
و�أ�شارت دوالرمانى فى ت�رصيحات لها �إىل 
�جلاذبة  �لعربية  �لدول  من  كان  �لعر�ق  �أن 
�الأم��رك��ي  �ل��غ��زو  قبل  �مل�رصية  للعمالة 
مطالبة   ،2003 ع��ام  لبغد�د  �ل��ري��ط��اين 
��شتثماري  �شوق  فتح  ب�����رصورة  �حلكومة 
�ل��ر�ف��دي��ن  ب��اد  يف  �مل�����رصي��ة  للمنتجات 
خ��ا���ش��ة ف��ى جم���االت �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه 
بعد  �لعر�ق  �أن  �إىل  �لنظر  الفتة  و�ل��زر�ع��ة 
�لتخل�ص من �الإرهاب �شي�شهد �نطاقة قوية.
�لعمالة  �أن  �إىل  �القت�شادية  �خلبرة  ولفتت 
�لدول  من  �لعائدة  وكذلك  �لز�ئدة  �مل�رصية 
�شوقا  لنف�شها  جتد  قد  �رص�عات  ت�شهد  �لتى 
�ىل  �الأو�شاع  عودة  حال  فى  �لعر�ق  د�خل 
�إعمار  �لعر�ق يحتاج الإعادة  �الن�شباط الن 
و�ل�رصكات  و�مل�شانع  �لتحتية  للبنية  وبناء 
مع  �ل�رص�ع  �أو  للحرب  نتيجة  تهدمت  �لتى 

�جلماعات �ملتطرفة.
ح�شني  علي  جبار  �لنفط  وزي��ر  دعا  ب��دوره 
�للعيبي كريات �ل�رصكات �لنفطية �مل�رصية 
وتنفيذ  �ال�شتثمار  �لفعالة يف  �مل�شاركة  �ىل 

م�شاريع تطوير �ل�شناعة �لنفطية و�لغازية.
وذكر بيان للوز�رة �ن وزير �لنفط �ألتقى يف 
�ل�رصكات  روؤ�شاء كريات  من  عدد�ً  �لقاهرة 
و�لغاز  �لنفط  جمال  يف  �لعاملة  �مل�رصية 
�ل�شناعة  تطوير  يف  م�شاهمتهم  �ىل  د�عيا 
�لنفطية و�لغازية يف �لعر�ق، م�شيد�ً بالكفاءة 
و�خلرة �لتي متتلكها �ل�رصكات �مل�رصية يف 
و�لتوزيع  و�لغاز  و�لت�شفية  �حلفر  قطاعات 
و�لتكنلوجيا  و�الأن��اب��ي��ب  �ل��ط��اق��ة  ون��ق��ل 

و�لتدريب و�لبنى �لتحتية وغرها.
تعزيز  على  حري�شة  �ل��وز�رة  �ن  و�أ���ش��اف، 
م�رص  يف  �ال�شقاء  مع  �لعاقات  وتطوير 
�مل�رصية  �ل�رصكات  م�شاركة  �فاق  وتو�شيع 
�ل��وز�رة  و�ن  �ملختلفة  �مل�شاريع  تنفيذ  يف 
تعمل على ت�شجيع �ل�رصكات على �ال�شتثمار 
و���رص�ك��ات  �ئتافات  وتاأ�شي�ص  �مل�شرتك 

حقيقية تخدم �مل�شالح �مل�شرتكة.

ودعمها  م�رص  ب��دور  �لنفط  وزي��ر  و�أ���ش��اد 
للعر�ق حكومة و�شعبا، م�شر� �ىل �ن �شناعة 
كبر  ب�شكل  تتطور  �لعر�ق  يف  و�لغاز  �لنفط 
و�رصيع ولدينا خطط طموحة ال�شتثمار �لغاز 
وثرو�ت  �حتياطات  من  �لعر�ق  ميتلكه  ملا 
ميكن  كثرة  جماالت  وهنالك  كبرة  غازية 
لل�رصكات �مل�رصية �مل�شاركة فيها موؤكد� �ن 
�ل�رصكات �مل�رصية لديها خر�ت و��شعة يف 

جمال �شناعة �لغاز و�لقطاعات �الخرى.
�للعيبي  جبار  �لعر�قي  �لنفط  وزي��ر�  وكان 
�جتماعًا  عقد�  قد  �مل��ا،  ط��ارق  و�مل�رصي 
�التفاق  مّت  وقد  �لتعاون،  �شبل  للتباحث يف 
على قيام وفد من �رصكات �لبرتول �مل�رصية 

�لفر�ص  على  للتعرف  �ل��ع��ر�ق  �ىل  ب��زي��ارة 
وب��ح��ث جم���االت �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك بني 
�لبلدين، وت�شكيل وحدتي متابعة يف وز�رتي 
ملتابعة  �لعر�قية  و�لنفط  �مل�رصية  �لبرتول 

�أن�شطة �لتعاون �مل�شرتك.
�لبرتول  وز�رة  عن  �شادر  بيان  يف  وج��اء 
على  �الت��ف��اق  "مت  �ن��ه  �جلمعة،  �مل�رصية، 
وز�رتي  من  كل  يف  متابعة  وحدتي  ت�شكيل 
ملتابعة  �لعر�قية  و�لنفط  �مل�رصية  �لبرتول 
�أن�شطة �لتعاون �مل�شرتك و�لعمل على تذليل 
بالتعاون  �النطاق  تعرت�ص  قد  عقبات  �أي 
على  �التفاق  مت  �أنه  و�أ�شاف  �لبلدين،  بني 
�مل�رصية  �ل��ب��رتول  �رصكات  من  وف��د  قيام 

وبحث  �لفر�ص  على  للتعرف  للعر�ق  بزيارة 
جماالت �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين".

تفاهم  مذكرة  وقعا  وم�رص  �لعر�ق  �ن  يذكر 
جمال  يف  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  للتعاون 
خال  و�لغازية،  �لنفطية  �ل�شناعة  تطوير 
�ملا  ط��ارق  �مل�رصي  �لبرتول  وزي��ر  زي��ارة 
�ملا�شي،  �الول  ت�رصين  �شهر  �لعر�ق يف  �ىل 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  �ملذكرة  وت�شمنت 
يف  و�لعر�قية  �مل�رصية  �لنفطية  �ل�رصكات 
جماالت �حلفر و�لتكرير و�لتوزيع و�لت�شدير 
و�لهند�شية  �لفنية  �مل��اك��ات  وت��دري��ب 
�لنفطي  �ل��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف  للم�شاهمة 

�لعر�قي.

�لدكتور عبد  �القت�شادي لغرفة جتارة بغد�د  �أكد �مل�شت�شار 
�هلل �لبندر �ن �لتحول �ىل �قت�شاد �ل�شوق يحتاج �ىل �ر�شية 
منا�شبة من �لت�رصيعات �لد�عمة للقطاع �خلا�ص �ىل جانب 
يقدمانه  �لذي  �لدوليني  و�لبنك  �لنقد  دعم �شندوق  توظيف 
�ىل �لبلد�ن �لتي ت�شهد �رص�عات و�يجاد حالة من �ال�شتقر�ر 

لها ومن بينها �لعر�ق.
تارة  �لر��شمايل  �القت�شاد  �نه  �ل�شوق على  �قت�شاد  ويّعرف 
��شا�ص  على  مبنيا  لكونه  �خ��رى  ت��ارة  �حل��ر  وباالقت�شاد 
�حلرية �لفردية وعدم تدخل �لدولة يف �ل�شوؤون �القت�شادية 
النه  �شلبيا  �قت�شاد�  بكونه  �حيانا  يو�شف  وقد   ، لافر�د 
للحكومة  يكون  �ن  �الف�شل  �لدولة الن من  بتدخل  الي�شمح 
�لتو�زن  �آليات  تقرر  �ن  �ل�شوق  ترك  �لتدخل مع  هام�ص من 

وحتدد �لعر�ص و�لطلب .
بالن�شبة  �ل�شوق  �قت�شاد  �لتحول �ىل  �ن �رصوط  �لبندر  و�كد 
خمططا  �شموليا  �قت�شاد�  اليكون  �ن  �همها  عديدة  للعر�ق 
للقطاع  �ل�شئيلة  و�لن�شبة  �لدولة  لتدخل  كبر  جمال  ،وفيه 

�خلا�ص.
و�أ�شاف، �ن من �هم �ملتطلبات �الخرى هو جتنب �الزمات 
قو�عد  وف��ق  �ل�شوق  القت�شاد�ت  و�لتوجه  �القت�شادية 
و�النظمة  �خلا�ص  �لقطاع  لتطوير  ��شا�شية  ومرتكز�ت 
�الو�شاع  و��شتقر�ر   ، �ملتطور  �ملايل  و�لنظام  �مل�رصفية 

�لعامة للبلد.
�لبندر  �أو�شح  �ل�شوق  �قت�شاد  نحو  �لتحول  مر�حل  وعن 
مهياأة  �ملالية  و�ل�شيا�شة  �لنقدية  �ل�شيا�شة  تكون  �ن  �همية 
�خلا�ص،  �لقطاع  �ىل  �لعام  �لقطاع  من  لتتحول  ومنا�شبة  

هيكلة  ثم  �ل�شوق  حالة  در��شة  ���رصورة  مبينا 
وخا�شة  �ملتعرثة  �النتاج  وحد�ت 

�ل�������ش���ن���اع���ات  يف 

�عتماد�  �القت�شاد  عليه  يعتمد  �لذي  �لعر�ق  يف  �لتحويلية 
كبر�.

نحو  �لطريق  ي�شهل  �لكبرة  �خلطوة  هذه  �تخاذ  �ن  وتابع 
�لقطاع  يف  و�مل�شوؤولني  �لعاملني  حث  يجب  كما   ، �لتحول 
�ىل  حتولت  �لتي  �ل��دول  جت��ارب  من  �الف��ادة  على  �خلا�ص 
�لقطاعات  على  �البقاء  وج��وب  موؤكد�  �خلا�ص،  �لقطاع 
مثل  �لدولة  بيد  وجعلها  �لنا�ص  حياة  مت�ص  �لتي  �ملهمة 
خ�شخ�شة �لكهرباء ، م�شدد� على �رصورة �ن يكون ذلك عر 

�ر�شية منا�شبة وبيئة قانونية وت�رصيعية �شليمة.
لتدهور  �لرئي�شية  �ال�شباب  �ح��د  �ل�شلعي  �الغ��ر�ق  وميثل 
�القت�شاد  خر�ء  ��شو�ت  تاأتي  لذ�  �لعاملية  �القت�شاديات 
و�ملهتمني للحد من هذه �لظاهرة �لتي باتت حتمل تاأثر�ت 

كبرة يف و�قع �النتاج �ملحلي يف �لعر�ق.
�همية  �ىل  دعا  �الم��ر  ماجد  �القت�شادي  بال�شاأن  �ملهتم 
قانون  ّعت ويف مقدمتها  �رصرُ �ن  �شبق  �لتي  �لقو�نني  تفعيل 
حماية �ملنتج، قانون حماية �مل�شتهلك، مبينا �همية �عادة 
عملية  متار�ص  �لتي  �لفاح�شة  �ل�رصكات  مبو�شوع  �لنظر 
�لقو�نني  و�همية متا�شيها مع  �لبلد  �لب�شائع خارج  فح�ص 
و�ل�شياقات �جلمركية �لقيا�شية، ل�شمان دخول نوعية �ف�شل 

لل�شلع خ�شو�شا �ملتعلقة منها باال�شتهاك �لب�رصي.
و��شاف �المر �ن قانون �جلمارك مل يفّعل بطريقة ت�شمن 
بادرة  يف  �جلمركية  �لر�شوم  ال�شتح�شال  �لو�شائل  �ف�شل 
�لدولة عملت  �ل�شلعي، و�ن موؤ�ش�شات  للحد من �الغر�ق  منه 

�لباب  �شيا�شة  تبني  على  �ملا�شية  �لع�رص  �ل�شنو�ت  يف 
�ىل  تفتقر  ��شتر�دية  �شيا�شة  �ملفتوح، 

تاألفها  مل  بطريقة  �لرجمة 
�ل�����������ش�����وق 

�لعر�قية �شابقا و�لتي �غرقت �القت�شاد �لعر�قي يف جمموعة 
من ظو�هر �شلبية بح�شب �المر. 

�ملن�شاأ   رديء  ��شتهاكي  جتاري  منط  ن�شوء  �ن  �ىل  و��شار 
�فرز ظاهرة �الغر�ق �ل�شلعي و�طاح باملعادالت �القت�شادية 
جتارية  بيئة  خلقت   �لظاهرة  تلك  �ن  مبينا  و�ملجتمعية، 
حملية مرتبطة متاما مبنظومة �قليمية حر�شت على تدوير 
فائ�ص ر�أ�ص �ملال �لعر�قي من خال ت�شدير �لعملة �ل�شعبة 
بكميات  �ال�شتر�دي  لن�شاطها  باملقابل  �لعر�ق  خارج  �ىل 

�كر من حاجة �ل�شوق �ملحلية ل�شلع مت و�شفها م�شبقا. 
  2003 �لعام  يف  �لتغير  بعد  �لنفط  بعائد�ت  �لت�شخم  وعّد 
و�لنمو �لنقدي �حلا�شل من عملية �رتفاع ��شعار�لنفط عامليا 
�ال�شتر�دي،  �لن�شاط  هذ�  يف  �الكر  بامل�شاهم  حينها  يف 
باتت  �لتي  �ل��دوالر  بيع  م��ز�د�ت  على  �العتماد  عن  ف�شا 
م�شوؤولة عن ظاهرة �الغر�ق �ل�شلعي ود�عمة له نتيجة للكم 
�لهائل من �لعملة �ل�شعبة �ملغادرة �ىل �خلارج من دون �ن 

تعود على �القت�شاد �لعر�قي باأية مردود�ت تنموية.
حتول  علمية  �قت�شادية  روؤي��ة  تبني  ���رصورة  على  و�شدد 
منتج،  وغر  جمز  غر  ��شتهاكي  من   �لعر�قي  �القت�شاد 
النتاج  فر�شة  متثل  تنموية  بر�مج  �ىل  ي�شتند  ن�شاط  �ىل 

�ملبنية  �ال�شتهاكية  �لنزعة  بعيد� عن  حقيقي 
�لفنية  �ل�شياقات  �شعف  على 

لا�شتر�د .
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ك�شف تقرير حديث �شادر عن �رصكة 
�ش��بائك �لكوي��ت، �أن �لذهب فقد نحو 
%27 من مكا�شبه �لتي حققها منذ 
بد�ي��ة �لعام 2016 خال �الأ�ش��ابيع 

�لقليلة �ملا�شي.
وتوق��ع �لتقري��ر �أن يحتف��ظ �لذه��ب 
بنحو %6 من مكا�ش��به �لتي حققها 
من��ذ بد�ي��ة �لع��ام 2016 يف ح��ال 
��شتقر�ر �أ�ش��عاره فوق 1120 دوالر�ً 

لاون�شة.
بور�ش��ة  ت��د�والت  �لذه��ب  و�أنه��ى 
�الأ�ش��بوع  نيوي��ورك(  )كيوميك���ص 
�ملا�ش��ي عند م�شتوى 1133 دوالر�ً 

لاون�شة، وفقًا للتقرير.
و�و�ش��ح �لتقرير �أن ت��د�والت �لذهب 
�ش��هدت  �ملا�ش��ي  �الأ�ش��بوع  خ��ال 
�ش��عفًا نتيج��ة �إحج��ام �لكث��ر م��ن 
�مل�ش��تثمرين ع��ن �لت��د�ول و�حتفال 
معظمه��م مبكر�ً بعطات عيد �ملياد 

ور�أ�ص �ل�شنة �جلديدة.

�إىل  �الإي��ر�ين  �لري��ال  �ش��عر  �نخف���ص 
م�ش��توى قيا�ش��ي جديد �أم��ام �لدوالر 
�الأمرك��ي، �الأح��د، ليو��ش��ل هبوط��ه 
�مل�شتمر منذ 6 �أ�شهر ويخ�رص نحو 19 
باملئ��ة من قيمته، على �لرغم من رفع 

�لعقوبات عن �إير�ن.
�أم��ام   41300 �لري��ال  �ش��عر  وبل��غ 
 34600 ع��ن  بانخفا���ص  �ل��دوالر، 
للدوالر، ما يو�ش��ع �لفجوة بني �ل�ش��عر 
ي��ز�ل مثبت��ا عن��د  �ل��ذي ال  �لر�ش��مي 

32300 ريال للدوالر.

ق��ال حملل��ون �إن تع��ايف �لنفط ب�ش��كل 
ملحوظ وو�شوله �ىل م�شتويات مقبولة 
فنيا يف �لوقت �حلايل �ش��يدفع �ال�شو�ق 
�خلليجي��ة �ىل مزي��د م��ن �ل�ش��عود �ىل 
نهاية �الأ�ش��بوع �جلاري و�لذي يتز�من 

مع �غاق �لعام 2016.
يف  �خلليجي��ة  �ال�ش��و�ق  �أد�ء  وتباي��ن 
نهاي��ة تعام��ات يوم �الح��د، يف حني 
�ل�ش��وق  �ملرتفع��ة  �ال�ش��و�ق  ت�ش��در 
�ل�شعودي عقب �عان تقدير�ت ميز�نية 

.2017

اإلغراق السلعي يقوض اإلنتاج المحلي ومطالبات بتشريعات تنقذ القطاع الخاص

 لهذا السبب تتجه مصر نحو العراق

خبراء: الشركات المصرية في طريقها الى دخول الصناعة النفطية العراقية

�أكدت �سجينى 
دوالرمانى، �خلبرية 

�القت�سادية، �أن �لعالقات 
�مل�سرية �لعر�قية دخلت 

مرحلة جديدة من 
�لتطور و�لتعاون فى 

عهد �لرئي�س عبد �لفتاح 
�ل�سي�سي بعد فرت�ت من 
�لتعرث ب�سبب �لتوجهات 
�ل�سيا�سية، م�سددة على 

�سرورة �أن تو�سع م�سر 
عالقاتها بدول �جلو�ر 

كافة بعيًد� عن ح�سرها 
فى عدد بعينه.

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

بغداد  – خاص


