
قانون  بتعديل  النيابية،  والطاقة  النفط  جلنة  اأ�شادت   
اأنه  موؤكدة  اخلام،  النفط  بت�شفية  اخلا�ص  اال�شتثمار 
ي�شجع  اأن��ه  اىل  اأ�شارت  فيما  العراق،  م�شلحة  يخدم 
الن  امل�شايف،  جم��ال  يف  اال�شتثمار  على  ال�رشكات 

العراق لديه نفط ولي�شت لديه م�شتقات نفطية.
حديث  يف  اهلل  عبد  اآري��ز  النائب  اللجنة  رئي�ص  وق��ال   
"اإن تعديل قانون اال�شتثمار اخلا�ص بت�شفية  �شحفي 
والعراقيني  االأجانب  امل�شتثمرين  ي�شجع  اخلام  النفط 
"جلنة  اأن  مبينًا  املجال"،  ه��ذا  يف  اال�شتثمار  على 
النيابية عقدت اجتماعات وندوات مو�شعة مع  الطاقة 
ال�رشكات واللجان احلكومية لبحث هذا املو�شوع، وبعد 

املداوالت واملناق�شات تو�شلت اىل تعديل القانون".
 واأكد عبد اهلل، اأن "تعديل القانون فيه م�شلحة للعراق 
اأوال كما انه ي�شجع ال�رشكات على اال�شتثمار يف جمال 
لديه م�شتقات  ولي�شت  نفط  لديه  العراق  امل�شايف، الن 
نفطية، واإذا ا�شتغل القانون من قبل 
ال�����رشك��ات 

كتلة  رئي�ص  وك��ان  العراق".   اىل  اإيراداتها  �شرتجع 
قانون  �شابق  وق��ت  يف  انتقد  طعمة  عمار  الف�شيلة 
ا�شتثمار ت�شفية النفط، معتربا اأنه ت�شمن خ�شما ل�شعر 
"غري  عالية  بن�شبة  امل�شتثمرة  لل�رشكات  املجهز  النفط 

مربرة"، فيما دعا ملراجعة تلك الفقرة.
االأربعاء  خ��ال  �شوت،  العراقي  الربملان  اأن  يذكر   
املا�شي، بجل�شته ال� 17 من الف�شل الت�رشيعي احلايل 
على  نائبًا   173 وح�شور  اجل��ب��وري  �شليم  برئا�شة 
النفط  ت�شفية  لقانون  الثاين  التعديل  قانون  م�رشوع 

اخلام رقم 64 ل�شنة 2007.
�رشح  خ�رش  رع��د  وال��غ��از  النفط  ���ش��وؤون  يف  اخلبري   
ت�شجيع  �شاأنه  م��ن  القانون  "هذا  ان  ل���)اجل��ورن��ال( 
امل�شتثمر وال�رشكات االجنبية على املجيء اىل العراق"، 
الفتا اىل اأن "القانون اأن�شئ يف العام 2007، ومل يكن 
يف حينها اأي حتفيز لل�رشكات االأجنبية، وهذا اأدى اىل 
عزوف ال�رشكات عن ا�شتثمار امل�شايف، موؤكداً ان هذا 
�شيقوم  الثاين  التعديل  وبعد  احلالية  ب�شيغته  القانون 
بت�شجيع �رشكات القطاع اخلا�ص، وال�رشكات االجنبية 

لا�شتثمار يف قطاع ت�شفية النفط اخلام".
 2011 اأجري يف العام   وكان التعديل االول للقانون 
املمنوح  اخل�شم  ن�شبة  زي���ادة  على  ون�����ص 
اخل��ام  النفط  �شعر  على 

املجهز لل�رشكة امل�شتثمرة، اإ�شافة اإىل ال�شماح لل�رشكة 
كامل�شتودعات  العامة  املرافق  با�شتخدام  امل�شتثمرة 
بينها  موقع  عقد  مبوجب  واالأنابيب  الت�شدير  وموانئ 

وبني وزارة النفط والوزارات وال�رشكات ذات العاقة.
 ون�ص قانون اال�شتثمار اخلا�ص بن�شاط ت�شفية النفط 
اخلام، على اإن�شاء م�شاٍف لتكرير النفط يف العراق، وهو 
النفط  لتكرير  م�شاف  باإن�شاء  اخلا�ص  للقطاع  ي�شمح 
وت�شويق  واإدارتها  وت�شغيلها  من�شاآت  وامتاك  اخلام 
منتجاتها، على اأن تكون ن�شبة 75 باملائة من عامليها 
من العراقيني، واأن تبقى ملكية االأر�ص للدولة العراقية.
م�شاف   4 الن�شاء  النفط  "وزارة  بخطة  خ�رش  واأ�شاد   
ميكنها ان تنتج 740 الف برميل من امل�شتقات يوميا، 
ليتحول العراق من م�شتورد اىل م�شدر"، منوها اىل ان 
"العراق ي�شتورد بالوقت احلايل من 7 اىل 8 مايني لرت 
غاليا، ويجعله  العراق  يكلف  البنزين، وهذا  يوميا من 

يخ�رش الكثري من العملة ال�شعبة".
اأموال  "اإن�شاء امل�شايف االأربعة بحاجة اىل  اأن   وتابع 
طائلة ت�شل اىل 23 مليار دوالر، وهذا ما ال ميكن ان 
توفره الدولة يف الوقت احلايل، لذا اإحالته اىل اال�شتثمار 
يف  اال�شتثمارية  البيئة  ال�شديد  لا�شف  لكن  احلل،  هو 

العراق غري مهياأة حتى االن".
 يف �شياق مت�شل اأعلن وزير النفط العراقي جبار لعيبي، 
عن طرح م�شفاة النا�رشية يف حمافظة ذي قار جنوب 
قبل  م��ن  لا�شتثمار  ال��ب��اد  ���رشق��ي 
ال���������رشك����ات 

املحلية والعاملية، واأوعز لاإ�رشاع يف اإجراءات اإحالة 
اأربع م�شاف اأخرى لا�شتثمار.

اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  ورد  بيان  يف  النفط  وزي��ر  وق��ال   
قطاع  تطوير  اإىل  الرامية  خططها  و�شمن  "الوزارة 
امل�شتقات  م��ن  الوطني  االإن��ت��اج  وتعظيم  الت�شفية 
اأمام ال�رشكات  النفطية، تعلن عن فتح باب اال�شتثمار 
وفق  النا�رشية  م�شفاة  وت�شغيل  بناء  على  للتناف�ص 

القوانني والتعليمات النافذة".
منظمة  يف  للنفط  منتج  اأكرب  ثاين  العراق،  اأن  ورغم   
اإىل  ي�شل  باإنتاج  “اأوبك”،  للنفط  امل�شدرة  البلدان 
ن�شبة  ي�شتورد  اأنه  اإال  يوميا،  برميل  مليون   4.3 نحو 
الطلب  حاجة  لتلبية  اخلارج  من  الوقود  م�شتقات  من 
قليلة من مطالبات  اأيام  بعد  االإعان  املحلي.  وياأتي 
حمركات  بتحويل  النفط  وزارة  عرب  حكومية  عراقية 
الذي  الوقود  من  بدال  ال�شائل  بالغاز  للعمل  ال�شيارات 

يكلف اخلزينة ميزانية هائلة ال�شترياده.
“توفري  يف  احليوي  امل�����رشوع  اأهمية  ال��وزي��ر  واأك��د   
العاملية  املوا�شفات  وفق  للباد  النفطية  امل�شتقات 
ت�شغيل  عن  ف�شا  املحلية،  احلاجة  من  جزء  وتغطية 
و�رشكات  املحافظة  اأبناء  من  املواطنني  من  االآالف 
“تذليل  اإىل  املعنية  اجلهات  ودعا  اخلا�ص”.   القطاع 
جميع امل�شاعب واملعوقات االإدارية من اأجل االإ�رشاع 
يف اإحالة هذا امل�رشوع اإىل ال�رشكات التي تقدم اأف�شل 
يف  املعنية  الدوائر  اإىل  لعيبي  اأوعز  كما  العرو�ص”.  
اأرب��ع م�شاف  اإحالة  اإج���راءات  االإ����رشاع يف  ال���وزارة 
اأخرى لل�رشكات اال�شتثمارية وهي كركوك والكوت 

وال�شماوة والب�رشة.

الخطوط الجوية العراقية تحقق 

أرقامًا مرتفعة بعدد رحالتها
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اقتصاديات العراق بعد التصويت عليه نيابيا

اقتصاديون يؤكدون أهمية قانون استثمار المصافي لجذب االستثمارات للعراق
بغداد  – علي كريم أذهيب

التنوع البيئي في العراق.. بين التمدد 

العمراني وتوسع األنشطة الصناعية

موعد تنفيذ الطالق بين بريطانيا 
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الجبوري: تشغيل مشروع ماء 
الشرقاط الموحد

خبير اقتصادي يدعو الفتتاح 
األسواق المركزية

نائب كردي:
قريبا التصويت على الموازنة

 اعل��ن حمافظ �شاح الدين احمد عب��د اهلل اجلبوري عن ت�شغيل م�رشوع 
م��اء ال�رشق��اط املوح��د، مبينا ان ه��ذا امل���رشوع يغذي مرك��ز الق�شاء 
املح��رر.  وقال اجلبوري يف بيان تلقت )اجلورن��ال( ن�شخة منه انه "مت 

ت�شغيل م�رشوع ماء ال�رشقاط املوحد لتغذية مركز الق�شاء املحرر".
 وا�ش��اف اجلب��وري ان "ادارة املحافظ��ة �شتق��دم اخلدم��ات اال�شا�شي��ة 
املتمثلة باملاء والكهرباء وال�شحة والبلديات بعد تطهري الق�شاء ب�شكل 

كامل"، م�شريا اىل انه "�شيتم فتح باب العودة للنازحني".
 يذك��ر ان الق��وات االمنية واحل�ش��د ال�شعبي متكنا، اخلمي���ص، من حترير 

ق�شاء ال�رشقاط من �شيطرة تنظيم "داع�ص" االرهابي.

 اعل��ن م�رشف الر�شيد اأم�ص ال�شبت، عن تنفيذ خطته الفتتاح فروع له يف 
دول اخلارج، مبينا ان باكورة عمله ا�شتهلها يف ايران.

 وق��ال مدي��ر م�رشف الر�شي��د، ر�شاد خ�شري يف بي��ان وردت )اجلورنال( 
ن�شخ��ة منه "ان امل�رشف ب��داأ بتنفيذ اخلطة الذي و�شعه��ا حول امكانية 
اع��ادة عاقات��ه امل�رشفية مع البنوك العربي��ة والعاملية بعد �شنوات من 
العزل��ة عن ال�ش��وق امل�رشفية العاملية".  وا�شاف خ�ش��ري بح�شب البيان 
"ان باكورة عمله كانت يف تاأ�شي�ص عاقة مع بنك اليوم يف ايران"، مبينا 
ان "فك��رة فتح م�شارف عراقية يف دول عربية واجنبية تعد خطوة مهمة 
تعزز وتدعم العاقات التجارية بني العراق وباقي الدول وان ذلك �شيعيد 

الثقة اىل امل�شارف العراقية عن طريق تلك الفروع".

 دعا اخلبري االقت�شادي اإىل �رشورة افتتاح االأ�شواق املركزية يف بغداد 
واملحافظ��ات.  وق��ال حمم��ود العاين يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( اأم�ص 
ال�شب��ت، اإن اال�شواق املركزية متثل دعما كبريا لاقت�شاد الوطني حيث 
تقوم بتلبية حاجات املواطنني من املنتوجات بكافة اأ�شنافها، م�شرياً 
اإىل اأهمي��ة توجي��ه دع��وة اىل عدد من البل��دان لتوفري ب�شائ��ع با�شعار 

مدعومة تطرحها اال�شواق املركزية.
وا�ش��اف بالقول "ما زالت احدى احللقات املهمة يف االقت�شاد العراقي 
تع��اين االهمال وع��دم التاأهيل عل��ى الرغم من اهميته��ا الكبرية والتي 
تتمث��ل باال�شواق املركزية، اذ ما زالت اغلب بناياتها خاوية ومن دون 
ا�ش��ارات عل��ى امكانية اعمارها بعد ان تعر�ش��ت للتخريب وال�رشقة يف 

عام 2003.

 اك��د النائب عن ائتاف الكتل الكرد�شتانية رينا�ص جانو، انه �شيتم طرح 
م�رشوع قانون موازنة 2017 باأقرب وقت يف جل�شات جمل�ص النواب.

 وقال جانو، خال ت�رشيحات �شحفية تابعتها )اجلورنال( ان "الربملان 
ب�شدد انتهاء الف�شل الت�رشيعي ومو�شوع املوازنة لل�شنة املقبلة �شيكون 
مطروح��ا على جدول االأعمال، باأقرب وقت ممك��ن، ونحن نعلم ان وزارة 

املالية واحلكومة ب�شورة عامة انتهت من م�رشوع املوازنة و�شتقدمه".
 واأ�ش��اف، ان "جمل���ص الن��واب يف عم��ل م�شتم��ر ودوؤوب وكان��ت هناك 
جمموعة م��ن القوانني مرتاكمة يف رفوف الربمل��ان يف الدورة ال�شابقة، 
ولكن بهذه الدورة قمنا باجتياز مرحلة الت�شديق و�شدور هذه القوانني". 
 وتاب��ع ان "جمي��ع ه��ذه القوان��ني اجتازت مرحل��ة البق��اء يف الرفوف، 

وهناك حركة يف هذا امللف".

 اأ�شه��م توظي��ف اقلي��م كرد�شت��ان لقط��اع ال�شياح��ة 
بتوفري ايرادات مالي��ة ا�شافية لاقليم حتققت خال 
عيد اال�شح��ى املبارك وفرتة ال�شي��ف. واعلنت هيئة 
ال�شياح��ة يف اقلي��م كرد�شتان بان عوائ��د االقليم من 
ال�شياح��ة يف اي��ام عي��د اال�شحى املب��ارك بلغت 63 
مليون دوالر واأن ن�شبة ال�شياح القا�شدين ملحافظات 
االقلي��م من بغ��داد واملناط��ق العراقي��ة االخرى ومن 
تركي��ا و اي��ران زادت ب�ش��كل كب��ري مقارن��ة بالع��ام 

املا�شي ومنا�شبة عيد الفطر قبل ا�شهر.
 للفرتة م��ن ال�شاد�ص و لغاية اخلام���ص ع�رش من �شهر 

ايل��ول اجل��اري زار اأك��ر م��ن 211 الف �شائ��ح اقليم 
كرد�شتان العراق و �شجل دخول ال�شياح لاقليم زيادة 
كبرية و�شلت اىل ن�شبة 72باملئة مقارنة بعيد الفطر.
 معظ��م ال�شي��اح الذي��ن ق�ش��دوا املناط��ق ال�شياحي��ة 
وامل�شاي��ف يف االقلي��م ج��اوؤوا من حمافظ��ات و�شط 
وجنوب��ي الع��راق حيث �شكل��وا ن�شب��ة 80 باملئة من 
ال�شياح، فيما �ش��كل ال�شياح االجانب الذين دخلوا من 
املناف��ذ احلدودية م��ع ايران وتركيا ومط��اري اربيل 
وال�شليماني��ة الدوليني ن�شبة 20 باملئ��ة من ال�شياح، 
يذك��ر اأن حمافظ��ة ال�شليمانية �شه��دت االقبال االكرب 

من قبل ال�شياح مقارنة باربيل ودهوك.
 الناطق با�شم هيئة ال�شياحة يف االقليم رو�شتي اأ�شار 

اىل ان اح�شائي��ات اللج��ان التابع��ة لهيئ��ة ال�شياحة 
ق��درت ب��اأن كل �شائح دخل االقليم ق��ام ب�رشف نحو 
300 دوالر وبه��ذا ف��ان جمموع املبالغ التي دخلت 
ا�ش��واق اقلي��م كرد�شتان العراق خال تل��ك االيام بلغ 

نحو 63 مليون  دوالر.
 و�شه��د القطاع ال�شياحي يف اقلي��م كرد�شتان ازدياداً 
ملحوظًا بتدفق ال�شائح��ني خال ال�شهرين املا�شيني 
م��ع ارتفاع موج��ات احل��ر يف املحافظ��ات الو�شطى 
واجلنوبي��ة وكذل��ك االعي��اد واملنا�شبات الت��ي تتيح 
الفر�ش��ة لكثري من العوائل للمجيء اىل االقليم بهدف 
ال�شياح��ة واال�شطي��اف  م��ا ا�شه��م يف تن�شيط حركة 
اال�ش��واق وامل��والت، كم��ا مل ت�شجل اي��ة حادثة امنية 

او اي اخ��رتاق ما ي��دل على التن�شيق الت��ام والتعاون 
ب��ني املوؤ�ش�شات االمني��ة والوزارة واجله��ات املعنية 
االخ��رى.  ولف��ت رو�شت��ي اىل ت�شكي��ل جل��ان خمتلفة 
يف امل��دن واالق�شي��ة والنواح��ي لتق��دمي الت�شهيات 
لل�شائح��ني و)كروب��ات( ال�رشكات ال�شياحي��ة الوافدة 
م��ن جميع املحافظ��ات، م�ش��ريا اىل ان عيد اال�شحى 
املب��ارك �شه��د اقباال ف��اق التوقعات وباأع��داد كبرية 
ج��دا و�شل��ت ب��االآالف. واأعلن ان��ه للم��رة االأوىل يتم 
ان�شاء مكت��ب تابع للهيئة يف ال�شيط��رات االأمنية عند 
دخ��ول ال���رشكات ال�شياحية وال�شائح��ني ويتم تقدمي 
الدعم واخلدمات وال�شياف��ة وت�شهيل مرور املركبات 

يف ال�شيطرات االأمنية.

بغداد – خاص

 ك�شف فريق العمل اخلا�ص با�شاح القطاع ال�شناعي 
اخلا���ص، ع��ن خط��ة وا�شع��ة لتطوي��ر عم��ل املعام��ل 
وامل�شان��ع ع��رب حتدي��ث املكائ��ن املعتم��د عليها يف 

االنتاج املحلي.
 وق��ال اخلب��ري ال�شناع��ي عقي��ل ال�شع��دي، وه��و اح��د 
اع�ش��اء الفري��ق ان احلكوم��ة و�شع��ت جمل��ة مفردات 
للنهو�ص بالقطاع ال�شناعي ب�شقيه )العام واخلا�ص(.

 و�شكل جمل�ص ال��وزراء موؤخرا فريق عمل لو�شع اآليات 
وا�شاليب ال�شتمرار تقدمي الدعم للقطاع ال�شناعي على 
وف��ق روؤي��ة علمي��ة واقت�شادي��ة من�شجمة م��ع اهداف 
وا�شرتاتيجي��ة تطوي��ر القط��اع ال�شناع��ي، ا�شافة اىل 

رف��ع تقاري��ر دورية اىل مكت��ب رئي�ص ال��وزراء بجميع 
امل�شتج��دات الت��ي تخ���ص القط��اع ون�شاطات��ه ومدى 

التقدم احلا�شل نحو االهداف املن�شودة.
 وا�ش��ار ال�شع��دي اىل ح��دوث بع���ص التق��دم يف ه��ذا 
املج��ال، اال ان��ه ق��ال: ان "الطري��ق طوي��ل، ال�شيما ان 
رئي���ص ال��وزراء الدكت��ور حي��در العب��ادي م���رش على 
النهو���ص بالقط��اع وجعل��ه راف��دا مهم��ا لاقت�ش��اد 
العراق��ي".  وتوقفت امل�شانع واملعامل التابعة لوزارة 
ال�شناع��ة بع��د �شق��وط النظ��ام املب��اد الع��ام 2003 
ب�شبب اأعم��ال ال�شلب والنهب والتخري��ب التي تعر�شت 
لها، فيما اقفلت اغل��ب املعامل اخلا�شة ب�شبب �شيا�شة 
اال�شترياد غ��ري املدرو�ص للب�شائع من اخلارج، اال انها 
ب��داأت بالع��ودة تدريجي��ا اىل العم��ل رغم انه��ا لي�شت 

بامل�شت��وى املطل��وب.  وت�ش��ري االرقام املوج��ودة، اىل 
ان الع��راق انفق قرابة ال��� 321 مليار دوالر، يف جمال 
اال�شت��ريادات مبع��دل 57 باملئ��ة م��ن واردات النف��ط 
الداخل��ة اىل الباد خال االع��وام املا�شية، ويف حال 
مت النهو�ص بال�شناعة املحلية فان اغلب هذه االموال 
�شت�شتثم��ر وطنيا ما يوفر مليارات ال��دوالرات، بح�شب 

خرباء.
 وبه��ذا ال�ش��اأن يوؤك��د ال�شع��دي اهمي��ة اخلط��وة الت��ي 
قان��ون  تطبي��ق  وه��ي  ب�شجاع��ة  احلكوم��ة  اتخذته��ا 
التعرف��ة اجلمركي��ة و�شمول جميع املناف��ذ بها، ف�شا 
ع��ن االعتم��اد على املنت��وج املحل��ي يف توفري بع�ص 
مف��ردات البطاقة التموينية، وهذه كلها ميكن ان حتقق 

تدريجيا طفرة بال�شناعة الوطنية.

كردستان تستغل 
السياحة كأحد مواردها المالية

السعدي: خطة حكومية إلصالح القطاع الصناعي

مصرف الرشيد يبدأ بفتح 
فروع له في الخارج

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.7133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
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أربيل – متابعة
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