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بغداد/ املدى االقت�صادي

 دع���ت �ص���ركة "زي���ن" لالت�ص���االت العاملة يف 
العراق احلكومة اإىل ت�صريع االنتقال بخدمات 
االنرتن���ت الهاتفي���ة نحو م�ص���توى متقدم، يف 
الوق���ت الذي تواجه فيه انتقادات يف هذا البلد 
ل�ص���وء نوعية اأدائها. وق���ال الرئي�س التنفيذي 
ل�ص���ركة "زي���ن الع���راق" عم���اد مكية ل���� )وكالة 
فران�س بر�س( من م�ص���لحة البالد وامل�صرتكني 
واحلكومة اأن حت�صل �صركات االت�صاالت فورا 
على تقنية اجليل الثالث )3 جي( وبال تردد".

واأ�صاف "ا�صمحوا لل�صركات امل�صغلة بان تكون 
مبتكرة حتى تقدم خدمة جيدة لزبائنها".

وت�ص���مح تكنولوجي���ا اجليل الث���اين للهواتف 
بان جتري وتتلقى ات�ص���االت ور�صائل ق�صرية 
عل���ى  مواق���ع  تت�ص���فح  وان  ا����س(  ام  )ا����س 
االنرتن���ت، اإال اأن تكنولوجي���ا اجلي���ل الثال���ث 
تزيد من �ص���عة ال�صبكة وت�ص���مح للم�صتخدمني 
بدخ���ول مواقع اأك���ر تعقيدا وب�ص���رعة اأعلى. 
وتعم���ل معظ���م الهوات���ف يف ال���دول الغربي���ة 
وبع�س دول اآ�صيا بتقنية اجليل الثالث، اإال اأن 
العديد من دول العامل انتقلت اإىل تقنية اجليل 
الرابع التي ت�صمح مل�صتخدميها بتحميل ملفات 
كب���رية وم�ص���اهدة مقاط���ع فيديو ب�ص���كل اكرب 

واأ�صرع.
وتبق���ى الهوات���ف يف العراق مربوط���ة بتقنية 
اجليل الثاين، فيما يوؤكد مكية اأن االنتقال اإىل 
تقني���ة اجليل الثالث �ص���يدر اأرباح���ا اكرب على 

احلكومة.
وتاب���ع انه "يف العام 2010، دفعنا قرابة 350 
ملي���ون دوالر على �ص���كل �ص���رائب وم�ص���اركة 
الأرباحن���ا ومدفوع���ات اإىل الكم���ارك وم���ا اإىل 
ذلك"، م�ص���يفا "ل���و اأنن���ا نعمل بتقني���ة اجليل 

الثالث لكنا دفعنا للدولة اأكر من ذلك".
وكان وزير االت�صاالت حممد توفيق عالوي قد 
اأعلن يف ني�صان اأن احلكومة تقوم مب�صاورات 
ب�ص���اأن كيفية االنتقال اإىل تقنية اجليل الثالث، 

وحت���ى البح���ث يف اإمكاني���ة ا�ص���تخدام تقنية 
اجليل الرابع وما ي�صتلزمه ذلك.

واأ�ص���ار الوزي���ر حينه���ا اإىل اأن تقني���ة اجلي���ل 
الراب���ع "حتتاج اإىل مع���دات اأكر تعقيدا، فيما 
انه ميكن العثور ب�صهولة على املعدات الالزمة 

لت�صغيل تقنية اجليل الثالث".
وق���ال: هن���اك ع���دة عوام���ل يج���ب اخذه���ا يف 

االعتب���ار، لذا فاإننا مل نقرر بعد الأننا نطمح اإىل 
اتخاذ القرار ال�صائب".

وطال���ب مكي���ة احلكومة باتخ���اذ قرار �ص���ريع 
ح���ول ه���ذه امل�ص���الة، قائ���ال اإن "كل �ص���يء يف 
الع���راق يعتمد على تقنية اجلي���ل الثاين، فيما 
اأن جريان العراق ي�ص���تخدمون التقنية االأكر 
تطورا وي�صتثمرون يف تقنية اجليل الرابع". 

واأو�ص���ح "ما الذي ننتظره؟ اأن ت�ص���بح تقنية 
اجليل الثالث اأكر قدما؟ هذا اأمر �صيء جدا".

وق���ال مكية ردا على �ص���وؤال ح���ول ما قد يتغري 
بالن�صبة اإىل "زين" يف حال االنتقال اإىل تقنية 
احدث "�صتكون هناك قدرة على الولوج ب�صكل 
اك���رب اإىل الدات���ا. فعندما متتل���ك تقنية اجليل 
الثالث �صتتح�ص���ن االأمور ب�ص���رعة، و�ص���يكون 

الهاتف مفت���اح غالبية املعامالت". و لفت مكية 
اإىل اأن ال�ص���ركة "م�ص���تعدة لدفع ب�ص���ع ماليني 
م���ن ال���دوالرات" فقط من اجل احل�ص���ول على 
رخ�ص���ة ا�ص���تخدام تقنية اجلي���ل الثالث، على 
اعتب���ار اأن "ه���ذه التكنولوجيا تدخ���ل مرحلة 
الق���دم، ل���ذا فاأنه���ا ال ت�ص���تحق مئ���ات مالي���ني 

الدوالرات، بل اقل من ذلك".
وينت�ص���ر الهات���ف اخلل���وي يف الع���راق حاليا 
بن�ص���بة 70 باملئة، وتت�صارك فيه ثالث �صركات 
ات�ص���االت ه���ي "زين العراق" الت���ي تقول اأنها 
تق���ود ال�ص���وق بح���وايل 12 ملي���ون م�ص���رتك، 
حتت���الن  اللت���ان  و"ك���ورك"  و"اآ�صيا�ص���يل" 

املركزين الثاين والثالث على التوايل.
وي�ص���كو العراقي���ون من���ذ ف���رتة طويل���ة مم���ا 
يعتربونه �ص���عفًا يف اخلدمات و�ص���وء  نوعية 
مع العلم اأن احلكومة العراقية فر�صت غرامات 

على �صركات االت�صاالت عام 2009.
ودع���ا نا�ص���طون عراقيون اىل مقاطعة �ص���ركة 
اغالق هواتفهم  وذلك عرب  "زين" ليوم واحد 
يوم 21 ايار ، احتجاجا على "ادائها ال�ص���يء" 

و"غياب رقابة الدولة" عليها.
وكتب���وا على �ص���فحة عل���ى موقع "في�ص���بوك" 
للتوا�ص���ل االجتماع���ي "لنك���ن �ص���وتا واحدا 
ونغل���ق هواتفنا يوم 21 اأيار من اجل اأنف�ص���نا 
وم���ن اج���ل اأن يعل���م ال���كل اإنن���ا اإذا توحدن���ا 
�ص���نكون قوه ملعاقبة كل من يريد اأن يغ�صنا... 
وكفى �ص���رقة". كما مت اإن�ص���اء �صفحات مماثلة 
تتبن���ى الدع���وة ذاته���ا. و�ص���دد مكي���ة عل���ى اأن 
"زين العراق" تعتمد املعايري الدولية بالن�صبة 
اإىل نوعي���ة االت�ص���االت، م�ص���ريا اإىل اأن اإعداد 
ال�ص���كاوى انخف�صت ب�ص���كل كبري يف االأعوام 
االأخرية. وو�صف املعرت�صني على اأداء "زين" 
باأنهم ميثلون "قلة قليلة" من بني العدد الهائل 
مل�صرتكي ال�صركة.واأو�ص���ح "اأحدثنا تغيريات 
جذري���ة يف عم���ل ال�ص���بكة، وغرينا اأي�ص���ا من 
نوعي���ة التغطية، وكذل���ك من ا�ص���تيعابنا لهذه 

االأمور وال�صكاوى".

الثال��ث اجلي��ل  اىل  لالنتق��ال  احلكوم��ة  دع��وة 
من تقنيات االت�صال احلديثة

بغداد/ متابعة املدى االقت�صادي
تنظ���م هيئة امل�صت�ص���ارين يف رئا�ص���ة الوزراء ندوة تخ�ص�ص���ية ب�ص���اأن 
روؤية الدول املانحة حول اأو�صاع العراق يف خمتلف املجاالت بح�صور 

رئي�س الوزراء نوري املالكي.
وقال رئي�س هيئة امل�صت�ص���ارين ال�صيد ثامر الغ�صبان: اإن الندوة �صتعقد 
حتت �ص���عار "اأو�ص���اع العراق كما يراها جمتمع املانحني" يوم ال�ص���بت 
املواف���ق 5/14، بالتعاون مع االأمم املتحدة، واملنظمات الدولية املانحة 
االأخ���رى. و اأ�ص���اف الغ�ص���بان: اإن الندوة �ص���رتكز على اآلي���ات تطوير 
االقت�ص���اد العراق���ي وال �ص���يما يف جم���االت الطاق���ة واخلدم���ات وبناء 
املوؤ�ص�ص���ات، وتت�ص���من اأربعة حم���اور نقا�ص���ية تخ�س اآفاق االقت�ص���اد 
العراقي يف املرحلة االنتقالية و دور القطاع اخلا�س، واإ�ص���الح القطاع 

العام، وحتديث ال�صركات اململوكة للدولة، واالإدارة املالية يف العراق.
 واأك���د رئي����س الهيئة اأن الندوة �صت�ص���هد ح�ص���ور دولة رئي����س الوزراء 
ن���وري املالكي  واملمث���ل اخلا�س ل���الأمم املتحدة يف الع���راق اد ميلكرد، 
وممثل���ني ع���ن منظم���ة االأمم املتحدة، والبن���ك الدويل، و�ص���فراء الدول 

املانحة، اإىل جانب عدد من امل�صوؤولني يف احلكومة العراقية.

بغداد/ وكاالت
ناق�ص���ت اللجنة املالية م���ع البنك الدويل �ص���رتاتيجية موازنات االأعوام 
املقبل���ة والوق���وف عل���ى  جميع االأم���ور التي تتعل���ق بزي���ادة االإيرادات 
وتقلي���ل النفق���ات الت�ص���غيلية. وقالت ع�ص���و جلن���ة املالي���ة والنائبة عن 
التحال���ف الكرد�ص���تاين  جنيبة جنيب ل���� )الوكالة االإخباري���ة لالأنباء(: 
هن���اك م�ص���اركة من قبل اأع�ص���اء اللجن���ة املالي���ة بالدورات الت���ي اأقامها 
البنك الدويل حول ال�ص���رتاتيجية املو�ص���وعة ملوازنات االأعوام املقبلة، 
ملناق�صة كافة االأمور التي تتعلق بزيادة اإيرادات العراق وحماولة تقليل 
النفقات الت�ص���غيلية، باالإ�ص���افة اإىل حت�ص���ني الو�ص���ع املعي�ص���ي للقطاع 

اال�صتثماري.
واأ�ص���افت جني���ب: اأن اللجنة املالية تعكف على تنفيذ امل�ص���اريع التي مل 
حت�صم خالل الدورة الربملانية ال�صابقة، باالإ�صافة اإىل امل�صاريع التي مت 
قراءتها قراءة اأوىل ليتم الت�صويت عليها. واأ�صارت اإىل اأن اللجنة تكثف 
جهودها للت�ص���ويت على قانون الرئا�صات الثالث وو�صع �صلم الرواتب 
مع التاأكد على اأن يكون هناك توحيد بينهما، الفتة اإىل اأن اللجنة ت�صعى 
اإىل حتقي���ق الكث���ري م���ن االتفاقي���ات املالية الت���ي اأبرمت ب���ني احلكومة 

االحتادية كما حدث مع احلكومة اليابانية ب�صاأن القر�س الياباين.

هيئة امل�صت�صارين تقيم
ن�د�ة ب�ص�اأن ر�ؤي�ة املانح�ني 

لالقت�صاد الوطني

برملانية: اللجنة املالية تناق�ش
مع البنك الد�يل حيثيات املوازنة

بغداد/ متابعة املدى االقت�صادي
 ك�صفت ع�صو يف جلنة النفط والطاقة يف جمل�س 
الن���واب ع���ن ت�ص���ييف جلنته���ا الي���وم اخلمي�س 
للتحقي���ق  لعيب���ي  الك���رمي  عب���د  النف���ط  لوزي���ر 
مع���ه ب�ص���اأن اجل���دوى االقت�ص���ادية م���ن جوالت 
ال�ص���عد  �ص���وزان  النفطية.وقال���ت  الرتاخي����س 
لوكالة كرد�صتان لالأنباء)اآكانيوز( اإن جلنة النفط 
والطاقة النيابية ت�صكك يف اجلدوى االقت�صادية 
جل���والت الرتاخي����س النفطي���ة، وخ�صو�ص���ا اأن 
وزارة النفط ت�صتعد جلولة رابعة رمبا ال ت�صيف 

للعراق �صيئا".
ولفت���ت اإىل اأن "جلن���ة النف���ط والطاق���ة ق���ررت 
ت�صييف وزير النفط عبد الكرمي لعيبي للتحقيق 

معه ب�صاأن جوالت الرتاخي�س النفطية واجلدوى 
ق���د  النف���ط  وزارة  منها".وكان���ت  االقت�ص���ادية 
اأطلق���ت موؤخ���را جول���ة تراخي����س رابع���ة اأم���ام 
ال�صركات االأجنبية خم�ص�صة ال�صتثمار 12 رقعة 

ا�صتك�صافية يف جمايل النفط اخلام والغاز.
وكان���ت �ص���ركات عاملية عمالقة يف جم���ال الطاقة 
قد ف���ازت بعق���ود ال�ص���تخراج احتياط���ات النفط 
العراقية خ���الل ثالث جوالت تراخي�س، �ص���ملت 

حقول نفطية مكت�صفة غري م�صتغلة.
ورغ���م اأن احلكوم���ة العراقي���ة توقع���ت و�ص���ول 
اإنتاجه���ا م���ن النفط اخل���ام اإىل نح���و 12 مليون 
برمي���ل يوميا خالل ال�ص���نوات اخلم����س املقبلة، 
اإال اأن خ���رباء �ص���ككوا يف و�ص���ول االإنت���اج اإىل 

ذل���ك اله���دف، وقال���وا اإن �ص���بعة مالي���ني برمي���ل 
يومي���ا يع���د رقما معق���وال. واأ�ص���افت ال�ص���عد اأن 
"التحقيق �صيت�ص���من عر�س ج���دوى كاملة عما 
حققته اجلوالت من نهو�س بالواقع االقت�ص���ادي 
اخلا����س بال���روة النفطي���ة وخ�صو�ص���ا اأن م���ا 
توؤديه ال�ص���ركات االأجنبية با�ص���تطاعة ال�صركات 

واملهند�صني العراقيني القيام به".
ويطف���و العراق على بحر من النفط، وميلك ثالث 
اأك���رب احتياطي يف العامل، بع���د اأن اأعلنت وزارة 
النف���ط العراقي���ة يف ت�ص���رين االأول املا�ص���ي عن 
زي���ادة االحتياط���ي النفطي بن�ص���بة 25 يف املائة 
لي�ص���ل اإىل 143.1 ملي���ار برميل م���ن 115 مليار 

برميل.

العراق: جلنة نيابية حتقق مع �زير النفط ب�صاأن جوالت الرتاخي�ش

الب�صرة/ املدى االقت�صادي
ح���ذرت جلن���ة التنمي���ة االقت�ص���ادية يف 
جمل�س حمافظة الب�ص���رة من اأن املوانئ 
العراقي���ة �ص���تفقد اأهميته���ا بع���د اإكم���ال 
م�ص���روع كويتي الإقامة ميناء جديد قرب 

ق�صاء الفاو. 
وقال رئي�س اللجنة حممود املك�صو�صي:  
اإن امل�ص���روع ال���ذي يج���ري تنفي���ذه يف 
جزيرة بوبيان الكويتية يوؤثر �صلبا على 
املوان���ئ التجاري���ة والقن���وات املالحية 

العراقية. 
من جانبه اأكد املر�ص���د املالحي االأقدم يف 
ال�صركة العامة للموانئ الكابنت البحري 
كاظم فنجان اأن امل�صروع الكويتي �صوف 
يق�صي على طموح العراق باإن�صاء ميناء 
الف���او الكب���ري، كما اأن���ه يقلل م���ن اأهمية 

املوانئ العراقية. 
وكان���ت احلكوم���ة الكويتية قد با�ص���رت 
يف ال�ص���اد�س من ال�ص���هر املا�صي باإن�صاء 
مين���اء مبارك الكب���ري يف جزيرة بوبيان 
القريبة من �ص���به جزيرة الفاو وذلك بعد 
ع���ام واحد من قي���ام احلكوم���ة العراقية 
بو�ص���ع حج���ر االأ�ص���ا�س مل�ص���روع بن���اء 
مين���اء الفاو الكب���ري من دون اأن تبا�ص���ر 

بتنفيذه حتى االآن.

يف غ�ص���ون ذل���ك اأعلن حمافظ الب�ص���رة 
خلف عبد ال�ص���مد اأن حمافظته �ص���جلت 
ن�ص���بة مرتفعة يف ع���دد املتجاوزين على 
االأم���الك واالأرا�ص���ي احلكومي���ة وبن���اء 

الدور الع�صوائية داخل مركز الب�صرة.
ال�ص���مد لوكال���ة كرد�ص���تان  وق���ال عب���د 
لالأنباء)اآكاني���وز( "اأن ع���دد املتجاوزين 
يف الب�ص���رة بل���غ 44 األ���ف متج���اوز يف 
اإح�ص���ائية  بح�ص���ب  املحافظ���ة  عم���وم 
العراقي���ة  الداخلي���ة  وزارة  اأجرته���ا 

بالتعاون مع حكومتنا املحلية".
وكانت حمافظة الب�صرة )550كم جنوب 
العا�صمة بغداد( قد �صهدت يف ال�صنوات 
القليل���ة املا�ص���ية اإقام���ة ع���دد كب���ري م���ن 
املناطق ال�صكنية الع�صوائية يف اأرا�صي 
وممتل���كات الدولة ب�ص���بب اأزمة ال�ص���كن 

احلادة التي تعاين منها املحافظة.
وعزا عبد ال�صمد و�ص���ول املحافظة اإىل 
ه���ذا الرقم م���ن املتجاوزي���ن اإىل "نزوح 
الق���رى واالأري���اف  �ص���كان  م���ن  العدي���د 
واالأه���وار اإىل مرك���ز حمافظة الب�ص���رة 
واتخاذه���م م���ن املوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة 

م�صكنا لهم بعد حرب 2003".
"احلكوم���ة  اأن  ال�ص���مد  عب���د  واأ�ص���اف 
جمم���ع  اأن�ص���اء  عل���ى  عازم���ة  املحلي���ة 

�ص���كني متكام���ل ل�ص���ريحة املتجاوزي���ن 
خالل الف���رتة القليلة املقبل���ة"، مبينًا اأن 
"املتجاوزين اثروا ب�صورة �صلبية على 

واقع اخلدمات العامة يف الب�صرة".
ع���ن  عب���ارة  "الب�ص���رة  اأن  واأو�ص���ح 
م�ص���احات �صا�ص���عة غ���ري م�ص���تغلة ب���اأي 
اأعم���ال عمرانية وعليه ف���اأن من يقول اأن 
املحافظ���ة ال متتلك اأرا�ص���ي كافية لبناء 

تلك املجمعات فهذا كالم خاطئ".
و�ص���هد الع���راق بع���د 2003 موج���ة م���ن 
التج���اوز على اأرا�ص���ي الدول���ة وبع�س 
مبانيه���ا م���ن قبل عوائل فق���رية كانت اأو 
مهجرة، و�ص���كنت يف تلك االأرا�صي التي 
غالب���ا ما تك���ون غري جمه���زة باخلدمات 
ال�ص���حية م���ا دعاه���ا اإىل التج���اوز على 

�صبكات املياه والكهرباء.

حتذيرات من تداعيات م�صر�ع كويتي 
الإقامة ميناء جديد قرب الفا�

بغداد/ متابعة املدى االقت�صادي
اأكدت ال�صركة العامة ملوانئ العراق اأن ميناء اأبو فلو�س التجاري 
�صهد  ت�صدير كمية كبرية من التمور العراقية اإىل دولة االإمارات، 
فيما توقعت مديرية الزراعة يف الب�صرة ت�صدير كميات اأكرب من 
التمور يف املو�ص���م الق���ادم. وقال مدير ق�ص���م االإعالم والعالقات 
العام���ة يف ال�ص���ركة العامة للموان���ئ اأمنار ال�ص���ايف يف حديث 
ل�"ال�ص���ومرية ني���وز"، اإن "مين���اء اأب���و فلو����س التج���اري �ص���هد 
ت�ص���دير كمي���ة كبرية من التم���ور العراقي���ة اإىل دول���ة االإمارات 
بوا�ص���طة بواخر اأجنبي���ة"، مبينًا اأن "التمور امل�ص���درة من قبل 
القط���اع اخلا�س املحلي مت و�ص���عها يف ت�ص���ع حاوي���ات معدنية 
طول الواحدة 40 قدمًا". ولفت ال�ص���ايف اإىل اأن "العراق �ص���در 
خ���الل العام احلايل اأكرب كمية من التمور منذ �ص���نوات طويلة"، 
م�صيفًا اأن "جميع الكميات امل�صدرة مت �صحنها من خالل مينائي 
املعقل واأبو فلو�س"، موؤكدًا اأن "التمور هي من الب�صائع القليلة 
التي ي�صدرها العراق". وكانت قد �صهدت الب�صرة يف ال�صنوات 
القليلة املا�صية ا�صترياد متور ذات اأ�صناف جيدة من ال�صعودية 

واإيران لرفد االأ�صواق املحلية بها يف ظل تدهور اإنتاج املحافظة 
م���ن التم���ور، رغ���م اأنها تنتج اأف�ص���ل اأن���واع التم���ور يف العامل، 

واأ�صهرها الربحي، واحلالوي، والربمي. 
من جانب���ه، اأفاد مدير ق�ص���م النخيل يف مديرية زراعة الب�ص���رة 
عب���د العظيم كاظم يف حديث ل�"ال�ص���ومرية نيوز"، باأن "التمور 
التي ي�ص���درها الع���راق معظمها من نوع )الزه���دي( الذي يتميز 
بع���دم جودت���ه ورخ�س ثمن���ه، حتى ان���ه ال يطرح يف االأ�ص���واق 
املحلية لعدم وجود من يرغب ب�ص���رائه من املواطنني"، مو�صحًا 
اأن "م���ا ال يقل عن 70% من التمور الت���ي ينتجها العراق هي من 
النوع املذكور، والذي ي�صنف حمليًا على انه من الدرجة الثالثة، 

لذلك فان ت�صديرها يعد اأف�صل و�صيلة لال�صتفادة منها". 
واأ�ص���ار كاظ���م اإىل اأن "التم���ور العراقي���ة امل�ص���درة تنق���ل اإىل 
معام���ل لكب����س التمور يف دولة االإمارات، حي���ث تتم تنقيتها من 
ال�ص���وائب، وتعجن قب���ل اأن تعباأ وتغلف ب�ص���كل جيد، وثم يعاد 
ت�ص���ديرها اإىل دول خمتلفة بعالمات جتارية اإماراتية، وبع�س 

الكميات ت�صتهلك حمليًا". 

م�صدر: ت�صدير كميات من التمور 
العراقية اإىل االإمارات

بغداد/ املدى االقت�صادي

اأعلن امل�ص���رف ال�صناعي عن اإطالق 
لل�ص���ناعيني  ال�ص���غرية  القرو����س 
ذوي االأعمال ال�ص���غرية واحلرفيني 

منت�صف ال�صهر املقبل.
وقال مدير عام امل�ص���رف ال�صناعي 
وكالة حممد عبد الوهاب عبد القادر 
بح�صب  )وكالة اأنباء بغداد الدولية( 
اإن امل�صرف �صيطلق منت�صف ال�صهر 
املقبل القرو�س ال�ص���غرية والبالغة 
خم�ص���ة ع�ص���ر مليون دينار من اجل 
ال�ص���غار  ال�ص���ناعيني  اإىل  منحه���ا 
واحلرفي���ني لتطوي���ر اأعمالهم ومن 
اأج���ل النهو����س بالواقع ال�ص���ناعي 
يف الع���راق م���ن خالل التع���اون مع 
احتاد ال�ص���ناعات العراقية ووزارة 
ال�صناعة واملعادن. مبينا اأن جمل�س 
ال�ص���وابط  امل�ص���رف و�ص���ع  اإدارة 
املالئم���ة لعملي���ة االإقرا����س والت���ي 
�صت�ص���هل عملية احل�صول عليها من 
قبل ال�ص���ناعيني ومن خ���الل فروع 
امل�صرف املنت�ص���رة يف بغداد بواقع 
اأربعة فروع ومثلها يف املحافظات.

واأ�ص���اف عبد الق���ادر اآن عملية منح 
هذا القر�س �ص���تتم وفق ال�ص���وابط 
امل�ص���رفية والت���ي تت�ص���من تق���دمي 
ثالث���ة كف���الء ملبلغ اخلم�ص���ة ع�ص���ر 
ملي���ون دين���ار اأي كفي���ل واحد لكل 
خم�ص���ة مالي���ني دين���ار وان يجل���ب 
الكفي���ل كتاب م���ن دائرت���ه يبني فيه 
ع���ن  ف�ص���ال  وراتب���ه  خدمت���ه  م���دة 
اإىل  اإ�ص���افة  الثابت���ة  خم�ص�ص���اته 
تق���دمي درا�ص���ة لبيان اجل���دوى من 
اإ�ص���افة  القر����س،  عل���ى  احل�ص���ول 
اإىل درا�ص���ة تب���ني الهدف م���ن زيادة 

اإمكاني���ة امل�ص���روع ال���ذي يعم���ل به 
وعقد االإيجار م�صدق وهوية احتاد 
ال�ص���ناعيني العراقيني حيث اأن مدة 
ا�صرتجاع املبلغ خالل ثالث �صنوات 
وبا�ص���تقطاع �ص���يتم حتدي���ده وفق 
ج���داول �ص���يتم اإ�ص���دارها م���ن قبل 
فروع امل�ص���رف املنت�صرة يف جميع 
القر����س  فائ���دة  وان  املحافظ���ات 
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واأكد اأن قرو�س امل�صاريع ال�صناعية 
ال تت���م اإال بتق���دمي درا�ص���ات جدوى 
لتل���ك امل�ص���اريع  مقدمة م���ن مكاتب 
اأو  قانوني���ني   ملحا�ص���بني  معتم���دة 
مكات���ب هند�ص���ية جمازة م���ن نقابة 
املهني���ة  والنقاب���ات  املهند�ص���ني 

االأخرى.
واأو�ص���ح اأن ل���دى امل�ص���رف خط���ة 
تت�ص���من فت���ح ثالث���ة ف���روع يف كل 
من كربالء والنج���ف واالأنبار، واإن 
هذه اخلط���ة التي �ص���يتم تدار�ص���ها 
يف  للتو�ص���ع  االإدارة  جمل����س  يف 
عملي���ة من���ح القرو����س للم�ص���اريع 
ثالث���ة  بن���اء  تت�ص���من  ال�ص���ناعية 
ف���روع للم�ص���رف يف كل من كربالء 
والنجف واالأنبار على اأرا�س عائدة 
للم�ص���رف، يف هذه املحافظات وان 
التح�ص���ن االأمن���ي �ص���اهم يف زيادة 
العامل���ني  م���ن  املقرت�ص���ني  اإقب���ال 
يف القطاع ال�ص���ناعي خا�ص���ة على 
قرو�س امل�ص���رف ال�ص���ناعي كما اأن 
اإدارة امل�ص���رف عازمة على التو�صع 
يف من���ح هذه القرو�س بع���د اأن اأقر 
راأ�ص���مال  زي���ادة  ال���وزراء  جمل����س 
امل�ص���رف م���ن 25 مليار دين���ار اإىل 
75 ملي���ار دين���ار بغية دع���م القطاع 

ال�صناعي.

امل�صرف ال�صناعي: اإطالق القر��ش 
ال�صغرية لل�صناعيني قريبًا

تعل���ن حمافظة نينوى عن اإجراء املناق�ص���ة العامة للم�ص���روع املدرجة 
تفا�ص���يله يف اجلدول اأدناه �ص���من )اإن�ص���اء تو�ص���يع االأبني���ة للدوائر 
الزراعي���ة لعموم املحافظة( املح�ص���وب على خطة تنمي���ة االأقاليم لعام 
2011 فعلى الراغبني باال�ص���رتاك بهذه املناق�ص���ة والذين تتوفر فيهم 
ال�صروط وامل�صتم�صكات الواردة )يف التعليمات اإىل مقدمي العطاءات( 
املرافق���ة باالإع���الن مراجع���ة )مديرية زراع���ة نينوى( للح�ص���ول على 
م�ص���تندات املناق�ص���ة لقاء مبلغ قدره )75000( خم�صة و�صبعون األف 
دين���ار للم�ص���روع غري قاب���ل للرد على ان ت�ص���تكمل كافة امل�صتم�ص���كات 
املطلوبة وتقدم داخل ظرف مغلق وخمتوم وي�صجل عليه رقم االإعالن 

وا�صم امل�ص���روع ورقمه وا�ص���م مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتو�صع 
يف �ص���ندوق العطاءات يف )مبنى حمافظة نينوى( ويكون اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات يوم اخلمي�س املوافق 2011/5/26 ال�صاعة الثانية 

ع�صر ظهرا.
رقم 
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