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اجرت دائرة تطوير القطاع اخلا�ض حوار مع املهند�ض عارف عبد اهلل عارف مدير 
امل�شروع  تفا�شيل  حول  امل�شروع   ومدير  لال�شتثمار  االماراتية  طاقات  �شركة  عام 

وتنفيذه 
بتاريخ  العقد  توقيع  مت  حيث  العقد  تفا�شيل  عارف  ال�شيد  و�شح  البداية  يف 
العامة  ال�شركة  ممثلها  للدولة   %51 م�شاركة  وبن�شبة  �شنة    25 وملدة   2011/5/8
)�شوق  ال�شوق  موظفي  من   %60 وت�شغيل  للم�شتثمر   % و49  املركزية  لالأ�شواق 
 2011/6/5 بتاريخ  امل�شروع  بتنفيذ  با�شرت  ال�شركة  بان  املركزي(.واو�شح  املن�شور 
على ان يتم اجنازه خالل �شنة من تاريخ املبا�شرة بامل�شروع  وحالياً مت اجناز %30 

من امل�شروع حيث يقدم تقرير كل ثالثة ا�شهر عن ن�شبة اجناز امل�شروع  .
وبني بانه مت ت�شغيل 20 موظف من منت�شبي ال�شوق اثناء مرحلة العمران والذين 
الهند�شية  النواة االوىل للم�شروع من حيث االدارة وال�شيانة واالمــــور  �شيكونون 

واملالية .
وفيما يخ�ض املميزات واملوؤهالت للموظفني بني ان هناك الكثري من االمتيازات 
تدريبية  ودورات  العراق  خارج  العالج  باأ�شتثناء  ال�شحي  التاأمني  منها  للعاملني 
للعاملني لتطوير مهاراتهم يف كافة املجاالت ا�شافة اىل منح املوظفني املتميزيني 
مكافاآة ت�شجيعية وا�شاف ان كافة العمالة عراقية �شواء الـ 60% او من يلتحق بهم. 
ال�شقوف  من  اال�شتفادة  ميكن  حيث    %75 بال�شوق  الدمار  ن�شبة  ان  اىل   وا�شار 
  %100 الت�شميم  تغيري  �شيتم  حيث  وتطوير  ا�شافات  والباقي  فقط   واالعمدة 
ان  ا�شافة اىل واجهات بطراز حديث ومتطور مع �شي من الرتاث العراقي علماً 

ال�شوق �شوف يحتفظ  باأ�شمه ) �شوق املن�شور املركزي ( . 
كيف  وبالتف�شيل  لنا  بني  حيث  امل�شروع  تفا�شيل  �شرح  عارف  ال�شيد  من  طلبنا 

�شيكون تطوير ال�شوق وتاأهيله واال�شافات التي �شتجرى عليه وكما يلي :
. االر�شي  الطابق  ماعدا  طابقني  ال�شوق  •�شيكون 

دخول  بوابتني  على  يحتوي  مدخل  وكل  مداخل  اربع  على  ال�شوق  •يحتوي 
عايل  تفتي�ض  ونظام  املتفجرات  لك�شف  واجهزة  حديثة  وا�شاءة  وبطراز  وخروج 

الدقة.

مع  7500مرتمربع  مب�شاحة  بغداد  يف  ت�شوق  �شالة  اكرب  على  ال�شوق  •يحتوي 
توفري م�شاعد و�شالمل كهربائية وم�شاعد خا�شة .

اىل  باال�شافة  ال�شريفة  وحمالت  املالب�ض  لبيع  حمل   52 على  ال�شوق  •يحتوي 
جممع متخ�ش�ض لبيع الذهب واالملا�ض .

حديثة  بوابات  على  وحتتوي  �شيارة   4000 من  الكرث  ت�شع  لل�شيارات  •مواقف 
ونظام عايل الدقة للتفتي�ض .

بوا�شطة  حديثة  وبانارة  واالعرا�ض  لالفراح  كبرية  وقاعة  للمنا�شبات  •�شاالت 
الليزر اجلوي  .

. ال�شريعة  للوجبات  وكافرتيات  مطاعم  اىل  باال�شافة  اوىل  درجة  •مطاعم 
. للتزلج  و�شالة  ومتنزهات  وحدائق  حديثة  العاب  •مدينة 

•مركز لرجال االعمال يوفر خدمات االت�شاالت واالنرتنت واالجتماعات لرجال 
االعمال باال�شافة اىل مركز ترفيهي .

امل�شارف  اىل  باال�شافة   ) والرافدين  )الر�شيد  احلكومية  للم�شارف  فروع  •فتح 
والبطاقـة  وااللكرتونية  احلديثـة  امل�شرفية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  االهلية 

. )ATM ( الذكيـة
املعرو�شة ومنا�شاأها  الب�شائع  نوع  امل�شروع عن  ال�شيد مدير  �شوؤال اىل  مت توجيه 
حيث بني ان الب�شائع  واملنتجات املعرو�شة يجب ان تكون ذو ماركة معروفة وتكون 
خا�شعة للفح�ض والتقيي�ض وال�شيطرة النوعية ووفق معايري اجلودة وموا�شفات 

االيزو .  
اما عن املعوقات بالعمل اجاب باأن هناك عدم تعاون من بع�ض الدوائر مما يعيق 
حماية  قبل  من  التخ�ش�شية  احلمل  �شيارات  وخا�شة  واالآليات  املواد  نقل  عملية 

بغداد.
ويف نهاية احلديث ا�شاف انه يتمنى ان تكون كافة اال�شواق املركزية مناذج ملجمعات 
لبقية  منوذج  املركزي  املن�شور  �شوق  ا�شتثمار  يكون  ان  ويتمنى  متطورة  جتارية 

حاوره : حممد جميد فعلاال�شواق. 
ندى عبا�س ح�سني 
كلثوم ها�سم �سحن
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