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اقتصاد

�شدّ د خرباء ومعنيون بال�ش�أن االقت�صادي العراقي على �ضرورة اطالق "ر�ؤية اقت�صادية �سرتاتيجية وطنية" للعراق حتى
عام  2030لبناء وتطوير البنى التحتية ،وفيما دعا البع�ض اىل ا�ستحداث جهة مركزية يف مكتب رئي�س الوزراء ملتابعة تطبيق
امل�شاريع الكبرية واملبادرات التطويرية ،الحظوا افتقاد احلكومة للتخطيط ال�سرتاتيجي بالرغم من وجود خطط وحزمة
اجراءات لدعم القطاع اخلا�ص ،م�ؤكدين �إن تفعيل االقت�صاد العراقي لن يكون �إال من خالل تعزيز �آليات املراقبة والتقييم
واعتماد الإدارة والتمويل واعادة النظر بتعليمات العقود احلكومية.

خرباء يدعون لو�ضع ر�ؤية اقت�صادية �سرتاتيجية
 اقرتاح ت�شكيل هيئة مركزية ملتابعة تطبيق امل�شاريع الكبرية واملبادرات
 بغداد /المدى
يف ورق ��ة قدّمه ��ا اىل ور�ش ��ة ح ��وار
بني القط ��اع اخلا� ��ص و�ص ّن ��اع القرار،
عقدت �أم�س ال�سب ��ت يف فندق املن�صور
ميلي ��ا ،ملناق�ش ��ة �ضع ��ف التخطي ��ط
ال�سرتاتيج ��ي والفج ��وة يف التطبيق،
قال االقت�صادي منقذ عبد اجلبار البكر،
�إن "احلكومة العراقية تفتقد للتخطيط
ال�سرتاتيج ��ي بالرغ ��م م ��ن وج ��ود عدد
م ��ن ال�سرتاتيجي ��ات الوطني ��ة وخطط
التنمية وحزمة االجراءات لدعم القطاع
اخلا� ��ص" ،م�ضيف ًا� :أن "�أه ��م املعوقات
الرئي�س ��ة الت ��ي تواج ��ه التخطي ��ط
ال�سرتاتيجي هي عدم االقتناع بفوائده
و�أهمي ��ة التخطي ��ط ال�سرتاتيج ��ي لدى
العديد م ��ن القيادات احلكومي ��ة ،الأمر
الذي ان�سحب على القطاع اخلا�ص".
البك ��ر �ش� �دّد يف ورقت ��ه عل ��ى �ض ��رورة
"اط�ل�اق ر�ؤي ��ة �سرتاتيجي ��ة وطني ��ة
للعراق حت ��ى عام  2030لبن ��اء العراق
وتطوير البنى التحتية" ،مبين ًا �أنه "من
ال�ضروري و�ضع �سرتاتيجيات متكاملة
للزراع ��ة والبني ��ة التحتي ��ة وال�سياحة
لو�ضع توجه �سرتاتيجي يخدم التنمية
امل�ستدام ��ة" ،الفت ًا �إىل �أن "�ضعف �إدارة
الأداء هي واحدة من �أهم املعوقات التي
تواج ��ه التنفيذ يف الع ��راق مما يتطلب
ا�ستح ��داث جه ��ة مركزي ��ة يف مكت ��ب
رئي� ��س ال ��وزراء م�س�ؤول ��ة ع ��ن متابعة
حتقي ��ق الغاي ��ات الوطني ��ة وامل�شاريع
الكب�ي�رة واملب ��ادرات التطويري ��ة م ��ن
خالل التوا�ص ��ل والتن�سي ��ق والتعاون
م ��ع ال ��وزارات والإقلي ��م واملحافظات"
 ،داعي� � ًا اىل "حتدي ��ث قان ��ون التنمي ��ة
ال�صناعية ال ��ذراع التنفيذية للم�شاريع
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط ��ة وال�ش ��ركات
النا�شئة يفرت�ض �أن يتناظر مع م�شروع
قانون املدن ال�صناعي ��ة وخ�صو�ص ًا يف
ت�شكيل ��ة جمل� ��س ال ��وزراء و�أن يك ��ون
حمور ًا ل ��روّ اد الأعمال يف تدريبهم .
"
و�أك ��د البك ��ر :على �ض ��رورة تفعيل دور
منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين يف حتقي ��ق

التنمي ��ة امل�ستدامة وكذلك تفعيل قانون
جمل� ��س اخلدم ��ة املدنية" ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن "القطاع اخلا� ��ص يف العراق يعاين
من م�شاكل داخلي ��ة وخارجية ت�ؤثر يف
تقدم ��ه وازده ��اره منه ��ا التف ��رق ال ��ذي
يعي�شه وعدم توحيده واهمال احلكومة
ل�صوته والف�ساد" .
وتاب ��ع �أن "�ضع ��ف اال�ستثم ��ار وع ��دم
وج ��ود �سرتاتيجية وا�ضح ��ة له بالرغم

جانب من
اجلل�سة

وزارة ال�صناعة واملعادن
هي�أة امل�سح اجليولوجي العراقية
�إعادة �إعالن مزايدة ا�ستثمار عيون القري رقم ()2017/2

اع�ل�ان���ات
مناق�صة ا�ستريادية

من �أن اال�ستثمارات غري النفطية ميكن
�أن تخل ��ق فر� ��ص عمل جدي ��دة مبنظور
جدي ��د للنم ��و والتنمية ال ��ذي ي�سهم يف
تو�سيع الق ��درة االنتاجية وتنفيذ كفء
للم�شاريع ونق ��ل املعرفة والتكنولوجيا
وحت�س�ي�ن فر�ص اال�ستق ��رار وم�ستوى
املعي�ش ��ة" ،الفت� � ًا ،اذا كان العراق مهتم ًا
ببن ��اء اقت�ص ��اد مت�ي�ن قاب ��ل لل�صم ��ود
فيج ��ب �أن يح�سن مناخ قط ��اع الأعمال

واال�ستثمار".م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال اخلبري
االقت�صادي �سمري العط ��ار� ،إن "الواقع
العراقي بعيد عن تنفيذ اقت�صاد ال�سوق
ب�سب ��ب ال�صعوب ��ات املتعلق ��ة بالواق ��ع
االنتق ��ايل ،منها حرب داع� ��ش وتدهور
�أ�سع ��ار النف ��ط" ،مبين� � ًا �أن "تفعي ��ل
االقت�صاد العراقي يكون من خالل تعزيز
�آليات املراقبة والتقييم واعتماد الإدارة
والتموي ��ل املعتمد والعم ��ل على تعديل

ال�سيا�س ��ات يف حال ��ة تغ�ي�ر الظ ��روف
واع ��ادة النظ ��ر بتعليم ��ات العق ��ود
احلكومي ��ة ،ويتطل ��ب تفعي ��ل القط ��اع
اخلا�ص ع�ب�ر تعزي ��ز العم ��ل اجلماعي
والتفاعل م ��ع ال�سيا�سات املطروحة من
قب ��ل االحت ��ادات واجلمعي ��ات وتطوير
ممار�سات العمل احلر".
رئي� ��س مرك ��ز امل�شروع ��ات الدولي ��ة
اخلا�ص ��ة ( )CIPEمن ��ى زلزلة قالت:

�إن ه ��ذه الور�ش ��ات ته ��دف �إىل ا�صالح
االقت�ص ��اد العراق ��ي ،ولنا عت ��ب وا�ضح
عل ��ى ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة نتيجة �ضعف
التمثيل يف اجلل�سة ،كما �أن عدم ح�ضور
ال�سلط ��ة الت�شريعية لهذه اجلل�سة ي�ؤكد
ع ��دم اهتمامه ��ا بالإ�ص�ل�اح واقت�ص ��اد
البل ��د ،يف وق ��ت نح ��ن نحت ��اج اىل كل
اجله ��ود ومن كل ال�سلط ��ات واملنظمات
للنهو� ��ض بواق ��ع البل ��د االقت�ص ��ادي،

م � /إعـــــالن

 2017 / 34م /د جتهيز �أ�سالك نحا�سية م�ستطيلة ملعمل القدرة ح�سب
الكميات والفقرات املرفقة يف املوا�صفات الفنية.

تاريخ الغلق ()2017/12/20
(معلنة للمرة األولى)
يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن  /ش��ركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم مبوجب الوثائق.
 -1عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهل�ين والراغبني في احلصول عل��ى معلومات إضافية االتصال (ش��ركة ديالى
العام��ة) وعبر البري��د االلكترون��ي ( )www.dialacompany.comوخالل أيام الدوام الرس��مي من األحد إلى
اخلميس من الس��اعة الس��ابعة والنصف صباحا ً وحتى الس��اعة الثانية بعد الظهر مسا ًء وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -مبلغ التخمني االجمالي لكلف أجور التشغيل هي ( )139040.32دوالر ( مائة وتسعة وثالثون ألفا ً وأربعون
دوالر واثنان وثالثون س��نتاً) على أساس أن سعر التش��غيل للفقرات من ( )6-1هو ( 2800دوالر للطن) وسعر
التشغيل للفقرات ( )8-7هو ( 8500دوالر  /طن يضاف إليه سعر  LMEللنحاس ليوم فتح العروض الحتساب
املبلغ اإلجمالي للمناقصة واصل مخازن الشركة .
ب -مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )13662دوالرا ً (ثالثة عش��ر ألف وس��تمائة واثنان وس��تون
دوالرا ً فقط) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مستندات للمناقصة هو ( )150000دينار عراقي (فقط مائة وخمسون الف دينار ال غيرها)
غي��ر قاب��ل للرد إال ف��ي حالة إلغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حي��ث تعاد ثمن الوثائق فق��ط دون تعويض
ملقدمي العطاءات.
د -على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع (مناذج العطاء) ويجب أن
يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات
باملعلومات املطلوبة.
* مالحظة :تعفى الشركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رسمي او وكيل جتاري مسجل
في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع
القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق املناقصة في 12 /20
 2017/وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر ش��ركتنا  /غرفة جلنة فتح العروض) في الس��اعة التاسعة صباحا ً
ليوم  2017/ 12 /21وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرس��مي هو
آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .
جماز
عبد الودود عبد ال�ستار حممود
املدير العام ورئي�س جمل�س االدارة

تعلن هيأة املس��ح اجليولوج��ي العراقية  /أحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن
إعادة إعالن املزايدة العلنية الس��تثمار عيون القير للمرة الثالثة املدرجة تفاصيلها أدناه
ملدة (ثالث س��نوات) وفقا ً ألحكام قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم ( )91لسنة 1988
املعدل وتعليمات املناجم رقم ( )1لسنة  1999ببدل سنوي يبدأ ()20100000 - 3100000
دينار وحسب الطاقة االنتاجية لكل عني وكما مبني في الوثائق اخلاصة.
ً
وس��تجري املزاي��دة يوم (األحد) املص��ادف  2017/12/3الس��اعة العاش��رة صباحا فعلى
الراغبني باالش��تراك مراجعة مقر الهيأة  /قس��م االس��تثمار املعدني الكائن في بغداد
شارع النضال  /قرب مستشفى ابن النفيس  .مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغ��ة ( )%20من القيمة املقدرة بصك مصدق ألمر هيأة املس��ح اجليولوجي العراقية
على ان تس��تكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترس��و عليه املزايدة وعلى املزايد جلب
األوراق الثبوتية اخلاصة به (هوية االحوال املدنية وش��هادة اجلنسية العراقية او البطاقة
الوطنية املوحدة وبطاقة الس��كن والبطاقة التموينية) األصلية واملصورة ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن.
ا�سم عيون القري

البدل ال�سنوي لكل عني

�أ -عيون هيت
 -1عني السيالي

 20100000عشرون مليوناً ومائة ألف دينار

 -2عني العطاعط

 3100000ثالثة ماليني ومائة الف دينار

 -3عني املرج

 3100000ثالثة ماليني ومائة ألف دينار

 -4عني املعمورة

 4100000اربعة ماليني ومائة ألف دينار
 20100000عشرون مليوناً ومائة الف دينار

 -5عني الطيف

الرمادي:

 -6عني اجلبهة

 3100000ثالثة ماليني ومائة ألف دينار

 -7عني أبو جير

 3100000ثالثة ماليني ومائة ألف دينار

 -8عني عوازل

 3100000ثالثة ماليني ومائة ألف دينار

املدير العام

خدم ��ة ل�شعبن ��ا ،خا�ص ��ة وانن ��ا بل ��د به
الكث�ي�ر من اخل�ي�رات وال�ث�روات ،واذا
م ��ا ا�ستغلت اال�ستغ�ل�ال الأمثل �سيكون
لن ��ا م�ستقب ��ل اقت�ص ��ادي م ��ايل مزدهر،
لذلك ندعو جمي ��ع امل�س�ؤولني واملعنيني
بال�ش�أن االقت�صادي اعطاء اولوية لهذه
املوا�ضيع.
ب ��دوره �أك ��د نائ ��ب رئي� ��س جمعي ��ة
االقت�صادي�ي�ن العراقي�ي�ن اخلب�ي�ر
االقت�ص ��ادي با�س ��م جميل �أنط ��وان� ،إن
"تفعي ��ل القط ��اع اخلا� ��ص يك ��ون م ��ن
خالل ت�شريع قانون حماية العاملني يف
القط ��اع اخلا� ��ص الذي يعم ��ل فيه نحو
 4.5مليون �شخ�ص ،كما يتطلب ال�سعي
لتح�س�ي�ن بيئة العم ��ل ،وتقليل الروتني
وتع ��اون جميع اجلهات املعنية لت�سهيل
عم ��ل امل�ستثمرين وتوفري جميع ال�سبل
لال�ستفادة من م ��وارد البلد االقت�صادية
املتع ��ددة ،فلي�س م ��ن ال�صحيح �أن يبقى
العراق يعتم ��د يف جميع موازناته على
النف ��ط ال ��ذي يخ�ض ��ع لتقلب ��ات ال�سوق
النفطية ،يف وقت لدينا ثروات وموارد
عظيمة وكثرية كامن ��ة ميكن اال�ستفادة
منه ��ا مب ��ا يجعلن ��ا بل ��د منت ��ج �س ��واء
بطاقات ��ه الب�شري ��ة �أو بتفعي ��ل �صناعته
وزراعت ��ه ،م ��ن خ�ل�ال دع ��م القط ��اع
اخلا� ��ص وان�ش ��اء املعام ��ل وامل�صان ��ع
وال�ش ��ركات وهذا لن يتوفر� ،إال يف حال
وجود ارادة وعقلية اقت�صادية خمل�صة
تقود امللف االقت�صادي ،م�شري ًا اىل� :أن
دعوة الدول ��ة لبناء اقت�ص ��اد حر يقوده
القطاع اخلا�ص يقت�ضي دعمـه وتطوير
م�ساهمت ��ه يف التنمي ��ة االقت�صادي ��ة
مب ��ا يف�ض ��ي اىل زيـ ��ادة كفـ ��اءة الأداء
االقت�ص ��ادي للم�شاري ��ع و�ص ��و ًال اىل
البن ��اء احلقيق ��ي واال�ستثم ��ار الأمثل.
وكان ��ت االمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء
قد �أكدت على ل�سان �أمينها مهدي العالق
يف  ،2017-8-22عل ��ى وج ��ود خطط
حكومي ��ة لإعط ��اء دور كب�ي�ر وواع ��د
للقط ��اع اخلا� ��ص يف الع ��راق من خالل
تفعيل اجلانب اال�ستثماري يف املرحلة
املقبلة �ضمن قطاعات االقت�صاد و�إعادة
الإعمار.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة
م � /إعادة �إعـــالن مناق�صات

تعل��ن املديري��ة العامة النت��اج الطاق��ة الكهربائية في البص��رة احدى
تش��كيالت وزارة الكهرباء عن إعادة اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه
وذلك حس��ب الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من
مقر املديرية العامة  /قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة
 /تقاط��ع الطويس��ة فعلى اصحاب الش��ركات واملكات��ب االختصاصية
املسجلني بصورة رس��مية والراغبني باملشاركة تقدمي عطاءاتهم حسب
الوثائق القياس��ية ويوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه
رقم املناقصة وعنوانها واس��م الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد
االلكتروني على ان تكتب محتويات كل األغلفة وان يكون العطاء مطبوعا ً
وليس كتابة يد ويكون شامال ً التأمينات األولية على شكل صك مصدق
أو خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره ()15.722.000
خمس��ة عشر مليونا ً وسبعمائة واثنان وعش��رون ألف دينار عراقي على
ان تس��تكمل إلى ( )%5عن��د اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وس��وف يهمل
العطاء غير املستوفي للشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق
املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور
نشر االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصي��ل ميكنكم زي��ارة املوق��ع االلكتروني ل��وزارة الكهرباء
 www.moele.gov.iqولالجابة على االستفس��ارات مراسلتنا على البريد
االلكتروني12_trad.dept.mgr@moele.gov.iq :
ت
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رقم
املناق�صة

2017/20

املواد

ا�سم
املحطة

تأجير خطوط
نقل منتسبي
محطة كهرباء
خور الزبير

خور
الزبير

املالحظات

مبلغ التندر

تاريخ الغلق

املبلغ التخميني

524.064.000
خمسمائة
واربعة
وعشرون إعادة إعالن
2017/11/27
مليونا ً واربعة
وستون ألف
دينار عراقي

175.000
مائة
وخمسة
وسبعون
ألف دينار
عراقي

ء .املهند�س يا�سر فرحان كزير علي
املدير العام وكالة

