
وذك��ر احلم��داين اإن "وف��دا ي�ض��م احت��اد الغ��رف 
التجاري��ة العراقي��ة والقطاع اخلا���ص باال�ضافة 
اإىل وزارة التج��ارة �ضي�ضارك يف فعاليات املنتدى 
االقت�ض��ادي العربي االفريق��ي يف االردن"، مبينا 
امل�ؤمت��ر  خ��ال  العراق��ي  ال�ف��د  "مباحث��ات  اأن 
تت�ضم��ن متتني العاق��ات االقت�ضادية والتجارية 
م��ع الدول العربية واالفريقية". واو�ضح اأن "ال�فد 
العراق��ي �ضيج��ري مباحث��ات ثنائي��ة م��ع رئي�ص 
احت��اد الغ��رف االفريقي��ة احم��د ال�كي��ل ورئي�ص 
احتاد الغ��رف العربية باال�ضافة اإىل روؤ�ضاء غرف 
دول عربية وافريقية". وتنظم غرفة جتارة االردن 
االأربع��اء املقب��ل فعالي��ات املنت��دى  يف عم��ان 
االقت�ض��ادي العربي-االفريق��ي، وال��ذي يفرت�ص 
اأن يحظ��ى مب�ضارك��ة اأك��ر م��ن 500 جه��ة متثل 
53 دولة عربي��ة وافريقية واجنبية باالإ�ضافة اإىل 
االردن. ويبح��ث امل�ضارك���ن باملنتدى الذي يعقد 
بهدف تنمي��ة العاق��ات االقت�ضادي��ة والتجارية 
وبالتع��اون  االفريقي��ة،  العربي��ة  واال�ضتثماري��ة 
م��ع احتاد الغ��رف العربي��ة وجمم�ع��ة االقت�ضاد 
واالعم��ال اللبناني��ة، الفر���ص اجلدي��دة لتط�ي��ر 
التع��اون االقت�ض��ادي والتج��اري واال�ضتثم��اري 
بني ال��دول العربي��ة واالفريقية يف �ض���ء قرارات 
القمة العربي��ة االفريقية الرابعة التي عقدت العام 
املا�ض��ي يف غينيا اال�ضت�ائية. و�ضيحظى املنتدى 
ال��ذي يحم��ل عن���ان "خريط��ة الطري��ق والتم�يل 
املت��اح ال�ضتثم��ارات ناجح��ة" مب�ضارك��ة وا�ضعة 
من وزراء وم�ض�ؤولني ر�ضميني معنيني باالقت�ضاد 
واال�ضتثمار يف ال��دول العربية وافريقيا، وقيادات 
والزراع��ة،  وال�ضناع��ة  التج��ارة  غ��رف  وادرات 
والغ��رف التجاري��ة العربية-االجنبي��ة امل�ضرتكة 

والغرف االفريقية.
النق��ل  ���ركات  كذل��ك  باملنت��دى  وي�ض��ارك 
والل�ج�ضتي��ات وامل�ض��درون وامل�ضت���ردون م��ن 
خمتلف القطاعات االنتاجية والبن�ك وامل�ؤ�ض�ضات 
املالي��ة و���ركات التم�ي��ل العربي��ة واالفريقي��ة 
واملنظمات االقت�ضادية واملالية العربية وهيئات 

ت�ضجيع اال�ضتثمار وخرباء يف االقت�ضاد.
وق��ال رئي���ص غرف��ة جت��ارة االردن الع��ني نائ��ل 

الكباريت��ي ان تنظي��م املنت��دى فر�ض��ة للرتوي��ج 
للفر���ص اال�ضتثماري��ة واط��اع امل�ضارك��ني على 
ان  م�ؤك��دا  املت�اف��رة،  واحل�اف��ز  االعم��ال  بيئ��ة 
"ر�ضالتن��ا �ضتك�ن ان االردن م�طن اآمن وم�ضتقر 
ا�ض���اق  لدخ���ل  وب�اب��ة  واال�ضتثم��ار  لاأعم��ال 
املنطق��ة". واأك��د ان الغرفة اخذت زم��ام املبادرة 
للرتوي��ج ل��اردن م��ن خ��ال تنظي��م املنتدي��ات 
وامل�ؤمت��رات االقت�ضادية التي تعق��د داخل خارج 
الفر���ص  ب�ض���رة  امل�ضتثمري��ن  ل��ض��ع  اململك��ة 
اال�ضتثماري��ة املت�اف��رة، والت�ضبيك ب��ني ا�ضحاب 
االعم��ال االأردني��ني ونظرائهم من ال��دول العربية 
واالجنبي��ة الإقامة �راكات جتاري��ة وا�ضتثمارية 
تنعك���ص عل��ى االقت�ض��اد ال�طن��ي. واأ�ض��ار العني 
الكباريت��ي يف ت�ريح �ضحايف اأم���ص اأن االردن 
حري�ص على تق�ي��ة وتعزيز عاقاته االقت�ضادية 
م��ع دول الق��ارة االفريقي��ة، والرتوي��ج للفر���ص 
اال�ضتثماري��ة املت�اف��رة يف اململك��ة وفتح ا�ض�اق 
جدي��دة للمنتج��ات والب�ضائ��ع املحلي��ة. واأكد ان 
الغرف��ة �ضدعت لت�جيه��ات جالة املل��ك عبداهلل 
الث��اين ب���رورة الت�ج��ه نح��� افريقي��ا، وفت��ح 
فر���ص التع��اون معه��ا يف املج��االت التجاري��ة 
به��ذا  احلك�م��ة  تبذله��ا  الت��ي  واال�ضتثماري��ة 
اخل�ض����ص م��ن خ��ال البدء بفت��ح �ضف��ارات يف 
بع���ص ع�ا�ضم الق��ارة االفريقي��ة. واو�ضح العني 
الكباريتي اإن اأفريقيا هي �ض�ق امل�ضتقبل بالن�ضبة 

لل��دول العربية ومتتل��ك فر�ضا هائل��ة لا�ضتثمار، 
كم��ا ميتلك الع��امل العربي فر�ض��ا ال متناهية من 
االإمكاني��ات ال�اع��دة، م��ا ي�ؤهل اىل خل��ق تعاون 
اقت�ض��ادي ال ي�ضته��ان به، م�ؤكدا وج���د امكانات 
التجاري��ة  اجلانب��ني  مب��ادالت  لزي��ادة  كب��رة 

املت�ا�ضعة حاليا اىل نح� 20 مليار دوالر.
والتجاري��ة  االقت�ضادي��ة  العاق��ات  اأن  وب��ني 
ا�ضرتاتيجي��ة  اأول�ي��ة  متث��ل  االإفريقي��ة  العربي��ة 
عربًيا واإفريقًيا، من خ��ال ت��ضيع نطاق التعاون 
الع��امل  ب��ني  وامل��ايل  والتج��اري  اال�ضتثم��اري 
العرب��ي واأفريقي��ا وتعريف اجلانب��ني بامل�ضاريع 
اال�ضتثمارية املطروح��ة بقطاعات حي�ية عديدة، 
وو�ضع خارطة طريق الإر�ضاء �راكة ا�ضرتاتيجية.

وعرب العني الكباريتي عن امله باأن يك�ن املنتدى 
من�ض��ة رئي�ضي��ة للتع��اون ب��ني جمتم��ع االأعمال 
العرب��ي ونظرائ��ه يف ال��دول االأفريقي��ة من خال 
تعزيز العاق��ات على م�ضت�ى القطاع اخلا�ص يف 
املج��االت االقت�ضادية والتنم�ي��ة الكربى لتعزيز 
التبادل التجاري وتعظيم اال�ضتثمارات امل�ضرتكة. 
وع��رب الع��ني الكباريتي ال��ذي يراأ���ص كذلك احتاد 
الغ��رف العربي��ة، ع��ن تقدي��ره الهتم��ام رئي���ص 
ال�زراء الدكت�ر هاين امللقي الجناح عقد املنتدى 
باالإ�ضافة اىل الدعم الذي يقدمه امل�رف العربي 
للتنمي��ة االقت�ضادي��ة يف افريقي��ا. اإىل ذل��ك؛ اك��د 
الكباريت��ي اأن عاق��ات االأردن االقت�ضادي��ة م��ع 

واأن %30  مّط��رد  العرب��ي يف من���  اخللي��ج  دول 
م��ن جتارت��ه اخلارجية تت��م مع ال��دول اخلليجية 
باال�ضافة اإىل اأن اال�ضتثم��ارات اخلليجية القائمة 
باململك��ة يف العديد من القطاع��ات اأ�ضهمت بدعم 

االقت�ضاد ال�طني.
يذكر اأن �ضادرات اململكة اإىل دول اخلليج العربي 
بلغت خال الع��ام املا�ض��ي 1.326 مليار دينار 

مقابل 2.531  مليار دينار م�ضت�ردات.
وبلغ��ت �ضادرات اململك��ة اإىل دول اخلليج العربي 
خ��ال اال�ضه��ر اخلم�ض��ة االأوىل من الع��ام احلايل 
455 ملي���ن دينار مقاب��ل 1.117 ملي��ار دينار 

م�ضت�ردات.
وت�ضر االح�ضائيات اإىل اأن اال�ضتثمارات اخلليجية 
يف االأردن تق��در بنح��� 40 ملي��ار دوالر، م�زع��ة 
عل��ى القطاعات االنتاجية واخلدمي��ة وال�ضناعية 
االن�ض��اءات  وترتك��ز يف �ضناع��ة  واال�ضتثماري��ة 
والتغلي��ف  والتعبئ��ة  الريا�ضي��ة  واخلدم��ات 

والبا�ضتيك وخدمات ال�ضيارات واال�ضمنت.
كم��ا ت�ج��د ا�ضتثم��ارات خليجي��ة يف اخلدم��ات 
ال�ضياحي��ة والفن��ادق واملطاع��م واالأغذي��ة وم�اد 
البن��اء واالعاف وال�ضنادي��ق الزراعية وخدمات 
التعلي��م وال�ضحة والط��اب وامل�ضتلزمات الطبية، 
والعق��ارات وال�ضناع��ات التح�يلي��ة والهند�ضي��ة 
والن�ضي��ج  الفح��م  وانت��اج  ال�ضم�ضي��ة  واخلاي��ا 

وحمطات ال�ق�د وال�ضناعات الكهربائية.

اأعل��ن املدي��ر العام ل��� »�ضن��دوق تنمية الع��راق اخلارجية« 
ح�ض��ني جاب��ر، اأن مع��دل االأرب��اح ال�ضن�ي��ة لل�ضن��دوق من 
امل�ضاهم��ات اخلارجي��ة »ي��رتاوح ما ب��ني 18 ملي�ن دوالر 
و20 ملي�ن��ًا �ضن�يًا، يف حني ال تتخط��ى تكاليف ال�ضندوق 
للم�ظف��ني 1.7 ملي���ن دوالر �ضن�ي��ًا«، كا�ضف��ًا عن »وج�د 
م�ض��اٍع حل��ّل ال�ضن��دوق و�ض��ط معار�ض��ة برملاني��ة تدع��� 
اإىل دعم��ه وزي��ادة راأ�ضمال��ه. اأ�ض���ص ال�ضندوق ع��ام 1974 
كم�ؤ�ض�ض��ة مالي��ة ذات �ضخ�ضي��ة معن�ي��ة وا�ضتق��ال م��ايل 
واإداري، براأ�ضم��ال 50 ملي���ن دينار عراق��ي حينها )42.7 
األ��ف دوالر(، لرتفع تدريجيًا ع��ام 1980 اإىل 200 ملي�ن 
دين��ار. وم��ن مهمات ال�ضن��دوق و�ض��ع ال�ضيا�ض��ات العامة 
ال�ضتثم��ار اأم�ال ال�ضن��دوق وتقرير امل�ضاهم��ة يف م�ضاريع 
التنمي��ة وبراجمه��ا، واإق��رار ���روط القرو���ص وتقري��ر ما 
ي�ضتلف ال�ضندوق حل�ضاب��ه ومتابعة عاقات العراق املالية 
واخلارجية املتعددة الطرف والثنائية، وكل ما يتعلق باإدارة 
م�ضاهمات��ه يف املنظمات وال�ضناديق والهيئات وال�ركات 
الدولي��ة واالإقليمي��ة والعربي��ة امل�ضرتك��ة، وكل م��ا يت�ض��ل 
باتفاقات القرو�ص اخلارجي��ة وتلك ال�ريبية مع اخلارج. 
وع��ّد جابر يف حديث ن�رته �ضحيف��ة "احلياة" اللندنية، اأن 
ال�ضن��دوق »منذ تاأ�ضي�ض��ه منح امل�ضاري��ع االإمنائية قرو�ضًا 
مت��ضط��ة وط�يل������ة االأمد للبلدان العربي��ة النامية ب�روط 
مي���رة وامل�ضاهمة يف امل�ضاري��ع االإمنائية، خ�ض��ضًا ذات 

الطاب��ع اال�ضتثم��اري التي تت�ضم بالتكام��ل االقت�ضادي 
العربي، وت�ظيف االأم���ال العامة واخلا�ضة 

مبا يكف��ل تط�ير عمليات التنمية 
االقت�ضادية يف الدول 

بي��ة  لعر ا

النامي��ة، وتاأم��ني اخل��ربات له��ا والتع��اون م��ع �ضنادي��ق 
التنمي��ة العربية والدولية«. واأك��د اأن »ال�ضندوق ي�ؤدي دوراً 
مهم��ًا ج��داً، خ�ض��ض��ًا يف ظ��ل الظ��روف احلالي��ة التي ميّر 
فيه��ا العراق، ومنه��ا االأزمة املالية، ومعرف��ة حجم االأم�ال 
العراقي��ة امل�ضتثم��رة يف اخل��ارج، ولك��ن ي�ج��د َم��ن يطرح 
م��ض�ع ح��ّل ال�ضندوق واإحلاقه باإحدى دوائر وزارة املال، 
عل��ى اعتبار اأن العراق لي�ضت لديه ا�ضتثمارات كبرة«. ولفت 
جاب��ر االنتب��اه اإىل اأن »ال�ضن��دوق اأن�ض��ئ به��دف االإقرا�ص 
التنم���ي، وكان اله��دف ا�ضتثمار الف�ائ���ص النفطية بف�ائد 
ب�ضيط��ة ومدد ط�يلة ت�ضل اإىل 25 عامًا ومدة �ضماح ترتاوح 
م��ا ب��ني 5 و7 �ضن���ات قبل الت�ضدي��د االأويل، وُمن��ح القر�ص 
االأول ع��ام 1974 واالأخ��ر عام 1982، كما زاد راأ�ص املال 
من خال م�ضاهمات وزارة املال يف خم�ضة �ضناديق دولية 
اأخ��رى حت�ل��ت اإىل ال�ضن��دوق العراق��ي وتق��در بنح��� 750 
ملي�ن دوالر«. واأ�ضار اإىل اأن »راأ�ضمال ال�ضندوق يبلغ حاليًا 
1.5 ملي��ار دوالر، ون�ضع��ى اإىل اإع��ادة تق���مي امل�ج���دات 
ولي�ض��ت لدين��ا �ض�ى العائ��دات التي تاأتينا م��ن م�ضاهماتنا 
اخلارجي��ة«. وع��ن ن���ع اال�ضتثم��ارات التي نفذه��ا العراق، 
ق��ال جاب��ر: »اال�ضتثم��ارات اخلارجي��ة مقيدة وف��ق الدولة 

الت��ي ن�ضاهم فيها، فهن��اك ا�ضتثمارات بالدينار 
الك�يتي وال��دوالر وبالدينار االأردين 

ال�ض���داين،  وباجلني��ه 
م��ا  عند و

نح�ض��ب عائداته��ا حت���ل اإىل ال��دوالر وم��ن ث��م اإىل الدينار 
العراق��ي، وح�ض��ة العراق يف هذه ال���ركات ترتاوح ما بني 
0.5 و50 يف املئ��ة«. واأك��د اأن »الع��راق بع��د عام 2003 مل 
ي�ضاه��م يف ا�ضتث��م��ارات خارج���ية، واأغلق��ت كل ح�ضاباته 
الداخلي��ة واخلارجي��ة وعائداته تذه��ب اإىل وزارة املالية اأو 
اإىل �ضن��دوق تنمية العراق، يف ح��ني بقيت العائدات ترتاكم 
يف ح�ض��اب وزارة امل��ال اإىل اأن جت��اوزت ال��� 200 ملي���ن 
دوالر«. اأم��ا روات��ب م�ظف��ي ال�ضن��دوق، فه��ي عل��ى �ض��كل 
من��ح م��ن وزارة املالي��ة، وُفتح ع��ام 2014 ح�ض��اب جديد 
لل�ضن��دوق ب��داأت ت�ض��اف اإليه العائ��دات وو�ضل��ت اإىل نح� 
50 ملي���ن دوالر م�دعة يف »امل���رف العراقي للتجارة«، 
وه��ذه ال�ضي�لة ميكن ا�ضتثمارها. واأك��د جابر اأن »ال�ضندوق 
ي�ضاهم يف 30 �رك��ة داخليًا وخارجيًا، و21 �ركة رابحة 

و3 ���ركات خا�رة، وهناك �ركات متعرة ودول 
م��ن  الع��راق  اإزاح��ة  م�ضاهم��ة حت��اول 

امل�ضاريع التي ي�ضاهم
 فيها«.
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ارتف��ع الذهب من اأدن��ى م�ضت�ياته يف 
4 اأ�ضابيع اأم�ص، مع اإقبال امل�ضتثمرين 
و�ض��ط  االآمن��ة  االأ�ض���ل  ���راء  عل��ى 
ت�ضاع��د الت�تر ب��ني ال�اليات املتحدة 
وك�ريا ال�ضمالية. وزاد �ضعر الذهب يف 
التعامات الف�ري��ة 0.4 يف املئة اإىل 
بعدما  )لاأون�ضة(،  دوالر   1296.41
بلغ اأدنى م�ضت�ياته يف 4 اأ�ضابيع عند 
1287.61 دوالر يف اجلل�ضة ال�ضابقة. 
1.7 يف  االأ�ضف��ر  املع��دن  وانخف���ص 

املئة منذ بداية االأ�ضب�ع، 

اكد الرئي�ص التنفيذي ل�ركة "اآبل" 
الهاتفي  االت�ضال  يف  اخللل  اأن 
وت�ص  "اآبل  اجلديدة  الذكية  لل�ضاعة 
معدل  على  اأث��ر  اأي  ي��رتك  مل   "3

الطلب للمنتج.
زيارته  اأث��ن��اء  ك�ك"  "تيم  وذك��ر 
�ركة  منتجات  بيع  منافذ  الأح��د 
ق�ضية  اأن  اجلمعة،  الي�م  "اآبل"، 
�ضغرة،   "3 وت�ص  "اآبل  يف  اخللل 
و�ض�ف يتم معاجلتها يف التحديث 
االأمر  اأن  م�ضيفًا  للمنتج،  اجلديد 
ال�ضبكة  بني  ب�"الت��ضيل  يتعلق 

والهاتف".

االأ���ض���اق  معظم  م���ؤ���رات  تراجعت 
فهبطت  االأ�ضب�ع،  خ��ال  اخلليجية 
�ض�قني.  يف  وارتفعت  اأ�ض�اق   4 يف 
 0.94 الك�يتية  ال�����ض���ق  وهبطت 
يف   0.86 وال��دب��ي��ان��ي��ة  امل��ئ��ة،  يف 
املئة،  يف   0.64 وال�ضع�دية  املئة، 
بينما  املئة،  يف   0.38 والظبيانية 
يف   1.96 الُعمانية  ال�ض�ق  �ضعدت 

املئة، والبحرينية 0.32 يف املئة.
�ضحارى«  »جمم�عة  رئي�ص  وراأى 
حتليله  يف  ال�����ض��ام��رائ��ي  اأح���م���د 
ال��ع��ام  »االأداء  اأن  االأ���ض��ب���ع��ي، 
ت��داوالت  �ضجل  العربية  للب�ر�ضات 
م�ضتقرة على م�ضت�ى اإقفال االأ�ضعار، 
قيمة  م�ضت�ى  على  الت�قعات  ودون 
على  و�ضلبية  امل��ت��داول��ة،  ال�ضي�لة 

م�ضت�ى معن�يات املتعاملني،

صندوق تنمية العراق الخارجية.. مساع إلنهائه ودعوات برلمانية لزيادة رأس ماله

العراق يشارك بالمنتدى االقتصادي العربي األفريقي في األردن

اأعلن رئي�س احتاد الغرف 
التجارية العراقية، جعفر 

احلمداين، اأن العراق 
�شي�شارك يف فعاليات 

املنتدى االقت�شادي العربي 
االفريقي التي �شتنطلق 
يوم االربعاء املقبل يف 

العا�شمة االردنية عمان.

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


