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اإلعالن عن تسهيالت حكومية لجذب المستثمرين 
في العراق

ت�سهيالت  اال�ستثماري عرب  املناخ  ترميم  نيتها  بغداد  زعمت حكومة 
للقطاع اخلا�ص يف امل�ساريع  الفرتة املقبلة  جديدة �ستطرحها خالل 

املتو�سطة وطويلة املدى.
“�ست�سمل  الت�سهيالت اجلديدة، قال م�سدر:  اأو  االمتيازات  اأبرز  وحول 
اأمنية  اأج��واء  بتوفري  وتعهدات  امل�ستثمرين،  على  �رضيبيًا  اإع��ف��اًء 
معامالت  اأي  اإجناز  تاأخري  بعدم  احلكومية  الدوائر  وتوجيه  مالئمة، 
االأجانب  للم�ستثمرين  واأخرى  املحليني  امل�ستثمرين  باأعمال  تتعلق 
على  ن�ص  العراقي  اال�ستثمار  قانون  اأن  ورغم  التحديد“.  وجه  على 
وتوفري  و�رضيبية  جمركية  واإع��ف��اءات  امتيازات  امل�ستثمرين  منح 
اإال  اال�ستثمارية،  امل�ساريع  الإقامة  للم�ستثمرين  الالزمة  االأرا�سي 
اإذ  ورق،  القانون ظل حربا على  عليه  ما ن�ص  فاإن  اأنه ووفق خرباء، 
“الب�سائر” اإن  جلريدة  حديثه  احلمداين” يف  “حممد  املهند�ص  يقول 
م�رضِّعيه  ب��اأن  ي�سي  الواقع  اأر���ص  على  وتطبيقه  اال�ستثمار  قانون 
العراق، ف�سال عن  يعي�سها  التي  االإدارية  البريوقراطية  جتاهلوا مدى 
النائب  الوزارات ذات العالقة. من جانبه، قال  الف�ساد امل�ست�رضي يف 
عن جلنة اخلدمات الربملانية، برهان املعموري، اإّن “واقع اال�ستثمار 
اإىل امل�ستوى املطلوب، ولن يتوفر  يف العراق ب�سورة عامة ال يرتقي 
املحافظات  كل  يف  لالأمن  الكايف  االهتمام  احلكومة  توجه  مل  اإذا 
العراقية“، واأكد املعموري اأّنه ال ميكن اأن يتم تنمية االقت�ساد العراقي 
اأ�سوة  اال�ستثمار  اإىل  البالد  تذهب  مل  اإذا  املالية  امل�ساكل  ومعاجلة 
االأبرز  املطالب  وكانت  وامل�ساريع“.  العمل  لتوفري  االأخ��رى،  بالدول 
للعراقيني يف االحتجاجات يف خمتلف املحافظات التي توا�سلت على 
نحو متقطع منذ التا�سع من يوليو/متوز املا�سي، توفري فر�ص عمل 

للعاطلني، وحت�سني م�ستوى اخلدمات واملعي�سة.
ن�سب  اأّن  فيه  بّينت  حديثًا،  تقريراً  العراقية  التخطيط  وزارة  واأ�سدرت 
الفقر ارتفعت يف املدن التي احتلها تنظيم “داع�ص” لت�سل اإىل 41%، 
الفقر يف  اأّن ن�سبة  واأو�سحت  %20 قبل ذلك.  بعدما مل تكن تتجاوز 
حمافظات جنوبي العراق بلغت %31.5، كما ارتفعت يف حمافظات 

الو�سط وبغداد واإقليم كرد�ستان العراق )�سمال( بن�سب متفاوتة.
ومن جهته، قال ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار الربملانية، النائب 
املحافظات ي�سطدم  اإىل هذه  ياأتي  “امل�ستثمر عندما  املالكي:  �سالم 
جانب  يف  اأو  والبريوقراطية،  بالروتني  �سواء  االإج��راءات،  من  بكثري 
اإذ  واإداراتها،  املحافظات  جمال�ص  يف  ال�سلطة  راأ�ص  على  املنتفعني 
اإنهاء  اأجل  من  والر�ساوى  النقود  دفع  على  امل�ستثمر  بع�سهم  ي�ساوم 

االإجراءات.
واأكد اأّن “كل ذلك اأّثر على عمل امل�ستثمر، ما ت�سبب يف اإ�ساعة كثري من 
الفر�ص االقت�سادية مبغادرة ال�ساحة اجلنوبية والب�رضة، بالتحديد“، 
داعيا احلكومة اإىل فتح اأبواب اأو�سع من خالل تفعيل قانون اال�ستثمار، 
اأو العمل على توفري قنوات جاذبة لروؤو�ص االأموال، وال �سيما يف ميناء 

الفاو مب�رضوعات النقل واالإن�ساءات.

بغداد - الجورنال

التبادل التجاري بين العراق وإيران 
بلغ 8 مليار دوالر سنويًا

مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي 
الجيش السابق بالموازنة

اصحاب العقود بالتقاعد دون 
استقطاعات سابقة

النيابية تعلن زيادة التخصيصات 
االستثمارية في الموازنة

بغ��داد - اجلورن��ال: اك��د وزي��ر اخلارجية االإي��راين حممد جواد ظري��ف، اأن حجم 
التبادل التجاري بني العراق واإيران بلغ 8 مليار دوالر �سنويًا.

وق��ال ظري��ف يف كلم��ة له خالل ملتقى اقت�س��ادي ُعق��د يف القن�س��لية االإيرانية 
بكرب��الء اإن "توج��ه االإيراني��ني اإىل زي��ارة االأربع��ني يك�س��ف ع��ن الوح��دة ب��ني 

العراقيني واالإيرانيني".
واأ�ساف ظريف، "ن�سكر العراقيني عل ح�سن اال�ستقبال خا�سة يف زيارة االأربعني، 

وعلى تقدمي كافة اخلدمات اإىل ال�سعب االإيراين".
ويف �س��ياق منف�س��ل، اأ�س��ار ظري��ف اإىل اأن حج��م "التبادل التجاري ب��ني العراق 

واإيران اإىل ٨ مليار دوالر �سنويًا".

بغداد - اجلورنال: ك�سف ع�سو اللجنة املالية النيابية النائب احمد مظهر، عن 
ال�سابق  اجلي�ص  دينار ملنت�سبي  تبلغ 10 ماليني  نهاية خدمة  ادراج مكافاأة 
باملوازنة، مبينا ان هذه اخلطوة تاأتي ل�"ان�ساف" �رضيحة وا�سعة من ال�سعب 
مت   2019 لعام  العامة  "املوازنة  اأن  تلقت،  بيان  يف  مظهر  وقال  العراقي. 
نهاية خدمة  العامة �رضف مكافاأة  التقاعد  بالزام هيئة  فيها  فقرة  ت�سمني 

ملنت�سبي اجلي�ص ال�سابق على ان ال تزيد عن 10 ماليني دينار".
وا�ساف مظهر، انه "يف حال جتاوز املنحة املبلغ املحدد ووجود تخ�سي�سات 
من  املئوية  الن�سب  ح�سب  املكافاة  من  تبقى  ما  �رضف  ف�سيتم   2019 ل�سنة 

املبلغ الكلي املتبقي".

بغداد - اجلورنال: اكد رئي�ص جمل�ص الوزراء عادل عبد املهدي، ان جميع ا�سحاب 
العقود �سيكون لهم تقاعد دون ا�ستقطاعات �سابقة، م�سريا اىل ان االجازات وقطع 

االرا�سي واخلدمة والتدرج �ستمنح للمتعاقدين ا�سوة باملالك الدائم.
وقال عبد املهدي يف كلمة له خالل املوؤمتر اال�سبوعي، اإن "الوزارات واجلهات 
ا�سوة  املتقاعدين  حقوق  جميع  ل�سمان  او�ساعها  تكييف  �ستتوىل  االخ��رى 

مبوظفي املالك".
�ستمنح  والتدرج  االرا�سي واخلدمة  "االجازات وقطع  اأن  املهدي،  وا�ساف عبد 
للمتعاقدين ا�سوة باملالك الدائم"، م�سريا اىل ان "جميع ا�سحاب العقود �سيكون 

لهم تقاعد دون ا�ستقطاعات �سابقة".

ندى  النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد   جلنة  ع�سو  ك�سفت  اجلورنال:   - بغداد 
 ،2019 موازنة  قانون  على  جرت  التي  التغيريات  ابرز  عن  جودت،  �ساكر 
يف  جودت  وقالت  كبري.  ب�سكل  زادت  اال�ستثمارية  املوازنة  ان  اىل  م�سرية 
ت�رضيح �سحفي، اإن “التغيريات  التي جرت على قانون املوازنة �سطحية جدا 
ولن توؤثر على الواقع االقت�سادي خالل العام اجلاري”. واأ�سافت ان “الديون 
اخلارجية وت�سديدها تقف عائقا اأمام زيادة النفقات اال�ستثمارية واالكتفاء 
العقود  لتثبيت جميع موظفي  ي�سعى  “الربملان  ان  اىل  م�سرية  بالت�سغيلية”، 
�سمن املوازنة “. وتابعت  ان ” ح�سة اقليم كرد�ستان بقت على ما هو عليه 

ف�سال عن تخ�سي�ص اموال الجناز  امل�ساريع ال�سحة والتنموية يف البالد

شمولطهران: االقتصادادراج

بيانات

هذه أبرز الملفات المطروحة على طاولة القمة االقتصادية في بيروت
التخطيط: انتاج التمور بلغ 646 الف طن 

خالل العام الماضي

لجنة برلمانية: اجراءات الزراعة بشأن افة الطمام "غير مجدية"

الرابعة  ال���دورة  ال�ست�سافة  لبنان  ي�ستعد 
العربية،  التنموية  االقت�سادية  القمة   من 
اأعمال  جدول  م�رضوع  ويتاألف  املقبل.  االأحد 
املوا�سيع  كافة  تغّطي  بنداً   27 من  القمة 
والتنموية   االقت�سادية  امل�سرتكة  العربية 

واالجتماعية.
جل�سات،  ثالث  على  االأعمال  جدول  و�سيوّزع 
واخلتامية.  االفتتاحية  اجلل�ستني  اإىل  اإ�سافة 
�سارمة،  تنظيمية  اإج����راءات  لبنان  وات��خ��ذ 
الوفود   �سالمة  ل�سمان  م�سّددة،  اأمنية  وتدابري 

العربية.
ق���رارات  القمة  ع��ن  ت�سدر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
"اإعالن  بجانب  ال��ع��رب،  ال��ق��ادة  �سيتخذها 
بريوت"، الذي �سيوجز جمريات القمة. ويدر�ص 
اإطالق مبادرة  اللبناين، مي�سال عون،  الرئي�ص 
تنموية خالل القمة لتعزيز االزدهار يف العامل 

العربي. ومن اأبرز امللفات املتوقع اأن تبحثها 
للق�ساء  ا�سرتاتيجي  عربي  اإطار  اإطالق  القمة: 
و2030،   2020 االأب��ع��اد  متعدد  الفقر  على 
العربية  املنطقة  يف  لالأ�رضة  العمل  ومنهاج 
�سمن تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، 
والهوية،  االنتماء  ح��ول  العربي  واالإع���الن 
اإن�ساء منطقة جتارة حرة عربية  وا�سرتاتيجية 

كربى، وال�سوق العربية امل�سرتكة للكهرباء.
العربي  امليثاق  القمة،  ب��ن��ود  ت��ط��اول  كما 
املوؤ�س�سات  ق��ط��اع  لتطوير  اال���س��رت���س��ادي 
ال�سغر،  ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اال�سرتاتيجية العربية للطاقة امل�ستدامة، االأمن 
لتعزيز  اال�سرتاتيجية  الروؤية  العربي،  الغذائي 
قطاعي  بني  امل�سرتك  العربي  العمل  وتفعيل 
النفايات  اإدارة  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحة والثقافة، 

ال�سلبة يف العامل العربي.
وت��ت��ن��اول ال��ب��ن��ود اأي�����س��ًا دع���م االق��ت�����س��اد 
فى  للتنمية  حمكمة  خطة  وو�سع  الفل�سطيني، 

اأجل  من  التمويل   ،"2022-201٨" القد�ص 
م�رضوعات  متويل  كيفية  ويت�سمن  التنمية، 
العربي،  االقت�سادي  التكامل  التنمية وحتقيق 
خطة عمل اإقليمية عربية �ساملة حول "الوقاية 
العنف"،  اأ�سكال  كل  ملناه�سة  واال�ستجابة 
منهاج  ال�سن،  لكبار  العربية  اال�سرتاتيجية 
اإطار  يف  العربية  املنطقة  يف  لالأ�رضة  العمل 

تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030.
لال�ستثمار  التنمية  اأج��ن��دة  اإط���الق  ك��ذل��ك، 
 ،2030 ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  ال��ط��ف��ول��ة  يف 
يف  االأطفال  حلماية  العربية  واال�سرتاتيجية 
والعقد  العربية،  املنطقة  يف  اللجوء  و�سع 
 ،2029  –  2019 االإن�سان  حلقوق  العربي 
لالألعاب  ع�����رضة  ال��راب��ع��ة  العربية  وال����دورة 
االأعباء  ومناق�سة   ،2021 ع��ام  الريا�سية، 
على  امل��رتت��ب��ة  واالجتماعية  االقت�سادية 
على  واآثارها  ال�سوريني،  الالجئني  ا�ست�سافة 

الدول امل�ست�سيفة.

التابع  لالح�ساء  املركزي  اجلهاز  اعلن 
التمور  انتاج  ان  التخطيط،  وزارة  اىل 
مبينا  طن،  الف   646 بلغ   201٨ لعام 
ان �سنف الزهدي كان االكرث انتاجا من 

باقي اال�سناف.
ان   ، اح�����س��ائ��ي��ة  يف  اجل���ه���از  وق����ال 
كرد�ستان  اقليم  ت�سمل  مل  "االح�سائية 
نخيل  وج��ود  لعدم  وكركوك  واملو�سل 
فيها ا�سا�سا، كما ان االح�ساء مل ي�سمل 
حمافظة االنبار ل�سعوبة الو�سع االمني 
يف  التمور  "انتاج  ان  وا�ساف  فيها". 
لعام  ط��ن  ال��ف   646.2 بلغ  ال��ع��راق 
201٨ مرتفعا عن عام 2017 الذي بلغ 
بزيادة  طن  الف   61٨.٨ فيها  االنتاج 

بلغت 4.4% للمحافظات امل�سمولة".
انتاج  "جمموع  ان  اىل  اجلهاز  وا�سار 
الزهدي يف العراق بلغ 351.6 الف طن 
انتاج  عن   %3.9 ن�سبتها  بلغت  بزيادة 
الف   33٨.3 قدر  والذي  املا�سي  العام 
انتاج  وبن�سبة 54.4% من جمموع  طن 

التمور".
انتاجية  "متو�سط  ان  التقرير  وب��ني 
كغم   66.7 ب��ل��غ  امل��ن��ت��ج��ة  ال��ن��خ��ل��ة 
للمحافظات امل�سمولة وان اعلى متو�سط 
حمافظة  يف  حتققت  النخلة  االنتاجية 
وا�سط حيث قدر ٨1.6 كغم واقل متو�سط 

انتاجية للنخلة هو يف حمافظة الب�رضة 
حيث قدر ب� 47.1 كغم" .

�ستينيات  نهاية  حتى  ال��ع��راق  وك��ان 
من   %75 نحو  ي�سدر  املا�سي،  القرن 
االأوىل،  املكانة  ويحتل  ال��ع��امل  مت��ور 

االأربعة  العقود  خالل  يف  تراجع  لكنه 
قلة  ب�سبب  التا�سع،  املركز  اإىل  املا�سية 
واحلروب  واالأمرا�ص  املائية  احل�س�ص 
عام  منذ  االأ�سجار  مباليني  فتكت  التي 
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الربملانية  واالأه��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�سو  عترب 
التي �رضبت حم�سول  االآفة  اأن  االأربعاء،  البديري،  علي 
جهات  متهمًا  االأ�سماك،  نفوق  لق�سية  امتداد  الطمامم 
داخلية وخارجية "ال تخدمها تقوية املح�سول واملنتوج 

املحلي" بالتورط بذلك.
االن  "ما يجري  اإن  البديري يف ت�رضيح �سحفي،  وقال 
واحلديث عن اآفة ت�سيب حم�سول الطماطم هو �سيناريو 
"كلما  اأنه  مبينا  االأ�سماك"،  نفوق  يف  ح�سل  ملا  مكرر 
يتعر�ص  امل�ستورد  ويهدد  حملي  منتوج  ويزدهر  ينمو 

ل�رضبة من جهات ال يخدمها تقوية الناجت املحلي".
واأ�ساف، اأن "اإجراءات وزارة الزراعة بهذا ال�ساأن نعتربها 
مل�ستوى  ترتقي  ال  كونها  منفعة  ذات  اأو  جمدية  غري 
واالقت�ساد  والفالحيني  املح�سول  اأ�ساب  الذي  ال�رضر 

املحلي وهي حماوالت لتغطية الف�سل فقط"، الفتا اىل ان 
بنفوق  �سابقًا  م�سببات ماح�سل  التغطية على  "عمليات 
حم�سول  �رضبت  التي  االآف��ة  بق�سية  واليوم  االأ�سماك 

للمنتوج  وم��درو���ص  ممنهج  ا�ستهداف  ه��ي  الطماطم 
املحلي".

وم�سى البديري اإىل القول اإن "ما جرى ويجري هو اأمر 
مق�سود متورطة فيه جهات خارجية وداخلية ال يخدمها 
واملنتوج  املح�سول  وتقوية  اال�سترياد  عملية  اإ�سعاف 

املحلي".
حمافظة  يف  احل��دودي��ة  �سفوان  ناحية  اإدارة  واأعلنت 
املزارعني يف  اأن   ،2018 الثاين  كانون   6 الب�رضة، يف 
الناحية تكبدوا خ�سائر كبرية من جراء ظهور اآفة زراعية 
اأدت اىل ت�رضر مزروعاتهم، مبينة ان ذلك جاء بالتزامن 

مع حلول مو�سم ت�سويق حم�سول الطماطم.
 10 اخلمي�ص  اكد،  احل�سني  �سالح  الزراعة  وزير  وكان 
العراقية  الطماطم  حم�سول  ان   ،2018 الثاين  كانون 
اىل  ا�سار  فيما  قليلة،  فيها  اال�سابات  ان  مبينا  بخري، 

ت�سكيل فريق فني التخاذ االجراءات الحتواء املر�ص.
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ارتفع��ت اأ�س��عار النف��ط اأك��رث من واح��د باملئة، و�س��ط 
تخفي�س��ات يف املعرو���ص تقودها اأوبك ورو�س��يا لكن 
تده��ور االآف��اق االقت�س��ادية ق��د ين��ال قريب��ا من منو 
الطل��ب عل��ى الوق��ود. و�س��جل مزي��ج برن��ت اخل��ام يف 
العقود االآجل��ة 59.80 دوالر للربميل بحلول ال�س��اعة 
06:28 بتوقيت غرينت�ص مرتفعا 81 �سنتا مبا يعادل 
1.4 باملئة عن اآخر اإغالق. و�سجل خام غرب تك�سا�ص 
الو�س��يط االأمريك��ي 51.21 دوالر للربميل بزيادة 70 

�سنتا اأو 1.4 باملئة.

اأفادت وحدة التقارير يف �س��حيفة "االقت�س��ادية" اأن 
اإح��دى ال��دول اخلليجية متتلك وحده��ا ربع احتياطي 

الذهب الذي متتلك الدول العربية جمتمعة.
ان  له��ا،  تقري��ر  يف  ال�س��عودية  ال�س��حيفة  وقال��ت 
"ال�س��عودية ا�س��تحوذت عل��ى رب��ع احتياط��ي الدول 
العربي��ة م��ن الذه��ب بنهاية الرب��ع الثالث م��ن العام 
املا�س��ي، بنحو 323.1 طن، بن�سبة تقدر ب� 24.9% 

من االحتياطي العربي البالغ نحو 1.3 األف طن".
وي�س��كل احتياطي ال�س��عودية من الذهب �سكل بنهاية 
الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام املا�س��ي، نح��و %1 م��ن 
االحتياطي��ات العاملية البالغ��ة 33.64 األف طن من 

الذهب.

االقت�س��اد  وزي��ر  املن�س��وري  �س��عيد  ب��ن  �س��لطان  اأك��د  
اأهمي��ة العالق��ات االقت�س��ادية والتجارية ب��ني االإمارات 
واأذربيج��ان، حي��ث بلغ��ت قيم��ة اال�س��تثمارات االإماراتية 
لنح��و 190 �رضكة يف اذربيجان اأك��رث من 7.34 مليارات 
درهم تتوزع على خمتلف القطاعات الهامة مثل ال�سناعة 
والزراعة والطاقات املتجددة وال�سياحة وقطاع ال�رضكات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وتوقع املن�س��وري اأداء اإيجابيًا لالقت�س��اد الوطني خالل 
الع��ام اجلاري رغم ظ��روف االقت�س��اد العاملي ال�س��عبة، 
مو�سحًا باأن االإمارات لديها روؤية وا�سحة لتجاوز �سغوط 
االقت�س��اد العاملي من خالل تنويع اال�س��تثمارات وزيادة 

االإنتاج. 
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