
وحافظ العراق على املرتبة اخلام�سة عربيا 
من االحتياطات العاملية من الذهب , واعلن 
احتياطي  ارتفاع  للذهب  العاملي  املجل�س 
ان  يذكر  �سباط   �سهر  يف  الذهب  من  العامل 
دولية  منظمة  هو  العاملي  الذهب  جمل�س 
الربيطانية  العا�سمة  يف  الرئي�سي  مقرها 
لندن اىل جانب 6 فروع يف كل من نيويورك 
وطوكيو  وبييكيين  و�ييسيينييغييهيياي  ومييومييبيياي 

و�سنغافورة  
�سناعة  �سوق  تطوير  اىل  املجل�س  ويهدف 
العاملي ويعمل مع منظمات عاملية  الذهب 
اال�ستخدامات  وتطوير  الطلب  حتفيز  على 
املبتكرة من الذهب واتخاذ منتجات جديدة 
اإىل ال�سوق , كما يقدم املجل�س حتليال �سامال 
الإعطاء �سانعي القرار معلومات عن عوامل 

الطلب على الذهب 
واأ�ساف املجل�س يف اإح�سائية ن�رشها على 
 37 املرتبة  على  حافظ  العراق  ان   موقعه  
مييدرجيية يف  دوليية  اأ�ييسييل 100  ميين  عامليا 
لالحتياطيات  الدولية  املالية  االإح�ساءات 
من  �سباط  �سهر  خييالل  للذهب  العاملية 
العام احلايل 2017", م�سريا اىل اأن  العراق 
من  كل  بعد  عربيا  اخلام�سة  باملرتبة  جاء 

ال�سعودية ولبنان واجلزائر وليبيا 
وبن اأن  احتياطيات العراق من الذهب بقيت 
اذ �سجلت 89.8 طنًا وهي متثل 7.0  ثابتة 
اآخر  اأن   مبينا   , االأخييرى  العمالت  بقية  من 
�رشاء للعراق من الذهب كان يف �سهر ني�سان 
عام 2014 حيث ا�سرتى فيها 15.16 طنا .

اأن  احتياطيات دول العامل   , وذكر املجل�س 
 11 مبقدار  �سباط  ل�سهر  ارتفعت  الذهب  من 
 33 اىل  لت�سل  الثاين  كانون  �سهر  عن  طنا 
الواليات  احتلت  حن  يف  طنا,  و259  الفًا 
املتحدة املرتبة االوىل عامليا من حيث هذه 
تليها   ,8.133.5 بلغت  التي  االحتياطيات 

اأملانيا بي 3.377 طنا 
وقرر البنك املركزي يف مطلع العام 2014 
�سك ت�سكيلة من ال�سبائك من الذهب اخلال�س 
) 50 غم و1000غييم(  اأوزانها بن  تييرتاوح 

وامل�ستثمرين  بالذهب  للمتعاملن  لبيعها 
بالدينار  ذلك  يف  الراغبة  املجتمع  و�رشائح 

العراقي.
باإجراءات  املبا�رشة  حينه  يف   , واأُعلنت   
التعاقد ال�ستريادها ومن ثم بيعها من خالل 
جراء ميثل  اجلهاز امل�رشيف , حيث ان هذا االإ

اأحدى اأدوات ال�سيا�سة النقدية 
العالق  علي  املركزي  البنك  حمافظ  وقييال 
ان  �سابق  وقييت  يف  �سحفي   ت�رشيح  يف 
يكفي  ما  ال�سعبة  العملة  من  ميتلك  العراق 
لتغطية واردات �ستة ا�سهر فقط , الفتا النظر 
من  االقييرتا�ييس  نحو  اجلييهييود  تكثيف  اىل  

املوؤ�س�سات الدولية ل�سد العجز املايل 

املواطنن  املركزي  البنك  حمافظ  وطماأن 
�سعر  ارتييفيياع  ميين  وجيييود خ�سية  عييدم  ميين 
�رشف الدوالر اأمام الدينار العراقي  كا�سفًا 
مليارات   5 بقيمة  حملية  �سندات  طرح  عن  

دوالر لتوفري ال�سيولة النقدية للدولة 
عملة  ميلك  املييركييزي  البنك  "ان  واأ�ييسيياف 
اأجنبية هي �سعف العملة املحلية املوجودة 
املا�سية  االيام  يف  ح�سل  وما  ال�سوق,  يف 
تنطوي على  املحاوالت  ان هذه  يوؤ�رش على 
وقد  االأربييياح,  وجني  امل�ساربة  من  نييوع 
اأريييد  ال  اأخييرى  اأهيييداف  على  اي�سا  تنطوي 
االرتفاع  هذا  الن   , تفا�سيلها  يف  الدخول 
هو بالتاأكيد �سمن املوؤ�رشات غري الطبيعية, 

ولكن هل هذه املحاالت ت�سمد اأمام �سيا�سة 
طارئة  وهي  كال,  بالتاكيد  املركزي  البنك 

على ال�سوق" 
من  قوتها  ت�ستمد  املحلية  "العملة  ان  وبننّ 
ت�ستطيع  وكم  االأجنبية,  للعملة  االحتياطي 

االأخرية ان تغطي املحلية 
واكد العالق,  "اننا ن�ستطيع اال�ستجابة لطلب 
الدوالر مهما بلغ حجمه, وال توجد خماوف 
ان  اىل  م�سريا  ال�رشف"   �سعر  تاأثري  على 
رقم  املركزي هو  للبنك  املايل  "االحتياطي 
دوالر  مليار   68 نحو  يبلغ  واليوم  متغري 
تريليون   40 للدينار  النقدية  الكتلة  وحجم 

دينار.

العامة  االأمانة  موافقة  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  اأعلنت 
البالغ  العراقية  املنتجات  حماية  على  الييوزراء  ملجل�س 
واخلييا�ييس  الييعييام  للقطاعات  منتجًا  خم�سن  عييددهييا 
ال�سلع  على  اإ�سافية  جمركية  ر�سوم  بفر�س  واملختلط, 
لها  واملناف�سة  املماثلة  امل�ستوردة  االأجنبية  والب�سائع 
اأن  اإىل  النظر  ولفتت  متفاوتة.  بن�سب  املحلية  ال�سوق  يف 
احلماية �سملت املنتجات الن�سيجية واجللدية واالإن�سائية 

والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية
يف  ال�سناعي  والتنظيم  للتطوير  العام  املدير  واأو�سح 
قانون  �سدور  اأن  بيان,  يف  علي  مو�سى  عالء  الييوزارة 
 ,2010 لعام   11 الرقم  ذي  العراقية  املنتجات  حماية 
غري  الزيادة  من  العراقية  املنتجات  حماية  »اإىل  يهدف 

املربرة يف ا�سترياد ال�سلع االأجنبية واالإغراق«. 
اجلمركية  والتعرفة  املنتجات  حماية  قانوينيَ  اأن  وعييدنّ 
وتعليمات منح اإجازات اال�سترياد وعمل اجلهاز املركزي 
ال�سحية  اجلهات  وبقية  النوعية,  وال�سيطرة  للتقيي�س 
وطنية  منظومة  »ت�سكل  امل�ستوردة,  لل�سلع  الفاح�سة 
قانوينيَ  عمل  مع  بالتكامل  االإنييتيياج  حلماية  متكاملة 

حماية امل�ستهلك واملناف�سة ومنع االحتكار الوطني.
النا�سطن  املحلي  ال�سناعي  املنتج  حماية  قرار  و�سجع 
تنمية  فر�س  تعزز  اقرتاحات  تقدمي  على  القطاع,  يف 
ال�سناعة و�سبط جودتها, كي تكون قادرة على مناف�سة 

امل�ستورد.
حديث  يف  اجلواهري  عامر  االقت�سادي  اخلبري  راأى  اإذ   
اجلهات  من  متخ�س�س  فريق  »ت�سكيل  اأهمية  �سحفي 
املنتج  حلماية  واخلا�س  العام  القطاعن  يف  املعنية 

املبا�رش  التوا�سل  ل  يفعنّ الييذي  ال�سناعي, 
ال�سناعين,  وبن  الفريق  بن 

منح  اآلية  لت�سهيل 

والوقت  واإجراءاتها  و�رشوطها  املحلي  للمنتج  احلماية 
الذي ي�ستغرقه.

اأُطلقت  التي  ال�سناعية  باال�سرتاتيجية  اجلواهري  ر  وذكنّ
ال�سنوات املا�سية ومتتد حتى عام 2030, والتي  خالل 
اأعدها فريق عمل من وزارة ال�سناعة واملعادن والقطاع 
اخلا�س بدعم من هيئة امل�ست�سارين, اإ�سافة اإىل االإ�سناد 
الفني من خرباء منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 

)يونيدو( والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية
املنتج  حماية  قييرارات  »تكون  اأن  �ييرشورة  على  و�سدد 
املحلي ملزمة وفعالة, مبا يف ذلك املنع الكامل ال�سترياد 
وال�سعوبات  النجاح  مدى  لرن�سد  تقررها,  التي  ال�سلع 
منتجًا   50 بحماية  الييوزراء  جمل�س  قرار  تنفيذ  لتجربة 

حمليًا«.
املحلي  املنتج  حماية  فريق  »توا�سل  اأهمية  يغفل  ومل   
القطاعات  مع  ولقاءات,  ونييدوات  عمل  ور�س  خالل  من 
ال�سناعية, تتزامن مع حمالت اإعالمية وتنظيم املعار�س 
وموؤ�س�سات  اخلا�س  ال�سناعي  املجتمع  مع  بالتن�سيق 
املتخ�س�سة,  واملراكز  املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع 

و�سواًل اإىل عقد موؤمتر �سامل
واأ�ساف اأن حركة االإنتاج ال�سناعي »تعر�ست يف ال�سابق 
ل�سلل كبري �رشب كل مفا�سلها ب�سبب �سيا�سات اال�سترياد 

الع�سوائي, التي اأف�ست اإىل توقف اآالف املعامل«. 
وعدنّ اأن حماية املنتج »توؤدي اإىل ت�سغيل امل�سانع يف كل 

القطاعات بطاقاتها املتاحة مع هدف الو�سول 
اأن  مبعنى  الت�سميمية,  تلك  اإىل 

على  قيييييادرًة  تييكييون 
يق  ت�سو

منتجاتها  ت�سدير  هدف  و�سع  وحتى  حمليًا  اإنتاجها 
اجلييديييدة,  ال�سناعية  امليي�ييسيياريييع  الإنييتيياج  خ�سو�سًا 
اأو  املبا�رش  اخلا�س  باال�ستثمار  تنفيذها  ميكن  التي 
الفريق  مهمات  من  يكون  بيياأن  واأو�ييسييى  بامل�ساركة«. 
واإجراءات  كثقافة  ال�سناعي  الغ�س  مبكافحة  »االهتمام 
املنتج  حماية  منهجيات  ميين  الأنييهييا  مكافحة,  واآلييييية 
دعم  عن  ف�ساًل  االقت�ساد,  وتعزيز  وامل�ستهلك  املحلي 
والتمويل  باملكان  لهم  الت�سهيالت  وتقدمي  االأعمال  رواد 
والدعم الفني واللوج�ستي واملوؤ�س�ساتي, لتحويل اأفكارهم 

اإىل اإنتاج فعلي
واخلا�س  املختلط  للقطاعن  تابعة  موؤ�س�سات  اأن  يذكر 
والكهربائية  والدوائية  الغذائية  التخ�س�سات  وبكل 
�ساركت  واجللدية,  والن�سيجية  واحلربية  والكيمياوية 
اأخرياً يف املعر�س ال�سناعي االأول يف العراق, وعر�ست 
اأخييرى  وطرحت  املعروفة,  النمطية  منتجاتها  خالله 
ال�سناعة  وزارة  نظمتها  اقت�سادية  تظاهرة  يف  جديدة 
لالإعالن  املتالحقة  حلمالتها  ا�ييسييتييمييراراً  واملييعييادن, 
والرتويج عن املنتج الوطني, لكونها فر�سة مهمة جلذب 

عقود ال�رشاكة واال�ستثمار وفقًا الأ�س�س علمية مع 
�رشكات عاملية ر�سينة .
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تراجعييت اأ�سعييار النفييط اأكيير ميين 
%1 حتييت �سغط تنامي خمزونات 
املتحييدة.  الواليييات  يف  البنزييين 
وحتييدد �سعيير الت�سوييية خلييام برنت 
بانخفا�ييس 67 �سنتييا مبييا يعييادل 
%1.2 عند 55.05 دوالر للربميل 
االأمريكييي  اخلييام  اأغلييق  حيين  يف 
منخف�سييا 84 �سنتييا اأو %1.6 عند 
عقييود  وتراجعييت  دوالراً,   52.17
 1.4875 اإىل  االأمريكييية  البنزييين 
دوالر بعييد اأن انخف�سييت يف وقييت 
�سابييق من اجلل�سة عن متو�سط 200 
يييوم وهييو موؤ�ييرش ينبئ مبزيييد من 

اخل�سائر. 

اأفاد تقرير �سهري اأ�سدرته احلكومة 
االأمريكييية باأنه من املتوقع اأن يزيد 
اإنتيياج الواليات املتحييدة من النفط 
األييف برميل يوميا اإىل 8.98   100
 2017 يف  يوميييا  برميييل  مليييون 
بانخفا�ييس 0.3 باملئيية عن التوقع 
ال�سابييق, وقال هييوارد جروين�سبكت 
القائم باأعمال مدير اإدارة معلومات 
الطاقيية الييذراع االإح�سائييية لوزارة 
الطاقيية االأمريكييية اإنه ميين املتوقع 
االآن توازن العر�س والطلب العاملي 
على النفط بدرجة كبرية يف 2017 
مييع تال�سييي الزيييادة التدريجية يف 

خمزونات النفط العاملية .

قالت �رشكيية �سينجنتييا ال�سوي�رشية 
املتخ�س�سيية يف املبيدات احل�رشية 
والبييذور اإنهييا تتوقع اإمتييام �سفقة 
ت�ساينييا  كيييم  �رشكيية  ا�ستحييواذ 
ال�سينييية عليهييا مقابييل 43 مليار 
دوالر يف الربييع الثيياين ميين العييام 
احلييايل واقرتحييت اإلغيياء توزيعات 

االأرباح العادية لعام 2016
وقالييت ال�رشكة حققت كيييم ت�ساينا 
و�سينجنتييا تقدمييًا مهمييًا ميين اأجل 
التنظيمييية  املوافقييات  تاأميين 
ال�رشورية واإمتام ال�سفقة." م�سرية 
اإىل اأنها ح�سلت علييى موافقات من 

13 جهة تنظيمية

العراق يقّرر حماية 50 منتجًا صناعيًا محليًا

العراق في المرتبة الخامسة عربيًا باالحتياطات العالمية للمعدن النفيس 

الذهب او املعدن النفي�س 
والذي يعد من املعادن 
الثمينة  فهو ال ي�صداأ 

وت�صعب اإذابته يف 
االأحما�س وعلى مر 

االعوام املن�صرمة وحتى 
يومنا هذا ا�صبح  عامال  

اأ�صا�صيا  لتغطية العملة 
الورقية عن طريق 

معادلتها مبقيا�س اأ�صا�صي 
من الذهب والذي يعد 

مقيا�صا لقوة االقت�صاد 
الوطني .

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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 
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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


