
 بع��د ان اعلن��ت احلكوم��ة االحتادي��ة ع��ن تنفي��ذ املب��ادرة 
ال�ص��ناعية من خال اط��اق قرو�ض من قبل البنك املركزي 
للم�صارف اخلا�صة من اجل دعم القطاع ال�صناعي اخلا�ض، 
ا�ص��تب�رش ال�ص��ناعيون ب��ان حتق��ق ه��ذه املب��ادرة اهدافها 
احلقيقي��ة الحي��اء ال�ص��ناعة الوطني��ة، اال انه يب��دو ان هذه 
املبادرة تذهب اىل غري م�ص��تحقيها من جتار ورجال اعمال 
بدال من ال�ص��ناعيني او العاطلني عن العمل بح�ص��ب عدد من 
ال�ص��ناعيني العراقي��ني، متهمني جهات متعددة بالت�ص��دي 
لهذه املبادرة وال�ص��عي لا�ص��تحواذ عليه��ا. وقال اخلبري يف 
ال�ص��وؤون ال�صناعية عبد احل�صن ال�صمري، انه ال توجد مبادرة 
�ص��ناعية حقيقي��ة على ار���ض الواقع، وان كل م��ا يقال يف 
االع��ام م��ن قبل امل�ص��وؤولني جم��رد اقوال م��ن دون افعال. 
وا�صاف ال�صمري يف حديث �صحفي ان هناك مبادرتني اعلن 
عنها ر�صميا من قبل احلكومة اال انهما مل تطبقا ب�صكل فعلي، 
منها قر�ض تريليون ون�ص��ف الرتيليون دينار من قبل البنك 
املركزي لقطاعات الزراعة وال�صناعة واال�صكان، وامل�رشوع 
االخ��ر دع��م ال�ص��ناعيني والعاطل��ني ع��ن العم��ل بقرو���ض 
مي���رشة مت اطاقه��ا البن��ك املرك��زي والبالغ��ة 5 تريلي��ون 

للم�ص��ارف اخلا�صة. وا�ص��ار اىل ان تلك القرو�ض مل 
ت�صل اىل م�ص��تحقيها وامنا هناك جهات 

الت�ص��دي  حت��اول  متع��ددة 
املب��ادرات  له��ذه 

واال�ص��تحواذ على القرو�ض، بالتايل فان امل�صارف مل متنح 
اأي �ص��ناعي او عاط��ل ع��ن العمل اي��ة مبلغ با�ص��تثناء الذي 
لدي��ه مع��ارف مع تل��ك امل�ص��ارف، باال�ص��افة اىل اطاقها 
اىل التجار ورجال االعمال ولي�ض ال�ص��ناعيني. واو�ص��ح ان 
احلكوم��ة عندم��ا اطلقت ه��ذه املب��ادرات مل ت�ص��ع ال�رشوط 
واالآلي��ات والتعليم��ات الازم��ة من اجل ان تك��ون القرو�ض 
مي�رشة، مبينا ان كل م�رشف يقوم بو�ص��ع ال�رشوط اخلا�صة 
به بحيث يجعل ال�صمانات معقدة وال احد ي�صتطيع احل�صول 
عل��ى تلك القرو���ض. ودعا البنك املركزي با�ص��دار تعليمات 
وا�ص��حة و�رشوط على امل�ص��ارف اخلا�ص��ة بخ�صو�ض هذه 

القرو�ض ل�صمان اي�صال تلك القرو�ض اىل م�صتحقيها.
 م��ن جهته��ا، �ص��ددت ع�ص��و جلن��ة االقت�ص��اد واال�ص��تثمار 
النيابية النائبة جنيبة جنيب على �رشورة ا�ص��دار تعليمات 
وا�ص��حة من قب��ل البنك املركزي تلزم امل�ص��ارف اخلا�ص��ة 

مبن��ح قرو���ض املب��ادرة ال�ص��ناعية اىل م�ص��تحقيها، 
مع حما�ص��بة املق�رشي��ن. وقالت جنيب يف 

بي��ان �ص��حفي ان��ه يج��ب الزام 
امل�ص��ارف اخلا�ص��ة 

مبن��ح 

القرو���ض ب�ص��كل مي�رش وب�ص��مانات مي�رشة اي�ص��ا ليت�ص��نى 
لل�ص��ناعي او �صاحب امل�رشوع احل�ص��ول على القر�ض وفق 
ال�رشوط والتعليمات ال�ص��ادرة ل�صمان اي�صال القرو�ض اىل 
م�ص��تحقيها. ا�ص��افت: يج��ب حما�ص��بة اجلهات الت��ي تعرقل 
تنفي��ذ ه��ذا امل���رشوع الوطن��ي وال��ذي م��ن �ص��اأنه ان يدعم 
القطاع ال�ص��ناعي اخلا�ض �صواء كان م�صارف او ا�صخا�ض. 
وكان��ت احلكوم��ة االحتادية ق��د اعلنت يف وقت �ص��ابق، عن 
اط��اق املبادرة ال�ص��ناعية بتمويل من البنك املركزي ملنح 

القرو���ض املي�رشة اىل ال�ص��ناعني عن طريق امل�ص��ارف 
اخلا�صة وب�صمانات �ص��هلة ومي�رشة من اجل 

دعم القط��اع اخلا�ض وال�ص��ناعة 
املحلية.
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انخف���ض �ص��عر الذه��ب العراق��ي االثنني 
)21 – اذار – 2016( للمثق��ال الواح��د 
عي��ار 21 اىل 194 ال��ف دين��ار بع��د ما 
كان 195 ي��وم ام�ض االحد، فيما و�ص��ل 
�ص��عر الذه��ب عي��ار 18 اىل 168 ال��ف. 
وح�صب االرقام الواردة من �صوق ال�صاغة 
يف العراق بلغ �ص��عر مثقال الذهب، عيار 
دين��ارا،   999 و  ال��ف   194 الي��وم   21
وعي��ار 18 بلغ �ص��عر مثقال��ه 167 الف 
و 142 دينارا. ويتعامل ال�ص��وق العراقي 
باملثق��ال ال��ذي يع��ادل 5 غرام��ات من 
الذهب. وبلغ �ص��عر الذه��ب عيار24، لهذا 

اليوم 222 الف و 856 دينار.  

االأمريكي��ة  اخلزان��ة  وزارة  �ص��لمت   
احلكوم��ة العراقي��ة قائم��ة ت�ص��م 156 
ا�ص��ما م��ن ال�صخ�ص��يات العراقي��ة الت��ي 
تب��واأت منا�ص��ب عليا وو�ص��طية تورطت 
بنه��ب املال الع��ام. وقال م�ص��در مطلع 
ل�)اجلورن��ال( ان رئي���ض ال��وزراء حيدر 
العب��ادي وج��ه بت�ص��كيل جلنة م�ص��رتكة 
ت�ص��م عددا من الع�ص��كريني ورجال امن 
من ذوي اخلربة الطويلة مهمتها مراقبة 
اأداء الدوائر الرقابية لك�ص��ف الل�ص��و�ض 
وا�صتح�ص��ال املوافقات بالقب�ض عليهم 
واحالتهم اىل الق�ص��اء. وا�صاف امل�صدر 
الذي ف�ص��ل عدم ذكر ا�ص��مه ان احلكومة 
م��ن  اأخ��رى  قوائ��م  بانتظ��ار  العراقي��ة 

اجلانب االأمريكي.

ك�صف مدير اعام �رشكة غاز الب�رشة 
�صعان الدراجي، عن تفا�صيل �صحنة 
الغ��از االوىل املق��رر ت�ص��ديرها اىل 
اخلارج. وذكر الدراجي ان "ال�ص��حنة 
تبل��غ 10 االف مرت مكعب و�صت�ص��در 
اىل دول جمل�ض التع��اون اخلليجي". 
واع��رب ع��ن امل��ه "ب��ان تك��ون هذه 
الغ��از  ال�ص��تثمار  ب��ادرة  اخلط��وة 
نغط��ي،  "نح��ن  مبين��ا  وت�ص��ديره، 
%70 من احلاجة املحلية، من غاز 
الطب��خ ومتكنا م��ن ا�ص��تثمار 30% 
امل�ص��احب  املح��روق  الغ��از  م��ن 
لعملية ا�صتخراج النفط وح�صلنا على 
�ص��هادة دولة بهذا ال�ص��اأن، من البنك 
الدويل هذه جميعها اجنازات ت�ص��ب 

مب�صلحة ال�رشكة". 

لتنفيذ المشاريع االستثمارية

العراق يسعى لتشريع قانون لبناء مدينة اقتصادية

القطاع الخاص

خبراء: جهات تتصدى للمبادرة الصناعية وتحاول االستحواذ عليها

 م��ن بن��اء مين��اء كب��ري اإىل بن��اء مدين��ة 
اقت�صادية متكاملة �صتكون وارداتها االأعلى 
بعد القطاع النفطي. واأ�صاف االعرجي على 
هام�ض ور�صة حت�ص��ريية ملوؤمتر ا�صتثماري 
للم���رشوع، اأن الكث��ري م��ن ال���رشكات تقدم 
بعرو���ض جي��دة ال�ص��تثمار ه��ذا امل���رشوع 
ال��ذي �ص��ينفذ ب�ص��يغة ال�رشاك��ة الثاثية ما 
بني احلكومة وم�ص��اهمني وال�رشكة املنفذة 
التي �صتلتزم تاأمني 85 يف املئة من الكلفة 
االإجمالية للم���رشوع، وكذلك عرب ائتافات 
ما ب��ني ال���رشكات. وت�ص��عى جه��ات نافذة 
اإىل تاأ�ص��ي�ض �رشك��ة الب�رشة القاب�ص��ة التي 
�ص��تملك 51 يف املئ��ة م��ن م���رشوع مين��اء 
الفاو. واكت�ص��ب امل���رشوع اأهمي��ة متزايدة، 
ب�صبب �ص��عوبة نقل االإمدادات براً من الدول 
املج��اورة واإليه��ا نتيج��ة �ص��يطرة تنظي��م 
داع���ض االرهابي على م�ص��احات كبرية من 
�ص��مال الباد وغربها. واأو�صح االأعرجي اأن 
التعدي��ات االأخرية على قانون اال�ص��تثمار 
ودخوله��ا حي��ز التنفيذ، منحت �ص��احيات 
اأو�صع واأكرب للم�ص��تثمرين العرب واالأجانب، 
وذلل��ت العقبات الت��ي كانت تعرق��ل عملية 
االأرا�ص��ي  كتمل��ك  امل�ص��تثمرين،  دخ��ول 
والتحكيم الدويل. واأ�ص��ار اإىل اأن عدم القدرة 
على متويل الكثري من امل�ص��اريع و�ّصع نطاق 
اخلريطة اال�صتثمارية، فهناك م�صاريع كربى 
�صتعر�ض لا�صتثمار اإىل جانب وجود اأخرى 
قيمته��ا 5 باي��ني دوالر �ص��تنفذ م��ن طريق 
الدف��ع االآجل خ��ال العام احلايل. واأو�ص��ح 
رئي�ض جلنة االقت�صاد واال�ص��تثمار النيابية 
جواد البوالين، اأن اللجنة حر�ص��ت على رفع 
تو�ص��يات اإىل احلكومة يف �صاأن ميناء الفاو 
الكبري وجرى ت�ص��كيل جلنة م�ص��رتكة عقدت 
ووزارة  الربمل��ان  داخ��ل  ع��دة  اجتماع��ات 
النقل مب�ص��اركة القطاع اخلا�ض، وو�ص��عت 
ال��دويل  املوؤمت��ر  لعق��د  االأخ��رية  اللم�ص��ات 
اال�ص��تثماري يف حمافظ��ة الب���رشة وحتديد 

ال�رشكات العاملية التي �صت�ص��رتك يف تقدمي 
العرو�ض. وقال البوالين، يف حديث �صحفي 
، اإن 15 يف املئ��ة من اأ�ص��هم م�رشوع ميناء 
الف��او �ص��تطرح لاكتت��اب ملدة �ص��هر كامل 
عل��ى الراغبني م��ن اأهايل الب���رشة وبعدها 
�ص��تطرح لاكتت��اب الع��ام يف بغ��داد، كم��ا 
�صتخ�ص���ض 90 يف املئة م��ن الوظائف يف 
هذا امل�رشوع الأهايل املدينة اأي�ص��ًا. واأ�ص��ار 
اإىل اأن املعنيني وج��دوا اأن عائدات م�رشوع 
ترافق��ه  مل  م��ا  حم��دودة  �ص��تكون  املين��اء 
م�ص��اريع اأخرى، لذلك �ص��يتم اإع��داد م�رشوع 
قان��ون للمدينة االقت�ص��ادية التي تت�ص��من 
بناء حمطات �ص��كك حديد تنطلق من امليناء 
باجت��اه تركيا ثم اأوروبا، و�صل�ص��لة من�ص��اآت 

خدماتية واإ�ص��كانية وطرق وم�صارف وبنى 
حتتية متكاملة ينفذ معظمها عرب اال�صتثمار 
املبا���رش. وق��ال مدي��ر م�رشوع مين��اء الفاو 
الكب��ري اأ�ص��عد عب��د الرحيم را�ص��د، اإن خمطط 
بناء امليناء و�ص��ل اإىل مرحلة طرح م�صاريع 
البنية التحتي��ة البحرية، التي ت�ص��ل كلفتها 
اإىل نح��و ملي��اري دوالر، م�ص��رياً اإىل خف���ض 
الكلف��ة الكلية من 4.3 ملي��ار اإىل 2.5 مليار 
بهدف ت�ص��جيع ال�رشكات عل��ى التقدمي للفوز 
بامل�رشوع. وتابع كان يفرت�ض اإنهاء مرحلة 
البن��ى التحتي��ة ع��ام 2013 لكنه��ا تاأجلت 
ب�ص��بب التمويل وناأم��ل حالي��ًا بانتهاء هذه 
العراقي��ل ع��رب اإيج��اد م�ص��ادر متوي��ل م��ن 
القط��اع اخلا���ض وبيع االأ�ص��هم. واأو�ص��حت 

م�ص��ادر اأن امل�صوؤولني العراقيني ي�صعون اإىل 
اإيج��اد �رشيك دويل بح�ص��ة 49 يف املئة من 
االأ�ص��هم يتوىل تنفيذ العمل االإن�ص��ائي. وقال 
مدي��ر امل���رشوع اإن املرحل��ة االأوىل تق�ص��ي 
ببناء �ص��تة اأر�صفة، خم�ص��ة للحاويات ونقل 
امل���رشوع  مق��دور  يف  و�ص��يكون  الب�ص��ائع 
التعام��ل م��ع نح��و ملي��وين حاوي��ة �ص��نويًا. 
واأو�ص��ح اأن موق��ع املين��اء يكف��ي لبناء 80 
ر�صيفًا، لكن نق�ض التمويل يجعل خيار طرح 
اأ�ص��هم امل���رشوع لاكتتاب اأف�ص��ل اخليارات 
املتاحة. واأكد عبد الرحيم اأن احلكومة اأنفقت 
نحو 900 ملي��ون دوالر على امل�رشوع حتى 
االآن لبن��اء كا���رش االأمواج، وطال��ب بت�رشيع 

اإجراءات التنفيذ وتقدمي اأف�صل احللول.

 �أعلن رئي�س هيئة 
�ال�ستثمار �لعر�قية 

�سامي �الأعرجي، �أن 
حمادثات و��سعة 

�أجريت �أخريً� بني 
�ل�سلطتني �لتنفيذية 
و�لت�سريعية �نتهت 

باالتفاق على تعديل 
م�سروع �لفاو

بغداد ــ علي كريم أذهيب

بغداد ـــ خاص

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم

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
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طخم

طخم
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طخم
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