
نا�صد خمت�صون وا�صحاب معامل انتاجية احلكومة بتقدمي 
الدعم للمعامل وامل�صانع املنتجة املتوقفة عن العمل من 
ان�صاء  عن  ف�صاًل  املي�رسة،  والقرو�ض  الت�رسيعات  خالل 

مدن �صناعية متكاملة تعزز مكانة املنتج املحلي.
النهو�ض  ان  احل��ي��ايل  ف��وزي  االقت�صادي  اخلبري  واأك���د 
بالواقع االقت�صادي للبلد بحاجة اىل تنفيذ القوانني التي 
�رسعت �صابقًا ومل تنفذ حتى االن، مبينا ان قوانني التعرفة 
امل�صتهلك،  وحماية  الوطني،  املنتج  وحماية  الكمركية، 
املاآ�صة  احلاجة  من  الرغم  على  تنفذ  مل  االغ���راق  ومنع 
يعاين  التي  االقت�صادية  امل�صاكل  من  الكثري  حلل  اليها 
النهو�ض  يف  ت�صهم  القوانني  هذه  ان  مبينًا  العراق،  منها 
الوطنية  ال�صناعة  خدمة  خالل  من  العراقي  باالقت�صاد 
واالنتاج العام وتخلق فر�ض عمل لكنها مل تَر النور حتى 

االن.
نقطعة حتول اقت�صادية

العراق  اإن  قال  �صنجار  الكرمي  عبد  االقت�صادي  االكادميي 
كان ميتلك �صناعات م�صهورة وذات �صمعة جيدة و حتظى 
باملقبولية لدى امل�صتهلك العراقي، وكان التخطيط حينها 
ين�صب على بلوغ ن�صبة م�صاهمة ال�صناعات التحويلية اىل 
منظمة  اأهداف  ح�صب  االجمايل  املحلي  الناجت  من   30%
بالدول  يتعلق  فيما  اهدافها  ذلك من  تعد  التي  )اليونيدو( 

النامية ومنها العراق. 
ال�صبعينيات  ل�)اجلورنال( عّد عقد  �صنجار وخالل ت�رسيح 
االقت�صاد  هيكل  يف  حت��ول  بنقطة  املن�رسم  القرن  من 
على  اال�صتخراجية  ال�صناعات  قطاع  قفز  اذ   ، العراقي 
ح�صاب القطاعات االخرى بن�صبة م�صاهمته يف القطاعات 
العراقي  االج��م��ايل  املحلي  الناجت  تكوين  يف  ال�صلعية 
يف   76% اىل   )1973-1976( امل��دة  يف   67% من 

تراجع  مقابل   )  1977-1980( امل��دة 
ال�صناعات  م�صاهمة  ن�صبة 

على  الزمنية  املدد  لنف�ض   8% اىل   10% من  التحويلية 
التوايل .

اأ�صار اإىل اأن تغري ن�صبة امل�صاهمة يف الثمانينيات حل�صاب 
ال�صناعات التحويلية بعد تراجع ال�صناعات اال�صتخراجية 
ا�صعار  وانخفا�ض  االيرانية(،   – )العراقية  احلرب  نتيجة 
الواحد  للربميل  دوالرات   10 من  اق��ل  اىل  اخل��ام  النفط 
ب�صبب  الت�صعينيات؛  يف  ا�صتمر  احل��ال  ونف�ض  النفط،  من 
الدولية  العقوبات  نتيجة  النفطية متاما  ال�صادرات  توقف 
نف�صه  الوقت  )1995-1991(، ويف  املدة  وباالأخ�ض يف 
والغابات  الزراعة  قطاع  اىل  الن�صبية  االهمية  ت�صاعدت 
الناجت  من   73% تبلغ  ن�صبة  القطاع  هذا  و�صجل  وال�صيد، 
ال�صابق  النظام  به  يقوم  كان  الذي  الدعم  نتيجة  املحلي 
تطبيق  بعد  املعدل  هذا  وتراجع  العقوبات،  تلك  ملواجهة 
برنامج النفط مقابل الغذاء )Oil For Food(، ون�صتنتج 
مل  املحلي  الناجت  يف  وم�صاهمتها  ال�صلعية  القطاعات  ان 
تاأخذ امل�صار الطبيعي يف النمو، بل ارتبطت تلك امل�صاهمة 
بالظروف التي كان العراق يعي�صها خالل املدة )1973 – 

.)2003
عزا  �صربي  املجيد  عبد  ال�صناعي  اخلبري  جانبه،  م��ن 
مّر  على  الوطنية  ال�صناعات  تدهور  ا�صباب  ل�)اجلورنال( 
ال�صنوات املا�صية يف القطاعات العام واخلا�ض واملختلط، 
يف  امل�صتخدمة  وامل��ع��دات  واملكائن  االج��ه��زة  وت��ق��ادم 
جانب  اىل  العامل،  يف  احلا�صل  بالتطور  قيا�صًا  االنتاج، 
ابان  الطائ�صة  باحلروب  الوقت  ذلك  يف  العراق  اإن�صغال 
النظام املباد ما جعل القطاع ال�صناعي يف العراق متعرثاً. 

 2003 العام  بعد  عقدت  التي  االتفاقات  اإىل  م�صرياً 
ل��ت��ح��دي��د وج���ه االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي 

االقت�صاد  من  وحتويله 
يل  ل�صمو ا

االجت��اه  بهذا  العمل  يتم  مل  ان��ه  اال  ال�صوق،  اقت�صاد  اىل 
ال�صناعي  القطاع  الدعم اىل  اذ مل يقدم  ال�صحيح،  بال�صكل 
غرار  على  الوطني  املنتوج  وتطوير  به  للنهو�ض  اخلا�ض، 

املبادرة الزراعية.
االنتاجية  للقطاعات  الدعم  تقدمي  ���رسورة  على  م�صددا 
الت�رسيعات  تطبيق  خ��الل  م��ن  املحلي  املنتوج  ل��دع��م 
القرو�ض املي�رسة،  له، ف�صاًل عن تقدمي  الداعمة  والقوانني 
وتوفري املحروقات باأ�صعار منا�صبة، وتاأمني التكنولوجيا 
العاملية، مبا تعود بالفائدة على البلد يف �صد حاجة ال�صوق 

بالدرجة االأ�صا�ض، وحتقيق ايرادات مالية خلزينة الدولة.
�رساء  على  االإقبال  زيادة  اأن  اإىل  اأ�صار  حميد  غامن  التاجر 
املحلية،  ال�صناعة  تطوير  على  �صيعمل  الوطني  املنتوج 
لتاأثريه املبا�رس على خف�ض معدالت اال�صترياد، االأمر الذي 
يعود بالنفع العام على اإحدى االأدوات الفاعلة يف ت�صجيع 
يتوقف  ال  حتى  اإنتاجها،  زي��ادة  على  املحلية  امل�صانع 

البع�ض منها اأو يخرج من ال�صوق.
اأن حماية املنتوج املحلي يف  ويقول املواطن احمد عبيد 
اال�صواق  اأن  وبني  الوطنية،  لل�صناعة  انت�صاراً  يعد  العراق 
دول  من  امل�صتوردة  الب�صائع  من  بالكثري  مملوؤة  املحلية 

اجلوار، وهذا ما ي�صبب خلاًل يف اأداء ال�صناعة العراقية.
تن�صيط  يف  العراقية  احلكومة  قبل  من  اجلدية  امل�صاهمة 

باالرتقاء  �صيقوم  ال�صناعي  اخلا�ض  القطاع  دور 
والتجارية  االقت�صادية  بالتنمية 

للبلد.
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ا�صتقر �صعر الذهب العراقي من عيار 
21 ، عن��د 199 األف دينار للمثقال 
الواح��د. وبل��غ �صعر الذه��ب العراقي 
من عيار 21 نحو 199 الفا، و995 
دين��ارا عراقي��ا، فيم��ا �صج��ل �صابقًا 
خ��الل اليومني املا�صيني 199الفا، 
و185 دينارا للمثقال الواحد. ي�صار 
اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن الذه��ب 

ي�صاوي خم�صة غرامات.

اأعلنت وزارة النف��ط، ال�صبت، اإطفاء 
البئ��ر رق��م 46 يف ناحي��ة القيارة 
بي��ان  ونق��ل  نين��وى،  مبحافظ��ة 
ع��ن  ل�)اجلورن��ال(،  ورد  لل��وزارة، 
وزير النفط جب��ار لعيبي، القول ان 
الف��رق الفني��ة والهند�صي��ة التابعة 
ل��وزارة النف��ط، متكن��ت م��ن اطفاء 
البئ��ر رق��م 46 يف ناحي��ة القيارة 
ال�صيط��رة عل��ى  بع��د جناحه��ا يف 
الن��ريان، وتاأمين��ه ب�ص��كل نهائ��ي، 
وتخلي�ض �صكان االأحياء واملناطق 
املحيط��ة به م��ن االأ���رسار البيئية 
ج��راء  من��ه  املنبعث��ة  واالأدخن��ة 
تفج��ريه يف وق��ت �صاب��ق م��ن قبل 
تنظيم داع���ض االرهابي قبل فراره 

من القيارة.

هبط��ت اأ�صع��ار النف��ط يف االأ�صواق 
 44.29 �صع��ر  عن��د  العاملي��ة، 
دوالرا للربمي��ل بن�صب��ة 0.04%، 
كما هبط��ت اأ�صعار العق��ود االآجلة 
برن��ت  مزي��ج  العامل��ي  للنف��ط 
 45.75 اإىل   0.84% بن�صب��ة 
الواح��د. وكان��ت  للربمي��ل  دوالرا 
وكال��ة الطاق��ة الدولية ق��د اأعلنت 
اخلمي���ض  ال�صه��ري،  تقريره��ا  يف 
املا�صي، اأن احتياطيات النفط يف 
الع��امل قد ترتفع خالل 2017، اإذا 
مل تتو�ص��ل منظمة اأوبك اإىل اتفاق 
لقائه��ا  خ��الل  االإنت��اج  لتحدي��د 
ال�صه��ر  م��ن  ال���30  يف  املرتق��ب 

اجلاري.

الصناعة الوطنية..عراقيل كبيرة وقوانين حمايتها غائبة

بعد اختتام أعماله

معرض بغداد الدولي يخرج بتعاقدات تجارية واقتصادية مؤثرة
حممد  ها�صم  العراقية  املعار�ض  عام  مدير 
وزارة  ع��ن  ب��ي��ان ���ص��ادر  اع��ل��ن يف  ح���امت 
وباك�صتان  واليابان  املانيا   " اأن  التجارة 
وم�رس وتون�ض وفل�صطني واندوني�صيا وايران 
ال��دول  اب���رز  م��ن  ك��ان��ت  والهند  واوك��ران��ي��ا 
لديها  وك��ان  امل��ع��ر���ض،  يف  �صاركت  التي 
�صاركت  فيما  وخمتلفة،  متقدمة  �صناعات 
يف  م��رة  الأول  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ع��ار���ض  هيئة 
دورات معر�ض بغداد الدويل باكرث من 140 
الغذائية  امل�رسية  ال�صناعات  مثلوا  عار�صا 
الزوار  من  كبريا  اقباال  وحققت  والن�صيجية، 

واملتب�صعني.
الفتا النظر اىل ان التوقعات ت�صري اىل زيارة 
املعر�ض،  الأجنحة  مواطن  مليون  من  اكرث 
�صهدت  االخ��رية  االربعة  االي��ام  ان  وال�صيما 
حتى  ينقطع  مل  الفتا  جماهرييا  ح�صورا 
ا�صطررنا  حتى  الليل  من  متاأخرة  �صاعات 
�صاعات  اىل  املعر�ض  يف  البقاء  متديد  اىل 
اإ�صافية؛ ال�صتيعاب الزخم احلا�صل يف تدفق 
اعداد اجلماهري التي ح�رست بزخم مل ن�صهده 

يف االعوام ال�صابقة.
واال���رسار  التحدي  من  نوع  ذلك  ان  واعترب 
ما  حقيقة  عن  واقعية  �صورة  اعطاء  على 
واحل�صد  اجلي�ض  يقاتل  اإذ  العراق،  يح�صل يف 

يف جهة واالخرى نبني ونعمر.
متنحنا  احلالية  ال���دورة  جتربة  ان   وب��ني 
اكرث  املقبلة  ال��دورات  تكون  ان  يف  الفر�صة 

م�صاركة.
االن  م��ن  خطة  على  �صنعمل  ق��ول��ه  وخ��ت��م 
ال�رسكات  ومئات  الدول  ع�رسات  ال�صتقطاب 
وان  خا�صة  املقبلة،  ال��دورات  يف  للم�صاركة 
الوطن  �صيعودان اىل ربوع  االمن واال�صتقرار 

بعد االنتهاء من طرد داع�ض من كل مدننا.
ل�  �صحفية  ت�رسيحات  ويف  الوقت  ذات  يف 
يف  امل�صاركني  من  عدد  اكد   "  ) اجلورنال   (
املعر�ض ان هذه الدورة احلالية كانت مغايرة 
التنظيم  حيث  م��ن  ال�صابقة  ال����دورات  ع��ن 
واالقبال الوا�صع من املواطنني وامل�صتثمرين، 

حيث �صهدت االيام املا�صية تعاقدات كبرية 
ال  ال���دوالرات،  مباليني  ت�صل  ال�رسكات  بني 
�صيما بني �رسكات وزارة الكهرباء وال�صناعة 

املعادن وال�رسكات االجنبية امل�صاركة.
ويقول ممثل ال�رسكة الهندية )انديا نا�صونال( 
ان  ادري�����ض،  حممد  الكهربائية  ل��الج��ه��زة 
الدويل  بغداد  معر�ض  يف  الهندية  امل�صاركة 
يف ه���ذه ال����دورة ت��ع��د ك��ب��رية م��ق��ارن��ة اىل 
�رسكات  ت�صارك  حيث  ال�صابقة،  امل�صاركات 
خمتلف  عر�ض  مت  انه  مبينا  وخا�صة،  عامة 
االجهزة الكهربائية من مدافئ واجهزة تربيد 

ومكائن تخ�ض املطبخ وغريها.
من  وا�صعًا  اقبااًل  هناك  ان  ادري�ض  وا�صاف 
املعرو�صة،  املواد  �رساء  على  املواطنني  قبل 
التجار ورجال االعمال  ان هناك بع�ض  كما 
معنا يف جتهيزهم  بالتعاقد  بداأوا  العراقيني 

باملواد خالل الفرتة املقبلة.
االحمدي  �رسكة  م�صوؤول  ا�صاد  جهته،  من 
بالتنظيم  ر�صائي،  تقي  لل�صجاد  االيرانية 
الدويل،  بغداد  ملعر�ض  ب�الرائع  و�صفه  الذي 
امل�صتلزمات  جميع  ت��وف��ري  مت  ان��ه  م��وؤك��دا 
تعر�ض  ال�رسكات  جتعل  التي  ال�����رسوري��ة 

منتجاتها بكل ي�رس واريحية.
الثالثة  امل�صاركة  "هذه  ان  ر�صائي  وق��ال 
موؤكدا  الدويل"،  بغداد  معر�ض  يف  ل�رسكته 
انه مت بيع الكثري من املواد املعرو�صة خالل 

االيام املا�صية.
وا�صار اىل اأن "هناك تعاقداً مبدئيًا مع احدى 
ال�رسكات املحلية اجلديدة يف العراق لتزويد 
�صيكون  حيث  واملفرو�صات،  بال�صجاد  مقرها 
ال�رسكة  مقر  ان  اعتبار  على  كبرياً  التعاقد 
مكون من ثالثة طوابق، باال�صافة اىل هناك 

بع�ض امل�صاورات مع التجار العراقيني خللق 
تعاون م�صرتك يف هذا املجال".

اىل ذلك اكد م�صوؤول �صعبة االعالم يف �رسكة 
االعمار  وزارة  احدى �رسكات  العامة  الر�صيد 
�رسكة  ان  ط��ه،  احمد  والبلديات  واال�صكان 
االعمار  وزارة  �رسكات  اح��دى  هي  الر�صيد 
واال�صكان ذات التمويل الذاتي تق���وم بتمويل 
ان�صطتها وم�صاريعها بنف�صها ا�ص�صت براأ�صمال 
للقيام  ع��راق��ي   دي��ن�����ار  مليون   28 ق���دره 
ال�رسكات  من  ب��دال  ال��ع��راق  اإع��م��ار  باأعمال 
واالي��دي  الكادر  م�ن  باال�صتفادة  االجنبية 

العاملة العراقية الوطنية.
يف  الدويل  بغداد  معر�ض  فعاليات  ان  يذكر 
انطلقت  الدويل  بغداد  43 ملعر�ض  ال�  دورته 
مب�صاركة  الثاين  ت�رسين   1 املا�صي  الثالثاء 

400 �رسكة حملية واجنبية. 12 دولة و 

اأختتم معر�ض بغداد 
الدويل كرنفاله االقت�صادي 

الـ 45، مب�صاركة 12 
دولة واكرث من 400 

�صركة وجهة اقت�صادية، 
حمققا جناحا كبريًا 

على م�صتوى التبادالت 
التجارية واالقت�صادية 

من جهة، ويف احل�صور 
واالندفاع اجلماهريي 
من جهة اأخرى، االمر 

الذي اأ�صرته وفود جميع 
الدول وال�صركات االجنبية 
والعربية التي �صاركت يف 

املعر�ض.

بغداد – خاص

بغداد – خاص

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


