت اال�صتثمار وكفاءته 
لالنفاق  االنت�صارية  االث��ار  ق��وة  ت�صاوؤل  اىل  يقودان 
ان  عن  ف�صال  الكلي،  االنتاج  تنمية  يف  اال�صتثماري 
اختالال  ي�صهد  ال��ذي  العراقي،  لالقت�صاد  التنمية  منط 
وا�صحا، �صوف ال يلقى االهتمام ب�صورة كافية لرتوي�ص 
لتعجيل  املمكنة  بال�رصعة  املتاحة  املحلية  االمكانات 
النمو، مبينا اهمية ا�صتغالل كلفة الفر�صة التي يتحملها 
حتقيق  يف  وتوظيفها  الوطني  االقت�صاد 
االمثل  االن��ت��ف��اع 

واملبكر للعر�ص املتاح من الوفرات املالية.
ماأزق  من  اخلروج  ان  قائال،  حديثه  ا�صماعيل  واختتم   
للقطاع  وتابعة  انتاجا  خمتلة  تنمية  اىل  االذع���ان 
النفطي ال يكمن يف ت�صارع االيرادات حول االرقام بل 
ال�صيا�صة  �صناع  بقابلية  كبري  حد  اىل  مرهونا  �صيبقى 
االقت�صادية املدعمة باالرادة على حل هذه التناق�صات، 
م�صددا على ان املوارد املتاحة للبلد تت�صم بالوفرة ولكن 
�صوء ا�صتخدامها ادى كثريا اىل تعقيد امل�صهد االقت�صادي 

ب�صورة عامة.
 فيما اأ�صار اخلبري االقت�صادي مازن عودة اىل ان البنى 
االرتكازية املتخلفة التهيئ و�صعا اف�صل للحياة والعمل 
عليها  ت�صتند  التي  القواعد  متثل  انها  وذلك  واال�صتثمار، 

جممل الن�صاطات والفعاليات االقت�صادية. 
البنى   ه��ذه  ان  ل���)اجل��ورن��ال(  حديثِه  خ��الل  مو�صحا   
االرتكازية يجب ان توفرها االدارات احلكومية، وقطاع 
الطرق  وقطاع  الكهرباء،  قطاع  الوقود،  قطاع  املياه، 
واجل�صور. يف الوقت نف�صه يعاين القطاع اخلا�ص يف هذه 
القطاعات من جمموعة عوائق واملتمثلة بغياب ال�صفافية 
واهمال  احلكومية  االدارات  لبع�ص  املالية  االدارة  يف 
تقارير املوؤ�ص�صات الرقابية املالية هذا ف�صال عن �صعف 

امل�صتوى الفني واالداري ملنت�صبي هذه االدارات.
 مبينا ان احلكومة غري قادرة على توفري التمويل الالزم 
من اجل االرتقاء بكافة قطاعات البنى االرتكازية ليكون 
متوازيا مع التطورات التي حت�صل يف االقليم فيما ت�صهد 
قطاعات املياه والكهرباء �صيوع 

الدوار  وا�صحا  وغيابا  املواطنني  عند  الهدر  �صلوكيات 
قطاعات االعمال اخلا�صة واال�صتثمار االجنبي. 

من  جمموعة  ه��ي  االج��ن��دة  ه��ذه  اأن  اإىل  ع��ودة  ولفت   
القطاع  هذا  لدى  الوا�صعة  الرغبة  تثبت  التي  احلقائق 
الفعلي بادارة وتطوير  مبختلف م�صتوياته يف اال�صرتاك 
انواعها،  مبختلف  االرتكازية  البنية  قطاعات  وادام��ة 
ويف  خ�صخ�صتها  يف  اجلدي  البحث  يف  راغب  انه  كما 
التخطيط اال�صرتاتيجي لها ويف �صغل ادوار ر�صمية اكرب 

يف مرافقها املختلفة.
موؤكدا اأن البنى االرتكازية تلعب دورا اأ�صا�صيا يف تعزيز 
العامل  من  بلد  اأي  يف  واملوؤ�ص�صات  االفراد  حياة  نوعية 
�صواء تلك املوؤ�ص�صات حكومية او مدنية او خا�صة، م�صيفا 
للتحول  االرتكازية عامل حيوي  البنى  م�صتوى  رفع  ان 
االقت�صادي واالجتماعي اإذ اأن وجود بنى ارتكازية ذات 
اال�صتثمار  جذب  عنا�رص  اأهم  من  يعترب  متميزة  كفاءة 
وتنمية االقت�صاد وتطويره، االأمر الذي له تاأثري مبا�رص 
القطاع  خدمات  م�صتوى  وعلى  ال�رصكات  تناف�صية  على 
لل�صكان  اال�صا�صية  احلاجات  ا�صباع  عن  ف�صال  ؛  العام 

وتوفري الرفاهية لهم. 
اأن  يجب  ال�صاملة  التنمية  عملية  اإن  بالقول  م�صتدركا 
اإىل  تهدف  م��وازي��ة،  ارتكازية  بنية  خدمات  ترافقها 
حت�صني الظروف املعي�صية للمواطنني من خالل تزويدهم 
الإقامة  املحفزة  وتلك  واالجتماعية  املادية  باخلدمات 
م�صاريع تنموية اإنتاجية مدرة للدخل اأو تدعم اال�صتثمار 
اىل  تتطلع  وال�صعوب  احلكومات  معظم  وان  ال�صيما 
والظروف  اخلا�صة  تف�صرياتها  وفق  االقت�صادية  التنمية 

االقت�صادية واالجتماعية لدولها.
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بابل توسع رقعتها االستثمارية 

الزراعة: إنتاجنا من التمور وصل 
نحو 700 ألف طن

المالية النيابية: حصر التعيينات 
بقطاعات محددة يزيد البطالة

 اكدت هيئة ا�صتثمار بابل اهمية تو�صيع الرقعة اجلغرافية ال�صتثماراتها 
لت�صمل عموم املحافظة تكون غالبيتها يف االق�صية والنواحي. 

 مدير الهيئة ن�رص حمود فرنان ا�صار اىل انه مت منح العديد من الرخ�ص 
اال�صتثمارية يف الكفل وجبلة وابي غرق والها�صمية والقا�صم واملدحتية 
و�صيت��م افتت��اح عدد م��ن امل�صاري��ع اال�صتثماري��ة منها م��ول يف احللة 
وحمط��ة ابق��ار ويجري العم��ل بوتائر مت�صاعدة يف ع��دد من امل�صاريع 
الت��ي تخ��دم املحافظة.اىل ذل��ك افتتحت هيئ��ة ا�صتثم��ار بابل م�رصوع 
مدين��ة الع��اب القا�صم اال�صتثم��اري يف ق�ص��اء القا�صم بكلف��ة  4،500 
مالي��ني دوالر وقال مدير امل�رصوع ا�صعد را�صي ان مدة تنفيذ امل�رصوع 
ا�صتغرق��ت �صنت��ني وان امل���رصوع ي�صم 25 حمال وقاعت��ني للمنا�صبات 
واالعرا�ص و12 لعبة ا�صا�صية ويقدم خدمات ترفيهية للمواطن والدخول 
للمدين��ة بان�صيابي��ة وتتوفر خدم��ات للمواطن وان االلع��اب ذات من�صاأ 
ايط��ايل. يذك��ر ان الهيئ��ة تبن��ت خط��ة للتوا�ص��ل م��ع ���رصكات عاملية 
متخ�ص�ص��ة به��دف ان�صاء م�صاريع نوعية تتنا�ص��ب وعمرها االفرتا�صي 

وتخ�صي�صاتها املالية.

 ك�ص��ف ع�ص��و جلنة النفط والطاق��ة النيابية زاهر العب��ادي عن وجود غايات 
�صيا�صية تنتهجها بع�ص اجلهات هدفها �صل احلركة االقت�صادية يف حمافظة 
الب���رصة �صم��ن �صل�صل��ة خمططات ت�ص��كل  خطرا عل��ى املحافظة م��ن ناحية 

تعطيل �صري عجلة اال�صتقرار االقت�صادي.
 وطال��ب ع�ص��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابي��ة، وه��و م��ن ن��واب الب���رصة، 
"باالإ���رصاع يف تو�صي��ح ال�ص��ورة وخطورته��ا ام��ام ا�صحاب الق��رار وعدم 
االعتم��اد على املالحظات غري املدرو�ص��ة او رمبا تكون مق�صودة لها غايات 

�صيا�صية تريد �صل احلركة االقت�صادية يف حمافظة الب�رصة".
واأ�ص��ار العبادي اىل “اننا عازمون على دعم ال���رصكات ال�صناعية واملطالبة 
بحق��وق الب�رصة والدفاع ع��ن ثرواتها واإع��ادة ال���رصكات ال�صناعية املهمة  
والت��ي ت�صجل ارقاما مت�صدرة يف اجلودة والتطوير على م�صتوى معامل دول 

ال�رصق االأو�صط”.

 اك��دت وزارة الزراع��ة، اأن الع��ام املقب��ل �صي�صه��د الق�ص��اء على ح�رصة 
الدوبا���ص الت��ي ت�صي��ب اأ�صجار النخي��ل، مو�صحة اأن اإنت��اج العراق من 
التم��ور بل��غ 670 األ��ف ط��ن �صنوي��ا، فيما دع��ت القط��اع اخلا�ص اىل 

�رصورة ت�صنيع التمور وتعبئتها قبل ت�صديرها.
 وق��ال الوكي��ل الفن��ي للوزارة مه��دي �صم��د القي�صي بحدي��ث �صحفي، 
اإن "ارتف��اع ت�صدي��ر التم��ور العراقية للخارج يعود لنج��اح الوزارة يف 
مكافح��ة اآف��ة الدوبا�ص امل�صتوطنة يف اأ�صج��ار النخيل منذ عام 1922 
لغاي��ة ع��ام 2014 من خالل ر�ص هذه االأ�صج��ار يف الربيعي واخلريف 
مب�صتخل�ص��ات نباتي��ة ومبي��دات �صديق��ة للبيئ��ة وبذل��ك حت�صنت حال 
النخل��ة واإنتاجها وثمرتها"، متوقع��ا "الق�صاء على اآفة الدوبا�ص خالل 

العام املقبل".

 اكدت ع�صو اللجنة االقت�صادية جنيبة جنيب ان، موازنة 2017 �صتح�رص 
التعيينات فقط يف قطاع ال�صحة واالمن والدفاع والرتبية.

وقالت جنيب يف ت�رصيح الحدى وكاالت االنباء تابعتها )اجلورنال(  انه 
"على الرغم من ارتفاع انتاج النفط الذي و�صل اىل 3 ماليني و880 الف 
برميل يوميا وهو ما ميثل ايرادات مالية كبرية للعراق ويب�رص باخلري يف 
موازنة 2017، اال ان التعيينات والوظائف انح�رصت بال�صحة والرتبية 

واالمن والدفاع".
 واك��دت جنيب، ان "ح�رص التعيينات يف ه��ذه القطاعات �صيخلف بطالة 
كب��رية يف �صف��وف ال�صباب العراقي، داعية اىل اع��ادة النظر بالقطاعات 
امل�صمولة بالوظائف واعطاء درجات وظيفية لعدد اكرب من القطاعات".

 ي�ص��ار اىل ان وزي��ر املالية هو�صيار زيباري اج��رى م�صاورات يف عمان 
موؤخ��را م��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل ملراجع��ة م�ص��ودة قان��ون املوازنة 
االحتادي��ة لع��ام   2017 ليتم تقدمي املوازن��ة اىل جمل�ص الوزراء ومن ثم 

اىل جمل�ص النواب الجراء التعديالت والت�صويت عليها.

 اعلن��ت جلنة الطاقة يف جمل���ص حمافظة وا�صط، 
ع��ن موافق��ة وزارة النف��ط عل��ى ان�ص��اء م�صف��اة 
نفطي��ة يف املحافظة ه��و االول من نوعه، ففيما 
ك�صف��ت اأن جلنة من اخلرباء بداأت باإعداد الدرا�صة 
للم�صف��ى وحتدي��د موقع��ه، اأك��دت اأن �رصكة �صل 

الفرن�صية هي "االأوفر حظا" لتنفيذ امل�رصوع.
العكيل��ي خ��الل  اأم��ل  اللجن��ة  رئي�ص��ة   وقال��ت 
تابعته��ا  اإليه��ا  ن�صب��ت  �صحفي��ة  ت�رصيح��ات 
اإن املجل���ص تلق��ى كتاب��ا ر�صمي��ا  )اجلورن��ال( 
�صادرا ع��ن وزارة النفط ت�صمن ت�صكيل جلنة من 
اخلرباء واملهند�صني تتوىل مهمة اإعداد الدرا�صات 

االأولية الإن�ص��اء م�صفى للنفط يف حمافظة وا�صط 
بطاقة 150 األف برميل يوميا".

 مبين��ا، اأن "فري��ق اخلرباء ومن خ��الل التن�صيق 
مع احلكوم��ة املحلية اقرتح ثالثة مواقع الإقامة 
ه��ذا امل�صفى، لكّن االأرج��ح اأن يكون موقعه بني 
ناحي��ة املوفقي��ة ومنطق��ة الب�رصوكي��ة، جن��وب 
غ��رب الك��وت، ليك��ون قريبا م��ن حق��ل االأحدب 

النفطي".
 واأ�صاف��ت العكيل��ي، اأن "موافق��ة وزارة النف��ط 
جاءت على خلفية املطالبات املتكررة للحكومة 
املحلية وملجل�ص حمافظة وا�صط ب�رصورة اإقامة 
مثل ه��ذا امل�رصوع الكب��ري، نظرا لوج��ود حقلني 
نفطي��ني يف وا�ص��ط هما االأحدب وب��درة وبطاقة 
ق��د ت�ص��ل اىل اأكرث م��ن 300 األف برمي��ل يوميا 

بع��د بلوغ مرحل��ة اإنتاج ال��ذروة"، م�صرية اىل اأن 
"العديد من ال�رصكات العاملية املتخ�ص�صة زارت 
املحافظ��ة يف وق��ت �صاب��ق للبح��ث يف اإمكانية 
اإن�ص��اء ه��ذا امل�صف��ى عن��د ح�ص��ول املوافق��ات 
النهائي��ة عليه، ومن بينها �رصك��ة �صل الفرن�صية 

التي �صتكون االأوفر حظا باإن�صائه". 
وكان��ت اإدارة حمافظة وا�ص��ط اعلنت، يف ال�)27 
م��ن ني�ص��ان 2014( اأن �رصك��ة �ص��ل الفرن�صي��ة 
اأب��دت رغبتها باإن�صاء م�صفاة للنفط يف حمافظة 
وا�ص��ط، واأك��دت اأن احلكومة املحلي��ة �صتعمل ما 
بو�صعه��ا ال�صتح�صال املوافق��ات االأ�صولية لهذه 

امل�صفاة
)ال���28  يف  اأعلن��ت  ق��د  وا�ص��ط،  اإدارة  وكان��ت 
م��ن اأيل��ول 2014(، ع��ن اتفاقه��ا م��ع نظريتها 

اآف��اق  حمافظ��ة اي��الم االإيراني��ة، عل��ى تعزي��ز 
التع��اون امل�صرتك بني اجلانب��ني، مبينة اأن ذلك 
ي�صتمل على طرح ث��الث فر�ص ا�صتثمارية كربى 
اأمام ال���رصكات االإيرانية، تت�صمن اإن�صاء م�صفاة 
للنفط وم�صنع للبرتوكيماويات وا�صتثمار مطار 

الكوت املدين.
 يذكر اأن حمافظة وا�صط ت�صم يف الوقت احلا�رص 
حقلني الإنتاج النفط هم��ا حقل االأحدب )29 كم 
���رصق الكوت( الذي مت ا�صتثم��اره من قبل �رصكة 
الواح��ة ال�صينية وينتج حالي��َا 140 األف برميل 
يومي��ا من النف��ط اخل��ام اإ�صافة اىل حق��ل بدرة  
)80 ك��م �رصق الكوت( والذي يبلغ اإنتاجه حاليا 
60 األف برميل يوميا فيما يتوقع اأن ي�صل اإنتاج 

الذروة فيه اىل 170 األف برميل عام 2017.

 يوا�ص��ل القط��اع اخلا���ص تق��دمي احلل��ول لتج��اوز 
م�ص��اكل نق���ص ال�صيول��ة جراء انح��دار ا�صع��ار النفط 
يف اال�ص��واق العاملية، والعم��ل على تخفيف اآثار هذه 
امل�صكل��ة متوا�صل م��ع تقدمي مقرتحات تع��د منطلقا 

ملرحلة تنموية مقبلة رغم التحديات الكبرية. 
اخلبري االقت�صادي عبا�ص �صمارة ا�صار خالل ت�رصيح 
�صحف��ي اإىل ان "التنمي��ة االقت�صادي��ة تتطل��ب خلق 
موارد ب�رصية ماهرة ميكنها التعامل مع التكنولوجيا 

املتطورة يف جميع القطاع��ات، الفتا اىل ان توظيف 
التج��ارب العاملية يف خدم��ة االقت�صاد العراقي بات 

ميثل مطلبا الأغلب خرباء االقت�صاد واملهتمني". 
 �صمارة قال اإن الع��راق مطالب بالتو�صع يف عالقاته 
االقت�صادي��ة اخلارجية وبناء ج�ص��ور تعاون حقيقي 
ا�صا�صها منفعة متبادلة مع الدول الع�رصين ال�صناعية 
الكربى التي متث��ل الالعب االكرب لقطاعات ال�صناعة 
والنف��ط  يف العامل، مبينا اهمية التوا�صل مع املحيط 
االقليمي وان توؤ�ص���ص اتفاقات جديدة حتقق اجلدوى 

االقت�صادية للطرفني.

 واك��د اهمية و���رصورة ان تتوجه احلكوم��ة العراقية 
اىل فتح حوارات منفردة مع الدول الكربى واالقليمية 
فيه��ا  يوؤم��ن  ثنائي��ة  اتفاق��ات  بتوقي��ع  لل���رصوع 
اال�صتثم��ار وامل�صتثم��رون وجمي��ع ا�صتثماراته��م يف 
العراق، وتقوم احلكومت��ان املتفقتان بتقدمي �صمان 
�صي��ادي الي ا�صتثم��ار ا�صرتاتيج��ي يف اي بل��د م��ن 
البل��دان لكي يطمئن امل�صتثمرون عل��ى ا�صتثماراتهم، 
موؤك��دا ���رصورة ان تتعه��د احلكومت��ان م��ن خ��الل 
املكات��ب الت��ي يت��م فتحها يف ال��دول املعني��ة ومن 
خالل النافذة  الواحدة بتذليل اي عقبة او اية ا�صكال، 

وعل��ى ان يكون عامل الزمن ه��و من اهم االمور التي 
جتب مراعاتها.

 مبين��ا اهمي��ة االتف��اق مع �رصك��ة لتقيي��م امل�صاريع 
املقرتح��ة التي ميك��ن ان متثل بداي��ة الطريق لعملية 
تنموي��ة كبرية و�صامل��ة، ان تلك ال���رصكات لها خربة 

وجتارب يف جميع دول العامل .
قان��ون  �صم��ن  اق��رت  الواح��دة  الناف��ذة  ان  يذك��ر   
اال�صتثمار رق��م 13 ل�صنة 2010 وتعديالته وحتتاج 
اىل ان تفع��ل بال�صكل الذي يج��ذب ال�رصكات العاملية 

املالكة لالموال والتكنولوجيا املتطورة.

واسط تشهد 
إنشاء أول مصفاة نفطية

خبير يدعو الحكومة لفتح حوارات مع الدول االقتصادية الكبرى 

نائب: تعمد إيقاف الشركات الصناعية في البصرة متواصل
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