
عبد  داود  العراقي  الوطني  االعمال  جمل�س  رئي�س  اكد   
زاير ان اآخر تعديل �ضدر على قانون اال�ضتثمار ت�ضمن 
املطور  مبف�ضلني  يعمل  الذي  املطور  حمور  ا�ضتحداث 

االول وامل�ضتثمر.
 13 رقم  اال�ضتثمار  قانون  على  تعديل  اآخر  وت�ضمن   
عمل  بخطة  ج��اء  ال��ذي  املطور  مفهوم   2010 ل�ضنة 
العامة  املوازنة  على  املايل  ال�ضغط  من  تخفف  جديدة 

للدولة، وذلك بتوزيع املهام اال�ضتثمارية. 
 و"املطور" يعني ان "يقوم او تقوم ال�رشكة بتنفيذ البنى 
التحتية ب�ضكل كامل جلميع مرافق املدينة املتخ�ض�ضة 
يوزع  وبعدها  �ضكنيا،  اأو  علميا  او  جتاريا  او  �ضناعيا 
تقع  م�ضتثمرين جدد  على  اال�ضتثمارية  الفر�س  املطور 
على عاتقهم م�ضوؤوليات تنفيذ خمتلف مفا�ضل العمل". 
بان�ضاء  يخت�س  الذي  االول  املطور  ان  زاير  وا�ضاف   
وكذلك  ال�ضياحية  او  ال�ضناعية  للمدن  التحتية  البنى 
يجيز  حيث  الكربى،  امل�ضاريع  من  غريها  اىل  ال�ضكنية 
التحتية  البنى  وتوفري  االر�س  ا�ضتالم  القانون  له 
كاملتني من الطرق واجل�ضور 

واخلدمات اال�ضا�ضية املختلفة.
 وقال: ان االرا�ضي التي توفر لها البنى التحتية تق�ضم 
االول،  املطور  طريق  عن  اآخرين  مل�ضتثمرين  ومتنح 
ان  اردنا بناء مدينة �ضكنية علينا  اذا  ومثال على ذلك 
نوفر الطرق واملجاري واالت�ضاالت واملاء �ضمن حدود 
هذه امل�ضاحة ثم يتم تق�ضيم امل�ضاحة اىل ارا�س �ضكنية 
واخرى ترفيهية وم�ضاحات خلدمات التعليم وبناء دور 

للعبادة وما تتطلبه هكذا مدن.
من   2006 ل�ضنة   13 رقم  اال�ضتثمار  قانون  و�ضدر   
واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية  عملية  دف��ع  اج��ل 
وتنمية  والعملية  التقنية  اخل��ربات  وجلب  وتطويرها 
املوارد الب�رشية واإيجاد فر�س عمل للعراقيني بت�ضجيع 
اال�ضتثمار  م�ضاريع  تاأ�ضي�س  عملية  ودعم  اال�ضتثمارات 
يف العراق وتو�ضيعها وتطويرها على خمتلف االأ�ضعدة 
لهذه  واالإع���ف���اءات  االم��ت��ي��ازات  وم��ن��ح  االقت�ضادية 
قانون  ان  اىل  وا�ضار  القانون.  هذا  �رشع  لذا  امل�ضاريع 
امل�ضتثمر  وكذلك  املطور  يحمي  وتعديالته  اال�ضتثمار 
جذب  وعن�رش  اال�ضتثماري  بالعمل  مهم  منعطف  وهذا 
التعديل  جديد يت�ضمنه قانون اال�ضتثمار. ولفت اىل ان 
اجلديد منح املطور حق منح هذه االرا�ضي اىل م�ضتثمر 
االول  املطور  ومبوافقة  ا�ضتثمارية  اج��ازة  مبوجب 
البنى  مبلغ  من  وجزء  اخلدمات  وجباية 
التحتية الذي انفقه 

احلالة  هذه  يف  انه  اىل  الفتا  اجلديد،  امل�ضتثمر  خلدمة 
حديثة  م��دن  بناء  ون�ضتطيع  اال�ضتثمار  جتزئة  متت 
اال�ضتثماري، حيث  العمل  بطريقة جديدة تقلل تكاليف 
مالية  مبالغ  الكربى  امل�ضاريع  يف  اال�ضتثمار  يتطلب 

طائلة قد ال يقوى عليها م�ضتثمر واحد.
العمل  من  امل�ضتثمر  متكن  الطريقة  ه��ذه  ان  وق��ال:   
اليه  املوكلة  االعمال  واجن��از  امل�رشوع  من  ج��زء  يف 
التنفيذية  امكاناته  و�ضمن  امل��ح��ددة  باملوا�ضفات 
وخالل الفرتة الزمنية، مبينا ان هذه التعديالت حت�ضل 
من  الكثري  لديه  ال��ذي  املحلي  القطاع  مع  بالتعاون 
الوطني  باالقت�ضاد  النهو�س  على  القادرة  املقرتحات 
متطلبات  باهم  دراية  وعلى  العمل  مبيدان  يعي�س  النه 

تنفيذ امل�ضاريع واملحددات التي حتول دون  ذلك. 
زاير بني، انه توجه ايجابي يخدم العملية اال�ضتثمارية 
توفر  عدم  ظل  يف  التحتية  البنى  تنفيذ  على  وي�ضاعد 
اخلدمي،  اجلانب  لتنفيذ  احلكومة  لدى  الالزمة  االموال 
البنى  لها  وف��رت  التي  االرا���ض��ي  املطور  مينح  حيث 
وبذلك  انفقه،  الذي  املال  راأ�س  تغطي  مببالغ  التحتية 
تتوزع تكاليف اخلدمات على جميع امل�ضتثمرين  اجلدد. 
بادارة  تتمثل  اخرى  عليه مهمة  تقع  املطور  ان   وبني 
كهرباء  م��ن  تتطلبه  م��ا  بكل  اجل��دي��دة  املدينة  ه��ذه 
وات�ضاالت وامن وجميع اللوج�ضتيات وفق اف�ضل طرق 
ان  اهمية  على  زاي��ر  و�ضدد  عامليا.  املعتمدة  االدارة 
يهجر العراق فكرة ان يبني م�ضتثمر واحد جميع اركان 
املتخ�ض�ضة  املدينة  م�����رشوع 

بال�ضناعة او ال�ضكن او التجارة وكذلك التعليم بل تكون 
بني  املهام  يوزع  الذي  املطور  مهمة  من  امل�ضوؤوليات 
عمل  فر�ضة  على  احل�ضول  يف  الراغبني  امل�ضتثمرين 

�ضمن هذا امل�رشوع.
 من ناحية اخرى اأكد اخلبري االقت�ضادي با�ضم جميل، 
االربعاء، ان خطوة �ضندوق النقد الدويل باحت�ضاب �ضعر 
35 دوالر واعتمادها �ضمن  43 بدال من  برميل النفط 
موزانة العراق للعام املقبل بانها �ضت�ضب يف م�ضلحة 

البالد و�ضتقلل من ن�ضبة العجز العام يف موازنتها.
 وقال جميل يف ت�رشيح، ان �ضندوق النقد الدويل و�ضع 
عدة تو�ضيات و�رشوط عندما وافق على اإقرا�س العراق، 
واالإج��راءات  للدولة  العامة  املوازنات  مراجعة  منها 
املتخذة لرت�ضيد االنفاق، مبينا اأن العراق ما يزال يعاين 
من م�ضاكل كثرية مل يعاجلها حتى االآن، تكمن باأحادية 

اقت�ضاده وا�ضتمرار انخفا�س اأ�ضعار النفط العاملية.
النفط  ا�ضعار  ي�ضتقرئ  النقد  �ضندوق  اأن  وا���ض��اف   
ليزداد  املعرو�س  لتقليل  مفاو�ضات  وهناك  م�ضتقبال 
الطلب عليه وبالتايل ارتفاع ا�ضعار النفط جمددا، م�ضريا 
3 ماليني وثمامنئة  �ضيقلل املنتوج من  العراق  ان  اىل 
برميل  ال��ف  و�ضتمائة  ماليني   3 اىل  ال��ف  وثمانون 
للعام  العراقية  املوازنة  عجز  ن�ضبة  تقليل  يف  �ضت�ضهم 

املقبل.
تعدياًل على  اأجرى  الدويل  النقد  ان �ضندوق  اىل  ي�ضار   
العام املقبل،  النفط املتوقع �ضمن موازنة  �ضعر برميل 
بهدف تقليل العجز املايل العام للبالد، حيث اعتمد �ضعر 
يف  دوالراً   35 �ضعر  من  بداًل  الربميل  لبيع  دوالراً   43

املوازنة اجلارية.
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مطالبات بشمول كل موظفي الدولة 
بسلفة الــ10 ماليين دون استثناء

العراق يعلن ارتفاع معدل صادراته 
النفطية لشهر آب الماضي

البرلمان يصوت على التعديل الثاني 
لقانون تصفية النفط الخام

 طالب��ت ع�ضو اللجن��ة االقت�ضادية النيابية جنيبة جني��ب ب�ضمول كافة 
موظف��ي الدولة ب�ضلفة ال�� 10 ماليني دون ا�ضتثناء، الفتة اىل ان اللجنة 

�ضتتابع هذا االمر مع اجلهات املعنية كي تعم الفائدة على اجلميع.
 قالت جنيب يف حديث ان تلك القرو�س من حق ابناء ال�ضعب، وا�ضتثناء 
فئة دون االخرى ي�ضكل حرمانا وجتنيا على املواطنني، م�ضيفة ان تلك 

االمور هي اب�ضط ما ميكن تقدميه لل�ضعب العراقي.
واو�ضح��ت جنيب: �ضتتابع اللجنة االقت�ضادي��ة هذا املو�ضوع مع وزارة 
املالي��ة وامل�ض��ارف العراقية والبن��ك املركزي اليجاد ح��ل ير�ضي كل 

موظفي موؤ�ض�ضات الدولة.

 ك�ضف��ت اإي��ران، عن �ضعيه��ا ت�ضدير احلنط��ة اأو الطحني للع��راق واأفغان�ضتان، 
عازية ذلك اإىل حتقيقها االكتفاء الذاتي ووجود خزين فائ�س عن حاجتها.

 وق��ال وزي��ر الزراعة االإي��راين، جهاد حمم��د حجتي، يف ت�رشيح��ات نقلتها 
وكال��ة االأنب��اء االإيراني��ة الر�ضمي��ة ارن��ا IRNA ، اإن “اإيران تن��وي ت�ضدير 
احلنط��ة اأو الطحني لبع�س الدول املجاورة مثل الع��راق وافغان�ضتان، بعد اأن 
حقق��ت االكتفاء الذاتي م��ن احلنطة، برغم اأنها مل تدخ��ل �ضوق ت�ضديرها من 

قبل”.
 واأ�ض��اف حجتي، اأنه “نظراً لوجود زيادة باإنت��اج الطحني وخزينه الفائ�س 
عن احلاجة يف البالد، فانه �ضيتوجب علينا ت�ضدير جزء منه”، وتابع “مبا اأن 
العراق واأفغان�ضتان من الدول التي ت�ضتورد الطحني فاإن على اإيران اأن ت�ضدر 

الفائ�س من خزينها لهما اإما على �ضكل بذور قمح اأو طحني”.
 واأك��د الوزي��ر، اأن “اإنتاج اإيران من احلنطة هذا العام بلغ 14 مليون طن، بعد 

اأن كان عام 2015 املن�رشم، بحدود 11.5 مليون طن”.

 اعلن��ت وزارة النف��ط عن  ارتف��اع  معدل ال�ضادرات النفطي��ة  ل�ضهر اآب 
املا�ض��ي بح�ض��ب االح�ضائي��ة النهائي��ة الر�ضمية ال�ض��ادرة من �رشكة 

ت�ضويق النفط العراقية )�ضومو(.
 وق��ال املتح��دث با�ضم ال��وزارة عا�ضم جه��اد، انه بح�ض��ب االح�ضائية 
النهائي��ة ال�ض��ادرة ع��ن �رشك��ة ت�ضوي��ق النف��ط العراقية )�ضوم��و( فان 
جمم��وع الكمي��ات امل�ض��درة ل�ضه��ر اآب املا�ض��ي من احلق��ول الو�ضطى 
واجلنوبي��ة �ضجل��ت ارتفاع��ا مقارنة ب�ضه��ر متوز املا�ض��ي، حيث بلغت  

100 مليون و100 الف برميل.
 وا�ض��اف ان جمموع االيرادات املتحققة بلغ 3  مليارات و928 مليون 

دوالر. وا�ضار جهاد اىل ان معدل �ضعر الربميل بلغ )39،241( دوالرا.
 وتاب��ع جه��اد ان الكمي��ات امل�ضدرة مت حتميلها من قب��ل )36( �رشكة 
عاملي��ة م��ن خمتل��ف اجلن�ضي��ات م��ن موان��ئ الب���رشة وخ��ور العمية  

والعوامات االحادية على اخلليج.

 �ض��وت الربملان، االأربع��اء، على م�رشوع قانون التعدي��ل الثاين لقانون 
ت�ضفي��ة النف��ط اخلام، فيما اأك��د م�ضدر برملاين اأن جمل���س النواب �ضوت 
اأي�ض��ًا على ان�ضم��ام العراق التفاقي��ة املمتلكات الثقافي��ة امل�رشوقة اأو 

امل�ضدرة بطرق غري م�رشوعة.
 وق��ال م�ضدر نياب��ي اإن "الربملان �ضوت يف جل�ضت��ه ال�17 التي عقدت، 
اليوم، برئا�ضة �ضليم اجلبوري على م�رشوع قانون التعديل الثاين لقانون 

اال�ضتثمار اخلا�س يف ت�ضفية النفط اخلام رقم 64 ل�ضنة 2007". 
 واأ�ض��اف اأن "الربمل��ان �ض��وت اأي�ض��ا عل��ى م���رشوع قان��ون ان�ضم��ام 
جمهوري��ة الع��راق اىل اتفاقي��ة املعهد ال��دويل لتوحيد القان��ون اخلا�س 
)اليوني��دروا( يف �ضاأن املمتلكات الثقافية امل�رشوق��ة اأو امل�ضدرة بطرق 

غري م�رشوعة".

 م��ع دخ��ول اتفاقية اخلدمات اجلوي��ة بني العراق 
والكوي��ت حي��ز التنفي��ذ، رجح خب��ري بالطريان ان 
ت�ضهد املدة املقبلة حركة طريان غري م�ضبوقة بني 

البلدين ما ينعك�س ذلك على اقت�ضاديهما.
 وقال اخلبري نواف ح�ضني ان “اتفاقيات اخلدمات 
اجلوية املوقعة مهمة ولها ايجابيات عدة ابرزها: 
ت�ضهيل حركة امل�ضافرين، وتعزيز التبادل التجاري 

عرب نق��ل الب�ضائع جوا، وتن�ضي��ط ال�ضياحة، ف�ضال 
عن ر�ضوم الرتانزيت والتزود بالوقود”.

وكان جمل���س الن��واب ق��د اق��ر قان��ون االتفاقي��ة 
اجلوي��ة ب��ني الع��راق والكوي��ت لغر���س “تعزي��ز 
التع��اون يف ان�ضاء وت�ضغيل وتي�ضري خدمات النقل 
اجل��وي بني حكوم��ة جمهوري��ة الع��راق وحكومة 
دول��ة الكوي��ت ولت�ضدي��ق اتف��اق خدم��ات جوية 
بينهما”.  وحث ح�ضني احلكومة على توقيع املزيد 
م��ن االتفاقيات اجلوية مع دول اخرى، خا�ضة ان 
الع��راق مقبل عل��ى حرك��ة جتارية وفت��ح ا�ضواقه 

ام��ام روؤو�س االموال االجنبية، ف�ضال عن م�ضاعيه 
ال�ضتثمار القط��اع ال�ضياحي يف جذب ال�ضياح بعد 
ادراج االه��وار واملواقع االثرية على الئحة الرتاث 

العاملي.
 يف غ�ض��ون ذل��ك، اعلن��ت �رشكة اخلط��وط اجلوية 
والرح��الت  امل�ضافري��ن  اع��داد  ازدي��اد  العراقي��ة 
اجلوي��ة خ��الل الع���رشة اي��ام االوىل م��ن ال�ضه��ر 
احلايل.   وق��ال مدير عام ال�رشكة �ضامر كرمي كبة 
يف بي��ان ان��ه “مت نق��ل  96 الف��ا و375 م�ضاف��را 
للمدة من االول من ايلول ولغاية العا�رش من ايلول 

بواقع 828 رحلة جوية”.
 وا�ض��اف ان “ه��ذا مت بجه��ود جمي��ع العامل��ني 
يف ال�رشك��ة م��ن مهند�ض��ني وطياري��ن وم�ضيفني 
وموظف��ي الق�ضم التج��اري وموظفي ق�ضم االعا�ضة 

وجميع منت�ضبي ال�رشكة”.
 كم��ا او�ضح ان “�رشكة اخلط��وط اجلوية العراقية 
للم�ضافري��ن،  تقدمه��ا  الت��ي  باخلدم��ات  ارتق��ت 
وجتاوزت الكثري من العقبات املوؤ�رشة على عملها 
يف املا�ض��ي وهذا ب�ضهادة الكثري م��ن امل�ضافرين 

واملتابعني لعمل ال�رشكة”.

بغداد – خاص

 اعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة لل�ضمنت العراقية اح��دى �رشكات 
وزارة ال�ضناع��ة واملعادن عن ط��رح انتاجها املكي�س من 

مادة النورة املطفاأة اىل اال�ضواق املحلية.
 ونق��ل بيان ل��وزارة ال�ضناعة ان معمل الن��ورة التابع اىل 
ال�رشك��ة املعني��ة والواق��ع يف حمافظ��ة كرب��الء املقد�ضة 
ه��و املعم��ل الوحيد يف الع��راق املتخ�ض���س بانتاج مادة 
الن��ورة الت��ي ت�ضتخ��دم كم��ادة اولي��ة يف انت��اج الطابوق 
اجل��ريي والرثم�ضت��ون ا�ضاف��ة اىل ا�ضتخداماتها املتعددة 
يف �ضناعة اال�ضب��اغ ومعاجلة املياه ومعاجلة املخلفات 
ال�ضناعي��ة ف�ض��ال ع��ن ا�ضتعماالته��ا كم��ادة و�ضطي��ة يف 

�ضناعات اخرى.

 وا�ض��اف ان ال�رشكة طرحت انتاجه��ا املكي�س بعد ت�ضغيل 
خط التعبئة بهدف تلبية حاجة ال�ضوق املحلية خا�ضة بعد 
�ضدور ق��رار جمل�س الوزراء مبنع ا�ضت��رياد مادتي ال�ضمنت 
والن��ورة من اخل��ارج، الفت��ا اىل ان مادة الن��ورة املطفاأة 
املنتج��ة يف املعم��ل تعت��رب من ارق��ى االن��واع يف العامل 
ومتت��از بجودته��ا العالي��ة نظ��را لالعتماد عل��ى الطريقة 
االفقي��ة واالف��ران ال��دوارة يف االنت��اج على عك���س الدول 

االخرى امل�ضنعة التي تعتمد الطريقة العمودية.
 وتاب��ع ال�ضم��ري ان ال�رشك��ة العام��ة لل�ضمن��ت العراقي��ة 
ج��ددت وم��ن خ��الل مديرها الع��ام نا�رش ادري���س املدين 
ب�ضفته رئي�س جمعية م�ضنعي ال�ضمنت يف العراق تعهدها 
والتزام اجلمعية بتغطية حاجة ال�ضوق املحلية من ال�ضمنت 
والنورة باأجود االنواع و�ضمن اعلى املوا�ضفات القيا�ضية 

وعدم رفع اال�ضعار باأي حال من االحوال .

توقعات اقتصادية
بنمو قطاع النقل الجوي العراقي

السمنت تطرح انتاجها المكيس من مادة النورة المطفأة في األسواق المحلية

إيران تسعى لتصدير الحنطة للعراق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.0133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد = خاص

بغداد – متابعة

 بغداد – متابعة

بغداد – متابعة

549.3


