
  قال اخلبري االقت�سادي د. ماجد ال�سوري اإن “اال�ستثمار 
يف جمال النفط وبطريقة ا�سرتاتيجية �سحيحة من حقول 
كركوك و�سمال العراق وغريها ي�ساعد يف تعظيم املوارد 
االقت�سادية االخرى، كما ي�ساعد يف عملية اال�ستثمار يف 

القطاع الزراعي وال�سناعي والقطاع ال�سياحي” .
واأ�ساف ال�سوري يف ت�رصيح خ�ص به الـ»اجلورنال« “  
اأن اغلب الدول  قدمت عددا من املنح املالية والقرو�ص 
العمل،  عن  العاطلة  وامل�سانع  املعامل  فتح  ــادة  الع
امــام  االبـــواب  وفتح  الــزراعــيــة  االرا�ــســي  وا�ست�سالح 
حملة  هناك  ان  اىل  النظر  الفتًا  ال�سياحية،  ال�رصكات 
اقت�سادية يف اي منطقة من  اي تنمية  ُت�سّن �سد  كبرية 
ام يف بقية املحافظات  �سواء كانت يف املو�سل  العراق 
الوطني  االقت�ساد  تخريب  �سيا�سة  من  املنتفعني  ب�سبب 
مل�سالح �سخ�سية، م�سريا اىل ان البدء بحملة االعمار يف 
وا�ستئ�سال  مبكافحة  تبداأ  املحررة  واملناطق  املو�سل 

الف�ساد وزمره” .
وبقية  املو�سل  يف  اال�ستثمارية  “اخلطط  اأن  وتابع  
يجب  املـــحـــررة  املــحــافــظــات 
ــم  ــت ت ان 

االنتعا�ص  العــادة  وقوية  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  بو�سع 
بداأت حملة عاملية بتقدمي  االقت�سادي يف املنطقة وقد 
ا�ستثناء لال�ستثمار  الدول بال  والروؤى من جميع  اخلطط 
التي دمرتها احلرب مع  املو�سل وبقية املحافظات  يف 
داع�ص لكونها متتلك ار�سية خ�سبة لال�ستثمار على كل 

امل�ستويات” .
بدوره قال اخلبري يف ال�ساأن االقت�سادي غازي الكناين يف 
حديث خ�ص به الـ»اجلورنال« "مع اقرار املوازنة للعام 
احلايل اجتهت الدولة اىل زيادة فر�ص ال�رصائب والر�سوم 
مبختلف انواعها وهذه توؤثر يف املواطن بالدرجة االوىل 
وت�سبب بالعجز وهذا ال يعد حال بل اأ�رصاره االقت�سادية 
ــرادات  االي يحقق  ال  ال�رصائب  فر�ص  ان  مبينًا  كثرية، 
املطلوبة ومن ثم ال ي�سد ولو جزءاً من العجز، والبد من 
والقطاع  ال�سناعي  كالقطاع  االخرى  القطاعات  تفعيل 
وباالخ�ص   ، ال�سياحي  القطاع  اىل  باال�سافة  الزراعي 
املطاعم  من  التحتية  البنية  ووجــود  الدينية  ال�سياحة 
والفنادق ، وهذا ال مينع ا�ستثمار جزء من قرو�ص البنك 
الدويل يف امل�ساريع اال�ستثمارية ولي�ص فقط �سد الرواتب 
يف  االنتاجية  املعامل  ت�سغيل  اأن  الكناين،  وا�ساف   .
املو�سل وخ�سو�سا بعد انتهاء معارك التحرير ومبختلف 
القطاعات يتم من خالل ا�ستثمار جزء من القرو�ص التي 
مت اخذها من �سندوق النقد الدويل حتى ال يدخل 
بالهدر  ي�سمى  ــا  م �سمن 
املــايل 

بذلك  املواطن  ينتفع  وحتى  الرواتب،  ت�سديد  خالل  من 
عام  ومنذ  خاطئ،  والر�سوم  بال�رصائب  اال�ستمرار  فان 
على  االعتماد  عدم  اخلطر ب�رصورة  ناقو�ص  دق   2004
االقت�ساد الريعي، ولكن �ساحب القرار مل ياأخذ باأي من 

هذه الروؤى اال�سالحية .
النواب، همام حمودي  و�سدد ع�سو هيئة رئا�سة جمل�ص 
للم�ستثمرين  جاذبة  اقت�سادية  بيئة  خلق  �رصورة  على 
رئي�ص  اكد  حني  يف  املو�سل،  حترير  بعد  العراق  داخل 
الن�ساط  تفعيل  اهمية  االعرجي  �سامي  اال�ستثمار،  هيئة 

اال�ستثماري بني العراق والت�سيك.
منه   ن�سخة  اجلورنال  تلقت  حمودي  ملكتب  بيان  وذكر 
ان "النائب االأول لرئي�ص جمل�ص النواب، همام حمودي، 
التجاري  التبادل  لتفعيل  اال�ستثمار  لهيئة  ندوة  رعى 
بح�سور،  والت�سيك  العراق  حكومتي  بني  واال�ستثماري 
لرئي�ص جمل�ص  االأول  النائب  بارتو�سيك، وهول�ساكا  يان 
ال�سيوخ الت�سيكي والوفد املرافق لهما، بعد و�سولهما اىل 

بغداد بدعوة ر�سمية منه". 
بيئة  خلق  "اأهمية  على  البيان  بح�سب  حمودي  و�سدد 
البلد  اقت�سادية تناف�سية، جاذبة للم�ستثمرين اىل داخل 
الت�سيك  اقت�ساديي  داعيا  املو�سل"،  ن�رص  بعد  خا�سة 
التعاون يف جمال تاأهيل وت�سغيل امل�سانع  "تعزيز  اىل 
العراقية وتقوية القطاع ال�سناعي ب�سكل عام يف بغداد 

واملحافظات". 
من جانبه ابدى رئي�ص هيئة اال�ستثمار، �سامي االعرجي، 
عقدت  التي  الندوة  اعمال  افتتاح  م�ستهل  يف 
اليوم بح�سور  يف بغداد 

الــــوزارات والــنــقــابــات ورجـــال االأعــمــال  ممثلني عــن 
العراقية، �سعيه لـ"اعادة التعاون يف املجاالت كافة بني 
العراق والت�سيك اىل �سابق عهده"، موؤكدا "�رصورة تفعيل 
البلدين  بني  وال�سناعي  والتجاري  اال�ستثماري  الن�ساط 

وال�سيما يف جمال الطرق واجل�سور". 
"الكثري  لديها  ان بالده  بارتو�سيك  يان  اأو�سح  يف حني 
ان  نود  التي  الناجحة  وال�رصكات  االأعمال  رجــال  من 
ت�ستثمر ن�ساطاتها يف العراق خا�سة بعد التطور االأمني 
تاأتي  الزيارة  "هذه  ان  اىل  م�سرياً  البالد"،  ت�سهده  الذي 
تلبية لدعوة مقدمة من قبل حمودي بعد زيارته الت�سيك 

ون�سعى ل�سمان التبادل التجاري".
من جانبه، دعا النائب ح�سن خالطي اىل تنمية املوارد 
ــادي  االأح االقت�ساد  من  للتخل�ص  للبلد  االقت�سادية 

اجلانب املعتمد على النفط ب�سكل ا�سا�سي .
وقال خالطي يف حديث �سحفي ان ” الو�سع االقت�سادي 
ب�سكل  توؤثران  متوازنتني  غري  بحالتني  مير  العراق  يف 
و�سيطرة  النفط  ا�سعار  انهيار  منها  االقت�ساد  يف  كبري 
العراقية”.  املحافظات  من  عدد  على  داع�ص  ع�سابات 
اذا ا�ستمر على هذا اال�سا�ص وبقاء  “الو�سع  مو�سحًا ان 
االنهيار  نقطة  اىل  ن�سل  ف�سوف  ال�سكل  بهذا  اال�سعار 

املادي يف الدولة” .
ان  يجب  كان  الوقت  هذا  “قبل  انه  اىل  االنتباه  ولفت 
تنمية  على  يعتمد  متني  اقت�سادي  بناء  هناك  يكون 
تنموية  مناطق  وت�سكيل  واال�ستثمارات  اخلا�ص  القطاع 

واالعتماد على م�سادر اخرى” .
وا�سار اىل ان “املهام الكربى للدولة الناجحة هي تاأمني 
الغذاء واالأمن للمواطنني ونحتاج اىل ثورة ت�سجع القطاع 
الزراعي الذي و�سل اىل م�ستوى دون احلد 

االدنى” .

خبراء  يتوقعون تباطؤاً في 

أداء العراق باتفاق أوبك
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اقتصاديات العراق على الرغم من محاوالت خلق بيئة جاذبة لالستثمار 

اقتصاديون يكشفون: هنالك حملة منظمة ضد التنمية في العراق
بغداد -  فادية حكمت 

بعد تحرير الموصل: كيف سيتم 

إعمار المدن المحررة؟

انتقادات لألداء العام 

في االستثمار والخدمات في المغرب 

  النقل تعلن قرب افتتاح خط جوي بين 
بغداد والبصرة إلى روسيا وبالعكس

 المالية تستعين بفريق استشاري 
للنهوض بعملها

 هيئة استثمار بابل تسعى لجذب 
الشركات األجنبية 

اأعلنــت اجلمهوريــة االإيرانية، اتفاقهــا مع العراق علــى ت�سكيل جلنة جتارية 
م�سرتكة لدرا�سة التنظيم الفوري ل�رصكات التخلي�ص اجلمركي العراقية.

وقــال امللحق التجاري االيراين، نا�رص بهزاد، يف بيان �سحفي اطلعت عليه  
اجلورنال  اإنــه "جرى االتفاق خالل اللقاء مع وزير املالية ورئي�ص م�سلحة 
اجلمارك العراقية على ت�سكيل جلنة جتارية م�سرتكة لدرا�سة التنظيم الفوري 

ل�رصكات التخلي�ص اجلمركي العراقية من قبل م�سلحة اجلمارك العراقية".
واأ�ســاف اأنــه "مت بحث ق�سايــا مثل م�ساكل اجلمــارك العراقيــة، و�رصورة 
زيــادة عدد امللخ�سني اجلمركيــني العراقيني لت�سهيل ال�ســادرات االيرانية، 
واتخــاذ التدابــري املطلوبة الإزالة م�سكلة النفقات غــري القانونية، والقلق من 
زيادة التعرفــات اجلمركية على ال�ساحنات االيرانيــة، وكذلك �رصورة الغاء 
بع�ص ال�سوابط التي و�سعتها بع�ص جمال�ص املحافظات احلدودية العراقية 

لفر�ص ر�سوم على ال�سلع الواردة من ايران".

اأعلــن وزير النقــل كاظم فنجان احلمامي، االثنني، قــرب افتتاح خط طريان 
جــوي مــن بغــداد والب�رصة باجتــاه مو�سكــو وبقيــة املحافظــات الرو�سية 

وبالعك�ص، متعهدا بفتح عدة خطوط جديدة يف القريب العاجل.
وقــال احلمامــي يف بيــان تلقت اجلورنــال  ن�سخة منه، "مــن املوؤمل خالل 
االأيــام املقبلــة تد�ســني خــط جــوي مهم، بــني بغــداد والب�ــرصة اىل رو�سيا 
وبالعك�ــص"، مبينا اأن "اخلط �سيمكن الطريان املدين العراقي من الدخول اإىل 

االأجواء االأوربية". 
واأ�ساف احلمامي، اأن "اخلط �سيفتح االآفاق اأمام امل�سافر العراقي يف الدرا�سة 
والعــالج وال�سياحــة والتجارة، ملا لهــذا البلد من اأبعاد علميــة واقت�سادية 
متقدمــة، م�سيدا بـ"اجلهود التي بذلت خالل املباحثات واملناق�سات التي مت 

اخلو�ص فيها من اأجل ا�ستكمال اإجراءات افتتاح هذا اخلط".

ت�سعــى وزارة املاليــة اىل تاأ�سي�ــص فريــق ا�ست�ســاري طوعــي مــن اخلــرباء 
وامل�ست�ساريــن لو�سع برامج للنهو�ص بالواقــع االقت�سادي واملايل جلميع 
مفا�ســل الــوزارة. وقــال وكيل الــوزارة الدكتــور ماهر حمــدان جوهان يف 
ت�رصيــح �سحفــي "اإن الــوزارة تعمــل علــى ايجاد فريــق طوعــي ا�ست�ساري 
يدعم الوزارة بتنفيذ مهامها، كما يدعم وزارات الدولة بتنفيذ خطة التطوير 
االقت�ســادي واملــايل وايجــاد حتــول نوعــي وكمــي للنهو�ــص بواقع عمل 
الوزارة".  وبني ان "الفريق ي�سم خرباء وم�ست�سارين وم�سوؤولني �سابقني من 
املتقاعدين ممن ميتلكون خربات مرتاكمة باملجالني املايل واالقت�سادي"، 
منوهــا بــان "الوزارة ت�سعــى لال�ستفادة مــن تو�سيات هــذا الفريق لتطوير 
عملها".  من جهة اخرى اكد مكتب املفت�ص العام للوزارة يف حديث �سحفي 
"وجــود تن�سيــق مــع الفــرق اخلا�سة يف هيئــة النزاهة لر�ســد املخالفات 
املتعلقــة بالدوائر ال�سيمــا التي تكون بتما�ص مع املواطــن، اذ �سكلت جلانًا 
مع هيئة النزاهة قام بها املكتب يف موا�سيع متعلقة بكيفية اجناز املراحل 

العديدة للمعاملة التقاعدية بهدف ت�سهيلها". 

اكــدت هيئة ا�ستثمــار بابل ان �رصكة بريطانية ابــدت رغبتها الإن�ساء جممع 
�سكني ا�ستثماري يف بابل  يت�سمن 3500 وحدة �سكنية.

 UKML وقــال املدير العام للهيئــة الدكتور ن�رص حمود العنزي اإن �رصكة
الربيطانية ابدت رغبتهــا  الإن�ساء جممع �سكني ا�ستثماري يف بابل يت�سمن 
)3500 وحــدة �سكنيــة( ، وذلك خالل زيــارة وفد من ال�رصكة مقــر الهيئة . 
ولفــت النظــر اىل ان وفد ال�رصكة ابــدى رغبته باال�ستثمــار يف بابل الإن�ساء 
مدينة �سكنية متكاملة نظرا ملا تتمتع من مميزات جاذبة لال�ستثمار، مبينا 
ان حمافظــة بابــل ترحــب بال�رصكات العامليــة لتنفيذ م�ساريــع ا�ستثمارية 
االقت�ساديــة  التنميــة  وحتقيــق  االقت�ســادي  اجلانــب  تطويــر  يف  ت�سهــم 
م�ستعر�سا املميزات اجلاذبة لال�ستثمار . اىل ذلك اعلنت هيئة ا�ستثمار بابل 
رفعها عددا من امل�ساريع اال�ستثمارية اىل الهيئة الوطنية لال�ستثمار لغر�ص 
درا�ستهــا ومنحها اجازات ا�ستثمار مبختلف القطاعــات االقت�سادية. وذكر 
العنــزي ان الهيئة رفعت )4( ملفات مل�ساريع ا�ستثمارية اىل الهيئة الوطنية 

لال�ستثمار .
اأعلنــت وزارة النفط،  االثنني، اطالق م�رصوع لتطوير 
9 رقــع ا�ستك�سافيــة يف احلقول احلدودية والبحرية 
مــع الكويــت واإيــران وامليــاه االقليميــة يف اخلليج 

العربي. 
تلقــت  �سحفــي  بيــان  يف  النفــط  وزارة  وقالــت 
اجلورنال ن�سخة منه، اإنه "تنفيذا خلطط وزارة النفط 
امل�ستندة اإىل �سيا�ستهــا ونهجها يف ا�ستغالل الرثوة 

العــراق  مل�سلحــة  وا�ستثمارهــا  الهيدروكاربونيــة 
و�سعبه فان الوزارة تعلن اطالقها م�رصوع ا�ستك�ساف 
وتطوير وانتاج عدد من الرقع اال�ستك�سافية واحلقول 
النفطية احلدودية الربية والبحرية يف جنوب العراق 

وو�سطه ".
احلــدود  علــى  اال�ستك�سافيــة  "الرقــع  اأن  واأ�سافــت 
العراقيةـ  الكويتية هي رقعة خ�رص املاء ورقعة جبل 
�سنام ورقعة اأم ق�ــرص، مبنية اأن الرقع اال�ستك�سافية 
الواقعة على احلدود العراقيةـ  االيرانية هي ال�سندباد 

واحلويزة وال�سهابي وزرباطية ونفط خانة".
ولفتــت االنتبــاه اإىل اأن "رقعــة اخلليــج العربي تقع 
�سمــن املياه االقليمية العراقية يف اخلليج العربي"، 
مو�سحــة اأنــه "ي�سمل نطــاق عمل عقــود ا�ستك�ساف 
وتطويــر انتاج هــذه الرقــع اال�ستك�سافيــة واحلقول 
النفطية على جميع عمليــات اال�ستك�ساف املت�سمنة 
امل�سوحــات الزالزاليــة وحفــر االبــار اال�ستك�سافيــة 
والتقييمية وبرنامج م�ســح وازالة االلغام واالج�سام 
النفــط اخلــام واال�ستغــالل  غــري املنفلقــة وانتــاج 

االمثــل للغــاز احلــر او الغــاز امل�ساحــب". ونوهــت 
وزارة النفــط باأن "ال�ــرصكات االجنبية تلتزم بتوفري 
التمويل واخلربات والتكنولوجيا واملعدات واملكائن 
واخلدمــات والعمالة املوؤهلــة لتنفيذ عقودها ب�رصط 
اال�ستعانــة بالعمالة العراقية املوؤهلــة"، م�سيفة اأن 
"الوزارة �ستقوم مبنح عقود هذه الرقع اال�ستك�سافية 
واحلقــول النفطيــة اإىل ال�ــرصكات النفطيــة االجنبية 
املوؤهلــة م�سبقــا �ســواء كانــت منفــردة اأم ائتــالف 

�رصكات من خالل التناف�ص". 

قــال اخلبــري االقت�ســادي رائــد العامــري يف حديــث 
�سحفي ان “الزراعة ثروة ال تن�سب، وميكن من خاللها 
جــذب روؤو�ص االموال لال�ستثمــار، االمر الذي يوؤدي اىل 

زيادة مدخوالت خزينة الدولة”. 
وا�ســاف ان “احلكومــة بــداأت بالفعــل خطــوات جادة 
يف ذلــك، لكــن االمر يحتــاج اىل تعديــالت يف القوانني 
وحمــالت اعالميــة جــادة، ف�ســال عــن اهميــة اعتماد 
ا�سحــاب الكفاءة واخلــربة يف ذلك”. كمــا ا�سار اخلبري 

اىل “�ــرصورة ت�سكيــل جلان عمل م�سرتكــة من اجلهات 
املعنية كوزارتي الزراعة واملوارد املائية وممثلني عن 
هيئة اال�ستثمــار وجمال�ص املحافظات وغريها، لتوفري 
وتهيئــة االرا�سي ال�ساحلــة للزراعــة لعر�سها كفر�ص 
ا�ستثماريــة”، مبينــا ان “ا�سقــاط دولــة اخلرافة �سوف 
ي�سهــم يف جذب امل�ستثمريــن ال�ستتباب االأمن يف اغلب 

املحافظات”.
 وكان الوكيــل الفنــي لــوزارة الزراعــة الدكتــور مهدي 
�سمد القي�سي اكد “اأهمية اإعادة وتاأهيل البنية التحتية 
للم�ساريع الزراعية يف املحافظات املحررة وذلك للدور 

الكبــري الذي ميثلــه القطاع الزراعــي يف دعم االقت�ساد 
الوطني وتاأمني االأمن الغذائي”.

 جــاء ذلك خالل لقائه الوفد الفني للبنك الدويل مبكتبه 
الر�سمــي يف مقر الــوزارة بح�سور معــاون املدير العام 
العــام  لدائــرة التخطيــط واملتابعــة ومعــاون املديــر 
للدائــرة االإداريــة واملاليــة ومدير اخلطــة اال�ستثمارية 
لدائــرة التخطيــط واملتابعــة وعــدد مــن املتخ�س�سني 
يف الــوزارة. وذكــر ق�ســم العالقات واالإعــالم والتعاون 
الــدويل يف الــوزارة، اأن “اللقــاء تناول بحــث ومناق�سة 
حتديــد اأولويات امل�ساريــع الزراعيــة واجلوانب املالية 

يف املحافظــات املحررة من اأجــل تنميتها وتاأهيلها”، 
يف حــني �ســدد الوكيــل الفني علــى “اأهميــة دور وزارة 
الزراعــة يف اعــادة اعمار امل�ساريــع الزراعية للنهو�ص 
بالقطــاع الزراعــي ب�سقيــه النباتي واحليــواين يف هذه 

املحافظات”. 
وا�ســاف ان “ حتديــد تلــك امل�ساريــع �سيكــون وفقــًا 
الأولويات الواقع الزراعي التي ت�سهم يف حتقيق التنمية 
امل�ستدامــة للعمليــة الزراعيــة �سمــن القر�ــص الطارئ 
للبنــك الــدويل الإعــادة اإعمــار املناطــق املحــررة يف 

حمافظات )�سالح الدين ودياىل ونينوى واالأنبار(”.
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