
وعان��ت ال�ص��ادرات الأردني��ة اإىل الع��راق م��ن 
�ص��خمة  بن�ص��ب  انخف�ص��ت  اإذ  اأي�ص��ًا،  احل��رب 
خ�صو�ص��ًا بع��د اإغالق احلدود ب��ن البلدين عام 

 .  2015
اإىل  واأ�ص��ار »منت��دى ال�ص��راتيجيات الأردين« 
اأن ال�ص��ادرات الوطنية م��ن الأردن اإىل العراق ،  
تاأث��رت كثرياً ب�ص��بب اإغالق احلدود، اإذ ا�ص��تورد 
الع��راق ع��ام 2014 م��ن 11 قطاع��ًا �ص��ناعيًا 
اأردني��ًا منتجات و�ص��لت قيمته��ا اإىل نحو 1.2 

بليون دولر 
ولف��ت النتباه اإىل اأن اإغالق احلدود عام 2015 
ب�ص��بب الظروف ال�صيا�صية والإقليمية ،  اأدى اإىل 
انخفا�ض ال�ص��ادرات اإىل العراق لت�صجل قيمتها 

الإجمالية 695 مليون دولر يف العام ذاته 
واأف��اد البي��ان ال��ذي اأ�ص��دره املنت��دى  ، ب��اأن 
ال�ص��ادرات الأردنية عام 2014، �صّجلت 7.25 
بليون دولر، ا�ص��تحوذ العراق على 16 يف املئة 
منه��ا. واأو�ص��ح اأن اأرق��ام »دائرة الإح�ص��اءات 
العامة« ت��دل على اأن اإغالق احل��دود مع العراق 
اأدى اإىل وقف ت�صدير ثالثة قطاعات هي اجللود 
احليوانية والفن والآثار وقطاع الأحذية واأغطية 
الراأ�ض، والتي �ص��كلت نح��و 235 األف دولر من 

�صادرات الأردن اإىل العراق عام 2014 
ولحظ اأن قطاع املنتج��ات النباتية هو  الأكرث 
تاأث��راً بالإغ��الق، اإذ هبطت ال�ص��ادرات من هذا 
القط��اع ع��ام 2015 بنحو 113 ملي��ون دولر 
عنها خالل عام 2014، بتدٍن ن�ص��بته 73.5 يف 

املئة 
واأعل��ن البي��ان منواً يف �ص��ادرات قطاعن على 
الرغ��م م��ن الإغ��الق، هم��ا الأدوات واملنتجات 
الأدوات  قط��اع  �ص��ادرات  زادت  اإذ  اخل�ص��بية، 
املنتج��ات  وقط��اع  املئ��ة،  يف   37.5 بن�ص��بة 

اخل�صبية بن�صبة 23.4 يف املئة 
وزادت �ص��ادرات الأردن م��ن هذي��ن القطاعن 
267 األ��ف دولر تقريب��ًا عام 2015، اإذ �ص��اهم 
منتج الأدوات والأجهزة امل�ص��تخدمة يف العلوم 
الطبي��ة اأو اجلراحي��ة اأو ط��ب الأ�ص��نان اأو الطب 

البيطري لوحده بنحو 250 األف دولر 
و�ص��اهمت القطاعات ال�ص��تة املتبقية يف هبوط 
�ص��ادرات الأردن الوطنية للع��راق عام 2015، 

اإذ انخف�ص��ت �ص��ادرات الأردن اإىل الع��راق م��ن 
هذه القطاعات اإىل الن�صف، وذلك من نحو 464 
مليون دولر ع��ام 2014 اإىل نحو 179 مليون 

دولر يف 2015.
واأكد البي��ان اأن انخفا�ض قيمة ال�ص��ادرات اىل 
الع��راق ت�ص��كل »بال �ص��ك عبئ��ًا على القت�ص��اد 
الوطني والقطاع ال�صناعي حتديداً، اإذ اإنه وعلى 
الرغم من ا�ص��تمرار و�صول ال�ص��ادرات الأردنية 
اإىل العراق، اإل اأن كلفة ال�ص��حن اأ�ص��بحت ت�صكل 
عبئ��ًا كبرياً على امل�ص��درين، ما اأدى اإىل تقّل�ض 
اأرباحهم وتراجع جدوى ت�ص��دير منتجاتهم اإىل 

العراق 
وب��ّن املنت��دى اأن اأهمي��ة القط��اع ال�ص��ناعي 
ل��الأردن »تكم��ن يف اأنه ي�ص��اهم يف �ص��كل كبري 
يف الن��اجت املحلي الإجمايل، اإذ �ص��اهم القطاع 
ال�ص��ناعي يف نح��و 22 يف املئ��ة م��ن الن��اجت 
املحل��ي الع��ام املا�ص��ي، واأدى دوراً مهم��ًا يف 
تاأمن فر�ض العمل اإذ ُقّدر عدد العاملن يف هذا 
القط��اع بنح��و 221.5 األف عامل يف الن�ص��ف 

الأول من 2016.
ووفقًا لدائرة الإح�ص��اءات العامة، ياأتي ترتيب 

القط��اع ال�ص��ناعي يف توظيف الق��وى العاملة 
الأردني��ة رابع��ًا بعد قطاع اخلدم��ات احلكومية 
والتعلي��م والتج��ارة، كم��ا يوظف نح��و 10 يف 

املئة من القوى العاملة الأردنية . 
وقال ال�ص��فري العراقي لدى الأردن، جواد عبا�ض 
يف ت�رصيح��ات �ص��حفية يف وق��ت �ص��ابق  اإن 
حكومة ب��الده اتخذت قراراً باإعادة فتح احلدود 
العراقي��ة م��ع الأردن، والت��ي  اأغلق��ت لأ�ص��باب 

اأمنية . 
واأو�ص��ح ال�صفري اأنه : من املبكر احلديث عن فتح 
املع��ر حاليًا، فتنفيذ القرار ال�ص��ادر من بغداد، 
م�ص��رياً اإىل اأن اإع��ادة فت��ح املع��ر اأم��ام حركة 
ال�ص��احنات وامل�صافرين �صت�ص��بقه اإعادة تاأهيل 

للمبنى واملوظفن قد ت�صتغرق عدة اأيام
ومل يح��دد ال�ص��فري العراق��ي موعدا لإع��ادة فتح 
احل��دود مع العراق، لكنه قال اإن: جمل�ض الوزراء 
العراق��ي اتخذ القرار قبل اأي��ام على اأن يتم فتح 
احل��دود ر�ص��ميا بن البلدي��ن بعد اإع��ادة تاأهيل 
منفذ طريبيل احل��دودي وكذلك تاأمن املركزي 
باحلماي��ة الأمني��ة الالزم��ة من قب��ل اجلانبن 

الأردين والعراقي

واأك��د اأن: الق��رار اتخ��ذ ويحت��اج لبع���ض الوقت 
للعم��ل بي��د اأن اجلي�ض العراقي ن���رص قواته على 
بالن�ص��بة  احل��ال  وكذل��ك  الأردن  م��ع  احل��دود 
للجانب الأردين لتوفري احلماية الأمنية الالزمة 

للحدود واملركز احلدودي
واأ�ص��ار عبا�ض اإىل تعر�ض مرك��ز حدود طريبيل 
التنظيم��ات  عنا���رص  قب��ل  م��ن  للتفج��ريات 
الإرهابي��ة 12 م��رة م��ا اأث��ر يف بنيت��ه التحتية 

ويحتاج اىل اإعادة التاأهيل .
وق��د ت�ص��بب اإغ��الق مع��ر طريبي��ل يف تراج��ع 
�ص��ادرات الأردن اإىل الع��راق بن�ص��بة كب��رية ما 
ا�ص��طر بع�ض امل�ص��انع اىل التوق��ف عن العمل 
الإنتاجية.ت�ص��بب  طاقاته��ا  خف�ص��ت  واأخ��رى 
اإغالق معر طريبيل يف تراجع �صادرات الأردن 

اإىل العراق بن�صبة كبرية
ق�ص��ايا  متابع��ة  جلن��ة  لإح�ص��ائيات  ووفق��ًا 
امل�ص��درين الأردنين اإىل الع��راق، فقد تراجعت 
ال�ص��ادرات الأردني��ة اإىل الع��راق اإىل اأك��رث م��ن 
80% خ��الل اإغ��الق معر طريبي��ل، بينما بلغت 
اخل�صائر القت�صادية نتيجة اإغالق املعر قرابة 

600 مليون دولر .

 ناق�ص��ت غرفة ال�ص��ناعة وال�ص��تثمار العراقية - الأملانية �صبل 
تطوير التوا�ص��ل وتفعيل العالقات القت�ص��ادية والتجارية بن 
اجلانبن خالل املدة املقبلة. واأ�ص��ار رئي�ض الغرفة عالء النوري 
اإىل اأن البحث تناول مو�ص��وع رفع التبادل التجاري مع اجلانب 
الأملاين ال��ذي ميلك قدرات تكنولوجية كب��رية و�رصكات عاملية 

متخ�ص�صة ور�صينة على م�صتوى العامل.
ولفت النوري النظر اإىل اإجراء التح�صريات الالزمة لعقد اجتماع 
مو�ّص��ع م��ع وزارة اخلارجي��ة الأملاني��ة. واأو�ص��ح اأن الجتماع 
در�ض اأي�ص��ًا �ص��بل تفعيل النقل الري م��ع اأملانيا عر عدة دول، 
م��ا يحقق جدوى اقت�ص��ادية كبرية لالقت�ص��اد الوطن��ي، موؤكداً 
اأن التوجهات امل�ص��تقبلية ت�ص��ري اإىل ا�ص��تحداث خ��ط نقل بحري 
مبا���رص م��ن الحتاد الأوروب��ي اإىل العراق، موؤك��داً اأهمية وجود 

ناقل وطني ي�صهل عملية النقل بن البلطيق والعراق.
وي��رى خ��راء اأن العراق ميكن��ه اأن يحقق عائ��دات مالية كبرية 
من خالل ا�ص��تثمار موقعه اجلغرايف الذي يعّد اأق�رص طرق الربط 

العاملية.
وتت�ص��اعد املطالبات بو�ص��ع خطط ا�ص��راتيجية توؤ�ص�ض ل�صبكة 
ط��رق �رصيع��ة مبوا�ص��فات عاملي��ة، و�ص��كك حدي��د ت�ص��اهم يف 
رب��ط اخللي��ج العربي بالبح��ر املتو�ص��ط، ملا حتققه م��ن جدوى 
اقت�ص��ادية كب��رية. ونق��ل عن خ��راء يف قطاع النق��ل قولهم اإن 
ال�ص��تثمار يف ال�ص��كك احلديد والنقل البحري واجلوي من �صاأنه 
حتريك حركة التجارة والتبادل بن الدول ولي�ض العراق فقط، اإذ 
ميكن اأن ميثل العراق دور الناقل الدويل للب�صائع، ما قد ي�صيف 

مئات مالين الدولرات �صنويًا اإىل اخلزانة العراقية.
و�ص��دد نائ��ب رئي�ض »منت��دى بغداد القت�ص��ادي« با�ص��م جميل 
اأنطوان يف ت�رصيح �ص��حفي على �رصورة ت�صكيل فريق عمل من 
خ��راء القطاعن العام واخلا�ض ومعاه��د البحوث واجلامعات، 

لقراءة الو�صع العاملي والتنبوؤ بالأزمات القت�صادية 
واملالي��ة املتوالي��ة، لفت��ًا النتب��اه 

تكّي��ف  ���رصورة  اإىل 

القت�ص��اد العراقي من الناحية القانوني��ة لاللتحاق والندماج 
يف اقت�ص��ادات الع��امل التجارية ويف مقدمه��ا »منظمة التجارة 
العاملي��ة«. واأزيل��ت بعد غ��زو الع��راق، كل القيود عل��ى التجارة 
اخلارجية واأ�ص��بح الواقع التجاري ع�ص��وائيًا يف ا�ص��ترياد ال�صلع 

والب�صائع.
وح���ضّ اأنط��وان عل��ى ج��ذب ال�ص��تثمارات اجلدي��دة والتخطيط 
لأ�ص��واق جديدة للب�ص��ائع العراقية النوعية، واإ�ص��دار ت�رصيعات 
جدي��دة تنّظ��م جمم��ل العملي��ة القت�ص��ادية يف الع��راق. واأك��د 
���رصورة وجود توجه جاد وواقعي يف حت�ص��ن واقع القت�ص��اد 

العراقي .
ي�صار اىل ان �صفارة جمهورية املانيا الحتادية يف العراق ك�صفت 
يف وق��ت �ص��ابق ان حجم التبادل التجاري ب��ن املانيا والعراق 
بل��غ مليار يورو اي ما يعادل نحو 5ر1 مليار دولر متوقعة يف 
الوق��ت ذاته منواً اكر يف التبادل التجاري والقت�ص��ادي خالل 
املرحلة املقبلة.وقال نائب رئي�ض البعثة الدبلوما�صية الملانية 
يف العراق اولري�ض كنه يف ت�رصيح لل�ص��حفين ببغداد ان حجم 
التب��ادل التجاري بن جمهورية املاني��ا الحتادية والعراق بلغ 
ملي��ار يورو  متوقع��ا منو التب��ادل التجاري والقت�ص��ادي بن 

البلدين خالل املرحلة املقبلة
واعرب نائب رئي�ض البعثة الملانية يف العراق عن القتناع بهذا 
احلجم من التبادل ال انه حر�ض على عدم الك�ص��ف عن تفا�صيل 
ال�ص��تثمارات القادمة بن املانيا والعراق، وكذا احلجم املن�صود 
من التبادل التجاري والقت�ص��ادي الذي يعتزم البلدان الو�صول 
الي��ه حلن توقي��ع اتفاقية التعاون بينهما.ولف��ت كنه النظر اىل 

ان العدي��د من امل�ص��تثمرين الملان يرغبون بال�ص��تثمار يف 
الع��راق واقام��ة م�ص��اريع ا�ص��راتيجية في��ه 

تنه���ض  "م�ص��اريع  وخا�ص��ة 
ع��ي  بقطا

ال�ص��ناعة والنقل". وارتفع حجم التب��ادل التجاري بن البلدين 
يف ال�ص��نوات الأخ��رية ب�ص��كٍل ُمط��رد. فف��ي ع��ام 2012 بلغ��ت 
قيمة ال�ص��ادرات الأملانية اإىل الع��راق 1،28 مليار يورو، بينما 
اأ�صتوردت اأملانيا من العراق ب�صائع بقيمة 515،6 مليون يورو. 
اإ�ص��افة اىل ذل��ك فاإن ال�ص��وق العراق��ي ينطوي عل��ى اإمكانيات 
عظيمة للقطاع القت�ص��ادي الأملاين. وت��ويل احلكومة الأملانية 
ق�ص��ية اإ�ص��الح قطاع التدريب املهني يف العراق اأهمية خا�صة. 
وت�ص��تند احلكوم��ة الأملاني��ة يف ه��ذا الدع��م على جملة وا�ص��عة 
م��ن الأج��راءات. كم��ا تدع��م وزارة اخلارجية الأملاني��ة مكتَبن 
اأقت�ص��ادّين اأملاني��ن يف كٍل من بغداد واأربيل وتو�ص��ع اأملانيا 
دعمها للعراق بدرجة كبرية من خالل قر�ض بقيمة 500 مليون 
يورو/ 550 مليون دولر لدعم ا�صتثمارات احلكومة العراقية يف 
البن��ى التحتي��ة من اأجل ع��ودة النازح��ن اإىل مناطقهم. الهدف 
م��ن ذلك هو متك��ن العوائ��ل التي هرب��ت من ع�ص��ابات داع�ض 
الإرهابي��ة م��ن الع��ودة اإىل دياره��م يف بيئ��ة �ص��احلة للعي�ض . 
ويف اجتماع عقد يف مقر امل�صت�ص��ارية قدمت امل�صت�صارة اأجنيال 
مريكل قر�ص��ا بقيمة اأكرث من 500 مليون يورو ب�رصوط مي�رصة 

اىل رئي�ض الوزراء العبادي. 
كم��ا اأ�ص��ارت امل�صت�ص��ارة، "اأن احلكومة الحتادي��ة تدعم جهود 
العراق لتحقيق النتعا�ض القت�ص��ادي، و�ص��تعمل املانيا كل ما 

هو ممكن من اأجل حتقيق ال�صتقرار يف العراق".
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ق��ال وزير الب��رول امل���رصي طارق 
خف���ض  ت�ص��تهدف  م���رص  اإن  امل��ال 
وارداتها من الوقود اإىل الثلث بحلول 
عام 2019 بف�صل م�رصوعات اإنتاج 

النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
يبلغ ا�ص��تهالك م�رص من الوقود 6.8 

مليون طن �صهريا وفقا للمال.

اأغلق النفط منخف�صا باأكرث من واحد 
لالأ�صبوع  خ�صائر  لي�صجل  املئة  يف 
خماوف  بفعل  التوايل  على  الثاين 
الأمريكي  الرئي�ض  ان�صحاب  اأن  من 
باري�ض  اتفاق  من  ترامب  دون��ال��د 
الإنتاج  وت��رية  ي�رصع  قد  املناخي 
�صوق  ويغرق  املتحدة  الوليات  يف 

النفط العاملية
واأغلقت العقود الآجلة خلام القيا�ض 
منخف�صة  ب��رن��ت  م��زي��ج  ال��ع��امل��ي 
باملئة   1.3 يعادل  ما  اأو  �صنتا   68
بينما  للرميل  دولر   49.95 اإىل 
الو�صيط  تك�صا�ض  غ��رب  خ��ام  ن��زل 
باملئة   1.5 اأو  �صنتا   70 الأمريكي 
47.66 دولر للرميل. واختتم  اإىل 
الأ�صبوع منخف�صن باأكرث  اخلامان 

من اأربعة باملئة 

البيت  يف  ك��ب��ار  م�����ص��وؤول��ون  ق���ال 
دونالد  الرئي�ض  اإدارة  اإن  البي�ض 
ع��ق��وب��ات حمتملة  ت��در���ض  ت��رام��ب 
مبا  فنزويال  يف  النفط  قطاع  على 
ي�صمل �رصكة النفط الوطنية بي.دي.
يف.ا�ض.ايه وهو ما �صيكون ت�صعيدا 
ك��ب��ريا ل��ل�����ص��غ��وط ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 
ت�صن  التي  كراكا�ض  يف  الي�صارية 
اأو�صحوا  املعار�صة.،  �صد  حملة 
وا�صعة  بحذر  تتحرك  الإدارة  اأن 
اخلطوة  ه��ذه  مثل  اأن  العتبار  يف 
تفاقم  اإىل  ت��وؤدي  قد  امل�صبوقة  غري 
والجتماعية  القت�صادية  الأزم��ة 
يف البلد، حيث يعاين املالين نق�ض 
الت�صخم.  معدل  وارت��ف��اع  ال��غ��ذاء 
ال�صهرين  خالل  ال�صطرابات  واأدت 
 60 من  اأك��رث  مقتل  اإىل  الأخ��ريي��ن 

�صخ�صا

مناقشات عراقية ألمانية لرفع التبادل التجاري بين البلدين 

صناعيون: إغالق الحدود مع العراق أضر بالصناعة األردنية

مل يقت�ضر ال�ضرر الناجت 
عن احلرب يف العراق 

على االقت�ضاد العراقي 
ح�ضرًا، اإذ متددت النتائج 

اإىل البلدان املحيطة وعلى 
راأ�ضها االأردن، الذي ا�ضتقبل 

ن�ضبة كبرية من الالجئني 
ال�ضوريني ما زاد من العبء 

االقت�ضادي واالجتماعي 
على اململكة. 

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

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


