
وق��ال: »منذ ت�رشيع قان��ون اال�ستثمار الرقم 13 
لع��ام 2006، كانت توج��د ن�ساطات ا�ستثمارية، 
لكنه��ا ات�سمت بالبطء. يف ح��ن �سهدنا بعد عام 
2010، انطالقة حقيقي��ة خ�سو�سًا بعد التعديل 

االأول والثاين الذي جاء عام 2015«.
وعن ع��دد امل�ساريع اال�ستثماري��ة املنفذة، لفت 
االعرج��ي االنتب��اه اإىل اأنه��ا »جت��اوزت 1400 
م���رشوع و�سملت قطاع��ات االإ�س��كان وال�سياحة 
وال�سناع��ة والزراعة، يف حن ت�سمنت اخلريطة 
األ��ف  م��ن  اأك��ر  احلالي��ة  لل�سن��ة  اال�ستثماري��ة 
م���رشوع، توزعت عل��ى كل املحافظات من دون 
القطاع��ات االقت�سادي��ة«.  ا�ستثن��اء وملختل��ف 
والحظ »زي��ادة يف االإقبال عل��ى اإن�ساء املعامل 
وامل��دن ال�سناعي��ة، م��ا �سينعك�س اإيجاب��ًا على 
حج��م  تخفي��ف  جله��ة  االقت�س��ادي  النهو���س 

اال�سترياد وتاأمن فر�س العمل«.
وك�س��ف االأعرج��ي ع��ن »خط��ة خم�سي��ة اأقرتها 
الت��ي  لال�ستثم��ار  الوطني��ة  املركزي��ة  اللجن��ة 
العب��ادي،  حي��در  ال��وزراء  رئي���س  يراأ�سه��ا 
»ت�سكي��ل  اأن  ع��اداً  ال��وزارات«،  كّل  وع����سوي��ة 
اللجن��ة ي��دّل عل��ى توج��ه احلكوم��ة اجلديد نحو 
الرتكيز عل��ى القطاعات اال�ستثماري��ة، وت�رشيع 
خطواته��ا الت��ي واجه��ت عراقي��ل كث��رية ب�سبب 
البريوقراطي��ة، وع��دم من��ح �سالحي��ات ملمثلي 
ال��وزارات يف النافذة الواحدة، ما يعني اخت�سار 
حلقات كثرية يف اإحالة امل�رشوع ومتلك االأر�س 

وغريها«.
واأو�س��ح االأعرجي اأن »اخلط��ة اخلم�سية )2018 
- 2022 ( ترتب��ط بت�رشي��ع حج��م اال�ستثم��ار، 
خ�سو�س��ًا بع��د التخل�س م��ن اإره��اب »داع�س«، 

وعدم وجود متويل حكومي«.
وذك��ر اأن الرتكي��ز عل��ى امل�ساري��ع اال�ستثمارية 
»يه��دف اإىل اإعادة احلي��اة للمدن املحررة وبقية 
الع��راق الت��ي ت�سه��د اأي�س��ًا نق�س��ًا يف اخلدمات 

واملرافق الرتفيهية وامل�ساريع االإنتاجية«.
يف �سياق مت�سل، اأو�سح رئي�س »جلنة اال�ستثمار 
الفرعي��ة« يف الربمل��ان العراق��ي النائب برهان 
»هيئ��ات  اأن  �سحف��ي  حدي��ث   يف  املعم��وري 

اال�ستثمار يف املحافظات »تواجه عقبات كثرية 
اأثرت يف حجم اال�ستثمار فيها«.

ه��ذه  كابين��ة  تكتم��ل  مل  االآن  »حت��ى  وق��ال: 
الهيئ��ات جلهة مر�سح��ي دوائر الدول��ة امل��عنية 
يف املح��افظ��ة وممثل��ن عن القط��اع اخلا�س، 
ب�سب��ب وجود تقاطعات �سيا�سية واأحزاب حتاول 

الهيمنة على هذا املجال«.
»وج��ود  يف  تتمث��ل  الثاني��ة  العقب��ة  اأن  وب��ّن 
�سغ��وط متار���س عل��ى امل�ستثمر نف�س��ه من قبل 
جه��ات ناف��ذة، اأدت اىل تاأخري اإجن��از امل�ساريع 
وف�ساد وغريه��ا«، موؤكداً »���رشورة ت�سكيل هذه 
اللجنة الوطنية املركزية الإنهاء هذه امل�سكالت، 
وامل�سي قدمًا يف تاأمن بيئة منا�سبة للم�ستثمر 

االأجنبي«.
وتبن��ت احلكومة منذ ت�سكيله��ا برناجمًا طموحًا 
لتحقي��ق ال�رشاك��ة م��ع القط��اع اخلا���س وفتح 
اأبواب جديدة لال�ستثم��ار وت�سجيعه، وقدمت يف 

�سبي��ل حتقيق هذا الهدف برامج حافزة، وي�رّشت 
م�سب��وق،  غ��ري  ح��د  اإىل  اال�ستثم��ار  متطلب��ات 
على غ��رار اإج��راءات الت�سجيل واإ�س��دار اإجازات 

اال�ستثمار ومنحها باعتماد النافذة الواحدة«.
وتتوىل »الهيئة الوطني��ة لال�ستثمار« بالتن�سيق 
يف  اأو  االإقلي��م  يف  اال�ستثم��ار«  »هيئ��ة  م��ع 
حتدي��د  باإقلي��م،  املنتظم��ة  غ��ري  املحافظ��ات 
العقارات املالئمة لتنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية.
ويت��م التن�سيق مع اجله��ة املالكة للعق��ار ب�ساأن 
تخ�سي�س العق��ارات ال�ساحلة الإقامة امل�ساريع 
اال�ستثماري��ة، عل��ى اأن ُي�سلم العق��ار املخ�س�س 
 للم���رشوع اإىل امل�ستثم��ر خ��الل 30 يوم��ًا م��ن 

تاريخ التخ�سي�س خاليًا من ال�سواغل.
كم��ا تلت��زم اجله��ة املالك��ة للعق��ار املخ�س�س 
للم�ساري��ع اال�ستثماري��ة، باإبرام عق��د الت�رشف 
القان��وين خالل 30 يومًا من تاريخ تقدير بدالت 

البيع اأو االإيجار اأو امل�ساطحة.

ومتل��ك االأرا�سي املخ�س�س��ة للم�ساريع ال�سكنية 
�سم��ن الت�سمي��م االأ�سا���س بدل بيع مق��داره 10 
يف املئ��ة م��ن قيمة االأر�س احلقيقي��ة، ولتن�سيط 
اأج��ور  ال�سك��ن وخف���س  قط��اع  اال�ستثم��ار يف 
الوح��دات ال�سكني��ة يف املجمع��ات اال�ستثمارية 
اإىل اأق�س��ى ح��د ممك��ن، ت�سم��ن النظ��ام اجلديد 
متليك امل�ستثم��ر واملطور االأرا�س��ي املخ�س�سة 
الأغرا���س االإ�س��كان التي تق��ع خ��ارج الت�سميم 
االأ�سا���س من دون بدل، عل��ى اأن ال حتت�سب قيمة 
االأر���س �سم��ن قيمة الوح��دة ال�سكني��ة املباعة 

للمواطن .
للم�ساري��ع  املخ�س�س��ة  االأرا�س��ي  وب�س��اأن 
ال�سناعي��ة، ن���سّ النظ��ام عل��ى متليكه��ا بب��دل 
بي��ع مق��داره  15 يف املئة من القيم��ة احلقيقية 
لالأر���س الواقعة �سم��ن الت�سمي��م االأ�سا�س، و 5 
 يف املئ��ة بالن�سب��ة اىل االأر���س الواقع��ة خارج 

الت�سميم االأ�سا�س.

االزم��ة املالي��ة وال�سيا�سي��ة الت��ي ع�سف��ت بالب���رشة ت�سببت 
يف ع��دم تبليط طريق ق�س��اء ابي اخل�سيب، وق��د حّمل  جمل�س 

املحافظة  رئي�س الوزراء م�سوؤولية التاأخري.
واأدى ه��ذا التاأخ��ري اىل ك��رة احل��وادث املروري��ة يف جن��وب 
الب���رشة، وحتدي��دا طري��ق ق�س��اء اب��ي اخل�سي��ب  يف الطري��ق 
الداخل��ي واخلارج��ي ب�سب��ب ع��دم اكتم��ال امل���رشوع اخلا�س 
بالتبلي��ط للطري��ق الث��اين باجت��اه مرك��ز املحافظ��ة وق�س��اء 
الف��او عل��ى الرغ��م من املطالب��ات بان�س��اء هذا الطري��ق اال ان 
واق��ع احلال م��ازال على ما هو علي��ه . مدير بلدي��ة ق�ساء ابي 
اخل�سي��ب املهند���س فرا���س احل�سن��ي ق��ال ل�»اجلورن��ال « ان 
"جمل�س املحافظة كان من املوؤمل ان يخ�س�س وي�سّدق على 
مبالغ مالية ت�سل اىل نحو ملياري دينار، وان تكون هناك اآلية 
لتنفيذه من قبل البلدية ويف كل مرة يتم الت�سديق على �رشف 
دفعات من هذا املبلغ  بقيمة  500 مليون دينار، لكن االو�ساع 
االخرية ت�سببت بالتاأخري وعدم �رشف االموال، الفتًا النظر اىل 
ار�س��ال كتاب اىل جمل�س املحافظ��ة لغر�س الت�سديق اإال اأنه مل 
ي�سل حتى االن لنا اأي جواب للت�سديق وال على االموال لغر�س 
تو�سعة ال�سارع الداخلي يف الق�ساء" . وبح�سب قول مدير ناحية 
ال�سيب��ة احمد الربيعي ل�»اجلورنال « ف��اإن "الطريق الرابط بن 
الناحية وق�ساء ابي اخل�سيب  مير به اهايل ناحية ال�سيبة وقد 
�سج��ل نح��و 50 حالة وفاة للمواطنن من ج��راء احلوادث التي 
حت�سل يف الطريق، م�سريا اىل انه على الرغم من املنا�سدات من 
قب��ل ناحية الهارث��ة واملجل�س املحلي ف�سال ع��ن ق�ساء الفاو 
للحكومة املحلي��ة لغر�س القيام بتنفيذ وتبليط الطريق الثاين، 
اال ان املح��اوالت كانت من دون اأي ج��دوى حيث ان احلوادث 

مازال��ت حت�س��ل حت��ى ه��ذه اللحظ��ة عل��ى الرغم من 
اهمي��ة هذا الطريق ال��ذي يربط الب�رشة 

باكرب مين��اء وهو ميناء 
و  لف��ا ا

الكب��ري .  ويواج��ه  دي��وان جمل���س حمافظة الب���رشة اتهامات 
تتعل��ق بتورط��ه باخف��اء 17 ملي��ار دين��ار عراق��ي خ�س�س��ت 
مل�ساريع ا�ستثمارية وخدمية يف املحافظة  . وقال رئي�س جلنة 
النزاه��ة يف حمافظ��ة الب�رشة حممد املن�س��وري   ل�»اجلورنال 
« ان”نح��و  17 ملي��ار دين��ار مت اخفاوؤه��ا كانت ق��د خ�س�ست 
مل�ساريع  ا�ستثمارية  تقدم اخلدمات للمواطن لكنها غري منفذة 
من قبل ديوان جمل���س املحافظة املتورط مبلفات الف�ساد التي 
يج��ري التحقيق فيه��ا  ” واأ�ساف :” مت ت�سكي��ل جلنة للتحقيق 
يف ملف��ات الف�س��اد يف جمل���س املحافظ��ة ت�سم رئي���س اللجنة 
القانوني��ة ورئي���س جلن��ة الرقاب��ة املالية وان��ا �سخ�سيا كوين 
رئي�سا للجنة لنزاهة”. مبينا ان “تلك املبالغ كانت قد خ�س�ست 
من املركز  الإكمال امل�ساريع واخلدمات املتوقفة  ب�سبب االزمة 
املالي��ة الت��ي ت�سهده��ا الب��الد ” ، واكد ان “جمل���س املحافظة 
عر عل��ى م�ستندات وادل��ة تثبت تورط دي��وان املحافظة بهدر 
االأم��وال عل��ى ���رشكات حملي��ة واجنبية غ��ري ر�سين��ة و�رشقة 
االأموال املخ�س�سة ” . وا�سار اىل ان ”هناك تن�سيقا مع الق�ساة 
يف املحافظ��ة الإعطاء جميع االأدلة والثبوب��ات والتحقيق جار 
فيها” الفتًا النظر اىل وجود تعاون كبري بن االأجهزة الرقابية 
يف املحافظة اللق��اء القب�س على املتهمن” ، وك�سف عن عدم 
قناع��ة    جلن��ة النزاه��ة باالأخب��ار الت��ي ظهرت ب�س��اأن اختفاء 
ع��دد من ال�سيارات لكونه��ا  منت�رشة يف جميع الوزارات ودوائر 
الدول��ة كاأمانة املحافظة وامل�ست�سفيات وغريها ” . وبن ” ان 

الب���رشة م�ستمرة بفتح ملفات الف�ساد التي تطال امل�ساريع 
غ��ري املنجزة و�سيت��م التحقيق فيها وعر�س 

 .“ الق�س��اء  عل��ى  املتهم��ن 
يذك��ر ان وزارة 

املالي��ة وافقت على اإطالق بع���س امل�ستحقات املالية اخلا�سة 
باملقاول��ن يف املحافظ��ة. وق��ال حماف��ظ الب���رشة امل�ستقيل 
ماج��د الن�رشاوي يف ت�رشي��ح �سحفي �ساب��ق ، ان لقاًء جمعه 
بوكيل وزير التخطيط ووزير املالية وكالة ماهر حامد جوهان 
، مت��ت خالله مناق�س��ة عدد م��ن املوا�سيع اخلا�س��ة مب�ساريع 
املحافظ��ة وم�ستحق��ات املقاول��ن، موؤك��دا ح�س��ول املوافقة 
ب�س��ورة مبدئية من قب��ل الوزارة على اإطالق تل��ك امل�ستحقات 
باأق��رب وقت ممك��ن مبا فيها االمانات واجب��ة الدفع بعد ايفاء 
املقاول بااللتزامات التي من اجلها مت ا�ستقطاع تلك االمانات 
من م�ستحقاته، ومنها امانات الت�سلم االويل للم�رشوع والت�سلم 
النهائ��ي وغريها. واأ�س��اف الن�رشاوي ان��ه ناق�س مع جوهان 
ع��ددا م��ن م�ساري��ع حمافظة الب���رشة وم��ن اأبرزه��ا م�ساريع 
جم��اري القرنة والزبري ويا�س��ن خريبط و�رشورة االإ�رشاع يف 
اإج��راءات اإدراجها �سمن القر�س الربيطاين، ف�سال عن مناق�سة 
اإحال��ة امل�ساري��ع التكميلي��ة ملرك��ز مدينة الب���رشة ذات ن�سبة 
اجن��از 25% وم��ن �سمنها م�رشوع جم��اري القبل��ة املتكامل. 
وا�س��ار اىل ا�ستح�سال موافق��ة وزارة املالية على اإكمال العمل 
مب�ست�سفيات الزبري واأبو اخل�سيب والهارثة ف�سال عن م�ست�سفى 

كلية الطب اجلامعي .
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 انخف�س ال��دوالر مقابل �سلة عمالت  
بع��د اأن اأظه��رت بيان��ات اأن اأ�سع��ار 
امل�ستهلك��ن يف الوالي��ات املتح��دة 
زادت باأق��ل م��ن املتوق��ع يف يولي��و 
مت��وز مبا ي�سري اإىل ت�سخم حمدود قد 
يدفع جمل���س االحتياط��ي االحتادي 
)البنك املركزي االأمريكي( اإىل توخي 
احل��ذر ب�س��اأن رف��ع اأ�سع��ار الفائ��دة 

جمددا خالل العام احلايل.
وارتف��ع موؤ���رش اأ�سع��ار امل�ستهلك��ن 
ال�سه��ر  املئ��ة  يف   0.1 االأمريك��ي 
املا�سي بعدم��ا مل ي�سجل تغريا يذكر 

يف يونيو حزيران.

طفيفا  ارتفاعا  النفط  اأ�سعار  �سجلت 
ال��وق��ت  يف  متقلبة  ت��ع��ام��الت  يف 
اأثر انخفا�س  ال�سوق  الذي تقيم فيه 
وعدم  االأمريكية  اخل��ام  خمزونات 
جانب  اإىل  نيجرييا  يف  اال�ستقرار 
يف  العاملي  الطلب  يف  ق��وي  النمو 
التوازن  ع��ودة  يف  بطاأ  ي�سهد  وقت 
القيا�س  خ��ام  وارت��ف��ع  ل��الأ���س��واق. 
يف  �سنتا   20 برنت  مزيج  العاملي 
باملئة   0.39 يعادل  مبا  الت�سوية 
بينما  للربميل  دوالر   52.10 اإىل 
الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  زاد 
 0.47 اأو  �سنتا،   23 االأم���ريك���ي 

باملئة، اإىل 48.82 دوالر للربميل.

لبرتوبرا�س  تقدميي  عر�س  اأظهر 
الربازيلية اأن �رشكة النفط احلكومية 
ت�ستهدف اإنفاق 17 مليار دوالر يف 
بيع  جانب  اإىل  ا�ستثمارات  �سورة 
اأ�سول بثمانية مليارات دوالر خالل 
العر�س  يف  وج��اء  احل���ايل.  ال��ع��ام 
النتائج  ت��ن��اول  ال���ذي  ال��ت��ق��دمي��ي 
امل��ال��ي��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��اين اأي�����س��ا اأن 
برتوبرا�س �ستعيد متويل ديون ت�سل 
قيمتها اإىل 13 مليار دوالر وجتمع 

�سيولة بنحو 27 مليار دوالر.

مليارا دينار "تحييان" مشاريع التبليط في البصرة و بغداد مسؤولة عن التأخير 

في تطور ملحوظ ..

قطاع االستثمارات يتجاوز الـ 93 بليون دوالر منذ 2010

تطّور قطاع اال�ستثمار يف العراق 
ب�سكل ملحوظ يف ال�سنوات 

ال�سبع املا�سية، على الرغم من 
االأو�ساع االأمنية غري امل�ستقرة، مع 
االإجراءات احلكومية واالإ�سالحات 

التي حتاول جذب امل�ستثمرين 
املحليني واالأجانب اإىل ال�سوق. 

واأكد رئي�س »هيئة اال�ستثمار 
الوطنية« العراقية �سامي االأعرجي 

يف حديث  �سحفي اأن حجم 
اال�ستثمارات االأجنبية واملحلية 

يف العراق »جتاوز 93 بليون 
دوالر يف ال�سنوات ال�سبع املا�سية، 

توزعت على قطاعات اقت�سادية 
متنوعة«. واأعلن اأن قطاع 

اال�ستثمار يف العراق »�سهد تقدمًا 
ملحوظًا خالل ال�سنوات االأخرية 

املا�سية، نظرًا اإىل تطلع معظم 
البلدان العربية واالأجنبية اىل 

دخول ال�سوق العراقية الواعدة، 
وامل�سّنفة حاليًا من بني اأكرث 

اأ�سواق العامل ن�ساطًا«.

 البصرة – محمد الجابري

 بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


