
 اأعلنت وزارة العمل وال�ش���ؤون االجتماعية عن اإطالق التقدمي 
عل��ى درجات وظيفية جديدة، م��ن خالل م�قعها االلكرتوين، 
فيم��ا �شتعل��ن خالل ال�شهر احلايل وجب��ة ت�شم 500 ا�شم من 
املتقدم��ن عل��ى قرو�ض �شن��دوق امل�شاريع امل��درة للدخل، 
خ�ش�شت مبلغ خم�ش��ة مليارات دين��ار للم�شاريع ال�شناعية 

�شمن ال�شندوق نف�شه.
 وق��ال وزي��ر العم��ل وال�ش���ؤون االجتماعي��ة حمم��د �شي��اع 
ال�ش���داين خ��الل ت�رصيحات �شحفية ل��ُه اإن ال���زارة اأطلقت 
التقدمي على 43 درجة وظيفية من خالل م�قعها االلكرتوين 
ومل��دة خم�ش��ة اي��ام، م�ش��را اىل ان ه��ذه الدرج��ات ت�ف��رت 
�شمن حرك��ة املالك وفق اآلية احلذف واال�شتحداث، مبينا ان 
االول�ي��ة �شتك���ن مل�ظفي العق�د وبح�شب الق��دم واالول�ية، 
اىل جان��ب هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية مبديرياته��ا اخلم�ض، 
نظ��را حلاجته��ا املا�ش��ة اىل م�ظف��ن وم��الك �شم��ن عملية 

�شم�ل الفقراء بالقان�ن اجلديد.
اىل ذلك ذكر مدير ق�شم دعم امل�شاريع ال�شغرة املدرة للدخل 
يف دائ��رة الت�شغي��ل والقرو�ض بال���زارة، عاط��ف احمد عبد 
االمر "ان ال�زارة خ�ش�شت 150 مليار دينار ل�شندوق دعم 
امل�شاريع املدرة للدخ��ل للعام احلايل، وا�شافت ال�زارة اليه 
مبل��غ 116 مليارا و962 ملي�ن دين��ار من �شندوق التنمية 

امل�شاف، ليك�ن اجمايل املبلغ 267 مليار دينار".
وا�ش��ار اىل ان ال�زارة �شتطلق خالل �شهر ايل�ل احلايل، دفعة 
جدي��دة من القرو���ض ت�شم��ل 500 مقرت�ض م��ن حمافظات 
خمتلف��ة بع��د االنتهاء م��ن تدقيقه��ا ومقاطع��ة معل�ماتها، 
م�ؤك��دا ان االول�ي��ة �شتك���ن للمحافظ��ات الت��ي �ش��ددت م��ا 

بذمته��ا من قرو���ض، مذكرا با�شتالم الدائ��رة �شهريا )1 – 
2،5 ( مليار دينار كمبالغ م�شرتدة من هذه 

املحافظات.
واكد عب��د االمر 

�شم�ل حمافظات نين�ى و�ش��الح الدين واالنبار بالقرو�ض،   
من�ه��ا ب��اأن وزير العمل ا�ش��در قرارا باأحقي��ة كل نازح  من 
اي حمافظة برتوي��ج معاملته يف حمافظة النزوح، الفتا اىل 
جتاوز عدد املتقدمن م��ن حمافظتي �شالح الدين واالنبار، 
�شت��ة اآالف، مقاب��ل تق��دم ع���رصة فق��ط من حمافظ��ة نين�ى، 
روج��ت معامالت خم�شة منهم و�شيت��م ادراجهم �شمن وجبة 

الت�زيع االخرى.
وتاب��ع: ان نازحي املحافظات املذك���رة، مت �شم�لهم �شمن 
وجب��ة القرو�ض الت��ي اطلقت مطل��ع �شه��ر اآب املا�شي وبلغ 
عدده��م 758 مقرت�ش��ا �شمن حمافظ��ات نزوحه��م، مردفا 
ب��اأن قرو�ض ذلك ال�شندوق التي انطلقت العام 2013 وملدة 
�شه��ر كامل، بلغ ع��دد متقدميها 95 األ��ف مقرت�ض، ومت فتح 
التق��دمي ع��دة م��رات للمحافظات الت��ي ا�شتنف��ذت ح�ش�شها 
حت��ى بلغ ع��دد متقدميه��ا 125 األف مقرت���ض، م��شحا انه 
مت��ت امل�افقة عل��ى ا�شماء 47 األفا و500 منه��م، فيما ت�شلم 
22 األفا منهم �شمن 17 وجبة مبالغ القرو�ض التي تراوحت 
بن )5 - 20( ملي�ن دينار، مل�شاريع تن�عت بن ال�شناعي 
والزراع��ي والتج��اري او اخلدمي، مذك��را بتخ�شي�ض جمل�ض 
ادارة ال�شن��دوق، مبل��غ خم�ش��ة ملي��ارات دين��ار للخدم��ات 
ال�شناعي��ة �شمن �شن��دوق امل�شاريع امل��درة للدخل وتخ�ض 

كل من لديه اجازة ممار�شة مهنة.
وفيم��ا ب��ن اأن��ه من ب��ن 500 مقرت���ض اجن��زت معامالت 
320 منه��م، ن�ه بانه مت م�ؤخرا فتح التقدمي على اخلدمات 
ال�شناعي��ة ملحافظ��ات بابل وكرب��الء املقد�ش��ة، ب�اقع 60 

قر�شا منا�شفة بينهما، وحمافظة ذي قار ب�اقع 
ليك���ن   ،22 ووا�ش��ط  23 قر�ش��ا، 

 105 الكل��ي  الع��دد 
قرو�ض 

مببلغ ع�رصة مالين دينار.
عب��د االم��ر اف��اد ب��ان الربنام��ج االآخ��ر، ي�شم��ل قرو���ض 
اال�شرتاتيجي��ة ال�طني��ة للتخفيف م��ن الفق��ر، بالتعاون بن 
وزارت��ي العمل والتخطيط التي تخ�ش�ض �شن�يا لالوىل مبلغا 
لت�زيعه �شمن ذلك ال�شندوق، كا�شفا عن تخ�شي�ض مبلغ 15 

مليار دينار للعام احلايل لت�زيعها �شمن ال�شندوق نف�شه.
م��ن جانبه �شدد اخلبر االقت�شادي �شامل الدايني، على اأهمية 
تفعي��ل م���رصوع �شن��دوق دع��م امل�شاري��ع ال�شغ��رة املدرة 
للدخ��ل وال��ذي مت ت�رصيع��ه يف جمل�ض الن���اب لغر�ض تنمية 

االقت�شاد ال�طني وخلق فر�ض عمل للعاطلن. 
واكد الدايني �رصورة اال�رصاع بتفعيل �شندوق دعم امل�شاريع 
ال�شغ��ر املدرة للدخل والذي اقّر من قبل جمل�ض الن�اب، النه 
�شيحقق م��ردودات مالية كبرة وي�فر فر�ض عمل للعاطلن، 
م�ش��راً اىل ان اغل��ب دول العامل تعتمد علي��ه يف الق�شاء على 
البطالة ولتعزيز االقت�ش��اد، واأ�شاف اأن التنمية االقت�شادية 
تاأتي عن طريق دعم امل�شاريع ال�شغرة واملت��شطة، يف حال 
مت تنفي��ذه عل��ى ا�ش�ض علمي��ة واقت�شادية �شليم��ة ووا�شحة، 
داعي��ًا اىل التدقي��ق م��ن املقرت���ض بكيفي��ة ���رصف االم�ال 
م��ن خ��الل الزام��ه بتقدمي ج��دوى للم���رصوع ال��ذي �شيبا�رص 

بافتتاحه ومعرفة ن���ع امل�رصوع، لكي ال يتم �رصف 
االم���ال الم�ر اخرى غر امل�شاريع من 

قبل املقرت�شن. 
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ارتفع �شع��ر الذهب العراقي من عيار 
21، اىل 217 ال��ف دين��ار للمثقال 
ال�اح��د، وبل��غ �شعر الذه��ب العراقي 
الف��ا و175   217  ،  21 م��ن عي��ار 
دين��ارا، فيما بلغ يف االي��ام الثالثة 
املا�شي��ة 216 الف��ا و375 دين��ارا 
عراقيا للمثق��ال ال�احد. ي�شار اىل ان 
املثق��ال ال�اح��د من الذه��ب ي�شاوي 

خم�شة غرامات.

 اعل��ن مدي��ر ال�شياح��ة يف حمافظ��ة 
ال�شليماني��ة يا�ش��ن فق��ي �شعي��د عن 
ارتف��اع اأع��داد ال�شائح��ن القادمن 
اإىل املحافظ��ة خالل االأ�شه��ر ال�شبعة 
بن�شب��ة  احل��ايل  الع��ام  م��ن  االوىل 
ال�شبع��ة  باالأ�شه��ر  مقارن��ة   500%
وق��ال  املا�ش��ي.  الع��ام  م��ن  االوىل 
اإن��ه  �شحف��ي  ت�رصي��ح  يف  �شعي��د 
"خ��الل االأ�شه��ر ال�شبع��ة االوىل م��ن 
الع��ام احل��ايل �شجل��ت زي��ارة 154 
حمافظ��ة  اإىل  �شائح��ًا  و957  األ��ف 
ال�شليماني��ة"، مبين��ًا اأن "املحافظ��ة 
�شائح��ا  و901  األف��ا   32 ا�شتقبل��ت 
م��ن  االأوىل  ال�شبع��ة  االأ�شه��ر  خ��الل 
الع��ام املا�ش��ي". واأ�ش��ار �شعي��د اإىل 
اأن "اأع��داد ال�شائح��ن ازدادت بن�شبة 
%500 مقارن��ة بالع��ام املا�شي"، 
الفتًا اإىل اأن "املديرية ت�شتعد التخاذ 
االإج��راءات كاف��ة ال�شتقب��ال ال�شياح 

من خمتلف املناطق العراقية". 

للم�ان��ئ  العام��ة  ال�رصك��ة  اأعلن��ت   
يف  مقره��ا  يق��ع  الت��ي  العراق��ي 
حمافظ��ة الب�رصة، عن ر�ش��� باخرة 
لبناني��ة يف مين��اء اأم ق���رص حتم��ل 
اأك��ر م��ن 61 األ��ف ط��ن م��ن م��ادة 
وزارة  حل�ش��اب  امل�شت���ردة  ال�شك��ر 
التج��ارة لت�زيعه��ا �شم��ن مفردات 
احل�ش��ة التم�ينية. وق��ال مدير ق�شم 
يف  العام��ة  والعالق��ات  االإع��الم 
ال�رصك��ة اأمن��ار عبد املنع��م ال�شايف 
)اف��الك  اللبناني��ة  "الباخ��رة  اإن 
مر�شن��دي( ر�شت بجان��ب الر�شيف 
رقم )3( يف ميناء اأم ق�رص التجاري 
وهي حتم��ل 61 األفا و900 طن من 
م��ادة ال�شك��ر"، مبين��ا اأن "ال�شحن��ة 
م�شت���ردة حل�ش��اب وزارة التج��ارة 
لغر���ض ت�زيعه��ا عل��ى امل�اطن��ن 
�شم��ن مفردات احل�ش��ة التم�ينية". 

وزارة العمل: قروض جديدة لدعم المشاريع المدرة للدخل

مختصون: تطور العالقات االقتصادية بين العراق ومصر سيزيد من نمو الحركة االنتاجية

 وبين��ت باحث��ة اقت�شادي��ة ان ا�شع��ار امل���اد 
يف  ا�شتقراره��ا  وم��دى  امل�شت���ردة  الغذائي��ة 
امل�اطن��ن  حي��اة  يف  دورا  يلع��ب  اال�ش���اق 
املح��دود  الدخ��ل  ذوي  ال�شيم��ا  االقت�شادي��ة 
منه��م، اال ان هن��اك ا�شباب��ا ب�ش��اأن انخفا���ض 
او ارتف��اع تل��ك اال�شع��ار الت��ي يت�ش��اءل عنه��ا 
كث��ر م��ن امل�اطن��ن وعن �شب��ب بق��اء ا�شعار 
امل���اد امل�شت���ردة م��ن دول انخف�ش��ت فيه��ا 
قيم��ة عملتها ام��ام الدوالر، ك�م���رص مثال، ومل 
تنخف���ض ا�شع��ار �شلعها يف اال�ش���اق واملحال 

املنت�رصة يف عم�م البلد.
�شفقات بالدوالر

 وقال��ت الباحث��ة االقت�شادي��ة اآي��ة ع��ادل ان 
الع��راق م�شتم��ر بعق��د ال�شفق��ات بال��دوالر مع 
جمي��ع الدول ومن بينها م���رص ال�شتراد امل�اد 
الغذائي��ة، بغ���ض النظر عن �شع��ر عمالتها امام 
ال��دوالر او العم��الت العاملية االخ��رى، وبغ�ض 
النظر ع��ن كلف��ة الب�شاعة و�شعره��ا داخل تلك 

البلدان.
تراجع اجلنيه

 و�شه��د اجلني��ه امل���رصي تراجع��ا كب��را اأمام 
ال��دوالر خالل الفرتة القليل��ة املا�شية اذ �شجل 
11.54 جنيه��ا مقاب��ل ال��دوالر، وه��ى اأو�شع 
فج�ة مت ت�شجيلها منذ عام 2013، لكن العملة 
امل�رصي��ة ع��ادت للتح�ش��ن بع��د من��ح �شندوق 
النق��د ال��دويل قر�ش��ا بقيم��ة 12 ملي��ار دوالر 

لتح�شن االو�شاع االقت�شادية مل�رص.
 اذ �شه��د ���رصف ال��دوالر االأمرك��ي يف ال�ش�ق 
ال�ش���داء اأمام اجلنيه امل���رصي خالل تعامالت 
ي���م االثنن املا�ش��ي ارتفاعا طفيف��ا يف �شعر 
ال���رصف لي�شج��ل م��ا ب��ن 12.70 جنيها اإىل 

12.80 جنيها.
حتقيق االأرباح

 واأ�شاف��ت ع��ادل خ��الل ت�رص يح��ات �شحفية 
تابعتها )اجل�رن��ال( ان ال�شفقات املربمة بن 
التج��ار العراقي��ن ونظرائه��م امل�رصي��ن يتم 
االتفاق فيها على �شعر الب�شاعة ب�شمنها اأج�ر 
ال�شح��ن والنق��ل يف بع���ض االأحي��ان، م��شحة 

ان للتج��ار خيار الرف���ض اذا مل ينا�شبهم ال�شعر 
لك�نه��م بالنهاية يهدف���ن اىل حتقيق االرباح 

باأف�شل الطرق واأ�رصعها.
التبادل التجاري

 واأك��دت وج�د تن�شيق يف هذا اجلانب من خالل 
غرف��ة التجارة اخلا�ش��ة بالبلدي��ن، م�شرة اىل 
ان  حج��م التبادل التجاري بن العراق وم�رص، 
عل��ى وف��ق ما ذك��ر وزي��ر التج��ارة ال�شابق يف 
يف  تفاه��م  مذك��رة  ت�قي��ع  عن��د  ت�رصيح��ات 
�شه��ر �شباط من الع��ام احلايل لتعزي��ز وتط�ير 
التع��اون التجاري، اأن حجم التب��ادل التجاري 
بن البلدي��ن بن�شاطيه اال�شترادي والت�شديري 
و�ش��ل اىل ملي��ار و400 ملي���ن دوالر، م�ؤك��دا 
تطلعه اإىل االرتقاء مبعدل التبادل التجاري اإىل 
معدالت عالية متاثل معدالت التبادل التجاري 

بن العراق وبع�ض دول اجل�ار.
ولفت��ت ع��ادل اىل ان حج��م التب��ادل التجاري 
ب��ن العراق وعدد م��ن دول العامل �شهد ارتفاعا 
ملح�ظ��ا اإال اأنه ق��د ياأتي على ح�ش��اب االنتاج 
املحل��ي وال�شناعة ال�طني��ة ب�شبب �شعف دور 
القط��اع اخلا���ض واالعتم��اد �شب��ه الكل��ي على 

النفط يف اإبرام ال�شفقات التجارية اخلارجية.

تراجع االأ�شعار
ان ترتاج��ع  االقت�شادي��ة  الباحث��ة   ورجح��ت 
اأ�شع��ار الب�شائ��ع امل�رصية يف الع��راق، ال�شيما 
امل���اد الغذائي��ة، يف ح��ال ت�قيع اتف��اق جديد 

يت�شمن اأ�شعارا اأقل لل�شلع نف�شها.
وقال��ت ع��ادل اإن اأ�شع��ار امل���اد الغذائي��ة يف 
اال�ش���اق م�شتق��رة تقريب��ا اإال اإذا رف��ع التج��ار 
املحلي�ن ا�شعارها با�شتغالل فرق �شعر اجلملة 
ع��ن املف��رق، م�ش��رة اىل ان مع��دالت جت��ارة 

التجزئة يف العراق ت�شهد ارتفاعا ملح�ظا.
الباح��ث مهند عب��د ال�احد كاظ��م املنداوي يف 
كلية العل�م - اجلامعة امل�شتن�رصية بن خالل 
ت�رصيح ل )اجل�رنال( ان العالقات االقت�شادية 
العراقية امل�رصية �شهدت على مر ال�شنن، تط�راً 
بن احلن واالآخر، على الرغم من العقبات التي 
كان��ت ت�اجهه��ا يف بع���ض االحي��ان، ال�شيم��ا 
بع��د االح��داث الت��ي �شهده��ا الع��راق من��ذ عام 
2003، من تغير يف طبيعة النظام ال�شيا�شي، 
اذ �شه��دت العالق��ات االقت�شادي��ة ب��ن العراق 
وم���رص تط���راً حين��ًا وتذبذبًا حين��ًا اآخر ، كما 
ا�شهم��ت التط���رات واالح��داث الت��ي م��ّرت بها 
املنطق��ة العربية من��ذ بدايات العق��د الثاين من 

القرن احل��ادي والع�رصين، من تغير يف طبيعة 
االنظم��ة ال�شيا�شي��ة العربي��ة، وم��ن �شمنها ما 
جرى يف م�رص، يف التاأثر على م�شار العالقات 

االقت�شادية بن البلدين.
 معتق��داً ان ت�قي��ع هذه االتفاقي��ات والزيارات 
املتبادلة بن البلدين لها اهميتها االقت�شادية 
البالغة اإذ جند ان من املهم للعراق وم�رص قيام 
عالقات جتارية نظراً جل���دة االنتاج امل�رصي 
يف جمي��ع املج��االت وحاجة ال�ش���ق العراقية 
الي��ه، وكذلك االمر يف جم��االت اال�شتثمار نظراً 
حلاج��ة البن��ى التحتية املدم��رة يف العراق اىل 
اع��ادة البن��اء �شمن م�ا�شف��ات جيدة و�رصوط 
وا�شح��ة والتزام��ات م�شم�ن��ة، وذلك ما ميكن 
حتقيقه من خالل االتفاقي��ات االقت�شادية مع 
ال�شقيق��ة م���رص، وقد وج��دت ال�ف���د امل�رصية 
اخلا�شة باال�شتثمار جم��االت مفت�حة امامها 
يف الع��راق وخ�ش��شًا يف حقل بناء املجمعات 
ال�شكني��ة الت��ي نح��ن اح���ج م��ا نك���ن اليه��ا 
واال�شتف��ادة م��ن اخل��ربة امل�رصي��ة الناجح��ة 
يف ه��ذا املج��ال، ع��الوة على حق���ل الكهرباء 
وال�شح��ة وخزن املي��اه وا�شتثمارها واال�شمدة 

الكيمياوية وكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي.

 ي�ؤ�شر ارتفاع حجم 
التبادل التجاري بني 

العراق وخمتلف دول 
العامل وج�د خلل يف 
بنية القطاع اخلا�ص 

املحلي الذي تقع 
عليه م�ش�ؤولية ادارة 

االقت�شاد ال�طني 
د�شت�ريا، وكذلك دوره 

يف تفعيل احلركة 
االنتاجية و�شد ن�شبة 

كبرية من حاجة 
اال�ش�اق باال�شعار 

املنا�شبة القت�شاد 
العائلة. 

بغداد – خاص

بغداد – متابعة

بغداد ــ متابعة

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 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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


