
 
ووفق��ًا لإح�صائيات وزارة التجارة وال�صناعية 
باإقلي��م كورد�صتان، فق��د  مت ا�صترياد 332 األف 
�صيارة اإىل اإقلي��م كورد�صتان خالل ال�3 �صنوات 

و4 اأ�صهر املا�صية 
كم��ا ت�ص��ري الإح�صائيات ذاته��ا اإىل اأنه بالنظر 
اإىل �صنوات الأزمة املالي��ة، فاإن العام املا�صي 
�صهد هبوطًا يف ن�صبة ا�صت��رياد ال�صيارات و�صل 
اإىل 74%، اإل اأن الع��ام احلايل �صهد انتعا�صًا يف 
حركة جت��ارة ال�صي��ارات، حي��ث زادت مبيعات 
ال�صيارات بن�صبة 76% مقارنًة بالعام املا�صي 

واأ�ص��اف املدي��ر العام، اأن ع��دد ال�صيارات التي 
مت ا�صتريادها خالل الع��ام احلايل يفوق حاجة 
ال�ص��وق بكث��ري، م��ا ي�ص��ري اإىل اأن اأغلبي��ة تل��ك 

ال�صيارات يتم ت�صديرها اإىل بقية مدن العراق 
وافتتح عدد م��ن التجار ال�صوري��ني والعراقيني 
الذين كان��ت لديهم �رشكات ا�صت��رياد ال�صيارات 
يف بلدانه��م، مكات��ب ومعار���ض له��م يف اإقليم 
كورد�صتان وُي�صدرون ال�صيارات من الإقليم اإىل 

مدن وحمافظات العراق 
مثن��ى ح�صن ال��راوي، تاجر �ص��وري كان ميتلك 
معر�ص��ًا لبي��ع ال�صي��ارات يف حمافظ��ة درع��ا 
ال�صوري��ة، وق��د افتت��ح فرعًا ل�رشكت��ه يف اأربيل 
با�صت��رياد  يق��وم  حي��ث  اأع��وام،  ب�صع��ة  قب��ل 
ال�صيارات م��ن الإمارات اإىل اإقلي��م كورد�صتان، 

ومن ثم يبيعها عرب �رشكات اأخرى 
املا�ص��ي  يف  كان��وا  اأنه��م   ال��راوي  واأو�ص��ح 
ي�صتوردون 50 األف �صيارة من الإمارات �صنويًا، 
اأغلبيته��ا كانت ُتب��اع يف املدن العراقية، ولكن 
ب�صبب الأزمة املالية، اإىل جانب و�صع العقبات، 
ال�صيط��رة  نق��اط  يف  ال�رشيب��ة  وم�صاعف��ة 
بالعراق، فقد تناق�صت مبيعاتنا كثرياً يف العام 

املا�صي، لذلك ا�صتوردنا 1250 �صيارة فقط  
واأ�ص��اف ال��راوي اأن��ه  لالأ�صب��اب ال�صابقة، فاإن 
جتار ال�صيارات العراقيني يتوجهون اىل النقاط 
احلدودية لإقليم كورد�صتان، لأن هناك اختالفًا 
يف نظام اجلمارك بني اإقليم كورد�صتان ومثيله 
يف بقي��ة اأنح��اء الع��راق، فعل��ى �صبي��ل املثال، 

اإذا ا�صت��وردت �صي��ارة م��ن خ��الل ح��دود اإقليم 
كورد�صتان، ف�ص��وف اأدفع 2000 دولر، اأما اإذا 
اأدخلته��ا من خالل حمافظ��ة الب�رشة، ف�صاأدفع 
6000 دولر، لذل��ك ي�صت��ورد التجار العراقيون 
ال�صيارات عن طريق �رشكات اإقليم كورد�صتان 

اإقلي��م  يف  اجلم��ارك  نظ��ام  وبخ�صو���ض 
كورد�صت��ان، ق��ال ال��راوي اإن��ه "للح�صول على 
ترخي���ض ال�صت��رياد، ندف��ع 100 األ��ف دين��ار 
)80 دولر( ع��ن كل �صيارة، حيث ُتدفع جمارك 
ال�صيارات بح�صب عدد )الب�صتونات(، فاإذا كانت 
ال�صيارة ذات 4 )ب�صتونات( فاإن اجلمارك ت�صل 
 1770 )نح��و  دين��اراً  و2014  مليون��ني  اإىل 

دولر( 
ون��وه باأن��ه "يف ح��ال كان��ت لوح��ة ال�صي��ارة 
موؤقت��ة، ف��اإن نق��اط ال�صيط��رة العراقي��ة متن��ع 
دخوله��ا اإىل الب��الد، اأو تفر���ض اجلم��ارك مرًة 
ثانية، اأم��ا اإذا كانت حتمل ال�صيارة لوحة مرور 
اأربيل، في�صمح لها بالدخول اإىل العراق بعد دفع 

مبلغ ب�صيط 

وقد ا�صتوردت �رشك��ة مثنى ح�صن الراوي 750 
�صي��ارة العام احلايل، بينه��ا 550 �صيارة بيعت 
يف م��دن الع��راق بع��د اأن و�ص��ع لوح��ات مرور 

اأربيل عليها.
وب��نينّ ال��راوي اأن  حكوم��ة اإقلي��م كورد�صت��ان 
م�صتفيدة اأكرث من هذا ال�صكل من التجارة، لأنها 
حت�ص��ل عل��ى 4 اآلف دولر من خالل ال�رشيبة 

واجلمارك ولوحة ال�صيارة 
امل��دن  الع��رب يف  املواطن��ني  اأن   اإىل  م�ص��رياً 
عل��ى  اأربي��ل  م��رور  رق��م  يف�صل��ون  العراقي��ة 
�صياراته��م، لأن ه��ذه الأرق��ام، كم��ا ه��و احلال 
بالن�صب��ة لأرق��ام م��رور بغ��داد، ل تت�صبب باأي 
م�ص��اكل يف عم��وم امل��دن العراقي��ة، كم��ا اأنها 
قابلة للبي��ع ب�رشعة يف تلك امل��دن، وكذلك يف 

اإقليم كورد�صتان 
واإىل جان��ب التج��ار العراقي��ني، ف��اإن اأ�صحاب 
ال�رشكات يف اإقليم كورد�صتان م�صتفيدون اأي�صًا 
من ه��ذه التجارة، حي��ث زادت مبيعاتهم، ومن 

ثم زادت ن�صبة ا�صتريادهم لل�صيارات 

وق��د ا�صتوردت �رشك��ة "�صوان طاه��ر" للتجارة 
العام��ة وا�صترياد ال�صي��ارات العام احلايل، نحو 
300 �صي��ارة م��ن اأن��واع "تويوت��ا، هيون��داي، 
كي��ا"، اأما يف الع��ام املا�صي، فل��م ت�صل ن�صبة 

ال�صترياد اإىل هذا الرقم.
وق��ال �صاح��ب �رشكة "�صوان طاه��ر"، اإن  اأكرث 
من ن�صف عدد ال�صيارات امل�صتوردة، يتم بيعها 
يف حمافظ��ات النج��ف، وكرب��الء، والب���رشة، 

وبغداد 
واإىل جانب ا�صترياد ال�صي��ارات اجلديدة التي مل 
ُت�صتخدم بعد "0 كيلومرت"، فقد زادت يف الوقت 

ذاته ن�صبة ا�صترياد ال�صيارات امل�صتخدمة.
م��ن جهته ك�ص��ف مدير �رشك��ة "اأوني��ل فيهل"، 
حمم��د عمر، اأن��ه  بف�صل م�صاألة �صب��ط اجلودة، 
فاإنه خالل الأ�صهر الأربعة املا�صية، مت ا�صترياد 
ما ليقل عن 10 �صاحنات م�صتعملة يوميًا، اإىل 
اإقلي��م كورد�صت��ان، لذلك اأتوق��ع اأن تكون %75 
م��ن ال�صي��ارات التي مت ا�صترياده��ا مطلع العام 

احلايل، م�صتعملة. 

دع��ا العراق رجال الأعمال يف اأبو ظبي اإىل امل�صاهمة يف م�صاريع 
اإع��ادة الإعم��ار، الت�����ي ت�صم��ل كل قطاع��ات القت�ص��اد العراقي. 
واأك�����د رئي���ض الهيئ��ة الوطني��ة لال�صتثم��ار ف����ي الع��راق �صامي 
تق��ي الأعرجي يف عر���ض قدم���ه خالل لقاء لرج��ال الأعمال من 
اجلانب��ني ا�صت�صافت��ه اأبو ظب��ي ،  وجود 400 فر�ص��ة ا�صتثمارية 
جاه��زة ومتاحة اأم��ام رجال الأعم��ال وامل�صتثمري��ن وال�رشكات 
الأجنبي��ة  ، ولف��ت النتب��اه اإىل اأن هذه الفر���ض تتيحها قطاعات 
والنق��ل  والعق��ارات  والزراع��ة  وال�صناع��ة  والكيماوي��ات  النف��ط 

واملطارات واملوانئ واإنتاج الكهرباء والإ�صكان 
وك�ص��ف عن اأن الع��راق »يحتاج اإىل 2.5 مليون وح��دة �صكنية يف 
ال�صنوات الع�رش املقبلة«، م�صدداً على الرغبة  يف ال�رشاكة والتعاون 
م��ع ال�رشكات يف الإمارات لتنفيذ ه��ذه امل�صاريع، وال�صتفادة من 

خربتها املميزة 
وا�صُته��ل اللق��اء بكلم��ة للنائ��ب الأول لرئي�ض جمل���ض اإدارة غرفة 
جتارة و�صناعة اأبو ظبي اإبراهيم املحمود، يف ح�صور وزير العمل 
وال�صوؤون الجتماعية وزير ال�صناعة بالوكالة العراقي حممد �صياع 
ال�ص��وداين، متحدث��ًا عن �صبل تطوير عالق��ات التعاون القت�صادي 
وال�صتثم��اري بني ال���رشكات واملوؤ�ص�صات الإماراتي��ة والعراقية، 
وفتح اآف��اق جديدة لهذه ال�رشكات وتعزي��ز ال�رشاكة بني اجلانبني 
ومب��ا يحقق م�صاحلهم��ا ، واأ�صار ال�ص��وداين اإىل اأن الهدف الرئي�ض 
لزي��ارة الوفد  يتمثل يف الطالع عل��ى التجربة التنموية الناجحة 
واملمي��زة للدولة وال�صتفادة منها، ونقله��ا من خالل التعاون مع 
ال���رشكات واملوؤ�ص�صات الإماراتية العامل��ة يف عدد من القطاعات 
واملجالت احليوية، للم�صاهمة يف نه�صة العراق وتنفيذ امل�صاريع 
التنموي��ة في��ه ، واأعل��ن اأن احلكوم��ة  تعم��ل عل��ى اإزال��ة العراقيل 
وتق��دمي احلوافز لرجال الأعمال وال���رشكات الإماراتية لال�صتثمار 
يف الع��راق ، و�ص��دد املحم��ود على رغب��ة القطاع اخلا���ض يف اأبو 
ظبي »يف تطوير العمل القت�صادي امل�صرتك، وحر�ض الغرفة على 

بذل كل جهد ممكن لرف��ع مبادلت القيمة التجارية وحفز 
ال�رشكات الإماراتية والعراقية لتاأ�صي�ض 

اقت�صادي��ة  ���رشاكات 

وا�صتثماري��ة خلدمة التنمية القت�صادي��ة والجتماعية امل�صتدامة 
يف بلدين��ا«. واأبدى ا�صتعداد الغرفة ل� »دع��م ال�رشكات الراغبة يف 
العم��ل وال�صتثمار يف بالدنا«، موؤك��داً »اهتمام ال�رشكات الوطنية 
بال�صتثم��ار وتنفي��ذ امل�صاريع يف بلدكم ال�صقي��ق«.  واأعلن ال�صفري 
الإمارات��ي يف العراق ح�ص��ن ال�صحي، اأن البلدي��ن  يتطلعان اإىل اأن 
تثم��ر زيارة الوفد العراقي تاأ�صي�ض ن��واة ل�رشاكة اقت�صادية، وقال 
خ��رباء وحمللون اقت�صاديون  يف ت�رشيح  �صحفي يف وقت �صابق 
اإن تزاي��د العقبات والتحديات اأمام ا�صتثمارات ال�رشكات اخلليجية 
يف الع��راق، قد يدفعها اىل اخلروج من ا�صتثماراتها هناك و�صخها 
يف اأ�ص��واق بديلة، يف ظل امل�صاعب القت�صادية التي تعانيها تلك 
ال���رشكات، وقال  اإبراهيم الفيلكاوي ، اخلب��ري القت�صادي ل�رشكة 
الدرا�صات املتقدمة بالكوي��ت، اإن بع�ض ال�رشكات الكويتية تواجه 
م�صاع��ب كبرية يف ا�صتثماراتها بالع��راق، اأبرزها �رشكة اأجيليتي 
للمخ��ازن العمومية وزي��ن لالت�صالت ، واأعلن��ت �رشكة اأجيليتي، 
الت��ي متتل��ك احلكوم��ة الكويتي��ة ح�ص��ة 20% منها، اإنه��ا تقدمت 
بطل��ب حتكيم اإىل املركز الدويل ملنازعات ال�صتثمار لت�صوية نزاع 
ا�صتثماري مع دولة العراق، م�صرية اإىل اأن الطلب بخ�صو�ض م�صادرة 
حكومة العراق ب�صكل غري مبا�رش ل�صتثمارات ال�رشكة بقيمة 380 
ملي��ون دولر يف قط��اع الت�صالت العراق��ي ، وقالت »اأجيليتي«، 
يف بي��ان �صحفي اإن احلكومة العراقية مل حت��رتم التزاماتها وفقا 
لتفاقية الت�صجيع واحلماية املتبادلة لال�صتثمارات، واملوقعة من 
قب��ل العراق والكويت.  وكانت وزارة العدل العراقية اأكدت يف وقت 
�صاب��ق اأنها ت�صعى لتخ��اذ جميع الإج��راءات امل�صجعة على جذب 
ال�صتثم��ارات العربي��ة اإىل الع��راق، وخا�ص��ة ما يتعل��ق مبوا�صيع 
التحكي��م التجاري وت�صوية املنازعات.  كما اأكدت احلكومة اإ�صدار 
ت�رشيع��ات وت�صهي��الت ل�صتقطاب ال�صتثم��ارات الأجنبية  ، وقال 

م��روان ال�رش�صاب��ي، مدي��ر اإدارة الأ�ص��ول يف �رشكة الفجر 
لال�صت�ص��ارات املالي��ة اإن��ه عل��ى الرغ��م 

م��ن تزاي��د ا�صتثمارات 

ال���رشكات اخلليجي��ة يف الع��راق، ل ت��زال ع��دة ���رشكات تواج��ه 
حتدي��ات جمة، تهدد ا�صتثماراتهما وينبغي على احلكومة العراقية 

�رشعة حلها
وت�ص��ري التقدي��رات اإىل اأن 69 �رشك��ة خليجي��ة تعم��ل يف اإقلي��م 
واإماراتي��ة  �صعودي��ة  اأغلبيته��ا   ،2016 يف  الع��راق  كرد�صت��ان 
وكويتي��ة، وفازت �رشك��ة دانة غاز الإماراتي��ة يف وقت �صابق  يف 
حتكيم دويل �صد حكومة اإقليم كرد�صتان ل�صداد م�صتحقات ائتالف 
تقوده ال�رشكة عن اإنتاج النفط والغاز من حقول القليم بني يوليو 

2015 اإىل نهاية مار�ض  2016
ي�ص��ار اإىل اأن اجله��ود الدولية لإع��ادة بناء البني��ة التحتية للعراق 
مبذول��ة منذ حرب الع��راق يف 2003. جنبا اإىل جنب مع الإ�صالح 
الإقت�صادي يف العراق ، ومت تنفيذ م�صاريع دولية لرتميم وحت�صني 
املياه العراقية وحمطات معاجل��ة مياه ال�رشف ال�صحي ، واإنتاج 
الكهرب��اء واإن�صاء امل�صت�صفيات واملدار�ض وامل�صاكن واأنظمة النقل. 
وق��د مت متويل جزء كبري م��ن العمل لإغاثة �صن��دوق اإعادة اإعمار 
الع��راق، و�صلط��ة التحال��ف املوؤقت��ة للح�ص��ول على م�صاع��دات اأو 
ال�صتثم��ار يف الع��راق بع��د موؤمت��ر مدريد لع��ادة العمار يف 23 
اأكتوب��ر 2003 ال��ذي ح�رشه ممثل��ون عن اأكرث م��ن 25 دولة. وقد 
مت جتميع الأموال التي تدار يف هذا املوؤمتر من م�صادر من جانب 
الأمم املتح��دة والبن��ك ال��دويل ، يف حني اأن جهود اإع��ادة الإعمار 
ق��د اأنتج��ت بع�ض النجاح��ات ، ن�ص��اأت م�صاكل مع تنفي��ذ املمولة 
دوليا جهود اإعادة اإعم��ار العراق. وت�صمل هذه الأمنية غري كافية، 

والف�ص��اد املتف�صي وع��دم كفاية التمويل و�صع��ف التن�صيق 
واملجتمع��ات  الدولي��ة  ال��وكالت  ب��ني 

املحلية.
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لالأ�صه��م  نيك��ي  املوؤ���رش  تراج��ع 
الياباني��ة يف خت��ام التعام��الت مع 
تاأث��ر ال�صوق بق��وة الني لك��ن ارتفاع 
�صهم �صوفت بنك ذي الثقل �صاعد على 

احلد من اخل�صائر . 
ون��زل املوؤ�رش نيك��ي القيا�صي 0.02 
 19677.85 عن��د  ليغل��ق  باملئ��ة 
اإىل  هب��ط  املوؤ���رش  وكان  نقط��ة. 
19570.13 نقط��ة مع ارتفاع الني 
اأم��ام الدولر ب�صبب جت��دد ال�صبابية 

ال�صيا�صية يف اأوروبا . 

ال�صوؤون  وزارة  من  بيانات  اأظهرت 
اليابانية  والت�����ص��الت  الداخلية 
ا�صتقر  البالد  يف  البطالة  معدل  اأن 
ني�صان  اأبريل  يف  باملئة   2.8 عند 
الوظائف  توافر  معدل  ارتفع  بينما 
اأعلى م�صتوى منذ فرباير �صباط  اإىل 

1974
املعدل  البطالة  معدل  ويتما�صى 
مع  املو�صمية  ال��ع��وام��ل  �صوء  يف 
اقت�صاديني  خرباء  توقعات  متو�صط 

ا�صتطلعت رويرتز اآراءهم
وارتفعت ن�صبة الوظائف اإىل طالبي 
 1.45 من   1.48 اإىل  لت�صل  العمل 

يف مار�ض اآذار  

امل�رشي على متديد  الربملان  وافق 
الراأ�صمالية  الأرباح  �رشيبة  جتميد 

لثالث �صنوات اإ�صافية
اأ�صال �رشيبة  وكانت م�رش فر�صت 
الأرب����اح  ع��ل��ى   10% م��ق��داره��ا 
 2014 يوليو/متوز  يف  الراأ�صمالية 
يف اإطار جهود لزيادة موارد خزانة 
العام  يف  علقتها  لكنها  ال��دول��ة، 
التايل ملدة عامني حتت �صغوط من 

امل�صتثمرين
ت�صويت  يف  ال���ربمل���ان  وواف�����ق 
قانون  على  تعديالت  على  ال��ي��وم 
ميدد  الراأ�صمالية  الأرب��اح  �رشيبة 
اأخرى.  �صنوات  لثالث  التجميد  مدة 
ويجب اأن ي�صدق الرئي�ض عبد الفتاح 

ال�صي�صي على التعديالت

استثمار 400 فرصة متاحة 

إلعادة اإلعمار .. العراق يفتح ذراعيه لرجال األعمال اإلماراتيين

زادت مبيعاتها بنسبة 76% عن العام الماضي

تجارة السيارات تنتعش في اإلقليم.. استيراد 26 ألف سيارة في أربعة أشهر  

اأكد املدير العام للتجارة يف 
وزارة التجارة وال�صناعة 

باإقليم كورد�صتان، اأن حركة 
جتارة ال�صيارات �صهدت 

انتعا�صًا ملحوظًا، حيث مت 
ا�صترياد 26 األف و500 

�صيارة اإىل اإقليم كورد�صتان 
يف ظرف 4 اأ�صهر 

بغداد – متابعة 

 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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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


