
وق��ال رئي�س ق�ص��م ال�صناع��ات الغذائية حممد 
�صبي��ب يف بي��ان �صحف��ي  اإن  املديرية قدمت 
العدي��د من الت�صهي��ات لل�صب��اب الذين تقدموا 
بت�صجي��ل م�صاريعه��م والت��ي ي��راوح عدده��ا 
م�رشوع��ا   )30-25( ب��ن  م��ا  االن  حت��ى 
كتخفي���س ر�ص��وم الت�صجي��ل م��ن )375 ال��ف 
دين��ار اىل 25 ال��ف دينار( واب��دت ا�صتعدادها 
لتقدمي امل�صاع��دة يف ايجاد اماكن لتنفيذ هذه 
امل�صاري��ع والتي تتوافر فيه��ا جميع اخلدمات 
الازم��ة من م��اء وكهرباء وت�رشي��ف �صحي 

وحرا�صات. 
جمل���س  امان��ة  يف  العلي��ا  اجله��ات  وطال��ب 
بتموي��ل  املتعلق��ة  العوائ��ق  بتذلي��ل  ال��وزراء 
ه��ذه امل�صاريع املتمثل��ة بااللي��ات وال�رشوط 
الت��ي و�صعتها امل�ص��ارف االهلية واحلكومية 
الطاق القرو�س من املبالغ املخ�ص�صة لدعم 
هذه امل�صاري��ع والبالغة )5( تريليونات دينار 
وذل��ك لتوف��ر الدع��م امل��ايل له��وؤالء ال�صباب 
باق��ل ما ميكن م��ن ال�رشوط الت��ي ت�صمن حق 
امل�رشف وت�صاعد ا�صحاب امل�صاريع يف تنفيذ 

م�رشوع �صغر.
وعلى �صعيد مت�صل اكدت  امل�صارف اخلا�صة  
ا�صتعداده��ا الطاق قرو���س للمواطنن بقيمة 
50 ملي��ون دين��ار  بح�ص��ب رابط��ة امل�صارف 
تل��ك  فوائ��د  ان  اىل  ا�ص��ارت  والت��ي  االهلي��ة 
القرو���س ال تتج��اوز ال���5 باملئ��ة م��ن قيم��ة 
القر���س، االم��ر ال��ذي ي��راه مراقب��ون لل�ص��اأن 
امل��ايل باأن��ه ينع���س االقت�ص��اد، لكون��ه يوفر 
�صيول��ة نقدية، وي�صهم يف ح��ل جزء امل�صكات 

التي يعانيها حمدودو الدخل. 
علي طارق، املدير التنفيذي لرابطة امل�صارف 
االهلي��ة او�صح  ان امل�صارف اخلا�صة "ت�صتعد 
الط��اق قرو���س للمواطن��ن خ��ال اال�صبوع 
املقب��ل، بقيم��ة 50 مليون دين��ار كحد اعلى"، 
مو�صح��ا ان "تلك القرو���س �صتمنح للم�صاريع 
ال�صناعي��ة والزراعي��ة واخلدمي��ة واال�صكانية 

ب�صمان موظف مدين 
الت��ي  الفائ��دة  "ن�صب��ة  ان  ط��ارق  وا�ص��اف 
�صتجنيه��ا امل�صارف االهلية من تلك القرو�س 

ال تتجاوز 5 باملئة من قيمة القر�س"، بح�صب 
التعليمات املو�صوعة من قبل البنك املركزي.

ومل يك�صف املدير التنفيذي للرابطة ا�صماء تلك 
امل�صارف اال انه اكد ان  اغلبها �صتبا�رش تقدمي 

تلك القرو�س  .
ع��دد  ف��ان  ر�صمي��ة  اح�صائي��ات  وبح�ص��ب 
البن��ك  ل��دى  امل�صجل��ة  االهلي��ة  امل�ص��ارف 
املرك��زي العراق��ي يبل��غ 32 م�رشف��ا منها 8 
ا�صامية، اال انه��ا وبح�صب خرباء متخ�ص�صن 
مل ت�ص��كل رقما تنموي��ا حقيقيا لدعم ال�صناعة 
او الزراع��ة او امل�صاريع ال�صغ��رة واملتو�صطة 
يف الباد واقت���رشت ن�صاطاتها على عمليات 

�صرفية حمدودة.
االع��ام  مرك��ز  رئي���س  اك��د  جانب��ه،  م��ن 
االقت�ص��ادي �رشغ��ام حمم��د، ان  الت�صني��ف 
والوظيف��ة اال�صا���س للم�ص��ارف االهلي��ة هي 
من��ح القرو���س للجمه��ور؛ اال ان اغلبه��ا يف 
الع��راق تخلى عن ذل��ك خال امل��دة املا�صية 
، مبين��ا انه��ا  ا�صتغل��ت روؤو���س امواله��ا يف 

عملي��ات �صرفي��ة حم��دودة ال ت�صه��م بالدور 
التنم��وي للب��اد ، واف��اد بان �صع��ف القطاع 
امل���رشيف الق��ى بظال��ه �صلب��ًا عل��ى تنمي��ة 
القط��اع اخلا���س ب�ص��ورة عامة، عل��ى اعتبار 
ان امل�ص��ارف االهلي��ة هي "املح��رك اال�صا�س 
لتنمية القطاعات االقت�صادية ب�صكل رئي�صي".

ورّح��ب حممد مبب��ادرة اطاق تل��ك القرو�س، 
�رشط ان تكون فوائدها مقبولة. ح�صب تعبره. 
وع��ن جدواه��ا االقت�صادية ي��رى رئي�س مركز 
االع��ام االقت�ص��ادي انه��ا "�صت�صه��م بتوف��ر 
�صيول��ة مالية يف الباد، وحتل بع�س امل�صاكل 
االقت�صادي��ة التي يعانيه��ا املواطنون لكونها 
متت�س جزءاً كبراً من البطالة، ف�صًا عن اأنها 
�صتحرك القطاعات االإنتاجية املحلية ، ناهيك 

عن دعم ال�صوق العراقية بالعملة النقدية .
وكان البن��ك املرك��زي العراقي اأعل��ن يف اأيار 
املا�ص��ي اإط��اق ترلي��ون دين��ار للم�ص��ارف 
اخلا�صة لتموي��ل قرو�س امل�صاري��ع ال�صغرة 
واملتو�صط��ة، وزي��ادة ح�صة مبيع��ات الدوالر 

ل���رشكات ال�صرفة والتحويل اخلارجي، مبينًا 
اأن��ه و�صع االإج��راءات الكفيل��ة ملعاجلة نق�س 

ال�صيولة يف بع�س امل�صارف.
وع��زا حممد وجود عدد م��ن امل�صارف االأهلية 
املتلكئ��ة يف عملها خال امل��دة املا�صية، اإىل 
عدم دف��ع م�صتحقات املقاول��ن واملتعاملن 

معها نتيجة قلة ال�صيولة.
وكان امل�صت�ص��ار االقت�ص��ادي لرئي���س الوزراء 
املرك��زي  "البن��ك  اإن  �صاب��ق  وق��ت  يف  ق��ال 
العراق��ي �صي��وزع قر�س الرلي��ون دينار على 
امل�ص��ارف اخلا�ص��ة بنح��و ع��ادل، ومبوج��ب 
�صوابطه وقدرتها على اإدارة ذلك ، نافيًا وجود 
معرق��ات ب�ص��اأن القر�س اأو تلك��وؤ يف توزيعه. 
واأ�ص��اف مظه��ر حمم��د �صال��ح اأن "القرو�س 
�صت�صم��ل امل�صاريع ال�صغ��رة واملتو�صطة التي 
تن�ص��ط راأ���س امل��ال وال��دورة االقت�صادية يف 
الع��راق"، م�ص��راً اإىل اأن  بع���س ال�ص��كاوى قد 
تثار م��ن قبل امل�ص��ارف اخلا�صة لك��ن البنك 

املركزي قادر على حلها  .

اكد خرباء اقت�صاديون ان ارتفاع ن�صب الفقر  وااليدي  العاطلة 
عن العمل ب�صبب عدم توافر الدرجات الوظيفية الكافية للخريجن  
احلاجة  عن  الفائ�صن  باملوظفن  وت�صخمها  الدولة  دوائر  يف 
باال�صافة اىل االنخفا�س العاملي يف �صعر النفط اخلام  ودخول 
تنظيم  �صد  احل��رب  م�صاريف  وتكبده  تق�صف  حالة  يف  الباد 
عجلة  يف  تراوح  االقت�صادية  االو�صاع  جعلت  ا�صباب   ، داع�س 
تتميز  واالهلية   احلكومية  البنوك  ان  اخلرباء  وا�صاف  م�صاكل. 
القرو�س  اط��اق  يخ�س  فيما  االج���راءات  يف  بالبروقراطية 
ثم  ومن  ال�صباب  يقدمها  التي  واملتو�صطة  ال�صغرة  للم�صاريع  
من  فيه  االعمال  وري��ادة  اخلا�س  القطاع  ندعم  ان  الن�صتطيع 
وا�صطدامها  املقدمة  للم�صاريع  اجل��دوى  درا�صات  تقدمي  خال 
بالتلكوؤ احلكومي . وقال اخلبر ال�صناعي ها�صم ذنون االطرقجي 
يقدمها  التي  امل�صاريع  :ان   ) )اجل��ورن��ال  به  خ�س  حديث  يف 
البروقراطية  من قبل امل�صارف  بالقوانن  اخلريجون ت�صطدم 
اال�صواق  وانفتاح   ، االهلية  اأم  احلكومية  كانت  �صواء  والبنوك 
�صاهمت  ا�صباب  الكهرباء  امل�صتوردة وتعطل  ال�صلع  املحلية على 

يف ركن ال�صناعة الوطنية والقطاع اخلا�س.
وا�صاف :  ان امل�صاريع  املقدمة من قبل وزارة العمل وال�صوؤون 
يجب  العمل  عن  العاطلن  ال�صباب  للخريجن   االجتماعية  
القرو�س  اطاق  ت�صهيل  خال  من  امل�صاريع   تلك  تبني  يتم  ان 
للم�صاريع الريادية لاعمال يف وزارة العمل وعدم اطاق قرو�س 
مل�صاريع ال متلك جدوى اقت�صادية ودرا�صة متكاملة وتكون تلك 
القرو�س على �صكل مراحل واما بالن�صبة مل�صاريع البنك املركزي 

وقرو�صها  فما زالت معطلة حتى االن. 
وتابع االطرقجي :  ان قرو�س البنوك احلكومية و االهلية معطلة 
وهيئة امل�صت�صارين قد عقدت مع املنظمات والهيئات ال�صناعية  
لت�صهيل اطاق  جل�صات عديدة نتج عنها و�صع نقاط وخطوات  
القرو�س لاعمال الريادية وامل�صاريع ومنحها ملن  ي�صتحقها من 
خال م�صاريعه  التي متتلك درا�صة جدوى  �صحيحة  فيها ح�صاب 
التعجيزية  املطالب  ان  اىل  النظر  ، الفتًا  واخل�صارة  الربح  لن�صب 
التي تفر�صها البنوك  وامل�صارف على ال�صناعين ال متكن العمل 
حتتاج  الناجحة  وامل�صاريع  خا�رشة  �صتكون  النها  بامل�صاريع 

للقرو�س  واط���اق  حقيقي  م��ايل  دع��م  اىل 
البنوك  يف  املح�صورة 

ويف حال كانت هناك �صيا�صة جيدة ملنح  تلك القرو�س ودرا�صة 
جدوى �صتكون لدينا م�صاريع ناجحة  وهناك التزام بدفع الر�صوم 
الكمركية وال�رشائب و�صننتج تلبية الحتياجات ال�صوق املحلية . 

ت�رشيح   يف  انطون  با�صم  االقت�صادي   اخلبر  قال  جهته  من 
القطاع  يف  تكون  االعمال  ري��ادة  اأن    :  ) )اجل��ورن��ال  به  خ�س 
بقية دول  القطاع اخلا�س ويف  نعاين تخلفا يف  اخلا�س ونحن 
العمل  لفر�س  وخلق  اخلا�س  للقطاع  توجه  هناك  يكون  العامل 
اطاق  ت�صهيل  لل�صباب من خال  بيئة م�صجعة  اىل  وهذا يحتاج 

القرو�س املي�رشة ما يوؤدي اىل اجناح م�صاريعهم  . 
على  اجلدوى  درا�صة  اجراء  تتطلب  االعمال  ريادة  ان   : وا�صاف 
امل�رشوع والذي يعطى اليه واي م�رشوع من دون درا�صة جدوى 
�صحيحة ال ينحج من دون القرو�س والعمالة ومتطلبات ال�صوق 
، الفتا النظر اىل ان البنك املركزي والبنوك االهلية وامل�صارف 
وت�صهيل  املعامات   اج��راء  يف  البروقراطية  ترك  ان  عليها 
الطاق تلك القرو�س للم�صاريع  حتى ن�صمن ان تكون هناك بيئة 
توفر  والتي  للم�صاريع   القانونية  البيئة  اىل  باال�صافة  جاذبة  

بيئة خ�صبة  لا�صتثمار وقطعا لابتزاز والف�صاد املايل .
الريادة  البطالة من خال م�صاريع  التقليل من ن�صب  ان   : وتابع 
، حيث يبلغ معدل تخرج الطلبة من املعاهد والكليات  الناجحة 
العاطلن  طوابر  يف  يكونون  �صاب   األ��ف   150 نحو  العراقية 
يف   وزي��ادة  الفقر  ن�صب   وتقلي�س  البطالة  وتقلي�س  العمل  عن 
للموازنة  االحتادية ما يغني  الناجت املحلي  االجمايل  ي�صيف 
من  امل�صتوردة  وال�صلع  الب�صائع  عن  املحلية  ال�صوق  احتياجات 
دول اجلوار وتوفرها للعملة ال�صعبة ما يوفر من خزين  نقدي 

وفك العجز يف املوازنة االحتادية . 
وا�صار اىل : ان توجه احلكومة لدعم امل�صاريع ال�صغرة عن طريق 
تقدمي القرو�س للخريجن اجلدد، دعا االحتاد العام للتعاون اىل 
م�صاريع  الن�صاء  الر�صمية  املوافقات  على  احل�صول  على  العمل 

خا�صة لدعم الن�صاء يف جمال ريادة االعمال.
يف  الرائدة  احلرفية  االعمال  يف  تزايدا  االخرة  االونة  و�صهدت 
وعدم  لها  املجتمع  حلاجة  واملاب�س  االغذية  �صناعة  جمال 

توافرها �صمن الب�صائع امل�صتوردة.
التحكيم  م�صت�صارة   

الدويل رئي�صة جمعية الرموك التعاونية جناة ح�صن اكدت دعم 
اليدوية  باالعمال  اخلا�صة  جدا  ال�صغرة  للم�صاريع  جمعيتها 
كاخلياطة واالغذية ال�رشيعة وحرف اخرى، بهدف دعم املنتوج 
املحلي وحاجة البلد اىل وقف اال�صتراد الع�صوائي مع االخذ بنظر 
ل�صمان  وال�صحية  االقت�صادية  الرقابة  حتت  تكون  ان  االعتبار 
�صيدات  انها ونظراتها من  اىل  وا�صارت ح�صن  املنتوج.   متانة 
ومفيدة  منتجة  اعمال  انها  وج��دن  خططهن،  و�صمن  االعمال 
العاملن  من  املحدود  الدخل  ول��ذوي  االقت�صادي  البلد  لو�صع 
العام  لاحتاد  التابعة  اجلمعيات  عدد  ت�صكل  اذ  اجلمعيات،  يف 
للتعاون )اجلهة املعنية يف هذه القطاعات االنتاجية والتعاونية( 
ان  وا�صافت  واملحافظات.  بغداد  يف  ومنظمة  جمعية   30 نحو 
احلكومة  موافقة  على  احل�صول  طور  يف  للتعاون  العام  االحتاد 
واجلهات املعنية الن�صاء م�صاريع متو�صطة تدعم الن�صاء يف جمال 
ريادة االعمال، ف�صا عن امت�صا�س البطالة بت�صغيل العديد من 

االيدي العاملة. 
التعاون  باب  بفتح  احلكومية  اجلهات  اجلمعية  رئي�صة  وطالبت 
وتقدمي  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  التعاونية  اجلمعيات  مع 
للمنتوج  لة  املفعِّ امل�صاريع  ا�صتقطاب  على  للت�صجيع  الدعم 
املقبل  ني�صان  ي�صهد  ان  املرجح  من  مت�صل،  اطار  ويف  الوطني. 
اطاق مبلغ)تريليون ون�صف الريليون دينار( كقرو�س الإقامة 
امل�صاريع ال�صغرة ودعم خريجي اجلامعات وتوفر فر�س عمل 
لهم،على وفق ما اكده مدير مكتب رئي�س الوزراء د. مهدي العاق 

خال ور�صة عمل اأقامها يف بغداد. 
احلكومة  و�صعتها  التي  اخلطط  بح�صب  القرو�س  هذه  وتاأتي 
من  للخروج  املحلي  املنتج  ودع��م  اخلا�س  القطاع  لتن�صيط 
االزمة التي مير بها من جراء انخفا�س ا�صعار النفط. ويف اطار 
م�صابه، ي�صهد العديد من مواقع التوا�صل االجتماعي ترويج بع�س 

الن�صاء عن اعمالهن وحرفهن اليدوية، واي�صالها اىل امل�صتهلك 
تناف�س  عالية  وجودة  مقبولة  بتكاليف 

امل�صتورد.
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اأغلق��ت االأ�صه��م االأمركي��ة م�صتقرة 
جمل���س  رئي�ص��ة  مّلح��ت  بعدم��ا 
)البن��ك  االحت��ادي  االحتياط��ي 
املرك��زي االأمريك��ي( جانيت يلن 
اإىل اأن املجل�س يتجه اىل رفع اأ�صعار 
اإذا  احل��ايل  ال�صه��ر  خ��ال  الفائ��دة 
ظل��ت بيان��ات الوظائ��ف والبيانات 
االأخ��رى  االأمركي��ة  االقت�صادي��ة 
قوي��ة. وارتف��ع املوؤ���رش داو جون��ز 
 0.01 اأو  نقط��ة   1.06 ال�صناع��ي 
نقط��ة   21004.03 اإىل  باملئ��ة 
يف ح��ن �صع��د املوؤ���رش �صتان��درد 
اآن��د ب��ورز 500 بواق��ع 1.04 نقطة 
 2382.96 اإىل  باملئ��ة   0.04 اأو 
نقطة وزاد املوؤ���رش نا�صداك املجمع 
اإىل  باملئ��ة   0.16 اأو  نقط��ة   9.53

5870.75 نقطة

يف  باملئ��ة   0.03 الذه��ب  ن��زل 
املعامات الفوري��ة اإىل 1234.41 
بعدم��ا  )االأون�ص��ة(  لاأوقي��ة  دوالر 
اأدن��ى  اإىل  باملئ��ة  واح��دا  هب��ط 
م�صت��وى منذ 15 فرباي��ر �صباط عند 

1222.51 دوالراً لاأوقية.
وانخف�س الذه��ب يف ت�صوية العقود 
اأبري��ل  ت�صلي��م  االآجل��ة  االأمركي��ة 
ني�ص��ان 0.5 باملئة اإىل 1226.50 

دوالراً لاأوقية.

ارتفع��ت اأ�صع��ار النف��ط م��ع تراج��ع 
امل�صتثمري��ن  �صج��ع  ال��ذي  ال��دوالر 
عل��ى ال�رشاء لكنهم ما زالوا يتوخون 
احلذر بعدما اأظهرت بيانات االإنتاج 
الرو�ص��ي �صع��ف االلت��زام باالتفاق 

العاملي على خف�س االإنتاج.
وجرت ت�صوية خام القيا�س العاملي 
مزيج برنت على ارتفاع مقداره 82 
 55.90 اإىل  باملئ��ة   1.5 اأو  �صنت��ا 
بع���س  معو�ص��ا  للربمي��ل  دوالراً 
اخل�صائ��ر يف ح��ن ارتفع��ت العق��ود 
االآجل��ة خلام غ��رب تك�صا�س الو�صيط 
االأمرك��ي 72 �صنت��ا اأو 1.4 باملئة 
 53.33 اإىل  ال�صاب��ق  االإغ��اق  ع��ن 

دوالراً للربميل.

مشاريع تدعم القطاع الخاص..

ريادة األعمال.. تقلل من نسب البطالة وترفع الناتج المحلي اإلجمالي 

مطالبات بإطالقها ..

 قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. حل ألزمة البطالة ودافع للدورة التنموية

طالبت املديرية العامة 
للتنمية ال�صناعية يف وزارة 

ال�صناعة واملعادن اجلهات 
املتخ�ص�صة يف االمانة 
العامة ملجل�س الوزراء 

وجمل�س حمافظة بغداد 
والبنك املركزي بالتدخل 
لتي�صري اجراءات اطالق 

مبالغ القرو�س للم�صاريع 
ال�صناعية ال�صغرية 

واملتو�صطة لدعم فئة ال�صباب 
اخلريجني لغر�س م�صاعدة 

العاطلني منهم يف ايجاد 
فر�صة عمل. 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد - متابعة

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

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


