مؤتمر ومعرض البناء والتشٌٌد والبنٌة التحتٌة والكهرباء والمٌاه والمشروعات معرض بغداد الدولً
للفترة من 9119/6/11- 11
برعاٌة وزارة األعمار واألسكان والبلدٌات واألشغال العامة ,وبدعم من وزارة النفط ووزارة الصناعة
والمعادن ووزارة التجارة ,أقام المجلس األقتصادي العراقً وبالتعاون مع شركة (بٌرامٌدز) الدولٌة
معرضا ً ومؤتمرا ً دولٌا ً للبناء والتشٌٌد والبنٌة التحتٌة والكهرباء والمٌاه وبمشاركة ( )139شركة
محلٌة وعربٌة ودولٌة وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى فً معرض بغداد الدولً ٌوم الثالثاء
المصادف  9119/6/11والذي سٌستمر لغاٌة ٌوم الجمعة .9119/6/11
وقد حضر المؤتمر كل من السادة - :
 .1معالً وزٌر األسكان واألعمار والبلدٌات واألشغال العامة األستاذ بنكٌن رٌكانً المحترم
 .9معالً وزٌر التجارة األستاذ محمد هاشم عبدالمجٌد المحترم
 .3سعادة الدكتور النائب هٌثم الجبوري رئٌس اللجنة المالٌة النٌابٌة
 .1النائب جاسم الخاتً المحترم
 .5النائب اخالص الدلٌمً المحترمة  ...وعدد من السادة النواب المحترمون
 .6الدكتور ولٌد الحلً مستشار رئٌس مجلس الوزراء الموقر
 .7الدكتور رٌاض العضاض رئٌس مجلس محافظة بغداد
 .8السٌد حكٌم عبد الزهرة ممثل أمٌنة بغداد المحترم
 .9الدكتور علً العطار رئٌس المبادرة التعلٌمٌة فً مجلس الوزراء
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المهندس هاشم السودانً المدٌر العام للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارٌة

كما حضر المؤتمر عدد من السادة المدراء العامٌن والكوادر المتقدمة فً وزارات التجارة والصناعة
والمعادن واألعمار واألسكان والبلدٌات واألشغال العامة .
كما حضر المؤتمر ممثلون عن مجالس البلدٌات وعدد من رؤساء الجمعٌات والمنظمات والنقابات.
كما حضر المؤتمر عدد كبٌر من سٌدات ورجال األعمال والمستثمرٌن من أعضاء المجلس األقتصادي
العراقً ومركز تنمٌة األستثمار واألعمار العراقً والمنظمات األقتصادٌة األخرى ,وجمع غفٌر من
المختصٌن فً الشأن األقتصادي وعدد من األعالمٌٌن ومراسلً القنوات الفضائٌة .
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وقد أفتتح المؤتمر بالنشٌد الوطنً العراقً ,ثم تالوة آٌات من القرأن الكرٌم ثم قراءة سورة الفاتحة
على أرواح شهداء العراق .
وكان أول المتحدثٌن رئٌس المجلس األقتصادي العراقً األستاذ أبراهٌم المسعودي (البغدادي) حٌث
القى كلمة رحب من خاللها بالسادة الوزراء والنواب والمدراء العامٌن والضٌوف ,معربا ً عن أمتنانه
الكبٌر للدعم و الرعاٌة الكبٌرٌن التً قدمتها وزارات األعمار واأل سكان والبلدٌات واألشغال العامة
والنفط والصناعة والمعادن ,فً أق امة فعالٌات هذا المؤتمر والمعرض ,كما تطرق األستاذ أبراهٌم
المسعودي ( البغدادي ) فً كلمته الى أتفاقٌة التعاون المشترك مع شركة

( بٌرامٌدز ) الدولٌة

قائال ً  :لقد قام المجلس األقتصادي العراقً بتوقٌع أتفاقٌة للتعاون المشترك مع شركة ( بٌرامٌدز )
الدولٌ ة لتنظٌم المعارض ,أٌمانا ً من مجلسنا بأهمٌة قطاع المعارض فً النهوض بالواقع األقتصادي
على المستوى المحلً واألقل ٌمً والدولً ,لما لمسناه من الحرص المشترك على األرتقاء بمستوى
االداء فً هذا القطاع الى مستوى أداء المعارض الدولٌة .
وأضاف  :ان أقامة معرض البناء والتشٌٌد هنا فً بغداد ٌأتً فً ظل هذه المرحلة الجدٌدة من
الطموحات واآل مال الكبٌرة المبنٌة على عزم وأرادة بلدنا ,حكومة وبرلمانا ً وقطاعا ً خاصا ً على الصعد
كافة لتفعٌل ودعم عملٌة التنمٌة المستدامة المتمثلة باألستثمار وأعادة األعمار كما أشار رئٌس المجلس
األقتصادي العراقً الى أن مشاركة هذا العدد من الشركات والبالغة ( )139شركة ,دلٌل واضح على
مدى حرص الشركات العالمٌة على العمل فً العراق .
واختتم األستاذ أبراهٌم المسعودي ( البغدادي ) كلمته قائال ً  :أقمنا خالل هذا العام معرضٌن ( المعرض
ال ُمقام حالٌا ً ومعرض البناء واألنشاء الذي أقٌم فً محافظة أربٌل فً شهر نٌسان الماضً ) ,كما لدٌنا
عدد من المعارض التً سنقٌمها ولعل أهمها ( أربٌل فاٌف بً أكسبو ) وهو معرض أربٌل الدولً
الثامن للبالستٌك والبتروكٌمٌاوٌات والتغلٌف والطباعة والورق والذي سٌعقد فً شهر سبتمبر أٌلول
من هذا العام ,وكذلك ٌسعدنا وٌشرفنا ان نقٌم أول مهرجان فً مدٌنة الموصل العزٌزة ,وذلك فً
شهري آٌلول وتشرٌن االول من هذا العام ,كما سنقٌم ( معرض الكتاب الدولً فً مدٌنة البصرة فً
شهر تشرٌن الثانً القادم ,وسنقٌم (المعرض والمؤتمر الدولً الثامن للنفط والغاز فً شهر كانون
األول من هذا العام ) .
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بعدها ألقى وزٌر األعمار واألسكان والبلدٌات واألشغال العامة األستاذ بنكٌن رٌكانً كلمة رحب من
خاللها بالسادة الحضور ,مشٌدا ً بالدور الكبٌر للمجلس األقتصادي العراقً فً تطوٌر القطاع الخاص من
خالل عقد المؤتمرات والورش والندوات للنهوض بهذا القطاع الحٌوي .
ثم تطرق األستاذ بنكٌن رٌكانً الى موضوع ( قطاع الصناعات األنشائٌة ) قائال ً  :ال تزال مشارٌع البناء
والعمران فً العراق تقلٌدٌة ,حٌث تأخذ وقتا ً كبٌرا ً فً التشٌٌد على الرغم من أن هناك تطورات كبٌرة
فً مواد البناء الجدٌدة والتً تتمٌز بكلفة قلٌلة مع سرعة فً األنجاز ,وأضاف  :المالحظ مؤخرا ً أن
العراق فقد هوٌته فً البناء ,لكن هذا ال ٌمنع من وجود بٌوت فً بغداد ذات طابع معماري وتراثً
جمٌل ولفت السٌد الوزٌر الى انه أطلع خالل األشهر الماضٌة على نسبة الدمار الكبٌر الذي لحق
بالمحافظات العراقٌة على ٌد داعش األرهابً وما سببه من خراب فً البنٌة التحتٌة بنسبة . %91
كما تطرق األستاذ بنكٌن رٌكانً الى أفتقار البلد لفرص العمل قائال ً  :أغلب المهندسٌن من ذوي الخبرات
ال ٌزالون عاطلٌن عن العمل .
وأضاف السٌد الوزٌر  :لقد تجاوزنا عقدا ً أساسٌة فً أغلب المحافظات من ضمنها موضوع التجاوزات
على األراضً العامة وتخصٌص األراضً للمشارٌع األستثمارٌة  ,قائال :نحن عازمون على أقامة
مشارٌع عمرانٌة وبناء وحدات سكنٌة واطئة الكلفة تكون نموذجا ً مشرقا ً تواكب الدول المتقدمة حٌث
ستتم تهٌئة األراضً ألقامة المشارٌع العمرانٌة فً المحافظات ومراكزها ( تنمٌة فً األقضٌة والنواحً
) ألعمار المدن المدمرة وتقدٌم الخدمات األساسٌة .
كما أشار السٌد الوزٌر الى أن هناك دعما ً كبٌرا ً من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب
وكذلك من مجالس المحافظات ألقامة هذه المشارٌع التً تصب فً خدمة أبناء البلد.
واختتم السٌد وزٌر األعمار واألسكان كلمته بالقول  :الدعوة موجهة للجمٌع لألطالع على المعرض
المقام حالٌا ً على أرض معرض بغداد الدولً ,والذي ٌزخر بالعدٌد من المن توجات المحلٌة والعربٌة
واألجنبٌة .
بعد ذلك القى سعادة الدكتور هٌثم الجبوري ,رئٌس اللجنة المالٌة النٌابٌة كلمة رحب من خاللها
بالحضور ,مباركا ً اتفاقٌة التعاون المنعقدة بٌن المجلس االقتصادي العراقً وشركة بٌرامٌدس الدولٌة
لتنظٌم المعارض وقال فً كلمته  :استجابة للمطالب الكثٌرة الداعٌة الى اعمار محافظاتنا المدمرة
 ,شرعنا باتخاذ قرارات عدة لدعم عملٌة البناء فً العراق  ,نحن (كمجلس نواب) وحرصنا على أقامة
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مشارٌع استراتٌجٌة كبٌرة ولدٌنا خطة لعام ( )9191الكمال المشارٌع االستثمارٌة حٌث خصصنا مبالغ
كافٌة لدعم تلك المشارٌع ,بعد أن تتكفل الحكومة بمنح قروض للقطاع الخاص ,لكنه استطرد قائال ً :
البنٌة التحتٌة الرئٌسٌة غٌر موجودة ولم نلتمس الى االن شٌئا ً مادٌا ً من الحكومة بشكل واقعً وأنما
(كلمات على ورق).
بعدها ألقى الدكتور محمد هاشم عبدالمجٌد وزٌر التجارة ,كلمة رحب من خاللها بالضٌوف الكرام,
موجها ً شكره وتقدٌره للسٌد ابراهٌم المسعودي البغدادي على مبادراته القٌمة لتفعٌل دور القطاع
الخاص فً العراق .
قائال ً  :اننا فً وزارة التجارة نؤكد التزامنا بدعم وتنمٌة القطاع الخاص فً جمٌع االتجاهات وتمكٌنه
بما ٌضمن نجاحه كونه شرٌكا ً فاعال ً فً البرامج والخطط التنموٌة التً تسعى الحكومة الى تنفٌذها من
خالل برنامجها الحكومً ونهج الحكومة هو السعً الى اتخاذ قرارات تتعلق بمصالح هذا القطاع بكافة
شرائحه باسلوب المشاورة واشراك المعنٌٌن بالقرار واالستماع لهم مباشرة من اجل الخروج بحلول
سلٌمة لجمٌع القضاٌا .
واضاف السٌد وزٌر التجارة  :خططنا مستمرة باتجاه تشجٌع القطاع الخاص وعدم األكتفاء باالستٌراد
واننا مع كل عمل ٌهدف الى مشاركة القطاع الخاص وفً الكثٌر من المجاالت كذلك فاننا مطلعون على
عمل هذه القطاع والتحدٌات التً تواجهه ,كما نشٌد بمبادرات المجلس االقتصادي العراقً فً دعم
القطاع الخاص والنهوض بواقعة واشراكه بالعملٌة االقتصادٌة وتشجٌعه وتفعٌله على تحقٌق شراكات
مع القطاع العام تمنحه الدور الفاعل فً هذه التنمٌة التً تشهدها قطاعات واسعة فً بلدنا .
واضاف  :لطالما عمل المجلس االقتصادي العراقً على اعطاء اولوٌة للقطاع الخاص والخبرات
االقتصادٌة الوطنٌة الكفوءة التً تشكل ركٌزة مهمه لبناء ونمو اي من اقتصادٌات الدول .
وقال الدكتور محمد هاشم  :ان اقامة هذه الملتقٌات والمعارض التً تجمع رجال االعمال العراقٌٌن
بنظرائهم من الدول الشقٌقة والصدٌقة بهدف تبادل الخبرات بٌن القطاع الخاص العراقً واالجنبً,
تعبٌر واضح على ان العراق اصبح ارضا ً اقتصادٌة خصبة وٌمتلك التجمعات االقتصادٌة القادرة على
التفاعل مع القطاع الدولً وٌنذر بأقتصاد واعد منفتح على الجمٌع ,لذا نشدد على اقامة مشارٌع
مشتركة تتٌح لهذا القطاع الحٌوي المساهمة فً رسم السٌاسة االقتصادٌة للعراق .
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واختتم السٌد الوزٌر كلمته بتقدٌم شكره وتقدٌره لرئٌس واعضاء المجلس االقتصادي العراقً لهذا
النشاط االقتصادي المهم والذي ٌجسد الشراكة الحقٌقٌة فً بناء اقتصاد قادر على عبور المرحلة بنجاح
مطلق .
بعد ذلك القى المهندس هاشم السودانً المدٌر العام للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارٌة
كلمته ,بعد ان رحب بالضٌوف  ,مثمنا دور المجلس االقتصادي العراقً ( رئٌسا ً واعضا ًء ) فً دعم
القطاع الخاص والنهوض بواقعه وتفعٌله قائال  :ان اقامة هكذا معارض  ,تساعد الحكومة المركزٌة
والحكومات المحلٌة فً خلق مناخ استثماري ٌلبً متطلبات المستثمرٌن المحلٌٌن واالجانب فً مجال
البناء واالعمار واعطاء التسهٌالت والضمانات لهم وٌعكس حرصها وأهتمامها بأهمٌة هذا القطاع المهم
ودوره للنهوض باالقتصاد العراقً .
واضافٌ :عتبر هذا المعرض فرصة حقٌقٌة للوصول الى الشركات العالمٌة والتعاون معها لتنفٌذ
المشارٌع العمرانٌة واالنشائٌة والتعرف على اخر التطورات التكنولوجٌة  ,خاصة ونحن بأمس الحاجة
لها لتحقٌق ما ٌصبو الٌه المواطن من خدمات عمرانٌة وبلدٌة .
كما أشاد السودانً بالمعرض المقام حالٌا ً عاده الحدث األكبر من نوعه نظرا الهمٌته فً ظل الظروف
الراهنة التً ٌعٌشها العراق والحاجة المتزاٌدة للبناء واالعمار وتشجٌع االستثمار .
وبعد ان ختم السودانً كلمته  ,دعا السادة الحضور لقص شرٌط المعرض واالطالع عن كثب على
أجنحته المتعددة والمنتجات المتنوعة التً تض مها أجنحة المعرض .
ونرفق لحضراتكم عددا ً من الصور التً جسدت هذا المؤتمر والمعرض .

نافع مطر
مدٌر إعالم المجلس األقتصادي العراقً
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