
حارث  النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  قال 
"القوانني  اإن   ) اجل��ورن��ال   ( ل���  ت�رصيح  يف  احل��ارث��ي 
م��داوالت  بعد  للتنفيذ  ج��اه��زة  ا�سبحت  اال�ستثمارية 
اىل  التو�سل  اجل  من  الربملانية  اللجان  داخل  ونقا�سات 
ا�ستثمارية  بيئة  تهيئة  يف  القانون  ل�سكل  قانونية  �سيغة 

جاذبة لالموال املحلية الهاربة واالجنبية " .
بوجه  تقف  كبرية  معوقات  هناك  " ان  احلارثي  وا�ساف 
اال�ستثمار يف العراق، اهمها تنفيذ القوانني باال�سافة اىل 
تلكوؤ هيئة اال�ستثمار يف جمل�س حمافظة بغداد ، من خالل 
�سواء  امل�ستثمر  ثم طرد  ومن  القوانني  تطبيق  الروتني يف 
كان املحلي او االجنبي" . وتابع " ان اللجان االقت�سادية 
يف الربملان والهيئات اال�ستثمارية يف بغداد واملحافظات 
وتنفيذ  اال�ستثمار  الواحدة يف  النافذة  تعمل على م�رصوع 
اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  كانت  �سواء  املختلفة  امل�ساريع 
 .  " االخ��رى  االقت�سادية  القطاعات  او  التحتية  البنى  او 
�ستعطى  �سالحيات   هناك   " ان  وا�سار 
ال���������وزارات   اىل 

االجازات  ما يخ�س  �سواء كانت  امل�ستثمر  �سوؤون  لت�سهيل 
النقاط  هذه  وجميع  االرا�س،  قطع  توفري  اأو  اال�ستثمارية 

مثبتة يف القانون اال�ستثماري " .
يجب  جاذبة  اقت�سادية  بيئة  توفري  ان   " احلارثي  وبني 
الهيئات   وبقية  النزاهة   هيئة  م��ع   بالتعاون  يتم  ان 
املتخ�س�سة  للق�ساء على الف�ساد ، م�سريا اىل ان القانون 
اال�ستثماري  املعدل مت بالتعاون مع اخلرباء االقت�ساديني 
واملتخ�س�سني يف هذا ال�ساأن واللجان االقت�سادية، واي�سا 
متت اال�ستعانة بالقوانني اال�ستثمارية العاملية واالقليمية 

للتعديل عليه " .
جمال  يف  اال�ستثمار  عن  التوقف  يتم  ان  يجب    " وق��ال 
املوالت التجارية لكونها اال�سهل يف جني االرباح على ان 
تكون تلك اال�ستثمارات تتم بقوانني و�رصوط معينة والبدء 
االخرى  االنتاجية  القطاعات  يف  اال�ستثمار  اىل  بالتوجه 
القطاع  وااله��م  التحتية  والبنى  والزراعية  ال�سناعية 
بغداد  ا�ستثمار  هيئة  رئي�س  قال  جهته  من   .  " امل�رصيف 
اال�ستثمار  " اأن   ) ل�) اجلورنال  الزاملي يف ت�رصيح  �ساكر 
العراقي وعلى الرغم من الظروف احلرجة الت مير بها البلد 
مل يتوقف ، وبعد موؤمتر لندن يف اال�سبوع املا�سي والذي 
متت فيه دعوة ال�رصكات الربيطانية لال�ستثمار يف العراق ، 
والذي مت التعهد مبنح العراق قر�سًا 
ي�����س��ت��ه��دف  

مليار  اي  دوالر،   مليارات  ع�رصة  بقيمة  اخلدمات  قطاع 
رائجة  �سوق  العراقية  ال�سوق  ان  مبينا    ، �سنويا  دوالر 

وتتقبل االنتاج من منا�سئ خمتلفة " .
واأ�ساف  " اأن البيئة االقت�سادية الوطنية تتقبل ومنفتحة 
قطاع  كان  �سواء  القطاعات  كافة  يف  اال�ستثمارات  على 
او  ال�سياحي  القطاع   ، التحتية  البنى  قطاع  او  ال�سحة 
اال�ستثمار يف  ان هيئة  اىل  ، م�سرياً  التعليمي وامل�رصيف  
لعمل   ، بغداد  وامانة  التخطيط  وزارة  مع  التن�سيق  طور 
 ، القطاعات   جميع  ت�سمل  جديدة  ا�ستثمارية  خارطة 
مع  وبالتزامن  جديدة  وعمل   ا�ستثمارية  فر�س  وتوفري 
تنفيذ التعديالت اجلديدة على قانون اال�ستثمار ما يجذب 

اال�ستثمار االجنبي واملحلي" .
باعالن  �ستقوم  اال�ستثمار  هيئة   " اأن  الزاملي   وتابع 
لال�ستثمار   الدخول  تود  التي  للدول  اال�ستثمارية   الفر�س 
او املناطق املحررة والتي تعّد فر�سة  �سواء يف العا�سمة 
ان  اىل  م�سريا   ، ال�رصكات  ومبختلف   ، كبرية  ا�ستثمارية 
اموال  االولوية النها عبارة عن كمية  له  القطاع اخلا�س 

غري م�ستثمرة ومتتلك �سيولة مالية ".
اال�سالح  خطة  و�سمن  ال���وزراء  رئا�سة  ان  اىل  وا���س��ار 
اخلا�س  القطاع  لدعم  الت�سهيالت  كل  تقدم  االقت�سادي 
مع  وم�ساواته  الوطني  اال�ستثمار  يف  حيزا  اأخ��ذ  ال��ذي 
امل�ستثمر االجنبي  يف تقدمي الفر�س اال�ستثمارية واتاحة 
ال�سبل واملجاالت كافة كي يدخل ال�ساحة االقت�سادية 
الفتًا  العمل،   فر�س  وتوفري 
ال��ن��ظ��ر 

وتفعيل  امل�رصيف  القطاع  تاأهيل  اع��ادة  ���رصورة  ان  اىل 
وال�سلع  املنتجات  حلماية  االربعة  االقت�سادية  القوانني 

املحلية " .
واأعلن وزير التخطيط، �سلمان اجلميلي، اأن العراق يعد من 
اأن  اإىل  م�سريا  لال�ستثمار،  اجلاذبة  االقت�سادية  البيئات 
اإىل تراجع  اأّدى  العراقّية باملواّد امل�ستوردة  ال�سوق  اإغراق 

االإنتاج املحلّي من ال�سلع. 
وقال وزير التخطيط �سلمان اجلميلي يف حديث �سحفي اإن  
العراق يعّد من البيئات االإقت�سادّية اجلاذبة لال�ستثمار ملا 
يتوافر فيه من عوامل جذب جّيدة، يف ظّل الظروف الطبيعة، 
مبينا اأن البيئة اال�ستثمارّية با�ستطاعتها ا�ستيعاب اأوعية 
ا�ستثمارّية )خارجّية وداخلّية( كبرية ب�سبب االأ�رصار التي 
اإنتاجّية  اأن�سطة  تعّطل  اإىل  اإ�سافة  التحتّية،  البنى  طالت 

كثرية وتوّقفها".
التي  والفر�س  املمّيزات  هذه  من  الرغم  "على  واأ�ساف  
هذه  اأم��ام  تقف  قائمة  معوقات  هناك  العراق،  ميتلكها 
الفر�س، واأهّمها الظروف االأمنّية اخلطرة التي ميّر بها بكّل 
اأن  ينبغي  التي  والقوانني  الت�رصيعات  وكذلك  تفا�سيلها، 

توّفر بيئة قانونّية مالئمة للم�ستثمرين".
اأّدى  امل�ستوردة  باملواّد  العراقّية  ال�سوق  "اإغراق  اأّن  واأكد 
قدرة  عدم  ب�سبب  ال�سلع  من  املحلّي  االإنتاج  تراجع  اإىل 
امل�ستورد،  تلك  مع  املناف�سة  على  املحلّية  املنتجات 
ال�سناعات املحلّية  االإنتاج الأغلب  ومن ثم، توّقفت عجلة 
اخلا�س،  القطاع  يف  وخ�سو�سًا  واملعامل،  وامل�سانع 
البطالة، نتيجة ت�رصيح  وانعك�س ذلك على زيادة معّدالت 

العّمال ب�سبب توّقف تلك املعامل".
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اقتصاديات العراق تنفيذ قانون النافذة الواحدة 

تعهد بريطاني بمنح بغداد مليار دوالر سنويًا لقطاع الخدمات
بغداد – فادية حكمت

الغاز القطري يتدفق إلى األسواق 

العالمية رغم العقوبات الخليجية!

وفرة المعروض تضغط على أسعار 

العقارات في دبي

شركات النفط تعد ائتالفًا لتجهيز 
نينوى بالطاقة 

تكريم وزارة النفط في مؤتمر عالمي  

المالية النيابية: الحكومة قررت صرف ٤٠٪ 
من المستحقات الفالحية 

 اعلن��ت ال�رصك��ة العام��ة للخط��وط اجلوي��ة العراقي��ة، زي��ادة ملحوظ��ة يف 
ع��دد الرحالت اجلوية املغ��ادرة والقادمة من مط��ار النا�رصية واليه بعدد 
م�سافرين فاق ال� 13 األف م�سافر منذ افتتاحه يف ال� 10 من اذار املا�سي .
 وقال املدير العام لل�رصكة �س��امر كبة يف بيان �س��حفي ان عدد امل�سافرين 
املغادرين والقادمني بلغ 13079 م�س��افرا، مبين��ا ان هذه الزيادة جاءت 
نتيج��ة االهتم��ام الكب��ري م��ن قب��ل وازرة النق��ل الت��ي تويل عناي��ة خا�س 

باخلطوط اجلوية العراقية .
 وا�ساف ان االهتمام مبطار النا�رصية ياأتي لعدة ا�سباب منها و�سع اهوار 
الع��راق عل��ى الئحة ال��رتاث العاملي وت�س��جيع اجلانب ال�س��ياحي وتن�س��يط 

اجلانب االقت�سادي يف املحافظة .
 وا�س��ار اىل ان �رصك��ة اخلط��وط اجلوية العراقية �س��تقوم يف االي��ام القليلة 
املقبل��ة بت�س��يري رح��الت جوية اىل عدة بل��دان من مط��ار النا�رصية ومنها 

باجتاه م�سهد وبع�س الدول االقليمية والعربية .

وقعت وزارة النفط، عقدا مع ائتالف �رصكات عراقية لتجهيز نينوى بالطاقة 
ملدة ثالث �س��نوات. وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي على هام�س توقيع 
العق��د ان��ه "مت توقي��ع عقد ا�س��تثماري م��ع �رصكة قي��وان للطاق��ة العاملية 

و�رصكة ما�س القاب�س��ة لتجهيز حمافظة نينوى بطاقة 875 ميغا واط".
وا�س��اف اللعيب��ي ان "الكلفة اال�س��تثمارية للعق��د �س��تكون 3.2 دوالر لكل 
ميغا واط". من جهته، قال املتحدث با�س��م الوزارة عا�س��م جهاد يف حديث 
�س��حفي ان "اله��دف من توقي��ع العقد بالتع��اون م��ع وزارة الكهرباء ياتي 
لتلبي��ة احياج��ات اه��ايل مدينة املو�س��ل بالطاق��ة الكهربائي��ة تزامنا مع 

االنت�سارات التي حققتها القوات االمنية على تنظيم داع�س االرهابي".
يذكر ان حمافظة نينوى تعاين حاليا انعدام البنى التحتية ومنها افتقارها 
للطاقة نتيجة �سيطرة تنظيم "داع�س" عليها خالل املدة املا�سية وما تالها 

من عمليات ع�سكرية يف املدينة لتحريرها.

منح��ت موؤ�س�س��ة توبك��و ال�س��ينية ومركز الن��ار االزلي��ة للتطوي��ر والتنمية 
النفطي��ة وزارة النفط العراقية درع امل�س��اركة املتميزة يف املوؤمتر العاملي 

ال�سابع للنفط واملعدات النفطية الذي عقد يف ال�سني اأخرياً. 
وق��د مت منح وزير النف��ط العراقي جبار علي اللعيبي والوكيل االقدم للوزارة 
فيا�س ح�س��ن درع املوؤمتر العاملي ور�سالة �سكر وتقدير لدور الوفد العراقي 
املمي��ز خ��الل املوؤمت��ر. وق��د قام مدي��ر مرك��ز الن��ار االزلية عالء اال�س��دي 
بت�س��ليم الدروع وهدي��ة املوؤمت��ر للمكرمني.ويقدم درع امل�س��اركة املتميزة 
لدول��ة واحدة فقط من الدول امل�س��اركة ويف هذا املوؤمتر �س��اركت 65 دولة 
و�رصك��ة وقام��ت اللجنة املنظمة للموؤمت��ر باختيار الوف��د العراقي لنيل هذا 
التكرمي امل�رصف وقد مثل العراق يف املوؤمتر العاملي ال�سابع للنفط واملعدات 
النفطية وفد وزاري رفيع امل�س��توى راأ�س��ه املدير العام ل�رصكة غاز ال�س��مال 
كامل عارف. ومت ت�سليم الوفد العراقي كتب �سكر وتقدير من املوؤمتر العاملي 
لدور العراق البارز على ال�س��احة العاملية يف جمال القطاع النفطي. اال�سدي 
قال: ان العامل يدرك اهمية العراق بني دول العامل النفطي وحجم العمل كبري 
اىل حدود ت�س��توعب جهود اغلب ال�رصكات العاملية، الفتًا النظر اىل ان جهد 
الع��امل املتخ�س���س بالقطاع النفطي ي��درك حاجة الع��راق اىل التعاون مع 
اف�س��ل ال�رصكات التي متلك التقانات املتطورة يف جميع العمليات النفطية 
الت��ي تتطلبه��ا مراحل االنت��اج جميع��ا. وبني اهمي��ة التقارب ب��ني العراق 
وال�رصكات العاملية الن العراق مقبل على مرحلة عمل كبرية وتو�سيع حجم 

الفائدة من النفط اخلام من خالل التعامل معه.

اأعلن��ت اللجنة املالية النيابية، االثن��ني، اأن احلكومة العراقية قررت �رصف 
٤٠٪ م��ن م�س��تحقات الفالح��نّي واملقاول��ني املتاأخ��رة �س��من املوازن��ة 
التكميلية، م�س��يفة اأن م�س��تحقات الفالحني واملقاول��ني تبلغ ٤.٢ تريليون 
دينار. وقال رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س النواب، حممد احللبو�سي،خالل 
جل�س��ة الربمل��ان اإن "املوازن��ة التكميلية و�س��لت اإىل جمل���س النواب ومتت 
قراءتها"، م�س��يفا اأن "احلكومة قررت �رصف ٤٠٪ من م�ستحقات الفالحي 
البالغ��ة ١.٦ تريليون دين��ار واملقاولني البالغة ٢.٦ تريليون دينار �س��من 

املوازنة التكميلية".
واأ�ساف اأن "م�ستحقات الفالحني تت�سمن  االأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ 

وم�ستحقات املقاولني للمدة  قبل ٢٠١٤".

اأجم��ع الع��راق وبريطانيا عل��ى اهمية التع��اون يف جمال 
اال�س��تثمار، ومت تدار���س جمي��ع التحدي��ات والعم��ل عل��ى 
تذليلها بغية تفعيل �سوق العمل العراقية مبا يحقق املنفعة 
للبلدي��ن خ�سو�س��ا وان بريطاني��ا ادرك��ت ان الوق��ت بات 
منا�سبا لال�ستثمار يف العراق. ال�سفري العراقي يف بريطانيا 
�س��الح التميم��ي اأك��د ان اال�س��تثمارات ميك��ن ان تنه���س 
بالعراق بعد حربه على االرهاب التي دمرت البنى التحتية 
لعدد من املدن، م�س��يفا انها فر�س��ة لل�رصكات الربيطانية 
لتتع��اون م��ع ال���رصكات العراقي��ة، اذ ان املناطق املحررة 
من “داع�س” حتظى برعاية خا�سة يف هذا املوؤمتر لوجود 
م�ساريع مهمة بني العراق ودول العامل. و�سدد على �رصورة 
زيادة التعاون االقت�سادي ومناق�سة �سبل تطوير العالقات 
عل��ى جميع ال�س��عد بني البلدين والعم��ل بالفيزا التجارية. 

ث��م حتدث وزي��ر اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعفري ع��ن حترير 
االرا�س��ي العراقية م��ن “داع�س” قائ��اًل: ان مرحلة ما بعد 
“داع���س” �س��يكون فيها الع��راق مفتوحا لال�س��تثمار من 
قب��ل ال�رصكات العاملية. واقرتح اجلعف��ري اعتماد م�رصوع 
اعمار يف العراق م�س��ابه خلطة وم�رصوع مار�س��ال العمار 
اأملاني��ا .وزي��ر التج��ارة واال�س��تثمار يف اململك��ة املتحدة 
“هان�س” حتدث بدوره قائال  ان تفعيل اقت�س��اد البلدين 
مو�س��وعات  يف  االتف��اق  اىل  م�س��ريا   ، حتمي��ة  ���رصورة 
خمتلفة خ�سو�س��ا يف التج��ارة واال�س��تثمار، موؤكداً العمل 
على حت�س��ني ذلك من خالل �سندوق النقد الدويل و�رصكات 
اململك��ة املتحدة املوجودة يف الع��راق، ولعل اهمها �رصكة 
PB . ثم حتدث ع�س��و جمل�س العموم الربيطاين ” اأندرو” 
قائال: ان الفر�س كبرية للرفاهية بالن�سبة للعراق والتبادل 
التج��اري مهم ج��دا، مبين��ا اأن هذا املوؤمتر فر�س��ة تدار�س 
خالله��ا اجلانب��ان امكانية عق��د اتفاقي��ات جتارية مهمة 

وه��و منطلق خلدمة العراق ، واأكد ان جاللة ملكة بريطانيا 
تقف مع العراق وتدعمه. .املتخ�س�س بال�ساأن املايل ارا�س 
كرمي او�سح اأنه خالل ال�سنوات املا�سية مت تدمري كل �سيء 
من ال�س��ناعة اىل البن��ى التحتية فتقل�س��ت التنمية نتيجة 
االرهاب، م�سيفا ان العراق يحتاج اىل دعم البلدان االخرى 
مث��ل بريطاني��ا وخ�سو�س��ا يف جم��ال النف��ط ، موؤك��دا ان 
العن�رص الب�رصي العراقي ال ُي�س��تخدم ب�سكل �سحيح ونعمل 
عل��ى تقوية القط��اع اخلا�س.ث��م تناول وزي��ر النفط جبار 
اللعيب��ي، اآلي��ات التع��اون الكبري ب��ني ال���رصكات االأجنبية 
و وزارة النف��ط، مبين��ا ان امل�س��ايف الت��ي مت ا�س��تحداثها 
وفرت الكث��ري من فر�س العمل وخا�س��ة يف جنوب العراق 
وهي م�س��فاة ت�س��دير للمنتوجات البرتوكيمياوية وهناك 
عقود اخرى الإن�ساء م�س��اف اخرى، داعيَا القطاع اخلا�س 
العراقي اىل ان ي�س��ارك يف ذلك.ثم حتدث جفري ليرب�س��ون 
ال��ذي يعمل على ملف ح��ل النزاعات واحلروب فيما يخ�س 

ليبيا وم���رص قائاًل: بعد خدمة ع�رصي��ن عاما يف الربملان 
ومتابع��ة نزاع��ات احلروب ذهبت اىل الع��راق، فوجدت من 
املمكن جداً اال�س��تثمار يف العراق وخ�سو�س��ا بعد ت�سديه 
وا���رصاره على مقاتل��ة وطرد االرهاب من اأرا�س��يه، مبينا 
امكاني��ة البن��اء واالعمار كما ميكن لالحت��اد االأوروبي ان 
يق��وم به��ذا الدور الكب��ري بني بريطاني��ا والع��راق علما ان 
االخ��ري فيه فر�س مهمة متاحة لال�س��تثمار.واأكد ان الوقت 
منا�س��ب جدا لالنفتاح على العراق اقت�س��اديا، وال�رصكات 
يج��ب ان تاأخذ �س��يئا م��ن املخاط��رة وتذه��ب اىل العراق، 
ونح��ن نروج لذل��ك بقوة واملعاهد الدولية اي�س��ا ترى ذلك 
،وان ه��ذا املوؤمت��ر ج��اء يف وقت��ه لوجود الفر���س يف ذلك 
حت��ى يف الطاق��ة املتجددة. املتخ�س���س بال�س��اأن النفطي 
ماج��د جعفر ق��ال: ان حمط��ات تولي��د الكهرب��اء يف تزايد 
�س��من الف ميكاواط ولدينا خدمات لوج�ستية يف ام ق�رص 

وان اكرث من٩٠ باملئة  من االيدي العاملة هم عراقيون .

دعت جلنة اخلدم��ات واالعمار النيابية، اإىل اإيجاد الدعم 
املايل للمعامل ال�سغرية والكبرية، مطالبة برفع م�ستوى 
والكهربائي��ة  والبرتوكيماوي��ة  النفطي��ة  ال�س��ناعات 

والهند�سية والدوائية.
وقال��ت ع�س��و اللجن��ة �س��باح التميم��ي، خ��الل موؤمت��ر 

النفطي��ة  ال�س��ناعات  م�س��توى  رف��ع  "بغي��ة  �س��حفي 
والبرتوكيماوية والكهربائية والهند�س��ية والدوائية ويف 
البن��اء واالعم��ار وغريها من املجاالت، التي ت�س��ب يف 
م�سلحة املواطن والدولة واحلد من الف�ساد وو�سع املال 
الع��ام يف مكان��ه ال�س��حيح، اأطال��ب بفتح ب��اب التعيني 

�سمن ال�سوابط وبعيدا عن املن�سوبية واملح�سوبية".
واأ�س��افت، "وكم��ا طالبت وزارة التعلي��م العايل والبحث 

العلمي واإعالم الوزارات املعنية بعقد ندوات توعية لدور 
الهند�س��ة الكيماوية واالأق�سام الهند�سية االأخرى يف بناء 

وتطوير ال�سناعات املختلفة يف الدولة العراقية".
باإ���رصاف م��الكات  "اإقام��ة معر���س دويل  اإىل  ودع��ت 
املهند�سني، ت�س��ارك من خالله �رصكات �سناعية عاملية 
وحملية لعر�س املعامل ال�س��غرية والكب��رية االإنتاجية، 
ل�س��هولة اقتنائها واال�ستفادة منها و�سمان اإيجاد الدعم 

امل��ايل لت�س��غيلها". وتابعت، ان��ه "يجب تفعي��ل القطاع 
اخلا���س وتذلي��ل العقبات التي تواجه اال�س��تثمار، وفتح 
القرو���س م��ن خ��الل البن��ك املرك��زي وف��ق ال�س��وابط، 
واإيج��اد ار�س �س��ناعية بتحدي��د ار�س �س��ناعية ميكن 
اال�س��تفادة منها، ورفع ن�سبة التعرفة الكمركية، وترويج 
ل��الأداء االقت�س��ادي  املنت��ج املحل��ي ورف��ع امل�س��توى 

والوطني عموما".

النفط: المصافي التي تم استحداثها 
وفرت الكثير من فرص العمل في جنوب العراق

الخدمات النيابية تدعو إلى توفير الدعم المالي للمعامل الصغيرة والكبيرة

مطار الناصرية يسجل ارتفاع أعداد 
المسافرين إلى 13 ألفًا 
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