
ك�سفت الهيئة الوطنية لال�ستثمار عن 1000 م�رشوع 
�سيتم تنفيذها العام احلايل يف ع�رشة قطاعات، مبينة 
اأن البلد يركز على تعزيز القطاعات التي حتقق ايراداً 
اعادة  خالل  من  العامة  االحتادية  للموازنة  جديداً 
تاأهيل وهيكلة ال�رشكات املوجودة يف هذه القطاعات 

وادخال اال�ستثمار االجنبي  واملحلي.
�سامي  لال�ستثمار  الوطنية  الهيئة  رئي�س  وق��ال 
االعرجي يف ت�رشيح خا�س للجورنال"  ان اخلارطة 
الوطنية  الهيئة  من  ت�سديرها  مت  التي  اال�ستثمارية 
ع�رش  على  م��وزع  م�����رشوع  ال��ف  حتمل  لال�ستثمار 
احلايل  العام  خالل  تنفيذها  �سيتم  رئي�سية  قطاعات 
يف قطاعات النفط والغاز وال�سناعة والزراعة وال�سكن 
واالت�ساالت  والنقل  والكهرباء  التحتية  والبنى 
والرتبية والتعليم وال�سحة وال�سياحة ، با�سرتاتيجية 
امل�ساريع الكربى وال�سغرية واملتو�سطة، الفتًا النظر 
امل�ساريع  من  م�رشوع  الي  تنفيذ  اي  ان  اىل 
املقدمة هو اجناز مربح بحد 
 " ته ا ذ

ارباحا  ويحقق  منتج  منها  البع�س  ان  وا�ساف    .
االيرادات،  التعدد يف  املالية من  للبلد ويعزز قدراته 
حتقق  ال��ت��ي  القطاعات  تعزيز  على  ي��رك��ز  وال��ب��ل��د 
خالل  من  العامة  االحتادية  للموازنة  جديداً  اي��راداً 
هذه  يف  املوجودة  ال�رشكات  وهيكلة  تاأهيل  اع��ادة 
القطاعات وادخال اال�ستثمار االجنبي او املحلي من 
وجتديد  لتطوير  مبا�رشة  �رشاكات  يف  الدخول  خالل 
م�ساريع  بناء  او  لال�ستثمار  املطروحة  امل�ساريع 

جديدة " . 
 وا�سار اىل انه "من خالل هذه امل�ساريع �سوف ندخل 
على اخلطة اخلم�سية، اي اننا نعمل باجتاه تواأمة خطة 
العام احلايل مع اخلطة اخلم�سية 2018 � 2022، اذ 
يتم تنفيذ امل�ساريع وما يتبقى يتم دجمه مع اخلطة 
على  يعتمد  �سوف  املعدة  اخلطط  و�سمن  اخلم�سية، 
التي  امل�ساريع  لتمويل  واالجنبي  الوطني  اال�ستثمار 
اجنبي  اي مبثابة متويل  الدولة،  موازنة  تنفذ خارج 

او حملي خا�س  ". 
على  حت�سب  ال  امل�ساريع  ه��ذه  "اأن  االعرجي  وب��ن 
لال�ستثمار  تطرح  م�ساريع  هي  بل  الدولة  موازنة 
االجنبي والوطني مبوجب قانون اال�ستثمار 13 ل�سنة 
الدولة  من  املطلوب  وان  املعدل،   2002
الت�سهيالت  تقدمي  هو 

التحتية  للبنى  اخلدمات  وبع�س  للم�ستثمر  واملعونة 
 ، واحلكومة"  امل�ستثمر  بن  املتبادلة  اخلطة  وف��ق 
القوانن  اف�سل  اال�ستثمار من  "قانون  ان  اىل  م�سريا 
مالحظات  اخذ  جرى  وقد  التعديل  بعد  اال�ستثمارية 
وب�سهادة  واملخت�سن  االج��ان��ب  امل�ستثمرين  من 

اجلميع لكننا منلك م�سكلة بتنفيذ القانون" .
قوانن  هي  اال�ستثمارية  امل�ساكل  اه��م  ان   " واك��د 
الدولة  ارا�سي  على  واملتجاوزين  الواحدة  النافذة 
مبينا  حلها،  على  جار  والعمل  امل�رشفية  وامل�ساكل 
الوطني  لالقت�ساد  حركة  هو  االجنبي  اال�ستثمار  ان 
عن  العاطلة  االيدي  من  املتزايدة  االع��داد  وتقلي�س 

العمل ".
واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  ق��ال  جهته  من 
يف  ا�سحاق  الدين  برهان  بغداد  حمافظة  جمل�س  يف 
" ان اال�ستثمار االجنبي  ت�رشيح خ�س به اجلورنال 
امام  حقيقية  عمل  فر�س  اتاحة  امام  االبواب  يفتح 
تطوير  اىل  باال�سافة  العمل  عن  العاطل  ال�سباب  
البنى  او  ال�سناعي  او  الزراعي  كالقطاع  القطاعات 
ان  يجب  اننا  اىل  االنتباه  الفتا  وغريها،   التحتية 
البلد  داخ��ل  لال�ستثمار  ت�سجيعية  بيئة  بعمل  نقوم 
اجلوار  دول  اىل  باموالهم  امل�ستثمرون  هرب  ان  بعد 

وفتحوا العديد من امل�سانع واملعامل هناك " . 
للم�ستثمر  مالئم  امني  مناخ  توفري  يجب   " وا�ساف 
الأن  جذبه  من  نتمكن  حتى  االجنبي 
را���س امل��ال جبان 

املغامرة واخل�سارة، وتوفري مناخ  متطور  وال يحب 
لال�ستثمار كاحلوكمة  االلكرتونية وت�سهيل املعامالت 
اىل  ، م�سريا  البريوقراطية   والتخل�س من  امل�رشفية 
ببناء  يكون  العمل  عن  العاطلة  االيادي  تقلي�س  اأن 
مول  ذلك  على  مثال  وخري  وا�سحة  اقت�سادية  بنى 
احلارثية الذي من املقرر ان يفتتح ال�سهر املقبل حيث 
– 2000 فر�سة   1500 �سيوفر فر�س عمل بحدود 
عمل لل�سباب هذا عدا الفندق املتكون من 33 طابقًا 
 .  " فيه  للعمل  كثرية  عاملة  الي��ادي  يحتاج  وال��ذي 
التنوع يف م�ساريع القطاعات  "ان  وا�ساف  ا�سحاق 
البنى  قطاع  يف  كثرية  عمل  فر�س  �سيوفر  املختلفة 
�سكنية  وحدة  الف  تهيئة  مت  فاإذا  واال�سكان  التحتية 
ال�سوق  تن�سيط  ثم  ومن  عمل  فر�سة  االف   4 ف�سنوفر 
وخ�سب  و�سلب  وحديد  ان�سائية  م��واد  من  املحلية 
النمو  انخفا�س  عن  التخطيط  وزارة  وك�سفت   ." الخ 
ال�سكاين يف العراق حاليًا بن�سبة 2.8 % بعد اأن كان 
3 % للمدة ما بن عامي1997 و 2007، واأ�سارت 
االجتماعي  النوع  ق�سايا  عن  الرابع  تقريرها  يف 
ودور املراأة والرجل يف التنمية، والذي ا�سدره اجلهاز 
حجم  اأّن  اإىل  ل��ل��وزارة  التابع  لالح�ساء  امل��رك��زي 
ون�سبة  ن�سمة  مليون   35 بلغ   2013 لعام  ال�سكان 
االن��اث  ن�سبة  بلغت  حن  يف   51% بينهم  الذكور 
املناطق  يف  ال�سكان  ن�سبة  اأن  واأو�سحت   .   49%
بلغ  بينما   31% والريفية   69% بلغت  احل�رشية 
 6.2 العراق  م�ستوى  وعلى  االأ�رشة  اأفراد  عدد  معدل 
و6.2  احل�رشية  املناطق  يف  فرد   5.9 منها  اف��راد، 

فرد يف املناطق الريفية.

بعيداً عن بغداد.. كردستان أبرمت 

نحو 50 عقداً نفطيًا استكشافيًا
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اقتصاديات العراق
تنفيذها مرهون باالستثمارات 

لتحقيق إيرادات جديدة.. ألف مشروع في عشرة قطاعات ضمن خطة خمسية 
بغداد – فادية حكمت 

السياحة الدينية رافد مالي جديد 

لخزينة الدولة العراقية

 قانون الخيار المالي األميركي 

    يتيح المضاربة مجدداً

 الزراعة تؤكد وجود فائض في التمور 
المعدة للتصدير 

ح��ددت هيئة اال�ستثمار يف حمافظة املثن��ى، مطلع �سهر اب املقبل، موعدا 
الفتتاح معمل ا�سمنت �سامان اال�ستثماري. وقال املدير العام للهيئة عادل 
داخ��ل اليا�رشي، خ��الل زيارته امل�رشوع ملتابعة مراح��ل اجناز العمل، ان 
“الهيئة حددت مطلع اآب املقبل موعدا ر�سميا الفتتاح امل�رشوع الذي ينفذ 
بكلف��ة 450 مليون دوالر على م�ساح��ة 400 دومن وبطاقة انتاجية ت�سل 

اىل اكرث من مليون و 650 الف طن من اال�سمنت �سنويا.
 واأ�س��ار اىل حتقيق �رشك��ة �سينوما ال�سينية املنف��ذة للم�رشوع ن�سب اجناز 

متقدمة و�سلت اىل 99% .
 واك��د ان امل���رشوع �سيحقق نقلة نوعي��ة يف ا�سفاء طاب��ع هوية �سناعية 
للمحافظ��ة خا�سة يف جمال ال�سناعات االن�سائي��ة، ف�سال عن توفري اكرث 

من 600 فر�سة عمل البناء املحافظة �سمن امل�رشوع وملحقاته.  

بحث��ت �رشك��ة نفط ذي ق��ار، مع معم��ل غاز النا�رشي��ة اإن�ساء حمط��ة متنقلة 
لتجهيز ال�سيارات بالغاز على ان تكون بعيدة عن مركز مدينة النا�رشية.

وق��ال مدي��ر معمل غ��از النا�رشية تاأميم مه��دي  يف حديث �سحف��ي اإن وفدا 
م��ن �رشكة نف��ط ذي قار اأجرى مباحث��ات مع معمل الغ��از بخ�سو�س ا�سافة 
منظومات الغاز لل�سيارات العائ��دة لل�رشكة، موؤكدا وجود االإمكانيات الكافية 
لذل��ك. واأ�ساف اأن هناك اإ�س��كاالت يف هذا ال�سدد وتتلخ�س بان كل ال�سيارات 
امل�ستخدم��ة م��ن قب��ل �رشكة نف��ط ذي قار ه��ي يف مواق��ع بعيدة ع��ن منافذ 
التوزي��ع، م�س��ريا اإىل اأن ال�رشك��ة طلب��ت تقدمي عر���س الإن�ساء حمط��ة متنقلة 

لتجهيز ال�سيارات بالغاز.
ولف��ت مهدي االنتب��اه اىل اأن ال�رشكة طلبت كذلك اأن تكون هذه املحطة بعيدة 

عن مركز املحافظة.
ي�س��ار اإىل اأن وزي��ر النفط جبار اللعيبي افتت��ح يف اآذار 2017 �رشكة نفط ذي 

قار ر�سميًا بح�سور عدد من ال�سخ�سيات احلكومية يف املحافظة.

بحث��ت املديري��ة العامة لل�س��كك احلديد م��ع البنك اال�سالمي ال��دويل حتويل 
رواتب موظفي ال�رشكة اىل ال�رشف عن طريق البطاقة الذكية.

وذك��ر بيان ل��وزارة النقل ان” هذه املباحثاة متت بلق��اء مع اع�ساء بالبنك 
الذي��ن ابدوا املرون��ة الكاملة ورغبته��م با�سافة امتي��ازات ملوظفي ال�سكك 
عن��د اقتنائهم هذه البطاق��ة املتمثلة باإ�سافة اإمكانية ال���رشاء داخل العراق 
بالدينار العراقي وعن��د التنقل خارج العراق بالدوالر واإمكانية تعبئتها من 
خ��الل املوظف للتمت��ع مبزايا ال�رشاء االلك��رتوين للب�سائع وكذل��ك الت�سوق 
االلكرتوين ف�سال عن اإمكانية التمتع مبزايا هذه البطاقة لالت�سال بال�رشكة 
م��ن خالل تطبي��ق على الهوات��ف الذكية لالي��داع وال�سحب وال���رشاء ومزايا 
عدي��دة اخ��رى باال�ساف��ة اىل �سحب املبالغ نق��دا من خالل مناف��ذ التوزيع 

املنت�رشة يف جميع اأنحاء العراق والعامل. 
وا�س��اف ان��ه مت االتفاق بن االط��راف على ا�ستح�سال املوافق��ات الر�سمية 
وعق��د ن��دوات مبا�رشة م��ع موظفي ال�سكك ل���رشح كيفية اال�ستف��ادة من هذا 

النظام واهم مميزاته املتعددة من خالل هذه البطاقة.

اكدت وزارة الزراعة وجود فائ�س كبري يف التمور املعدة للت�سدير، يف حن 
ت�سعى اليجاد منافذ ت�سويقية تتنا�سب مع قيمة املح�سول.

 وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي �سمد القي�سي يف ت�رشيح �سحفي: ان وزير 
الزراع��ة فالح ح�س��ن الزيدان اعرب عن امله خ��الل ا�ستقباله ال�سفري الرتكي 
لدى بغداد، ب��ان تن�سط ال�رشكات الرتكية يف ا�سترياد التمور العراقية، مبينا 
ان البالد متتلك فائ�سا من التمور املخ�س�سة للت�سدير. وا�ساف ان الوزارة 
تعم��ل من اج��ل تعزيز القيم��ة االقت�سادية للتمور العراقي��ة، م�سريا اىل انها 

ت�سعى اليجاد منافذ ت�سويقية تتنا�سب مع كميات املح�سول”.
 ولفت االنتباه اىل ان الوزارة حتر�س على تطوير القطاع الزراعي من خالل 
ايجاد �سبل لدعم املنتجات الزراعية، مبا يوؤمن �سد احلاجة املحلية وت�سدير 
الفائ���س. واأطلق��ت احلكوم��ة العراقي��ة،  يف اآب م��ن الع��ام 2008، مبادرة 
�ساملة للنهو�س بالواقع الزراعي يف البالد، وحددت �سقفًا زمنيًا مدته ع�رش 

�سنوات لبلوغ العراق مرحلة االكتفاء الذاتي من املحا�سيل اال�سرتاتيجية. 

ك�سفت العتبة احل�سينية املقد�سة عن اجناز املرحلة االوىل 
م��ن مطار كربالء الدويل واملبا�رشة مبرحلته الثانية، يف 
ح��ن اكدت ان وتائر االعمال بهذا امل�رشوع ت�سري بخطى 
مت�ساع��دة متهي��داً الجن��ازه وف��ق التوقيت��ات الزمني��ة 
املح��ددة. وقال مدي��ر �رشكة )خريات ال�سبط��ن( التابعة 
للعتب��ة احل�سيني��ة املقد�س��ة املهند���س ف��وزي �ساهر يف 
ت�رشي��ح �سحفي ان ال�رشكة تعد اجلهة املنفذة للم�رشوع 

بالتع��اون مع �رشك��ة )كوبر جري( الربيطاني��ة، مبينا ان 
االعم��ال ق�سمت اىل ع��دة مراحل، و�سه��دت االيام القليلة 
املا�سي��ة اجن��از املرحل��ة االوىل واملبا���رشة بالثاني��ة. 
واو�س��ح ان املرحلة االوىل ت�سمن��ت ق�سط الرتبة للمدرج 
وموق��ف   )TAXI WAY( امل�سافري��ن  نق��ل  وخ��ط 
الطائ��رات وكذلك ت�سويات املدرج ال��ذي يبلغ طوله 4،5 
ك��م ط��وال وعر���س 60 م��رتا، اىل جان��ب �ساح��ة وقوف 
الطائ��رات واب��راج املراقب��ة االمني��ة واعم��ال حفري��ات 
�سارع��ن على طول املدرج والطرق اخلدمية. وا�ساف ان 

االعمال االولية �سهدت اي�سا اجناز مقر العمل واملخازن 
والور���س واخلباط��ة املركزية واملخترب، الفت��ا النظر اىل 
ان امل���رشوع ي�س��ري وف��ق اخلط��ط املعدة عل��ى الرغم من 
حل��ول �سهر رم�س��ان املبارك وارتف��اع معدالت درجات 
احل��رارة. وب��ن �ساه��ر ان االعمال املنتظ��ر اجنازها يف 
املرحلة الثانية تت�سم��ن العديد من الفقرات �سمن البنى 
التحتية  املت�سمنة االعمال التكميلية للمخترب االن�سائي، 
 )TAXI WAY( ف�سال عن حفر خط نق��ل امل�سافرين
وردم االب��ار املوجودة واي�سال امل��اء، اىل جانب اعمال 

اخ��رى مث��ل ب��رج املراقبة ال��ذي ي�سل ارتفاع��ه اىل 65 
م��رتا ومت��ت احالت��ه قب��ل م��دة عل��ى اح��دى ال���رشكات 
لتنفيذه وكذل��ك قاعات امل�سافرين التي ت�ستوعب ما بن 
مليون��ن ومليونن و500 ال��ف م�سافر �سنويا وحمطات 
الوق��ود وت�سفية املياه واالطفاء واملركز ال�سحي ومركز 
ال�رشط��ة. واك��د ان جمي��ع العاملن يف املط��ار ملتزمون 
بالتوقيت��ات املحددة �سمن اتفاقية تنفيذ امل�رشوع التي 
اأق��رت بهب��وط اول طائ��رة بع��د عامن م��ن و�سع احلجر 

اال�سا�س.

اأك��دت �رشك��ة نفط الب���رشة، قدرتها على رف��ع �سادرات 
النف��ط اليومية، اإال اأنها ملتزم��ة بقرار "اوبك" يف خف�س 
الت�سدير، يف حن ا�سارت اىل م�سيها باإكمال م�ساريعها 
اال�ستخراجي��ة ورف��ع طاقاتها اخلزنية �س��واء من حقول 

جوالت الرتاخي�س اأو من حقول اجلهد الوطني
وقال��ت ال�رشك��ة يف بي��ان، مبنا�سب��ة ذك��رى تاأ�سي�سه��ا 
اإن  ال�رشك��ة كان��ت وم��ا زالت مثاب��رة لتطوي��ر قدراتها، 
ويف اأحل��ك الظ��روف"، الفت��ة النظ��ر اإىل اأنه��ا "موؤهل��ة 
لقيادة ملفات اال�ستخ��راج واالإنتاج والت�سدير وبجدارة، 
وت�ستطي��ع اأي�سا، رفع �سادراتها اليومية اإال اأنها ملتزمة 

بقرار اخلف�س يف معدالت الت�سدير. 
م�ساريعه��ا  اإكم��ال  يف  ما�سي��ة  ال�رشك��ة  ان  وتاب��ع، 
اال�ستخراجي��ة ورف��ع طاقاتها اخلزنية �س��واء من حقول 

جوالت الرتاخي�س اأو من حقول اجلهد الوطني  
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار علي ح�س��ن اللعيب��ي، اأكد يف 
)5 ت�رشي��ن الثاين( ب��دء العراق اإج��راءات خف�س االنتاج 

الوطني من النفط اخلام، ان�سجاما مع قرار منظمة الدول 
امل�سدرة للنفط "اأوبك  

ويعم��ل العراق م��ع املنتجن من داخل وخ��ارج منظمة 
اأوب��ك لل�سيطرة على تخمة املعرو���س النفطي يف ال�سوق 
النفطية العاملي��ة وحتقيق التوازن املطلوب بن العر�س 

والطلب ومبا يدعم اأ�سعار النفط خالل املرحلة املقبلة. 

إنجاز المرحلة األولى 
من مطار كربالء الدولي

نفط البصرة: قادرون على رفع صادراتنا إال أننا ملتزمون بقرار الخفض

 افتتاح معمل استثماري في المثنى 

نفط ذي قار تبحث إنشاء محطة متنقلة 
لتجهيز سياراتها بالغاز

السكك الحديد تبحث  صرف رواتب موظفي 
الشركة عن طريق البطاقة الذكية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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