
وا�س��اف اخلرباء ان ا�س��تحداث خطوطا انتاجية 
جدي��دة يف بع���ض املعام��ل وتطوي��ر املالكات 
العاملة واالنفتاح واال�ستثمار عن طريق القطاع 
اخلا���ض ت�س��ب يف امكاني��ة حتقي��ق االكتف��اء 
الذات��ي لل�س��ناعة الوطنية وتقييد اال�س��تريادات 
الع�س��وائية ووق��ف ما ي�س��مى باالغراق ال�س��لعي 
حتم��ل  والت��ي  االجنبي��ة  واملنتج��ات  لل�س��لع 
ال�س��ناعة  موا�س��فات ردئي��ة.  وك�س��فت وزارة 
واملعادن عن وجود اكرث من 270 منتجا حمليا 
حتمل ماركة )�س��نع يف العراق(، يف حني اكدت 

ان 50 من تلك املواد حممية من اال�ستريادات.
 وقال الناطق الر�سمي، با�سم الوزارة عبد الواحد 
ال�سمري يف ت�رصيح  �سحفي ان وزارته م�ستمرة 
بعمليات تطوي��ر ال�س��ناعات املحلية من خالل 
ا�س��تحداث خط��وط انتاجي��ة جدي��دة يف بع���ض 
املعام��ل وتطوي��ر ق��درات امل��الكات العامل��ة، 
م�س��ريا اىل ان ���رصكات ومعام��ل ال��وزارة تنتج 
حالي��ا اكرث من 270 منتج��ًا حمليًا من خمتلف 
اال�س��ناف حتم��ل مارك��ة )�س��نع يف الع��راق(. 
وا�س��اف، ان وزارت��ه كان��ت قد اطلق��ت يف وقت 
�س��ابق حملة )�س��نع يف العراق(، بهدف تع�سيد 
ودعم ال�س��ناعات املحلية، مبينا ان تلك احلملة 
حققت جناحات وا�سعة من خالل زيادة املنتوج 
الوطن��ي يف ال�س��وق املحلي��ة وخا�س��ة امل��واد 

الغذائية باأقل الكلف. 
وق��ت  يف  اقدم��ت  وزارت��ه  ان  ال�س��مري  وذك��ر 
�س��ابق عل��ى العديد م��ن االجراءات اال�س��الحية 
يف  املت�س��ابهة  �رصكاته��ا  دم��ج  ت�س��منت 
االخت�س��ا�ض، واع��ادة النظ��ر يف ع��دد كبري من 
العق��ود اال�س��تثمارية املوقع��ة خ��الل االع��وام 
املا�س��ية، مو�س��حا يف الوقت ذات��ه، اأن معامل 
ال��وزارة وخالل مدة قيا�س��ية متكنت م��ن انتاج 
�س��لع مبوا�س��فات تناف�ض املنتجات امل�ستوردة. 
وك�س��ف ع��ن وجود اك��رث من 50 منتج��ا حمليا، 
حا�س��ال عل��ى احلماية م��ن اال�س��تريادات، الفتا 
النظ��ر اىل ان ال��وزارة حتر���ض عل��ى حماية كل 
منتجاتها بعد حتقيق االكتفاء الذاتي، من خالل 
�س��د احلاج��ة املحلية من تل��ك ال�س��لع املختلفة. 
يتعل��ق باال�س��تثمار واالنفت��اح عل��ى  م��ا  ويف 
القطاع اخلا�ض، او�س��ح الناطق الر�س��مي با�سم 

ال�س��ناعة، ان وزارته تعمل على زيادة االنفتاح 
عل��ى القط��اع اخلا�ض �س��واء املحل��ي واالجنبي 
عرب ت�سجيع عمليات اال�ستثمار وامل�ساركة وفقا 
ل���رصوط ت�س��ابه التخ�س���ض، م�س��رياً يف الوق��ت 
ذات��ه اىل ان ال��وزارة طرحت الكث��ري من الفر�ض 
اال�س��تثمارية يف معامله��ا املنت���رصة يف عموم 
الب��الد، مبين��ًا ان الوزارة تهدف م��ن خالل ذلك 
اىل تقلي��ل اال�س��تريادات م��ن اخل��ارج، للحد من 
عملي��ات خروج العملة ال�س��عبة، مع خلق فر�ض 

عمل حقيقية للعاطلني.
ي�س��ار اىل ان الب��الد تنف��ق مبع��دل 57 باملئ��ة 
م��ن واردات النف��ط �س��نويا يف جم��ال ا�س��ترياد 
ال�س��لع املختلف��ة، بح�س��ب ت�رصيح��ات �س��ابقة 
مل�س��وؤولني يف ال��وزارة، وق��ال الدكت��ور موؤي��د 
ال��وادي التدري�س��ي يف اجلامع��ة امل�س��تن�رصية 
: انن��ا  بحاج��ة   اىل قوان��ني وانظم��ة داعم��ة 
لل�س��ناعة الوطنية  و�رصورية ل�سمان حتقيقها  
املناف�س��ة م��ع ال�س��ناعات العاملي��ة االخ��رى، 
خا�س��ة  ان االقت�س��اد الوطن��ي  الي��زال يع��اين 
خ�س��ائر نتيجة �سيا�س��ات اال�س��ترياد الع�س��وائية 
التي ت�س��ببت يف اغراق ا�س��واق البالد بالب�سائع 
امل�س��توردة الرديئة ،االمر الذي ادى اىل تعر�ض 
قط��اع ال�س��ناعات العراقي��ة اىل خ�س��ائر كبرية 
. وا�س��اف ان ه��ذه اخل�س��ائر الت��ي يتعر�ض لها 
القط��اع ال�س��ناعي �س��تجرب امل�س��تثمرين عل��ى 

حتوي��ل ا�س��تثماراتهم اىل قطاع��ات اخرى بعيدا 
ع��ن طابع املناف�س��ة ال�س��لعية او ت�س��فية اموال 
وحتويلها اىل اخلارج ال�ستثمارها يف دول تقدم 
عرو�سًا مغرية جدا ال�ستقطاب تلك اال�ستثمارات 
، وطال��ب ال��وادي بت�رصيع قان��ون يحمي عملهم 
يف القط��اع اخلا���ض لتنظيم العمل ب��ني العمال 
وارباب العمل الذين يقومون بت�رصيح العمال من 
دون وجود وازع قانوين مينعهم من القيام بذلك 
خا�سة يف م�ساريع املقاوالت الثانوية  بدال عن 
التن�سيق بني احلكومة ورجال االعمال وا�سحاب 
�رصكات القطاع اخلا�ض لت�سغيل االيدي العاملة 
على وفق قوانني العمل �س��ارية املفعول و�سيغة 
العقد املربم بني العامل و�س��احب العمل ولي�ض 

ب�سفة اعتباطية ومزاجية .  
وب��نينّ ان احلكوم��ة مطالب��ة بحماي��ة �رصيح��ة 
العمال واأن ت�س��ع ذلك يف �سلم اولوياتها ، النهم 
�س��حية ارب��اب العمل الذي��ن تكون مقا�س��دهم 
الربح املادي قبل كل �س��يء وفوق كل �س��يء ،ما 
ي�س��تدعي العمل على تنظي��م العالقة بني العامل 
و�س��احب العمل وجعله غاية وهدفا ا�سا�سيا يف 
هذا ال�سدد ،واعطاء العاملني يف القطاع اخلا�ض 
القط��اع  ا�س��وة باقرانه��م يف  جمي��ع حقوقه��م 
احلكوم��ي  ب�س��بب غي��اب القوان��ني الت��ي تدع��م 
القط��اع خا�ض، ما جع��ل القطاع اخلا�ض حاليا 
غري م�سمون العمل فيه ،والذي يجعل اخلريجني 

والباحثني عن فر�ض العمل يلجاأون اىل القطاع 
احلكومي، طلبا للعمل فقط مع العزوف عن العمل 
يف القطاع اخلا�ض والذي ا�سبح ا�سبه باملوروث 
االجتماعي لت�سبح غاية اكرثية اأبناء ال�سعب ان 
يكون��وا موظف��ني لدى الدول��ة.  م��ن جانبه دعا 
التدري�س��ي يف كلية العلوم االقت�س��ادية �س��باح 
ح�س��ني احلكومة اىل اجناز ما يعرف ) بالتمويل 
املختلط ودم��ج القطاعني احلكوم��ي واخلا�ض( 
وذل��ك ملن��ع انته��اك حق��وق العمل ل��دى ارباب 
القط��اع اخلا�ض ،ال�س��يما ان العمل لدى القطاع 
اخلا���ض ا�س��بح يف كث��ري من االحي��ان غري ذي 
جدوى لقلة االجور ب�س��كل عام والتي ال تتنا�سب 
مع ا�س��عار ال�س��وق املحلية عموم��ًا وعدم وجود 
االجتماعي��ة  وال�س��مانات  التقاعدي��ة  احلق��وق 
مقاب��ل  ، ويف  اخلا���ض  القط��اع  للعامل��ني يف 
ذلك تاتي اهمية و�س��ع برنامج حكومي وا�س��ح 
للنهو���ض بواقع القطاع اخلا���ض وهو الذي من 
�س��اأنه تطوير واقع اخلدمات واالعمار يف البالد 
وتقلي�ض البطالة والعمل على تنمية هذا القطاع  
ومعاجلة م�سكلة البطالة مبا يتنا�سب مع الو�سع 
االقت�س��ادي يف الب��الد ،خا�س��ة م��ع اع��الن ان 
اع��داد البطال��ة يف الع��راق تبلغ  اربع��ة ماليني 
عاط��ل على وف��ق  التقارير اخلا�س��ة ال�س��ادرة 
م��ن املنظمات املتخ�س�س��ة ومنها منظمة االمم 

املتحدة يونامي.

  وقع��ت وزارة الزراع��ة، مذك��رة تفاه��م م��ع نظريته��ا االأردنية 
يف جمي��ع املج��االت الزراعي��ة، مو�س��حة اأن املذكرة ت�س��منت 
عدة جماالت رئي�س��ية منها التعاون يف جم��ال االإنتاج النباتي 
واحلي��واين. وذكرت الوزارة يف بيان �س��حفي : اإن وزير الزراعة 
ف��الح الزي��دان وقع م��ع نظ��ريه االأردين خالد احلنيف��ات مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون امل�س��رك يف املجال الزراعي ، مبينة اأن 
املذك��رة ت�س��منت توقيع الربنام��ج التنفيذي للتع��اون الزراعي 

بني الوزارتني لالأعوام 2017 – 2019 .
واو�س��حت ال��وزارة، اأن  مذك��رة التفاهم ت�س��منت عدة جماالت 
رئي�س��ية منه��ا التع��اون يف جم��ال االإنت��اج النبات��ي والوقاية 
و�س��حة النب��ات، والتع��اون يف جم��ال الت�س��ويق واملعلوم��ات 
الزراعي��ة، كم��ا ت�س��منت مذك��رة التفاه��م التع��اون يف جم��ال 
البحث العلمي واالإر�س��اد الزراعي واالأدوية واللقاحات البيطرية 

واالإنتاج احليواين واملختربات البيطرية . 
يذكر اأن العراق يعتمد يف ا�سترياد منتجاته الزراعية واحليوانية 
عل��ى دول اجلوار ومنه��ا االأردن وتزايد هذا اال�س��ترياد بعد عام 
2003  ،  ووق��ع االأردن والعراق على حم�رص اجتماعات اللجنة 
العراقية – االأردنية امل�س��ركة للدورة ال� 27 واملت�س��من زيادة 
التب��ادل التج��اري والت�رصيع ببن��اء خط اأنبوب النفط وت�س��جيع 
امل�س��تثمرين العراقي��ني يف االأردن وفتح منف��ذ طريبيل، وكذلك 
حتدي��د املنتج��ات التي ي�س��بب اإعفاوؤه��ا من الر�س��وم اجلمركية 

وال�رصائب �رصًرا بال�سناعة والزراعة املحلية العراقية
وت�س��من حم���رص االجتماعات ال��ذي وقعه عن اجلان��ب االأردين 
وزير ال�س��ناعة والتجارة والتموين يعرب الق�ساة، وعن اجلانب 
العراقي وزير ال�س��ناعة حممد �سياع ال�سوداين مب�ساركة ممثلني 
عن الوزارات وموؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ض يف كال البلدين .
كما ت�س��من االتفاق ت�سهيل اإجراءات ت�س��جيل الدواء االأردين يف 
العراق و�رصعة اإ�س��دار نتائ��ج حتليل االأدوي��ة االأردنية من قبل 

خمتربات وزارة ال�س��حة العراقية. وكذلك االتفاق على تفعيل 
عم��ل ال�رصك��ة االأردنية العراقية لل�س��ناعة 

اإج��راءات  وت�رصي��ع 

املبا���رصة بتنفي��ذ خط النفط والغاز الوا�س��ل اإىل مين��اء العقبة، 
متهيًدا لل�س��ري باملراحل االأخرى حال حتقيق االأمن واال�س��تقرار 
يف الع��راق، وطال��ب الع��راق يف وقت �س��ابق  ب�رصورة م�س��اندة 
اجلان��ب االأردين ل��ه يف جم��ال اإن�س��اء وتطوير واإدارة وت�س��ويق 
امل��دن ال�س��ناعية وو�س��ع الت�س��ورات املتعلقة باإن�س��اء منطقة 
�س��ناعية اأردني��ة عراقي��ة م�س��ركة واال�س��تفادة م��ن التجرب��ة 
االأردنية، يف جمال اال�س��تثمار وخ�سخ�س��ة املوؤ�س�سات التابعة 
للدول��ة والقوانني والت�رصيعات ال�س��ادرة بهذا ال�س��اأن والنتائج 
االإيجابي��ة املتحقق��ة يف تطوير االقت�س��اد والقطاع ال�س��ناعي 
االأردين، وقال الق�س��اة يف ت�رصيح �س��حفي : بحثنا مو�سوعات 
اقت�س��ادية و�س��ناعية عديدة اأبرزها تقدمي الت�سهيالت وت�سجيع 
امل�س��تثمرين العراقي��ني يف االأردن وكذل��ك فت��ح منف��ذ طريبيل 
احل��دودي ب��ني البلدين، ف�س��اًل عن الت�رصي��ع ببناء خ��ط اأنبوب 
النفط والغاز بني العراق واالأردن يف وقت قريب للم�ساهمة بدعم 

االقت�ساد وزيادة التبادل التجاري بني بغداد وعمان
واأ�س��اف اأن العراق واالأردن تربطهما عالقات اأخوية وتاريخية 
عميق��ة ناأم��ل بتقويته��ا ومتتينه��ا ب�س��كل اأح�س��ن ويف جمي��ع 
املج��االت، الفًت��ا النظ��ر اإىل اأن حكومة االأردن و�س��عبها يقفان 
اإىل جان��ب العراق يف ت�س��ديه لالإرهاب ويحر�س��ان على وحدة 
و�س��المة اأر�ض العراق لوجود امل�سلحة امل�س��ركة بني البلدين، 
التع��اون يف  زي��ادة  البلدي��ن يف  اإىل توج��ه حكوم��ة  اإ�س��افة 

املجاالت كافة، وفق ما نقلته وكالة االأنباء االأردنية )برا(
من جانبه، قال وزير ال�س��ناعة العراقي حممد �س��ياع ال�سوداين، 
اإن بن��ود االتفاقي��ة ت�س��منت -اأي�س��ا- حتديد املنتج��ات التي 
وال�رصائ��ب ���رصرا  اجلمركي��ة  الر�س��وم  م��ن  اإعفاوؤه��ا  ي�س��بب 
بال�س��ناعة والزراع��ة املحلي��ة العراقي��ة على اأن يق��وم اجلانب 
االأردين بتزويد اجلانب العراقي بالطاقات الت�سميمية للم�سانع 

االإنتاجي��ة االأردني��ة، وكذلك طاق��ات االإنتاج 
احلي��واين التخ��اذ الق��رارات 

املنا�س��بة 

م��ن  واملقرح��ات  املو�س��وعات  ط��رح  اإىل  اإ�س��افة  ب�س��اأنها، 
قب��ل ممثل��ي ال��وزارات الت��ي ت�س��هم بتنمي��ة وتطوي��ر العالقات 
الثنائية امل�س��ركة، وزيادة التعاون يف املجاالت االقت�س��ادية 
وال�س��ناعية والتجارية واملالية على اأ�سا�ض امل�سلحة املتبادلة 
واملنفعة امل�سركة، وبحث وزير التجارة وكالة �سلمان اجلميلي 
م��ع وزي��ر التج��ارة وال�س��ناعة االردين �س��بل تطوي��ر التع��اون 

االقت�سادي والتجاري وتاأهيل منفذ طربيل احلدودي .   
 وذك��ر بيان �س��حفي  الإعالم التج��ارة :  ان اجلميل��ي التقى يف 
مكتبه وزير التجارة وال�س��ناعة يف اململكة االردنية الها�س��مية 
يع��رب الق�س��اة والوف��د املرافق له ، وج��رى خ��الل اللقاء بحث 
ومناق�س��ة عدد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرك و�سبل تطوير 
العالق��ات الثنائي��ة يف املج��االت االقت�س��ادية واال�س��تثمارية 

والتجارية وتعزيزها بني البلدين . 
واك��د الطرفان خالل اللقاء بح�س��ب البيان ���رصورة زيادة حجم 
التب��ادل التج��اري ب��ني الع��راق واالردن من خ��الل العمل على 
تاأهي��ل املنافذ احلدودية ومنها منفذ طريي��ل احلدودي وتاأمني 
دخول ال�س��احنات املحملة بال�س��لع والب�س��ائع الت��ي يحتاجها 
ال�س��وق العراقي،  م�س��ددين على ان تاأهي��ل وتطوير وفتح املنفذ 
احلدودي �س��ينعك�ض ايجابا على الو�س��ع االقت�سادي يف العراق 
عموما ومناطق حمافظة االنبار على وجه اخل�سو�ض من خالل 

ت�سغيل االيدي العاملة وحتريك عجلة االقت�ساد
واو�س��ح البيان ان الوزيرين ناق�سا كذلك امكانية اقامة مناطق 
و�س��احات للتب��ادل التج��اري بني البلدي��ن لت�س��هيل عملية نقل 

الب�سائع و�رصعة و�سولها .
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اأق��ل  اإىل  االأمريك��ي  ال��دوالر  هب��ط 
م�س��توى يف اأربعة اأ�س��هر مقابل �سلة 
م��ن العم��الت االثن��ني م��ع تنام��ي 
االإنف��اق  زي��ادة  ب�س��اأن  املخ��اوف 
العامل��ي يف الوالي��ات املتح��دة يف 
ظ��ل اإدارة الرئي���ض االأمريكي دونالد 
ترامب بعد اأن ف�سل يف مترير م�رصوع 
الرعاي��ة  نظ��ام  الإ�س��الح  قان��ون 
يف   0.5 ال��دوالر  ون��زل  ال�س��حية، 
املئة خالل  االثنني  املا�س��ي مقابل 
�س��لة من العمالت الرئي�سية ت�ستخدم 
اأو�س��ع.  نط��اق  عل��ى  قوت��ه  لقيا���ض 

يف  االأوروبي��ة  االأ�س��هم  هبط��ت 
التعام��الت املبكرة  متاأثرة بخ�س��ائر 
���رصكات التعدي��ن والبنوك بعد ف�س��ل 
ترام��ب  دونال��د  االأمريك��ي  الرئي���ض 
يف متري��ر م���رصوع قان��ون للرعاي��ة 
ال�س��حية ما اأثار القلق ب�س��اأن قدرته 

على تنفيذ خططه للتحفيز املايل
ونزل املوؤ�رص �س��توك�ض 600 الأ�س��هم 
ال���رصكات االأوروبي��ة 0.7 يف املئ��ة 
بتوقي��ت   0720 ال�س��اعة  بحل��ول 
جرينت�ض بينما فقد املوؤ�رص فاينن�سال 

تاميز 100 الربيطاين 0.8 يف املئة

ليام  الربيطاين  التجارة  وزير  قال 
فوك�ض اإن بالده �ستزيد حجم متويل 
ال�سادرات املتاح لدعم التجارة مع 
 4.5 اإىل  لي�سل  املثلني  اإىل  قطر 
 5.7( ا�سرليني  جنيه  م��ل��ي��ارات 

مليارات دوالر(.
اأعمال  منتدى  خالل  فوك�ض  وق��ال 
تف�سل  اأن  يجب  "ال  بريطاين  قطري 
املتحدة  اململكة  ب��ني  جت���ارة  اأي 
متويل  وج���ود  ع��دم  ب�سبب  وق��ط��ر 
احلكومة  ال�سبب  ول��ه��ذا  ت��اأم��ني  اأو 
تعطي  اأن  املمكن  من  الربيطانية 
متويال  قطر  يف  والوكالء  امل�سرين 
التوريد  جلعل  االأج��ل  طويل  جاذبا 
تناف�سية،  اأكرث  املتحدة  اململكة  من 
متويل  من  املتاح  التمويل  و�سنزيد 
املثلني  اإىل  الربيطانية  ال�سادرات 
من اأجل دعم التجارة مع قطر لي�سل 

اإىل 4.5 مليارات ا�سرليني"

 توقيع مذكرة تفاهم 
تعاون اقتصادي عراقي - أردني لدعم اإلنتاج الوطني 

 صنـــــــع فــــــي العــــــراق .. 

الصناعة والمعادن تكشف عن 270 منتجًا محليًا مطلوب حمايتها من االندثار 

دعا خرباء يف االقت�صاد 
الوطني اىل حماية 

املنتجات املحلية والتي 
حتمل ماركة �صنع يف 

العراق من االندثار عن 
طريق تطبيق القوانني 

واالنظمة االقت�صادية 
الداعمة للمنتوج املحلي .

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 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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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


