
وبحث املجل�س االقت�س��ادي يف اقليم كرد�ستان 
يف  االقت�سادي��ة  القطاع��ات  تنمي��ة  مو�س��وع 
ال�سناعي��ة  املج��االت  يف  خا�س��ة  االقلي��م 
والتجارية والزراعية وال�سياحة ومت القاء ال�سوء 
ب�س��كل اك��ر على مو�سوع��ة التنمي��ة ال�سناعية 
وكيفي��ة تطوير االنتاج املحلي واملحافظة عليه 
وتنميت��ه ورواجه يف ا�سواق االقليم، مع �رضورة 
ت�سجي��ع القط��اع اخلا�س عل��ى فت��ح املزيد من 

املعامل وامل�سانع. 
وا�سار املجل���س االقت�سادي، من خالل بيان له، 
اىل ان��ه مت التاأكيد على ابداء الت�سهيالت الالزمة 
يف جمال ت�سجيل ال�رضكات يف االأقليم، حيث بلغ 
جمم��وع ال�رضكات امل�سجلة حتى االن 24 األفًا و 
800 �رضك��ة، منها 21 األفًا و 700 �رضكة حملية 

و 3100 �رضكة  اأجنبية.
 حيث وجه رئي�س وزراء االقليم نيجرفان بارزاين 
وزي��ر التج��ارة وال�سناعة وكال��ة بالتن�سيق مع 
الغ��رف التجارية واملوؤ�س�سات ذات العالقة حول 
م�ساألة اب��داء الت�سهيالت املمكنة يف هذا املجال 
م��ن خالل تقليل الروتني ور�س��وم الت�سجيل، كما 
مت االع��الن ان��ه ابت��داًء م��ن �سه��ر اأي��ار املقبل، 
مبق��دور ال���رضكات ان تق��وم بالت�سجي��ل ب�س��كل 
الكرتوين.   كما مت االيعاز اىل هيئة االح�ساء يف 
االقليم باجراء ع��دد من امل�سوحات االقت�سادية 
ال�سناعي��ة  املج��االت  يف   2017 ع��ام  خ��الل 
والتجارية والزراعية وال�سياحية ومت تخ�سي�س 
ميزاني��ة خا�س��ة الج��راء ه��ذه امل�سوح��ات مع 
التاأكي��د ان الغر�س من هذا االجراء هو احل�سول 
على البيانات واملعلوم��ات ال�سحيحة والدقيقة 
حت��ى تتمكن اجله��ات ذات العالق��ة يف االقليم، 
من خالل االعتماد عل��ى هذه املعلومات، اتخاذ 
الق��رارات ال�سحيحة واملنا�سبة م��ن جهة تنمية 

القطاعات ال�سناعية والتجارية والزراعية 
وال�سياحية.  املجل�س االقت�سادي بحث مو�سوع 
حماي��ة انتاج املعام��ل املحلية من خالل زيادة 
الر�س��وم املفرو�س��ة عل��ى الب�سائ��ع امل�ستوردة 
وخف���س الر�س��وم على امل��واد اخل��ام ال�سناعية 
، حي��ث مت االيعاز اىل وزي��ر ال�سناعة والتجارة 
وكال��ة بالعم��ل بالتن�سي��ق م��ع وزارة املالي��ة 
واالقت�س��اد على اتخاذ جمموع��ة من االجراءات 

م��ن اج��ل و�س��ع خط��ة وا�سح��ة لدع��م االنتاج 
امليزاني��ة  اق��رار  مت  كم��ا  وحمايت��ه.  املحل��ي 
املنا�سب��ة  لتاأم��ني م�ستلزم��ات ال�سايل��وات يف 
اقلي��م كرد�ست��ان. ومثل��ت املعام��ل احلكومي��ة 
يف االإقلي��م البال��غ عدده��ا 22 معمال يف جميع 
مناط��ق االقليم، اح��د املوا�سي��ع املطروحة يف 
اجتم��اع املجل�س االقت�س��ادي يف االقليم، حيث 
اأن اغل��ب ه��ذه املعامل خارجة ع��ن اخلدمة، يف 
حني ال ي��زال البع�س منها يف طور العمل، حيث 
مت اعطاء ال�سالحي��ات الالزمة لوزارة ال�سناعة 
والتج��ارة لبي��ع ه��ذه املعام��ل بالتن�سي��ق م��ع 
حمافظ��ي حمافظات اقليم كرد�ست��ان، اأو العمل 
على ايجاد �رضكاء م��ن القطاع اخلا�س لت�سغيل 

هذه املعامل واعادة احلياة اليها .
وال�سناع��ة يف  التج��ارة  ان غرف��ة  اىل  ي�س��ار   
حمافظ��ة ال�سليماني��ة،  اتهم��ت  اإي��ران وتركي��ا 
باإغ��راق ال�س��وق املحلي��ة مبنتجاتهم��ا يف اإطار 
�سعيهم��ا الإبقاء الع��راق بلداً م�ستهل��كًا ، ما اأدى 
اىل توق��ف 90 % م��ن معام��ل املحافظة، ودعت 
اجله��ات املعنية اىل احلد من ذلك واإعادة احلياة 
اىل ال�سناع��ة املحلية، يف حني راأى �سناعي اأن 
“�سلل” ال�سناعة املحلية ناجم عن غياب الدعم 

احلكوم��ي واالأزمة املالية الت��ي ي�سهدها االإقليم 
حالي��ًا بنحو اأكر من املناف�س��ة االأجنبية، ودعا 
عم��ال فق��دوا وظائفهم حكومة اإقلي��م كرد�ستان 
اإىل اإيج��اد “احلل��ول املنا�سبة” لالأزم��ة املالية 
واإع��ادة ت�سغي��ل املعامل املتوقف��ة وحل م�سكلة 

رواتب املوظفني
وق��ال ع�سو الغرفة دالور عل��ي كرمي، يف حديث 
مدين��ة  يف  املعام��ل  م��ن   %90 اإن   : �سحف��ي 
ال�سليماني��ة، اأغلبه��ا للم��واد االإن�سائي��ة، توقفت 
عن العمل”، م�سرياً اإىل اأن “املعامل التي ت�ستغل 
حاليًا هي تلك التي تنتج ال�سمنت، لكونها تعتمد 

على مواد اأولية متوافرة يف املحافظة
وع��زا ك��رمي، اإغ��الق اأغل��ب املعام��ل اإىل زي��ادة 
اال�ست��رياد م��ن اإي��ران وتركي��ا، وارتف��اع كلف��ة 
االإنت��اج املحل��ي، مبين��ًا اأن امل��واد امل�ست��وردة 
اأرخ�س من التي تنتج يف معامل املدينة، ومنها 

البال�ستيكية والغذائية واالإن�سائية
واأ�س��اف ع�س��و غرف��ة التج��ارة وال�سناع��ة يف 
حمافظ��ة ال�سليماني��ة، اأن املنتج��ات املحلية ال 
ت�ستطي��ع مناف�سة نظريته��ا امل�ستوردة من حيث 
االأ�سع��ار”، الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن ذل��ك “ناجم عن 
رف�س اإي��ران وتركيا بيع امل��واد اخلام للمعامل 

اإبق��اء  به��دف  مدع��وم،  ب�سع��ر  ال�سليماني��ة  يف 
املحافظ��ة كنظريته��ا يف بقي��ة اأنح��اء الع��راق، 
م��ن دون ا�ستثن��اء، م�ستهلك��ة، ف�س��اًل عن �سعي 
الدولتني لدع��م منتجاتهما وبيعه��ا اأرخ�س من 

املواد اخلام �سمانًا ل�سهولة ت�سويقها
ورّجح كرمي، وج��ود جوانب �سيا�سية وراء اإغراق 
ال�س��وق بال�سل��ع االإيراني��ة والرتكي��ة وانخفا�س 
اأ�سعاره��ا قيا�سًا باملنتج املحل��ي”، م�سدداً على 
اأن “منع اال�سترياد لي�س بالقرار ال�سهل اإذ يحتاج 
اىل �سيا�سة معينة ال�سيما يف ظل ارتباط العراق 

مبنظمة التجارة العاملية
يف  وال�سناع��ة  التج��ارة  غرف��ة  ع�س��و  ودع��ا 
حمافظ��ة ال�سليماني��ة، اإىل “ايجاد ط��رق اأخرى 
ملنع اإغ��راق ال�سوق املحلية بامل��واد امل�ستوردة 
الإع��ادة احلي��اة لل�سناع��ة املحلي��ة”، م�ستبع��داً 
اأن “تك��ون االأزم��ة املالي��ة التي ي�سهده��ا اإقليم 

كرد�ستان حاليًا وراء اإغالق املعامل
وا�ستبع��د ك��رمي اأي�س��ًا اأن “ي�سهم اإط��الق ح�سة 
اإقلي��م كرد�ستان من املوازنة االحتادية و�رضف 
رواتب موظفيه باإعادة ت�سغيل املعامل من دون 
حل��ول جذري��ة مل�سكلة اإغ��راق االأ�س��واق املحلية 

بالب�سائع امل�ستوردة

ال�سياحي �سهد تراجعا  القطاع  ان  اكدت م�سادر ر�سمية حكومية 
ال�سياحة واالثار،  بوزارة  الفتا للنظر ب�سبب �سيا�سة ادماج هيئة 
وجهة  تدير  التي  اجلهات  وتعدد  الهيئة  عمل  قّو�س  ما  الثقافة 
القطاع ال�سياحي ، و�سياع االيرادات املالية ال�سياحية يف فو�سى 
توؤخذ  مل  ثم  ومن   ، ال�سياحي  للقطاع  التنظيمي  الهيكل  ت�سع�سع 
بهذا  املتخ�س�سة  اللجان  قبل  من  املقدمة  والدرا�سات  بالروؤى 
القطاع احليوي العادة انعا�س القطاع ال�سياحي مبختلف انواعه .

وقال مقرر جلنة ال�سياحة واالآثار اآياد ال�سمري يف ت�رضيح خ�س 
ت�رضيعه  ياخذ  اأن  يجب  ال��وزاري  االندماج  ان    :  ) )اجلورنال  به 
االندماج  �سيا�سة  على  الت�سويت  يتم  االن مل  الرملان وحتى  يف 
اال�سكان  ووزارة  والتكنلوجيا  والعلوم  واالثار  ال�سياحة  كوزارة 
يف  الدمج  اآلية  �سد  واالثار  ال�سياحة  جلنة  ان  مبينا   ، والبلديات 
الوزارات وال�سياحة بو�سفها موردا اقت�ساديا مهما يوازي املورد 
النفطي ، واعرت�ست جلنة ال�سياحة على الية الدمج وقد مت تقدمي 
اعرتا�س ر�سمي من قبل رئي�س اللجنة وقدم اىل هيئة الرئا�سة يف 
الرملان ، لكن �سيا�سة اال�سالح احلكومي وت�سديق رئي�س الوزراء  

الغى اعرتا�س اللجنة .
ما�سية  النيابية   واالآث��ار  ال�سياحة  جلنة  اأن   : ال�سمري  واأ�ساف 
بتقدميها مقرتحًا  لت�سمية  )وزارة ال�سياحة واالثار والثقافة (  بداًل 
عن  وزارة الثقافة وال�سياحة واالثار ، مبينا ان العمل يف القطاع 
ال�سياحي يتم اليوم يف الهيئات املتخ�س�سة بال�سياحة املرتبطة 
بوزارة الثقافة ،  عن طريق الوكالء  ، ما �سبب تراجعا يف القطاع 
�سلبية  اثار  لها  كانت  والتي  الدمج  اآلية  اىل  باال�سافة  ال�سياحي 
لل�سياحة  هيئة  هناك  تكون  باأن  احلكومة  وتوجه   ، القطاع  على 

م�ستقلة وهذا ما ترف�سه اللجنة  النيابية لل�سياحة واالثار.  
�سمن  تكون   ان  يجب  اليوم  ال�سياحية  االي���رادات   ان   : وتابع 
من  ي�ستقطع  مبلغ  هناك  ك��ان  وق��د  ال��واح��دة   النافذة  م�رضوع 
ال�سائح يقدر بع�رضة دوالرات  يوؤخذ يف املنفذ وقد مت االتفاق على 
بقيمة  وتكون  دوالرا  ثالثني  البالغ  الفيزة  مبلغ  على  ي�ساف  ان 

االربعني  دوالرا  تعود اىل هيئة ال�سياحة . 
 وا�سار اىل: اأن تعدد اجلهات  املتنفذة يف قيادة القطاع ال�سياحي 

ادى اىل تدهور ال�سياحة  ومن ثم يجب ان يتم ح�رض 
ال�سياحي  القطاع  وتوجيه  قيادة 

ب���ال���ف���ن���ي���ني 

يف  طويل  وباع  خرة  لهم   ومن  ال�سياحة  بهيئة  واملتخ�س�سني 
القطاع ال�سياحي. 

 واأكد مقرر اللجنة: اأن جلنة ال�سياحة لديها لقاء مرتقب مع رئي�س 
الوزراء  حيدر العبادي ، من اجل توحيد اجلهود والروؤى وح�رض 
كل ما يخ�س ال�سياحة بهيئة ال�سياحة  وقد متت خماطبة جميع 
واحدة  �سياحية  وجهة  هناك  تكون  ان  اجل  من  املعنية  اجلهات 
للموزانة  ايرادات حقيقية  ل�سمان دخول  البلد  ال�سياحة يف  تدير 

االحتادية وعدم �سياع اجلهود .
بدوره قال اخلبري يف ال�ساأن ال�سياحي جميد العزاوي يف ت�رضيح 
تنظيمي  هيكل   هناك   يكون  ان  يجب    :  ) اجلورنال   ( به  خ�س 
ان  يتوجب  �سياحيا   تنوعا   ميتلك  والعراق  ال�سياحي  للقطاع 
، مبينا ان جميع الدول  ميتلك وزارة م�ستقلة  تخت�س بال�سياحة 
والتي تن�سط فيها ال�سياحة تاخذ منها  ن�سبة من امليزان التجاري 
�سياحة  وزارة  وجود  مع  نحن  لذلك    ، القومي   املحلي  والناجت 

م�ستقلة ولي�س دجمها بوزارة اخرى  . 
وا�ساف : ان اآلية االندماج تتغري فيها القوانني والهيكليات ومن 
تراجع  اىل   توؤدي  جديدة  منظومة  هناك  الن  ال�سياحة  تتاثر  ثم 
الن�ساط ال�سياحي  ب�سورة عامة  ب�سبب  �سياغة الهيكلية اجلديدة 
اىل  النظر  الفتا   ، ال�سابق  التنظيمي  الهيكل  عمل  حتذف  والتي  
�سابقا  كان غري متكامل  يف  ال�سياحة واالثار  ت�سكيل وزارة  ان 
الهيكلية التنظيمية. وتابع العزاوي : ان �سعف اال�ستقرار  االمني  
ميثل دورا يف تراجع ال�سياحة والننا نخو�س حربا مع منظمات 
اثبتت  اذ    ، ال�سياحي  القطاع  تراجعا يف  ن�سهد  فاننا   ، ارهابية  
جميع الدرا�سات  ان الو�سع  االمني هو االكرث تاثريا يف  تراجع 
او ازدياد ن�سب ال�سياحة  يف اي بلد ،  م�سريا اىل �رضورة ان تكون 
و�سمان  للعمل  وتخطيط  ال�سياحي  للقطاع  موحدة  قيادة  هناك 
وح�رضها  املالية  لال�ستقطاعات  واح��دة  نافذة  هناك  تكون  ان 

ب�رضكات مهنية تقدم اخلدمات الالزمة لل�سائح 
: ان دعم القطاع اخلا�س  �رضوري من قبل    وا�سار العزاوي اىل 

بالنتيجة  النها  ال�سياحية  امل��وارد  تعظيم  لغر�س  الدولة 
خالل  م��ن   ال��دول��ة  خزين  يف   �ست�سب 

خ����دم����ات ال���ط���ريان 

النوافذ  تلك  جميع  ثم  ومن  الفيزة   وا�سعار  الفندقية  واخلدمات 
لل�سياحة  وزارة  وجود  �رضورة  مبينا   ، الدولة  ايرادات  يف  ت�سب 
اال�ستثمار  م�رضوع  ي�سمى   ما  �سمن  علمي  تق�سيم  ذي   وبهيكل 

ال�سياحي  ودعم القطاع اخلا�س . 
ال�سياحة  وزارة  دمج  قرار  اأن  اكدت  ال�سياحة  اأن هيئة  اىل  ي�سار   
اأن دعم احلكومة املركزية  ال�سياحة مبينة  اأ�رض بقطاع  بالثقافة 

لقطاع ال�سياحة متكلئ وغري طموح باملرة.  
الزبيدي يف حديث  ال�سياحية حممود  للمرافق  العام  املدير  وذكر 
�سحفي : اأن واقع ال�سياحة يف العراق لي�س مب�ستوى الطموح وتاأثر 
ب�سكل كبري خا�سة بعد دمج الوزارة بوزارة الثقافة ما اأ�رض بقطاع 

ال�سياحة لكون عمل وزارة الثقافة بعيد عن عمل ال�سياحة.
تدعيم  اىل  يتجه  العامل  الوقت  يف  اأنه  اىل  النظر  الزبيدي  ولفت 
من  الكثري  عن  اأقت�ساديا  بديال  لتكون  وتطويرها  ال�سياحة 
وال  ال�سياحة  يحّجم  العراق  اأن  جند  مثال،  كالنفط  القطاعات 
ال�سياحة  قطاع  تدعم  ال  احلكومة  اأن  الزبيدي  وا�ساف  يدعمها.  
واإن دعمته فاأنه بطيئ جدا وال يرتقي اإىل م�ستوى الطموح، مبينًا 
اأن الهيئة وعلى الرغم من ذلك فاإنها و�سلت باأدواتها الب�سيطة اإىل 
مرحلة االكتفاء الذاتي، واذا كان هنالك دعم لل�سياحة فانه �سيعود 

باالإيجاب اىل خزينة الدولة.
رئي�س  �سابق  وقت  يف  النيابية  واالث��ار  ال�سياحة  جلنة  وحّملت 
تراجع  والداخلية  اخلارجية  ووزارت��ي  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
ال�سياحة يف البالد وقال رئي�س جلنة ال�سياحة واالثار علي �رضيف 
يف ت�رضيح  �سحفي :  ان  رئي�س الوزراء وزارة اخلارجية والداخلية 
وزارة  �سيئا  نحمل  وال  العراق  يف  ال�سياحة  تراجع  يتحملون 
ال�سياحة ال�سابقة، مبينا انهم ظلموا الوزير ال�سابق لوزارة ال�سياحة 
واالثار وحتى النافذة الواحد �سيطرت عليها وزارة الداخلية بعد ان 

كانت ال�سيطرة من قبل ال�سياحة.
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اأق��ل  النف��ط اىل  اأ�سع��ار   انخف�س��ت 
م�ست��وى يف ثالثة اأ�سه��ر على الرغم 
م��ن جهود منظمة اأوب��ك الرامية اىل 
خف�س اإنتاج اخل��ام نتيجة ا�ستمرار 
الزي��ادة يف عدد من�س��ات احلفر يف 

الواليات املتحدة
ون��زل خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج 
برنت 39 �سنتا اأو ما يعادل 0.8 يف 
للرمي��ل  50.98 دوالراً  اإىل  املئ��ة 
وه��و اأقل م�ست��وى من��ذ 30 نوفمر 
ق��د  اخل��ام  وكان  الث��اين.  ت�رضي��ن 
اأغل��ق يف اجلل�س��ة ال�سابقة منخف�سا 
1.6 يف املئ��ة عن��د 51.37 دوالراً 

للرميل

ارتفع موؤ���رض نيكي القيا�سي م�سجال 
اأعل��ى م�ست��وى اإغ��الق يف 15 �سهرا 
م��ع اإقب��ال امل�ستثمري��ن عل��ى �رضاء 
اأ�سه��م دفاعي��ة يف ح��ني تخل��وا عن 
ظ��ل  يف  الت�سدي��ر  ���رضكات  اأ�سه��م 
مكا�س��ب ال��ني اإال اأن اأحجام التداول 

كانت �سعيفة
اإىل  املئ��ة  يف   0.2 نيك��ي  وارتف��ع 
اأعل��ى  وه��و  نقط��ة   19633.75
م�ست��وى اإغالق من��ذ دي�سمر كانون 
2015 وزاد موؤ���رض توبك���س  االأول 
0.2 يف املئ��ة اإىل  االأو�س��ع نطاق��ا 
اأعلى  اأي�سا  نقطة وه��و   1577.40

م�ستوى يف 15 �سهرا 

على  الطلب  بف�سل  ال��ذه��ب  ارت��ف��ع 
يف  انتخابات  قبل  االآمنة  املالذات 
اأقل  عن  ابتعاده  ليوا�سل  اأوروب���ا 
الذي  اأ�سابيع  خم�سة  يف  م�ستوى 
املا�سي  االأ�سبوع  اأواخ��ر  يف  �سجله 
و�سط توقعات بزيادة و�سيكة الأ�سعار 

الفائدة يف الواليات املتحدة
و�سعد الذهب يف املعامالت الفورية 
 1208.61 اإىل  امل��ئ��ة  يف   0.3
يف  )االأون�����س��ة(   لالأوقية  دوالرات 
االآجلة  التعامالت  يف  ارتفع  حني 
املئة  يف   0.6 املتحدة  بالواليات 

اإىل 1208.10 دوالرات لالأوقية

االستثمار السياحي.. مشروع ينتظر هيكال موحدًا بعيدًا عن االندماج بالوزارات 

إقليم كردستان.. خطوات في إطار تنمية القطاع الصناعي 

االهتمام بتنمية القطاعات 
ال�صناعية والزراعية 

والتجارية وال�صياحية يف 
اقليم كرد�صتان، مّثل اأبرز 

حماور اجتماع املجل�س 
االقت�صادي يف االقليم الذي 

ح�صره رئي�س وزراء االقليم 
ونائبه والوزراء املعنيون 

وحمافظو املحافظات االربع 
يف اقليم كرد�صتان وعدد من 

اخلرباء واالخت�صا�صيني يف 
تلك املجاالت.

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
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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

ً


