
املتابع لت�رصيحات وزارة ال�صناعة حول ان�صاء مدن �صناعية 
من  وغريها  النهروان  او  الب�رصة  او  قار  ذي  يف  العراق  يف 
اكرث  قبل  تبنيها  مت  التي  للفكرة  تاأكيدا  ياأتي  املحافظات 
جلنة  ت�صكيل  االوىل  خطوتها  كانت  والتي  �صنوات  �صبع  من 
والبلديات  التخطيط  وزارة  بينها  الوزارات  من  بالعديد  لة  ممثَّ
للتنمية  املتحدة  االمم  منظمة  من  بدعم  والكهرباء  وال�صناعة 
حتتية  بنية  اقامة  اىل  تهدف  لكونها   ،  ) )اليونيدو  ال�صناعية 
ب�صاأن  م�صتتة  تزال  ال  افكار  من  واخل��روج  الوطنية  لل�صناعة 
التنمية  عملية  يف  دوره��ا  وتفعيل  الوطنية  ال�صناعة  تطوير 
ان  امل�صهداين  ابراهيم  االقت�صادي  اخلبري  ويرى   . االقت�صادية 
م�صاريع  بو�صفها  اليها  النظر  ميكن  ال  �صناعية  مدن  اقامة 
ع�صويا  ارتباطها  خ��ال  م��ن  ب��ل   ، بذاتها  قائمة  م�صتقلة 
با�صرتاتيجية �صناعية وثيقة ال�صلة بعملية التنمية االقت�صادية 
االقت�صاد  تواجه  التي  التحديات  فان  وبالتايل  العراق  يف 
وارتباكها  االقت�صادية  ال�صيا�صات  بخطاأ  املتمثلة  العراقي 
ان  املفرت�ض  من  كان  التي  الوا�صحة  ا�صرتاتيجيتها  وغياب 
تاأخذ بنظر االهتمام قبل كل �صيء ، تفعيل القطاعات ال�صلعية ، 
والكفاءة يف ادارة املوارد املالية واالعتماد على الريع النفطي 
بديلة  مالية  م�صادر  وايجاد  االقت�صادية  البنية  اع��ادة  يف 
املدن  اقامة  م�رصوع  كان  جمتمعة  اال�صباب  ولهذه  وم�صتقرة 
م�صطنعة  ملعوقات  واال�صت�صام  ال��رتدد  تواجه   ، ال�صناعية 
تتخذها الدوائر ذات العاقة بالتنمية ال�صناعية يف ظل غياب 

تلك ال�صيا�صات .
وا�صاف اخلبري ان حتويل افكار اقامة مدن �صناعية اىل افعال 
لها  املنا�صبة  للمناطق  قة  ومعمَّ �صاملة  درا�صة  تتطلب  حقيقية 
امل��واد  توافر  ا�صا�ض  على  العراقية  املحافظات  خمتلف  يف 
اللوج�صتية  والعوامل  ووفرتها  الطاقة  وع��وام��ل   ، االول��ي��ة 
 ، ال�صناعات  تلك  يف  والتكامل  التخ�ص�ض  ومبداأ  واخلدماتية 

فعلى  املجال  هذا  يف  العاملية  التجربة  درا�صة  املفيد  ومن 
�صنغهاي  تعد  ال�صني  يف  امل��ث��ال  �صبيل 

العا�صمة االقت�صادية وهي 
متخ�ص�صة 

االنتاج  وخطوط  ال�صناعية  واملعدات  الثقيلة  بال�صناعات 
ال�صناعية ومدينة جبات�صي متخ�ص�صة ب�صناعة  الغيار  وقطع 
ترتكز  اأملانيا  ويف  والباط  وال�صرياميك  والكرانيت  الرخام 
قوة  وان  و�صميتز  در���ص��دن  مدينة  يف  التحويلية  ال�صناعة 
ال�صناعة يف اأملانيا ترتكز يف ال�رصكات ال�صغرية التي ال تزيد 
ال�رصكات هي  500 �صخ�ض،م�صتدركًا، لكن هذه  عمالتها على 
امل�صوؤولة عن اكرب ال�صادرات اىل اخلارج . ولي�ض املق�صود من 
القدرات  الختاف  التجربة  هذه  ا�صتن�صاخ  االمثلة  هذه  طرح 
وم�صتوى التطور بني هذه البلدان والعراق واإمنا نقل ما يتنا�صب 
وحجم  التكنولوجية  لعوامل  العراق  افتقار  خ�صو�صية  مع 
فان  هنا  . من  ال�صناعية  واخلربات  التدريب  وم�صتوى  املوارد 
حتقيق هدف اقامة مدن �صناعية يتطلب باالإ�صافة اىل االرادة 
التدابري واالإجراءات ذات فعالية وا�صحة  ، حزمة من  احلازمة 

وملمو�صة.
من جانبه، قال اخلبري ثامر الهيم�ض لقد ا�صتب�رصنا خرياً باحياء 
انتاج  جانب  اىل  النباتية  والزيوت  وال�صكر  ال�صمنت  �صناعة 
القابلوات من معمل اأور ومعمل االأ�صمدة يف الب�رصة.حكومتنا 
جتربة  من  االف��ادة  خال  من  االط��ار-  هذا  يف  ج��ادة  ت�صعى 
 – اال�صعارالعاملية  تراجع  ب�صبب  النفطية  الواردات  انخفا�ض 
اىل  احلياة  باعادة  البطالة  م�صكلة  ملعاجلة  اجلاد  التوجه  اىل 
ا�صتقرار جمتمعي يتاأ�ص�ض  امل�صاريع االنتاجية بو�صفها عامل 
من خال هذه ال�صناعات الوطنية التي ت�صمن تدفقات العملة 
بالكاد  اأنها  نعلم  عندما  ا�صعب  فعًا  ا�صبحت  التي  ال�صعبة 
وم�صتفيدي  واملتقاعدين  املوظفني  واأج���ور  روات��ب  تغطي 
التحدي غري تقليدي بكل  الرعاية االجتماعية.وا�صاف ان هذا 
التي  وال��ظ��روف  احل��روب  نتائج  مع  يتواكب  الن��ه  املقايي�ض 

االقت�صادي  الواقع  تراجع  من  العراق  وي�صهدها  �صهدها 
لا�رصة، فعلى الرغم من كرثة من يت�صلم 

ناحظ  الدولة  من  راتبًا 
ر  نت�صا ا

ال�صناعة  ناجت  ان  التخطيط.  وزارة  اح�صائيات  ح�صب  الفقر 
من  اإذ  املحلي  الناجت  من  باملئة   5 ي�صكان  مازاال   والزراعة 
 ) القومي  الناجت  من  5ر1باملئة   ( متثل  ال�صناعة  اأن  املوؤكد 
اأو املاك احلار�ض  اليد اخلفية  اىل  املتعرث يحتاج  النمو  ولكن 
للزراعة من خال مواجهة  القومي  الناجت  لريفعه متواكبًا مع 
 ( ا�صترياد من  يتم  اأن  اأبداً  معقواًل  لي�ض  .اذ  ا�صتثنائية  حتديات 
10 �� 14 الف طن �صمنت ( من منافذ ال�صليمانية ،وهي عا�صمة 
ال�صمنت العراقي ،كما اأنه لي�ض منا�صبًا ،وفقًا للمعايري االبتدائية 
للمواطنة ،اأن يتم ا�صترياد اأ�صمدة ومن منافذ الب�رصة التي تعد 

مقرا ملعمل اال�صمدة.
 واكد الهيم�ض ان احلال هي نف�صها بالن�صبة ل�صناعات الزيوت 
تبداأ  والذرائع  تاأكيد  بكل  �صارخ  حتد  انه   ، واالطارات  وال�صكر 
العراقي  فاملنتج   ) والكلفة  وال�صحة  اجل��ودة   ( عن  باحلديث 
ال�صيا�صة  فيها  تدخل  قد  ال�صباب  الكثريين  يطرب  ال  م��ازال 
يتيحان  القوانني  وتقاطع  العمل  ازدواجية  اأن  ويبدو  اي�صا. 
من  انه  اخلبري  ويرى   ، واجلمارك  لل�رصيبة  جدي  تطبيق  عدم 
دون مكا�صفة و�صفافية تعلن كموقف اقت�صادي ،ي�صتحيل �صبط 
الن  خارجي  حتويل  وبرجمة  اال�صترياد  اأج��ازات  اأو  املنافذ 
التحدي الذي يواجهه العراق حتد غري اعتيادي، اىل جانب ان 
وتفتح  ت�رصعنه  بل  منه  التقليدية ال حتاربه وال حتد  الو�صائل 
له افاقًا جديدة وت�صفي عليه نكهات خمتلفة لي�صيع يف بازار 
املزايدات، لتبقى احلكومة تقاتل با�صنانها وحتفر يف جاميد 

الف�صاد،فال�صفافية مانع ا�صا�ض لكل التجاوزات وقادرة 
على جلم لوبيات اال�صترياد الع�صوائي. 
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النف��ط  خمزون��ات  تراجع��ت 
االأمريكي��ة خال اأ�صبوع، اإىل 717 
األ��ف برمي��ل مقاب��ل 1.27 مليون 

برميل خال االأ�صبوع املا�صي.
واأو�صحت م�صادر ب�صاأن خمزونات 
النف��ط، الي��وم، اأن هن��اك عملي��ات 
تكري��ر واإنتاج ل��� اأربع��ة منتجات 
برتولي��ة ه��ي وق��ود املح��ركات، 
ووقود كريو�صني الطائرات، ونواجت 
التقط��ري، ووزيت الوق��ود املتبقي، 
ومتث��ل ه��ذه املنتج��ات اأك��رث من 
٪85 من اإجمايل �صناعة البرتول.
و�صه��دت اأ�صع��ار النف��ط االأمريكية 
تعاماته��ا  يف  تراجع��ًا  الي��وم، 
امل�صتقبلي��ة، لينخف���ض عن��د �صعر 
العق��ود االآجلة خلام برن��ت بن�صبة 
دوالراً   46.58 اإىل   1.66%

للربميل.

ارتف��ع موؤ���رص نيك��ي القيا�صي يف 
بداية التعام��ل يف بور�صة طوكيو 

لاأوراق املالية االأربعاء.
اإىل  املئ��ة  يف   0.27 نيك��ي  وزاد 
ارتف��ع  كم��ا  نقط��ة   18356.03
نطاق��ا  االأو�ص��ع  توبك���ض  موؤ���رص 
 1471.81 اإىل  املئ��ة  يف   0.22

نقطة.

ت�صه��د اأ�صع��ار الذه��ب تراجع��ًا يف 
تعاماته��ا االآجلة الي��وم الثاثاء، 
بن�صبة %5.99 لت�صل اإىل م�صتوى 
لاأوقي��ة. دوالر   1188.01
بن�صب��ة  الف�ص��ة  اأ�صع��ار  وارتفع��ت 
م�صت��وى  اإىل  لت�ص��ل   0.06%

261.05 دوالرا.
وكان��ت اأ�صع��ار النف��ط االأمريكي��ة 
اليوم �صهدت تراجعًا يف تعاماتها 
امل�صتقبلي��ة، لينخف�ض �صعر العقود 
االآجلة خلام برنت بن�صبة 1.66% 

اإىل 46.58 دوالراً للربميل. 
وانخف�ض �صع��ر البنزي��ن ناميك�ض 
اإىل  لي�ص��ل   3.64% بنح��و 

137.81دوالراً للربميل.

حكاية المدن الصناعية في العراق .. وعود مبذولة و اليات تنفيذ مفقودة 

المالية ترفع قيمة قروض السكن الى 150 مليون دينار بدال عن 50 مليونًا
عبد  النهرين  مل�رصف  العام  املدير  وقال 
با�رص  ان امل�رصف   ، املنذري  احل�صني علي 
لغر�ض  املواطنني  لعموم  قرو�ض  اإط��اق 
ال���)150(  يتجاوز  ال  ان  على  عقار  ���رصاء 
و�صع  امل�رصف  ان  .مبينا  دينار  مليون 
القرو�ض  ه��ذه  ملنح  ال��ازم��ة  التعليمات 
ان  واملت�صمنة  االربعة  فروعه  خال  من 
ل�رصاء  القر�ض  ملبلغ  االعلى  احل��د  يكون 
وان  دينار  مليون   )150( هو  لل�صكن  عقار 
 )10( ال�  االق�صاط  ت�صديد  مدة  تتجاوز  ال 
�صنوات  واأ�صاف املنذري ان امل�رصف حدد 
ن�صبة املرابحة ملنح هذه القرو�ض ب� ٪38 
�صخ�صية  �صمان  القر�ض  طالب  يقدم  وان 
الدولة  دوائ��ر  موظفي  من   )2( عدد  كفيل 
ال�صهري  الق�صط  رواتبهم  تغطي  ان  على 
حال  يف  التزاماتهم  طرح  بعد  واملرابحة 
�صابق  قر�ض  او  ب�صلفة  يتمتعون  كونهم 
وينظم تعهدا لدائرة الكفيل مبوجب النموذج 

املعتمد حاليا يف منح القرو�ض وال�صلف.
وتابع املنذري ان طالب القر�ض يقوم بدفع 
حد اأدنى لهام�ض اجلدية بن�صبة )15٪( من 
ثمن  من  مقدمة  دفعة  ويعد  العقار  قيمة 
ال�رصاء، وان هذا املبلغ ال يدخل يف احت�صاب 
القر�ض  طالب  نكول  حالة  ويف  املرابحة 
يتحمل مقدار ال�رصر الذي تكبده امل�رصف 
نتيجة ذلك. واأ�صار املنذري اىل ان امل�رصف 
ن�صبة  م��ن  املتبقي  املبلغ  ت�صديد  ح��دد 
ح�صب  ف�صلية  او  �صهرية  باأق�صاط  املرابحة 
ويتم  الكمبياالت  توقيع  لقاء  املربم  العقد 
اال�صتحقاق. ملواعيد  وفقا  مبالغها  ت�صديد 
منح  ج��واز  ع��دم  ق��رر  امل�رصف  ان  مبينا 
البيع بني االقارب لغاية  القرو�ض حلاالت 
منح  طلبات  تقبل  ال  وان  الثانية  الدرجة 
العقار  من  املتبقي  اجلزء  ل�رصاء  القرو�ض 
ان  امل��ن��ذري  وب��ني  م�صاركة.  تعد  لكونها 
فيها  مت  معاملة  اية  اج��راء  منع  امل�رصف 
او  القر�ض  وطالب  البائع  بني  عقد  توقيع 
دفع عربون قبل ان ميتلك امل�رصف العقار 
املراد �رصاوؤه باال�صافة اىل انه ال يتم منح 

م�رصوع  اي  من  ا�صتفاد  من  لكل  القر�ض 
من  ال�صكن  لغر�ض  االقرتا�ض  م�صاريع  من 
ترويج  يتم  ال  وان  احلكومية  امل�صارف 
الوكاالت  بوا�صطة  وال�رصاء  البيع  عمليات 
الداخلية واخلارجية اال مع املالك احلقيقي 
ل�صمان  ورثته  او  وكيله  مع  ولي�ض  للعقار 

عدم الدخول يف ا�صكاالت قانونية.
هذا  امل�رصف  ممار�صة  ان  املنذري  واأك��د 
ازمة  بحل  امل�صاهمة  اجل  من  هو  الن�صاط 

ال�صكن التي يعانيها العراق.
احل�صن  عبد  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ري  وك���ان 
اال�صكان  قرو�ض  قيمة  رفع  اكد  ال�صمري 
اجلاري،  العام  دينارمطلع  مليون   50 اىل 
م�صريا اىل ان القرو�ض ت�صمل جانب الكرخ. 
الر�صيد  )م�رصف  ان  ام�ض  ال�صمري  وق��ال 

رفع قيمة قرو�ض اال�صكان اىل 50  مليونًا 
وا�صاف  دينار(.  مليون   30 كانت  ان  بعد 
باملئة   8 ال�  تتجاوز  ال  الفائدة  )ن�صبة  ان 
عاما،    15 خ��ال  الت�صديد  م��دة  وت��ك��ون 
التي  امل�صاحة  رهن  االقرا�ض  �رصوط  ومن 
يف  امل�رصف  ل�صالح  عليها  البناء  �صيتم 
حال عدم ت�صديد املبلغ وهذا �رصط معمول 
واو�صح  االق��را���ض(.  ق��واع��د  اغلب  يف  ب��ه 
البناء  ق��ط��اع  ت�صجع  ق��رو���ض  )ه��ك��ذا  ان 
القطاع  هذا  تفعيل  اىل  بحاجه  البلد  الن 
املعامل  ت�صغيل  يتم  وب��دوره  كبري  وب�صكل 
العمل(.  عن  العاطلة  واالي��دي  وامل�صانع 
وكان م�رصف الر�صيد اعلن كذلك رفع قيمة 
القرو�ض املخ�ص�صة العمال البناء وال�صكن 
وقال  دينار.  مليون    50 اىل  للمواطنني 

رئي�ض جمل�ض االإدارة املدير العام للم�رصف 
)امل�رصف  اإن  بيان  الوهاب يف  عبد  حممد 
العمال  املخ�ص�صة  القرو�ض  قيمة  رف��ع 
مليون   50 اىل  للمواطنني  وال�صكن  البناء 
املواطن  كاهل  عن  التقليل  بهدف  دينار 
يف ظل اأزمة ال�صكن التي تفاقمت من جراء 
الكثافة ال�صكانية(. واأ�صاف اأن )تلك اخلطوة 
قيمة  وارتفاع  ال�صوق  درا�صة  بعد  ج��اءت 
�صابقًا  املمنوح  املبلغ  ك��ان  حيث  البناء 
30  مليون دينار كحد اأعلى(. واو�صح عبد 
وبفائدة  للبناء  �صيمنح  )املبلغ  اأن  الوهاب 
اأن  اإىل  م�صرياً  �صنة(.   15 ومل��دة  باملئة   8
تقدمي  ب�رصط  الكرخ  جانب  �صي�صمل  )املنح 
عدم ممانعة م�رصف الرافدين وتاأييده عدم 

ت�صلمه قر�صًا للبناء(. 

اأعلن م�صرف النهرين 
اال�صالمي التابع لوزارة 

املالية زيادة منح  قرو�ض 
�صراء دور �صكنية اىل 

بدال  دينار  مليون   150
عن 100 مليون دينار.
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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


