
وخ��ال ال�ض��نوات املا�ض��ية، اطلق��ت احلكوم��ة 
تفل��ح  مل  ال��وزارة  ان  اال  كامل��ة  تخ�ضي�ض��ات 
بتجهي��ز مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة ، حت��ى 
بعد الغ��اء معظ��م مفرداتها والت��ي كانت توزع 
قب��ل ع��ام 2003 والت��ي اقت���رت عل��ى اربع 
منه��ا فقط وه��ي الطحني والرز وال�ض��كر والزيت 
، لذل��ك التج��اأت وزراة التج��ارة �ض��وب احللول 
اخلارجي��ة وايجادها  الي��ات تعاقد مع �ركات 
اجنبية لتجهيز مف��ردات البطاقة التموينية وقد 
ت�ض��درت ال�ركات االمريكية  ، قائمة ال�ركات 
التي فتحت الوزراة اذرعها لها المتام �ض��فقات 
املناق�ض��ات لتجهي��ز معظ��م املف��ردات لكونها 
تتمت��ع بالر�ض��انة والتاريخ الطوي��ل من عقود 

ال�راكة مع اجلانب العراقي .
 واأك��د الناط��ق االإعام��ي با�ض��م وزارة التجارة 
حمم��د حنون احلمداين  : ان وزراة التجارة بداأت 
ر�ضم ال�ضيا�ضيات التجارية االقت�ضادية  ودورها 
اليتوقف على توفري مفردات البطاقة التموينية  
،  وق��د قام��ت بو�ض��ع برنامج وا�ض��ع يهدف اىل 
تنمية وتقوية العاقات االقت�ضادية والتجارية 
م��ع دول الع��امل م��ن خ��ال تفعي��ل االتفاق��ات 
امل�ض��ركة واحتواء   ال���ركات العاملية الكربى 
وت�ض��هيل دخوله��ا لل�ض��وق املحلي��ة وبحماي��ة 

القانون العراقي. 
وقال احلمداين  يف ت�ريح خ�ص به ) اجلورنال 
( : اإن وزارة التجارة عقدت اجتماعا مو�ض��عا مع 
ال�ض��فري االمريك��ي يف بغ��داد ، مت التباح��ث فيه 
ب�ض��اأن رغبة وزارة التج��ارة يف دخول �ركات 
امريكي��ة ر�ض��ينة لتوف��ري املف��ردات الغذائي��ة 
وباالخ�ص مادتي احلنطة والرز يف ظل النق�ص 
احلاد فيهما ب�ضبب االزمة املالية ونفاد خمزون 
احلنطة املحلية املعتمد عليه يف العام املا�ضي 

.
وا�ض��اف : اأن ال�رك��ة العام��ة لتج��ارة احلبوب 
و�ض��عت �ض��وابط جديدة للتعاون مع ال�ركات 
العاملية م��ن  اأجل التدقيق يف عمليات الفح�ص 
املخت��ربي ، و اإبق��اء مبالغ مب��ا يقرب من %20 
م�ض��اف لها  10% من ما يخ�ض���ص  من مبالغ 
العق��ود حل��ني التدقي��ق يف عملي��ات الفح���ص 
املختربي ، التي جتريها الوزارة �ضواء من خال 

اجه��زة الفح���ص املخت��ربي او م��ن ال���ركات  
االجنبية الفاح�ضة . 

وتابع : ان ال�ركات االمريكية راغبة بالتعاون 
والتعاق��د عن طريق ت�ض��لم االموال ب�ض��كل تام ، 
ووزارة التجارة توؤكد ر�ض��انة ال���ركات والية 
العق��ود ولك��ون تل��ك ال���ركات متل��ك تاريخ��ا 
بالتعام��ل م��ع الع��راق يف عقود �ض��ابقة ، الفتا 
النظر اىل ان االجتماع مع ال�ضفري االمريكي فتح 
باب التعاقدات اال�ضتثمارية مع �ركات اجنبية 
يف خمتل��ف القطاع��ات االقت�ض��ادية وكيفي��ة 
التفاو���ص يف اليات املناق�ض��ات التي جتريها 
وزراة التج��ارة ، وف��ق القان��ون العراق��ي ووفق 
املتطلبات التي و�ض��عتها اللجان املتخ�ض�ض��ة 
يف االمان��ة العام��ة  ملجل���ص ال��وزراء ، وتذليل 

املعوقات يف عمل تلك ال�ركات . 
وبني احلمداين : ان املدة املقبلة �ضت�ض��هد املزيد 
بالدرج��ة االوىل  اال�ض��تثمارات املعتم��دة  م��ن 
عل��ى ال���ركات  االجنبي��ة والت��ي تك��ون بوابة 
تطور االقت�ض��اد والتنمية امل�ض��تدامة يف بغداد 

واملحافظات .  
 م��ن جهت��ه ق��ال ال�ض��فري االمريك��ي يف بغ��داد 
املتح��دة  الوالي��ات  ان   : �ض��يليمان   دوكا���ص 
االمريكي��ة تعم��ل م��ع احلكوم��ة العراقي��ة على 

حماربة الف�ض��اد ووحدة اال�ض��اح االقت�ضادي 
، مبين��ا ان ال���ركات االمريكي��ة �ض��تكون له��ا 
ل��وزراة  واملناق�ض��ات  العق��ود   يف  االولوي��ة 
التج��ارة لتجهيز مف��ردات البطاق��ة التموينية ، 
وتع��د باب��ا لدخ��ول اال�ض��تثمارات االجنبية يف 

خمتلف القطاعات االقت�ضادية  . 
وبدوره قال اخلبري االقت�ض��ادي مناف ال�ضائغ  
يف حديث �ض��حفي : مل تك��ن ادارة ملف البطاقة 
التمويني��ة من قبل وزارة التجارة ناجحة وذلك 
ب�ض��بب االآلي��ة املتبع��ة يف عملي��ة التعاق��د مع 
ال�ركات االجنبية الر�ض��ينة ، م��ا فتح املجال 
ام��ام ال���ركات الرديئة التي حتمل ت�ض��نيفات 
)3 -4( بالدخ��ول يف تعاق��دات وزارة التجارة 
وهي وراء دخول مواد غذائية رديئة جدا �ض��من 

مفردات البطاقة التموينية . 
 وا�ض��اف ال�ض��ائغ : قدمن��ا مقرح��ات ل��وزارة 
التج��ارة الجناح ملف التمويني��ة اإال ان الوزارة 
مل تاأخ��ذ ب��ه وال�ض��بب ه��و الف�ض��اد املوجود يف 
ال��وزارة ، فاملقرح يت�ض��من ان تق��وم �ركات 
عاملي��ة بتوزي��ع �ض��ناديق مغلقة حتت��وي على 
مفردات التموينية ل�ض��خ�ص واحد ومن ثم ياأخذ 
املواطن �ض��ناديق على عدد اأفراد عائلته ، وهذا 

ال يروق للعاملني يف الوزارة.

ال�ض��اأن  يف  املتخ�ض���ص  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
االقت�ض��ادي الدكتور عبد الرحمن امل�ضهداين يف  
ت�ريح �ض��حفي : ان اخف��اق وزارة التجارة مل 
يحدث اليوم بل هو منذ �ض��نوات طوال فالوزارة 
دائم��ا م��ا تعد املواط��ن مبفردات جدي��دة اإال ان 
املواطن ال يت�ض��لم �ض��وى مف��ردة غذائية واحدة 
وه��ذا يع��ود اىل الف�ض��اد امل�ض��ت�رى يف وزارة 
التج��ارة ، اأم��ا تخفي�ص موازن��ة وزارة التجارة 
للبطاق��ة التموينية لي�ص عام��ا مهما ، النه يف 
ال�ض��نوات ال�ض��ابقة مت تخ�ض��ي�ص مبال��غ كبرية 
ومل ت��ِف ال��وزارة بوعودها يف حت�ض��ني البطاقة 

التموينية.
 وا�ض��اف : م��ن املوؤ�ض��ف ع��دم ت�ض��لم املواط��ن 
مفردات  البطاقة كاملة وهو ما ادى اىل ارتفاع 

ا�ضعار املواد الغذائية ب�ضكل ن�ضبي . 
وزارة  يف  املركزي��ة  التعاق��د  جلن��ة  ان  يذك��ر 
التج��ارة احال��ت يف وقت �ض��ابق  كميات كبرية 
م��ن امل��واد الغذائي��ة اىل التعاق��د م��ع �ركات 
املف��ردات  تام��ني  به��دف  واجنبي��ة  حملي��ة 

اال�ضا�ضية يف البطاقة التموينية. 
وقال م�ض��در يف جلنة التعاق��دات املركزية يف 
وزارة التجارة : ان احاالت التعاقد لعام 2016 
ت�ض��منت احالة كمي��ة )280( الف طن من مادة 
ال��رز بنوعي��ات خمتلف��ة وكذلك احال��ة )150( 
ال��ف طن من احلنطة االجنبية عالية امل�ض��توى، 
واإحال��ة  )60( ال��ف ط��ن م��ن م��ادة الزيت من 
منا�ض��ئ خمتلف��ة واإحال��ة )450( ال��ف طن من 
مادة ال�ض��كر وم��ن معمل االحت��اد يف اطار دعم 

املنتوج الوطني. 
وا�ض��اف : ان عملية االحال��ة اىل تلك ال�ركات 
مت��ت وفق القان��ون ويف اط��ار تنفي��ذ تعليمات 
العقود احلكومية ومن خال االطاع على اف�ضل 
العطاءات بعد مناق�ض��تها م��ن قبل جلان تدر�ص 
طبيعة هذه االحاالت من حيث �ض��كلها القانوين 
ومطابقته��ا لل�ض��وابط وال�روط واملوا�ض��فات 
العراقي��ة  ، م�ض��ريا اىل ان جلن��ة التعاق��د ج��ادة 
يف توقيع عقود خمتلف��ة لتوفري املواد الغذائية 
اال�ضا�ض��ية يف البطاق��ة التمويني��ة خا�ض��ة وان 
عملي��ة التجهيز تعاين ق�ض��ورا يف توزيع بع�ص 
املواد والأ�ضباب خارجة عن ارادة الوزارة وجلنة 
التعاقد املركزية والتي بع�ض��ها مرتبط باالأزمة 

االقت�ضادية والظروف ال�ضيا�ضية . 

اق��رح الع�ض��و يف منتدى بغداد االقت�ض��ادي عامر اجلواهري، 
ال�ض��ري يف التنفي��ذ الفع��ال واملهن��ي وامل��رن لا�ض��راتيجية 
ال�ض��ناعية حتى عام 2030، والتي ن�ضت على حتقيق �ضناعة 
وطنية مناف�ض��ة اإقليميًا وعامليًا تعتمد التميز واالإبداع وحتقق 
اقت�ض��اداً متنوع��ًا، وت�ض��تحدث فر�ص عمل با�ض��تخدام املوارد 

بفعالية وكفاءة وم�ضوؤولية.
واأ�ض��ار يف حديث �ض��حفي اإىل اأن تنفيذ اال�ضراتيجية »يتطلب 
بن��اء ن��واة جتمعات �ض��ناعية تناف�ض��ية تعتمد على املن�ض��اآت 
ال�ض��ناعية الكب��رية واملتكامل��ة م��ع �ضا�ض��ل القيم��ة املحلية 
والعاملية، واإيجاد ظروف عمل فعالة وم�ض��تقرة ت�ضمح بوجود 
املن�ضاآت اخلا�ضة ومنوها«. و�ض��دد على »اأهمية حت�ضني البنية 
التحتية ال�ض��ناعية واملعرفي��ة، وتبني نظام حوكمة منا�ض��ب 

يدعم تنفيذ اال�ضراتيجية. 
ويواج��ه القط��اع ال�ض��ناعي يف الع��راق م�ض��كات اأهمها عدم 
الق��درة عل��ى مناف�ض��ة الب�ض��ائع امل�ض��توردة، الت��ي ال حتم��ل 
املوا�ض��فات النوعي��ة وتدخ��ل باأ�ض��كال خمتلف��ة وم��ن منافذ 
كث��رية، ف�ض��ًا عن ع��دم وجود اآلي��ات حماية حقيقي��ة للمنتج 

الوطني.
وعّد اجلواهري، اإمكان »ت�ض��كيل مر�ض��د التناف�ض��ية يف مرحلة 
ب�ضيطة الحقة«. موؤكداً �رورة »ا�ضتمرار حملة اإجراءات تاأهيل 
وتطوير امل�ضانع التي �ضبق ونّفذتها وزارة ال�ضناعة واملعادن، 
وت�ض��غيل املعامل مبهنية و�رامة وج��دوى، كي تكون قادرة 
على االإنتاج بالطاقات الق�ض��وى املتاحة م�ض��تهدفة الطاقات 
الت�ض��ميمية، م��ع مراعاة الق��درات املالية املتاح��ة ولكون اي 
تطوي��ر يف اجلوان��ب االإنتاجي��ة والت�ض��ويقية، �ضي�ض��اهم يف 

حتقيق موارد اإ�ضافية«. 
ومل يغفل اأهمية االأخذ يف االعتبار 

القطاع��ات  اأولوي��ة 

وجدوى التطوير، مع اعتماد خطط االأعمال التي �ض��بق اإعدادها 
لل�ركات العامة يف وزارة ال�ضناعة واملعادن، وحت�ضني القدرة 

على ت�ضويق االإنتاج وتناف�ضيته وحمايته يف ال�ضوق املحلية 
واقرح على جمل�ص التن�ض��يق ال�ض��ناعي »توّل تغيري مكونات 
عم��ل جمال�ص ادارة ال���ركات العام��ة ال�ض��ناعية واآليته، كي 
الربحي��ة  وحتقي��ق  االأداء  حت�ض��ني  يف  م�ض��وؤولياتها  تتحم��ل 
ل�ركاتها، واإدخال ممثل قطاعي من الن�ض��اط اخلا�ص ع�ض��واً 
فيه��ا وبح�ض��ب الن�ض��اط، مع التح��رك لتغيري مبداأ الف�ض��ل بني 
االإدارة وامللكية، بتحرر جمال�ص االإدارة من �ضلطة املدير العام 
ومعاجلة ذلك بالت�ريع«. واأو�ض��ى ب� »زيادة متثيل موؤ�ض�ضات 
و�ض��دد  ال�ض��ناعي«.  التن�ض��يق  جمل���ص  يف  اخلا���ص  القط��اع 
عل��ى ���رورة »ا�ض��تعانة وزارة ال�ض��ناعة واملع��ادن مبجل�ص 
م�ضت�ض��ارين م��ن اخلرباء املتقاعدين وا�ض��حاب االخت�ض��ا�ص 
اال�ضت�ض��ارية  ال��ذراع  يك��ون  ك��ي  القطاعي��ة،  واالهتمام��ات 
املعتم��دة للوزي��ر وجمل���ص التن�ض��يق ال�ض��ناعي وللمنظوم��ة 
ال�ض��ناعية، وللم�ض��اركة يف ر�ض��د اخلط��ط ون�ض��اطات الوزارة 

والقطاع ال�ضناعي وتقوميها، ومتابعة تنفيذ القرارات 
وكان احت��اد رج��ال االأعمال ومرك��ز امل�ض��اريع الدولية نّظما 
ور�ض��ة عم��ل لربنام��ج احلوار ب��ني القط��اع اخلا�ص و�ض��ناع 
الق��رار، وُطرح��ت خالها ب�راحة �ض��بل التخلف االقت�ض��ادي 
املتمثل��ة بالبريوقراطي��ة والف�ض��اد والتقاطع��ات الت�ريعي��ة 
الت��ي تنظم العم��ل، والتي تخلق بيئة عمل غري منا�ض��بة جلذب 

اال�ضتثمارات يف كل القطاعات.
وتركزت احلوارات يف الور�ضة، على 

���رورة خل��ق حلول 
واقعي��ة 

مل�ض��اكل االقت�ضاد، خ�ضو�ضًا اأن مقومات التنمية االقت�ضادية 
متواف��رة وميك��ن حتقيقه��ا يف بع�ص القطاعات ب�ض��كل �ريع، 
يف ح��ال ُنظ��م العمل فيه��ا خ�ضو�ض��ًا يف القطاع��ني الزراعي 
امل�رفي��ة  القطاع��ات  واق��ع  اإىل  وتطّرق��ت  وال�ض��ناعي. 
واال�ض��تثمار والزراع��ة وكذل��ك ال�ض��ناعة واملق��اوالت والبنى 
التحتية، والتجارة واالأعمال وال�ض��ياحة، اإىل جانب العمل على 
ح�ضد اجلهود لتطوير القطاع وامل�ضاريع ال�ضناعية واالإنتاجية، 
والوقوف على �ض��عف القدرات وك�ض��ف الف�ض��اد وركاكة البنى 
التحتية وغياب التخطيط اال�ضراتيجي، وقلة م�ضتويات التنفيذ 

وتدين اآليات الرقابة.
و�ض��ددت احلوارات على معاجل��ة امل�ض��كات التنموية وحتقيق 
االإ�ض��اح االقت�ضادي والتحرر الوطني من االإرهاب والتخل�ص 
من الف�ض��اد وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنوي��ع االإنتاج الوطني. 
ومل تغفل مو�ض��وع التقارب بني امل�ضارف واال�ضتثمار واأهمية 
ذلك يف تعايف االقت�ض��اد. وراأت اأن��ه ال بد من اأن ياأخذ القطاع 
اخلا�ص دوره يف التنمية االقت�ض��ادية واأن ُيفّعل دور امل�رف 
ال�ض��ناعي. واأ�ض��ارت اإىل اأهمي��ة تطوي��ر االإنتاجي��ة وتوجي��ه 

القرو�ص اإىل ما يحقق اجلدوى االقت�ضادية. 
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يف  االأوروبي��ة  االأ�ض��هم  ارتفع��ت 
التعامات املبكرة وقادت املكا�ض��ب 
���ركات   اأ�ض��هم  النط��اق  الوا�ض��عة 
�ض��هم �رك��ة  اإال   اأن  االأولي��ة   ال�ض��لع 
امياجيني�ض��ن ت��ك الربيطاني��ة ن��زل 
70 يف املئ��ة بع��د اأن فقدت عميلها 

الرئي�ضي �ركة اآبل        
 600 �ض��توك�ص  املوؤ���ر  وارتف��ع 
لاأ�ض��هم االأوروبية 0.3 يف املئة يف 
ح��ني زاد املوؤ���ر فاينن�ض��ال تامي��ز 

0.2 يف املئة 100 الربيطاين 

يف  القيا�ض��ي  نيك��ي  موؤ���ر  ارتف��ع 
بور�ض��ة طوكيو لاأوراق املالية لكنه 
ال ي��زال بعي��دا عن تعوي�ص اخل�ض��ائر 
االأ�ض��بوع  به��ا  من��ي  الت��ي  احل��ادة 
املا�ض��ي اإذ مل يب��دد م�ض��ح متفائ��ل 
اأجراه بنك اليابان املركزي املخاوف 
���ركات  اآف��اق  ب�ض��اأن  امل�ض��تمرة 

الت�ضدير
و�ض��عد نيك��ي 0.4 يف املئ��ة ليغل��ق 
عن��د 18983.23 نقط��ة ولكنه يظل 
قريب��ا م��ن اأق��ل م�ض��توى يف �ض��بعة 
اأ�ض��ابيع الذي �ض��جله يوم اجلمعة عند 

18909.26 نقطة

ال�ضناعات  قطاع  اأن  م�ضح  اأظهر 
بع�ص  فقد  بريطانيا  يف  التحويلية 
تباطوؤ  مع  املا�ضي  ال�ضهر  الزخم 
معدل منو طلبيات الت�ضدير وتهاوي 
يف  اال�ضتهاكية  ال�ضلع  على  الطلب 

ظل تنامي �ضغوط الت�ضخم
اأع��ق��اب  وه����وى اال���ض��رل��ي��ن��ي يف 
من  اخل����روج  ل�ضالح  ال��ت�����ض��وي��ت 
ا�ضتفتاء  يف  االأوروب�����ي  االحت����اد 
يونيو حزيران مبا �ضاهم يف حتقيق 
�ضنوي  منو  وترية  اأ�رع  امل�ضنعني 
االأخ��ري  الربع  يف  اأع���وام  ثاثة  يف 
2016 يف ختام عام �ضهد منو  من 
املئة  يف   1.8 الربيطاين  االقت�ضاد 
وه��و ث��اين اأ����رع وت���رية من��و بني 
يف  الكربى  املتقدمة  االقت�ضادات 

العامل

مقترح إلنشاء مجمعات صناعية تنافسية لتنويع اإليرادات

التجارة  تتلكأ في تجهيز مفرداتها 

التموينية ضمن عقود الشركات األميركية .. وأبواب التعاقد تفتح لالستثمارات األجنبية 

وزارة التجارة تعمل 
جاهدة يف م�سعى دائم 

حلل م�سكلة البطاقة 
التموينية، خا�سة مع 
تراجع التخ�سي�سات 
املالية املر�سودة لها، 

ب�سبب الأزمة املالية التي 
متر بها البالد.

 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

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

ُ


